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kio stebuklo, nes jaučiame, kad, poeto žodžiais, 
gyvenimas darosi be antraščių. O gal iš tiesų 
turės ateiti nauja kartą, kol galutinai išdrįsime 
išeiti pro atvertus vartus į pilnutinę laisvę? 
Tokios mintys atsispindi šio numerio pusla
piuose.

•k * *
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VEDAMIEJI

NERIMASTIS VIETOJ DŽIAUGSMO

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI — tai mūsų tautos valstybingumo atstatymo 
šventė, tai diena, prieš 75-rius metus pradėjusi naują Nepriklausomos Lietuvos 
istoriją, įjungusi Lietuvą į laisvųjų valstybių bendruomenę. Tiesa, tos dienos idėjai 
įgyvendinti reikėjo ir Lietuvos savanorių, savo pasiryžimu ir savo kaujo auka 
išvedusių tautą į laisvę. Deja, trumpai tegyvenome laisvi. Atėjo naujos ir dar 
žiauresnės priespaudos metai. Tauta verkė, žudoma šaltoje Sibiro šiaurėje, kan
kinama kalėjimuose, iš žmonių širdžių buvo negailestingai raunamas tikėjimas 
ir pats žmoniškumas. Tik Viešpaties valia nežinoma: po žiaurių tautos kančių 
pamažu atėjo naujas Atgimimas, atvedęs tautą prie Kovo 11-tosios, iš naujo 
prikėlusias Lietuvą naujam Nepriklausomybės tarpsniui. Tad šią žiemą minime 
dviejų reikšmingų datų sukaktis. Abi jos — Vasario 16 ir Kovo 11 — išreiškė 
nepaprastai didelį tautos pasiryžimą ir valią gyventi laisvėje, nežiūrint pavojų 
ir rizikos. Tai buvo drąsūs žingsniai, padaryti be jokių abejonių, pilni pasitikėjimo 
lietuvių tauta ir Apvaizda. Bet tai buvo 1918 ir 1990 metai.

ŽMOGUS linkęs gyventi praeities prisiminimais ir jais džiaugtis. Norėtume 
jais, džiaugtis ir mes, ypač žvelgdami atgal į pirmąją Vasario 16 ir minėdami jos 
deimantinę sukaktį. Bet tas džiaugsmas būtų netikras ir paviršutiniškas, jei 
nematytume dabarties, kuri, jei ne liūdesį, tai bent tikrai nerimastį ir susirūpinimą 
kelia. Vos pora dienų prieš Vasario 16~tosios minėjimus įvyko prezidentiniai 
rinkimai. Ir kaip tik jie ir aptemdė tą deimantinės sukakties žibėjimą, kaip tik jie 
ir sukėlė tą nerimastį dėl tolimesnio mūsų tautos kelio. O taip, Kovo 11-toji atvėrė 
vartus į laisvę, tapome laisvi, bet ar išėjome pro tuos atvertus vartus? Ar turėjome 
drąsos gyventi toje laisvėje, gyventi su visais besikuriančio gyvenimo pirmųjų 
dienų nepritekliais, vargais ir rūpesčiais? Ar nesusigundėme anos buvusios 
sistemos rožinės spalvos pažadais, ar nemetėme nostalgiško žvilgsnio atgal į tą 
aptvertąją zoną, kurios vartus dar taip neseniai atvėrė Kovo 11-toji?

KAIP IR BUVO su nerimu laukta, Algirdas Brazauskas (dažnai užsienio 
spaudos, radijo ir TV vadinamas buvusiu Komunistų partijos lyderiu) gavo 
daugiau balsų negu ambasadorius Stasys Lozoraitis ir tapo išrinktas Lietuvos 
Respublikos prezidentu. Tuo buvo užbaigta vienos partijos ir vienos valdžios 
piramidė, pradėta statyti nuo praeito rudens Seimo rinkimų. Brazausko išrinkimas 
prezidentu ir tuo pačiu visuotinis LDDP valdžios įsitvirtinimas visose valstybės 
institucijose reiškia nemažą žingsnį atgal į senosios sistemos zoną, į socialis- 
tinę-komandinę santvarką. Šitoks senosios politikos sistemos įsitvirtinimas Lietuvai 
nepadės. Užsienio politikoje bus rodoma daug mažiau principingumo Lietuvos 
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reikalams, bandant laviruoti didžiosios Rusijos interesų erdvėje. Ekonominė pagalba 
iš Vakarų gali sumažėti. Krašto ūkio tvarkyme bus daug klaustukų ir nedaug 
pastovumo, o tokioje atmosferoje rimti investavimai nedaromi. Vidaus politikoje 
pasiliks ta pati konfrontacija su didele tautos dalimi ir opozicinėmis grupėmis, 
jokiu būdu neužtikrinant tikros demokratijos, bendro darbo ir pilnos laisvės 
perspektyvų. Viena viltis tik, kad smulkios opozicinės grupės, šiaip taip susi
jungusios prieš pat prezidentinius rinkimus, ir toliau nepabirtų mažomis, tarp 
savęs kovojančiomis partijėlėmis. Stipri ir pozityvi opozicija Lietuvai dabar būtinai 
reikalinga.

Štai kokia nerimastis ir užgožia šią šventišką Vasario 16-sios nuotaiką.

Vasario 16 J. B.

SULAIKYKIME ATSIRANDANTĮ TAUTOS PLYŠĮ
Šiuo metu kas ketvirtas lietuvis gyvena ui Lietuvos valstybės ribų. Žinome, 

kad tautos įvairiai vertina savo emigrantus. Didesnės tautos dėl savo išeivių nesi
jaudina. Net ir tokia maža tauta, kaip Airija nerodo susirūpinimo dėl gausios 
emigracijos. Priešingai, jų vadovai yra pareiškę, kad pasiliekantiems liks daugiau 
duonos, o išeiviai paremsią pasilikusius moraliai. Tačiau Lietuvos padėtis yra 
kitokia. Lietuvos valstybė atsikūrė tarp didelių ir agresyvių kaimynų, kurie laikas 
nuo laiko trypė Lietuvos žemę savo batais. Lietuvos gyventojų nėra per daug, kad 
neužtektų jiems vietos ir duonos. Karas ir okupacijos sunaikino apie 27% etninės 
Lietuvos gyventojų, daugiausia inteligentijos. Per paskutinę okupaciją buvo 
mėginta pagaminti naujos inteligentijos pagal sovietinį kurpalį. Tik maža jų dalis 
paveldėjo tautinį idealizmą iš savo tėvų. Geležinė uždanga neleido jiems susipažinti 
su Vakarų pasaulio laisvės samprata, laisvosios rinkos ekonomika ir krikščioniškos 
moralės principais.

Labai gaila, kad tiek mažai beliko gyvų partizanų — mūsų tautos gražiausio 
žiedo. Jie ir šiuo metu liudytų lietuvių tautos idealizmą ir besąlyginį pasiaukojimą.

Daugiausia nusivylimo patyrė Sibiro tremtiniai, kurių dar priskaitoma apie 
70 tūkstančių. Per jėgą išplėšti iš savo tėvynės, išlikę gyvi nežmoniškose sąlygose, 
nesulaukė nei kvietimo, nei palengvinimų iš valdančiųjų sugrįžimui į laisvą tėvynę. 
Lietuvoje prasidėjusi kova tarp savų interesų grupių ir pirmojo valdžios suolo trem
tinius dar labiau sulaikė nuo grįžimo. Išlikę gyvi politiniai kaliniai daugumoje 
nebeatgavo entuziazmo ir yra gana pasyvūs su mažomis išimtimis. Jaučiamas at
sirandąs plyšys tarp tremtinių ir tų, kurie gyveno Lietuvoje.

Daugelį metų didelė išeivijos dalis budėjo ir dirbo dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo, teikė įvairią pagalbą rezistentams kovoje prieš okupantą. Tiek išeivija, 
tiek Lietuvos gyventojai vienedai pergyveno Lietuvos atsikūrimo euforiją. Šis svar-
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bus momentas buvo įrodymas, kad ne tik skausmo, bet ir džiaugsmo momentu 
tauta gali susicementuoti. Tik po metų laiko paaiškėjo, kad nebuvo pasiruošta 
nepriklausomos valstybės tvarkymui, nepajėgta pakeisti ,nomenklatūros'. 
Daugumas tų, kurie aktyviai talkininkavo okupantui engti ir skriausti lietuvius, 
vėl pasiliko šiltose valdiškose kėdėse. Jie buvo išauklėti žiūrėti į išeivius neigiamai, 
tremtinius traktuoti su panieka. Išeivija pasiuntė keletą savanorių padėti persi
tvarkyti vakarietišku būdu, tačiau šie buvo nesuprasti ir daugumoje atmesti. Buvo 
įtarti, kad atvyko išstumti iš šiltų kėdžių ir pareikšti pretenzijas į tėvų turėtą 
nuosavybę. O buvo proga, kad pasaulyje įgytais patyrimais sugrįžtantieji prisidėtų 
prie valstybės atkūrimo. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje šiame šimtmetyje atsi
rado ne tik jaučiamas, bet ir pastebimas plyšys tarp tautos kamieno iš vienos pusės 
ir tremtinių bei lietuviškosios išeivijos iš kitos. Paskutinieji Seimo rinkimai šį plyšį 
dar labiau praplatino. Vienos motinos vaikai, augę skirtingose aplinkose, pradėjo 
nebesusikalbėti.

Lietuvių tauta, su savo 1000 metų karinga ir kūrybinga istorija, turi galimybių 
išlikti ir įsijungti į Europos tautų bendriją. Negalime leisti išeivijai atsiplėšti nuo 
tautos kamieno. Tada išeivija prarastų interesą ir patraukimą išlaikyti tautines 
tradicijas bei kultūrą ir greitai ištirptų esamo krašto katile. Būtų pavojus ir Lietuvai 
užsidaryti savyje, prarasti platesnį akiratį, kokį turi išeivija, ir pasiduoti vienos 
agresyvesnės grupės vedamai krypčiai. Visais laikais Lietuva patyrė visokeriopos 
paramos iš išeivijos. Gilinant tą plyšį, ir vieni, ir kiti prarastame pilnos demokrati
jos viltį.

Mūsų dabartinė misija yra sumažinti tą tautos plyšį. Turime labiau vieni 
kitus pažinti. Turime kalbėtis, diskutuoti, informuotis, ne vengti tėvų žemės, bet 
dažniau joje lankytis. Tie, kurie tenai išgyveno 1-4 metus, jau pradeda suprasti 
Lietuvos gyventojus ir kitaip aiškina šių dienų lietuvio charakterį. Ilgamečiai 
kaliniui, išėjusiam į laisvę, irgi trunka laiko išsiaiškinti gyvenimo eigą už kalėjimo 
sienų. Inteligentijai reikia bendrų diskusijų, o darbininkams gerų pavyzdžių. Svar
biausia, reikia abipusiai kelti entuziazmą darbui ir kūrybai. Išeivijoje sukurtas 
kultūrines vertybes reikia pamažu perkelti į Lietuvą. Išeiviams turėtų būti 
sudarytos patogesnės sąlygos nuvykti į Lietuvą, kur galėtų pajusti ir studijuoti 
jos gyvenimą. Lietuvos pilietybės įsigijimas tremtiniams neturėtų būti trukdomas. 
Kiekvienas buvusio piliečio sugrįžimas turėtų būti laikomas laimėjimu valstybei 
ir tautai. Į Laisvę Fondo paskelbtas bendras rezistencinio romano konkursas yra 
puikus sėkmingo bendravimo pavyzdys.

Išeiviams reikėtų rodyti daugiau atlaidumo buvusiems komunistų aktyvistams, 
kurie persiorientuoja ir nuoširdžiai imasi Lietuvos laisvės ir kultūros ugdymo dar
bo. Lietuva turėtų išskirti pirmuosius išeivijos vertelgas, kurie pirmieji nuskubėjo 
tikslu pasipelnyti, bet ne Lietuvai padėti. Jeigu to dabar nepadarysime, greitai 
pasijusime bestovį ant pavasarėjančio Nemuno lyties gabalo, kuris nesulaikomai 
nuneš į nežinios jūrą.

K. A.
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RAŠO POGRINDŽIO Į LAISVĘ DARBUOTOJAS:
(...) Gavau nepilnus Brazaičio raštus, 7 atskirus „J lais

vę" numerius ir dar kelias kitas knygas. Už tai dėkoju Jums.
Žiūrėdamas į Jūsų „I laisvę" išorinę išvaizdą, prisimenu 

aną pogrindinę, kuri buvo tokia menkutė, skurdi. Taigi iš iš
vaizdos labai negiminiškos. O idėjiškai, manau, abi jos yra 
artimesnės. Prie anos pogrindinės ir aš esu nagus prikišęs, nes 
nuo nr. 2 1943 m. pradžioje iki 1944 m. birželio mėn. buvau 
vienas iš pagrindinių juodadarbių jos gamintojų (rinkimas, 
spausdinimas). Kitas toks buvo a.a. Povilas Malinauskas, da
lyvavęs juodame darbe ir dar išgabenęs produkciją pagrindi
niam paskirstymui ir palaikęs ryšį su redakcija. Buvo ir trečias 
žmogus, kuris išmokė rinkti ir kitų dalykų, o pradžioj ir pats 
rinkęs, aprūpinęs dažais ir kt. Tai labai svarbus žmogus, bet 
be jo atsiklausimo jo pavardės nesakau. Iš viso tą „lizdą" žinojo 
6 žmonės, 3 jų jau mirė.

Anuometinės pogrindinės „J laisvę" tiražas buvo 10 tūkst. 
egz. Nr. 1 daug mažiau, gal tik keli tūkstančiai, nes jis buvo 
gaminamas kitoj vietoj ir pačiu primityviškiausiu būdu.

Toje pačioje vietoje buvo atspausdinti „Vardan tiesos", 
,,Pogrindžio kuntaplis" (iniciatorius Gailiūnas) ir „Lietuvos 
Judas" (iniciatorius A. Sakas).

P. Malinauskas buvo didelis idealistas ir kaip žmogus la
bai geras. Išgyveno nelegaliai 5 metus tarp Kauno, Tauragės 
ir Rygos. Turėjo ryšių su pogrindžiu, buvo 2 kartu susitikęs 
su Lukša. Suimtas Kaune ir laikomas kurį laiką Kauno saugu
me buvo labai skaudžiai mušamas. Po mėnesio išvežtas į Vil
niaus saugumą.

(...)

Turiu pasakyti, kad iš Jūsų leidyklos išleistų knygų Lietu
voje daugiausiai buvo elektrografiniu būdu gaminamos „Vienų 
vieni". Buvo daug laidų, kai kurios labai geros kokybės, nors 
tiražai, suprantama, nedideli. Tada žmonės, įsigyję tokias kny
gas, patys skaitydavo ir duodavo kitiems, o dabar lengvai nu
sipirkę nei patys skaito, nei kitiems duoda. Be to, ta knyga bu
vo skaitoma per „Laisvosios Europos" radijo lietuviškas lai
das jau tada, kai tas radijas nebebuvo trukdomas (...)

J. G. — Kaunas
1992, birželis
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LAIŠKAI IS LIETUVOS—APIE LIETUVĄ

Laiškai iš Lietuvos. Visi jie buvo rašyti po praeito rudens Seimo rinkimų Lietuvoje. 
Rašo giminės, draugai, pažįstami, išlieja savo širdį, neviltį... Beveik visuose jaučiamas 
kažkoks liūdesys, kad žmonės tėvynėje pasidarę nebegalvojančiais, kad materija nugalinti 
idealizmą, kad tauta esanti dvasiškai palaužta. Kituos laiškuose skaitome nuoseklią įvykių 
analizę, juose rašoma apie žmones, kurie nębeturi tikro lietuvybės jausmo, kuriems rūpi 
tik skaldyti ir valdyti, kurie jau nuo seno išmokę klastingai išprievartauti tautos valią.

Kadangi tie laiškai rašyti ne žurnalui, o privatiems asmenims, laiškų siuntėjų pavardės 
nespausdinamos.

Užhipnotizuotas apakimas

Rinkimai įvyko... Dešinieji viską 
padarė, kad pralaimėtų. Apakimas 
buvo fantastiškas, niekas adekva
čiai realybės nesuvokė, o kurie su
vokė, buvo apšaukti priešais. Dide
lė bėda, kad nebuvo sukurta jokios 
normalios dešiniosios partijos. 
Visus dešiniuosius hipnotizavo 
charizmatinė Landsbergio figūra, 
lyg ir savaime galinti garantuoti ir 
darbo ir rinkimų sėkmę...

Padėtis, be abejo, tapo gerokai 
komplikuota. Šiaip ar taip, tame 
LDDP sąraše yra daug abejotinų 
žmonių, neduok Dieve, jeigu jie 
sieks revanšo... Beje, mano nuomo
ne, jeigu LDDP sustiprins savo 
pozicijas, jinai turėtų greitai skilti į 
ortodoksus ir pragmatikus...

V. D. — Vilnius, 
1992, lapkritis

Kad tik valdyti!

...Seniai sakiau, kad klaidinga 
galvoti, jog Lietuva jau laisva. Daž

nai koktu klausytis įmantrių mūsiš
kių prelegentų kalbų, už kurių 
slepiasi arba politikos neišmanymas 
(liberalai), arba tarnystė valdininkų 
partijai, o per ją — buvusiai metro
polijai. Šita valdininkų partija pas
kutiniais dešimtmečiais įsiurbė ga
bius mūsų žmones, tačiau juos su
luošino. Kalba jie lietuviškai (su 
biurokratiniu žargonu), bet lietuvy
bės jausmo dažnas nebeturi. Beje, 
jiems visiškai svetimi ir komunizmo 
idealai. Kad tik valdyti! Partinė dis
ciplina, administracinė ar pinigų ga
lia — kad tik valdyti! Jie grobia (jų 
žargonu — privatizuoja) valstybės 
turtą ir tampa bankininkais, vers
lininkais. Dėl marksizmo idealų nie
kas nerauda, nes niekada tų idealų 
neturėjo.

Ir štai... jie vėl sugrįžo į valdžią, 
kas galėjo tikėtis? Dabar iškiliai 
filosofuojantys liberalai gūžčioja 
pečiais. Vėlu. Reikėjo tai numatyti 
ir neleisti griauti AT darbą, stabdy
ti reformas, išvogti (atsiprašau, pri
vatizuoti) kolūkių turtą, sujaukti
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žmonių protus (nes televizija ir 
spauda iš esmės buvo jų rankose).

Prisimenu pokario trėmimus, tur
gaus aikštėje sumestus ir išniekin
tus jaunų vyrų lavonus. Šitos par
tijos, kuri daugiau ar mažiau pavel
di atsakomybę už tautos genocidą, 
sugrįžimas į valdžią yra istorinis 
spjūvis į veidą komunistinio režimo 
aukoms. Gal kas pasakys, kad tokia 
rinkėjų valia. Ne, ši valia buvo klas
tingai išprievartauta...

J. K. — Kaunas, 
1992, gruodis

Skaldyk ir valdyk

... Rinkimuose dalyvavo 17 poli
tinių organizacijų. Tai rodo, kad 
faktiškai veikė „skaldyk ir valdyk" 
principas... Vadinama demokratija 
buvo dažnai panaudojama sukirši- 
nimui — piktam. Štai vienas pavyz
dys iš daugelio, kaip ta demokrati
ja buvo panaudota: buvo skubi bū
tinybė, kad priimti iš užsienio naf
tos žaliavą, Klaipėdoje įrengti 
terminalą (specialias linijas — vamz
dynus). Bet prasidėjo piketai, truk
dymai demokratijos vardan... Viso
je Lietuvoje tebeveikia buvusi par
tinė struktūra ir partiniai kadrai. Ži
noma, Lietuvos žmonių kantrybės 
susilpnėjimui ir rinkimų rezulta
tams turėjo ir sausa vasara, šaltas 
ruduo, prieš rinkimus nutrauktas ar 
žymiai sumažintas iš Rytų aprū
pinimas energetiniais ištekliais, 
staiga pakeltos įvairioms žaliavoms 
kainos, šalti butai bei karšto van
dens neturėjimas.

Pagaliau ir Katalikų Bažnyčia fak
tiškai nuo rinkimų problemų visiš

kai nusišalino, išskyrus tik keletą 
dvasininkų. Matyt, kad Bažnyčiai 
patiko buvusi per 50 metų jos pa
dėtis... E. M. — Kaunas,

1992, gruodis

Sutrumpėjo Baltijos kelias

Esu šoke. Apmaudu, kad dauge
liui Baltijos kelias sutrumpėjo nuo 
nosies ligi burnos. Duok Dieve, kad 
atsikvošėtų! Baisu pagalvoti, jeigu 
reiks „daugumos" valia klampoti 
dar vieną Dantės „pragaro" ratą. O 
vis per tai, kad maža ir maža. Dva
sios skurdžiai!

G. U. — Panevėžys 
1992, gruodis

Pasidarėm negalvojančiais

...Kodėl taip atsitiko, kad žmo
nės, kurie pradėjo pertvarką Sąjun
goje, kurie padėjo ją sugriauti, da
bar vėl pasirinko ateitį drauge su 
buvusiais bolševikais. LDDP nariai 
šaukia, kad nevadintų juos komu
nistais, kad jie nieko bendro su jais 
nebeturi. Norėtųsi tuo tikėti, bet aš 
ir daugelis žmonių tam netikim.

Prieš rinkimus ypač kaimo vieto
vėse ir rajono centruose labai pa
blogėjo gyvenimo sąlygos. Man 
teko būti rinkiminės komisijos na
riu, vaikščioti po butus: padėtis 
buvo tikrai bjauri, daug kur lauke 
kūrendami malkomis virė valgį ir 
keikė valdžią. Ar tai buvo specialiai 
padaryta, kad iššaukti žmonių ne
pasitenkinimą? Tuo pačiu visur 
sklido kalbos, kad atėjęs Brazauskas 
viską pertvarkys, bus vėl naftos, 
dujų ir pigios dešros, padidins at-
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lyginimus, sumažins kainas. Čia ir 
pasirodė mūsų neišprusimas, nesu
pratimas paprasčiausių ekonomikos 
dėsnių, kad be tikro našaus darbo 
nieko nebus...

.. .Tie 50 metų sovietinės tvarkos 
ir mums įkaltos jų ideologijos pa
darė tai, kad mes praradome tau
tinę savigarbą, prasigėrėm, pasida
rėm negalvojančiais žmonėmis, ku
riems svarbiausia pilnas pilvas ir 
gerklė. Mes nenorim dirbti, bet 
norim staigiai praturtėti, gyventi 
kaip Vakaruose, todėl daug kas 
nesiskaito su priemonėm savo tiks
lui pasiekti. Dabar nebaudžiamos 
vagystės, plėšimai, įvairios finan
sinės aferos, nes jei visus tektų 
bausti, nebeužtektų vietų kalėji
muose. Z. J. — Kaunas,

1992, gruodis

Reikia griežtesnės rankos
...O kad tauta dvasiniai palaužta, 

matyti iš šių rinkimų rezultatų. Ta
čiau tikėkite, kad ne visa. Labai 
nedidele persvara telaimėjo kairio
sios jėgos, ir tik dėlto, kad visą laiką 
sistemingai kaltino p. Landsbergį 
dėl visko. Ypač kaimo žmonių tarpe 
buvo įtikinta, kad dėl visko kaltas 
Landsbergis, nors iš tikrųjų kolū
kius išgrobstė ir išvogė laimėjusios 
rinkimus partijos atstovai.

Šiandien mes esame susirūpinę, 
ką rinkti prezidentu, kai preziden
to rinkimai organizuojami taip grei
tai. LDDP, buvusieji komunistai, 
skuba, kol dar neišryškėjo, kad jie 
Lietuvą stumia į dar didesnę ekono
minę krizę. Mūsų akys krypsta į 
išeiviją ir galvojame iškelti kan

didatu į prezidentus gerb. poną Lo
zoraitį. Būtų įdomu išgirsti jūsų 
išeivijos nuomonę. V. Landsbergis 
yra didelis humanistas, aukštos 
kultūros ir labai švelnaus būdo. 
Šiuo metu reikia Lietuvai tvirtesnės 
ir griežtesnės rankos. Dabartiniai 
ponai deputatai iš LDDP tą ranką 
pradeda rodyti, tačiau jų tvirtumas 
— ne atkurti Lietuvą, o ją dar labiau 
sugriauti...

Dirbu Sąjūdyje... (matau, kad) 
trūksta kuklių darbininkų, kurie 
stengtųsi vienyti tautą, o ne skaldy
ti į atskirus lagerius. Paprasčiausiai, 
trūksta krikščioniškos kultūros ir 
gerumo. įpratę per tiek metų įtari
nėti ir vengti kito žmogaus, ieškoti 
priešų, kad šiandien sunku daug 
kam kitaip mąstyti...

J. St. — Vilnius, 
1992, gruodis

Nesuprantama diplomatija
... Aš nebemiegu naktimis ir labai 

pergyvenu dėl savo tautos, kuri dar 
neatbudusi iŠ komunistinio miego. 
Sunku patikėti, kad žmonės dėl 
materialinių sunkumų atsisako savo 
laisvės ir iškovotų pozicijų... Kiek
vienas žiūrime tik sau naudos — 
Tėvynę pamiršom, kurioje gyve
nam. Jau yra žmonių, kurie nežino, 
kas jie esą. Daugumas Lietuvos 
žmonių nebelabai tiki į Dievą, retai 
vaikšto į bažnyčią, arba visai nei
na... Socialoginiai tyrimai parodė, 
kad už komunistus daugiausia bal
savo kaimo žmonės ir darbininkija, 
mažiausiai inteligentija. Vakarų 
sociologai buvo nustebinti tokia 
didele apklausos paklaida. Tas ro-
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do, kad mūsų žmonės įpratę me
luoti ir nesako tiesos — ne is bai
mės, o iš įpratimo...

...Gal girdėjote ginčus dėl dr. K. 
Bobelio kandidatūros. Man nelabai 
supratama, kad jis šliejasi prie ne
labai aiškios kompanijos ir yra pa
laikomas kairiųjų jėgų. Gal jums 
geriau žinoma, gal čia diplomati
ja?.. D. G. — Vilnius

1992, lapkritis

Dantės „pragaro" posmais
...Sveikinu jus su šv. Kalėdomis! 

Jei dar galite džiaugtis, džiaukitės 
nors jūs; jei dar trokštate ramybės, 
turėkite ją nors jūs! Mes paspyrė- 
me koja laisvę ir nepriklausomybę, 
tad dabar esame graužiami rūpes
čio, kaip čia pirmiesiems pripulti 
prie lovio, kaip sugriebti kuo dau
giau visokios naudelės, žadėtos 
prieš rinkimus. Fortūna ne visiems 
vienodai maloninga: kas sugriebs, 
o kas ir pabadauti hues. Atvirai 
pasakius, badas jau prie daugelio 
durų stovi...

... Skaitau Dantės „Pragarą" ir 
kelis kartus perbėgu akimis vieną 
posmelį: Florencija, raudok! Tau be
gėdystė išpuikusių ateivių primesta, ir 
tu vien turtų geismą tepažįsti! Ir 
kažkaip norisi parafrazuoti, kad tik
tų mūsų dienoms: Lietuva, raudok! 
Tu begėdystę pasirinkai pati ir tu vien 
turtų geismą tepažįsti!

Aną dieną perku turgelyje bul
ves. Klausiu žmogelį, iš kur jis at
kakęs. Atsako, kad iš Šiluvos. „O,
— sakau, — tai šventos bulvelės!"
— „Aha, — atsako žmogelis, — at

važiuokit pasižiūrėti, kaip toji šven
ta vieta atrodo. Nė vieno doro žmo
gaus ten nebelikę. Visi prasigėrę, 
prasivogę ir prasipaleistuvavę. Per 
Šilines visos trobos ūžė nuo sama- 
gono". Taip ir prisiminiau vieną 
kaime pamėgtą dainelę: ,Samanę' 
maukiam iš stiklinių / Ir verkiam šunį 
apkabinę, — / Kaip liūdna kaime Lie
tuvos / Be komunizmo, be Maskvos!

J. S. Vilnius, 
1992, gruodis

Nebeiškentėme
...Mūsų naujienos liūdnokos. 

Prieš visą pasaulį verkšlenome, kad 
50 metų mus engė komunistai, o 
dabar tuos buvusiuosius išrinkome 
į seimą. Prisimenu, kai atgimimo 
pradžioje mūsų Landsbergis prieš 
didžiulę žmonių minią aiškino, kad 
ateityje laukia dideli sunkumai. „Ar 
iškęsite?" — paklausė. „Iškęsime", 
— visi vienu balsu atsakė. Tačiau 
gyvenimas parodė kitką...

...Dabar beliko griaužti nagus ir 
laukti geresnių laikų. O tas jūsų Bo
belis jau sėdi seime su kairiaisiais ir 
padeda jiems kilnoti rankas. Nebe
suprasi, kas čia darosi.

J. O. — Palanga, 
1993, Nauji Metai

Laimi gryna materija
Jau po visų rinkimų ir pas jus, ir 

pas mus. Man gėda rašyti iš Lietu
vos, kai čia įvyko toks košmariškas 
reiškinys. Buvau vienos rinkiminės

Nukelta į 11 psl.
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Šio straipsnelio autorius Arkadijus Beloborodovas yra 
maskvietis inžinierius, dabar jau pensininkas, gyvenąs 
Lietuvoje, tapęs nuoširdžiu lietuvių tautos bičiuliu. Jis 
tobulai išmokęs lietuvių kalbą, atmintinai deklamuoja 
Maironį ir kitus Lietuvos poetus, rašo į lietuvišką spaudą, 
dalijasi mintimis, analizuoja padėtį. Šitas jo straipsnelis, 
kurio mintims galima šimtu procentu pritarti, buvo iš
spausdintas Anykščiuose leidžiamam laikrašty „Žibinys", 
Nr. 11 (25), 1992 gruodžio mėn. (Red.)

KELIAS J LAISVĘ

ARKADIJUS BELOBORODOVAS

...Iškovoti laisvę sunku. Tai įnir
tinga kova. Pakilimas — visų aiškiai 
matomas heroizmas. Kur kas sun
kiau įveikti kasdienius sunkumus. 
Tačiau tai būtina, norint laisvę išlai
kyti. Be to kasdienio pasiaukojimo 
laisvė išbėgs, nelyginant vanduo iš 
kiauro indo. Reikia kasdien nugalėti 
ir save. Vergas gi pasilieka vergu 
savyje ir laisvoje šalyje, jeigu 
vergauja pykčiui ir kerštui, turto 
troškimui. Tai apakina žmogų. 
Šitaip jis tampa ne tik kitiems, bet 
ir pats sau priešu. Tokiais atvejais 
išnyksta tiesos ieškojimo troškimas, 
artimo meilė, santarvė ir vienybė. 
Tai principai, kurie taip buvo 
branginami „senovės lietuvių, 

kalnėnų ir žemaičių". Argi tik tada 
turime jausti vienas kitą, stovėti 
greta, kai gresia mirties pavojus?

„O, Dievuliau, duok mums 
proto ir daugiau sveikos doros, argi 
jau ant mūsų ploto vien tik usnys 
bekeros" (Maironis). Dešimtme
čiais ugdomas blogis padarė savo. 
Nenuostabu, kad nemažai tokių, 
kurie neatskiria tiesos nuo klastos 
ir melo. Nemato skirtumo tarp tų, 
kurie kovojo už laisvę, kentėjo, ir 
tų, kurie juos persekiojo, siekė kar
jeros, o dabar visomis išgalėmis sie
kia kad ir toliau klestėtų.

