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Vasario 16-oji. Ką turime prisiminti

Namas Pilies g-vėje, kur buvo pasirašytas Lietuvos Tarybos nutarimas 
nepriklausomybės atkūrimo aktas

Lietuvos 7^7 “T0 poodyje »<s*rio 16 1913 ritau balta m-
Ur* kreiptu: 1 Rusi jos.Vokietijoo ir kitų ralstybiu ryriausybtd Him 

pare lik i bu;
Lieluroi Taryba,/Viccintelt 1 ištikiu Utftcs atstovybė, readaaoa 

pripaiinlaja tautu apsisprendiso teis* ir lietuviu Vilniaus kontorose ijos 
nutariau rugsėjo o*n. 13-23 d. 1917 actais.skelbia atstatanti nepriklau- 
□oca <ioBokratln;sl3 paaatais sutvarkyta Lietuvos valstybe aru sostine 
Vilniuje Ir U valstybe atskirianti nuo visu valstybinių ryklų.kurie 
yra buvę su kitoms tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia.kad Lietuves valstybės paoa- 
tuo ir joo santykius ou kltoais valstybėms privalo galutinai nustatyt 
tiek galina greičiau a u tauki* b steigiamasis somas.dasokratlniu budo 
vley jos gyventojų išrinktas.

Lietuves Taryba prar.etdaca apie tai ........................................ t
vyriausybei .prato pripažinti nepnklausomą Lietuves valstybe.

Šio amžiaus Lietuvos istorijoje 
ramių ir užtikrintų dienų dar nebuvo. 
Kiekviena diena, kiekvieni metai - tai 
sujudimai, kovos, pasipriešinimas ca
rizmui, karai su Lenkija, Sovietų ir 
vokiečių okupacijos. Šiame amžiuje 
Lietuva pergyveno du atgimimus: 
1918-1920 m. ir 1988-1990 m.

Tuoj sujudo, iš visur 
Bėga, renkasi štai minios, 
Eina baugios karo žinios, - 
Kas, su kuo, kada ir kur? 
(V. Mykolaitis-Putinas) 
Dvi šios amžiaus datos - Vasario 

16-oji ir Kovo 11-oji aukso raidėmis 
įrašytos į mūsų šalies istoriją. Tačiau 
būtina pripažinti ir įsisąmoninti, kad 
kovo 11-ąją Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba tik atkūrė tai, ką 1918 metų

Lietuva iki šiol neturi valstybės strategijos
Pasikalbėjimas su kandidatu į Lietuvos Prezidentus Stasiu Lozoraičiu

- Jūs dažnai kartojote, kad 
Lietuvos vyriausybė padarė daug 
klaidų, tvarkant krašto ekonomiką. 
Kokių būtent?

- Nebuvo strateginio plano, jo, be
je, ir dabar niekas neturi, iš kurio aiš
kėtų mūsų krašto ateitis. Ir ne tik ūkio, 
bet ir švietimo, tarptautinių ryšių. Tai 
didžiausia klaida.

- Prieš rinkimus į Lietuvos Seimą, 
kone visos partijos, tarp jų ir LDDP, 
tvirtino, kad būtina sumažinti mokes
čius. Bet nauja vyriausybė savo veik
lą pradėjo ne nuo mažinimo, o nuo 
naujų suvaržymų asmeninei iniciaty
vai. Kas, Jūsų nuomone, kaltas dėl 
to?

- Pinigų trūksta visame pasaulyje, 
o vyriausybės nesupranta, kad suma
žinusios mokesčius, jos galėtų dau
giau jų surinkti. Mes dabar surenkame 
tik 30% tų mokesčių, kuriuos galėtu
me gauti. Jei mokesčius sumažintume, 
manau, galėtume surinkti jų ir 50%.

- Ar esate susipažinęs su p. A. 
Brazausko, kaip kandidato į Prezi
dentus, programos ekonominiais 
teiginiais? 

vasario 16-ąją buvo paskelbusi Lietu
vos Taryba. 1918 m. Vasario 16-oji 
buvo, yra ir liks svarbiausioji Lietuvos 
Respbulikos istorijos data.

Nepriklausomoje Lietuvoje ją 
švęsdavo iškilmingai, ypač viršūnėse, 
tačiau ypatingą, beveik sakralinį 
skambesį ji įgijo pokario metais, vyks
tant partizaniniam karui ir vėliau, kai 
nusileido geležinės okupacijos sute
mos.

Kai milicininkai ir draugovininkai 
slankiodavo aplink studentų bendra
bučius Vilniuje ir Kaune, bene išgirs 
dainuojant jaunimą. Tokiu būdu iš 
okupanto siaubo atsirasdavo ir naudos 
- Vasario 16-ąją sužinodavo kiekvie
nas vaikas dar anksčiau negu būtų at
sitikę nepuolant okupantui šios datos.

- Jie labai geri, nes tokius teigi
nius lengva rašyti. Juose nieko nėra. 
Pasakyti, kad būtina padidinti pro
dukciją, pensijas galime mes visi ir 
sakom. Tik reikia pasakyti, kaip tai 
padaryti. Būtent šito aš ir pasigendu 
p. A. Brazausko programoje.

- Kaip vertinate patį p. A. 
Brazauską kaip žmogų?

- Jis simpatiškas. Deja, jis, ko ge
ro, negali atsispirti kai kurių savo 
partijos lyderių spaudimui, ir tai jam 
kenkia. Visada buvau įsitikinęs, kad 
reikalinga kairiųjų pažiūrų partija. 
Bet dabar matau, kad ši partija neina 
į ateitį, o dažnai žiūri į praeitį. Ta' 
gali išeiti į blogą ir kraštui, ir pačiai 
partijai.

- Lietuvoje per trumpą laiko
tarpį pasikeitė penkios vyriau
sybės. Kurios vyriausybės vykdoma 
ekonominė politika jums buvo pri
imtina?

- Nenorėčiau išskirti nė vienos, 
visos darė, ką galėjo, visos buvo įsi
tikinusios, kad tai, ką jos daro, yra 
reikalinga.

- Minėjote, kad viena klaidų yra

Vasario 16-ąją kasmet minėjo lie
tuviai emigracijoje - kiekvienoje šaly
je, mieste, klube tai buvo vienijanti 
visų pažiūrų ir pakraipų lietuvius data.

Kiek vėliavų tą dieną suplevėsuo
davo virš mokyklų, kitų pastatų oku
pantų ir jų pakalikų pykčiui okupuoto
je Lietuvoje. Paskutinį kartą trispalvė 
slapta suplevėsavo iš Lietuvos televi
zijos pastato lango 1988 metų vasario 
16-ąją, kai okupantai organizavo pa
rodomąsias sovietines demonstracijas 
ir JAV prezidento R. Reagano smerki
mą, kuriose greta komunistų lyderių, 
deja, dalyvavo ir garsusis krepšininkas 
Š. Marčiulionis, ir būsimasis nepri
klausomybės akto signataras, Seimo 
narys M. Čobotas ir daug kitų dabar 
garsių veikėjų.

Ponas S. Lozoraitis susitikime Klaipėdoje ’’Sirijaus“ gamykloje
A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

ta, kad nebuvo ekonominės, politi
nės, užsienio politikos raidos strategi
jos. Kas ją turėtų formuoti?

- Pagal laikinąją konstituciją AT 
prezidiumas arba jo Pirmininkas tu
rėjo formuoti užsienio politiką, o ją 
vykdyti? Užsienio reikalų ministerija, 
mano įsitikinimu, turėjo pateikti pa
siūlymų, projektų AT pirmininkui ir

Bet ledai jau buvo pralaužti. Oku
pantams ėjo paskutinės dienos. Netru
kus išsiliejo Sąjūdžio upė. ir Vasario 
16-oji buvo prisiminta svarbiausiame 
valstybės dokumente - valstybingumo 
atkūrimo akte.

Šiandien minėdami 75-ąsias Lietu
vos Respublikos metines dar kartą tu
rime prisiminti Vasario 16-osios akto 
signatarus, jų protą ir išmintį. Gydyto
ją Joną Basanavičių (1851-1927), 
knygų leidėją Saliamoną Banaitį 
(1866-1933), mokslininką Mykolą 
Biržišką (1882-1962), teisininką Kazį 
Bizauską (1893-1941(7)), mokslinin
ką Praną Dovydaitį (1886-1942), inži
nierių Steponą Kairį (1878-1964), tei
sininką ir diplomatą Petrą Klimą 
(1861-1969), agronomą Donatą Mali
nauską (1869-1936), kunigą Vladą 
Mironą (1880-1954), advokatą dvari
ninką Stanislovą Narutavičių (1862- 
1932), kunigą Alfonsą Petrulį (1873- 
1944), ekonomistą dvarininką Joną 
Smilgevičių (1870-1942), vyskupą 
Justiną Staugaitį (1886-1943), agro
nomą Aleksandrą Stulginskį (1885- 
1969), fil. daktarą Jurgį Šaulį (1879- 
1948), kunigą Kazimierą Šaulį (1872- 
1964), teisininką Jokūbą Šėmą (1888- 
1929), ekonomistą Joną Vailokaitį 
(1870-1944), advokatą Joną Vileišį 
(1872-1942).

Jų gyvenimai ir likimai - kaip visos 
Lietuvos: tremtys, lageriai, emigracija.

Istorikai plačiai gali aiškinti nepri
klausomos Lietuvos valstybės atkūri
mo priežastis, tačiau svarbiausia, pa
sak V. Daugirdaitės-Sruogienės, ’’Lie
tuvos nepriklausomybė niekad nebūtų 
atgauta, jeigu lietuviai patys jos nebū
tų reikalavę ir dėl jos kovoję“.

75-eri Lietuvos Respublikos metai 
- tai nepabaigiamų kovų už krašto 
laisvę metai: mūšio lauke, miškuose, 
lageriuose, tremtyje ir svečiose šalyse, 
kuriose atsidūrė tautos žiedas - rašy
tojai, dailininkai, profesoriai, mokyto
jai, inžinieriai.

Visiems jiems amžina pagarba bū
simų laisvos Lietuvos kartų.

Rimas Užpelkis

juos konkrečiai parengti. Man atro
do, kad tai nebuvo daroma. Iki šiol 
faktiškai neturime ambasadų dauge
lyje svarbių sostinių. Dar blogiau, 
neturime ekonominių patarėjų 
ambasadose.

Nukelta į 2 psl.

Įvykiai Lietuvoje

Maltos ordino indai
l Lietuvą atvyko Maltos ordino 

pasiuntiniai iš Vokietijos Biureno ir 
Padebomo miestų. Vilniuje, Šv. Jokū
bo ligoninės kiemelyje sunkiai išsite
ko trys sunkvežimiai. Maltiečius pasi
tiko ir ’’Liepaičių“ dainininkės, jau tre
jetą metų draugaujančios su Biureno 
vaikų choru. Į Lietuvą atvežta maisto 
produktų, nedūžtančių indų, lovų sun
kiems ligoniams, čiužinių, medika
mentų, tvarsliavos. Visa tai kainuoja 
apie 500 tūkst. DM. Dalis siuntos bu
vo skirta Ignalinos ligoninėms.

Tekstilininkė iš Švedijos 
surengė parodą ir 

atvežė labdarą
Kėdainiuose lankosi viešnia iš 

Švedijos tekstilininkė Viveka Skantz. 
Ji atvyko į savo parodos ’’Audimas 
Švedijoje“, veikusios port) mėnesių, 
uždarymą ir atvežė labdaros siuntą 
miesto nelaimingiems vaikams.

Viveka Skantz nėra profesionali 
menininkė, bet jos darbai labai meniš
ki ir vertinami. Ji jau 10 metų vado
vauja audimo studijai. Į Lietuvą atve
žė savo ir mokinių audinius. Tai dau
giau taikomojo pobūdžio darbai: stal
tiesės, rankšluosčiai, kilimėliai, užuo
laidos.

Konkuruoja pipirmėtės 
ir apyniai

Kauno botanikos sodo vaistinių, 
augalų laboratorijoje jau ruošiamasi 
šių metų sėjai. Kadangi šalis negauna 
vaistažolių sėklų iš Rusijos ir Ukrai
nos - jų reikia pasiruošti patiems. Už
duotis nelengva.

Pradedantiems ūkininkams labora
torija pasiūlys pilnavidurių medetkų, 
didžiažiedžių ramunėlių. O ypač juos 
turėtų sudominti apyniai - jų konkurse 
už teisę augti Lietuvos žemėje daly
vauja net 25 rūšys.

’’Lietuvos telekomas“: 
ryšių kainos nemažės
Konkurencijos taryba nutarė, kad 

valstybinė įmonė "Lietuvos te
lekomas“, piktnaudžiaudama savo 
monopoline padėtimi, nepagrįstai did
ina ryšių, o ypač tarpmiestinių bei 
tarptautinių telefono pokalbių, tarifus. 
Konkurencijos tarybos nuomone 
"Lietuvos telekomo“ rentabilumas - 
64 proc. - pasiektas gyventojų sąskai
ta. Su tokia išvada nesutinka "Lietu
vos telekomo“ generalinis direktorius 
Vaclovas Viskantas.

Negalima tvirtinti, pasakė jis Eltos 
korepsondentui, kad telekomunikaci
jos plėtojimos vien gyventojų sąskai
ta: iš jų surenkamos pajamos tesudaro 
keturiasdešimt procentų. Per metus 
įmonė už visas paslaugas, įskaitant 
abonentinį mokestį, iš vieno kliento 
surenka apie 12 dolerių. Tarptautiniai 
ir tarpmiestiniai ryšiai atneša nedidelį 
pelną, tačiau įmonė teikia ir nuostolin
gų paslaugų.

LAL' as: 
Vilnius-Paryžius

Nuo kovo 29 dienos aviakom
panijos "Lietuvos avialinijos“ lėk
tuvai pradeda skraidyti į Paryžių. Į 
Prancūzijos sostinę numatyta 
skristi tris kartus per savaitę: pir
madieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais.

I Paryžiaus Charles de 
Gaule'io areouostą kol kas skrai
dys tik Lietuvos lėktuvai.
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Lietuva iki šiol neturi valstybės 
strategijos

Atkelta iš 1 psl.

- Rinkiminės kampanijos metu 
Jums priekaištaujama, kad neišma
note Lietuvos reikalų, ypač ekonomi
kos, nes visą gyvenimą pragyvenote 
užsienyje?

- Apie Lietuvos praeitį žinau dau
giau negu LDDP žmonės. Aš žinau 
tai, kas Lietuvoje buvo padaryta praei
tyje, ir apie ką iš viso žmonės Lietu
voje dar nežino. Man atrodo, kad aš 
nusimanau ir ekonomikoje, ir politiko
je, nes kai kas čia neturėjo tokios 
informacijos, kokią aš turėjau.

- Kaip Jūs vertinate planinės 
ekonomikos žinovų galimybę tvarkyti 
rinkos ūkį?

- Lietuvoje atsirado lyg ir šūkis: 
’’Mes norim laisvos ekonomikos, bet 
stengsimės ją kontroliuoti!“ Arba mes 
ją kontroliuojam visiškai, tada ji ne
laisva, arba ji laisva, ir mes negalime 
jos kontroliuoti. Aš už pastarąjį va
riantą. Jei valdžia visą laiką kišis į že
mės ūkio politiką, eksportą-importą ir 
t.t., tai mes laisvos ekonomikos nepa
sieksime, o tai reiškia, kad nepasieksi
me ir geresnio gyvenimo.

- Jūs nevartojote alkoholio, tad 
gal pritariate dabartinės Vyriausybės 
įvestam alkoholio monopoliui?

- Taip negalima būtų sakyti, ypa
tingomis progomis, kodėl ne? Bet mo
nopolis? Jis nereikalingas.

- Vienas Jūsų senelis, Motiejus, 
buvo V. Kudirkos bendražygis. V. 
Kudirka garsėjo kaip liberalių pa
žiūrų žmogus. Kaip Jūs pats vertinate 
liberalizmą? Ar jaučiate prielan
kumą šiai krypčiai?

- Aš jaučiu prielankumą. Mano se
nelis buvo varpininkas, vienas pirmų
jų Lietuvos advokatų, norėjo speciali
zuotis gindamas caro apkaltintus žmo
nes. Aš turiu jo užrašytų atsiminimų. 
Įdomu, kad caro laikais apkaltintas 
žmogus turėjo žymiai daugiau teisių 
nei sovietiniais laikais.

- Ar dabartiniai Lietuvos įstatymai 
gina žmogaus laisvę, verslo laisvę?

- Tai jau tikrai ne! Manau, kad mes 
galim su tuo sutikti, išskyrus LDDP 
žmones, kuriems galbūt dar tokie da
lykai, kaip telefono klausymai ir kito
kie dalykėliai patinka. Bet man atrodo, 
kad fališkai įstatymai dar neapsaugoja 
piliečio nuo įvairių bjaurių nuotykių.

- Mes pripratę, kad valdžios 
Žmonės vieną galvoja, kitą sako, 
trečiaip veikia. Tai ryšku ir naujos

SWTYNHOS BUENOS
Gėda, kad esi lietuvis?

Savaitraštis "Gimtasis kraštas" 
N r. 4 supažindina skaitytojus su 
išeivijos reakcija į LDDP pergalę 
Lietuvoje. A. Bučio straipsnyje "Ar 
išeivija tolsta nuo Lietuvos?" patei
kiama gana plati išeivijos vertinimų 
panorama apie politinius įvykius 
Lietuvoje. Kritiški vertinimai api
bendrinami maždaug vienu sakiniu - 
"gėda, kad esi lietuvis" (t.y. parda
vęs komunistams tėvų ir protėvių 
Žemę ir t.t.).

Straipsnyje primenama, kad 
LDDP tai ne LKP, nors pabrėžiama 
ir tai, kad ’’kol atvirai vis dar neišpa
žinta ir viešai, programiškai nepas
merkta kolaborantiška Lietuvos 
kompartijos praeitis, kol totalitarinio 
komunizmo šešėlis persekios ir žiau
riai keršys LDDP nariams“. Išeivijai 
straipsnio autorius primena ir V. 
Landsbergio žodžius pasakytus 
Chicagoje: ’’mylėti Lietuvą ne idea
lizuotą, ne pasakų karalaitę iš tolo, 
bet vargšę, sergančią, išprievartautą, 
girtą ir purviną“. Tai kreipimasis į 
išeivius. Lietuva iš tiesų dabar yra 
pasimetusi savose problemose, dras
koma visokiausių tarpusavyje susi
liejusių partijų, chartijų, draugijų ir 
brolijų. ”Ar bus jėgų tokią mylėti?* - 
klausiama straipsnyje ir su rūpesčiu 
konstatuojama, kad skirtingi politi

vyriausybės veikloje. Gal aš klystu, 
bet prieš ateidamas į valdžią vyriau
sybės vadovas skelbiasi esąs libera
las, o ekonominė politika vis labiau 
socialistiškėja. Kaip Jūs vertinate 
žodžių ir darbų atitikimą?

