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Įvykiai Lietuvoje

Pradėjo dirbti 
Konstitucinis Teismas

Rugsėjo 15 d. Lietuvos Respu
blikos Konstitucinis Teismas pradė
jo nagrinėti pirmąją bylą - Seimo 
nutarimo paleisti Vilniaus miesto 
tarybą konstitucingumą, atitikimą 
Lietuvos Respublikos konstitucijai. 
Ji nėra aktualiausia, bet, pasak Kon
stitucinio Teismo pirmininko J. Ži
lio, geriausiai parengta.

Baltijos šalių 
rektorių konferencija 

Vilniuje

Vilniaus universitete įvyko Bal
tijos šalių rektorių konferencija. Ši 
organizacija, vienijanti 52 universi
tetų vadovus, buvo įkurta prieš ket
verius metus. Jos tikslas - skatinti 
Baltijos baseino šalių aukštąsias 
mokyklas bendradarbiauti, kartu at
likti svarbius regionui mokslinius 
tyrinėjimus. Priimant naujus narius į 
konferenciją, atsižvelgiama, ar 
aukštosios mokyklos veikla atitinka 
šiuos principus. Rektorių konferen
cijoje Lietuvai kol kas atstovauja tik 
Vilniaus universitetas, o jo vadovas, 
profesorius Rolandas Pavilionis 
pernai buvo išrinktas konferencijos 
prezidentu.

Tęsiasi sunkios 
derybos su Lenkija
Rugsėjo 15 d. Vilniuje buvo su

sitikusios Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijos, kurios toliau derino Drau
giško bendradarbiavimo ir gerų kai
myninių santykių sutarties projektą. 
Aptarta Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybių deklaracija, kurią Lietuva siū
lo pasirašyti kartu su sutartimi ir 
įvertinti dviejų valstybių santykių 
istoriją. Į klausimą, ar buvo kalbėta 
apie Želigovskio aneksiją, Lietuvos 
delegacijos vadovas, užsienio reika
lų ministro pavaduotojas V. Domar
kas atsakė: ’’Konkrečiai apie tai ne
buvo kalbėta, daugiau svarstyti 
principiniai reikalai, kokia turi būti 
deklaracijos struktūra". Jo nuomo
ne, kitas abiejų pusių susitikimas 
įvyks spalio pradžioje.

Byla dėl 
20 milijonų litų 

’’Litimpex bankui“ 
tiriama toliau

”EL“ gavo Generalinio prokuro
ro A. Paulausko pareiškimą, kuria
me sakoma: "Visuomenėje didelį 
susidomėjimą sukėlė Vilniaus mies
to prokuratūros organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos tyrimo sky
riaus pareigūnų atliekamas tardy
mas dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi pervedant 1993 07 09 iš 
Lietuvos banko sąskaitos į komerci
nio "Litimpex banko“ sąskaitą 20

Taline pasirašyti svarbus dokumentai
Rugsėjo 13 d. Taline, Estijos Res

publikos parlamento ir vyriausybės rū
muose ’Tompes“ įvyko Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vyriausybinių delegaci
jų, vadovaujamų šalių premjerų Adolfo 
Šleževičiaus, Valdžio Birkavo ir Marto 
Laaro, derybos.

Po jų trijų Baltijos šalių premjerai 
pasirašė Regioninio saugumo deklara
ciją. Joje pabrėžiama, jog Baltijos šaly
se neturi būti jokios svetimos kariuo
menės. Taip pat pasirašyta Trišalė lais
vosios prekybos sutartis, Baltijos šalių 
vyriausybių vadovų deklaracija, nusta
tanti šių valstybių santykius su Europos

Vilniaus universiteto rektorius Rolandas Pavilionis (kairėje) ir 
Europos universitetų rektorių konferencijos prezidentas, profesorius 
Henrichas Zaidelis.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

mln. litų. Šį įvykį masinės informaci
jos priemonės ypač akcentavo po to, 
kai šių metų rugsėjo 7 dieną Lietuvos 
banko valdybos pirmininkui Ro
mualdui Visokavičiui prokuratūroje 
buvo pareikštas kaltinimas pagal LR 
BK 177 str. I d., paskirta kardomoji 
priemonė - rašytinis pasižadėjimas 
neišvykti ir jis tardymo laikotarpiu 
nušalintas nuo pareigų.

Lietuvos banko valdybos pirmi
ninko pavaduotojų pareiškime tokie 
teisėsaugos institucijos veiksmai ver
tinami kaip "absurdiški ir neatitin
kantys tikrovės“. Dar daugiau, kai 
kurie pareigūnai net bando teigti, jog 
”p. R. Visokavičiaus nušalinimas nuo 
pareigų tapo politiniu klausimu“.

Generalinė prokuratūra pareiškia, 
kad Vilniaus miesto prokuratūros pri
imti nutarimai dėl R. Visokavičiaus 
atitinka Lietuvos Respublikos bau
džiamuosius ir baudžiamojo proceso 
įstatymus, o viešos diskusijos, sie
kiant įrodyti ar paneigti Lietuvos 
Respublikos banko valdytojo p. R. 
Visokavičiaus kaltę, trukdo parengti
niam tardymui bei sudaro psichologi
nį spaudimą ją tiriantiems pareigū
nams.

Generalinė prokuratūra užtikrina, 
kad tyrimas baudžiamojoje byloje dėl 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi 
bus visapusiškas ir objektyvus. Tam 
sudaryta bendra Lietuvos Respubli
kos generalinės prokuratūros ir Vil
niaus miesto prokuratūros tardytojų 
grupė“.

Kaip sakė R. Visokavičius susiti
kime su Seimo opozicinių partijų ir 
judėjimų atstovais, rugsėjo 13 d. jis

Bendrija, kiti dokumentai.
Lietuvos siūlymas įsteigti Baltijos 

Ministrų Tarybą sulaukė pritarimo. Pa
sirašytas protokolas dėl jos įkūrimo. Ju
ridinį statusą jai suteiks Baltijos asam
blėja.

Labai svarbi trišalė deklaracija dėl 
bendradarbiavimo saugumo ir gynybos 
srityje, kurią pasirašė Estijos gynybos 
ministras J. Luikas, Latvijos ginkluotų
jų pajėgų vadas D. Turlajas ir Lietuvos 
krašto apsaugos ministras A. Butkevi
čius. Ginklai, technika kontrolė ir ko
munikacijos sistemos bus orientuoja
mos į Vakarų standartus. Numatyta 

pusantros valandos kalbėjo su Pre
zidentu A. Brazausku, šis pasiūlęs 
jam rašyti atsistatydinimo pareiški
mą. R. Visokavičius atsakęs, kad 
atsistatydinti neketina. Į Prezidentą 
ir Seimo pirmininką kreipęsi Lietu
vos banko valdybos pirmininko 
penki pavaduotojai nurodė, kad by
la R. Visokavičiui ’’yra sufabrikuo
ta, kaltinimai nepagrįsti“. Jie pareiš
kė, kad atsisako perimti valdybos 
pirmininko pareigas ir tuo pačiu su
stabdo savo įgaliojimus, kol bus at
šaukta Vilniaus miesto prokuroro 
sankcija.

Prezidentas pasirašė dekretą pa
rengtinio tardymo laikotarpiui nuša
linti Lietuvos valstybinio banko 
valdybos pirmininką R. Visokavi
čių iš pareigų ir laikinai pavesti jas 
eiti valdybos pirmininko pavaduo
tojui J. Sinkevičiui.

Nuteistas buvęs 
viceministras

Lietuvos Aukščiausiajame Teis-- 
me išnagrinėta byla dėl 5 milijonų 
dolerių buvusios SSSR ekonominių 
ryšių su užsieniu banko Lietuvos 
sąskaitoje panaudojimo. Buvęs fi
nansų ministro pavaduotojas A. 
Giržadas pripažintas kaltu padaręs 
nusikaltimą, numatytą Baudžiamo
jo kodekso 179 staipsnyje, ir nuteis
tas dvejiems metams pataisos dar
bų, atliekant bausmę darbovietėje 
bei išskaičiuojant iš jo atlyginimo 
20 proc. į valstybės biudžetą. Pritai
kius amnestiją, jis atleistas nuo 
bausmės.

kad, susiklosčius atitinkamai situacijai 
ar kilus konfliktui, kuris grėstų bent 
vienos Baltijos valstybės taikai ir sau
gumui, konsultuosis gynybos ministrai, 
bus ieškoma kitų priemonių padėčiai 
stabilizuoti.

Konkretus bendradarbiavimas 
saugumo ir gynybos klausimais bus 
patvirtintas atskira trišale sutartimi, ki
tais susitarimais.

"EL“ skaitytojo Ark. Podvoiskio 
iš Anglijos nuomone, reikia kurti 
bendrą Baltijos kraštų valstybę su 
karaliumi priešakyje. Apie tai pla
čiau - jo straipsnyje 7 psl.

Jau metai Vilniuje
Pernai, rugsėjo mėnesį, "Europos 

lietuvis“ sugrįžo į Lietuvą. Rugsėjo 21 
d. iš Vilniaus prenumeratoriams įvai
riuose Europos kraštuose, Australijo
je, Šiaurės ir Lotynų Amerikoje buvo 
išsiųstas ”EL“ Nr. 37 - atspausdintas 
"Vilties“ spaustuvėje. Pirmasis bandy
mas pradėti leisti "Europos lietuvį" 
Vilniuje buvo 1991-ųjų sausio mėne
sį. Čia parengtas ir sausio 9-ąją išėjo 
”EL“ 2136 numeris, pirmasis tais me
tais. Po tragiškųjų sausio įvykių ”EL“ 
kurį laiką vėl buvo spausdinamas Di
džiojoje Britanijoje. Beje, Vilniuje at
spausdinto numerio tiražas, skirtas už
sieniui, buvo sulaikytas Maskvoje. 
Įveikęs sovietinių pasieniečių ir muiti
ninkų užkandą, per Varšuvą vyriausia
sis redaktorius Vladas Dargis į Londo
ną atsivežė kelis išsaugotus laikraš
čius, iš naujo atspausdino reikalingą 
kiekį ir išsiuntinėjo prenumeratoriams.

”EL“ redakcijoje Vilniuje praėju
sią savaitę sulaukėme garbaus svečio, 
atvykusio iš Anglijos, pono Petro Var- 
kalos su žmona Melita. Būtent P. B. 
Varkala, jau nuo seniau gyvenęs Bri
tanijoje, 1947 metų liepos 2 dieną sa
vo bute Londone sušaukė lietuvių pa
sitarimą, kuriame buvo įsteigta Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. 
Steigiamojo susirinkimo protokole Nr. 
1 skaitome, kad P. Varkala, atidaryda
mas susirinkimą, kaip vieną iš naujos 
lietuvių organizacijos D. Britanijoje 
uždavinių apibūdino būtinumą iš
spręsti "taip opų lietuviškos spaudos 
reikalą“. P. Varkala betarpiškai daly
vavo steigiant Didžiosios Britanijos 
lietuvių laikraštį. Apsilankęs redakci
joje, jis nuoširdžiai domėjosi ”EL“ lei
dybos reikalais. Dėkojame ilgamečiui 
”EL“ bendradarbiui P. Varkalai už so
lidų straipsnį, kuriame jis kaip ekono- 
mistas žvelgia į krašto reikalus (tą 
straipsnį skaitykite 5 psl.).

Ponas P. Varkala pasakė:
- Mano manymu, "Europos lietu

vis“ sudegino savo būstinę Anglijoje. 
Vilniuje jis pasidarė daugiau "Lietu
vos lietuvis“ negu "Europos lietuvis“. 
Reikėtų daugiau talpinti informacijos 
apie Europos lietuvių gyvenimą. Ir 
neužmirškite, kad Europos lietuvių 
lieka vis mažiau ir mažiau. O naujoji 
generacija labai mažai dalyvauja

Sveikinimas
Sveikinu išleidusius labai gražų, 

istorinį "Europos lietuvio“ 35-ąjį 
numerį.

Dr. Antanas Nesavas
Lietuvos ambasada Londone 

Be ’’Lietuvos spaudos“ kioskų, "Europos lietuvį“ Vilniaus gatvėse 
pardavinėja ir redakcijos žmonės. Popiežiaus atvykimo proga vienoje 
judriausių Senamiesčio vietų - netoli šv. Jonų bažnyčios Pilies gatvėje 
- redakcijos talkininkė Rūta Krivickaitė parduoda Operos ir baleto 
teatro orkestro dalyviui Antanui Bujokui ’’Europos lietuvio“ 
suvenyrinį numerį.

ELI

lietuviškame gyvenime.
P. Varkala palinkėjo "Europos lie

tuviui" į gyvenimą ir toliau žiūrėti ne 
kurios nors partijos, bet lietuviškomis 
akimis, dorai tarnauti valstybei, tautai, 
visuomenei.

Labai malonu, kad tomis pačiomis 
dienomis redakcijoje sulaukėme ir ki
to mielo svečio - Stasio Kasparo. Jis 
rašyti pradėjo dar "Britanijos lietu
viui“, šiuo metu yra aktyviausias 
"EL“ korespondentas Londone. Krei
pėmės į poną S. Kasparą ne tik kaip į 
"EL“ bičiulį, bet ir kaip į DBL S-gos 
direktorių valdybos narį, prašydami 
pareikšti nuomonę, kaip jis vertina 
"Europos lietuvio“ leidimą Vilniuje.

- Manau, kad "Europos lietuvio“ 
vieneri metai Lietuvoje visiškai pasi
teisino. Laikraštis padidėjo (vietoj 4 
puslapių dabar 8), be to, jame atsirado 
naujų bendradarbių, ”EL“ darosi įdo
mesnis. Todėl aš pats, taip pat kiti 
skaitytojai, kuriuos aš žinau, yra pa
tenkinti dabartiniu "Europos lietuviu“. 
Neturiu rimtų pastabų ir dėl laikomos 
"EL“ linijos. Kiekvienas laikraštis turi 
būti laisvas visų žmonių nuomonėms, 
be jokių cenzūravimų, ir tarnauti vi
siems žmonėms. Jeigu labai nukryps
tama į dešinę ar į kairę, tai jau blogai, 
laikraštis turi būti viduryje, visos vi
suomenės.

Tiesiai paklausėme p. S. Kasparo, 
kaip jis vertina nuomones, kad "EL“ 
turi grįžti į Londoną, kokia jo pozicija.

- Jei "EL“ galima išlaikyti tokį, 
koks dabar yra, tegul pasilieka Lietu
voje. Aišku, reikia ieškoti būdų padau
ginti skaitytojų skaičių, gal net padi
dinti laikraščio prenumeratos mokestį.

Neseniai ilgametis "EL" skaityto
jas iš Anglijos J. Domeika laiške re
dakcijai rašė apie "Europos lietuvį“: 
"Jūs buvote mums daug artimesnis 
Anglijoje". Mes, redakcijos darbuoto
jai Vilniuje, tuos žodžius priimame 
kaip raginimą (išsakytą ir P. Varka- 
los) plačiau atspindėti mūsų skaitytojų 
užsienyje gyvenimą. Bet be Jūsų, 
Mielieji, tai padaryti bepavyks. Rašy
kite mums daugiau.

Dėkojame visiems "EL“ korespon
dentams, linkime jiems kūrybinės sėk
mės.

ELR

ELR: Popiežiaus atvykimo proga 
išleidę suvenyrinį "EL“ numerį su
laukėme ir daugiau sveikinimų, 
"EL“ skaitytojų, bičiulių gerų linkė
jimų. Visiems širdingai dėkojame.
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Vilniuje, Policijos akademijoje, 
vyksta Didžiosios Britanijos vyriau
sybės organizuotas seminaras Lie
tuvos pareigūnams - septyniolikai 
policijos, muitinės ir pasienio apsau
gos tarnybos vyrų dvi savaites Di
džiosios Britanijos muito ir akcizo 
tarptautinio mokymo dėstytojai skai
to paskaitas (yra ir praktinių užsiėmi
mų) apie kovą su narkotikų bizniu. 
Paskaitų temos: narkotikų nustaty

Ar priešinsis savanoriai 
ginklu?

"Pakaunės miškuose slapstosi 
ginkluoti ir ryžtingai nusiteikę sava
noriškosios krašto apsaugos tarny
bos kariai, kurių veiksmai yra ne
prognozuojami“. Taip pavadinta 
publikacija rugsėjo 16 d. paskelbta 
"Lietuvos ryte“. Joje rašoma, kad 
dar liepos 31-ąją iš tarnybos vietos 
pasitraukė dešimties savanorių bū
rys, vadovaujamas jaunesniojo leite
nanto Jono Maskvyčio. Ginklų jie 
nepasiėmė, tačiau dabar gerai apsi
ginklavę, turi apie 30 automatų.

Pabėgėlių būrys dažnai keičia sa
vo buvimo vietą, apie ją žino tik ne
daugelis žmonių. Nepastovus ir su
kilėlių skaičius. Dabar miške nuola
tos slapstosi tik keletas vyrų, tarp jų 
ir pats J. Maskvytis. Kiti jau grįžo 
namo, bet juos aplanko buvę tarny
bos draugai.

Atrodo, kad J. Maskvytis turi du 
tikslus, toliau rašo "Lietuvos rytas“. 
Jis kelia politinius reikalavimus, to
kiu būdu protestuodamas prieš Sa
vanoriškosios krašto apsaugos tar
nybos struktūrų keitimą. Derėtis su 
sukilėliais buvo atvykusi net oficiali 
delegacija, į kurią įėjo krašto apsau
gos ministras A. Butkevičius, eks
premjeras A. Abišala, SKAT vadas 
J. Gečas, Kauno apskrities teritori
nės gnybos vadas V. Vilkelis. J. 
Maskvytis išreiškė norą susitikti su 
generaliniu prokuroru A. Paulausku, 
dėl to vėliau buvo atvykęs į Vilnių, į 
Krašto apsaugos ministeriją, tačiau 
derybos su sukilėliais buvo nesėk
mingos, iš jų pirmiausia pareikalau
ta atiduoti ginklus.

Kita J. Maskvyčio ir jo žmonių 
veikla - būtent "svieto lyginimas“. 
Ryžtingai nusiteikęs vadas su savo 
vyrais kelis kartus užpuolė ir nugin
klavo nusikaltėlių grupuotes.

J. Maskvytis krašto apsaugos tar
nyboje nuo pirmųjų jos susikūrimo 

• dienų. Jam, puikiai valdančiam gin
klą, aukštam ir stambiam, 1991 m. 
sausio įvykių dienomis buvo pati
kėta saugoti Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko V. Landsbergio ka
binetą.

