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Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąskrydžio - Tautos šventės minėjimo 

Boltone dalyviams
Visiems susirinkusiems šį vakarą paminėti Tautos šventę, taip pat ir 

visai lietuvių bendruomenei Didžiojoje Britanijoje siunčiu savo geriau
sius linkėjimus.

Lietuvos kelias į Nepriklausomybę buvo ilgas ir sunkus. Jūsų nuo
latinė parama ir meilė Tėvynei padėjo išsaugoti mums tikėjimo geresne 
ateitimi ir laisva, demokratine Lietuva dvasią. Tikiuosi, kad ateityje 
ryšiai tarp mūsų tautiečių Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvos bus dar 
tvirtesni ir įvairiapusiškesni.

Linkiu Jums visiems giedrios nuotaikos, geros sveikatos ir sėkmės 
darbuojantis Lietuvos labui.

1993 m. rugsėjo 17 d. Algirdas Brazauskas

Šis Lietuvos Respublikos Prezidento sveikinimas buvo perskaitytas 
Tautos šventės minėjime, įvykusiame Boltone, netoli Manchesterio. 
Pranešimą apie renginį spausdiname 8 psl.

Lietuvos Prezidentas Amerikoje

Londone Lietuvos diplomatų laukia 
didelis darbas

Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis Jungtinėje Karalystėje 
dr. Antanas Nesavas sutiko pasidalinti mintimis apie Lietuvos ambasadą Londone, 

aptarti kai kurias bendras užsienio lietuvių bendruomenių problemas. 
Manau, kad šis pokalbis sudomins ne vieną ir sukels naujų minčių šiuo klausimu.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
A. Brazauskas dalyvavo Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 48- 
ojoje sesijoje, kur rugsėjo 28 d. pasakė 
kalbą. JTO būstinėje Niujorke jis susi
tiko su Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretoriumi B. B. Ghaliu, JT Genera
linės Asamblėjos prezidentu S. R. In- 
sanally.

Rugsėjo 27 d. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentus A. Brazauską, G. 
Ulmanį ir L. Merį JAV misijoje Jung
tinėse Tautose priėmė JAV preziden
tas B. Clintonas. Kaip pranešė ’’Ame
rikos balsas“, Prezidentas A. Brazaus
kas padėkojo Prezidentui B. Clintonui 
už Jungtinių Valstijų pagalbą išvedant 
rusų kariuomenę iš Lietuvos ir pasakė, 
kad Kaliningradas dėl rusų kareivių 
tranzito yra problema, kurią reikėtų 
taikiai išspręsti. Jis taip pat davė su
prasti, kad norėtų pasiūlyti Kaliningra
do srities demilitarizacijos idėją.

Prezidentas A. Brazauskas įteikė 
prezidentui B. Clintonui dovaną - di
delį gintaro gabalą.

Lietuvos Prezidentas Niujorke bu
vo susitikęs ir su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės bei JAV lietuvių bend
ruomenės valdybų atstovais.

B. Nainys ’’Lietuvos aidui“ sakė, 
kad Lietuvos Prezidentui buvo pateik
ta daug išeivijai rūpimų klausimų. 
Opiausias iš jų - užsienyje gyvenančių 
lietuvių pilietybės grąžinimas. Prezi
dentas lyg ir pritarė tezei, kad Lietu
vos pilietis yra kiekvienas už jos ribų 
gyvenantis lietuvis nepriklausomai 
nuo to, kada ir kokiomis aplinkybėmis 
yra iš Lietuvos išvykęs, kada ir kur 
gimęs, kokiame krašte dabar gyvena. 
Išeivija pageidauja, kad Lietuva nerei
kalautų atsisakyti kitos šalies piliety
bės ir būtinai grįžti gyventi į Lietuvą. 
Prezidentas pažadėjo tą klausimą 
svarstyti, bet pridūrė, kad būtina sąly
ga - mokėti lietuvių kalbą.

Su pilietybe susijęs kitas klausimas 
- okupantų atimto turto grąžinimas.

41-oji Europos Lietuviškųjų studijų 
savaitė

Pranešame, kad 41-oji Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė įvyks 1994 
m. nuo liepos 31 iki rugpjūčio 7 d. 
Austrijoje - Tirolyje, Benvango Alpių 
kalnų papėdėje esančiame keturių 
žvaigždžių viešbutyje "Berwanger- 
Hof“.

Viešbutyje yra visi šiems laikams 
pritaikyti patogumai. Kambariuose 
dvigubos lovos, tačiau norintys nak
voti po vieną turės primokėti nustatytą 
dienos taksą: 70 austrų šilingų. Šiaip 
pilnas pragyvenimas dienai vienam 
asmeniui kainuos 500 austrų šilingų.

Studijų savaitėje numatyta turinin
ga programa su paskaitininkais iš Lie
tuvos ir Vokietijos. Moderatoriais su

’’Kas pavogta, turi būti grąžinta“, - iš
eivijos pareiškime cituojami V. 
Landsbergio ir Sąjūdžio žodžiai. Pre
zidento atsakymas buvo toks: norėda
mas atgauti atimtą turtą išeivijos lietu
vis privalės gyventi Lietuvoje.

Pokalbio dalyviai prašė Prezidentą, 
kad Vilniuje dirbantis PLB atstovas 
būtų prilygintas ministrui ir galėtų da
lyvauti Vyriausybės posėdžiuose. Pa
geidaujama, kad būtent per šią atsto
vybę būtų palaikomi ryšiai su užsienio 
lietuviais, kad Lietuvoje nebūtų stei
giamas departamentas ryšiams palai
kyti. B. Nainys "Lietuvos aidui“ pasa
kė, kad Prezidentas pažadėjo leisti 
PLB atstovui Juozui Gailai, kuris da
bar gydosi Amerikoje, dalyvauti Vy
riausybės posėdžiuose, kai tik jis grįš.

Užsienio lietuviai iškėlė ir jų atsto
vavimo Seime klausimą. PLB Seimas 
pernai vasarą Amerikoje nutarė kreip
tis į Lietuvos parlamentą, kad šis at
skiru paragrafu įtrauktų į Konstituciją 
užsienyje gyvenančių lietuvių teisę 
tapti parlamentarais. Į tai Prezidentas 
aiškaus atsakymo nedavė. Buvo pa
teiktas pavyzdys Latvijos ir Estijos, 
kur išeivija turi savo atstovų parla
mente. B. Nainys sakė, jog išeivijos 
atstovai prieštaravo Prezidento A. 
Brazausko nuostatai, kad ambasado
riais tapti gali tik žmonės iš Lietuvos, 
o išeiviai gali dirbti pavaduotojais. 
Užsienio lietuviai mano, kad jie irgi 
turi teisę užimti aukštus postus, o ypač 
dirbti diplomatinį darbą, nes kai kurie 
iš jų turi tokio darbo patirties ir laimė
jimų, ryšių užsieniuose.

Niujorke Lietuvos valstybės vado
vas susitiko su Vokietijos, Lenkijos ir 
kai kurių kitų šalių užsienio reikalų 
ministrais. Lydimas vyskupo P. Balta
kio, Prezidentas lankėsi Niujorko arki
vyskupo O'Connoro rezidencijoje.

Rugsėjo 30-osios vakare Los An- 
džele įvyko Lietuvos Prezidento susi
tikimas su nemažu būriu išeivijos lie
tuvių.

tiko būti p. Darius Kuolys, p. Jonas 
Norkaitis ir p. Vincas Natkevičius.

Galutinė pilna programa bus pa
skelbta vėliau. Reikia priminti, kad į 
studijų savaitę atvykdami ne tik kad 
padėsite kelti ir stiprinti lietuvišką 
dvasią, bet tuo pačiu paremsite ir 
lietuviškos kultūros darbuotojų 
veiklą.

Registracija užsiima Naudžiū- 
naitė Irena Joerg: 6473 - VVenns, 
Tirol, Austria.

Registracijos mokestis 150 DM, 
jaunimui - 70 DM.

P. S. Atvykstantiems iš Lietuvos į 
Austriją reikia turėti vizą.

Rengėjai

- Jūs tituluojamas daktaru, bet 
tikriausiai nedaugelis žino, kokių 
mokslų daktaras esate? Ar galėtumė
te šiek tiek plačiau apie tai papasako
ti mūsų skaitytojams?

- Esu filosofijos daktaras, o savo 
disertaciją apgyniau dar 1975 metais. 
Ji buvo skirta neofroidizmo socialinei 
filosofijai, daugiausia pasaulinio garso 
psichoanalitiko ir socialinio filosofo 
Ericho Fromm'o socialinėms bei eti
nėms pažiūroms. Taip jau susiklostė, 
kad mano profesiniai interesai apėmė 
labai plačią tarpdisciplininę erdvę: 
filosofijos istoriją, religijos sociologiją 
ir psichologiją, sociologijos teoriją ir 
istoriją. Pastaraisiais metais daugiau
sia gilinausi į dabartinės vokiečių so
ciologijos ir ypač į vadinamosios "ži
nojimo sociologijos“ (Wissenssoziolo- 
gie) problematiką.

Parašęs disertaciją, likau dirbti dės
tytoju Vilniaus universitete, o 1979 m. 
pabaigoje buvau pakviestas į Lietuvos 
Mokslų Akademijos Filosofijos kated
rą, kur išdirbau iki 1989 metų vasaros. 
Tų metų pavasarį gavau pranešimą, 
kad man paskirta garsiojo Alexander 
von Humboldt'o fondo, esančio Vo
kietijoje, mokslinė stipendija. Todėl 
jau tų pačių metų liepos mėnesį atsi
dūriau iš pradžių Freiburgo, o vėliau 
Konstanco universitete, kur ir pralei
dau beveik dvejus metus. Čia įsigijau 
daug gerų bičiulių, turėjau progą daly
vauti tokių mokslo garsenybių kaip 
Th. Luckmann, R. Dahrendorf bei 
kitų paskaitose ir seminaruose, naudo
tis nepaprastai turtinga universiteto 
biblioteka. Čia įgytos žinios ir naujas 
gyvenimiškas patyrimas man labai 
pravertė vėliau.

Grįžau iš Vokietijos 1991 metų 
pavasarį ir pirmą kartą savo gyvenime 
tapau bedarbiu, nes mano katedra 
buvo panaikinta. Daugelyje Lietuvos 
kultūros ir mokslo institucijų tada 
prasidėjo krizė, iškilo įvairių finansi
nių sunkumų, kurie slegia jas ir 
šiandien.

- Gal galėtumėte pasakyti, kaip 
tapote diplomatu ?

- Tiesą sakant, daug lėmė grynas 
atsitiktinumas. Tų metų vasarą turėjau 
kvietimą grįžti atgal į universitetą. 
Buvau jau beveik apsisprendęs, bet, 
sutikęs gatvėje vieną bičiulį ir išsikal
bėjęs apie problemas, gavau pasiūly
mą dirbti Užsienio reikalų ministerijo
je. Reikia pripažinti, kad mano galu
tiniam apsisprendimui pereiti į diplo
matinį darbą turėjo įtakos ir ta svarbi 
aplinkybė, kad grįžęs iš užsienio, ra
dau visiškai naują psichologinę aplin
ką, verdantį politinį gyvenimą, dauge
lis mano kolegų ir pažįstamų buvo 
perėję dirbti į valstybės struktūras, ir 
man atrodė, jog vėl grįžti prie knygų ir 
akademinių paskaitų dar ne laikas.

Pradėjęs dirbti Užsienio reikalų 
ministerijos Vakarų Europos skyriaus 
pirmuoju sekretoriumi daugiausia 
laiko skyriau Vokietijos ir Britanijos 
valstybėms. 1991 metų rudenį buvo 
Lietuvos diplomatinio pripažinimo 
lavina, užsienio diplomatinių misijų 
steigimo Vilniuje metas. Man teko 
garbė susitikti ir bendrauti su daugeliu 
užsienio atstovų, tarp jų ir su pirmuoju 
Vokietijos ambasadoriumi Lietuvoje 
p. Albrecht'u bei Britanijos ambasado
riumi p. M. Peart bei kitais užsienio 
diplomatais.

Iš to meto įvykių atmintin įsirėžė 
kelionė į Vokietiją su ką tik paskirtu 

Lietuvos ambasadoriumi p. V. Anta
naičiu. Delegacijos priėmimas Vokie
tijos Prezidento rūmuose, kredencialų 
įteikimo ceremonija, susitikimai įvai
riose ministerijose bei Bundestage 
man akivaizdžiai parodė, koks svar
bus vaidmuo tenka visiems, kurie at
stovauja savo valstybei užsienyje. 
Nors buvo ženklų, kad būsiu pasiųstas 
į Boną, tačiau 1992 metų balandį ga
vau paskyrimą į Londoną ir pradėjau 
dirbti ambasados patarėju.

- Sakykite, ar tai buvo Jūsų pir
mas susitikimas su Londonu?

