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Dienos aktualija

Lietuvos Prezidentu išrinktas Algirdas Brazauskas
Jo Ekselencijai
Algirdui Brazauskui
Lietuvos Respublikos Prezidentui

Ketvirtasis Lietuvos Preziden
tas p. A. Brazauskas

LDDP lyderis Algirdas Brazauskas 
gavo 60 proc. balsų, o Stasys Lozo
raitis - 38,28.

Trumpa rinkiminė kampanija va
sario 14 d. baigėsi rezultatyviais Prezi
dento rinkimais, kai dalyvaujant be
veik 79 procentams balso teisę turin
čių Lietuvos piliečių ketvirtuoju kraš
to Prezidentu buvo išrinktas Demo
kratinės darbo partijos lyderis, 60 me
tų ekonomistas ir buvęs partinis dar
buotojas Algirdas Brazauskas.

Jo persvara buvo neginčytina. Tik 
Kaune (54,7% prieš 43,9%) ir Kauno 
rajone (51,5% prieš 46,7%) ponas 
Stasys Lozoraitis laimėjo prieš savo 
varžovą. Ir jei Žemaitijoje (Palangoje, 
Neringoje, Klaipėdoje, Šilalėje, Klai
pėdos rajone, Kretingoje, Skuode) 
skirtumas dar buvo nedidelis, tai Dzū
kijoje, Suvalkijoje ir Aukštaitijoje po
nas Algirdas Brazauskas ’’žaidė į vie
nus vartus“. Šalčininkuose, kur daug 
lenkų, už jį balsavo net 88,9% rinkėjų, 
Vilniaus rajone - 83,2 proc., Ignalino
je - 76,5%, Švenčionyse - 74%, Rad
viliškyje - 71,6%, Joniškio rajone - 
72,8%, Trakų rajone - 71%, Zarasuo
se - 70,3%, Širvintuose - 70,4%, Aly
tuje - 66,7%, Marijampolėje - 64,8%.

Jei spalio 25 d. už Demokratinę 
darbo partiją proporciniuose Seimo 
rinkimuose buvo atiduota tik 46 proc. 
balsų, tai dabar už poną A. Brazauską 
- dar 14 proc. daugiau, iš viso už 
LDDP lyderį balsavo 1212 075 žmo
nių, tuo tarpu už jo varžovą - tik 772 
922.

Kazys Bradunas: 
’’Atvažiavau ne pasigirti, o kartu su jumis pasidžiaugti“

Vasario 13 dieną Vilniuje, Rašy
tojų sąjungos klube vyko susitikimas 
su Kaziu Bradūnu, atvykusiu iš Čika
gos. Pastaruoju metu su poeto kūryba 
galėjo daugiau susipažinti ir Lietuvos 
skaitytojai. Čia išleistos Kazio Bra- 
dūno knygos "Prie vieno stalo“, 
"Duona ir druska“, už kurias autoriui 
1992 metais paskirta Nacionalinė li
teratūros premija, iškilmingai įteikta 
vasario 15 dieną Vilniaus Rotušėje. 
Bet Rašytojų sąjungos klube buvo 
kalbama ne apie premiją, bet apie 
kasdienį užsienyje gyvenančių litera
tų darbą. "Europos lietuvis“ jau rašė 
apie Čikagoje baigiamą rengti "Lie
tuvių egzodo literatūros“ knygą. Ka
zys Bradūnas, būdamas vienas iš šios 
knygos redaktorių, šį sykį atvežė į 
Lietuvą, galima sakyti, signalinį eg
zempliorių, nors dar tik lankais, ne
įrištą. Tačiau įdomu buvo paklausyti, 
kaip atsirado pats egzodo literatūros

Jau vėlai vakare LDDP štabe šven
tė pergalę, tačiau nebuvo liūdna ir p. 
Stasio Lozoraičio štabe, kuriame, skir
tingai nuo LDDP, dominavo jauni 
žmonės ir ponų Danielos ir Stasio Lo
zoraičio šypsenos, matėsi daug išeivi
jos lietuvių. Lenkų didžiausio dienraš
čio "Gazeta vvyborcza“ žurnalistai pa
stebėjo, kad čia jiems labiau patiko 
negu LDDP štabe, kur buvę žmonės 
atrodė labiau panašūs į pralaimėjusius 
ir buvusius partiečius.

Į klausimą, kodėl ponas A. Bra
zauskas laimėjo tokią ryškią pergalę, 
nėra lengva atsakyti. Lietuvos politi
niai apžvalgininkai mini daugybę 
priežasčių nuo asmeninių iki ekono
minių.

Ponas S. Lozoraitis, kuriam pono 
V. Landsbergio ir Sąjūdžio parama 
greičiau atėmė negu pridėjo naujų bal
sų, per trejetą savaičių padarė tai, ką 
įmanoma per trumpą laiką padaryti, 
todėl dalis potencialių jo rėmėjų vis 
dar abejojo, ar ambasadorius rimtai 
čia sumanė grįžti į Lietuvą, ar tik šiaip 
sau. Daugelis žmonių bijojo, kad jam 
laimėjus, nesugrįžtų į valdžią ponas 
V. Landsbergis ir Sąjūdis, kuriais Lie
tuvoje, kaip atrodo, galutinai nusivilta.

Tūkstančius žmonių išgąsdino Są
jūdžio pirštos desovietizacijos ir deka- 
gebizacijos variantas, kai bendradar
biavimu su KGB buvo kaltinami ne 
tiek tikrieji skundikai, kiek mokslo ir 
kultūros žmonės, važiavę sovietmečiu 
į užsienius ir po to saugumiečių ver
čiami rašyti ataskaitas.

Kita vertus, blogėjanti ekonominė 
padėtis, ūkio suirutė sumažino kapita
lizmo ir reformų šalininkų iki mini
mumo, ir bet kuris socialistas, o p. A. 
Brazauskas vienas iš jų, savo sociali
niais pažadais galėjo suvilioti (ir suvi
liojo) plačią publiką.

Spaudos konferencijoje, įvykusioje 
20 valandų iki rinkimų, p. A. Brazaus
kas kalbėjo labai aptakiai. Jis sakė, 
kad "bus peržiūrimos kai kurios 
LDDP programos nuostatos“ ir kad 
privatizavimo programa iki šiol neda
vė “teigiamo rezultato".

Kalbėdamas apie lito įvedimą, p. 
A. Brazauskas sakė, kad jo stabilizavi
mui jis mato keletą šaltinių, ir visų pir
ma eksporto pagyvinimą bei ketvirčio 
valiutos nacionalizavimą iš valstybi
nių firmų. Jau tapęs Prezidentu, kitą 
dieną jis kalbėjo, kad litas gali būti 
įvestas per keletą artimiausių mėnesių.

įprasminimo sumanymas, kaip jis bu
vo plėtojamas ir kiek sėkmingai įgy
vendintas.

- Atvažiavau ne pasigirti, o kartu 
su jumis pasidžiaugti. - pasakė Kazys 
Bradūnas, laikydamas rankose didžiu
lį pluoštą knygos lankų. - Atvežiau 
parodyti, ką mes padarėme. Kaip ma
tote, knyga yra lygiai tokio pat forma
to, kaip Lietuvoje 1979-1982 metais 
išleistas "Lietuvių literatūros istorijos" 
dvitomis. Knyga yra 864 puslapių. 
Prisipažinsiu, kad tas dvitomis iš da
lies buvo tam tikra paskata paruošti ši
tą knygą, nes tame dvitomyje apie 40 
metų lietuvių egzodo literatūrą visai 
nebuvo užsiminta. Jūs geriau už mane 
tai žinote. Buvo paminėti tik tie, kurių 
knygos buvo išleistos dar Nepriklau
somoje Lietuvoje. O išeivijoje per tą 
laiką užaugo trys kartos. Ir mums, ži
noma, buvo labai liūdna dėl to, labai 
skaudu, kad mes, išeiviai, nepatekome

Ponas A. Brazauskas įsitikinęs, 
kad jam tapus Prezidentu, svarbiausia 
yra tobulinti įstatymus, nes dabar pi
lietis gali ką nors daryti tik leidus mi
nisterijai, o tai sudarė sąlygas pikt
naudžiavimams užsienio prekybos rei
kaluose. Pono A. Brazausko nuomo
ne, jo Vyriausybės įvesti muitai yra 
geriau už buvusią licencijų politiką.

Pasak, pono A. Brazausko, grįžti 
atgal neįmanoma. Jis jau žino, kad 
premjeras B. Lubys užleis vietą nau
jam žmogui. Pasak stebėtojų, jo įpėdi
niu gali tapti p. A. Brazausko rinkimi
nis štabo vadovas akademikas R. Ra
jeckas, buvęs pirmojo Sąjūdžio Seimo 
tarybos narys. Kitais duomenimis, 
premjeru gali tapti dabartinis energe
tikos ministras p. L. Ašmantas arba 
pirmasis p. A. Brazausko pavaduoto
jas partijoje p. G. Kirkilas.

Ponas A. Brazauskas, dieną prieš 
rinkimus kalbėdamas apie mokesčių 
politiką, dėjosi didesniu liberalu už 
Lietuvos liberalus ir sakė, kad per di
deli yra mokesčiai investicijoms, kad 
mokesčiai turi skatinti, o ne stabdyti 
gamybą, kaip yra dabar, kad kartais 
normalus biznierius priverstas su
mokėti 70 proc. ir daugiau mokesčių 
nuo pelno, ir todėl dalis turtingų 
žmonių tiesiog nemoka mokesčių. 
Tačiau p. A. Brazauskas priminė, kad 
mokesčiai yra Seimo prerogatyva.

Apskritai, Prezidento rinkimai, tą 
liudijo užsieno žurnalistai, Lietuvoje 

Belaukiant rezultatų p. S. Lozoraičio štabe. J. Staselio nuo t r.

į tą dvitomį, bet absoliučiai nieko ne
kaltinom ir niekas nekaltino. Visi ži
nojo, kokia čia padėtis ir kodėl taip 
padaryta. Jokių priekaištų neturėjom ir 
neturim dabar, bet egzodo literatūros 
istorijos poreikį mes visada jautėme. 
Daug rašto žmonių, atvažiavusių į 
Ameriką, susitikę mane, vis klausda
vo, kada toji knyga išeis, kas ten rašo, 
apie ką rašo. Atvažiuodavo ir iš Uni
versiteto, ir iš kitų aukštųjų mokyklų 
ir dėstytojų, ir diplominius darbus ra
šančių, ir visi klausė, kaip ta knyga, ar 
mes gausime kokį atspaudą, gal jau 
turite korektūrą, gal padarytumėte at
spaudą apie tą ar kitą rašytoją. Bet aš 
buvau gana žiaurus, tik vienam žmo
gui daviau atspaudą apie Radauską, iš 
knygos paėmęs. Žmogus vos never
kia. prašo, sako, dirbąs, prakaituojąs, 
apie Radauską rašąs, o medžiagos jo
kios, galima sakyti, nėra. O čia tokia 
auksinė medžiaga. Kaip tu, žmogau, 

praėjo ramiai, anot lenkų žurnalistų, 
gerokai ramiau negu Lenkijoje: viskas 
buvo aišku. Susidomėjimą sukėlė tik 
tai, kad p. Prezidentas, preskonferen- 
cijoje kokio žurnalisto užklaustas ru
siškai, tuoj pat pamiršdavo valstybinę 
kalbą ir imdavo kalbėti rusiškai - poli
tiniams priešininkams buvo daug gar
daus juoko ir suteikė galimybių ap
mąstymams tema "Grįžimas į imperi
ją".

Akivaizdu, kad iki 1998 m. Lietu
vą valdys pokomunistinė partija. Ti
kėtis, kad Lietuvoj įsivyraus kapi
talistinė sistema, neverta. Matyt, XXI 
amžių lietuviai pasitiks atsilikę nuo 
Europos ir net nesuvokiantys, kas ta 
Europa yra. Tai bus laisva nepriklau
soma, bet silpna ekonomiškai vals
tybė, kurioje ir Prezidentas, ir tauta 
mąsto, kaip gauti gėrybių iš valdžios. 
Didžiausias šalies dienraštis "Lietu
vos rytas“ pastebėjo ta proga, kad lie
tuviai yra konservatyvūs: paskutiniai 
Europoje buvo apkrikštyti, paskuti
niai suvaryti į kolchozus, ir, kaip 
spėja laikraščio redakcinio autorius, 
paskutiniai pereis į rinkos ekonomi
ką.

Ar galėjo būti kitaip? Galbūt.^Bet 
tada reikėjo protingesnių nacionalinio 
išsivadavimo judėjimo lyderių žings
nių ir geresnio aplinkybių derinio. Ne
išėjo, vadinasi, toks likimas.

Rimas Užpelkis

neduosi. Tai jam tik vienam ir da
viau. Daugiau niekam. Dabar jūs ga
lite pavartyti tą mūsų mišiolą.

Rašytojai ir šiaip literatūros ger
bėjai pagarbiai ima į rankas būsimos 
knygos lankus, varto juos ir tarpusa
vyje tyliai kalbasi, puikiai suvokda
mi, kokia didi lietuvių kultūros ver
tybė yra egzodo literatūra, kuri aprė
pia 1945-1990 metus. Po 45 metų 
lietuvių literatūra tapo vientisa, ir eg
zodas istorijos faktu, istorijos, kurią 
mums, Lietuvoje gyvenantiems, dar 
teks apmąstyti, įvertinti ir suvokti.

- Šita knyga yra mudviejų su lite
ratūrologu Rimvydu Šilbajoriu dary
ta, - toliau pasakoja Kazys Bradūnas. 
- Drauge redagavome, drauge tarė
mės. Tik todėl, kad aš gyvenu Čika
goje, arčiau spaustuvės, man reikėjo 
daugiau techniško darbo padaryti

Nukelta į 3 psl.

Jūsų Ekselencija.

sveikiname garbingose parei
gose, linkėdami sėkmingai vesti 
Lietuvos Valstybę laisvės ir ne
priklausomybės keliu, stiprinant 
jos ekonominį gyvenimą ir sie
kiant dvasinės ir materialinės ge
rovės jos piliečiams.

Su pagarba
Jaras Alkis
DBLS Pirmininkas
Vincent O'Brien
DBLS Sekretorius

Įvykiai Lietuvoje

Kaip balsuota 
užsienyje?

Lietuvos diplomatinėse atstovy
bėse užsienyje Prezidento rinkimuo
se dalyvavo 6518 Lietuvos Respub
likos piliečių. Už p. Algirdą Brazaus
ką balsavo 990, o už p. Stasį Lozo
raitį - 5423, t. y_15,1 ir 83,2 proc.

Daugiausia balsavo JAV - 1923, 
iš jų už p. S. Lozoraitį 1803. Rusijoje 
už S. Lozoraitį balsavo 713, o už A. 
Brazauską - 563. Kanadoje iš viso 
balsavo 1023, ir tik 17 iš jų pasisakė 
už A. Brazauską. Australijoje iš 476 - 
451 balsavo už S. Lozoraitį.

Valiutos neužtenka
Iki šiol Panevėžio valiutiniuose 

aukcionuose tėra nupirkta vienintelė 
komiso parduotuvė - už 53 tūkst. 
JAV dolerių. Niekaip nesiseka par
duoti kitų miesto centro objektų: gril- 
baro, "Šaltinėlio“ baro. "Lauktuvių“ 
parduotuvės, "Seklyčios“ restorano. 
Du aukcionai iš viso neįvyko, nes 
neatsirado nė vieno pirkėjo.

Miesto privatizavimo tarnyba pra
nešė, kad kovo pradžioje aukcione 
bus pasiūlytos ir reprezentacinio 
"Nevėžio“ viešbučio akcijos, kurių 
kaina 0,5 milijono dolerių.

Sunkvežimiai iš 
Vokietijos

Rokiškio valstybinė žemės ūkio 
mašinų gamykla pradėjo prekiauti 
Vokietijoje pagamintais "Robur“ 
sunkvežimiais. Juos atsiuntusi firma 
neseniai su Rokiškio gamykla įkūrė 
bendrą įmonę, kuri netrukus pradės 
gaminti tokius sunkvežimius Lietuvo
je. Generalinis direktorius R. Kilas 
pranašauja, kad pirmieji roburai, 100 
kilometrų suvartojantys 12 litrų dy
zelinio kuro, nuo konvejerių Rokišky
je turėtų nuriedėti jau birželio mėnesį.

Nauja mokykla
Vilniuje pradėjo veikti sutrikusio re

gėjimo žmonių socialinio ugdymo mo
kykla. Tiesa, kol kas jai neatsiranda 
patalpų, todėl glaudžiasi keliuose bend
rabučio kambarėliuose (Skroblų 15).

I mokyklą priimami tiek suaugę, 
tiek vaikai, padedama net kūdikiams, 
turintiems regėjimo sutrikimų. Jeigu 
specialistai dirba su tokiais vaikais 
nuo pat gimimo, galima išvengti jų 
protinio atsilikimo. Itin didelis dėme
sys skiriamas ką tik apakusiam žmo
gui. Kol nėra patalpų, mokytojai lan
kosi jų namuose, moko Brailio rašto, 
savarankiškai tvarkytis buityje ir 
orientuotis aplinkoje.
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Vasario 16-osios minėjimai
Lietuvoje ir Anglijoje

Bukime kartu - laisvi ir nepriklausomi

Vasario 16-oji. Lietuva mini 75- 
ąsias valstybės atkūrimo metines. 
Gėlės ir giesmės, nuoširdžiausia 
pagarba tiems, kurie buvo pirmi, 
kurie buvo drąsiausi - tiesė kelius ir 
vedė Lietuvą į laisvę. Pirmieji 
vasario 16-osios žiedai, kaip visada, 
apklojo mūsų tautos patriarcho. 
Vasario 16-osios akto signataro 
Jono Basanavičiaus kapą Vilniuje. 
Rasų kapinėse. Šis kapas - kaip tau
tos šventovė. Eidavo čia žmonės ir 
tada, kai nebūdavo galima eiti, kai 
dėl uždegtos žvakelės ant šio kapo 
per vasario 16-ąją tekdavo 
atsisveikinti su Laisve.