J. Maskvyčiui už tarnybinių 
įgaliojimų viršijimą Kauno proku
ratūroje iškelta baudžiamoji byla, ir 
tai buvo dar prieš pasitraukiant į 
mišką. Kaip rašo "Lietuvos rytas“, 
nustatyta, jog birželio pradžioje, tu
rėdamas asmeninių tikslų, iš vieno 
piliečio reikalavo stambios pinigų 
sumos, o jų paimti į sutartą vietą ve
žėsi ginkluotus tarnybos draugus,

Vokietijos bundestage bus svarstomos 
kompensacijos nukentėjusiems per 
Antrąjį pasaulinį karą Baltijos šalių 

gyventojams
Kaip visuomenę informavo Lietu

vos Prezidento patarėjas užsienio po
litikai J. V. Paleckis, rugsėjo 7 dieną 
Vokietijos socialdemokratų partijos 
frakcija Bundestage pateikė nutarimo 
projektą dėl "Nacionalsocialistų pa
darytos neteisybės Baltijos valstybė
se kompensacijos“.

Šio nutarimo iniciatorius - Bun
destago deputatas Gertas Weisskie- 
chenas, daugelį kartų lankęsis Lietu
voje, kaip svečias dalyvavęs Lietu
vos socialdemokratų partijos suvažia
vimuose.

Nutarimo projekte, kuri pasirašė 
26 Bundestago nariai socialdemokra
tai, siūloma, kad VFR vyriausybė dar

Seminaras apie kovą 
su narkotikų bizniu SEPTYNIOS BUENOS

mas, apklausos, kratos, narkotikų slė
pimas žmogaus kūne, pasiklaustymas 
bei stebėjimas, informacinės siste
mos ir t. t.

Seminaro atidaryme dalyvavęs 
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės ambasado
rius M. J. Peart išreiškė viltį, kad ge
rai paruošti pareigūnai padės atbaidy
ti prekiautojus narkotikais nuo Lie
tuvos.

vėliau kelis piliečius neteisėtai su
laikė, grasino policininkams. "Res
publika“ pateikia ir priešingą pačių 
savanorių versiją, kad J. Maskvyčiui 
grasino ir bandė susidoroti Kauno 
mafija.

Rašydama apie šią istoriją, "Res
publika“ citavo Kauno miesto kri
minalinės policijos komisaro O. Ma
žeikos žodžius: "Kol kas bandome 
susitarti gražiuoju, nes savanoriai 
tvirtai pasiryžę priešintis ginklu... 
Kažkas Lietuvoje labai suinteresuo
tas supriešinti policiją ir SKAT. O 
juk šiuo atveju mes gaudome pap
rasčiausią kriminalinį nusikaltėlį. Jų 
veiksmus pavadinčiau ginkluotu pa
sipriešinimu teisėtai išrinktos val
džios padaliniams“.

Krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius ir laikinai einantis 
SKAT viršininko pareigas A. Po
cius, atsakydami į rugsėjo 11 d. 
"Kauno laike“ išspausdintą publika
ciją, teigė, kad "krašto apsaugos sis
temoje, Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnyboje nevyksta jokie "su
kilimai“. SKA tarnyba yra karinė 
struktūra ir veikia pagal Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ir įstaty
mus. Buvęs SKAT rinktinės sava
noris J. Maskvytis įvykdė krimina
linį nusikaltimą, kurį tiria LR pro
kuratūra. Minėtas pilietis slapstosi 
nuo teisėtvarkos organų, o jo veikla 
neturėjo ir neturi jokių politinių mo
tyvų. Bet kuriuos bandymus politi
zuoti kriminalinę veiklą, priskiriant 
jai patriotinius ar socialinius-politi- 
nius motyvus, reikia vertinti kaip 
provokacijas, nukreiptas prieš krašto 
apsaugos sistemos interesus“.

Atrodo, kad ši istorija vis dėlto 
turės politinį rezonansą. Pavyzdžiui, 
Seimo socialdemokratų frakcijos na
rys V. Plečkaitis "Respublikai“ išsa
kė nuomonę, kad už visa tai, kas at
sitiko Kaune, turi atsakyti KAM ir 
SKAT vadovybė. Deputato nuomo
ne, šiuo metu tai ištisus metus vešė- 
jusi netvarka SKAT padaliniuose iš
siveržė į paviršių. Poną V. Plečkaitį 
labiausiai nustebino, kad su ginkluo
tos gaujos atstovais derėtasi užkuli
siuose, ir visuomenė bei visi Seimo 
nariai apie tai nebuvo informuoti. 
Spaudos konferencijoje Seime V. 
Landsbergis šią istoriją įvertino 
kaip politinę akciją prieš SKAT'ą. 
Kaune pavyko supriešinti savano
rius su mafija. Padėtis blogėja, žmo
nės medžiojami, įstumiami į veiks
mus, galinčius sukelti įtampą 

šiame legislatūriniame periode (iki 
1994 m. rudens) sudarytų pagrindą 
tam, kad nacionalsocialistų aukoms 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje būtų 
materialiai atlyginta dėl padarytos 
neteisybės.

Iki 1994 m. pradžios Bundestagas 
būtų informuotas apie apytikrį žmo
nių skaičių, kuriems priklausytų 
kompensacijos pagal panašius Vo
kietijos vyriausybės susitarimus su 
Rusija, Baltarusija ir Ukraina.

Šį Bundestago pateiktą projektą, 
kaip tikisi Vokietijos socialdemokra
tai, parems ir daugelis krikščionių de
mokratų, liberalų bei žaliųjų partijų 
deputatų.

’’Popiežiaus dovanos 
kiekvienam mūsų“

- taip vadinasi R. Ozolo ko
mentaras 09 14 ’’Lietuvos ryte“. 
Autorius rašo:

"Popiežius dovanojo Lietuvai 
epochiškai daug. Savo atvykimu ir 
ne kartą pasakytais žodžiais popie
žius pripažino, kad Lietuva yra Va
karų Europa. Gal ne tokia, kokia ga
lėtų būti, bet genetiškai būtent vaka
rietiška - katalikiška. Jis nusileido 
Vilniuje ir Lietuvos žemę pabučiavo 
Vilniaus aerouoste, šventvagyste pa
versdamas kiekvieno ir bet kurio - 
tiek savo, tiek svetimo - puspročio 
užspaustą viltį kada nors griebtis te
ritorinių Lietuvos interpretacijų. Iš 
aerouosto jis nuvažiavo į Arkikate
drą, galutinai, kaip visų katalikų va
dovas, pripažindamas ją lietuvių tau
tos vyriausiąja šventove. Visuose su
sitikimuose ir pamaldose jis kalbėjo 
lietuviškai. Tai nebuvo diplomatinis 
gestas - tai buvo koncepcija: Lietu
voje gyvena lietuviai. Šiuo atžvilgiu 
popiežiaus požiūris taip pat koncep
tualiai radikalus: Lietuvos lenkus jis 
pavadino lenkų kilmės lietuviais, tei
sėtai ir teisingai akcentuodamas ne 
tik Lietuvoje gyvenančių tautų pilie
tinį integralumą, bet ir kultūros vals
tybinės orientacijos svarbą.

Tuo popiežius atsakė į pastaruoju 
metu kai kurių politikų vėl bandomą 
išpūsti "lenkų klauimą"..."

’’Laikas leisti tobulesnę 
enciklopediją“

- toks raginimas išsakytas me
notyrininko Vytauto Paliukaičio 
publikacijoje ’’Amžiuje“ Nr. 37.

Autorius rašo: "Pokario metais 
Lietuvoje išleistos trys enciklope
dijos, kuriose kiekvienas, bent kiek 
mokantis lietuvių kalbą, rasdavo - to 
laikotarpio požiūriu - pačias ben
driausias žinias apie mūsų kraštą, 
įžymiausius - dažnai pačia blogiausia 
prasme - žmones, istoriją - su galybe 
"baltų puslapių“ - ir dar daugiau trū
kumų“.

V. Paliukaičio nuomone, naujau

“B4£7/t_=
Car Kent _ ------- --

Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė 
"Baltic car rent“, 

įsikūrusi Vilniaus aerouoste, 
atvykimo salėje, 

nuomoja naujus 
lengvuosius automobilius 

Mitsubishi.
Tel. 669 483.

Dirbame nuo 9.00 iki 21.00 vai.
Laukiame Jūsų.

sią Lietuvos enciklopediją "sudaryti 
reikėtų kiek moksliškiau negu trys pa
minėti leidiniai. Kad nebūtų gėda 
prieš mūsų palikuonis. Prieškarinė en
ciklopedija išleista tobuliau, atrodo, 
kad jos rengėjai pusšimčiu metų pra
lenkė laiką...

"Leidinys reikalauja didelės 
parengties, pirmojo tomo gali tekti 
laukti 5-erius metus, bet pradžią jam 
reikia daryti kuo greičiau. Situacija 
tam reikalui yra palanki“.

Ypatingai svarbių bylų 
tardytojas apie 

A. Klimaičio bylą
’’Mano kolega neatsispyrė spau

dimui ir pasirašė nutarimą nu
traukti bylą jos dalyje dėl šnipinė
jimo. Nutarimą parašė ne jis“.

Taip "Lietuvos aide“ 09 15 Ge
neralinės prokuratūros tardytojo G. 
Plioplio nutarimą nutraukti bau
džiamąją bylą A. Klimaičiui ko
mentuoja kitas Generalinės proku
ratūros tardytojas K. Milkeraitis. Jis 
sako: "Byla iškelta dėl šnipinėjimo ir 
sujungta su byla dėl valstybės turto 
grobimo apgaulės būdu. Be to, yra dar 
viena byla dėl tariamos tarptautinės 
įmonės "Baltia-Union“, kuri nuo 1989 
m. padarė valstybei žymią žalą. Tiek 
A. Klimaičio vadovaujamas "Litcom- 
merz'as“, tiek "Baltia-Union“ turi 
Vokietijos bankuose sąskaitas, į kurias 
pervestos Lietuvos valstybinių įmonių 
ir įstaigų lėšos. Abiejų įmonių veiklon 
yra įsipainioję nemaža valstybės 
pareigūnų, ministerijų darbuotojų, 
KGB bendradarbių.

Prašydami teisinės pagalbos, krei
pėmės į Vokietijos Federacinės Res
publikos teisingumo ministeriją. Be
veik nuo vidurvasario į Vokietijos am
basadą perduoti dokumentai tik rugsė
jo 6 pateko VFR užsienio reikalų mi
nisterijai, o iš ten tardytojams“.

K. Milkeraitis tiesiogiai nepasako, 
kad, jo nuomone, daro spaudimą tar
dytojams, ir siekia sužlugdyti bylą. Jis 
neabejoja, kad bus siekiama nutraukti 
ir ekonominių reikalų tyrimus toje 
byloje. Buvo pranešta, kad kitoje by
los dalyje dėl valstybinio turto 

užvaldymo tyrimas tęsiamas.

Amžius meilei - ne riba

Lietuvoje yra apie 240 tūks
tančių vienišų žmonių, iš kurių tik 
trečdalis - vyrai. Išsiskyrusių - 
apie 107 tūkst moterų ir apie 52 
tūkst. vyrų. Pateikęs šiuos skai
čius ’’Pirmadienis“ Nr. 36 pasa
koja apie Vilniaus santuokų rū
muose įsikūrusią pažinčių firmą.

Kaip teigia psichologas G. Navai
tis, ypatinga pagarba - užsienio lietu
viui: jis gauna net apie porą kilogra
mų laiškų. Vyras turi būti aukštesnio 
ūgio (daugiau kaip 175 cm), turintis 
butą, baigęs aukštuosius mokslus, 
daugiau kaip 55 metų, geriausia naš
lys. Kuo vyresnis, tuo didesnis pasi
rinkimas. Jei dvidešimtmečių vyrų 
Lietuvoje yra net daugiau nei mo
terų, trisdešimtmečių vyrų ir moterų 
beveik po lygiai, tai vyresnio am
žiaus vyrų sparčiai mažėja, o per
žengus 70 metų slenkstį - pasirinki
mas milžiniškas. Mažiau galimybių 
ištekėti turi tos moterys, kurios augi
na vaikus, kurių blogesnė materiali
nė padėtis, kurios skelbimuose kelia 
didelius reikalavimus. Vyriausias 
žmogus, kuris kreipėsi į "Santuokos“ 
pažinčių firmą, buvo 73 metų vyras, 
jauniausia - 16 metų mergina.

"Draugaujame su pažinčių tarny
bomis Vokietijoje, Amerikoje ir Šve
dijoje, - sako G. Navaitis. - Užsienio 
pažinčių tarnybos atsiunčia mums 
adresų. Savo ruožtu mes taip pat 
siunčiame joms informaciją. Praktiš
kai tai darome beveik nemokamai... 
Kiek žinau, susikūrė 6 šeimos (4 mo
terys nutekėjo į Ameriką, 2- į Vokie
tiją). Visos pažinčių tarnybos siunčia 
tik vyrų adresus. Užsieniečių vyrų 
reikalavimai šiek tiek skiriasi nuo 
mūsiškių. Užsieniečiai kitaip žiūri į 
amžių. Ten 40 metų vyras ramiai ra
šo, kad susipažintų su 30-50 metų 
moterimi (mūsiškiui būtinai turi būti 
jaunesnė). Dauguma užsieniečių 
abejingai žvelgia į ūgį. Jei moteris 
bus aukštesnė, jis dėl to nesijaudina. 
Užsieniečių skelbimuose yra pagei
davimas, kurio nesu pastebėjęs mū
siškių tekstuose: ji turi sugebėti orga
nizuoti laisvalaikį, mokėti užimti, 
būti įdomi pašnekovė.“
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XIX amžiaus menas - 
šiuolaikiniame muziejuje

Rugsėjo pradžioje Vilniaus šiuo
laikinio meno centre atidaryta netra
dicinė paroda NATŪRA ut ARS. Joje 
eksponuojamas XIX a. dailininko 
Boleslovo Rusecko albumas. Tai 
ankstyvieji menininko darbai, priva
tūs, ne visada tobuli, atlikti 1845- 
1846 m., kai tuometinis Peterburgo 
dailės akademijos studentas grįžda
vo vasaroti į Lietuvą. Vėlesniu kū
rybos laikotarpiu B. Ruseckas tapė 
portretus, peizažus, religines kom
pozicijas realizmo maniera, be to, jis 
kolekcionavo savo tėvo dailininko 
Kanuto Rusecko ir kitų tapytojų dar
bus. O šie nedideli piešiniai, atlikti 
tempera ir akvarele, tai vaizdai, 
kuriuose menininkas stengėsi pa
vaizduoti objektą kuo tiksliau ir na
tūraliau, be jokios interpretacijos. 
Nedidelio formato piešiniuose natū
ralistinė maniera persipina su ro
mantiška, lyriškai liūdna nuotaika. 
Šis reikalavimas, ateinantis iš ro
mantizmo, buvo įsitvirtinęs XIX a. 
dailėje ir literatūroje. Todėl parodoje 
esantys J. I. Kraševskio, vieno ryš
kiausių romantizmo ideologų, vieti
nės literatūros ir dailės skatintojų, 
tekstai, paimti iš 1857 m. knygos 
"Pašnekesiai apie literatūrą ir dailę“, 
yra puiki žodinė iliustracija B. Ru
secko piešiniams. Be to, tuo metu 
vyravo nuomonė, kad Lietuvos 
gamta būtent ir yra tokia, kaip apie 
ją rašė J. I. Kraševskis: “charakte
ringu mūsų peizažo bruožu be abejo 
yra kažkoks ramus liūdesys, jame 
daugiausia driekiasi horizontalios 
linijos, kurios gamtoje reiškia poilsį; 
tokiomis linijomis driekiasi debesys, 
po giedros dienos leidžiantis saulei 
(...), tačiau tame ramybės fone - 
kokia neįprasta įvairovė“.

Kodėl parodos kuratorės Kultū
ros ir meno instituto mokslinės ben

dradarbės Gražina Drėmaitė, Rūta 
Janonienė, Jolanta Širkaitė nutarė 
XIX a. dailininko darbus eksponuoti 
šiuolaikiniame muziejuje? Todėl, 
kad XIX a. menas atšviežina ir auk
lėja. todėl, kad šiuolaikinėj erdvėj 
seni darbai neatrodo seni, o natūra
lizmo šiandien nė kiek ne mažiau 
kaip B. Rusecko piešiniuose.

Esame įpratę parodose matyti iš
baigtus, tobulus, brandžios kūrėjų 
darbus. Ir štai - albumas, užmirštas, 
senas, netgi su vaikiškai nupieštu 
arkliu (galbūt B. Rusecko sūnaus ar 
anūko ranka). O XIX amžiuje albu
mai buvo labai populiarūs, bet ka
dangi jie dažniausiai būdavo privati 
nuosavybė, nedaug tėra išlikusių. 
Yra profesionalių ir mėgėjiškų al
bumų su palinkėjimais draugams. 
Tai mūsų kultūros dalis, paimta iš 
Mokslo Akademijos bibliotekos 
rankraščių saugyklos, kur, anot par
odos kuratorių, dar yra daugybė me
džiagos, žinomos tik keliems žmo
nėms Lietuvoje. Parodos organiza
torės tikisi, jog pavyks Varšuvoje 
išleisti natūralaus dydžio atvirutes 
su B. Rusecko albumo piešiniais.

Dailininko albumas buvo išardy
tas ir restauruotas Nerijos Macijaus
kaitės rankomis. Parodoje jo lapai 
iškabinti taip, jog susidaro įspūdis 
lyg vieną po kito vartytum albumo 
lapus. Skaidrioje erdvėje matosi po
pieriaus vandens ženklai - mistinės 
žuvys “plaukiančios“ per Vilniaus 
peizažą. Žiūrinėjant šį albumą, į gal
vą ateina J. L Kraševskio mintys: 
“Viskas gali būti gražu, ką tik me
nininko siela mokės pakelti iki idea
lo. Kuo galingesne, didesne grožio 
aiškeregyste apdovanotas genijus, 
tuo iš mažesnio jis kuria“.

Erika Umbrasaitė

Koncertinio sezono Operos ir baleto teatre atidarymo akimirka.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Rugsėjo pradžioje Valstybinis 
simfoninis orkestras, diriguojamas 
Gintaro Rinkevičiaus, atidarė kon
certinį sezoną Vilniaus operos ir ba
leto teatre. Pirmoje dalyje skambėjo 
L. Bemsteino simfoniniai šokiai iš 
miuziklo “West Side Story“ bei G. 
Gershwino “Rhapsody in blue“. For
tepijonu skambino P. Stravinskas.