- Ne, Londone teko trumpai viešėti 
1992 metų pradžioje, kai mano gera
dariai iš A. von Humboldt'o fondo 
sudarė man galimybę atvykti trims 
mėnesiams į Londono ekonomikos 
mokyklą. Čia mane domino emigra
vusių iš Vokietijos sociologų, ypač K. 
Mannheim'o, kūryba. Tą kartą teko 
pirmą kartą susitikti ir pabendrauti su 
kai kuriais Londono lietuviais.

- Girdėjau, kad esate išvertę iš 
užsienio kalbų į lietuvių kalbų įvairių 
veikalų.

- Šalia dėstytojo darbo mane visa
da traukė moksliniai vertimai. Tai bu
vo, beje, ir gera proga patobulinti savo 
užsienio kalbas. Esu išvertęs filosofi
jos klasikos tekstų įvairioms chresto
matijoms bei leidiniams, bet mano 
pagrindiniai pasirodę vertimai yra du: 
tai E. Fromm'o knyga "Religija ir psi
choanalizė“ (kartu su A. Degučiu) ir 
žymaus XVIII a. britų mąstytojo ir 
bažnyčios veikėjo George Berkeley 
metafizinis traktatas "Apie Žmogiško
jo pažinimo principus“. Mano stalo 
stalčiuje guli ir garsaus dabarties so
ciologo Thomas Luckmann knygos 
"Nematoma religija“ vertimo rankraš
tis, kai kurie vertimai iš vokiečių kal
bos.

- Kokių pakeitimų įvyko Lietuvos 
ambasadoje I^ondone Jums atvykus?

- Tai labai platus klausimas ir 
atsakyti į jį nelengva. Man atvykus 
čia, ambasada sutilpo, galima sakyti, 
viename kambaryje. Pradžia visada 
sunki. Dabar mes turime du darbo ka
binetus trečiajame aukšte, kaip mato
te, jie apstatyti baldais, įsigijome ne
blogų kompiuterių ir kitos ryšių tech
nikos. Bet su kiekviena diena į amba
sadą ateina vis daugiau lankytojų ir in
teresantų, todėl tenka kiekvieną kartą 
bėgioti žemyn-aukštyn, o tai nėra, su
tikite, pats racionaliausias būdas am
basadai funkcionuoti, tokiai įstaigai 
apskritai nepritinka šurmulys. Belieka 
paguoda, kad tas lakstymas gelbsti 
galbūt nuo infarkto.

Lietuvos ambasados Londone pastatas.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Mums būtina įrengti pirmajame 
aukšte du naujus darbo kambarius, o 
tiksliau - ambasados kanceliariją ir 
priimamąjį. Aš tikiuosi, kad mums 
pavyks susitarti dėl šių pertvarkymų 
su p. V. Balicku.

- Ar seniai prie ambasados plevė
suoja vėliava? Prisimenu publikacijų 
’’Europos lietuvyje“, kur buvo klau
siama, kodėl prie mūsų ambasados 
Ijondone nekeliama valstybės vėliava.

- Tos vėliavos anksčiau nebuvo dėl 
dviejų priežasčių. Pirmiausia, buvęs 
ambasadorius p. V. Balickas tvirtina, 
jog nėra reikalo kiekvieną dieną kelti 
vėliavą. Antra, reikia pripažinti, kad 
senasis vėliavos stiebas buvo įrengtas 
tokioje vietoje ir vėliavos pakėlimas 
buvo toks nepatogus, kad kiekvieną 
dieną kelti vėliavų buvo gan sudėtin
gas dalykas. Prieš keletą savaičių su
montavome naują vėliavos stiebą ir 
dabar vėliava keliama kiekvieną dar
bo dieną. Taip priimta daugumoje 
diplomatinių misijų Londone.

- Kiek darbuotojų šiuo metu yra 
Jūsų ambasadoje?

- Šiuo metu aš ir p. A. Misevičius. 
Personalo atžvilgiu Londonui, galima 
sakyti, nesiseka. Juk kiekvienam aiš
ku. kad tokioje svarbioje valstybėje 
kaip Britanija turėtų dirbti kur kas 
daugiau žmonių. Dabar didelę mūsų 
laiko dalį suryja įvairi rutina: informa
cijos ir vizų prašymai, ilgai užtrunkan
tys telefoniniai pokalbiai, korespon
dencija. Šį darbą turėtų atlikti kance
liarija. Mažai laiko lieka bendravimui 
su britų politikais bei visuomenės vei
kėjas, universitetais bei pramonės ats
tovais, britų spauda, su kitomis amba
sadomis Londone.

- Jeigu neturite prekybos, kultū
ros patarėjų, karo atašė, kam tenka 
darbai šiose srityse?

- Deja, tenka suktis patiems, kiek 
įmanoma atlikti ir tas pareigas. Aišku, 
vargu galima tikėtis, kad į Londoną 
galėtų atvažiuoti darbuotis daug žmo
nių. Jūs geriau už mane žinote, koks 
brangus pragyvenimas Londone. Ta
čiau, kita vertus, jei mažytė Estija sa
vo ambasadoje Londone turi jau 6 
darbuotojus, tai šis faktas vertas gilių 
apmąstymų. Taline, matyt, gerai su
vokia šios šalies prioritetinę reikšmę.

Aš galiu pasakyti Jums atvirai: 
mūsų kaimynų estų ir latvių diploma
tinis aktyvumas yra jau tokio lygio, 
kad mums dar teks gerai pasidarbuoti 
alkūnėmis, norint atsiimti jų užimtą 
erdvę. Tarp daugelio šalių, o ypač tik

Nukelta į 6 psl.
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Seimo LDDP frakcijoje skilimo 
pradžia? SWTTYNIIOS ©HIENOS mento ir kitų svarbių valstybės 

objektų...“

Praėjusiame ”EL“ buvo paminėta 
publikacija "Opozicijos“ savaitraštyje, 
kurioje kalbama apie Seimo nario Vy
tauto Petkevičiaus išsiskyrimą su 
"valdančiąja“ partija. Duodamas inter
viu "Tiesai“ V. Petkevičius pareiškė:

"Tai - ne deklaracija, ne atsiskyri
mas ir ne naujos partijos kūrimas. Ma
no straipsnyje derėjo skaityti potekstę, 
o tiksliau - ir tai, kas yra tarp eilučių. 
Ten pasakyta - atėjo metas skyry
boms. Pabrėžiu - metas. Antras daly
kas - su kuo? Su "valdančiąja“ partija. 
Čia derėtų pabrėžti kabutes. Taigi sky
rybos su "valdančiąja“ partija, kuri 
nieko nevaldo, kuri vis toliau tampa 
įkaitu kai kurių politikų rankose. To
dėl ir parašiau, kad LDDP mes buvo
me, esame ir liekame. Jei mes dabar 
išeitume iš LDDP, tai būtų išdavystė. 
Mes išduotume tuos žmones, kurie už 
mus balsavo, kurie rėmė mūsų progra
mą. Pagaliau idėjas tai programai mes 
patys, ir aš, rašėme. Jei dabar išeičiau, 
nežinau, ką man reikėtų padaryti.“

Netrukus po to interviu V. Petkevi
čius ir 22 Seimo nariai iš LDDP frak
cijos paskelbė, kad įkuria "LDDP pro
gramos grupę“. Jų pareiškime konsta
tuojama: "Kasdieną vis labiau ir la
biau sunkėja krašto ekonominė bei 
politinė padėtis, o LDDP frakcija 
klimpsta į sąmoningai mums primeta
mą smulkaus, beprasmio politikavimo 
liūną, vis labiau tolsta nuo skelbtų po
litinių idėjų ir partijos rinkimų progra
mos.“

Kita grupė LDDP frakcijos narių 
(J. Bernatonis, N. Germanas, L. Lin
kevičius) irgi paskelbė pareiškimą, 
kuriame paragino savo frakcijos na
rius Seime efektyviau koordinuoti 
veiklą, dalykiškiau ir organizuočiau 
ruoštis Seimo posėdžiams ir darbui 
komitetuose, siekti konsensuso frakci
jos viduje, konstruktyviai remti Res
publikos Prezidento ir premjero poli
tiką.

LDDP frakcijos seniūno J. Karoso 
nuomone, tai nėra skilimas. Tą patį 
tvirtina ir V. Petkevičius, girdi, kalba 
eina apie taktiką vykdant partijos rin
kiminę programą.

Seimo opozicijos atstovas V. Ku
bilius "Lietuvos aide“ taip įvertino 
įvykius LDDP frakcijoje: "Aišku, kad 
valdančioji partija nesugeba valdyti 
krašto. Jau nebeužtenka ieškant kaltų 
baksnoti į Landsbergį ir Vagnorių. 
Dabar suras kaltus tarp savųjų, kad 
pati partija neprisiimtų atsakomybės ir 
vėl liktų švari. Petkevičius savo "Opo
zicijoj“ visiškai atviras, sakosi turįs 
skirtis su LDDP "nepasiėmęs iš jos 
man priklausančios dalies“. Ko nega
vo Petkevičius? Matau keistą analogi
ja Rusijos įvykiais. Chasbulatiškų 

■ ;i| k ii jau turime. Ar nepasirodys 
mii ■. Prezidentas kaip Jelcinas, ult
rakairiųjų nuolat puolamas? Manau, 

tai inscenizacija. Ką daryti opozicijai - 
ginti puolamą Prezidentą, pamirštant 
tokią pat kaip ir Petkevičiaus jo 
partinę praeitį? Atkreipkime dėmesį, 
kad Petkevičiaus "Opozicija“ spaus
dina ir laišką iš Kupiškio - rei
kalavimą atkurti komunistų partiją“.

Rugsėjo 27 d. įvykusiame Seimo 
nacionalinio saugumo komiteto posė
dyje atsistatydino šio komiteto pirmi
ninkas G. Kirkilas, pareigas laikinai 
perduodamas eiti vienam iš savo pa
vaduotojų - V. Petkevičiui. Pagrindinė 
nurodyta atsistatydinimo priežastis - 
jaučiama kaltė dėl incidento su miš
kan išėjusiais Kauno savanoriais.

"Lietuvos rytui“ G. Kirkilas sakė, 
kad viena iš atsistatydinimo priežasčių 
- nesutarimai su Nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininko pavaduoto
jais V. Petkevičiumi ir A. Ivaškevičiu
mi, kurie yra radikalių veiksmų šali
ninkai.

******
Kaip pranešė spaudos konferenci

joje Socialdemokratų partijos atstovas 
V. Andriukaitis, LSDP taryba priėmė 
sprendimą nepasitikėti LDDP vyriau
sybe bei jos politika. LSDP taryba 
kreipsis į opozicines jėgas, kad šios 
išsakytų savo požiūrį į visą krūvą 
svarbių klausimų. Pavyzdžiui, dėl pra
monės restruktūrizavimo, santaupų 
kompensavimo, valstybės valdymo 
reorganizavimo ir 1.1.

Komentuodamas V. Petkevičiaus 
grupės LDDP frakcijoje susidarymą, 
V. Andriukaitis sakė, jog ši partija, 
kaip jau anksčiau pastebėjo socialde
mokratai, nėra vienalytė. Ten yra se
nojo ūkio atstovų, kurie gina stambio
jo kapitalo interesus, kairuolių, ku
riems artimos komunistinės pažiūros, 
bei žmonių, linkusių į socialdemokra
tiją. Šios trys tendencijos jau nuo seno 
pastebimos LDDP frakcijos veikloje, 
ypač tai pasireiškia balsuojant dėl 
principinių klausimų.

******
Rugsėjo 21 d. prof. K. Antanavi

čius pareiškė, kad atsistatydina iš Sei
mo Ekonomikos komiteto pirmininko 
pareigų, "galutinai supratęs, kad visos 
mano pastangos neduoda vaisių, o siū
lymai, įstatymų ir nutarimų projektai 
be atodairos atmetami; matydamas, 
kad jokia ekonominė motyvacija LR 
Seimo daugumai neturi reikšmės; 
negalėdamas abejingai žiūrėti į Lietu
vos ekonomikos nepaliaujamą kritimą 
ir valstybinės valdžios neveiklumą: 
suprasdamas savo asmeninę moralinę 
atsakomybę ir formalią LR Seimo 
Ekonomikos Komiteto pirmininko 
atsakomybę“.

Prof. K. Antanavičius parašė 
straipsnį, kuriame išsamiau išdėsto 
atsistatydinimo motyvus, jis bus 
išspausdintas kitame ”EL“ numeryje.

Pasirinkimo teisę 
pakeičia spaudimo 

atmosfera
Komentuodama situaciją Lietuvoje, 
Zita Čepaitė "Atgimime“ (Nr. 38) 
pastebi, jog visose Lietuvos gyveni
mo srityse galima stebėti spaudimo 
atmosferą, kuri išstumia ar pakeičia 
pasirinkimo teisę.