- Aš žinau, kad taip yra. Ponas B. 
Lubys gana greitai turės pasitraukti, jis 
pats pasitrauks. Jis negali ilgiau dirbti 
ypač, jei p. A. Brazauskas laimėtų, p. 
B. Lubio, kaip ministro pirmininko, 
darbas po kelių savaičių pasibaigtų.

- Jei taptumėt Prezidentu, kaip 
manote sugyventi su Seimo dauguma?

- Reikia sugyventi, nėra kitos iš
eities, reikia priimti realijas. Man atro
do, kai reikia, tai žmogus ir padaro, 
kas reikia. Aš jau įrodžiau, kad šitoje 
kampanijoje esu įvedęs naują toną, 
korektišką bendravimą. Iš pačių kan
didatų Jūs nesat girdėję jokių skanda
lingų puolimų ar kaltinimų, ir toliau 
ruošiuosi laikytis šitos linijos. Manau, 
naujas taisykles ir ateity bus galima 
įvesti pasikalbėjimuose su dauguma ir 
su mažuma. Prezidentas neturi būti 
priešas, jis yra arbitras, taikintojas, 
žmogus, kuris saugo Konstituciją ir 
žiūri, kad Konstitucija būtu gerbiama, 
kad krašto gyvenimas eitų geryn ir be 
didelių konfliktų.

- Ponas A. Brazauskas viename iš 
susitikinimų pasakė, jei Jūs būtumėt 
išrinktas Prezidentu, tuojau pat pa
leistumėt Seimą. Kaip Jūs vertinate 
tokią politinę astrologiją?

- Apie tokį dalyką net nesu 
galvojęs. Pakankamai turiu politinio 
patyrimo, kad žinočiau, jog tai būtų 
nenaudinga ir kraštą suerzintų, nes rei
kėtų vėl skelbti naujus rinkimus, vėl 
organizuoti Prezidento rinkimus. Ne
matyčiau jokios naudos tame nei sau, 
nei kitiems. Todėl tokia p. A. Bra
zausko nuomonė ar vizija yra šovimas 
į dangų, nepagrįsta jokiais faktais.

- Gyvendamas užsienyje Jūs 
turėjote progą pradėti savo biznį, 
tapti žymiu advokatu (studijavote 
teisę) ir kitas galimybes. Kodėl Jūs 
pasirinkote nepelningą, nedėkingą 
diplomato darbą, atstovavimą valsty
bei, kurios žemėlapyje jau nebebuvo?

- Tas darbas man patinka, nors jis 
nepaprastai sunkus, bet prasmingas. 
Jei būčiau dirbęs ir daugiau uždirbęs, 
tapčiau pasiturinčiu, manau, kad šian
dieną neturėčiau to vidinio pasitenki
nimo, kurį jaučiu. Nors ir labai sun
kioje situacijoje, kartais girdėdamas 
nemalonius dalykus ir t.t., jaučiuosi 

niai požiūriai per pusšimtį metų susi
formavę skirtingose socialinėse for
macijose - totalitarizme ir demokrati
joje - nulėmė požiūrį ir į gyvenimą 
apskritai. ’’Ne tik į kokį Sąjūdį, 
Brazauską ar Landsbergį, bet ir į 
paprasčiausią kasdienę buitį - darbą, 
uždarbį, laisvalaikį, namus...“.

Kas žino, ko reikia prasčiokui

"Europos centras" Nr. 4 spausdi
na v. Leščinsko straipsnį "Prasčio
kams reikia Brazausko", kuriame 
nelemtai pranašaujama dabartinio 
prezidento pergale.

"Pažiūrėkim, kas laukia nesulaukia 
dienos, kad balsuotų už Brazauską: 
Lietuvoje gyvenantys kitataučiai, 
kurių vienus visai pagrįstai savo penk
tąja kolona laiko Rusija, kitus - 
Lenkija; visokio rango kagiebistai ir jų 
šeimų nariai, stribai, jų vaikai, o kar
tais ir anūkai su šeimomis, komunistai 
su šeimomis, valkatos, alkoholikai, na 
ir, žinoma, šiaip prasčiokai, t. y. tie, 
kurie nesuvokia, nesusigaudo, kas iš 
tiesų dabar Lietuvoje vyksta. Tam jie 
ir prasčiokai, kad nesusigaudytų. 
Kitaip gi nebūtų prasčiokai. Ir 
prasčiokai laimės. Negali pralaimėti. 
Nes jų daug. Daugiau negu reikia“.

Autorius, atrodo, leidžia suprasti, 
kad prasčiokų vis dėlto reikia. 

dalimi mūsų tautos, dalimi tautos 
istorijos. Šitoks gyvenimas buvo pras
mingesnis.

- Įspūdžiai iš pastarųjų susitikimų 
rinkiminės kampanijos metu. Ar Jūs 
buvote psichologiškai pasirengęs 
išgirsti daug netiesos apie save, atviro 
šmeižto? Ir iš kur tai kyla?

- Iš kur kyla, mes žinome konkre
čiai ir asmenis, ir pavardes. I tuos 
klausimus aš jau neatsakau. Ar buvau 
paveiktas tokių klausimų? Paskaityda
vau juos garsiai salėse, ir žmonių ne
gatyvi reakcija, jų šypsena, plojimai, 
pokalbiai šildydavo mano širdį. Kokia 
bebūtų baigtis šitos kampanijos, susiti
kimai išliks neužmirštamas nuotykis 
man.

- Ar Jums pažįstama Rytų Lietu
vos problemų specifika?

- Aš manau, kad dabar jau pažįsta
ma, bet ne visiškai. Apie jas esu galvo
jęs jau gana seniai. Atvažiuodamas no
rėjau pasikalbėti su vietos gyventojais, 
nes manau, kad problemų sprendimai 
ar rytų, ar vakarų Lietuvoje, turi būti 
priimami su vietos gyventojų parama.

- Yra tokia nuomonė, kad Pietry
čių Lietuvos rajonai ekonominiu- 
socialiniu išsivystymo lygiu atsilieka 
nuo kitų rajonų. Kokie būtų darbai 
tam atsilikimui likviduoti?

- Reikia sutikti, kad rajonai yra at
silikę irįiems reikia padėti ypač žemės 
ūkio srityje. Manau, kad tai viena iš 
svarbiausių problemų. Reikia tartis su 
rajono gyventojais ir pažiūrėti, ko jie 
nori. Gal jie norėtų pakeisti rajonų 
ekonominę sistemą, pvz., plėtoti pra
monę arba turizmą. Reikia konstatuo
ti, kokia yra bendra padėtis rajonuose, 
tai pirma. Antra, nustatyti kaip ir ką 
daryti. Trečias, nustatyti lėšų dydį. Pa
tarimų, planų ir projektų daug, bet 
juose nepasakoma kaip finansuoti tuos 
dalykus, iš kur imti lėšas.

- Ką Jūs norėtumėt palinkėti šių 
rąjonų žmonėms?

- Lojalios valstybei mažumos yra 
turtas, o ne kažkokia priešų grupė. 
Mažumos daro įtaką ne tik mūsų kul
tūrai, bet įneša ir į ekonomiką naujų 
elementų. Jei norim, kad šitas turtas 
pasidarytų efektyvus, reikia normali
zuoti santykius su mažumomis kaip su 
Lietuvos piliečiais. Nemanau, kad per 
vieną naktį galima išspręsti visas pro
blemas, bet pradėti reikia. Su lenkų 
mažuma, manau, neturėsiu didelių 
sunkumų, nes esu susidūręs su šia 
problema jau prieš kelis metus, be to 
pažįstu daug lenkų užsienyje. Kalbė
jomės su jais ir stengėmės surasti bū
dų kaip sutaikyti lietuvius su lenkais.

ELR

Pagerės 
telefoniniai pasikalbėjimai su

Nuo 1993
Baltijoskraštais 

metu vasario 14 d. oaaerės t slefoniniai
pasikalbėjimai su Lietuva. Latvija ir Estija.

Nuo vasario 14 dienos įsigalios nauji kodai:
Lietuvai - 010370
Latvijai -010 371
Estijai - 010 372
Šie kodai galios pasikalbėjimams telefonu
tik iš Didžiosios Britanijos.

Miestas City Code Miestas City Code
Alytus 35 Panevėžys 54
Anykščiai 51 Pasvalys 71
Birštonas 10 Plungė 18
Biržai 20 Prienai 49
Druskininkai 33 Raseiniai 28
Elektrėnai 37 Radviliškis 92Gargždai 
Ignalina 
Jonava

40
29
19

Rokiškis 
Šakiai

78
47

Joniškis 96 Šilalė 69
Jurbarkas 48 Šilutė 41
Kaišiadorys 56 Širvintos 32
Kaunas 7 Švenčionys 17
Kėdainiai 57 Šiauliai 14
Klaipėda 61 Skuodas 16
Kretinga 58 Sniečkus 66
Kupiškis 31 Tauragė 46
Lazdijai 68 Telšiai 94Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai

43
93
30

Utena 39
Varėna 60

Nida 59 Vilkaviškis 42
Pakruojis 91 Vilnius 2
Palanga 36 Zarasai 70

Norint paskambinti, pavyzdžiui, j Vilnių, reikia rinkti taip:
010 370 2 xxxxxx Užs. 783

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Siūlo šias paslaugas:.........................-

parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 
užsako viešbučius.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;
Gunnel travel Service LTD 

Hayling Cottage Stratford St. Mary 
Colchester Essex CO7 6JW 

Tele/Fax 0206 322352
Užs. 784

Šimtas mafijos grupuočių

Vidaus reikalų ministerijos 
savaitraštis "Liaudies sargyboje" 
N r. 4 Č. Grencevičiaus straipsnyje 
"Dar - žemyn?" rašoma apie VRM 
kolegijos posėdį, įvykusį š. m. sausio 
mėn. Buvo konstatuota, kad Lie
tuvoje jau veikia daugiau kaip 
šimtas organizuotų nusikaltėlių ben
drijų, turinčių apie 1,5 tūkstančio 
aktyvių narių.

Per pastaruosius trejus metus 
nusikaltimų padaugėjo beveik 
80%. Pažymėta, kad nusikaltėlių 
pasaulio ekonominis potencialas 
stiprėja sparčiau nei teisėtvarkos ir 
teisėsaugos struktūros techninės, 
organizacinės veiklos galimybės. 
Pats vidaus reikalų ministras R. 
Vaitiekūnas pabrėžė, kad orga
nizuotas nusikalstamumas darė ir 
daro netiesioginę, o gal net tiesio
ginę įtaką šalies valdymo or
ganams. VRM rengia nusikaltimų 
bendrijų kontrolės įstatymą, 
rašomi nauji baudžiamojo proceso 
kodeksai, rengiami įvairūs įstaty
mai, jų pataisos. Deja, kaip 
nurodoma straipsnyje, organi
zaciniai pertvarkymai savaime dar 
negarantuoja, jog reikalai tose sri
tyse būtinai pagerės. Pavyzdžiui, 
prieš kurį laiką įkurtos VRM 
kontržvalgybos valdyba, teisėtumo 
kontrolės inspekcija nieko gero 
nenuveikė.

V. Dimas

Pranešame, kad š. m. vasario 28 d. (sekmadienį) 
DBLS-gos Derby skyrius rengia Vasario 16-sios

minėjimą
Minėjimas įvyks minėtą dieną, 14 vai. p. p. Ukrainiečių 

klubo patalpose, 27 Charnwood Str. Derby.
Minėjimo oficialioji dalis - p. J. Maslausko paskaita.
Po minėjimo įvyks skyriaus metinis narių susirinkimas, kuris šiemet 

turės lemiamos reikšmės. Be to, bus renkamas atstovas į DBLS-gos bei 
Lietuvos Bendrovės Suvažiavimą Londone.

Susirinkusieji bus vaišinami kavute bei skanumynais.
Visus narius, akcininkus bei svečius, maloniai kviečiame į minėjimą 

bei susirinkimą.
Valdyba

Kainos Baltijos šalyse
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Vilnius 0,09 1,5 0,02 0,1 0,15 0,014 0,02
Talinas 0,2 1,76 0,43 0,19 0,24 0,011 0,03
Ryga 0.2 1,58 0,4 0,21 0,27 0,02 0,04

Visos kainos yra sausio pabaigos ir nurodytos JAV doleriais. Kaip
matome, Lietuvoje visos prekės tebekainuoja pigiau negu Taline (išskyrus
elektros energiją) ir Rygoje.

Laikinai einantis Prezidento pareigas p. A. Brazauskas pasakė, kad
Lietuvoje, skaičiuojant užslėptą bedarbystę, be darbo yra 200 tūkst žmonių,
iš jų 60 tūkst. tai jau realybė - be sutrumpintos darbo dienos ir savaitės.
Oficialiai užregistruota 22 tukst. bedarbių. ELR
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Londono karališkojo teatro jaunimo 
trupė Vilniuje

LIFE -
tai Lietuvos teatrų langas į pasaulį

Gruodžio mėnesį į Lietuvą atvy
ko Londono karališkojo teatro reži
sierius Stephenas Powellas, vadovau
jantis jaunimo trupei ’’Orchard Unit 
108“. Tai ne atsitiktinės gastrolės. 
Kiekvienais metais tris liepos'mė- 
nesio dienas Londono karališkojo 
teatro scena užleidžiamą jaunimo 
trupėms. Tokiame festivalyje pernai 
Atviros Lietuvos fondo direktorė 
Irena Veisaitė ir Violeta Tapinienė, 
jau 27 metus dirbanti su vaikų teat-* 
rais Lietuvoje, susipažino su šio ren
ginio prodiusere Suzy Graham- 
Adriani. Pamačiusios inscenizuotą 
Ch. Marlowe ’’Faustą“, susižavėjo 
originalia trupe “Orchand Unit 108“, 
viena iš 200 dalyvavusiųjų festivaly
je; Visi žino ’’Fausto“ istoriją, ir kal
bos barjeras netrukdytų suprasti 
pagrindinių idėjų. Kilo mintis, kad 
modernizuotas pastatymas būtų įdo
mus Lietuvos žiūrovams, seniai pasi- 
gedusiems nestatiško spektaklio, 
karnavališkų vaizdų, padedančių 
užsimiršti ir pasijusti teatro iliuzijų 
pasaulyje. Stephenas Powellas gruo
džio mėnesį atvažiavo į Lietuvą ne 
tik su ’’Faustu“, bet ir norėdamas 
padirbėti su konservatorijos Dalios 
Tamulevičiūtės pirmakursiais, G. 
Storpirščio studijos, V. Tapinienės 9- 
osios vidurinės mokyklos dramos 
būrelio aktoriais. ’’Mes visiškai ne
pažinojome vienas kito prieš atvyk
dami, bet tai ir kalbos barjeras ne
trukdė režisieriui dirbti su trisdešim
ties žmonių grupe“, - pasakoja pro- 
diuserė Suzy Graham-Adriani. Tai 
buvo trijų savaičių repeticijos, 
trenažai. O paskutinę sausio savaitę 
atvyko ir anglų trupė - jaunuoliai 15- 
25 metų, surinkti pagal skelbimą 
televizijoje ir visi labai skirtingi. 
’’Faustas“ buvo parodytas Univer
siteto teatre, o šeštadienį Jaunimo 
teatre bendra lietuvių-anglų trupė 
parodė du apjungtus spektaklius: 
fragmentus iš Dantės ’’Inferno“ 
(Pragaro) ir Marlowe ’’Faustą“. 
Dantė buvo anglų-amerikiečių turis
tas, kalbantis angliškai, o ’’nusi
leidęs“ parašiutu į sceną Vergilijus 
lydėjo jį kelionėje po pragarą, beje, 
šiuolaikinį, kur yra muitinė, tele- 
fonas-rojaus žaltys, Merlin Monro... 
Pragaro prieangis prasidėjo teatro 
vestibiulyje, ant grindų mėtėsi Lie
tuvos dienraščiai. Scenoje pastoviai 
buvo 20 žmonių minia, kuri dingda
vo taip pat nepastebimai, kaip ir atsi
rasdavo. Kaip po spektaklio pasakojo 
jauni aktoriai, publika tikrai susido
mėjo vaidinimu, be to, Dantės angliš
kos frazės ir Vergilijaus lietuviški at
sakymai nė kiek netrukdė suprasti 
vienas kito. ’’Nors savaitė - trumpas 
laiko tarpas, mes labai daug paty
rėme įspūdžių, dirbdami su Steve. Be 
to, jis buvo toks kantrus su mumis! Ne
žinau, ką būtų padaręs vietinis režisie-

Jaunųjų talentų koncertas

Menininkų filmuose įvykusiu koncertu prasidėjo jaunųjų talentų abone
mentinių koncertų ciklas. Koncertai vyks įvairiuose Lietuvos miestuose.

Nuotraukoje: Lietuvos Muzikos akademijos trečio kurso studentė
Irma Kliauzaitė. 3- Žižiūno nuotr.

Scena iš spektaklio.

rius su mumis, jei turėtų dirbti su sve- 
timkalbiais?! - juokauja Vergilijus- 
Darius. - Steve stebėdavo mus per per
traukas, o po to mūsų kvailiojimus (taip 
atsirado parašiutas spektaklyje) pri
taikydavo scenoje.“

Londono Karališkojo teatro pro- 
diuserė Suzy Graham-Adriani ’’Euro
pos lietuviui“ pasakė, kad ši kelionė - 
tai žvalgytuvės.

’’Norėtume, sakė ji, kad lietuvai
čiai atvyktų į kitų metų liepos festi
valį Londone. Taip mes galėtume 
pratęsti tai, ką čia pradėjome. Bend
ras spektaklis šįvakar - tai ne pabai
ga, o tik visos mūsų būsimos veiklos 
įprasminimas. Jei vasarą lietuvaičiai 
atvyktų į Londoną, čia visą savaitę 
jie turėtų galimybę repetuoti su 
Stephenu Powellu, o po to vaidinti 
karališkojo teatro scenoje.