Lietuvaitė Arina laimėjo du svarbiausius prizus Sopote 
ir Grand Prix Brašove

Ansamblio “Veto Bank“ solistė 
Arina Sopoto festivalyje laimėjo aukš
čiausią apdovanojimą Grand Prix ir 
15 000 JAV dolerių premiją bei kon
cerno “Coca cola“ prizą “Jaunam ir 
daugiausia vilčių teikiančiam talen
tui“, 3000 JAV dolerių premijąj

Konkurse dalyvavo 19 atlikėjų. 
Lietuvaitė buvo vienintelė dainininkė, 

Antroje dalyje žiūrovai klausėsi J. Ru- 
terio "Magnificat“, solistė - I. Orentai
tė (sopranas). Koncerte dalyvavo ber
niukų ir jaunuolių choras “Ąžuoliu
kas“. Pasak orkestro direktoriaus E. 
Butvydo, tai pirmasis nenuostolingas 
koncertas: salėje visos sėdimos ir sto
vimos vietos buvo užimtos, muzikos 
buvo klausomasi net už atvertų durų.

kurią publika plojimais ir “bravo“ 
šūksniais privertė sugrįžti į sceną. Kai 
kas jos nuostabų žemo tembro balsą 
lygino su tokių dainininkių kaip Mar
lene Dietrich, Ella'os Fitzgerald voka
lu. Po triumfo Sopote Arina gavo ne
mažai pasiūlymų koncertuoti įvairiose 
šalyse, įrašyti plokšteles. Iš Sopoto 
festivalio ji išvyko į Rumunijos tarp

Simfoninis orkestras savo kon
certinį sezoną pradėjo rugpjūčio 28 
d. Mažeikiuose, tęsė Klaipėdoje. Ne
trukus orkestras išvyks į Lenkiją da
lyvauti festivalyje “Varšuvos ruduo“. 
Po to - koncertai Olandijoje, spalio 4 
d. - Miunchene, festivalyje “Europa 
Musicale“, kur pasirodys tarp 33 ge
riausių Europos simfoninių orkestrų.

tautinį Brašovo popmuzikos festivalį, 
kur laimėjo savo trečiąjį Grand Prix ir 
10 000 JAV dolerių premiją. Kitų 
metų balandžio mėnesį Arinos laukia 
dar vienas išbandymas - Airijoje įvyk
siantis Eurovizijos konkursas. Pirmąjį 
Grand Prix 22 metų daininkė iš 
Kauno iškovojo pernai Jūrmalos fes
tivalyje.

Kultūros darbuotojo užrašai
Šie eseistiniai pasakojimai - tai ilgalaikio kultūros darbo ir teorinių 

pasvarstymų rezultatas. Juose įvairūs kultūros faktai, prisiminimai, susi
tikimai su darbščiais žmonėmis, Lietuvos aktualijos, pamąstymai, kritinės 
išvados...

Kultūrą aprėpti vienu akipločiu neįmanoma. Tai labai sudėtingas 
audinys, margaspalvis raštas. Užrašuose norima dar ir dar kartą prisi
minti mūsų tautos tradicijas, išryškinti kaimo gyvensenos ypatumus. 
Kultūra - tai dorovingumo pamatas, grožio salos, tautiškumo branduolys. 
Dabarties metas mūsų kultūrai nėra palankus. Ekonominės permainos, 
socialinės negandos, teisinė netvarka, dorovės nuopuoliai - visa tai 
nukreipia dėmesį nuo kultūros, palieka ją užmarštyje. Tad ir verta pas
varstyti, pasiginčyti, pasitarti. Verta prisiminti, kas mūsuose būta gera, o 
kas - tiktai laikina, povo plunksnomis pakaišyta. Suprantama, tai ne 
teorinė studija, ne sociologinis etiudas, tai labiau publicistinis pasidairy
mas, sava žiūra...

Gerasis kaimo žmogau
Kai susitinku seną kaimo žmogų, 

norisi jį pakalbinti. Ne, ne dėl to, kad 
didelę naujieną jam paskyti ar ištar
mę pabyloti, bet dėl to, kad norisi iš
girsti dar gyvą kalbą, kuri primena 
mano vaikystės dienas. Toje kalboje 
liko viskas: intonacijos įvaira, kuriai 
gyvai pritaria santūrūs gestai, savai
mingas mąstymas, nepasidavęs jo
kioms prievartoms, žodžio gyvybė, 
kurioje slepiasi lietuviškos kalbos di
dybė ir paprastumas, sakinio banga
vimas, kai dialogas persipina su mo
nologais, o klausimai ir atsakymai 
maišosi per viena, kaip koks žaliasis 
vardadienio vainikas.

Pažiūrėkite į seno žmogaus veidą, 
kuomet jis prisiminimais apstotas, 
kuomet geri žodžiai plūsta bango
mis. Klausais, stebiesi nepaprastu 
žmogaus dosnumu ir taurumu. Jie to
kie natūralūs, gamtiški. Nieko apsi
mesto, dirbtino. Išsaugoti, neišbars
tyti kaimiškąjį gerumą - didžiulė 
Dievo palaima ir neužmarštis. Tik 
kaimietis (labiausiai senosios kartos) 
dar išlaikė šitą pirmapradišką norą 
būti geru ir nuoširdžiu. Tai; dievaži, 
ne poza, ne apsimetimas, o įgimtas, 
tiksliau, išsaugotas dvasingumas, 
kurio nebeturi tie, kurie gimė bol
ševizmo metais, kurie iš mažens juto 
prievartą, išdavystes, matė melą, 
apgaulę, jautė smurtą ir neapykantą.

Kaimiečio buities laukas labai ne
platus, bet dvasios erdvė neaprėpiama. 
Vis norisi, neįžeidžiant kaimo, kalbėti 
apie tą kaimą, kuris buvo anksčiau, 
kurio trupinėlių lyg mažų oazių dar iš
liko Lietuvos kraštų pakraštėliuose. 
Kaip išsaugoti jas, kaip prie jų pa
kviesti ištroškusius, kaip sužadinti ne 
griovimo, bet statymo aistrą. Ar pra
dėti nuo tų, kurie lopšyje žaidžia su 
spalvotais skambalėliais, ar kalbėtis ir 
su tais nihilistais cinikais, kurie lyg pi
lietinio karo komjaunuoliai, Korčagi- 
no vaikaičiai, veržiasi, stumdosi, grū
dasi. O išsiveržus paaiškėja, kad nieko 
daugiau sieloje nebėra. Atsiveria lau
kas, o ką jame veikti - nežinia.

Nutolau nuo kaimo žmogaus dėl 
to, kad vėl noriu prie jo priartėti ir jį 
suprasti.

Kultūra dorovės sankryžoje
Apie dorovę, rodos, visi supranta. 

O apie kultūrą? Taip pat? Žinia, tai 
nelygiavertės sąvokos, bet tarp doro
vės ir kultūros yra glaudus rišlumas. 
Viena kitą sąlygoja, viena nuo kito 
priklauso. Sunkiau yra nustatyti tos 
priklausomybės laipsnį. Gal to daryti 
ir nereikėtų, jeigu nebūtų itin daug 
žmonių, kuriems atrodo, kad kultūra 
tėra laisvadienio pramoga, televizijos 
serialas, detektyvinis skaitalas. Turbūt 
kultūra labiau veikia dorovę negu at
virkščiai, nors vėlgi tiesioginių sąsajų 

nelengva surasti.
Žmogaus kultūringumas ne vien 

tiktai apsiskaitymas ar išsimokslini
mas. Kultūringumas - tai dvasinė inte
ligencija, dorai dirbamas darbas, de
mokratinės pažiūros, orientacija šių 
dienų gyvenime.

Ir tai dar ne viskas. Apie inteligen
tiškumą šiandien kalbama prabėgo
mis, ir tas kalbėjimas dar nėra inteli
gentiškų žmonių sambūris. Tas kalbė
jimas dažnai nekvalifikuotas. Inteli
gentiškumas prarado savo pirminę 
prasmę. Juolab kad gyvenimas dabar 
toks pramaišingas ir įkyriai nepasto
vus. Vos ne kasdienės politinės per
vartos ardo žmonių dvasinę pusiaus
vyrą, o kultūra seniai nustumta į pašalį 
kaip neturtinga tarnaitė ar pasyvi ste
binti panelė.

Inteligentą ugdė kultūra, tradicijos, 
šeimos aplinka. Kaip neprisiminti Ja
nulaičių, Jablonskių, Biržiškų, Vilei
šių, Landsbergių šeimas ir šeimynas, 
kurios Lietuvos kultūroje įvairiapusia 
veikla šviečia ryškiausiomis spalvo
mis. Išeina iš gyvenimo Galaunės ir 
Poškos, Urbšiai ir Slavėnai, Dundulie
nės, inteligentiškumu sušildę visus, su 
kuriais jiems teko bendrauti ir bendra
darbiauti. Dabar tokio meninio ir 
mokslinio ryškumo žvaigždės nebesu- 
švinta kultūros padangėje.

Ne, ne vien padaryti darbai rodo 
asmenybės koordinates, bet daugiau 
asmenybės šviesa, kuri atsklinda iš 
pokalbio, interviu, straipsnio. Minties 
skvarbą, įtaigos jėga, tiesos ir teisingu
mo dimensijos, gerumo sklidina tos 
aplinkos erdvė, pagarba žmogui ir jo 
asmeniui - štai tos didžiosios inte
ligentiškumo šakos ir giliosios šaknys.

Papročiai - kasdienos puošmena
Buitis nuvargina sielą, o kasdieny

bė apsineša rutinos dulkėmis, kurios 
gali pagraužti sielą, sumenkinti asme
nybės tapsmą. Liaudies patirtis, peda
goginės žmonių nuostatos, dorovinio 
pasaulio suprastis, bendravimo pras
mės - tai kasdienybės siekiniai, ap

mąstymo lygmenys.
Šito išdava - sudėtingas ir komuni

kabilumu grįstas papročių pasaulis. Jo 
ištakos - pirmykščiame žmonių gyve
nime. Gamtos paslaptys tarytum nusi
leisdavo ant žemės, priartėdavo prie 
žmonių. Kai dienos, o ypač naktys, 
buvo paslapčių prisodrintos, tai žmo
nės bandė gintis nuo jų įvairiabūdiš- 
kai. Vieni tikėjo burtais, dvasiomis, 
kiti kūrė sakmes apie velnius, aitvarus 
ir kaukus, o treti bandė į pasaulį žvelg
ti blaiviau ir daug paprasčiau, neuž
dengdami jo paslapties aureole. Pa
protinė teisė lengvino genčių santy
kius, o pats paprotys įgydavo nepaaiš
kinamų prasmių.

Ypač yra daug papročių, susietų su 
šventėmis, svarbiausiais gyvenimo 
įvykiais: gimimu, krikštu, vestuvėmis, 
vardo diena, mirtimi. Ir darbas, ir 
šventės buvo apgaubti įvairiais papro
čiais, susietais su žmogaus tapsmu 
žmogumi. Ir sveikinimasis, ir pirmo
sios saujos sėja, ir žegnonė prieš dide
lę kelionę, ir kepurės nusiėmimas pra
einant pro laidotuvių procesiją siejasi 
su amžinaisiais būties dalykais.

Kasdienybės ritualizavimas papro
čių dėka įamžina senųjų kartų patirtį ir 
jos perduotį jaunesnėms kartoms. Su 
papročiu siejasi pagarba, dėkingumas, 
atlaida, nuolanka. Per paprotį išreiš
kiamas požiūris į pasaulį apskritai. Ir į 
žmogų taip pat. Paprotyje sukonden- 
suota žmonių bičiuliški santykiai, 
nuoširdus bendravimas. Netgi tarp 
“viso gero“ ir "sudieu“ yra ne tiktai 
prasminiai (semantiniai) skirtumai, bet 
ir giluminis podirvis, kuris neiškart 
paaiškinamas. Kasdieną puošia šven
tė, pakylėtas, apeigomis ir papročiais 
apipintas gyvenimas, kurio tąsa - iš 
istorinės žmonių atminties, iš buvu
siųjų kartų gyvastingo būvio.

Gimtojo kaimo šnekos
Bėga upė šaltuonėlė, nusinešdama 

vaikystės džiugulį, jaunystės ilgesį, 
pasigaudama buvusių dienų nuo
taikas. Šlamščia vėjas per pūdymojų, 

plazda debesų driekenos, virpuliuoja 
liepos šakelės. Tėvas triūsinėja po 
kiemą, motina darbų atokvapoje sėdi 
prie ratelio. Ruduo rūstauja, padau
žomis lėkdama per kaimą, o vieške
lio pakraščiai nudrėbti purvėteškom. 
Siauties rudine, avies pusbatėliais ir 
liuoksom į mokyklą per ilgaplotį dir
voną, iš kurio vos bekyšo smilgų 
ilgūnėlių šiurpsinčios galvelės.

Tai mano žemė, tai mano kaimo 
spalvos, apie kurias galima pasakoti, 
pasakoti. O kalba toji paprasta, šneka 
nevadinama, nes jos ypatumai neryš
kūs, tarmių mokovams nesvarbūs. 
Taip nutiko - nuo žemaičių bėgta, 
link didžiųjų aukštaičių nepriglūsta. 
Myškas, vilks, nuaja - tai pailgėji
mas, - to trumpojo balsio, tai galūnė
lės santrumpa, tai a ir ė sumišai.

Aišku, žodžiai, tai jau kitas reika
las. Jų gali rieškutėmis semtis, netgi 
pasirinktinai, pasidairydamas, ar dar 
nekyšo koks didnosis pašlemėkas 
primirštas, bet grinsavis. Pasičiupai 
tokį paplastūną, besiraičiojantį tarpu
pirščiais, suspaudei delnais, sušildei 
ir paleidai skrajoti į žmones. Sueina 
būrelis - trys penki kaimo pašnektai, 
pavyzdžiui, Skačkauskas, pora Litvi
nų ar du Jankauskai, stokis gretimais 
ir klausykis, ausis patempęs. Lekia, 
spurda, virsta, tvinsta žodžių 
potvynė. Vienas greitakalbis visiškai 
pamiršta, kad yra galūnė, kitas 
lėtaeigis taip šaknies balsį tempia, 
kad, rodos, ir saulė įdienos, kol per 
priesagų grūstį iki galūnės nusika- 
banos. Trečias vis priduria: taip, taip, 
va va, nuja, nuja, ale ale, tai tai, vas 
vas. Vis padvigubindamas, - tai visai 
kitas tikrumas ir įtaigojimas.

Žodžiai sušvintą visom spalvom, 
kai jie tariami ten ir tokie, kokie čia 
užgimė lygumėlėse ir pagojuose, 
paupiuose ir molojuose. Tas žodis 
dar vis gyvas gyvulėlis, vos ką 
sumanei ir pasakei, vos ištarei ir 
suskambėjo Aukštaitijomis...

(Bus daugiau)
Aleksandras Šidlauskas
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Protui neturi būti užtveriamas kelias, 
vedąs link paslapties

Gerbiamas Švietimo ir Kultūros 
Ministre, Gerbiamas Rektoriau. Ger
biami Profesoriai, kultūros ir meno 
pasaulio Atstovai!

Pirmasis iš Romos popiežių ap
lankau Baltijos šalis ir tikrai džiau
giuosi, kad galiu susitikti su jumis po 
šios garsios "Alma Mater“ stogu. Jau 
daugelį amžių ji yra plakanti jūsų 
miesto širdis, savo įvairialype inte
lektualine veikla besistengianti su
vokti ypatingą šios tautų ir kultūrų 
kryžkelės pašaukimą, apie kurį ką 
tik dabar kalbėjo šios įžymios moks
lo šventovės Rektorius; už jo raiškų 
ir pagarbų, visų jūsų vardu Popiežiui 
tartą žodį maloniai dėkoju.

Šis nuoširdus Jūsų man surengtas 
priėmimas nestebina todėl, kad jis ne 
tik kyla iš Jūsų jausmų taurumo, bet 
taip pat įsilieja į gilią bičiuliškų ir 
vaisingų santykių tarp jūsų Tėvynės 
ir Katalikų Bažnyčios istoriją. Tai 
gali paliudyti ir šis Universitetas. 
Kaip žinoma, vyskupas Valerijonas 
Protasevičius jį'įkūrė, kad ir Vilnių 
paliestų tas kultūrinis ir apaštalinis 
pakilimas, kurį Europoje ir pasaulyje 
sužadino Jėzaus Draugija. Be to, 
tūkstantis penki šimtai septyniasde
šimt devintaisiais (1579) metais ma
no pirmtakas Grigalius Tryliktasis 
(XIII) ir Lenkijos karalius, Lietuvos 
Didysis Kunigaikštis Steponas Bato
ras Universitetą apdovanojo teisėmis 
bei privilegijomis. Šitaip jūsų ’’Alma 
Mater“ įsteigimui ir augimui Katalikų 
Bažnyčia atliko neantraeilį vaidmenį.

Deja, istorijos tėkmėje iš pradžių 
susiklostę bičiuliški santykiai ne vi
suomet buvo gerbiami. Ypač neseniai 
prabėgusiais metais tarp šių sienų 
buvo girdėti Bažnyčiai ir jos mokslui 
kritiški, kupini įtarumo ir net atviro 
priešiškumo balsai. Dėl to mano 
šiandieninis pokalbis su jumis yra itin 
reikšmingas. Jis atverčia naują jūsų 
šalies kultūros gyvenimo puslapį.

Praeityje - ilga ir skausminga is
torija. Užtat jaučiame nenumaldomą 
būtinybę žvelgti į ateitį. Kad šių be 
galo ilgų dešimtmečių patirtis mus 
praturtintų, istorinė atmintis negali 
būti ištrinta. Šiuo laikotarpiu ir jūsų 
Šalis patyrė žiaurią diktatūrą, kuri 
teisingumo ir lygybės vardu panieki
no asmens, visuomenės laisvę ir oru
mą. Kaip visa tai galėjo atsitikti?

Analizė būtų sudėtinga. Man re
gis, derėtų pasakyti, jog čia ne pa
skutinė priežastis - kovingasis ateiz
mas, iš kurio marksizmas sėmėsi 
įkvėpimo. Šis ateizmas užgavo ir pa
tį žmogų, nes trypė jo orumo pagrin
dą ir tvirtą laidą. Prie šios klaidos 
prisidėjo kitos: materialistinė istori
jos samprata, kraštutinis konfliktinis 
požiūris į visuomęnę, ’’mesijinis“ 
(kabutėse) vaidmuo, skirtas valstybė
je šeimininkavusiai vienintelei parti
jai. Dėl visa to ši sistema, iš pradžių 
ketinusi išvaduoti žmogų, galų gale 
padarė jį vergu.