Nuaidėjus paskutiniems A. Stan
kevičiaus ir H. Nagio kantatos 
’’Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ 
garsams, Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje buvo šventinama miesto 
vėliava, prasidėjo iškilmingos Šven
tosios Mišios. Jas aukojo ir pamoks
lą pasakė arkivyskupas Audrys J. 
Bačkys.

Šventose Mišiose dalyvavo laiki
nai einantis Lietuvos Respublikos 
Prezidento pareigas Algirdas Bra
zauskas.

Pasibaigus Arkikatedroje šv. Mi
šioms žmonių eisena su pašventinta 
Vilniaus miesto vėliava patraukė 
Pilies gatvės link - prie Nepri
klausomybės akto signatarų namų.

Sostinės vėliava, kurioje išsiu
vinėtas šventasis Kristoforas ir 
įrašyti žodžiai ’’Vienybė, Teisingu
mas, Viltis“, buvo nunešta į Rotušę. 
Rotušėje Vilniaus miesto deputatai, 
svečių delegacijos iš Minsko, Ta
lino, Krokuvos, Rygos ir kitų gre
timų šalių iškilmingai paminėjo 
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 
Įvyko šventinis koncertas.

Vakare Vilniaus operos ir baleto 
teatre įvyko iškilmingos Lietuvos 
nepriklausomybės dienos minėji
mas. Po oficialiosios jo dalies Na
cionalinis sinfoninis orkestras, Kau
no valstybinis choras ir solistai atli
ko Antono Brucknerio “Te Deum“.

Nuotraukose: prie Vasario 16- 
osios akto signataro Jono Basa
navičiaus kapo.

Šventinama Vilniaus vėliava.

G. Svitojaus ir
A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje Vinco Balicko kalba, 
pasakyta Londone 1993 m. vasario 13 dieną, 

minint Nepriklausomybės paskelbimo 75-metį

Šiandien mes minime Lietuvos 
Nepriklausomybės 75-tąją sukaktį ir 
šia proga man yra malonu jus visus 
pasveikinti Lietuvos ambasados vardu 
ir palinkėti jums geriausios kloties.

Vasario 16 dieną dera atkreipti 
pagarbią mintį į tuos mūsų brolius ir 
seses, kurie už Lietuvą žuvo. Prisi
minkime visus tuos, kurie vienu ar ki
tu būdu aukojosi savo tautai ir kurių 
pastangomis Lietuvos laisvės liepsna 
sudegino vergijos pančius ir Lietuva 
vėl tapo nepriklausoma valstybė.

Išsilaisvinusi iš vergijos ir gyve
nusi pasekmingai nuo 1918 ligi 1940 
metų, Lietuva nebuvo didelė ir galin
ga. Nepriklausoma Lietuvos Res
publika buvo kukli, maža valstybė, 
bet mums ji buvo labai miela ir bran
gi dėl to, kad mes ją patys statėme ir 
puošėme savo nuosavomis rankomis. 
Daug darbo įdėję, jau buvome pradė
ję džiaugtis savo darbo vaisiais, kaip 
kiekvienas laisvas žmogus džiaugiasi 
savo nuosavoj pastogėje. Deja, pa
sauliniam karui įsiliepsnojus, mūsų 
tauta tapo klastingojo kaimyno auka

ir pusę šimtmečio mums teko gyventi 
vien savo ryžtu bei viltimi, kol paga
liau savo tikslų pasiekėme.

Šiandien, minėdami 75-tąją Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymo su
kaktį, savo mintimis jungiamės su savo 
kamienu Lietuvoje. Visi žinome, kad 
jų būklė yra sunki. Prisiminkime ta
čiau, kad istorijos tėkmėje tokių sunkių 
laikotarpių mūsų tautai teko pergyventi 
ne kartą, o ji vis tik nežuvo. Nežuvo 
todėl, kad lietuviai buvo pakankamai 
atkaklūs kovoti nors ir beviltiškiausioje 
padėtyje. Tikėkime, kad tas kietas lietu
vio atkaklumas atlaikys ir dabartinius 
sunkius mėginimus.

Mes turime įsisąmoninti, kad pir
maisiais kovotojais už Lietuvos gero
vę esame mes patys - pati lietuvių tau
ta. To tikslo siekiant, asmeniški ar 
grupiniai interesai neturėtų nuodyti 
mūsų kovinės nuotaikos. Paskutiniųjų 
trejų metų Vakarų pasaulio šilti atsi
liepimai moraliai mus stiprina, bet kol 
kas nedaug galėjo palengvinti sunkią 
mūsų valstybės ekonominę padėtį. 
Lietuvos padangė dar vis yra tamsoka. 

Tačiau turime nepamiršti, kad toji 
padangė šiandien nėra labai šviesi 
nei Vakaruose. Tikėkime, kad vyrau
janti ekonominė krizė Vakarų pasau
lyje baigsis šiais metais ir greit ateis 
šviesesnių laikų gadynė. Ir nors mes 
nežinome to magiško žodžio, atspė- 
jančio mūsų lūkesčių išsipildymo da
tą, mes tačiau nujaučiame, kad toji 
mūsų lūkesčių išsipildymo diena tik
rai ateis. Ji ateis, kaip saulės tekėji
mas ateina po tamsiosios nakties: yra 
tiktai laiko ir mūsų pačių ištvermės 
klausimas.

Tai žinodami ir turėdami aiškų 
tikslą, už kurį verta dirbti ir kovoti, 
drąsiai ženkime savo tėvų bei pro
tėvių numintu keliu. O tas didis tau
tos tikslas tevadovauja mūsų min
tims ir mūsų darbams.

Suglauskime savo gretas ir žvel
kime į ateitį blaiviai ir su tvirtu pasi
tikėjimu. Būkime stiprūs, laikykimės 
organizuotai ir vieningai.

Tokiomis mintimis ir tokiais jaus
mais sveikinu Jus visus Vasario 16- 
tos dienos proga.

Reikia giesmyno
Kad Lietuvoje skambėtų giesmės, 

reikia ir tinkamo giesmyno. Kunigui K. 
Senkui iš Druskininkų parašė mokyto
ja Birutė Zalanskaitė: "Matome, kaip 
religinė muzikinė pusė yra apleista, 
kiek spragų ir kiek stabdžių dėl gaidų 
stokos. Dėl to aplaidumo pasklido mū
sų tėvynėje daug prasto skonio mėgė
jiškų giesmelių.

O pastaruoju metu į mūsų jaunimo 
religinius renginius, į jaunimo Mišias 
ėmė brautis iš Vakarų visai ne bažnyti
nės melodijos, panašios į sektantų gies
mes. Tikroji muzika, choralai, psalmės, 
turininga, gili muzika užmirštama. Jos 
pasigendame daugelyje bažnyčių; jos 
nemoka net kunigai. Per mažai ir dva
sininkija nujaučia, kokį didžiulį darbą 
žmogaus sielos harmonizavimui ir ug
dymui nuveikia muzika“.

Lietuvoje per 50 priespaudos metų 
religinė muzika labai nukentėjo. Gie
dojimui puoselėti trūko sąlygų, bet jų 
pasigendama dar ir šiandien. Išeivijos 
lietuviai grūmėsi su kitokiais sunku
mais, negalėjo šioje srityje padėti Lie
tuvai. Dabar Lietuvoje ruošiamasi iš
leisti giesmyną, skirtą bendruomenės 
giesmėms, visų pirma liturginėse 
apeigose.

Liturginis giesmynas bendruomeni
niam giedojimui Lietuvoje pasirodys šį 
pavasarį. Chorams skiriamas giesmių 
rinkinys turėtų ir galėtų būti rengiamas 
atskiru leidiniu.

K. Senkus
Štutgartas, Vokietija

SEPTWHOS MIKNOS
Apie tėvų iniciatyvą
Lietuvos krikščionių demokratų 

laikraštis "Apžvalga" 93 Nr. 6 
spausdina A. Bielinio straipsnį 
"Reikia daugiau tėvų iniciatyvos".

Jame rašoma, kad ”į moralę, 
gražią šeimą Lietuvoje buvo krei
piama maža dėmesio. Jaunimo auk
lėjimas mokyklose krikščioniškų 
tiesų pagrindu daug kur ignoruoja
mas, blokuojamas“.

Straipsnyje siūloma pirmiausia 
atkreipti dėmesį į "pačių švietimo 
organizacijų vadovų moralę ir jų 
gyvenimą šeimose“. Teigiama, kad 
pakantumas skyryboms, girtavimui, 
vienišoms motinoms yra komunis
tinės moralės padarinys. Viso šito 
straipsnio autorius kviečia atsisakyti 
ir laukia "aiškaus Seimo išleisto įs
tatymo, draudžiančio žemos moralės 
žmonėms užimti vadovų postus, 
ypač švietimo srityje“. "Kviečiu 
visų mokyklų mokinių tėvus, tėvų 
komiteto narius pačius imtis inicia
tyvos. Sužinoję (iš vaikų, o jie apie 
savo mokytojus viską žino), kad 
mokytojai, mokyklų vadovai elgiasi 
amoraliai, kolektyviai rašykite savo 
išrinktiems Seimo deputatams. Rei
kalaukite, kad tokie pedagogai ne
auklėtų jūsų vaikų“. (Kol kas Lietu
voje bažnytinės pažymos-, kada gy
venama pagal jos kanonus, nereika
laujama ir išsiskyrusieji bei neleisti
nai (!) vienišieji gali alsuoti laisvai. 
Tik ar ilgai? - aut).

Dingo žmogus
Valstybės laikraštyje "Pirmadie

nis" 93 Nr. 6 V. Miškinio straipsny
je "Dingo žmogus" rašoma apie 
dingstančius žmones Lietuvoje. 
Vilniaus mieste jų dingsta kasdien. 
Dažniausiai tai valkataujantys pa
augliai arba Amūro keliais nuklydę 
suaugę vyrai bei jaunos merginos.

Anksčiau ar vėliau šie į namus 
grįžta. Deja, yra ir kitokių prapuo- 
lusiųjų - tokių, kuriuos randa kiti ir 
pristato į lavonines. Čia jau savos 
problemos - nevisada pavyksta lavo
nus identifikuoti. Rašoma, kad vienas 
atsakingas policijos inspektorius sva
joja apie piliečių pasus, kuriuose būtų 
ne vien parašas, bet ir pirštų ant
spaudai. Tai padėtų identifikavimui. 
(Taigi kiekvienas turime būti pa
siruošęs dingimui... - aut.) Straipsny

Recenzija

Ray Bradbury. ’’Marso kro
nikos“. 1992, 191 p.

Ray Douglas Bradbury - vie
nas populiariausių mokslinės fan
tastinės literatūros kūrėjų visame 
pasaulyje, o ’’Marso kronikos“ - 
vienas būdingiausių jo kūrybos 
pavyzdžių, puikiai atspindintis jo 
kaip rašytojo credo: paversti pa
prastus dalykus stebuklingais, o 
stebuklingus - paprastais. Šioje 
knygoje autorių domina ne tiek 
mechaniniai įtaisai ir aparatai, 
kiek žmogaus psichologija ir 
socialinis elgesys naujose ir 
netikėtose aplinkybėse.

Fantazijos apie ateitį čia skam
ba kaip įspėjimas žmonėms. 
Atvykę į Marsą, žemiečiai naikr- 
na senuosius jo gyventojus, griau
na nuostabius jų miestus, teršia 
aplinką, stato iš metalo ir plast
masių vulgarius standartinius 
namus ir skleidžia pigią, stan
dartinę kultūrą.

"Marso kronikos“ patraukia 
skaitytoją ir nepaprasta menine 
įtaiga, ir vien Bradbury'ui būdin
gais romantiškais kosmoso vaiz
dais, ir subtilia, lyriška šią knygą 
sudarančių istorijų nuotaika.

Knygą išleido ’’Vagos“ lei
dykla, iš anglų kalbos išvertė dr. 
Gražvydas Kirvaitis.

ELR

je pažymima, kad net 10 proc. lavonų 
lieka "neatpažinti“ dėl to, kad 
giminės neturi už ką jų palaidoti.

Trūksta mokytoji)
Lietuvos žmogaus teisių gynimo 

asociacijos savaitraštis "Pozicija" 
93 N r. 4 rašo apie gana jautrią 
Lietuvai temą - mokyklų probemas. 
Rytų Lietuvos rajonuose. A. Kairio 
straipsnyje "Rytų Lietuvos mokyto
jai“ rašoma apie pedagogus, 
dirbančius mišriose mokyklose.

Čia mokytojų labai trūksta. Per 
ELTĄ, Respublikos spaudą, televi
ziją, radijo laidas buvo kreiptasi į 
Lietuvos mokytojus, kviečiant juos 
atvykti. Atsiliepė per 80 pedagogų. 
Deja, jiems tenka susidurti su sun
kiomis darbo ir buities sąlygomis. 
Vien bibliotekų padėtis daug ką pa
sako. Pavyzdžiui, Eišiškių 3-oji mo
kykla teturi vieną egzempliorių B. 
Brazdžionio, Maišiagalos 2-oji vie
ną egzempliorių A. Škėmos. Kita
kalbių bibliotekos dar skurdesnės... 
Ir pačius mokytojus tegalima bus iš
laikyti tik padidinus jiems atlygini
mus bei aprūpinus butais - nurodo
ma straipsnyje.

Labas rytas. Prezidente!
Kaip pagrindiniai Lietuvos dien

raščiai tuoj po rinkimų pažymėjo 
dabartinio^ P rezidento pergalę? (93 
02 17) "Respublika" anksčiau savo 
metu ironiškai pašiepdama V. 
Landsbergį kuklia eilute puslapio 
pakraštyje - "Labas rytas, Preziden
te!“ dabar tą patį spausdina 
didžiausiomis raidėmis per visą pir
mąjį puslapį.

LDDP laikraštis "Tiesa“ gana 
kukliai pažymi Prezidento išrinkimo 
faktą. Sveikindamas savo lyderį bu
vęs komunistų dienraštis atkreipia 
dėmesį į tai, kad "demokratijos eg
zaminas išlaikytas“. "Lietuvos ry
tas“ pažymi, kad S. Lozoraitis išva
žiuoja "palikdamas Lietuvą nualin
tą, stagnacijoj ir nežinioj“, o "Lietu
vos aidas" pirmame puslapyje 
spausdina Bernardo Brazdžionio 
eilėraštį "Ant nuoskaudų šlaito“. O 
apskritai Lietuvoje džiaugsminga 
Nepriklausomybės šventė buvo per
sipynusi su liūdesio gaidele. Ką 
atneš Lietuvai rytdiena?

V.D.
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Tauta stipri savo kultūra
Jau išsisklaidė sekmadienį Vilniuje 

tvyrojusi nerimo atmosfera - rinkimai 
baigėsi, triumfatoriai šventė, pra
laimėjusieji ilsėjosi. Vilniaus Rotušėje 
susirinkusiųjų veiduose atsispindėjo 
iškilminga ramybė. Vasario 15 d. čia 
buvo įteikiami apdovanojimai Nacio
nalinės kultūros ir meno bei J. Basa
navičiaus premijų laureatams. Toks 
reikšmingas kultūrinis įvykis Lietuvo
je vyksta jau ketvirtų kartą nuo to lai
ko, kai pradėjome kelią į nepriklauso
mybę.

Vakarą pradėjo poetas Marcelijus 
Martinaitis. Jis kalbėjo apie tautos 
įsitvirtinimą pasaulyje per kultūrą, iš
vardino motyvus, kurie paskatino Na
cionalinės kultūros ir meno premijos 
komisiją išrinkti būtent šiuos laurea
tus: dailininką Valentiną Antanavi
čių, poetą Kazį Bradūną, dailėtyrinin
ką Vladą Drėmą, pianistą Petrą Ge
niušą, filosofą Arvydą Šliogerį.

Pernai rudenį įsteigta tautos pat
riarcho J. Basanavičiaus premija - 
beveik lygiavertė nacionalinei. Ji su
teikiama žmonėms už veiklą užsieny
je ir Lietuvoje, susijusią su lietuvių 
kultūros, jos tradicijų, etnografijos 
puoselėjimu ir kėlimu. Tautos namų ir 
etninės kultūros tarybų teikimu J. Ba
sanavičiaus premija buvo įteikta liau
dies dainų atlikėjai Veronikai Povilio
nienei. Meilė liaudies dainai jai įskie
pyta dar šeimoje, vėliau ir pati daug 
keliavo po Dzūkijos kaimus, rinko 
senolių dainas. Jau dvidešimt metų V. 
Povilionienė savo dainavimu suburia 
žmones, leidžia jiems pasijusti vienos 
Lietuvos žmonėmis, laisvos dvasios 
žmonėmis. Dėkodama už apdovano
jimą dainininkė prisiminė visus tuos, 
kuriems turi būti dėkinga už savo 
dainas: “Ši premija ne man, o visiems 
tiems, kurie per karus, marus ir negan
das iki mūsų dienų kaip skaisčiausią 
šviesą atnešė lietuvišką dvasią, tai, ko 
dėka mes visi esame lietuviai“.

Mums dar mažai pažįstama daili
ninko Valentino Antanavičiaus kūry
ba, ilgą laiką išlaikyta dibtuvėse. Jo 
tapyba išdidi ir nepataikaujanti, at
spindinti tikrovę, kuri autoriaus sąmo
nėje siejasi su absurdu. Kaip pastebėjo 
Marcelijus Martinaitis, “V. Antana
vičiaus tapyboje persipina dievo ir 
velnio kūryba“. Tardamas padėkos 
žodžius, dailininkas palinkėjo sau ir 
savo kolegoms netapti aukso veršio

Busimųjų žvaigždžių koncertas
Ta vakarą Vilniuje, Menininkų 

rūmų Baltojoje salėje buvo iškilmin
gai šventiška. Muzikų rėmimo fon
das, įkurtas tik prieš pusantrų metų, 
pakvietė į koncertą fondo rėmėjus ir 
jaunuosius atlikėjus, kurie peniai 
sėkmingai pasirodė tarptautiniuose 
koncertuose Ispanijoje, Lenkijoje, 
JAV, Čekijoje, Italijoje, Vokietijoje. 
Rėmėjai atėjo į koncertą ne tik su gė
lėmis, bet ir premijomis valiuta tiek 
laureatams, tiek jų mokytojams.