"Žmonės piketais ir streikais 
spaudžia valdžią, valdžia ekonomi
nėmis priemonėmis spaudžia žmo
nes. Štai kad ir naujoji tvarka, pagal 
kurią už komunalines paslaugas mo
kama ne nuo žmogaus, o nuo gyve
namosios patalpos ploto. Aiškiai len
kiama į tai, kad žmonės įsigytų ap
skaitos prietaisus, monopolistams 
komunalininkams neprisiimant visiš
kai jokios atsakomybės už teikiamų 
paslaugų kokybę. Deja, ir vėlei už vi
sus miestų tarnybų darbo nesklandu
mus teks mokėti gyventojams. Plius 
papildomos išlaidos skaitikliams 
įsirengti, plius negarantuota jų koky
bė. Politikai ir valdžios vyrai turi 
daug problemų: čia bankai, čia 
SKAT, čia nestabili situacija Rusijo
je. Besiskundžiančiai ir skurstančiai 
liaudžiai vis primenami rinkos dės
niai, kurie seniai apkarto ir iš geidžia
mo vaisiaus virto Sodomos obuoliais 
- iš pažiūros gražiais ir sultingais, o 
viduje pilnais sausų dulkių. Būtent 
žodžiu "rinka“ valdžia ir vyriausybė 
atsimušinėja nuo žmonėms skaus
mingų problemų, apskritai, nuo eko
nominės reformos problemų, ir perša 
įspūdį, tarsi toji rinka Lietuvoje jau 
egzistuoja, diktuoja savo ritmą ir sa
vo dėsnius. Šitas žodis įgavo mitinę 
prasmę, ir neretai žmonės suniekina
mi dėl to (prisiminkim, kas buvo kal
bėta apie valstiečius, kurie esą gami
na ne tai ir ne tokiomis sąnaudomis, 
kad įsitvirtintų rinkoje), kad nepajė
gia gyventi rinkos sąlygomis. Tarsi 
pamirštama, jog būtent rinkos sąlygų 
nėra, o yra grobuoniška situacija, kai 
pelnas spaudžiamas kokiomis tik 
įmanoma priemonėmis.

Reikalai ir įvykiai klostoti taip, 
jog nieko kito nebelieka, kaip tik kel

ti klausimą, kas valdo Lietuvą. Ir be
veik tuo pačiu metu tą daro ir opozici
ja, ir dalis valdančiosios partijos. Stai
ga (taip jau buvo maždaug prieš porą 
metų) išgirstame prisipažinimą, prie
kaištą ar skundą, jog tie, kurie valdo, 
realios valdžios neturi. Tuomet iš kar
to kyla klausimas: kaip įsigyti realią 
valdžią? Dabartinė opozicija tą prob
lemą jau sprendė. Kokį sprendimą 
rinksis buvusioji opozicija - tiesiog 
smalsu.“

Kokią kariuomenę turės 
Lietuva?

Tokį klausimą "Lietuvos ryte“ 09 28 
pateikia Rimvydas Valatka. Jis ra
šo:

"Šiandien valdžios vyrai priva
lėtų užduoti sau klausimą, kokios 
kariuomenės Lietuvai reikia, jei 
apskritai reikia, nes, neatsakius į šį 
klausimą, ne be pagrindo ateityje 
gali tapti klausimas, kokią Lietuvą 
kurs kariuomenė?

Įvykiai Pakaunės miške ir Kau
no komendantūroje visiškai diskre
ditavo Savanoriškąją krašto apsau
gos tarnybą kaip šalies gynybinę 
instituciją. Kai už varganus mokes
čių mokėtojų grašius nupirkti gink
lai yra naudojami savos tarnybos 
algoms ar materialiniam aprūpini
mui "pramušti“ (galima pagalvoti, 
kad, pavyzdžiui, šalies ligoninės ar 
senelių namai yra geriau už savano
rius aprūpinti, o gydytojai gauna 
didesnes algas už kuopų vadus), kai 
jie yra panaudojami priesaikos 
nesulaužiusių karininkų galvoms 
daužyti arba kai jais ginkluoti vai
kinai viešai ir su pasigardžiavimu 
įžeidinėja ministrą, kurio įsakymus 
privalėtų vykdyti, apie kokio krašto 
ir kokią apsaugą kalbame, ponai?..

Tačiau, kaip atrodo, šalies val
džia ir šįkart neišdrįs pasakyti tau
tai, kad tokios krašto apsaugos, ko
kia yra dabar šalyje, Lietuvai nerei
kia. Netgi priešingai, šaliai ji yra 
žalinga, nepaisant to, kad dalis 
maištininkų 1991 metų sausio die
nomis drąsiai stojo ginti Parla-

Baisus sprogimas 
Šiauliuose

Jis įvyko rugsėjo 25-ąją, apie jį 
pranešė Lietuvos televizija, radi
jas, didžiausi dienraščiai.

"Šiaulių naujienos“ 09 28 taip 
aprašo tą įvykį: "apie sprogimą 
policijai pranešta 19 vai. 15 min. 
Tuoj pat atvykę pareigūnai ir me
dikai akcinės bendrovės "Ridikas“ 
teritorijos pakraštyje, link kapinių, 
tarp sukrautų gelžbetonio blokų 
pamatė kraupų vaizdą. Už 15 met: 
rų nuo epicentro buvo žmogaus 
liekanos, o du vyrai kiek tolėliau 
gulėjo sužeisti. Netoli nuo įvykio 
vietos stovėjo visiškai nenuken
tėjęs mersedesas. Du sužeistieji 
nuvežti į reanimacinį skyrių, ku
riame netrukus mirė... Policijos 
komisariato ir prokuratūros vado
vai surengė spaudos konferenciją, 
kurioje plačiau papasakojo apie šį 
įvykį, parodė filmuotą medžiagą 
ir sprogmenis, kurių apie 100 ga
balų ir skeveldrų buvo rasta įvy
kio vietoje.

Spėjama, kad po gelžbetonio 
blokais buvo itin galingų sprog
menų slėptuvė. Sprogo amonitas 
ir trotilas. Amonitas - ypatingos 
galios sprogstamoji medžiaga, 
naudojama kalnakasyboje. Vieno 
tokio sprogmens gabalo pakanka, 
kad susprogtų "Šiaulių“ restora
nas. Todėl nenuostabu, kad tokios 
pasekmės. Sumaitoti, apdegę, ap
rūkę ne tik nukentėjusiųjų kūnai, 
bet ir gelžbetonio blokai. Išbyrėjo 
daugelio aplinkinių namų langai.

Manoma, kad sprogimas įvyko 
vienam iš čia buvusių mėginant su
jungti sprogmenį su detonatoriumi. 
Kiti sprogmenys nedetonavo.

Kapinėse buvę žmonės patyrė 
kraupių įspūdžių, kai po sprogimo 
krito ne akmenys, o žmogaus kū
no dalys. Ant vieno kapo žnegte- 
lėjo žmogaus koja.

Sunku buvo nustatyti žuvusiųjų 
asmenybes. Tai teko daryti iš dra
bužių likučių, išbarstytų doku
mentų, kitais būdais“.

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

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

MAISTAS - Siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus: 2 I valgomo
sios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali medžiaga suknelei, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. Kaina - £160.

Parduodame OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu. (Su pristatymu - £160.)

Rašomoji juostelė cartridge - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - £8.75.
Sudarome testamentus, išrūpiname pensijas, pervedame 

palikimus j Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta bei 
atliekame finansines ir bankines operacijas.

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

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

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.
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Pavakarys Jokubonių dirbtuvėse
Nuvedęs į savo dirbtuves, į erdvų 

pastatų Kudirkos gatvėje, kur ant pas
tolių ir pastoliukų stūksojo figūros ir 
figūrėlės, uždengtos plėvele ar vaški
niu popieriumi, skulptorius Gediminas 
Jokūbonis pirmiausia atidengė aukš
čiausiąją. Prieš akis visu ūgiu iškilo 
dvasiškio drabužiais dėvinčio vyriškio 
figūra su ant krūtinės sunertomis ran
komis. Veido bruožai neleido abejoti: 
tai "Anykščių šilelio" autorius - poetas 
ir vyskupas Antanas Baranauskas.

Atidengęs, apšlakstęs vandeniu, 
skulptorius paaiškino:

- Kaip matai, tęsiu "Poetų ciklą“. 
Tik ir su šiuo dainiumi man nelabai 
sekasi. Ir “Anykščių šilelio" autoriui 
kelias ant postamento ne bijūnais 
klotas. Kas žingsnis - kliūtis.

Netrukus žinojau, kad Baranauską 
jis pradėjo kurti Lenkijos lietuvių 
draugijos paprašytas. Tiesiog knietė 
tęsti ciklą. O stovėti jis turėtų Seinuo
se, prie bažnyčios, kur beveik penke
rius paskutiniuosius savo gyvenimo 
metus gyveno ir vyskupavo Antanas 
Baranauskas, iki tol buvęs Kauno su
fraganas. Deja, tada prieš 90 metų jam 
teko mirti Seinuose, o dabar tai - ne 
Lietuvos teritorija, o Lenkija. Ir nors 
A. Baranauskas^ pasak jo biografų, į 
Seinus atvyko apsišaukęs "dideliu len
ku“, jam statomas paminklas čia nėra 
itin pageidautinas. Gal už tai, kad jis 
pirmas Seinų katedroje pasakė lietu
višką pamokslą? Gal kad svajojo dzū
kų tarmę iškelti aukščiau visų kitų? 
Skulptorius daug skaitė apie poetą, 
kūrė variantus, su monsinjoru K. Va
siliausku net sutanos juostos ilgį patik
rino, bet niekas tvirtai nepasakė, kad 
paminklas stovės bažnyčios šventoriu
je. Prie sienos, už kurios yra poeto ir 
vyskupo kapas. Vietos klebonas aiški
na, kad viskas bus, kaip vyskupas pa
sakys. Vyskupas čia didelis autorite
tas, o jis nelabai. Girdi, greta - šv. 
Agotos koplyčia, o jie - savaime... 
Lenkai atkakliai kratosi lietuviško pa
minklo Lietuvos poetui (vyskupą jie, 
berods, laiko lenku). Ir dar su lietuviš
ku užrašu (ant kapo lentos - lenkiš
kas).

Sudarytas komitetas paminklui 
statyti. Į jį ir lietuviai, ir lenkai įtrauk
ti. Bet kalbos nei su pasaulietiška, nei 
su bažnytine Seinų valdžia nesuranda. 
Burmistras, esą, net potvarkį prieš 
"litvomanišką“ paminklą išleidęs.

Gal, sakau, bažnyčios ir švento
riaus šeimininkai prisimena poeto A. 
Baranausko eilutes:
Tu Lietuva, tu mieloji mūsų motinėle. 
Tu Lietuva, tu plačioji Lietuvos upele.

Bet juk ir didysis Lenkas Adomas 
Mickevičius rašė:
Litwo! Ojczyzno moja! tyjestes jak 

zdrowie.
(V. Mykolaitis-Putinas šią eilutę 

atkūrė:
Tėvyne Lietuva, mielesnė už

sveikatą!)
Vėl tarytum himnas svetimai vals

tybei. Bet paminklas Didžiajam Len
kui stovi Vilniuje. Greta grakščiausios 
Šventos Onos. Visi džiaugiasi ir nie
kas neprotestuoja. Ir kūrė jį ne kas ki
tas, o tas pats Gediminas Jokūbonis - 
lietuvis nuo Kupiškio. Tiesa, ir čia 
neapsieita be "istorijų“. Paminklas jau

IMNA MJCKtT* - MTOLSt

DŽIAUGSMAS
NEPRAŽYDęS

D. Mickutės-Mitkienės rink
tinės ’’Džiaugsmas nepražydęs“ 
viršelis. Dailininkas P. Jurkus.

Jokulronių šeima.

buvo baigtas ir beliko jį atidaryti, kai 
perkarusį monumentų ir ordinų die- 
vintoją L. Brežnevą pakeitė "asketiš
kasis“ J. Andropovas. Būtent jis ir pa
siskubino išleisti "išmintingąjį“ pot
varkį. draudžiantį statyti bet kokius ir 
bet kam paminklus. Iš Maskvos buvo 
atsiųsta net nemaža "aukšto ideolo
ginio lygio" komisija patikrinti, kaip 
tas potvarkis vykdomas Lietuvoje. Ir 
tik jai išvykus ir atraportavus, kad 
lietuviai klusnūs - paminklas iškilo 
greta gotikinės šv. Onos bažnyčios, at
gręžtas į gatvę, kurioje didysis poetas 
kūrė Lietuvos narsą šlovinančią "Gra
žiną“.

Skulptorius prisimena, kad beveik 
nė vienas iš minėtų paminklų (ypač iš 
vadinamojo "Poetų ciklo“) žymiems 
Lietuvos žmonėms neatsirado lengvai, 
iš anksto jį palaiminus. Priešingai, 
kone visiems jiems teko įveikti įvai
rias "organizacines kliūtis“, kurias 
spendė "visažiniai“ partiniai ir neparti
niai meno "žinovai“.