Tačiau marksizmas - ne vienin
telė mūsų amžiaus tragedija. Iš kitos

Per susitikimą Šv. Jonų bažnyčioje. Popiežius pasirašė Vilniaus 
universiteto Garbės svečių knygoje ir paliko atminimo dovaną.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

pusės - ne mažesnė ir ’’dešiniųjų“ 
režimų atneštoji žala. Jie “nacijos“ ir 
“tradicijos“ vardu lygiai taip pat pa
niekino orumą, kuris nepriklausomai 
nuo rasės, įsitikinimų ir asmeninių sa
vybių priklauso kiekvienam žmogui. 
Kaip čia neprisiminus nacizmo paro
dyto baisaus smurto, ypač prieš žydų 
tautą, pasmerktą sunaikinimui tariamo 
rasinio pranašumo vardu ir dėl bepro
tiškų viešpatavimo kėslų?!

Antra vertus, pagal teisinės valsty
bės principus kurtose “demokratijose“ 
buvo ir dar šiandien galima pastebėti 
tarp formalaus laisvės, žmogaus teisių 
pripažinimo ir gausių neteisybių bei 
socialinės diskriminacijos toleruoja
mus ryškius prieštaravimus. Iš tiesų, 
čia turime omenyje socialinius mode
lius, kur laisvės principas ne visada ei
na kartu su moraline atsakomybe. De
mokratinėms santvarkoms gresiantis 
pavojus - tapti tam tikra sistema taisy
klių, nepakankamai įsišaknijusių į ver
tybes, kurių negalima atsisakyti, nes 
jos įdiegtos į pačią žmogaus esmę. Jos 
turi būti kiekvieno sambūvio pagrin
das ir jokia dauguma, nesukėlus! žmo
gui ir visuomenei pragaištingų pasek
mių, jų negali atmesti. Bažnyčia tvirtai 
kėlė balsą prieš tokį laisvės iškraipy
mą tiek politinėje, tiek ir ekonominėje 
srityje. Šia prasme nuo pat Leono Try
liktojo (XIII) enciklikos Rerum No- 
varum kartu su socializmu buvo pas
merktas ir ekonominis liberalizmas, 
nepaisantis jokių ribų ir neatsižvel
giantis į solidarumo keliamus reikala
vimus. Bažnyčia ir šiandien be atvan
gos priešinasi tiems visuomenės po
slinkiams, kurie tariamos teisės į lais
vę vardu tinkamai neapsaugo gims- 
tančiųjų žmogiškosios gyvybės ir silp
niausių visuomenės klasių orumo.

Mūsų amžiaus istoriją supurtė vi
sokie totalitarizmai ir ligotos demo
kratijos. Besikeičiančios ir viena kitai 
prieštaravusios santvarkos turėjo savi
tus, išskirtinius bruožus, bet, manau, 
nesuklysime pasakę, jog visas jas pa
gimdė toji imanentiškoji kultūra, 

kuri paskutiniais amžiais taip plačiai 
pasklido po Europą ir atnešė Dievo 
nepripažįstančius, su jo planais žmo
gaus atžvilgiu nesiskaitančius asmens 
ir visuomenės projektus.

Tik ar gali žmogus egzistuoti ir “iš
likti“ be Dievo? Antrasis visuotinis 
Vatikano susirinkimas labai teisingai 
priminė, jog “kūriniai be Kūrėjo iš
nyksta“ (Gaudium et Spės. 36). Var
gas, jei ši esminė tiesa užmirštama!

Dar laimė, kad Dievas, kurį ateisti
nė kultūra veltui mėgino išbrukti iš 
žmogaus gyvenimo, vis iš naujo grįžta 
ir pasirodo, tiesia kelią per didžiuosius 
klausimus, į kuriuos mokslo ir techni
kos atradimai nemoka ir negali atsa
kyti. “Šiuolaikinės pasaulio evoliuci
jos akivaizdoje, - pabrėžia Susirinki
mas, - kasdien auga skaičius žmonių, 
kurie arba kelia arba iš naujo aštriai 
svarsto svarbiausius klausimus: kas 
yra žmogus? Kokia kančios, blogio ir 
mirties prasmė, jei, nepaisant visos pa
žangos, šie reiškiai dar tebeegzistuoja? 
Kam reikalingi tokia brangia kaina 
pirkti laimėjimai? Ką žmogus gali 
duoti visuomenei? Ko jis gali iš jos 
laukti? Kas bus po šio žemiškojo gy
venimo?“ (Gaudium et Spės, 10).

Tokių neišvengiamų’ klausimų 
akistatoje Dievas, tikrasis ir vienintelis 
Dievas, Paslaptis, iš kurios visa gema 
ir gauna prasmę, nuolatos pasirodo 
žmogaus širdies akiratyje, žadina gilų 
ir išganingą ilgesį. “Sukūrei mus, 
Viešpatie, dėl savęs ir nenurims mūsų 
širdis, kol neras atilsio tavyje“, - dūsa
vo didysis Augustinas (Išpažinimai, 
1, 1, 1). Dievo siekimas yra būties 
įstatymas, kurio jokia santvarka nieka
da negalės nuslopinti.

Jūs, kultūros ir mokslo žmonės, la
biau nei kiti esate atsakingi, kad pro
tui nebūtų užtveriamas kelias, ve
dąs link paslapties.

Ši jūsų pareiga įsibrauna ne iš ša
lies, - tarsi pažabojanti mokslinį tyri
nėjimą ir apribojanti laisvę. Iš tikrųjų 
ji atsiranda iš nuoseklios logiškos 
mąstysenos.

Mąstydamas žmogus pajunta savo 
ribotumą, suvokia, kad jis pats nėra 
tiesa. Priešingai, - jos turi lyg apgrai
bomis ieškoti. Tuo pačiu metu pastebi, 
kad ieškodamas tiesos negali ir nepa
jėgia pasitenkinti nei atrasta jos dali
mi, nei mažais trupiniais, - jis vis la
biau galingai yra traukiamas aukštyn, į 
begalybę.

Kerinčiai proto veiklai yra būdingas 
šis esminis veržlumas, dėl kurio žmo
gus atsiduria tarp savo riboto suvokimo 
ir absoliuto troškimo. Todėl, kai 
žmogus, giliai pasirėmęs tiksliu protu ir 
atvira širdimi “mąsto“, jau eina keliu, 
vedančiu link susitikimo su Dievu.

Tačiau pagrįstai galime klausti: ko
dėl šitiek mąstytojų atkakliausiai ir 
nuodugniausiai neigė Dievą?

I šį opų klausimą Bažnyčia atsa
ko: tiesa, kad Dievo buvimą galime 
pažinti vien protu, tačiau dabartinei 
nuodėmės sudrumstai žmonių giminei 
šis pažinimas yra labai apsunkintas 
(plg, Katalikų Bažnyčios Katekiz
mas, 37). Mąstymas nėra su niekuo 
nesusijusi smegenų veikla, bet artimai 
susietas su visu žmogaus gyvenimu.

Todėl, jei norim, kad mąstymas at
neštų brandžiausių vaisių, ypač tada, 
kai ieškom metafizinių tiesų, būtina 
puoselėti mąstymo etiką, kuri ieško 
ne vien loginio tikslumo, bet proto 
veiklai sukuria dvasinį klimatą, pasi
žymintį nuolankumu, nuoširdumu, 
drąsa, garbingumu, pasitikėjimu, ati
dumu kitiems, atvirumu Paslapčiai. Ši 
visuotinė "mąstymo“ etika neatpalai
duoja nuo tyrinėjimo pastangų, bet jas 
palaiko ir padeda. O kai veržiamės į 
Paslaptį, net nurodo kryptį. Mat yra 
vidinė sąsaja tarp "verum“ ir ”bo- 
num“: tiesos ir gėrio - tatai Dieve su
tampa su pačia jo esme.

Gerbiami ir Godotini Ponai! Da
barties įvykiai verčia mus teisėtai gal
voti, jog gyvename epochinę pasau
lio istorijos lūžio akimirką. Šiuo 
sunkiu keliu į ateitį, kurios niekas 
šiandien negali nuspėti ar nubrėžti jos 
ribų, tikrai lemiamą reikšmę turi inte
lektualų vaidmuo. Jį reikia iš naujo 
pabrėžti, ypač nūnai, kai žlugusios 
ideologijos sugriovė pasitikėjimą, o fi
losofinė mintis, ko gero, pakrypusi į 
skepticizmą ir pavojingą pragmatizmą.

Nereikia iškart galvoti, kad ši min
ties krizė gali paveikti tikintįjį - lyg ti
kėjimas privalėtų užkariauti proto 
nuopuolio paliktą tuščią lauką. Tikra
sis tikėjimas protą pripažįsta ir jį verti
na, jį ugdo ir skatina. Bažnyčios mok
slas šitai daug kartų yra pabrėžęs (plg. 
Denzinger-Schonmetzer 3015-3019; 
Gaudium et Spės, 15).

Naujame kultūros klimate, kurį dar 
reikia sukurti, esama atviros plačios 
erdvės tikėjimo pokalbiui su kultū
ra. Jis neapsiribos vien tik religinėmis 
problemomis, bet taip pat palies arti
mai susijusias didžiąsias etikos ir an
tropologijos temas.

Atnaujintas Bažnyčios ryšys su 
kultūros pasauliu, kur būtų atsižvelgta 
į skirtumus ir tarpusavio supratimą, 

regis, yra būtinas ir skubus. Šis ben
dradarbiavimas padėtų suvokti tokią, 
painią mūsų dabartį ir numatyti rei
kiamą kryptį ateičiai.

Iš tikrųjų mūsų pasaulyje apstu 
juodų baltų dėmių, čia daug šviesos 
ir tamsos. Užtat reikia kantrybės ir 
išmintingų sprendimų.

Žmoniją dar per daug žemina 
prievarta ir visokia nepakanta, mili
jonus žmonių kamuoja badas ir skur
das. Jai gresia tokio masto ekologi
nės nelaimės, kad “aplinkos tragedi
ja“ tampa ne mažiau grėsminga už 
branduolinę. Visa tai liūdina ir bau
gina. Tad kaip neatvėrus širdies vil
čiai! Juk matome, kad daugel visuo
menės sluoksnių, ypač jaunoji karta, 
trokšta naujos bičiulystės, vis aiš
kiau suvokia žmogaus teises, kultūrą 
be prievartos, stengiasi savanoriškai 
padėti vargšams ir atstumtiesiems, 
kovoti už švarią gamtą.

Taigi pinasi šviesa ir tamsa. 
Lauktoji Bažnyčios ir kultūros san
tarvė turės išsklaidyti tamsą ir atverti 
duris šviesai. Šiam tikslui, kaip svar
bus “laiko ženklas", turi padėti daug 
žadantis ekumeninis judėjimas 
tarp krikščionių, tarpreliginis dialo
gas, įvairių tikybų žmones kviečiąs 
bendradarbiauti žmonijos labui. Pra
eityje likę liūdni religinių kovų prisi
minimai, tikra tikėjimo naktis, bet 
jau aušta žadėtoji religinės taikos 
aušra, prisidedanti prie gražaus vi
suomenės sambūvio.

Taigi šių įvykių akistatoje. Gar
bieji Ponai, jūsų Universitetas, tam
pa reikšmingu simboliu. Jis įkurtas 
geografiniame centre Europos, pa
šauktos į vis artimesnę vienybę, kad 
šitaip pasitarnautų pasaulio taikai. 
Šis uždavinys gerai atitinka jos dau- 
giatūkstantmetės kultūros tradiciją. 
Senas ir gilus Europos ryšys su 
krikščionybe taip pat stiprina taiką. 
Dabar Bažnyčia, iš savo pusės, la
biau nei bet kada yra pasiryžusi dėti į 
naująją Europos ateitį savo seną ir 
visuomet naują dalį. Tai Kristaus 
“Dievo su mumis“, “Dievo su žmo
gumi“ liudijimas. Tai Dievo, kuris 
apsireiškė Sūnaus kryžiuje. Sūnaus, 
kuris tapo žmogum, paskelbimas. 
Tai Dievo - Meilės - skelbimas.

Šios Meilės paskatintas ir atvy
kau pas jus. Sujaudintas žvelgiu į jū
sų akis, pažinusias ašaras. Jūsų as
menyje apglėbiu visus ilgai kentėju
sius brolius. Bet pirmiausia trokštu 
kartu su jumis žvelgti į ateitį, į mūsų 
laukiantį pažangos ir taikos kelią.

Nebuokite, Bičiuliai, atverti du
rų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį 
ir moka atsakyti į skaudžiausius jo 
nerimo klausimus. Jis kviečia mus 
kartu darbuotis ir kurti tikrai laisvą, 
vieningą žmoniją.

Tokiomis mintimis jus sveikinu. 
Dėkoju, kad atidžiai ir nuoširdžiai 
klausėtės. Meldžiu jums, jūsų dar
bams, jūsų brangiems asmenims 
Dievo palaimos. (Popiežiaus kalba. 
Pavadinimas E LR).

Kunigas Kazimieras Juozas Ambrasas 
treji metai Vatikano radijuje

"Radijas be jokių tautinių sienų 
palaiko nuolatinį ryšį su Bažnyčia

Jonas Paulius U

I Lietuvą kartu su Popiežiumi 
Jonu Pauliu II buvo atvykę 50 žur
nalistų, akredituotų Vatikane. Viso 
šį vizitą stebėjo apie 600 žurnalistų, 
pusė iš jų - Lietuvos. Tuo metu, kai 
mūsų krašte lankėsi Šventasis Tė
vas, Vatikano radijo lietuviškųjų lai
dų redakcija laikinai buvo įsikūrusi 
Lietuvos radijo studijoje. Ten ir su
sitikau kunigą Kazimierą Juozą 
Ambrasą, jau trejus metus dirbantį 
šioje radijo stotyje ir vadovaujantį 
lietuviškųjų laidų skyriui.

Ta proga leiskite trumpai primin- 
i Vatikano radijo istoriją, kuri pra- 
idėjo 1929 m., kai Laterano sutarti

mi Italija pripažino Vatikano valsty
bę. Pirmosios laidos pradėtos trans
liuoti 1931 m., leidus Popiežiui Pijui 
XI. Dabartinis Romos popiežius Jo
nas Paulius II skiria nepaprastą dė
mesį Vatikano radijui, jis net pasiūlė 
išplėsti jo veiklą - tai galėtų stiprinti 
ryšius tarp įvairių šalių krikščioniš
kų bažnyčių. Šioje radijo stotyje dir
ba 430 žmonių, 415 iš jų - pasaulie
čiai. Vatikano radijo generalinis di
rektorius P. Pasuale Borgomeo S.J. 
Kasdien galime girdėti įvairiomis 
pasaulio kalbomis transliuojamas 
laidas, du kartus per savaitę trans
liuojamos laidos mažųjų Afrikos 
tautelių kalbomis. Pirmą kartą lietu
vių kalba “Garbė Jėzui Kristui“ nu
skambėjo 1940 m. lapkričio 27 d. 
Tuometinis Lietuvos atstovas prie 

Apaštalinio sosto St. Girdvainis 
paprašė popiežių Pijų XII, kad jis 
leistų transliuoti lietuviškas laidas 
kartą per savaitę. Baigiantis Antra
jam pasauliniam karui trūko bendra
darbių, todėl lietuviškos programos 
buvo nutrauktos. Po karo jos buvo 
transliuojamos jau keturis kartus per 
savaitę, nuo 1955 m. - kasdien. Pir
masis vedėjas buvo vyskupas Pran
ciškus Bučys, jį pavaduodavo Juo
zas Vaitkevičius. Jiems padėdavo ir 
kiti Romoje gyvenę lietuvių kunigai 
marijonai. Karo pabaigoje Vatikano 
radijuje dirbo kunigai V. Balčiūnas, 
L. Tulaba, P. Jatulis, J. Bičiūnas, B. 
Lubinas. Nuo 1950 m. jame dirbo 
Vytautas Kazlauskas, aštuonerius 
metus vadovavęs skyriui, dabar - 
Vytauto Didžiojo universiteto profe

sorius, dirba Kauno tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje. Beje, šis žmo
gus Lietuvoje yra įsteigęs fondą 
“Vaikų tėviškės namai“. Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo Sosto 
Kazimieras Lozoraitis už ilgametį 
darbą Vatikano radijuje buvo apdo
vanotas specialiu Šventojo Tėvo or
dinu, kai 1992 m. liepos 11 d. Po
piežius Jonas Paulius 11 priėmė K. 
Lozoraičio skiriamuosius raštus. Va
tikano radijuje sukauptas didelis lie
tuviškų programų archyvas, apiman
tis 30 metų laikotarpį. Jį manoma 
perduoti Kauno kunigų seminarijai. 
1990 m. Vatikano radijo lietuviškų
jų laidų redakcijai sukako penkias
dešimt metų. Ta proga Jonas Paulius 
II aukojo šv. Mišias privačioje Po
piežiaus koplyčioje. Kartu koncele- 

bravo 10 lietuvių kunigų. Šiuo me
tu Vatikano radijo lietuviškųjų lai
dų redakcijoje be jau minėto kuni
go K. J. Ambraso dirba J. Mali
nauskas iš Punsko, Lenkijos lietu
vis, padeda kunigas V. Veilentas ir 
I. Vaišvilaitė, korespondentė iš 
Amerikos, J. Lukošius, korespon
dentas Vokietijoje, iš Lietuvos in
formaciją siunčia "Katalikų pasau
lis“ ir “Naujasis židinys“.

Kunigas K. J. Ambrasas atvyko 
į Romą dirbti Vatikano radijuje 
1990 m. sausio 28 d. Mirus kuni
gui Vincentui Pupiniui, buvusiam 
lietuviškų laidų redakcijos vedėjui, 
1993 m. kovo 27 d. jam buvo pati
kėtas šis postas. O prieš tai buvo il-

Nukelta į 7 psl.

4



1993 m. rugsėjo 23 d. N r. 37 (2272) EUROPOS LIETUVIS 5

Ekonomisto žvilgsnis iš Didžiosios Britanijos

Ar gerai Lietuva eina nauju keliu?
Mums, užsienyje gyvenantiems 

lietuviams, dažnai yra nelengva su
vokti Lietuvoje gyvenančių tautie
čių pažiūras į darbą, visuomeninę 
atsakomybę už iki šiol įvestą vals
tybinę santvarką ir jos vykdytojų - 
valdininkų ir gal net valdžios žmo
nių - pareigų supratimą. Tuo klau
simu labai protingai ir objektyviai 
"EL" Nr. 32 pasisakė Kanados lie
tuvis prof. R. Vaštokas.

Man kaip ekonomistui taipogi 
rūpi Lietuvos ateitis, o ypač krašto 
ekonominis gyvenimas ir dabartinė 
to gyvenimo santvarka. Kokiu ke
liu dabar vystysis Lietuvos gyveni
mas, kai jau tik 25% gyventojų dir
ba žemės ūkyje? Kaip versis kiti 
75%, kad galėtų užsidirbti sau pa
dorų gyvenimo lygį? Garsus britų 
politikas Lordas Salisbury šio šimt
mečio pradžioje pasakė, kad di
džiausia klaida politikoje yra prisi
laikyti jau atgyvenusios valdymo 
santvarkos. Ar gerai eina Lietuva 
nauju keliu?