Vieni žmonės prisitaiko prie gy
venimo sąlygų, kiti kenčia. Absur
diška ekonominė sistema neatski-
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namai susieta su ja atitinkančia val
dymo sistema. Pirmas išsivadavimo 
žingsnis iš šitos sistemofLvisiems 
sunkus. Ypač tiems, kurie buvo pri
sitaiką prie to absurdo. Nudvasin- 
tiems pakako to, kad minimaliai bu
vo tenkinami jų materialiniai porei
kiai. Žengtas sunkus ir lemiamas 
žingsnis rinkos ekonomikos link. 
Tačiau visą vietinę valdžią sudarė 
anksčiau tas pačias pareigas turėję 
žmonės. Jų pakeisti nebuvo jokios 
galimybės. Visuose valdžios lygiuo
se išliko senos sistemos veikėjai. 
Nuo šitos visos valdininkijos pri
klausė žemės grąžinimas, privatiza
cija. O kaip ji iki šiol vyko? Daug, 
labai daug ką lėmė vietinės valdžios 
veikla. Visiems akivaizdu, kad šito
je valdžioje dauguma buvusių ko
munistų arba tų, kurie įpratę dirbti 
jų vadovaujami. Šita partija turi 
didelę vadovavimo patirtį, moka 
sugestyviai paveikti žmones. Jeigu 
LDDP būtų linkusi gero laisvę at

gavusiai Lietuvai ir jos žmonėms, ji 
būtų galėjusi daug kuo pagerinti 
vietinės valdžios darbą. Bet šito ne
padarė.

Viso to fone matau žmones, bal
savusius „už", ir apie juos galvo
ju. Tarp jų yra tokių, kurių tikrai 
gaila. Sužeista jų dvasia. Tokia 
sunki ekonominė padėtis, bereikia 
parodyti „kaltininką", negalvoda
mas šauks: „Nukryžiuoti!" Nema
žai yra ir tokių, kurie iš tiesų nežino 
ir neišmano, ką galėjo ir ko negalė
jo padaryti Vytautas Landsbergis, 
apskritai nieko nežino apie valsty
bės veiklą. Užtat lengvai pasiduo
da mulkinimui. Esu optimistas — 
šitie žmonės dar gali atsitokėti. 
Sunkus ir ilgas kelias į prisikėlimą... 
Buvo ir tokių, kurie žinojo, dėl ko 
taip balsavo. Jie matė naudą, gelbė
jo savo kailį, jie gali tarnauti bet 
kam...

Ateis diena. Tikėkime Tiesa ir 
Šviesa.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS...
komisijos nare, jau girdėjom iš atei
nančių žmonių, kas dedasi kitur, 
pernakt skaičiavom balsus. Buvo 
daug žmonių, kažkaip vienas kitą 
palaikėme. Tik išėjusi į gatvę po 
viso to šurmulio, likusi viena su 
savimi, supratau, kas įvyko. Jie 
gerai buvo išstudijavę žmonių psi
chologiją, nes 50 m. juos valdė... 
Tai tikrai galinga monolitiška jėga, 
pasalūniškai galvojusi apie revanšą 
visus tuos 2,5 metų.

Anot vienos mokytojos — „čia

gryna materija", juk jų pasaulėžiū
ra — materializmas. Ar jiems įma
noma savo gyvenimo auka vardan 
Lietuvos? Juk aukštesnis stilius juos 
baugina ir vargina, mums brangūs 
dalykai jiems yra nuobodūs, nenau
dingi. Vienas jaunas filosofuojantis 
vyrukas sako, kad taip ir turėjo bū
ti, kad taip jie greičiau nueis nuo 
arenos. Bet ar tokia brangia kaina 
perkama Lietuvos nepriklausomy
bė?.. A. A. — Anykščiai,

1992, lapkritis

11

13



Nuotr. A. Barzdžiaus

LIETUVOS ANTIGONĖ

VALENTINAS MARKEVIČIUS

Esu ne rasistas ir ne nacistas. Ne 
prokuroras ir ne teisėjas. Nes ne 
mūsų teisė teisti šioje žemėje...

Tačiau klaikiai nejauku, kai Lietu
vos miestuose ir kaimuose kartu gy
vena aršios praeities budeliai ir kan
kiniai. Vienoje laiptinėje, viename 
name...

Gerai ir blogai, kad esame ne aiš
kiaregiai. Kaip pasijustum, tarkim 
autobuse, sėdįs su sadistu ar lietu
vybės, žmogiškumo naikintoju?

Viename pakaunės kaime gyvena 
daugelio nekaltų žmonių žudikas 

stribas, o gretimai — pasmerktųjų 
sielų gelbėtoja. Apie nusikaltėlį, 
nežinantį bausmės skonio, šį kartą 
nekalbėsiu. Per daug didelė jėga 
saugo jo ramybę. Verčiau apie ge
rumą. Neeilinį, nekasdienišką, 
klasišką. Galima sakyti, apie lietu
višką Antigonę.

Marcelė Mačiukienė jau į aštuntą 
dešimtį pradedanti kopti moteris. 
Klausiu, kiek pensijos gaunanti?

— Trylika rublių.
_ ?

— Rankos gelbsti. Daržą turiu. O
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ir dar — tuoj parodysiu... — Mar
celė iš sekcijos stalčiaus ištraukia 
margų rietimų glėbį, — va, audžiu. 
Nuo keturiolikos metų duonelę 
pelnau. Tėvelis anksti pasimirė. 
Reikėjo kažkaip verstis. Vargas vis
ko išmokė.

Tačiau aš Marcelės namuose ne
atsitiktinai. Seniai ruošiausi 
aplankyti. Mat tokių dalykų buvau 
prisiklausęs, jog šiai moteriai 
jaučiau kažką daugiau nei paprastą 
pagarbą.

— Ar Jums nebuvo baisu tokiu 
žiauriu pokario metu gelbėti ne tik 
gyvus partizanus, bet ir jų lavonus?

— Baimės niekados nežinojau. 
Tad ir tąsyk... kaip negelbėsi tų, su 
kuriais kartu užaugai, talkose dai
ną traukei.

— Bet Jūs vistiek nepaprastai rizi
kavot.

— Negalvojom apie tai. 1946 me
tų rudenį, po bulviakasio stribai nu
šovė partizaną Kazimierą Rinkevi
čių. Pakasė stribai jį šalia kirkės, 
prie NKVD būstinės. Vos keletą 
kastuvų užpylė vyrioko atilsiui. 
Mes, trys seserys ir brolis, suma
nėme jį katalikiškai palaidoti, su pa
garba. Juk ne šunelis — Dievo 
vaikas. Parsigabenimui tinkamo oro 
laukėme. Jei vėjas nuo kirkės pusės 
— negali eit. Išgirs, užuos kaip 
matai. Dėl to, pradžiai su vytele pa- 
siženklinau nabašniko užkasimo 
vietą. Gražų sekmadienį, pajutę 
tinkamą vėją, iškiūtinom naktį ke
turiese į Garliavą. Susiuvom paklo
dę, perkišom kartis — neštuvai ir 

gatavi. Išsikasėm mėnesienoj varg
šelį ir nešam pasikeisdami link sa
vo namų. Parsigabenę, užkasėm 
Kazimierėlį bulvėmis, paslėpėm 
nuo piktos akies. Tegu aprimsta 
kaimas. Lauksime progos į kapines 
pervežti. Sulaukėme. Kapuose 
duobė iškasta. Atsivežėme Kazi- 
mierėlio mamą. Paprašėme jos 
neverkti. Neduok Dieve, išgirs kam 
nereikia. Tada pamačiau kaip mo
tinos verkia ir rauda be balso.

Taip su seselėm ir broliuku palai
dojom dar vienuolika miško brolių, 
kurie gulėjo išniekinti miestelio 
aikštėje, prūskapių patvorėje, 
ariamų laukų dirvose...

Garbingai laidojom vyrus. Su 
tautinėm vėliavom. Pripilam prie 
kapo geltono smėliuko, šalia paldo- 
jam žalią velėną, plytą raudoną 
paskaldom...

Čia dar ne visi Marcelės nuopel
nai. Vingiuotas, erškėčiuotas jos gy
venimo kelias. 1947, ji vienut vie
nutėlė važiavo į Uchtą, Troicką, Pe- 
čiorską ir dar du šimtus kilometrų 
pėsčia per taigą, gelbėti iš lagerių 
nelaisvės gimtojo krašto vaikų... Po 
dvejų metų pati pateko į Sibiro pla
tybes. Bet apie tai gal kitą kartą ir 
šiek tiek plačiau. Lenkiu galvą prieš 
audėjėlę Marcelę Mačiukienę. O tų 
rietimų margumas, tų rietimų ilgu
mas! Užtektų visų tremtinių takams 
iškloti, grįžtančių į Lietuvą, tėvelių 
žemę.

(Autoriui sutikus, perspausdinta iš 
Kauno aido 1989, liepos 20, Nr. 17/33.)
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KAZYS BRADŪNAS

GYVENIMAS BE ANTRAŠČIŲ

Gyvenimas be antraščių praėjo — 
Nei pavienių eilėraščių, nei skyrių, 
Tik vieno gausmo žodžiai, 
Tarti visatos tyloje
Ir skambtelėję giminės grandy 
Su ta pačia žeme, debesimis, 
Su darbo prakaitu ir poilsio palaima, 
Burtažodžiu, malda,
Su pūstery apgobta žarija, 
Su peržegnotu pamatu.

Bet šiandien bus gana.
Eime už kluono pažiūrėti, 
Kaip leidžiasi didžiulė saulė, 
Pasiklausyti akmenų kalbos, 
Paliesti duonos lašo branduolį 
Ir trupinio vandens kartumą.

O ten prieš pradžią praeities, 
Vos rytmečiui dienojant, 
Pirmuonis atbrenda brasta 
Ir išvynioja bradinį.
Tarp upių, ežerėlių, ežerų 
Jis daugina žuvį ir duoną, 
Jam kaukai tartumei apaštalui 
Kojas mazgoja.
Ir visi renkamės 
Genties komunijai, 
Šventai vakarienei.

Štai anas gimė, 
Kai tėvas mirė Sibire.
Čia žemininkai nuotraukoj 
Augsburgo lagery.
Ten Broniaus broliai 
Suguldyti ant grindinio,

14

16



Poetas Kazys Bradūnas, kuriam Vil
niuje paskirta 1992 metų Lietuvos vals
tybinė literatūros premija už dvi pas
tarąsias, jau Lietuvoje išleistas jo poe
zijos knygas: „Prie vieno stalo" (1990) 
ir „Duona ir druska" (1992). Nuotrau
ka Vytauto Maželio.

Ir mirtis atsiprašo 
Jauno Mačernio lūpom 
Ir pati išsigąsta, 
Kai stribai automato estafetę 
Perduoda melioratoriams, 
Kad žydinčią tėvų sodybos obelį 
Rautų kaip širdį.

O Dante, o Vergilijau, 
Vargu dabar ar išeitumėt 
Iš mūsų žemės pragaro, 
Kur jau Rudžieri Ugolinui 
Graužia kruviną sprandą 
Ir vienas kitą keikia 
Lietuviškai.

Kur ir kaip rinktis 
Genties komunijai, 
Sakramento vakarienei, 
Kai už kluono, už Rutkiškių 
Dingo vakaro saulė 
Ir kraujuoja po Katedra 
Rasta Nukryžiuotojo freska.

(Eilėraštis iš premijuotos knygos 
„Duona ir druska".) 15
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I LAISVĘ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti romano konkurso Lietuvoje esančios 
komisijos dalies posėdžio, įvykusio 1993 sausio 19, Vilniuje,

PROTOKOLAS

J LAISVĘ fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, minėdamas savo 30-ties metų sukaktį, 
1990 lapkričio 28 d. Vilniuje, Čikagoje ir Niujorke paskelbė rezistencinio romano 
konkursą Lietuvos ir išeivijos rašytojams. Buvo sudaryta bendra vertinimo komisi
ja: Česlovas Grincevičius, Paulius Jurkus, Vytautas Volertas, Leonardas Žitkevičius 
(JAV) ir Vytautas Kubilius, Vidmantas Valiušaitis, Vanda Zaborskaitė (Lietuvo
je). Iki vėliausios rankraščių įteikimo datos, t.y. 1992 gegužės 1, komisija susilaukė 
31 romano rankraščio. Konkursui pateikti ir įvertinti rankraščiai yra šie:

Domas Jasinskas, Kelias per kapines 
Vaivoro Atžala, Penktas: nežudyk 
M. Aistis, Apokalipsės laukimas 
Viktoras Liutkus, Alkani žirgai 
Jonas Uolinis, Sidabražolių šaknys 
Kovos Aidas, Trys berneliai 
Sūduva, Atadulksta svetima šalelė 
Jurgis Kiršinąs, Palonų istorijos 
Rimantas Sėlis, Dabar ir visados 
Jonas Garmus, Kruvina puota 
Jonas Vaitiekus, Neleisk mūsų gundyti 
P. Ziusla, Naktis vistiek baigsis 
Smilga, Pasaka be pabaigos 
Feliksas Priešpilnis, Šventas Jurgis 
Augustinas Arpas, Nors nešvietė laimėjimo viltis 
Martynas Plumpa, Šėtono paunksmėje 
Vilius Balandis, Sausio Tryliktoji
Kazimieras Pakaitis, Paskutinis įsakymas 
2391, Šulinys
Nesubrendėlis, Sunkūs okupacijos metai 
Stasys Grigaliūnas, Urbonų šeimos kronika 
Augustas Raštonis, Laikai kinta Dainavoje 
Budrys B., Paminklas iš žodžių 
Be autoriaus, Jeigu karas rytoj 
K. Verba, Proletariato diktatūra Palingyje 
Kostas Punskas, Prisikėlimo keliu 
Vinkšnupė, Knyga be viršelių 
Y. Z., Dienos, valandos, minutės 
Akmenėlis, Žolė visados kelyje 
P. Gegutė, Medžioklė 
Elzbieta Aglinskaitė, Mirties taškas

Pasidalinus tarpusavyje nuomonėmis ir prieš tai telefonu pasitarus su JAV esančios 
komisijos dalies nariais, nutarta:
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1. Konkurso laureatais paskelbti Vaivos Atžalos (Penktas: nežudyk) ir Augus
tino Arpo (Nors nešvietė laimėjimo viltis) slapyvardžiais pasirašiusius autorius, 
skiriant jiems premijas po vieną tūkstantį (1000) JAV dolerių.

2. Paskatinamosiomis premijomis po penkis šimtus (500) JAV dolerių apdo
vanoti Y. Z. (Dienos, valandos, minutės) ir Akmenėlio (Žolė visados kelyje) slapy
vardžiais pasirašiusius autorius.

Komisijos posėdyje atidarius premijuotųjų autorių vokus, paaiškėjo, kad 
laureatais tapo

Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė (Vaivoro Atžala) ir 
Jonas Mikelinskas (Augustinas Arpas).

Paskatinamosios premijos atiteko
Marijai Raižytei-Rutkauskienei (Akmenėlis) ir 
autoriui, nurodžiusiam tik Lietuvos piliečio 
pažymėjimo numerį 534514 (Y. Z.)

Premijos mecenatai yra Marija ir dr. Kazys Ambrozaičiai iš Indianos, dr. 
Zigmas Brinkis iš Kalifornijos, Elena ir Juozas Kojeliai iš Kalifornijos.

Premijų įteikimas numatomas vasario 15 d. 13 vai. Lietuvos rašytojų sąjungos 
rūmuose.

Vytautas Kubilius
Vidmantas Valiušaitis
Vanda Zaborskaitė

P.S. — Vėliausiomis žiniomis, premijuoto romano „Dienos, valandos, minutės" 
autorė yra Kristina Krekelytė. (Red.)

ROMANO KONKURSAS LABAI PASISEKĖ

J Laisvę fondo romano konkur
sas, paskelbtas 1990 metais, pasibai
gė sėkmingai. Dalyvavo net 31 au
torius. Konkurso tikslas buvo su
kurti kūrinį, kur atsispindėtų lietu
vių tautos rezistencija okupacijų ir 
priespaudos metais. Per paskuti
niuosius 50 metų tauta patyrė tiek 
daug kančių, kad visa tai turėtų iš
likti ne vien istorijos knygose, bet 
ir dailiojoj literatūroj, ypač romane. 
Buvo kviečiami dalyvauti visi rašy
tojai ir Lietuvoje, iš už jos ribų.

Rašytojų atsiliepimas buvo dides
nis nei tikėtasi. Vargiai yra buvę, 

kad tokiam stambiam kūriniui, kaip 
romanas, atsirastų tiek daug rank
raščių. Rengėjų buvo numatyta da
ta 1992 pradžioje paskelbti laimėtoją 
ir įteikti premiją, bet praktiškai to 
nebuvo galima padaryti, ir įteikimas 
nusitęsė iki šių metų pradžios. Jo
kiu būdu nebuvo įmanoma per 
trumpą laiką perskaityti tiek rank
raščių, juos įvertinti, pasidalinti 
nuomonėmis ir prieiti išvados, 
ypač, kad komisijos nariai gyvena 
vieni Vilniuje, kiti Kaune, o Ame
rikoj irgi — vieni rytiniam pakrašty 
ir net Čikagoje. Tikrai nelengva bu-
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vo susisiekti komisijos nariams, vi
sai neįmanoma sueiti į krūvą, pa
diskutuoti. Teko susirašinėti, daug 
kalbėtis telefonu ne tik esantiems 
čia, Amerikoj, bet ir Lietuvoje. Be- 
diskutuojant ir dalinantis nuomo
nėmis, išryškėjo, kad kiekvienas 
komisijos narys į prisiimtas parei
gas žiūrėjo rimtai, rankraščius per
skaitė, ne vien „žvilgtelėjo", kaip 
kartais esti, turėjo kantrybės, todėl 
ir užsitęsė tiek ilgai.

Konkurso laimėtojus jau žinome. 
Juos matome čia išspausdintame ju- 
ri protokole. Vieno romano autorius 
ir voke savo tikro vardo ir adreso 
nedavė, tik piliečio pažymėjimo nu
merį. Gal jis Lietuvoje šiuo metu 
jau ir žinomas, nes vasario 15 d. 
premijos turėjo būti įteiktos Rašy
tojų namuose, Vilniuje.

Didelė dalis ir nepremijuotų 
romanų verti spausdinti, jie pa
rašyti įdomiai, gera literatūrine 

kalba. Veik visuose aprašomas 
gyvenimas prieš okupaciją ir jai 
prasidėjus, su teroru, išvežimais; 
gyvenimas Sibire, grįžimas, partiza
navimas, tardymai, kankinimai. Kai 
kuriuose vaizduojami įvykiai iš pas
kutiniųjų dienų, pvz. Sausio 13 žu
dynės. Vienam kitam aprašoma šei
mos istorija, pradedant 19 amžiaus 
viduriu. Premijuotam Jono Mike
linsko romane nesunkiai atpažįsta
me žuvusį partizaną poetą šatrijietį 
Bronių Krivicką. Pora kūrinių buvo 
ne į temą; vienas, kad ir talentingai 
parašytas, bet jo nespausdintų ir 
neleistų jokia rimtesnė leidykla.

Sveikiname konkurso laimėtojus, 
dėkojame visiems, kurie jame daly
vavo; dėkojame ir konkurso mece
natams. Dabar skaitytojai ir Lietu
voje, ir išeivijoje lauks pasirodant 
brandžių romanų.

Česlovas Grincevičius

LIETUVOS SPAUDA APIE KONKURSĄ

II

Kauno laikas, 199?«I»^O ■■
Geriausi romanai rezistencijos tema
Sveikiname kaunietę Birutę '
Pečiokaitę - Adomėnienę

Paskirtos fondo *1 laisvę" romano konkurso premijos. ___
Šis fondas, jkurtas Amerikoje lietuviškai kultūrai ugdyti, 1990 metai®, mine- 

I damas savo trisdešimtmeti, paskelbi romano rezistencine tema kon"ur’^ 
I Dvi konkurso premijos po 1 000 dolerių paskirtos Birutei Psčlokaltsl-Adomo- 
I nlenel (Kaunas) už romaną “Penktas: nsžudyk“ Ir Jonui Mikelinskui (Vilnius) uz 
I romaną “Nors nešvietė laimėjimo viltis".
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Lietuvos rytas, 1993«I«20

Koi vyrai veržėsi į politiką, 
moterys rašė romanus 
Neringą JONUŠAITĖ

Taip juokaudamas užbaigė spau- 
os konferenciją Kultūros Ir švietimo 

ministerijoje profesorius Vytautas 
Kubilius tik pačioje pabaigoje prane
šęs išeivijos fondo „Į laisvę” organi
zuoto rezistencinio romano konkurso 
rezultatus.

Toks konkursas įvyko 
karta Jo idėja - suvienyti Lietuvos ir 
uSos rašytojus, paskatinti literato- apdovanotųjų romanų meninis ver- 
S kūrinių/iš naujų pozicijų £rti- tingumas apylygis.” 
nančių lietuvių tautos istorinį kchą, 
atsiradimą”, - -VS??*
vas Lietuvoje V. Vallušaitl - 
vas učių v Kubiliaus nuo
mone, itin įdomu, kad šį kartą roma
nuose vaizduojamas ne tiek reflektuo
jantis, kiek aktyvų veiksmą besirenkan
tis herojus, kuris aiškiai suvokia tautą 
ir jį patį ištikusią tragediją.

J laisvę" fondas buvo paskyręs 
laureatui 3000 dolerių. „Mūsų akimis

žiūrint, tai kone Nobelio premija," - 
pasakė V. Kubilius, paaiškindamas, 
kodėl vertinimo komisija nusprendė 
atsisakyti vieno laureato principo ir 
paskyrė dviem laureatams premijas 
po 1000 dolerių ir dvi paskatinamą
sias - po 500 dolerių. „Žinoma, jei 
tarp romanų būtų buvęs itin iškilus, 
ryškiai atsiplėšantis nuo kitų kūrinys, 
- būtume skyrę vieną premiją. Dabar

Kauno dien

Ge^usi romanai 

konkurso premijos Ši'^romano 

l> 1990 metais
P^skelbil^ 

zistenone tema korikui- 
dolerių premiją. 3000

'nems autoriams. dalyti

re-

Į „Lietuvos ryto” pastebėjimą, 
kad premijuotos net trys moterys 
(„Ygrck Zet” - pagal stilių, žiuri nuo
mone, turėtų būti moteris), profeso
rė v: Zaborskailė pasakė, kad tai 
džiuginantis reiškinys. Beje, ir dauge
lio romanų herojės - moterys: moky-

Ietys užsiėmė romanų rašymu.

Ti.x^...^s aidas, 1993-Į-ZO—- “ 27TĮTdūejūšmetū^^omanas.

ir Jonui Mikelinskui

Romanuose su
kaupta labai vertinga autentiška lie
tuvių rezistencijos medžiaga, nes 
daugumą jų parašė žmonės, patys 
buvę aprašomųjų įvykių ir išgyveni
mų dalyviai. Tik viename kūrinyje 
stribai vaizduojami kaip teigiami he
rojai. Visuose kituose neaptikta nė 
vieno teigiamo komjaunuolio ar ko
munisto nomenklatūrininko perso
nažo. Žanriniu požiūriu dauguma 
romanų yra panoraminiai - epiniai - 
memuariniai kūriniai.

Pasak Dr. V.Kubiliaus, šis kon
kursas - tai įvykis lietuvių literatūros 
gyvenime. Viena vertus, literatūrinį 
konkursą pirmą kartą surengė dvie
jų - išeivijos ir Lietuvos - literatūrų 
atstovai. Antra, reikšminga ir tai, 
kad per palyginti trumpą dviejų me-

TT7 romaną - I 
1000 DOLERIU

Amerikos Valstijom 
tunalintsc Amen , fon(JaS 1 

nuo I960 metų veikia 4 meiajs I
Uctuvių kultūra* ugdy^ ncp„. I 
buvo įkurtas ^Qrusiojc Lietuvoj • į 
klausomybę ajku minėdamas į
1990 m. lapkr cvo vįcnu melu Vii- 
savo tnsdešimimeų. c ^ndaspa- 
niuje, Čikagoje zislcncine tema kon- 
skelbė roman komisijai savo kurt-

tų laikotarpi paraiyta tiek daug ro- į 3l
manų, nors atrodo, kad literatūrinis I ptot<sionala> >f mg susijungC 
gyvenimas merdi. >

PREMIJOS
31 romanas

rnerikos lietuvių fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti “| laisvę” 
savo trisdešimtr»>* __

nasidžtauge,kadkonKursas

formuojasi panorammts-epope^v s 
memuaristikai artimas
pagrindinis privalumas -M

išgyvenimų autentiškumas. Konkurso 
romanai dažniausiai vaizduoja poka
rio rezistenciją, bet ne tik - savo išta
kom jie skverbiasi į 1863 m. sukilimo 
ir dar ankstesnius laikus.

Kitas svarbus bruožas - romano 
regionalizmas: aprašomos tikros 

lmų’ genčių istorijos, labai konk
rečios vietovės, pasitelkiamos tarmės. 
ka°nrU?>.rOrnanai ’iai ištisa tautos 
„•"^^^j^atliepiavisuome- 

CS poreikl pajusti tai, kas išgyventa.
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NUO
PRAMANŲ
IKI
TIKROVĖS

VYTAUTAS VOLERTAS

Romano konkursas
Literatūra kūrybiniame pasauly

je užima didoką kampą, tačiau jos, 
kaip ir kiekvieno žmogaus kūrinio, 
vertinimai nesutinka. Čia skirtumai 
skonyje yra baisesni už prozaiškiau- 
sio skonio, būtent maisto skonio, 
skirtumus — vieni giria žalias aust
res, kiti apie jas negali ir kalbėti, 
tačiau žmonės nėra verčiami valgyti 
tuos patiekalus ar patiekalais vadi
namus organinės aplinkos objek
tus, kurių nepriima jų virškinimo 
instumentacija. O kūrybos ver
timuose labai dažnai egzistuoja 
moralinė prievarta ir psichologinis 
egzekucionizmas — jei nepagirsi 
darbo, kuris man patinka, būsi ne
išmanėlis ir mano intelektualinėje 
plotmėje neegzistuosi. Todėl vienų 
buhalterijoje turime herojus auto
rius, o kitų vedamose ataskaitose tie 
patys autoriai yra paversti šapeliais.

Nors yra ir tokių pilių, apie kurias 
einama griežiant dantimis, tačiau 
dėl minios nuotaikų bijoma jas už
pulti. Geriausiu tokių atvejų pavyz
džiu yra Bernardas Brazdžionis, 
skonio, o gal ir meninės ideologijos 
šantažo objektas.

Prieš kalbant apie J LAISVĘ FON
DO romano konkursą, pakartosiu 
daugumai žinomus faktus — kas 
vertina ką, kas siūlo premijas, kas 
jas gauna, kas norėtų gauti.

Kasmet, bent iki dabar, JAV LB 
Krašto valdyba skirdavo $3,000 pre
miją už geriausią lietuvių grožinės 
literatūros darbą išeivijoje, išleistą 
ar dar tik rankraštyje esamą, nežiū
rint žanro (poezija, drama, beletris
tika). Tačiau kas treji metai ši premi
ja tekdavo geriausiam moksliniam 
darbui išeivijoje, liečiančiam lite
ratūrą ar lietuvių kultūrą apskritai. 
Prašome atkreipti dėmesį, kad šie 
$3,000 ateidavo iš JAV LB Krašto
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Šio straipsnio autorius rašytojas Vytautas Volertas ir poetė Julija 
Gylienė literatuos vakare, Dainavoje, buvo pagerbti gėlių puokšte. 
Nuotr. J. B.

valdybos kasos, ne iš Lietuvių fon
do (LF). LF iki 1992 per JAV LB Kul
tūros tarybą, skirdavo po $1,000 
premijas dailei, muzikai, teatrui, 
žurnalistikai ir lietuviškosioms radi
jo programoms. Vertinimo komisi
jas sudarydavo Kultūros taryba. 
Taigi darbus atlikdavo LB, o pagar
bą, pelnytą už pinigus, gaudavo 
LF. 1993 metams šios kultūrinės 
paslaugos LF atsisakė. Ar tai yra 
sprendimas ir tolimesnei ateičiai, 
matysime. Būtų ir gaila ir nesupran
tama, kodėl nenorima padėti natū
raliai išeivijos kultūrinio tekėjimo 
srovei. Gal praeitais metais nemo

kėta pareiškimus užpildyti, gal 
nepatiko Kultūros taryba?

Antroji ranka, kurstanti išeivijos 
literatūros lauželį ir gal daugiausia 
prestižo turinti, buvo Lietuvių rašy
tojų sąjungos kasmetinė premija 
grožinei literatūrai, skiriama jau 
išleistiems darbams. Pinigai, $2,000, 
Rašytojų sąjungos prašymu, ateida
vo taip pat iš LF.

Štai kokios grožinės literatūros 
premijos stengdavosi atkreipti 
mūsų dėmesį. Tai vieši vertinimai, 
žinant autorių pavardes. Anksčiau 
būdavo slapyvardiniai Draugo 
romano konkursai, jau neprike-
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liamai mirę. Yra kasmetinė, taip pat 
slapyvardinė, Simo Kašelionio var
do novelės premija, kurios adminis
tracija pavesta Dirvos savaitraščiui. 
Pasitaiko ir viena kita atsitiktinė 
premija, konkursinė ar nekonkur- 
sinė.

Lietuvai pajudėjus nepriklauso
mybės keliu, užsienio lietuviai vos 
neprarado lygsvaros. Išeivija — ga
lima sakyti — įšoko karšton kep- 
tuvėn ir ėmė spirgėti negirdėtu en
tuziazmu. Kaip padėti žmonėms ir 
valstybei, — nors dar nėra tiksliai 
žinoma, kokie žmonės yra savi, kas 
yra Lietuvos valstybė ? Kaip atkur
ti sugriauta ūkį, nors jį ir toliau 
griauna nauji faraonai? Kaip stum
telėti kultūrinį vežimėlį? Gal gro
žinės literatūros darbuotojų slėptu
vėse baigia pelėti užkišti veikalai, 
saugoti nuo gyvenimą valdžiusio 
raudono kombaino? Šio entu
ziazmo skatinamas Į LAISVĘ FON
DAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI 
UGDYTI 1990 m. lapkričio mėnesį 
paskelbė konkursą romanui, 
kviesdamas dalyvauti viso pasaulio 
lietuvius rašytojus, gyvenančius 
Lietuvos respublikoje ir už jos ribų. 
Šiuo konkursu FONDAS norėjo at
žymėti ir savo veiklos trisdešimtme
čio sukaktį. Šis FONDAS įkurtas 
1990 JAV. Pirmoji FONDO išleista 
knyga — Vytauto Mačernio „Poezi
ja", Targ kitų leidinių — Juozo Gir
niaus „Žmogus be Dievo", Kazio 
Bradūno redaguota „Lietuvių lite
ratūra svetur", Juozo Lukšos-Dau
manto „Partizanai", Juozo Brazai
čio „Raštai" šeši tomai, Kęstučio K. 
Girniaus „Partizanų kovos Lietuvo

je" ir daugelis kitų.
Paminėsiu konkurso tikslą, cituo

damas iš pirmojo pranešimo spau
dai: „Konkurso tikslas — sukurti 
kūrinį, kuris vaizduotų lietuvių 
tautos rezistenciją įvairiais prie- 
spaudų metais. Tauta pergyveno 
kelias sunkias okupacijas, kalėji
mus, tardymus, trėmimus, pasi
traukimus. Visa tai vienokiu ar kito
kiu būdu palietė kiekvieną lietuvį 
bei Lietuvos gyventoją apskritai. 
Tegu tai būna įamžinta romane. 
Premija — 3 (trys) tūkstančiai 
dolerių".

Tai gana didelė suma šio krašto 
požiūriu, o Lietuvoje ji yra beveik 
fantastiška tiems, kurie nėra mafi
jos nariai. FONDAS surado mece
natus — Marija ir dr. Kazys Ambro- 
zaičiai, dr. Zigmas Brinkis, Elena ir 
Juozas Kojeliai.