Statant paminklą "Pavasario bal
sų“ autoriui, teko ilgai įrodinėti, kad 
Maironis buvo ne tik žymus poetas, 
Lietuvos tautinės sąmonės žadintojas, 
bet ir Jonas Mačiulis - aukštas dvasiš
kis, kuriam sutana ne tik charakterin
ga. bet ir privaloma aprangos dalis. Įti
kinus, kad būtent toks jis turi būti (be
je, tokio jo atsisakė tuometiniai Rasei
nių "partiniai išminčiai“), iškilo posta
mento problema: jis negalėjo būti 
aukštesnis už Vilniuje rymančios Že
maitės monumento pjedestalą. Teko 
pastarąjį matuoti ir taikytis. Ir Mai
ronis stovi Kaune, prie savo namo.

Be didelio entuziazmo buvo sutik
tas ir paminklas poetui Antanui Vie
nažindžiui (vėl kunigas!) Mažeikiuo
se. Tai apie jį ir Antaną Baranauską 
nepalenkiamas tiesos sakytojas J. Tu
mas-Vaižgantas yra pasakęs: "Kažin 
kokio aukštumo būtų pasiekę jų talen
tai, kad jiedu nebūtų tapę kunigais, iš
sižadėjusiais meilės?..“

Antkapis žymiam lietuvių daili
ninkui Justinui Vienožinskiui užkliu

Štai ant musų stalo - retas, tam 
tikra prasme unikalus Danos Micku
tės-Mitkienės (g. 1899 m.) poezijos 
rinkinys "Džiaugsmas nepražydęs“. 
Ši' knyga sudaryta daugiau rinktinės 
principu: nuo 1915 metų eilėraščių li
gi šių dienų poetinių kūrinių. Knyga 
išleista Lietuvoje šiais metais. D. 
Mickutė-Mitkienė savo poezijos ban
dymus pradėjo spausdinti 1919 m. Iš 
pradžių pasirašinėjo slapyvardžiu 
Pirmoji Žibutė. Spausdinosi "Pava
saryje“, "Ateityje“, "Židinyje“, "Šal
tinyje“, "Naujojoje Romuvoje“, 
"Lietuvoje“, "Trimite“ ir kituose 
Lietuvos periodiniuose leidiniuose.

1944 m. iš Lietuvos pasitraukė į 
Vakarus. Gyvendama Vokietijoje, 

vo dėl skulptoriaus iškalto įrašo "Kau
no Meno mokyklos kūrėjas". Nebuvo 
sutiktas be murmesio ir paminklas 
Kiprui Petrauskui, kuris stovi prie 
Operos ir baleto teatro Vilniuje - jam 
kažkas buvo prikišta, kaip ir poeto 
Kosto Kubilinsko antkapiui.

O paminklas V. Mykolaičiui-Puti- 
nui, visu ūgiu nulipdytas iš gipso, ligi 
šiol stovi skulptoriaus dirbtuvėse: 
kažkuris uolus "Putinistas“ pareiškė, 
kad toks Putinas tik per jo lavoną bus 
pastatytas.

O pradžią visoms staigmenoms 
davė garsioji "Pirčiupiu Motina“. 
Skulptorius prisimena:

- Konkursas buvo uždaras. Kviesti
nis. Žinomi Lietuvos skulptoriai ir ar
chitektai - pavieniai ir grupėmis - 
buvo paraginti sukurti paminklą hit
lerinių okupantų sudeginto Dzūkijos 
kaimo - Pirčiupiu - aukoms atminti. 
Geriausias iš jų turėjo iškilti sudeginto 
kaimo vietoje.

Konkursas buvo paskelbtas anks
čiau ir štai susirinkusi ori komisija tu
rėjo nuspręsti, kuris projektas geriau
sias. O projektus buvo pateikę žy
miausi to meto skulptoriai ir architek
tai.

Visi projektai buvo apžiūrėti, 
daugmaž žinomos nugalėtojų pavar
dės, kai kažkuris konkurso vertintojų 
pastebėjo nuošaliai pastatytą kuklią 
Moters figūrą. Neprašmatnią, ant kaž
kokio ne itin grubaus pjedestalo. Pas
tebėjęs sutelkė prie tos figūrėlės visų 
kitų vertintojų dėmesį.

- O žinote... - prabilo kažkuris iš 
"vyriausiųjų". Ir pasiteiravo: - O kas 
autorius?

Visi gūžtelėjo pečiais. Teko iš gar
sių kolegų užnugario lįsti Gediminui 
Jokūboniui - dar niekuo ypatingai ne
pasižymėjusiam, vos prieš penketą 
metų Vilniaus dailės institutą baigu
siam skulptoriui - ir prisipažinti, kad 
tai jo darbas. Dar pridurti, kad pje
destalą paminklui kūrė ne profesiona
lus architektas, o jo žmona - grafiką 
studijavusi, bet tekstilės darbais gar

Poetės veteranės knyga
kiek sąlygos leido, bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje. Jos eilėraščių buvo 
išspausdinta "Lietuvos kely“, "Žings
niuose“ ir kituose tuometiniuose 
tremtinių laikraščiuose. Persikėlusi į 
JAV, bendradarbiavo dienraštyje 
"Draugas“ bei žurnaluose - “Lietuvių 
dienos“, "Moteris“, "Karys“ ir kt. 
Devyniasdešimt ketverių metų poetė 
ir dabar nepadeda plunksnos. Bend
radarbiauja išeivijos spaudoje. Dana 
Mickutė-Mitkienė šiuo metu yra se
niausia lietuvių poetė, dalyvaujanti 
literatūriniame gyvenime. Nuo 1949 
m. gyvena Los Angeles mieste 
(JAV).

Knyga "Džiaugsmas nepražydęs“ 
nušviesta gražios lietuviškos dvasios. 

sėjanti Bronė Valantinaitė-Jokūbo- 
nienė.

Rengti paminklą buvo pavesta 
skulptoriui Gediminui Jokūboniui.

Taip prasidėjo "Pirčiupiu Motina" 
- dabar plačiai ir ne tik Lietuvoje, ži
nomas monumentas, iškilęs už 44 ki
lometrų nuo sostinės, prie plentų Vil- 
nius-Alytus, Vilnius-Eišiškės sankir
tos.

Tebus leista ”EL“ skaitytojams pri
minti, kad Pirčiupiai - tai nedidelis 
Varėnos rajono Valkininkų apylinkės 
kaimas, kurio vardas pirmąkart pami
nėtas 1794 metais. Lygiai po 150 me
tų, 1944 metų birželio 3 d. hitlerinių 
okupantų baudžiamasis būrys, keršy
damas už tarybinių partizanų operaci
ją, per kurią buvo nukauti keli vokie
čiai, gyvus sudegino 119 šio kaimo 
gyventojų: 69 vaikus, 24 moteris ir 21 
vyrą, o taip pat visus trobesius.

Pirčiupiai - viena iš tų nesuskai
čiuojamų aukų, kurias Lietuvai prime
tė rudieji ir raudonieji okupantai.

Sudeginti žmonės visuomet buvo 
ir bus aukos, nesvarbu, kas tos niekšy
bės autorius. Todėl liūdinti Motina - 
joks paminklas okupantams, kaip kai 
kas teigia, o įamžintas nekaltai žuvu
sių žmonių - vaikų, moterų, vyrų - at
minimas, primenantis žmonijai, jog 
nebus žemės, taikos ir ramybės, kol 
gyva okupanto ir agresoriaus sąvoka, 
kol jie jėga vers paklusti svetimai va
liai.

Užtruko dirbtuvėje skulptūros, go
belenai, paveikslai, kuriuos Jokūbonių 
šeima - tėvas Gediminas, mama Bro
nė, skulptorė dukra Eglė rengia sena
jai Kauno Vytauto Didžiojo bažny
čiai. Dar 1989 m„ tuometinio bažny
čios klebono - žinomo kunigo ir poeto 
R. Mikutavičiaus pakviesta, Jokūbo
nių šeima in corpore ėmėsi atnaujinti 
bažnyčios interjerą. Tėvas nulipdė 
bažnyčios fundatoriaus Vytauto Di
džiojo bareljefą, šventųjų Antano ir 
Pranciškaus bareljefus altoriams, 
motina išaudė gobeleną "Prisikėli
mas“, duktė Eglė nulipdė dviejų ange

brangių atsiminimų, tauraus patriotiz
mo ir ištikimybės gimtajam kraštui, 
nors likimas nubloškė autorę į "toli
mas šalis...“ Ir vis dėlto kaip atsimi
nimuose viskas gyva, sava, brangu: ir 
Tėvynės Velykų varpai, ir gimtinės 
upelis, pieva, tėviškės sodai, pirmi 
vyturiai, artojo verčiama vaga... D. 
Mickutės-Mitkienės eilėraščiai pasi
žymi dainingumu, nuoširdumu, mie
lu žmogiškumu - tiek pirmieji dvide
šimtmetės poetiniai bandymai, tiek 
brandžios moters, jos ilgo kelio nos
talgiški išgyvenimai. Rinktinė pul
suoja savotišku kontrapunktu: nuo 
mergaitiškai jaunatviškų svajonių, 
šviesių akimirkų ir atsiminimų iki 
tragiškos gaidos, apmąstant savo da

lų figūras. Energingas klebonas nuola
tos skatino menininkus, prašė paspar
tinti darbą. Bet po pustrečių metų, vos 
ši bažnyčia, vėl atgaunanti jos ilgame
čio klebono kanauninko J. Tumo- 
Vaižganto dvasią ir tradicijas, perėjo 
\ ienuolių pranciškonų žinion, darbai 
sulėtėjo.

Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė - 
daugelio žinomų austinių kūrinių 
autorė: jos gobelenai - atskiri ir ciklais 

"Pegasas", "Ąžuolai“. "Vėjas“, 
"Versmės“, "Žemė“, "Jaunuolynas“ 
puošia ne vieną visuomeninių pastatų 
interjerą. Juos galima matyti Vyriau
sybės rūmuose, poilsio namuose ir 
kitur.

Neseniai Br. Jokūbonienės austą 
gobeleną Prezidentas A. Brazauskas 
padovanojo garbingam svečiui jo 
Šventenybei Popiežiui Jonui Pauliui II.

Bronė Jokūbonienė - rūpestingoji 
šeimos židinio kurstytoja, gerasis na
mų kaukas. Visus jungianti, visus ska
tinanti ir guodžianti, viską organizuo
janti, stumianti į priekį. Ant jos pečių 
visi namai - duona ir kūryba, visų šei
mos narių svajonių ir darbų įgyvendi
nimas.

Vytauto Didžiojo bažnyčiai B. Jo
kūbonienė išaudė gobeleną "Prisikėli
mas“ - sienai, esančiai už didžiojo al
toriaus papuošti. Pustrečių metų, užsi
lipusi ant stelažo, po 10-12 valandų 
kasdien, iškėlusi rankas, dailininkė su
kūrė 15 m2 gobeleną, sklidiną muzi-

A. Baranausko paminklas.

kos ritmų ir garsų. Savo linijomis jis 
drąsiai laužo bažnyčios gotiką, jos vi
siškai negadindamas, suteikdamas jai 
didybės ir gilios prasmės. Gobelene 
galima įžiūrėti Kūrėjo siluetą.

Dailininkė prisimena, kad jai - čia 
dirbančiai - nuolatos skambėjo muzi
ka, teikdama jėgų ir ištvermės. Daili
ninkė lankė koncertus, rinko plokšte
les, klausėsi įrašų, kompozitorių prašė 
naujų kūrinių. Ji sakosi stačiai įsi
mylėjusi L. van Bethoveno 5-ją Liki
mo simfoniją, gracingus V. Mocarto

Nukelta į 6 psl.

lią, tremties likimą ir Tėvynės skaus
mą... Nors nemažai rašė, dalyvauda
vo literatūros vakaruose, kūrė ir pro
ginių eilėraščių, dainų tekstų kompo
zitoriams, poetė daug metų nebuvo 
atlyginta laukiamais kūrybos vaisiais 
- knygomis. Taip keistai susiklostė 
jos gyvenimas...

Užtat dabar miela paimti į rankas 
Danos Mickutės-Mitkienės poezijos 
rinktinę "Džiaugsmas nepražydęs“, 
kurioje ilgus metus sukauptas autorės 
poetinis kraitis. Jos kūryba prasmin
gai įsilieja į lietuvių literatūros kon
tekstą. Knyga skoningai iliustruota 
Pauliaus Jurkaus piešiniais. O jos 
leidėjai - Violeta ir Mindaugas Ged
gaudai iš Los Angeles. Jiems galime 
tik širdingiausiai padėkoti!