Po beveik 50 metų sovietinės 
okupacijos Lietuva dabar, kaip ir 
kitos buvusios sovietinėje sudėtyje 
valstybės, bando surasti kelią į va
karietišką demokratiją ir rinkos 
ekonomiką. Tačiau ar tas daroma 
racionaliai, ar privatizacija tiek že
mės ūkyje, tiek pramonėje daroma 
taip, kad duotų kraštui ir jo gyven
tojams kuo didesnės naudos, mums, 
užsienio lietuviams, kelia abejonių. 
Vykdyti, sakysime, pramonės pri
vatizaciją reikia taip, kad toji pri
vatizacija patenkintų ne vien tik 
vietinės rinkos reikalavimus, bet 
taipogi kad kiek galima daugiau 
patiektų gaminių užsienio rinkoms, 
ypač Vakarų Europos, t. y. tvirtos 
valiutos kraštams. Ypač svarbu tą 
industriją rekonstruoti pagal pa
skutinius Vakarų technikos reikala
vimus.

Visuomenę aptarnaujančių įmo
nių, tokių, kaip elektros, vandens, 
pašto, geležinkelių ir panašių, pri
vatizavimas turi būti labai atsargiai 
apgalvotas, kad nebūtų sukurti vi
suomenę išnaudojantys monopoliai.

Planuojant Lietuvos pramonės 
ateitį taipogi reikėtų turėti galvoje 
kitų dviejų Baltijos valstybių ga
mybinę struktūrą, kad nebūtų su
daryta beprasmė konkurencija. Tu
rėtų būti gerai apgalvota 3 valsty
bių ekonominė sutartis.

Planuojant pramoninės gamy
bos ateitį turėtų būti padaryta tarp
tautinės rinkos apžvalga (market 
research). Tas galėtų būti atlikta 
per mūsų ambasadas, svarbes
niuose kraštuose jose turėtų būti 
tame reikale nusimanančių preky
bos ar pramonės patarėjų. Tam 
taipogi iki tam tikro laipsnio būtų 
galima panaudoti Lietuvoje esan
čių svetimų valstybių ambasadų 
personalą.

Visi buvę komunistiniai kraštai 
dabar susiduria su problemomis 
dėl perėjimo į rinkos ekonomiką. 
Net ir Vokietija, turėdama milži
niškus finansinius resursus, kanki
nama nemažos bėdos dėl Rytų Vo
kietijos įjungimo į Vakarų ekono
minę santvarką. Iš mažesnių vals
tybių gal tik Vengrija ir Čekija tuo 
atžvilgiu turi mažiau problemų. 
Tose valstybėse vien Vokietija turi 
įkūrusi apie 500 filialų.

Iki šiol vykdyta žemės reforma 
Lietuvoje nebuvo gerai apgalvota, 
neracionaliai įgyvendinta. Buvu
sieji kolektyviniai ūkiai buvo lik
viduoti be iš anksto numatyto pla
no, didelė dalis gyvo ir negyvo in
ventoriaus buvo išvogta ar likvi
duota.

Vienas iš įtakingiausių Europos 
finansinių dienraščių ’’Financial 
Times“ rugpjūčio 18 d. laidoje ra
šo, kad Lietuvos žemės reforma 
sukūrė daugybę problemų. Lietu
voje padarytos klaidos, laikraštis 
sako, gali būti pavyzdžiu kitiems 
buvusios SSSR kraštams. Taipogi 

sakoma, kad Lietuvoje 1058 kolekty
viniai ūkiai buvo išdalinti į 412 000 
žemės gabalų, dauguma ne daugiau 
kaip 3 ha. Tokia, girdi, dosni re
forma sukūrė 104 000 ūkininkų. Tas 
laikraštis taip pat sako, kad dar yra 
450 000 prašymų žemei gauti. Dėl 
tokios reformos derlius labai nukri
to. Pavyzdžiui, bulvių derlius paly
ginti su 1992 m. nukrito 66%, o javų 
72%. Lietuva nori sekti Danijos pa
vyzdžiu, kur vidutinio ūkio dydis y- 
ra 40 ha ir dar yra tendencija ūkiams 
didėti.

Teko skaityti, jog Lietuvoje yra 
balsų, kad žemės ūkį reikėtų apleis
ti, nes nebus rinkos žemės ūkio pro
duktams. Tai yra trumparegiška pa
žiūra. Pasaulyje kasmet priauga 91 
milijonas žmonių. Ir jiems reikės 
valgyti. Žinoma, Lietuva turėtų ga
minti tuos produktus, kuriems yra 
geriausia rinka. Sakysime, Lietuvoje 
gerai auga linai. Jų pluošto ir audi
nių Europoje ir JAV yra didelis pa
reikalavimas. Europoje dabar yra 
propaguojami vadinamieji ’’organi
niai“ žemės ūkio produktai. Lietuva 
galėtų juos gaminti. Yra ir kitų pro
duktų, kuriems Lietuva galėtų suras
ti rinką. Tad neapleiskime, o tobu
linkime Lietuvos žemės ūkį.

Lietuva turi nemažai gabių žmo
nių amatuose. Jų produkcijai taipogi 
reikėtų surasti rinką. Ypač rastų rin
ką Vakarams pritaikyti lininiai audi
niai.

Neturint pakankamai duomenų 
neįmanoma padaryti tikslią Lie
tuvos finansinę analizę. Be metinio 
biudžeto taipogi reikėtų turėti kraš
to mokėjimų balansą, t. y. kiek 
gauta iš užsienio valiutos už eks
portuotas prekes ir suteiktus patar
navimus ir kiek apmokėta už im
portuotas prekes, kaip, pavyzdžiui, 
naftą, dujas, metalus, anglis ir kitas 
žaliavas. Kiek išleista ambasadų 
išlaikymui, kelionėms į užsienį - 
tiek valdžios žmonėms, tiek tu
ristams. Mokėjimų balansą Di
džioji Britanija skelbia kiekvieną 
mėnesį. Taipogi reikėtų duomenų, 
kiek gauta iš užsienio paramos au
kų ir paskolų pavidalu. Pagal aukš
čiau minėto ’’Financial Times“ da
vinius iš Vakarų Lietuva yra gavusi 
48,7 milijonus dolerių, iš kurių 3,8 
milijonai dolerių buvo gauti iš 
Europos Bendrijos. Man atrodo, 
kad kiti kraštai yra gavę proporcin
gai daugiau. Turint galvoje, kiek 
yra užmokėta Rusijai už naftą, du
jas ir kitus produktus ir taipogi už 
importuotas iš kitų kraštų prekes, 
ambasadų išlaikymą ir t. t., aukš
čiau minėtų dolerių turbūt liko la
bai mažai.

Reikia džiaugtis, kad pagaliau 
yra atgaivintas Lietuvos litas. Gaila, 
kad lito kupiūros yra taip blogai at
spausdintos ir kad taip brangiai kai
navo. Amerikos lietuvių žurnalas 
"Akiračiai“ rašo, kad kažkur, sąry
šyje su tuo, dingo du milijonai dole
rių. Kur jie dingo, valdžios organai 
turėtų greitai išaiškinti, ir jeigu pa
darytas nusikaltimas, tai tas asmuo 
ar asmenys turi būti patraukti atsa
komybėn - kas jie bebūtų. Skundžia
masi, kad kai kurie taupytojai už su
kauptus rublius negauna atitinkamai 
litų. Žinoma, tas dabar valstybei yra 
sunku. Kodėl valstybė neišleidžia 
palūkanas duodančių paskolos lakš
tų, kuriuos tie taupytojai reikalui 
esant galėtų parduoti. Paskolų lakštų 
klausimas turėtų būti Vyriausybės 
rimtai apsvarstytas. Gautieji pinigai 
galėtų būti panaudoti paremti pro
gresyvią industriją ar žemės ūkį. 
Tokie paskolos lakštai galėtų būti iš
leisti ne vien tik Lietuvoje, bet, kaip 
buvo padaryta 1920 m., taipogi JAV 
lietuvių visuomenės tarpe.

Dabar Lietuvoje ūkininkai ir pra
monininkai skundžiasi, kad rinkoje 
yra didelis litų trūkumas. Viena tu
rinti 200 000 dolerių firma skun
džiasi, kad bankai nekeičia, nes ne
turi pakankamai litų! (’’Lietuvos ry

tas") Ką gi dėl to daro Lietuvos 
bankas? Dirbtinis lito ir užsienio 
valiutos manipuliavimas turtina 
bankus ir biednina vietinius gyven- 
tojus-gamintojus-eksport in inkus.

Praėjusio karo pabaigoje Di
džioji Britanija turėjo didelių fi
nansinių sunkumų. Tada visiems 
piliečiams buvo uždrausta be leidi
mo išvežti į užsienį tiek britų, tiek 
užsienio valiutą. Tik vieną kartą 
metuose buvo leidžiama išvežti 50 
svarų vertės užsienio valiutos. Tie, 
kurie eksportuodavo prekes, turėjo 
užsienio valiutą pervesti į Anglijos 
banką ir jų vietoje gaudavo svarus. 
Kiek žinau, panašūs suvaržymai ir 
dabar yra Ispanijoje, Prancūzijoje.

Būtų įdomu girdėti, ar Lietu
voje atsirado pakankamai užsienio 
finansininkų, kurie yra pasiruošę 
investuoti savo kapitalą į Lietuvos 
industriją? Mums, žinoma, įdo
miausia būtų sudominti Vakarų 
kraštų investitorius. Turint galvoje 
Lietuvos geopolitinę padėtį rytiniai 
kaimynai kraštui atneštų mažai 
naudos.

Britų spaudoje teko skaityti, 
kad į Lietuvą nuvykę britai sugrįž
ta nusivylę, nes, girdi, lietuvių pa
žiūros į darbo kultūrą yra labai 
skirtingos nuo Vakarų Europos. 
Todėl manau, kad tik sąžiningu, 
kruopščiu ir protingu darbu mūsų 
tauta galės patekti į Vakarų Euro
pos tautų šeimą.

Dažnai mums, užsienyje gy
venantiems lietuviams, tenka gir
dėti daug nusiskundimų lietuviš
kąja biurokratija. Dabar Lietuvoje, 
kaip caro laikais, pilietis atėjęs į 
kokią įstaigą savo reikalais yra 
siuntinėjamas nuo vieno valdinin
ko pas kitą ir dažnai grįžta namo 
nieko nepešęs. Kažin koks yra tų 
valdininkų produktyvumas? Ar ne
reikėtų mažinti jų skaičių? Jie tu
rėtų būti išmokyti patarnauti krašto 
piliečiams, o ne rodyti savo "galy
bę“. Anglijoje valdininkai yra va
dinami "civil servants" (civiliniai 
tarnautojai) ir jie jaučia pareigą 
kiek galėdami pasitarnauti krašto 
piliečiams. Neseniai britų spaudo
je teko skaityti, kad valdžia svars
to planus sumažinti valdininkų 
skaičių penkiais procentais, tuo 
būdu būtų sutaupytas vienas bili
jonas svarų. (Dabar Didžioji Bri
tanija turi 565 000 valdininkų, tad 
pagal proporciją Lietuva turėtų 
gal 57 000. Prezidentas Clintonas 
taipogi šiomis dienomis svarstė, 
ar nesumažinti JAV valdininkų 
skaičių 250 000 asmenų).

Kalbant apie valdininkus, nega
lima neprisiminti publikacijų, ku
rias dažnai tenka skaityti Lietuvos 
spaudoje, apie apiplėšimus, vagys
tes, kyšininkavimą, mafiją ir kito
kius kriminalinius nusikaltimus. 
Skundžiamasi, kad valstybės Pro
kuroras nesugeba visiems nusi
kaltėliams iškelti bylų. Kodėl gi 
nepaskirti daugiau prokurorų, ku
rie galėtų greičiau atlikti savo dar
bą ir tuo būdu sumažinti nusikal
timų skaičių?

Tokia yra mano, gal net kiek 
paviršutiniška mūsų krašto proble
mų analizė. Tačiau tai rūpi gal 
daugumai užsienyje gyvenančių 
lietuvių.

Turint galvoje sunkią dabartinę 
Lietuvos ekonominę ir politinę pa
dėtį, atrodo, reikėtų visoms politi
nėms grupėms pabandyti surasti 
bendrą kelią, kad Lietuva kuo 
greičiau išbristų iš visų savo bėdų. 
Tik visa tauta vieningai dirbdama 
galėtų greičiau priartėti prie Va
karų Europos. Dabartiniai partiniai 
ginčai, dažnai be rimtų priežasčių, 
skaldo krašto pastangas tiek poli
tinėje, tiek ekonominėje srityse. 
Reikėtų visiems nepamiršti himno 
žodžių, kad tik vienybėje yra ga
lybė.

Petras Varkala
1993 m. rugsėjis

Nauja "Neste" 
degalinė

Nauja "Nešte" degalinė Ukmergės plente, netoli Vilniaus.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Vilniuje automobilininkus pradėjo 
aptarnauti nauja degalinė, pastatyta 
pagal Suomijos koncerno "Nešte" 
standartus. Tai antra Vilniuje ir penkta 
šalyje degalinė, įrengta Lietuvos ir 
Suomijos bendros įmonės ’’Litofinn 
service". Dar dvi šios įmonės degali
nės statomos Klaipėdoje ir Mažei
kiuose.

Naujoji degalinė - Vilniaus prie
miestyje, Ukmergės plente. Rugpjūčio 
ir rugsėjo mėnesiais ji dirbo bandomą

Žemės ūkis: ar išgelbės 
nacionalinė programa?

Vyriausybė pritarė Nacionalinei 
žemės ūkio veiklos plėtojimo progra
mai. Remiantis žemės ūkio būklės 
analize, programoje numatyti ekono
miniu požiūriu pagrįsti jo vystymo 
tempai ir struktūriniai pertvarkymai, 
valstybinio reguliavimo priemonės, 
agrarinės reformos korekcijos bei 
mokslinių tyrimų kryptys. Programa 
orientuojama į tai. kad kaimo gyven
tojams būtų užtikrintos pastovios paja
mos, geriau panaudojami perdirbimo 
pramonės pajėgumai, o mūsų valstybė 
būtų nepriklausoma nuo kitų šalių ir 
galėtų visus gyventojus aprūpinti sa
vos gamybos produktais gyventojams 
prieinamomis kainomis. Didelis dė
mesys skiriamas rinkos bei kooperaci
jos santykių plėtojimui. Numatoma 
valstybės parama besikuriantiems ūki
ninkams ir kitiems agrarinio sekto
riaus ūkiniams subjektams. Kaimui, 
sakė premjeras, bus skiriama nuo 10 
iki 13 procentų biudžeto lėšų.

- Konceptualiai ši programa. - ją 
komentuodamas "Europos lietuvio“ 
prašymu pasakė žemės ūkio ministras 
Rimantas Karazija, - paremta priva
čios nuosavybės principu ir pradės 
veikti priėmus žemės įstatymą, kuria
me turėtų būti įteisintas žemės parda
vimas. Žemės rinka savo ruožtu for
muos ūkių dydį ir iš principo naują 
kaimo modelį. Šio dokumento pagrin
du netrukus bus parengtos grūdų, linų, 
mėsos ir pieno bei kitos pagrindinės 
produkcijos gamybos ir perdirbimo, 
taip pat socialinių klausimų realizavi

ROCHDALE TRAVEL CENTRE II
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - E22Ū 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

jį laikotarpį, buvo šalinami nesklandu
mai. derinami kompiuteriai. Artimiau
siu metu įvyks oficialus jos atidarymas.

Čia bus įrengta automobilių aptar
navimo stotis. Šalia planuojama pasta
tyti prakybos salę, kurioje numatoma 
prekiauti garsaus JAV koncerno "Ge
neral motors" automobiliais. Beje, šio 
koncerno tarnybiniais automobiliais 
važinėja "Litofinn service" darbuotojai.

Praėjusią savaitę prie degalinės ati
daryta kavinė.

mo programos, kad galima būtų nu
matyti. kiek ir kokios produkcijos rei
kia vidaus rinkai ir eksportui. Kartu 
valstybė imsis reguliavimo priemonių, 
būtinų gamintojų interesams ginti, 
nes, aišku, kad dar kurį laiką vietinė 
produkcija negalės konkuruoti su pi
gesniais kitų šalių maisto produktais. 
Be abejo, iškils problemų tarp gamin
tojų ir vartotojų - pastarieji, supranta
ma. veikiau norės pirkti pigesnius pro
duktus, kurių galima būtų atsivežti. 
Tačiau ilgainiui ši problema išnyks, 
nes veikiant ir žemės rinkai ūkiai neiš
vengiamai stambės ir turės galimybių 
gaminti efektyviau ir pigiau. Tada že
mės ūkio produktų kainos bus pana
šios kaip ir kitose šalyse, ir galėsime 
integruotis į Europos rinką. Europos 
Bendrijos programas.

Žemės ūkio ministras R. Karazija 
pasiguodė, kad užsienio rinkų paieš
kos bus sunkios, ir norint ten įsitvirtin
ti teks susirūpinti ne tik pigesnės, bet 
ir geresnės kokybės produkcijos ga
myba. Todėl jis akcentavo būtinybę 
atkurti ūkininkų ir kitų žemės ūkio 
produkcijos gamintojų kooperaciją, 
panašią į prieškarinėje Lietuvoje turė
tą - ji glaudžiai siejo gamintoją su jo 
produkciją realizuojančiomis struktū
romis. Jos ir turės užsiimti rinkos pa
ieškomis, o valstybė pagal nustatytas 
kvotas supirks tik tiek produkcijos, 
kad būtų garantuotas Lietuvos gyven
tojų aprūpinimas.

Dainius Ručinskas
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Mykolas Pečeliūnas su istoriku Stanislovu Buchavecku prie Seimo 
rūmų Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Kasdienybės apmastymai
Kartais mums atrodo, kad visa istorija yra 

kažkur toli

Vilniuje lankėsi Gdanske gyve
nantis Mykolas Pečeliūnas. Apie šį 
įdomaus ir sudėtingo likimo žmogų 
”EL“ rašė gana plačiai šiemet Nr. 
26, todėl priminsime tik faktą, kad 
1943 m. su grupe kitų Lietuvos pa
triotų naciai jį įkalino Štuthofo lage
ryje. Per šį atvykimą Mykolas Peče
liūnas susitiko su Lietuvos istorijos 
instituto direktoriumi habilituotu 
daktaru Antanu Tyla ir instituto ben
dradarbiais Arūnu Bubniu, Stanislo
vu Buchavecku, pasidalino prisimi
nimais iš karo ir pokario dienų. My
kolas Pečeliūnas yra sukaupęs daug 
vertingų leidinių istorijos temomis,

Anotaciją
’’Rytų Lietuva praeityje ir dabar“

Taip vadinasi žinomo kalbininko 
Zigmo Zinkevičiaus knyga, kurią iš
leido Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la (23,53 lankų apimties, tiražas - 5 
tūkst. egz.). Joje nagrinėjami Lietu
vos rytinės dalies kalbiniai ir etniniai 
pokyčiai, vykę nuo seniausi laikų.