”Ar gražių užmojų nesužlugdys 
’’visagalis auksas“ - finansavimo 
problema?“

“Mano festivalį finansuoja Lloyds 
Bankas Londone, kaip, beje, ir trupės 
’’Orchard Unit 108“ kelionę į Lietu
vą. Lietuvių aktorių viešnagės išlai
das apmokėti nebus problemų. Telie
ka rasti lėšų kelionei.“

(Jauni aktoriai juokavo, kad jei 
dabar išeitų pėsčiomis iš Vilniaus, iki 
liepos pasiektų Londoną. Jie pasiryžę 
iškentėti bet kokius kelionės sunku
mus. Bet prašyti pagalbos kiek ir ne
drąsu: jau seniai lietuvaičiai užsieny
je užsirekomendavę kaip avantiūris
tiškos natūros, su keliais doleriais ki
šenėje keliaujantys ieškoti Eldorado.)

’’Kokius įspūdžius išsivežate iš 
Vilniaus?“

”Aš pamėgau Vilnių, jo kultūrą, 
senąją architektūrą. Žmonės, kuriuos 
sutikau, labai nuoširdūs. Aš ap
lankiau daug šalių, bet niekur ne
sijaučiau taip jaukiai, kaip čia. Jau
čiausi lyg namuose. Ir tai ne tik ma
no, bet ir visos grupės įspūdis. Ir tie
siog įsimylėjau Jaunimo teatrą! Pla
nuoju grįžti atgal ne tuščiomis, turiu 
sumanymų. Anglijos mokyklose 
aktorystė dėstoma kaip lavinimo

A. Žižiūno nuotr.

programos dalykas, o čia to nėra, bet 
jau kalbėjau su mokytojais. Prie ka
rališkojo teatro yra edukacinis depar- 
tramentas: dirbame kartu su mokyk
lomis, dėstytojais, rašome įvairias 
publikacijas apie spektaklius, kvie
čiame mokinius į teatrą, ypač į pje
ses jaunimui. Viskas - vaikams! 
Mums įdomu, kaip Vilniaus jaunimo 
teatras galės bendrauti su mokyk
lomis, patraukti jaunus žmones. Jau
nimo teatro aktoriai yra išskirtiniai. 
Jie turi šansą rasti bendrą kalbą su 
vaikais.

Aš buvau nustebinta, kokie mes 
visi esame panašūs, nors užaugome 
skirtingų šalių kultūroje. Visame 
pasaulyje žmonės mėgsta juoktis ir 
turi stiprų jumoro jausmą.“

”Ar nemanote atvykti į LIFE fes
tivalį Vilniuje?“

’’Labai norėčiau atvykti, deja, pati 
turiu organizuoti jaunimo teatrų festi
valį Londono karališkame teatre. 
LIFE bus nepakartojamas renginys ir 
ne paskutinis festivalis Vilniuje, nes 
jūsų miestas iš tiesų yra europietiškos 
kultūros buveinė. Tikiuosi, kad čia 
atvyks vis daugiau įvairių meninin
kų.“

Erika Umbrasaitė

P.S. Londono karališkasis teat
ras kviečia į savo teatro festivalį 25 
jaunus lietuvių aktorius. Jie mielai 
padengs visas viešnagės išlaidas. 
Tačiau reikia rasti lėšų kelionei. 
Skristi lėktuvu labai brangu, perpus 
pigiau - kelionė autobusu. Norin
tys padėti finansiškai ar transportu 
gali kreiptis į ”EL“ redakciją. 
Užsienio lietuviai aukas gali siųsti 
’’Europos Lietuvio“ adminis
tracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, Lietuvos 
gyventojai - į ”EL“ atsiskaitomą
ją sąskaitą Nr. 9468879 ’’Vil
niaus komerciniame banke“, ko
das 260101777; su prierašu ’’Lie
tuvių aktorių kelionei į jaunimo 
teatrų festivalį Londone“.

Recenzija
Antanas Salys. Raštai, IV t., XIV- 

374 p., Roma. 1992.
A. Salio raštus leidžia Lietuvių Ka

talikų Mokslo Akademija Romoje. 
Ketvirtasis (paskutinysis) tomas skiria
mas lietuvių kalbos tarmėms. Jame su
dėti atskirais leidiniais išėję autoriaus 
raštai (’’Lietuvių kalbos tarmės“, 1946; 
”Die žemaitischen Mundarten“, 1930), 
o taip pat straipsniai, spausdinti ’’Lietu
vių enciklopedijoje“ ir kituose leidi
niuose. Tomo gale pateikti bibliografi
niai sąrašai, pridėti ’’Lietuvių enciklo
pedijoje“ išspausdintų A. Salio straips
nių gale. Taip pat skelbiamas Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos leidinių 
sąrašas: suvažiavimų darbai, metraš
čiai, atskirų autorių veikalai. A. Salio 
ketvirtąjį ’’Raštų“ tomą įsigysite, iš
siuntę užsakymą šiuo adresu:

L. K. M. Akademijos ReikalųVedėjui 
Piazza della Pilotta 4,
00187 Roma, Italia

Vilniaus troleibusai išklijuoti geltonais plakatais, kur juokingi žmogeliukai 
įvairiomis pozomis susijungia į žodį LIFE. Buvo Vilniaus senamiestyje ir 
didelis plakatas, kurį pašėlęs vėjas nuplėšė nuo namo sienos. Kas yra LIFE, 
klausiu Živilės Plyčiūtės, festivalio atstovės reklamai ir spaudai, kuri aiškina: 
"Li" - Lietuvos, ”Fe“ - festivalis, ir visomis kalbomis jis skamba taip pat, 
sutrumpintai LIFE - Lietuvos tarptautinis teatro festivalis.

- Kaip kilo tarptautinio teatro 
festivalio LIFE idėja?

- Pati festivalio idėja priklauso 
Bernardui Salinsui, Chicagos tarp
tautinio teatro festivalio konsultantui. 
Rūta Vanagaitė-Wiman, dabartinė 
LIFE direktorė, Chicagoje susipaži
no su Salinsu, ir jis įteigė tą idėją, 
kad dabar, kai tokia teatrų krizė, 
kodėl neduoti stimulo Lietuvos me
nininkams, kodėl neišjudinus jų. 
Taigi dviejų savaičių festivalis LIFE 
- dabar jau realybė - įvyks š.m. 
gegužės 10 dieną Vilniuje. Atidary
mo dieną planuojamas Ispanijos 
teatro Xarxa spektaklis po atviru 
dangum “Magiškoji naktis“. Vil
niaus diena - tai dar paslaptis, tebū
nie tai šventė, siurprizas. Ryte bus 
spaudos centro atidarymas Meninin
kų rūmuose, čia bus festivalio eduka
cinis ir spaudos centras. Rūmų kieme 
veiks atdaras Vidurdienio klubas nuo 
10 ryto iki 18 vakaro. Pernakt veiks 
uždaras Vidurnakčio klubas ’’Lietu
vos“ viešbutyje LIFE dalyviams.

Manome, kad toks festivalis, 
vykstantis Vilniuje pirmą kartą, vėl 
bus surengtas po dviejų metų.

- Kokių svečių tikitės sulaukti?
- Tikimės, kad atvyks svečių iš 

įvairių tarptautinių fondų. Labai 
džiaugiamės, kad LIFE projektą, 
kaip perspektyvų, finansiškai palaiko 
Jungtinių Tautų Organizacijos Tarp
tautinis kultūros rėmimo fondas. Jau 
dabar daug užsienio žurnalistų skam
bina į LIFE būstinę, norėdami suži
noti, kada bus pradėta akreditacija.

- Kokie teatrai ir režisieriai kara
liaus Vilniaus scenose dvi gegužio 
savaites?

- Kol kas tiksliai negalime pasa
kyti, kokie režisieriai ir teatrai at
vyks. Bet jau žinome, kad dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių neatvažiuos 
Olby, H. Milleris. Negalime sumo
kėti 100 000 DM honoraro už vieną 
spektaklį, taigi teks atsisakyti ir pa
saulinio lygio žvaigždžių - Bobo Vil- 
sono ar Peterio Zadeko. Nuliūdino 
žinia dėl Maskvos “Lenkom“ teatro, 
turėjusio atvežti Marko Zacharovo 
’’Išminčių“. Planai žlunga dėl to, kad 
jiems reikia repetuoti “Žuvėdrą“.

Džiaugiamės, kad lenkų režisierius 
K. Zanusis sutiko atvažiuoti. LIFE 
edukaciniame centre jis ves kūrybines 
laboratorijas, skaitys paskaitas.

Tikimės gauti reikiamą sumą, kad 
pasikviestume Katona Jozsef teatrą iš 
Budapešto, kritikų vadinamą “Euro
pos teatro stebuklu“. Į Vilnių jie at
vešiu N. Gogolio “Revizorių“ ir A. 
Čechovo “Platonovą“, 1990 m. Pary
žiuje gavusį “Geriausio spektaklio už
sienio kalba“ premiją. Inscenizuotas 
klasikinis N. Gogolio veikalas nėra is
torinis caro laikų provincialios Rusi
jos komentaras, bet atspindi šiuo
laikinį komunistinį pasaulį. Spektaklį 
“Platonovas“ pats režisierius T. 
Ascheris vadina “paminklu praras
toms sieloms“. Vyro ir moters santy
kiuose kaip veidrodyje atsispindi 
1980 m. pabaigos vengrų inteli
gentija, jos gyvenimas, bėgimas nuo 
savęs į alkoholio ir meilės nuotykių 
pasaulį.

Iš Anglijos atvykstą “Theatre de 
Complicite“. Jis gyvuoja jau dešimt 
metų, savo pastatymais stengdamasis 
žavėti, skaudinti, sujaudinti žiūrovą 
ir visų pirma priversti juoktis. Vil
niuje bus rodoma Lenkijos žydų ra
šytojo Bruno Schulzo drama “Kro
kodilų gatvė“. Tai bendras Karališ
kojo nacionalinio teatro ir režisie
riaus Simono McBumey vadovau
jamo “Theatre de Complicite“ spek
taklis. “Sunday Times“ “Krokodilų 

gatvę“ vertina kaip “vizualų teatrą, 
kuriame dešimt atletiškų aktorių 
šoka minties šokį“. “Guardian“ 
įžvelgia spektaklyje “idealią formos 
ir turinio sintezę“, o “Evening 
Standart“ rašo, kad McBurney’o 
spektaklis - “tai regėjimo ir širdies 
šoko terapija“. “Complicite“, pasi
telkdami judesius, ritmą, muziką, 
kostiumus stengiasi sukurti ypatingą 
teatro kalbą, kurią suprastų įvairia
kalbė publika. Tokia kalba reikalin
ga ir patiems aktoriams, susirinku
siems į trupę iš viso pasaulio.

Egzotika lietuviams - Nacionali
nė negrų keliaujanti trupė.

Žiūrovas tikrai nenuobuodžiaus 
japonų teatro spektakliuose. “Daisan 
Erotica“ darbai gali šokiruoti savo 
žiaurumu, grotesku. Japonų teatras 
“Daisan Erotica“ universalų “Mak
beto“ siužetą perkėlė į šiuos laikus
- režisierius Kawamura Takeshi Ško
tijos tituluotus asmenis pakeitė japo
nų jakudzomis (gangsteriais).

Nekantriai publika laukia Ingmaro 
Bermano. Matėme daug jo kino 
darbų, laikas susitikti ir su jo režisuo
ta “Markize de Sade“. Pjesės autorius
- žymus japonas Yukio Mishima. I. 
Bergmano teatras literatūrinis. Akto
rių dialogai skamba lyg švelni muzi
ka. Pjesės centre - nematomas mark
izas de Sade, gyvas šešių skirtingų 
moterų atsiminimuose, svajonėse, 
fantazijose. Kritiko Tove Ellefsono 
žodžiais, “tai rudens simfonija še
šioms moterims“.

Manoma, kad festivalyje bus pa
rodyti aštuoni dideli ir du maži įvai
rių teatrų spektakliai.

- Repertuaras viliojantis. O kaip 
bilietai?

- Bilietų kainos nurodytos dole
riais, nes infliacija šuoliuoja taip 
sparčiai, jog norint pasivyti, kainas 
talonais reikėtų keisti kas savaitę. 
Lietuvos gyventojams bilietai kai
nuos nuo 3 iki 9 USD ekvivalentu. 
Už galimybę įsigyti bilietą iš anksto 
užsieniečiai mokės brangiau: į ma
žuosius spektaklius - 10 USD, į lietu
viškus - 15 USD, į didžiuosius užsie
nio spektaklius - 25 USD. įsigyti bi
lietus bus galima per užsienio turiz
mo agentūras, pateikiant paraiškas. 
Jos bus priimamos nuo vasario 15 
iki kovo 15 d.

- Kiek kainuos LIFE festivalis?
- Dviejų savaičių festivalis, ku

riame dalyvaus dešimt užsienio teat
rų, kainuos 200 tūkst. USD.

- Kiek žinau, jūsų principas 
netuštinti ir taip jau ’’lieso“ vals
tybės biudžeto. Tai kaip tada su
rinkti tokią sumą?

- Mes neimame pinigų iš vals
tybės. Remia firmos, užsienio fon
dai, kurie finansuoja savo šalies tru
pės keliones (pvz., Švedijos karališ
kojo teatro trupę globoja ”Asea 
Brown Bovery“ ir “Electrolux“), 
“Lietuvos rytas“, Jaunimo teatras, 
Baltijos birža, Litimpex bankas, 
INFO-TEC, Skaiteks, “Drauda“, 
“Lietuvos avialinijos“, “Grigiškės“, 
OKTO-Piligrimas, Piramidė, Lietu
vos televizija, Riba V ir kiti. Turime 
įdomią sponsoriavimo sistemą. Pa
gal įnašų sumą skirstoma: Mecenatai 
- 15 000 USD, Ambasadoriai - 7 000 
USD, Sponsoriai - 2500 USD, Rė
mėjai - 1 000 USD, LIFE draugai - 
nuo 100 iki 1000 USD. Nuo to, 
kokiai kategorijai priskirtinas finan
suotojas, priklauso privilegijos.

Prieš metus žmonės negalėjo su
prasti, kuo mes užsiimame ištisas 
dienas. Artėjant festivaliui atsiranda 
vis daugiau geranoriškų padėjėjų.

Erika Umbrasaitė
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Įamžintas 
japonų 
diplomato 
žmogiškumas

Prieš trejetą metų įkurta Lietuvių- 
japonų asociacija, į kurią susibūrė 
žmonės, besidomintys savita Tekan
čios saulės krašto kultūra, istorija, ar
chitektūra, daile. Per tą laiką asocia
cijos pastangomis Nacionalinėje Mar
tyno Mažvydo bibliotekoje buvo su
rengta spalvinga ir patraukli japonų 
meno leidinių paroda. Vis daugiau 
žmonių ryžtasi gilintis į paslaptinguo
sius japonų rašmenis. Tokiems, be 
abejo, padės jau rengiamas pasikalbėji
mų žodynėlis. Vienas kitas lietuvaitis 
tobulino japonų kalbos įgūdžius Japo
nijoje. Mokantys japoniškai praverčia 
ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijo
je, ir vadinamai liaudies diplomatijai 
plėtoti. Tuo labiau, kad, sakysime, 
Klaipėda ir Kudzi - Lietuvos ir Japoni
jos uostamiesčiai - yra pasirašę bendra
darbiavimo ir draugystės sutartį. Per
nai, kai Klaipėda šventė miesto dieną, 
tarp daugelio garbių svečių buvo ir Ku
dzi miesto meras ponas Kudzi, kuris 
gana šiltai prisiminė mažųjų klaipėdie
čių atstovavimą Lietuvai tarptautinėje 
vaikų konferencijoje, vykusioje gegu
žės mėnesį kaip tik Kudzi mieste. Su
prantama, lietuvaičiai padainavo japo
nams senovinių mūsų krašto dainų, 
pagrojo mūsų tautiniais muzikos instru
mentais, pašoko mūsų šokių. Kaip 
prisimena vaikai, japonams mūsų folk
loras nepraprastai patiko.

Svečiuodamasis Klaipėdoje, ponas 
Kudzi paliko ir Japonijos vaikų dovaną 
- didelį pluoštą piešinių, kuriuos šiomis 
dienomis jau gali apžiūrėti visi, besido
mintys vaizdingu ir nepakartojamu 
vaikų pasauliu.

Tuo tarpu Vilniuje, Medalių galeri
joje, savo darbus rodo brandesni meni
ninkai. Tai teminė paroda, skirta japo
nų diplomato Chiunės Sugiharos žmo
giškumui įamžinti. Chiunė Sugihara 
nuo 1939 metų lapkričio mėnesio dirbo 
konsulu Kaune iki lemtingųjų sovietų 
okupacijos metų. Žinant, kad Japonija 
bu4o Vokietijos sąjungininkė, nesunku 
suvokti, ko vertas konsulo Ch. Sugiha
ros poelgis, gelbstint žydus nuo perse
kiojimų ir tikros pražūties. Lietuvon 
plūstelėję karo pabėgėliai ieškojo išsi
gelbėjimo daugelio valstybių ambasa
dose Kaune. Tačiau baimė kaustė ne 
vieną diplomatą. Vienintelis Japonijos 
konsulas Ch. Sugihara pats, savo ranka, 
išrašė apie 6 tūkstančius vizų. Tai virši
jo diplomato įgaliojimus, dėl to pats 
skaudžiai nukentėjo. - neteko darbo. 
Tačiau sakoma, kad Ch. Sugihara dėl 
savo poelgio niekada nesigailėjo. Bent 
taip pasakojo pernai Lietuvoje vėl apsi
lankiusi diplomato našlė ponia Sugiha

Parapijos choro vakarienė

Vakarienė Sporto ir socialinio klubo salėje. Iš kairės: Bronė Černienė, Justas Černis, klebonas dr. Jonas 
Sakevičius MIC, Ambasados patarėjas dr. Antanas Nesavas, Gajutė O'Brien ir Vincentas O'Brienas.

ra ir jų sūnus. Pagerbiant japonų diplo
mato žmogiškumą, Vilniuje prie Vals
tybinio žydų muziejaus buvo atideng
tas kuklus paminklas. Iškilmėse daly
vavo ir Ch. Sugiharos sūnus.

Šiomis dienomis susumuoti Meda
lių galerijos konkurso rezultatai. Kon
kursui savo darbus pristatė daugiau nei 
dešimt dailininkų. Telšiečių Romualdo 
Inčirausko ir Petro Gintalo darbai 
pripažinti geriausiais. Trečią premiją 
pelnė kaunietis Erikas Daugulis.