Augius Matonis
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”Aš manau, jog išvažiuoti menininkui yra 
būtina. Viskas sugrįš su kaupu“

Žydų gyvenimas ekslibriuose

Tie, kas mėgo lankytis Vilniaus 
operos ir baleto teatre, atsimena Ze
nono Žemaičio sukurtą Chose ir dau
gelį kitų vaidmenų. Jau dveji metai 
lietuvis daininkas dirba Erfurto ope
ros teatre. Bet atostogauti visada 
grįžta į Lietuvą - pabuvęs Vilniuje, 
susitikęs su draugais ir pažįstamais, 
važiuoja į Palangą ar Nidą. Ir Lietu
va jam neatrodo pavargusi, apleista 
ar purvina. Prisimenu rugsėjo pra
džioje įvykusį pokalbį su Zenonu Že
maičiu. ’’Jūs, gyvendami Lietuvoje, 
sakot: Vilnius apleistas, apšiuręs. 
Man tai miestas, kurio pasiilgstu. 
Mes Vokietijoje esam svetimtaučiai. 
Pernai man buvo ypač sunku. Atro
dė, viską mesiu, nesvarbu pinigai, 
nesvarbu kontraktas, grįšiu namo, 
pas šeimą, į Lietuvą. Dabar suprantu 
tėvynės nostalgiją, kurią išeiviai 
jautė penkis dešimtmečius“.

- Buvote pakviestas dirbti Vokie
tijoje po R. Wagnerio "Tanhoi- 
Zerio“, kurį Vilniaus operos ir bale
to teatre statė vokiečių dirigentas ir 
režisierius. Kokia buvo pradžia ? 
Kaip viskas atrodo dabar - ar pasiil
gote Vilniaus teatro?

- Vilniaus Operos ir baleto teatras 
seniai draugavo su Erfurto teatru, to
dėl turiu ten daug pažįstamų ir pats 
darbas nebuvo neįprastas. Pradėjau 
kaip svečias, nuo nedidelio vaidmens 
J. Bock miuzikle ’’Anatevka“, daina
vau su vokiečiais L. van Bethoveno 
LX-ąją simfoniją, vėliau - Eriko par
tija R. Wagnerio operoje ’’Skrajo
jantis olandas“. Lengviau dirbti, kai 
išmokau kalbą ir akcentas beveik 
išnyko. Tačiau galioja nerašyta tai
syklė: tu turi būti geresnis nei vokie
čių dainininkas, jei esi tolygus, gali 
ilgai laukti savo rolės. Mano kontrak
tas su Erfurto teatru pratęstas dar vie- 
neriems metams. Tiesa, turėjau pa
siūlymų ir iš kitų teatrų, pavyzdžiui, 
iš Šveicarijos. Tačiau jiems nebelieka 
laiko. Tu esi ribojamas kontrakto: 
dauguma pastatymų vienu sąstatu, ir 
turi taip tvarkytis, kad galėtum daly
vauti kiekvienam spektaklyje. Arba, 
jei nori išvykti, turi mokėti iš savo 
kišenės. Bet pernai negalėjau atsi
laikyti nenuvykęs su V. Noreika, 
Barkausku, I. Milkevičiūte į Čikagą, 
kur buvo statomas ’’Otelas“. Kartais 
tenka aukoti kažką finansiško, jei yra 
įdomus kūrybinis pasiūlymas.

Aš pasiilgau Vilniaus operos teat
ro scenos. Nors sunku pasakyti, kaip 
pasikeitė situacija teatre per tuos 
dvejus metus, kai manęs nebuvo. 
Būtų įdomu sugrįžti ir dalyvauti ko
kiame nors pastatyme, kad ir atgai
vinti “Tanhoizerį“. Kaip pasakė p. 
Aleksa, įdomu padirbėti su kitais re
žisieriais, dirigentais, gauti kažką 
naujo, ką grįžus būtų galima panau
doti mūsų teatre.

- Koks dabartinis jūsų repertua
ras? Kokios ateities svąjonės?

- Pusę metų aš dainavau Chose 
partiją operoje ’’Karmen“. Rugsėjo 
mėnesį numatyta premjera "Hofma
no pasakos“. Po to laukia "Toska". 
Dėl ateities?.. Mano mėgiamas, su
dėtingiausias ir daugiausiai man da
vęs vaidmuo buvo Tanhoizeris. Juo
lab, jis atvėrė man kelią į Vokietiją. 
Tai yra sudėtinga partija, ne tik voka
lo tobulaus valdymo, bet ir dramos 
elementais, kas mane labai traukia. 
Net kai mokiausi konservatorijoje, 
profesorė Vaišytė man sakydavo - 
pereik į aktorinį. Taigi ir toliau aš no
rėčiau pratęsti R. Wagnerio operų li
niją - ’Tristaną ir Izoldą“ etc. Ma
nau, kad tie vaidmenys man būtų ar
timi savo dvasia.

- Kaip jus sutinka vokiečių publi
ka?

- Žiūrovai labai geranoriški. Lie
tuviai, pasakyčiau, žymiai santūresni: 
po spektaklio nusilenki porą kartų 
žiūrovams ir viskas. Vokietijoje, jei 
tu patikai publikai, tave išlaikys sce
noje 10, 15 ir daugiau minučių. įdo
mu, kad vokiečiai nelabai mėgsta 
lankytis itališkose operose, atlieka-

R. Wagnerio operos ’Tanhoizeris“ pastatymas Erfurto teatre.
Nuotrauka iš dainininko archyvo.

mose originalo kalba. Labiau pri
pažįsta vokiečių kalbą.

- Didžiausia nesėkmė scenoje?
- Didžiausia mano nesėkmė ir pa

moka - tai "Norma“ Vilniaus operos 
teatre. Išėjau į sceną nepasiruošęs ir 
dvejiems metams nebetekau savo par
tijos toje operoje. Tačiau tai buvo 
geras stimulas - tu privalai padaryti 
taip, kaip turi būti, užsispirti teigiama 
prasme. Būna ir mažesnių nesėkmių - 
kritikai "sudirba“ tave, o tai veikia 
stimuliuojančiai. Kiek teko pastebėti 
Vokietjoje, kritika labiau skatinanti, 
nei peikianti ir neigianti.

- Ar yra toks daininkas, kurio 
pavyzdžiu jus norėtumėte sekti?

- Per Vokietijos TV dažnai tenka 
matyti įvairių operų pastatymus, kon
certus, kuriuose dalyvauja pasaulinio 
masto žvaigždės. Pasiklausius, pavyz
džiui, L. Pavaročio, nori nenori bandai 
stiebtis. O jei rimtai - aš vis dėlto esu 
Virgilijaus Noreikos mokinys ir 
dėkingas už viską, ką jis man davė. Jis 
- dainininkas iš didžiosios raidės. 
Norisi kažkuo būti panašiu į savo 
mokytoją ir neapvilti jo. Gaila, kad V. 
Noreika paliko Vilniaus operos teatro 
sceną, išvykdamas į Venesuelą, ir 
dabar tegalima išgirsti įrašus.

- Prakalbome apie menininkų 
išvažiavimą. Kaip Jūs manote, ar 
menininkas išvyksta nerasdamas 
savo tėvynėje erdvės dvasinei savi
raiškai, ar tai daugiau finansiniai 
postūmiai?

- Manau, negalima vieno nuo kito 
atskirti. Visose šalyse, kur ekonomika 
krinta, menininkai išvažiuoja. Bet tai 
nėra vien finansų klausimas. Atsinau
jinimas, sužinojimas kitų dalykų, kitos 
darbo sistemos - tai nemaža patirtis, 
kurią grįžęs gali pritaikyti. Nežinau, 
kaip kiti, bet aš nemanau likti Vaka
ruose. Grįšiu į Lietuvą. Nežinau kaip 
greitai, dainuosiu dar ar ne, bet ma
nau, jog įgytą patyrimą stengsiuosi 
panaudoti Lietuvoje. Aš manau, jog 
išvažiuoti menininkui yra būtina. Vis
kas-sugrįš su kaupu.

- Kokių kraštų menininkai dirba 
Erfurto teatre?

- Yra bulgarų, rumunų, lenkų, lie
tuvių - sunku net prisiminti. Pradžioj 
dauguma buvo nupirkti pusdykiai. 
Dabar pagal užmokestį daugmaž susi- 
lygiavome su vokiečiais. Per dvejus 
metus pasimato, kas ko vertas.

- Kuo skiriasi darbas ten ir čia?

- Vakarų teatruose daugiau dis
ciplinos. Be to, tu pats už save atsa
kai. Lietuvoje spektakliai dažniausiai 
statomi keliais sąstatais, taigi bet ka
da gali atsisakyti dainuoti. Ten to nė
ra. Kaip ir pasikartojimo repeticijos 
prieš spektaklį. Jei kas nors negerai, 
tai tavo problemos ir gėda. Ir tavo 
kišenė... Galiu pasakyti, jog Lietuvos 
operos teatro lygis yra net aukštesnis 
už kai kuriuos Vokietijos teatrus. Tik 
didžiųjų miestų scenos sutraukia 
žvaigždes.

- Ar Jūsų šeima gyvena kartu 
Vokietijoje?

- Pernai jie atvykdavo labai trum
pam. Sūnus kurį laiką mokėsi Vasa
rio 16-osios gimnazijoje, dabar jis 
pradės lankyti vokiečių gimnaziją. 
Jis jau gana neblogai kalba vokiškai, 
net tėvą pataiso. Žmona su mažes
niuoju atvažiuos ilgesniam laikui į 
svečius. Jei pavyks įsikurti, galbūt 
šeima gyvens kartu.

- Ar sunku buvo sutvarkyti buitį?
- Vokietijoje gyvenant atkrinta la

bai daug problemų, kurias spręsda
mas Lietuvoje tu jautiesi labai užsi
ėmęs, vertiesi per galvą, kad pragy
ventum, išsisuktum. Čia to nėra. 
Nuomuoju vieno kambario butą. Tu
riu šešto modelio "Žiguli“. Gyvenu 
neprabangiai, bet ir skųstis negaliu. 
Tiesa, atvykęs į Lietuvą, aš vis dėlto 
šią vasarą suabejojau, kur atosto
gauti - Nidoje ar Palangoje. Ir išva
žiavau į Palangą. Kainos taip šokte
lėjusios, kad net "vokiečių“ daininin
kui tai per brangu.

- Ar lieka nors truputis laisvo 
laiko sau?

- Laisvalaikis mums, atvykusiems 
į Vokietiją, yra problema. Kaip jau 
minėjau, dėl kontrakto tu negali toli 
pajudėti, be to, finansai taip pat var
žo. Su šeima jau išmaišiau visas Er
furto apylinkes, dabar sėdime vaka
rais prie televizoriaus, žiūrime kurią 
nors iš daugelio programų. Ir šiaip, 
laisvalaikį leidžiame vienišai. Vokie
čiai nelabai linkę artimai bičiuliautis: 
pasikvieti juos į svečius, po to jie ta
ve pasikviečia, čia santykiai ir nu
trūksta. Kartais tenka susitikti su Vo
kietijoje gyvenančiais lietuviais, arti
miau pabendrauti. Ir visada norisi 
grįžti į Lietuvą.

- Ačiū už pokalbį ir linkiu Jums 
kūrybinės sėkmės.

Erika Umbrasaitė

Šiais metais Lietuva mini 50-ąsias 
žydų genocido metines. Ta proga 
vyksta daug renginių. Vienas jų - Vil
niaus menininkų rūmuose veikianti 
paroda "Judaistika ekslibriuose“.

Anot parodos organizatoriaus Josi
fo Šapiro, šia Lietuvoje gerbtina meno 
šaka bandoma priminti apie žydų kul
tūrą, nuo seno egzistavusią šalia lietur 
viškosios. Beje, jo tėvas buvo iki karo 
veikusios Žydų karių, kovojusių už 
Lietuvos Nepriklausomybę, sąjungos 
valdybos narys.

Parodoje eksponuojami 242 eks
libriai: žydų dailininkų sukurti kitatau
čiams, kitataučių dailininkų - žydams. 
Galbūt, su viltimi pasakė J. Šapiro, 
toks renginys paskatins ką nors domė
tis knygos ženklais. Jis pats šiuos ma
žuosius meno kūrinius renka jau 50 
metų. Tarptautinė ekslibrių organiza
cija pripažino J. Šapiro kolekciją di
džiausia pasaulyje - joje daugiau kaip 
120000 ekslibrių. Be šios, J. Šapiro 
dar turi nemažas pašto ženklų ir nu
mizmatines kolekcijas, yra Lietuvos

Kultūros darbuotojo užrašai
Tęsinys. Pradžia Nr. 37.