Kai premijos buvo išdalytos, mu
zikologas Viktoras Gerulaitis pa
kvietė prie fortepijono pačią jauniau
sią atlikėją - Onutę Petrauskaitę iš 
Pasvalio. Onutei tik aštuoneri, ir šis 
koncertas tikriausiai įsimins visam 
gyvenimui. Gabrielius Alekna, M.K. 
Čiurlionio meno mokyklos moks
leivis, šiek tiek vyrėlesnis už Onutę, 
bet prie fortepijono sunkiai tvardė 
jaudulį. Tuo tarpu vienintelis gitaris
tas Julius Kurauskas, seniai išaugęs 
iš bernioko metų, skambino tiesiog 
fantastiškai. Iki šiol Lietuvoje atro
dęs toks neįprastas muzikos instru
mentas Juliaus rankose pakerėjo 
visus.

Iš keturiolikos atlikėjų ir dviejų 
muzikos kolektyvų laureatų koncerte 
dalyvavo dešimt, taip pat Muzikos 
akademijos kamerinis choras, vado
vaujamas Tado Šumsko. Tuo tarpu 
su Muzikų rėmimo fondo stipendijo
mis užsienyje studijuoja penki 
atlikėjai. Pianistė Sonata Deveikytė - 
Amerikoje, smuikininkė Dalia Stul
gytė, pianistas Zbignevas Totolis ir 

garbintojais dabar, kai meninė kūryba 
tampa komercijos objektu.

Laureato diplomas ir medalis pir
mą kartą įteiktas išeivijos atstovui 
poetui Kaziui Bradūnui už poezijos 
rinkinį “Duona ir druska“ - brandžiau
sia pastarojo meto lietuvių literatūros 
poezijos knyga. Jis pastebėjo, kad ne
žinia, ar be meno būtume pasiekę ne
priklausomybę 1918-aisiais ir dabar.

Nacionalinės premijos komiteto 
nariai aplankė namuose Vladą Drė
mą, įteikė laureato diplomą ir medalį, 
palinkėjo sveikatos ir ištvermės. Na
cionalinė premija dailėtyrininkui su
teikta už darbus “Vilniaus šv. Onos 
bažnyčia“, “Vilniaus katedros rekon
strukcija“ ir “Dingęs Vilnius“. Pasta
roji knyga - autoriaus gyvenimo pa
minklas, autoriaus meilė savo mies
tui, jo intuicija ir charakteris. V. Drė
ma buvo rakštis visose sistemose, 
ypač tada, kai europinės kultūros 
miestą Vilnių bandyta padaryti sovie
tų imperijos provincijos priemiesčiu.

Jauniausias Nacionalinės premijos 
laureatas - pianistas Petras Geniušas. 
Jis pelnė premijas Amerikoje ir Is
panijoje, koncertavo Japonijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje. Pianisto platus 
repertuaras - nuo klasikų iki Broniaus 
Kutavičiaus jau gerai žinomas pasau
lyje, bet ar gerai mes pažįstame P. Ge
niušą Lietuvoje, ar visada pastebime 
tuos, kurie pelno lietuvių kultūros 
pripažinimą pasaulyje.

Pirmą kartą Nacionalinė premija 
įteikiama filosofui. Taip įvertinti lau
reato A. Šliogerio darbai “Būtis ir pa
saulis“, “Daiktas ir menas“. Paties lau
reato žodžiais sakant, “filosofas mū
suose skamba taip pat egzotiškai, kaip 
stebuklinga paukštė. Iš tikrųjų filosofo 
veikla labai svarbi šiame pernelyg 
žmogiškame pasaulyje, kur, dievams 
pasitraukus, žmogus užėmė jų vietą ir 
pasiskelbė viską žinąs. Dar Sokratas 
pasakė: “aš žinau, kad nieko nežinau“, 
bet tauta liepė jam išgerti nuodu. Man 
suteikta premija - tėvynainių pritarimo 
ir palankumo ženklas. Lietuva duoda 
prieglobstį ne tik mano kūnui, bet ir 
sielai“.

Susirinkusius sveikino choras 
“Aidija“. Nacionalines premijas įteikė 
premjeras Bronislovas Lubys, sakęs, 
jog tauta labiausiai stipri savo kultūra.

Erika Umbrasaitė

dainininkė Violeta Urmonavičiūtė - 
Vokietijoje, dainininkė Jolanta Sta- 
nelytė - Italijoje.

- Muzika skatina kilniems dar
bams, - sako Muzikų rėmimo fondo 
direktorė Liucija Stulgienė. Tikriau
siai todėl fondas turi rėmėjų visoje 
Lietuvoje - Alytuje, Kaune, Mari
jampolėje, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Plungėje, Utenoje. Fon
do esmė yra ta, kad ieškoma pinigų 
ne šiaip koncertui surengti. Svarbu 
ne tik gauti, bet ir duoti. Fondo rė
mėjai, o jų esama gana solidžių, įgy
ja galimybę ateiti į labai aukšto lygio 
koncertus, savo darbovietėje susitikti 
su žymiausiais atlikėjais. Kita vertus, 
per fondą menininkai turi galimybę 
pasirodyti žiūrovams kaip atlikėjai. 
Bet tai nėra elito menas elitui. 
Priešingai, Muzikų rėmimo fondas 
plėtoja bent kelias programas, iš 
kurių reikšmingiausia yra jaunųjų 
talentų abonementas. Bene ketu
riasdešimt kartų pernai koncertuota 
senelių namuose. Kartu su invalidų 
draugija ir samariečiais kiekvieną 
sekmadienį Baroko salėje rengiami 
koncertai invalidams. Ne, fondas 
neskatina išlaikytinių nuotaikų, 
priešingai, skatina pačiam dirbti ir 
užsidirbti, kad galėtum tobulėti savo 
ir kitų malonumui. O tas malonumas 
po laureatų koncerto Baltojoje salėje 
iš tiesų nepaprastas. Ačiū busimo
sioms žvaigždėms ir jas įžiebian
tiems gera valia ir kilniu siekiu.

5. Č.

Kazys Bradunas: 
’’Atvažiavau ne pasigirti, o kartu su jumis pasidžiaugti“

Atkelta iš 1 psl.

negu toliau nuo Čikagos gyvenan
čiam redaktoriui. Dvidešimt knygos 
autorių rašo apie visas tris egzodo lite
ratų kartas. Vadinamieji nepriklauso- 
mybininkai subrendo dar Nepriklau
somybės laikais. Tai Aistis, Braz
džionis, Vaičiulaitis, Ramonas. Ant
roji karta - vadinamieji žemininkai ir 
lankininkai, gavę tokį vardą nuo anto
logijos “Žemė“ ir žurnalo "Literatūros 
lankos“. Čia būtų Nagys, Niliūnas, 
Kaupas ir aš pats. O pačius jauniau
sius pavadinome egzodo augintiniais. 
Čia ir Mackus, ir Sutema, ir visi kiti, 
kuriuos iš Lietuvos išvežė dar visai 
mažus, kurie menkai ką ir teatsimena. 
Bet jie neatitolo nuo lietuvių kultūri
nio gyvenimo, nuo lietuvių literatūros, 
nors jiems Tėvynė kaip kūdikystės 
sapnas. Įdomu ir malonu pasakyti, 
kad visos tos trys kartos buvo gana 
kūrybingos, ir visų trijų kartų literatū
rologai šitą knygą rašė. Tik va, neži
nau nė kaip pavadinti, ar atsitiktinumu 
savotišku, ar makabrišku balansu, bet 
iš kiekvienos kartos vienas literatūro
logas nesulaukė šitos knygos. Atliko 
savo duoklę, kaip bitelė atnešė medų į 
korį ir numirė.

Tuo tarpu “Lietuvių egzodo litera
tūros“ lankai plaukia per rankas. Ne
pamiršti, pasirodo, nė vyresni už vadi
namus nepriklausomybininkus. Po 
trumpo redaktorių žodžio ir įvado ap
skritai į egzodo literatūrą atiduodama 
duoklė Krėvei, Savickiui, Šeiniui, 
Vaitkui, Skirkai. Juos visus viename 
straipsnyje aptaria Miliūnas. Trims di
diesiems poetams - Brazdžioniui, 
Aisčiui ir Radauskui - skirta po atski
rą studiją. Kaip ir atskirai aptariami 
žymiausi prozininkai - Romanas, Vai
čiulaitis, Jankus, Pulgis-Andriušis. 
Apžvelgiami ir dramaturgų, ir litera
tūros kritikų darbai, literatūrinė spau
da. Pagaliau yra išsamus straipsnis 
apie lietuvių egzodo rašytojų draugi
jos veiklą. Kiekvienas straipsnis 
baigiamas labai smulkia bibliografija.

- Gal jums kyla mintis, kaip pasi
daro toks leidinys? - klausia Kazys 
Bradūnas, sutrikdymas salėje beįsivy- 
raujantį šurmulį. - Vis dėlto 864 pus
lapiai. Toks leidinys pigiai nepasidaro 
ir nepasirašo lengvai. Kas mums už 
nugaros stovėjo, kas vis baksnojo: vy
rai, nepasiduokit, stumkit tolyn tą ve
žimą. Čia aš turiu pasakyti, kad tas 
užnugaris buvo Lietuvių fondas, tokia 
institucija, kurią remia visa išeivija. 
To fondo pinigai naudojami lituanisti
nėm mokyklom išlaikyti, tautinių šo
kių šventėm rengti, parodoms, vienai 
kitai knygai išleisti. Tas fondas yra 
suaukotas tik lietuvių, jokia valstybinė 
institucija, joks amerikiečių fondas, 
joks valdiškų pinigų šaltinis šitam 
fondui nėra davęs nė dolerio. Viskas 
yra paprastų žmonių, sakyčiau, kruvi
nu prakaitu uždirbta fabrikuose, įstai
gose, - kas kur sau duonelę kalėsi. Tai
gi, Lietuvių fondas apsiėmė paremti 
šios knygos paruošimą ir išleidimą. 
Tai irgi tam tikras unikumas. Bene 
pirmą kartą autoriai gavo šiokį tokį 
honorarą. Žinoma, gana simbolinį, 
palyginti su tuo, ką gauna, sakysim, 
koks nors amerikiečių literatūrologas 
už panašų darbą. Bet mums, iki šiol 
visą laiką dirbusiems be honoraro, ir 
toks honoraras jau ne simbolinis pasi
daro. Aš pats išeivijoje išleidau 16 ar 
17 knygų. Ir tik “Ateities“ leidykla už 
knygą “Alkana žemė“ man sumokėjo 
75 dolerius. Tai buvo kaip koks ste
buklas. O šiaip tik džiaugiesi, jei lei
dykla ar koks mecenatas apsiima tavo 
knygą išleisti. Kitas dalykas, kai pa
kliūva kokia premija už knygą. Čia tai 
jau tikras Apvaizdos stebuklas. Išeivi
joje niekas neturėjo laiko nuo saulėte
kio iki saulėleidžio atsisėdęs romano 
ar ko rašyti. Viskas padaryta nuvogtu 
laiku. Visi žmonės dirbo fabrikuose, 
įstaigose, krautuvėse ir taip sau duo
nelę užsidirbo. Rašyti galėjo tik su
grįžę iš šito darbo. Eilėraštį gali rašyti 
ir prie kokios mašinos fabrike stovė-

K. Bradunui įteikiama Lietuvos valstybinė premija. Z. Nekrošiaus nuotr.

damas, gali sugalvoti, o parėjęs namo 
užrašyti. Bet aš, sakysim, kartais 
svarstau, o kaip parašo Jankus romaną. 
Jis yra turbūt pats produktyviausias 
beletristas išeivijoje. Žmogus visą laiką 
fabrike stovėjęs prie čiauškančios 
plieno mašinos. Ta plieno mašina, 
bijau suklysti, jam du ar tris pirštus 
nukirto. Bet jis rašė, grįžęs namo iš tos 
plieno liejyklos. Ir visi šitaip darė.

Čia salė sušurmuliavo, ir pasigirdo 
toks klausimas. Iš Amerikos atvažiavę 
mūsų literatai nuolat pabrėžia tokį da
lyką, kad ten jiems niekas už rašymą 
nemokėjo. Todėl atsikuriančioje Lie
tuvos valstybėje formuojasi irgi tokia 
nuomonė, kad ir čia lygiai taip pat 
reikia daryti.

- O kad tu būtum man šitą pasakęs 
anapus durų, aš būčiau visai neprasi
žiojęs, -juokiasi kartu su visais Kazys 
Bradūnas. - Matai, kaip kartais žmo
gus suklysti, nežinodamas visų kon
tekstų, nesusigaudydamas, kur kas 
dedasi. Nors juk ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje daugiausia rašytojų buvo 
mokytojų - ir J. Paukštelis, ir Salomė
ja Nėris, ir profesorių universitete. Va
dinasi, ir tada nebuvo tik su plunksna 
dirbančių kūrėjų, vis tiek iš ko kito 
duoną turėjo pelnytis. Ir Amerikoje 
duoną labai mažai kas iš plunksnos 
valgo. Reikia labai pasižymėti, turi 
gauti Pulicerio arba Nobelio premiją, 
kad galėtum gyventi. Sakysim, ar la
bai kas žinojo Amerikoje apie Milošą, 
kol jis nebuvo gavęs Nobelio premi
jos? Galima sakyti - niekas. Bet vos 
tik gavo Nobelio premiją, visi univer
sitetai jį kviečia. Žmogus nuvažiuoja, 
paskaito paskaitėlę vieną pavakarę, 
pasiima du ar tris tūkstančius dolerių, 
kitą dieną važiuoja į kitą universitetą. 
Bet pirma reikia gauti premiją. Jei ne 
Nobelio, tai bent Pulicerio, ir jau gali 
gyventi. O šiaip vargsta visi.

Čia būtų galima pasakyti - kaip 
danguj, taip ir ant žemės. Žodžiu, už
darbių klausimas aiškus. O kaip su ra
šytojų ambicijomis? Paprastai rašyto
jai gana jautriai reaguoja į rašinius 
apie save. Kaip, rengiant tokios apim
ties knygą, buvo išvengta problemų?

- Mudu su Rimvydu Šilbajoriu su
tarėm taip, - nė kiek nesutrikęs aiškina 
Kazys Bradūnas. - Jei mane kas griebs, 
kai ta knyga išeis, aš sakysiu, kad čia 
Šilbajorio darbas. O jei kas pjaus Šil- 
bajorį, tasai sakys, kad čia Bradūno 
reikalas. Taip mudu tikimės kaip nors 
išsisukti. Bet aš manau, kad kiekvie
nas rašytojas turi jaustis didis. Juk ir 
Napoleonas sakė, kad prastas tas gran
dinis, kuris nesvajoja būti generolu. 
Taip ir su rašytoju. Bet ką padarysi, 
kad tikrovėje dažnai būna kitaip. Mu
du su Rimvydu neskaičiavom, kiek 
tas ar kitas rašytojas būtinai turi turėti 
puslapių. Nustatėm tam tikras ribas, 
dešimt puslapių daugiau ar mažiau - 
nesvarbu. Bet buvo ir taip: paprašai 
parašyti, sakysim, 30 puslapių, o tau 
parašo 12 ir atsižegnoja daugiau nera
šysiąs nei eilutės, ir gana. Arba kitas 
turi parašyti 30 puslapių, o atsiunčia 
63 puslapius. Ką daryti? Juk nepaliksi 
tokios disproporcijos. Tai tada aš arba 
Šilbajoris imamės darbo. Šį tą gale 
prirašai, šį tą išbrauki, kad maždaug 
vienodo literatūrinio svorio autoriai 
knygoje gautų vienodai lapų. Bet aš 
nežinau, kai ta knyga pasirodys, ar 
koks mano, ar Šilbajorio draugas liks.

Salė juokais pasiūlo priebėgos 

ieškoti Lietuvoje. Su kuo Kazys Bra
dūnas mielai sutinka. Kai jau užėjo 
kalba apie autorius, tai ir buvo pak
lausta, kaip jie buvo parinkti, kas lė
mė, kad, sakysim, apie Brazdžionį ra
šo ne kas kitas, o Tomas Venclova?