Ch. Sugiharos sūnaus pastangomis 
Lietuvos medalių kolekciją turėtų pa
matyti ir Japonijos žiūrovai. Iš čia paro
da turėtų keliauti į JAV ir į Izraelį. Pa
rodai bus atrinkti geriausi darbai, su
kurti per paskutinius penkerius metus.

Nauja
Lietuvos 
rekordų 
knyga

Inžinierius Vytautas Navaitis, 1990 
metais išleidęs pirmąją Lietuvos rekor
dų knygelę, dabar renka naujus duome
nis naujai knygai. Iš tiesų įdomu, kas 
Lietuvoje yra didžiausias, ilgiausias, 
sukčiausias, storiausias, žemiausias, 
trumpiausias, greičiausias, seniausias ir 
panašiai? Pasirodo, jog pirmąją pasau
lyje oro pašto siuntą per Atlantą ga
beno lakūnai Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas 1933 metų liepos 15-17 dieno
mis. Pagal to meto skridimo tikslumą 
lakūnai užėmė pirmąją vietą pasaulyje, 
o pagal skridimo nuotolį - antrąją.

Gal menkiau reikėtų didžiuotis 
Elektrėnų elektrinės kaminu, nors už jį 
pasaulyje esą aukštesni tik du kiti ka
minai. išstypę į dangų per 250 metrų. 
Knygoje "Lietuvos rekordai-90“ nepa
rašyta kiek tasai kaminas per valandą 
užteršia aplinką. Švedai jau kadaise dėl 
to kėlė triukšmą, bet niekas to triukšmo 
stengėsi negirdėti.

Kuo dar galėtume pasigirti? Kad ir 
Vilniaus laikrodininkų cecho meistrais, 
ne ką prastesniais už šveicarų. Vilniaus 
meistrų pagamintas laikrodis Arkika
tedros bazilikos varpinės bokšte laiką 
skaičiuoja nuo 1672 metų lapkričio 12 
dienos. Tai didžiausias, bet ne seniau
sias mechaninis laikrodis Lietuvoje. 
Senesnio už Pažaislio vienuolyno laik
rodį, pirktą Karaliaučiuje už 300 auk
sinų, Lietuvoje nėra. Užtat Ignalinos 
atominėje elektrinėje dirba galingiausi 
pasaulyje reaktoriai - 1500 megavatų 
galingumo. Elektrinė sunaudoja dau
giausia vandens - 2,3 milijardo kubinių 
metrų per metus, tuo tarpu visa Lietuva 
- 3 milijardus kubinių metrų per metus. 
Visas panaudotas vanduo vėl grįžta į 
ežerą. Daugiau ar mažiau pakitęs, - 
kaip rašoma knygoje.

Esama ir liūdnesnių rekordų. Tai 
masiškiausias Lietuvos žmonių trėmi

mas 1948 metais gegužės 22-27 dieno
mis. Tuomet buvo išvežta 39 482 žmo
nės, t. y. 11 233 šeimos. Beveik 100 
tūkstančių žmonių buvo nužudyta 
Aukštuosiuose Paneriuose Vilniuje ka
ro metais. Greta šitų šiurpių skaičių įs
pūdingai atrodo ir ilgiausia rankomis 
susikibusių žmonių grandinė, kuri 
1989 metų rugpjūčio 23 dieną sujungė 
Vilnių, Rygą, Taliną. Tuomet 600 kilo
metrų ilgio Baltijos kelyje susiėmė ran
komis apie 1,5 milijono žmonių, smer
kiančių gėdingą Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos sandėrį.

Vartydami knygą "Lietuvos rekor- 
dai-90", sužinosime, kad Lietuvoje 
daugiausia gyvena Kazlauskų, Petraus
kų, Stankevičių ir Jankauskų. Nors 
knygos autorius Vytautas Navaitis pri
sipažįsta, kad šitie duomenys 1938 me
tų. Nežinia, kiek padėtis dabar pasikei
tusi. Kaip nežinia, su kokiais naujais 
faktais susijęs Lietuvos vaidas užsie
niuose. Štai skyriuje "Visata, Žemė ir 
Lietuva" išvardinta nemažai dangaus 
kūnų ir geografijos vietovių lietuviškais 
pavadinimais. Aplink Saulę skrieja as
teroidai "Lietuva“, "Vilnius“, "M. K. 
Čiurlionis“. Esama lietuviškų pavadini
mų Veneroje. Mėnulyje, Marse. O vie
nu iš seniausių pasaulyje meteoritų 
(mokslininkai nustatė, jog jam apie 8 
milijardai metų!), kuris 1877 metais 
birželio 17 dieną nukrito Juodžių kai
me. Panevėžio apskrityje, lotyniškai 
pavadintu "Jodzie" vardu, šiandien di
džiuojasi keturi pasaulio muziejai. Tai 
Chicagos gamtos istorijos muziejus, 
Britų gamtos istorijos muziejus Londo
ne, Paryžiaus gamtos istorijos naciona
linis muziejus ir Vienos gamtos istori
jos muziejus.

Toliausiai į Pietus nuo Lietuvos vie
tovė lietuvišku pavadinimu yra Čilėje - 
Domeikos Kordiljera (Siera Domeikoj 
Andų kalnuose (pavadinta tuos kalnus 
tyrinėjusio lietuvio mokslininko Igno 
Domeikos garbei). Beje, Čilėje yra ir 
labiausiai į Vakarus nuo Lietuvos 
nutolęs uostas Puerto Domeiko.

Iki šiol didžiausios apimties lietu
viškas leidinys tebėra 36 tomų visuo
tinė "Lietuvių enciklopedija“, išleista 
Bostone 1953-1969 metais. Leidėjas 
Juozas Kapočius. O seniausias lietuviš
kas laikraštis "Draugas“ leidžiamas 
taip pat JAV nuo 1909 metų. Lietuvių 
bendruomenės užsieniuose, be abejo, 
žino ir daugiau duomenų, kurie būtų 
verti įrašyti į rengiamą "Lietuvos re- 
kordai-93“ knygą. Visai neseniai Vy
tautas Navaitis patyrė, jog JAV gyvena 
dailininkė Zita Sodeikienė, kuri nutapė 
bene didžiausią pano. Jo ilgis 25 met
rai, o aukštis 2,5 metro. Tie, kurie turė
tų ką nors naujo pasiūlyti rengiamai 
knygai, galėtų parašyti firmai ”Fak- 
tum" į Vilnių. Tuomet galbūt mūsų re
kordai atrodys įspūdingesni ne tik Lie
tuvos mastu.

Salomėja Čičiškina

Rašytojui , 
tapusiam Seimo deputatu, 
dažnai ima skaudėti galvą

Kaip tai atsitiko, kad niekad į vie
šus debatus ir akcijas nelinkęs pro
zininkas, kas keli metai kantriai leidęs 
apsakymų rinkinius, romaną, sulau
kęs pensijos tapo politiku. Pats Al
girdas Pocius tai vadina gyvenimo 
iškrėsta staigmena. ’Tiesiogiai daly
vauti rinkimuose atsisakiau, nes nesi
jaučiau esąs toks prityręs politikas, 
kad galėčiau išeiti nugalėtojų karštose 
diskusijų batalijose. Pirmiausia ne 
toks mano charakteris. Tuo labiau, 
kad mūsų visuomenėje dar labai 
trūksta politinės kultūros, dažnai įsi
karščiavus peržengiamos bet kokios 
leistinos ribos. Prisipažinsiu, nebuvau 
toks didelis optimistas, kad įrašytas 
keturiasdešimt devintuoju LDDP są
raše tikėčiausi pergalės, o štai dabar 
tenka mokytis parlamentinio darbo 
abėcėlės. Pastebiu, kad daugelis iš tų, 
kurie pradėjo antrąją kadenciją Seimo 
rūmuose, yra daug pranašesni už mus, 
naujokus.“

Kiek prisimenu iš žurnalistinės 
praktikos - rašytojų partinis susirinki
mas tapdavo savotišku kultūros įvy
kiu ne tik Rašytojų gatvėje, kur buvo 
įsikūrusi Rašytojų sąjunga su priešdė
liu "Lietuvos TSR“. Net funkcionie
riai ateidavo daugiau pasiklausyti, ne
drįsdami kištis į rašy toj iškas kalbas, 
"atleisdavo“ tam metui aštresnes ir 
laisvesnes mintis. 1989 metų pavasarį 
politinis kalinys P. Pečeliūnas visa tai 
įvardijo: ’Tai, kas dabar vyksta Lietu
voje, neprasidėjo staiga. Vyko ilgas 
parengiamasis darbas. Požeminiai šal
tiniai sruveno visą laiką, o dabar jie 
tik prasiveržė į paviršių". Kai šiandien 
paskambinau į Lietuvos rašytojų są
jungą, niekas net nežinojo, kas iš ra
šytojų kokiai partijai priklauso. Rašy
tine istorija jau tapusios jų kalbos 
1988-ųjų rugpjūčio mitinguose, litera
tūrinė publicistika, tuo labiau rašytojų 
komunistinės organizacijos susirinki
mų protokolai. A. Pociaus manymu, 
"juose dar iki Sąjūdžio nemažai rašy
tojų aiškiai ir nedviprasmiškai pasisa
kydavo už ryškesnį demokratizacijos 
procesą, už laisvesnį nacionalinės kul
tūros puoselėjimą, už didesnę kūry
bos laisvę. Gal ne taip ryškiai, gal 
kiek užmaskuotai pasireikšdavo ir 
opozicinės nuotaikos prieš to meto 
stagnacinę valdžią. Tuo galima paaiš
kinti, kad gana daug vyresnių ir jau
nesnių literatų buvo įstoję į partinę or
ganizaciją. Juos traukė galimybė ak
tyviau dalyvauti literatūriniame ir vi
suomeniniame gyvenime. Rašytojų 
sąjungos partinė organizacija buvo 
viena iš aktyviausių Sąjūdžio pirmųjų 
organizacinių žingsnių rėmėja. Dau
gelis Sąjūdžio pirmųjų susirinkimų 
vyko Rašytojų sąjungos rūmuose. Čia 
dažnai matėme V. Landsbergį ir jo 
bendražygius. Rašytojai Just. Marcin
kevičius, R. Gudaitis, V. Bubnys, A. 
Čekuolis buvo vieni iš ryškiausių ir 
aktyviausių Atgimimo laikotarpio 
veikėjų.“

”Po kurio laiko prasidėję procesai 
atstūmė šiuos žmones. Iš esmės tai bu
vo Sąjūdžio griovimas ir silpninimas, 
pagaliau atvedęs iki pralaimėjimo 
rinkimuose,“ - mano Algirdas Pocius.

Rašytojas valdžioje. Tuo tarpu 
Lietuvoje ne vien tarp menininkų vy
rauja nuostata, jog kūrėjas visada turi 
išlikti opozicijoje, nesvarbu, kokia 
partija laimi rinkimus. Kaip tokioje 
situacijoje jaučiasi pats rašytojas?

Pirmiausia jis džiaugiasi, kad sky
lant Lietuvos komunistų partijai nie
kas iš rašytojų nenuėjo su ortodoksine 
M. Burokevičiaus grupuote, bet paste
bi, kad sumažėjo ir tų, kurie liko De
mokratinėje darbo partijoje. "Prasidė
jęs beatodairiškas puolimas prieš bu
vusius komunistų partijos narius pa
darė savo poveiki. Jei anksčiau būti 
partijoje buvo patogiau, tai dabar jau 
priešingai - turėjai jausti nepatogumus 
ir moralinį spaudimą. Nesmerkiu tų 
rašytojų, kurie paliko organizaciją ir 

pasirinko neutralesnę ir patogesnę 
poziciją aštrios politinės konfrontaci
jos sąlygomis. Tai jų teisė. Tačiau 
mano žmogiškoji savigarba neleido 
priimti tokių skubotų sprendimų. 
Tiek anksčiau, tiek dabar mano po
litinės pažiūros labiausiai artimos so
cialdemokratijai. Tokios dabar yra 
LDDP nuostatos. Tikiu, kad artimes
nėje ar tolimesnėje ateityje šios dvi 
partijos susijungs.“

Paskaičiavome, kad Seime šiuo 
metu dirba penki rašytojai - dešinysis 
S. Šaltenis ir kairieji V. Bubnys, J. 
Nekrošius, V. Petkevičius. Manąs, 
kad jie visi skirtingi tiek savo kūryba, 
tiek charakteriais. Gal kiekvienam iš 
jo kolegų atrodo kitaip, tačiau A. Po
cių, ypač pirmąjį darbo Seime mėne
sį, nejaukiai slėgė pabrėžtinai ryškus 
pasidalijimas į kairę ir dešinę. 'Tiesa, 
per vidurį, lyg skiriamasis barjeras, 
susodinti aštuoni socialdemokratai ir 
du centristai. Tačiau jie nepajėgūs su
švelninti tos gilios takoskyros, kuri 
skiria Tėvynės santaros koaliciją nuo 
LDDP frakcijos. Labiausiai mus vie
nus nuo kitų tolina ne tiek pažiūros, 
kiek išankstinis nusistatymas. Ką tik 
bepasiūlytų kairioji pusė, visada bus 
su nepasitikėjimu priimta dešinėje. 
Dažnai dėl paprasčiausio, nekalto nu
tarimo užverda tokios ilgos diskusijos 
ir apgalvotas painus reglamentinis 
manevravimas, kad į pabaigą ima 
skaudėti galvą. Slegia toks pabrėžti
nas įtarumas, kai negeri politiniai kės
lai įžiūrimi ten, kur jų visai nėra ir ne
gali būti.“

Tačiau A. Pocius viliasi, kad po 
truputį apsipras ir vieni, ir kiti, apsidi- 
lins vis užkliūvantys aštriausi kampai 
ir Seimas galės dirbti sparčiau ir sėk
mingiau. Jo nuomone Seime trūksta 
teisininkų. Rašytojai norėtų, kad kuo 
greičiau būtų priimtas Labdaros įsta
tymas, tada Lietuvos komersantai ir 
pramonininkai imtų remti kultūrą, 
kuriai dabar bene sunkiausia. Nors 
Seimą kiekvieną dieną užplūsta karš
ti klausimai, rodantys, kad kiekviena 
sritis nori išsikovoti savo vietą ir kad 
visur pilna problemų. Jei pramonei 
daugiausia trūksta žaliavų, tai kaime, 
apie kurį visą gyvenimą rašė, tiesiog 
mestasi iš vieno kraštutinumo į kitą.

"Mano tėvų ūkis Žemaitijoje buvo 
bajoriškas. Tačiau po tiek metų nei 
kam ūkininkauti, nei pačios žemės 
nėra. Manėm, galėsim atsiimti tuos 
trisdešimt hektarų, bet iš vienos pusės 
išsistačiusi gyvenvietė, iš kitos pusės 
ežeras. Prašėm duoti nors penkis hek
tarus prie Sedos, manėm išnuomosim 
kam nors, gal rudenį bent bulvėmis 
atsilygintų. Pasirodo, neįmanoma, 
aplinkui žmonės po du tris hektarus 
išsidalinę, be to, plotas paliktas mies
teliui plėstis. O kiek dar pretendentų į 
žemę, kurie jau nežinia kada iš Lietu
vos išvažiavę, atsiranda. Tik šį pavasa
rį mažai kas ją ruošiasi dirbti: nei jėgų, 
nei technikos, nei kompensacijų. Taip 
ir tęsiasi neaiški situacija. Nors, 
manau, kad ateityje Lietuva bus ag
rarinė šalis, ūkininkų kraštas. Tik kol 
kas nereikėjo kaimiečių skubinti, gal 
tik pradedantiems ūkininkams padėti“.

Tą pirmadienį, kai kalbėjomės su 
rašytoju, iki pietų Seime posėdžių ne
buvo, tad užteko laiko pašnekėti apie 
literatūrinį gyvenimą, ar tie du mėne
siai politinėje veikloje, judresnis gy
venimas davė minčių kūrybai. Pasi
teiravau, ar apskritai rašytojas gali bū
ti kairysis? Pastarąjį mano klausimą 
A. Pocius pakomentavo, jog, pavyz
džiui, Prancūzijoje stebėtųsi, kad ra
šytojas dešinysis, nors suprantama, 
ten situacija visiškai skirtinga. Na, o 
kas dėl naujų kūrinių, tai jis tik šyp
telėjo. Gal poetas ir galėtų išnaudoti 
trumpą pertrauką tarp posėdžių, bet 
prozininkui sunkiau, jam reikalingas 
rašomasis stalas.

Danutė Šiaudinytė
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Tautai užduotas likimas Aleksandro Tarabildos grafika

Netrukus "Mokslo“ leidykla išleis pirmąją Dariaus Kuolio knygą, kuri 
pavadinta "Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istorinėje literatūroje (renesansas ir barokas)“. Šis vertingas ir originalus 
leidinys tęsia senosios Lietuvos kultūros tyrinėjimus. Pratarmėje autorius 
rašo: "Galime guostis viltimi, jog tarp gausybės Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės raštų esama keleto, į kuriuos subėga pagrindiniai vieno ar kito 
amžiaus idėjiniai, meniniai ieškojimai. Šie raštai geba mus įsukti į opiausią 
praeityje gvildentų klausimų ratą - taigi valiojo atliepti amžių glūdumon 
nukreiptą dabarties rūpestį. XVI šimtmetyje visą lietuvių dvasios nerimą, 
regis, buvo savin sutelkusi istorinė šalies raštija. Tad ją greičiausiai ir 
imame paversti lieptu, siejančiu šiandieną su renesansine Lietuvos kultūra. “

- Pirmiausia, gal trumpai api
būdinkite šio laikotarpio istorinius 
kūrinius. Juk tuo metu menas, o tuo 
labiau literatūra, buvo vertinama 
kitaip, negu šiandien?

- XVI a. Lietuvos kultūra turėjo 
raiškų renesansinį pobūdį. Renesanso 
antropocentrizmas veikė tuometinę 
lietuvių pasaulėvoką. Šiuo laiku is
torinis mąstymas pamažu ėmė stumti 
antologinę pasaulio sampratą. Vakarų 
protas vylėsi permanysiąs tikrovę ne 
būtį apmąstydamas, bet žmogaus dar
bus tirdamas. Juos aprašanti istorija 
virto svarbiausiu kultūros tekstu - 
"tiesos buveine“. Universaliu gyveni
mo raštu tapusi istoriografija diegė 
Lietuvos kultūroje naują, antropo
centrizmu grįstą asmens, tautos, vals
tybės sampratą. Pati istorija Renesan
so amžiuje buvo kuriama kaip tautą 
išganantis, valstybei egzistencinę at
ramą teikiantis raštas.