Pirminis romano terminas buvo 
1991.12.01. Vertinimo komisija bu
vo sudaryta sekanti: Lietuvos Rašy
tojų sąjungos skirti asmenys — Vy
tautas Kubilius, Vidmantas Valiu- 
šaitis ir Vanda Zaborskaitė; J 
LAISVĘ FONDO skirti vertintojai 
— Paulius Jurkus, Česlovas Grince- 
vičius, Vytautas Volertas ir Leonar
das Žitkevičius.

Apie šį konkursą Lietuvos spau
doje pirmąkart buvo paskelbta 
1990.11.23. Atsiliepimas buvo ne
lauktas. Plaukė prašymai konkurso 
datą pratęsti. Paklusta, ir nauja data 
buvo 1992.05.1.

J vertinimo komisiją atplaukė 31 
romanas. Tik trys buvo iš Vakarų 
pasaulio, o likusieji 28 iš Lietuvos. 
Teko perskaityti arti 10,000 pusią-
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pių, per kalkę rašytų, apsitrynusių, 
spausdintų senomis ir nevalytomis 
rašomosiomis mašinėlėmis, sunkiai 
atskiriant vieną nuo kitos raides. 
Vertintojų darbas tapo didoka kan
čia. Reikia suprasti ir tai, kad 31 
romanas sudaro didelę fizinę apim
tį, tūrį ir svorį. Iš Lietuvos į Čikagą, 
iš Čikagos į Delran, iš Delran į New 
York — toks siuntinėjimas konkur
so skelbėjams taip pat kainavo kelis 
šimtus dolerių.

Kaip atrodo šio konkurso derlius? 
Žinome, kad jis buvo gausus, o 
vertė, mano nuomone, yra marga. 
Keletas darbų visiškai nesilaikė 
konkurso temos, arba ji buvo su
prasta nepaprastai plačiai. Pavyz
džiui, vienas romanas skirtas Jo
gailai teisinti, antras kalba apie dar
bininkus ir dvarininkus devynio
liktame šimtmetyje, tai vėl romanas 
apie palaimintąjį vysk. Matulaitį, 
kitas apie 1883 m. sukilimą. Atro
dytų, kad šie ir buvo ,,stalčių gilu
mos" darbai. Likusių romanų di
desnioji pusė lietė trėmimus ir 
partizaninę veiklą. Temų vystyme 
originalumo, mano nuomone, daug 
neužtikome. Kūnai turgaus aikštė
se, stribų šantažas, partizanų girti
ni ir kai kur papeiktini veiksmai. 
Beveik tas pats, ką skaitydavome 
išeivijos spaudoje. Pasimėto ir ne
švankumų, net ir bjaurių. Kai kur 
yra pasisakymų prieš žydus ir koks 
nors ,,Laisvių gynimo" vienetas 
Amerikoje tai pavadintų antisemi
tizmu.

Romanų skaitymas jau baigtas, 
JAV esančių keturių komisijos narių 
sprendimas išneštas. Trys geriausiu 

laikė Augustino Arpo slapyvardžiu 
pasirašytą „Nors nešvietė laimėji
mo viltis". Vienas balsavo už „Žolė 
visados kelyje", kurio slapyvardinis 
autorius yra Akmenėlis. Viskas da
bar priklauso nuo Lietuvoje esančių 
komisijos narių. Premijos įteikimas 
numatomas 1993 Vasario 16.

Atskirai sustosiu prie gerai para
šyto, bet nespėto tinkamai suorga
nizuoti romano „Sausio tryliktoji". 
Pasakojimas vyksta lygiagrečiai 
dviejose plokštumose, tai senųjų 
komunistų, ,,operačikų", ir 
1990-1991 laikotarpiu Lietuvoje. 
Vienų komunistų, kietų ir apsčiai 
medaliuotų, vaikai ir vaikaičiai 1991 
sausio 13 gina nepriklausomybę, o 
kitų susideda su rusų desantinin
kais. Romane lyg teisinamas senųjų 
komunistų galvojimas ir metodika 
— vežė Sibiran, grūdo į kolūkius, 
nepaklusniems pliekė per galvas, 
nes troško tvarkos. Nukentėjusiųjų 
negailima. Per tas aukas pasiekta, 
kad kiekvienas turėjo duonos ir 
gaudavo 100 rublių algos mėnesiui. 
O dabar? Suirutė, betvarkė, nepa
stovumas...

Stebuklų belaukiant
Gal iš tikrųjų Lietuvoje vyrauja 

nepastovumas? Ar gal jau vėl net 
vanduo upeliuose raudonuoja? Lie
tuvos aidas redakcijos skiltyje duo
da kiek raminančių minčių (1992. 
12.1): „Didžioji dauguma balsa
vusių už postkomunistus yra nor
malūs Lietuvos piliečiai, norintys jai 
gero ir nesiruošiantys parduoti ne
priklausomybės. (...) Akivaizdi klai-
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da buvo LDDP, kaip penktosios ko
lonos, kaip nepriklausomybės prie
šininkų, kritika a priori. Jie — buvę 
komunistai, vadinasi, Lietuvos 
priešai ir išdavikai. Tai žeidė dau
gelio buvusių komunistų, jų šeimos 
narių ir artimų pažįstamų orumą. 
Šitokia kritika jiems atrodė netei
singa ir todėl veikė priešingai. 
Demokratinės jėgos turėjo daug 
anksčiau ir aiškiau akcentuoti: 
požiūrį į buvusiuosius lemia jų 
dabartiniai veiksmai. (...) Nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą. Maždaug 
pusė milijono patriotiškai nusi
teikusių LDDP rėmėjų yra garantas, 
kad pačiai partijai būtų labai sunku 
daryti netikėtus poslinkius Mask
vos link".

Tai raminimas iš opozicinio laik
raščio redakcijos pusės. Dabar bus 
gera išgirsti nuomonę iš mano arti 
pažįstamo žmogaus, kuris net ir pa
vojingiausiu laiku nebijojo pusvie- 
šiai keikti komunistų ir rusų. Rašo 
iŠ Kauno: „šių metų šv. Kalėdos 
ateina kartu su dideliais pasikeiti
mais. Tai tartum susitaikymo Kalė
dos. Tai labai netikėti pasikeitimai. 
Tačiau nemanau, kad tai bus grės
minga Lietuvai. Tai mano asmeniš
ka nuomonė. Pasitikėjimas naująja 
vyriausybe neleis kenkti Lietuvai. 
(...) Juk ir jie yra tos pačios tautos 
vaikai. Tegul pasiaukojimu, darbu 
Lietuvai išperka visas savo kaltes. 
Lietuvos pražudyti neleisime! Bet 
jau pakaks skirstytis: aš geras, o tu 
blogas. Reikia dirbti ir tiktai dirbti. 
Gal aš nesuprantu, tačiau mano 
nuomonė tokia".

Šis laiškas mane nustebino. Jo au

torius arba įtikėjo LDDP, arba 
visiškai rezignavo — kovojau prieš 
okupaciją, gyniau TV bokštą, atėjo 
nepriklausomybė, Aukščiausios ta
rybos nariai sau nusibalsavo po ke
liasdešimt tūkstančių rublių algos, 
man vistiek trupinius palikdami; 
pristigus kuro, jų butus šildė, o aš 
drebėjau — viskas yra niekai, tai 
koks skirtumas tarp vienų ir kitų?

Tai būtų labai desperacinis pasku
tinių Seimo rinkimų priėmimas. 
Kodėl laimėjo LDDP, prisiklausėme 
begales aiškinimų ir jų dauguma 
buvo teisinga. O štai lenko žurna
listo nuomonė, paimta iš Lietuvos 
spaudos: „Paaiškėjo, kad V. Lands
bergis — ne tik įžvalgus politikas, 
Sąjūdžio kūrėjas, išmintingas dery
bininkas, bet ir arogantiškas, sar
kastiškas iki provokacijų, šaltas, 
apskaičiuojantis, labai savimi pasi
tikintis žmogus. Ir už tai jis šiandien 
moka. (...) Kai arogantiška valdžia 
verda savo katile, atitrūkusi nuo 
visuomenės, panašus procesas 
galbūt netgi neišvengiamas. 
Lietuvoje šalto dušo reikėjo vi
siems". (L. Ungeras, Gazeta Wybo- 
roza.

Dėl paskutinės vyriausybės metu 
pasunkėjusių gyvenimo sąlygų 
pakaltinamas ir visos tautos 
supratimas. Štai išsitarimas, su 
kuriuo gal reikia sutikti: „Ar 
lietuviai yra kada nors paklausę, 
kodėl jiems turėtų kas nors padėti? 
(...) Reikia pradėti įgyvendinti pro
jektus, kad įrodytame, kad Lietu
voje yra šis tas daroma. (...) Reikia 
atsikratyti krovinių kulta paremtos 
galvosenos, kuri egzistuoja Lieta-
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voje. Didelis paukštis atskrenda, at
neša dovanas ir vėl išskrenda. Taip 
buvo čia 50 metų. Mūsų giminės at
skrenda, palieka dovanas, ir mes iš
siskiriame. Šitaip palengvinamas jų 
kaltės jausmas, o mes manome, kad 
praturtėjome žaisliukais, kuriuos jie 
mums palieka. Tai ne ryšiai ir ne 
mainai, tai krovinių, daiktų kultas, 
paremtas kalte ir nesusipratimu". 
(Metai, 1992 lapkritis.) Šitaip kalbėjo 
Nijolė Biržytė iš Australijos Lietu
vos ir išeivijos ryšių konferencijoje 
Birštone 1992 rugpjūčio 16-23.

Aš taip pat, kaip ir visi kiti, turiu 
savo nuomonę. Pagal ją, V. Lands
bergis įėjo į Lietuvos didžiąją 
istoriją, bet jo Aukščiausiąją tarybą 
ir buvusias vyriausybes sudarė po
litinių ir asmenybinių nesubrendė
lių dauguma. Blogiausia, kad šie 
susibėgėliai siekė ne valstybės 
gėrio, bet nepateisinamai gobšaus 
asmeniško pelno, deprivatizacijoje 
nesąžiningai grobdami visuomeninį 
turtą. Daug šių deputatinių ir vy
riausybinių pašlaistūnų elgėsi vai
kiškai, demonstruodami išdidumą 
ir švaistydami valstybės pinigus. 
Valdiški automobiliai su šoferiais, 
didelės algos, lyginant su gyventojų 
uždarbiais, privilegijos (kaip jau 
minėtas jų butų šildymas, kai visas 
Vilnius eidavo į lovas su paltais), 
pagaliau ilgos ir gausios kelionės 
tuo laiku, kai šie piliečiai turėjo

1993 sausio 10

dirbti ir atlikinėti jiems patikėtas pa
reigas.

Bet ir tai yra tiesa, kad visa tauta 
buvo sumaišyta staigių įvykių. Dis- 
orientacija vyravo žmonėse ir jų pa
tikėtiniuose. Todėl ir nevykusių 
veiksmų dalį galima pateisinti, kaip 
teismuose kartais net žmogžudys
tes pateisina trumpas išprotėjimas. 
1992 spalio 25 rinkimus taip pat 
veikė ši pusiausvyros stokojanti 
nuotaika, o LDDP laimėjimui di
džiausias talkininkas buvo nepri- 
brendėliška politika, nesupratimas, 
kas yra partija, partijos programa ir 
koalicija. Brazausko partija laimėjo 
rinkimus ir ji valdys. Kaip ilgai ir 
kaip gerai valdys, matysime. Nebi
jokime, kad Lietuva bus parduota. 
Tik bijokime, kad visa tauta nepa
virstų mažai išmanančiais, irzliais 
politikais, kokius jau ir dabar ga
lime gausiai eksportuoti į Pietų 
Ameriką ar Somaliją. Buvę komu
nistai turi progą įrodyti, kad jie yra 
tik buvę komunistai. Žmonėms vi
sada tebūna leista pasitaisyti.

Po 1918 nepriklausomybės pa
skelbimo praėjo du su puse metų, 
kol nutilo kovos dėl Vilniaus. Iki 
Klaipėdos krašto prijungimo reikėjo 
penkerių metų. O šįkart dar tik 
netrukus švęsime trejų metų 
jubiliejų, tad ir didesnių stebuklų 
galime ilgėliau palūkuriuoti.
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TRYS VASARIO 16

Taip pavadino savo ilgesnę apybraižą ilgametis re
zistentas prieš vokiečių ir sovietų okupantus, tuo laiku 
jau buvęs jiems žinomas Zigmo Slibino vardu. Dau
gelis ketvirtojo dešimtmečio pradžioje studijavusių Kau
no VD universitete, jų tarpe ir šio žurnalo redaktorius, 
gerai pažinojo autorių kaip veiklų studentą ateitininką.

Čia spausdiname tik ištraukas iš antrosios jo apy
braižos dalies, pavadintos ,, Antro ji Vasario šešiolikto
ji". (Pirmoji apybraižos dalis apie Ateitininkų sąjun
gos bylą 1944 m. rudenį buvo išspausdinta,,Ateities" 
žurnalo Nr. 2, 1992, kovas-balandis.) Savo įžangoje 
autorius paaiškina, kodėl ja visa apybraiža pavadinta Tri
jų Vasario 16 vardu. Jis taip rašo:

Reikalinga iš karto padėti išsiaiškinti, kodėl jos trys. Pirmoji Vasario 
16 ir yra pagrindinė priežastis, kodėl atsirado ir visos kitos. Nepriklau
somybės aktas uždegė kiekvieno doro lietuvio širdyje tą ugnį, kuri palaiko 
tautos dvasią iki šiolei. Prie pirmosios tektų priskirti ir Ateitininkų 
sąjungos bylą, nes jau keturiasdešimt penktųjų vasario 16 už grotų 
enkavedistų buvo pasodinti du šios bylos dalyviai: tėvas A. Bieliūnas ir 
Bronelė Karaliūnaitė. Prie pirmosios norėčiau priskirti ir dar vienos bylos 
dalyvius, kurie buvo suimti keturiasdešimt aštuntaisiais taip pat vasario 
pradžioje. Tai Jonas Boruta, Vincas Bazilevičius, vėliau Antanas Miškinis 
ir kiti. Kaip paaiškėjo, iš viso šioje byloje buvo surinkti 33 asmenys. Šiose 
abiejose ir dar keletoj kitų bylų teko dalyvauti neakivaizdiniu būdu ir man.

O jau penkiasdešimt pirmųjų vasario 16 pradėta regzti byla ir man, 
iš kurios po ištisų metų tardymų ir teismų šiaip taip pavyko išsinarplioti 
ir grįžti į savo šeimą. Tai antroji vasario 16.

Laisvėje, nors ir jausdamas budrią staliniečių ir jų mokytinių bei 
liokajų akį, pagyvenau labai neilgai. Jau penkiasdešimt trečiųjų vasario 
14 dienos vidurdienį prisistatė į namus vėl kita operatyvinė grupė iš 
Vilniaus saugumo ir mane areštavo. Taip prasidėjo trečioji vasario 16, nes 
šią dieną apie 6 vai. ryto vėl atsidūriau Vilniaus saugumo rūsyje.

O po teisybei, tai tame Vilniaus saugumo rūsyje praleidau net visas 
keturias Vasario 16.

26

28



ANTROJI VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI

ZIGMAS SLIBINAS

Vėlyvą 1944-jų metų rudenį palikau Kauną, nes čia jau pradėjo siautėti 
enkavedistai ir prasidėjo suiminėjimai. Dirbau vyriausio inžinieriaus 
pareigose fabrike pafrontėje, kur nepasiekė Berijos-Suslovo komanda, o 
viešpatavo raudonarmiečiai su kontrarazvetka. Čia iš griuvėsių kėlėme 
nuniokotą karų Klaipėdos kraštą. Teko eiti įvairias pareigas: ir direktoriaus 
ir mašinisto, o kartais ir kroviko, nes buvome likę keli sveiki vyrai tarp 
pulko darbininkių.

Neramus 1945-jų metų ruduo vėl atvedė mane į Kauną, kur Raudo
nojo Kryžiaus ligoninės palatoje, prie NKVD-isto peršauto mano brolio 
Vytauto lovos aš vėl susitikau Onytę Etmanavičiūtę, jau paleistą iš kalė
jimo po ateitininkų bylos.

Kalėjimas, tardymai ir vėl kalėjimas taip ir surišo mudviejų gyvenimą 
visam laikui.

Pasipildė šeimos archyvas tik kalinių dirbiniais iš Kauno kalėjimo 
kameros: draugės Alės padovanotu duoniniu rožančiumi, pynele iš 
čiužinio siūlų, nosinėle iš skiautelių. Juos vėliau papildė Lukiškių kalėjimo 
relikvijos ir pluoštas prisiminimų. O tų prisiminimų pynė vėl vedė per 
Lietuvos žemę nuo vieno krašto iki kito. Nuo Kauno iki Rokiškio, nuo 
Velniakalnio iki Kupiškio, Kuršėnų, Daugelių ir vėl iki Vilniaus saugumo 
rūsių. (...)

Penkiasdešimt pirmųjų vasario mėnesį jau augo keturios dukros: 
istorija kartojosi — aš aštuntas šeimoje ir pirmasis sūnus. Daugelių 
plytinėje tuo metu buvo susitelkę daugiausia iš tėviškių išvaikyti, ar 
vežimų išsklaidyti valstiečiai. Dabartiniais terminais vadintume: labai dar
nus ir susiklausęs kolektyvas. Kas be ko, ir iš ten vieną kitą išsivesdavo 
tiesiai iš darbo. Atėjo ir mano eilė.

Vasario penkioliktąją atvažiavo su „ožiu" du uniformuoti tiesiai į 
karjerą, nes plytinėje manęs nerado. Pasiteiravo kur vyr. inžinierius, aš 
prisistačiau. Pakvietė vykti į kontorą, o aš dar turėjau patvarkyti 
ekskavatoriaus darbą ir neskubėjau. Nekantraudami „svečiai" pasakė, 
kad galėsiu patvarkyti vėliau. Tuomet aš supratau, kad „jau". Grįžus

27

29



į kontorą, direktoriui pranešė, kad aš areštuojamas, patikrino darbo ka
binete rašomojo stalo stalčius ir išsivedė mane į butą, kuris buvo įmonės 
teritorijoje.

Namuose sutiko išgąsdinta mamytė ir nustebusios dukros, visos 
keturios, kurių vyriausiai penkti, o jauniausiai dar tik pirmieji meteliai 
ėjo. Gal ir todėl, kad tokia smulki kompanija, palydovai, pasikvietę iš už 
gretimų durų kaimynus, paskubomis padarė kratą. Aišku, nieko inkri
minuojančio negalėjo rasti, bet pamatę ant sienos kabantį mano studijų 
draugo Vlado Vaitiekūno pieštą paveikslėlį su raiteliu ir kryžiais, nuplėšė 
ir pridėjo kaip daiktinį įrodymą prie bylos. (Vladas Vaitiekūnas, perėjęs 
visą lagerių skaistyklą, pakliuvo į Vladimiro kalėjimo vienutę. Vieną naktį 
staiga atsivėrė kameros durys ir išsigandęs prižiūrėtojas jį nutempė į 
gretimą kamerą, prie mirštančio kalinio. Pasakęs nekalbėti nubėgo 
pagalbos. Mirštantysis dar spėjo pasakyti savo pavardę Paets. Tai buvo 
Estijos paskutinis prezidentas. „Ant gultų išvydau tik žmogaus šešėlį. 
Paskutinius atodūsius skleidžiantis žmogus vos judino lūpomis. Tai bu
vo paskutiniai jo atodūsiai, tai buvo paskutiniai jo žodžiai", — pasako
davo mums Vladas, o pasirodo jis dar pagyveno ir tik vėliau mirė.)

Surašė kratos protokolą ir mane išsivedė. Išvažiavę iŠ plytinės, 
pakeliui į Kuršėnus susitikom grįžtančią iš ambulatorijos mano žmoną. 
Paprašiau sustoti ir leisti atsisveikinti. Stabtelėjo ir gana korektiškai 
netrukdydami leido atsisveikinti. Pasukom pro Kužius tiesiai Šiaulių link. 
Toliau per miestą į geležinkelio stotį. Reiškia važiuosim į Vilnių traukiniu. 
Pasėdėjom stoty kambarėly berods su Štanguotu langeliu ir sulaukę 
traukinio įsikūrėm viename vagone su paprastais, be jokių grotų, langais. 
Palydovai visą kelią buvo gana korektiški iki pat Vilniaus, kur geležinkelio 
stoties aikštelėje jau laukė „čiomyj voron", kurio paskirties tada dar 
nelabai ir žinojau. įsodino į jį ir nuvažiavom per Vilnių.

Tamsus kiemas, prietema koridoriuose, ir nepasijutau, kaip atsidūriau 
„bokse", o tai nei spinta, nei dėžė. Sėdėti negalima, nes lentos kraštas 
remia uodegos kauliuką; stovėti irgi negalima, nes galva remiasi į lubas; 
atsitūpti irgi negali, nes keliai remiasi į duris. Tai buvo pirmoji pažintis 
su Vilniaus emgebistų rūmais.

Nežinau, kiek laiko ten prakiūtojau, bet paryčiui jau įvedė į požemį 
prie geležinių vartų. Taip ten atsiradau vasario 16 dieną apie 6 valandą. 
Atlikę visas procedūras: ištikrinę, iškratę, įleido į kairėj koridoriaus pusėj 
esančias berods trečias duris. Tai buvo 16 kamera. Siaurutė, du pakeliami 
gultai, viršuj grotuotas langelis, apačioj tarp gultų atverčiamas stalelis. 
Tai ir viskas, jei neskaityti indo, kalinių vadinamo paraškė. Tiesa, kameroj 
jau buvo pablyškęs, virš trisdešimties, vidurinio ūgio vaikinas. Jo legen
da buvo tokia: jis nuo Radviliškio, per karus pakliuvęs į Vakarus. Ten 
kaip diversantas baigęs visokius kursus ir praėjusį rudenį išmestas
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parašiutu kažkokiam miške, o kokiam pats nežino. Jo draugas atsiskyrė, 
o jį tuoj pat ir sugavo su visu parašiutu. Tardymas jo jau ėjo į pabaigą, 
tik, kaip jis sakydavo, tardytojas jam vis neduodavo ramybės. Man iš karto 
pasidarė aišku, kad tai tik legenda, o mano kameros draugas yra šnipelis, 
kuris už mano kailį tikisi šį tą gauti. Vėliau jis pats tą patvirtino, tik kar
todavo apie pažintį su Ženka Belgijos šachtose... Nors tas Ženka Belgijoj 
niekad nebuvo. Tą vėliau man patvirtino Jonas Pajaujis, atvykęs iš Šve
dijos, kur tas Ženka gyvena jo kaimynystėj. Šis kalinys pasivadino Juo- 
zu-Vladu Dambrausku. Ar tai tikra jo pavardė sunku tvirtinti, nes jo kaip 
parašiutininko nukritimas, labai jau imituoja Juozo Lukšos išmetimą pa
rašiutu miškuose prie Tauragės. O gal tai tik saugumiečių nevykusi 
legenda?

Kameroje aš pasijutau geriau negu tikėjausi. Apsiraminau, pora dienų 
berods ir į tardymus nešaukė. Tie šeši su puse metų klajonių, galvojant 
kada gi mane pagaus, irgi buvo įkyrėję iki gyvo kaulo. Pasiryžau 
pergyventi ir aš visa tai, ką jau seniai iškentėjo mano draugai ir nacių, 
ir enkavedistų globoje.

„Meri, Jango Jango, tu nesėdėk prie mano lango ir nedainuok dainelių 
skambančių", — niūniuodavo mano kameros draugas. Pradėjom niūniuo
ti abu ir susiniūniavom. Pasakodavo jis, kaip dirbo Belgijos anglies šach
tose kartu su Ženka Budriu. O tas Ženka buvo mano brolio Vytauto kla
sės draugas ir mūsų kieme nuolatos skambėdavo, „Algi, Ženka, Benka". 
Jie ten Belgijoje ir lietuviškas daineles dainuodavo. Pasirodo, kad už ma
no kailį jam pažadėtas pasimatymas su tėvu. Labai greit mudu supratom 
vienas kitą. Ką gi daryti? Ogi darysim taip, kad įvyktų pasimatymas. Šiaip 
ar taip jis man daug pakenkti negalėjo!

Pirmasis tardymas. Atsidarė kameros durys, susidėjau rankas ant 
sėdamosios ir iškeliavau laiptais į viršų. Vėl atsidarė durys, ir aš patekau 
į nemažą kambarį. Prie pat durų taburetė, o gana toli rašomasis stalas, 
už kurio sėdėjo majoro antpečiais pasipuošęs, lietuviškas žydelis, 
pasisakęs savo pavardę Kaplanas. Pakilo nuo stalo, priėjo prie manęs ir 
prisikišęs sušuko: „Ach ty propavšij čelovek". Pažvelgiau į jį — kas per 
akys, kas per rupūžės veidas. Staiga mane nupurtė šiurpas. Kur aš mačiau 
tokias akis, kurios taip mane gąsdino? Prisiminiau. Slibinuose, tėviškėj, 
žydų bendruomenė iš Naumiesčio atveždavo nukaršusius ligonius žyde
lius ir palikdavo keletui dienų pas gailestingesnius ūkininkus. Mamytė 
visada juos priimdavo, pamaitindavo. Vienas baisiausias iš jų tada man 
buvo Rufkis — baisiom trachomos subjaurotom akim. Aš jų labai bijoda
vau. Šias Rufkio akis aš išvydau prie pat mano veido. Mane apėmė siau
bas, bet bent tas septynias dienas, pagalvojau, vis tiek ištversiu, o pas
kui — kaip bus taip.

Kaplanas pradėjo man aiškinti, kiek aš jiems kainavęs, kiek jie manęs
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ieškoję, todėl dabar aš turįs viską „po poriadku raskazivat", nuo pradžios 
iki galo apie savo antitarybinę veiklą.

Pradeda klausinėti. Išgirstu Borutos, Bazilevičiaus ir kitu pavardes ir 
pradedu orientuotis, ko iš manęs norima.

Taip prasidėjo mano tardymai, kurie su pertraukomis tęsėsi virš metų. 
Klydo tie, kurie paklausė tardytojų, susigundė siuntiniais ir pasimatymais 
ir viską „po poriadku" išpasakojo. Klydo ir tie, kurie laisvėje kartojo: tegul 
mane sukapoja, aš neištarsiu nei žodžio. Taip per tardymus ištverti be 
pavojaus žūti neįmanoma. Žinojau, kad per tuos septynerius metus, kol 
saugumiečiai-enkavedistai mane gaudė, sudaryta daug bylų, kuriose 
manęs trūko. Visi mano draugai tas sutartas septynias dienas išlaikydavo 
ir vedžiodavo tardytojus už nosies, o aš spėdavau saugiai įsikurti. Taip 
elgiausi po kiekvienos eilinės bylos: Ateitininkų (1945), Šilo (1945), 
Borutos, Bazilevičiaus, Miškinio (1947), Selioko, Akelio, Stankūno (1948) 
ir dar visos eilės klasės draugų bylų.

Grįžęs į kamerą po pirmojo tardymo susimąstau. Mano kameros 
draugas visiškai netrukdo man viską apgalvoti ir mielai visai nuoširdžiai 
dalinasi savo žiniomis ir patirtimi. Mudu sudarom sąjungą: aš jam padėsiu 
gauti pasimatymą su tėvu, o jis išdėstys viską ką žino ir ką išmoko 
tardytojų kabinetuose. Naktiniai tardymai tęsiasi man kasnakt, o draugas 
retkarčiais pakviečiamas dieną. Apie mane jis žino, kad aš pažįstąs daugelį 
per tardymus minėtų, kad buvęs Ateitininkų choro seniūnu. Iš tardytojo 
paaiškėja, kad aš pasirašęs kažkokį memorandumą SNO (Jungtinėms 
Tautoms) ir tą turiu būtinai patvirtinti. Na, šito tai jau nebus — galvoju. 
Negi nersiu aš pats sau kilpą ant kaklo. Ne ir ne. Taip užsibaigia daugelis 
naktinių tardymų protokolų.

Kaplanas (ankstyvesnėse bylose tardydamas mano draugus, buvęs 
didelis sadistas) su kompanija ne tik legendą šnipeliui buvo sukūręs, labai 
panašią į Juozo Lukšos parašiutu nusileidimą, bet ir keletą savaičių per 
tardymus neduodavo man ramybės, ieškodamas ryšio, kuriuo galėtų ma
ne sujungti su Juozu Lukša-Daumantu-Skrajūnu... Perdavinėjo nuo jo 
linkėjimus, — jis esąs jų žinioj, nors tuomet Juozas jau buvo žuvęs kovo
je už savo Tėvynę Lietuvą...

Vieną dieną grįžta po iškvietimo Dambrauskas. Susijaudinęs, akys 
užverktos: „Viršuj kabinete mačiausi su tėvu, suspaudė jis man galvą 
ir abu apsikabinę kūkčiojom", — pasakojo.

Dabar abudu atsikvėpėm. Liko tik mano byla, nes savąją jis jau skaitė 
užbaigęs. Tie patys naktiniai tardymai, tie patys klausimai ir atsakymai, 
tie patys „meiliažodžiai": „mierzaviec, sukin sin" ir panašūs. Atrodo, 
tai tęsis be galo, be krašto. Bet šį kartą aš vienas ir pats esu savo gyvenimo 
kalvis. Didelė paspirtis yra šeima, kuri nuolat stovi prieš akis, bet apie 
pasimatymus nėra ko nė svajot, nes net siuntinių nepriima ir sako, kad
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manęs čia nesą. Tik kalinio malda stiprina mus ir čia požemyje (...).
Vieną dieną mudu perkėlė į 36 kamerą priešingoj koridoriaus pusėj, 

kurioje jau randame du kalinius. Būsim dabar keturiese. Vienas iš esančių 
— Sedos klebonas, žilas, bet gana tvirtas žmogelis. Antrasis taip pat žilas, 
tiesus, aukštas: tai advokatas Toliušis.

Sakyčiau, prasidėjo tikrasis kalinio gyvenimas: su savišvieta ir visa 
kuo, ką aprašo daugelis sėdėjusių kalėjimuose. Mūsų advokatas, gilaus 
išsilavinimo žmogus, nesigailėjo savo atsiminimais praskaidrinti mūsų 
nuotaiką. Iš Lietuvos istorijos ypač gražiai pasakodavo apie Barborą 
Radvilaitę ir jos atsidavimą savo Tėvynės labui. Jo globoje susipažinau 
ir su teisės mokslais, ypač daug buvo kalbama apie tarybinę teisę, jos pa
grindus, tardymus ir tardymo metodus, teismus ir kaltės prezumcijas. 
Sis kalėjimo universitetas manau mane išgelbėjo iš Sibiro, nors kairiųjų 
lyderio Toliušio, tikrai gero teisininko, šios žinios nuo Sibiro neišgelbėjo: 
jis pabuvojo Gulago salyne. Klebonas, jo net pavardės nežinau, gaudavo 
siuntinius. Retkarčiais gaudavo ir advokatas — šitie mus visus labai šildė. 
Pagaliau po keleto mėnesių šioj kameroj ir aš gavau pirmą siuntinį, — 
visiems buvo daug džiaugsmo (...).

Pirmąjį išvedė į teismą kleboną, ir jis į mūsų kamerą nebegrįžo. Ant
rasis į teismą išvažiavo Dambrauskas. Tardymai mano byloje pasiekė 
kulminaciją ir vieną naktį, be eilinių kaimynų tardytojų, kurie kartais 
užeidavo, kabinetan įėjo papulkininkio uniforma apsivilkęs kariškis ir, 
prisėdęs netoliese ant sofkelės, pradėjo mane kalbinti, aiškinti ir agituoti, 
kad iš kalėjimo galima išeiti ir su ordinais, tik reikia atitinkamai elgtis, 
pasigailėti savo šeimos ir artimųjų. Paskui galima pasidaryti su mūsų 
pagalba profesorium, net akademiku. Sakau, man net diplominio pro
jekto nebuvo galima apsiginti. O jis pasakė, — svarbu kad tik būtų gera 
„povedenija", ir jie padėsią iškopti iki akademiko ir be tarybinio diplomo! 
O jeigu ne, tai teksią užbaigti amželį Sibiro šachtose, nes „mums labai 
nužna rūda". Tiek pagraudinęs ir išėjo.