Pirmosios knygos balsai
Mažai kas prisimename, kuri kny

ga, patekusi į rankas, buvo pati pirmo
ji. Tai kūdikystės laikas. Įdomiau pri
siminti, kokia knyga buvo perskaityta 
pirmiausia, kuri labiausiai sukrėtė ar 
sujaudino. Tai, aišku, neužmirštami 
potyriai ir nepamirštamos gyvenimo 
valandėlės. "Kur vėžiai žiemoja“ - 
knyga apie gyvūnus, čia pat esančius, 
o "Kaip broliukas triušis nugalėjo 
liūtą“ - taip pat perkelia į gyvūnų pa
sakų pasaulį. Pirmoji, rodos, labai tik
roviška, o antroji pasakomis ir keisto
mis istorijomis perausta. Ir knygių pa- 
vaidinimai itin patrauklūs. Kai kurios 
gyvūnų netektys (nuotiktys) ir pasakų 
siužetai gyvi ligi šiol. Tai tas tikrasis 
knygų pasaulis, kuris vertė domėtis, 
siekti, o gal ir tobulėti. Tai amžinas 
kelias, nusėtas pėdomis, tai primintys, 
kurioms lemta išlikti. Iki gyvenimo 
pabaigos. Laimei, nepasibaigia kny
gos gyvenimas, koks sudėtingas jis 
bebūtų. Jis vis plėtojasi, jis vėl pasi
kartoja. Kitais metais ar kitais pusla
piais.

Gyvenimo ir knygos pilnatvė rasis 
vėliau, kai apstulbins J. Juškaičio 
"Mėlyna žibutė apšvietė likimą“. Bu
vo vasara, debesuota. Atostogauda
mas tėviškėje, kelis kartus perskaičiau 
šį rinkinį. Tai buvo didžiųjų poetinių 
atradimų laikas, panašus į tą, kai stu
dijuodamas skaičiau "Žaną Kristofą“.

Kaip svarbu, kad gera knyga laiku 
patektų į rankas.

Seklėjantys grožio šaltiniai
Žmogus maitinamas ne tik fiziniu, 

bet ir dvasiniu maistu. Viena nuo kito, 
rodos, neatskiriama. Iš seno išmokęs 
gerai maitintis, žmogus tapo labai dė
mesingas duonai, kaip fizinio maisto 
simboliui. Aišku, be duonos negalima 
žmogaus egzistencija, bet pamiršus 
dvasinį maistą - peną, nejučiomis 
žmogų sutapatiname su paprastu gy
vūnu, reprodukuojančio save žole ar 
kita substancija. Gyvūnas apskritai ne
gyvena dvasinėje terpėje kaip žmogus 
gali gyventi.

Laikas nuo laiko pamirštant dva
singumą, netikėtai iškrypsta žmogaus 
esmė. Naudos siekis pats savaime 
žmogui ir žmonijai nėra kenksmingas, 
kol jis nepradeda pats sau tarnauti. 
Tuomet prasideda žmogaus susve
timėjimas. Arba tiksliau - nužmogėji
mas. Jis pasirodo ne iš karto. Žmo
gaus esmę sudaro mąstymas, emoci
jos ir valia. Gyvūnas, norėdamas gerti, 
veržiasi prie vandens, negalėdamas 
valingai savęs valdyti. Žmogus, kaip 
dviveidis Janusas, ir gali, ir negali su
sivaidyti. (vairios gyvenimo blogybės 
ir moralinės iškraipos yra prigimties 
nesuvaldymo išdava. Gyvuliškasis 
prigimties pradas visuomenėje sukelia 
karus ir anarchiją, prievartą ir smurtą. 
Žmogus, pats to neįsisąmoninęs, neju
čiomis patenka į savo vergystę. Jis 

kolekcionierių asociacijos tarybos 
narys.

Parodoje esantys nežinomų autorių 
ekslibriai primena tuos laikus, kai jais 
buvo žymimos sinagogų šventosios 
knygos. Deja, karo metu jos žuvo.

Prieš metus Varšuvoje buvo su
rengta analogiška paroda ”In memo- 
riam Getta“, kurioje minorinius L. 
Frei Vitkovskio ekslibrius iliustravo 
eilėraščiai. Vilniaus parodoje galima 
pamatyti kelis dailininko darbus, deja, 
be eilėraščių.

Knygų ženklai, eksponuojami pa
rodoje, įvairūs: vieni labai asmeniški - 
rimti ir žaismingi, kiti - liūdni, prime
nantys tragiškus žydams įvykius. 
Juose gausu žydiškos simbolikos - ri
tualinės žvakidės, Dovydo žvaigždė 
etc.

Josifas Šapiro kitais metais pa
kviestas atvežti savo parodą į Jeru
zalę, Kanadą, JAV, kur jis eksponuos 
platesnę - 800 ekslibrių - kolekciją.

Erika Umbrasaitė

ima tarnauti tik savo įgeidžiams, ne
turėdamas aukštesnių tikslų. Tad dva
sios pasaulis savo suStilumu yra nepa
prastai idealus, sunkiai pasiekiamas, 
aprėpiamas ir suvokiamas. Dvasin- 
gurhas sietinas ne tiktai su gėriu, bet ir 
su grožiu. Grožyje gali ištirpti visas 
pasaulis kaip identifikuota dvasios 
žaismė, kaip nauja tikrovės suprastis ir 
aukštesnė savimonės forma. Išsekus 
grožio ir gėrio šaltiniams, prastėja 
žmogus, seklėja jo emocijos ir primi- 
tyvėja mąstymas. Iš grožio kyla idea- 
lybės siekiai, žmogiškumo prielaidos 
ir gyvenimo prasmės suvoktis.

Gyvenimo tikslas, kas jis? Nuo to 
ir prasideda visa, kuo gyva žmogaus 
dvasia, prieš išeidama į amžinastį, į 
anapusį buvimą. Tik be Dievo pagal
bos. Kol kas.

Paminklais nusėta žemė
Lietuvos žemė - kultūros paminklų 

žemė. Aukštakrančiai piliakalniai - tai 
kryžiuočių kovų liudininkai. Stebėtis 
tenka sužinojus, kad pagal žemės plo
tą ir piliakalnių skaičių esame ginesi- 
ninkai. Nė viena Europos žemė tiek 
įtvirtinimų neturėjo.

Arba knygnešystės ir dievdirbystės 
epochos. Tos sulaužytų likimų, skriau
džiamų valstiečių, slopinamos ir nie
kinamos inteligentijos epochos, kai 
rusifikacija, iškėlusi paniekos ir nai- 
kos kardą, šimtmečius švytravo virš 
galvų. Tos netektys iki šiolei širdyje 
žiurpa. Kur Sibiro kapai - kas žino 
(netgi ir pokario tremčių), kur muzie
jinės vertybės suverstos Peterburgo ir 
Maskvos sandėliuose ir saugyklose, 
kur kultūros vertybių vertybė - kny
gos? Sudeginta, paslėpta, išvogta, nu- 
sisavinta. Koks mažytis tas knygnešio 
paminklas Kaune ir kokia didelė gro- 
bos golgota, kai keleiviai vingiavo 
valstietiškomis vežėčiomis nuo Prūsi
jos link Garšvių pro Kurtuvėnų dvarą 
ir Kražių bažnyčios šventorių.

Jonas Šliūpas, aušrininkas. Jono 
Basanavičiaus bendradarbis, sukūrė 
knygnešio žodį, kurio nežino nė viena 
pasaulio valstybė. Kaip jį paskleisti? 
Kartą Vengrijoje neaiškinančio žo
džio prasmę, jiems, vengrams, paaiš
kėjo, kad tai turbūt bibliotekininkas. O 
mums tai liūdna istorinė epocha, savi
monės ženklas, siekimų ir troškimų 
simbolis, giedras dvasios pasaulis.

Trys žodžiai man stojasi vienas ša
lia kito. Jų prasmė istorinė, semantika 
neaiškinama (vidine prasme), o jų vie
ta amžinai čia, Lietuvoje. Su visais 
žmonėmis, su visomis kartomis ir 
genkartėmis. Tai piliakalnis, knygne
šys ir Rūpintojėlis. Apnyko trečiojo at
ributai, sudeginta, išgrobta, bet aura 
tebešviečia. Tai trys mūsų gimtosios 
kultūros pamatiniai akmenys, kurie 
stiprūs ir jau saugūs, jau ne dvasios 
šalikelėse, o pačioje lietuvio širdyje. 
Tik juos ir tiktai su jais galima drąsiai 
žengti į Europos kultūros namus.

(Bus daugiau)
Aleksandras Šidlauskas
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Londone Lietuvos diplomatų laukia didelis darbas
Atkelta iš 1 psl.

dabar įsijungusių į pasaulio valstybių 
bendruomenę, vyksta bekompromisi- 
nės varžybos dėl kreditų, techninės ir 
kitokios pagalbos. Būtų naivu tikėtis, 
kad tas, kuris pats ieško paramos, tuo 
pačiu metu pagalvos ir apie mūsų in
teresus.

- Kurios srities specialistų Jums 
labiausiai šiuo metu trūksta?

- Mums pirmiausia reikia patyrusio 
žmogaus ekonomikos ir prekybos 
sferai. Šiuo požiūriu mes neišnaudoja- 
me visų galimybių šiame krašte. Esa
me jau užmezgę ryšius su įvairiais 
universitetais, fondais, tačiau ir čia 
trūksta rankų, nes tai daug laiko ati
mantis ir nuolatinio dėmesio reikalau
jantis darbas. Mums verkiant reikia 
geros kanceliarijos vedėjos, nes efek
tyviai funkcionuojanti kanceliarija iš 
esmės būtų mūsų darbo sėkmės lai
das.

- Kokie jūsų santykiai su britų 
Foreign Office'u?

- Diplomatine kalba atsakant - san
tykiai visiškai normalūs. Galbūt Jums 
ir”EL“ skaitytojams būtų įdomu žino
ti, kad ne taip seniai Foreign Office'o 
Rytų departamente buvo įkurtas ’’Bal
tic Unit“, kurio darbuotojai tiesiogiai 
palaiko ryšius su Baltijos valstybėmis. 
Su jais ir tenka daugiausia dirbti.

- Ar koordinuojate savo veiklą su 
Latvijos ir Estijos atstovais Londone?

- Taip, jau pernai sutarėme, kad 
kiekvieną mėnesį įvyks ambasadorių 
pasitarimas. Reikia pasakyti, kad šie 
susitikimai yra labai naudingi, pasikei
čiama ne tik aktualia visas šalis domi
nančia informacija, bet reikalui esant, 
koordinuojama mūsų veikla. Mes esa
me išleidę bendrų komunikatų, ypač 
dėl Rusijos armijos išvedimo, numatę, 
kaip veikti kitų politinių krizių atveju. 
Dabar mėginsime suderinti savo pas
tangas ruošiant bendromis jėgomis 
specialų Financial Times priedą, 
skirtą Baltijos valstybių ekonomikai. 
Šiuo metu vyksta bendros konsul
tacijos dėl Baltic-British Chamber of 
Commerce įsteigimo.

- Ar galite pasakyti, kurių kraštų 
atstovybės Londone yra draugiškai 
nusiteikusios Lietuvos atžvilgiu?

- Galiu atsakyti trumpai: Londone 
Lietuva neturi priešų. Visos diploma
tinės misijos yra draugiškai nusiteiku
sios mūsų atžvilgiu. Žinoma, yra vals
tybių, tai visų pirma Skandinavijos ša
lys, kurios mums rodo ypatingą dė
mesį ir simpatiją.

- Ar palaikote ryšį su kitomis Lie
tuvos ambasadomis?

- Taip, tokie ryšiai palaikomi.

Pamatę Lenkijos pasiuntinybės 
atstovus, abu italai atsistojo "ramiai“, 
pakeldami dešinę ranką fašistiniam 
pasisveikinimui. Abiejų italų veido 
išraiškos buvo labai iškilmingos. Už
klupti tokiu pasveikinimu ir lenkai 
atsistojo "ramiai“. Pasiuntinys F. 
Charwatas pamiršo šventei pritaikytą 
iškilmingą kalbą, mikčiodamas tik 
paprastus, eilinius sveikinimo žodžius.

Pasiuntinys di Giura norėjo Lenki
jos pasiuntinybę patraukti į savo pusę, 
kad ji Varšuvoje remtų "ašies“ idėją ir 
prisidėtų prie žygio prieš Sovietų Są
jungą. Reikia pažymėti, kad di Giura 
ignoravo ir neįvertino Sovietų Sąjun
gos, kaip ir daugumas Vakarų pašau- ■ 
lio žmonių (žodžiai pik. L. M. - K.B.).

Daug malonių valandų lenkai pra
leido Estijos pasiuntinio Verno na
muose. Be jokių abejonių, estas buvo 
viso diplomatinio korpuso linksmiau
siu žmogum. Iš pirmo žvilgsnio atro
dė, kad jis yra tik "linksmintojas“ ir 
"artimas“ žmogus. Tikrovėje tai buvo 
gerai užmaskuota kaukė. Lenkas vė
liau tuo įsitikimo. Pasiuntinio Verno 
iniciatyva pik. L. Mitkiewiczius susi
tiko jo namuose su Lietuvos ministru 
pirmininku gen. Černium, kuris išdės
tė Lietuvos vyriausybės nusistatymą

Pabaiga. Pradžia Nr. 38.