I pirmuosius skyrius (’’Senovės 
baltų gyvenamos vietos“, ’’Senovės 
lietuviai“, ’’Ribos ir kontaktai su ryti
niais slavais“, ’’Valstybės susidary
mas ir plėtra“, ’’Lietuvių ir kitos kal
bos senojoje Lietuvos valstybėje“, 
’’XVI-XVII amžiai“, ’’Kalbos, as
menvardžių ir vietovardžių kitimas“, 
’’Paskutinysis Respublikos (Žečpos
politos - S. B.) laikotarpis“, ’’Carinės 
Rusijos valdžioje“) gal ne visi skaity
tojai labiau įsigilins. Šie laikotarpiai, 
atrodytų, paliko mažiau ’’baltų dė
mių“. Visgi skaitytojui patarčiau įdė
miau perskaityti bent apie carinės 
Rusijos priespaudą. Kaip tik jos re
zultatas, kad Lietuvos rytinėje dalyje, 
iki tol labiausiai pajutusioje lenkų 
kultūros ir kaltes įtaką, susidarė lie
tuvių nutautėjimo židiniai, kuriuos 
papildė ir rusų bei slavakalbių kolo
nistų banga. Tik po 1904 m. lietuvių 
spaudos draudimo panaikinimo ir 
1905 m. revoliucijos Rytų Lietuvos 
nutautėjimas beveik sustojo. Sulėtėjo 
ir polonizacija per bažnyčią, nes jai 
pasipriešino naujosios kartos kunigai 
lietuviai. Z. Zinkevičius pamini A. ir 
J. Burbas, M. Cijūnaitį, J. Čapliką, K. 
Čibirą, S. Gimžauską, A. Gumbara- 
gį, K. Jagminą, K. Kybelį, P. Krauje
lį, J. Kuktą, A. Petrulį, S. Stakelę, J. 
Šimkūną, L Šoparą, J. Žiogą (p. 
145). Apibūdinamas ir 1906 m. Ro
mos popiežiui Pijui pasiųstas lietuvių 

jau anksčiau jų dovanojo institutui, 
atvežė knygų ir šįkart. Jis parėmė 
nacių okupacijos laikotarpį Lietuvo
je tyrinėjančių istorikų A. Bubnio ir 
S. Buchavecko keliones į Štuthofo 
lagerio muziejaus archyvą, pats iki 
šiol palaiko ryšius su to archyvo 
darbuotojais.

Mykolui Pečeliūnui jau 85-eri, jis 
domisi Lietuvos politiniu gyvenimu, 
aktyviai bendrauja su antinacinės ir 
antisovietinės rezistencijos daly
viais, gyvenančiais Lietuvoje ir už
sienyje, taip pat su buvusių Štuthofo 
kalinių giminėmis, kai kuriuos jų jis 
aplankė per šią kelionę.

memorandumas ’’Apie lenkų kalbą 
Lietuvos bažnyčiose“ (De lingua Po- 
lonica in Ecclesiis Lithuaniae), ku
riame ’’išdėstytos lenkų kunigų daro
mos skriaudos lietuvių tautai nuo pat 
Lietuvos krikšto laikų“. Memorandu
me buvo rašoma, jog Vilniaus vysku
pystė - vienintelė pasaulyje, kur ver
čiama melstis žmonėms nesupranta
ma kalba, o tikinčiųjų gimtoji kalba 
niekinama. Z. Zinkevičius toliau ra
šo, jog dėl nepalankių istorinių aplin
kybių XIX-XX a. pradžioje Rytų 
Lietuvos ’’Kaimai sugudėjo, mieste
liai sulenkėjo. Iš dvarų ir miestelių 
lenkų kalba ėmė plisti ir į gudiškai 
(“paprastąja“ kalba) šnekančius kai
mus, ypač į šiaurės vakarus nuo Vil
niaus. Apie 50 metų pabuvę “gu
dais“, lietuvių kilmės kaimiečiai, 
aukštesnių luomų skatinami ir net 
verčiami, vis dažniau virto “lenkais“ 
(P- 147).

1920 m. J. Pilsudskio-L. Želigov
skio karinė agresija sudavė dar vieną 
smūgį lietuvybei Rytų Lietuvoje, ji 
per “Ryto“ ir kitų draugijų mokyklas 
ir skaityklas, mokytojų entuziastų ir 
dėl gardaus šaukšto lietuvių kalbos 
neišsižadančių kaimiečių dėka prieši
nosi iki pat Lenkijos katastrofos 1939 
m. Apie lietuvių tautinę priespaudą 
knygos autorius rašo skyriuje “Ry
tinė Lietuvos dalis Lenkijos val
džioje“ (p. 161-180). Daug dėmesio 
skiriama Antrojo pasaulinio karo 
laikotarpiui (p. 180-212). “Tarybinė
je“ Lietuvoje polonizacija buvo vyk
doma toliau LKP CK ir Švietimo mi
nisterijos pagalba (p. 242-245).

Stanislovas Buchaveckas 
Istorikas

Trakų gatvė - savotiška riba, nuo 
kurios prasideda tikras Vilniaus se
namiestis. Vietomis jaukus ir paslap
tingas, vietomis didingas ir patrauk
lus, vietomis nykus ir baugus. Trakų 
gatvės pradžia - tai lyg ir sostinės vi
zitinė kortelė, nes iš daugelio atviru
kų budriai į miesto svečius žvelgia 
rūstus Trakų vartų sargybinis, paly
pėjęs net į antrą praėjusio amžiaus 
architektūros paminklinio namo auk
štą.

Senovinės dvivėrės durys sunkiai 
atsidaro, ir gražiais laiptais, užtiestais 
kilimu, laikydamasis metalo nėrinių 
turėklų, iš lėto užkopi į viršų. Iš kaž
kur liejasi paslaptinga šviesa. Gal to
dėl lauki stebuklo. Su keistu virpuliu 
praveri dar vienerias duris, nejaukiai 
cypteli parketas po kojomis, ir pasi
junti tarsi pabudęs iš gražaus sapno... 
Čia tokios įprastos akiai knygų vitri
nos, išdėstytos pasieniais ir pakabin
tos, čia kietos, bet gana tvirtai suręs
tos medžio kėdės, - tokių pilna netur
tingų šeimininkų posėdžių salėse. Ko 
gero, tik durys, grindys ir baltų kok
lių statinės krosnys ir telikę iš ponios 
Korvin Umiastovskos laikų. Ne, dar 
išlikę lubų lipdinių ir kitos puošybos, 
išlikęs židinys, pilko marmuro, vie
name dideliame kambaryje, kur nuo
lat birbia telefonas, kur, sako, žiemą 
būna nepakenčiamai šalta, kur...

Prisipažinsiu, ėjau į kraštotyros 
draugiją, turėdama griežtai apgalvo
tą pokalbio temą. Tuo labiau kad ir 
susitikimą pirmą kartą teko atidėti, 
nes Irena Seliukaitė, kraštotyros 
draugijos pirmininkė, rengėsi į Kara
liaučiaus sritį ekspedicijon. Tad ir su
tarėme, jog bus įdomiau pakalbėti po 
išvykos į šį kraštą. Bet, pasirodė, kad 
paskutiniu momentu sugriuvo per 
vargus gautas automobilis, taigi, su
griuvo ir ekspedicija.

- Bet tai nesvarbu, mes vis tiek 
ten nuvažiuosime, - neprarasdama 
pasitikėjimo savo užmojais nuošir
džiai kalbėjo Irena Seliukaitė. - O 
štai docentas Libertas Klimka savo 
studentus iš Pedagoginio universiter- 
to išsivedė į Dieveniškes. Dabar visi 
labai pamėgo Dieveniškes ir apskri
tai Vilniaus rajoną. Gyvenimas ver
čia, nes čia pigiau, nekainuoja kelio
nė, gali ir pėsčias nukakti.

O kaip tas Vilniaus rajonas? Pui
kus. Nors visi labai jo bijo, girdi, čia 
sukiršinti žmonės, tik politikuoja, ko
kia ten galinti būti kalba apie krašto
tyros ekspedicijas. Nieko panašaus - 
jie visai nenori politikuoti, jie nori 
žemę dirbti, kaip ir visur, vaišina stu
dentus šviežiu pienu ir noriai kalbasi. 
Nors ir ne visiems būna lengva susi
kalbėti, ne kiekvienas net į rusišką 
Šneką atsiliepia, ne kiekvienas ir vie
tos tarmę įkerta. Kartais mums atro
do, kad visa istorija yra kažkur toli, 
nors pasakorės, dainininkės ir čia ly
giai tokios pačios. Negana to, per 
kaimą sugrįžtama į miestą. Miestas 
dabar didele dalimi tapo kaimiškas. 
Čia daug suvažiavę močiučių, tėvu
kų pas savo vaikus, kraštotyrininkai 
pradėję juos kalbinti. Tik vėl bėda - 
miestietis taip paprastai durų neatida
ro. Kaime gyvenantys netgi šiais ne
ramiais laikais devintuoju pojūčiu at
skiria, kas atėjo ne plėšti, bet pasi
šnekėti. O atradimų esama tikrai įdo
mių. Šit Nevėžyje kraštotyrininkai 
kalbasi su vienu, su kitu, su trečiu, 
ko! prabyla senukas, buvęs ponios 
Umiastovskos liokajus. Ir ką jūs ma
not, po savaitės kraštotyros draugija 
sulaukia svečio. Atvažiuoja žmogelis 
kostiumuotas, kaklaraištį pasirišęs, 
tarsi pajaunėjęs. Jis čia nebuvęs nuo 
pat 1940 metų, kai ponia Umiastovs- 
ka visą savo gerą paliko ir išvažiavo 
į Lenkiją. Buvęs liokajus pasidžiau
gia, kad neblogai pastatas išsilaikęs, 
tik baldai kitokie. Aprodo viską, 
kiekvieną patalpėlę, kas ir kur buvo, 
kartu su mūsų kraštotyrininkais per
eina visa Trakų gatve, stabteli prie 
buvusios cukrainės, kavinės, prie 
prancūziško šokolado parduotuvės, - 

jį labai mėgdavusios tarnaitės... Pasi
rodo, pastatas Trakų gatvėje buvęs po
nios Umiastovskos vasarvietė, kur 
vykdavę Vilniaus aukštuomenės va
karėliai. Ponia buvusi labai graži, tur
tinga, turėjusi namus Domininkonų 
gatvėje...

- Žinoma, pastatas mums ir mūsų 
veiklai labai tinkamas, - sako Irena 
Seliukaitė. - Tik labai liūdna, kad rei
kia kapitalinio remonto, jau tinkas ant 
galvų byra, jau perdangos linguoja. 
Bet lėšų nėra. Vis kalbinam besikei
čiančius valdžios vyrus, kad mūsų 
draugijai atiduotų, kad nebūtume nuo
mininkai, kad, įsileidę kokį rėmėją, 
galėtume verstis. Mes juk esame vi
suomeninė organizacija. Anksčiau tu
rėjome daug kolektyvinių narių. Da
bar verčiamės kaip išmanome. Štai 
priglaudėme parduotuvę - ji mus iš
laiko. Nors visokių balsų tenka girdėti.

Dabar daug gerų sumanymų žlun
ga atsitrenkus į skurdo sieną. Krašto
tyrininkai, žinoma, irgi sunkiai verčia
si. Pasak Irenos Seliukaitės, kartais 
pavargsti nuo beviltiško ieškojimo, 
pusę metų sugaišti, kad rastum rėmė
jų, kurie padėtų surengti ekspediciją, 
išleisti knygą. Štai pernai per savaitę 
reikėjo surasti trūks plyš milijoną talo
nų sumokėti už dvi knygas. Tiražas 
gatavas, mokėk pinigus ir.vežkis, prie
šingu atveju skaičiuojamos netesybos.

Tai kaip sukatės? Padeda šiek tiek 
verslininkai, asmeninės pažintys, dės
tytojams - buvę studentai, vienas kitas 
mokslą iškeitęs į verslą. Kol kas tik 
svajojama apie įvairius fondus, kurie 
kraštotyros programas remtų patys ir 
tą rėmimą laikytų garbės reikalu. Pa
našiai yra kituose pasaulio kraštuose. 
Tik iš dalies šelpia Kultūros ir švie
timo ministerija. Bet to neužtenka iš
leisti keturiems tęstiniams “Kraštoty
ros“ leidiniams.

- Praėjom leisti žurnalą “Mūsų 
kraštas“, - pasidžiaugė Irena Seliukai
tė. - Prieš karą Šiauliuose buvo lei
džiamas “Gimtasis kraštas“. Tai buvo 
vienintelis tais laikais tokio pobūdžio 
leidinys. Dabar tai bibliografijos rete
nybė. Mes kol kas išleidome du nu
merius, bet vargu, ar toliau tesėsim. 
Tai 20 spaudos lankų, solidus, knygos 
pobūdžio leidinys, į kurį kaip į kokį 
avilį norėtume sudėti visa, ką istorijai 
ir etnografijai atidavę savo amželį yra 
surinkę žmoneliai, kuriems, gaila, da
bar padėkoti nebemokame. Kita ver
tus, atėjo metas kiekvienam daryti sa
vo darbą, aš tai suprantu. Kodėl, saky
sim, man Vyriausybė turėtų duoti mi
lijoną. Už tai, kad gražiai pašnekėjau? 
Manau, kad privalu įrodyti, jog tikrai 
reikia tai ar kitai programai įgyvendin
ti nei daug, nei mažai, o milijono, pri
valu įrodyti, jog sugebėsi padaryti ir 
padarysi darbą už milijoną. Nes tų pi
nigų yra tiek iššvaistyta į kairę ir į de
šinę ir nieko už juos nepadaryta. Svar
bu ne triukšmą kelti, savo nuopelnus 
rodyti, o dirbti. Triukšmo ir taip per 
akis. Tačiau aš labai pasigendu rūpes
čio paprasčiausia buitimi. Per skaudu 
ir per sunku vienam žmogui būti ir ūk
vedžiu, ir krovėju, ir redaktoriumi, ir

Vilniaus Senamiestyje
Mariaus Baranausko nuotr. 

kraštotyrininku. Kol kas mąstymas 
visose mūsų grandyse niekaip nesi
keičia. Kur eini, ten ir atsitrenki į se
ną mąstymą. Entuziazmas gerai, net 
labai gerai. Bet kiekvienas darbas tu
ri būti atlyginamas. Visas pasaulis 
močiutei už padainuotą dainą, už pa
sektą pasaką, pagaliau už sugaištą 
laiką moka, o čia net minties tokios 
nėra. Tuo tarpu gal jos daržai neravė
ti laukia, gal karvutę melžti reikia, 
galgi poterius mieliau kalbėtų... O 
kiek yra kraštotyrininkų per visą Lie
tuvą, kurie nuo amžių dirbo ir dirbo. 
Tai jų rankomis išsaugota viskas, ką 
šiandien turim, kas dar liko nesunai
kinta, nesugriauta. Savo suvažiavi
muose ačiū pasakydavome, ir vis
kas. Anais laikais reikėdavo krūvas 
popierių prirašyti, kad iškovotum to
kiam žmogui padoresnę pensiją. Da
bar jau ne kiekvienas beišgali iš savo 
lėšų aprašyti, spausdinti sukauptą 
kraštotyros medžiagą. Ne kiekvie
nas, bet dar yra ir tokių, kuriems 
kraštotyra yra daugiau nei gyveni
mas. Kadaise buvo 1 19 tūkstančių 
draugijos narių. Dabar jų likę šimtą 
kartų mažiau. Bet tie žmonės yra tik
ri pasišventėliai. Tai, ką mes darome, 
yra labai daug. Čia dirba žmonės, 
kurie neįsivaizduoja savęs kitoje vie
toje, o pasitenkinimas savo darbu yra 
daugiau nei geras atlyginimas. Dau
gelio žmonių keliai čia susieina. Ir 
kol taip bus, jausimės esą reikalingi. 
Kraštotyrininkams darbų per akis.

Iš tiesų, reikia surinkti duomenis 
apie išnykusius Lietuvos kaimus. Tai 
būtų tikras tautos paminklas, nes dar 
yra gyvų liudininkų, dar įmanoma 
atsekti tų vietų vardus, upelius, kal
nelius, nors daug kas ir sulyginta su 
žeme. Tuo labiau kad kuriasi nauji 
ūkininkai, kuriems svarbu žinoti, kas 
anksčiau šioje vietoje buvo, kokį gy
venimą gyveno, kokia dvasia čia 
tvyrojo. Atsiranda poreikis išsaugoti 
paveldą ir Vilniaus apylinkėse. Ar
chitektai nebenori taip beatodairiškai 
viską nušluoti, kaip padaryta statant 
Justiniškes, Karoliniškes, Šeškinę ir 
kitus naujus kvartalus. Dabar visas 
istorijos ir kultūros paveldas bus ati
tinkamai pažymėtas naujų statybų 
projektuose: čia yra kaimas, kuriame 
pinamos verbos, - būtina išsaugoti, 
čia pirmoji lietuviška šio amžiaus 
mokykla, - būtina išsaugoti, ir t. t., ir 
1.1. Tikimasi miestą toliau taip staty
ti. kad tie nedideli paveldo plotai lik
tų tarsi kokios neliečiamos salelės. 
Sakysim, Šeškinėje būta keturių kar
čemų, dar yra gyvas žmogus, kuris 
galėtų parodyti, kur jos buvo. Būta 
kalvės, būta žydų kapinių...

Kaip jaučiasi studentas, eidamas 
per mūsų istorijos ir kultūros paveldo 
griuvėsius, ar suvokia jis, kokį pras
mingą darbą dirba? Buvo, tikrai bu
vo laikas, kai vienas per kitą, neragi
nami ir neviliojami, važiavome į 
Tolminkiemį, Lazdynėlius, sodino
me ąžuoliukus, statėme paminklus ir 
džiaugėmės atliktu darbu, - ne patys 
savimi.