Monografijoje daugiausia dėmesio 
skirta didžiausio XVI a. Lietuvos Isto
riko Motiejaus Stryjkovskio darbams. 
Ganėtinai išsamiai nagrinėta to meto 
publicistika bei herojinė poezija. Iš 
XVII a. autorių iškeliamas Albertas 
Kojalavičius ir jo istoriniai veikalai. 
Aptariama baroko proginė, religinė li
teratūra. Siekiau Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorinę literatūrą 
aprašyti kultūros stiliaus požiūriu, ne
vengdamas ir to meto valstybinės ideo
logijos, politinių teorijų analizės. Lie
tuvos kultūros gyvenimą mėginau tirti 
keliais aspektais, žvelgiau kaip forma
vosi renesansinis Lietuvos kultūros 
modelis, kaip jį keitė baroko kultūra. 
Nagrinėjau ir vertybinių nuostatų kaitą, 
vykusią renesanso ir baroko sandūroje, 
sykiu apžvelgdamas M. Stryjkovskio 
renesansinius raštus ir gretindamas 
juos su barokiniais A. Kojalavičiaus 
darbais, stengiausi patirti, kaip kultūros 
stilių raidoje keitėsi tautinė bei politinė 
Lietuvos sąmonė, rutuliojosi asmens, 
kultūros sąvokos.

- Renesansas, kaip nė viena kita 
epocha, iškėlė asmenybes...

- Taip. XVI amžiaus raštija kėlė ne
lygstamą asmens vertę. Dažnas žmo
gaus visagalybės motyvas. M. Stryj
kovskio literatūriniai herojai - išties Re
nesanso žmonės. Šlovės geismas, pas
tangos įsiamžinti istoriniame pasaulyje 
- jų gyvenimo pagrindas. Renesansinis 
asmens šaunumas maža ką turėjo ben
dra su tradicine krikščioniška dorove. 
Už narsą ir "širdies didybę“ liaupsina
mi giminių kraują lieję Lietuvos kuni
gaikščiai. Šaunumu, prigimties energi
ja M. Stryjkovskis mėgino pateisinti 
žmogiškumui nusikalstančias istorines 
asmenybes. Renesanso žmogui tautos 
erdvė buvo reikalinga jo šaunumui 
atskleisti. Tarnaudamas valstybės ir 
tautos gerovei asmuo galvojo apie že
mišką garbę. Renesanso žmogus nepa
sikliovė Dievu, bet siekė įsamžinti šia- 
pusėje tikrovėje, įsirašyti į kultūros 
knygą, sykiu tauta jau buvo gyvybiškai 
svarbi, nes tautos pasaulis - tai vienin
telė istorinė tikrovė, pajėgianti įamžinti 
asmenį. Asmenį ir tautą Renesansas 
susieja ontologiniu ryšiu: tik tautos pa
saulyje žmogaus buvimas esąs pras
mingas.

- Kaip Renesanse, o ir po jo 
suvokiama tauta, valstybė?

- Renesansas pirmą kartą mėgina 
iškelti tautą kaip savarankišką, savo 
galiomis likimą kuriančią individua
lybę. Ne Dievo valia, bet tautų kūry
bos galios lemia istorijos raidą. Rene
sanso istorikams valstybė nebeatrodė 
kažkas amžina, apvaizdos duota ir 
palaikoma. Ji suvokta kaip tautos ku
riamas ir saugomas kūrinys. O tautinė 
kultūra iškeliama kaip vienas svar

biausių valstybingumo ramsčių. Ši 
Italijoje gimusi mintis buvo atliepta ir 
Vilniuje. M. Daukša, A. Rotundas, A. 
Volanas kėlė tautinės valstybės idėją, 
pabrėždami tautos kalbos, papročių, 
kultūros puoselėjimo svarbą. Baroko 
amžiuje požiūris į valstybę keičiasi. 
Istorijon sugrįžta Dievo valia. Tauta 
nebeįstengia pasikliauti vien savo ga
liomis. Prašomasi Dievo malonės, ku
ri pareina nuo gerų tautos darbų. Pa
žeisdama doros normas tauta praran
danti ir Dievo pagalbą. Baroko asmuo 
vertinamas pagal tai, kaip jis savo dar
bus geba suderinti su tautos interesais 
ir Dievo valia. Prigimties taurumas 
liaujasi buvęs savaiminė vertybė.

Barokas kėlė asmens pamaldumą, 
kuklumą, o ne garbės geismą, kaip 
pamatines dorybes. XVI-XVII amžių 
istoriografija kėlė įvairius Lietuvos 
valstybingumo modelius, brėžė skir
tingas lietuvių tautos raidos perspekty
vas. Tai ir savarankiškos Lietuvos im
perijos, baltų protėvynę apimančios, 
idėja, ir galingos lenkų-lietuvių jungti
nės valstybės - Sarmatijos - vizija. Ir 
šiandien aktuali gali atrodyti XVI 
šimtmečio politinė metafizika, atsi
skleidžianti Žygimanto Augusto ir Jo
no Žiauriojo susirašinėjimuose. Juose 
Lietuvos valdovas tikino, jog kiekvie
nas asmuo, Dievo prigimties būda
mas, esąs laisvas. Krikščioniško mo
narcho priedermė - tarnauti visuome
nei, ginti piliečių teises ir laisves. 
Toks, pasak Žygimanto Augusto, esąs 
lietuviškas laisvės supratimas. Jono 
Žiauriojo tikinimu, Lietuvos laisvė - 
tai velnio prasimanymas. Vienintelė 
tikra laisvė esanti iš Dievo gauta pat
valdžio laisvė. Ja remdamasis valdo
vas galįs daryti ką nori. Pavaldinio 
krikščioniška pareiga - paklusti mo
narchijai, nes jis reiškiąs Dievo valią. 
Žmogus, Jono Žiauriojo teigimu, iš 
prigimties nesąs laisvas. Ašmens lais
vė nėra įmanoma - ji įžeistų ir paneig
tų Dievo visagalybę. Taigi dvi skirtin
gos politinės teorijos, dvi krikščiony
bės tiesų sampratos. Du skirtingi - Vil
niaus ir Maskvos - keliai, kuriuos XVI 
amžiuje dar galėjo rinktis Rytų Europa.

- Dirbdamas ministerijoje Jūs 
nuolat bendraujate su meno, kultū
ros, švietimo žmonėmis, esate M. 
Mažvydo pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų jubiliejaus komisijos 
pirmininko pavaduotojas. Ar humani
tarai pažįsta senąją kultūrą ir raštiją?

- Manau, kad daugumos mūsų pa
žintis su senąja Lietuvos kultūra yra 
fragmentiška. Daugiau nūdien prisi
menama ir aktualizuojama tradicinė, 
liaudiškoji lietuvių kultūra, bet ne pro
fesionalioji, šviesuomenės kurta, Lie
tuvos valstybingumo kodą išsergėjusi 
kultūra. Ją atrasti ir perprasti dar turė
sime, jei galėsime būti savarankia ir 
oria Europos tauta.

O kad esama nors ir reto, bet esmi
nio šiandienos literatūros ir praeities 
kultūros ryšio, liudija V. Bložės, P. 
Dirgėlos kūrybos istoriosofija.

Už turimą istorinę atmintį turime 
dėkoti senosios raštijos tyrinėtojams 
Jurgiui Lebedžiui, Marcelinui Ročkai, 
Eugenijai Ulčinaitei bei kitiems. Se- 
nojon raštijon ateina ir jaunų gabių ty
rinėtojų, lotyniškos literatūros vertėjų: 
Sigitas Narbutas, Rasa Jurgelėnaitė, 
Dainora Pociūtė, Artūras Tereškinas. 
Jau yra leidimui paruoštų pamatinių 
senosios kultūros tekstų. Valstybė pri
valėtų finansuoti ir jų išleidimą, ir 
tolesnes raštijos studijas. Tautos isto
rinės savivokos branda nemaža prik
lausys nuo kryptingų senosios kultū
ros tyrinėjimų. Jos tekstuose įmanu 
perskaityti ir tautai užduotą likimą.

Danutė Šiaudinytė

Dailininkas Aleksandras Tarabilda yra suruošęs ne vieną parodą. Jei anksčiau jis skaptavo medį, darė stogas
tulpius, įvairius keramikos dirbinius, tai dabar jo kūrybinė energija sutelkta į grafiką. Didelis grafikos darbų cik
las buvo eksponuotas TV bokšte. Algimanto Žižiūno nuotr.

Nemirtinga kaimo dvasia

*** Kaimo dorovės raiškoje susi- 
fokusavo visa: ir vidinė graužatis, ir 
visuotinis nuosprendis, ir gėdos at
švaitai, ir nemalonumo šešėliai. Des
tis, kas pasielgė ne taip, kas pažeidė 
šventai nusistovėjusį bendrabūvį, 
kuris labai įpareigoja ir sudrausmina. 
Gėdos jausmas gilus ir stiprus, jis 
kaip lakmuso popierėlis parodo as
mens nuokrypas. Iš kiekvieno žmo
gaus itin daug reikalaujama (nesvar
bu amžius, sociumas, išsilavinimas, 
turtas), bet jam kartu nemažai ir at
leidžiama, nes nuodėmė negali se
kioti visą gyvenimą pridurmu. Tai 
patriarchalinės pedagogikos nuosta
ta. Aštrialiežuvis buvo gerbiamas, jo 
prisibijoma ir pas išaugoj ama, bet ir 
jam, prasikaltusiam, kliūdavo ne ma
žiau už kitus. Tad, klausykimės ne 
tik dainos melodijos, siužeto vingių, 
bet ir žodžio, iš kurio skliste sklinda 
kaimo išmintis, sąžinės balsas. Net 
keikiamas! ar vograujama su saiku ir 
vietoje, negirdint vaikams, atsipra
šant.

*** Kiekvienas Lietuvos kraštas 
yra labai savaimingas. Ir savo gam
tovaizdžiais, ir žmonių takais, ir 
duonkubilio kvapsniu, ir šulinio gau
desiu, ir priesvimėje kalama dalgio 
garsais. Nedažnai kaimo žmogus iš- 
sipasakoja ir prisipažįsta, bet išorė 
vis parodo dorą. Netgi kalbėsena ir 
eisena pasako daugiau negu iš pirmo 
žvilgsnio atrodo. O kai dvasinis vi
dus persipildo, kūrybinis genijus ne
beišlaiko: taip buvo dievdirbystės 
eroje, taip buvo knygnešystės metu 
ar didžiaisiais rezistencijos metais 
pokary. Būtis suintensyvėja per
vartų metu, kai skverbiamasi į 
gyvenimo podirvį, kai išdarkoma 
kasdienybė, supriešinami žmonės, 
kai nėra tikrumo dėl rytojaus. 
Prieraišumas prie menkiausio 
žemės gabalėlio, nors primityvus, 
bet šventas. Lyg pagoniškais lai
kais priprantama prie klevo oše- 
sio, bitės dūzgesio, svirties girgž
desio. obels žydėjimo.

2. Pokario laikų mitai

Sunku rašyti apie pokario Lietu
vos kaimą. Sunku, nes tragiška ir 
skausminga, nes pokario kasdienybė 
vis dar stojasi ryškiais vaizdais prieš 
akis, kaip nepaprastai dramatiškas ir 
nykus paveikslas. Tai labiau siur-
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realistinė drobė su baisingomis žmo
nių mirtimis, su valdžios patyčiomis ir 
neapsakoma valdininkų savivale. Nė
ra pasaulyje valstybių, kuriose kaimas 
taip ilgai ir "metodiškai“ būtų grobia
mas, naikinamas ir prievartaujamas 
kaip Lietuvoj. Ta didžioji kaimo grio
va, prasidėjusi stalinizmo invazijos 
metais (1940 m.) tęsėsi iki 1988 metų. 
Visiškai buvo suardyta natūrali ūki- 
ninkystės struktūra, ištremti ir su
naikinti darbščiausi valstiečiai (tie, 
kurie iš sibirų sugrįžo, nepanoro dirbti 
žemės iš baimės, iš netikrumo), įves
tas priverstinis planinis ūkininkavi
mas, kai dešinė nežinojo, ko nori kai
rė, ir atvirkščiai. Vienkiemių sodybos 
buvo dirbtinai sumaitotos, nesudarant 
jokių normalių sąlygų įsikurti tame 
pačiame kaime. Sumanūs ir darbštūs 
kaimo žmonės pasitraukė ir patraukė į 
miestus, į pramones, į kaimynus (Lat
vija, Kaliningrado sritis, Rusijos staty
bos). Lietuvoje, kaip niekuomet anks
čiau, prasidėjo didysis žmonių kilnoji- 
masis ieškant didesnio uždarbio, žmo
niškesnio būsto.

Pirmasis pokario dešimtmetis buvo 
ištisų ubagysčių metas, dirbta veltui 
arba pusvelčiui, nes kolektyvizacija 
atnešė betvarkę, gamybos anarchiją; 
dirbta su valdžios grasinimais. Nesi
nori ir gaivoti į kokias prarajas būtų 
nuėjęs Lietuvos kaimas. Milijoninės 
skolos slėgė nemažai kolūkių ir tary
binių ūkių. Rodos, ir žmonės darbštūs, 
ir darbų tradicijos dar gyvos, ir netoli
mi kaimynai latviai bei estai nesugriu
vę. Ar galima dabar lygintis su olan
dais ar danais, netgi su vengrais ar če
kais? Toli siekia. Jeigu ne tas prievar
tinis kolektyvizavimas, jeigu ne tautą 
užliūliavęs griškevičizmas, kai imta 
didžiuotis socialistinio lenktyniavimo 
"rezultatais“, kai dabintas! pigiomis 
maskvietiškomis vėliavomis už mė
sos, pieno, grūdų paruošas. Gaminta 
sunkiai, parduota pigiai. Labai dabar 
sunku dėl tų prarastų metų, dėl chemi
kalais apterštos žemės, dėl nevalomų 
ežerynų ir upių, dėl besaikiai iškirstų 
miškų, apšiukšlintos aplinkos, nugy
ventų dvarų ir palivarkų pastatų, dėl 
suniveliuotų gyvenviečių, dėl viena
dieniškos gyvensenos jausmo. Kiemą 
išsišluoti nebus sunku, bet iš kur teks 
imti lėšų vandenų valymui, dvarų at
statymui, landšafto atkūrimui, parkų 
atsodinimui, paminklų atstatymui. 
Bėgti skolintis svetur - ne išeitis. Teks 
už dividendus milijonais kloti. Staigiai 
Lietuvos kaimą perorientuoti ekono

mistai pasirodė nepajėgūs. Ir iš kur 
rasis tas pajėgumas, jeigu politinių, 
socialinių ir ekonominių "mokslų“ 
semtasi iš marksų, leninų, kai mok
slo durys į pažangųjį pasaulį tiktai 
šiandien teatsidaro. Praeis de
šimtmetis, galėsime lyginti, o 
galbūt ir lygintis su kai kuo 
Europoje, kas gyveno be ekono
minių kataklizmų, be maisto sto
kos, be pramoninių prekių sty
giaus, be ideologinių iškraipų ir 
teisinių apgaulių.

Baisiausios yra žmogaus praras- 
tys. Blogu ne gimstama, o tampama. 
Kai teko gyventi iškreiptų veidrodžių 
karalystėje, kai partinė ranka vis 
nurodinėjo, teisė ir mušė, kai buvo 
nukapotos tautiškumo šakos, kai 
kaimo žmogui buvo draudžiama tu
rėti dvi karves, kai reikėjo sėti ne tai, 
kas auga, o kas Kremliuje suplanuo
ta, Lietuvos kaimui tuomet galvoti 
apie savarankišką ūkininkavimą ne
buvo jokių realių galimybių. Gaila 
šiandien žvelgti į senas motinas su 
iškraipytais rankų ir kojų sąnariais, 
su radikulitais nugarose, gaila žiūrėti 
į tą prasigėrusį kaimo vyrą, kuris ne
turi jėgų gydytis, neturi suvokimo, 
kad jis yra didelis ligonis. Jis kartais, 
rodos, norėtų žvelgti į rytdieną, bet 
visos mintys nukreiptos į tai, kaip čia 
atsipagiriojus.

*** Pirmaisiais kolūkinio engimo 
metais kaime prasidėjo vagystės, ku
rioms iki šiol nėra pabaigos. Viskas 
prasidėjo iš varganos buities ir pus
badžio būvio. Vėliau, kai duonos at
sirado, nuožmusis vagiliavimo "in
stinktas“ pavirto būtinybe. "Juk ne 
svetimo imu, o valstybės“, - toks su
vokimas dar gyvas. Išnyko iš kalbos 
žodis "vagis“, įprasmintas nauja
daras - grobstytojas, nešikas, ėmėjas. 
Kai valdininkija išsiaugino riebius 
sprandus, vagystės įgijo valstybinį 
mastą, organizuotą partinę "veiklą“. 
Iš mėsos kombinatų pradingdavo va
gonai šviežios produkcijos, iš kol
ūkių fermų po nakties prapuldavo 
kiaulės ir bekonai, veršiai ir karvės. 
Visa tai buvo lengva ranka nurašoma 
tų, kurie patys naudojosi tomis gėry
bėmis.

Kaimo žmogus buvo praradęs 
tikėjimą ateitimi, gyveno šiandie
na, taikstėsi su valdžios savivale, 
nuslopino norą šviestis, kai kas iš
sižadėjo katalikybės.

Aleksandras Šidlauskas
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Prezidentinės kampanijos 
užkulisiai

Prezidentinė kampanija Lietuvoje, 
didžiulis spaudos, radijo, televizijos 
dėmesys bent trumpam atitraukė žmo
nes nuo slegiančių juos buities nepri
teklių, gresiančio nedarbo, suteikė 
jiems šiokią tokią viltį, kad išrinkus 
Prezidentą pagerės padėtis. Tačiau, 
matyt, greitai to nebus. Ir visai nesvar
bu, kas tuo Prezidentu bus išrinktas. 
Laimė, atrodo, kad abu kandidatai gali 
būti pajėgūs užtikrinti bent politinį sta
bilumą ir sudaryti sąlygas normaliam 
darbui.

Lietuvos Prezidento rinkimai, be 
abejo, yra didelis įvykis. Prieš karą tik 
du Prezidentai išrinkti demokratiškai - 
A. Stulginskis ir K. Grinius. A. Sme
tona, kuris taip buvo aukštintas V. 
Landsbergiui tapus valstybės vadovu, 
14 metų prezidentavo neteisėtai, netu
rėdamas tautos pasitikėjimo ir tik jėga 
besilaikęs. Dabar yra galimybė lietu
vių tautai išrinkti ketvirtąjį.