Tik gerokai vėliau sužinojau, kad tai buvo tardymo skyriaus viršininko 
pavaduotojas Čelnakovas, su kurio darbo metodais, vėliau, jau kitoje bylo
je teko labai gerai susipažinti.

Tardytojas Kaplanas, nepanaudojęs pačios geriausios tardymo prie
monės — smurto, taip ir užbaigė mano bylą ir perdavė Kariniam 
tribunolui. Buvau kaltinamas pagal baudžiamojo kodekso 58 str. la ir II 
tėvynės išdavimu. Grėsė 25 metai, pagal tų laikų paprotį, Sibiro lagerių. 
Karinio tribunolo Pabaltijo karinės apygardos posėdis įvyko kažkur 
Vilniaus senamiestyje, į kurį buvau nugabentas „čiomu voronu". Siaurais 
laipteliais patekau į nedidelę patalpą, kurioje du kareiviai, su ant šautuvų 
užmautais durtuvais, saugojo kaltinamųjų suolą, ant kurio mane atvedę 
ir pasodino. Jis buvo atitvertas. įėjo ir už teisėjų stalo atsisėdo kariškiai:
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pulkininkas, kapitonas ir viršila (jeigu laipsnius teisingai įžiūrėjau, nes 
negaliu garantuoti 2 ar 4 žvaigždutės buvo ant antpečių). Tuomet priėjo 
prie manęs moteriškė advokatė ir sakėsi paskirta mano paslaugoms. Ad
vokato paslaugų atsisakiau, nes su byla buvau susipažinęs ir jokios 
abejonės, kad aš nekaltas man nekilo. Liudininkai, kurie turėjo padėti 
teismui įrodyti mano kaltę, buvo mano Mamytė, vyriausioji sesuo Bronė. 
Net pats nežinau kieno liudytojos jos buvo, nes aš jas pamačiau teisme 
pirmą kartą po suėmimo. Sužinojau, kad jas tardė Simonjanas, kuris 
keletą kartų ir mane buvo išsikvietęs, pademonstravo savo lotynų kalbos 
žinojimą ir vaizdavo užjaučiantį. Prasidėjo teismas, mano ir liudytojų 
apklausinėjimas. Aišku nei aš, nei mano artimieji teismui mano kaltumo 
nepadėjome įrodyti. Taip ir užsibaigė šis karinio tribunolo posėdis, kuria
me nuskambėjo neįprastas tiems laikams „ne". Visi sutartinai kartojome 
apie nekaltumą, nes visi buvom tuo giliai įsitikinę. Ištarmė — pertardyti 
ir surasti papildomus kaltės įrodymus.

Grįžau saugumo rūsin.
Ir dabar smagu prisiminti universitetus, kuriuose teko tęsti studijas 

saugumo rūsio 36-je kameroje. IŠ viso buvom keturiese: teisininkas 
(Toliušis), Sedos klebonas, diversantas ir aš.

Pradėjom nuo Lietuvos žilosios senovės istorijos — dėstė teisininkas, 
kuriam pasiūlius ir pradėjome mokslus. Man teko „dėstyti" lotynų kalbą 
— viską, ką mane išmokė lotyniškai kun. Neverdauskas ir direktorius An
tanas Daniliauskas, turėjau atgaminti savo smegeninėj. Klebonas ir di
versantas buvo tik klausytojai gal ne laisvi, o tiksliau tariant iš prievar
tos. įdomus buvo tas mudviejų duetas, paįvairinamas tikrom juridinėm 
konsultacijom „grynai ant ausies", kurių dėka pažinau tikrąją tarybinę 
teisę ir gavau iš jo visą taip reikalingą kalinio patirtį, nes šis teisininkas 
jau ne pirmą kartą kalinamas. Jis buvo vienas iš vyrų, kūrusių 
Nepriklausomą Lietuvą.

Prisiminsim keletą tokių paskaitų: Jis: Lietuvos valstybės įkūrimas — 
Mindaugas. Aš: Cicerono kalba prieš Katiliną. Jis: Gediminas. Aš: Horaci
jaus paminklas. Jis: Algirdas ir Kęstutis. AŠ: Virgilijus — Metamorfozės. 
Jis: Vytautas. Aš: Gajus Julius Cezaris „De bello Galico". Jis: Zigmantas 
Augustas ir, ypač su meile, Barbora Radvilaitė. Jis: Liublino unija. Aš: 
Nunc ėst bibandum... O gal aš kartais ir primaišiau, gal Horacijų su Virgili
jum, Tacitą su Ciceronu sukergiu. Tai turbūt jau ne taip baisu, nes 
pastebiu, kad ir mūsų istorikas nuo vieno kunigaikščio gabalėlį istorijos 
kitam priskiria ir visai dėl to nesijaudina. Nes nėra kas mudu pakoreguoja. 
O aš, kai pritrukdavau Daniliausko taip atkakliai kaltos į mūsų galvas 
lotynų kalbos lobių, griebdavausi gudrybės. Pradėdavau kartoti taip 
puikiai išmoktą dar vaikystėje ministrantūrą: nuo „introibo ad altare Dei" 
ir „Confiteor" iki „Ite missa ėst". „Deo gratias". O klebonas su diver- 
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santu šitoj dvikovoj nieko mudviem nepadėdavo. Gal nenorėdavo, o gal 
ir negalėdavo padėti, nes neturėdavo savo knygų.

Tikrai, mano kalėjimų golgotoj, advokatas Toliušis — ši šviesi ir tauri 
asmenybė — padėjo man išlikti žmogum pačiais sunkiausiais gyvenimo 
momentais. Gal jo patirtim pasikliaudamas, gana tvirtai žengiau per sau
gumiečių tardymo labirintus, o kai buvau laužomas, išsaugojau gyvybę, 
neišprotėjau ir nepalūžau. Jis buvo kairiojo sparno lyderis, o aš vienas 
iš dešiniojo sparno kovotojų už mielą mūsų Tėvynę Lietuvą.

Kas be ko, kamerose reguliariai buvo vykdomos ir kratos. Aišku pas 
mudu nieko negalėdavo rasti, nes buvom smarkiai izoliuoti. O vis tik 
atrasti sugebėdavo. Mano kameros draugas iš nosinaitės padarydavo 
gražią šachmatų lentą, o aš iŠ duonelės trupinių, pelenų ir nudegintų 
degtukų galvučių, gražius miniatiūrinius šachmatus. Figūrėlės tikrai 
išeidavo mielos, o ypač žirgeliai. Tai tuos šachmatėlius ir surasdavo. 
Vienas prižiūrėtojas suradęs ir sako: ,,Podari mne", nes antrasis kažko 
buvo išėjęs prie durų. Kad jau radai, tai kaip jau nepadovanosi; taip ir 
dingo mano Šachmatukai jo kišenėje. Taip žuvo per kratas kokie treji šach- 
matėliai, o vienus vis tiek pavyko nusigabenti į Lukiški.

Ir dabar dar turiu kvailą madą laikyti kairiojo nykščio ilgą nagą. Mat 
jis labai tikdavo tų šachmatų figūroms rantyti, o jei pasaugosi, tai jo nė 
nenukirps ir per kratą neatims, nes tai ne peilis. Žinoma, juo galima ir 
degtuką j keturias dalis suskaldyti.

Po teismo jau su visai kitais kaliniais iš Saugumo požemio mus 
nugabena į Lukiški© kalėjimą. Kartu vežama ir paralyžuotas, nebepaeinan
tis kanauninkas Grigaliūnas, kurį mes, stipresnieji kaliniai, nešame ant 
rankų į dušus ir iš jų.

Ta pirmoji kelionė iš saugumo rūsių į Lukiškių kalėjimą paliko 
neužmirštamų įspūdžių. Prisodino uždaram kieme pilną spec, automašiną 
kaliniams vežti — ,,čiomyj voron", kaip ją vadina rusų liaudis. Tarp jų 
pakliuvo ir kanauninkas Grigaliūnas su aptrinta, rausvai apkantuota 
sutana. Jis buvo paralyžuotas, ir kaliniai jį nešėme ant rankų, paėmę 
dviese.

šą kartą aš buvau stiprus, galėjau padėti kanauninkui, kuris spindu
liavo savo nepalaužiama valia, nors kūnas ir buvo pusiau bejėgis. Daug 
gerų žodžių išgirdome iš jo per tą trumpą laiką, kol atlikome visas standar
tines procedūras pereinant iš vieno kalėjimo į kitą. Jis buvo vienas iš tų 
trijų brolių kunigų, su kuriais man jau buvo tekę gyvenime susidurti. Su 
vienu gyvenome kartu altarijoje Kupišky. Su antruoju susitikau, pabėgęs 
iš emgebistų nagų, ir pirmąsias naktis praleidau pas jį — Salamiesčio 
kleboną. O dabar štai nešame ant rankų trečiąjį brolį kunigą, berods, Biržų 
dekaną, atrodo, vyriausią iš jų trijų. Spėjau aš papasakoti apie pažintį 
su jo broliais. Jis mus visus palaimino ir po pirties Lukiškio kalėjime
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daugiau aš šio šviesaus, spinduliuojančio gėriu, kunigo nebesutikau. Ar 
Gulagas jį priglaudė, ar dar spėjo sugrįžti ir būti palaidotas šventoj 
Lietuvos žemėj.

Taip per šią kelionę aš padėjau silpnesniam, paliegusiam žmogui ir 
visai nepagalvojau, kad kai trečią kartą pateksiu į Lukiškes, jau teks man 
pačiam kitų pagalba pasinaudoti. Tik šį kartą ta pagalba bus tokia, kad 
mano daiktus ir čiužinį laiptais į trečią aukštą neš kriminalinis kalinys, 
— aš jau nebepajėgsiu.

Patekau į 420 kamerą, kurioje jau radau trisdešimt su viršum nelaimės 
draugų. Daugumą sudaro dzūkai, mat čia sėdi net kolūkio pirmininkas 
su savo jaunesniaisiais kolūkiečiais. Čia pasijuntu daug laisviau, nieks 
nuolatos nespokso pro „vilkiuką", galima laisviau pajudėti ir pasiplepėti. 
Veikia ir „telefonas-telegrafas" su puodelio pagalba. Yra ir telegrafistas, 
nors, pasirodo, jis buvęs ne visiškai patikimas. Visi katalikai, visi tikin
tys ir visi meldžiamės. Prisimenu Bernardo Brazdžionio „Garbė Tau, Vieš
patie", ir ji tampa mūsų kameros kalinių karštai visų kalbama, susėdus 
už stalo, bendra malda. Atleis poetas, jei mes ją pritaikėm kalėjimui. Štai 
pora posmelių iš tos Lukiškių kalėjimo kalinių maldos, kalbėtos 1951-jų 
metų vasarą 420 kameroje:

Garbė Tau, Viešpatie, už amžinąjį taką, 
Nuo žemės dulkių lig dangaus žvaigždžių. 
Garbė už saulę, kur kas rytas teka 
Ir už didybę mūs mažų širdžių.

(...)
Garbė ir Čia kalėjime už mūrų šių niūrių, 
Mes meldžiame Tave — išlaisvink mus iš jų.

Maldos metu kameros budintysis turėdavo užstoti vilkelį, o vienintelis 
nesimeldžiantis — stovėti ramiai netoli „paraškęs", nes jo lova ten buvo.

Kartą į kamerą įmetė kažkokį Kalinauską, kuris sakėsi esąs muzikas 
ir partinis, čia pakliuvęs per klaidą, nors ir su išdaužytais dantimis. 
Susėdom už stalo maldai, o jis pasiliko drybsoti ant lovos, sakydamas, 
kad esąs netikintis. Kalinių teismas greitas: sėstis už stalo ir melstis 
nebūtinai, bet teks maldos metu ramiai stovėti. Šios tvarkos buvo 
laikomasi nuolatos.

Čia žmonės gaudavo siuntinius ir iš kalėjimuos pragyventų dienų šitos 
man buvo pačios geriausios. Lukiškes teko aplankyti ir vėliau, bet jau daug 
kitokiom sąlygom (...).

Netrukus vėl buvau nuvežtas į saugumo rūsį, berods, į 18 kamerą. 
Čia jau buvo keletas kalinių. Iš jų įstrigo atmintin Justas Šilinas nuo latvių 
pasienio su savo „papūsk dirse"; Špokas, atvežtas liudininku kažkieno 
byloj iš Vorkutos, kuris pamatęs pro grotuotą langelį varną sušuko „oi 
žiūrėkit, paukštukas", dar keletas normalių kalinių. Aš čia jau buvau senas
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vilkas.
Netrukus vėl prasidėjo naktiniai tardymai. Šį kartą jau teko keliauti 

į patį viršutinį aukštą, berods, ketvirtą ar penktą pas tardytoją Liukaitį 
su leitenanto antpečiais. Jis vėl kalbą pradėjo nuo žodžio „memorandu
mas", jo lyg neištardamas, lyg norėdamas mano pagalbos. Pradėjo tar
dyti ir dieną, ir naktį pakaitomis — tai Kaplanas, tai Linkaitis. Pokalbiai 
buvo tie patys, ypatingai norėta įpiršti draugystę su J. Boruta, kurį tikrai 
gerai pažinojau iš studijų laikų ir bendradarbiavau ruošiant diplominį 
projektą (...).

Matėsi, kad byla eina prie galo. Pagaliau vykstu tuo pačiu transportu 
į teismą, vėl teisia Pabaltijo karinės apygardos karinis tribunolas. Tik šį 
kartą jau labai gerai prisimenu teisėją, pulkininką su gražia žilstelėjusia 
barzda, tarėjus: berods, vyr. leitenantą ir seržantą. Šį kartą advokatu 
prisistatė moteriškė, kurios atsisakyti nebuvo galima, ji pasiliko teismo 
salėje, bet man ji nei pakenkė, nei padėjo. Prasidėjo teismo procesas. Šį 
kartą liudytojų sąstatas buvo kitas. Iš Gulago buvo atvežtas Jonas Boruta 
ir Vincas Bazilevičius, kurių parodymus, pridėtus prie bylos aš neigiau, 
nes mūsų pažintyje nieko antitarybiško nebuvo. Teismo metu mano ir 
liudytojų, kurie dabar jau po lagerio mokyklos, parodymai, buvo beveik 
vienodi. Reiškia, mano veikla buvo tiktai tokia, kokią aš nurodžiau. Ir 
šį kartą karinis tribunolas, nenustatęs apčiuopiamos kaltės, nutraukė bylą. 
Matyt, buvo prasidėjęs laikas, kai pats savęs neapkaltinęs, nebuvo 
siunčiamas į Gulagą.

Taip 1952 metų vasario mėnesio 27 dieną buvau paleistas iš kalėjimo 
dėl kaltinamosios medžiagos nepakankamumo. Tik gaila neilgam.

Grąžino kratos metu paimtus ir asmens dokumentus. Atgavau visas 
tris studijų knygeles: Jono, Staselės ir savo, šoferio teises ir kita. Dingo 
be žinios paveikslėlis su raiteliu, pieštas V. V., ir profsąjungos knygelė, 
mat okupacijos metais išsaugotas partinis ar profsąjungos bilietas jau buvo 
nuopelnas, o tai yra lengvinanti aplinkybė byloje. Tiesa, tokia lengvinanti 
aplinkybė buvo ir dar viena. Iš kažkur prie bylos buvo pridėti sąrašai su 
slapyvardžiais, liudijantys apie antifašistinę veiklą vokiečių okupacijos 
metu. Ties mano pavarde buvo parašyta Zigmas Slibinas. Pagal jų 
nuostatus tai buvo pogrindžio „klička", o tai jau labai gerai.

* * *
Norėčiau pasidalyti mintimis ir pasvarstyti, kodėl man pavyko išvengti 

nuosprendžio ir neteko pabuvoti Sibiro lageriuose kaip daugeliui mano 
mokslo ir darbo draugų.

Pirmiausia ačiū geriems žmonėms, kurie pajutę pavojų visuomet vie
nas kitą įspėdavo. Ateitininkų, memorandumo ir kitos bylos davė pakan
kamai medžiagos susipažinti su enkavedistų, emgebistų ir saugumiečių
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MUSŲ IŠEIVIJA IR 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
ATEITIES PERSPEKTYVOJE

JUOZAS RYGELIS

Dar praeitą pavasarį redaktorius 
kreipėsi su klausimais, liečiančiais 
lietuvių išeivijos ir Lietuvių Bend
ruomenės ateitį. Atsakyti į šiuos 
klausimus nelengva, nes tai reika
lautų spėliojimų. Tačiau, pasire
miant tam tikra statistika apie lietu
vių išeiviją ir palyginant ją su Ame
rikos visuomene, galima padaryti 
kai kurias prielaidas ir iš jų ieškoti 
sprendimų.

* * *

Kiekvienas žmonių susibūrimas, 
kuris turi užsibrėžęs specialius tiks
lus ir jų siekia, sudaro savo bend
ruomenę. Kai kalbame apie lietu

vius Amerikoje ar kituose pasaulio 
kraštuose, mūsų mintys pirmoj eilėj 
krypsta į organizacijas, bažnyčias, 
susirinkimus, kultūrinius pasireiš
kimus. Visa ši veikla priklauso nuo 
aktyviai prie jos prisidedančių skai
čiaus, jų rodomo entuziazmo. Tik 
yra dar ir kitas faktorius — laikas. 
Lietuviai išeiviai, dideliais skaičiais 
atvykę į Ameriką 19-tojo amžiaus 
antroje pusėje, ąaug padėjo Lietu
vai, jos vardą iškeldami pasaulyje 
ir apskritai padėdami lietuviams 
įvairiais būdais. Išeiviai, atvykę 
prieš 19-tąjį šimtmetį, dingo kitų 
išeivių masėje, nepalikę žymesnių 
savo veiklos ženklų. Daugelio nė

tardymo ir darbo metodais. Jau buvo žinoma klastingos „pogrindžio" 
BDPS veikla su tarybiniu profesorium Juozu Markuliu ir tarybiniu šnipu 
Jonu Deksniu priešakyje. Žinojome, kad provokacijų ir klastos galima 
sulaukti kiekviename žingsnyje. Aišku, nemažai padėjo ir tai, kad mokslei
viai ateitininkai jau nuo 1932 metų buvo pogrindinė organizacija, o jos 
nariu buvau ir aš. Gal dėl to išvengiau Stutthofo ar Dachau konclagerių, 
dėl to gal ir Gulago. Tokia jau buvo mano laimė.
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pavardės nežinomos. Didele dalimi 
tas pats darosi ir su čia gimusia kar
ta, o dar blogiau bus su tolimes
nėmis kartomis. Todėl pravartu 
pažvelgti į praeitį ir žmones, kad 
būtų galima daryti kokius nors 
sprendimus dėl ateities veiklos.

Lietuviai į JAV masiškai pradėjo 
atvykti antroje 19-to j o amžiaus pu
sėje, kada čia sparčiai auganti 
pramonė reikalavo vis didesnės 
darbo jėgos. Ne visi lietuviai į Ame
riką bėgo norėdami vien užsidirbti 
pinigų ir, juos parsivežus, nusi
pirkti ūkius ar pradėti kokį verslą, 
auni vyrai bėgo ir nuo tarnybos 

rusų kariuomenėje, į kurią juos 
prievarta gaudė ir vertė ilgus metus 
tarnauti. Prisidėjo dar ir 1867-68 
metų badmetis bei su juo atėjusios 
ligos. Žmonės, daugiausia vyrai, 
bėgo į Vokietiją, iš ten į Angliją, o 
vėliau į Ameriką.

Kun. J. Žilinskio žiniomis 1899 m. 
į Ameriką jau buvo atvykę 275,000 
lietuvių1. Tais metais JAV imigraci
jos biuras pradėjo vesti savo statis
tiką, pagal kurią nuo 1899 iki 1914 
metų į JAV naujai atvyko 252,594 
lietuviškos kilmės asmenys2’3’4. Iš 
prieš 1899 metus atvykusių skai
čiaus 1914-tais metais Amerikoje 
turėjo būti iš viso apie 490,000 Lie
tuvoje gimusių asmenų (Žiūr. brė
žinį 1).

Pasiremiant mirtingumo tabelių 
apskaičiavimu, šis Lietuvoje gimu
sių asmenų skaičius 1950 metais 
turėtų būti sumažėjęs iki 180,000. 
Tačiau tų pačių (1950) metų JAV 
gyventojų registracija (census) rado 
tik 147,765 Lietuvoje gimusius as

menis2. Skirtumas gal ir pateisina
mas, nes neturime tikslių duomenų 
apie iki to laiko grįžusius į Lietuvą 
ar kitur emigravusius. Tų pačių 
metų registracija rodo 249,825 jau 
Amerikoje gimusius, bet lietuviškos 
kilmės, asmenis. Tad iš viso 1950 
metais oficialiais duomenimis JAV- 
bėse buvo 397,590 lietuviškos kil
mės asmenys. Tuo tarpu Kazys Gi
neitis savo 1925 m. išleistoje knygo
je4 rašė, kad jo apskaičiavimu 1923 
metais turėjo būti apie 800,000 JAV 
gimusių lietuvių. Jei Gineičio 2% 
metinį prieauglį pratęsime iki 1950 
metų, tai tų metų statistika turėjo 
užregistruoti apie 1 milijoną JAV 
gimusių lietuvių. Tad žymiai ma
žesni oficialūs cenzo duomenys ro
do, kad didesnė dalis JAV lietuvių 
nepanorėjo prisipažinti esą lietu
viais. O tai reiškia, kad tuometinė 
lietuvių įtaka ir veikla buvo susilp
nėjusi. Tai veiklai pagyventi reikėjo 
naujos lietuvių imigracijos.

Apie 1950 metus į JAV atvyko 
nauja lietuvių banga. Tai Antrojo 
pasaulinio karo pabėgėliai — 
Displaced persons (DP). Jų buvo 
maždaug 30,000, ir jų atvykimas 
pakėlė bendrą Lietuvoje gimusių 
išeivių skaičių Amerikoje iki 
210.000. (Brėžinys 1).

Lietuviai išeiviai iki Pirmojo 
pasaulinio karo buvo kilę iš netur
tingo luomo ir išvykę į Ameriką dar 
lietuviškos spaudos draudimo lai
kais, todėl 59% moterų ir 45% vyrų 
buvo beraščiai7. Tačiau, nors ir ne
mokyti, lietuviai buvo agresyvūs ir 
geri organizatoriai. Jau prieš I pa
saulinį karą jie turėjo įsteigę

37

39



BRĖŽINYS 1. LIETUVOJE GIMUSIŲ LIETUVIŲ IŠEIVIŲ SKAIČIUS

JAV TARP 1900-2000 m 

x Atvykę j JAV prieš 1899 m.

490,000

480,000
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40,000

0

• Atvykę tarp 1899 ir 1914 m.
Atvykę II Pasaulinio karo pabė- 

geliai (DP)

1992 m. JAV gyveno apie 14,000 
Lietuvoje gimusių išeivių, kurių 
amžiaus vidurkis 72 metai.

0 Bendras į JAV atvykusių Lietuvo
je gimusių išeivių skaičius.

Kreivės apskaičiuotos pasinaudo
jant 1958 m. mirtingumo ta- 
belėmis.

1900 1914 1950
—i
2000 M
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BRĖŽINYS 2. 1950 m. Į JAV ATVYKUSIŲ IŠEIVIŲ (DP) SKAIČIUS 
PAGAL JŲ AMŽIŲ ATVYKIMO METU. ’

m

Vientisa linija — 1950 metais
Brūkšneliai — išlikę gyvi 1990 me

tais
Taškuota linija — išlikę gyvi 2000 

metais (?)
Apskaičiavimui naudotasi mirtin

gumo tabelėmis.

>o 
•d 
cC 
X 
02
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2000
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30 4o 50 6 0 70 8o 90
Atvykusiųjų amžius

daugiau negu 100 lietuviškų mo
kyklų, o Seserys Kazimierietės ruo
šė toms mokykloms mokytojus. 
1913 m. iš Europos atsikėlę Tėvai 
Marijonai aktyviai įsijungė į moky
mo darbą ir katalikiškos spaudos 
leidimą, įsteigė vidurines mokyklas 
Čikagoje ir Marianapolyje (Thomp
son, CT). Šios vietovės tapo lietuvy
bės centrais8. Šalia daugybės pra
džios mokyklų lietuviai išlaikė 8 
aukštesniąsias mokyklas. S. Michel- 
sonas priskaičiuoja net 154 išeivių 
leidžiamus laikraščius ir daugybę 

knygų9. Kultūrinis darbas vyko 
įvairiose organizacijose ir per jų 
spaudą. Buvo vieningai remiami 
Lietuvos laisvės ir šalpos reikalai.

Antrojo pasaulinio karo pabėgė
liai pagyvino visą lietuvišką veiklą 
ir atliko didelį lietuviškosios kultū
ros ugdymo darbą. Atsirado nauja 
spauda, išleista daugybė vertingų 
knygų, sukurti nauji kultūriniai ir 
religiniai centrai Čikagoje, New 
Yorke, Maine ir Putname. Iš jų ir iš 
kitų didesnių miestų lietuviška 
veikla spinduliavo į visą laisvąjį
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pasaulį. Tarp 1950 ir 1960 metų lie
tuvių bažnyčios sekmadieniais bu
vo perpildytos. J Marianapolio tra
dicines gegužines rododendrais iš
puoštuose soduose susirinkdavo 
masės lietuvių, skambėdavo lietu
viškos dainos ir giesmės.

* * *

Bet... praėjo 40 metų, ir Mariana- 
polyje liko tik peraugę rododendrai. 
Kažkur dingo lietuviška daina! Ne
besigirdi lietuviško žodžio! O ir 
visur kitur Amerikoje lietuviškos 
bažnyčios uždarinėjamos, nes vos 
saujelė žmonių besusirenka į pa
maldas. Kas atsitiko? Kur dingo 
žmonės? Nejaugi jau didesnė jų da
lis iškeliavo amžinybėn? Bet kur 
jaunimas? Štai čia ir pats svarbiau-

- sias klausimas.
Iš brėžinio 1, kaip prakalba statis

tika, matyti, kad 1950 m. JAV-bėse 
buvo apie 210,000 Lietuvoje gimu
sių. Tada ir veikla klestėjo. O dabar, 
1992 m., iš to skaičiaus beliko ma
žiau negu 14,000 gimusių dar Lie
tuvoje. Jų amžiaus vidurkis yra apie 
70 metų. Ar tai nerodo, kad lietu
viška veikla yra proporcinga Lietu
voje gimusių asmenų skaičiui?

įsismaginusi mūsų spauda kartais 
ir dabar priskaičiuoja Amerikoje 
virš vieno milijono lietuviškos 
kilmės asmenų, bet prisiminkime, 
kad 1950 m. oficiali JAV statistika 
terodė tik 249,825 asmenis, prisipa
žinusius lietuviais. Tai maždaug tik 
vienas ketvirtadalis. Brėžinys 2 
rodo, kad 2000 metais Amerikoje 
bus likę tik apie 8,000 Lietuvoje 
gimusių asmenų. Tai tie, kurie į šį 

kraštą atvykdami buvo jaunesni ne
gu 20 metų. Ši grupė daugumoje 
yra profesionalai, stipriai įsijungę į 
amerikiečių gyvenimą ir visą laiką 
buvę mažiau aktyvūs lietuviškoje 
veikloje negu vyresnieji ateiviai.

Išeivių vaikų, gimusių jau Ame
rikoje, šiuo metu gali būti iš viso 
apie 47,000. Iš jų apie 20,000 yra 
Antrojo pas. karo ateivių vaikai, o 
27,000 ankstyvesniosios imigracijos 
tėvų vaikai (brėžinys 3). Šių pasku
tiniųjų amžiaus vidurkis jau yra 
apie 80 metų, tuo tarpu DP ateivių 
vaikų amžiaus vidurkis yra apie 30 
metų.

Silpnėjant lietuvių gretoms, kar
tu ir Lietuvių Bendruomenei, deja, 
uždaviniai didėja, darosi opesni, 
dažnai reikalaujantys greitos reakci
jos, objektyvios informacijos apie 
padėtį buvusioje Sovietų Sąjungo
je ir tinkamos organizacijos. Lietu
voje prieš akis ne tik svetimos 
kariuomenės išvedimo problemos, 
bet ir atsiskaitymas su rusais už jų 
padarytą žalą. Rusija bandys gali
mai daugiau kraujo iščiulpti iš 
buvusių Sovietų Sąjungos respub
likų. Siūlydama Vakarams atmokėti 
skolas žaliavomis ir pramone, Rusi
ja Vakarus vilioja ir mažina jų 
jautrumą mažosioms valstybėms. O 
kadangi Vakarų valstybės šiuo 
metu ir pačios turi ekonominių 
problemų, tad Rytams jos padėti 
daug negali. Regis, daug panašumo 
į 1929 metus. Ekonominiai nepri
tekliai ir netvarka gali vėl į valdžią 
iššaukti buvusius komunistus bei 
kitus nomenklatūrininkus, ko jie ir 
laukia.
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150t000 BRĖŽINYS 3. LIETUVIŲ IŠEIVIŲ PIRMOSIOS KAR
TOS VAIKŲ, GIMUSIŲ JAV, SKAI
ČIAI TARP 1950 IR 2000 METŲ.
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Taškuota linija — atvykusių į JAV 
1860-1899 išeivių vaikai

Brūkšneliai — 1899-1914 m. išeivių 
vaikai

Vientisa linija — naujųjų išeivių, 
atvykusių 1950 m., vaikai.
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Tokiems netikėtumams lietuvių 
išeivija turi būti pasiruošusi. Jos 
darbas dar nėra baigtas. Ateityje iš 
išeivijos bus pareikalauta daug su
manumo, j darbą turės ateiti nauji 
darbininkai, jau čia gimę. Naujiems 
veikėjams iki šiol išeivijoje vartoti 
darbo metodai greičiausiai nebetiks. 
Tai jau rodo ir dabartinis jaunosios 
kartos asmenų nebedalyvavimas 
lietuviškuose renginiuose, susirin
kimuose ar net ir lietuviškose pa
maldose. Darosi aišku, kad čia 
gimusiems lietuviams nebėra svar
bios nei tautinės parapijos, nei 
vegetuojančios organizacijos. Tai 
pastebima ir DP vaikų tarpe, tų, ku
riuos jų tėvai dar neseniai vežiojo 
j lietuviškas mokyklas ir jaunimo 
sueigas. Daugelis jų gyvena toli nuo 
tautinių ar religinių centrų. Lietu
viški centrai dažniausiai yra nugy
ventuose miestų kvartaluose, kur 
jauni žmonės ir nebegyvena. Jauno
ji lietuvių karta gyvena išsimėčiusi 
visose Amerikos valstijose, gal po 
kelias šeimas ar asmenis vienoje 
vietovėje. Jų lietuvių kalbos žody
nas nedidelis. Jeigu jie perims lie
tuviškos veiklos vadovavimą, ang
lų kalba automatiškai atsiras lietu
viškose bendruomenėse. Lietuvybė 
atsiras antroje ar net trečioje vietoje. 
Juk ir dabar, nuėjus į kokią „cock
tail party", ten angliškai kalbama 
daugiausia apie kasdienines proble
mas, darbą, vietinę politiką, bet ne 
apie lietuviško gyvenimo reikalus.

Ką daryti? — Gal reiktų išnaudoti 
jaunosios kartos dėmesį savo pra
eičiai, savo šaknų ieškojimui, kaip 
jį išnaudoja anglai bei žydai. Net 

Lietuvos žydų vaikai, vaikaičiai 
susirinkę pasakojasi apie savo šei
mos pergyvenimus, keliones, var
gus ir džiaugsmus. Toks giminės 
šaknų ieškojimas, iškylantis iŠ 
panašių suėjimų, galėtų ir mūsų 
jaunąją kartą suartinti su Lietuva, 
sukurti bent mažą kibirkštėlę mei
lės jai ir paskatinti tolimesnei lietu
viškai veiklai.

