
SU SKAITYTOJAIS
Prieš 37-ius su viršum metų, 1968 m. liepos 

mėn., Akiračių pradininkai išleisdami mėnraštį nesi
tikėjo, kad jis gyvuos taip ilgai. Akiračių leidimas tu
rėjo būti trumpalaikė akcija, truksianti metus, gal po
rą, kaip iššūkis tuometinei išeivijos spaudai, kuri ne
norėjo skelbti nemažos išeivių dalies nuomonę iš
reiškiančių straipsnių. Apskritai, tai, kad Akiračiai 
gyvavo taip ilgai - mažas stebuklas.

Jau daug metų Akiračius redaguoja, techninį api
pavidalinimu rūpinasi, medžiagą sutelkia ir adminis
truoja tik du žmonės. Be to, abu savo raštais užpildo 
dalį kiekvieno mėnraščio numerio puslapių. Abiems 
perlipus septintą dešimtį šie darbai nelengvėja. Ir dar, 
vienas tų žmonių sumanė persikelti gyventi į Lietuvą. 
Dviem žmonėm įmanoma atlikti mėnraščio leidimo 
darbus, vienam - jokiu būdu. Todėl nutarėme Akira
čių leidybą sustabdyti. Šis numeris yra priešpaskuti
nis mėnraščio numeris.

Uždarydami Akiračius norėtume prisiminti į 
amžinybę iškeliavusius Akiračių redaktorius ir arti
mus bendradarbius, praturtinusius mėnraštį savo dar
bais bei raštais: Algirdą Titų Antanaitį, Donatą Biels- 
kų, Leonardą Dambriūną, Karolį Drungą, Vytautą 
Aleksandrą Jonyną, Vytautą Meškauską, Bronį 
Railą, Vincą Rastenį, Vincą Trumpą ir Henriką Že
melį.

Nuo paties pirmojo numerio Akiračiai viena koja 
stovėjo Lietuvoje, tai yra jų pagrindinis dėmesys bu
vo sutelktas ties tuo, kas vyko krašto viduje, o ne už 
jo ribų. Ilgainiui, ypač Lietuvai atgavus nepriklauso-
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mybę, dauguma mėnraščio autorių buvo krašte gyve
nantys žmonės. Šiuo metu daugiau nei pusę Akiračių 
numerio užpildo bendradarbiai iš Lietuvos. Lietuvoje 
gyvena nemažai Akiračių skaitytojų bei rėmėjų. To
dėl visai nenuostabu, kad mūsų vienminčiai Lietu
voje, sužinoję apie galimą Akiračių uždarymą, nutarė 
juos pratęsti krašte. Jų nuomone, Akiračiai būtų ge
ras forumas nagrinėti šiuo metu Lietuvoje ypač svar
bias pilietinės visuomenės problemas. Šiuo metu ten 
yra rūpinamasi finansais ir telkiama mėnraščio red
kolegija. Jeigu šis sumanymas pavyktų, tikimės, kad 
dauguma bendradarbių, rašančių čikagietiškiems 
Akiračiams, rašys ir Lietuvoje leidžiamam mėnraš
čiui. Jau virš metų Lietuvoje veikia Akiračių tinklala- 
pis, internetu perduodantis popierinių Akiračių me
džiagą bei skelbiantis vietinių žmonių raštus.

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 
bibliotekininkės baigia paruošti Akiračių bibliogra
fiją. Ji bus išleista Lietuvoje atskiru leidiniu. Taip pat 
Lietuvių išeivijos centre Kaune dirbančios istorikė

.........  ... ■ - V: Sisv-f *S*-:-**-' J.* - . -H- '

LIETUVOS MIŠKAIS IR GELBĖTOJUI IŠ RUSIJOS 
ATĖJO RUDUO...

Iš Rusijos į Lietuvą prieš porą dešimtmečių atvy
kęs Viktoras Uspaskichas netaps Lietuvos Vyriausy
bės vadovu. Tiesa, V. Uspaskicho įkurta Darbo parti
ja spalio 24-ąją pasibaigusiuose Seimo rinkimuose 
laimėjo daugiausia mandatų - 39 iš 141, bet jo veidas 
spalio 24-osios naktį, aiškėjant galutiniams rinkimų 
rezultatams, atrodė taip, tarsi V. Uspaskichas būtų 
užėmęs paskutinę vietą. Jau rinkimų naktį buvo aiš
ku, kad su tiek balsų naujasis gelbėtojas negalės dik
tuoti savo sąlygų sudarant Vyriausybę ir įgyvendi
nant nežabotas savo ambicijas. Socialdemokratai ir 
socialliberalai iškovojo 32, konservatoriai 25, libe- 
ralcentristai 19, R. Pakso ir K. Prunskienės šalininkai 
po 10 vietų Seime. Dar du mandatus gavo Lenkų rin
kimų akcija, o likusius - nepriklausomi kandidatai.

Darbo partija proporcinėje rinkimų dalyje gavo 
tik šiek tiek daugiau kaip 28 proc. - net 4 proc. ma
žiau, nei birželį vykusiuose Europarlamento rinki
muose. Nors net 48 darbiečiai išėjo į antrąjį rinkimų 
ratą, tik 16 jų sugebėjo nugalėti, o penki laimėjo ma
žiau kaip vieno procento persvara. Vienas - tik 4 bal
sų persvara. Tad ar galima sakyti, jog V. Uspaskichui 
labai pasisekė?

Negana to, V. Uspaskichui mandatai atsiėjo 
daug brangiau nei kitoms partijoms. Apytikriais aps
kaičiavimais, Darbo partija išleido keliasdešimt kartų 
daugiau pinigų rinkimų kampanijai nei, pavyzdžiui, 
konservatoriai.

Kodėl populistą V. Uspaskichą paskutinę aki
mirką apleido sėkmė? Objektyviai žvelgiant, pigių 
populistų laikas jau praėjo. Ten, kur ekonomikos au
gimas pasiekė apogėjų, Darbo partija neturėjo jokių 

Daiva Dapkutė ir literatūrologė Dalia Kuizinienė 
rašo Akiračių istoriją. Ji taip pat bus išleista Lietuvo
je atskira knyga.

Uždarydami Akiračius norėtume padėkoti vi
siems mūsų bendradarbiams, savo raštais prisidėju- 
siems prie tinkamo mėnraščio lygio išlaikymo: Egi
dijui Aleksandravičiui, Zitai Čepaitei, Leonidui Don- 
skiui, Birutei Garbaravičienei, Sauliui Pivorui, Ro
landui Rastauskui, Tomui Remeikiui, Gediminui 
Rudžiui, Alfred Erich Sennui, Rimvydui Šilbajoriui, 
Juliui Šmulkščiui, Rimvydui Valatkai, Tomui Venc
lovai, Pranui Visvydui, Vytautui Zalatoriui ir ki
tiems. Ypač norėtume padėkoti ištikimiems mūsų 
skaitytojams, savo padrąsinančiais žodžiais bei gau
sia pinigine parama prisidėjusiems prie ilgo Akiračių 
gyvavimo. Be jūsų talkos būtume seniai užsidarę.

Paskutinis Akiračių numeris išeis kitų metų sau
sio mėnesį. Prenumeratų sekantiems metams pra- . 
šome nebesiųsti.

Linksmų Švenčių!

Liūtas Mockūnas ir Zenonas Rekašius

galimybių laimėti: Kaune jie neiškovojo nė vienos 
vietos, Vilniuje laimėjo tik vieną mandatą ir tą patį 
rusiškame Naujosios Vilnios rajone. Iškalbingas pa
vyzdys: Vilniuje net penkiose apygardose į antrąjį ra
tą pateko liberalcentristas ir konservatorius arba vie
nas iš jų ir socialliberalas.

Panašūs rezultatai Panevėžyje ir Klaipėdoje, ku
rortuose ir daugelyje mažesnių miestų, kur nėra ne
darbo arba nedarbas pastaruoju metu smarkiai suma
žėjęs. Darbo partija laimėjo tik labiausiai atsiliku
siuose agrariniuose rajonuose, kur nėra pramonės ar
ba ji silpna: Zarasuose, Akmenėje ir pan.

Antra, tai, kad V. Uspaskichas gavo mažiau bal
sų nei birželį, parodo ir tai, kad suveikė Lietuvos eli
to apeliacijos į tautinę savigarbą, raginimai nebalsuo
ti už atėjūną bei Katalikų Bažnyčios vyskupų kreipi
masis nepasiduoti netikrų pranašų įtakai, kur aiškiai 
kalbėta apie V.Uspaskichą.

Trečia, V. UspačLichas neįvertino tradicinių par
tijų sugebėjimo dirbti rimtą politinį darbą. Po rinki
mų tapo aišku, jog jei tradicinės partijos sugebėtų su
sitarti tarpusavyje, V. Uspaskichas apskritai liktų 
opozicijoje.

Kurį laiką tokios derybos tarp A. Brazausko ir A. 
Paulausko koalicijos iš vienos pusės bei konservato
rių ir liberalcentristų iš kitos pusės vyko, bet jos bai
gėsi be rezultatų. Kodėl? Socialdemokratai ir social
liberalai tokios koalicijos nenorėjo, todėl iš pat pra
džių pareiškė, kad jiems reikia ir premjero, ir Seimo 
pirmininko, ir dar septynių iš 12 ministrų postų -

(tęsinys sekančiame psl.)
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STAUBOS APŽVA1JGA

LIETUVOS MIŠKAIS...
(atkelta iš 1-moO psl) '

kąsnis, dvigubai viršijantis kairiųjų mandatų skaičių.
Kodėl tuomet kairiesiems apskritai reikėjo dery

bų dėl didžiosios kairiųjų ir dešiniųjų koalicijos? Pir
miausia tam, kad galutinai pastatytų V. Uspaskichą į 
vietą - po šių derybų V. Uspaskichas, prie kurio su 
10 mandatų dar prisidėjo K. Prunskienė, sutiko su iš
ankstine žeminančia A. Brazausko ir A. Paulausko 
sąlyga, nes V. Uspaskichui, paskui kurį į Seimą atėjo 
stambūs kapitalistai, žūtbūt reikia būti valdžioje. Ga
limybė būti opozicijoje į jų planus išvis neįeina.

Antra, kairieji, vesdami fiktyvias derybas su de
šiniaisiais, taip pat pademonstravo Lietuvos partne
riams Vakaruose, kad jie yra vakarietiški, todėl norė
jo neprileisti populistų prie valdžios, bet tam, anot jų, 
sutrukdė „konservatorių ambicijos”.

Ką kairiųjų ir Darbo partijos koalicija žada Lie
tuvai? Ar tai nėra taip pat pavojinga, kaip vien V. Us- 
paskicho valdžia? Be abejo, tai - ne pyragai, ypač ži
nant, jog premjeru liks vis labiau nuo dabarties atsi
liekantis A. Brazauskas. Bet ir dejuoti rimto pagrindo 
nėra. Pagrindinis pavojus - V. Uspaskicho siekiai 
keisti Konstituciją, rinkimų sistemą, siekiant išstumti 
partijas iš politinio gyvenimo bei pakreipti Lietuvą 
Rusijos pusėn - pašalintas. Iš esmės, Lietuva pakar
tos Austrijos variantą: kai prieš kelerius metus ten 
virš 30 proc. balsų gavo populisto Jorgo Haiderio 
partija, koaliciją su ja sudarė dešinioji partija. Po 
dviejų metų buvimo valdžioje dalis J. Haiderio popu

APIE DORĄ ŽMOGŲ
Veidas (straipsnyje „Vardan politikos atsisakė 

JAV pilietybės”, 2004 m., nr. 35) rašo apie Ameriko
je gimusį lietuvį, kuris gerbia Lietuvos įstatymus, nes 
kandidatuodamas į Seimą atsisakė JAV pilietybės.

Ten rašoma:

Antradieni žinomas Klaipėdos politikas Aidas 
Palubinskas Jungtinių Amerikos Valstybių ambasa
doje Vilniuje atsisakė Amerikos pilietybės. Toki 
žingsnį liberalcentristas žengė tam, kad rudenį galė
tų kandidatuoti į Seimą nepažeisdamas įstatymų.

„Apie tai galvojau nuo pernai metų rudens, kai 
galutinai apsisprendžiau užsiimti politine veikla, - 
„ Veidui " sakė A. Palubinskas. - Suprantu, kad rizi
kuoju, jei būčiau neišrinktas į Seimą, likti ir be pi
lietybės, ir be parlamentaro mandato. Tačiau tarnys
tė Lietuvai kartais reikalauja aukų, kad ir kaip pate
tiškai tai skambėtų ".

A. Palubinskas sakė, kad JA V konsule ilgai ban
dė jį perkalbėti, įspėjo, kad kartą atsisakius piliety* 
bės atgauti ją itin sunku netgi žmogui, gimusiam 
Amerikoje. „ Tačiau aš savo ateitį sieju tik su Lietuva, 
tad neketinu siekdamas Seimo nario mandato pažei
dinėti jos įstatymų ar bandyti išsisukinėti”, - sakė 
teisininko išsilavinimą turintis A. Palubinskas.

A. Palubinskas yra pirmas išeivijos lietuvis, ku
ris, grįžęs į Lietuvą, ne tik aktyviai įsitraukė į politinę 
veiklą, bet ir savo noru, žiniasklaidos neverčiamas
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listų nustojo būti populistais, o kita dalis neteko juos 
iškėlusių rinkėjų pasitikėjimo.

Niekas taip nežudo nežabotų žadėtojų, kaip bu
vimas valdžioje ir dalijimasis atsakomybe už val
džios padarytas klaidas. Taigi Lietuvai būtų buvę 
daug blogiau, kai sudarius didžiąją dešiniųjų ir kai
riųjų valdančiąją Seimo daugumą, V.Uspaskicho 
veikėjai būtų likę opozicijoje. Juolab, kad didžiosios 
koalicijos galimybė išliks per visus ketverius metus. 
Ši galimybė kaip Damoklo kardas kabos virš V. Us
paskicho galvos. Jau vien tai mažins jo apetitą.

„Darbo partija bus kaip partneris, o ne kaip do
minantas”, - interviu Lietuvos radijui lapkričio 2-ąją 
pareiškė A. Brazauskas, teigdamas, jog tokia partne
rystė užtikrins valdžios tęstinumą. Ką gi, galima sa
kyti, jog 2004-ieji įeis į Lietuvos istoriją kaip metai, 
kai buvo pakirpti sparnai dviem rusiško stiliaus ere
liams - nušalintas Konstituciją pažeidęs Prezidentas, 
o jį turėjęs pakeisti V. Uspaskichas negavo reikiamo 
balsų skaičiaus dominuoti Seime ir valdžioje.

Pridėjus tai, kad prezidentu vėl išrinktas Valdas 
Adamkus, galima teigti, jog trijose sunkiausiose šių 
metų, o gal ir pastarojo dešimtmečio politinėse kovo
se tris pergales ir visas nežymia kelių taškų persvara 
iškovojo vakarietiškos Lietuvos šalininkai. Rusijos 
specialiosios tarnybos liko su ilga ilga nosimi. Būtent 
tai ir neleidžia nusiraminti. Revanšas imperinėms 
Rusijos jėgoms visada buvo svarbiau už bet kokią 
ekonominę ar kitokią naudą.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 2004.XI.2

atsisakė JA V pilietybės. Šiuo metu Seimo nariais 
esantys išeivijos lietuviai Kazys Bobelis ir Romanas 
Sedlickas parlamentarais tapo, švelniai tariant, „ iš
dardami " Vyriausiąją rinkimų komisiją ir apeidami 
įstatymą, reikalaujantį nebūti susijusiais priesaika su 
užsienio valstybe. Buvusi pretendentė į Lietuvos 
prezidentus Liucija Baškauskaitė 1996 m. nebuvo re
gistruota kandidate, nes nepanoro atsisakyti priesai
kos Amerikai, o Valdas Adamkus tą padarė tik žinia- 
sklaidos spaudžiamas.

Mūsų žiniomis, šį kartą kandidatuodamas į Sei
mą JAV pilietybės atsisakė ir Romanas Sedlickas. 
Tik vargšui seimūnui Kaziui Bobeliui dar vis „nepa
vyksta” atsikratyti tos JAV pilietybės.

Liberalų ir centro sąjungos sąraše 13 0-tu nume
riu kandidatavęs Aidas Palubinskas daugiamanda- 
čiuose rinkimuose į Seimą nepateko. Vienamanda- 
čiuose rinkimuose A. Palubinskas antrajame rate 
pralaimėjo kontroversiškajam krikdemui Petrui Gra
žuliui. Ne veltui amerikiečių priežodis skelbia, kad 
„nice guys finish last”, arba - dori žmonės Lietuvos 
seimo rinkimuose lieka paskutiniai.

O ant žirgo užsėdęs, riterio šarvais apsišarvavęs
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ir kardą iškėlęs Petras Gražulis, lyg koks XXI am
žiaus kalavijuotis savo rinkiminiame plakate žadėjo 
būti ir valstiečių, ir miestiečių užtarėjas.
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SPAUDOS ETIKOS KLAUSIMU
Draugo redaktorė Danutė Bindokienė savo ve

damajame „Pasilipęs kitam ant galvos, aukštesnis 
nebūsi” (2004 m. rugsėjo 14 d.) paliečia spaudos eti
kos problemas? Ji rašo: 1 ’

Į

Dažnai gauname atsiliepimų iš skaitytojų apie 
kuriame kitame lietuviškame laikraštyje, leidžiama
me Amerikoje, spausdintą medžiagą. Net jeigu mes 
sutiktume, kad straipsnis buvo netikslus, šmeižikiškas 
arba visiška nesąmonė, atsiųstojo laiško nespausdin
tume. Kodėl?

Esame įsitikinę, kad ne „Draugo"paskirtis įsi
leisti į polemiką su kitais lietuviškais laikraščiais dėl 
juose spausdinamos medžiagos. (...)

Neseniai vienas, daugeliui žinomas, moksliniais 
titulais pasipuošęs asmuo atsiuntė laišką, pageidau
damas, kad „Draugas" jį išspausdintų. Kadangi 
laiške minimas straipsnis, suerzinęs šį asmenį, buvo 
išspausdintas (ta tema kartota ne vieną sykį) Čika
goje leidžiamame mėnraštyje, pasiūlėme laišką nu
kreipti šio leidinio redakcijon. Skaitytojas jau iš 
anksto pareiškė, kad „jie tikrai laiško nespausdins ", 
o po to buvo nepatenkintas, kad ir „Draugas” ne
spausdino.

Komentuoti kitą išeivijos spaudą, jos pliusus ir 
minusus mes manome nėra nuodėmė. Tą Akiračiai 
tiesiogiai ar netiesiogiai daro „Spaudos apžvalgoje”. 
Tačiau skaitytojų laiškai, reaguojantys į spaudoje pa
sirodžiusius straipsnius turėtų būti siunčiami leidi
niui, kuriame tie straipsniai pasirodė. Šiuo klausimu 
visiškai sutinkame su D. Bindokiene.

Nesunku atspėti, kad Draugo redaktorės mini
mas „Čikagoje leidžiamas mėnraštis” - tai Akiračiai, 
o apie,,moksliniais titulais pasipuošusio asmens” ta
patybę nespėliosime. Gaila, kad savo laiško jis neat
siuntė Akiračiams. Būtume išspausdinę, koks kritiš
kas jis bebūtų. Kuo laiškai kritiškesni, tuo mieliau 
juos spausdiname.

akiračiai nr. 10 (364)
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/ " RYŠININKAS SU ANUO PASAULIU 
į, ? Tarp išeivijos žurnalistinių keistenybių dėmesį 
patraukia Genius Procuta, rašinėjantis laiškus savo 
mirusiam draugui Vladui ir skelbiantis juos Toronte 
leidžiamuose Tėviškės žiburiuose. Vėliausiame laiš
ke („Trečiasis laiškas iškeliavusiam draugui”, Tėviš
kės žiburiai, 2004 m., rugsėjo 21 d.) Procuta Vladui 
rašo apie įvairius savo nuopelnus, savo šeimą, ką 
veikė nuvykęs į Lietuvą ir t.t. Baigdamas, jis a.a. Vla
dui praneša:

Svarbiausią ir (domiausią naujieną palikau pa
baigai, o tai kad „Random House Canada ” leidykla 
pagaliau išleido mūsų mielo Antano Šileikos trečiąjį 
romaną Woman in Bronze (Moteris bronzoje). Daug 
čia tau apie tikrai įdomų Antano romaną nerašysiu, 
nes esu pasižadėjęs greitu laiku jį Tėviškės žiburiuo
se recenzuoti, bet vis vien noriu keletą paragrafų pa
rašyti, kad galėtumei orientuotis ir gal jei sutiksi vi
sai neseniai pas Jus atkeliavusį Česlovą Milašių (Mi
losz) galėsi jam pasakyti. Jam tikrai bus įdomu (...)

Mielas Vladai, aš jau įsigijau du Woman in 
Bronze egzempliorius (vienas Vilniaus universiteto 
bibliotekai, o kitas broliui Vaclovui Naujoje Zelandi
joje) nežinau kaip tau nusiųsti, nes romanas geras ir 
labai įdomiai parašytas, bet manau jei mes Kanadoje 
ir Amerikoje gyvenantys lietuviai (kaina ant knygos 
pažymėta kanadiška ir U.S. valiuta) jį labai pirksime 
ir godžiai skaitysime ir apie jį daug mąstysime, gal 
susidarys bendra stipri lietuviška dvasinė aura, kuri 
ras kelius į Jūsų karalystę. Perduok linkėjimus Ma
riui Katiliškiui, Juliui Kaupui, Ilonai Gražytei-Ma- 
ziliauskienei, Aisčiui, Radauskui, Škėmai, tiesa, ir 
Marijai Gimbutienei, Algimantui Mackui, žinoma, ir 
Česlovui Milašiui bei kitiems, kuriuos iš arčiau ar to
liau teko pažinti ir jų darbais gėrėtis. Tam šiam kar
tui tiek. Iki.

Mūsų ašarų pakalnėje yra žmonių, kurie įsiti
kinę, jog gali bendrauti su mirusiaisiais. Priekaištų 
dėl to G. Procutai neturime. Polinkis senatvėje pra
dėti kalbėtis su anuo pasauliu - dažnai pasitaikantis 
reiškinys. Tačiau ką mano kadaise buvusio vieno iš 
geriausių išeivijos savaitraščių redaktoriai, spausdin
dami šią sapnininko vertą rašliavą savo puslapiuose?

KLAUSIMAI BE ATSAKYMŲ
Rugsėjo mėn. „Spaudos apžvalgoje” rašėme apie 

būtinybę Lietuvoje kurti darbo perkvalifikavimo pro
gramas, kad žmonės galėtų pakeisti/įsigyti specia
lybes, atitinkančias Lietuvos darbo rinkos poreikius. 
Atrodo, kad tuo yra susirūpinusi ir Europos Sąjunga. 
Lietuvos žiniose („Milijonai ES lėšų bedarbiams 
mokyti”, 2004 m., rugsėjo 27 d.) Laima Buzienė 
rašo:

„Darbo jėgos paklausa ypač didėja, šiandien 
žmonės turi vis daugiau galimybių įsidarbinti, tačiau 
apie 80 proc. visų bedarbių nepasirengę darbo rin
kai, o darbdaviai kelia vis didesnius darbuotojų kva
lifikacijos reikalavimus ”, - LŽ sakė Lietuvos darbo 
biržos generalinis direktorius Vidas Šlekaitis.