- O, čia labai įdomus klausimas, - 
sako Kazys Bradūnas. - Kad knyga 
būtų mielai skaitoma, kartais reikia 
griebtis žurnalisto gudrybių. Sakysim, 
atsiverčia žmogus knygos turinį, 
žiūri, a, čia tas apie tą rašo, kaip gi čia 
dabar, juk niekada nėra rašęs, įdomu, 
reikia paskaityti. Arba, sakysim, 
prašai kieno parašyti kad ir apie Aistį. 
Bet kad tasai autorius apie Aistį gal 
trisdešimt sykių jau yra rašęs, ir visi 
jau yra skaitę, ir visi jau žino. Tai jau 
net nebeįdomu. Todėl mudu su Šilba
joriu ieškojom šiokio tokio netikėtu
mo. Sakysim, reikia autoriaus apie 
Bernardą Brazdžionį. Apie jį išeivijo
je gyva pekla prirašyta. Rašė kas no
rėjo, ką norėjo, rašė kam reikia ir kam 
nereikia. Tai tu dabar rask, žmogau, 
jauną literatūrologą, kuris dar nebūtų 
nieko apie B. Braždžionį rašęs. Ką 
daryti? Pasitarėm su Rimvydu, pasi
tarėm ir sakom sau, gal paprašykim 
Tomo Venclovos. Nors abejonių daug 
turėjom. Ar nepasakys, esąs studijom 
užsiėmęs, apie Dostojevskį, Tolstojų 
ar ką kitą rašąs, dabar kaip čia gilintis 
į Brazdžionį. Bet Venclova labai mie
lai sutiko. Gerai, parašysiu, kada rei
kia? Ir parašė laiku, kaip žadėjo, net 
keliom dienom anksčiau atsiuntė. 
Buvo gana įdomių dalykų ir baisių. 
Man, sakysim, baisiausia, kai prišne
kintas autorius po dvejų trejų metų 
pasako: žinai, broliuk, mano nuomo
nė apie tą ar kitą rašytoją, poetą ar 
dramaturgą pasikeitė, aš jau nebera
šysiu. Ir vėl turi kastis iš naujo. O tų 
literatūrologų išeivijoje ne tiek jau 
daug. Kai šiaip taip dvi dešimtis Su
gaudai, tai pasirinkimo rimtesnio kaip 
ir nebėra. Ir esi žmogus bėdoj, ir puoli 
prie tų, kurie ir taipjau apsiėmę po du 
straipsnius parašyti. Prišneki - imk, 
imk dar ir trečiąjį parašyk. Tai tokie 
buvo linksmi ir nelinksmi dalykai. 
Bet per beveik dešimt metų šiaip taip 
sulipdėm kaip kokį medaus korį.

Susitikimas Rašytojų sąjungos 
klube, žinoma, baigėsi poezijos gaida. 
Kazys Bradūnas mielai paskaitė, kaip 
pats pasakė, naujausių savo dvieilių. 
Apie paskutinę liaudies dainą, din
gusią tėviškę, ant stogo dar kalenan
čius gandrus, ryto apeigas, girių trau
ką ir gyvenimo pilnatvę. Eiles skaitė 
poetas, atvykęs Lietuvon iš Ameri
kos. Lauieatas. Pirmasis atkūrus Lie
tuvos Nepriklausomybę. Kada nors 
tai bus istorija, kaip istorija tapo ir 
1940 metų vasario 16 diena, kai Ka
zys Bradūnas, jaunas ir smagus stu
dentas, drauge su kitais vienmečiais, 
ką tik atgautame Vilniuje, Universite
to Auloje, stovėdamas plojo poetui 
Bernardui Brazdžioniui, kuriam čia 
buvo įteikiama Valstybinė literatūros 
premija už 1939 metų poeziją. Tai 
buvo paskutinė Nepriklausomos Lie
tuvos valstybinė premija. Vasarą pra
sidėjo skaudūs ir liūdni Lietuvai įvy
kiai. Kas tada galėjo pagalvoti, jog 
daugiau nei penkiasdešimt metų Ka
zys Bradūnas, taip pat poetas, taip pat 
Vilniuje bus vainikuojamas laureato 
vardu. Keisti istorijos dėsningumai. Ir 
prasmingi.

Salomėja Čičiškina
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Mados jaunoms ir simpatiškoms!
Skyrelj veda dailininkė 
Zita Gustienė

Nors ir byra sniegas iš dangaus 
retsykiais (beje, labai malonus žo
dis - retsykiais, ar ne?) visų mūsų 
viduje juk ima spurdėti noras kaž
ką savyje pakeisti. Gal šukuoseną, 
gal grimą, kurį kartsykiais dedame 
ant savo veido, o dažniausiai rū
bus. Taip turbūt, kad tuoj pavasa
ris. Galiu patarti jums vieną būdą 
- pakeiskite savo auskarus iš kuk
lių perliukų į stambesnius, portfe
lio tipo rankinuką į minkštą ro
mantišką kuprinę. Po diržu klubus 
persiriškite krepdešinine vos vos, 
o gal netgi ir ryškia skarele, ir 
nuotaika taps kitokia.

Beje aš norėčiau jums papa
sakoti kaip pačios galite pasidaryti 
kuprinę. Svarbiausia turėti kant
rybės ir kruopštumo. Tam tinka, 
žinoma, labiausiai oda, tačiau 
margaspalvis gobelenas ar drobė - 
spalviškai tinkanti prie jūsų ap
siausto ar striukės - taip pat liuks!

Siūlau jums du variantus. Vie
nas sudėtingesnis - nuotraukoje. 
Kitas - eskize - visiškai paprastas. 
Linkim sėkmės, kūrybos ir gero 
pavasario!

Zita
P.S. Užtrauktukas šone tam, kad greičiau galėtumėt atsegti naują Modelis, sukurtas dailininkės Zitos Gustienės, buvo demonstruo- 

savo rankinuką! tas parodoje Londone (nuotraukoje).

Dar kartą dėl tikrinių vardų Lietuviai turi ne tik pinigų, bet ir noro pirkti
Visiškai pritariu p. M. Bajorino, p. 

A. Vilčinsko ir kitų ”EL“ skaitytojų 
nuomonei: daugelį svetimų pavardžių 
bei vardų reikėtų rašyti originalo forma 
dėl patogumo pridedant galūnes 
(Johnson-as, Johnsono, Johnsonui ir 
t.t.). Žinoma, idealu būtu skliausteliuo
se rašyti jų lietuvišką tarimą, bet tai jau 
ekonominė problema. Mat trūkstant 
popieriaus daugelis leidinių, ypač 
laikraščių, taupo vietą ir dvigubo 
rašymo vengia. Kol kas, jei neklystu, 
fonetinį svetimų vardų tarimą nuolat 
prideda tik ’’Lietuvos aidas".

Galiu atsakyti ir į p. A. Vilčinsko 
klausimą: "Nuo kurių laikų Lietuvoje 
pradėta svetimas pavardes kraipyti?“ 
Tik nuo sovietinių! Vyresniojo am
žiaus žmonės prisimena, jog prieš karą 
Lietuvoje svetimi vardai buvo rašomi 
pagal originalą. Tačiau rusams okupa
vus Lietuvą, buvo nurodyta vardus ra
šyti taip kaip rusų kalboje, t. y. pagal jų 
tarimą, dažnai surusintą ir iškraipytą. 
Mat rusai, turėdami slavišką raidyną, 
kitaip rašyti jų ir negali. Verčiant taip 
daryti lotyniškus rašmenis turinčius lie
tuvius, buvo sąmoningai stengiamasi 
naikinti kad ir menkiausius ryšius su 
Vakarų kalbomis ir pačiais Vakarais. 
Šiandien kai kuriems gal sunku tuo pa
tikėti. bet iš to buvo padaryta didelė po
litinė ir ideologinė problema. Prisime
nu, porą kartų bandžiau kreiptis į "Tie
sos“ redakciją su straipsniais, kuriuose 
įrodinėjau, kad lietuviams nebūtina 
kraipyti svetimų vardų, tačiau abu kar
tus atsimušiau į budraus jos redakto
riaus A. Laurinčiuko kategorišką drau
dimą kelti šią problemą: neduok Die
ve. su svetima vardų rašyba prasi
skverbs ir svetima Vakarų ideologija!

Vis dėlto norėčiau priminti (ypač 
žurnalistams), kad svetimų tikrinių 
vardų rašyba lietuvių kalboje yra kiek 
sudėtingesnė, nei gali pasirodyti iš 
pirmo žvilgsnio. Turiu galvoje istorinius 
vardus, pavyzdžiui, karalių arba šven
tųjų. Šių vardų rašyba yra tradicinė. 
Škotijos ir Anglijos karaliaus vardas 
James rašomas ne Jamesas, o Jokūbas I 
(ir VI), taip pat George V lietuviškai 
rašome ne Georgas V. o Jurgis V. Char 
les II - Karolis 11 (Elžbieta, o ne Elisa
beth ar Elisabetha). Tas pats pasakytina 
ir apie kitų šalių monarchų vardų rašy
bą, pavyzdžiui, prancūzų: Liudvikas 
XIII (ne Louisas XIII). Neseniai Lietu
voje viešėjusią Švedijos karališkąją po
rą žurnalistai klaidingai vadino Karlu ir 
Silvia (turėtų būti Karolis i. Silvija - kaip 

ir garsusis jo pirmtakas, ne su draugišku 
vizitu Lietuvoje lankęsis Karolis XII).

Iš tradicijos lietuvinami ir tarptauti
niai šventųjų vaidai: šv. Onos bažnyčia 
(ne šv. Anne ar Annos), šv. Petro ir Po
vilo (ne šv. Peterio ir Paulo), šv. Ra
polo (ne šv. Raphailo) ir t. t. Tas pat 
tinka ir Vilniaus globėjui, kurį matome 
Vilniaus herbe. Lietuviška šio vardo 
forma - Kristupas, o ne Christoforas, 
kaip kai kur rašoma. Ir Ameriką atrado 
ne Christoforas. o Kristupas Kolumbas 
(tai tr pats vardas).

Klaidingai žurnalistai kartais rašo ir 
kai kurių šalių pavadinimus, pavyzdžiui, 
Kot d'lvuaras ir Kabo Verdė. Lai
kydamiesi tokios rašybos, turėtume 
Jungtines Valstijas vadinti Junaited 
Steitsu. Tačiau prasminiai šalių vaidai į 
lietuvių kalbą verčiami: Dramblio Kau
lo Kranto Respublika (cote pranc. - 
krantas, ivoire - dramblio kaulas). Ža
liojo Kyšulio Respublika (kabo port. - 
kyšulys, veide - žalias). Beje, tai galime 
sužinoti, nepatingėję atsiversti LTE, - 
joje, be partinių funkcionierių biografijų, 
yra nemaža ir vertingos informacijos.

Dar vienas dažnai vartojamas ir 
kraipomas vardas - JAV kosminio 
kelto "Atlantis“ pavadinimas. Šis žodis 
į anglų kalbą atėjo iš lotynų kalbos, 
tačiau anglai ir amerikiečiai paprastai 
vartoja lotyniškų vardų vardininką - 
Plato, Cicero, Atlantis, o lietuviai - for
mas. padarytas iš kilmininko - Plato
nas, Ciceronas. Atlantida.

Tiek minčių dėl tikrinių vaidų rašy
bos. o pabaigai kiek bendresnio pobū
džio pastaba. Nenorėčiau sutikti su gal
būt ne visai tiksliai išreikštu kai kurių 
”EL“ skaitytojų pageidavimu "nesivai
kyti modernios lietuvių kalbos“. Nėra 
nei modernios, nei nemodernios lietuvių 
kalbos. Yra tik taisyklinga ir netai
syklinga. be šiukšlių ir su šiukšlėmis. 
Visiems mums, kad ir kur gyventume, 
privalu laikytis taisyklingos literatūrinės 
kalbos, išpuoselėtos J. Jablonskio. J. 
Balčikonio, A. Salio. P. Skardžiaus ir 
kitų didžiųjų mūsų kalbininkų. Deja, 
pastaraisiais dešimtmečiais į lietuvių 
kalbą braute brovėsi nereikalingi svetimi 
žodžiai ir konstrukcijos: Lietuvoje - rusi- 
cizmai. Vakaruose - daugiausia angliciz- 
mai. Svarbiausias visų uždavinys - ne 
kovoti su "modernia“ kalba, bet rūpintis, 
kad į lietuvių kalbą kuo mažiau patektų 
svetimų jos dvasiai dalykų - ir žodžių, ir 
konstrukcijų, ir paprasčiausių rašybos 
bei skyrybos klaidų.

Dr. Gražvydas Kirvaitis

Pernai ruošiantis Vokietijos rudens 
mugei Vilniuje, organizatoriai iš Lie
tuvos nerimavo, ar atsiras pirkėjų per 
visas tris mugės savaites. Ponas Rei- 
nholsas iš Vokietijos nuramino: "jūs 
net neįsivaizduojate, kokie turtingi yra 
Lietuvos žmonės. Be to, jie turi ne tik 
pinigų, bet ir noro pirkti". Po sėkmin
gos rudens mugės firma "Primuš Bal- 
ticum“ nutarė surengti Vokietijos žie
mos mugę. Ji vyksta Sporto rūmuose, 
kuriuose kadaise būdavo rengiami 
koncertai, sporto žaidynės. Dabar di
džiuliai rūmai nebegali išsilaikyti, nes 
į renginius ateina vis mažiau žiūrovų. 
Jiems pelninga tapti Vilniuje pasižy
mėjusiu Gariūnų turgaus filialu, taip 
daugelis pirkėjų, ypač turtingesnių, 
vertina eksponuojamų prekių asorti
mentą. Kasdien čia praplaukia maž
daug dešimt tūkstančių žiūrovų, kurių 
dalis gali būti ir potencialūs pirkėjai. 
Šeštadieniai ir sekmadieniai - žioplių 
dienos. Žiemos kainos skiriasi nuo ru
dens mugės kainų tiek, kiek skiriasi 
rudens ir žiemos dolerio ar markės 
kursas. Čia pat veikia "Hermio" ban
ko filialas, kur galima išsikeisti valiu
tą: doleris superkamas už 4Ž8 talonus, 
parduodamas už 438.

Šalia tokių firmų kaip "Yamaha“, 
"Šansui", prekiaujančių elektronika, 
muzikine aparatūra, didžiausios mu
gėje firmos "St. Peter“, kuri ekspo
nuoja maisto produktus ir drabužius, 
dar yra apie 100 mažesnių ir didesnių 
firmų. Dauguma - bendros Vokieti- 
jos-Lietuvos firmos.

Kilus dirbtinių "meškučių“ (500 
talonų vertės pinigai) vajui, labai po
puliarūs pinigų tikrinimo aparatai, 
kuriuos čia už I 10 dolerių siūlo dažna 
firma.

Gražiai įpakuotas maistas traukia 
pirkėjų akį. o šie pasižiūrėję traukia ir 
dolerius iš kišenių. Mugės informa
cijos atstovė sakė, jog labai daug kas 
perka maistą, vadinasi, jis nėra toks 
brangus. Nebrangus jis sąlyginai: tam 
žmogui, kuris gauna per mėnesį maž
daug 20 dolerių, yra brangu paska
nauti majonezo už 4 dolerius ar išgerti 
butelį vyno už 9 markes. Firma iš 
Hamburgo gali jus pavaišinti ”ham- 
burgeriais“, bet pavadinimas ne visai 
tiksliai atitinka prekę: jie labiau pana
šūs į nacionalinį žydų ir arabų valgį 
fatafel.

Odos gaminių galima įsigyti fir

moje "Inter LTD“. Jos šeimininkas - 
turkas, gyvenantis Vokietijoje, todėl ir 
prekės daugiausia turkiškos. Priimtina 
tai, kad kilimai, kurie ten eksponuoja
mi, tikrai yra turkiški. Bet odinės 
striukės, kurios pateikiamos pirkėjams 
kaip gamintos Vokietijoje, greičiausiai 
yra iš Turkijos, nes kokybe jos 
nepasižymi.

Kaip bebūtų keista, lietuviška firma 
"Oda-lux“ gamina visai neblogus odi
nius gaminius, tiesa, jie kiek brangesni 
negu turkiški.

Lietuviškų firmų asortimentas 
įvairesnis ir pigesnis, nei vokiečių, 
kurie puikiai supranta, kad Lietuvoje 
žmonės negalėtų "įkasti“ tų kainų, 
kurios Vokietijoje yra santykinai 
nedidelės. Deja, lietuviškos prekės 
moterims gali konkuruoti su užsie
nietiškomis tik savo kaina, bet ne 
kokybe ar estetine išvaizda. Vaka
rietiški moteriški kostiumėliai mu
gėje kainuoja maždaug 190 dolerių, 
megztiniai - 30-60 dolerių. Juos per
ka tie, kurie gali sau tai leisti. Vaikš
čiojant po parodą, kilo įtarimas, kad 
kai kurios prekės gali būti parduo
damos "at second hand“, t.y. iš antrų 
rankų - ant jų nėra popierinių etikečių, 
kai kurių medžiaginės etiketės nu
kirptos. Nors net Vietnamas atsisakė 
užsienio pagalbos "second hand“ 
prekybos forma, Lietuvoje dabar 
daug tokių parduotuvių, kur galima 
įsigyti padėvėtus vakarietiškus dra
bužius, bet ir kainos ten santykinai 
žemesnės. Jei iš tiesų mugėje taip yra, 
tai turėtų būti stenduose pažymėta, ir 
kainos turėtų būti atitinkamos.

XIilgės lentynose*. Romo Jurgaičio nuotr.

Į Vilnių atvažiavo Latvijoje įs
teigusi savo filialą italų firma ”Re- 
miko“. Temperamentingas italas 
padedamas vertėjos noriai ben
drauja su itališkų batų pirkėjais, 
kurių čia netrūksta. Batų kainos 
svyruoja nuo 30 iki 60 dolerių. Bet 
tai patys originaliausi batai, ekspo
nuojami parodoje. Kitų firmų asor
timentas gan vienodas.

Lietuviškos baldų firmos "Inga“ 
atstovas nuobuodžiauja: pirkėjai pri
eina prie ofiso baldų stendo tik smal
sumo vedini.

Labiausiai krinta į akis firmų 
pavadinimai: pretenzingi, užsienie
tiški, nesuprantami ir juokingi. Iš 
pirmo žvilgsnio negali suprasti ar 
tai vokiška, ar lietuviška firma. Pa
vyzdžiui, firma "Lordas“ yra iš 
Panevėžio, ji parduoda kinietiškus 
traktorius. Gal geriau jai pasivadin
ti ne Anglijos titulu, o kinietišku: 
"Mandarinas".

Pirkėjai ateina į mugę su šeimo
mis kaip į didžiulį marketą, kur visko 
daug, kur šilta ir iš pirmo žvilgsnio 
viskas gražu, bet brangu. Vieni nusi
perka kažką už ilgai taupytus kelis 
dolerius, kiti skundžiasi, kad išleido 
mugėje tik septyniasdešimt tūkstančių 
talonų ir nieko gero neįsigijo, treti va
dina tai ne Vokietijos muge, o Bulga
rijos ir Turkijos kooperatyvų švente. 
Šiaip ar taip ši mugė tėra džiaugmas 
pirkėjams. Ji nesuteikia didelių gali
mybių pasireikšti Lietuvos versli
ninkams.