Lietuvišką veiklą ir tolimesnį jos 
planavimą dar šiame dešimtmetyje 
turės perimti čia gimusieji jaunoji 
karta. Modemiškos informacijos 
priemonių pagalba reikės pasiekti 
plačiai po visą kraštą išsiskirsčiusius 
lietuvius, kad reikalui esant, jie 
galėtų kontaktuoti valdžios atsto
vus telefonais bei laiškais, rašyti į 
spaudą, užmegsti ryšius su įtakin
gais Kongreso ar valdžios žmonė
mis. Sis darbas būtų atliekamas 
susibūrus į nedidelius ratelius.

Glaudesniam ryšiui su Lietuva 
palaikyti ir jaunosios išeivių kartos 
dvasiai gaivinti turėtų padėti ir pati 
Lietuva, kasmet atsiųsdama būrį 
idealistų, pvz., pagelbėti išliku
sioms vienuolijoms ir parapijoms. 
Žinoma, ir vėl iškils ne tik gene
racijų skirtumas, bet gal daugiau 
socialinio auklėjimo problemos, pa
keitusios išeivijos ir Lietuvos 
žmonių galvoseną bei vertybes. Ta
čiau atėjo laikas tuos skirtumus nai
kinti nuoširdžiomis diskusijomis ir 
ieškoti bendrų sprendimų, nes esa
me vieni kitiems reikalingi.

Dvidešimtpirmojo šimtmečio pra
džioje lietuviškos bendruomenės, 
kurias šiuo laiku dar šiaip taip 
išlaikome, išnyks. Čia gimę buvu-
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šiųjų DP vaikai, kurių tada bus apie 
18,000, turės perimti visą veiklą. 
Geriausiu atveju, prie jų gal dar 
prisidės keletas tūkstančių naujai iš 
Lietuvos atvykusių. Iš visos šios su
mos galima tikėtis apie pusę pro
cento aktyvesnių veikėjų. Didžioji 
tuometinės lietuviškosios bendruo
menės dalis gyvens išsimėčiusi po 
visą kraštą, daugelis bus sukūrę 
mišrias šeimas, daug kur lietuvis 
nepažins lietuvio. Politinis jausmas 
Lietuvai gal nebebus toks stiprus, 
bet socialinis ryšys, istorinė praeitis 
bei profesinis artumas galėtų tapti 
dvasine širdimi išliekančiai tautinei 
gyvybei palaikyti.

Atsižvelgiant į nedidelį žmonių 
skaičių, veikla būtų galima tik 
mažomis grupelėmis, iŠ trijų ar 
daugiau žmonių, susijungiančių į 
rajoninius centrus. Ypatingai svar
bu, kad tėvai palaikytų vieni su 
kitais ryšį ir sudarytų sąlygas ben
drauti tarp savęs ir jų vaikams ir tuo 
pačiu mokytis lietuviškos kultūros 
vertybių. Svarbų vaidmenį turėtų 
atlikti išlikusios vienuolijos, tap
damos kultūros, religijos ir tautybės 
centrais, jungiančiais visus tautie
čius.

* * •*
Taip vieno žmogaus akimis 

atrodo Amerikos lietuvių ateitis. 
Viena aišku, kad ji bus kitokia negu 
praeitis. Ir tai pamatysime gana 
greit. Sunku būti pranašu, nes iš 

netolimos praeities matome, kaip 
net ir garsūs politikai, planuotojai 
bei mokslininkai yra dažnai sukly
dę. Ten, kur jie galvojo, kad bus 
stipri ir pastovi valdžia, šiandien 
yra suirutė; ten, kur visiems atrodė 
taika, šiandien karas ir žudynės. 
Žmonės bėga iš savo kraštų, ieško
dami išsigelbėjimo svetur. Buvusio
ji Sovietų Sąjunga yra lyg kunku
liuojantis katilas, garuojantis gobšu
mu, kerštu ir neapykanta. Gal visai 
mums nelaukiant vėl atsiras naujos 
masės pabėgėlių? Ir tam turime būti 
pasiruošę.

Panaudota literatūra

1. S. Michelsonas, Lietuvių išeivija 
Amerikoje, psl. 13. Išleido Keleivis 
1961 metais.

2. Ten pat, psl. 14.
3. V. K. Račkauskas, Amerika, psl. 122. 

Jaunosios Lietuvos leidinys 1915 m.
4. K. Gineitis, Amerika ir Amerikos lie

tuviai, psl. 268. Autoriaus leidinys 
1925 m.

5. S. Michelsonas, Lietuvių išeivija 
Amerikoje, psl. 253.

6. The D. P. Story — The Final Report 
of US Displaced Persons Commis
sion. Psi. 376 ir table 30.

7. V. K. Račkauskas, Amerika, psl. 
123-127.

8. P. Garšva, MIC, Negęstanti šviesa, 
psl. 57. Draugo leidinys.

9. S. Michelsonas, Lietuvių išeivija 
Amerikoje, psl. 181.

43

45



VYRIAUSYBĖS PASIKEITIMAS IR 
LIETUVOS POLITINĖS RAIDOS 

PERSPEKTYVOS

ČESLOVAS STANKEVIČIUS

Šiuo savo pasisakymu nepreten
duoju į išsamią ir objektyvią Lietu
vos gyvenimo apžvalgą ir Lietuvos 
politinės raidos prognozę. Prašau 
vertinti mano teiginius kritiškai, tik 
kaip mano asmeninį požiūrį, mano 
susirūpinimą dėl galimos Lietuvos 
politinės raidos.

POLITINIŲ LAIKOTARPIŲ KAITA

Išrinkus Seimą ir dabartinę Lietu
vos valdžią, baigėsi ir nugrimsta is
torijon ištisas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo laikotarpis. Šiam 
laikotarpiui ir tik jam buvo ryškiai 
būdingi tam tikri politikos principai, 
politinės kultūros ir visuomeninės 
raiškos bruožai, kurie dabar jau ne
bepasikartos. Mano nuomone, bū
dingiausias ir reikšmingiausias pra
ėjusio laikotarpio bruožas — idea
listinė politinės veiklos ir pilietinio 
aktyvumo motyvacija. Moralios ir 

principingos politikos nuostatas 
Lietuva paskleidė net ir tarptauti
nėje bendrijoje.

Dabartinėje Lietuvos politinio ir 
visuomenės gyvenimo arenoje reik
šis ne tik kiti žmonės, ne tik bus 
veikiama kitokiu būdu, bet ir vy
raus visiškai kitos vertybinės nuo
statos.

Kas padaryta. Reikšmingiausių re
zultatų yra pasiekta nepriklauso
mos Lietuvos principingoje ir nuo
seklioje užsienio politikoje. Trum
pai prisiminkime, ką Lietuva 
pasiekė po 1990 kovo 11: 1. atkūrė 
visas valstybės institucijas, savo 
teisės ir teisėtvarkos sistemas bei 
kariuomenę; 2. atkūrė pilietybės, 
nuosavybės bei kitus valstybės 
demokratinius institutus; 3. padėjo 
pagrindus valstybiniam mąstymui 
ir išsiugdė būrelį naujų 
valstybininkų; 4. pasiekė, kad Rusi-

Česlovas Stankevičius, šio straipsnio autorius, buvęs Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojas, šiuo metu yra delegacijos deryboms su Rusija 
dėl kariuomenės iš Lietuvos išvedimo vadovas, o taip pat specialus ypatingų 
misijų ambasadorius. Š.m. sausio 27-28 dienomis dalyvavo Los Angeles Lietuvių 
Fronto bičiulių surengtame politinių studijų savaitgalyje ir skaitė šią ir dar kitą 
paskaitą.
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ja pirmoji pripažintų Lietuvos 
nepriklausomybę, o buvusią 
okupaciją — neteisėta; 5. moraline 
jėga atrėmė ginkluotą sausio 13-sios 
agresiją; 6. nustatė santykių su 
Rusija pagrindus tarptautine sutar
timi; 7. pasiekė, kad Rusija tarp
tautine sutartimi įsipareigotų išves
ti okupacinę kariuomenę; 8. pelnė 
tarptautinį pripažinimą ir tapo 
Jungtinių tautų nare; 9. užmezgė 
diplomatinius santykius su dešim
timis valstybių; 10. tapo Helsinkio 
Konferencijos nare; 11. tapo Šiaurės 
Atlanto Organizacijos asocijuota 
nare; 12. tapo Tarptautinio valiutos 
fondo, Pasaulio banko, Europos re
konstrukcijos ir plėtojimo banko 
nare; 13. sudarė investicijų ap
saugos sutartis su J.A.V., V.F.R., 
Prancūzija ir kitomis valstybėmis, 
prekybos susitarimus su Europos 
Bendrija, J.A.V., laisvos prekybos 
sutartis su Skandinavijos šalimis ir 
Lt.; 14. priėmė naują Lietuvos 
Konstituciją.

Naujojo laikotarpio kontekstas. 
Lietuva nėra nuošali sala vandeny
ne, kurios politiniai procesai būtų 
savaiminiai ir nepriklausomi. Tad 
visus Lietuvos politinius ir ekono
minius procesus reikia nagrinėti pa
sauliniame kontekste, atsižvelgiant 
į išorinius poveikius Lietuvai.

Globaliniu mastu vyksta varžy
bos dėl Rytų ar Vakarų įtakos per
svaros komunizmą nusimetančioms 
Rytų Europos šalims, dėl tų šalių 
ekonominės ir politinės integracijos 
krypties — į Vakarus ar į neosovie- 
tinius Rytus. Rytai veikia labai

Mes esame tik išėję iš kameros, 
bet dar nepabėgę iš kalėjimo te
ritorijos. ..

aktyviai, o jiems priešinasi tik 
pačios iš jų įtakos ištrūkti norinčios 
šalys. Vakarai yra perdaug pasy
vūs, ypač Baltijos šalių atžvilgiu. 
Vakarai kaip užhipnotizuoti žiūri 
tarsi kiaurai pro mus į abejotinas 
Rusijos demokratijos paieškas. De
mokratijos, kurios Rusija niekada 
nėra patyrusi.

J Lietuvai gyvybiškai svarbų klau
simą — pavyks ištrūkti, ar būsime 
įtraukti į Rusijos integracijos erdvę 
— dar galutinai neatsakyta. Mes 
esame tik išėję iš kameros, bet dar 
nepabėgę iš kalėjimo teritorijos. 
Lietuvos ligšiolinės politikos 
sampratą galėtume išreikšti formu
le — integracija į Vakarus, bendra
darbiavimas su Rytais. Grįžusios į 
valdžią LDDP politikos krypčiai iš
reikšti, matyt, tiktų kita formulė — 
integracija į Rytus, bendradarbiavi
mas su Vakarais.

Kai kalbama apie Baltijos kraštus 
kaip apie Rytų-Vakarų tiltą, mums 
reikia klausti — apie kieno tiltą yra 
kalbama? Ar apie Vakarų tiltą į Ry
tus, ar Rytų — į Vakarus? Kur bus 
nubrėžta mums lemtinga integraci
jos ir saugumo erdvės riba — už ry
tinių ar už vakarinių mūsų sienų?

Rusijos jtaka. 1995 metų pabaigo
je sukaks 200 metų nuo Lietu
vos-Lenkijos padalijimo, kai
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Lietuva pateko imperinės Rusijos 
vergijon Siaurės Vakarų krašto pa
vadinimu. Nuo tol Lietuva išliko 
Rusijos imperinių interesų sferoje.

Rusijoje legaliai tebeveikia tokios 
struktūros kaip KGB, KPSS, GRU 
ir karinis-pramoninis kompleksas, 
siekiančios atkurti Rusijos imperiją 
ir komunistinį režimą visose buvu
siose užgrobtose teritorijose ir 
įtakos šalyse. Veikia daug KGB 
sukurtų politinių organizacijų ir 
kitokių struktūrų. Visos jos turi 
paramą Rusijos parlamentinėse ir 
vyriausybinėse institucijose ir daro 
vis stipresnę įtaką Rusijos vidaus ir 
tarptautinei politikai. Per savo „pa
varų sistemas" jos tiesiogiai pa
veikia iš Rusijos kontrolės besiva
duojančių šalių vidaus politinių 
procesų raidą.

Rusijos imperinės jėgos neigiamai 
veikia Baltijos valstybių raidą įvai
riausiais būdais: slapta kišasi į 
vidaus politinius procesus; trikdo 
ekonominius ir prekybos ryšius; 
blokuoja svarbių žaliavų importą ir 
atsiskaitymus už Lietuvos produk
ciją. Rusijos karinio-pramoninio 
komplekso, komunistų partijos, 
KGB ir mafijos kapitalas skverbiasi 
į gyvybiškai svarbias Baltijos šalių 
ūkio šakas — geležinkelį, energeti
ką, uostus, naftos pramonę, pasi
naudodamas senais valdininkų ry
šiais, taip pat užmegzdamas naujus 
ryšius su besikuriančia vietine ma
fija.

Dabartinė Rusijos strategija yra 
diferencijuotos integracijos strategi
ja. Rusija įgyvendina ją tiesiogiai ir 
netiesiogiai, kurdama įvairiausias 

„bendras erdves" ir mėgindama 
primesti atitinkamo pobūdžio dvi
šales sutartis įvairiose šiuo metu 
neišvengiamo ar galimo bendradar
biavimo srityje.

Ta politika, kurią ministras Kozy
rev taip žaismingai deklaravo Stok
holme pernai gruodžio 14 dieną yra 
palaipsniui įgyvendinama.

Lietuvos atsparumo sąlygos. Iš to 
kas pasakyta reikia daryti išvadą, 
kad priešinimasis Rusijos imperinių 
jėgų planams nepaleisti Lietuvos 
„iš Rusijos glėbio" turėtų ilgam iš
likti svarbiausiu Lietuvos politikos 
tikslu.

Sėkmingai pasipriešinti bręstan
čiai grėsmei Lietuva galėtų tik 
turėdama: 1. visuomenės remiamą 
stiprią šalies politinę vadovybę ir 
valstybės valdžią, suprantančią 
pavojus ir pasiryžusią priešintis Ru
sijos politiniam ir ekonominiam 
spaudimui; 2. reformai ir ekonomi
kos stabilizavimui būtiną pagalbą; 
3. savo pinigus ir savarankišką 
finansų bei kredito sistemą; 4. sta
bilumą krašto viduje; 5. valstybės 
saugumą užtikrinančias struktūras; 
6. efektyvią valstybės sienų 
kontrolę; 7. minimalią, bet gerai pa
rengtą kariuomenę; 8. Vakarų kraš
tų aktyvią politinę paramą.

Trumpai galiu pasakyti, jog labai 
abejoju, ar dabartinė valdžia pa
kankamai suvoks visų šių uždavi
nių svarbą bei vienovę ir ar pajėgs 
šias sąlygas sudaryti. Vėl sugrįžu
siai į valdžią praeities santvarkos 
valdančiajai jėgai tai per sunkus 
uždavinys.
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Valdžios pasikeitimo esmė. Ar Lie
tuvoje iš tikrųjų tiktai opozicija pa
sikeitė vietomis su pozicija, ar atsi
tiko kažkas svarbesnio ir pavojin- 
gesnio?

Šiuo metu stebime akivaizdžiai 
stiprėjančias komunistinio imperi
nio revanšo tendencijas Rusijoje ir 
buvusios tvarkos dalinės restituci
jos procesus kitose iš komunizmo 
besivaduojančiose šalyse. Lietuva, 
deja, nėra atsparesnė už kitas. Ji at
laikė tankų ataką, bet neatlaikė san
tvarkos pasikeitimo naštos. Pasiro-

Komunistinės pasaulėžiūros atsi
sakymo deklaravimas savaime 
nepaverčia komunistinių struk
tūrų demokratine partija...

do, tariamomis tautinio socializmo 
galimybėmis dar galima apdumti 
tūkstančių žmonių akis.

Kad ir kaip tą neigtų, LDDP yra 
ta pati LKP, tie patys žmonės, kurie 
1990 m. rinkimuose pralaimėjo Są
jūdžiui, o dabar atsirevanšavo. Ir 
buvusieji kompartijos nariai, kurie 
nusprendė su ta partija daugiau 
niekada neturėti nieko bendro, ir 
pasilikę pakeitusioje pavadinimą 
partijoje tarsi vienodai yra atsisakę 
komunistinės pasaulėžiūros. Tad ar 
yra koks skirtumas? Ar kompartija 
iš tikrųjų „išnyksta" tokiu būdu?

Šiaip jau pasaulėžiūros ir politi
nių pažiūrų pasikeitimas būtų indi
vidualus žmogaus išgyvenimas. Tik 
visų šalių komunistų partijos, ne- 
paleisdamos savęs ir išsaugodamos 
savo struktūras, dabar kolektyviai 

„keičia" pasaulėžiūrą, politines 
pažiūras ir partijos pavadinimus. 
Taip kuriamas mitas, kad komunis
tinės struktūros „tampa" demokra
tinėmis partijomis be steigimosi 
proceso. Komunistinės pasaulėžiū
ros atsisakymo deklaravimas savai
me nepaverčia komunistinių struk
tūrų demokratine partija. LDDP ne
turi naujų pagrindų ateičiai. Saugo
dama savo faktiškas — nebūtinai tik 
formalias — struktūras, taip pat jos 
įtakoje esančias kitas senąsias struk
tūras, ji bus suinteresuota vengti 
struktūrinių reformų, netgi admi
nistracinės krašto reformos.

Neokomunistinės partijos išlieka 
kuo buvę — specifinėmis valdymo 
struktūromis. Jų valdymo kompe
tencija yra tik centralizuoto biu
rokratinio administravimo kompe
tencija. Darau prielaidą, kad be sie
kio išlaikyti ar atgauti prarastą val
džią ir socialinį statusą visuomenė
je, šias struktūras dar vienija bend
ras siekis išvengti atsakomybės už 
praeitį ir supratimas, kad „savieji" 
nedovanos pasitraukimo. Žmonės, 
kurie pasiliko LDDP gretose, turėjo 
laiko ir iš tikrųjų privalėjo rimtai 
asmeniškai apsispręsti. Matyt, mi
nėti pragmatiškai stiprūs motyvai ir 
skatina tuos žmones veikti kaip al
pinistus, surištus viena virve.

VALDŽIOS PASIKEITIMO 
PASEKMĖS

a) Ūkio reformų ir ekonomikos sri- 
tyje:

Lietuvos makroekonominiai ro
dikliai dabar labai blogi: dviženklė 
infliacija, tik dirbtinom priemonėm
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atidėliojamas nedarbas, mažėjantis 
nacionalinis produktas. Tik sparti 
reforma ir ekonomikos liberali
zavimas gali padėti išvengti ekono
minės katastrofos.

Kad būtų sudarytas pagrindas 
ekonomikai liberalizuoti, reikia 
įvykdyti visą privatizavimo progra
mą, krašto administracinę reformą, 
perduoti ekonomines galias arba 
ūkinę laisvę į pačių ūkio subjektų 
rankas. Aleksandro Abišalos vy
riausybė ryžtingai buvo pradėjusi 
tail daryti.

LDDP pabrėžia, kad tik ji kompe
tentingai gali vykdyti ekonominės 
ir politinės sistemos reformą. Pra
vartu paklausti, ar apie tą patį 
dalyką yra kalbama? Ar ir toliau bus 
siekiama kurti naują santvarką Va
karų demokratijos pavyzdžiu, ar tik 
buvusią santvarką pertvarkyti? Da
bar į valdžią Lietuvoje atėjo ne rin
kos ekonomikos kūrėjai, o socialis
tinės ekonomikos ,,perestroikinin- 
kai", todėl netrukus pasigirdo pa
reiškimai apie reformos pristab
dymą, kad reforma dabar bus daro
ma neskubant ir kompetetingai. Ta
čiau liko neaišku, kada ir iš kur 
LDDP įgijo laisvos rinkos ekonomi
kos kompetenciją?!

Naujoji valdžia nuo pirmųjų die
nų pradėjo rengti ir priiminėti štai 
tokius sprendimus: 1. pristabdyti 
pasaulyje išbandytais būdais vykdo
mą privatizaciją, pakeisti ją sovie
tiniu valstybinio turto perdavimu 
įmonių darbo kolektyvams; 2. pri
stabdyti žemės grąžinimą; 3. iš 
esmės panaikinti gyvenamųjų na
mų grąžinimo savininkams įstaty
mą; 4. atkurti kolektyvinę žemės
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nuosavybę; 5. suvaržyti galimybes 
žmonėms laisvai išstoti iš dabar
tinių žemės ūkio bendrovių, kurios 
tebėra kolchozų palikuonys; 6. iš
saugoti ūkio valdymo centralizaciją 
ir t.t.

Nuo laisvų kainų vėl grįžtama 
prie administraciniu būdu nustato
mų kainų pagrindiniams vartojimo 
produktams. Oficialiai kalbama, 
kad reikia vėl grąžinti tvarką, kai 
dalis tų pačių prekių parduodama 
pagal paskirstymo talonus (korte
les) valdžios padiktuotomis kaino
mis, kita dalis — laisvai.

Šiuos reformų posūkius LDDP 
mėgina kaip nors pateisinti. Tuo 
tikslu pasinaudojama ir realiai 
padarytomis klaidomis, ypač žemės 
reformos srityje, kai prie ankstesnės 
valdžios iniciatyvą buvo paėmę kai 
kurie savanaudžiai žmonės ir gru
puotės. Viena iš tokių klaidų, mano 
nuomone, buvo leidimas žemės sa
vininkams smulkinti grąžinamas 
privačias žemės valdas.

Turint omenyje, kad negatyviuo
se procesuose aktyviai ir įtakingai 
dalyvauja taip vadinama nomenkla
tūra — buvusieji partiniai-administ- 
raciniai veikėjai, kurie kontroliuoja 
turtą ir finansus, dabar galima prog
nozuoti, kad privatizaciją, finansus 
ir kitas ekonomikos sferas reguliuo
jantys įstatymai bus pakeisti šio 
visuomenės sluoksnio naudai. Kiti 
sluoksniai pirmiausia smulkiųjų ir 
vidutinių verslininkų, gali netekti 
socialinės perspektyvos.

Senosios biurokratijos ir besiku
riančios mafijos įsigalėjimas gali su
pančioti privačią iniciatyvą, inves
ticijas, pagaliau ir visą reformų pro-
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cesą, sužlugdyti demokratišką eko
nomikos bei ūkio raidą ir laisvo 
verslo galimybes.

Prieš rinkimus LDDP pažadėjo 
žmonėms viską: mažinti mokesčius 
ir padidinti daugelio socialinių gru
pių pajamas, didinti valstybės so
cialinę paramą bei dotacijas, sustab
dyti kainų augimą, išsaugoti darbo 
vietas ir plėsti gamybą. Dotacijos 
pažadėtos ir kultūrai, ir žemės ūkio 
produkcijos gamintojams, ir gyven
tojams nustatytų žemesnių už pir
kimo iš Rusijos energijos kainų skir
tumui padengti.

Suprantama, kad, esant gamybos 
nuosmukiui, tokiems pažadams te
sėti natūralių biudžeto pajamų nė
ra. Kaip tyčia, didžiulius nuostolius 
ūkiui padarė ir stichinės nelaimės: 
vasaros sausra, rudeninė sniego 
stichija ir neseniai praūžusi ne
regėto smarkumo vėtra. Dirbtinai 
saugoti įmones nuo bankroto ir ne
darbo padidėjimo irgi kainuoja. So
cialistinė santvarka, išskyrus nekil
nojamą turtą, nepaliko jokių vals
tybinių santaupų, kurių sąskaita ga
lima būtų kompensuoti gana men
kų gyventojų santaupų nuvertėji
mą. Tad pirmiausia, matyt, dotaci
jos bus finansuojamos, atsisakius 
gamybai būtinų investicijų. Bus su
naudoti valstybės kreditiniai ištek
liai ir lėšos už parduotą nekilnojamą 
turtą. Dalis šios naštos bus užkrau
ta dar gyvybingai pramonei per di
desnes energijos kainas ir grįš ant 
pačių vartotojų pečių per kainų ki
limą.

Padėtį apsunkina atsiskaitymų su 
rublio zonos šalimis problemos. Be 

to, milijonai rublių ir dolerių nele
galaus kapitalo iš Rusijos ir kitų 
kraštų įsilieja į apyvartą šešėlinėje 
Lietuvos rinkoje, „išplaunami" Lie
tuvoje.

Visi minėti dalykai spartina inflia
ciją, skatina pinigų emisiją. Jei po 
Lietuvos laikinųjų pinigų įvedimo 
jie, lyginant su doleriu, nuvertėda- 
vo keliais procentais į mėnesį, tai 
gruodžio mėnesį jie nuvertėjo 30% 
ir vėl sparčiai artėja prie rublio kur
so. Esant tokiems infliacijos tem
pams neįmanomos nei žymesnės 
Vakarų investicijos, nei ilgalaikiai 
kreditai. Tačiau iš naujos valdžios 
dar neteko nieko girdėti apie prieš- 
infliacinių priemonių programą. A. 
Abišalos kabinetas buvo rimtai 
ėmęs žaboti infliaciją.

Populistinė, administravimu 
grindžiama, ekonominė politika 
veda į tai, kad Lietuva ilgai vartos 
— kaip žmonės sako, „valgys" — 
ateities sąskaita. Vakarai neduos di
delių kreditų vartojimui, tad kyla 
realus pavojus įlįsti į skolas Rusijai 
ir patekti jos priklausomybėm

b. Valstybės valdymo srityje:
Per 2.5 nepriklausomybės metų 

daugelis valstybės darbą dirbusių 
žmonių, ypač jaunų, išsiugdė vals
tybinį mąstymą ir įgijo vertingą 
patirtį. Tie žmonės naujai valdžiai 
yra netinkami dėl savo politinių pa
žiūrų ir principingumo. Daugelis iš 
jų ir patys nenori bendradarbiauti 
su dabartine valdžia. Jie yra keičia
mi ne tokiais kompetetingais LDDP 
rėmėjais. Išugdyti valstybės sąskai
ta kvalifikuoti valstybės tarnautojai 
pasitraukia į privačią sferą, iš kurios
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Nepriklausomybę galima prarasti 
ir palaipsniui, grynai dėl neprin- 
cipingumo...

vėliau negrįš į valstybės tarnybą.
Dabartinė valdžia, kaip ir seniau, 

matyt, remsis klusniais pataikūnais, 
o ne laisvais ir savarankiškai mąs
tančiais žmonėmis. Nedarbo grės
mė padės suburti politinių liokajų 
būrį.

Mes nepajėgėm ir nespėjom pa
keisti sovietinio valdininkų elgesio 
tradicijų, tad dabar jos gali vėl ilgam 
įsitvirtinti. Išsilaikiusiųjų senųjų 
valdininkų įsigalėjimas ir korupci
ja — iš vienos pusės, ekonominių ir 
kriminalinių nusikaltimų plitimas — 
iš kitos pusės kelia rimčiausią pavo
jų, kad įsigalės tikra mafija.

c. Užsienio santykių srityje:
Valstybės užsienio politikos 

sampratą LDDP žmonės susiaurina 
iki ekonominių santykių turinio. 
Ministerijų ir kituose administraci
niuose sluoksniuose nėra valstybi
nio mąstymo pagrindų.

Užsienio politika tampa labiau 
partiniu dalyku. Užsienio reikalų 
ministerija beatodairiškai „valo
ma". Užplanuota atleisti daugiau 
kaip pusšimtį prityrusių ministeri
jos darbuotojų. Atleisti du patyrę 
užsienio reikalų ministro pavaduo
tojai V. Katkus ir G. Šerkšnys. Abu 
buvo aktyvūs derybų su Rusija de
legacijos nariai. V. Katkus atstova
vo Lietuvai ESBK, vadovavo sienų 
su Baltarusija ir Karaliaučiaus sriti

mi delimitacijos deryboms.
Tarp asmenų, turinčių įtakos Lie

tuvos politikai yra „Ateities foru
mo" veikėjų, dar taip neseniai Tie
soje įrodinėjusių, jog Lietuvai būti
nai reikia „laikinai" įstoti į gorba
čiovinę „naująją federaciją", jeigu 
jau ne tikruoju, tai bent asocijuotu 
nariu, agitavusių už integraciją į 
NVS.

LDDP visą laiką niekino ir kriti
kavo principingą ir nuoseklią Lietu
vos politiką reguliuojant santykius 
su Rusija. Ši politika buvo grindžia
ma tarptautine teise, nenuolaidžia- 
vimu Rusijos integracijos siekiams.

LDDP — kartu ir Seimo pirminin
kas, laikinai einantis Prezidento 
pareigas A. Brazauskas — sausio 20 
d. Seime paskelbė šią tezę: „Lietu
va negali ir neturi stengtis diktuoti 
ar primesti savo interesų kitoms 
valstybėms, o privalo išmokti gy
venti egzistuojančių interesų „lau
ke", kurį kuria supervalstybės ir 
galingi kaimynai".

Dabartinė Lietuvos valdžia psi
chologiškai integruota į Rytus. Turi 
reikšmės ir senos tarnybinės pažin
tys. Lietuvos sunkiai iškovotos po
zicijos gali būti savanoriškai atiduo
damos, pirma, kad naujoji valdžia 
tame nematys nieko blogo, antra — 
iš nesupratimo ir nepatirties prie
šintis, o tiksliau — iš patirties 
nesipriešinti Maskvai. Nepriklauso
mybę galima prarasti ir palaipsniui, 
grynai dėl neprincipingumo.

Rusija dabar laukia, kad LDDP 
vyriausybė nesilaikys ligšiolinių 
principinių Lietuvos nuostatų, pa
gal senas tradicijas darys vienašales
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nuolaidas. Stiprindama politinį ir 
ekonominį spaudimą Lietuvai, Ru
sija tiesiog diktuoja, kokias nuolai
das Lietuva turi daryti. Su naująja 
Lietuvos valdžia, kurią vadina 
,,nuosaikia ir realiai mąstančia", 
Rusija dabar atvirai sieja savo viltis 
pasiekti jai pageidautiną Lietuvos 
politikos posūkį.

Rusija spaus tol, kol pasiduos 
spaudimui. Po kiekvienos nuolai
dos bus reikalaujama kitos. Žinant 
kaip sunku atsispirti spaudimui, 
reikėjo perspėti dabartinę valdžią 
dėl pavojingos „žingsnis po žings
nio" („step by step") nuolaidų 
politikos ir ankstesnių politinių-tei- 
sinių Lietuvos nuostatų keitimo. 
Todėl, kai dabartinė valdžia kalba 
apie lankstesnę Rytų politiką, mes 
reikalaujame pasakyti, kokios bus 
lankstumo ribos.

d. Valstybės saugumo srityje:
Lietuvos saugumo struktūros yra 

griaunamos. Lietuvos saugumo tar
nybos vadovo — politinio kalinio, 
labai demokratiško, išmintingo ir 
nepriklausomo žmogaus — Petro 
Plumpos pakeitimas remiančiu 
LDDP žmogumi yra tikras iššūkis ir 
pasikėsinimas į šią gyvybiškai 
svarbią valstybės tarnybą. Išsklai
domas profesionaliai parengtas 
kovai su politiniu terorizmu ir ardo
mąja veikla, specialiųjų objektų ir 
svarbių užsienio personų apsaugai 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos ap
saugos skyrius.

Negali nekelti susirūpinimo, kad 
į reikšmingus valstybei postus ski
riami žmonės, dėl kurių agentūrinio 

bendradarbiavimo su KGB paskelb
ti kaltinimai nebuvo ištirti.

e. Demokratijos raidai:
Tuo po rinkimų turėjome progos 

įsitikinti, kad valstybės struktūros 
vėl tampa tik partinių sprendimų 
vykdytojos. Sprendimai, kaip ir 
anksčiau komunistams valdant, pri
imami LDDP struktūrose, o ne vals
tybės institucijose.