„Šiandien 53 proc. įregistruotų naujų darbo 
vietų yra paslaugų sektoriuje, apie 30 proc., - pra
monėje, apie 14 proc. - statyboje, tačiau beveik pusė 
ieškančių darbo žmonių neturi jokio profesinio pasi
rengimo ”, - sakė Šlekaitis.

Šalies darbo birža kas mėnesį užregistruoja apie 
15 tūkst. naujų darbo pasiūlymų ir maždaug tiek pat 
darbo ieškančiųjų. Tačiau augant šalies ekonomikai 
ir žmonėms vis dažniau išvykstant dirbti į užsienį

2004 m. lapkričio mėn.

birža negali pasiūlyti darbdaviams tokių darbuotojų, 
kokių jiems labiausiai reikia.

< LDB apklausė per 7 tūkst. darbdavių ir gruodžio 
pabaigoje pateiks prognozę, kokios specialybės ša
lies darbdavius domins ateityje, tačiau jau dabar 
spėja, kad kitais metais, kaip ir šiemet, labiausiai 
darbdaviams rūpės statybų, buhalterijos ir finansų, 
informacinių technologijų, maisto gamybos, siuvimo 
specialistai, tolimųjų reisų vairuotojai, autotrans
porto mechanikai, viešbučių, prekybos centrų dar
buotojai. (...)

Biržos laukiamos ES Socialinio fondo lėšos su
darytų apie ketvirtadalį šiemetinio Lietuvos darbo 
biržos metinio biudžeto.

Šlekaitis sako, kad jau žinoma, jog fondas skirs 
prašomus 50 mln. litų, ir Lietuvos darbo birža už 
šiuos pinigus nuo sausio 1 dienos pradės rengti vie
šus konkursus parengti darbo rinkai reikalingiausių 
profesijų darbuotojus.

Lietuvos darbo biržos generalinis direktorius ne
mini žemės ūkio darbininkų trūkumo. Tad ar turės 
Lietuvos provincijos bedarbiai pakankamai ryžto, 
įgiję vidurinės mokyklos išsilavinimą, toliau siekti 
aukštesnės kvalifikacijos gerai apmokamų darbų? 
Tai klausimai, kurie vis dar laukia atsakymo.

APIE UŽDAROMAS BAŽNYČIAS IR 
BAŽNYČIOS PERMAINAS

Sės. Ona Mikailaitė Draugo vedamajame („Baž
nyčios bėdos Lietuvoje ir išeivijoje”, 2004 m., spalio 
7 D.) rašo:

Išeivijoje sielojamės dėl senų katalikiškų para
pijų uždarymo: kai kam tai atrodė, jog JAV Bažnyčia 
nuvertina mūsų tėvų vargą bei triūsą, kuriant savas 
lietuviškas parapijas. Štai neseniai vyresnio amžiaus 
moteris (naujakurė iš Lietuvos) Bostono arkivysku
pui, atsilankiusiam parapijos jubiliejaus proga, iš
drožė: elgiatės kaip komunistai, kurie Lietuvoje grio
vė ir uždarinėjo bažnyčias!

Sunkiu permainų kupinu laiku, nelengva kata
likui išlaikyti pusiausvyrą. Reikia atminti, jog nauji 
laikai atneša naujus iššūkius. Pamenu, koks kilo 
triukšmas prieš 40 metų dėl Vatikano II Susirinkimo 
nuorodų veiklumo. Dabar gi - visa tai istorija. Retas 
norėtų susigrąžinti anuos, priešvatikaninius laikus. 
Svarbu tik atskirti žmogiškus nuo dieviškų dalykų: ti
kėjimas Dievu išlieka, jei stovi ant laiko bangų neį
veikiamos uolos.

Naujakurė iš Lietuvos taikliai pastebėjo, kad 
anksčiau bažnyčias griovė ir uždarinėjo komunistai, 
o dabar... bažnyčios hierarchai. Na, o kalbant apie 
Vatikano II Susirinkimo sukeltas permainas, verta 
prisiminti, kad anuomet dauguma pasaulio katalikų 
jas sutiko geranoriškai. Tik klerikalinėje tradicijoje 
auklėti išeivijos viduriniosios ir vyresnės kartos or
ganizuoti lietuviai katalikai tų permainų akivaizdoje 
ne tiek triukšmavo, kiek kaip musę kandę tylėjo. Da
bar iš šalies stebint „išdykaujančių” pedofilų kunigų 
ir jų nusikaltimus slėpusių vyskupų sukeltas Baž
nyčios problemas, savaime kyla klausimas, ar nepri
brendo laikas Trečiajam Vatikano Suvažiavimui? 
Suvažiavimui, kuris Bažnyčios nuosavybę iš vys
kupų grąžintų tikinčiųjų bendruomenei. Tada nebe
reikėtų pardavinėti gausiai lankomų bažnyčių. O už 
pasileidusių kunigų nusikaltėlių slėpimą teismų skir
tas baudas vyskupai galėtų mokėti ne iš Bažnyčios, o 
iš savo kišenės... Juk protestantų Bažnyčios, pvz., 
liuteronai, kurių nuosavybės priklauso ne vysku-

SPAUDOS APŽVALGA

pams, o pačioms tikinčiųjų bendruomenėms, panašių 
bėdų neturi.

APIE NEBULVARINES VERTYBES
Jei kas nors būtų bent susapnavęs, kad katalikiš

kasis išeivijos Draugas ims kaip vertybę propaguoti 
vedusių vyrų lytinius santykius su svetimomis mote
rimis, tokie straipsniai būtų sukėlę didžiulį padorios 
išeivių visuomenės pasipiktinimą. Tačiau kaip tik 
toks Vytauto V. Landsbergio straipsnis „Apie pasi
tikėjimą” ir buvo išspausdintas ne kur kitur, o spalio 
mėn. 22 dienos Drauge. Autorius ten rašo apie Lie
tuvos Darbo partijos pirmininką, Kėdainių milijo
nierių Viktorą Uspaskichą:

Jei Viktoras, kaip vienam bulvariniam laikrašty 
teigia Rūta Grinevičiūtė, išties, yra jai siūlęs seksua
linio pobūdžio paslaugas, tai doro gyvenimo pavyz
džiu jis kol kas dar gal ir negalėtų būti, tačiau 
linksmo, betarpiško gyvenimo - kodėl gi ne... Tai irgi 
vertybė - džiaugtis gyvenimu.

Atrodo, kad Draugo redakcija dar vis linkusi 
spausdinti dabartinių ar buvusių „valstybės laikraš
čio” Lietuvos aido bendradarbių straipsnius jų net ne
skaičiusi. Tuo tarpu skirtumas tarp dabartinio priva
taus pono Pilvelio „valstybės laikraščio” ir kadaise 
tuo pačiu pavadinimu valstybės lėšomis leisto kon- 
servartorių partijos garsiakalbio - milžiniškas. Ap
kaltos metu R. Paksą rėmusio Lietuvos aido pavadi
nimas doram Lietuvos konservatoriui dabar skamba 
beveik kaip keiksmažodis...

AR LIETUVA TAPS EUROPOS SEKSO 
TURIZMO KRAŠTU?

Rugsėjo mėn. viduryje LNK televizija parodė re
portažą iš Anglijos, kuriame visos 25 Europos Sąjun
gos valstybės pristatė savo požiūrį į 14 metų vaikų 
teisę pasirinkti lytinę orientaciją. Lietuvai skirtame 
stende buvo rašoma, esą šalyje leista 14 metų berniu
kams patiems apsispręsti, ar jie nori turėti homosek
sualinių santykių. Ministras pirmininkas į tai pikto
kai reagavo, teigdamas, jog tai tėra klaidinga teisi
ninkų interpretacija ir kad jis niekada nėra pasirašęs 
nutarimo, „kuriuo 14 metų berniukams leido patiems 
nuspręsti, nori jie ar ne turėti homoseksualių santy
kių”. Vis dėlto Premjeras nepasakė visos tiesos. To
dėl į tai gan jautriai ir pagrįstai reagavo Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios vyskupai. Kaip skelbia 2004.X.21 
www.bernardinai.lt tinklalapis:

Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadovai teigia re
gintys, kad net po tarptautiniu mastu kilusio skanda
lo Seimas ir Vyriausybė nepripažino dramatiškos pa
dėties. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija aukš
čiausioms valdžios institucijoms pasiuntė plačiai ar
gumentuotą raštą. Jame aptariamos Lietuvos Baud
žiamojo kodekso nuostatos, apžvelgiama kitų ES 
šalių ir vakarietiškos kultūros valstybių patirtis ne
pilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo 
srityje. Teisiniai argumentai, Interpolo pateikti duo
menys leidžia pagrįsti ekspertų išvadą, jog dabar 
Lietuvoje suaugusieji iš tiesų gali jaunuolius, ku
riems sukako 14 metų, įtraukti į homoseksualius lyti
nius santykius išvengdami baudžiamojo persekioji
mo. Galiojantys įstatymai neužtikrina tėvams bei 
globėjams galimybės teisiškai ginti nepilnamečius 
nuo seksualinio išnaudojimo ir netradicinės lytinės 
orientacijos formavimo.

(tęsinys sekančiame psl.)
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RASTA ARCHYVUOSE

Praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžia iš
eivių gyvenime buvo rami. Dauguma karo meto pa
bėgėlių iš vakarinių Vokietijos ir Austrijos zonų jau 
buvo emigravę į užjūrius ir ten užsiėmę įsikūrimo rū
pesčiais. Neseniai Rochester’yje, New York’o valsti
joje įsikūręs Henrikas Žemelis 1952 metų žiemą 
gavo iš Stasio Žymanto, gyvenančio Anglijoje, laišką 
kviečiantį jį su slapta rezistencine misija vykti į Lie
tuvą.

Stasys Žymantas anuomet vadovavo Lietuvos 
rezistencijos tarnybai užsienyje (LRTU). LRTU bu
vo Lietuvių rezistencinės santarvės (LRS) padalinys, 
pavaldus britų Intelligence Service (slaptajai žvalgy
bos tarnybai), jos kontroliuojamas bei finansuoja
mas. Ryšius su britų žvalgyba Žymantas paveldėjo iš 
Jono Deksnio, kai šis 1949 m. pavasarį su slapta 
misija išvyko į Lietuvą. LRTU egzistavo maždaug 
1950-56 metų laikotarpyje. Jos gyvavimo metu Žy
mantas radijo bei slaptų laiškų pagalba palaikė ryšius 
su Deksniu bei Lietuvos rezistencinėmis organizaci
jomis; su britų pagalba nusiuntė į Lietuvą šešis agen- 
tus/radistus; priėmė (1950 m. rudenį ir 1952 m. pa
vasarį) rezistencijos atstovus iš Lietuvos ir vėliau 
juos pasiuntė atgal į kraštą. Visa bėda, kad 1949 m. 
Baltijos pajūryje išlaipintas J. Deksnys buvo sovietų 
suimtas, ištardytas ir užverbuotas. Todėl visi Žyman
to ryšiai su Lietuva ir Deksniu buvo MGB kontro
liuojami, Lietuvos rezistencinės organizacijos buvo 
fiktyvios. Į Londoną atvykę rezistencijos atstovai: 
buvęs partizanas, Lietuvos kariuomenės karininkas 
Juozas Vizbaras (Arūnas, Gintautas) ir buvęs Antro
jo pulko 1-mojo bataliono vadas, Vyčio Kryžiaus II 
rūšies kavalierius pulk. Įeit. Liudas Šimonėlis (Ed
mundas, Šilaitis) - buvo sovietų agentai. Žinoma, į 
Lietuvą siųsti agentai/radistai, dauguma jų į Angliją 
emigravę lietuviai LRTU prikalbinti vykti į okupuotą 
kraštą, vos išlipę iš britų laivo buvo Baltijos pajūryje 
nukauti arba suimti ir panaudoti, siunčiant į Vakarus 
dezinformaciją.

S. Žymanto, H. Žemelio ir K. Drungos laiškai 
vykimo į Lietuvą reikalu yra paimti iš Henriko Že
melio archyvo. Visi trys priklausė Lietuvių rezisten
cinei santarvei. Anuomet santarvininkai savo ryšius 
slėpdavo ir rašydami laiškus vartojo kodą, kurį ban-

LIETUVA IR IŠEIVIJA...
(atkelta iš 3-io psl.)

Šiais laikais nemadinga kreipti daug dėmesio į 
vyskupų pareiškimus, ypaš po skandalų JAV. Todėl 
Lietuvos spaudoje jų susirūpinimas buvo tik prabė
gomis paminėtas, o išeivijoje visai ignoruotas. Gaila, 
nes šiuo atveju vyskupai teisūs ir jų rūpestis ne be pa
grindo. Bėda ta, kad skirtingai nuo kitų ES kraštų, 
kaip ir JAV, Kanados ir 1.1., Lietuvos Baudžia
majame kodekse nėra amžiaus ribos, nuo kada nepil
namečio sutikimas lytiškai santykiauti įgauna teisinę 
galią. Vienur toks sutikimas negalioja, jei nepilname
tis neturi 18, kitur 16 metų. Lietuvoje suaugęs pedo- 
filas, sugautas santykiaujant su keturiolikmečiu, gali 
teisintis, kad santykiauta abiem pusėm sutikus. Ki
tuose kraštuose toks „sutikimas” teisme nebūtų pri
imtinas, tuo tarpu Lietuvoje, nesant liudininkų, prak
tiškai neįmanoma įrodyti, ar toks sutikimas iš tikrųjų 
buvo, ar tai tik melagingas kaltinamojo išsisuki
nėjimas. Šitokia galimybė išvengti bausmės kaip tik 
ir gali tapti pedofilų turistų traukos į Lietuvą priežas
timi. Lietuvos visuomenė turėtų būti dėkinga vysku
pams, kad jie atkreipė dėmesį į šią taisytiną Baudžia
mojo kodekso spragą.
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ISTORIJA IS ŠALTOJO KARO LAIKŲ
dysime kiek įmanoma iššifruoti. Laiškų kalba netai
syta.

ST. ŽYMANTO LAIŠKAS H. ŽEMELIUI

1952.11.23
Mielas ir Brangus Henrikai,
Suprantama, kad tai ką rašau, liks tik tarp mūsų. 

Per Teo, tą kelią atleisk, teko užsiminti, ar nepasiim- 
tum tam tikro mūsų tautai ir laisvės kovai labai svar
baus uždavinio. Teo painformavo mane apie Paties 
nusistatymą, kuris nėra neigiamas iš esmės, bet visai 
suprantamai, labai atsargus.

Pirmiausiai, pilnai sutinku, kad Pačiam gali ir 
turi kilti visa eilė klausimų. Esu pasiryžęs į juos at
sakyti, nes negi kitaip galima. Reikia būti pilnai 
orjentuotam.

Pats sutinki, dėl to tai aš abejonių neturiu, kad 
ten Pats savo uždavinį galėtum atlikti ir tiktum. Tik 
klausimas, kuris sukėlė abejonių, tai netinkamumas 
kelionei į ten ir iš ten.

Aš noriu pasakyti, kad tas reikalas bendrai nėra 
taip skubus ir aktualus. Mes turime pakankamai lai
ko išsiaiškinti. Tik pats reikalas man gana aiškus - to 
reikės. Visai tarp mūsų kalbant šiuo metu mes rimtai 
ruošiamės, jei gerasis Dievas padės, padėti atvykti 
įgaliotiniui iš ten, rimtam ir atsakingam žmogui. 
Paskui bus aiškiau. Pridėsiu taip pat, kad 1950 m. 
pabaigoje mes turėjome svečią iš ten, su kuriuo ma
tėsi ir Kairelis ir Petraitis ir mūsų artimiausieji žmo
nės. Ta grupė nėra J.D. grupė, jie vieni apie kitus ži
no, bet nesusiekia, tam šiuo tarpu ir reikalo nėra.

Tad kelionė iš ten ir l ten, jei jai bus reikalas. Aš 
galiu klysti, bet turiu įspūdi, kad dėl informacijos 
stokos pats klaidingai dalyką įsivaizduoji. Savo metu 
tos kelionės buvo tvarkomos tik savo jėgomis ir savo 
priemonėmis, kurios buvo niekai. Šiandien tie daly
kai tvarkomi visai kitaip. Taip, kaip tai leidžia pati 
moderniškiausia technika, priemonės ir patyrimas. Ir 
suprantama absoliutus slaptumas, pilnas tarpusavio 
pasitikėjimas. Tai šiandien leidžia pasiekti rezultatų. 
Dalykas liečia ne tik mus, bet ir mūsų šiaurės kaimy
nus. Tuo būdu nėra taip, kad žmogus savo valia būtų 
paleistas ir žinokis, dasikrapštysi per milijonus kliū
čių, ar ne. To nėra. Žinoma, yra pavojų, rizikos, kaip 
nebus, bet čia daugiau laimės reikalas. Svarbiausias 
klausimas yra toks, yra dūšioje pasiryžimo ar ne, ir 
pasitikėjimo savim. Tai labai individualus klausimas, 
žmogus gali spręsti tik pats už save, ir be abejo nega
li būti jokio spaudimo šešėlio, dalykas per daug jau
trus, tik broliškai gali būti sprendžiamas.

Ir dar - jei toks reikalas būtų - jis būtų labai 
svarbus mūsų visai kovai. Apie tai žinotų ir Petraitis 
ir Kairelis, matytų išvykstanti, būtų tartasi prieš tai 
išsamiai.

Tai tiek trumpai. Rašau labai nuoširdžiai ir atvi
rai. Taip ir man rašyk ir ko reikia manęs klausk.

Kitais reikalais tuo tarpu nerašysiu. Visas daly
kas yra tik tarp mūsų dviejų.

Bučiuoju drūčiai Tavo
Stasys

PAAIŠKINIMAI
Teo - Bronys Raila
Kairelis - ministras Stasys Lozoraitis vyresnysis 
Petraitis - ministras Bronius K. Balutis
J.D. - Jonas Deksnys
„Šiaurės kaimynai” - estai ir latviai. Britų žval

gyba su jais vedė panašias operacijas kaip ir su lietu- * 
viais.

„1950 m. pabaigos svečias” - sovietų agentas 
Juozas Vizbaras (Arūnas, Gintautas), 1950 m. gruodį 
atyvkęs į Londoną, posėdžiavęs su ministrais S. Lo
zoraičiu ir B. K. Balučiu, santarvininkais.

„Įgaliotinis iš ten” - 1952 m. pavasarį į Londoną 
atvykęs sovietų agentas pulk. Įeit. Liudas Šimonėlis 
(Edmundas, Šilaitis). Atrodo, H. Žemeliui buvo nu
matyta užduotis su Šimonėliu vykti į Lietuvą.

H. ŽEMELIO LAIŠKAS ST. ŽYMANTUI

1952 m. kovo 12 d.
Mielas,

Atleisk, kad truputi vėlinu su atsakymu į Tavo 
laiškus - buvau truputi užsiėmęs vietiniais reikaliu
kais. Noriu ilgiau sustoti ties tuo reikalu, kuris turi 
būti tik Tau ir man žinomas, dėl tam tikro uždavinio 
atlikimo...

Kai gavau iš Teo pirmąjį pranešimą, aš jau jam 
atsakydamas pažymėjau, kad esu pastatytas prieš be 
galo sunkų apsiprendimą ir svarbiausia, jog čia nie
kas negali nei patarti, nei įtaigoti, nei pagaliau rei
kalauti. Turi pats l save taip įžvelgti, kad galėtum ap
sispręsti vienaip ar kitaip pasielgti. Jei čia eitų kalba 
apie vieną kaili, t.y. mano, apsisprendimas lengves
nis, bet čia mano galva, reikalas didesnis ir žymiai 
platesnis. Jei apsisprendėjas pasirodytų kuriom nors 
savybėm netinkamas - jis padarytų daugiau žalos, 
negu naudos. Vėl bloga, kad laiškai nėra tinkama 
priemonė išsiaiškinimui, bet reikia bandyti, nors ap
linkiniais keliais. Mano svarbiausias tikslas, kaip ga
lima padaryti tikresni apsisprendimą, kad jausčiausi 
iš pareigos ir sąžinės taško visiškai ramus. Nežinau, 
bet man atrodo, jog pačią uždavinio esmę, apimti ir 
atsakingumą aš nuvokiu, tik todėl ir noriu būti labai 
atsargus sprendimuose, negi čia galima vadovautis 
nuotaikomis ar kokiais kitais su realybe ir protu nie
ko bendro neturinčiais reiškiniais?

Turėčiau tokius klausimus: 1. ar numatomas ke
lias l ten oru, šlapumą, ar žeme, 2. tas pats klausimas 
tinka ir kelionei atgal, 3. žinoma, vienam bus nuobo
du, atrodo, bus draugų, 4. ar kai pasieksi savo koja 
tikslą, ar dar turėsi blaškytis, ar jau eisi tikru keliu? 
5. be abejo tą reikalą tvarkys sponsoriai, 6. per pa
ruošiamąjį laikotarpi, gali jiem pasirodyti netinka
mas, kaip tada? 6. ar tai bus grynai mūsų reikalas? 
7. noriu manyti, jog sponsoriams ką nors reikės atlik
ti, 8. ar tai būtų vienkartinis mano pasivaikščiojimas 
9. jei ryžčiausi, nenorėčiau kartoti, bet tada turėtum 
vadinamą ekspirensą ir gal nebūtų galima atsipa
laiduoti, 10. sakai, neskubu, bet norėčiau žinoti kada 
apytikriai, 11. prieš kiek laiko gaučiau žinoti tiksliai, 
12. išvykimą iš Šamo žemės sutvarkytų, o grįžimą. 
Čia daugiausia techniški klausimai liečia šiapus, dėl 
anapus, manau, o gal klaidingai būtų lengvesni. Tai 
tiek. Manau, jog mano motyvus pateisinsi ir suprasi. 
Noriu, kad mano sąžinė visais atžvilgiais liktų rami. 
Labai gaila J.D. JI pažinojau. Padėkite jam. Dau
giau reikalų ši kartą nejungsiu l tą laišką ir lauksiu 
Tavo paaiškinimų.

Nuoširdžiausiai Tavo

PAAIŠKINIMAI
Sponsoriai - britų žvalgyba
Teo - Bronys Raila
J.D. - Jonas Deksnys
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RASTA ARCHYVUOSE

ST. ŽYMANTO LAIŠKAS H. ŽEMELIUI
1952.IL17

Brangus Prieteliau,
Asmeniškai. Bandysiu atsakyti į kai kuriuos iš

keltus klausimus. Suprantama, kad reikalas yra rim
tas ir atsakingas. Aš manau, o turiu patyrimo, kad 
pats svarbiausias dalykas yra vidinis Tavo nusistaty
mas. O paskui žmogus jauties, kaip karys karo lauke. 
Dėl tinkamumo aš tai neabejoju. Man rūpi ar žmogu
je yra tam tikra ugnelė, kuri paskui ir per pek
lą žmogų praveda. Tai, mano nuomone, yra svar
biausias dalykas. Nes esu tikras, kas liečia nuraminti 
Tavo pareigos ir sąžinės reikalą, tai tas jokių sunku
mų nesudarys.

Aš noriu užtinkrinti Pati, kad uždaviniai yra tau
tinės plotmės. Jie yra mūsų - Lietuvos uždaviniai. 
Tuo labiau, kad J.D. serga ir negali būti taip aktin
gas, kaip to reikėtų. Bet kol kas atsakysiu į statomus 
konkrečius klausimus.