Erika Umbrasaitė
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Vilniuje atidarytas ’’The Baltic Independent“ 
Lietuvos skyrius

Lietuvos nacionalinio turto 
skaičiavimo sistema

Vilniuje, Liauksmino gatvėje 8/2, 
įsikūrė Taline leidžiamo angliško 
savaitraščio "The Baltic Independent“ 
biuras. Tai pirmoji užsienyje leidžia
mo periodinio leidinio atstovybė Lie
tuvoje. Praėjusį savaitgalį surengtos 
jos atidarymo iškilmės, kuriose daly
vavo užsienio ir Lietuvos leidinių žur
nalistai, Lietuvos valdžios, užsienio 
šalių ambasadų atstovai.

Nors jau kelis dešimtmečius gyve
name emigracijoje, mūsų mintys daž
nai skrieja į toliuose palikusią Tėvy
nę. Mes, Kauno “Aušros“ mergaičių 
gimnazijos auklėtinės (kaip ir tūkstan
čiai mūsų tautiečių), palikome savo 
namus dėl sovietinio antplūdžio ir 
bolševikinio teroro. Lietuviškos dias
poros Aušrokės ir Aušrokai išsibarstė 
po visus pasaulio kampus. (Šio 
straipsnio autorė gyvena JAV, New 
Mexico valstijoje).

Mes mėgstame susitikti, rengti su
važiavimus ir prisiminti gimnazijos 
suole praleistas dienas su džiaugsmu 
ir su ilgesiu. Jaunystės dienos - aukso 
dienos! Tarp gražiausių prisiminimų - 
patys gimnazijos rūmai. Tai istorinis 
pastatas Seimo gatvėje, Kauno sena
miestyje. Kaunas tada buvo mūsų 
krašto sostinė , priešais gimnaziją bu
vo “balta gulbė“ - Lietuvos Preziden
to buveinė. Iš priekinių langų mes 
galėjome stebėti budinčius policinin
kus, o kartais ir pravažiuojančias ka
rietas ar automašinas - limuzinus su 
svarbiais svečiais.

Mums kelia susirūpinimą žinia, 
kad norima iš mūsų seno ir mielo pas
tato iškelti ten esančią mokyklą ir jos 
vietoje įkurti visai ką kita. Tai mums 
atrodo netikslingas ir bereikalingas iš- 
mislas. Istorinis pastatas, kur tiek me
tų buvo mūsų gimnazija turėtų ir to
liau likti jaunimo auklėjimo įstaiga.

Lietuvai ir vėl išėjus į laisvę po 
50-ies metų svetimųjų okupacijos, pa
sikeitimai, be abejo, naudingi, bet toli 
gražu ne visi. Kai kam iš mūsų yra te
kę keliauti Lietuvon ir aplankyti savo 
jaunystės dienų brangius kampelius. 
Pasikeitimų yra daug. Mūsų laikais 
Kaunas buvo visos šalies centras, po
litinio ir kultūrinio gyvenimo Alfa ir 
Omega. Dabar Vilnius atėmė iš jo ka
rūną ir sostinės blizgesį. Miestas, ka
daise pilnas dvasinio pakilimo, šį kar
tą atrodė pilkas ir nusiminęs. Panašūs 
mūsų įspūdžiai ir apie “Aušros“ 
Mergaičių Gimnaziją. Namai dar sto
vi, bet ne Seimo gatvėje - ji “perkrikš
tyta“ Gimnazijos gatvės vardu (nors 
ten gimnazijos nebėra). Dabar ten vei
kia Maironio vardo keturklasė mo
kykla. Tebūnie mokykla, bet kam tas 
vardo pakeitimas? Nė kiek nenorime 
sumažinti šlovės mūsų didžiojo tautos 
dainiaus, bet mūsų gimnazija gi ne

’The Baltic Independent“ prieš tre
jus metus pradėjo leisti jaunas žurna
listas Tarmu Tammerkas. Iš pradžių 
laikraštis ėjo poros tūkstančių egzem
pliorių tiražu. Vėliau tiražas padidėjo 
iki 8-14 tūkstančių egzempliorių.

Kaip pastebėjo per biuro atidary
mo iškilmes T. Tammerkas: “Atidarę 
biurą Vilniuje, tikimės rasti Lietuvoje 
daugiau skaitytojų bei prenumerato

’’Aušros“ gimnazijos rūmų likimas

veltui nešiojo garbingą Aušros gadynės 
vardą! Pavadinimus keisti ne visad yra 
tikslinga.

Pastebėjome, kad Lietuvoje (ir ne 
vien Lietuvoje) siaučia manija “išsilais
vinti iš praeities" duodant naujus pava
dinimus vietovėms, gatvėms, pastatams. 
Tarsi Vilniuje kitokiu vardu pavadinus 
Maršalo Kutuzovo (Napoleono nugalė
tojo) aikštę galima pakeisti istorijos fak
tus ir šimtmečių palikimą. Tarp kitko, 
mūsų jaunų dienų Kaune buvo keliami 
balsai, neva reikia nugriauti rusų 
šventyklą Soborą (lietuviškai tariant 
įgulos Bažnyčia) irgi panašiais ultrapa
triotiniais sumetimais. Bet kokie galėjo 
būti sumetimai panaikinti “Aušros“ 
gimnazijos vardą, tuo pačiu paneigiant 
jos įnašą į tautos kultūrinį lobyną?

Gimnazijos aplinka tikrai pasikeitė. 
Pasiilgome senovinės turgaus žuvies 
rinkos - aikštės, kurios visai nebėra. 
(Ten mes gimnazistės slapta bėgdavo
me per pertraukas, ištrūkusios iš moky
tojų priežiūros). Prezidentūros rūmai 
tebestovi, nors kitokia spalva dažyti. Jie 
daug mažiau imponuoja negu kadaise, 
ir jau seniai ten jokie prezidentai nebe
gyvena. Dabartiniu metu žadama mūsų 
gimnaziją įvilkti į visai naują rūbą. 
Apie tai pranešė Maironio keturklasės 
mokyklos direktorės A. Sekonaitės 
straipsnis laikraštyje "Kauno diena“. 
Miesto vadovai nutarė steigti “Pedago
ginio Centro megakompleksą“, į kurį 
turi įeiti ir gimnazija, ir visa apylinkė, 
įskaitant buvusią Prezidentūrą.

Pasak šio straipsnio, mokyklos iškė
limo priežastys yra oro tarša Gimna
zijos gatvėje, transporto triukšmas, ir 
paties pastato “nehigieniškumas“. Jau 
seniau buvo pradėta kai kurias klases 
kelti į kitas patalpas - priestatą gimnazi
jos kieme (sunku įsivaizduoti, kad ka
daise buvęs erdvus kiemas, kur mes 
žaisdavome pertraukų metu, dabar ap
statytas). Bet ir šį plotą minimas ”me- 
gakompleksas“ žada praryti. Taigi, 
naudojant autores mėgstamus naujoviš
kus ir nevisad aiškius žodžius, “net ir 
nustačius oro taršos ir transporto triukš
mo parametrus, dėl ekologinių sąlygų 
teks iškelti mokyklą“. Ji sako, kad tuo- 
mi būtų panaikinta ilgametė “Aušros“ 
švietimo įstaigos tradicija. Autorė pa
brėžia. kad mokykloje mokosi jau tre
čia karta: “Čia savo klasę atranda ją 
baigę ir prieš 5. ir prieš 55 metus“.

rių“.
Vilniaus biure dirba trys žmonės. 

Savaitraštį galima užsisakyti nuo bet 
kurios dienos, metų prenumerata - 15 
dolerių arba talonais pagal kursą.

ELR

’’The Baltic Independent“ žur
nalistai baliaus metu.

Z. Nekrošiaus nuotr.

Ačiū jai už tai!
Mes pritariame autorės išvadai, 

kad reikia "apriboti transporto srautą“ 
Gimnazijos gatvėje, o ne rauti su šak
nimis čia esančią mokyklą. Nutraukti 
ilgametę mokyklinę šio pastato tradi
ciją esą padarytų neįkainuojamos mo
ralinės žalos baigusiems, esamiems ir 
būsimiems moksleiviams. Čia nėra 
labai svarbu tikslus metų skaičius, 
kiek laiko čia išbuvo “Aušros“ mer
gaičių gimnazija.

“Aušros“ gimnazija (berniukų ir 
mergaičių) yra pati seniausia lietuviš
ka gimnazija Kaune. Jos pradininkė 
Jėzuitų akademija (vėliau gimnazija) 
persikėlė Kaunan iš Žemaitijos XIX 
amžiaus vidury. Nuo to laiko ji daug 
kartų keitė savo pobūdį ir savo vardą. 
Tik Pirmojo pasaulinio karo metu ji 
tapo lietuviška gimnazija, išleidusi 
abiturientų laidą 1919 m. jau Lietuvai 
atgavus laisvę. Gimnazija pavadinta 
“Aušros“ vardu sukaktuviniais tautos 
žadintojos “Auszros“ žurnalo metais 
(1923 m.). Padalinus gimnaziją į dvi 
dalis, berniukai liko mokytis senose 
patalpose Laisvės Alėjoje, o mergai
tės 1927 m. persikėlė į rūmus, kur ke
lis metus buvo posėdžiavęs Nepri
klausomos Lietuvos Seimas. Jau XIX 
amžiuje čia veikė rusų grafo Platovo 
įsteigta mergaičių gimnazija, taigi pa
talpos tarnavo švietimo tikslams gana 
ilgai. "Aušros“ mergaičių gimnazija 
čia laikėsi per Antrojo pasaulinio karo 
sukrėtimus ir okupacijas ligi 1944 m.

Nemažai “Aušros" auklėtinių tapo 
žymiais žmonėmis. Kiek čia prisidėjo 
gimnazijos mokymas ir auklėjimas, 
tiksliau pasakyti sunku. Norėtume 
manyti, kad “Aušra“ daugiau, negu 
vienu atžvilgiu buvo ypatinga. Čia iš
kelsime tik jos auklėtinių nepaprastą 
meilę ir prisirišimą prie savo bendra
klasių ir prie savo gimnazijos. Drau
gystės kartais išlieka daugybę metų, 
tarkim “Mūsų klasė" palaiko ryšius 
(mums teko baigti jubiliejinę “Auš
ros“ mergaičių gimnazijos dešimtąją 
laidą dar prieš Antrąjį pasaulinį karą).

Išeivijoje - JAV ir Kanadoje - 
“aušrokų“ suvažiavimų yra buvę trys. 
Iš gausių sveikinimų matyti, kad yra 
aušrokų kone visuose pasaulio žemy
nuose.

Hypatia Yčaitė-Petkus
Albuquerque, JAV

Ūkio statistikoje nacionalinis 
turtas yra apibendrinantis ekono
mikos galią rodiklis. Tai turtas, 
kurio vaidmuo rinkos santykiais 
grįstoje ekonominėje sistemoje 
gali būti įvardintas kaip dydis, val
domas valstybės, privačių asmenų 
arba jų grupės ir naudojamas vers
lo, biznio reikalais. Ekonomi
ni uose-stat i s tintuose skaičiavi
muose jis imamas viena greta su 
bendrojo nacionalinio produkto ir 
kitais makroekonominiais rodik
liais. Šių skaičiavimų pradiniu taš
ku imama nuostata, kai biznio rei
kaluose, politikoje svarbu žinoti 
kiek turtingas savas kraštas, greti
mi ar tolimesni kraštai. Svarbu ži
noti kas tą turtą sudaro, kokios jo 
socialinės komponentės, kas jį 
valdo ir kokios valdančiojo kom
petencijos ribos ir pan.

Paminėtais dalykais remiasi už
sienio kraštų tyrėjai, tų kraštų ofi
cialioji statistika. Jais bando remtis 
ir paskiri tyrėjai Lietuvoje, o pas
taruoju laiku ir oficialioji statistika. 
Tačiau čia apstu ne visai racionaliai 
paaiškinamų dalykų, kurių svar
biausia priežastimi yra ūkio statis
tikos tyrimo turinio ir uždavinių 
peržiūrėjimas, jų pritaikymas paki
tusiomis nūdienos sąlygomis ar 
sukūrimas mums naujų, bet užsie
nio kraštuose žinomų, vienaip ar 
kitaip aiškinamų momentų.

Lietuva daugeliu atvejų yra 
unikalus atvejis pasaulinėje prak
tikoje. Šituo požiūriu, vargu ar 
įmanomas užsienietiškos patirties 
automatiškas adaptavimas be ko
rekcijų, atspindinčių esamus ypa
tumus. Juolab, ar yra du visais at
žvilgiais vienodi rinkos ūkio kraš
tai. Pasisavinus autorystę net ir to
kiu atveju, kai tai buvo derinama 
su autoriumi, prašoma vieno ar ki
to pobūdžio konsultacijas, vargu 
ar tai palankiai bus autoriaus verti
nama. “Kokia autoriui nauda ar 
kokie privalumai?“ Reikalai kiek 
kitaip klostosi, kai bandant spręsti 
problemą kreipiamasi konsultaci
jos ar pagalbos. Visų pirma, tai 
būdas išvengti bandymų daug ką 
naujai "išradinėti“. Antra vertus, 
išmanantis problemą lengviau 
adaptuoja jos aspektus, nes greta 
kitko turi jos sprendimo praktiką.

Tačiau autorių yra daug. Jų 
sprendimai gali būti ir priešingi. 
Kurį pasirinkti? Sprendžiant šį 
klausimą, konkretaus recepto ne
gali būti. Gal tai kategoriška, bet 
čia lemiamas momentas yra nau
da, problemos išsprendimo laikas, 
sprendimo rezultatų atitikimas 
mūsų sąlygoms ir pan.

Lietuvoje kuriama sava statisti
nių tyrimų sistema, sava ir nacio

SALES ADMINISTRATION MANAGER 
REQUIRED FOR SMALL OFFICE 

OF A UNITED KINGDOM COMPANY

Person required must have good written and spoken English 
and Russian, and also commercial experience.

Duties will involve - annual and monthly budgets 
sales forecasts 
sales order processing and sales invoicing 
monthly sales and financial performance figures 
plus a variety of other duties

Interviews will take place in Vilnius, and candidates 
should send their C.V. details in English to -

ORSYNETICS (SALES) LTD 
2 VENTURE ROAD 

CHILWORTH RESEARCH CENTRE 
SOUTHAMPTON 
HANTS SO1 7NT 

ENGLAND 
ATT. MS R. POPE

Užs. 787

nalinio turto apskaičiavimo meto
dika, orientuota į tarptautinius 
standartus, apimanti ne tik savą 
pozityvų patyrimą, bet kitų kraštų 
patirtį. Sunku įveikti savotišką 
baijerą ne tik šiame, bet ir kituose 
dalykuose, pradėti juos vertinti sa
varankiškos valstybės žvilgsniu, 
bet jau yra padarytų žingsnių, nau
dingų sukurti naujoviškai skaičia
vimo sistemai.

Tačiau situaciją reikėtų vertinti 
rezervuotai. Tai yra dėl nesusifor
mavusios duomenų rinkimo tvar
kos, taip pat požiūrio, kad rinkos 
santykiais grįstoje ekonomikoje 
nacionalinio turto, jo sudėtinių 
dalių skaičiavimai ar vertinimai 
nereikalingi ar reikalingi mini
malios apimties.

Kiekvienam žmogui rūpi, ką jis 
turi, kokios to turto apimtys. Vers
lininkas, parinkdamas sau pelnin
giausią komercinės-ūkinės veiklos 
sritį, visų pirma įvertina savo turti
nes galimybes. Galiausiai, ką gali 
pasakyti apie valstybę nežinoda
mas, tarkime, jos gamtinių išteklių 
sudėties ir apimties ar tauriųjų me
talų ir valiutos sankaupų dydžio. 
Tai banalumo atspalvį turintys 
dalykai, tačiau užsienio kraštuose 
auga susidomėjimas statistiniais 
matais, apibūdinančiais ekonomi
kos išsivystymo lygį bei tendenci
jas. Suprantamas panašios infor
macijos poveikis prekių, paslaugų 
ir kapitalo rinkoms. Informacijos 
stygius dažnai atbaido potencialų 
investuotoją. Kita vertus, informa
cijos poveikį šiems dalykams kie
kybiškai įvertinti ir numatyti su
dėtinga. Ši aplinkybė susijusi su 
makroekonominių statistinių matų 
"grynumo“ apibrėžimu, jų patiki
mumo bei efektyvumo informaty
vumo kontekste apibūdinimu. 
Šiandien Lietuvai ypač svarbu, 
kad privataus sektoriaus ir priva
čios iniciatyvos palaipsnis įsivy
ravimas neatsiejamas nuo žinoji
mo privačių ar panašių įmonių, or
ganizacijų, firmų pagrindinio ka
pitalo dydžio, privačių investicijų 
apimties,- gyventojų finansinių 
aktyvų dydžių bei jų vertės rinkos 
kainomis ir kt. Norint pasakyti, 
koks nacionalinio turto dydis, rei
kia žinoti pagrindinio (gamybinio 
ir negamybinio) kapitalo, materia
linių atsargų ir kito apyvartinio 
kapitalo, ilgalaikio naudojimo 
prekių ir jų atsargų bei kito gyven
tojų namų ūkio turto, apskaitytų ir 
įtrauktų į ekonominę apyvartą 
gamtinių išteklių dydį - pagrindi
nių nacionalinio turto sudėtinių 
komponenčių dydį.