Rinkimų sėkmė kažkiek priklausys 
ir nuo kandidatų į Prezidentus koman
dų. nuo tų žmonių, kurie pataria, orga
nizuoja, pristato. Pono A. Brazausko 
komanda praktiškai remiasi savo, 
LDDP partijos žmonėmis, nors jo šta
be yra ir nepartinių, gerai žinomų visai 
Lietuvai asmenybių. Kažkodėl mano
ma, kad inteligentija labiau remianti 
poną S. Lozoraitį. Tačiau ir A. Bra
zauskui simpatizuoja gana didelis in
teligentijos būrys. Ir dar nežinia, kuris 
iš jų didesnis.

S. Lozoraičio štabui pradžioje keti
no vadovauti ponas A. Abišala, buvęs 
premjeras. Tačiau jo asmenybė nebu
vo priimtina toms politinėms jėgoms, 
kurios S. Lozoraitį parėmė kaip nepri
klausomą kandidatą. lai yra libera
lams, Nuosaikiųjų ir Centro judėjimo 
žmonėms, socialdemokratams. Matyt, 
p. A. Abišala buvo nelabai priimtinas 
ir pačiam S. Lozoraičiui. Todėl jo šta
be ėmė dominuoti kiti buvę Aukščiau
siosios Tarybos deputatai, neišrinkti į 
Seimą. Štabo vadovais tapo buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos seniūnas ir 
Nuosaikiųjų judėjimo atstovas E. 
Gentvilas, buvusios Liberalų frakcijos 
Aukščiausioje Taryboje vicepirminin
kas ir Liberalų sąjungos vicepirminin
kas J. Tamulis ir kiti, mažiau žinomi, 
bet ir su Sąjūdžiu mažiau susiję ir ma
žiau neigiamai pagarsėję politikai.

Taigi, jei spręstume apie pono S. 
Lozoraičio paramą iš jo štabe dirban
čių žmonių, tai galėtume manyti, jog 
labiausiai jį remia tos politinės jėgos, 
kurios arba visai neturi savo atstovų 
Seime, arba turi jų labai nedaug. Iš 
tikrųjų, su tokia parama galima tikėtis 
10-15% rinkėjų balsų. Todėl kur kas 
svarbesnė S. Lozoraičiui yra Sąjūdžio, 
t.y. V. Landsbergio šalininkų, parama. 
Gal todėl, kad V. Landsbergio aktyvių 
šalininkų nėra S. Lozoraičio aplinkoje, 
tarp sąjūdininkų, netgi Seime, girdėti 
balsų, jog kažin, ar S. Lozoraičio per
galė yra naudinga pačiam V. Lands
bergiui ir Sąjūdžiui. Juk pergalės atve
ju V. Landsbergio ir suradikalėjusio 
Sąjūdžio saulė gali nusileisti visam 
laikui. Tad nors ir deklaruojama visų 
dešiniųjų politinių jėgų vienybė, bet 
kažin, ar ji egzistuoja iš tikrųjų.

Beje, ir kitoje S. Lozoraičio rėmėjų 
pusėje, tarp vadinamų centristų, nėra 
didelės vienybės. Tautos pažangos vy
rai, pradžioje buvę aktyviausiais, ke

Recenzija

Populiarus žodynas 
vaikams

Jonas Paulauskas, Gražvydas 
Kirvaitis. Pradinukų žodynas. 
1992, 214 p., iliustr.

Lietuvos švietimo istorijoje tai pir
mas tokio tipo žodynas ir jo autoriams 
teko spręsti ligi šiol lietuvių lek- 
sikologijoje nespręstą problemą - 
parengti aiškinamąjį iliustruotą lietu
vių kalbos žodyną vaikams. Užsieny
je panašūs leidiniai paprastai leidžia

liant poną S. Lozoraitį kaip alter
natyvą V. Landsbergiui, pamatę naują 
situaciją, padare gana neutralų pareiš
kimą ir tuo apsiribojo. Matyt, nelabai 
tikėdami S. Lozoraičio pergale, Tau
tos pažangos vadai paskubėjo įsitaisyti 
ministerijose. Televizijos ir Radijo bei 
kitose svarbiose valstybės struktūrose. 
Nėra vienybės ir Centro judėjime, ku
ris skelbia remiąs S. Lozoraitį. Vienas 
iš didžiausių Centro ideologų ponas P. 
Vaitiekūnas dirba p. A. Brazausko pa
tarėju, kitas, anksčiau užėmęs aukštas 
pareigas Aukščiausiojoje Taryboje, at
sisako agituoti pono S. Lozoraičio 
naudai, dar du, dirbantys LDDP nario 
vadovaujamoje ministerijoje laikosi 
nuošaliai nuo politinės kovos.

Dar didesnė sumaištis yra tarp so
cialdemokratų. Sausio viduryje LSDP 
Tarybai balsų dauguma priėmus 
sprendimą remti S. Lozoraitį ir iš par
tijos išėjus ponui K. Antanavičiui, pir
majam pokario Socialdemokratų pir
mininkui, partijoje prasidėjo bruzdėji
mas. Kvailokai pasijuto du buvę 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai, 
tapę A. Brazausko patarėjais, bei tie 
Seimo nariai, kurie žino, jog jų rinkė
jai nėra dešiniųjų pažiūrų žmonės. 
Oficialiai vadovybei remiant S. Lozo
raitį, tokiai politikai nepritariantys 
ėmėsi iniciatyvos sukurti atskirą frak
ciją partijoje. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad atskira frakcija remia p. A. Bra
zauską. Tai daugiau reiškia tai, jog 
Socialdemokratų vadovybės politika 
yra nemažai nepatenkintų.

Galima padaryti išvadą, jog mažai 
bus naudos p. S. Lozoraičiui iš negau
sių ir nebrandžių politinių jėgų, pasi
šovusių jį remti, bet neturinčių plates
nių Lietuvos gyventojų sluoksnių pa
ramos. Matyt, didžiausią paramą jis 
gaus iš tų žmonių, kurie ankstesniuose 
Seimo rinkimuose balsavo už Sąjūdį 
ir Krikščionių demokratų partiją. Gali
ma tikėtis dalies centristinių pažiūrų 
žmonių balsų, kurie Seimo rinkimuo
se balsavo už liberalus, Centro ir Nuo
saikiųjų judėjimus. Tačiau labai abe
jotina, kad už S. Lozoraitį balsuotų 
buvęs socialdemokratų elektoratas.

Pono V. Adamkaus atvykimas į 
Lietuvą remti S. Lozoraičio gali pa
traukti papildomai neapsisprendusių 
rinkėjų. Tačiau aktyvus amerikonų 
dalyvavimas rinkiminėje kampanijoje 
turi ir neigiamų bruožų. Lietuvoje tarp 
darbininkijos ir buvusių kolūkiečių, o 
jie sudaro rinkėjų daugumą, yra ne
maža skepticizmo dėl ankstesnių išei
vijos vadavimo akcijų, dėl jų reakcijos 
į Seimo rezultatus. Didele dalimi 
Amerikos lietuvių išeivija blogai pa
žįsta Lietuvos realybę, o tai žmonės 
labai gerai jaučia. Ponai V. Adamkus 
ir K. Bobelis yra kur kas labiau žino
mos Lietuvoje asmenybės, ir jei jie 
būtų turėję tokią didelę paramą, mano 
galva, jie turėtų didesnių šansų už po
ną S. Lozoraitį. Reikia atvirai pa
sakyti, kad daugeliui Lietuvos žmonių 
p. S. Lozoraitis iki rinkiminės kampa
nijos buvo pernelyg mažai žinomas.

To negalima pasakyti apie p. A. 
Brazauską, kurį pono V. Landsbergio 
komanda daugiau kaip du metus sten
gėsi išeliminuoti iš aktyvios politikos. 
(Betgi greičiau panašu į tai, jog pats V. 
Landsbergis gali būti išeliminuotas po 
Prezidento rinkimų.) A. Brazausko ko

mi dviejų rūšių: abėcėliniai (nedideli 
paveikslėliai iliustruoja žodžius ir jų 
lizdus) ir teminiai (kaip išeivijai gerai 
žinomas Richard Scany “Mano žody
nas“). “Pradinukų žodyne“ žodžiai 
pateikiami pagal temas (viso yra 100 
temų), o pačiose iliustruotose temose 
gana smulkiai aiškinami atitinkami 
žodžiai, jų vartojimas. Taip suderinus 
abiejų tipų privalumus žodynas tapo 
aktualiu ir naudingu ne tik vaikams, bet 
ir suaugusiems. Juo turėtų susidomėti ir 
įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys 
lietuviai - jis praverstų lietuvių “sekma
dienio mokykloms“, padėtų ir tiems, 
kurie stengiasi nepamiršti gimtosios 

manda, likusi be kitų politinių jėgų pa
ramos, dirbo vieningiau, orientuodamasi 
labiau į eilinius rinkėjus, o ne į politinį 
elitą. Iš pradžių galvoję perdaug 
aktyviai nedalyvauti rinkiminėje agita
cijoje, po S. Lozoraičio sėkmingų ke
lionių Vakarų Lietuvoje, p. A. Brazaus
ko štabas pakeitė taktiką. Jis spėjo apsi
lankyti Dzūkijoje, kur jį lydi populiarus 
tarp kaimo žmonių socialdemokratas J. 
Pangonis, aplankė Panevėžį. { Suvalki
ją ponas A. Brazauskas nuvyko pono 
K. Bobelio, kuris išrinktas Marijampo
lėje, palydėtas. Pervažiuos A. Brazaus
kas S. Lozoraičio maršrutą Vakarų 
Lietuvoje. Taigi, ko gero, A. Brazaus
kas padarys daugiau kelionių po Lie
tuvą, kurią jis tikrai gerai pažįsta, negu 
S. Lozoraitis, turintis galimybę bent 
rinkiminės kampanijos metu geriau 
susipažinti su ta šalimi, kurios intere
sams jis atstovavo užsieniuose.

Galbūt dera pasakyti keletą žodžių 
apie spaudos simpatijas vienam ar ki
tam kandidatui į Prezidentus. Nepri
klausomi ir populiarūs Lietuvos dien
raščiai ’’Lietuvos rytas" bei ’’Respubli
ka“ stengiasi gana objektyviai prista
tyti abu kandidatus. Tačiau ’’Lietuvos 
ryte“ savaitiniai apžvalgininkai, kurių 
partijos palaiko S. Lozoraitį, jau ne 
kartą yra pabrėžę savo simpatijas kan
didatui iš Amerikos. Tuo tarpu “Res
publikoje“ galima pastebėti daugiau 
simpatijų A. Brazauskui. Ypač tai ma
tyti skaitytojų kertelėje ’’Išklausyk, 
Respublika“.

Ryškus dešniųjų leidinys ’’Lietu
vos aidas" yra aiškus S. Lozoraičio rė
mėjas. Šis leidinys, ilgą laiką aktyviai 
puolęs socialdemokratus, prezidenti
nės kampanijos metu pakeitė toną ir 
viename iš savo numerių net įdėjo po
no A. Sakalo, socdemų pirmininko 
portretą. LDDP dienraštis ’Tiesa", be 
abejonės, remia A. Brazauską, tačiau 
jo tiražas ne toks didelis, jog turėtų 
reikšmingesnę įtaką dar neapsispren- 
dusiems rinkėjams.

Be abejo, tam tikrą įtaką, bet, žino
ma, ne lemiamą, daro vietinė spauda. 
Vienur ji labiau remia A. Brazauską, 
kitur - S. Lozoraitį. Ryškėja tendenci
ja, jog spauda labiau paremia tą, kuris 
turi daugiau pinigų reklaminiams 
straipsniams. Kadangi abu pretenden
tai turi apytikriai vienodai turtingų rė
mėjų. todėl ir spaudoje išlieka apytik
riai vienodas balansas.

Dera pasakyti ir tai, jog pagal mū
sų Konstituciją Prezidentui suteiktos 
gana didelės teisės. Su tomis teisėmis 
vienas Prezidentas, o tuo labiau seny
vo amžiaus, nepajėgus susitvarkyti. 
Todėl labai svarbu, kokie žmonės su
pa vieną ar kitą pretendentą, teikia pa
tarimus ir pasiūlymus. Malonu paste
bėti, kad abu kandidatai turi neblogas 
patarėjų komandas, sugebančias, skir
tingai negu V. Landsbergį supę žmo
nės, pateikti objektyvią informaciją 
apie tai, kas iš tikrųjų dedasi Lietuvo
je. Žinoma, to dar neužtenka; kad bū
simas Prezidentas išvestų Lietuvą iš 
krizės, bet jau yra šis tas. Tikėkimės, 
jog bus sukurtos realios programos, 
suteikiančios Lietuvos žmogui viltį į 
darbą ir bent minimalų apsirūpinimą, 
kad jam nereikėtų ieškoti geresnio gy
venimo užsieniuose. O tai. deja, jau 
prasidėjo.

Vytautas Plečkaitis

kalbos. Šis žodynas praverstų ir užsie
niečiams, norintiems išmokti lietuviš
kai - dirbantiems ambasadose ir fir
mose Lietuvoje. Pačioje Lietuvoje ši 
knyga jau spėjusi tapti deficitine. Se
niai išpirktas pirmas leidimas, nema
tyti ir metų pradžioje “Šviesos“ lei
dyklos išleisto antrojo.

“Pradinukų žodyno“ leidimą pa
rėmė Jungtinių Valstijų lietuviai. 
Lietuvių fondas (Chicaga) jo spausdi
nimui paskyrė 2 000 dolerių. Už šią 
paramą ir autoriai, ir leidykla reiškia 
didelę padėką Lietuvių fondo tarybai.

V. Dimas

Lietuva iš toli ir arti

Dr. A. Mauragis

Dr. Vytauto Landsbergio 
apsilankymo proga

Mahometonai turi tokį priežo
dį: kai kalnas neateina prie Ma
hometo, tai Mahometas ateina prie 
kalno. Kažkas panašaus įvyko ir 
su Vytauto Landsbergio vizitu.

V. Landsbergis atvyko į Aust
ralijos lietuvių dienas su ypatinga 
misija - apšviesti tautiečius, kas 
atsitiko su Lietuva, kad ji savano
riškai išsirinko komunistinę val
džią. Užteko dviejų metų laisvės, 
kad vėl sugrįžtų į komunistinę 
vergiją.

Australijos lietuviai sutiko jį su 
ypatinga pagarba ir tam tikru pie
tizmu, kaip neteisingai nuskriaus
tąjį. Neteisingai nuskriaustiesiems 
ir neįvertintiems visados suteikia
ma ypatingas dėmesys ir pagarba, 
nes jie užsitarnauja šventųjų ir ne
kaltųjų aureolės. Taigi, su nekant
rumu laukėme paskaitos - paaiški
nimo, kas atsitiko su mūsų tauta?

Dar Lietuvoje būdamas (liepos 
mėn.) jau girdėjau žmones kalban
čius, kad Landsbergis sukūręs be
tvarkę, kad Landsbergis ir jo val
džia, skubiai privatizuodami že
mę, suardė valstybinį ūkį ir tautą 
pastatė prieš bado grėsmę. Tą patį 
rašė ir dauguma laikraščių, kaltin
dami valdžią, kad nesugeba ūkiš
kai tvarkytis. Lengva buvo orien
tuotis, kad Landsbergio valdžia 
prakiš rinkimus. Taip ir atsitiko, 
deja, su skaudžiai užgaunančiu 
tautą priekaištu, kad ji sugrįžta į 
komunizmą, atseit - legalia tvarka 
paneigė savo laisvę ir tas aukas, 
kuriomis buvo iškovota laisvė. 
Nereikia stebėtis kaip pasipiktino 
ir kaip reagavo išeivija, kaip rea
gavo tie 5 milijonai Lietuvos bi
čiulių, kurie pasirašė po peticija, 
reikalaudami Lietuvai laisvės, 
kaip turėjo reaguoti tos valstybės, 
pripažinusios Lietuvai nepriklau
somybę ir suteikusios materialinę 
ir moralinę paramą.

Kokios iš to bus pasekmės, 
šiandien sunku pasakyti, bet jau 
yra sukurta galimybė fašistams, 
komunistams ir spekuliantams už
žiebti pilietinį karą. Reikia ne
užmiršti, kokius laikus gyvename 
ir kokioje situacijoje randasi Lie
tuva.

Taigi p. Landsbergio laukiau 
kaip gervė giedros, deja, išgirdęs 
jo kalbą turėjau nusivilti. Jis pra
dėjo savo paskaitą, kaip sakoma, 
nuo Adomo ir Ievos. Pasakojo 
apie tai, ką visi jau žinojome, ma
tėme skaidrėse, skaitėme laikraš
čiuose, girdėjome per televiziją ir 
radiją, visa tai jau praeityje. Štai, 
dabar stovime prieš naują prob
lemą, kurios negalime suprasti ir 
net patikėti, ką skelbia spaudos 
antis.

Pusantros valandos kalbėjęs 
prelegentas nutilo, nepalikęs laiko 
net klausimams iškelti. Pirminin
kaujantis davė 12 min. klausi
mams, vos keli turėjo progos pa
klausti, o visi kiti, ir aš tarpe jų, ne
turėjo progos išsižioti. Ar tai buvo 
specialiai padaryta, aš nežinau, bet 
dėl tokios apšvietos neverta buvo 
Mahometui ateiti prie kalno.

Būtų labai liūdna, jei įvyktų 
perversmas, tada Lietuva netektų 
ne tik demokratijos, bet ir laisvės, 
ir tarptautinio pasitikėjimo, o tada 
galima ir okupacija. Tokio mo
mento laukia ne tik Rusija, bet ir 
Lenkija. Tad pavojų turime daug 
prieš akis ir žinokime, kad tik dar
na ir vienybė gali išlaikyti tautą 
sveiką ir gyvą. Aš manau, kad tie, 
kurie kaltina tautą, kad nuėjo su 
komunizmu, nesupranta į kokius 

pavojus jie pastato tautą. Visų pir
ma, matome, kad jie nesupranta 
nei demokratinės sistemos, nei jos 
dvasios, tad nesupranta ir tų pa
vojų, kurie gali atsitikti, sulaužius 
demokratinius principus.