Didžiosios Britanijos premjeras J. Major ir Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas Londone, prie 10 Dawning Street š. m. balandžio 14 d. 
Kairėje - dr. A. Nesavas. “EL“ nuotr.

Daugiausia reikalų yra su mūsų amba
sada Paryžiuje, iš dalies Briuselyje. 
Tiesa, reikėtų kur kas daugiau keistis 
abipuse informacija; kas nepadaroma 
- ne iš piktos valios, o vėl dėl tos pa
čios priežasties - laiko trūkumo.

- Dabartinio ambasados pastato 
nuoma baigiasi už 3,5 metų. Ar esate 
padarę sprendimą dėl ateities? Pra
tęsti nuomą ir likti šiame pastate, ar 
pirkti naują ambasados pastatą?

- Tai mums labai aktualus klausi
mas. Iš tikrųjų šio pastato ilgalaikė 
nuoma baigiasi 1997-ųjų pavasarį, 
todėl 1997 metų galime neskaičiuoti. 
Todėl būtų pats laikas žinoti, kur 
įsikurs mūsų ambasada. Dabartinis 
pastatas yra visiškai nepritaikytas 
ambasados reikmėms, tai grynai gyve
namasis namas, tuo labiau kad nauja 
nuoma mums kainuotų beveik tiek 
pat, kiek naujo pastato pirkimas. Žino
ma, šį klausimą būtų nesunku išspręs
ti, jeigu mūsų kišenėje nešvilptų vėjai, 
kaip žinote, Londono namų rinkoje 
netrūksta pasiūlymų. Mūsų Vyriausy
bė jau yra davusi nurodymą surinkti 
reikiamą informaciją ir pateikti pasiū
lymus dėl naujo pastato. Jau esame 
apsvarstę kai kuriuos variantus. Kita 
vertus, tai didelė atsakomybė, juk rei
kia surasti visais atžvilgiais tinkamą 
pastatą.

Aš turiu vilties, kad bus galima įsi
gyti tokį pastatą, kuriame būtų vietos 
ne tik ambasadai, bet ir Lietuvos kul
tūros centrui bei prekybos misijai. Čia

Užsienio pasiuntinybės Kaune
Vokietijos atžvilgiu. Mat tuo metu 
Maskvoje vyko derybos tarp Sovietų 
Sąjungos, Britanijos ir Prancūzijos. 
Tad šį gen. Černiaus pareiškimą pik. 
L. Mitkiewiczius laiko vienu svar
biausiu iš jo buvimo Lietuvoje laiko
tarpio.

Min. Verno priklausė prie tų Esti
jos diplomatų, kurie volens-nolens 
pripažindavo susitarimo su Sovietų 
Sąjunga būtinumą.

Tai jis tvirtino daugelį kartų, nu
matydamas, kad Vokietija sukels pa
saulinį karą, ir pažymėdamas, kad be 
Sovietų Sąjungos pagalbos Vokietijos 
negalima bus nugalėti. Laimėjus Vo
kietijai karą prieš Lenkiją ir Prancūzi
ją, ji gaus laisvas rankas rytuose, kad 
suduotų smūgį Sovietų Sąjungai. Tuo
met Pabaltijo valstybių likimas būtų 
užantspauduotas ir išspręstas pagal 
Rozenbergo teoriją. Ją jis citavo iš at
minties.

Ypatingą įspūdį darė Vokietijos 
pasiuntinybės namas, kuriame gyveno 
Reicho atstovas Zechlin. Pastatas 
skyrėsi nuo kitų Kauno namų. Tai bu
vo raudonų plytų vila, mediniu gotiš
ku stogu ir baltais bokšteliais. Žalios 
langinės ir tokios pačios spalvos užuo
laidos ant baltai dažytų langų rėmų iš
ryškino nekasdieninį vaizdą Kaune, 
kadangi jame nesimatė būdingų vo

taip pat turėtų būti pakankamai vietos 
nuolatinėms meno parodoms bei mū
sų pramonės ekspozicijoms. Visa tai, 
kaip Jūs suprantate, užims nemaža 
laiko ir pastangų, tačiau jau dabar rei
kėtų nieko nedelsiant imtis šio darbo. 
Aš tikiu, kad Lietuvos vyriausybė su
ras pakankamai lėšų tokiam pastatui 
Londone įsigyti, o nenueis kompromi
siniu keliu, surandant tik laikiną va
riantą

- Ar turite kokius ryšius su lietu
vių bendruomene Anglijoje?

- Per tą laiką, kai esu Londone, 
man ne kartą teko susitikti ir įvairio
mis progomis pabendrauti su čia gy
venančiais lietuviais. Jaučiu jiems tam 
tikrą skolą, nes nevisada galėjau at
vykti ar priimti jų pakvietimą apsi
lankyti. Jei aplinkybės leis, tikiuosi šią 
skolą grąžinti. Vienas iš svarbiausių 
ambasados veiklos barų yra būtent 
mūsų galimas bendradarbiavimas ir 
rūpinimasis tautiečių problemomis. 
Pavyzdžiui, nemažai Britanijos lie
tuvių nori gauti lietuvišką pasą, grįžti 
gyventi į tėviškę ir pan. Palaikome 
nuolatinį ryšį su Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos vadovybe. Mes 
esame labai dėkingi Jūsų Sąjungai už 
pagalbą, kurią Jūs suteikėte mums 
įkuriant iš pradžių Lietuvos informa
cinį biurą Londone, o vėliau ir ati
darant iš naujo Lietuvos ambasadą.

Žvelgiant iš šalies į Jūsų bend
ruomenę, man atrodo kad ji stovi prieš 
labai svarbius, galbūt net lemtingus, 

kiškų pastatų.
Pasiuntinio Zechlino namas stovė

jo Žaliakalnyje, šoninėje gatvėje, gan 
tolokai nuo miesto centro. Namo vi
dus atrodė "urdeutsch“ - perdėm vo
kiškas, ypač valgomasis ir kabinetas - 
biblioteka.

Pik. L. Mitkiewiczius su žmona 
buvo pakviesti pietums. Šeimininkės 
pareigas ėjo ponia Just, Vokietijos ka
rinio atstovo žmona, kadangi Zechlin 
Kaune gyveno be šeimos. Kalbama 
buvo, kad jis išsiskyręs.

Lenkas stengėsi kontroliuoti savo 
jausmus. Jam nebuvo lengva, kadangi 
pietūs vyko 1939 m. kovo mėnesį, kai 
Kauną pasiekė neramios žinios apie 
vokiečių siekius Europoje, ypač Len
kijos atžvilgiu.

Ir Lietuva buvo grėsmėje. Tai 
Klaipėdos krašto klausimas. Pietuose 
taip pat dalyvavo generolas St. Rašti
kis ir generolas Černius su žmonomis, 
Vokietijos karinio laivyno atstovas, du 
pasiuntinybės tarnautojai, Latvijos 
karo atstovas pulkininas V. Deglavs. 
Pietų nuotaika buvo "sunki“, prislėgta, 
kadangi šis priėmimas įvyko tik keletą 
dienų prieš Klaipėdos užėmimą.

Vokiečių pasitarimai su lietuviais 
buvo vedami keletą savaičių, nes Lie
tuvos užsienio reikalų ministras J. 
Urbšys, Vokietijos vyriausybės pa

sprendimus ir apsisprendimus pačioje 
artimiausioje ateityje. Labai akivaiz
džiai retėja Jūsų gretos ir to niekas ne
gali pakeisti. Tad klausimas, kurį Jūs 
turite sau kelti, yra toks: kokia bus 
Britanijos lietuvių bendruomenė po 
keleto metų? Kitas klausimas: kaip 
bendruomenė suvokia ir įsivaizduoja 
savo santykius su Lietuva? Kokį vaid
menį galėtų sau pasiimti Britanijos 
lietuvių bendruomenė, ypač turint gai
sroje dabartinę Lietuvos ekonominę 
būklę ir kitas problemas? Nemažiau 
svarbios ir tos problemos, su kuriomis 
dabar susiduria Londono Lietuvių 
namai, visi tie, kurie darbuojasi lab
daros. kultūrinių ryšių ir kt. baruose. 
Visa tai yra šios bendruomenės ir tik 
jos atsakomybė. Nors galima rasti 
daug "patarėjų", bet galutinį sprendi
mą teks priimti Jums. Supraskite ma
ne teisingai, nes drįstu tvirtinti, kad 
dabartinė Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos vadovybė ir Lietuvių 
Namų Bendrovės Direktorių Valdyba 
(beje, vis tie patys žmonės) neturi aiš
kios pozicijos šiais klausimais, neturi 
savo aiškios politinės ir kultūrinės 
programos nei savo bendruomenės, 
nei savo krašto atžvilgiu. Suprantama, 
kad radikaliai pasikeitus situacijai 
Lietuvoje, reikėjo laiko persiorientuoti 
ir pergalvoti, o tokiais atvejais nedera 
skubėti. Tačiau praėjo jau keletas me
tų, o tebemąstoma senomis kategori
jomis arba, kas dar blogiau, neišsiva
duojama iš senų iliuzijų stereotipų. 
Tokia situacija gali gimdyti tik naujų 
iliuzijų ir klaidų. Jūs turite realiai 
įvertinti savo galimybes. Kai šių metų 
pavasarį dalyvavau metiniame DBL.S 
suvažiavime, aš mačiau tik keliasde
šimt garbaus amžiaus žmonių. Tai tė
ra likučiai tos gana gausios, gerai or
ganizuotos bendruomenės, kuri įsigijo 
kažkada Britanijos Lietuvių Namus, 
įkūrė Nidos leidyklą, rašė ir leido kny
gas, kūrė chorus ir sporto klubus. 
Deja, visa tai praeitis.

Aš jokiu būdu nenoriu ko nors 
užgauti ar nuvertinti Jūsų bendruome
nės ir jos darbų, tačiau tenka su liūde
siu šią susidariusią dabartinę situaciją 
pripažinti. Kita tema, kurią aš tik 
trumpai norėčiau paminėti, tai britų 
visuomenės, atskirų individų ir orga
nizacijų siekimas surasti ir užmegzti 
ryšius su Lietuva. Dėl tam tikro Jūsų 
bendruomenės uždarumo, hermetišku
mo, kurio priežasčių čia aš nenorėčiau 
analizuoti, britai Jūsų asmenyje (turiu 
omeny bendruomenę) neturi partne
rio. Patikėkite, teko susitikti su ne vie
na britų organizacija ar tiesiog pavie
niais žmonėmis, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių jaučia simpatiją 

kviestas, jau ilgesnį laiką viešėjo Ber
lyne. Lietuviai karininkai ir jų žmonos 
prie stalo sėdėjo akmeniniais veidais ir 
aiškiai prievarta dalyvavo pamažu 
slenkančiose kalbose. Jautėsi kažkas 
sunkaus, tartum akmuo gulėtų ant lie
tuvių krūtinių. Atsikėlę nuo stalų tuoj 
pat visi lietuviai paliko Zechlino na
mus. Prieš išvykdamas gen. Černius 
pasakė pulkininkui L. Mitkiewicziui: 
"Keistai jaučiuosi tuose namuose ir 
tuose pietuose. Šiandieną jie mums 
pylė šampaną, rytoj gal mums bus at
statytas revolveris į krūtinę su labai 
trumpa kalba: duok Klaipėdą arba bū
si nužudytas“. Sakant tuos žodžius ge
nerolo veide matėsi pyktis.

Pulkininkas L. Mitkiewiczius auto
mašina į namus vežė pulkininką V. 
Deglavs ir žmoną. Pakeliui latvis 
pasakė, kad Vokietija per pik. Justą 
Įteikė Lietuvai ultimatumą dėl Klaipė
dos.

Skirtingą poziciją visuomeniniame 
ir diplomatiniame Kauno gyvenime 
užėmė Sovietų Sąjungos atstovybė. 
Jos pasiuntinys Podzniakovas ir karo 
atstovas majoras Korotkichas su žmo
nomis dalyvaudavo visuose oficia
liuose renginiuose, tačiau labai retai 
lankydavo privačius diplomatinius 
pobūvius. Retai kviesdavo ir pas save.

Lenko santykiai su majoru Korot- 
kichu buvo geri, o gal net ir nuoširdus. 
Susipažinę kariuomenės manevruose 
jie pasimatydavo gan dažnokai.