Doc. Romualdas Valkauskas
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Nuomonės

Politika: raidė ir dvasia

Galima manyti, kad tarp kūrybos 
ir politikos esama tokių esminių skir
tumų, jog šitie du indai niekuomet 
nesusisieks. Ypač kai politika tampa 
kalbinių klišių, lėkštų poelgių ir ba
nalaus noro dominuoti sfera. Tokia 
politika, tiesų sakant. įžeidžia kūry
bą; ji yra savaiminis iššūkis kūrybai, 
kuri tik todėl ir yra kūryba, kad kiek
vienas žodis joje yra svarbus savuoju 
sugebėjimu atsiverti, intonuoti, mąs
tyti pasaulį kaip gyvą būtybę. Kūry
ba prikelia, politika užmuša. Užmuša 
todei, kad dažniausiai jinai tampa 
raide, negyva raide, arba - visuome
ninių pervartų metu - skatina gaiva
liškus instinktus.

Tačiau, štai šitaip mąstydamas, aš 
kartu tarytum sakau, kad politika kū
rybos žmogui nėra kažkas absoliu
čiai nepažįstama ir svetima; ne. grei
čiau yra atvirkščiai - politika yra ak
tualioji kūrybos problema, aktualioji 
priešybė.

Štai kodėl, žvelgdamas į politiką, 
aš visų pirma esu linkęs kritikuoti 
tuos, kurie save laiko kūrybiniais in
teligentais ar intelektualais ir kurie, 
dalyvaudami politikoje kompromi
tuoja kūrybiškumą. Ne tauta yra kal
ta dėl politinių kataklizmų ar, švel
niau pasakius, netikėtumų. Ydingas 
yra pasakymas - ’’tauta teisi“, bet ly
giai taip pat ydinga sakyti - "tauta 
kalta“. Ne tauta yra teisi ar kalta, o 
tas, kuris prisiima teisę kurti politiką 
ir praranda kūrybiškumą. Jis tampa 
nugalėtas savo paties politikos, tauta 
konstatuoja šitai, be kita ko - balsuo
dama.

Tie, kurie dar neseniai, prieš pora 
mėnesių, buvo valdžioje (pozicijoje), 
kūrybiškumą prarado, užsikonser
vuodami dirbtinoje minčių ir interesų 
erdvėje. Tautiniai konservatoriai Lie
tuvoje atgaivino klasių kovos psicho

Ijgiškai redaktoriui

Įdėmiai perskaičiau gerbiamo dr. A. 
Mauragio straipsnį "Dr. Vytauto 
Landsbergio apsilankymo proga".

Daugumai straipsnio minčių nuošir
džiai pritariu. Labai retai užsienyje gy
venantis lietuvis taip teisingai ir objek
tyviai pasisako apie tai, ką kitas tik ty
liai savyje išgyvena, nedrįsta pasakyti, 
kas yra kas, kartais nemokšiškai ir ša
liškai įvertina įvykius, vykstančius Lie
tuvoje.

Dalis visuomenės, kuri siekia val
džios Lietuvoje, o būtent, fašistai, ko
munistai ir mafijozai sėja nesantaiką, 
neapykantą, nepakantumą. Ir tikrai, 
anot dr. A. Mauragio. kuria planus už
žiebti pilietinį karą. Bet argi to reikia 
paprastiems Lietuvos žmonėms? Galiu 
drąsiai teigti, kad Sąjūdis buvo tik ta 
maža kibirkštis, kuri uždegė laužą. 
Žmonių sąmonė jau seniai buvo pri
brendusi naujam ir laisvam gyvenimui. 
Tačiau teko giliai nusivilti, kai naujai 
išrinktoji valdžia naudojosi savo padė
timi. Skyrė sau puikiausius butus, ma
šinas. didžiulius atlyginimus, išvykas į 
užsienius. Daugelis taip pasitaisė nuo 
"įtempto darbo", kad sunkiai tilpo į te
levizorių ekranus. Taip neseniai kritika
vo komunistus, kad jie vasaroja Turniš
kėse, o dabar patys ten apsigyveno. O 
kaip tie namai reikalingi našlaičiams 
arba vaikams invalidams vasaroti. Ne
reikėtų tuomet našlaičių ir invalidų na
mų direktoriams ieškoti vietos "savo 
vaikams“. Vietoj žadėtosios demokrati
jos, tik demokratijos vaiduoklis klajojo 
Lietuvoje. Ir niekas nieko girdėti neno
ri. Tikriausiai ir visa V. Landsbergio 
kompanija suvokė, kad demokratija - 
tai ne vagystės, plėšikavimas, prostitu
cija apgavystės, žudynes, kyšininkavi
mas. Tačiau esant bendram chaosui 
taip lengva valdyti ir taip lengva Lietu
vos žmonių milijonus pervedinėti į už
sienio bankus, o vėliau "nesurasti“ ga
lų, kur tie pinigai "dingo“. Žmonės vie
šai buvo apgauti su primestina valiutų 
pirkimo kompanija. O lietuviai troško 
doros, protingos, sąžiningai dirbančios 

logiją, nors ir nepasakė, kur dėti iš 
pradžių bent trečdalį, o vėliau ir visus 
du trečdalius tautos, galvojančius ki
taip, nei jie. Liūdniausia, kad toje mū
sų valdžioje (aukščiausioje) buvo 
daug kūrėjų, laikančių save intelektua
lais. Jie neįrodė, kad yra kūrybiškesni 
už technokratus, kurie dabar ir ateina 
ir kurie štai tokio mano kalbėjimo apie 
politiką bei kūrybiškumą galbūt iš 
viso nesupras. Vienas iš tokių kūrėjų, 
rinkimuose jau pralaimėjęs, pasakė, 
jog rūpinosi užsienio politika, o ne 
"kokiais nors ūkio reikalais“. Pridurki
me, žinodami faktus ir pasekmes - "ir 
ne kokiais nors vidaus politikos reika
lais“. Ši arogantiška laikysena reiškė, 
kad Lietuvos likimas suprantamas fa
tališkai.

Individualaus, perėjusio į valstybi
nį, konservatizmo nuostata, susijusi su 
"kitaip galvojančiųjų“ baime, sutelkė 
labai daug dirbtinių reiškinių. Galima 
būtų pateikti daug pavyzdžių, pra
dedant tokiu elementariu: garsųjį, da
bar jau sunykusį, Lietuvos Ateities 
Forumą pati valdžia ir sukūrė gar
siuoju Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pareiškimu, kai tarybiniu stiliu
mi buvo pasmerktas trisdešimties inte
ligentų kreipimasis, užuot pakalbėjus 
su jais prie draugiško (nebūtinai ap
skrito) stalo.

Dirbtinai buvo daromos reformos 
žemės ūkyje, dirbtinai ir arogantiškai, 
visiškai nepasiruošus, peršama deso
vietizacija. Dirbtinai ir nemoraliai bu
vo siekiama sukurti kontranomenkla- 
tūrą, turėjusią reikšti, jog patriotinis 
kyšininkas yra geresnis už buvusį ko
munistinį. Šitaip dirbtinai, mano nuo
mone, pačios valdžios pastangomis 
buvo sutelkta ir pati LDDP, vienu 
metu jau visiškai nebeturėjusi per
spektyvos. LDDP yra dirbtinis kūri
nys. Aš buvau tarp tų, kurie prieš tris 

valdžios, norėjo paprasčiausiai geriau 
gyventi, laisviau kvėpuoti ir drąsiai 
išsakyti savo mintis, o ne primestinas.

Tenka stebėtis, kad dauguma lietu
vių dirba fašistiniais ir bolševikiniais 
metodais. Kai a.t.a. J. Baltušis išsakė 
savo mintis, daugelį užplūdo neapy
kanta didžiai gerbiamam rašytojui. At
sirado tokių, kurie Laisvės alėjoje degi
no jo knygas. Ar reikėjo taip barbariš
kai iškelti S. Nėries palaikus iš Kauno 
Karo muziejaus sodelio? Labai nejau
ku pasidaro, kai pagalvoji, kad lietuviai 
greit gali pradėti elgtis, kaip 1917 metų 
bolševikai Petrograde - pasižiūrėti į 
praeinančio žmogaus delnus, ir jeigu 
jie balti, tai mesti jį nuo tilto į šaltus Ne
ries vandenis.

Per spaudą, radiją buvo puolami 
mokytojai ir rašytojai, kad jie "nualino“ 
lietuvių tautą. Vargšai mokytojai, jie 
visais laikais kentėdavo labiausiai. Ir 
buvo kantriausi ir tyliausi, nemokėjo 
savęs apsiginti. Kodėl gi niekas nepri
simena. kad mokytojai dirbo sunkų, at
sakingą darbą, nemokė nė vieno vaiko 
būti vagimi, veidmainiu, žmogžudžiu, 
skiepijo taurias bendražmogiškąsias 
savybes. Ir daugelis komunistų nebuvo 
tokie "baisūs velniai“, kaip juos sten
giamasi nupiešti. Mokyklų direktoriai 
turėjo tą "raudoną knygelę“, nes buvo 
priversti ją turėti. Dauguma iš jų buvo 
dori žmonės.

Ponas B. Raila iš užjūrių apkaltino 
avantiūrizmu rašytoją V. Mykolaitį-Pu
tiną. Anot jo, S. Nėris jau gimė "kairio
ji“. Rašytojų puolime jaučiasi Mocarto 
ir Saljerio dvikova. Tačiau meno kūri
niai iškalbingesni už B. Railos ir kitų 
rašinius.

Labai lengva pasėti neapykantos 
sėklą, bet kodėl nepagalvoja tie. kurie 
ją sėja, kokios iš to gali būti skaudžios 
pasekmės? Dorai mąstantis ir mylintis 
savo Tėvynę žmogus, ne deklaratyviai, 
o tikrai atsidavusiai, nenori, kad pasi
kartotų tragiški pokario laikai, nenori ir 
tos "šešėlinės vyriausybės“. Pavargo 
žmonės nuo pastovių rietenų, pjudy
mo, nuo neteisybės, nuo žmonių skir
stymo į komunistus ir nekomunistus, į 

keturis metus manė, jog protinga vi
daus politika turėtų leisti buvusiai 
kompartijai natūraliai sunykti, be 
abejo, jeigu pačiam A. Brazauskui, 
nebūtinai kaip partiniam, rastųsi 
vietos prie apskrito stalo. Deja, 
atvirkščiai - susinaikino pats Sąjūdis. 
Kai "tikrųjų“ ir "švariųjų“ lietuvių 
ratas vis mažėjo, vienintelė partija, 
kuri kalbėjo apie atstumtųjų žmonių 
socialinę ir psichologinę apsaugą, 
buvo LDDP. Pridurkime, kad šitaip, 
nieko ypatinga nedarydama, ši parti
ja rinko būsimų rinkimų balus ir 
ūkiniame gyvenime. Nuo 1992-ųjų 
pradžios jau buvo visai aišku, jog 
LDDP pozicijos tik stiprės. Neaišku 
buvo tik nekūrybingiems užsikonser
vavusiems politikams, todėl jų žings
niai dar labiau artino situaciją, kurio
je dabar esame. Šios situacijos dirbti
nai nepakeisi, tik - kūrybingai.

Stasys Lozoraitis gerai suvokė 
šias problemas, - dėl to jis ir buvo 
čia, Lietuvoje. Todėl balsuoti už S. 
Lozoraitį buvo garbinga, nors dar 
garbingiau būtų buvę pasikviesti jį 
Lietuvon bent prieš metus.

Tačiau kartu nereikia apgaudinėti 
savęs, nematant, kad Algirdas Bra
zauskas jau buvo laimėjęs - laimėjo 
per įvykusius Seimo rinkimus; da
bartiniai prezidentiniai rinkimai pa
prasčiausiai tai dar kartą patvirtino.

Be abejo, seniai yra aišku, kad ir 
A. Brazauskas, ir ypač LDDP, bū
dami valdžioje darys daug lemtingų 
klaidų. Tačiau kaip tik tai ir reiškia, 
jog aktualiausias dabar uždavinys - 
netgi ne prezidento rinkimai, o pasi
rengimas kitiems rinkimams. Tos 
partijos ir politikai, kurie dabar pra
laimi, savo vyriškumą turės įrodyti 
ne kumščiu ar pagieža, o pasirengda
mi (nes laiko yra nedaug) naujiems 
rinkimams. Todėl tie, kurie dabar ne
balsavo nė už vieną, o rengiasi atei
čiai, manau, irgi elgsis garbingai.

Šitaip pripažindami, išmoksime 
savo artimą gerbti taip, kaip patys 
save.

Vaidotas Daunys

gerus ir blogus. Tai primena vaikišką 
žaidimą, kuris dažnai baigiasi peštynė
mis.

Atsikvošėkite pagaliau. Kas buvo, 
tai jau istorija. Ir yra neįmanoma ir ne
reikalinga atgal sukti istorijos rato. Nė
ra nei vienos tautos pasaulyje, kuri ne
surastų savo praeityje juodų, žiaurių 
dėmių. Bet tai jau praėjo.

Ir jeigu tauta pasirinko būtent p. A. 
Brazauską, o ne p. V. Landsbergį, tai 
jau jos reikalas. Niekas neturi teisės jos 
kaltinti. Ir kodėl toks atkaklus siekimas 
valdžios, kai tavęs jau nenori? Gal tik 
saujelė pataikūnų ir garbėtroškų? 
Pralaimėjimas turėtų būti taip pat gar
bingas. Galų gale, žmonėms reikalinga 
valdžia - griežta, bet teisinga, ir ranka 
turi būti tvirta, bet ne žiauri.

Gal tuomet visi atsikvėpsime leng
viau. kai nepulsime vienas kito, kai pa
jusime. kad ir "mažą žmogų“ gina įsta
tymas vienodas visiems ir visada, ir kai 
deklaracijos "dirbti tautos labui“ virs 
realybe.

J. Ivanauskienė 
Netphenas, Vokietija

Gerb. Ponai,
Su praeitu "Europos Lietuvio“ nr. 

gavau knygelę“Atsiminimai ir svarsty
mai“, bet originalus vokas buvo suply- 
šęs, tai visas siuntinys buvo įdėtas į 
pašto voką su paaiškinimu. Aš norė
čiau žinoti, ar kas nors daugiau buvo 
siųsta, jeigu nebuvo daugiau kas nors 
voke, aš manau, kad turėčiau kam nors 
atsilyginti už tą knygutę. Kaip pažymė
ta, kad visas pajamos skiriamos Lietu
vos politinių kalinių irTremtinių sąjun
gai. Aš norėčiau žinoti kam turiu rašyti 
čekį. Laiške siųsti pinigus, kiek girdė
jau, nepatartina. Su nuoširdžiausiais 
linkėjimais

B. Gailiūnas

"E. L“ Už knygą "Atsiminimai ir 
svarstymai“ atsiskaitysite, pasiuntę 
pinigus "EL“ administracijai 2 IAd
lį roke Gardens London Wil 2PT ir 
pažymėję, jog jie skiriami Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungai

Prisiminimai

Šilalės partizanų kovos prieš 
raudonuosius okupantus

Daug išbandymų patyrė lietuvių 
tauta. Geriausi jos vaikai visais lai
kais kovojo žodžiais, darbais ir 
ginklais už savo protėvių žemę, ap
laistytą krauju ir ašaromis. Kiekvie
na kova yra sunki ir žiauri. Vos tik 
bolševikai įžengė į mūsų kraštą, 
tuoj prasidėjo areštai, trėmimai, ne
kaltų žmonių žudymai. Tad nenuos
tabu, kad antrą kartą į Lietuvą su
grįžus bolševikams, tautos bran
duolys pakilo į žūtbūtinę, nelygią 
kovą prieš pavergėjus. Kas ginklu 
rankose, kas suteikdamas kovoto
jams materialinę pagalbą, kas pra
nešdamas apie enkavedistų daromas 
kratas, siautimus, įtartinus okupaci
nės kariuomenės ir jų pakalikų judė
jimus, kas spausdintu nelegaliu žo
džiu palaikė partizanus. Tokių buvo 
dauguma. Visi troško laisvės, rau
donųjų barbarų išvarymo iš Lietu
vos.

Negailestinga kova prieš oku
pantus vyko ir Šilalės rajone. Ji pra
sidėjo vos tik bolševikams antrą 
kartą atėjus į rajoną ir tęsėsi iki 
1959 m. gegužės 4 dienos, kada iš
daviko dėka buvo nušauti du pasku
tiniai Šilalės rajono partizanai Pet
ras Oželis (Jaunutis) ir Feliksas Ur
bonas (Algirdas). O pirmieji Šilalės 
rajono partizanai buvo Lietuvos ka
riuomenės leitenantas Stasys Paula
vičius (Rambynas), jo brolis Al
fonsas Paulavičius (Jovaras), kilę iš 
Šilalės valsčiaus Jokūbaičių kaime 
(žuvę 1951 m. birželio 29 d. Lembo 
kaime), Antanas Ponius ir Šilalės 
rajono Džiaugėnų kaime (slapy
vardis Tauras), buvęs būrio vadu 
(žuvo 1947 m. prie Vainuto), Vin
cas Poška (Vijūnas), Petras Balčiū
nas iš Kaidamos (slapyvardis Pušis) 
ir Pranas Briedis (Jūra) iš Dra- 
būkščių km. suimtas 1951 m. 
balandžio 15 d. Tačiau byloje jis 
daugiau nefigūruoja (bandant pa
bėgti, nušautas) ir kt. Pirmas 1945 
m. pradžioje Šaukliškių miške, 
netoli Kaidamos.