Kalbant apie Sąjūdį tenka pa
sakyti, kad jis savo pašaukimu ir 
uždaviniais yra skirtingas nuo po
litinių partijų. Sąjūdis yra vien
kartinis reiškinys tautai laisvę ir 
nepriklausomybę atkurti, tuo tar
pu politinės partijos turi kitus už
davinius, būtent: į Sąjūdį gali tilp
ti visi patriotai, į partiją tik tie, 
kurie sutinka su partijos programa 
ir tikslais. Sąjūdis gali būti tik 
vienas, nes tikslas yra tik vienas - 
iškovoti tautai laisvę ir Nepriklau
somybę, gi partijų demokratinėje 
valstybėje gali būti daug - nema
žiau dviejų, iš kurių būtų galima 
sudaryti poziciją - valdžią ir opo
ziciją.

Matome, kad sovietinės demo
kratinės sistemos auklėtiniai nesu
pranta Vakarų demokratinės siste
mos principų ir todėl negali su
kurti tvarkos.

Apkaltinti tautą, kad ji yra ko
munistinė, yra nusikaltimas, noras 
pakenkti tautos prestižui ir jos gy
vybiniams interesams. Visi geros 
valios lietuviai turėtų liautis skel
bę absurdus, tautą palikti ramy
bėje ir gerbti jos laisvą apsi
sprendimą. To reikalauja ne tik 
formalus demokratinės sistemos 
mokslas, bet ir krikščioniškoji hu
maniška doktrina. Nedrįskite tei
sintis nežinojimu - įstatymas yra 
žmogiškoje prigimtyje!

Dar noriu pasakyti keletą žo
džių, iš kokių šaltinių galėjo kilti 
tas nelemtas gandas, kad Lietuva 
pasirinko komunistinę valdžią, 
kad Lietuva grįžta į komunizmą.

Visų pirma, tenka pažvelgti į 
savo kaimynus, ar ne iš ten atėjo 
pagunda suteršti Lietuvos gerą 
vardą. Lietuva pirmoji parodė 
drąsą kovoje su sovietiniu slibinu, 
jos komunistinė partija pirmoji 
pralaužė ledus, to istorija negali 
pamiršti. Netenka abejoti, kad tu
rime kaimynų, kurie mums to pa
vydi. Jų planai gali būti toli sie
kiantys, ką tik laikas galės paro
dyti. Apie tai šiandien būtų per 
drąsu spėti.

Yra ir kita versija, kuri gali bū
ti labiau patikima kaip pirmoji, tai 
mūsų pačių spekuliantų, karjeristų 
darbas. Jie siekia sau garbės ir 
turtų, o ne tautos gerovės. Sako
ma, kad sudrumstame vandenyje 
geriau žuvis gaudyti... Taigi tą 
vandenį ir drumsčia, kas tikisi 
naudos iš to turėti. Kas vadina 
tautą komunistine, tas iššaukia 
reakciją ne tik nacionalistų ir 
fašistų, bet kiekvieno padoraus 
lietuvio, kur jis bebūtų: Tėvynėje 
ar išeivijoje. Po šitokio chaotiško 
periodo daug kas įsigijo nelegaliai 
turtą, rasime nemaža žmonių, sė
dinčių aukštose valdžios vietose 
be atitinkamų kvalifikacijų. Tie 
visi turėtų įrodyti įsigyto turto le
galumą ir užimtos vietos reika
lingumą, kvalifikacijos patiki
mumą. Tik tokiu būdu būtų gali
ma išvengti karjeristų, speku
liantų, oportunistų ir dar kitokių 
kriminalistų.

Socialinės atmatos dar ilgai 
kankins pavargusią tautą, todėl 
būkime kantrūs ir atsargūs - nesi- 
duokime išprovokuojami.

"Mūsų Pastogė“ N r. 4
1993.01.25
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Pirmosios kregždės Vokietijoje
Buvęs Kauno motodesantinio 

bataliono vadas majoras Vytautas 
Žukas apsilankė dar prieš Naujuo
sius - buvo atvykęs atostogų iš Vo
kietijos, Generalinio štabo akademi
jos. Jis ir Artūras Stankaitis ten yra 
pasiųsti mokytis dvejiems metams.

- Kaip atsitiko, kad Jus išsiuntė 
ten mokytis?

- Pats nežinau, kaip čia atsitiko. 
Pakvietė ir pasakė, kad važiuoju į Vo
kietiją, Generalinio štabo akademiją 
dviejų metų studijoms. Šiuo metu 
esame Bundesvero kalbų mokymo 
centre, kuriame mokosi karininkai 
kone iš visų pasaulio valstybių. Taip 
pat studijuoja vokiečių karininkai, 
kurie mokosi užsienio kalbų. Studijos 
tęsis iki birželio mėnesio. Tada 
laikysime egzaminus, po to atliksime 
praktiką Bundesvere, kariniuose 
daliniuose. Rugpjūtį - atostogos. Po to 
grįšime į Hamburgą, kur vyks 10 
mėnesių akademinės studijos.

Čia rengiami įvairaus rango 
karininkai, kurie vadovautų divizijai 
ar armijai. Tokie mokslai praktikuo
jami nuo 1962 metų.

- Ar Jūs ten lygūs tarp lygių?
- Taip, juk mokomės vienoje 

klasėje kartu su Somalio, Senegalo, 
Japonijos, Graikijos ir Ispanijos kari
ninkais. Mokomės kalbos, karinės 
terminologijos. Susikūrė labai drau
giški santykiai, visi stengiasi padėti 
vienas kitam.

- Papasakokit vienos dienos 
dienotvarkę.

- Keliamės septintą. Po pusryčių.

Lietuvos savivaldybių mokymas
Pernai Britanijos vyriausybė įkūrė 

Vestminsterio fondą demokratijai, 
labdaringą organizaciją iš visuomeni
nių lėšų. Naujo fondo paskirtis yra 
skatinti demokratiją visame pasauly
je, bet ypač Afrikoje ir postkomunisti
nėje Europoje, suteikiant finansinę 
paramą projektams, skirtiems sustip
rinti demokratines institucijas.

Aš palaikiau laisvę ir demokratiją 
Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse 
dar būdamas moksleiviu, kai pirmą 
kartą ėmiau studijuoti dabartinę Euro
pos istoriją. Dabar, būdamas Notin- 
ghamo Universiteto Politikos departa
mento vadovu, aš mačiau Lietuvos 
nepriklausomybės aušros pasirodymą 
po ilgos sovietų engimo nakties. Vest
minsterio demokratijos fondo įsteigi
mas suteikė man galimybę praktiškai 
padėti Lietuvai.

Visose demokratinėse šalyse kai
mai, miestai ir sritys turi savo lygio 
valdžią. Tai leidžia vietinėms bend
ruomenėms tvarkyti visuomenines 
tarnybas (tokias kaip mokymas, vi
suomeninis transportas ir šiukšlių rin
kimas) pagal jų poreikius ir norus. Tai 
taip pat suteikia tam tikrą politinę de
centralizaciją, be nuosavos vietos val
džios net demokratinės šalys būtų pa
vojingai supercentralizuotos. Pati vie
tinė valdžia taip pat praplečia demo
kratinį patyrimą; daugelis žmonių tar
nauja kaip išrinkti atstovai vietinėje 
vyriausybėje; tik keli dirba kaip iš
rinkti atstovai centrinėje valdžioje. 
Lietuva turi demokratinę vietos val
džios tradiciją, tačiau, žinoma, ji buvo 
užgniaužta komunistiniais metais.

Todėl aš pasiūliau Vestminsterio 
demokratijos fondui surengti Lietuvo
je trijų savaičių dabartinės vietos de
mokratinės valdžios kursą. Tai buvo 
patvirtinta. Fondas sutiko apmokėti 
užsienio lektorių pasiuntimą į Lietuvą 
kursams surengti, ir apmokėti vertė
jams. Deja, aš galiu pasakyti tik šešis 
žodžius lietuviškai. Fondas taip pat 
sutiko apmokėti už knygas ir kompiu
terių nuomą.

Kursų tikslas buvo išmokyti Lie
tuvos vietos valdžios personalą, tiek 
išrinktą, tiek paskirtą. Vakarų Euro
pos ir Šiaurės Amerikos vietos val
džios principų ir praktikos. Žinoma, 
Lietuvai nebūtų gerai kopijuoti bet 

8.30, pirmasis užsiėmimas. Mokomės 
iki 13 vai. Po pietų - laisvas laikas: 
ruošiame namų darbus, treniruojamės 
ar vykstame į ekskursijas. Griežta 
tvarka: norint išvažiuoti ar išeiti iš pa
mokų, reikia gauti vadovybės sutiki
mą. Po teritoriją pašaliniai nevaikšto, 
atvykusios šeimos taip pat privalo 
gauti leidimą įeiti. Labiau pasiturintys 
karininkai nuomojasi namus mieste, 
kiti gyvena kareivinėse, kur gana ne
blogos sąlygos: atskiri kambariai, visi 
buitiniai reikmenys, televizoriai ir pan.

Man teko lankytis 53-iame jėgerių 
pulke, kur labai gerai susipažinome su 
pulko vadu, buvau pakviestas į jo 
namus, vežiojo po visą Vokietiją. 
Lankėmės ir artilerijos batalione kaip 
tik tą dieną, kai artileristai šventė Šv. 
Barboros, savo globėjos, dieną. Tą 
dieną visi bataliono kariškiai... praran
da laipsnius, tampa lygūs. Buvau 
nustebintas mokėjimu džiaugtis. Tiek 
daug humoro ir linksmybių aš 
Lietuvoje nebuvau regėjęs. Galėtume 
iš jų gerai pasimokyti.

- Kas pasikeis, kai grįšite į Lietuvą 
po dviejų metų ?

- Tiesiog neįsivaizduoju. Sunku da
bar pasakyti, koks bus tas Kauno ba
talionas ar Lauko kariuomenės brigada. 
Be abejo, ir modemiškesni, pasikeis ir 
santykiai, atsiras naujos tradicijos.

- Ką be žinių, patirties gaunate 
ten, ko negalite gauti čia?

- Savo akimis matau, kaip Vokieti
joje organizuojama tarnyba, kokia 
tvarka kareivinėse, sandėliuose, kokie 
tarpusavio santykiai tarp karininkų ir 

kurios kitos šalies vietos valdžios sis
temą. Bet Lietuva gali pasimokyti iš 
kitų demokratinių šalių patirties - iš jų 
klaidų ir iš jų laimėjimų. Buvo nagri
nėjamos tokios temos kaip demokrati
nis vietinės valdžios vaidmuo ir parei
gos, jų finansai,' Vadovavimas viduje, 
rinkimai, santykiai su privačia komer
cija ir pramone. Taip pat buvo kelios 
paskaitos apie vietinės valdžios vado
vavimo teisę. Svarbi kurso dalis buvo 
pradinis apmokymas kaip naudotis 
kompiuteriais ir bazinės informacijos 
suteikimas.

Kursuose dalyvavo 31 žmogus iš 
savivaldybių ir rajonų iš visos Lietu
vos. Kursai vyko mažame viešbutyje 
Juodkrantėje, pirmas tris sausio sa
vaites. Aš pats skaičiau daugelį pas
kaitų. Mane ypač domina demokra
tinė vietos valdžia. Aš pakviečiau kitą 
savo kolegą iš Britanijos, vidaus va
dovavimo specialistą, paskaityti šia 
tema paskaitų. Aš pakviečiau žinomą 
tarptautinę organizaciją, kuri speciali
zuojasi technologiniame apmokyme 
surengti kompiuterių kursą (Mokymo 
Priemonių ir Technologinio Mokymo 
organizacija, paprastai trumpinama 
MPTM). Jie atsiuntė man du lektorius 
- iš Izraelio ir Baltarusijos. Aš taip pat 
pakviečiau lietuvius lektorius paskai
tyti kursą apie vietinės valdžios teisę, 
informacijos poreikius ir administra
cinę reformą Lietuvoje. Vietiniu or
ganizatoriumi buvo dr. A. Gazaryja- 
nas iš Klaipėdos savivaldybės Proble
mų tyrimo centro.

Kursai sutapo su nusiaubusia Lie
tuvą audra. Oras buvo toks blogas, 
kad keltas tarp Neringos ir Klaipėdos 
neveikdavo. Būdami izoliuoti Juod
krantėje, dalyviai dar geriau viens kitą 
pažino ir geriau įsisavino paskaitas.

Tokio kurso vertė tik iš dalies prik
lauso nuo paskaitų. Ji tiek pat priklau
so nuo bendrų dalyviams problemų 
svarstymo. Tie, kurie dalyvavo šiuose 
kursuose, aš įsitikinęs, dabar bus ge
riau pasiruošę tarnauti savo ben
druomenėms. Vietos savivaldybės 
vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį 
atstatant demokratiją Lietuvoje.

Prof. Davidas Reganas
Notingamo Universiteto 

Politikos Departamentas 

kareivių. Matau, kaip rūpestingai jie 
prižiūri ginkluotę, organizuoja dali
nio apsaugą, kokią techniką turi. Jau 
dabar akivaizdūs skirtumai tarp jų ir 
mūsų. Be abejo, vokiečių situacija 
daug dėkingesnė: jiems .nereikia 
kurti naujos karinės doktrinos, sta
tutų, materialinę bazę. Tai gerai su
derintas ir dirbantis mechanizmas, 
kurio mes galime tik pavydėti, nes 
visko trūksta, nėra ir žmonių. .

- Bet Jūs būsite vienas iš tų, 
kurie ateityje žinos daugiau.

- Be abejo, artima pažintis su vo
kiečių ir kt. valstybių karininkais, 
Vokietijos kariuomenės pažinimas 
man daug duos.

- Jūs paminėjot kareivių ir 
karininkų santykius. Tai - irgi laiko 
klausimas?

- Tai opi tema. Sovietinėje kariuo
menėje buvome susidūrę su nestatu
tiniais santykiais. Bijota, kad visa tai 
atgis ir mūsų kariuomenėje. Bet Vo
kietijos kariuomenėje kareivis visų 
pirma laikomas žmogumi, vykdančiu 
Savo pareigą, o ne manipuliuojamu 
automatu.

Dar anksti daryti išvadas, kai vis
kas tik kuriasi. Tik pirmieji atitarnavę 
kareiviai grįžo namo. Kiek laiko aš 
vadovavau, stengiausi, kad tie santy
kiai būtų žmogiški. Visi nori vado
vautis naujomis moralinėmis nuosta
tomis, bet labai sunku atsisakyti 
stereotipų, nesinaudoti sena patirtimi.

Marija Plieskytė 
"Kraštoapsauga“, 1993 01 28

BRADFORDE
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Išvakarėse pasivaišinta Mrs. Grybienės paruoštais užkandžiais ir pasišokta.
Naujieji 1993 m. sutikti su šampano tostu ir bučkiais.

PADĖKOS PIETŪS

Kan. V. Kamaičiui už lankymąsi Bradfonde kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dienį ir čia atnašaujamas mišias ir kitas religines paslaugas atliekant, Vyties klubo 
valdyba sausio 3 d. suruošė padėkos pietus, kuriuose dalyvavo kanauninkas, klubo 
valdybos ir revizijos komisijos nariai.

Pietus paruošė Roma Vaičekauskaitė.

Tatarstano 
delegacija Kaune

KAUNAS, vasario 3 d. (ELTA). 
Šiandien prie pastato Simono Dau
kanto gatvėje 27 suplevėsavo Ta
tarstano Respublikos vėliava. (Šiame 
pastate turėjo apsigyventi iš Miun
cheno grįžęs režisierius Jonas Jurašas 
- EL). Čia atidaryta šios respublikos 
prekybos atstovybė. Atidarymo cere
monijoje dalyvavo Lietuvoje viešinti 
Tatarstano Respublikos vyriausybinė 
delegacija, vadovaujama viceprezi
dento Vasilijaus Lichačiovo.

Nuotraukoje: Tatarstano preky
bos atstovybės atidarymas.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Musų mirusieji

AT A Stasys Jackūnas
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kapitonas Stasys Jackūnas, gimęs 

Ukmergės apskr., mirė praeitų metų lapkričio mėn., išgyvenęs 84 metus.

A+A Antanas Traška
Po ilgos, skausmingos ligos gruodžio pabaigoje, prieš pat Šventes ligoninėje 

mirė A. Traška, sulaukęs 72 metų (gimęs Šančiuose, Kaune).
Po karo atvyko į Angliją, įsigijo namus Bradfonde. Išmokslino dvi dukras ir 

sūnų. Jo šeima plačiau žinoma skautų veikloje.
Antanas buvo ilgametis Vyties klubo ir Bradfordo skyriaus narys. Ėjo įvairias 

pareigas valdybose ir atstovavo kitose organizacijose. Perkant Vyties klubo 
namus, buvo išrinktas patikėtiniu.

Kan. V. Kamaitis, velionio dukros ir sūnus, daug žmonių palydėjo velionį į 
krematoriumą.

Roma Vaičekauskaitė Vyties klube paruošė atsisveikinimo kavutę.

At A Juozas Paulauskas
Š. m. sausio 14 d. mirė J. Paulauskas. Gimė 1918 m. Merkinės valsč., 

Alytaus apskr., ūkininko šeimoje.Tamavo Lietuvos kariuomenės 5-tame pulke iri 
Savisaugos dalinyje. Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. Buvo belaisvėje Belgijoje J 
1947 m. atvyko iš Vokietijos į Angliją. Dirbo inžinerijoje Bradforde. Ilgus metus į 
gyveno Vyties klubo namuose, prižiūrėjo daržus, buvo klubo valdyboje adminis
tratorium. Klubo namai jam buvo kaip savi, čia jis ir mirė.

Spėjama, kad Lietuvoje liko viena ar dvi seserys.
Kan. V. Kamaitis ir daug žmonių palydėjo velionį į krematoriumą.
Roma Vaičekauskaitė Vyties klube paruošė atsisveikinimo vakarienę .
A.A. Juozas Paulauskas testamentu paliko labai didelę sumą pinigų Vasario 

16-osios gimnazijai Vokietijoje.
A. Bučys

Af A Kazimieras Murauskas
Sausio 14 dieną, išėjęs pasiimti pensijos netoli savo namų, staiga 

užsikimšus aortai mirė Kazimieras Murauskas, sulaukęs 80 metų.
Kazimieras gimė 1912 m. rugsėjo 4 d. Daugėliškyje, Švenčionių apskrityje, 

ūkininko šeimoje. Tarnavo savanoriu husarų pulke ir užsitarnavo puskarininkio 
laipsnį, karo metu tarnavo policijoje. Baigiantis karui, atsidūrė Vakarų Vokie
tijoje, o 1947 m. atvyko į Angliją, kur iš pradžių dirbo karališkai šeimai prik
lausančiame parke. 1952 m. atvyko į Eccles ir dirbo įvairiose įmonėse, paskui 
kabelių fabrike, iš kur, pasilikęs ten dardu metus, išėjo į pensiją. Įsigijo namą. 
Vėliau vedė.