Tačiau tautinio atgimimo banga 
atslūgo, regis, pasiekėme to, apie ką 
gal net slapčia nedrįsdavome pasva
joti, pasiekėme ir tarsi pavargome. 
Jau kelintą kartą girdžiu sakant, jog 
tautai brangiose vietose auga dilgė
lės, varnalėšos, girdžiu guodžiantis, 
kad sunku nuvažiuoti, kad brangi 
kelionė, kad... Čia vėl prisimenu pa
šnekesį su Irena Seliukaitė. Tą die
ną, kai ji buvo pačiame darbų sūku
ryje, reikėjo iš ligoninės parsivežti 
seserį. Mačiau, kaip Irena buvo ir 
čia, ir ten. Ji negalėjo būti tik ten, 
pas sergančią seserį. Ji turėjo būti ir 
čia, kur laukė didelis darbas, 
vadinamas tokiu gražiu žodžiu kraš
totyra. Keista, bet tik parašiusi šitą 
žodį, tarsi iš naujo išgirdau antrąją 
jo dalį - tyra. Iš tiesų, kur tyra, ten 
dilgėlės neauga. O ekspedicija į Ka
raliaučiaus kraštą vis dėlto įvyko. 
Bet apie ją kitą kartą.

Salomėja Čičiškina

6
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Pįjaus rūmai, kuriuose rengiamos Vatikano radijo programos.

Kunigas Kazimieras Juozas Ambrasas 
treji metai Vatikano radijuje

Atkelta iš 4 psl.

ga paprasto ir nepaprasto gyvenimo 
istorija. K. J. Ambrasas mokėsi Vil
niaus universitete, baigė lietuvių 
kalbą ir literatūrą, dešimt metų dir
bo įvairiose redakcijose (’Tarybinis 
mokytojas, ’’Ekrano naujienos“, 
’’Mūsų gamta“) žurnalistu. Kai buvo 
mandagiai pasiūlyta išeiti iš redak
cijos, K. J. Ambrasas įstojo į aspi
rantūrą universitete, vadovaujamas 
a.a. profesoriaus J. Pikčiiingio apsi
gynė disertaciją, po to 25 metus dės
tytojavo Vilniaus universitete. Tuo 
metu slapta baigė filosofiją-teologi- 
ją pogrindinėje kunigų seminarijoje, 
1988 m. arkivyskupo J. Steponavi
čiaus buvo įšventintas į kunigus. 
Kaip tik tuo metu profesorius Z. 
Zinkevičius ieškojo kandidato vykti 
į Lenkiją, į Poznanės A. Mickevi
čiaus universitetą dėstyti lietuvių 
kalbą. K. J. Ambrasas sutiko va
žiuoti. Kiti jį pažinojo tik kaip dės
tytoją, o namuose jis buvo kunigu. 
Vėliau, grįžęs į Lietuvą, Kauno ku
nigų seminarijoje dėstė lietuvių kal
bą ir retoriką. Kaip tik tuo metu ir 
buvo pakviestas bendradarbiauti Va
tikano radijuje. Tačiau grįžęs į Vati
kaną po Popiežiaus vizito Lietuvoje 
kunigas K. J. Ambrasas mano palik
ti šį darbą ir išvykti į Monrealį dar
bui Kanados lietuvių bendruomenė
je. Todėl, progai pasitaikius, nuta
riau pakalbėti apie žurnalistinį darbą 
Vatikano radijuje.

- Kokie yra pagrindiniai reikala
vimai Vatikano radijo žurnalistui?

- Vatikano radijas yra jėzuitų ži
nioje, todėl dažniausiai būtent šio 
ordino atstovai yra skiriami skyrių 
vedėjais. Kodėl taip yra, paaiškinti 
nesunku, nes mūsų radijas tarnauja 
Vatikano valstybei, t.y. Popiežiui. O 
jėzuitų ordino nariai, padarę tris įža
dus, brandžiame amžiuje duoda ket
virtąjį - ištikimybės Popiežiui. Todėl 
Šventasis Tėvas yra jiems patikėjęs 
Dievo žodžio skelbimą, apaštalinį ir 
evangelizacinį darbą atlikti per Vati
kano radiją. Be to, kaip ir kiekviena
me darbe, su vienodų pažiūrų, išsila
vinimo žmonėmis, lengviau susišne
kėsi, vienas kitą suprasti. Tiesa, ne 
visos šalys gali atsiųsti jėzuitą (pvz., 
net tokia nemaža šalis kaip Prancū
zija), todėl dirba nemažai pasaulie
čių. Viso radijuje yra maždaug 28 
jėzuitai. Be to, laidų skyriaus vedė
jas turėtų būti kunigas, baigęs teolo
gijos mokslus, išmanantis filosofi
jos, teologijos ir kitus dogminius da
lykus, pvz., Popiežiaus kalbas, mąs
tymus. Žinoma, būtina, kad jis turė
tų polinkį žurnalistiniam darbui. Jei 
tokio žmogaus nėra, tuomet skiria
mas pasaulietis, savaime aišku, ati
tinkamo išsilavinimo. Tenka susi
durti ne tik su teologija-filosofija, 
bet ir su to krašto kultūra, kalba, sti
listika, todėl tas žmogus turi mokėti 
užsienio kalbas, būtų visapusiškai 
išsilavinęs.

- Ar yra galimybė žurnalistui iš 
Lietuvos dirbti Vatikano radijuje?

- Kol kas aš esu pirmas žmogus 
iš Lietuvos, pakviestas dirbti į šį ra
diją - pats priklausau jėzuitų ordi
nui. Nors bendradarbių ir trūksta, 

darbuotojų skaičius radijuje - ribo
tas. Jei šis žmogus būtų tikintis, tu
rėtų atitinkamą išsilavinimą, mokėtų 
kalbų, susiklosčius palankioms sąly
goms jis, manau, galėtų dirbti Vati
kano radijuje.

- Ar lengvai ir greitai gaunate 
informaciją iš Lietuvos?

- Šiuo metu gauti informaciją 
šiek tiek lengviau, bet vis tiek yra 
sunkumų - žinių iš Lietuvos nuolat 
trūksta. Mūsų vyskupijos dar nesusi
organizavusios taip, kad galėtų teikti 
žinių telefonais, faksais etc. Užmar
štyje lieka Telšių vyskupija, Panevė
žys. Daugiau žinių gauname iš Mari
jampolės, kur mums talkina vysku
pas J. Žemaitis MIC. Turime keletą 
korespondentų Vilniuje. Pagrindiniai 
mūsų informacijos šaltiniai yra kom
piuteriniu būdu siunčiamos agentūrų 
žinių suvestinės, telefoniniai pokalbi
ai, spauda, asmeniniai ryšiai.

- Anksčiau, kai Lietuvoje nebu
vo galima gauti objektyvios infor
macijos, Vatikano radijas buvo 
viena laisvo žodžio salų. Kokia jo 
užduotis dabar?

- Kai dar gyvas buvo kunigas 
Vincentas Pupinis, pasiūliau jam at
likti sociologinę apklausą. Pusiau 
legaliu būdu ją suorganizavę suži
nojome, kas yra mūsų klausytojai, 
ką jie norėtų girdėti, kas juos domi
na. Gavome nemažai įdomių duo
menų, pagal kuriuos dabar keisime 
savo radijo darbą. Pagrindiniai mū
sų klausytojai šiuo metu yra kunigai, 
vienuoliai, kaimų ir miestelių vyres
nio amžiaus gyventojai, įvairaus 
amžiaus jaunimo grupės. Jiems ir 
reikės rengti laidas. Labai pageidau
jama vaikiškų valandėlių, laidų, 
kuriose būtų kalbama apie mokslą, 
apaštalinį darbą pasaulyje, apie Po
piežiaus keliones, veiklą.

Tą rytą, kai kalbėjomės su kuni
gu Kazimieru Juozu Ambrasu, Lie
tuva laukė nepaprasto įvykio - Po
piežiaus atvykimo. Todėl atsisveikin
dama paklausiau, kokie jausmai, 
kokios mintys kyla tokiomis minutė
mis kunigui, žmogui, lietuviui

- Šventojo Tėvo kelionė į Lie
tuvą yra vienas iš tų daugelio ste
buklų, kuriuos Lietuva patyrė. Ji 
buvo jau seniai Popiežiaus apgal
vota, išsvajota. Reikia manyti, kad 
šis apsilankymas ne tik suartins pa
čius lietuvius, leis pajusti, jog jie yra 
vieno Dievo, vieno Kūrėjo vaikai. 
Šventojo Tėvo kelionė parodys, kad 
Lietuvai reikia nepaprastos vienybės 
ir ištvermės kartu brendant iš tos 
suirutės, iš kurios dabar šalis negali 
išsikapstyti ar, tiksliau pasakius, 
sunkiai kapstosi iš ekonominės, o 
ypač moralinės netvarkos. Šitai at
siliepia ir mūsų žmonių gyvenimui, 
mūsų kultūrai, ir mūsų ateičiai. 
Jeigu mes nepajėgsime ištverti, išsi
kepurnėti, tai bus labai didelis nuos
tolis, ne tiek ekonominis, kiek mora
linis. Ir mūsų tauta, turinti tik keturis 
milijonus, turėtų šitą suvokti ir pa
sijusti taip, kaip kad giedama tauti
nėje giesmė. Kiekvienas einame ant 
dviejų kojų. Viena - ta; tikėjimas, 
kuris tiek metų buvo kertamas, antra 
- tautiškumas.

Erika Umbrasaitė

Nuomonės

Rusijos opozicija vėl reikalauja Latvijos ir Estijos, 
todėl reikia kurti bendrą Baltijos kraštų valstybę

Šį pavasarį Rusijos opozicijos va
das sakė, kad Pabaltijo valstybės - 
Lietuva, Latvija ir Estija - buvo Rusi
jos interesų sferoje nuo Jono Rūsčiojo 
iki Petro I laikų ir po to, dabar tą pačią 
politiką norima tęsti toliau. Vėliau ta 
pati opozicija vėl sakė, kad Latvija ir 
Estija, kadangi jos anksčiau nebuvę 
nepriklausomos valstybės, turi pri
klausyti Rusijai, nepaisant to, kad jos 
buvo nepriklausomos po Pirmojo pa
saulinio karo ir pripažintos nepriklau
somomis dabar. Lietuvos šį kartą ne
minėjo, nes Lietuva buvo nepriklauso
ma 600 metų, lietuvių tautos šaknys 
siekia toli į praeitį, o dabar ji vėl turi 
nepriklausomą ir savarankišką valsty
bę. Rusijos opozicija žino, kad B. Jel
cinas valdžioje amžinai nebus, todėl ji, 
tikėdamasi po B. Jelcino paimti val
džią į savo rankas, o gal ir anksčiau, 
jau dabar sudaro vidaus ir užsienio po
litikos planus, kad Rusijos sienos bū
tų išplėstos iki Baltijos jūros. Netenka 
abejoti, kad jei ši opozicija perims val
džią į savo rankas, tai ji visokiais įma
nomais būdais ir priemonėmis steng
sis Latviją ir Estiją prijungti prie Rusi
jos, tam ir prievarta gali būti panaudo
ta. Pasiekus tai, nebūtų pamiršta ir 
Lietuva.

Istorija mums rodo ir kartu moko, 
kad mažoms valstybėms tarp didžiųjų 
valstybių yra sunku išsilaikyti ir nepa

Birža - kiekvienos valstybės galios ir 
finansinės tvarkos rinkoje simbolis

Rugsėjo 14 d. Vilniuje iškilmingai 
atidaryta Nacionalinė vertybinių po
pierių birža.

Prancūzijos biržų bendrovės spe
cialistai, daug padėję kuriant biržos 
mechanizmą Lietuvoje, teigiamai 
įvertino pirmosios dienos rezultatus 
ir pasakė, kad per dvylika mėnesių 
Lietuva įžengė į normalų kapitalistinį 
pasaulį. 1992 m. rugsėjo 3 d. Vyriau
sybės nutarimu Finansų ministerijai, 
Lietuvos investicijų bankui, Lietuvos 
biržai ir Baltijos biržai suteikta teisė 
steigti Lietuvos nacionalinę vertybi
nių popierių biržą bei organizuoti ak
cijų pasirašymą, po poros savaičių 
buvo pasirašyta steigimo sutartis. 
Biržos generalinis direktorius R. Bu- 
sila atidarymo iškilmėse pasakė: 
"veiklos rezultatus parodys laikas, ta
čiau, remdamasis užsienio ekspertų 
vertinimais, drįstu teigti, kad Lietu
vos vertybinių popierių rinka atitinka 
visus tarptautinius reikalavimus“.

Biržos įstatinis kapitalas - 1,23 
mln. litų paskirstytas į 246 paprastą
sias vardines dividendų nesuteikian
čias akcijas. Vienos akcijos nominali 

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų 

rinkose nuo 1993 m. rugsėjo 15 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:
Valiutos 
pavadinimas

Litai už • 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.6215 
Australijos doleriai 2.7807
Austrijos šilingai 0.3781
100 Baltarusijos rublių 0.2150 
Belgijos frankai 0.1248
Čekijos kronos 0.1496
Danijos kronos 0.6481
ECU 5.0755
Estijos kronos 0.3339
[Ispanijos pesetos 0.0333
•100 Italijos lirų 0.2797
Japonijos jenos 0.0407
JAV doleriai 4.3000
Kanados doleriai 3.2571

Latvijos latai 6.8373
100 Lenkijos zlotų 0.0222
Norvegijos kronos 0.6128
Olandijos guldenai 2.3672
Prancūzijos frankai 0.7634
100 Rusijos rublių* 0.4274
SDR 6.1088
Singapūro doleriai 2.6920
Suomijos markės 0.7486
Švedijos kronos 0.5461
Šveicarijos frankai 3.0453
100 Ukrainos karbovancų 0.0720 
Vengrijos forintai 0.0463
Vokietijos markės 2.6588

*Rusijos Federacija ir kitos valstybės, buvusios SSRS respublikos.
neturinčios savo nacionalinės valiutos.

Bankai iš juridinių ir fizinių asmenų užsienio valiutą perka ir jiems 
parduoda pagal pačių bankų nustatytus užsienio valiutų pirkimo ir par
davimo kursus.

Rugsėjo 16 d. daugelis komercinių bankų dolerį pirko už 4,00-4,11 
Lt, pardavė už 4,20-4,40 Lt, VFR markę pirko už 2,35-2,58 Lt, pardavė 
už 2,53-2,80 Lt. Lietuvos banko nutarimas, nustatantis 4 proc. maržą 
valiutos supirkimo ir pardavimo kainai, galiojo iki rugpjūčio 1 d. ir nėra 
pratęstas.

tekti į jų globą ar Įtaką. Tą gerai su
prato Lietuvos, Latvijos ir Estijos vy
riausybės po laisvės atgavimo 1918 
metais, todėl vėliau sudarė tarpusavio 
karinę sąjungą. Norėta ir bendrą vals
tybę sukurti, bet tam reikėjo ilgesnio 
laiko pasiruošti. Po Antrojo pasaulinio 
karo Vokietijoje trijų Pabaltijo valsty
bių atstovai ruošė planą sudaryti ben
drą valstybę, buvo numatyta bendra 
konstitucija, vėliava ir himnas. Bet vė
liau šis planas dėl per ilgai trukusios 
Pabaltijo valstybių okupacijos ir dėl 
to, kad kai kurie jo autoriai išvyko į 
kitus kraštus, buvo pamirštas ir dabar 
to niekas nemini.

Manau, kad Pabaltijo bendros vals
tybės sukūrimo klausimas ir dabar te
bėra aktualus, atsižvelgiant į susida
rančią nepalankią Pabaltijo valsty
bėms politinę padėtį ir dėl to galimas 
komplikacijas, siekiant garantuoti visų 
trijų Pabaltijo valstybių ateitį. Kadangi 
Lietuva turi istorinį pagrindą, ji turi 
siūlyti Latvijai ir Estijai sukurti bendrą 
valstybę lygiomis teisėmis, tuo labiau, 
kad Latvija yra artima kaip baltų gen
ties šaka nuo seniausių laikų iki dabar, 
taip pat ir Rytprūsiai, Suvalkai, 
Gudijai priskirtos Lietuvos žemės. 
Lietuvai toks uždavinys tinka dar ir 
dėl to, kad Rusija dabar Lietuvos pri
jungimo prie Rusijos nereikalavo. 
Naujai sukurtoji valstybė galėtų turėti 

kaina - 5000 litų, emisijos kaina - 
5500 litų. Biržos akcijas turi 133 ak
cininkai. 136-ias akcijas turi įvairūs 
fiziniai ir juridiniai asmenys. Valsty
bei (jai atstovauja Finansų ministeri
ja) priklauso 0,55 mln. litų vertės 110 
akcijų (44,7 proc.).

Per pirmąją prekybos dieną užre
gistruoti 5 sandoriai. Nupirktos 468 
akcijos už 1630,50 lito. VPB uždirbo 
sau 8 litus 15 centų - pusę procento 
nuo parduotų akcijų kainos. "Tai, be 
abejonės, simboliniai skaičiai, paro
dantys tik tai, kad birža veikia ir kad 
makleriai sugeba tiksliai vykdyti 
klientų pavedimus", - spaudos konfe
rencijoje pasakė Biržos generalinis 
direktorius R. Busila.

Šiuo metu privatizuotų įmonių ir 
investicinių akcinių bendrovių akci
jas turi pusantro milijono žmonių. 
Pradėjus veikti vertybinių popierių 
biržai jie galės sužinoti savo turto tik
rąją vertę, praturtėti dar daugiau ar
ba... Lietuvai ši kapitalizmo tvirtovė 
- galimybė susilaukti investitorių iš 
užsienio.

ELI 

bendrą konstituciją, įstatymus ir tvar
ką.

Reikia žinoti ir prisiminti tai, kad 
mažosios valstybės neturi ateities, len
gvai didžiųjų valstybių pavergiamos, 
politikoje neturi svorio, silpnos ekono
miškai, o kai jos užpuolamos, niekas 
nenori dėl jų skelbti karo. Bendra val
stybė pasaulinėje politikoje turėtų di
desnį svorį, būtų ekonomiškai stipres
nė, karinė galia didesnė. Šį gyvybinės 
svarbos reikalą reikia ruoštis įgyven
dinti tuoj pat. Bendrą valstybę galėtų 
jungti ir vienyti karalius, kuris būtų ir 
patriarchas.

Ne vien tik aš, bet ir kiti supranta ir 
tiki, kad jei Latvijai ir Estijai teks apsi
spręsti būti su Rusija ar su Lietuva, jos 
noriai apsispręs sudaryti bendrą vals
tybę su Lietuva.

Ark. Podvoiskis
Anglija

ELR: Šį rašinį gerbiamas autorius 
palydėjo prierašu, kad suėjo 25 metai, 
kai jis yra "Europos lietuvio“ bendra
darbis. Dėkojame ponui Ark. Pod- 
voiskiui už per tuos metus įdėtą kūry
binį darbą ir parodytą ištikimybę 
”EL“, džiaugiamės, kad turime tokių 
nuoširdžių pagalbininkų. Tikime, kad 
mūsų bendradarbiavimas tęsis toliau. 
Linkime, kad dar ilgai neišdžiūtų Jūsų 
rašalinė.