Seime valdančioji partija nuo pat 
pirmos dienos konkrečiais veiks
mais priminė, kad ji nelinkusi at
sisakyti sovietinės demokratijos ir 
sovietinės teisės tradicijų. LDDP 
kalba apie demokratijos ir politikos 
tęstinumą, o elgiasi priešingai.

LDDP priešinasi nekomunistinės 
opozicijos susidarymui. Tuoj po 
rinkimų LDDP pradėjo propaguoti 
jos vadovaujamos „didžiosios ko
alicijos" šūkį, skelbiasi sudariusi 
nepartinę-specialistų vyriausybę, 
už kurios veiklą stengiasi išvengti 
atsakomybės. Tokiu būdu siekiama 
atkurti Rytų Europos kompartijų 
seniai išbandytą jų vadovaujamų 
„liaudies frontų" variantą, o iš 
tikrųjų — vienos partijos valdžią. Iš 
tikrųjų dabartinė „specialistų" 
vyriausybė pirmą kartą po kovo 
11-sios yra tikra vienos partijos — 
LDDP — kontroliuojama vyriausy
bė.

Opozicijos galimybės viešai reikš
ti nuomonę yra menkos. Jau pasi
kėsinta uždaryti besisteigiančius 
nevalstybinės televizijos ir radijo 
kanalus. Dėl vadinamojo TV 26 ka
nalo, tarp kurio steigėjų yra Šiau
rės Amerikos lietuvių, net JAV
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ambasadorius S. Johnson oficialiai 
išreiškė susirūpinimą.

Nagrinėjant dabartinio politinio 
proceso pavojus nenoromis tenka 
prisiminti ketvirtojo dešimtmečio 
procesus Vokietijoje, kai legaliai 
atėję j valdžią naciai savo valdžiai 
įtvirtinti vis labiau ėmė naudoti 
nelegalias priemones ir susidoroti 
su savo politiniais priešininkais. Tik 
pokarinės Vokietijos denacifikacija 
įtvirtino demokratiją ir užkirto 
nėonacizmo restitucijos galimybes.

Nėra jokių garantijų, kad dabar 
pradėjusi nuo smulkių Konstituci
jos ir įstatymų pažeidinėjimų LDDP 
nesiims ir kitų neteisėtų būdų savo 
valdžiai įtvirtinti ir išlaikyti.

f. Pilietinės visuomenės kūrimui:
Daugelis praėjusio laikotarpio po

kyčių buvo paviršutinio, o ne 
giluminio pobūdžio. Dar nėra esmi
nių kultūros pokyčių. Sovietinis 
mąstymas ir tradicijos gajūs. Kita 
vertus, žmonės tebėra, kaip ir anks
čiau, labai priklausomi nuo val
džios, ypač nuo jos žemesniųjų 
grandžių, malonės. Nebuvo nei ju
ridinės, nei faktiškos giluminės 
desovietizacijos, tad labai lengvai 
galima visiška resovietizacija.

LDDP valdžia negalės sukurti vi
suomeninės taikos, nes tvirtos tai
kos — kaip ir valstybės — pagrin
du tegali būti teisingumas. Deja, 
teisingumas nėra LDDP veiklos or
ganiškos ištakos.

Daugelis padorių žmonių skaus
mingai išgyvena dabartinę padėtį. 
Viskas, kuo jie tikėjo ir vardan ko 
nesavanaudiškai dirbo nuo Sąjū
džio pradžios, yra vėl paniekinta.

g. Valstybės prestižui:
Per praėjusį laikotarpį Lietuva 

savo atkakliu laisvės siekimu ir 
principingumu užsitarnavo pasau
lio visuomenės dėmesį, pagarbą ir 
palankumą. Daugelio šalių parla
mentarai, valdžios pareigūnai, vers
lininkai ir piliečiai dažnai stengėsi 
padėti Lietuvai vien iš palankumo 
jai. Į trūkumus ir blogybes buvo 
žiūrima atlaidžiau, kaip į turinčius 
išnykti praeities dalykus. Lietuvai 
pasukus atgal, įsitvirtinant negaty
viems reiškiniams valstybės ir vi
suomenės gyvenime, Lietuva daug 
kam gali tapti neįdomiu mažu Rusi
jos satelitu. Daugelis žmonių gali 
nusigręžti nuo Lietuvos. Tokį kapi
talą kaip šalies prestižas lengva 
prarasti, bet labai sunku atkurti.

PREZIDENTAS

Vasario 14 įvyksiantys Preziden
to rinkimai turi didelę reikšmę 
Lietuvos raidai. Jie galutinai 
parodys ar tikrai tauta taip remia 
LDDP, kad leistų jai be atodairos 
ketverius ar net penkerius metus 
vykdyti totalinę savo politiką.

Štai kandidatas į prezidentus Al
girdas Brazauskas viena proga kal
ba, kad tapęs prezidentu jis — 
LDDP pirmininkas — bus visiškai 
laisvas nuo partinės įtakos, o kita 
proga apgailestauja, kad, neišrin
kus jo prezidentu, bus sugadinta 
LDDP valdžios piramidė — liks be 
viršūnės.

Tikrai nuo LDDP nepriklausantis 
prezidentas, kokiu būtų ponas Sta
sys Lozoraitis, galėtų bent kiek ap-
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saugoti Lietuvą nuo lemtingų užsie
nio politikos klaidų. Vidaus politi
koje prezidento galia dabartinės 
kompromisinės Konstitucijos yra 
apribota pirmiausia tuo, kad prezi
dentas gali skirti Ministerį Pirmi
ninką tik Seimui pritarus. Tad vy
riausybė bus visiškoje Seimo, o ne 
prezidento įtakoje. Prezidentas 
galės vetuoti LDDP daugumos pri
imamus įstatymus. Prezidento veto 
atmesti reikės pusės viso seimo bal
sų. Net be savo talkininkų LDDP 
tiek balsų turi.

* * *

Nenorėjau specialiai sutirštinti 
spalvų, kalbėdamas apie tokią gau
sybę grėsmių Lietuvai. Šiuos pavo
jus reikia matyti ir stengtis daryti ką 
įmanoma, kad Lietuvai būtų pada
ryta kuo mažiau žalos, kad išliktu
me laisvi ir nepriklausomi. Esame 
vienų vieni prieš savo grėsmes ir 
semtis stiprybės neturime iš kur 
kitur, kaip tik iš tikėjimo Apvaizda, 
tautos dvasios galiomis bei išmin
timi.

Lietuvos laisvinimo darbas yra 
sunkesnis ir užtruks žymiai ilgiau, 
negu dar neseniai atrodė. Niekas jo 
nenudirbs už mus visus.

Kauno senamiestis su Rotuše ir Jėzuitų bažnyčia. Nuotr. R. Rakausko.
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TURĖS ATEITI NAUJA KARTA

Su vyskupu Sigitu Tamkevičium kalbasi „Laisvosios Europos" 
radijo korespondentas Kaune Vidmantas Valiušaitis

i
V. V.: Rinkimų kampanijos išvakarėse Lietuvos Vyskupų konferencija 

išplatino ganytojinį laišką, pavadintą „Kuriant brolišką ir laisvą Lietuvą". 
Tame laiške, greta sielovadinio žvilgsnio į Lietuvos tikrovę, krikščioniškos 
žmogaus ir pasaulio vizijos, pateikiama pastabų ir dėl naujo visuomeninio 
klimato Lietuvoje sukūrimo. Laiške, be kita ko, buvo pasakyta, jog val
džios struktūrose lig šiol dalyvauja ne tik tikri Lietuvos patriotai, bet ir 
buvusieji sovietinės santvarkos aktyvistai. Nors daugelio politinė laikysena 
pasikeitė, bet kai kuriuos slegia kolaboravimo su okupantais našta. Re
miantis evangeliniu sūnaus palaidūno palyginimu, neužtenka vien grįžti 
į Tėvo namus ir sėstis prie vaišių stalo. Šventė ateina į namus, kai 
sugrįžusysis savo Širdyje ir prieš visą šeimyną gailisi už kaltes. Elemen
tari išmintis, politinis įžvalgumas turėtų skatinti buvusius sovietinės sant
varkos aktyvistus ne slapukauti slogioje tyloje, bet drąsiai ir viešai pa
smerkti visus nusikaltimus ir atitaisyti skriaudas nukentėjusiems. Esame 
įsitikinę, kad jie dar turi galimybę atlikti nuoširdžią atgailą ir pakeisti 
gyvenimo būdą". Jūsų Ekselencija, kaip matote besiklostančią Lietuvos 
vidaus gyvenimo padėtį savo Ganytojiškuoju žvilgsniu rinkimų į Seimą 
rezultatų Šviesoje?

S. T. Ruošdami ganytojinį laišką, mes, vyskupai, atkreipėme dėmesį į sūnų 
palaidūną, nes per 50 okupacijos metų tokių sūnų buvo gana daug. Žinojome, 
kad daugelis jų norės sugrįžti atgal ir norėjome priminti, kad sugrįžimas atgal 
galimas tik per atgailą. Labai gaila, kad daugelis nenori suprasti elementarių at
gailos dėsnių: klaidų pasmerkimo, atsiprašymo ir blogio pataisymo.

O rinkimų rezultatai nustebino ir giliai įskaudino, nes daugelio žmonių ap
sisprendimą nulėmė,,Egipto mėsa ir svogūnai", o ne ištikimybė Lietuvai. Kągi, 
esame tokie, kokie esame. Tikiu, kad iš savo klaidų mes mokysimės, nors pamokos 
kartais labai skaudžiai kainuoja.

V. V.: Sprendžiant apie rinkimų rezultatus iš minėtojo Vyskupų laiško 
perspektyvos, galima būtų manyti, jog balsavimo pasekmės yra ne tiek 
politinė, kiek moralinė problema. Ką, Jūsų Ekselencija, manytumėte apie 
tai, kaip vertintumėte rinkimų rezultatus, ypač Lietuvos kaime? Ar tai 
nereikštų, kad Bažnyčios įtaka visuomenėje vis dėlto yra mažesnė, nei 
buvo manyta iki šiol?
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S. T.: Persekiojimo metu Lietuvos katalikai daug kartų parodė heroišką išti
kimybę savo tikėjimui. Kai kas pradėjo galvoti, kad beveik visi lietuviai yra pa
našūs. Praėjusieji rinkimai parodė, kad daugelis katalikų yra tradiciniai ir iš jų 
galima laukti netikėčiausių sprendimų. Jei žmogus gali būti nesąžiningas, jei jis 
geria, jei nesirūpina būti ištikimas Dievui ir savo sąžinei, tai kodėl stebimės, kad 
šis žmogus rinkimuose labiau mato savo, o ne tautos interesus?

V. V.: Šiuo metu pasigirsta nuomonių, kad Lietuvos Bažnyčios hierar
chija rinkimuose palaikė Demokratinę darbo partiją...

S. T.: Šis teigimas neturi pagrindo. Hierarchija, kaip ir dera, vertina kiek
vieną žmogų, net nusidėjėlį. Ganytojiniame laiške meilė padiktavo daliai žmonių 
priminti atgailą. Šiandien per daug yra spekuliuojama Bažnyčios ir religijos var
du. Labai buvo nemiela per TV stebėti, kaip politinėje kovoje kai kurios partijos 
dangstėsi kryžiais, religija ir net dvasiškiais. Tai ne hierarchy kaltė, o paskirų 
žmonių ir partijų sąžinės reikalas.

V. V.: Vis dėlto, rinkimų rezultatai, kokie jie bebūtų, dar nėra 
galutiniai. Už savaitės — antrasis balsavimo turas. Ar galėtumėte šia proga 
tarti keletą žodžių?

S. T.: Dalyvaujant rinkimuose nereikia vadovautis emocijomis, o blaivia, 
krikščioniška išmintimi. Turime atminti, kad rinkėjų padarytos klaidos gali bran
giai kainuoti tiek mums, tiek tiems, kurie ateis po mūsų. Norėčiau Lietuvos žmo
nėms priminti tik tai, ką Lietuvos vyskupai neseniai rašė savo ganytojiniame laiš
ke, kad žmonės savo balsus atiduotų už tuos, kurie yra dori ir brangina krikščio
niškus principus. Šitokiais žmonėmis Bažnyčia labiausiai pasitiki.

V. V.: Ikirinkiminis Vyskupų laiškas baigiamas linkėjimu, kad „mūsų 
krašte įsitvirtintų broliškas sutarimas ir demokratiškumas. įsipareigojame 
siekti ir meldžiame Dievą, kad po rinkimų Lietuvoje būtų sutelkta vaisin
ga veikla ir įveikta žlugdanti konfrontacija ir baimė, abejonės ir 
nepasitikėjimas". Kokios būtų lauktinos valstybės ir visuomenės 
institucijų veikimo linkmės, formuojant būtiną tautos gyvenimui socialinį 
stabilumą?

S. T.: Dabartinės žmonių nuotaikos Lietuvoje kelia pagrįstą nerimą. Labai 
yra pavojingi kurstymai smurtui. Nereikia panikuoti, bet sutelkti jėgas pozity
viam darbui. Ypač reikia saugotis provokatorių, kurie gali pasitarnauti reakci
nėms jėgoms. Po rinkimų visi — esantys valdžioje ar opozicijoje — turės siekti, 
kad tautoje būtų ramybė ir kūrybinis darbas.

Šiuo metu, kai daugelis žmonių pasimetę, sunku būti optimistu, bet aš su 
viltimi žvelgiu į Lietuvos ateitį, nors netikiu, kad mes galėtume staiga pasikeisti. 
Tikriausiai reikės, kad ateitų nauja karta, kuriai krikščioniškos vertybės bus ne 
mažiau brangios, kaip šiluma ir talonai.

Kaunas, 1992, spalio 29
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KRAŠTAS,
KURIAME MAŽAI TAUTAI
PAVOJINGA GYVENTI
Užsienio valstybių įtaka Lietuvos politikai

VALDEMARAS KATKUS

Šios mano mintys keliais bruožais 
palies kai kuriuos Lietuvos užsienio 
politikos aspektus tarpukaryje ir da
bar, o taip pat ir mūsų kaimyni
nių arba apskritai užsienio vals
tybių įtaką Lietuvos vidaus po
litikai. 1940-taisiais metais So
vietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Molotovas brutaliai pasa
kė Lietuvos užsienio reikalų minist
rui Urbšiui: „Jūs turite būti pakan
kamai realistas, kad suprastumėte, 
kad mažųjų tautų laikas yra pra
ėjęs". Tuo pačiu metu, kai Raudo
noji armija judėjo link Baltijos 
valstybių, Winston Churchill, nu
jausdamas Vokietijos puolimą, 
ragino Britų kabinetą imtis visų 
priemonių to išvengti, pabrėžda
mas, kad nebūtų leidžiama mažo
sioms tautoms surišti sąjungininkų 
rankas. Reiškia, mažosios valstybės 
turėjo išnykti. Demokratija Europo
je buvo tuo metu mirusi. Lietuva ir 
daugelis kitų mažųjų valstybių bu

vo okupuotos. Ši demokratijos pro
blema tad nėra išimtinai palietusi 
tik Lietuvą ir tik su Lietuvos vals
tybe susijusi.

Geopolitinė padėtis

Skirtingą demokratijos supratimą 
ir skirtingą jos turinį, be kita ko, 
apsprendžia ir tautų istorinė patir
tis bei valstybių geopolitinė padėtis. 
Lietuvos valstybės užsienio poli
tikos esmę tiksliausiai yra aptaręs 
prof. Kazys Pakštas dar 1929 me
tais. Jisai sakė, kad Lietuvą reikėtų 
pavadinti kraštu, kuriame mažai 
tautai labai pavojinga gyventi. Ši
tame viename sakinyje telpa visa 
dramatiška Lietuvos istorija, pavo
jinga geopolitinė jos padėtis bei 
amžinas lietuvio noras saugiai gy
venti. Tad Lietuvos, kaip ir kitų Bal
tijos valstybių, problemos turi būti 
nagrinėjamos ir istoriniame kon
tekste, nes praeitis paaiškina dabar-
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Šis pranešimas apie užsienio 
valstybių politikos įtaką Lietuvos 
politikai buvo skaitytas 1992 m. ge
gužės 11 dieną Vilniaus Meninin
kų rūmuose, J Laisvę Fondo studi
jinės savaitės atidaromojo posė
džio metu. Jo autorius — Valdema
ras Katkus, buvęs Lietuvos Res
publikos Užsienio reikalų vicemi
nistru ir nepaprastu įgaliotuoju 
ambasadoriumi. Valdemaras Kat
kus yra taip pat J laisvę Fondo Lie
tuvos filialo tarybos narys, o nuo 
šio numerio dalyvauja ir Į Laisvę 
žurnalo redakcinėje kolegijoje.

tį. Antra vertus, istorinės patirties 
permąstymas leidžia geriau suvokti 
ir šiandienos kai kuriuos mūsų 
veiksmus bei naujai atsirandančias 
mūsų baimes.

1940 metų žiemą estas Heraldas 
Tameris, bandydamas apibrėžti 
Baltijos valstybių padėtį tarp Rytų 
Europos ir Centrinės Europos, tiks
liau tarp Rusijos ir Vokietijos, kėlė 
klausimą, ar jos (Baltijos valstybės) 
yra užtvara ar tiltas. Daugumas va
kariečių į jas žiūrėjo kaip į užtvarą, 
tačiau pačios Baltijos valstybės 
norėjo verčiau savyje matyti tiltą — 
tarpininką tarp Rytų ir Vakarų. 
Anot Kazio Pakšto, Lietuva, Latvi
ja ir Estija geopolitiniu atžvilgiu yra 
tranzito kraštai. Geopolitinė Balti
jos valstybių misija buvo sunki: iš 
vienos pusės, neleisti save pavers
ti antikomunistinio kryžiaus žygio 
prieš Sovietų Sąjungą priešakiniu 
postu, iš kitos pusės, nesileisti ir 
Sąjungai įtraukti žygiui prieš

Vokietiją. Reikėjo atrasti savo 
imunitetą ir prieš nacionalsocializ- 
mą, ir prieš komunizmą. Tai buvo 
Lietuvos vidaus politikos problema, 
diktavusi ir Lietuvos demokratijos 
formas.

Tokia geopolitinė situacija verčia 
ne opozicinę, o bendradarbiavimo 
politiką su regiono šalimis, patei
sinančią valstybių egzistavimą. Lie
tuvių tautoje yra gilus tikėjimas Va
karais. Juk tarpukario metu visos 
trys Baltijos valstybės savo ap
sigynimo veiksmus rėmė viena ir ta 
pačia prielaida, kad kuri nors di
džioji Vakarų valstybė ateis su rimta 
karine pagalba. Tas tikėjimas buvo 
didelis, nors su jokia didžiąja vals
tybe nebuvo sudaryta jokia karinė 
sutartis ir net nebuvo jokių pasita
rimų ta kryptimi. Tai buvo tik labai 
pageidaujama ir laukiama iliuzija. 
Visi trys Baltijos valstybių 
kariuomenių štabai vienodai manė 
ir ruošėsi gintis karo metu nuo So
vietų Sąjungos užpuolimo bent dvi 
savaites, kol kita didžioji valstybė, 
pavyzdžiui, Vokietija ar Anglija 
galės ateiti su karine pagalba.

Istorijos eigoje Lietuva dažnai 
būdavo priversta gintis nuo Vakarų 
ekspansijos į Rytus arba nuo Rytų 
ekspansijos į Vakarus, bet niekada 
nebuvo susidūrusi su reikalu kovoti 
prieš susijungusias Rytų ir Vakarų 
jėgas. O toks susijungimas tarp 
Rytų ir Vakarų, Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos vaidmenyje, kaip tik ir 
įvyko 1939 metų rugpjūčio 23 d., 
kada buvo padėtas taškas Lietuvos 
nepriklausomybei. Reikia pastebėti, 
kad besikartojant politinėms
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situacijoms, ligi pat šių dienų kar
tojosi ir panaši politinė strategija, 
kuri Sovietų Sąjungos nuo to laiko 
buvo taikoma Baltijos valstybėms. 
Štai keli pavyzdžiai.

Estija. Jau nuo 1939 metų pabai
gos sovietų karo laivai buvo užblo
kavę Talino uostą ir pradėję kontro
liuoti visą laivų judėjimą. Sovietų 
karo lėktuvai pradėjo pažeidinėti 
'Estijos oro erdvę, kai kurie sovietų 
karo laivai buvo įplaukę į Estijos 
teritorinius vandenis ir apšaudę 
estų lėktuvus, skraidančius virš 
sausumos. 1940 birželio 15, tai yra, 
dvi dienos prieš galutinę Estijos 
okupaciją, sovietų naikintuvai be 
įspėjimo numušė estų lėktuvą, skri- 
dusį iš Talino į Helsinkį. Visi 
keleiviai ir įgula žuvo.

Latvija. 1940 birželio 9 sovietai 
pradėjo užpuldinėti latvių pasienio 
sargybinius, už keletos dienų vie
noje pasienio būstinėje užmušė du 
sargybinius ir vieną moterį. 
Pagrobė 10 pasienio sargybinių ir 
keliolika vietinių gyventojų. Tai 
primena ir mūsų muitinių užpuldi
nėjimus paskutiniuoju laiku.

Lietuva. Lietuvius sovietai apkal
tino sovietų karių grobimu, muši
mu, žiauriais tardymais, kankini
mais ir kitokiomis sovietų išgalvo
tomis ir jų pačių vykdytomis pro
vokacijomis. Lietuvos vyriausybė 
buvo taip pat kaltinama už tariamus 
brutalius policijos veiksmus prieš 
Lietuvos komunistus, ■v

Si Kremliaus politika jau nuo tada 
buvo jaučiama visų trijų Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Ji tęsėsi iki pat 
šių dienų savo ekonomine blokada, 

tariamomis derybomis, Sausio 13— 
tosios žudynėmis, muitinių užpul
dinėjimais, žmonių grobimais, rug
pjūčio įvykiais ir kt. Visa ši istorinė 
patirtis mumyse išugdė klastingos 
Kremliaus politikos baimę.

Baltijos sąjungos prigimtis

Geopolitinė padėtis vertė ir verčia 
Baltijos valstybes vienytis. Dar 1918 
metais estai Paryžiuje pasiūlė di
džiosios Pabaltijo lygos projektą, į 
kurį turėjo įeiti Danija, Norvegija, 
Švedija, Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva ir Lenkija. Buvo numatoma 
sukurti Baltijos tautų sąjungą, ne
utralią galingųjų konflikte ir sau
gančią savo narių bei jūros laisvę. 
Lietuva siūlė pasitenkinti tik trijų 
Baltijos valstybių susijungimu, ku
ris būtų realesnis ir labiau įma
nomas to meto aplinkybėmis ir po
litinėje konjunktūroje. Po dvejų 
metų (1920 m.) Latvijoje, Budurių 
mieste įvykusi konferencija jau 
buvo tik tos didelės sąjungos ne
didelis atgarsis. Danija, Norvegija 
ir Švedija neatsiuntė savo atstovų, 
Lietuvos ir Lenkijos įtampa buvo 
taip pat didele kliūtimi. Tais pačiais 
metais pradėjo veikti Tautų sąjun
ga. Baltijos valstybės greitai pa
matė, kad jų įtaka ir balsai buvo ly
gūs nuliui, tačiau didžiųjų pavėsy
je atsirado pasitikėjimas kolektyvi
niu saugumu, todėl kuriam laikui 
buvo atsisakyta Baltijos sąjungos 
idėjos.

Nuo 1933 metų nacionalsocialis
tinė Vokietija nepageidavo stipraus 
politinio ir karinio bloko Pabaltijo
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erdvėje. Vokietijos diplomatai daž
nai bandydavo iškelti politinius 
skirtumus ar nesusipratimus tarp 
Estijos ir Latvijos, tarp Lietuvos ir 
Latvijos. Lenkai taip pat daug kartų 
nurodinėjo estams ir latviams, kad 
Lenkija nepageidautų Estijos ir Lat
vijos sąjungos su Lietuva. Todėl 
Baltijos valstybės vis daugiau ir 
daugiau linko prie individualaus 
neutralumo. Galima padaryti išva
dą, kad Baltijos valstybių neutralu
mas kaip tik ir gimė iš jų silpnumo. 
1939-1940 metais Baltijos valstybės 
bandė savo likimą spręsti kiekviena 
atskirai, atskirai svarstė ir Sovietų 
Sąjungos ultimatumus, tačiau re
zultatai buvo tie patys: visas jas 
aneksavo Sovietų Sąjunga.

Pagaliau po 50 metų, 1990 gegu
žės 12 d. Baltijos valstybių sąjunga 
buvo vėl įkurta ir Taline įvyko pir
masis tų valstybių Aukščiausiųjų ta
rybų pirmininkų susitikimas. Čia 
buvo atkurta 1934-tųjų metų Balti
jos valstybių santarvė, išdėstyta 
bendra pozicija Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu. Vytautas Landsbergis ten 
pareiškė, kad trijų AT pirmininkų 
susitikimo tikslas esąs sukurti bend
rą frontą prieš Kremliaus politinį, 
ekonominį ir karinį spaudimą. Tuo 
tarpu Latvijos Gorbunovas žymiai 
atsargiau pabrėžė, kad jokios inten
cijos formuoti kokį nors frontą netu
rėsime. Sovietų pozicija, už kelių 
dienų išdėstyta Pravdoje, buvo skep
tiška dėl Baltijos tarybos ateities, 
atkreipdama dėmesį, kad ir senoji 
Baltijos santara niekad objektyviai 
nefunkcionavo.

Praėjo keli metai, bet Baltijos vals

tybių sąjunga dėl įvairiausių objek
tyvių ir subjektyvių priežasčių vis 
dar nėra efektyvi. Jei anksčiau tokiai 
sąjungai trukdė tarpukario Vilniaus 
ir Klaipėdos problemos, šiandien 
atsiranda naujos. Lietuva jaučia tris 
gyvybiškai svarbius klausimus, do
minuojančius mūsų užsienio ir vi
daus politiką: tai buvusios sovietų 
armijos išvedimas iš Lietuvos, Lie
tuvos sienų nužymėjimas ir Rusijos 
ekonominės įtakos įveikimas. Žino
ma, svarbi ir Lietuvos ir jos piliečių 
saugumo problema, savaime su
prantama, turinti įtakos ir demokra
tijos plėtotei. Žmonėse kyla dides
nis saugumo ir stipresnės valdžios 
poreikis.

Šiaurės Europos idėja

Reikėtų iškelti dar keletą naujų 
faktorių, kurie per užsienio politi
kos ėjimus įtakoja ir mūsų vidaus 
politiką. Baltijos jūros regionas yra 
dabar pasikeitęs. Baltijos jūra yra 
atsidūrusi Europos įvykių centre. 
Komunizmui ir Sovietų Sąjungai 
sugriuvus, Europos padalinimas 
baigėsi, Baltijos jūra vėl tapo 
aktyvumo ir klestėjimo centru, šiuo 
metu vadinama Europos augimo 
zona. Politinis bendradarbiavimas 
plečiasi. Neseniai įsikūrė Baltijos 
jūros valstybių taryba, apimanti 
visas Baltijos regiono valstybes. Tai 
naujas pozityvus žingsnis šio regio
no istorijoje, naujas bendradarbia
vimas, kurio nebuvo pasiekta tar
pukario metu.

Geopolitinis ekonominių Šiaurės 
Europos ir Lietuvos santykių api-
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brėžtumas taip pat yra sąlygojamas 
ir tam tikromis Vakarų Europos — 
Šiaurės Europos ašies tendencijo
mis. Dabartinę situaciją galima įver
tinti kaip naują jėgų pasiskirstymą. 
Skandinavija savotiškai siekia už
imti prieškarinę Vokietijos vietą sa
vo santykiuose su Baltijos valstybė
mis. Tai įtakoja, be jokios abejonės, 
ir mūsų vidaus politiką, verčia iš 
naujo permąstyti mūsų geopolitinę 
situaciją.

Skandinavijos šalys suinteresuo
tos ir patenkintos Baltijos valstybių 
nepriklausomumu ir Rusijos kari
nių pajėgų atitraukimu iš betarpi- 
nės kaimynystės su jomis. Politiš
kai ir ekonomiškai stabilios Baltijos 
valstybės tampa vienu iš Šiaurės 
Europos saugumo užtikrinimo 
veiksnių, sudaro šitame regione 
daugiau stabilumo. Taip pat Šiaurės 
Europos valstybės yra suinteresuo
tos Baltijos baseiną padaryti ne
branduoline zona. Tai abipusis no
ras, kuris stiprina ir visų šių šalių 
vidaus politikos ėjimus. Baltijos jū
ros demilitarizavimas ir ekonominis 
bei kultūrinis bendravimas tarp ją 
apsupančių kraštų — vis tai pozity
vūs impulsai, ateinantys iš Skandi
navijos ir veikiantys mūsų pačių de
mokratinį gyvenimą.

Tačiau kartu atsiranda ir naujas 
reiškinys, nauja baimės rūšis, 
būtent naujo tipo finlandizacija. 
Finlandizacijos terminą kažkada 
nukalė ir Europai padovanojo Va
karų Vokietijos kancleris Franz 
Jozef Strauss, iškėlęs jį politiniuose 

debatuose. Nuo to laiko šis ter
minas liko egzistuojantis politinia
me leksikone. Finlandizacija apibrė
žiama kaip procesas, per kurį de
mokratinė tauta, gyvendama super- 
totalitarinės jėgos Šešėlyje, yra 
verčiama paklusti tokios jėgos do
minavimui ir pagaliau netenka sa
vo vidinės laisvės. Šiandien tam ter
minui yra suteikiamas kiek kitoks 
atspalvis. Tačiau, kadangi finlan
dizacija iš esmės yra politinio domi
navimo teorija, šiuo metu yra tik 
pasikeitusi jos dominavimo tech
nika. Karinį spaudimą pakeitė po
litinis spaudimas, ypač besireiš
kiantis per finansinę sistemą ir kre
ditus. Buvusios socialistinės šalys 
paprastai neturi kapitalo. Jis per pri
vatizaciją ateina iš užsienio vals
tybių. Bet per šį ateinantį kapitalą 
ateina ir užsienio įtaka bei jėga. 
Kasdieninis gyvenimas dažnai 
laipsniškai pertvarkomas taip, kad 
tarnautų pirmoj eilėj svetimųjų in
teresams, tuo atsiranda ksenofobi
ja — svetimųjų baimė ir neapykan
ta. Tai yra nauja apraiška, besireiš
kianti Rytų Europoje ir Lietuvoje. 
Gautomis iš Čekoslovakijos žinio
mis daugelis jos gyventojų su dide
le baime sutinka Simenso ir Volks- 
vageno koncernų skverbimąsi. Pa
mirštama ekonominė iš to nauda, 
imama baimintis dėl tautinės savi
monės. Tokios apraiškos jau paste
bimos bei matomos ir Lietuvoje. Tai 
viena iš naujausių mūsų baimių dėl 
savarankiškos ateities.
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IMPERIALIZMO TENDENCIJOS 
DABARTINĖJE RUSIJOJE

ZENONAS PRŪSAS

Paprastai, kai imperijos sugriūva, 
jas sukarusios tautos dažniausiai 
nebenori būti imperialistinėmis. Pa
vyzdžiui, vargu ar būtų galima su
rasti daug anglų, kurie norėtų atsta
tyti Britų imperiją. Ir vokiečiai, 
atrodo, gerokai pasikeitė, pralaimė
ję Antrąjį pasaulinį karą. įdomus 
yra ir rusų tautos nuotaikų keitima
sis. Kai prieš trejetą metų buvo 
iškelta mintis, kad gal ir pati Rusija 
turėtų pasitraukti iš Sovietų Sąjun
gos, tada tokia mintis daugumai 
rusų atrodė absurdiška. Bet tai įvy
ko net dvejiems metams nepraėjus. 
Gal tokia yra natūrali imperijų 
žlugimo eiga? Pradžioje, kai kuriasi 
imperija, didžioji tautos dalis prita
ria, bet kai pamato, kiek daug pa
stangų ir pasiaukojimo reikia tokiai 
imperijai išlaikyti, daugelis atvėsta. 
Grįžtama į natūralias savo tautos 
ribas. Taip buvo su romėnais, ang
lais, vokiečiais. Juk prisimename 
vokiečius 1935-45 metų laikotarpy
je. Jei jie ir nenorėjo užvaldyti viso 
pasaulio kaip rusai komunistai, vis 
dėlto bandė pasiglemžti didelę Eu
ropos dalį ir išplėsti vokiečių tautos 

ribas. O šiandien vokiečiai ne tik 
pasitenkina natūraliomis savo tau
tos ribomis, bet dar net leidžia len
kams pasilaikyti Sileziją ir dalį Ryt
prūsių — anksčiau daugiausia vo
kiečiais apgyventas sritis.