Atvykęs į Eccles, tuoj įsijungė į organizacinę veiklą ir buvo vienas iš 
LKVS-gos ’’Ramovės“ Mančesterio skyriaus steigėjų, su vienerių metų per
trauka 34 metus buvo šio skyriaus pirmininku, 1976 m. pakeltas į skyriaus 
garbės narius. Buvo Mančesterio lietuvių klubo, MLK Bendrijos nariu. Aukojo 
lietuviškiems reikalams ir šalpai. Buvo kariškai drausmingas ir pareigingas, 
draugiškas ir vaišingas, padėdavo visiems.

Liko nuliūdusi žmona Ena, jos sūnus ir sesuo bei giminės Lietuvoje, į kurią 
pernai buvo nuvykęs po beveik 50 metų pirmą ir paskutinį kartą.

Kazimierą Murauską palaidojo sausio 26 d. Mostono kapinėse prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo. Pomirtines apeigas Eccles St. Mary's bažnyčioje ir 
kapinėse atliko kanauninkas V. Kamaitis, pasakęs žodį, apibūdinantį velionio 
gyvenimą ir veiklą. Visų vardu bažnyčioje atsisveikinimo žodį tarė ramovėnų 
sekretorius Henrikas Vaineikis. Karstą dengė ramovėnų vėliava, prie karsto 
stovėjo su per petį peijuostomis tautinėmis juostomis 4 ramovėnai. Sugiedota 
’’Pulkim ant kelių“. Kapinėse atsisveikinimo žodį su velioniu tarė iš Irondono 
atvykęs DBLS-gos atstovas V. O'Brienas. Laidotuvėse dalyvavo apie 70 
žmonių, kurie sunešė daug vainikų ir gėlių. Po laidotuvių visi buvo pakviesti į 
lietuvių klubą arbatėlei. Diena pasitaikė lietinga.

Kazimierui Murauskui mirus, mūsų bendruomenė neteko aktyvaus nario, 
kurio nėra kam pakeisti.

Ilsėkis, Kazimierai, ramybėje.
Jo žmoną Eną ir jos sūnų bei gimines Lietuvoje visi giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Nottingham© DBL s-gos 
skyriaus valdyba 

rengia

Vasario 16-osios 
minėjimą

Minėjimas įvyks 
vasario 20 d., 

šeštadienį, 18.30 vai. 
Carlton Hill, Standhill Rd., 

Latvių klube.
Atvyks svečių iš Londono. 

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Rengėjai

ROCHDALE TRAVEL CENTRE 
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir atgal:
Pirmadieniais ir šeštadieniais

Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.
Pirmadieniais ir penktadieniais

Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui. 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144, Fax: 0706 526668

Užs. 782
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"EL" redakcijos ir administracijos adresas pasilieka tas pats. Siųsdami "EL" 

prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens, London,

Wil 2 PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456
******
"EL" adresas Vilniuje: Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 70122 622 466 Faksas: 010 70122 614 984 SL 1436

AUKOS SPAUDAI
D. Kenstavičius - 4 sv.
A. Surblys - 2 sv.
J. Eidukas - 2 sv.
V. Apanavičius - 2 sv.
A. Vitkus - 2 sv.
J. Meilus - 5 sv.
L. Čiudiškis - 7 sv.
V. Motuzą - 3 sv.
V. Lisius - 7 sv.
K. Rimaitis - 2 sv.
J. Povilavičius - 7 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA

Mrs. MARGARET A ir Mr. 
REYMOND FALCONER po 
mano namuose įvykusio gaisro 
sutvarkė draudimo reikalus, orga
nizavo remonto darbus, surado 
naują gyvenamąją vietą, padėjo 
persikelti ir įsikurti. Už visą tą 
geraširdišką pagalbą - nuošir
džiausia padėka Jiems!

Thank You ever so much!
Taip pat Vyties klubo Valdy

bai ir nariams, užjautusiems ir 
įvairiais būdais padėjusiems - lie
tuviškas AČIŪ!

L. A. Buiys,
31 Antvil Court, 

Bradford BE>8 7QW

Metinis Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos suvažiavimas įvyks 
1993 metų balandžio 24-26 
dienomis Lietuvių Na
muose, 1-2 Ladbroke 
Gardens London VV11.

D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Centro valdyba

PAMALDOS
Stoke-on-Trent - vasario 13 d.. 16 

vai. St. Wolstone.
Eccles - vasario 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame - vasario 14 d..

11.15 vai. Židinyje.
Mansfieldc - vasario 14 d.. 15 vai. 

St. Phillips.
Nottinghame - vasario 21 d„

11.15 vai. Židinyje. Pamaldos už 
Lietuvą.

Derbyje - vasario 21 d.. 14 vai. 
Brid Gate. Pamaldos už Lietuvą.

Wolveshamptone - vasario 27 d., 
16 vai. St. Peter Paul.

Nottinghame - vasario 28 d.,
11.15 vai Židinyje.

K. Minutas - 2 sv.
J. Gipas - 7 sv.
V. Vasaitis - 7 sv.
L. Asmega - 7 sv.
V. Olensevičius - 9 sv.
P. Taujinskas - 2 sv.
V. Kalvėnas - 2 sv.
K. Jankus - 2 sv.
V. Petrušaitienė - 2 sv.
J. Beinoras - 2 sv.
V. Ąžuolaitis - 27 sv.

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ PAGALBOS 

FONDAS VAIKAMS
LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias aukas:
270 sv. - inž. Petras Leonavičius, 

Londonas;
100 sv. -1. Kvedaras, Londonas;
50 sv. - N. Butkus, Brightonas;
po 25 sv. - Elena Vilčinskienė, 

inž. Aleksas, M Vilčinskai, a.a. dr. 
K. Valterio mirties proga vietoje gėlių, 
Londonas; A. R. B. J. Motuzai, 
Sheffield;

20 sv. - K. Narbutas, Lancashire;
po 10 sv. - A. Parulis, Deal ir 

Vacys Krasauskas, Pantifraet.
Be to iš žmonių gauta naujų 

drabužių ir avalynės už 120 sv.
Fondo vadovybė dėkoja aukoto

jams už aukas.
Aukas galima siųsti šiuo adresu: 

British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania, 21 The Oval, 
London E2 9DT.

******
"EL” Nr. 49-50 skelbiant aukas, 

įsivėlė klaidos. Jurgis Plepys aukojo 
10 sv. o ne 5 sv., St. Šliukas turi būti 
St. Šimkus, abu iš Northemptono, 
Kazio Daugilo šeima - Kazio Drun- 
gilo šeima. Atsiprašome už klaidas.

S. Kasparas

JUSTUI ČERNIUI -
DEIMANTINĖ SUKAKTIS

Sausio mėn. 17 dieną Justas Čemis 
atšventė savo gyvenimo deimantinę 
sukaktį.

Po pamaldų Londono parapijos 
menėje, susirinkus visiems pamaldų 
dalyviams, parapijos tarybos pirmi
ninkas S. Kasparas pasveikino sukak
tuvininką Justą Čemį, primindamas 
svarbesnius jo gyvenimo momentus. 
Parapijos choristai sudainavo savo 
chorvedžiui “Ilgiausių metų“. A. Vi- 
kanienės supintas laurų vainikas pa
puošė Justą Cemį.

Justas Čemis yra Londono lietuviš

Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

kos bendruomenės neatskiriama gran
dis. Jis choro vedėjas, įvairių organi
zacijų narys arba pirmininkas, anksčiau 
veikusios Londono vaidybos sambū
rio ’’Vaidila“ aktorius ir sambūrio val
dybos narys.

Ne veltui Šventas Tėvas jį apdova
nojo medaliu. Sukaktuvininkui linki
me jaunatviškos energijos ir toliau 
darbuotis Londono lietuviškoje bend
ruomenėje.

LONDONO LIETUVIU 
PARAPIJOS CHORO 

VAKARIENĖ
Londono lietuviškoji Šv. Kazimie

ro parapija šiais Gaidžio metais, sau
sio 21 dieną surengė parapijos chorui 
vakarienę, atsidėkodama choristams 
už jų darbą ir giesmes bažnyčioje. Va
karienė vyko Sporto ir Socialinio klu
bo patalpose. Susirinko daugiau kaip 
40 choristų ir svečių.

Vakarienę pradėjo parapijos klebo
nas dr. Jonas Sakevičius MIC. palai
mindamas vakarienės stalus, kuriuos 
paruošė Veronika Jurienė su talkinin
kėmis.

Vakarienės dalyviams malonią 
staigmeną padarė svečiai iš Lietuvos: 
Vilniaus universiteto Ekonomikos fa
kulteto prof. Romualdas Bartaška, 
prof. dr. Vaclovas Lakis, prof. dr. Jo
nas Mackevičius.

Vakarienės metu kalbėjo klebonas 
dr. Jonas Sakevičius MIC, Lietuvos 
Ambasados Londone patarėjas dr. 
Antanas Nesavas, choro vedėjas Jus
tas Čemis, Vincentas O’Brien, svečių 
iš Lietuvos vardu Romualdas Bartaška.

Linksmajai vakarienės daliai vado
vavo med. dr. Dainius Pakalnis iš 
Kauno, kuris čia stažuosis aštuonis 
mėnesius. Jis grojo akordeonu, vado
vavo dainoms ir šokiams. Choro vyrai 
sudainavo dainą ’’Aras“, kuri ne vie
nam išspaudė ašarą.

SVEČIAI LONDONO 
PARAPIJOS CENTRE

Sekmadienį, sausio 24 d. Londono 
lietuvių parapiją aplankė svečiai iš Lie
tuvos Valentinas Greičiūnas - Vals
tybinio Lietuvos jūrų uosto direktorius, 
Kauno technikos universiteto prof. 
Vytautas Rėklaitis. Susipažinę svečiai 
įsijungė į Vincento O"Brien gimtadie
nio paminėjimą, kuris vyko parapijos 
menėje. Po linkėjimų ir “Ilgiausių 
metų“ dar ilgai liejosi dainos.

Vasario 20 d. įvyks DBL S-gos Sodybos skyriaus 
metinis susirinkimas ir nepriklausomybės minėjimas.

Bus renkama nauja valdyba. 
Sodybos restorane bus pietūs, o vakare šokiai, gros disko muzika. 

Viskas už 4.50 sv., vaikams pusę kainos.
Visus narius prašome būtinai dalyvauti.

Susirinkimo pradžia - 15 vai.
Skyriaus valdyba.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Valdyba 
rengia

75-ąjį LIETUVOS 
NEPRIKLA USOMYBĖS 

MINĖJIMĄ
Programoje žodį tars J.E. Lietuvos Ambasadorius 

p. Vincas Balickas.
Meninėje dalyje - solistė Vida Gasparienė, 

pianistė Virginija Zdanytė, tautinių šokių grupė ’’Lietuva“ , 
Maironio mokyklos saviveiklininkų būrys.

Minėjimas įvyks 1993 m. vasario mėn. 13 d. (šeštadienį) 18.30 vai. 
Bishopsgate Institute, 230 Bishopsgate, London EC2 

(šalia Liverpool geležinkelio stoties).
Sekmadienį, vasario mėn. 14 d. 11 vai. bus iškilmingos 

Nepriklausomybės šventės pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje.
21 The Oval, Hackney Road, London E2.

Visi lietuviškos bendruomenės nariai kviečiami dalyvauti 
šventės parengime.

Užs. 780

DBL SĄJUNGOS CENTRO 
VALDYBOJE

DBL s-gos valdybos pirmininkas 
Jaras Alkis ir valdybos narys Stasys 
Kasparas susitiko su Sigitu Mykolu 
Katkum. Lietuvos Respublikos Prem
jero patarėju vertybinių dokumentų 
leidybai.

Porą valandų trukęs pokalbis buvo 
vertingas abiems pašnekovams.

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS 
BENDROVĖS PLANAVIMO

VIENETAS

Lietuvių Namų Akcinės Bendro
vės direktorių valdybos sudarytas Pla
navimo vienetas susirinko pirmam sa
vo posėdžiui š.m. sausio 15 dieną Lie
tuvių Namuose Londone. Dalyvavo 
Dalia Vainoriutė, Vladas Gedmintas, 
Algis Kuliukas, John Mc Carthy, Sta
sys Kasparas, John Juozapavičius- 
Millar, bendrovės direkcijos atstovai 
Vincentas O'Brien, J. Alkis. Gerald 
Jakimavičius nesuspėjo sugrįžti iš 
Paryžiaus.

Posėdžio metu Planavimo vieneto 
nariai susipažino ir padiskutavo, kokia 
bus planavimo veikla. Išrinkta vieneto 
pirmininkė Dalia Vainoriutė.

Sausio 25 dienos posėdyje Plana
vimo vieneto nariai susitarė, kad pag
rindinė jų pareiga - ištirti Lietuvių 
Namų Londone padėtį, jų dabartinę 
būklę ir ateities perpektyvas.

Sekantis posėdis - vasario 22 dieną 
Lietuvių Namuose.

LONDONO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS VARDINĖS

Š.m. kovo 7 dieną, sekmadienį, 
Londono lietuviškoje Šv. Kazimiero 
parapijoje vyks Šv. Kazimiero šventė.

Parapijos klebonas kviečia visus 
parapijiečius dalyvauti šioje šventėje.

NAUJI 
’’EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI

1993 m. "Europos lietuvį“ užsi
prenumeravo Dana Bankytė iš 
Lietuvos, P. Bulaitis ir E. Pauliu- 
konis iš Didžiosios Britanijos.

PASAULYJE
Ženevos konferencijos 

likimas
Ilgai trukusi Jugoslavijos Taikos 

konferencija Ženevoje šį kartą pasi
baigė be rezultatų, nes iš trijų dalyvių 
tik viena Chorvatija sutiko pasirašyti 
sutartį. Reikalas perduotas Saugumo 
Tarybai, kuri gali taiką pasiekti pavar
tojant jėgą, bet ir čia iškilo sunkumų. 
Rusijos premjeras Černomyrdinas įs
pėjo prezidento Clintono pareigūnus, 
kad Rusija netoleruos karinės jėgos 
pavartojimo prieš Serbiją. Buvo kalbų, 
kad Amerika norinti gauti Saugumo 
Tarybos leidimą bombarduoti Serbiją 
iš oro ir leisti Chorvatijai pirktis gink
lus. Nepaisant dažnai pasirašomų tai
kos paliaubų, kariniai veiksmai te
bevyksta ir pareikalauja daug aukų. 
Ginčijamasi dėl Taikos Derybų pir
mininkų pasiūlyto plano padalinti Bos
niją į 10 provincijų pagal etnišką gy
ventojų pasiskirstymą tarp musulmo
nų, serbų ir chorvatų su iš visų tautybių 
sudaryta vyriausybe Sarajevo mieste.

Afrikoje irgi kariaujama
Pilietiniai karai vyksta Angoloje ir 

Zaire, ir vis dėl valdžios. Zaire kareiviai 
sukėlė riaušes dėl pinigų vertės, nes 
jiems buvo išmokėti beverčiai pinigai. 
Kilus riaušėms, Prancūzija ir Belgija tu
rėjo pasiųsti kariuomenės dalinius gel
bėti savo piliečių, kurių keli žuvo. Rei
kalas komplikuotas, nes kraštas dabar 
turi dvi vyriausybes. Prezidentas Mo
butu nepripažino rinkimų rezultatų 
laimėjus opozicijai, kuri sudarė naują 
vyriausybę su premjeru Tshisekedi. 
Mobutu nesutiko pasitraukti ir tebėra 
prezidentiniuose rūmuose, saugomas 
savo kariuomenės.

Panašūs dalykai vyksta ir Angoloje, 
kur sukilėlių Unitą vadas Jonas Savim- 
bis irgi nesutiko pripažinti rinkimų re
zultatų ir nutarė tęsti savo karą prieš 
MPLA vyriausybę, vadovaujamą pre
zidento dos Santoso.

Europos valiutų 
nepastovumas

Valiutų svyravimai visai nestebina 
buvusios Sovietų Sąjungos respublikų, 
kur pinigų vertė keičiasi beveik kasdien. 
Rublis taip nuvertintas, kad žmonės jau 
pradeda pasigesti sovietinių laikų. Di
desnį siurprizą padarė valiutų svyravi
mai Europos Bendrijoje, kur valiutų 
pastovumui išlaikyti buvo įvesta ERM, 
- valstybės privalėjo derinti savo pinigų 
kursą su Vokietijos marke. Bet štai vie
na po kitos valstybės buvo priverstos 
nuvertinti savo valiutą žemiau leistino 
lygio dėl ekonominio silpnumo ir išsto
ti iš ERM. Pirmos aukos buvo anglų 
svaras ir italų lyra. Juos pasekė Portu
galija ir Graikija, paskutine auka tapo 
airių svaras, kuriam leista nusivertinti 
10%. Danų krona irgi pavojuje, pran
cūzų frankas kvoja su sunkumais. Ta
čiau jį labai palaiko Vokietija, nes 
Prancūzijai pasitraukus iš ERM, su
griūtų visa ta sistema, kuriai dabar pri
klauso tik Vokietija, Prancūzija, Danija 
ir Benelux kraštai.

Europos Bendrija pradėjo derybas 
su Austrija, Švedija ir Suomija dėl tų 
valstybių įstojimo į Bendriją, bet ma
noma, kad jos galės tapti narėmis tik 
1995 metų pradžioje, nes pirma turės 
išpildyti tam tikras sąlygas, o pagaliau 
ir patys tų kraštų gyventojai gali neno
rėti įstoti į Bendriją, ypač jei danai at
mestų Maestricht sutartį per referen
dumą gegužės mėnesį.

Baltieji baigia savo 
kadenciją Pietų Afrikoje

Atrodo, kad dar šiais metais apar- 
theidas Pietų Afrikoje bus visiškai pa
naikintas ir valdžią paims juodieji, ku
rie ten sudaro daugumą. Vedamos de
rybos birželio mėnesį sudaryti laikiną 
vyriausybę iš visų frakcijų, kurios už
davinys bus paruošti laikiną konstituci
ją laisviems rinkimams pravesti. Prezi
dentas de Klerkas įspėjo savo parla
mentą. kad jeigu jie to nepriims, prasi
dės karas, koks dabar vyksta Jugoslavi
joje. ELR
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