1. Kelias nebūtų žeme. Tai ar šlapumą, ar oru? 
Kaip galėtų būti, sunku pasakyti, iki šiol naudojama
si šlapumą, žinoma, techniškai tobuliausiai sutvar
kant. Galiu tik tai pasakyti, kad sveria du momentai - 
maksimum atsargumo ir saugumo ir tarptautiniai 
momentai.

2. Atgal tas pats. Tik oru padaryti dar nieko 
neparuošta ir aš šiuo metu abejoju. Šlapumą galima. 
Buvo padaryta. Techniškai sutvarkyta buvo kaip rei
kia.

3. Draugų bus. Jei ne lietuvis, tai mūsų kaimy
nas, nes tenka vieni kitiems padėti, kiekvienu atveju 
tai nėra vieno vienišio reikalas.

4. Blaškytis nuvykus netenka. Kaip dabar yra, 
yra globa ir vykstama pas brolius, pas savus. Prie
šingai ir negalima. Priėmimas sutvarkomas.

5. Sponsoriai, žinoma, tvarko.
6. Tinkamumo ar netinkamumo klausimą spren

džiu aš, aš ir pasiimu atsakomybę. Tokio klausimo, 
kaip statai, nebus ir negali būti.

7. Reikalas, kiek liestų patį, yra mūsų, tautinis. 
Su sponsoriais bendradarbiaujama, nes mes patys 
nieko padaryti negalėtume, antra vertus išlaisvini
mas savaime neateis, kas nors turės laisvinti. Tačiau 
klausimas statomas tokia plotme — reikalas mūsų, 
sponsoriai yra pasiryžę padėti, jei norime.

8. Aš manau, kad negalima statyti klausimo, kad 
sponsoriams ką nors reikės atlikti. Bendradarbiauja
ma, ir mūsų ir jų tikslas yra visų pirma žinoti padėtį 
ir pamažu ir labai atsargiai ruoštis eventualumams. 
Tikslas tai bendras, interesai nesikerta. Be to, Kaire- 

lis laimina, laiminama iš anapus. Jokio užsiangaža
vimo sponsoriams nėra - mes dirbam savo reikalą ir 
esame savy ramūs. Tikslas bendras - jie padeda, kiek 
galima.

9. Reikalas yra toks, kad negali būti jokios parei
gos, nebent pats ją jaustum, kokius pasivaikščiojimus 
pakartotinai daryti. Ir jokių prievolių ta prasme ne
gali būti statoma. Net ir nedrąsu galvoti, kad pasi
vaikščiojimas galėtų būti daugkartinis.

10. Kada apytikriai? Sunku pasakyti. Būčiau lin
kęs manyti, pav. ateinantį pavasarį.

11. Grįžimas būtų tvarkomas techniškai iš čia. 
Tai nėra sunku. Iš ten sutvarkyti sunkiau. Bet nėra 
neįmanoma.

12. Labai daug priklausys nuo to, kaip mums 
seksis šiuo metu. Labai norėtųsi turėti svečią iš ten.

Tai tiek, labai trumpai. Ir dar papildomai. Pats 
vyktum, kaip tautinis reprezentantas, politinis asmuo. 
Todėl pasiruošimas būtų toks, 1. kokio pats pagei
dautum, 2. koks kelionei būtų tikslingas. Jokio kito
kio. Tiek kiek naudinga reikalui. Ir kitas dalykas. Mū
sų načalstva, taip mes skaitome, yra ten. Tikslas yra 
jiems gerai išaiškinti situaciją užsieny /vidaus, mūsų 
dalykai mažiau rūpi/, sustiprinti bendradarbiavimą, 
ruoštis ateičiai, tikslu galimai daugiau jėgų išsaugo
jus, jiems padėti, ir 1.1, ir 1.1. Grįžimas po metų, taip 
skaitau. Ten yra žmonių - vadovybėje, vienoje ir ki
toje yra rimtų atsakingų žmonių. Su J.D. yra vadovy
bėje pav. vienas pulkininkas, kurį turi pažinti. BDPS 
Prezidiume irgi yra mums pažįstamas pulkininkas. 
Tai rimti ir atsargūs, atsakingi žmonės. Rezistenciją 
ir ryšius reikia įstatyti į vėžes, įprasminti visą dalyką. 
O tai pas mus daug romantizmo, daug aukų ir heroiz
mo -pavyzdžiui „ braliai ” mus neša. Ir dar kaip. Nes 
pas mus trūksta sistemos, plano ir per daug tų ro
mantiškų nuotaikų.

Tai tiek, bučiuoju drūčiai. Aš suprantu paties 
abejones, susirašome besiaiškindami. Man rodos, 
dalykas toks - šventas tikėjimas savo laisvės kova / 
nes yra kova/ ir vidinis tinkamumas tam tikslui rizi
kuoti.

Buč. tavo
Stasys

PAAIŠKINIMAI
BDPS Prezidiumas - šeštojo dešimtmečio pra

džioje MGB provokaciniais tikslais buvo sudaręs 
BDPS Prezidiumą iš užverbuotų aukštesnių kariškių, 
dvasininkų ir žymesnių prieškario valdininkų.

„Braliai”, „kaimynas” - latviai

„Sponsoriai” - britų žvalgyba
J.D. - Jonas Deksnys

Stasio Žymanto laiškuose atsispindi nepaprastai 
didelė jo tuštybė. Juk pagal užimamas pareigas į Lie
tuvą turėjo vykti jis pats. Pokaryje su rezistencijos ir 
anglų žvalgybos uždaviniais į Lietuvą Jonas Deksnys 
vyko net keletą kartų. Nežiūrint, ką jis pridarė suim
tas sovietų, Deksnys nebijojo rizikos. Tuo tarpu Žy
mantas bando žarstyti karštas anglis kitų rankomis: 
Žemelį auklėja apie „tautinės plotmės uždavinius”, 
pamokslauja apie pasiryžimą, pasitikėjimą savimi ir 
kaip karys jaučiasi karo lauke, nors pats ten savo gy
venime niekada nėra buvęs.

Gavęs Stasio Žymanto pagraudenimus ir padrą
sinimus, H. Žemelis vis dar buvo neapsisprendęs. 
Todėl jis parašė savo draugui, rezistencijoje prieš 
Lietuvos priešus šilto ir šalto patyrusiam Karoliui 
Drungai (Jurgiui Valiuliui), laišką, prašydamas jo pa
tarimo kaip pasielgti. Karolis Dranga anuomet gy
veno Vokietijoje, dėl plaučių ligos negalėjęs emi
gruoti į užjūrius.

H. ŽEMELIO LAIŠKAS K. DRUNGAI 
(ištraukos)

Asmeniškai - labai konfidencialiai: 
1952 m. gegužės 23 d.

Mielas Jurgi,
pradžioje noriu labai trumpai paliesti keletą 

bendrų reikalų ir paliestų Tavo paskutiniame laiške, 
kurį gavau ir už kurį dėkoju. (...)

O dabar mielas Jurgi, noriu su Tavim 
pasikalbėti labai svarbiu ir labai konfidencialiu 
reikalu, apie kurio norą jau esu porą kartų vis 
užsiminęs, nes norėjau, kad tai būtų žinoma tik Tau 
vienam. Nenorėdamas ilgiau laukti, rašau dabar. Aš 
Birute pasitikiu, bet pats taip pat gerai žinai, jog yra 
tokių reikalų, kur ir geriausia žmona nežino, bet šį 
kartą manau, jog mano prašymas bus išlaikytas.

Julius, gerai žinodamas mūsų santykius, leido 
man tuo reikalu pasidalinti su Tavim. Žinau, kad 
daug patarimų Tu man taip pat negalėsi duoti, juo 
labiau, tai sunkiau per laišką, bet vis kažkaip noriu 
tikėti, gal man bus lengviau pasidaryti apsisprendi
mą, tokį svarbų pirmą kartą mano gyvenime.

Gal jau nujauti apie ką eina reikalas. Prieš gerą 
laiko tarpą gavau sugestijų, arba buvau parinktas at
likimui tam tikro uždavinio: nuėjimui ir grįžimui ten. 
Reikalingas politiškai ir kitoks išprusintas žmogus,

Henrikas Žemelis Stasys Žymantas -Žakevičius Karolis Dranga (Jurgis Valiulis)

viengungis, jiems pasirodė, kad aš galiu 
būti tinkamas. Reikalas jau nėr taip labai 
skubus, bet reikalinga tvirtai ir visiškai su 
švaria sąžine apsispręsti. Gavau galimų 
laiške perduoti detalių ir aš vis negaliu 
rasti save patenkinantį sprendimą. Iš kitos 
pusės, kas gi gali tokiu atveju duoti abso
liučiai tikrą patarimą. Tu, turėdamas 
praktikos, žinoma gali man daugiau pasa
kyti, negu gal kas kitas, todėl ir kreipiuos į 
Tave tuo sunkiu reikalu.

Pradžioje ir dabar esu nuomonės, kad 
anoj pusėj uždaviniui atlikti jaučiuos pa
jėgus, bet tam „pasivaikščiojimui”, kuris 
vis daugiau reikalauja fizinių ir dvasinių 
savybių - abejoju. Jei čia eitų kalba dėl 
mano asmeniško kailio, vėl lengviau — pa
svert jį, įkainuoji ir apsisprendi - gi čia, 
jei pasirodyčiau minėtomis ypatybėmis

(tęsinys sekančiame psl.)
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ISTORIJA IŠ ŠALTOJO...
(atkelta iš 5-to psl.)
silpnas, galiu pridaryti daugiau žalos, negu naudos. 
Truputi mačiau ir šalto ir balto, bet pav. torturinių 
išgyvenimų neturėjau ir nežinau, ar pavaikščiojus 
proseliui per nugarėlę, tuoj prabiltum, kaip anas 
liūdnos atminties pulkininkėlis, ar ne? Čia ir yra vi
sas mano apsisprendimo sunkumas. Kai galvoju duo
ti neigiamą atsakymą, vėl sąžinė nerami darosi, o gal 
Tu galėdamas naudingai pasitarnauti, atsisakai? To
kiems reikalams, žinoma, ne visi tinka, čia reikalinga 
savos rūšies avantiūristinė prigimtis, bet tokie, ki
tiems reikalam netinka ir taip aš vis savyje keliauju ir 
vis nerandu kelio. Reikalauti iš manęs niekas negali, 
tai man pabrėžta, bet aš esu tokio būdo, jog negaliu 
lengva širdžia pasakyti taip ar ne. O tą pasakymą 
varžo, aukščiau paminėta atsakomybė. Aš ją velniš
kai [sivaizduoju ir tik todėl abejoju.

Šiuo metu mano galvojimas stovi 50% - 50%. 
Lauksiu, ką Tu man „patarsi”. Būk atviras su ma
nim. Sako kartais kiti apie Tave geriau gali pasakyti, 
negu pats. Tą mano padėti, manau Tu labai gerai 
įsivaizduoji, aš nelaukiu iš Tavęs kažkokių salia
moniškų sprendimų, bet vis vien jie man bus mieli ir 
bus šioks toks akstinas padaryti pačiam galutiną 
sprendimą.

Persikėliau l kitą kambarį - pažymėk mano 
naują adresą: 1101 North St., Rochester 21, N.Y. - 
U.S.A.

Daug nuoširdžių linkėjimų 
Tavo

PAAIŠKINIMAI
Julius - St. Žymantas
„Liūdnos atminties pulkininkėlis” - Pulk. K. 

Ambraziejus, 1944 m. pavasarį Gestapo suimtas Es
tijoje ir jiems daug ką papasakojęs apie lietuvių an- 
tinacinį pogrindį.

K. DRUNGOS LAIŠKAS H. ŽEMELIUI 
(ištraukos)

1952. VI3.
Haidkapelle

Brangus Henrikai,
Labai teisingai savo laiške pastebi, kad ir mano 

patarimai Tavo apsisprendimo nusverti negalės. Ga
lutiniam rezultate apsispręsti turėsi Tu pats vienas ir 
pagrindinis patarimas Tavo apsisprendimui turi iš
plaukti iš Tavęs pačio.

Pradėdamas kalbėti apie Tavo laiške iškeltas 
mintis, turiu pirmiausia pasakyti, kad Tau nereikia 
per daug galvos laužyti dėl eventualaus pakliuvimo į 
priešo rankas ir visų iš to galinčit{ atsirasti pasėkų. 
Pakliūti į priešo rankas šansai nėra tokie dideli, kaip 
kartais galvojame. Mūsų grupė tuo reikalu užsiėmė 
nuo 1945 m. ir darbo tikslu pasistatė ne bravūrą, bet 
galimai didesni tikrumą, nes mes galvojom (ir gyve
nimas tai patvirtino), kad ryšys bus reikalingas dar 
ilgiems metams. Todėl svarbiausiu žygių tikslu buvo 
ne žinių parnešimas, bet tokių kelių paruošimas, kad 
žmonės ir žinios galėtų galimai saugiau cirkuliuoti. 
Tokios taktikos pasėkoje mūsų pastangomis keliavu
sių draugų žygiai buvo sėkmingesni, negu klerikalų 
paruoštos Skrajūno ir Juliaus Butėno kelionės, pasi
baigusios minėtų garbingų vyrų žuvimu.

Tai sakau Tau ne drąsos pakėlimui, nes, išmin
tingai galvojant, visiškai nesvarbu ar pavojaus gali
mumai sudaro 50% ar 1%. Kiekvienas žygis, vis dėl
to, yra loterija, o loterijoje bilietai ištraukiami ne pa

gal tikimybės dydi. Kalbėdamas apie LRS rūpestin
gumą šioje srityje, noriu, gal, sustiprinti tik Tavo pa
sitikėjimą DS darbu.

Kad pakliuvęs į priešo rankas pasidarytum 
„minkštas”, visiškai nesirūpink. Mūsų priešas 
sulamdė ir kardinolus, kurių „karalystė ne šioje že
mėje ”. Aš neturiu jokių iliuzijų ir esu pasiryžęs iš 
anksto pareikšti, kad mūsų priešas sulamdytų kiek
vieną iš mūsų. Ir be to, tam visiškai nereikia prosu 
per nugarą važinėti. Šis metodas, kaip parodė NKVD 
praktika, inteligentams neapsimoka taikyti, nes inte
ligentai greičiau nusibaigia negu spėji iš jų viską iš
traukti. Inteligentams jie turi mescaliną, rūkalus, 
stiprią kavą ir kitokius narkotikus, badą, stiprią ne- 
pertaukiamą šviesą į akis ir 1.1., t.y. viską kas padeda 
psichiškai palaužti. Inteligentas neišplepa visko iš 
karto. Jis „ kombinuoja ”, suka, pasipasakoja tik dali
nai ar smulkmenas, stengdamasis tardytoją apgauti 
rimtai sugalvotomis fantazijomis ir 1.1. Inteligentui 
plačiame reikale ištardyti reikia mėnesių. Mušti ir 
kankinti inteligento negalima, nes jis pradeda tikrai 
ar tariamai alpti, skūstis esamais ar tariamais skaus
mais ir 1.1, ir 1.1. Inteligentą reikia „apdirbti”, kad jo 
fizinės pajėgos galimai ilgiau išsilaikytų.

Pasakoju tai Tau irgi ne tam, kad sudaryti Tau 
(spūdi, kad patekimas į NKVD rankas yra lygus užė- 
jimui i „božegraiką ”. Priešingai, kaip ten bebūtų, tai 
yra pats baisiausias dalykas, kuris gali atsitikti. Ta
čiau bijojimas pasidaryti ta proga „minkštu” neturi 
apsisprendimui daryti jokios įtakos, nes NKVD turi 
tiek priemonių, kad kiekvieną, pradedant popiežium 
ir baigiant Melchioru Putele, gali anksčiau ar vėliau 
„suminkštinti ”. Nei už Tavo, nei už savo, nei už kieno 
kito „ kietumą ”, pakliuvus į NKVD rankas, aš neduo
du nei cento. Galima galvoti ir yra pakankamai prie
monių, kaip tuo atveju NKVD „apeiti”, tačiau apie 
tai kalbėti ir pasiruošti galima ir prasminga bus, tik 
galutinai apsisprendus.

Principiniai aš esu įsitikinęs, kad ryšis turi būti 
palaikomas, plečiamas ir tobulinamas visomis mums 
prieinamomis priemonėmis. Be to, rimtesnių ir infor
muotų žmonių nuvykimas kraštan yra būtinas. Tei
singos rezistencinės linijos išlaikymui krašte be „in
jekcijos ” iš užsienio yra linkstama arba per daug nu
siminti arba per daug pasikarščiuoti. (Apie tokius ne
lygumus DS turėtų Tave painformuoti. Medžiagos 
tam yra pakankamai, nes, pav., aš vakar iš Juliaus 
gavau 93 pusi, mašinėle rašytos medžiagos.)

Nesigilinant šiandien smulkiau į tai, kokios nau
dos duoda rimto žmogaus nuvykimas į kraštą, noriu 
pareikšti visai atvirai, kad Tu tam dideliam ir garbin
gam darbui esi tinkamas. Tavo taktas, ramumas, pla
čiai patriotinės pažiūros, o iš kitos pusės pakanka
mas klerikalinių klastų ir visos mūsų vidaus politinės 
situacijos pažinimas suteikia Tau geras prielaidas 
garbingiausiam rezistenciniam uždaviniui atlikti.

Būdamas visiškai atviras, turiu pasakyti, kad, 
bendrai šiame reikale kardinaliniu klausimu yra rei
kiamos drąsos ar nedrąsos turėjimas. Tik šia prasme 
Tavo apsisprendimas turi įvykti.

Būdamas Tau nuoširdžiu draugu ir Tave tikrai 
gerbiančiu žmogum sakau atvirai, jei turi pakanka
mai drąsos ir pasiryžimo, - vyk Tėvynėn su Dievo pa
laima. Jei neturi to pakankamame kiekyje, pasakyk, 
bent man, atvirai. Mano akyse Tavo vertinimas ne
pasikeis, nes visų savo draugų ir savo paties asme
nyje aš, pirmiausia, matau tik žmogų. Bijojimas nėra 
nusikaltimas, o baimės neturėjimas yra tik prigim
ties, bet ne proto ar inteligencijos reikalas.

Kraštui parama rimto asmens iš užsienio pa
vidale yra būtina ir kiekvienas, kuris tai aukai pasi

ryš, įeis mūsų Tautos istorijon, tačiau kalbamas žygis 
šumma summarum, nėra vien, kad ir didžiausia, tė
vynės meile grindžiamas. Be reikiamos asmeninės 
drąsos šiam žygiui ryžtis nereikėtų.

Aš tikiuos, kad Tu mano žodžius teisingai supra
si. Buvau, esu ir liksiu Tavo draugu visuomet ir man 
visiškai nesvarbu (kaip žmogui), kaip Tu apsispręsi. 
Priešingai, aš Tau visuomet suteiksiu moralinę pa
ramą ir užnugarį, jei Tu kartais manytum kad Tavo 
eventualus atsisakymas galėtų Tave statyti nepato- 
gion situacijon. •

Dar pereitų metų pabaigoje, nieko nežinant apie 
Tavo reikalą, rašiau Juliui, kad šiais laikais duoti bet 
kam pasiūlymą kelionei yra baisiai sunku. Mano 
nuomonė tada buvo tokia, kad reikia laukti, kol kas 
pasisiūlys. Tai, žinoma, yra idealinė pažiūra, kuri re
alybėje, turbūt rezultatų visiškai neduotų. Tačiau aš 
Tau, vis dėlto, duodu patarimą, ieškant apsisprendi
mo, nesiskaičiuoti su savigarba. Tavo situacijoje ne
reikia jokio „falšyvumo ”.

Turi drąsos - važiuok, nes labai reikia. Neturi 
drąsos, nevažiuok, - irgi gerai. Visi „racionalūs” 
samprotavimai yra nereikalingi, nes kalbamam už
daviniui esi pilnai tinkamas. Tačiau pats vienas turi 
apsispręsti, ar turi pakankamai drąsos savo tinkamu
mams išnaudoti.

Savaime aišku reikėtų vykti dviese. Tokia aplin
kybė viską gerokai palengvina.

Man būtų mieliausia jei galėčiau vykti su Tavim.
Rašyk man vėl, ypač jei ką nors mano laiške bū

tum sau nemaloniai supratęs. Tokio įspūdžio aš jokiu 
būdu nenoriu, nes rašiau kaip broliui, stengdamasis 
su pilnu nuoširdumu suvesti klausimą į tą punktą, kur 
jo vienoks ar kitoks išsprendimas glūdi.

Tavo Jurgis

PAAIŠKINIMAI
Skrajūnas - Juozas Lukša
Julius - Stasys Žymantas
„Božegraika” - tarpukario metu Kauno Laisvės 

alėjoje veikęs populiarus Tumo restoranas, kur gali
ma buvo skaniai ir sočiai pavalgyti.

Melchioras Putelė - tarpukario Lietuvos aide 
pasirodydavęs šaržas, kurio svarbiausias veikėjas 
buvo vyriškis su vienu plauku ant pakaušio, vadina
mas „Melchioru Putele”.

DS - slapta rezistencinė veikla.

Karolio Drungos laiškas Žemeliui yra kitokio 
pobūdžio negu Stasio Žymanto laiškai: be pompasti
kos, be iliuzijų, atviras potencialiems pavojams ir - 
svarbiausia - žmogiškas. Žinoma, K. Dranga irgi ne
suprato sovietų saugumo rafinuotų pinklių. Jų nesu
prato ir britų žvalgyba. Tačiau Drungos mintis, kad 
žmonių ir žinių cirkuliavimas tarp Vakarų ir okupuo
to krašto yra būtinas reikalas, buvo svarbi. Ilgainiui ji 
paplito dalies išeivijos tarpe ir maždaug nuo septinto
jo dešimtmečio pabaigos buvo pradėta įgyvendinti. 
K. Dranga buvo aktyvus šios veiklos dalyvis.

Henrikas Žemelis nutarė į Lietuvą nevykti. 1956 
metais britams pagaliau paaiškėjo, kad šešis su 
viršum metų jie buvo KGB vedžiojami už nosies. In
telligence Service nutraukė slaptas operacijas Balti
jos kraštuose, o Stasys Žymantas prarado savo darbą. 
Vėliau jis emigravo į JAV, apsigyveno Los Angeles, 
dirbo sodininku ir duobkasiu kapinėse, plačiai reiš
kėsi išeivijos spaudoje, rašydamas tuščius straipsnius 
apie rezistencijos* žygius. Pradėjus leisti Akiračius, 
K. Dranga ir H. Žemelis tapo mėnraščio redkolegijos 
nariais.

Liūtas Mockūnas
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AMERIKA LIETUVOS GIMNAZISTŲ IR STUDENTŲ 
VAIZDUOTĖJE

Šią vasarą Vašingtono universitete, Seatle įvyko 
XI-asis Baltų studijų vasaros institutas (BALSSI), 
kur be estų ir latvių kalbų buvo mokomi I ir II lietu
vių kalbos lygiai. Vienas iš gausios BALSSI progra
mos renginių buvo trys simpoziumai tema ,Ameri
kos įvaizdžiai Baltijos šalyse”. Rugpjūčio 2 d. sim
poziume dalyvavau ir aš, kur pristačiau Lietuvos 
gimnazistų bei studentų mintis apie Ameriką.