Atrodo, kad panašus procesas 
vyksta ir su rusais. Bet tik dalinai. 
Lyg ir leidžiama nerusams atsiskir
ti nuo Rusijos, bet jokiu būdu ne
norima atsisakyti žemių, dalinai ap
gyventų rusais. Rusai ir dabar yra 
pasidalinę į dvi grupes: vieni ir 
toliau norėtų išlaikyti imperiją, kiti 
pasitenkintų natūraliomis rusais 
apgyventomis sritimis. Daug rusų, 
ypač inteligentija, pradėjo suprasti, 
kad pasaulio užkariavimas gal nėra 
taip jau labai geras, siektinas ir 
realus tikslas, jei tai nualina, 
nuskurdina pačią Rusiją. Gera 
pamoka buvo ir Afganistano karas. 
Paaiškėjo, kad reikia milžiniškų 
pastangų ne tik pačiam 
užkariavimui, bet ir užimtų 
teritorijų valdymui. Todėl gal ge
riau yra grįžti į savo gamtos turtais 
turtingus namus ir kurti grynai ru
sišką kultūrą bei civilizaciją.
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Rusai demokratai

Tarp tų, kurie nenori imperijos at
statymo, yra vadinamieji rusai de
mokratai. Prie jų priklauso jau mi
ręs Sacharovas, Solženitsinas ir, at
rodo, Jelcinas. Pagal sovietologą Di
mitri Simes, nesą davinių, kad 
Jelcinas kada nors būtų bandęs de
stabilizuoti savo naujuosius kaimy
nus, kai Sovietų Sąjunga iširo. Jis 
nebandė sukiršinti tose valstybėse 
gyvenančias gana gausias rusų ma
žumas (žiūrėk Simes studiją, 1992 
m. Foreign Affairs žurnalo vasaros 
numeryje). Priešingai, Jelcinas ne
mažai parėmęs baltus, kai šie bandę 
atgauti savo nepriklausomybes. Ka
da 1991 metais Gorbačiovas dar 
bandęs išlaikyti Pabaltijį Rusijos 
globoje ir kontrolėje, Jelcinas, pagal 
Simes, atėjęs baltams į pagalbą. 
Kaip Rusijos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas, jis pareiškęs solidaru
mą baltams ir viešai prašęs rusų ka
rių ir karininkų, kad jie nedalyvau
tų eventualiuose kariniuose veiks
muose prieš Baltijos valstybes.

Apskritai politiniame Rusijos gy
venime imperijos panaikinimo šali
ninkai yra daugiausia susispietę va
dinamųjų liberalų grupėje, o impe
rijos išlaikymo šalininkai pas kon
servatorius, atseit pas Jelcino 
politinius priešus. Jelcinui daugiau 
pritaria jauni rusai. Pavyzdžiui, 
pagal 1991 metų pradžioje praves
tus apklausinėjimus, tarp 18 ir 25 
metų amžiaus rusų net 70% sutiko 
su Jelcino galvojimu, jog Sovietų 
respublikoms turėtų būt leista atsi
skirti, jeigu jos to nori. Tik 19% gal
vojo, kad nereikėtų leisti. Atseit tik
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mažuma pritarė imperializmui. Nė
ra tikslių davinių, rodančių kaip 
šiuo klausimu galvoja vyresnio am
žiaus rusai. Atrodo, kad pas juos 
imperializmo šalininkų yra daug di
desnis procentas, negu jaunimo tar
pe.

Kariuomenė

Visuomenės grupė, turinti gal di
džiausią procentą imperijos šali
ninkų, yra rusų armija. Gal dalinai 
dėl to, kad Sovietų Sąjungai sugriu
vus, ji labai prarado savo statusą. 
Krito karininkijos prestižas ir labai 
pablogėjo jų ekonominės sąlygos. 
Armijos gretos labai sumažėjo. Ir 
dar mažėja. Jei 1989 metais S. S-gos 
teritorijoje buvo 5.1 milijonai kari
nio personalo, tai 1990 metais nu
krito iki 4 milijonų, 1991 metais iki 
3.4 milijonų, o 1992 m. beliko tik 2.3 
milijonų. Ateityje Jelcinas planuo
ja kariuomenę dar sumažinti iki 1.5 
milijono, o karininkų skaičių suma
žinti net dviem trečdaliais. Ką tada 
jiems reikės daryti? Nenuostabu, 
kad jie yra už imperiją su didele ar
mija. Kariuomenės moralė yra labai 
žema. Ypač tarp karininkų, kurie 
grįžo iš Vengrijos, Čekoslovakijos ir 
kitų satelitų. Ten jie turėjo patogius 
butus, geras gyvenimo sąlygas, o 
dabar turi gyventi barakuose, kar
tais net palapinėse. Tarp kareivių 
drausmė labai pašlijusi, ypač tarp 
nerusų musulmonų iš Centrinės 
Azijos. įsakymų jie neklauso, ir 
dažnai karininkams reikia juos be
veik maldauti, prašyti, norint, kad 
jie ką nors atliktų. Nepadeda ir tai, 
nes neaišku, kokia yra kariuomenės
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paskirtis, kas dabar yra Rusijos 
priešas. Kariniuose pratimuose,Ne
bekariaujama'' prieš NATO. Netgi 
nėra aišku, kas yra vyriausias va
das. Karinė priesaika duodama 
naujajai dvylikos valstybių San
draugai. Atseit vyriausias vadas 
turėtų būti maršalas Šapošnikovas, 
Sandraugos valstybių vyriausias 
karo vadas. Bet algas išmoka Jelci
no vadovaujama Rusija. Todėl 
reikia klausyti Rusijos valstybės 
krašto apsaugos ministerio 
generolo Pavelo Gračevo. Tikrumo
je vyriausiu šios kariuomenės vadu 
turėtų būti pats Jelcinas. Bet pagal 
anglų žurnalą Economist nėra aišku, 
iki kokio laipsnio ši armija yra 
Jelcino kontrolėje. Pagal Economist 
(1992 m. rugpjūčio 22 d.) Jelcinas ir 
jo demokratai norėję krašto apsau
gos ministeriu paskirti nekariškį. 
tik aukštojo rango karininkijos 
spaudžiamas, Jelcinas turėjo paskir
ti generolą Gračevą. Tiesa, Grače- 
vas, atrodo, yra dalinai „Jelcino 
žmogus", bet už tai savo pavaduo
tojais jis turėjo pasirinkti „kietosios 
linijos" atstovus. Generalinio štabo 
viršininku yra pulkininkas genero
las Viktoras Dubyninas, o pulkinin
kas generolas Borisas Gromovas 
yra vienu iš šešių ministerio pava
duotojų. Gromovas yra buvęs vy
riausiu kariuomenės vadu Afganis
tano kare ir vėliau buvo vidaus rei
kalų ministerio latvio Pugo pava
duotoju. Tai tas pats Pugo, kuris 
nusižudė, nepavykus pučui prieš 
Gorbačiovą.

Pagal US News & World Report 
(1992 liepos 20, psi. 41) Gromovą 

labai mėgsta dauguma Afganistano 
karo veteranų, dar tebesančių ka
riuomenėje. Daugelis galvoja, kad 
tame kare jie išlikę gyvi tik Gromo- 
vo dėka, nes jis sugebėjęs išvengti 
didesnių nuostolių žmonėmis. Tuo 
metu jo vadovybėje tarnavę tokie 
žymesnieji karininkai, kaip dabar
tinis Rusijos viceprezidentas Ruts- 
koi, na, ir pats dabartinis krašto 
apsaugos ministeris Gračevas. Tai 
daro Gromovą labai įtakingu. Gro
movą reikėtų priskirti prie imperia
lizmo šalininkų.

Ne tik Jelcino, bet ir paties Gra
čevo rankos nėra visai laisvos. Kaip 
greitai bus galima Rusijos armiją 
sumažinti nuo 2.3 iki 1.5 milijonų? 
Gračevas yra pasakęs, kad tai būtų 
galima padaryti dar prieš 1995 metų 
pabaigą. Bet kiti generolai su tuo 
nesutinka. Sako — o ką darysime su 
800,000 atleistų karininkų ir karei
vių? Kur jiems gausime patalpų ir 
darbų? Todėl šis sumažinimas ne
galėsiąs įvykti anksčiau negu prieš 
2000 metus. Yra svarstomas ir sava
noriškos karo tarnybos klausimas. 
Bet pagal generolą Gračevą, panai
kinimas privalomos karo tarnybos 
ir perėjimas į savanorių armiją 
kasmet kainuotų apie 375 milijonų 
dolerių, arba virš 160 bilijonų rublių 
1992 metų kursu. Bet tai išspręstų 
naujokų problemą: 1992 metais tik 
apie ketvirtadalis kariuomenės am
žiaus vyrų buvo paimti į kariuo
menę. Kitus atleido nuo prievolės 
dėl studijų ar sveikatos, arba kai ku
rie ir nelegaliai išvengė karo tar
nybos. Tokių procentas didėja. To
dėl kai kurie generolai reikalauja,
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kad būtų išleisti griežtesni įstatymai 
dėl privalomo tarnavimo kariuome
nėje.

Dabartinis krašto apsaugos minis- 
teris Gračevas yra laikomas refor
matoriumi ir Jelcino šalininku. Jis 
yra viešai pareiškęs, kad perversmo 
atveju jis remtų Jelciną: net ir su ka
riuomene, jeigu to reikėtų. Ar jis 
gali kontroliuoti armiją? Atrodo, 
kad jis turi bent dalinę kontrolę. 
Pavyzdžiui, jis įtikino savo genero
lus, kad nesipriešintų atominių 
ginklų sumažinimo sutarčiai tarp 
Jelcino ir Bush. Jis yra pareiškęs, 
kad yra galimi dar didesni atominių 
ginklų sumažinimai, jei tą patį pa
darytų anglai ir prancūzai. Savo pir
muoju pavaduotoju jis paskyrė 
civilį, o ne kariškį. Jis yra pažadėjęs 
padaryti krašto apsaugos ministeri
ją pusiau kariška, pusiau civiline 
organizacija. Tarp kitko, jis taip pat 
išdrįso pasirašyti sutartį dėl kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos. Apsk
ritai Gračevas turi nemažai galių, 
bet jos vis dėlto yra ribotos.

Mažiau imperialistiškai nusiteikę 
ir nuosaikesni yra jaunesnieji ir 
žemesnio rango karininkai. Jie buvo 
susispietę į organizaciją, vadinamą 
„Skydu". Jos nariai simpatizavo 
Jelcinui ir dalinai rėmė pabaltiečių 
pastangas išsilaisvinti. Bet paskuti
niu laiku jų nuotaikos gerokai pasi
keitė: ir jie pradėjo kritikuoti Jelci
no politiką, pradėjo pritarti tiems, 
kurie norėtų sulėtinti demokratiza
ciją ir ekonomines reformas. Žymiai 
radikalesnė yra nauja 1991 metais 
įsisteigusi organizacija, pasivadinu
si „Karininkų sąjunga". Ji yra la

biau imperialistiškai nusiteikusi. 
Pavyzdžiui, ji yra prieš steigimą at
skirų tautinių karinių dalinių San
draugos valstybėse ir ypač yra su
sirūpinusi, kad nesusikurtų tauti
niai savisaugos daliniai Rusijos au
tonominėse srityse: Tatarstane, 
Baškirijoje ir kitur. Norėtų, kad 
būtų viena visų buvusių S. S-gos 
respublikų armija su generaliniu 
štabu Maskvoje.

Nomenklatūra

Kita visuomenės dalis, turinti 
daug imperializmą remiančių šali
ninkų, yra vadinama nomenklatū
ra. Jie ir dabar tebėra įsitvirtinę svar
biuose postuose, ypač provincijoje. 
Tai kolektyvinių ūkių pirmininkai, 
didelių fabrikų direktoriai, savi
valdybių viršininkai. Kaip ir kari
ninkams, — ir jiems gyvybinis inte
resas yra išlaikyti imperiją, tuo 
neprarandant valdžios ir pelningų 
tarnybų. Todėl jie visomis keturio
mis spiriasi Jelcino reformoms, ku
rios veda prie galutinio imperijos 
subyrėjimo. Nomenklatūrininkų 
tvirtovė yra Rusijos parlamentas, 
kuriame jie labai gausiai atstovau
jami. Jų pusėje yra ir parlamento 
pirmininkas Ruslanas Kasbulato- 
vas, vienu laiku buvęs labai artimu 
Jelcino bendradarbiu. Deja, keliai 
išsiskyrė. Ypač suinteresuoti kaip 
nors išgelbėti imperiją yra ginkla
vimo fabrikų direktoriai. Sunkiosios 
pramonės šulai yra susiorganizavę 
į „Piliečių uniją", kurios vadu yra 
Arkadijus Volskis. Jis yra labai įta
kingas Rusijos parlamente. Tai dau
giau centrą atstovaujanti grupė. Ji
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pasisako už reformas, bet vykdo
mas daug lėtesniu tempu. Norėtų 
laikino reformų pristabdymo. Ši 
grupė dalinai kooperuoja su Jel
cinu. Kai kurie jos nariai net palai
kė Jelciną per 1992 metų visuotinio 
parlamento posėdžius, įvykusius 
gruodžio mėnesio pradžioje. Keli 
grupės nariai yra Jelcino kabinete. 
Tai daugiau ekonominė, o ne politi
nė organizacija. Jos imperializmas 
nėra jau toks ryškus.

Ekstremistai
Kraštutiniai imperialistai yra susi

organizavę į „Tautinio išgelbėjimo 
frontą". Tai daugumoje „kietieji" 
seno raugo komunistai ir kraštuti
niai nacionalistai. Daug antisemitiz
mo. Jų tikslas: panaikinti demokra
tiją ir grįžti į autoritarinį valdymą. 
Laimė tik, kad ši grupė nėra gausi, 
nors ir labai triukšminga. Jelcinas 
savo dekretu yra šią organizaciją 
uždraudęs, nes ji norinti paimti val
džią nedemokratinėmis priemonė
mis. Deja, šis dekretas yra ignoruo
jamas.

Labai imperialistiškai nusiteiku
sių kraštutinių rusų nacionalistų 
tarpe kai kurie Rusijos politikos ži
novai išskiria dvi kiek skirtingas 
grupes: „raudonuosius" ir „ruduo
sius". Pirmajai grupei priklauso 
daugumoje anksčiau buvę aršiais 
komunistais ir tokiais pasilikę ir po 
Komunistų partijos panaikinimo. 
Daugelis iš jų yra neo-stalinistai, 
norį grįžti į Stalino laikus su kiek 
sumažintu teroru. Jie reikalauja So
vietų Sąjungos atkūrimo buvusiose 
ribose ir ne tik sustabdymo, bet ir 

panaikinimo jau įvykdytų reformų. 
Jie yra susispietę sekančiose parti
jose: Darbo žmonių socialistų, Ko
munistų bolševikų (Ninos Andreje- 
vos grupė) ir Komunistų darbinin
kų, kuri turėjusi ryšių su kai kuriais 
nepavykusio perversmo nariais, da
bar esančiais kalėjime. Nemaža šiai 
grupei prijaučiančių ar ir pri
klausančių narių yra rusai, pasilikę 
už Rusijos ribų, nerusų respubli
koms paskelbus nepriklausomybes. 
Yra suprantama, kodėl jie norėtų 
atkurti Sovietų Sąjungą.

„Rudieji" imperialistai šį vardą 
gavo nuo „rudojo maro", kuriuo 
buvo vadinami pogromai prieš žy
dus dar caro laikais. Ir jie, kaip ir 
„raudonieji", nekenčia demokrati
jos, bet nėra prieš privačią nuosa
vybę. Svarbiausia jų grupė yra 
„Naši" (Mūsiškiai), susikūrusi St. 
Petersburge. Jos vadais yra latvis 
pulkininkas Viktoras Alksnis ir 
Nikolai Petrušenko, kurie anksčiau 
vadovavo Sojuz (Unijos) frakcijai 
buvusiame ir dabar nebeveikiančia
me S. S-gos parlamente. Šiai grupei 
priklauso ir generolas Makašovas, 
kandidatavęs Rusijos prezidento 
rinkimuose. Juos remia ir žurnalas 
N aš Sovremenik (Mūsų dabartis). Pa
čiame šios grupės sparne ir beveik 
už jos ribų yra ir Vladimiras Žiri- 
novskis, Rusijos prezidento rinki
muose surinkęs beveik 7% balsų. 
Tai kraštutinis imperialistas, kalbąs 
apie įjungimą į Rusijos ribas ne tik 
Pabaltijo valstybes, bet ir Suomiją, 
Lenkiją ir net Alaską. Tai tas pats 
Žirinovskis, kuris žadėjo susitvar
kyti su Lietuva, ten išmesdamas
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atomines atliekas, kai pasidarysiąs 
Rusijos diktatoriumi.

Nei Raudonieji, nei Rudieji neturi 
programų, ką ir kaip jie darytų, 
atėję į valdžią. Pasitenkina tik 
skambiais šūkiais ir demagogija. 
Neturi nei patrauklių asmenybių, 
nei vadų, kurie galėtų sužavėti ne 
tik minias, bet ir tautos elitą. Abi 
šios grupės yra suskilusios į mažes
nes grupeles, nors ir susiorgani
zavusias bent formaliai į Tautinio iš
gelbėjimo frontą. Jiems būtų labai 
sunku susitarti, siekiant bendro 
tikslo. Atrodo, kad vis dėlto dides
nioji Rusijos visuomenės dalis yra 
„atsikandusi" imperijos. Pagal pas
kutinius nuomonių apklausinėji
mus, rusų tautos dauguma, nors ir 
būdama nepatenkinta dėl ekonomi
nių reformų atneštų sunkumų, vis 
dėlto nemato kitos alternatyvos 
šioms Jelcino pradėtoms politinėms 
ir ekonominėms reformoms. Nei 
Raudonųjų, nei Rudųjų organizaci
jos nėra gausios savo narių skaičiu
mi. Neatrodo, kad bent šiuo metu 
šios grupės pajėgtų įvykdyti per
versmą Rusijoje. Bet jos galėtų pa

daryti daug žalos, jei tą perversmą 
vykdytų Rusijos armija. Iš kitos pu
sės, niekas negalėtų kategoriškai 
tvirtinti, kad jos visai neturėtų 
galimybių paimti valdžią Rusijoje. 
Ekonomijai smunkant, žmonių ne
pasitenkinimas demokratija gali 
pasiekti ribą, kada ir diktatorius im
perialistas daugeliui gali pasirodyti 
geresne išeitimi, negu į anarchiją at
vedusi demokratija.

Ateities prognozė

Kokia gi yra Rusijos imperializmo 
ateitis? Atrodo, kad laikas dirbs 
demokratijos naudai. Imperializmo 
šalininkai yra daugumoje vyresnio 
amžiaus žmonės. Jaunimo pas juos 
beveik nesimato. Vyresniesiems iš- 
mirštant ar pasitraukiant į pensiją, 
jų vietas palengva užims jaunesnieji 
žmonės, kuriems demokratija yra 
priimtinesnė valdymo forma, negu 
imperialistinė diktatūra. Jei demo
kratija Rusijoje išsilaikys dar 10 
metų, mes, lietuviai, galėsime at
sidusti: rusiškojo imperalizmo pa
vojus mums bus praėjęs.

M&F SPAUSTUVĖ JAU KAUNE

„Morkūno ir Fondo" (M&F) spaustuvės mašinos jau Kaune. Jos buvo pakrau
tos Čikagoje 1992.XII.16, o Kauną pasiekė 1993.1.25. Tikimasi, kad kovo pra
džioje spaustuvė pradės darbą. M&F spaustuvės projektas, paruoštas Viktoro 
Naudžiaus, yra jungtinė korporacija. Jos pagrindą sudaro: M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje su reikalingomis mašinomis, Į laisvę fondo Lietuvos filialas su 
kompiuteriais ir spaustuvės personalu, Kauno Technologijos Universitetas su 
spaustuvės patalpomis, įrengimu, remontu, ir ribotas skaičius akcininkų su 
pradiniu finansavimu. J šią korporaciją įsijungė ir Baltoskandijos draugija 
Lietuvoje. Dar lapkričio mėn. pradžioje iš Kauno buvo atkviestas į Čikagą inž. 
Vidmantas Zavadskis, kuris gerai susipažino su spaustuvės darbu, padėjo ma
šinas pakrauti išvežimui ir vadovaus spaustuvei Kaune.
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KAIRIOSIOS MINTIES VYRAVIMAS 
LIETUVOS EKONOMIKOJE

JONAS PABEDINSKAS

Lietuvos dešinė — ją sudarančios 
grupės, frakcijos ar partijos — buvo 
taip vadinama daugiausia dėl jos 
pasisakymo bei nusistatymo prieš 
komunistus ir buvusių komunistų 
grupes, o ne dėl jos politinių pa
žiūrų ekonomikos srityje. Ir taip pa
siliko iki šių dienų. Tik pradėjus 
diskutuoti ekonomines krašto prob
lemas, dešinieji, jau nebe kaip vy
riausybės rėmėjai, sprendžiant spe
cifinius klausimus, pasirodys, kas ir 
kiek iš jų pasisakys už kolektyviz
mą, o kas daugiau už individualią 
sistemą. Pasirodys, kurios grupės 
norės didesnės valdžios įtakos vie
šajame valstybės gyvenime, o ku
rios leis piliečiams patiems apsi
spręsti dėl savos buities. Iki šiol 
patys pagrindiniai krašto valdymosi 
nusistatymai pasirodžiusiose politi
nėse deklaracijose arba priešrin
kiminėse programose buvo išreiš
kiami tik bendrybėmis. Kairiesiems 
dabar iškėlus specifinius pasiūly
mus, turės į juos konkrečiai reaguo
ti ir kitos grupės. Tokiu būdu, gali
ma tikėtis, kad pradės išryškėti ir tų 
susigrupavimų ekonominė pasaulė
žiūra.

Sąjūdžio rėmėjai ir jam prijau
čiantys iki šiol mažai toleruodavo 
kitokią nuomonę net ir ekonomi
niais klausimais, laikydami bet 
kokią vyriausybės veiklos kritiką 
nepatriotiniu pasireiškimu. Arba 
kiekvienu atveju eini su vyriausy
be, arba savo skirtingu nusistatymu 
palaikai buvusius komunistus, va
dinamąją kairę. Tik „nuosaikie
siems" taip aiškiai pralaimėjus per 
paskutiniuosius Seimo rinkimus, 
ne vienas dešinysis po rinkimų apie 
juos gražiai atsiliepė ir prisiminė jų 
gerą įtaką buvusiai Aukščiausiajai 
Tarybai. Yra pasisakymų, kad eko
nominiu galvojimu sucentrėjusi 
Krikščionių demokratų partija galė
tų užimti centro vietą, jeigu tik ji 
parodytų ir savo dešinesni nusista
tymą ekonominiais klausimais, 
duodama kitokias išeities galimybes 
nei Darbo partija.

Kalbama, kad Darbo partijos na
riai Seime nebus taip disciplinuoti, 
pravedant įvairius įstatymus, kaip 
dažnai galvojama, kad ir jų tarpe at
siras skirtingų nuomonių ekonomi
kos tvarkymo srityje. Atsiradus spe 
cifiniams uždaviniams ir atėjus
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Jonas Pabedinskas, šio straipsnio autorius, 
praeitos vasaros studijų savaitėje, Dainavo
je. Nuotr. K. Ambrozaičio.

laikui keisti įstatymus, gali būti, kad 
dabartinis Seimas parodys kitokį 
savo veidą, negu jis buvo rekla
muotas šūkiais prieš rinkimus. Tai, 
žinoma, nieko naujo. Vakaruose 
pragmatizmas dažnai nulemia po
litinę vyriausybės darbo kryptį, at
sisakant priešrinkiminių pažadų. 
To išdavoje ir Lietuvoje bus galima 
matyti, kas pagal ekonominės 
struktūros pasaulėžiūrą galvoja ir 
balsuoja, remdamiesi ,,kairės" ir 
,,dešines'' principais. Kas pagei
daus didesnės vyriausybės inter
vencijos krašto ūkyje ir kas pasisa
kys už privačią iniciatyvą. Kas už 
didesnius mokesčius ir valdžios 
darbus, o kas kapitalo telkimą, jo 
ugdymą bei pramonės vystymą 
paliks privačiam sektoriui.

Nežiūrint entuziastiško žemės 
ūkio, pramonės ir prekybos priva
tizavimo, Lietuvos dešinieji elgėsi 
lyg būtų kairieji. Vienas iš nuosai
kiųjų vadovaujančių asmenų — Eu
genijus Gentvilas —, aiškindamas 
jų santykius su Sąjūdžiu, pasakė: 
,,Politiniais siekiais ir tikslais mes 
nedaug skiriamės nuo Sąjūdžio. La
bai ryškiai skiriamės ekonomikos 
pozicija... Sąjūdis balsavo kaip 
kairieji, o mes balsavome kaip tikri 
dešinieji, palaikėm darbdavio inte
resus arba bendrą akcizo mokesčio 
mažinimą. Mūsų ir Sąjūdžio prob
lema buvo ta, kad Sąjūdis netolera
vo ekonomikos pozicijų skirtumo. 
Tai vadino vos ne politine išdavys
te... Žinau, kad idėjiškai aš nesu 
Sąjūdžio išdavęs, o dėl ekonominės 
politikos reikia ir pačiam Sąjūdžiui 
pagalvoti. Mes kaip tik ir norime 
pabrėžti, kad savo politikos ir ide
ologijos pozicija esame dešinieji, o 
ekonominiu požiūriu Sąjūdis kai
resnis už mus" {Apžvalga, Nr. 45, 
1992 lapkričio 13.)

Toks krašto ūkio tvarkyme į kairę 
nukrypęs dešiniųjų grupių galvo
jimas stipriai buvo matomas jų 
remiamos vyriausybės laikysenoje 
komandinės ekonomikos sistemos 
atžvilgiu. Tiek pramonę, tiek ir 
įvairias kitas krašto ūkio sritis 
nebuvo mėginta drastiškai išvaduo
ti nuo valdžios diktato ir leisti 
patiems žmonėms visuose sekto
riuose pasireikšti. Todėl atsiranda 
paradoksas, kad pavyzdžiui, buvu
si finansų ministerė p. Kunevičienė 
dabar reikalauja aukštesnių mokes
čių, o tuo tarpu kairieji darbiečiai
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kalba apie kelius kelti krašto ūkį iš 
apačios, ieškant būdų mokesčius 
sušvelninti.

Panašūs kaip p. Kunevičienės 
galvojimai rodo, kad daugelis deši
niųjų ne tik nesuprato, kas yra jų 
remiama „rinkos ekonomika", bet 
nesugebėjo ir vis dar nesugeba atsi
riboti nuo senųjų valdymosi formų.

Sėkmingas posovietinės ekono
mikos persiformavimas galimas tik 
pakeitus nomenklatūros valdymo 
sistemą. Nesvarbu, ar nomenklatū
ra išeitų iš dešinės, ar iš centro, ar 
kairės, ar ji būtų patriotinė ar ne — 
nomenklatūra, komandiniu būdu 
valdydama krašto ūkį, atveda jį į 
tokią padėtį, kurioje tik jinai gerai 
gyvena, o kiti turi pasitenkinti jiems 
numestais kauleliais. Lietuvos de
šinė, būdama valdžioje ir niekada 
neatsisakydama komandinės siste
mos, galėjo tik tautai tvirtinti, kad 
ši dešinioji nomenklatūra esanti 
geresnė (konkrečiai, patriotiškesnė) 
už kairiųjų. Tačiau išėjo taip, kad 
rinkimuose balsuotojai turbūt gal
vojo, jog ir kairieji nomenklatūri
ninkai nebus tokie blogi patriotai, 
o kaip valdininkai — gal ir daugiau 
patyrę bei efektingesni.

Kol dešinieji, tiek Sąjūdis, tiek ir 
krikščionys demokratai aiškiai ne
pradės galvoti ir veikti ekonomikos 
klausimuose kaip tikri dešinieji, tol 
jų pozicijos ekonomikoje bus silp
nos. Jie negalės atsispirti kairiųjų 
pasaulėžiūrai, kuri darosi vis prag
matiškesnė.

Šiai situacijai pataisyti nepadeda 
nei dabartinė krikščioniškosios min
ties politikų veikla bei jų galvosena. 

Vietoj studijuoti naujausias ekono
mines Vakarų mintis ir konsultuotis 
su Vakarų Europos kolegomis, mū
sų dešinieji vadovaujasi dar tarpu
kario idėjomis, Lietuvoje paskelbto
mis prieš 50-70 metų. Juk net ir „Į 
pilnutinę demokratiją" leidinyje 
paskelbtos valdymosi gairės yra jau 
40 metų senumo. Išeiviai jų nebe- 
peržiūrėjo, nebeatnaujino. O Lietu
voje iš viso yra taip sunku atsika
binti nuo viską galinčios ir viską 
duodančios valdžios idėjos. Kada 
pasaulyje ekonominio progreso 
duomenys aiškiai rodo, kad per 
didelė valdžios įtaka neatneša gerų 
rezultatų, lietuviai katalikai pačioje 
Lietuvoje, o taip pat ir išeivijoje vis 
dar nerado laiko ir noro apsižvalgy
ti, kas darosi pasaulyje, ir savo gal
vojimą sumoderninti. Vadinamoji 
dešinė, bandydama ekonominius 
klausimus spręsti kairiųjų prin
cipais, Lietuvai nepagelbės, nes 
daugeliu atvejų ji turės sutikti su 
kairiaisiais. O kur nesutiks, ji gali 
pasidaryti kairesne už kairiuosius.

Šiame posovietiniame laikotarpy
je nereikia didesnės valdžios in
tervencijos, nereikia didesnių mo
kesčių, daugiau darbuotojų minis
terijose ir iš viso didesnės valdžios 
galios. Jos ir anksčiau buvo per 
daug. Tik kairei tokia valdžios in
tervencija ir galia yra būtinai reika
linga. Juk ji panašiai reiškėsi anks
čiau per vietines nomenklatūras, 
reiškiasi ir dabar — ar tai būtų 
Afrikoje, ar buvusioje Sovietijoje. 
Siekiant išvaduoti Lietuvą iš eko
nominės nomenklatūros ir priartinti 
ją prie vakarietiškų standartų, reikia
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Klausomės poezijos ir prozos Dainavos studijų savaitėje. Nuotr. J.B.

tokios dešinės, kuri ir galvotų, išei
dama iš dešiniųjų ekonominių prin
cipų. Gaila, kad nežiūrint priešrin
kiminių pasisakymų, tokios gal
vosenos nesimato daug dabartinia
me Seime. Ne valdžios dotacijos, 
parama, mokesčiai ar įvairios pašal
pos sudarys pagrindą kurtis lietu
viškam kapitalui naujoms pramo
nėms steigti, o privatūs asmenys, 
organizacijos ir jų sutelktos lėšos. 
Be naujai kuriamų pelningų projek
tų ir naujos gamybos valdžia nega
lės susidoroti su artėjančia nepap
rastai sunkia nedarbo problema. Ši 
nedarbo problema jau seniai yra, ta
čiau komandinė valdžia — tiek kai
rės, tiek ir neseniai dar valdžiusi 
dešinė, — jos nenori pripažinti ir 

įvairiais būdais stengiasi ją užmas
kuoti. Juk didelis skaičius gaunan
čių Lietuvoje algas iš tikrųjų nieko, 
arba labai mažai ką dirba. Reiškia, 
tai yra užmaskuotas nedarbas. 
Gauti algą Lietuvoje — nebūtinai 
reiškia dirbti produktyvų darbą.