Made in Thūringen
Rugsėjo 17-21 dienomis Vilniuje, 

"Karolinos“ viešbučio parodų ir teni
so centre veikė paroda "Pagaminta 
Tiuringijoje“. Mugėje savo produkci
ją pristatė 33 firmos iš Rytų Vokieti
jos, kai kurios jų tokioje parodoje 
dalyvauja jau antrą sykį. Šių metų 
naujovė - aludė ir kavinė (tokia, ko
kią įpratę matyti vokiečiai savo tėvy
nėje). Pasak parodos organizatorių, 
tokio renginio tikslas nėra pardavi
mas. Tai galimybė vokiečių ir lietu
vių firmoms užmezgti tolimesnius 
bendradarbiavimo ryšius. Beje, į Bal
tijos šalių įmones, analogiškas vokiš
koms, buvo išsiųsta 2000 pakvieti
mų. Rytų Vokietijos firmos dar nėra 
ekonomiškai stiprios, todėl joms sun
ku konkuruoti Vakarų rinkoje, išlai
kant žemas kainas ir aukštą kokybę. 
Mugės organizatoriai mano, jog Lie
tuva ir bus tas pereinamasis etapas, 
padėsiantis rasti rinką Baltarusijoje ir 
Ukrainoje. Parodos organizacinio ko
miteto Messe-concept vadovas iš Er
furto Manfred Boy vertina Lietuvą 
kaip civilizuotą kraštą, kuris turi vi
sas galimybes pritraukti biznierius iš 
Vakarų. Jo nuomone, Vilnius yra 
geografiškai labai gera vieta mugėms 
organizuoti, palyginus su Maskva, 
kur kainos yra žymiai aukštesnės, o 
aptarnavimo kultūra žemesnė. Be to, 
pasakė p. M. Boy, Lietuvos kolegos 
turi aukštą kvalifikaciją, jūsų viešbu
čiai atitinka tarptautinius standartus, 
iš Vilniaus patogiai ir greitai galima 
susisiekti su Vakarais, geros informa
cijos pateikimo galimybės. Parodą 
"Pagaminta Tiuringijoje" padėjo su
rengti Vidurio Vokietijos drabužių 
pramonės įmonių sąjunga irTiuringi- 
jos gamybos vystymo rėmimo sąjun
ga. Renginio metu vyko Tiuringijos 
Pramonės ir prekybos rūmų vadovų 
pokalbis už apskrito stalo su Lietuvos 
regioninių Pramonės ir prekybos rū
mų vadovais, Tiuringijos firmų susi- 
tikimas-diskusija su Lietuvos Vy
riausybe. Muge didelį susidomėjimą 
parodė Tiuringijos žemės Ekonomi
kos ministerija.

1992 m. "Litexpo" parodų centre 
surengtoje Tiuringijos žemės pasieki
mų mugėje dalyvavo 28 firmos. Ke
lios iš jų Vilniuje jau įsteigė savo at
stovybes (pvz.,"Computer Borows
ki”). Vokiečiai geru žodžiu mini Lie
tuvos firmas ( "Alna“ - kompiuterinė 
įranga ir programos; batų fabrikas 
"Viktorija“ etc.), su kuriomis tuomet 
užmezgė bendradarbiavimą.

Erika Umbrasaitė
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BRADFORDE
Skautų 

savaitgalis
Pakilkim padangėn, galingi arai, 
Pažadinkim karščiau degančią šalį, 
Ne žodžiais, svajonėm, bet

didžiais darbais - 
jaunyste mūs viską juk gali!

Lietuvių Skautų Sąjungos Anglijo
je skautų vyčių būrelis ilgus metus turi 
pasirinkęs žymaus lietuvių tautos, tau
tinės sąmonės žadintojo, filosofijos is
toriko, rašytojo, daktaro Vydūno var
dą. Šiuo metu būreliui vadovauja

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO

BAŽNYČIA
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais -
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Manchester - rugsėjo 26 d., 12.30 

vai.
Nottingham - rugsėjo 26 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Nottinghame - spalio 3d., 11.15 

vai., Židinyje.
Bradford - spalio 3 d„ 12.30 vai.
Eccles - spalio 10 d„ 12.15 vai.
Nottingham - spalio 10 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Mansfield - spalio 10 d., 15 vai. 

Židinyje.
Nottingham - spalio 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derby - spalio 17 d., 14 vai.. 

Bridge Gate. 

skautas vytis-skautininkas VI. Gedmi- 
ntas. Jo iniciatyva, talkinant s.v.v.s. J. 
Alkiui, skautai vyčiai ir kandidatai 
rugsėjo 10-12 dienomis buvo suvažia
vę į Bradfordo lietuvių klubo”Vytis“ 
patalpas pasitarimui apie skautų vyčių 
uždavinius ir sueigai.

Penktadienio vakare skautus vy
čius ir kandidatus, atvykusius iš toli
mo Londono į BradfonJą, pasitiko s. I. 
Gerdžiūnienė ir p. M Grybienė.

Šeštadienio ryte prisistatė s.v.v.s. J. 
Alkis, s.v.s. V. O'Brien, s.v.s. A. Ger- 
džiūnas, s.v.v.s. J. Maslauskas ir kiti. 
Mus sutiko garbusis, ilgametis klubo 
pirmininkas ir LSS Garbės narys Vyt. 
Gurevičius, Garbės narys S. Grybas, 
prit. sk. s.v. kandidatas A. Blinstrubas 
ir kiti. Skautų vyčių ir kandidatų skau
tišką šeimą sudarė 18 narių. Skautų 
vyčių sueigoje dalyvavo sesė Irena, 
sesė Natalija ir brolis Bendžius kaip 
stebėtojai.

Po pusryčių įvyko būrelio pasitari
mas, kurį pravedė būrelio vadas s.v.s. 
VI. Gedmintas, talkinant s.v.v.s. J. Al
kiui. Būrelio vadas skautams vyčiams 
ir kandidatams plačiai apibūdino vy- 
čiavimo prasmę, paaiškino, kas yra 
skautas vytis, kalbėjo apie jo siekius. 
Skautas vytis gyvena vadovaudamasis 
skautybės dėsniais ir skauto vyčio šū
kiu: "Tarnauti Dievui, tarnauti Tėvy
nei, tarnauti artimui ne už atlyginimą, 
bet už savanoriškai atliktos pareigos 
jausmą“.

Skautai kandidatai ir skautai vyčiai 
buvo išvežti į aplinką, kuri žymi savo 
istorija, atlikti vyčiavimo uždavinių 
prit. sk. s.v. kandidato A. Blinstrubo 
globoje. Po penkių valandų ir užsi
ėmimų grįžę į klubo patalpas visi dali
nosi išvykos įspūdžiais.

Po vakarienės pabendrauta su mie
laisiais bradfordiečiais, kurie savo 
nuoširdumu, dosnumu ir lietuviškos 
pareigos jausmu skautų sąjūdį remia ir 
ilgus metus globoja.

Jaunųjų ir vyresniųjų skautų aplan
kymas ir pabendravimas su veteranais 
ir veikėjais praplečia akiratį, praturtina 
atžalyno ir veteranų vidinį pasaulį, nes 
susipažįstama su veikliąja visuomene 
ir pačia lietuviška veikla kolonijoje.

Sekmadienis buvo skirtas skautų 
vyčių ir kandidatų pasitarimui. Turi
ningą ir diskusinį pasitarimą pravedė 
s.v.s. VI. Gedmintas ir s.v.v.s. J. Alkis. 
Kalbėta apie tolimesnį vyčiavimą, 
uniformos reikalus, įžodį ir kitą subu
vimą, kuris numatytas lapkričio 5 d. 
Sodyboje.

Diskusijoje pažymėta, kai tapda
mas vyčiu, skautas prisiima garbingą 
ir atsakingą tarnavimo pareigą. Pirma

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

DBLS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų DBLS Tarybos bendras suvažiavimas 
įvyks 1993 m. spalio 9 d., šeštadienį, 13 vai. Ukrai
niečių klube, Merridale Street West, Wolverhampton. 
Kviečiami visi Tarybai priklausančių organizacijų, vie
netų ir DBLS skyrių atstovai.

Dr. Antanas Nesavas, Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų 
patikėtinis Didžiojoje Britanijoje, maloniai sutiko suvažiavime 
dalyvauti ir tarti žodį.

Po suvažiavimo dalyviams 18 vai. bus suruošta vakarienė.
Pagrindinė suvažiavimo tema - "Ryšiai tarp išeivijos ir 

Lietuvos: tolimesnės perspektyvos“.
Norintys suvažiavimui pasiūlyti rezoliucijų projektus, 

prašomi iš anksto pranešti Tarybos pirmininkui:
K. Baublys,
7 Somerfield Road,
London N4 2JN
Tel. 071 359 3141.

sis to tarnavimo žingsnis - patirtimi ir 
skautybėje išgyventu džiaugsmu da
lintis su už save jaunesniais broliais, 
daryti viską, kad jaunimas bepražys- 
tančioje jaunystėje prasmingą laimin
gą gyvenimą ir žaidimą rastų ir skautų 
sąjūdyje, eidamas vyčiavimo ideolo
giniu ir principiniu keliu. S.v.v.s. J. 
Maslauskas skautams vyčiams išreiš
kė brolišką padėką už stovykloje sąži
ningai atliktas pareigas.

Antrą valandą klubo valdybos ir 
skautiškos idėjos rėmėjų apsuptame 
ratelyje skautai vyčiai ir kandidatai ri
kiuotėje įnešė Trispalvę į salę. Būrelio 
vado pavaduotojas s.v.sl. M. Liudvig 
raportavo būrelio vadui s.v.s. VI. Ged- 
mintui. Priėmęs raportą jis pasveikino 
skautišku šūkiu: "Budėkite!“ Visi at
sakė: "Vis budžiu!“ S.v.v.s. J. Mas
lauskas perskaitė skautų maldą. Būre
lio vadas pasveikino svečius, skautus, 
visuomenei pristatė garbiuosius vete
ranus, LSS Garbės narius Vyt. Gure
vičių, S. Grybą, A. Bučį. Tai buvo su
tikta plojimais.

Būrelio vadas susirinkusiems api
būdino vyčiavimo prasmę, pažymėda
mas, kad vyčiavimas yra trečiasis 
skautavimo laipsnis, skirtas skautams, 
praėjusiems pirmuosius du (vilkiukų 
ir skautų). Šis skautavimo laipsnis pri
taikytas vyresnio amžiaus jaunuo
liams. Skautų vyčių pagrindinis tikslas 
- plačios apimties tarnyba - vadovau
jasi Baden-Powell'o skautybės siste
ma, savo gyvenimą grindžia jos prin
cipais.

Žodį tarė s.v.v.s. J. Alkis - LSS Eu
ropos rajono Vadas. Jis kalbėjo ir 
DBLS-gos vardu. Pasveikinęs daly
vius, J. Alkis pasakojo apie skautišką 
veiklą ir dalyvavimą Jubiliejinėje sto
vykloje JAV. S.v.v.s. J. Maslauskas 
džiaugėsi, kai jis ir skautai ilgus metus 
čia radę antrus namus, vaišingumą, 
paramą ir globą. Jis išreiškė nuošir
džią padėką klubo valdybai, nariams, 
rėmėjams, ūkio vedėjams: s. I. Ger- 
džiūnienei (jai skautai vyčiai atsidėko
dami įteikė dovanėlę), p. M. Grybie

PR A KTIŠKIA USIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais arba svarais 
(amerikiečių, anglų) .

Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus - 
mažesnis mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

nei ir Vyt. Gurevičiui. Jiems įteiktos 
gėlių puoštės ir padėkos kortelės. Bro
liškai padėkota ilgamečiu! "kukui“ s. 
A. Gerdžiūnui už jo pasišventimą 
skautiškai idėjai maitinant skautus.

"Vyties“ klubo pirmininkas Vyt. 
Gurevičius tarė jaudinantį ir prasmin
gą žodį skautų vadovams ir skautams. 
Jis džiaugėsi matydamas ilgamečius 
skautų vadovus, kurie aktyviai vado
vauja skautybės judėjimui ir jaunimo 
auklėjimui, pasveikino sulaukus LSS 
75-čio deimantinės sukakties ir susi
rinkus į klubą skautų vyčių sueigai. Jis 
palinkėjo vadovams ištvermės ir svei
katos, pabrėždamas, kad skautams 
klubo duris visuomet atdaros.

Skautai vyčiai padainavo pora skau
tiškų dainų. Po to s.v.s. V. O' Brien 
paskaitė jo redaguotą "Taukuotą Puo
dą“, tai buvo išklausyta dėmesingai ir 
sukėlė juoko.

Sueiga baigėsi vyčių tradicine dai
na "Nors tu ir vienas, būk kaipo plie
nas. Kovok, kariauk, nelaisvę griauk. 
Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn“. 
Skautams saliutuojant nuskambėjo 
Lietuvos himnas. Vėl rikiuotėje išei
nama iš salės.

Susitvarkę, padėkoję šeiminin
kams ir atsisveikinę sueigos dalyviai 
grįžo namo.

v.s. J. Maslauskas

Padėka
Širdingą skautišką AČIŪ tariame 

Bradfordo lietuvių "Vytis“ klubo val
dybai už skirtą 150 svarų maistui, p. 
Groblienei už vertingą dovaną skau
tams, klubo valdybai už vaišes, globą 
ir patalpas.

Ypatingą mūsų visų padėką išreiš
kiame p. Vyt. Gurevičiui, p. M. Gry
bienei, s. I. Gerdžiūnienei, s. A. Ger
džiūnui, S. Grybui, A. Bučiui, prit. sk. 
A. Blinstrubui, visiems rėmėjams už 
malonius aplankymus. Nuoširdus 
AČIŪ visiems!

v.s. J. Maslauskas 
LSB Europos Rąjono Atstovas

PASAULYJE
Nėra kelio atgal

Nors Izraelyje, taip ir palestiniečių 
eilėse, yra didelė opozicija pasirašy
tam susitarimui tarp žydų ir palestinie
čių, kelias atgal į terorizmą ir karą tarp 
tų dviejų tautybių yra uždarytas po to, 
kai visas pasaulis per televiziją stebėjo 
dviejų buvusių didžiausių priešų - Iz
raelio premjero Yitzak Rabin ir PLO 
vado Jasser Arafat - rankų paspaudi
mą. Trys tūkstančiai specialiai JAV 
prezidento Clintono kviestų svečių as
meniškai liudijo sutarties pasirašymą. 
To politinio įvykio svarbą kai kas ly
gina su "šaltojo karo“ pabaiga ir Ber
lyno sienos nugriovimu. Tik ateitis pa
rodys, kiek tos viltys išsipildys.

To susitarimo svarba neapsiriboja 
tik tuo, kad žydai ir palestiniečiai susi
tarė taikiai gyventi šalia vieni kitų. Gal 
net svarbiau, kad tai gali paskatinti 
naujus susitarimus tarp Izraelio ir kitų 
arabų valstybių, kurios iki šiol, išsky
rus Egiptą, nesutiko pripažinti Izraelio 
valstybės. Jordanija jau parodė inicia
tyvą tartis su Izraeliu. Izraelio oku
puotos Galano aukštumos trukdo susi
tarimui su Sirija, bet tikimasi ir čia 
rasti išeitį. Libanas yra Sirijos satelitas 
ir jis paseks Sirijos pavyzdžiu. Nema
noma, kad bus kliūčių susitarti su Sau
do Arabija ir Persų įlankos valstybė
mis, kurios jau prižadėjo materialinę 
paramą palestiniečiams Gazos sekto
riuje ir Jericho mieste. Tokia finansinė 
parama bus labai reikalinga, preziden
tas Clintonas prižadėjo padėti įtraukti 
Japoniją, Europos Bendriją ir Skandi
naviją. Didžiausią griovimo darbą 
vykdys Irano finansuojami radikalūs 
islamo pasekėjai, kurie eina ne vien 
prieš Izraelį, bet ir prieš PLO, ir nori te
rorizmu sustabdyti sutarties vykdymą.

Amerikai nesiseka 
Somalyje

Amerikiečių kariuomenė buvo pir
moji, atvykusi į Somalį, kad sustabdy
tų pilietinį karą ir suteiktų humanitari
nę pagalbą badaujantiems gyvento
jams. Bet atsitiko taip, kad amerikie
čiai tapo daugiausia nekenčiami ka
riai, jų noras sunaikinti sukilėlių vadą 
generolą Aidid privedė prie žiaurių 
susikirtimų, dėl to daug civilių žmonių 
žuvo, o pats Aidid tapo gyventojų he
rojumi. Dabar ten yra daugelio valsty
bių kariškių, JTO pasiųstų, bet ne visi 
klauso tos pačios komandos, ypač ita
lai. Sakoma, kad pastarieji paklūsta 
įsakymams tik iš Romos ir dažnai su
sikerta su amerikiečiais. Mat italai sa
kosi geriausiai pažįstą Somalį, nes jis 
yra buvęs Italijos kolonija.

Pietų Afrikoje neramu
Pietų Afrikos parlamentas, kuria

me vyrauja baltieji, susirinko specia
liai sesijai, kad nubalsuotų save palai
doti. Prieš tai jis numato išleisti parė
dymą pravesti rinkimus kitų metų ba
landžio mėnesį ir sudaryti laikiną 
Vykdomąją tarybą iš visų tautybių 
rinkiminei kompanijai pravesti. Svar
biausią opoziciją sudaro Inkatha lais
vės partija, baltųjų dešinieji konserva
toriai ir trys sritys, kurios nesutinka 
duoti savo pritarimo, kol nebus priim
ta laikinoji konstuticija lapkričio mė
nesį. Tada jie nutars, ar eiti į balsavi
mą, ar boikotuoti.

Karo nusikaltėlių 
įstatymas

Jau senokai JTO nutarė įsteigti ka
ro nusikaltėlių teismą, panašų į Niurn
bergo teismą, kur buvo teisiami nacių 
nusikaltėliai. Šį kartą į teismą būtų 
traukiami buvusios Jugoslavijos pilie
tinio karo nusikaltėliai, kurie nusižen
gė žmogaus teisių normoms. Jau esą 
surinkta kaltinama medžiaga 3500 as
menų, kurie pažeidė karo vedimo 
ar žmogaus teisių įstatymus. Niekas 
neabejoja, kad buvo ir dar tebėra 
padaroma daug neleistinų dalykų, 
ypač Bosnijoje, bet vargiai kas iš 
tokių teismų išeis, nes nepriklauso
mos valstybės saugos ir neišduos 
savo piliečių.
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