Lietuvos jaunimui būriais traukiant į svečias ša
lis, ypač JAV, geresnio gyvenimo, uždarbio, laimės, 
o kartais - tik nuotykių ieškoti, šie trumpi komentarai 
leidžia susidaryti įspūdį, kokią Ameriką jaunimas įsi
vaizduoja. Tekstai, labiau primenantys elektronines 
žinutes, nei tradicinius atsakymus, rodo žiniasklai- 
dos, spaudos, kino ir apskritai aplinkos įtaką formuo
jant Amerikos įvaizdį. Nors iš kai kurių atsakymų 
galima numanyti, jog jie Ameriką ne tik iš televizijos 
ar spaudos pažįsta. Dauguma pasisakymų pernelyg 
lakoniški ir nekritiški, kad būtų galima juos analizuo
ti, tačiau tai puiki galimybė susipažinti su Lietuvos 
jaunos kartos nuomone, jų įvaizdžiais bei stereotipais 
apie Ameriką.

PAULIUS
Koks mano Amerikos įvaizdis? Mėlyna, raudo

na, balta. Negalėčiau sakyti, kad tas įvaizdis yra blo
gas, juk tai „svajonių šalis ", daug pasiekusi (vairioje 
pramonėje. Išsivysčiusi šalis. Ką girdžiu dažniau
siai? Dažniausiai, kaip Amerika „klysta". Bushas, 
kaip jis tvarkosi Baltuosiuose rūmuose. Kaip dirbami 
prasčiausi ir vargingiausi darbai ir gaunami maži 
atlyginimai arba kaip tik už tą patį darbą galima 
gauti labai daug. Kiniečių inžinierius pradėjo tiesti 
tiltą Beringo jūroje, kuris, jungs Ameriką ir Rusiją. 
Patinka, kad auga futbolo lygis, populiarėja. Kariai- 
taikdariai siunčiami į Europą, į tas šalis, kur vyksta 
karai. Taip pat amerikiečių ir anglų kareiviai sutaria 
tarpusavy. Girdėjęs nemažai apie indėnus ir kaubo
jus. Tai yra gražu. Kokie stereotipai? Daug pompas
tikos. Daug pop žvaigždžių, Holivudas. Amerikietiški 
kalneliai, hamburgeriai, nesveikas maistas, žmonės 
stori. Žmonės nepažįsta kitų šalių, o dar ir savo. Leg- 
vai/sunkiai uždirbami pinigai, pigi darbo jėga.

TOMAS
Amerikos kultūra, imlūs naujiems postmodernis

tiniams menams, naujiems vėjams, idėjoms. Ameri
konai visai kitokie, nei eiliniai europiečiai, su savom 
mintim ir mąstymu. Graži ir įdomi šalis. Hamburge
riai. Dažniausiai girdžiu apie išpuolius, visokias gru
puotes. Al kaeida (nežinau, kaip rašosi). Holivudas. 
Kalbant apie Amerikos architektūrą, tai miestai ne
turi senamiesčių, namai modernūs, pastatyti beveik 
visi šiame amžiuje, net neįdomu.

ASTA
Dideli miestai, gatvės. Milijonai žmonių. Storų. 

Niekada nebuvau Amerikoj, pažįstu ją tik iš filmų. 
Galbūt  ji tokia ir yra, su savom gaujom, purvais, pu- 
bais, didelėm firmom, „lengvu" mąstymu, pinigais, 
įvairiaspalviais žmonėm, mėlynais paplūdimiais. Tai 
labai didelė šalis. Manau, kad vienas rajonas, mies
tas ar valstija labai skiriasi nuo kito. Amerikonai mo
kyklose mokosi tik savo šalies istorijos. Demokratiš
ka šalis. Turi daug garsių politikų, ryškių asmenybių, 
aktorių, menininkų, mokslininkų, biznierių. Daug 
prezidentų. Ryški valstybinė šventė liepos 4-oji. Visur 
vėliavėlės, pompastika. Amerikoniška šypsena ir vi

sokie how are you? Hello, oh yes, oh God. Metro, to 
juk mes neturime. Visi gyvena nuosavuose namuose, 
dideliuose. Amerikiečiams svarbu šeima, giminė. Pa
dėkos diena.

KRISTINA
Amerikonai paviršutiniški, lėkštoki, turtingi. 

„Amerikoniška šypsena ". Stipri politika. Mokslinin
kai. Atrandama vis kažkas naujo. Astronomija. Dide
lė, labai įvairi šalis. Įvairių tautybių, kultūrų, išsila
vinimo žmonės. Šovinistinė, vaizduojanti pranašumą.

ANDRIUS
Daug technikos turinti šalis. Daug ką gaminanti. 

Turtinga. Įvairių kultūrų. Tiesiog katilas.

DANGUOLĖ
Amerika labai įdomi ir visiškai kitokia, nei mūsų 

Europa. Išsiskiria Amerikos istorija, jos atradimas, 
indėnai, kaubojai. Tai labai į priekį pažengusi moks
liniais, techniniais ir visokiausiais laimėjimais šalis. 
Ten tikrai yra visokio išsilavinimo lygio žmonių, vi
sokių kultūrų. Vienas kraštas labai skiriasi nuo kito. 
Amerika yra jėga, pranašumą demonstruojanti vals
tybė. Piketai, šventės. Ten daug turtingų žmonių, 
gražūs namai. Dideli atlyginimai, dideli mokesčiai ir 
draudimai. Amerika turi tik j ai būdingą kultūrą ir sa
vybes. Tai gana įdomi tema. Tačiau sunku kalbėti 
apie tai, ko niekada nematei ir kur niekada nebuvau. 
Tai nėra mano svajonių šalis. Ten viskas verda, juda 
labai greitai, viskas nauja, viskas sumaišyta, viskas 
turi kažkokias amerikietiškas taisykles. Tiek.

SAULIUS IR RŪTA
Amerikiečiai yra plastikiniai. Materialistai. 

Kvaili. Nutukę. Mėgsta pasirodyti. Netikros šypse
nos. Jie deklaruoja individualizmą, bet patys yra vie
nodi. Jie vertina tavo pinigus, o ne tave patį. Jie ne
bendrauja artimai. Su jais neįmanomas rimtas santy
kis. Amerikoje darbas pernelyg sureikšmintas. Malo
numas ir pasilinksminimai yra perdėti. Jiems viskas 
turi būti smagu. Emocijos ir reakcijos yra išpūstos. 
Amerikiečiai vartoja jau paruoštas  frazes ir sakinius. 
Jie kartoja frazes iš pop kultūros. Jie slepia savo 
mintis ir jausmus. Kai jie kalba, jie nekuria kalbos, 
jie tiesiog ją vartoja. Apskritai, amerikiečiai nėra la
bai kūrybingi ir išradingi. Tai vartotojų visuomenė.

AUDRA
Amerikiečių vidurinioji klasė yra konservatyvi ir 

religinga. Atrodo, kad jie pastoviai ieško dvasingu
mo ir niekur negali jo rasti. Su amerikiečiais nėra 
lengva susidraugauti. Reikia gerokai „padirbėti", 
norint turėti bent vieną. Jie nėra labai šilti ir atviri, 
bet labai maloniai tave priima.

JURGA
Amerikiečiai yra labai patiklūs, ypač politikoje. 

Masiškai. Jie tiki propaganda, kurią jie mato per te
leviziją. Man atrodo, kad pasakos apie Ameriką 
nyksta. Žmonių akys jau neblykčioja, išgirdus žodį 
„Amerika ”. Tempas beprotiškas. Amerikiečiai nesi
stengia pažinti tave; jie nesistengia geriau pažinti ki
to žmogaus. Ir po 20 metų mes jų nesuprasime ge
riau, taip, kaip ir jie mūsų.

LAURA
Tiesiog mentalitete yra užkoduota galimybė sėk

mingam šeimyniniam gyvenimui: namidtas, harį gali K (; 
įsigyti jau po 3 metų, dirbdamas vidutiniškai apmo- ' ' 
karną darbą, bažnyčia, kuriai tu, be abejonės, pri
klausai, nes tavo šeimos pagrindas stovi ne ant dvie
jų, bet ant trijų kojų, tavo vaikai, kuriems darželis, 
mokykla, taip pat, žinoma, bažnyčia suteiks tiek savi
raiškos galimybių, kiek tik panorėsi. Savaitgalius su 
vaikais leidi zoologijos sode, vandens pramogų par
ke ar susimetęs visą šeimyną į gigantišką kemperį, 
prisikabinęs savo visureigį prie kablio, mauni į vieną 
iš gausybės nacionalinių parkų, į kurį gali išsipirkti 
metinį abonementą ir vėliau neskaudinti sau galvos.
Vaikai paaugo - išvažinėjo po universitetus ar kole
džus - planuoji savaitgalius pusę metų į priekį, kaip 
vieną aplankyti Solt Lake Cityje, o kitą - Čikagoje. 
Apsipirkinėdamas tame pačiame supermarkete ir 
rinkdamas taškus, renki sau nemokamo skrydžio my
lias. Surinkai - pirmyn! Išėjai į pensiją - tiesiu taiky
mu neri į visuomeninę veiklą: pracūzų kultūros mylė
tojų draugija (nors prancūziškai nė mur mur, bet die
vini prancūzų kiną), bendradarbiavimas su Univer
siteto tarptautinių ryšių skyriumi (visą namo rūsį ati
duodi į kokio išblyškusio studenčioko iš Europos glo
bą, jam tai tikrai „ big deal"), sekmadieniniai susi
rinkimai bažnyčios bendruomenėje, kokio nors pabė
gėlio iš Sudano šeimos globa... Dar daugybė veiklos, 
tik pirmyn... Yra ir kita pusė... Arizonos ir Nevados 
dykumos pilnos trailerių, kuriuose mums neįsivaiz
duojamu būdu gyvena prasigėrę, prasilošę, tiesiog 
kažką ne taip darę... Supermarketai pilni ne tik jauni
mo, kurių darbas - parodyti, kur rasti batareiką ar 
karnyzą užuolaidom... Apie tuos, kurie sankryžose 
stoviniuoja su lentelėmis „Anything helps " aš nekal
bu, nes, kaip juokavo vienas lietuvis kolega, sukio
jant truck vairą, „aš dar tiek neuždirbau, kad galė
čiau sau leisti čia pastovėti". Beveik visi pradeda 
nuo indų plovimo. Bet jei turi bent kiek smegenų ir 
tikrai žinai ko nori - turėsi. Patinka man šita šalis. 
Stovėdami ant Grand Canyon prisiekėm į ją dar ne 
kartą sugrįžti. Bet tik atostogų... Mes juk LIETUVIAI.

MANTAS
Čia mano padrikos mintys apie Ameriką ir ame

rikiečius (senbuvius, minimum III kartos).
Viskas dviguba: jei šaldytuvas, tai dviejų durų 

spinta, jei mašina - tai minimum 4 litrų, vaikiška le
dų porcija - 1 litras. Coca Colą, turbūt, geria vaikai 
nuo pusės metų.' Jei nėra Coca Colos - galima nu
mirti iš troškulio. Žmonių apranga: kaimuose kaubo
jai su džinsais, miestuose kas nors būtinai rėkiančio 
(pvz., pink arba blizgantys megztiniai); arba tipinė 
moters apranga biure: dalykinis kostiumėlis ir balti 
Nike kedai... Sunku pagrįsti kodėl, bet man atrodo, 
kas antras amerikietis turi sunkių viršsvorio proble
mų... Amerikonams dzin yra aplinkos apsauga - 
svarbiausia, kad ekonominis augimas nesulėtėtų. 
Amerikiečiai absoliučiai nesimoko kitų užsienio kal
bų, arba mokėjimas apsiriboja keliais ispaniškais žo
džiais... Tikiuosi šitie mano pamąstymai nieko neį- *
žeidžia.

r

JONAS
Asmeniškai mano nuomonė apie Ameriką - dide

lių galimybių šalis, bet tos galimybės ne visiems mir
tingiesiems pasiekiamos. Dėl akivaizdaus darbo jė
gos trūkumo priešakinėse linijose (žinant ameriko
nišką charakterį ir atlyginimą) labai traukia jaunimą 
iš įvairių šalių. Be abejo, jeigu Lietuvėlės ekonominė 
padėtis būtų bent trečdaliu tiek, kiek JA V ir mes

(tęsinys sekančiame psl.)

2004 m. lapkričio mėn.
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RECENZIJOS

Turbūt šita recenzija turėjo pasirodyti gerokai 
anksčiau, tariam, prieš porą metų. Bet net greitaeigė
mis šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintas pa
saulis kartais ima ir susiduria su seno kirpimo lėtapė
dėmis gyvenimo formomis: pavyzdžiui, elektroninių 
versijų neturinčiomis knygomis, senu papratimu ir be 
jokios skubos atkeliaujančiomis į Lietuvą iš už At
lanto. O vis dėlto, kaip sakoma, geriau vėliau, negu 
niekada,- toks tad yra šio teksto radimosi pasiteisini
mas. Kadangi recenzijos herojus ir jo kūryba yra sa
votiškoje kryžkelėje tarp Senojo ir Naujojo pasaulių, 
norėjosi savo mintimis pasidalinti su abiem skaityto
jų flangais, todėl viena teksto versija nukeliavo į 
Knygų Aidų redakciją, kita - ant Akiračių redakto
riaus stalo.

Iš karto perspėju, kad šitą recenziją teks pradėti 
iš tolo. Bet šįkart laiko gaišinimas - ne vien mano 
kaltė. Panašiais atvejais sakoma - aplinkybės taip su
siklostė. Mat kalbėsiu apie Rimą Vėžį - autorių, kurį 
vieni žino kaip nuluptą, kiti gi apie jį nė girdėti negir
dėjo. Žinantieji didžiąja dalimi priskirtini mūsų išei-

AMERIKA LIETUVOS...
(atkelta iš 7-to psl.)
trauktume kitus. Patys galėtume kurti firmas ir sam
dyti su labai mažomis sąnaudomis svetimšalius, ne
atsižvelgiant į darbo sąlygas. Deja, žvelgiant iš da
bartinės pozicijos, Amerika yra tarsi aukso kasykla 
žmonėms, norintiems sunkiai dirbti ir užsidirbti. Jei
gu neliečiant studentų, Amerika, turbūt, diktuoja pa
sauliui naujausias verslo tendencijas, teorijas ir sti
lių. Milžiniška šalis, su milžinišku gyventojų skaičiu
mi. Turbūt bet kokia JA V rinkos dalis daro [taką Eu
ropos rinkoms. Studijuoti JA V prestižiniuose univer
sitetuose svajoja daugelis studentų...

DONATAS
Tikriausiai nebūsiu originalus, bet pritariu ma

siškai nuomonei, kad Amerika - galimybių šalis. Ta
čiau, mano nuomone, tos galimybes įgyvendinamos 
kiek kitaip. Pamenu mintį (rodos, kažkokio Lietuvos 
dizainerio), kad Europoje dažniausiai karjerą lemia 
pažintys. O Amerikoje vertinami ne vien tavo gimi
nystės ar pažinčių ryšiai, bet ir asmeninės savybės, 
sugebėjimai. Aš pats iš pradžių maniau, kad ameri
konai kažkokie prietrankos: tik laksto išsišiepę iki 
ausų, klausinėja: „how do you do?”, valgo ham- 
burgerius ir žiūri kvailus amerikoniškus filmus. Ta
čiau dabar man atrodo, kad Amerika yra puiki šalis 
užsidirbti. Nes čia didžiausia sėkmės dalis priklauso 
nuo to, kiek investavai į save (savo išsilavinimą, įgū
džius), o ne į kyšius ir pažintis. Tiesa, manau, kad 
taip gyvena vidurinis visuomenės sluoksnis, kuris 
JA V yra, o Lietuvoje nelabai. Turtingesni tikriausiai 
irgi ne šventieji... Žodžiu, mano asmeninė nuomonė: 
Amerikoje galima užsidirbti, jei esi ne kvailas ir 
darbštus (kaip lietuvis), tačiau gyventi ten nenorė
čiau. Gal nuomonė pasikeis, kai apsilankysiu JA V.

Šio mano pranešimo klausėsi nemažas būrys 
amerikiečių studentų. Dalis jų akivaizdžiai buvo su
trikę ir netikėjo tuo, ką girdėjo. O ką galvojame mes, 
gyvenantys, apsilankę ar tik viena ausim apie Ameri
ką girdėję? Kas gi ta Amerika - svajonių šalis ar 
negailestinga malimo mašina? Atrodo, rinktis nebūtų 
sunku, bet, kaip paprastai gyvenime, pasirinkimas 
nėra tik tarp juoda ir balta.

Dalia Cidzikaitė
PLB Lituanistikos katedros doktorantė

APIE ŠANČIŲ PILIEČIO IS MARQUETTE PARKO 
KŪRYBOS YPATUMUS

vijai ir tai visai suprantama, nes poetas daugelį metų 
praleido Čikagoje, o abu jo poezijos rinkinius - Rai
dės laiko griaučiuose (1969) bei Šešėliai veidrodyje 
(2002) išleido tenykštis Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas. Nežinantieji, su negausiomis išimti
mis - lietuviai autochtonai. Ir turbūt visai vietoje 
klausimas: iš kur tokia apmaudi neteisybė - nemen
kas populiarumas vienur ir tirštos nežinomybės sute
mos kitur?

Priežasčių, man regis, galėtų būti keletas. Pir
miausia, kaip jau minėjau pačioje pradžioje, Lietuvo
je ne taip paprasta įsigyti už Atlanto išleistų mūsų 
tautiečių knygų. O potencialus skaitytojas toli gražu 
ne visada bibliofilas, šturmuojantis vietinių bibliote
kų retų spaudinių skyrius. Visgi knygų platinimo 
trukdis lyg ir formalus - esant paklausai, pasiūla daž
niausiai randasi nedelsiant. Juolab, kad su R. Vėžio 
kūryba buvo galima susipažinti ne tik atsitiktinai už
tikus jo poezijos rinkinius, bet ir populiariojoje kul
tūrinėje spaudoje - porą kartų autorius buvo pristaty
tas Šiaurės Atėnų skaitytojams, pasirodė ir viena kita 
jo knygų recenzija.

Matyt, šioje situacijoje visgi svarbesni kiti neži
nojimo ar nenorėjimo žinoti simptomai, kaip antai 
vis labiau mūsuose įsitvirtinantis požiūris, esą bran
džioj! lietuvių išeivijos literatūra jau prieš gerą de
šimtmetį atrasta ir išsemta, dėmesio nusipelnę auto
riai įtraukti į mokyklines chrestomatijas, o jų kūrybos 
reikšmingumas ir vertė užtvirtinti monografijomis 
arba kitokios rūšies solidžiomis studijomis. Kokios 
vidinės kančios drasko užmirštuosius poetus, dėl lai
ko ir likimo pokštų, o ne dėl savo aplaidumo nepatai
kiusius į žemininkų generaciją, aišku, niekam nerūpi. 
Ypač, į ei jie rašo nepatriotiškus ir nerimtus tekstus, 
nepuoselėja tradicinių vertybių, taigi, menkai tepade
da kurti mūsų tautinę valstybę. Štai jums ir dramatiz
mo kupina situacija:

Šaukiu aš tautą 
Mafijos užguitą 
Atgal man šaukia: 
Atsipisk!

(„Trumpai drūtai”)

Nėra abejonių, bent iš dalies prie tokių savo ne
sėkmių prisidėjo ir pats R. Vėžys. Žinodamas jautrų 
lietuvišką būdą, autorius vis tiek viešai abejoja, ar 
jam labiau patinka kanklės, ar džiazas, ar vaidilutės, 
ar nuogos burlesko šokėjos, ir jau visai neapdairiai 
prisipažįsta:

Nežinau 
nežinau 
kas patinka 
labiau 
ir klausiu savęs: 
mano širdie

„ Kodėl tu
tokia kurva?

(„Tikrai nežinau”)

Nepaisant neaiškios autoriaus vertybių hierar
chijos ir jo politinės orientacijos, sako, vertinti litera
tūrą vien iš ideologinių pozicijų - neprofesionalu ir 
nebemadinga. Tad apmąstyti kriterijus, kuriais sąmo
ningai ar nesąmoningai remiamės, atsirinkdami vie
nus ar kitus išeivijos autorius, teks jums patiems. Kol 
kas praverstų surasti R. Vėžio poezijai deramą vietą 

lietuvių literatūrinėje tradicijoje apskritai.
Nuosekliai laikantis ortegiškos strategijos ir 

grįžtant prie R. Vėžio poetinio meno (ne)populiaru- 
mo priežasčių, kaip pagrindinę disonanso tarp auto
riaus ir skaitytojų auditorijos dingstį turbūt nurody- 
čiau satyrinę jo tekstų prigimtį. Kad satyra yra ne tik 
stiprioji R. Vėžio kūrybos pusė, bet ir-jos marginalu- 
mo priežastis, jau gerokai prieš šios recenzijos užgi
mimą nurodė Sigitas Parulskis, reziumuodamas, jog 
„poetinio meno vertybių skalėje satyra Lietuvoje tra
diciškai turi nemalonų nevisavertiškumo komplek
są”1. Kitaip tariant, ne tik R. Vėžys, bet ir satyra kaip 
tokia iki pat šių dienų lyg ir neįtelpa į mūsų oficialią
ją literatūrinę tradiciją, kęsdama išnaudojamos, bet 
nemylimos pelenės dalią.

Vargu ar tokia padėtis susiklostė dėl itin niūraus 
lietuviško būdo ar kokios ypatingos lietuvių menta
liteto struktūros. Daug patogiau būtų ir vėl visą kaltę 
suversti nelemtai susidėjusioms istorinėms aplinky
bėms. Tada galėtume tarti, jog tokia nihilistinė tradi
cija, kad ir kaip paradoksaliai tai nuskambėtų, radosi 
dėl savalaikės tradicijos nebuvimo: juk kai Vakarų 
Europos dvaruose klestėjo pramogavimo ir epigramų 
kultūra, lietuviško dvaro kaip ir nebuvo, o tas, kuris 
buvo, kalbėjo bei kūrė ne lietuvių kalba - kaip kad ir 
vėlesnių laikų Lietuvos aukštuomenės salonų lan
kytojai. Lietuviški komiškieji žanrai, atrodo, turėjo 
išsitekti liaudies tradicijos ribose. Mėginimai pakelti 
satyrą iki tikrosios literatūros lygmens, susidurdavo 
su inertišku pasipriešinimu ir baigdavosi nesėkme - 
už tai tokie, kaip Antanas Strazdas, gero vardo visuo
menės akyse neturėjo, ir kiek žinau, nekaip baigė sa
vo karjerą dėl perdėm neatsakingo požiūrio į gyveni
mą. Tad nenuostabu, jog tarpukariu blykstelėjus 
avangardistiniam sąjūdžiui, daugelis įžūlia naujoviš
ka poezija nedviprasmiškai pasipiktino arba ją tie
siog ignoravo. O ir vėliau, keturvėjininkų ir trečia- 
frontininkų sąjūdžius pripažinus kaip literatūros ir 
kultūros faktą, avangardistinis menas niekada netapo 
tikrąja lietuvių savastimi. Ne geriau buvo įvertinti ir 
neoavangardistiniai jaunesnės kartos mėginimai 
šmaikštauti - tiktai literatūros paraštėse galima aptik
ti kad ir Petro Babicko ar Leono Švedo poeziją. Ką 
jau kalbėti apie tokius „neprestižinius” žanrus, kaip, 
pavyzdžiui, feljetoną.