Tikros ekonominės dešinės nebu
vimas Lietuvoje gali nudelsti krašto 
ūkio atsigavimą. Dar blogiau, — 
pasinaudodama tokiu neaiškiu de
šiniųjų nusistatymu antikolektyviz- 
mo atžvilgiu ir valdžios galios gar
binimu, buvusioji nomenklatūra 
gali sugebėti į savo sistemą įtraukti 
naujus žmones, net ir iš dešiniųjų 
tarpo. Tuo būdu, Lietuva bus ir to
liau valdoma performuotos nomen
klatūros komandine tvarka.
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1992 studijų savaitės dalyviai Dainavoje renkasi nuleisti vėliavas. Nuotr. K. Ambrazaičio.

IR VĖL SAVAITĖ DAINAVOJE

JUOZAS BAUŽYS

Kai praeitais 1992 metais didžiulį 
mūsų išeivijos dėmesį buvo pasisavinu
si Lietuva, kai į ten jau nuo pat anks
tyvo pavasario vyko būriai ekskursan
tų ir pavienių keliautojų, buvo neleng
va įprastoje Dainavoje sušaukti bičiulius 
į tradicinę studijų ir poilsio savaitę. O 
ji vis dėlto įvyko — nors ir greitosiomis 
suruošta, nors savo dalyvių skaičiumi 
gal ir mažiausia, bet pakankamai gera, 
jauki ir, svarbiausia, darbinga. Darbin
ga ta prasme, kad buvo pašvęsta dau
giau laiko saviems organizaciniams LFB 

reikalams ir įvairiems pokalbiams. Be 
abejo, šį kartą atsirado daugiau laiko ir 
maloniam poilsiui prie Spyglio.

Lietuviškomis temomis

Tai buvo iš eilės jau 36-toji JAV ir Ka
nados lietuviškų studijų savaitė, rug
pjūčio 23-29 dienomis. Pirmąją savaitės 
paskaitą skaitė kun. Algirdas Paliokas, 
S.J., vos prieš keletą dienų atskridęs į 
Čikagą iš Kauno ir mielai sutikęs būti 
šios savaitės kapelionu. Jis buvo prašy
tas kalbėti apie religiją ir dvasingumą Lie-
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Kun. Algirdas Paliokas skaito paskaitą Dai
navoje. Nuotr. K. Ambrazaičio.

Gretimam puslapy: Viktoras Naudžius aiš
kina ,,Morkūno ir Fondo" spaustuvės Kau
ne projektą. Nuotr. J. B.

Apačioj: po rimtų dienos paskaitų gera ir pa
sijuokti. Kazys Ambrazaitis, Nijolė Bražė
naitė, Juozas Baužys. Nuotr. M. Ambrazai
tienės.

tuvoje okupacijos metu ir laisvėje, duoti pa
lyginamąją-apžvalgą, nušviesti dabar
tinę situaciją. Štai kelios jo paskaitos 
mintys:

Tikėjimas Lietuvoje okupacijos metais 
buvo palaikomas vyresniosios kartos. 
Ypatingai didelis religijos persekiojimas 
vyko mokyklose. Nureliginimas papras
tai ėjo kartu su nutautinimu. Bažnyčių 
lankomumas buvo sumažėjęs iki mini
mumo. Kunigų dalis buvo užverbuoja
mi, kiti nepajėgūs. Tačiau pasipriešini
mas buvo gajus: LKB Kronika, perrašo
mos knygos, neakivaizdinė pogrindžio 
seminarija išlaikė tikėjimą gyvą.

Laisvėjimo pradžioje tuoj pat pasi
rodė ir dvasinis atgimimas. Lankomu
mas jau 1989 m. paaugo net 25%, atsi
rado viso gyvenimo išpažintys, sakra
mentai pasidarė prestižo reikalas. Nuo 
1990 m. mokyklose dėstoma religija lais
vu noru pasirenkamai. Tačiau trūksta 
religijos pedagogų, vadovėlių. Dalis ku
nigų vis dar be iniciatyvos. Laukiama 

daug iš neseniai paskirto arkivyskupo 
Audriaus Bačkio. Organizacijos — atei
tininkai, skautai, Caritas — veikia pasi
gėrėtinai. Tik katalikų spauda vis dar 
silpna, Bažnyčioje tebejaučiama stagna
cija, Antrojo Vatikano reformos ateina 
labai pamažu. Tikintieji dar neatpratę 
nuo sovietinės galvosenos, nuo atsako
mybės bei iniciatyvos. Žodžiu, trūksta 
veiklių ir veržlių katalikų.

Kalbant apie ateities perspektyvas, 
prelegentas pastebėjo, kad viltys de
damos į vaikus ir sistemos nesugadin
tą jaunimą. Per vaikus ir jaunimo orga
nizacijas religija atgimsta ir šeimose. 
Auga charizmatinis judėjimas, o neretai 
pasirodančios sektos verčia Bažnyčią 
pasitempti.

Kun. A. Palioko paskaita buvo gyvai 
perteikta, su dėmesiu išklausyta ir 
susilaukė daugybės konkrečių klausi
mų. Reikia pastebėti, kad kun. Paliokas 
greit pajuto tarpusavę bičiulių nuotai
ką, artimai su visais bendravo, dalyva-
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vo diskusijose ir dienos metu nagrinė
tas mintis sekantį rytą mišiose vykusiai 
perleisdavo per savo trumpo pamoks
lo minčių spektrą.

įdomią paskaitą skaitė ir senokai Dai
navoje bedalyvavęs dr. Antanas Mus
teikis, kalbėjęs apie lietuvį mokslininką 
svetimoje aplinkoje. Dr. Musteikio paskai
ta buvo išspausdinta praeitam Į laisvę 
nr. 114. Tame pačiame numeryje buvo 
išspausdinta ir rašytojo Vytauto Volerto 
paskaita „Sis ir anas krantas" — apie su
sikalbėjimus ir nesusikalbėjimus tarp 
Lietuvos ir išeivijos.

Dviejų dienų paskaitos ir diskusijos 
buvo skiriamos dabartinės Lietuvos po
litinėms ir ekonominėms problemoms 
nagrinėti. Šių paskaitų prelegentai — 
Valdas Samonis, Toronto universiteto 
profesorius, tarptautinės teisės ir lygi
namosios ekonomikos specialistas, ir Jo
nas Pabedinskas, ekonomistas, tarptau
tinės prekybos konsultantas. Jie taip pat 
buvo ir vienas kito paskaitų koreferen- 
tais.

Valdas Samonis, labai vaizdžiai pa
naudodamas įvairias diagramas, kalbė
jo apie pokomunistinės ekonomikos 
transformaciją Rytų Europoje. Kaip pa
vyzdį pristatė Lenkijos ir kitų buvusių 
satelitų atvejus ir lygino juos su Lietu
vos ekonomikos kryptimis. Pastebėjo, 
kad itin sunkiai vyksta privatizacija: ne
nustatytos rinkos kainos, žmonių per
kamoji galia labai maža, nėra bankų, 
biržų ir 1.1. Apskritai pereiti iš sovietinės 
centrinio planavimo ekonomikos į rin
kos ekonomiką nėra taip lengva. Prele
gento nuomone, iki ekonomiškai stip
rios valstybės reikės daug laiko ir bent 
trijų tokios transformacijos fazių. Pir
moji fazė — sukūrimas rinkai pagrindo 
užtruks bent 3-5 metus. Tai savos va
liutos įvedimas, centrinis ir komerciniai 
bankai, privatizacija, socialinės 
infrastruktūros kūrimas. Antroji fazė —

Prof. Valdas Samonis kalba apie Lietuvos 
ekonomiką studijų savaitėje, Dainavoje. 
Nuotr. K. Ambrozaičio.

Gretimam puslapy: simpoziumas LFB veik
los klausimais. Iš k. — J. Baužys, K. Amb
razaitis, J. Ardys, V. Naudžius, A. Rauli- 
naitis. Nuotr. M. Ambrazaitienės.

galutinė desovietizacija užtruks net 
15-20 metų. Tai liberali rinkos ekonomi
ka, valstybės valdžios vaidmens suma
žinimas iki minimumo, išėjimas iš „ho
mo sovieticus sindromo", reiškia, išmo
kimas ir pripratimas dirbti. Ir tik tada, 
tai yra po 30 metų, valstybė taps 
ekonomiškai pajėgia. Juk dabar esa
me tik pokomunistinės ekonomikos 
transformacijos pačioje pradžioje. 
Reikia suprasti, kad reikės daugelio 
metų laiko, kantrybės ir vilties. Nebent 
nauja švietimo sistema per mokyklas ir 
Bažnyčią galėtų šią desovietizacijos 
trukmę sumažinti. Bet reikia atsiminti, 
kad valstybė bus tiek pajėgi, kiek 
pajėgūs bus jos žmonės. Pilietinės 
visuomenės ugdymas yra būtinas, nes 
tik per ją išaugs ir valstybės gerovė. V.
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Samonio paskaitos mintys susilaukė 
gausių klausimų.

Jono Pabedinsko paskaitos mintys 
buvo išspausdintos praeitame Į laisvę 
numeryje atskiru straipsniu, pavadin
tu ,, Žvilgsnis į politinę ir ekonominę Lie
tuvos transformaciją".

Pokalbiai — simpoziumai

Vienos popietės simpoziumo tema 
buvo ,,LFB dabartinė veikla ir ateities 
perspektyvos". Simpoziumo dalyviai: 
K. Ambrozaitis, J. Ardys, J. Baužys, V. 
Naudžius, A. Raulinaitis. Buvo kelia
mi tokie aktualūs klausimai, kaip ry
šio palaikymas su buvusiais rezisten
tais Lietuvoje, ar veiklą Lietuvoje vys
tyti ir remti kultūrine ar politine kryp
timi, kaip sudaryti Lietuvoje ekonomi
nę ir finansinę bazę tokiai veiklai vys
tyti, kokia ateitis Į laisvę žurnalo, toli
mesnių studijų savaičių, gal atėjęs laikas 
LFB veiklą sustabdyti? Tokie ir panašūs 
klausimai iš simpoziumo dalyvių ir au
ditorijos susilaukė gyvos reakcijos. 
Sprendimų gal ir nepadaryta, nors vi
siems padarė įspūdį kun. A. Palioko 
žodžiai, kad nereikėtų naikinti esančios 

idėjos ir veiklos, nesukūrus ko nors ge
resnio.

Kita popietė buvo skirta Į laisvę fon
do ir Lietuviškų studijų centro narių 
metiniam susirinkimui. Aptarta veikla, 
patvirtintos naujos valdybos, plačiau 
kalbėta Į laisvę žurnalo reikalais, 
liečiančiais redakciją, skaitytojus, bend
radarbius ir lėšas.

Viktoras Naudžius supažindino be
sidominčius ,,Morkūno ir Fondo" 
spaustuvės perkėlimo į Kauną eiga ir 
galimybėmis ten išvystyti naudingą 
darbą.

Labai įdomų, aktualų ir gyvai prista
tytą pranešimą padarė Algis Raulinai
tis, kuris maždaug tris mėnesius gyve
no Lietuvoje ir buvo Užsienio reikalų 
ministerijos patarėju. Kalbėjo apie pa
dėtį Lietuvoje, AT ir vyriausybės dar
bą, apie konkrečius jo kaip konsultan
to uždavinius taisant Helsinkio konfe
rencijos deklaraciją, kuri buvo pristatyta 
Muencheno konferencijoje ir Nato su
važiavime.

Vienos pavakarės rėmuose kalbėjo 
Liuda Rugienienė, apžvelgusi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą Lemon-
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Viršuje: ateitininkų ,,Grandies" korporantai, dalyvavę 1992 studijų savaitėje. Iš k. — 
Viktoras Naudžius, Juozas Baužys, Aleksas Kulnys, Algis Bražėnas, Vytautas Volertas, 
Pranas Baltakis, Jonas Vasaris.

Apačioj: pokalbyje prie Baltojo namo dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Petras Žemaitis ir dr. 
Aldona Bartusevičienė iš Lietuvos. Nuotr. M. Ambrazaitienės.

Gretimam puslapy: šios studijų savaitės vadovai — Marytė ir Vytautas Petruliai Nuotr 
/• B.
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te. Pasidžiaugė, kad tokiame seime pir
mą kartą dalyvavo atstovai iš Rytų — 
buvusios Sovietų Sąjungos respublikų 
ir satelitinių kraštų. Gera buvusi ir dr. 
V. Bieliausko paskaita, atskleidusi dva
sinės kultūros padėtį Lietuvoje, bei 
įšauktos diskusijos apie archyvų išsau
gojimą. Tačiau seime buvo pastebimi ir 
netinkami dalykai bei trūkumai. Reikėjo 
geresnio pasiruošimo, trūko informaci
jos, kai kurie pranešimai, ypač Finansų 
komiteto, nebuvo paruošti, nebuvo tik
rų rinkimų, atrodė, kad jie iš anksto bu

vo surežisuoti. Iš viso, susidarė įspūdis, 
kad PLB seimas vyko tik Tautinių šokių 
šventės šešėlyje.

Pranešimą iš neseniai Birštone su
rengtos Lietuvių Bendruomenės konfe
rencijos padarė ten dalyvavęs Vacys 
Rociūnas. Šios konferencijos pagrindi
nė tema buvusi ,,Lietuva, išeivija ir 
neišnaudotos galimybės". Vyko paskai
tos, pranešimai, dalyvavo 87 delegatai 
iš 7 kraštų. Konferenciją organizavo 
Ingrida Bublienė.

Apie gegužės mėnesį Lietuvoje įvy
kusią J laisvę fondo studijų savaitę ir ap
skritai apie JLF Lietuvos filialo veiklą re
feravo J. Baužys ir kiti ten dalyvavę.

Organizacinių reikalų posėdyje buvo 
svarstomi kitų metų LFB savaitės klau
simai. Nutarta ateinančią savaitę vėl 
rengti Dainavoje liepos mėn. antroje 
pusėje. Sudaryta rengimo komisija iš 
Marytės Petrulienės, Viktoro 
Naudžiaus ir Vytauto Petrulio. Pro
gramos paruošimu rūpinasi LFB tarybos 
prezidiumas. Artėja nauji LFB tarybos 
rinkimai. Rinkimų komisiją sudaryti 
pavesta Cleveland© sambūriui.

Vakarais būdavo jaukūs pabendravi
mai, video filmų peržiūra: buvo rodo
mas dr. Adolfo Damušio gyvenimo vi
deo ir Lietuvoje paruoštas video iš Luk
šos-Daumanto minėjimo.

Šeštadienio vakare įvyko literatūros 
ir poezijos vakaras su Julija Švabaite- 
Gyliene ir Vytautu Volertu. Poetė Juli
ja skaitė savo poezijos pluoštus, 
prasidedančius Australijos vaizdais ir 
nusidriekiančius iki Tanko 284, 
sutraiškiusio Loretos Asanavičiūtės 
gyvybę. Vytauto Volerto novelė ,,Mudu 
abu du" ir humoristinė J. Gylienės 
novelė užbaigė šį tikrai nuotaikingą ir 
paskutinį stovyklos vakarą. Buvo 
nuoširdžiai padėkota visiems 
prisidėjusiems prie šios savaitės 
suorganizavimo ir jai vadovavimo.
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NUOSTABUS DOMO AKSTINO DARBAS

Kauno viešojoje bibliotekoje nuo 1992 
gruodžio 7 iki 22 d. buvo suruošta ne
eilinė paroda, pavadinta KOVOSE UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ. Jos eksponatai — 
kopijos įvairių originalių dokumentų, 
laiškų, leidinių, archyvinės medžiagos, 
pogrindinės poezijos, atsiminimų — į 
parodos lankytojus prakalba apie tautos 
praeitį ir rezistenciją. Parodą surengė Į 
laisvę fondo Lietuvos filialo Rezistenci
nio paveldo komisija, o jos pagrindinis 
autorius ir organizatorius yra Domas 
Akstinas. Dar komunistinės priespau
dos metais jis jau perrašinėdavo ir kitaip 
multiplikuodavo vertingas, tačiau drau
džiamas knygas bei retus rankraščius: 
Šapoką, Maceiną, Kuraitį, Šalkauskį, 
Ivinskį ir kt. Rinko ir partizanų bei trem
tinių dainas, prisiminimus, įvairius par
tizanų veiklos dokumentus.

Apie šį jau 30 metų besitęsiantį Domo 
Akstino darbą ir jo suruoštą parodą 
š.m. sausio 8 d. XXI amžiaus numeryje 
rašo J.R.: „...Tai savotiška paroda. Jos 
eksponatus galima ne tik apžiūrėti, bet 
imti į rankas, vartyti, skaityti jų 
tekstus... tada jie prakalba istorijos 
kalba, lankytoją sudomina, sujaudina, 
ir jis, užmiršęs laiką, paskęsta toje 
netolimoje praeityje... Rezistencinio 
paveldo komisija, gavusi dauginimo 
aparatūrą iš užsienyje (JAV) esančio 
Fondo centro, turi paprastą ir konkretų 
tikslą: medžiagą, kurios tėra vienas eg
zempliorius, padauginti ir tuo būdu už
tikrinti, kad ji nežūtų. Iki šiol padaryta 
daugiau kaip 60,000 kopijų! Sunku įsi
vaizduoti, koks tai milžiniškas darbas, 
bet lengva suvokti, kad tai galima pada
ryti tik fanatiško pasiaukojimo, didelio 
entuziazmo dėka../'

Parodoje eksponatų yra įvairiausių: 
atrasta Z. Ivinskio archyvinė medžiaga, 

vysk. Valančiaus bylos dokumentai, 
Mykolaičio-Putino „išpažintis" dėl jo 
kompromisų Korsakui ir komunisti
niam režimui, dail. P. Kiaulėno laiškai 
ir daugybė kitų. Bet „didžioji eksponatų 
dalis — tai istorija, kurios žaizdos dar 
ir šiandien kraujuoja... partizanų kovų 
heroika ir tragiką. Ši eskpozicijos dalis 
yra reikšminga dėl to, kad pastaruoju 
laiku ryškėja tendencija sumenkinti par
tizanų kovų reikšmę, o kartais net dis
kredituoti ją", — rašo toliau XXI amžius.

Apie Domo Akstino entuziastišką il
gų metų darbą skaitome ir Gimtajame 
krašte, 1992.XII. 17-23 numeryje. Rašo V. 
Jankauskas: „...D. Akstinui sunku su

skaičiuoti, kiek jis atgaivinęs ir išleidęs 
į gyvenimą unikalių leidinių. Per L. 
Dambrauską susisiekė su JAV veikian
čiu I laisvę fondu, kuris atsiuntė apara
tūrą literatūrai dauginti". Pats D. Aks
tinas pokalby su straipsnio autorium 
toliau taip sako: „Šio fondo dėka pa
dauginti kūriniai su jo ženklu pasklido 
po bibliotekas, privačias kolekcijas. 
Darydamas kopijas, pratęsiu dokumen
tų fizinį išsilaikymą. Yra tokios partiza
nų spaudos, kuri beveik sunykusi, pa
imta į rankas trupa, o kopijos — priei-
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1993 STUDIJŲ SAVAITĖS

• 2-roji Į laisvę fondo lietuviškų studijų savaitė Lietuvoje rengiama 
1993 liepos 11-18 dienomis Birštone. Šios savaitė tema — „Lietuvos Ne
priklausomybei 75-ri". Rengia ĮLF Lietuvos filialas. Laukiama svečių 
iš Amerikos ir kitų kraštų. Tuo tarpu platesnių informacijų dėl kainų, 
registracijos dar neturime.

• 40-ji Europos lietuviškų studijų savaitė bus rugpjūčio 1-8 dieno
mis Augsburge, Vokietijoje. Savaitę organizuoja Alina Grinienė ir R. 
Hermanas. Moderatoriai: dr. K. Čeginskas, dr. S. Girnius ir V. Natke
vičius. Jau galima registruotis šiuo adresu: A. Girnius, Diamantstr, 8000 
Muenchen 50. Nakvynė ir maistas — 490 DM. Registracijos mokestis 
— 100 DM.

• 37-ji JAV ir Kanados lietuviškų studijų savaitė ir vėl bus Daina
voje rugpjūčio 1-8 dienomis. (Gaila, kad jos laikas sutampa su Europos 
savaite.) Rengia LFB, organizuoja specialus komitetas. Platesnės infor
macijos bus skelbiamos spaudoje. Kas norėtų iš anksto registruotis, pra
šome kreiptis šiais adresais: M. Petrulienė, 30115 Brookview, Livonia, 
MI 48152, arba V. Naudžius, 5733 N. Sheridan Rd., #29-C, Chicago, IL 
60660.

narnos daugeliui..." Tik D. Akstinas 
skundžiasi, kad brangsta elektra, pra
deda trūkti chemikalų dauginimo apa
ratui.

Su nuostaba ir padėka žiūrime į Do
mo Akstino ir visos JLF Rezistencinio 
paveldo komisijos darbą. Būtų gera, jei 
mūsų žurnalo skaitytojai tam darbui pa
remti prisiųstų savo aukų. Amerikoje ir 
Kanadoje čekius galima siųsti J laisvę 
fondo vardu, pažymint, kad ši auka ski
riama Rezistencinio paveldo komisijai 
Lietuvoje. JLF iždininko adresas: A. 
Pargauskas, 8908 Butterfield Ln., Or
land Park, IL 60462.

J. B.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

2% METŲ — kas padaryta ir ko ne
padaryta atgavus Nepriklausomybę? 
Straipsnių rinkinys, kuriame keliami 

klausimai: ką Sąjūdis padarė, ko jis 
nepadarė ir ką dar galėtų padaryti. Rašo 
net 26 Lietuvos autoriai: teologai, filo
sofai, ekonomistai, rašytojai ir kt. Pami
nėsime tik kelias pavardes: kun. V. 
Aliulis, D. Kuolys, J. Tumelis, VI. Vili
mas, R. Vaičiūnaitė, K. Saja, J. Mike
linskas ir daug kitų. Šį 108 psl. rinkinį 
1992 metais Vilniuje išleido Lietuvos 
Respublikos piliečių chartija ir I laisvę 
fondo Lietuvos filialas. JAV gaunama 
pas knygų platintojus.

ASMUO IR VALSTYBĖ, 1941 metų 
sukilimo 50-mečiui paminėti konferen
cijos, įvykusios Kaune 1991 birželio 22, 
pranešimai. Nedidelėje (68 psl. teksto 
ir 20 psl. nuotraukų) knygelėje sudėta 
12-kos ten kalbėjusių autorių kalbos bei 
pranešimai. Juose atsispindi sukilimo 
įvykių apžvalga kartų požiūrio ir nuo
monių pliuralizmo dvasioje. Pačią kon-
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ferenciją organizavo ir šį leidinį išleido 
J laisvę fondo Lietuvos filialas. Išleista 
1992 m. pabaigoje.

1991 SUVAŽIAVIMO DARBAI - 
JAHRESTAGUNG. Tai paskaitos, skai
tytos Lietuvių Kultūros Instituto 
Vokietijoje 1991 m. suvažiavimo metu. 
Visos paskaitos ten skaitomos vokiečių 
kalba, tad ir šiame leidinyje jos taip 
išspausdintos. Autoriai: Arthur Her
mann, Friedrich Waitz von Eschen, Jo
nas Norkaitis, Vincas Bartusevičius. Fla
tus įvairių Lietuvos Atgimimo laikotar
pio dokumentų skyrius. Išleido Lietu
vių kultūros Institutas, Lampertheim. 
Redagavo V. Bartusevičius. 195 psl.

DEMOKRATIJA 
NEUŽTIKRINA LAISVĖS

1992 m. Į laisvę rudens laidoje tilpo 
Juozo Baužio trumpas, tačiau ten nebu
vusiam daug pasakąs, reportažas apie 
Lietuvoje vykusias ilgokas diskusijas 
tema — „Pilnutinė demokratija". I Lais
vę fondo surengtų studijų minčių susu
mavimą pateikė Adolfas Darnusis.

Abu straipsnius perskaičius, susidarė 
įspūdis, jog gera dalis pranešimų būta 
ne į temą. Taip pat atrodo, jog ir pati 
tema neatitiko studijų savaitės pagrin
diniam siekiui, kurį, manytumei, tiks
liai nusakė AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis: „kokia turėtų būti mūsų 
valstybė". (Visi pabr. V.B.) Tad 
atrodytų, kad tai neturėjo nieko bendro 
su „pilnutine demokratija".

„Demokratija" nėra nei ideologija, 
nei politinė programa, nei pasaulėžval
ga, o tik, kaip Lietuvių Enciklopedija 
teisingai nurodo, „valstybės forma". 
Tai tik viena iš valstybės formų, kaip an
tai monarchija, respublika, diktatūra, 
oligarchija bei anarchija. Skaitant repor
tažą ir pareikštų minčių santrauką per
šasi išvada, kad svarstybose buvo sie
kiama Lietuvos, kuri būtų nepriklauso

ma valstybė, laisvame pasaulyje, valdo
ma laisvų žmonių, kur visi piliečiai tu
rėtų lygias teises, kurias užtikrintų pa
grindinis valstybės įstatymas — konsti
tucija, atremta „į krikščioniškas verty
bes".

Vienok visa tai, kaip ir minėta „išba
lansuota trijų valdžios institucijų siste
ma", jokiu būdu netelpa į „demokra
tijos" (valstybės formos) rėmus. Tuomi 
nusakoma „Respublika". Nes „demok
ratija (,graikiškai — „liaudies valdžia") 
yra daugumos valios valstybinė išraiš
ka, kurioje dauguma net neprivalo pai
syti mažumos teisių, ir net neprivalo ap
sikrauti" „konstitucijos" varžtais val
džiai. Priedu, tą formą gali pasirinkti ne 
tik krikščionys, bet ir ateiistai, budistai, 
musulmonai, žydai ar net „barbarai". 
Atidžiau stebint krenta į akį tendencija 
Vakaruose eliminuoti iš politinio žody
no žodį „laisvė", pakeičiant jį dauge
liui neaiškiu ir neapibrėžtu „demokra
tijos" terminu. Atrodo, jog ir mūsuose 
pasiduodama šiam įtaigojimui. Todėl 
keistai atrodo, kai kalbama apie politi
nę, socialinę-ekonominę, kultūrinę bei 
tarptautinę demokratiją. Gal buvo ma
nyta apie „demokratinę" politiką bei 
ekonomiją, kai piliečių dauguma turi 
balsą ir daro sprendimus. Kiek supran
tu, „Respubliką" arčiausiai galima pri
artinti demokratiniam terminui — pava
dinant ją „reprezentacine demokra
tija", kadangi daugumos atstovai įga
liojami daryti sprendimus už daugumą.

Dažnai nesusikalbame, kadangi nerū
pestingai naudojame terminus, kurie ne 
visada reiškia tai, kas norima pasakyti. 
Ypač grėsmingas yra terminas „pilnu
tinė demokratija", kas turėtų ar galėtų 
reikšti nevaržomą daugumos tironiją. 
Vienok iš minėtų straipsnių neatrodo, 
kad kas nors būtų net pagalvojęs apie 
tokią Lietuvą.

Vilius Bražėnas
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Į LAISVĘ 1992 metų aukos

GARBĖS RĖMĖJAI: dr. K. Ambrozaitis, J. Ardys, dr. M. Arštikaitytė- 
Uleckienė, V. Baleišytė, K. Bružas, A. Dundzila, St. Džiugas, S. Girnius, 
prel. J. Kučingis, dr. V. Majauskas, V. Maželis, J. Mikonis, E. Pakulienė, 
dr. A. Šležas, A. Šmulkštienė, V. Volertas, dr. P. Žemaitis, LFB Čikagos 
ir Los Angeles sambūriai.

GARBĖS PRENUMERATORIAI: V. Akelaitis, J. Ambrizas, dr. A. Aviža, 
A. P. Bagdonas, L. Bajorūnas, A. Balsys, dr. A. Baltrukėnas, K. Baltru- 
konis, L. Baltrušaitienė, L. Barauskas, Br. Barisas, V. Barisas, A. Barz- 
dukas, J. Bežys, A. Bražėnas, dr. Z. Brinkis, V. Brizgys, A. Bumbulis, 
Br. Burchikas, R. Bureikienė, dr. S. Čepas, K. Čepienė, dr. A. L. Čepu
lis, J. V. Černius, E. R. Česonis, kun. M. Čyvas, VI. Čyvas, kun. dr. M. 
Cukuras, A. Damušis, J. Damušis, J. Daugėla, K. Dočkus, I. Eitmanienė, 
J. Gelumbauskas, V. Gečas, K. Gimžauskas, J. Girnius, J. Grigaitienė, 
F. Ignaitienė. D. Jakienė, A. Janušis, P. Karalius, dr. P. Kaufmanas, po
nia Kazickienė, V. Kazlauskas, kun. M. Kirkilas, dr. P. Kisielius, dr. J. 
Kižys, D. Kojelytė, Br. Krakaitis, kun. R. Krasauskas, V. Krikščiūnas, kun. 
M. Kriščiūnevičius, V. Kulbokas, V. Kuzmickas, S. Laniauskienė, J. B. 
Laučka, dr. E. Lenkauskas, J. Lungienė, L Mališka, P. Matekūnas, A. Ma
sionis, prof. V. Marijošius, V. A. Mažeika, K. Mažiulis, V. Miceika, J. 
Mikaila, E. Mikalauskas, dr. B. Mikonis, V. Milukas, V. K. Naudžius, K. 
Norvilą, J. Pabedinskas, J. P. Pažemėnas, A. A. Petrulis, V. Petrulis, kun. 
V. Pikturna, B. Polikaitis, A. Prapuolenytė, K. Račiūnas,V. Rastenis, dr. 
P. P. Rasutis, dr. A. Razma, L. Reivydas, V. Rociūnas, kun. K. Sakalaus
kas, VI. Sinkus, R. A. Shatas, St. Skerienė, V. Skladaitis, S. Smalinskas, 
M. Sodonis, kun. J. Staškus, dr. J. A. Stikliorius, A. Sutkuvienė, K. C. 
Šakys, dr. V. Šaulys, A. Šatas, dr. A. Šešplaukis, M. Šilkaitis, V. V. Šilai, 
dr. J. Uleckas, kun. L Urbonas, J. Urbonas, J. Vasaris, K. ir V. Volertai, 
J. Žadeikis, V. Žiaugra, J. Žilionis.

AUKOTOJAI: V. Aušrotas, B. Bernotas, J. Blinstrubas, A. Damijonaitis, 
J. Gepneris, A. Giniotis, B. Graužinis, B. Juška, J. Yurkus, K. Kazlaus
kas, M. Kevalaitis, A. Kulnys, M. Kvedaras, V. Laniauskas, VI. Lelis, B. 
Neverauskas, J. Paliulis, VI. Palubinskas, V. Palūnas, J. Paovys, dr. Z. 
Prūsas, S. Pusdešrienė, B. Raugas, A. Radzivanienė, A. Radžius, St. 
Rudys, V. Rutelionis, J. Salys, S. Slavickas, C. Surdokas, Austral. Koop. 
„Talka", A. Valiuškis, kun. J. Velutis, S. Vilinskas, J. Virpša, J. Vyšnio
ms, S. Žilevičius, M. Žymantienė.

Gili padėka visiems aukotojams. Lietuvos mokyklos, įstaigos, pavie
niai neturtingi nori skaityti Į laisvę, padėkite jiems.

Leidėjai ir administratorius
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