Kaip pasakoja Kaidamos gyven
toja Ona Vaičiulytė, tuoj praūžus 
frontui, į mišką išėjo keturi jos bro
liai: Antanas (Tigras), Jonas (Jurgi
nas), Juozas (Šarka), Vincas (Papar
tis) Vaičiuliai. Kartu su jais būryje 
kovojo du broliai Auškalniai iš Bi
kavėnų, Antanas Bludikas iš Šene- 
nių, Fabijonas Šimkus iš Vidgirių, 
Šaulys iš Kasių km, Grikšas iš Ka
sių km.. Šimelis iš Aušbikavų km., 
Kazimieras Rutys iš Cipariškių km. 
(Trumenas) ir kt. Pradžioje būriui 
vadovavo Vaičekauskas. Jam žu
vus, būriui vadovavo Antanas Bir
bilas (Ąžuolas). Jo sesuo Bronė Bir
bilaitė dirbo Vainuto vaistinėje. Bu
vo suimta ir nuteista 10 metų lage
rio. Grįžusi gyveno prie Laukuvos. 
1950 m. sausio mėnesį saugumie
čiai siautėjo. Miške ėjo kareivis prie 
kareivio. Iš būrio žuvo septyni parti
zanai. tarp kurių ir Kurmis su Kur- 
mienė. Sužeistas buvo Šimelis. Jį 
betvarstant suimta ryšininkė Bene- 
dikaitė. Kita ryšininkė iš Pajūrio 
apylinkės Stigvalių kaimo Bieli- 
saitė, daug padėjusi partizanams, 
irgi buvo suimta. Tardant ji nieko 
neišdavė.

Šis būrys kovojo ilgai. Vienas iš 
žymesnių mūšių buvo netoli Pajū
rio, prie ūkininko Stulpino trobų. 
Mūšis tęsėsi ilgai. Žuvo daug rusų. 
Po mūšio partizanai pasitraukė į 
Vainuto miškus, o iš ten į Pajūrio 
miškus. Būriui mūšyje padėjo parti
zanas Antanas Pocius, Petras Balči- 
nas. Pranas Briedis.

Šio būrio partizanams uniformas 
siuvo Vincas Petraitis iš Pakalniškių 
kaimo. Šarka žuvo Radvyčio miške 
1953 m.

Kęstučio apygardos trečioji par
tizanų kuopa veikė Tauragės, Žy
gaičių, Vainuto, Šilalės, Kaidamos, 
Laukuvos, Kaltinėnų, Švėkšnos, 

Rietavo, Skaudvilės, Batūkių ir 
Gaurės valsčiuose. Paskutinius tris 
valsčius trečioji kuopa apėmė tik iš 
dalies, kaip ir Tauragės valsčių. Mi
nėtų keturių valsčių pietinėse daly
se veikė kiti partizanų junginiai. 
Trečios kuopos vadas buvo Neptū
nas - Miliulis, buvęs mokytojas. Jis 
buvo mandagus ir nuoširdus žmo
gus, laisvai kalbąs angliškai. Šios 
kuopos štabas bazavosi apie Tau
ragę, Gaurę, Batakius - Šilalės rajo
ne Neptūnas pasirodydavo lydimas 
partizanų Simo Macaičio (Sakalo), 
Prano Briedžio (Jūros) ir Petro Bali- 
čino (Pušies). Neptūnas su didesne 
štabo dalimi žuvo Tauragės rajono 
Kaziškės miške 1949 m. birželio 8 
d. Šiaurinėje Tauragės apskrities da
lyje (dabar Šilalės raj.) veikė trys 
partizanų būriai ir kelios atskiros 
grupės, priklausiusios trečiai Kęs
tučio apygardos kuopai.

Pirmasis būrys bazavosi Kaltinė
nų, Skaudvilės valsčiuose ir pietry
tinėse Laukuvos ir Šilalės valsčių 
dalyse. Pirmojo būrio vadu buvo Si
mas Gavėnia (Drąsutis), buvęs Lie
tuvos kariuomenės puskarininkis.. 
Vėliau kaip sumanų vadą jį paėmė 
darbui į rinktinę. Jis žuvo 1948 m. 
rugsėjo 8 d., kartu su didesne dalimi 
rinktinės štabo. Po jo pirmojo būrio 
vadu buvo Fricas Gaublys (Vytau
tas), kilęs iš Lauksargių kaimo. Dar 
1948 m. pradžioje eiliniai partizanai 
jį įtarė esant enkavedistų šnipu. Vė
liau tai pasitvirtino.

Antrasis būrys bazavosi Taura
gės valsčiaus šiaurinėje, Šilalės 
valsčiaus pietinėje dalyje. Žygaičių 
ir Vainuto valsčiuose. Būrio vadu 
buvo Pranas Karbauskas (Margis), 
o pavaduotoju Kazimieras Šeputis 
(Dobilas). Iki P. Karbausko žuvimo 
būrys buvo drausmingas ir nuosto
lių beveik neturėjo, o priešams pri
darė daug bėdų. Abu jie žuvo 1947 
m. balandžio 5 d. Gerviškės kaime 
netoli savo būstinės. Būstinę saugu
miečiai paėmė už septynių savaičių. 
Po Margio antrojo būrio vadu buvo 
M. Timinskis (Balandis). Netru
kus jį pervedė darbui į rinktinę. 
Vėliau slapstėsi vienas. 1949 ir 
1950 m. jis pats pasidavė saugu
miečiams. Gyveno ir dirbo Tau
ragėje iki 1957 m., kada jį saugu
mas suėmė ir sušaudė.

Šio būrio vienas skyrius, va
dovaujamas Šturmo, bazavosi apie 
Tauragę, Žigaičius. Kitas skyrius 
bazavosi apie Šilalę, Didkiemį, 
Žvingius. Jam vadovavo Juozas 
Stonys? (Stankus?) "Girėnas“, kilęs 
nuo Žvingių. Jis buvo talentingas, 
linksmas vyras. Žuvo jis kartu su 
savo skyriumi 1948 m. birželio 1 d. 
Liko iš skyriaus tik du kovotojai. 
Dargužas Mečislavas "Aras“ parti
zanų poetas, dainų kūrėjas nuo 
Mišučių ir Lukoševičius iš Šilalės. 
Tuo laiku tūkstančiai kareivių miš
kuose ieškojo partizanų. Trečias 
antro būrio skyrius bazavosi Žvin
gių, Vainutu, Naumiesčio, Pajūrio 
apylinkėse. Šiam būriui vadovavo 
"Tauras“. 1948 m. gale 1949 m. 
pradžioje vienas šio būrio skyriui 
vadovavo Petras Kaminskas "Zui
kis“, vėliau pasivadinęs "Ramby- 
nu“. Jis, pakliuvęs į saugumo ran
kas masiškai išdavinėjo žmones.

Trečiasis būrys bazavosi Kvė
darnos, Švėkšnos, Rietavo vals
čiuose. Jo vadas buvo Stasys Pau
lavičius "Direktorius“, (kita slapy- 
vardė žinomesnė "Rambynas“), 
kilęs iš Šilalės ir Jakubaičių km. 
1947 m. pavasarį būryje buvę 32 
kovotojai. Vado pavaduotoju 
1947 m. buvo Antanas Jonušas 
"Vilkas“, kol buvo ryšininku tu
rėjo slapyvardę "Lapė“.

Kęstutis Balčiūnas

(Bus daugiau)
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Karabacho reikalai svarstomi 
Ženevoje

Ant žydros lentelės baltom rai
dėm užrašytas lietuviškas vietovės 
pavadinimas: Šalčininkai. Gatvių pa
vadinimai lietuviški, kaip ir iškaba 
maisto produktų parduotuvėje: už ta
lonus galima pigiau nusipirkti du ki
logramus miltų per mėnesį.

Beveik niekas neparodo, kad Šal
čininkuose gyvena tik labai mažai 
lietuvių: dauguma gyventojų, o taip 
pat ir burmistras, yra lenkai. Jie šią 
vietovę vadina Solečniki.

Varganas 7000 gyventojų mieste
lis, nutolęs nuo Vilniaus 40 km ir įsi
kūręs vidury tankių miškų, yra konf
likto tarp lietuvių ir lenkų mažumos 
centras. Lenkams šis lopinėlis yra 
lietuviškosios ’’kolonijinės politikos“ 
simbolis, lietuviams - negirdėtos ma
žumos neaiškių, valstybės priešiškų 
intrigų ridinys.

Čia pernai metų rugsėjį vyriausy
bė paleido lenkiškos srities savival
dybę ir paskyrė valstybinį komisarą. 
Buvo priekaištaujama, kad piliečiai 
bendradarbiavo su priešiškai nusitei
kusiais sovietais.

Taip kaip kažkada konfliktas dėl 
vokiečių Lenkijoje sunkino normalių 
santykių nustatymą tarp Bonos ir 
Varšuvos, taip ginčas dėl mažumos 
Lietuvoje trukdo pasiekti visišką su
sitarimą tarp Vilniaus ir Varšuvos. 
Lietuvių žingsnis pažeidė tautų tei
ses bei Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos susitari
mus; taip šiuos įvykius traktavo Len
kijos Užsienio Ministras Krzysztofas 
Skubiszewskis.

Blogi santykiai su Lietuva yra 
vienintelė Lenkijos užsienio politi
kos silpnoji vieta nuo lemiamo persi
laužimo Rytų Europoje momento. 
Su kitomis valstybėmis, netgi su ne
labai mylima Ukraina, Varšuvą sieja 
normalūs (geri) santykiai.

Ir vis dėlto Lenkija ir Lietuva 
sausio mėnesį pasirašė ’’Pareiškimą 
dėl draugystės ir bendradarbiavimo“, 
kur buvo patvirtintos sienos. Bet tai, 
kad pasirašytų tikrą sutartį buvo ligi 
šiol padaryta lygiai tiek pat mažai, 
kaip ir organizuojant valstybių vado
vų vizitus.

įtampa tarp lietuvių ir 260 000 
lenkų (septyni procentai visų gyven
tojų), kurie po rusų sudaro trečią pa
gal apimtį tautinę grupę, eina nuo 
pat Pirmojo pasaulinio karo pabai
gos. Lietuva tada atsisakė atnaujinti 
sąjungą su lenkais pagal ankstesnės 
valstybės pavyzdį.

Informacija apie Lietuvos nuolatinės misijos 
prie Jungtinių Tautų veiklą

Vasario 8-oji. Ambasadorius A. 
Simutis persiuntė Irako užsienio 
reikalų ministro laišką Lietuvos už
sienio reikalų ministrui su paaiš
kinimu, kodėl Lietuvos delegacija 
Generalinės Asamblėjos 47-oje sesi
joje balsavo už rezoliuciją ištirti 
žmogaus teisių pažeidimus Irake.

******
Lietuvos Misija prie JTO sušaukė 

Baltijos-Šiaurės šalių pasitarimą dėl 
rezoliucijos ’’Žmogaus teisių padėtis 
Estijoje ir Latvijoje“, kurią Rusija 
iškėlė Žmogaus teisių komisijos sesi
joje Ženevoje. Lietuvos Misijai atsto
vavo patarėja G. Damušytė.

******
Misijos patarėja G. Damušytė su

sitiko su Vengrijos atstovu aptarti 
Baltijos valstybių poziciją tautinių 
mažumų klausimu.

******
Vasario 9-10-oji. Misijos patarėja 

G. Damušytė dalyvavo UNICEF 
(Jungtinių Tautų Vaikų Fondo) orga
nizacinėje sesijoje, kurioje buvo su

Pykčio ženklai
Varšuvos santykiai su Lietuva yra blogi. 
Dėl to kaltas ginčas dėl lenkų mažumos

Dviguba Lietuvos-Lenkijos valsty-. 
bė egzistavo virš 400 metų iki paskuti
niojo 1795 metų Žečpospolitos padali
jimo. Vilnius yra lenkų antra pagal 
svarbumą po Čenstochovo Marijos 
garbinimo vieta. Čia buvo antras pa
gal dydį lenkų universitetas, čia gyve
no liaudies poetas Adamas Mickiewi- 
czius ir čia sidabrinėje urnoje ilsisi 
maršalo Jozefo Pilsudski'o širdis. Jis 
1920 m. įvedė lenkų kariuomenę ir 
prisijungė Vilnių bei Rytų Lietuvą 
prie Lenkijos.

Nuo to momento, kai lietuviai po 
Maskvos pučo rugpjūtyje atgavo su
verenumą, nuo tada ir pratrūko senos 
baimės ir priešiškumai, Lietuva ir 
Lenkija atsidūrė priešiškose pozicijo
se.

Daug lenkų, kuriuos kurstė nacio
nalistiniai politikai Varšuvoje, tikėjosi 
po Sovietų Sąjungos suirimo, kad Vil
nius ir jo apylinkės vėl bus prijungtos 
prie Lenkijos. Todėl po bendro pareiš
kimo jie jaučiasi ’’išduoti ir parduoti“. 
Vieno pagyvenusi moteris bažnyčioje, 
pavadintoje lenkų šventojo Stanislavo 
vardu, pradeda būgštauti:

’’Lietuviai viską iš mūsų atims - 
bažnyčias ir viską, kas mums priklau
so jau daugelį šimtmečių“.

O Lenkų sąjunga Vilniuje, Varšu
vos remiama, reikalauja paskelbti au
tonomiją. Tuo metu funkcionieriai nu
matė, kad apie Vilnių susidarytų tam 
tikras lenkams priklausantis žiedas, 
kas Lietuvai būtų labai nepriimtina.

’’Mes esame kurstytojų ( provoka
cinės) grupelės aukos“, skundžiasi 
Lenkų sąjungos pirmininas Janas 
Mincewiczius. Ir iš tikrųjų, lietuviai 
kartais neduoda ramybės lenkams.

Po demonstracijų dėl autonomijos 
prokurorai išsikviečia Mincewicz'iu 
tardymui. Jis atleidižiamas iš folkloro 
grupės ’’Vilniaus kraštas“ vadovo pa
reigų. Ir tai daroma ne finansiniais tiks
lais, kaip buvo paskelbta, o politiniais.

Dvasininkai neturi teisės Vilniaus 
Katedroje net lenkiškai skaityti pa
mokslų. Be to, lietuviai reikalauja, kad 
netgi sričių įstaigose, kur lenkų gy
ventojai sudaro daugumą, būtų kalba
ma lietuviškai.

’’Mes turime per mažai mokyklų“, 
skundžiasi Teresa Sokolowa, lenkų 
mokytojų sąjungos viceprezidentė. Pi
kantiška tai, kad ši sąjunga įsikūrė bu
vusiame sovietinės slaptosios policijos 
įkūrėjo Felikso Dzeržinskio muzieju
je. Vadovėliai parašyti lietuvių kalba, 
kuriuose, be to, dar neteisingai inter

daryta ir patvirtinta programa artė
jančiai UNICEF tarybos sesijai š.m. 
balandžio 26 - gegužės 7 d. Niujorke.

******
Vasario 10-oji. Misijos patarėjas 

A. Gureckas lydėjo Estijos ir Latvijos 
misijų atstovus į susitikimą su Free
dom House (Laisvės namų) vado
vybe jų būstinėje Niujorke. Buvo 
aiškinamasi, kokius šaltinius ir meto
dus ši institucija naudoja vertindama, 
kiek laisvės ir demokratijos kuriame 
krašte. Freedom House 1992 m. pra
nešime Lietuva įvertina kaip laisvas 
kraštas, Latvija ir Estija kaip pusiau 
laisvi. Šių dviejų kraštų įvertinimas 
pažemintas dėl pilietybės nepri
pažinimo atsikėlusiems okupacijos 
metais.

******
Vasario 11-oji. Misijos patarėja 

G. Damušytė atstovavo Lietuvai JTO 
Mažųjų valstybių forume, kuriame 
mažosios valstybės iškėlė savo kan
didatūras į ECOSIC (Ekonominės ir 
Socialinės tarybos) komisijas ir kitus 
JTO postus. 

pretuojama pati istorija: laikotarpis 
nuo 1920 iki 1939 m. vadinamas kaip 
’’okupacija“, o ne kaip išvadavimas, 
pyksta mokytoja Valentina Suboč.

Kaip tyčiojimąsi pedagogai verti
no ir tą Lietuvos mokyklų ministro 
nurodymą, kad iš Varšuvos atsiųsta 
mokomoji medžiaga prieš naudoji
mą turi būti patikrinta. ’’Jei mes ne
turime teisės mokyti savo kalba, tai 
reiškia ne ką kitą, kaip nulenkini- 
mą“, sako Teresa Sokolowa.

Lenkų sąjungą visų pirma nera
mina planas, kaip išplėsti Vilniaus 
miesto ribas (sieną). Lenkai valstie
čiai sostinės apylinkėse neturi jokių 
šansų atgauti savo laukus ir arimus, 
nes privatizavimo įstatymas mies
tuose negalioja. Be to, lietuviai atke
lia ir apgyvendina lenkų vietovėse iš 
Sibiro grįžusius tremtinius - turėda
mi piktų kėslų, kaip nujaučia Sąjun
gos šefas Mincewiczius, nemėgiami 
lenkų gyventojai bus išretinti ir nu
silpninti.

Jo sąjunga po savivaldos tarybos 
paleidimo Šalčininkuose ir Vilniaus 
apylinkėje nori pasiskųsti dėl spėja
mų žmogaus teisių pažeidimų tarp
tautiniam teismui Den Haag’e.

Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį 
prieš prasidedant Maskvos pučui 
prieš apygardos valdybos pastatą bu
vo iškelta raudona vėliava, kaip pa
sakoja lietuvių komisaras Šalčinin
kuose .Arūnas Eigirdas: ’’Tai buvo 
lašas, perpildęs statinę“.

Sunervinti lietuviai buvojau tada, 
kai tik labai mažai lenkų nubalsavo 
referendume už šalies nepriklauso
mybę. Supykino juos ir tai, kad 80 
procentų lenkų dalyvavo Kremliaus 
organizuotame balsavime dėl SSSR 
išsaugojimo, nors Lietuva tą referen
dumą ir boikotavo. Vietinė Šalčinin
kų lenkų valdžia paskelbė, kad nauji 
nepriklausomos Lietuvos įstatymai 
pas juos laikomi negaliojančiais.

Be radikalių priemonių lenkai vi
sur, kur tik įmanoma proklamavo 
dalinę valstybę, taip mano sociologi
jos docentas A. Eigirdas: “Taip kaip 
rusai Moldavijoje“.

Santūresni mažumos politikai, to
kie kaip deputatas Czeslawas Okin- 
czycas lietuvių parlamente, pripažįs
ta dabar tai, kad lenkai dabar yra 
baudžiami dėl ’’savo klaidos“: ’’Kuo 
mes prisidėjome, kad ši valstybė 
taptų nepriklausoma? Niekuo“.