Teisybės dėlei visgi reikėtų pripažinti, kad svar
bu ne tik rūpintis satyros ir nedalingų Lietuvos saty
rikų reabilitacija, bet ir satyrinių tekstų kokybe. 
Anuo metu galutinį ir neapskundžiamą žodį turėjęs 
nesvyruojantis kritikas Adomas Jakštas visokius „fu
turizmus” buvo linkęs vadinti paprasčiausiu chamiz
mu. Tiesa, sekdamas Vladimiru Solovjovu, jis pats 
irgi rašė parodijas, bet tokiais raštais ginkdie nepre
tendavo į menines aukštumas, priskirdamas jiems tik 
siaurą didaktinę funkciją ir laikydamas juos vėjavai
kių drausminimo priemone. Ko norėti - net amžinas 
A. Jakšto antagonistas Balys Sruoga šitai neaiškios 
rūšies poezijai pakrikštyti buvo nukaldinęs ,jerun- 
dizmo” terminą. Mes galime tik pasidžiaugti, kad da
bar esame kur kas tolerantiškesni, ir neretai tą, kuo 
abejojame, vadiname talpiu ir, berods, neįžeidžių 
postmodernizmo vardu.

Pasistengę, iš tikrųjų galėtume atrasti ir postmo- 
demių R. Vėžio poezijos bruožų: vien jau dėl to, kad 
savo tekstus jis konstruoja taip, lyg šitame gyvenime 
jam nelikę nieko švento - lyg būtų negana, kad šai
posi iš tautos idealų, juokiasi iš žmonijos egzisenci- 
nio nerimo, poetas ignoruoja ir pačią literatūrinę tra-
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RECENZIJOS

diciją, ir sakralųjį kūrybos matmenį:

Enrico Baj parodoj
gyvenimas
nėščia situacija:
pilna pažadų
bet netikra
kokia baidyklė
debiutuos
po gimimo

(„Enrico Baj dailės parodoje”)

Nepanašu, kad iš šiuolaikinio meno autorius ti
kėtųsi katarsiško poveikio. Vaiposi ir menas, ir meni
ninkas, o garbusis žiūrovas tiesiog akyse tampa juo
kingu žiopliu („Menas zoologijos sode”). Perkūri
mas, citavimas, žaidimas tuo tarpu - priimtinas ir vi
sai legalus būdas kurti, kaip kad nusipirkti padėvėtą 
balsą Meksikos sostinės senienų krautuvėje ir pui
kuotis nuostabiu solo („Opera buffa”). O štai ką R. 
Vėžys turi pasakyti apie savo kaip literato kūrybą:

Mano neparašyta
knyga yra
šedevras.
Aš niekur nemačiau
tiek daug
gilios išminties, 
turtingos kalbos 
ir lakios vaizduotės 
kaip tuščiuose 
savo neparašytos 
knygos puslapiuose.

(„Neparašyto šedevro anatomija”) 
r

Vos ne Umberto Eco ar kokio John Cage laiky
sena! Kitas klausimas, kiek originali, kiek atliepianti 
laiko dvasiai ir kiek įklimpstanti į seklų epigonizmo 
liekną - nors vargu ar galima nubrėžti kokią aiškesnę 
ribą ten, kur autorius juokiasi ir iš savęs, ir iš skaity
tojo, ir iš teksto.

Tačiau toleranciją (nors, ką čia slėpti, kartais tai 
geras žodis kompetencijos stygiui įvardinti), atrodo, 
labiau stengiasi demonstruoti kritikai, negu skaityto
jai. Pastarieji nelinkę apsimetinėti ir ieškoti kompro

misų, jei tekstai nepateisina jų lūkesčių. Antai, ne per 
seniausiai 7 meno dienose buvo paskelbtas pluoštas 
Benedikto Januševičiaus poezijos, beje, taip pat ir 
„Laiškas Rimui Vėžiui parašytas raugintu krauju”2. 
Peržvelgus elektroninės savaitraščio versijos komen
tarus paaiškėjo, jog B. Januševičiaus eilėraščiai susi
laukė nedaug atgarsių, o ir tie patys - pikti ir pašie
piantys. Vos vienas komentatorius pasiūlė atkreipti 
dėmesį į literatūrinį kontekstą, nes eilės greičiausiai 
ne be reikalo dedikuotos tokiems poetams kaip Pra
nas Morkūnas ar R. Vėžys. Diskusija tačiau neįsi
liepsnojo. Ką padarysi - turbūt ta pati sunkiai įveiki
ama neigimo inercija.

Lyg tyčiodamasis iš bergždžių kritikos pastangų 
ir antrindamas aniems sveiko proto skaitytojams, 
vienas tituluotas fizikas, ponas Ričardas, matydamas 
mano pastangas apibrėžti R. Vėžio poezijos postmo- 
demumą, pacitavo kaimynų liaudies išmintį: Kai 
nėra žuvies, tai ir vėžys žuvis; o gal, ką gali žinoti,- 
Kai nėra žuvies, tai ir Vėžys žuvis. Vargu ar taikliau 
bepasakysi, jeigu palaikai poziciją, jog ir R. Vėžio 
satyra, ir kritikos išvedžiojimai - savos rūšies cha
mizmas, arba populiariai tariant - grafomanija.

Nūnai grafomanija - tai žodis, kuriuo kai kurie 
negeranoriški ir stačiokiški vertintojai įvardina reiš
kinį, tolerantiškai ir mandagiai vadinamą postmoder- 
no estetikos paribiu. Iš prigimties tačiau grafomanija 
- psichiatrijos terminas, išplitęs įsibėgėjus XIX am
žiui, įvardijantis liguistą norą rašyti; be to, jei gerai 
suprantu, tokiu atveju raštų kiekybė yra svarbesnis 
kriterijus negu jų kokybė. Grafomanija pavojinga 
tuo, kad ja nesunkiai užkrečiami skaitytojai ir vertin
tojai - apie tai XX a. pradžioje vaizdžiai rašė psichia
tras Max Simon Nordau, mūsuose primirštas ir ne 
itin dažnai cituojamas, bet savo laiku padaręs stiprų 
poveikį modernaus meno vertinimams. Regis, numa
tydamas dekonstrukcijos ir pliuralizmo epochą, o 
kartu - tam tikrą meno kritikos krizę, jis į šuns dienas 
dėjo bailius kritikus, „grafomanų asmens sargybi
nius”, bijančius pasirodyti neišmanėliais ir atsilikė
liais, todėl „kai kada beviltiškai bandančiais įsigilinti 
į tiesiog juokingo ir menkaverčio autoriaus išgamos 
kūrinio prasmę, kad įvetintų to kliedinčio puspročio 
pasakymų grožį”3.

Šiuo atveju R. Vėžio grafomanija apkaltinti nie
kaip negalima. Per tiek metų - tik pora ne per storiau
sių knygų, o ir tekstai nedaugiažodžiai, „trumpi drū
ti”, dažniausia - viena išplėstinė metafora, daugiau ar 
mažiau išradingas paradoksas. Be to, save gerbiantys 
grynakraujai grafomanai nelinkę išsiduoti - savo kū
rybą jie vertina rimtai ir solidžiai. R. Vėžys, regis, iš 
grafomano titulo tik pasijuoktų, panašiai kaip XX a. 
pradžios modernistai, džiaugęsi savo aršiausio priešo 
M. Nordau Išsigimimu (1893). Jų nuomone, geresnių 
ir detalesnių instrukcijų, kaip privalo rašyti, gyventi 
ir visuomenėje elgtis modemus menininkas, už šią 
studiją nė būti negali4. Regis, panašiai mąstė ir kai 
kurie lietuviai - anuometinis P. Morkūno eilėraščių 
rinkinys Dainuoja degeneratas turbūt yra tiesioginė 
nuoroda į Išsigimimą (angį. Degeneration)', faktas, 
kad P. Morkūnas tarpukariu buvo vienas iš nedauge
lio vertėjų iš anglų kalbos, šią versiją lyg ir patvirtin
tų. Panašu, kad savo sugebėjimu nuotaikingai ir ne 
per daug pretenzingai analizuoti gyvenimą džiau
giasi ir R. Vėžys. Jei kas ir užkliūtų psichiatrijos ži
novams, tai nebent jo „tapatybės krizės” ir „psiche- 
deliškos dilemos”:

Su manim negerai:
aš manau,
kad esu apelsinas.

Prieš metus 
buvau
visai normalus.
Prieš metus
buvau 
citrina.

(„Psichadeliška dilema”)

Bet net ir psichodelika - ne kokia įgimta ar įgyta 
patologija, o tik sąmoningas noras ištirti žmogų ir jo 
pasąmonę. Tiesa, tik pats poetas gali išduoti savo 
santykį su ekstremaliu nūdienos menu ir jo kūrimo 
metodais. Įdomu, pavyzdžiui, kiek jo Šešėlių veidro
dyje ryšys su pirmąja kiberpanko antologija Mirror
shades tikras ir paremtas aliuzijomis, o kiek - atsitik
tinis ir grynai iliuzinis. Klausimas būtų visai logiš
kas, mat R. Vėžys, kaip inžinerinį išsilavinimą turin
tis žmogus, domisi ne tik menu, bet ir šviežiausiais 
mokslo ir technikos pasiekimais: genetika („Geneti
nės galimybės”), medicina („Netikėtas įvykis dirbti
nių organų amžiuje”), ekologija („Mano miesto 
oras”), pasaulio evoliucija („Nemaloniausias kirtis iš 
visų”, „Saltomortale”) ir t.t. Sakykim, susipažinęs su 
prognozėmis, esą pasaulis nustos plėstis, susitrauks ir 
pradings Juodojon Skylėn, R. Vėžys nuoširdžiai nu
sistebi:

Aiman
aš tikėjau 
pabaiga 
ateis
gaisrais 
ir tvanu 
o pasirodo 
pasaulis 
tartum 
akrobatiškas dramblys 
[šoks
I savo užpakali...

(„Saltomortale”)

Tad tokių kolizijų akivaizdoje nebeglumina atsi
radęs poreikis tyrinėti ir apmąstyti bręstančios katas
trofos nuojautas, kurias išduoda kad ir kiberkultūra. 
Arba tos kiberkultūros parodija.

. Atrodo, pradėję nuo juoko, apsukę mažų ma
žiausiai keistą postmodemizmo-grafomanijos-psi- 
chodelikos-kiberkultūros ratą, vėl grįžome prie pa
ties natūraliausio ir paprasčiausio juoko. Štai jums 
dar vienas akibrokštas: visuomenė nenori pripažinti 
satyros teisių, o R. Vėžys, savo ruožtu, nepripažįsta 
rimtos visuomenės, ir šaiposi iš viso, kuo pastaroji 
piktinasi ar rūpinasi. Juokingiausia, kad vis dėlto... 
juokinga! Ir yra kažkas tokio, kas prie tekstų ne tik 
patraukia, bet ir prikausto, nepaleidžia iki pat užver- 
čiant paskutinį knygos puslapį.

Galbūt čia reikėtų kalbėti apie nevalingo juoko 
fenomeną, kurio mechanizmą puikiai išmanė dar pir- 
mieji graikiškųjų komedijų kūrėjai? Liaudies tradici
jose užkoduotas ir įtvirtintas komizmas, turėjęs suža
dinti gyvybines galias ir apsaugoti nuo piktų dvasių, 
dabar būtų palaikytas perdėm grubiais pokštais. Mat 
nevalingam juokui sukelti tiko keiksmai, nešvanky
bės, juokai apie „aną galą”, girtuokliavimas ir apsiri
jimas - viskas, kas savaime lyg ir nejuokinga, bet ką 
atkartojus ritualų metu vis tiek sukeliamas juokas. 
Anot kai kurių tyrinėtojų, juokas visada marginalus, 
nes yra tarp natūros ir kultūros, ir visada paradoksa
lus, nes yra nukreiptas į tai, ką įprasta laikyti blogiu ir 
dėl ko derėtų verkti - nesvarbu, ar tai būtų mirtis, ar

(tęsinys sekančiame psl.)
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APIE ŠANČIŲ PILIEČIO...
(ateita H 9-ta j»L)
visuomenės ydos5.

Taigi liaudies tradicijoje juokui tenka svarbus 
vaidmuo. Tačiau nors visais laikais žmonės mėgo 
anekdotus, blevyzgas ir liaudies poetus, šios rūšies 
kūryba turi gana griežtai apibrėžtą atlikimo laiką ir 
vietą, nesiejamą su profesionalios literatūros erdve. 
R. Vėžys kai kada Į pasaulį žvelgia taip natūralistiš
kai ir buitiškai („Kotletai”, „Kilimo galia”), kad liau
dies poetai turbūt nedvejodami jį priimtų į savo tarpą. 
Antai, koks R. Vėžio santykis su nuolat gyvenime 
kylančiais klausimais:

Gal klausimą
vertėtų 
pririšti 
prie grandinės 
kitaip jis 
kils ir kils 
kol erdvėje 
visai pradings 
tartum svarus 
filosofo bezdalas 
uragane.

(„Klausimo likimas”)

Tokių svarbių dalykų ar net dingusių asmenų te
ma, sakykim, vaizdžiai vystoma liaudies poeto Kęs
tučio Planko poezijoje:

Vieną rugsėjo
Drumzliną rytą
Vdrug pastebėjau
Dingo Katrytė

(,,Dingo Katrytė”)6

Dingo ir daugiau svarbių K. Planko poezijos per
sonažų, pavyzdžiui, aštuntų gimimo draugo Mickaus 
bobutė, arba tyros sielos vaikinas Vytas. Abu poetai 
gvildena ne tik egzistencijos, dvasinės ir fizinės 
meilės, mūzų ir įkvėpimo, bet ir, sakykim, alkoholio 
temas. Štai kokioj ribinėj situacijoj atsiduria R. Vė
žio lyrinis herojus:

Žirmūnuose
prie Aukštaičių
aludės durų
minia
ištroškusių piliečių 
laukia išganymo.
Mano palydovas
tartum
modemus Mozė
iškėlęs ranką
paliepia:
duokit kelią
delegacija atvažiavo
ir minia
lyg Raudonoji Jūra
prasiskiria. .
Mes žiangiam
įpažadėtąjį barą
tik kažkas
paleidžia repliką:
dar ne visus
buržujus
išpjovėm...

(„Žirmūnuose”)

O štai K. Planko herojus panašioje situacijoje:

Mergą geltonplaukę
Kai ilgoj eilėje
Prie degtines laukiau

Ir širdis taip smarkiai 
Meile suliepsnojo 
Kad gražuolei mergai 
Rublį dovanojau

(„Aš įsimylėjau”)

Tad kokie gi kriterijai leidžia liaudies poetą at
skirti nuo „tikro” satyriko? Tematiniu bei meninių 
priemonių, sekeliančių juoką, požiūriu, regis, galima 
pastebėti daugiau panašumų, negu skirtumų. Tuo tar
pu palyginus poetinę kalbą, nesunku pastebėti, kad 
R. Vėžys itin proziškas, „neornamentuotas”, o antai 
K. Plankas atrodo neblogai išmanąs eilėdarą...

Kitas klausimas, ar poetui privalu nuo liaudies 
tradicijos atitolti, ar patartina jos laikytis? Pamąsty
mui - citata iš Kęstučio Keblio recenzijos: „Šešėliai 
atrodo brandesni už Griaučius, tačiau nebe tokie įs
pūdingi”7. Būtent liaudies poezijai kaip privalumas 
taikomas nuoširdaus „naivumo” kriterijus, suformu
luotas dar Friedrich Schiller bei jo amžininkų. Tačiau 
kuris opozicijos brandumas vs naivumas dėmuo sa
tyroje laikytinas privalumu, o kuris - trūkumu? O gal 
priklauso nuo to, apie kokią satyrą kalbame?

Panašu, kad mėginimai išsiaiškinti R. Vėžio poe
zijos savitumus iškėlė daugiau problemų ir klausimų, 
negu pateikė atsakymų. Bet sukurti tam tikrą mintiji
mo lauką - turbūt kiekvieno rašančiojo siekis. Gal tų 
klausimų sumažėtų, prašnekinus patį autorių? Tuo 
labiau, kad poetas linkęs į dialogą, ypač su jaunimu. 
„Jaunimas mane padrąsino kalbėti tiesiai šviesiai, be 
dirbtinių eufemizmų”,- menu, kaip prieš kelerius 
metus tolimojoje Čikagoje poetas dėstė savo kalbė
jimo būdo pasirinkimą. Dabar gi, kai norėtųsi jį pa
kamantinėti, pasiekia tik „buvusio Šančių piliečio” 
(taip save identifikuoja pats autorius) knygos...

O vis dėlto, nepaisant visokių išvedžiojimų, 
skaitytojas turbūt norės išsiaiškinti: ar verta ieškoti 
R. Vėžio knygos ir ją skaityti? Paties poeto žodžiais 
tariant, situacija tokia:

Kiekvieną vakarą
prieš miegą 
mano bobutė 
pabučiuodavo 
paršiukui 
į užpakalį.

Kada klausdavau 
kodėl 
ji sakydavo 
skonio dalykas.

Mano bobutės
neapgausi
jos atsakymui
reikėdavo surasti, 
teisingą klausimą.

(„Kaimietiška logika”)

Taigi skonio reikalas. Aš sakyčiau, jog R. Vėžio 
knyga vertinga tiek, kiek šiuolaikiniam gyvenime ak
tualus ir vertingas juokas, žaidimas ir ironiška laiky
sena ne visuomet mielaširdingo pasaulio akivaizdoje.

Kristina Sakalavičiūtė

Rimas Vėžys. Šešėliai veidrodyje. Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. Chicago. 2002.
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MES IR VAKARAI
Taip vadinami Vakarai mums yra siektinas mo

delis politinėje, ekonominėje ir socialinėje srityse. 
Vakarų pasaulis yra modemiškesnis, pažangesnis ir 
humaniškesnis negu Rytų. Šiuo metu eidami iš Rytų 
į Vakarus esame kažkur pusiaukelėje. Aš noriu pa
brėžti - kažkur, nes čia kalbame apie subjektyvius 
dalykus, sukeliančius daugybę skirtingų nuomonių.

Vakarai yra modelis, kurio siekiame arba kuris 
yra kriterijus progresui Lietuvoje matuoti. Mes daž
nai institucijas vertiname klausdami, ar jos jau yra 
vakarietiškos, ar joms dar toli iki idealo. Kas ne 
vakarietiška, tas bloga, o kas vakarietiška - gera.

Aš su tokia pažiūra neturiu esminių problemų. 
Mums nėra kito pasirinkimo kaip eiti į Vakarus. Ta
čiau dėl pačio ėjimo retsykiais iškyla tam tikrų nesu
tarimų. Tarp jų svarbiausi atsiranda, kai bandome už
simerkti ir sakyti, jog viskas bloga, kas nevakarietiš
ka. Viena iš tokių situacijų iškilo su neseniai prezi
dentūroje įvykusiu partijų susitarimu tęsti dabartinę 
užsienio politiką, kuri prasidėjo nuo pat nepriklauso
mybės atstatymo.

Netrukus po susitarimo pasirašymo žiniasklaido- 
je pasirodė komentarai, jog jis nebuvo reikalingas, 
nes Vakaruose partijos be tokių dokumentų apsieina. 
Taigi, jei ten taip nedaroma, tai ir čia nereikia to da
ryti. Tačiau Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir ki
tose Vakarų valstybėse partijų susitarimas dėl pa
grindinių užsienio politikos gairių ir metodų nėra 
reikalingas, nes jos nebuvo penkiasdešimt metų oku
puotos už jas daug kartų didesnio kaimyno, kurio už
sienio politika buvo agresyvi mažesnių kaimyninių 
valstybių ir tautų atžvilgiu.
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Žinoma, galima teigti, jog įstojus į NATO bei 
Europos Sąjungą grėsmė iš Rytų stipriai sumažėjo. 
Tačiau didysis kaimynas, atrodo, nebuvo paveiktas 
mūsų narystės abiejose organizacijose ir paskutiniu 
laiku suintensyvino spaudimą Lietuvai. Be to, reikia 
pastebėti, jog tiesioginės agresijos, daugybės tankų 
įsiveržimo laikai Europoje jau yra praėję. Agresija 
gali būti ne tik karinė, bet ir politinė, ekonominė, so
cialinė ir psichologinė. Netiesioginėje agresijoje ir 
glūdi potenciali grėsmė mūsų valstybės suverenu
mui.

Nors oficialiai partijų susitarimas.dėl vieningos 
užsienio politikos nėra nukreiptas prieš Rusiją, iš tik
rųjų jis toks yra. Ir tą Kremlius puikiai supranta. Gy
ventojų materialiai padėčiai tik pamažu gerėjant, 
susidarė sąlygos iškilti protesto partijoms. Beveik vi
sos jos neseniai įkurtos, dar nebuvo valdžioje ir apie 
jų užsienio politiką mažai ką žinome. Todėl šių bei 
klasikinių partijų išankstinis įsipareigojimas tęsti 
arba remti dabartinę užsienio politiką yra reikalingas, 
ypač suintensyvėjusi© Rusijos spaudimo akivaiz
doje.

Jau dabar girdime, kad kai kurios partijos susita
rimą pasirašė tik dėl rinkiminių išskaičiavimų, o po 
jų savo pažado nesilaikys. Taip gali atsitikti ir politi
koje panašių reiškinių netrūksta. Dar tik vienai dienai 
po pasirašymo praėjus, Kazimira Prunskienė jau pra
dėjo dokumentą kritikuoti ir pareiškė, jog po rinkimų 
jį reikės pakoreguoti. Po rinkimų ir kitos partijos gali 
pasekti profesorės keliu, bet nežiūrint to, dabar reikia 
manyti, jog jos laikysis savo žodžio. Kitos išeities 
kaip ir nėra, nes be minimalaus pasitikėjimo tarp par
tijų ir jų vadovų jokia demokratinė sistema ilgai neiš
silaikys.

Kitas atvejis, kur iškyla klausimas, ar turėtume 
sekti Vakarų pavydžiu, liečia holokaustą ir jo pasek
mes. Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucija garan
tuoja teisę radikalioms organizacijoms savo nuomo
nes laisvai išreikšti, jei jos tiesiogiai neskatina smur
to. Man prisimena Amerikos nacių tyčiniai provo
kuojanti, antisemitinė demonstracija viename Čika
gos priemiesčių, kuriame gyvena daug žydų, įskai
tant nemažą skaičių pergyvenusių holokaustą. Kai 
priemiesčio savivaldybė bandė demonstraciją už
drausti, nes jos metu gali įvykti smurto veiksmų, dau
giausia iš antidemonstrantų pusės, teismai šį argu
mentą atmetė, motyvuodami, jog jei politinių nuo
monių išreiškimas priklausys nuo galimų smurtinių 
reakcijų į jas, tada nebus įmanoma įgyvendinti vieno 
iš svarbiausių vakarietiškos demokratijos principų.

Lietuvoje ir kitose demokratinėse Rytų Europos 
valstybėse reakcija į panašią demonstraciją būtų kito
kia. Čia teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijos nero
dytų labai didelės tolerancijos ir ją iš anksto uždraus
tų, o jeigu būtų bandoma demonstraciją suorganizuo
ti be leidimo, jos dalyviai atsirastų „šaltojoje”. Tokia 
reakcija nepažeistų konstitucijų ar demokratinių 
principų, nes po daugiausiai Rytų Europoje vykdyto 
holokausto, tolerancija nacių atžvilgiu privalo turėti 
aiškiai nustatytas ribas. Laisvas nacistinių idėjų pro
pagavimas, ypač demonstracijomis, reikštų ne tik ho
lokausto atminties sumenkinimą. Tai sukurtų atmos
ferą, kurioje jau ir taip nelengvas demokratinių san
tvarkų vystymasis dar labiau pasunkėtų.

Analogiška situacija atsirastų ir komunistų parti
jos atveju. Demokratiniuose Vakaruose ši partija turi 
lygias teises su kitomis. O tai reiškia, jog ji galėtų at
eiti į valdžią, jei balsuotojus įtikintų savo kandidatų 
ir programos priimtinumu. Lietuvoje komunistų par
tija yra uždrausta, nes ji penkiasdešimt metų buvo 
okupanto įrankis ir Atgimimo metu ne tik pasisakė

*
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prieš nepriklausomybę ir demokratiją, bet taip pat 
bandė nuversti žmonių išrinktą valdžią.

Čia aš, žinoma, kalbu ne apie Lietuvos komunis
tų partijos daugumą, kuri dar 1989 metais nuo Mask
vos atsiribojo ir persiorganizavo į Lietuvos demokra
tinę darbo partiją, o apie jos atskalą, kuri nežiūrint 
visų permainų išliko ištikima didžiajam Rytų kaimy
nui.

Ar šie ir kiti pavyzdžiai sugestijuoja, kad iš Va
karų demokratijos modelio neturime ko pasimokyti? 
Aišku, kad ne. Čia paminėti atvejai yra išimtys, o ne 
bendra taisyklė. Jie nepaneigia modelio esmės, o tik 
parodo, jog politinės ir teisinės institucijos yra neiš
vengiamai įtakojamos kiekvieno krašto unikalaus is
torinio ir geopolitinio konteksto.

Julius Šmulkštys

ŽAIDIMAI SMĖLIO DĖŽĖJE
Po rinkimų spalio mėnesį vykusios derybos dėl 

koalicinės vyriausybės sudarymo priminė žaidimus 
smėlio dėžėje. Nes derybos vyko labai aiškiai orien
tuojantis į postų dalybas, nors viešai buvo įnirtingai 
tvirtinama, kad tariamasi dėl programų suderinimo. 
V. Uspaskichas ciniškai ar demagogiškai pareiškė, 
kad jis džiaugiasi, jog galiausiai pavyko suderinti 
programas. Tokios kalbos apie programų derinimą iš 
tikrųjų kelia tik juoką, kadangi nemaža dalis vadina
mųjų programų yra arba pernelyg bendro pobūdžio 
teiginiai, arba iš viso neįgyvendinami siūlymai, arba 
esamos padėties išlaikymo siekiai. Programos, kaip 
žinoma, priklauso nuo valstybės biudžeto. O šis - 
nuo ekonomikos augimo. Pastarąjį galima gana tiks
liai prognozuoti. O iš tų prognozių aišku, kad greitai, 
bent jau per artimiausius ketverius metus, žymiai pa
gerinti neturtingiausių žmonių gerovės nepavyks. 
Gal ir galima, ką ypač akcentavo V. Uspaskichas, 
daugiau pajamų į biudžetą surinkti uždarius nelegalų 
verslą. Bet tai buvo stengtasi daryti ir anksčiau. Ryš
kesnių rezultatų nepasiekta. Tad vargu ar ką greitai 
pavyks pakeisti ir naujai vyriausybei.

Bėda ta, kad nė viena partija rinkimuose nekėlė 
jokių esminių struktūrinių pertvarkymų idėjų. Atro
do, tokiomis jau pasisotinta. Bet tik struktūriniai per
tvarkymai gali pagerinti situaciją, kai nebelieka kitos 
išeities kaip tik vadinamoji valdžios krūvio nusimeti
mo, t. y., valdžios įsipareigojimų piliečiams mažini
mo politika. Nebelieka, nes ekonomikos augimo 
tempų nepakanka išspręsti problemoms. Tarkim, 
Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai tikrai labai 
trūksta pinigų. Vienam Lietuvos gyventojui dabar 
skiriama apie dešimt kartų mažiau lėšų sveikatos ap
saugai, nei ES senbuvėse valstybėse. Ir vien iš eko
nomikos augimo jų greitai nepavyks sukaupti.

Yra kelios išeitys. Tai - arba privatizuoti dar di
desnę sveikatos apsaugos paslaugų dalį, arba perduo
ti dalį lėšų sveikatos apsaugai iš kitų viešojo sekto
riaus segmentų. Pavyzdžiui, iš švietimo, tiksliau, stu
dijų aukštosiose mokyklose. Mokslą valstybiniuose 
universitetuose ir toliau galėtų remti valstybė, o už 

studijas realių jų kainą galėtų susimokėti visi studi
juojantieji, numatant tik išskirtinius atvejus. Tai, be
je, būtų naudinga ne tik sveikatos ar socialinei apsau
gai, o ir valstybinėms aukštosioms mokykloms, nes 
rinkos jėgos veiktų jas kur kas labiau, pagerėtų stu
dijų kokybė ir būtų išspręstos studentų pertekliaus 
problemos. Prieš Rolando Pavilionio reformą galio
jusi sistema, kai vieni mokėjo už studijas pilną kainą, 
o kiti nieko nemokėjo, buvo neteisinga. Tačiau perė
jimas prie vieningo 500 litų mokesčio per semestrą 
rotacijos tvarka buvo žingsnis atgal, nes neišsprendė 
studijų problemų. Norint pereiti prie mokamų aukš
tojo mokslo studijų, reiktų keisti konstituciją, bet tai 
juk irgi išsprendžiama. Nurodyta galimybė, be abejo, 
yra tik vienas galimų struktūrinių pertvarkymų pa
vyzdžių. Nes apskritai daugelis reformų Lietuvos 
viešajame sektoriuje lieka nepabaigtos ir tinkamai 
neįgyvendintos.

V. Uspaskicho niekas nebūtų vadinęs populistu, 
jeigu jis būtų kėlęs panašias idėjas, o ne siūlęs keisti 
rinkimų sistemą ar pan. Tačiau ne tik Darbo partijos, 
o ir kitų partijų liga šiuose rinkimuose - trumpare
gystė, orientavimasis tik į labai netolimą perspektyvą 
bei leninistinis tikslo formulavimas - pirma paimti 
valdžią, o po tojau bus matyti, ką su ja daryti. Svar
biausia, kas bus šeimininkas smėlio dėžėje, tačiau 
nesvarbu, kad laikas rimtai tą smėlio dėžę lopyti, re
montuoti. Žinoma, net ir aptriušusi smėlio dėžė žai
dimams dar ilgai gali tikti.

Saulius Pivoras

SĄMYŠIS
Prieš mėnesį rašiau apsimetimo tema, kitaip sa

kant, apie pasitaikantį dėjimąsi tuo, kuo nesu. Šį sykį 
neramina maišaties būsena. Angliškai confusion, vo
kiškai Venvirrung. Sujaukta būklė ne tik mano asme
niškame trikampyje, bet ir platesniu mastu - lietuvių 
politinėje virtuvėje, kur virėjų, receptų ir puodų yra 
daugiau nei reikia. Kadangi politikos kulinarijoje ne
nutuokiu, net pačių svarbiausių partijų pavadinimų 
nežinau, tai apsiribosiu savimi. Žinoma, įveldamas 
vieną kitą nesąmonę. Tai būdinga kiekvienam dile
tantui.

Savo pažiūromis esu suskilęs į kelis suvarpytus 
gabalus. Kartais samprotauju kaip nuosaikus konser
vatorius. O kartais palaikau gan liberalias idėjas, be- 
sikertančias su mūsų oriu patriotizmu. Kai pasižiūriu 
į svetainėje prie lango pūpsantį žemės gaublį, apima 
perdėm globalinės mintys - pagrindinių žmonijos 
biologinių ir socialinių poreikių bendrumas. Gyvena
me, jaučiame, mirštame ant to paties rutulio. Būna at
vejų, kai nukrypsta į ateizmą, bet dėl šventos ramy
bės vadinu jį agnosticizmu. Skamba saugiau. Žodis 
„ateizmas” daugumos sąmonėje turi dirglų bedieviš
kumo atgarsį. Daug kas negali suvirškinti fakto, kad 
žmogus gali pakankamai gerai moraliai egzistuoti ir 
be Dievo. O jei tokia ypatinga Esybė visatoje yra, tai
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POLITIKA

MAN REGIS
(atkelta iš 11-to psl.)
žmonijos bėdos vis tiek išlieka tos pačios. Ko jau ko, 
niekad nesibroliauju su rasizmu, anarchizmu, teroriz
mu. Prisipažinsiu, mane kai kada erzina ši parazitinė 
priesaga , ,izm”, susijusi ir su chroniškomis ligomis, 
ir su giliamintėmis ideologijomis, ir per amžius kin
tančiomis meno srovėmis. O štai ,,-izmu” dabinasi ir 
žudikiška fanatikų veikla. Nesiimu aiškinti šios prie
sagos kilmės, tačiau jos dažnumas kai kuriuos tekstus 
paverčia nuobodžiais „izmaraščiais”.

Tai tokia mano pažiūrų manifestacija, pagrįsta 
sąmyšiu. Confusion. Verwirrung. Apolitinė bejėgys
tė. Vengiu gilintis į bet kokių patrauklių ideologijų 
prūdus, kurie, kaip gerai žinome, po laiko išsenka. Iš
lieka vien sąvokos, idėjos, doktrinos. Nuo jų nusisu
kusi minia jau liaupsina naujausią izmą, ar kelių iz- 
mų mišrainę. Ar atrūgas. Itin entuziastingai - premi
juoto alaus pavadinimą.

Neįsivaizduoju, kaip šios lėkštos pastraipos įsi
brovė į šį rašinį. Juk ketinau ką nors konkretesnio tar
ti maišaties tema, o sąmyšio atveju, kaip kiaušinie
nės, mano gyvenime yra ganėtinai. Štai pavyzdžiai:

Tądien nei įtvirtinti, nei pritvirtinti, nei apsi
spręsti negalėjau, nes pats nebuvau pakankamai tvir
tas. Pagirios ar kas? Stovėjau su plaktuku rankoje. 
Lūpose laikiau vinutę. Reikėjo tik prikalti ir pakabin
ti mylimosios padidintą nuotrauką. Didžiulė dilema - 
kurioje vietoje? Gal ant sienos, kur kabo geltonas 
laikrodis, Salvadoro Dali „Žmogaus gimimas” ir 
mielas Matisse natiurmortas? Ne. Bus perkrauta. Ki
tą sieną, virš Clavinovos, yra užėmusi mano jaunoji 
giminė ir Kajetono Sklėriaus akvarelės reprodukcija 
- Smetonos laikų žavingos ponios portretas. Niekad 
nepabodo matyti jos veido. Taigi ir čia netiks. O 
svarbiausioje sienoje virš sofos centre viešpatauja di
doka aliejinė Onutės Dokalskaitės spalvinga drobė - 
stalas, kėdė, vaisiai, gėlės vazoje. Abipus mažesni 
paveikslai. Vienas jų-juosvai pilka monotipija, 
vaizduojanti dviejų šmėkliškų laivų akistatą. Tai 
daug menantis V. Šiaučiūnaitės kūrinys. Ir čia ne vie
ta nuotraukai. Ne ir ne. Šitaip beieškodamas tinkamo 
ploto ir vis nukrypdamas į svajingą, su paveikslais 
susijusią praeitį, pajuntu, kad lūpose buvusi vinutė 
yra dingusi. Tai tau! Ieškau ant grindų. Nerandu. Ti
kriausiai prarijau.

Žodžiu, dalykai vyksta ne taip, kaip turi vykti. 
Žmonės atsidėję ieško kitų galimybių. Visa, kas buvo 
negerai, regis, neturėjo būti. Ir tu atsidėjęs ieškai šio 
ar kitko. Ir jūs atsidėję ieškot, proveržių. Šis ieškoji
mas visatoje yra begalinis, kaip ir mano meilė tau, 
Teofile. Anądien bandžiau pakabinti ant sienos tavo 
atvaizdą. Bet sąmyšis - šiuolaikinis mano priešas - 
suardė pastangas. Toji nuotrauka išliko širdyje. Nesi 
man mirus.

Klausimais manęs nepaklupdysit. Galiu atsakyti, 
galiu ir ne. Juk nesu tardomas. Ir jūs nesate tardyto
jai. Tik vieną dalyką neblogai žinau: esate nepaten
kinti. Be abejo, demokratiškai nepatenkinti. O kuo? 
Tai jūsų reikalas. Ir aš nepatenkintas. Vadinasi, sutar
tinai esame nepatenkinti tuo, kas yra. Nesididžiuoju. 
Tačiau malonu būti in corpore nepatenkintiems. Ne
gatyvioji vienybė! Ji skatina ieškoti išeities iš susi
dariusios padėties. Čia ir glūdi išganinga politinė gai
rė - surasti išeitį nepasitenkinimui. Bent laikinai iš
trūkti iš sąmyšio. Vis dėlto patariu, per aršiai nekibti 
vieniems prie kitų: juk esame drauge nepatenkinti. 
Vis kas nors gyvenime kliūva. O tai ir yra didžiausias 
pasaulio energijos akstinas - kliuvinys. Jį nuolat 
įveikti yra kosmologinė būtinybė.

Pr. Visvydas

JUBILIEJAI, ARBA TOTORIUS BE ŠPROTO
I

Jubiliejiniuose skaičiuose labiausiai slegia pir
masis. Antrąjį, jeigu tai penketas, nesunku palaikyti 
aukščiausiu likimo pažymiu (nors dešimtbalė siste
ma tam ir priešinasi, paversdama jį paveldu), na, o 
nulio niekas nedraudžia interpretuoti kaip angos į 
nežinią. Išvengti jubiliejinių šermenų geriausia ne
riant į antrojo skaitmens siūlomą pradžios situaciją. Į 
vaikystę mus grąžina nuotraukų albumai, jaunystės 
mūsų platumose ir ilgumose ilgėtis apskritai pavojin
ga - dar kas nors ims ir pagalvos, kad ilgiesi socializ
mo, o didžiuotis branda gali tik nusipelnę narcizai. 
Ypač sunku menininkams („O, jis dar gyvas!”) ir 
visuomenės veikėjams („Nepamenu tokio!”). Ne vie
nam, dar nepraradusiam savistabos ir savigraužos 
dovanos, jubiliejai atgrasūs ir dėl nenatūralaus as
menybės sureikšminimo: sakydami, kad tu geriausias 
ar net vienintelis, iš tikrųjų tau subtiliai siūlo pasi
traukti iš lenktynių. Arba dėkoja, kad jau pasitraukei. 
Nė kiek ne lengviau ir tiems, kurie tarsi niekada ir 
nelenktyniavo, nesiekė nieko pritrenkti stulbinančiu 
originalumu (originalumas provincijoje apskritai 
įtartina sąvoka, o jo siekimas - gryniausia provincia
lo stigma), tačiau ir paraštėse sugebėjo palikti vieną 
kitą įžvalgą, kuri, vėliau kitų perkelta į magistralinį 
minties ar mados kelią, stebino savo produktyvumu. 
Štai tiems „paraštės budistams” jubiliejai irgi gali at
sakančiai pagadinti kraują, versdami gailėtis pa
sirinktos nišos, arba, kaip sakydavome jaunystėje, 
„auto”. Nedarykime iš autisto nusipelniusio artisto, 
ponai! Pamirškime jo amžių ir pagerbkime jo medi
taciją, o ne sumedėjimą.

II
Tad jubiliejus, kaip tam tikros pradžios situacija. 

Įsivaizduoju, ką turi jausti, tarkime, vokietis, sugrįž
tantis į paauglystės Karaliaučių. Arba neatsivertęs 
marksistas, panūdęs padėti gėlių prie Lenino pa
minklo Vilniuje. Kaip rašė modemybės dainius Bau- 
delaire‘as: „Ir Paryžiaus, kurį tu mylėjai, nėra”. Liūd
na, ar ne? Jubiliejus yra, o tavojo Paryžiaus - ne. Ap
linkui vieni juodukai ir taurūs islamo sūnūs. Pamink
las Frankui Zappai Vilniuje yra, o Leninui nėra. Ko
kia čia, po galais, pradžios situacija? Neslėpsime - 
jokia. Neslėpsime - mes nuo savojo pirmojo jubilie
jaus praėjusį spalį bėgome į savo pirmąjį užsienį - 
Lenkiją, tiksliau - Varšuvą, kur viskas TARSI taip 
pat. Tai yra - nesunkiai atpažįstama, suderinama su 
tų pačių ilgų gyvenimo daiktų - gatvių, krantinių, til
tų ar parkų atminties pavidalais. Net tramvajus tas 
pats. Net kavinė prie „Sirenos” teatro Lietuvių gatvė
je, iš kurios lygiai prieš dvidešimt penkerius metus 
rašei atvirukus „iš laisvės į kalėjimą”, tokia pat - tie 
patys, storu stiklu dengti žemi staliukai, tos pačios 
tumbos, ta pati stumbrinė, tradiciškai geriama su 
obuolių sultimis... Net draugai - pasenę, bet atpažįs
tami. O juk niekas taip neužduoda širdies, kaip senat
vės pakąsti draugai: ypač retai matydamas, visada 
juos išlaikai ir nešiojiesi atminty mumifikuotus — it 
amžinai jaunus faraonus! Bet sykiu jau supranti, kad 

ir jie tave mato taip pat: draugystė yra žiūronas, į kurį 
žvelgiama iš abiejų pusių. Sunkiau su moterimis: 
kur, sakyk, ta miniatiūrinė Kijevo žydė, prieš užves- 
dama smėlio spalvos fiatą visada spirdavusi šalin lai- 
vutes? Ir undiniškai brėždavusi tau, tada dar beveik 
berniukui, tokią, regis, tolimą (ir iki šiol neišsipil
džiusią!) žilų plaukų ir tikrojo žavesio perspektyvą. 
Nebėra legendinės Valentinos, nors ji niekur nedingo 
- tik persikėlė į asmeninės mitologijos ir autobiogra
fijų puslapius. Ją, nepagimdžiusią nė vieno vaiko, ne
pasodinusią nė vieno medžio, nesukūrusią nė vieno 
posmo, bet tvarkiusią visą savo vyro, batalinėmis 
scenomis ekrane tebegarsėjančio režisieriaus, buitį ir 
vienomis kojinėmis trumpam pabėgdavusią nuo tos 
prigimtiniais ritualais moterį žlugdančios buities 
naktinės Varšuvos asfaltu, ką tik išleistoje ir masiškai 
skaitomoje autobiografijoje. Iš galvos aprašinėja le
gendinis pleibojus Januszas Glowackis (draugų vadi
namas Galva). Žinomą dramaturgą ir prozininką, gy
venantį tarp Manheteno ir*Varšuvos senamiesčio (to
talaus remake*o, kurį laikas vėl paverčia originalu) 
sutikau visų sostinės literatų kartų nusėdėtoje leidyk
los „Czytelnik” („Skaitytojas”) kavinėje - kur dau
giau? „Klausyk, — rydamas paskutinį alaus gurkšnį 
metė Galva, — esu čia dar dvi tris dienas - būtinai 
paskambink . „Jis visada taip - sutiktas mieste, vi
siems sako tą patį: „Esu dar dvi tris dienas - skam
bink”, — nusijuokė bičiulis.

III
Neturėjau Galvos mobilaus. Ir tai buvo pirmasis 

naujos epochos ženklas. Taip, namai ir vitrininiu 8 
mm stiklu dengti staliukai kavinėje buvo tie patys. 
Netgi gatvė nepakeitė pavadinimo: Lietuvių. Tačiau 
už kampo stovėjo Lietuvos Respublikos ambasada. Ir 
tai buvo antrasis naujos epochos ženklas. Jeigu stai
ga, pačiam jubiliejaus įkarštyje, pamesčiau viską, 
įskaitant piniginę ir atmintį, ambasada privalėtų pa- 

’ dėti. Apginti nuo amnezijos ir frustracijos. Išsaugoti 
jubiliejinį pilietį ateities kartoms. Priminti kryptį. 
Dabar kryptis buvo aiški - žengėme į netoliese rude
nio aukse dunksantį Lazienkų parką, tiksliau - į 
Ujazdovskių pilį dar tiksliau - į Šiuolaikinio meno 
centrą, kur vyko literatūros festivalis „Rašytojų Var
šuva” su nūnai privaloma paantrašte „Whose Euro
pe?” Pilies terasoje priešais kameras išvydę sykiu į 
smauglio ir triušio hibridą panašų prancūzų japių li
teratūros klasiką Fredericą Beigbederį supratome 
KIENO. Akiniuotis su paltu stovėjo vienas terasoje ir 
gan monotonišku balsu bylojo po juo besidriekian
čioms vejoms, lapuočiams ir fontanams. Vejos ir la
puočiai nuo jo tiradų raudo gelto dar labiau. Fontanai 
čiurškė kaip čiurškę. Prisiminiau Cioraną: „Niekada 
neskaitau knygų, apie kurias visi kalba”. „Mes ne- 
skaitom tavęs, Bybederi!” - sušukome tiesiai į kame
ras. - „Mums pakanka savų šarlatanų!” Triušis pran
cūzo povyzoje susitraukė, smauglys - pasirengė šuo
liui.

IV
O štai totorius buvo kitoks. Ne tas, ir taškas. 

Kažkada Valentina buvo išmokiusi mane elegantiš
kai sumaišyti tą be degtinės nerytiną šviežios mėsos, 
marinuotų agurkėlių, svogūnų, sojos padažo, aliejaus 
ir privalomo šproto tyrelę. Sakyčiau, netgi likiminę - 
su totorium prieš ketvirtį amžiaus, Lenkijoje, išgė
riau savo pirmąją degtinę. Iš tikrųjų švenčiau ne sa
vo, o mūsų - t.y. savo ir „Wyborowos” jubiliejų. Tik 
štai, viena bėda - šproto niekas neatnešė. Nei Ujaz- 
dowskiu pily, nei žydų restorane „Samson”. Ir tai bu
vo trečiasis naujos epochos ženklas, privertęs mane 
suvokti, jog visi sugrįžimai - iliuzija. Nė vienas pra-
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eities potyris neklonuojamas. Žinoma, jeigu tu ne 
Praustas. Kada švęsime jo jubiliejų?

Rolandas Rastauskas

PORTFELIŲ DALYBOS IR VERTYBIŲ 
NUKAINAVIMAS

Rudeniškame Lietuvos danguje tikėtis vaivo
rykštės spalvų būtų buvę naivu. Porinkiminės kairių
jų derybos stĖdešiniaisiais dWgalimos koalicijos dar 
net neprasidėjusios jau buvo pasmerktos. Ir ne tik dėl 
to, kad programine prasme toks darinys sunkiai įsi
vaizduojamas ir nepatvarus, bet ir dėl to, kad socde- 
mų bei socliberalų koalicijos politikams labiau nei 
idėjos rūpėjo portfeliai. Būtų neteisinga teigti, kad 
portfeliai nerūpėjo kitoms partijoms, tačiau tokio ci
nizmo, kurį pademonstravo buvusi valdančioji dau
guma, per rinkimus gavusi mažiau nei dešinieji ir po
pulistais jų pačių vadintoji Darbo partija, sunku buvo 
tikėtis. Derybininkai G. Kirkilas ir J. Bernatonis jau 
derybų pradžioje provokavo konservatorius derybas 

nutraukti.
Negali sakyti, kad jų demagogija nedavė vaisių. 