’’Mitteilungen“, 1992 m. Nr..4

******
Vasario 12-oji. Ambasadorius 

A.. Simutis dalyvavo naujosios JAV 
Ambasadorės prie JTO Medeleine 
Albright priėmime. Ambasadorės 
pirmasis priėmimas įvyko JAV 
Prezidentų dienos proga JAV 
Misijoje prie Jungtinių Tautų.

******
Vasario 13-oji. Misijos pata

rėjas D. Sužiedėlis kalbėjo Vasario 
16-osios minėjime, kurį surengė 
Manheteno Lietuvių Bendruomenė 
Aušros Vartų parapijoje.

******
Vasario 14-oji. Misijos pa

tarėjas A. Gureckas kalbėjo Va
sario 16-osios minėjime Hartfordo 
Lietuvių Bendruomenės apylinkė
je.

******
Misijos patarėjas D. Sužiedėlis 

kalbėjo Brocktone, Massachusetts 
valstijoje Vasario 16-tos minėjime.

ELR

Vasario 6-10 dienomis Azer
baidžano ir Armėnijos religiniai 
vadovai susitiko neutralioje Švei
carijoje, Montreux ir Ženevoje. Šį 
kariaujančių kraštų religinių va
dovų susitikimą suorganizavo Pa
saulinė Bažnyčių Taryba kartu su 
Europos Bažnyčių Konferencija. 
Po ilgų pasitarimų Jo Eminencija 
Šeichas-ul-Islam Allašukur Paša 
Žade, Kaukazo Musulmonų Tary
bos pirmininkas ir Jo Šviesybė 
Vazgenas I, Visų Armėnų Aukš
čiausias Patriarchas Katolikosas 
pasirašė bendrą komunikatą, ku
riame tarp kitako sakoma:

’’Aptarę problemas, gresiančias 
mūsų tautoms ir mums, mes mano
me, kad svarbu visų pirma pabrėžti, 
jog, nepaisant kai kurių bandymų 
apibūdinti konfliktą, kurio pasėkoje 
liejamas nekaltųjų kraujas, kaip 
kovą tarp krikščionių ir musul
monų, šis konfliktas nėra religinis.

Mes kviečiame abi šalis besą
lygiškai paleisti įkaitus, tarp kurių 

Jubiliej inė, 
40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ
įvyks 1993 m. rugpjūčio 1-8 dienomis 

Vokietijoje, Augsburgo vyskupijos akademijoje 
HAUS ST. ULRICH, Kappelberg 1, 8900 Augsburg-1 

Pragyvenimas dienai kainuos 77 DM.
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Kambariai vienviečiai, su visais patogumais 

(tik 12 kambarių su dviem lovom), maistas labai geras.
Užs. 781

DOVANA IR PARAMA
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina

mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus 
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomosios alyvos, 4 
sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame 
tam tikslui paskirti dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, 
nes gavėjas galės dovanas pasirinkti pats. Pinigus pervedame 
greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba 
kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir 
bankines operacijas.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785

Norint įsigyti šių metų pradžioje išleistą a.a. Stasio Kuzmins-’ 
ko knygą ’’Atsiminimai ir svarstymai“ (apima 1920-1940 
m. laikotarpi), prašome kreiptis:

Zigmas Juras, 11 London Lane, Bromley,
Kent BRI 4HB, England. Tel.: 081 460 2592
Lietuvoje:
Vladas Dargis, 1 Strazdelio, Vilnius 2600, tel.: 622 466.

Šios knygos leidėjas Z. Juras visas gautas už knygą paja
mas skiria Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių sąjungai.

Knygos kaina nenustatyta, aukas prašome siųsti: 
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2 PT, England.

LIETUVOJE: į VLD leidyklos atsiskaitomąją 
sąskaitą Nr. 9468879 ’’Vilniaus komerciniame banke“, 
kodas 260101777; su prierašu ”Už S. Kuzminsko 
knygą“.

yra daug moterų ir vaikų, ir Že
nevos Konvencijos dvasioje žmo
niškai elgtis su karo belaisviais“.

Komunikate reiškiamas pa
sitenkinimas, kad Jungtinės Tautos 
siekia taikingos šio konflikto pabai
gos ir abiejų kraštų prezidentai 
kviečiami kuo aktyviai paremti šias 
pastangas.

Abi pusės nutarė sukurti Jung
tinį Tarptautinį Humanitarinį 
Fondą, kurį globos Pasaulinė Baž
nyčių ir Tarptautinė Islamo Tary
bos. Fondas visomis išgalėmis tei
kia pagalbą karo aukoms nepaisant 
jų tautybės ar religijos.

Komunikatas baigiasi taip:
"Tegu Mielaširdingiausias Vieš

pats išklauso mūsų maldas ir tegu 
Jis ■skleidžia taikingumo dvasią 
mūsų tautoms ir visam pasauliui, 
kad visi surastų gerą kelią link tei
singumo ir taikos“.

Jonas Masiulis
Ženeva
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Namuose, 1-2 Ladbroke Gar
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D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Centro valdyba

PAMALDOS
Wolveshamptone - vasario 27 d.. 

16 vai. St. Peter Paul.
Nottinghamc - vasario 28 d.. 

11.15 vai Židinyje.
Manchesteryje - vasario 28 d., 

1.30 vai.
Bradfbrde - kovo 7 d., 12.30 vai.
Ecdes-kovo 14 d„ 12.15 vai.

etų vis

A. Bulevičius - 10 sv.
P. Miliauskas - 12 sv.
O. Vilimas - 2 sv.
V. Tvirbutas - 2 sv.
A. Gudelis - 2 sv.
T. Curzon - 2 sv.

MANČESTERYJE
DU GIMTADIENIAI

Vasario 1 d. visuomenininkas 
Henrikas Vaineikis, 68 metų am
žiaus, ir Albinas Rimeikis, sulaukęs 
67 metų amžiaus, surengė lietuvių 
klube šaunų gimtadienių balių, ku
riame jie gausiai vaišino savo arti
muosius, draugus bei pažįstamus.

Pobūvį atidarė ir vedė klubo pir
mininkas Ark. Podvoiskis, pasvei
kinęs gimtadienių proga, įvertino jų 
indėlį į Mančesterio ir apylinkės 
lietuvių gyvenimų ir padėkojo, kad 
pobūvį jie surengė šiame klube, tuo 
padėdami jį išlaikyti bei įteikė visų 
pasirašytas sveikinimo korteles, jas 
įteikė ir pavieniai asmenys. Visi 
sugiedojo "Ilgiausių metų“ ir pakė
lė taures už jų sveikatų.

Visi sveikiname H. Vaineikį ir 
A. Rimeikį gimtadienio proga ir 
linkime laimingos bei sėkmingos 
kloties dabar ir ateityje.

A. P-kis

DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 6 d. DBLS Mančesterio 
skyriuje įvyko MLS klubo metinis na
rių susirinkimų, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarė pranešimus, 
išnagrinėjo klubo reikalus ir perrinko 
valdybų bei Revizijos komisijų 1993 
metams.

Susirinkimų atidarė klubo pirmi
ninkas A. Podvoiskis, kuris pasveiki
no susirinkusius ir padėkojo, kad atėjo 
į susirinkimų. Apgailestavo, kad 
"Europos Lietuvis" neįdėjo skelbimo 
apie susirinkimų, todėl didžioji narių 
dalis apie tai nežinojo ir neatvyko į 
susirinkimą. Buvo prisimintas nese
niai miręs narys K. Murauskas. Tylos 
minute pagerbti mirusieji skyriaus 
nariai.

Susirinkimui pirmininkavo A. Vi- 
gelskas, sekretoriavo A. Podvoiskie- 
nė. Balsus skaičiuoti išrinkti P. Virbic
kas ir V. Chadakauskas. Praėjusio su
sirinkimo protokolų perskaitė A. Pod- 
voiskienė.

Iš valdybos pranešimo paaiškėjo, 
kad skyrius surengė metinį susirinki

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

mą. Vasario 16-Kovo 11 d. ir Tautos 
šventės minėjimus ir dalyvavo Išvež
tųjų minėjime Eccles ST. Mary's baž
nyčioje. Pravesti du referendumai, jų 
metu daug kas padavė pareiškimus 
atnaujinti Lietuvos pilietybę. Skyrius 
išrinko atstovę į DBLS-gos suvažiavi
mų Londone. Pirmininkas dalyvavo 
DBLS-gos Tarybos suvažiavime Wol- 
verhamptone. Su organizacijomis sugy
venta gerai. Vienas skyriaus narys mirė. 
Dabar skyriuje yra 43 nariai. Skyriaus fi
nansinė padėtis patenkinama.

Susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdybai bei Revizijos komisijai sutin
kant, senoji valdyba ir Revizijos komisi
ja paliktos tos pačios ir 1993 metams.

Valdybą sudaro: pirmininkas - A. 
Podvoiskis, sekretorius - S. Lauruvė- 
nas, iždininkas - J. Šablevičius. Revi
zija: V. Paulauskas (pirmininkas) ir V. 
Rudys.

Atstovė į DBLS-gos Suvažiavimų 
šiais metais išrinkta Aldona Podvois- 
kienė.

Buvo nutarta per Vasario 16 - Kovo 
11 d. minėjimą organizuoti rinkliavą 
Vasario 16 gimnazijai. Buvo nusi
skųsta, kad vėluoja "Europos Lietuvis“, 
kai kurie, o dažnai ir aš, jį gauname tik 
pirmadienį, kartais antradienį, kai 
minėjimai ar parengimai jau yra praėję. 
Tokiu būdu skelbimai lieka beverčiai. 
Kartais skelbimai įdedami pavėluotai. 
Be to. laikraštyje būna per daug sveti
mų, kai kam vargiai suprantamų žo
džių, ypač nepatinka, kad sulietuvi
namos svetimtaučių pavardės.

Susirinkimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

Jei kas nori, gali už S. Kuzminsko 
knygą "Atsiminimai ir svarstymai“ 
aukas perduoti per mūsų atstovę A. 
Podvoiskienę, kuri jas perduos p. Z. 
Jurui.

Tuoj po susirinkimo. MLK Ben
drijos valdyba tarėsi, kokiu būdu ir 
kaip priimti Vilkaviškio vyskupą Juo
zą Žemaitį, kuris kovo mėnesį 28 d. 
atvyks į Mančesterį ir praves Reko
lekcijas St. Chad's bažnyčioje. Apie 
tai platesnė informacija bus paskelbta 
vėliau.

A. P-kis

Š. m. kovo 14 d., 
sekmadienį, 15,00 vai, 

Lietujvių Namuose 
Londdne šaukiamas 
Centrinio Skyriaus 

metinis narių 
susirinkimas.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
išrinkti atstovai į DBLS metinį 

suvažiavimą, aptariami kiti 
skyriaus reikalai.

Laiku nesusirinkus kvorumui, 
po 20 minučių pertraukos 

susirinkimas bus pradedamas.

Centrinio skyriaus valdyba

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

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 13 d. DBLS Mančes
terio skyrius lietuvių klube surengė 
Vasario 16 - Kovo 11 d. minėjimą. 
Kadangi "Europos lietuvis“ rengi
nių nepaskelbė, žmonių buvo ne
daug, nes apie tai nieko nežinojo.

Minėjimų pradėjo ir vedė skyriaus 
pirmininkas A. Podvoiskis, kuris ap
gailestavo, kad susirinko mažiau žmo
nių nei paprastai būdavo, ir paprašė 
visų tylos minute pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę karius, partizanus ir 
patriotus.

Paskaitą skaitė Hn. Vaineikis, 
kuris vaizdžiai ir įtikinančiai api
būdino Nepriklausomybių atgavi
mą 1918 m. vasario 16 d. ir antrą 
kartą 1990 m. kovo 11 d., pirmos 
nepriklausomybės laikotarpį bei 
susidariusią Lietuvos politinę pa
dėtį dabartiniu metu, ypač tai, kad 
rinkimus pralaimėjo Sąjūdis, lai
mėjo LDDP. Tas nustebino išeiviją 
ir užsienio valstybes. Paskaita iš
klausyta dėmesingai.

Po paskaitos eilėraščius padekla
mavo V. Bernatavičius ("Ar žinot tą 
šalį“) ir A. Vigelskas ("Kritęs karei
vis”). Baigiant sugiedotas Lietuvos 
himnas.

A. P-kis

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 20 d. Mančesterio lietuvių 
klubas surengė tradicinį Užgavėnių 
vakarą. Visi atsilankiusieji buvo pa
vaišinti B. Kupstienės su padėjėjais iš
keptais blynais bei kitokiais patieka
lais. Kartu buvo pasižmonėta ir pasi
linksminta.

Esame dėkingi klubo valdybai už 
surengtą Užgavėnių vakarą.

A. P-kis

Dėl ’’Europos lietuvio“ redak
cijos Vilniuje kaltės nebuvo pra
nešta apie aukščiau minėtus ren
ginius Mančesteryje. Atsipra
šome Mančesterio skyriaus lietu
vių.

Š. m. kovo mėn. 20 d. 
13 vai. Ukrainiečių klube, 

Nerridale Str., West.
Wolverhampton, 

DBLS Wolverhamptono 
skyrius šaukia metinį 

susirinkimą

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija ir atstovas į 

DBLS metinį suvažiavimą.

Visus skyriaus narius ir 
prijaučiančius 

prašome dalyvauti

Skyriaus valdyba

PASAULYJE
Mirties bausmė už 

Islamo įžeidimą

Vargiai rasime kitą atvejį, kai žmo
gus jau ketveri metai bijotų pasirodyti 
viešumoje dėl savo knygos. Anglų ra
šytojas Salmanas Rushdie’s visą laiką 
saugomas slaptosios policijos agentų, 
dažnai keičia gyvenamąją vietą, jo ap
saugai valstybė išleido daugiau kaip 2 
milijonus svarų, o Didžioji Britanija 
iki šiol neatnaujino diplomatinių san
tykių su Iranu. Kuo rašytojas nusikal
to? Prieš kelerius metus parašė knygą 
"The Satanic Verses“ ("Šėtono žo
džiai“), kur. sakoma, yra įžeidžiamas 
Islamas, nors mažai kas skaitė tą 
knygą ir nedaugelis žino, kas įžei
džiančio yra toje knygoje. Nepaisant 
to, buvęs Irano Islamo vyriausias 
vadas Ajatola Khomeinis paskyrė 
jam mirties bausmę (fatwa), ką pakar
tojo ir dabartinis ajatola po ketverių 
metų. Irano vyriausybė tam pritarė. 
Paskirta 3 milijonų dolerių premija už 
Salamo Rushdie nužudymą. Atrodo 
neįtikėtina, kad tokie dalykai gali 
vykti šiais laikais.

Karo nusikaltėlių 
byla

Anglijoje jau buvo beveik aprimu
si praėjusio karo nusikaltėlių, vadi
namųjų nacių, byla, kurioje įtariami 
asmenys buvo kaltinami žydų žudy
mu ar kankinimu. Bet štai neseniai vėl 
iškilo nauji dalykai. Londono Sikors
kio Institute rastas 150 asmenų sąra
šas, iš kurių 20 asmenų gali būti įvelti 
į karo nusikaltėlių sąrašą, nes jie yra 
tarnavę 12-oje lietuvių brigadoje. Pa
gal Vidaus Reikalų ministro praneši
mą iš viso 94 asmenys gali būti trau
kiami į teismą. Vienas jų - Škotijoje 
gyvenantis lietuvis. Dėl jo bylos teis
mas jau buvo nuvykęs į Vilnių. Vy
riausybė paskyrė I 1 milijonų svarų 
tiems reikalams, bet jau abejojama, 
kuo visa tai baigsis. Vienas advokatas 
mano, jog tam reikalui išleistas įstaty
mas turi spragų, kurios padėtų kalti
namiesiems išsiteisinti.

B. Clintonas keičia 
politiką

Per pastaruosius 12 metų respubli
konai, būdami valdžioje, daugiausia 
dėmesio skyrė užsienio politikai, dėl 
ko žlugo Sovietų Sąjunga ir baigėsi 
šaltasis karas, bet tuo pačiu sumažėjo 
dėmesys Amerikos ekonominiam gy
venimui, kraštas gerokai įsiskolino. B. 
Clintonas pasiryžo padėtį ištaisyti, bet 
jo politika nepraeis be kliūčių, nes jis 
nori padidinti mokesčius, sumažinti 
valstybines išlaidas, sumažinti pašalpą 
sveikatos reikalams ir atleisti iš tarny
bos daug visokių biurokratų. Kad gau
tų tam žmonių pritarimą, pats prezi
dentas su viceprezidentu Alų Gore’u 
ruošiasi važinėti po kraštą ir aiškinti 
gyventojams naujos politikos svarbą 
krašto gerovei.

Užsienio politikoje nenumatoma 
daug pakeitjmų. išskyrus gal tai, kad 
Amerika gali labiau įsivelti į karą 
Bosnijoje. Irako diktatorius Saddamas 
Husseinas išreiškė norą taikytis su 
Amerika, bet B. Clintonas pareiškė, 
kad apie Iraką bus sprendžiama iš dar
bų, o ne iš žodžių.

Skyla anglikonų bažnyčia

Anglijos katalikų vadas kardinolas 
Hume'as pagaliau patvirtino, kad jis 
jau kuris laikas veda derybas su angli
konų bažnyčios pasekėjais, kurie ne
pripažįsta kunigų moterų ir kurie nori 
prisijungti prie katalikų, išlaikant kai 
kurias apeigas, bet pripažįstant popie
žiaus autoritetą. Kardinolas sakė, kad 
greitai gali būti pasiektas istorinis su
sitarimas. Aišku, kad kardinolas to ne
sakytų be Vatikano pritarimo. Spėja
ma. kad ištisos anglikonų parapijos 
gali nutarti pereiti į katalikybę.

ELR
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