Keista ir netgi minkštakūniška liberalcentristų pozi
cija dar rinkimų naktį tik padėjo kairiųjų demago
gams pasiekti savo tikslų. A. Zuoko blaškymais! ir 
baimė sudaryti vieningą dešiniųjų bloką prie vai
vorykštės išblėsimo prisidėjo kur kas labiau nei kate
goriški A. Kubiliaus teiginiai. Kita vertus, gudručiai 
iš kairės nenorėjo jokių vaivorykščių, nes lygia greta 
jau derėjosi su taip kritikuotu V. Uspaskichu. Jiems 
tereikėjo atpirkimo ožio ir jis buvo surastas. Konser
vatoriai liko kalti, kad „neišgelbėjo” Lietuvos nuo 
Uspaskicho.

Taip A.Brazausko „medžiotojai” vienu šūviu 
nušovė du zuikius - savo kaltes suvertė kitiems ir dar 
pagąsdino Darbo partiją, kad kitaip šie liks be val
džios.

Tokia perspektyva bilietus į valdžią pirkusiems 
ir Europos Sąjungos pinigus imti pasiryžusiems dar- 
biečiams buvo nepatraukli. Tad jie lyg avinėliai suti
ko su gerokai mažiau mandatų laimėjusių socdemų ir 
soclibų sąlygomis. Pasitenkino būsimoje Vyriausy
bėje 5 ministrų portfeliais, į kietas Brazausko rankas 
atiduodami premjero postą ir 7 ministerijas, o A. 
Paulauskui dar ir Seimo pirmininko postą.

Tad kodėl arogantiškasis Kėdainių kunigaikštu- 
kas, visą rinkimų kampaniją iš peties vanojęs valdan
čiąją daugumą ir dar labiau opoziciją, manojęs ranka 
į rinkėjams duotus pažadus, tapo toks „kuklus” val
džios portfelių dalybose? Išties ne tiek portfelių, kiek 
pinigų. Jis pasidavė net dėl pelningiausio susisie

kimo ministro portfelio dalybų, pasitenkinęs kiek 
kuklesne, bet labai reikšminga ūkio ministro kėde.

Viena iš prielaidų gali būti ta, jog Uspaskichui 
buvo svarbu patekti į Vyriausybę, o nagus jis dar ga
lės parodyti ateityje, kai Brazauskas pavargs ir savo 
lyderystę perduos Paulauskui, kuris bus kur kas pa
lankesnis savo politiniam „krikštasūniui” Uspaski
chui. Tad vis labiau tikėtina Lietuvos spaudos pus
lapiuose aptariama versija apie strateginį ir gerai su
dėliotą Paulausko-Uspaskicho valdžios paėmimo 
planą.

Populistu pats kadaise vadintas, bet per Pakso 
skandalą solidžiai ir valstybiškai pasirodęs Seimo 
pirmininkas gerokai pasipudravo savo politinį veidą. 
Jis išties solidžiai atrodo. Jam jau seniai net pačios 
aršiausios - megztosios beretės nepriekaištauja nei 
dėl jo tėvo, KGB generolo, praeities, nei senos 
draugystės su Uspaskichu, nei flirto su skandalinguo
ju V. Šustausku ar net politinio broliavimosi sa P^^ 
su. Nepaisant to, kad jo sukurtoji
baigia ištirpti socdemų glėbyje, kažin ar kam dėl W 
skauda galvą. Juk svarbu ne idėjos, o postai ir galia. 
Svarbu būti „nusipelniusiam gyventi geriau”.

Dar niekad Lietuvoje idėjos ir vertybės nebuvo 
patyrusios tokios krizės kaip per pastaruosius rinki
mus. Jei net senas politikos vilkas Brazauskas sugeba 
mestelėti rinkėjams į akis, kad per rinkimus daug kas 
sakoma, bet tuo neverta tikėti. Svarbu valdžia, dėl 
kurios galima ne tik mesti kelią dėl takelio, bet ir 
paklaidžioti šunkeliais.

Birutė Garbaravičienė

ATSIŲSTA
Sunkių traumų psichologija: politinių represijų 

padariniai. Sudarytoja Danutė Gailienė. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 
Vilnius. 2004. 271 psl.

Monografijoje apie politinių represijų sukeltų 
sunkių ilgalaikių traumų psichologinius ir psicho
patologinius padarinius nagrinėjamos nacizmo ir ko
munizmo represijų pasekmės Europoje, taip pat 
kolonijinio genocido ilgalaikiai padariniai Arktyje ir 
Australijoje. Lietuviai ir kitų šalių autoriai tiria sunk
ias traumas, kurios skyrėsi savo trukme ir traumos 
pripažinimo laipsniu, padarinių įvertinimo ir žalos 
kompensavimo aukoms pobūdžiu.

Andrius Kubilius. Kodėl krepšinis Lietuvoje 
gražesnis už politiką. Versus aureus. Vilnius. 2004. 
306 psl.

Žinomo politiko, Tėvynės Sąjungos-konserva- 
torių pirmininko, tekstai, kuriuose samprotaujama 
apie Lietuvos valstybės vidaus bei užsienio politikos 
problemas, išreiškiamas rūpestis dėl socialinės- 
regioninės atskirties, lietuviškos tapatybės išlikimo 
šalyje ir Europoje, mokslo ir švietimo ateities Lietu
voje.

Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2003. Nr. 2. KU 
Sociologijos katedra. Klaipėda. 2003. 149 psl.

Lietuvos istorijos metraštis. 2002 metai. I. 
Lietuvos istorijos institutas. Vilnius. 2003. 254 psl.

Šiame metraščio numeryje, po „Metodinės pieš- 
kos” rubrika pateikiamas įdomus vokiečių istoriko 
Joachim Tauber straipsnis „Tarp laisvės kovos ir 
masinių žudynių: 1940-1944 metų fiktyvios lietuviš
kos biografijos įvadas”, kuriame bandoma parodyti

PAMINĖTI
fiktyvaus jauno lietuvio gyvenimo istorija, atspindin
ti ypatingą to laikotarpio Lietuvos istorijos problem
atiką.

Tomas Venclova. In forma Di Parole. Poezijos 
rinkinys italų bei lietuvių kalba ir vienas laiškas 
(Czeslaw’ui Milosz’ui). Poeziją į italų kalbą vertė ir 
įvadą parašė Pietro U. Dini. La Quarta Serie. Bolo
gna, Italija. 2003. 265 psl.

Mindaugas Vinkus. Lito užkulisiai. Kęstučio Ly- 
niko vaidmuo atkurto lito istorijoje. Lietuvos bankas. 
2004. 207 psl.

Ši knyga - apie išeivijos lietuvį Kęstutį Joną Ly- 
niką (1924-1997), ilgus metus Australijoje dirbusį 
pinigų gamybos srityje. Didžiąją paskutinio savo 
gyvenimo dešimtmečio dalį Lynikas paskyrė Ne
priklausomos Lietuvos valiutos - lito - atkūrimui.

Vytautas Martinkus. Essays. Lithuanian Asso
ciation of Artists. Vilnius. 2004. 71 psl.

Knygutėje sudėti autoriaus straipsniai ir praneši
mai anglų kalba apie lietuvių kūrybą ir kūrėjus. Apta
riama, kaip XX a. pabaigos politiniai pasikeitimai 
Lietuvoje palietė lietuvių kultūrą.

Czeslaw Milosz. Išvyka į dvidešimtmeti. Iš lenkų 
kalbos vertė Loreta Liubinavičiūtė. Vilnius. Pasviręs 
pasaulis. 2003. 432 psl.

Tai viena iš paskutiniųjų, o gal ir paskutinė šiais 
metais mirusio poeto, Nobelio premijos laureato 
Czeslaw Milosz’o knyga. Joje autorius kritiškai, atvi
rai, be objektyvumo pretenzijos žvelgia į tarpukario 
Lenkijos (1918-1939) istoriją. Tai daro pasirinkda
mas tekstus iš tuometinės lenkų spaudos, juos paly

dėdamas dabartiniais komentarais bei įžvalgomis.
Lietuvoje (netoli Kėdainių) gimęs, Vilniuje mo

kęsis, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės piliečiu 
save vadinti mėgęs autorius knygą pradeda 1918 me
tų Vilniaus ir busimojo maršalo J. Pilsudskio vaid
mens jame prisiminimais. Autorius neslepia savo

(tęsinys sekančiame psL)
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
(atkelta iŠ 13-to psl.)
simpatijų Pilsudskiui, kas lietuvį skaitytoją, maršalą 
laikantį Vilniaus užgrobiku, pradžioje gerokai stebi
na, nes autorius gerai žinomas savo meile gimtajam 
kraštui ir draugiškumu lietuviams. Milosz’as gan įti
kinančiai įrodinėja, kad Pilsudskis ir įsakymą užimti 
Vilnių generolui Želigovskiui davęs ne norėdamas 
sostinę atplėšti nuo Lietuvos, o priešingai - iš meilės 
Lietuvai, jausdamas ir jai, ir Lenkijai gręsianti pavo
jų tiek iš rytų, tiek iš vakarų, ir norėdamas DLK pa
vyzdžiu atkurti bendrą dviejų tautų valstybę.

Lietuvio skaitytojo, kurio pasąmonėje, nežiūrint 
gerų Lietuvos-Lenkijos santykių, dar slypi „klastin
gojo lenko” įvaizdis, knygoje laukia ir daugiau neti
kėtumų.

LIETUVIŲ KALBA PAVOJUJE
Šių metų Akiračių nr.8 Rimvydo Valatkos straips
nyje pateikta ši poeto J. Marcinkevičiaus citata: „Jis 
(Baltijos kelias) bus tol, kol bus Lietuva ir lietuvių. 
Juo eis visi - ir mūsų turčiai, ir tie, kurie šiandien rau
siasi šiukšlių konteineriuose.” Toliau dar rašoma, 
kad poetas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl lietuvių 
kalbos likimo, tautinės tapatybės.

Jei ši citata yra teisinga, lietuvių kalbai tikrai 
gresia pavojus. Tiesiog nesinori tikėti, kad poetas, 
mūsų laikų Vaižgantas, turįs teisę kalbėti Lietuvos 
vardu, pasirinktų bjaurų svetimžodį, kuomet mes tai 

sąvokai apibrėžti turime lietuvišką žodį „talpintų- 
vas”. Nejaugi Jablonskio, Būgos, Jauniaus darbas 
buvo veltui? Jie apvalė kalbą nuo rusiškų barbarizmų 
nejaugi tik tam, kad dabar mūsų gimtąją kalbą už
plūstų angliškieji barbarizmai. Lietuvių kalba yra 
pavojuje. Jei taip tęsis toliau, lietuvių kalba po dviejų 
šimtų metų pasidarys neatpažįstama angliškai lietu
viškų žodžių mišrainė, tokia, kokia dabar yra jidiš žy- 
diškai vokiška mišrainė.

O kieno pareiga mūsų kalbą saugoti nuo išnyki
mo? Mūsų visų šventa pareiga, bet pirmiausiai tai yra 
žiniasklaidos pareiga. Ištartas žodis išnyksta kaip 
dūmas, rašytinis žodis yra kartojamas tūkstančių ir 
pasilieka.

Dr. Rimvydas Sidrys 
Streator, II.

APIE JAV BENDRUOMENĖS VEIKLĄ
Zenono Rekašiaus straipsnio „Truputį kitokios 

Bendruomenės ilgesys” (Akiračiai, nr. 8, 2004 m. 
rugsėjo mėn) komentaras.

Straipsnis ilgas, tačiau yra įdomus ir vertas dė
mesio. Pacituosiu tik pora epizodų. Pirmas Z. V. Re
kašiaus straipsnio trumpas pasakymas, atidarė akis 
daugeliui lietuvių. Jis skamba sekančiai: Kodėl, pa
vyzdžiui, teisę atstovauti po daugelį kraštų išsisklai
džiusiai išeivijai uzurpavo JAV LB? Juk logiškai 
mąstant čia turėtų būti vieta ne JAV LB, o Pasaulio 
lietuvių bendruomenei (PLB). Atrodo, šio sumany
mo pradininkai, JAV LB valdyba, pabijojo, kad įsi
leidus į šią „abi Lietuvas valdančią” komisiją PLB 
atstovus, jų pačių vaidmuo ir svarba sumažės. Užtai, 
norėdami išvengti uzurpavimo priekaištų, labai kvi
etė į šią „globalinę valdžią” įsijungti Kanados LB, 
bet ši tos garbės atsisakė.

Antroji straipsniu ištrauka skamba taip: Daug di
desnė šitokios „veiklos” žala pačiai JAV lietuvių iš
eivijai. Kai po 15 atgautos Lietuvos nepriklauso

mybės metų JAV LB siunčia Komisiją sužinoti, ar 
galima nuvažiavus į Lietuvą užsikrėsti džiova, tai no
rom nenorom siūlosi išvada, kad 14 metų JAV LB 
miegojo ir nepastebėjo, kiek tūkstančių JAV lietuvių 
per tą laiką apsilankė Lietuvoje. Ir nė vienas džio
vininkas po to neprašė LB paramos... Todėl ne vie
nas rimtas žmogus suabejoja veiklos LB prasmingu
mu. O ir tarp tų, kurie šitokia veikla gaišina ir savo, ir 
Lietuvos seimūnų laiką, yra žmonių, kurie, atsikratę 
„globalinės valdžios” ambiciją galėtų LB dirbti kuk
lų, bet labai reikalingą darbą.

Iš šių dviejų straipsnio trumpų ištraukų, skaityto
jas padarys atitinkamas išvadas, vertinant JAV LB 
veiklą.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, Cal.

Noriu palinkėti Akiračiams sėkmės. Tai vienin
telis laikiraštis, kurį perskaitau nuo pirmo puslapio 
iki paskutinio.

E. Laurušaitiennė
Me Kellar, Ontario,.

AČIŪ
Vėl yra maloni proga pristatyti stambesnius 

mūsų mėnraščio rėmėjus. Štai jie:

Saliamonas Atamukas $ 100.00
Gražina Blekaitienė $ 100.00
D. O. Skorulienė $ 50.00.

Jiems, o taip pat ir visiems kitiems, iš kurių 
susilaukėme kuklesnės paramos, mūsų nuoširdus 
ačiū.

Akiračių adm.

- Sveikas, Dogai. Šįkart pas tave 
su reikaliuku. Noriu paprašyt pagalbos.

- Prašyk, prašyk. Jei tik galėsiu, 
mielai padėsiu.

- Nutariauvėl pradėt mokytis lie
tuvių kalbos. Juokiasi iš manęs tie tre- 
čiabangiai, kad blogai kirčiuoju, kad 
sakinius pagal angliško molio taisykles 
lipdau, kad mano žodynas nebedabarti- 
nis. Ir dar visokių niekų prisigalvoja. 
Todėl mokslo metų pradžioje nuėjau į 
šeštadieninę mokyklą, nusipirkau nau
ją lietuvių kalbos pratimų knygą ir pra
dėjau savišvietą. Pradžioje viskas buvo 
nesunku, bet dabar nebežinau, ar gerai 
aš tuos pratimus padarau. Tai tu, kaip 
už mane mokytesnis, gal gali patikrinti, 
ar geras galūnes brūkšnelių vietose aš

Drausmės sargyboje

JAV LB ŠVIETIMO TARYBAI LIETUVA 
DAR VIS PAVERGTA

čia įrašiau.
- Na gerai. Parodyk.

PRATIMAS 64
Kai Lietuva buvo laisva, Kalėdos 

ten būdavo didelė šventė. Keturių sa
vaičių laikotarpis prieš Kalėdas vadi
nosi adventas. Per adventą žmonės ne
šokdavę nepuotaudavo, neruošdavo 
kalėdinių pasilinksminimų, kaip dažnai 
yra daroma Amerikoje. Eglučių niekas 
nepuošdavo prieš Kūčių dieną Bet kai 
ateidavo Kalėdos, lietuviai jas ■švęsda
vo ne vieną, bet dvi ar net tris dienas!

Kūčių vakarą visi laužydavo plot- 
keles ir valgydavo Kūčių vakarienę, 
Pavalgę, prie papuoštos eglutės giedo
davo giesmes ir sekdavo pasakas, o vė
liau eidavo arba važiuodavo į Bernelių 
mišias. Grįžus iš bažnyčios ir vaikams 
pradėjus sapnuoti saldžias sapnas^ 
Kalėdų Senelis po eglute padėdavo do
vanų.

Pirmoji Kalėdų diena (gruodžio 25 
d.) būdavo skirta bendravimui su gimi
nėmis ir artimiausiais draugais. Niekas 
nesiskųsdavo, kad rytoj jau vėl reikės 

dirbti, nes Lietuvoj antrąją Kalėdų die
ną niekas nedirbdavo. Visi svečiuoda
vosi ir linksmindavosi. Daug kas dar ir 
trečiąją Kalėdų dieną švęsdavo, o vai
kams atostogos pasibaigdavo tik po 
Trijų karalių šventęs.

Dabar Lietuva yrą pavergta. Kalė
das švęsti uždrausta. Žmonės jas šven
čia slapta ir meldžiasi, kad greit ateitą 
geresni laikai.

Ir jie ateis. Kada nors laisvė vėl 
sugrįš į Nemuno šalį. Ant kalėdinių eg
lučių vėl degs žvakutės, vėl skambės vi
sų bažnyčių varpai, žmonės vėl džiaug
us ir linksminsis. Gal ir mes ten nuskri- 
sime ir kartu su giminėmis švęsime 
džiaugsmingas Kalėdas.

- Tai ar jau viskas?
- Taip, čia visas 64-tas pratimas.
- Na tai visai neblogai, Šnauzeri. 

Klaidų nepastebėjau. Tik mane stebina, 
kad šeštadieninės mokyklos dar tebe
naudoja knygas, parašytas prieš dau
giau negu 14 metų. Nejaugi Bendruo
menės Švietimo taryba negalėjo išleisti 
naujos, ar bent pataisyti tą pačią knygą.

- Tai kad jau pataisyta net du kar
tus. Va, žiūrėk, kas pirmajame pusla
pyje parašyta:

Vida Augulytė-Bučmienė 
Lietuvių kalbos pratimai 

Septintajam pradžios mokyklos skyriui 
Trečiasis pataisytas leidimas 

JA V Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
Taryba

Čikaga 1998
- Tai kaip čia dabar yra? Švietimo 

taryba nežino, kad Lietuva jau nebepa- 
vergta? Bet juk tos pačios Bendruome
nės Komisija dukart per metus važiuo
ja nusifotografuoti ir pasitarti su Sei
mu, kaip drauge valdyti Lietuvą.

- Tai gal tariasi ir fotografuojasi ne 
su Lietuvos, o su LTSR seimu?

- Todėl kitą kartą prie seimo rūmų 
JAV Bendruomenės derybininkams 
Lietuvos seimūnai turėtų suruošti iškil
mingas sutiktuves. Su orkestru, prakal
bom, raudonu kilimėliu, šūkiais ir pla
katais: Sveiki atvykę į pavergtą Lietu
vą! O kitą dieną nuotraukos dienraščių 
pirmuosiuose puslapiuose. Su JAV 
Bendruomenės derybininkais ir besi
šypsančiom derybininkėm.

- Manau, kad po to JAV šeštadie
ninės mokyklos labai greitai „išsiva
duotų” iš tokių vadovėlių...
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SVARSTYMAf

DAR NIEKAS TAIP NEGIRDĖ 
LIETUVOS...

Dar niekas - nei prieškarinė nepriklausomos 
Lietuvos valdžia, nei pusę šimto metų joje šeiminin
kavę okupantai - taip negirdė jos žmonių, kaip dabar 
girdo nepriklausomybę atgavusio krašto laisva, de
mokratiška ir daugeliu atžvilgiu visai nebloga val
džia. Tik jos, t.y., valdžios, santykį su alkoholiu ir al
koholizmo problemomis galima apibūdinti dviem 
žodžiais: netvarka ir nebaudžiamumas. Apie tai ir yra 
šis rašinys.

Kol įsiaudrinusių skaitytojų komentarai už tokį 
nepriklausomos Lietuvos įvaizdžio žeminimą mėn
raščio popieriaus dar neįkaitino iki raudonumo, sku
bu pasiaiškinti, kad nesu blaivininkas ir nenoriu Lie
tuvos atversti į blaivybę. Garaže visada laikau dėžę 
„Kalnapilio”, o užėjus draugams ar bičiuliams rūpes
tėlį dažnai skandiname konjake. Be to, beveik niekas, 
tuo labiau jokia valdžia, prievarta nieko negirdo. 
Girdymas šio straipsnio antraštėje reiškia, kad val
džia tik sudarė tokias palankias sąlygas plisti alko
holizmui, kokių anksčiau nebuvo. Ypač tos sąlygos 
palankios nepilnamečių girtuokliavimui ir iš to pel
nytis linkusioms kai kuriems neprincipingiems vers
lininkams.

SOVIETINIS PAVELDAS
Daug kas tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje dėl pla

čiai paplitusio alkoholizmo turi apgaulingai sąžinę 
nuraminantį ideologinį pasiteisinimą: tai paveldas iš 
sovietinio laikotarpio, kuriuo atsikratyti dar kol kas 
nevisiškai pavyko. Esą sovietai sąmoningai skandino 
Lietuvą alkoholyje, nes girtą tautą lengviau valdyti.

Neturiu noro ir nematau reikalo teisinti sovietų 
valdžios ar okupacinės politikos, tačiau, manau, kad 
toks aiškinimas negali būti naudingas sprendžiant 
svarstomą klausimą, nes iš esmės yra klaidingas.

Sovietinė sistema rėmėsi utopine marksistine te
orija, kuri nepajėgė išpildyti savo ekonominių paža
dų. Ji buvo tokia nenaši, kad, užuot pateikusi savo vi
suomenei žadėtąjį materialinių gėrybių perteklių, ji 
nepajėgė visuomenės aprūpinti net būtinomis pre
kėmis. Norėdama išvengti infliacinės ekonominės 
katastrofos, sovietų valdžia buvo priversta ieškoti ke
lių, kaip į iždą susigrąžinti rublių perteklių. Alkoho
lis kaip tik ir buvo viena iš tų nedaugelio prekių, 
kurią sovietai sugebėjo gaminti pigiai ir masiškai. O 
kadangi ši prekė nuo seno turėjo plačią paklausą, tai 
valdžiai ji buvo patogi priemonė išvengti infliacijos. 
Žodžiu, alkoholis sovietams pasitarnavo ne tiek po
litiniams, kiek ekonominiams tikslams. Dėl to ir bū
davo beveik periodiškai Kremliaus organizuojamos 
blaivybės akcijos, kai per didelio alkoholio vartojimo 
ekonominė žala imdavo viršyti jo, kaip infliacijos 
kontrolės mechanizmo, duodamą naudą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir perėjus iš 
marksistinės komandinės į laisvos rinkos ekonomiką, 
alkoholis nebeteko iki tol turėtų antiinfliacinių rinkos 
reguliavimo funkcijų. Todėl reikėjo sukurti visiškai 
naują alkoholio gamybą, prekybą ir vartojimą regu
liuojančią įstatyminę bazę. Tokiu būdu viskas, ką 
šioje srityje turime, yra sukurta jau po nepriklauso
mybės atstatymo.

TEIGIAMI IR NEIGIAMI POKYČIAI
Nebūdami iš principo nusistatę prieš saikingą ir 

atsakingą alkoholinių gėrimų vartojimą, mes nesame

2004 m. lapkričio mėn.

linkę visus po nepriklausomybės šioje srityje įvyku
sius pokyčius vertinti neigiamai net ir tuo atveju, jei 
jie netiesiogiai prisidėjo prie alkoholio suvartojimo 
padidėjimo. Tokiu būdu faktą, kad šiuo metu Lietu
voje yra kelis kartus daugiau užeigų ir parduotuvių, 
kur prekiaujama ir alkoholinias gėrimais, negu kad jų 
buvo sovietmečiu, reikia, mano nuomone, vertinti 
teigiamai. Sovietmečiu prekybos ir paslaugų sfera 
buvo labai apleista, todėl tiek kiekybiniai, tiek koky
biniai jos pagerinimai buvo neišvengiami. Kita ver
tus, prohibicija, kur ji buvo taikyta, pasirodė visiškai 
neefektyvi kovoje su alkoholizmu. Manau, kad dirb
tinis parduotuvių skaičiaus ribojimas, kur pilietis 
turėtų laukti ilgoje eilėje, norėdamas nusipirkti alaus, 
taip pat duotų priešingų rezultatų.

Kita vertus, visame civilizuotame pasaulyje pre- 
’kyba alkoholiu yra ir kontroliuojama, ir reguliuoja
ma. O tai daryti sunku arba beveik neįmanoma, kai 
alkoholis pardavinėjamas mažuose, vieno žmogaus 
aptarnaujamuose kioskeliuose. Be to, kuo mažiau 
žmonių gali stebėti prekybą alkoholiu, tuo didesnė 
pagunda dėl didesnio pelno apeiti įstatymus. Manau, 
kad ir nepilnamečiams lengviausia alkoholio įsigyti 
tokiose vietose. Todėl reikėtų atsisakyti prekybos 
alkoholiu mažuose kioskeliuose, kaip kad yra dauge
lyje kraštų.

Sovietmečiu niekam į galvą nebūtų toptelėjusi 
mintis ieškoti alkoholio degalinėse. Tuo tarpu dabar 
vairuotojai, sustoję pagirdyti benzino ištroškusio au
tomobilio ar sunkvežimio motoro, gali ir savo trošku
liui numalšinti čia pat parūpinti alaus, vyno ar net 
degtinės. Manau, kad įstatymo pakeitimas, leidžian
tis alkoholiu prekiauti degalinėse, labai patogus 
dviems vartotojų grupėms: tiems, kurie mėgsta prie 
vairo sėsti jau išgėrę ir tiems, kuriems patinka gerti 
vairuojant.

Apie šios „troškulio kankinamiems vairuoto
jams” įstatymų leidėjų padovanotos dovanos pasek
mes pavyzdžių būtų galima prirankioti tiek, kad jais 
užpildytume kelis Akiračių numerius. Tačiau pavyz
džiais aš jūsų nekankinsiu. Vis dėlto vieną pavyzdį 
trumpai paminėsiu dėl jame slypinčios poteksės, apie 
kurią verta plačiau pamąstyti.

O buvo taip. Vieną ankstyvą praeito mėnesio ry
tą penki jauni Subačiaus miestelio vyrai nuvažiavo į . 
netoliese esančio Karsakiškio bažnytkaimio degalinę 
nusipirkti degtinės. Grįždami lenkė sunkvežimį, jį 
lenkdami užkliudė. Automobilis metėsi į kitą kelio 
pusę, kur susidūrė su priešinga kryptim važiavusiu 
kitu sunkvežimiu. Trys jauni vyrai žuvo vietoje, kiti 
du sunkiai sužeisti be sąmonės nuvežti į ligoninę. Vi
siškai sulamdytame automobilyje ant grindų gulėjo 
sveikut sveikutėlis ką tik nusipirktos degtinės butelis. 
O dabar - svarbiausia šios tragiškos istorijos smulk
mena: tai atsitiko 7 valandą ryto.

Beveik niekur kitur civilizuotame pasaulyje to
kių nelaimių nebūna ir nebūdavo septintą valandą ry
to. Net ir Sovietijoje...

LAISVĖ GERTI BE PERTRAUKOS
O pagimdai paminėti šį tragišką pavyzdį neatsi

spyriau todėl, kad jis man pačiam paaiškina, kodėl 
vaikštant Amerikos žeme man nereikia drąsos prisi
pažinti, kad esu liberalas. Nes tai - žodžio, minties, 
sąžinės laisvės liberalizmas. Vytauto Kavolio, Algi- 

manto Mackaus, Algirdo Greimo, Vinco Trumpos, 
Vinco Rastenio ir daugybės kitų „Santaros-Šviesos” 
vienminčių liberali tradicija. Taip, ir Vinco Rastenio, 
kadaise buvusio tautininkų partijos sekretoriaus, vė
liau kartu su mumis steigusio liberalius Akiračius... 
Nes tai liberalizmas, kuris netvirtina, kad skęstan
čiųjų gelbėjimas - jų pačių reikalas, kuris nedraudžia 
ir valstybei tuo reikalu rūpintis. O Lietuvoje kai kurie 
liberalai bando mane įtikinti, kad tie, kurie pradėję 
geria tol, kol turi ko gerti, turi patys rūpintis savo iš- 
siblaivymu. Valstybė neturi teisės kištis į jų reikalus. 
Tuo labiau varžyti jų laisvę gerti tiek, kiek nori ir ka
da nori.

Bėda su tokiu „liberalizmu” ta, kad jo pasekmės 
kartais labai skaudžiai paliečia ne tik pačius gerian
čius ir pertraukos gėrime padaryti nebepajėgiančius 
alkoholikus, bet ir atsitiktinai į jų aplinką patekusius 
pašaliečius, gimines, draugus ir sugėrovus.

Laimingi tie, kurie begerdami užmiega. Tai lei
džia jiems šiek tiek prasiblaivyti ir grįžti į normalią 
arba bent pusiau normalią būseną. Kiti be saiko ger
dami apsinuodija alkoholiu - juos tenka gelbėti ir 
gaivinti ligoninėse. Bet yra ir tokių fiziškai stiprių in
dividų, kurie nuo besaikio gėrimo apsinuodiję alko
holiu lieka stiprūs ir agresyvūs, tačiau praranda nuo
voką ir nebesupranta ką daro. Liaudis tai vadina bal
tosios karštligės priepuoliu. Lietuvos spaudoje ne
trūksta pranešimų, ypač iš kaimo, kaip po ilgalaikio 
girtuokliavimo sugėrovai nei iš šio, nei iš to griebiasi 
peilių ir ima vienas kitą mirtinai badyti. Draugai nu- 
duria draugus, vyrai žmonas ar žmonos vyrus, tėvai 
vaikus, kartais net kūdikius. O kai išsiblaivę supran
ta, ką padarė, dažnai ir patys nusižudo.

Kai Lietuvos laikraščiuose beveik periodiškai 
kartojasi šitokie nuo besaikio gėrimo apdujusių alko
holikų sveiku protu nesuprantamų nusikaltimų ap
rašymai, tai išeivijos laikraščių redaktoriai ima de
juoti, kad Lietuvos spauda per daug rašo apie blogus, 
neigiamus dalykus, per mažai joje teigiamos infor
macijos. Tarsi nusikaltimų sumažėtų, jei laikraščiai 
mažiau apie juos rašytų. Na, gerai nors tiek, kad dėl 
visų Lietuvos nesėkmių nebekaltina Kremliaus ir 
okupantų. Vis jau šiokia tokia pažanga. Tačiau Lietu
vos įstatymų leidėjai, atrodo, turėtų pagalvoti apie 
įstatyminius būdus ir priemones, kaip šitokius reiš
kinius jei ne visai pašalinti, tai bent žymiai sumažinti.

Ką jūs? Juokaujate! Lietuvos įstatymų leidėjų 
galvos užimtos daug svarbesniais klausimais. Praei
tos kadencijos Seime buvo svarstomas įstatymo pro
jektas, siūlantis Lietuvoje įteisinti samagono (= na
minės degtinės) gamybą. Kad norintiems gerti be 
pertraukos degtinėlės kaime niekad nepritrūktų. Kad 
jos būtų daug ir pigios...

ŠIS TAS APIE BEDANČIUS ĮSTATYMUS
Yra vienas klausimas apie alkoholio vartojimą, 

dėl kurio Lietuvoje sutaria visi, nuo kraštutinių be
veik visiškos prohibicijos šalininkų iki maksimaliai 
liberalios valdžios politikos išpažinėjų: nepilname
čiams alkoholio vartojimas ir pardavinėjimas turi bū
ti draudžiamas. Yra ir įstatymai, kurie tą draudžia. O 
geriau, kad jų nebūtų. Nes iš tokių įstatymų, kokie 
dabar yra, naudos tiek, kiek iš ožio vilnų. Jie tik de
moralizuoja tuos, kurie turėtų prižiūrėti tų įstatymų 
vykdymą. Nes įstatymas baudžia ne pelną gaunantį 
licensijos (leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais) 
savininką, o nepilnametį klientą aptarnavusį padavė
ją. O maždaug 200 litų baudelės net bauda nesinori

(tęsinys 16-me psl.)
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DAR NIEKAS...
(atkelta iš 15-to psl.)
vadinti. Atsimenu, kaip prieš trejetą metų stebėjausi 
restorano savininko drąsa, kur padavėjas visiškai at
virai, nesislėpdamas keturiolikmečiams ar penkiolik
mečiams klientams nešiojo po 100 gramų vandens 
spalvos gėrimėlį. Dabar stebiuosi ne savininko drąsa, 
o savo paties begaliniu naivumu - savininkas žinojo, 
kad bedančiai įstatymai nekanda...

Vis tik šiais metais ir Lietuvos valdžioje kažkam 
kilo sumanymas sugriežtinti nepilnamečių girdymą 
draudžiančius įstatymus pagal daug kur Vakaruose 
(JAV, Kanadoje ir kai kuriuose ES kraštuose) sėk
mingai veikiančių įstatymų pavyzdį: bausti nebe pa
davėjus, o savininkus, sugriežtinti bausmes, kuriam 
laikui atimant licensiją ir t.t. Dalis verslininkų ėmė 
aiškinti, jog tai neteisingas, beveik socialistinis, prieš 
verslą nukreiptas įstatymas. O vienas didelis preky
bos tinklas sugalvojo gan efektyvų būdą naujai ruo
šiamam įstatymui sukompromituoti - savo parduotu
vėse ėmė reikalauti pasų ar kitų amžių įrodančių do
kumentų net iš prezidentinio amžiaus pirkėjų, norin
čių nusipirkti buteliuką alaus. Kilo pirkėjų pasipik
tinimas, kurį prekybininkai sugebėjo nukreipti val
džios link.

Ir valdžia kapituliavo.
Tai matote, ką gali padaryti kai kurių verslininkų 

gražiai, patraukliai supakuotas melas. Nes teiginys, 
kad įstatymas, baudžiantis verslininkus už pelną, 
gautą pardavinėjant alkoholį nepilnamečiams, nu
kreiptas prieš verslą, yra, švelniai tariant, nesąžinin
gas. Jis paremtas prielaida, kad dorų, sąžiningų vers
lininkų nėra. Bet tai netiesa. Yra verslininkų, kurie 
neieškos pelno pardavinėdami alkoholį nepilna
mečiams, nesvarbu, ką apie tai sakytų bedančiai įsta
tymai.

Laisvos rinkos ekonomiką saisto konkurencijos 
dėsniai. Tai reiškia, kad sąlygos, palankios nesąži
ningiems verslininkams pelnytis apeinant įstatymus, 
sunkina konkurenciją sąžiningam verslui. Įstatymo 
sugriežtinimas tėra tik pasirinkimas, kurią iš šių dvie
jų verslo grupių valdžia linkusi labiau proteguoti. 
Dieną, kada valdžia kapituliavo prieš jau minėtą pre
kybininkų provokaciją, reikėtų įtraukti į minėtinų 
dienų sąrašą. Kaip valdžios gėdos dieną...

VILNIAUS PAMOKOS RUSIJOS DŪMAI
Prieš porą metų rašiau, kad Joninės Vilniuje 

buvo švenčiamos gana sėkmingai. Buvo išgerta daug 
alučio ir jaunimėlis taip pat gerokai prisidėjo prie 
šios lietuviškos tradicijos palaikymo. Būrys įgėrusio 
jaunimo kažkaip įgriuvo į upę ir nebepajėgė iš jos 
išlipti. Kad „Lietuvos ateitis” nepaskęstų Neryje, te
ko šauktis ugniagesių pagalbos, kurie iš upės ištrauk
tus girtus jaunuolius vežė į ligonines pirmąjai pagal
bai nuo apsinuodijimo alkoholiu. Tarp jų buvo ir keli 
vienuolikos metų vaikai. Kilo šioks toks skandalas. 
O kadangi šitokios „šventės” praktiškai buvo virtę 
komerciniais renginiais, kurių vienintelis tikslas - 
parduoti kuo daugiau alaus, Vilniaus meras Artūras 
Zuokas uždraudė mieste gerti ir pardavinėti alkoholį 
atvirose vietose. Nuo to laiko panašių Joninių” Vil
niuje nebebuvo. Bėda tik, kad miestų ir miestelių 
Lietuvoje daug, o Zuokas tik vienas. Kiti merai jo pa
vyzdžiu pasekti nebuvo linkę. Užtat kaip bebūtų 
keista, pasekėjų Zuokas susilaukė Rusijoje. Ir ne vie
name kitame Rusijos mieste, o visoje Rusijoje. Šią 
vasarą Rusijos Dūma priėmė įstatymą, draudžiantį 
atviroje vietoje gerti alkoholinius gėrimus. Sakytu
me, nusižiūrėję į Vilniaus pavyzdį, nors skeptikai gal 
pašmaikštautų, kad ir Kanados Ontario provincijoje 
veikia panašus įstatymas. Na, Torontas nuo Maskvos 
toli, Vilnius arčiau...

O Klaipėda?
Klaipėdos jaunimui nei Rusijos Dūmos, nei Vil

niaus Zuoko potvarkiai ir įsakymai neįdomūs, nes 
gerti (ir pasigerti) jie gali šio uostamiesčio baruose, 
kavinėse, aludėse, restoranuose, karčiamose ir pana
šaus pobūdžio įstaigose beveik laisvai. Kas tuo abe
joja, galėjo įsitikinti, pavaikščiojęs miesto gatvėmis 
šių metų rugsėjo pirmąją.

TAIP PRADEDAMI MOKSLO METAI
Rugsėjo 1-oji Lietuvoje - moksleivių šventė. Tą 

dieną prasideda nauji mokslo metai. Mokyklų di
rektoriai ta proga sako sveikinimo kalbas, mokytojai 
supažindina naujus moksleivius su mokyklos tvarka 
ir aplinka, o vyresnieji moksleiviai laukia ceremonijų 
pabaigos, kada galės išeiti į garves ir pradėti tikrai 
švęsti. Dalis jų patraukia į barus, kavines, diskotekas. 
Šių metų rugsėjo pirmosios vakarop Klaipėdos 
gatvės buvo pilnos apgirtusių ir visai girtų moks
leivių. Tuos, kurie, nebepastovėdami ant kojų, išsi
tiesdavo šaligatvyje, policija palikdavo ramybėje, 
mat reikėjo ant šaligatvių tempti iškritusius ant va
žiuojamosios gatvės dalies, siekiant išvengti eismo 
nelaimių. Norėdama išvengti skaudžių nelaimių poli
cijos vadovybė ėmėsi desperatiškų priemonių - siun
tė policininkus į barus ir užeigas prašyti, kad ten dau
giau nebepardavinėtų alkoholio nepilnamečiams.

Tai va, gerbiamieji, kaip kartais politinė logika 
apsiverčia aukštyn kojom: demokratija griebiasi 
priemonių, kurios įmanomos tik policinėje valstybė
je. Nes jokia demokratinė šalis neturi tiek policinin
kų, kad prie kiekvieno barmeno ir šinkoriaus galėtų 
pastatyti po policijos sargybinį.

TVARKA BUS!
Kol per daug neįgrysau, pasiūlysiu dar vieną 

šventvagišką mintį. Kodėl paprastas Lietuvos žmo
gus, dažnai visai be reikalo pravardžiuojamas runke
liu, taip lengvai patiki priešrinkimine populistų re
torika? Ateina naujas Lietuvos gelbėtojas, politikoje 
dar nieko neįrodęs į „prasigėrusį kaimą” ir pažada: 
Išrinkite mane - bus tvarka! Ir renka žmonės tuščia
vidurių pažadų dalintojus, nes elitas į kaimą kojos 
nekelia. Ir tradicinės partijos kaimo vengia, gerai ži
nodamos, kad pijokėliai už juos nebalsuos. O kuo ki
tu turi tikėti vargšas tokio kaimo žmogus? Tais, kurie 
net nežada įvesti kokią nors tvarką? Net ir prieš rinki
mus...

Pijokėliams balsavimas, rinkimai ir panašūs žai
dimai demokratija neįdomūs. Tačiau „prasigėrusių 
kaimų” nėra. Nežiūrint kiek daug konkrečiame kai
me girtuoklių, kaip laisvai ir įžūliai jame siautėja ne
tramdomi girti chuliganai, daug žmonių tame pa
čiame kaime nepatenkinti tokia „tvarka”, daug kas 
bijo, kenčia, norėtų gyventi kitaip. Norėtų gyventi 
nepragertame kaime. O prageria kaimą ne tie, kurie 
geria. Prageria jį politikai, kurie viena burnos puse 
kalba apie „prasigėrusį kaimą” ir tuo pačiu metu kita 
burnos puse, užuot ieškoję išeities, siūlo legalizuoti 
samagono gamybą. Tik, man atrodo, tokia demago
gija sklinda ne iš tų, kuriuos populiariai vadiname 
populistais...

VALSTYBĖ, VISUOMENĖ IR ALKOHOLIO 
KULTŪRA

Atidus stebėtojas galbūt rastų ir daugiau po ne
priklausomybės atkūrimo įvykusių pasikeitimų 
svarstomu klausimu. Įdomi ir svarbi tema būtų pa
analizuoti jų pasekmes, tačiau to padaryti neleidžia 
laikraštiniai šio straipsnio rėmai. Vis dėlto neno
rėčiau skaitytojo palikti faktų ir šiek tiek piktokų 
emocijų liekne. Tuo labiau, kad visi mano pastebėti 
pokyčiai rodo viena kryptimi. Alkoholizmo požiūriu 
vertinant jie arba neutralūs, arba alkoholizmui plisti 
sudaro palankesnes sąlygas. Nesugalvodamas 
geresnio termino, Lietuvos visuomenės laikyseną 
tokių pokyčių akivaizdoje pavadinčiau jos alkoholio 
kultūros atspindžiu. O ji, toji alkoholio kultūra yra 

labai tolerantiška. Tiesa, žodis „tolerantiška” čia 
nebūtinai įgauna teigiamą ar neigiamą prasmę; tai 
priklauso nuo šitokios laikysenos pasekmių, kurių 
kol kas nesvarstome. Tik prabėgomis norėčiau paste
bėti, kad mano gyvenamojoje aplinkoje kai kurie pa
keitimai (k.a., leidimas alkoholį pardavinėti degali
nėse) būtų sukėlę priešiškas visuomenės reakcijas.

Pasyvią visuomenės laikyseną paaiškina toleran
tiška jos alkoholio kultūra. Paprasčiau kalbant, vi
suomenė priprato arba prarado viltį ką nors šioje sri
tyje pakeisti. Tačiau stebina atskirų stipriau morališ
kai ar profesiniai angažuotų grupių, tokių kaip: Baž
nyčia, blaivybės sąjūdžiai, spauda, medikai - tyla. 
Kita vertus, gal ir nereikėtų stebėtis, nes ir šias gru
pes yra smarkiai palietęs alkoholizmas. Šiandieną jau 
nieko nebestebina prie varo sulaikytas girtas polici
ninkas, iš autoavarijos pabėgęs girtas kunigas, vai
ruotojo teises praradęs girtaujantis parlamentaras, 
girto vairuotojo kraują mėgintuvėlyje sukeitusi me
dicinos sesuo, kad žmogų mirtinai sužeidęs vairuoto
jas galėtų išvengti bausmės ir pan.

Stebina kas kita. Yra labai daug skaudžių reiški
nių, kurie greičiausiai yra tiesiogiai sisiję su alkoho
lizmu, kurie prašyte prašosi dėmesio. Pavyzdžiui, 
Lietuva pagal savižudžių skaičių 100,000 gyventojų 
pirmauja ne tik Europoje, bet, ko gero, ir visame pa
saulyje. Ir žudosi dažniausiai jauni žmonės. Būčiau 
labai nustebęs, jei šiam reiškiniui įtakos neturėtų ties
iog skandalinga netvarka alkoholio pardavinėjime 
nepilnamečiams. Klausimas vis dar laukia rimtos sta
tistinės savižudybių ir alkoholizmo koreliacijos ana
lizės ir kažin kada jos sulauks. O gyventojų Lietuvoje 
mažėja...

JEI PAS JUS ATEITŲ GIRTAS 
SANTECHNIKAS

Girto santechniko, ko gero, neįsileistumėte į na
mus. Kad nesugadintų vamzdžių. Ir į mokyklą vaikų 
neleistumėte, jei mokytojai ten ateitų „truputį patrau
kę”. Mokykla ir girtas protas - nesuderinamos sąvo
kos. Bet tekintojai, šlifiiotojai, frezuotojai per pietų 
pertrauką galėtų fabriko valgykloje vieną kitą bur
nelę paimti. Tačiau alkoholio ten pardavinėti nelei
džia darbo saugos įstatymai. Pavojinga, darbininkas 
gali susižeisti. Užtat prie kompiuterio ar braižomo
sios lentos sėdinčiam inžinieriui pavojaus susižeisti 
nėra. Bet jie dirba atsakingą darbą. Nenorėtumėte 
turbūt paskraidyti lėktuvu, kurį projektavo girtas in
žinierius. Ar kad jus gydytų išgėręs gydytojas, teistų 
girtas teisėjas ir t.t. Visi jie dirba svarbų, atsakingą 
darbą, todėl jų darbovietėse negeriama.

O seimūnai?
Seimūnai ruošia įstatymus. Juos paruošę svarsto, 

ginčijasi, balsuoja. Nuo jų priimtų įstatymų priklauso 
krašto ateitis. Seimo, kuriame yra ar turėtų būti 141 
seimūnas, posėdžiuose kartais sėdi, svarsto, balsuoja 
30 ar 40 seimo narių. O kur kiti? Vienas kitas gal ser
ga. Keli gal po pasaulį keliauja. O dažnai maždaug 
tiek pat seimūnų posėdžių metu sėdi seimo restorane 
ir tenai „balsuoja”. Tik balsuoja ne spausdami myg
tukus, o keldami stiklines, bokalus, taures. Kolegos 
Lietuvoje man teigia, kad posėdžių metu seimo res
torane dar vis pardavinėjamas alkoholis.

Seimas, gerbiamieji, dirba labai svarbų darbą. 
Tik jame įsyvyravusi per daug „tolerantiška” alkoho
lio kultūra, ko gero, ir skatina bedančių tos srites įsta
tymų gamybą. O tvarkos pasiilgusi visuomenės dalis 
išsigelbėjimo beviltiškai ieško populizme.

Demokratiniame krašte parlamentas yra lyg 
savotiška krašto politinė šventovė. Šventovė, kurios 
vardą pilietis mini su pagarba. Nes ten, kur nėra lais
vo, laisvai išrinkto parlamento, ten nėra ir demokrati
jos

Lietuvoje demokratija. O Seimas - viena nepo
puliariausių institucijų. Kodėl?!

Zenonas V. Rekašius
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