Lietuvai, nori sužinoti daugiau apie 
jos kultūrą, kalbą, papročius ir t. t. 
Bent šiuo metu šalyje nėra tokios 
institucijos, kurt jiems galėtų vienaip 
ar kitaip padėti. Mane iš dalies stebi 
na. kad buvo taip ilgai užmiršta tokia 
svarbi veiklos sritis. Dabar mane patys 
britai ragina įkurti tokią bendriją, kuri 
apjungtų ne tik juos, bet galbūt ir dali 
lietuvių bendruomenės, ypač jaunąją 
generaciją. Toks naujas organizacinis 
darinys galėtų pasitarnauti visiems, ne 
tik britams, bet ir lietuviams.

- Gal Jūs galėtumėte plačiau pa
komentuoti Uetuvos ir išeivijos san
tykius?

- Į tokį klausimą trumpai neįmano
ma atsakyti. Man atrodo, kad iš abiejų 
pusių buvo padaryta apmaudžių klai
dų. turėta iliuzijų ir nepagrįstų prie
kaištų. Aš galiu pridurti lik keletą 
minčių dėl iki šiol besitęsiančių ginčų 
apie tai, kas geriausiai gali atstovauti 
Lietuvai užsieniuose. Ta diskusija 
geriausiai atsispindi straipsniuose apie 
ambasadorių skyrimus bei kandidatus 
į šiuos postus. Į visus svarstymus ak
tyviai įsitraukė ir kai kurių kraštų, 
ypač JAV ir Australijos, lietuvių spau
da. Pasakysiu trumpai taip: visi kal
bantys apie tai, kad lietuvių bend
ruomenės užsienyje turi kažkokią iš
skirtinę teisę atstovauti diplomatiniu 
lygiu Lietuvai arba kad būtina visais 
atvejais tartis su konkrečia bend
ruomene dėl ambasadoriaus paskyri
mo arba net skirti ambasadorių tik iš 
bendruomenės tarpo, tegu) pasidomi, 
kaip skiriami ambasadoriai toje šalyje, 
kurioje jie gyvena. Tai išimtinė esa
mos vyriausybės prerogatyva, nes dip
lomatinius santykius užmezga ir pa
laiko valstybės bei vyriausybės, bet ne 
bendruomenės. Jei neklystu. Britani
joje yra nemažiau kaip ketvirtis mili
jono JAV piliečių, bet neteko girdėti, 
kad JAV administracija tartųsi su kuo 
nors iš jų dėl būsimo ambasadoriaus 
paskyrimo į Londoną. Tai jokiu būdu 
nereiškia, kad bendruomenės nušali
namos nuo krašto reikalų arba kad iš 
jų tarpo negali atsirasti tinkamų kandi
datų į ambasadas. Juk mes turime ne 
vieną atvejį, kai užsienio lietuviai bu
vo paskirti Respublikos ambasadoriais 
ar atstovais: pavyzdžiui. Venesueloje. 
Briuselyje (prie Europos Bendrijos). 
Šveicarijoje. Visa ši problema yra 
daugiau politinių manipuliacijų, asme
ninių pretenzijų ir demagogijos rezul
tatas. o ne bendruomenių interesų 
išraiška.

- Dėkui už pokalbį.

Klemensas Tamošiūnas
(ELTA, Londonas)

Majoras Korotkichas mažai kalbė
davo apie savo politines ideologines, 
ypač marksistines-leninines pažiūras. 
Tuo tarpu jo žmona "išsiplepėjo“ pul
kininko L. Mitkiewicziaus žmonai, 
kad jie savo dukrą krikštijo Maskvos 
cerkvėje, kadangi be to sakramento ji 
būtų pagonė. Abu šimtaprocentiniai 
rusai, su nepasitikėjimu žiūrėjo į visą 
Europą. į kaimynus, įtardami jų nori} 
sugriauti visą Sovietų Sąjungą. Dides
nio masto priėmimai vykdavo Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybės salone, pa
vyzdžiui, bolševikinės revoliucijos 
proga. L. Mitkiewiczius aprašo vieną 
tokių priėmimų. Lietuvos kariuomenę 
atstovavo pik. Dulksnys ir dar keli 
karininkai. Nesimatė Lietuvos vyriau
sybės atstovų, išskyrus protokolų šefą 
Girdvainį ir kelis užsienio reikalų 
ministerijos atstovus. Tai buvo popie
tinės vaišės, kurias galima būtų pava
dinti "arbatėle“, tačiau stalai buvo pa
dengti labai turtingai, įvairia šalta už
kanda: atvežta iš Rusijos žuvimi, įvai
ria šalta mėsa, ikrais, tortais, įvairiais 
saldumynais. Suprantama, buvo ir 
šiltos užkandos. Ant stalų stovėjo taip 
pat gausybė gėrimų, pradedant degti
ne ir baigiant Krymo vynu. Visi rusai 
buvo labai malonūs, svetingi, kviesda
mi valgyti ir gerti, mandagiai patar
naudami svečiams.

Lietuvos visuomenės nuotaikų
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Pavakarys Jokubonių dirbtuvėse Nauja parama lietuviams studentams
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pasažus, E. Grygo himnus kalnams, 
uoloms ir rūsčiai Šiaurės gamtai. 
Tačiau ypatingas jos dėmesys - mo
dernioji Lietuvos kompozitorių muzi
ka. Jų koncertus ji lanko su užrašų 
knygele ir etiudininku, piešia pastele, 
kuri - pasak jos - geriausiai tinka mu
zikai išreikšti. Muzika, pasak jos, tarsi 
kelio ženklai, kompozitorių suvokiami 
kaip garsai ir tarnaujantys panorami
nėms kompozicijoms. Muzikai ir dai
lininkams pavaldi ta pati drobė, reikia 
tik mokėti ant jos ženklus sustatyti. 
Tie skambantys ženklai ateina į žmo
nių kasdienybę, į jų šventes. Savaip 
suvokti, išgyventi, įvertinti, jie su
daro didžiulį ir neišsemiamą kultūrinį 
klodą. Dailininkė džiaugiasi galinti 
visa tai fiksuoti spalvų, ritmų, lino ir 
vilnos pagalba. Ji bandė nupiešti, 
tiksliau - išausti, lietuvių kompozi
torių V. Bartulio, O. Balakausko, V. 
Barkausko, F. Bajoro, O. Narbutai
tės, M. Urbaičio modernistinę muzi
ką. Tarp jos darbų yra J. Juzeliūno 
’’Patarlių simfonijos“ įkvėptas gobe
lenas. Yra kompozicijos, skirtos 
Bethovenui, Mocartui, Grygui, sues- 
kizuoti daugelio kitų kompozitorių 
kūriniai. Juos galima matyti Šven
čionėliuose, gimtuosiuose Mažei
kiuose ir kitur. Jie daugelio menių, 
salių, kultūros namų papuošalas.

Jokūbonių dirbtuves dažnai lanko 
svečiai iš užsienio, išeivijos dailinin
kai, rašytojai, kompozitoriai. Jie 
džiaugiasi, gėrisi. Neseniai B. Jokū- 
bonienė gavo laišką iš žinomo išeivi
jos teologo. Šventojo Rašto vertėjo 
kunigo Antano Rupšio. Su “Prisikėli
mu“ jį supažindino mielas, geras ir 
nuoširdus Jokūbonių šeimos bičiulis 
rašytojas Jurgis Jankus. Kunigas 
rašo:

’’Gerbiama miela dailininke. Nuo
širdžiai dėkoju už laišką ir turtingą sa
vo "Prisikėlimo“ atspindį. Sveikinu 
Jus, sukūrus deimančiuką, kuris pake
lia iš laiko ir vietos varžtų į beribius 
akiračius. Rašau Jums iš Naujosios 
Anglijos kalvotų laukų, kur daug 
ąžuolų, uolų, pavasario vėjo ir nuosta
bių tolių. Jūsų įžvalga į tų simbolių 
reikšmę man padėjo perprasti ir įsi
minti Visatos šerdį, pajusti ir įsiminti 
Tylą, padedančią klausytis ir išgirsti 
Kūrėjo ir istorijos Viešpaties muziką 
gamtoje ir gyvenime. Pajusti ir supras
ti nukryžiuotąjį Dievą. Simboliai yra 
tylūs pašnekovai: norint juos suprasti - 
reikia nutilti. Jūsų "Prisikėlimas“ ver
čia nutilti ir klausytis. Turiu vilties bū
ti Tėviškėje dar šį pavasarį. Būtinai 
stengsiuos jos paklausyti, mąstydamas 
apie grožį. Miniu Jus prie altoriaus. 
Jus ir Jūsiškius. Keliu Jus drąsiai kū
rybai ir linkiu spyruoklinių kojų. 
Džiugaus Aleliuja!“

...Mes kelias valandas vaikščiojom 
po erdvias ir turtingas Jokūbonių šei
mos dirbtuves, sustodami ir ilgai sto-
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rodykle Lenkijos atžvilgiu galėjo būti 
Europos vyrų krepšinio pirmenybės. 
Pulkininkas L. Mitkiewiczius stebėjo 
rungtynes prieidamas išvados, kad lie
tuviai lenkams jaučia didelę antipatiją, 
nesvarbu, su kuo Lenkija žaistų. Švil
pimai, laukiniai šauksmai arba šalta 
reakcija - laimėjus rungtynes Lenkijai 
- buvo geriausi to liudijimai. Tuo tar
pu halė buvo pilna entuziazmo, 
džiaugsmingų šauksmų, kai lenkų 
komanda pralaimėdavo. "Žemieji“ 
sluoksniai aiškiai buvo nepalankūs 
lenkams, tačiau tikrovėje ir eiliniai 
lenkai nebuvo palankūs lietuviams.

"Rugpjūčio mėn. 25 d. rytą, - to
liau rašo L. Mitkiewiczius - man pa
skambino pik. V. Deglavs, norėdamas 
su manim pasikalbėti. Pakviečiau 
vakarienei į restoraną, nutolusį keletą 
kilometrų nuo Kauno, prie pat Nemu
no. Išvažiavome 5 valandą vakare, no
rėdami kiek ilgiau pasikalbėti. Pik. V. 
Deglavs prisipažino, kad paskutiniu 
metu jis labai dažnai susitikdavo su

Jonas Paulius 11 prie Br. Jokūbonienės gobeleno, kurį Lietuvos 
Prezidentas padovanojo garbingajam Svečiui.

vedami čia prie Gedimino lipdomų, 
kalamų paminklų, statulų, biustų, čia 
prie gausybės Bronės audžiamų gobe
lenų, batikos darbų, kilimų, eskizų, čia 
prie visur išmėtytų sūnaus Juliaus 
paveikslų, prie dukros Eglės skulptū
rėlių.

Julius prieš keletą metų baigė Vil
niaus Dailės akademiją. Profesoriaus, 
plačiai žinomo dailininko Augusto 
Savicko mokinys, jis kaip ir jo moky
tojas, yra geras koloristas, puikiai 
valdo potėpį. Po vienos kolektyvinės 
parodos dailininkė J. Stauskaitė, ap
žvelgdama Juliaus tapybą, pavadino jį 
tyliu dailininku. Motinai labai patiko 
toks sūnaus įvardijimas: ji irgi nenori, 
kad jis šūkautų, kuo nors sektų, vers
tųsi per galvą. A. Savickas, neseniai 
pamatęs buvusio studento darbus, net 
pabučiavo jį susižavėjęs. Julius tapo 
labai daug, tik ką surengė individualią 
parodą, ieško savo kelių, savo spalvų, 
savo balso.

- Menu neprekiaujame. Dirbam tai, 
kas prie širdies. Tęsiam darbus Vytau
to Didžiojo bažnyčiai. Lipdau duris su 
Vorsklos mūšio fragmentais. Dabar 
tai mūsų svarbiausias darbas, - sakė G.

Užsienio pasiuntinybės Kaune
pik. Justu ir pasakė informuodamas 
mane, kad jis turi tikrų žinių, jog Vo
kietija kelių dienų laikotarpyje pradės 
karą su Lenkija. Aišku, jeigu taikiu 
pasitarimo keliu ji nepasieks Lenkijos 
sutikimo, kad būtų patenkinti Vokieti
jos reikalavimai. Susidariau įspūdį, 
kad Deglavs veikia inspiruotas pik. 
Justo.

Pik. V. Deglavs ilgiau sustojo ties 
Vokietijos karinio potencialo ir vo
kiškos armijos vertinimu. Sakė, kad 
Vokietija sugebės nugalėti Prancūzi
ją ir Lenkiją, ypač pasinaudodama 
Sovietų Sąjungos neutralitetu. O pra
laimėjus Lenkijai ir Prancūzijai visa 
Europa, išskyrus Rusiją, pateks į vo
kiečių rankas. Pasiekę šį tikslą vokie
čiai galės ilgus metus kariauti su jūrų 
galiūne Didžiąja Britanija ir eventua
liai - Amerika. Palyginus Vakarų pa
saulio ir Vokietijos vidaus, moralines 
jėgas, rezultatas Vakarų demokratijų 
nenaudai. Vokietija bus puolantis 
kraštas. Ji laikosi agresyvios taktikos. 
Vakarų demokratijos, latvio nuomo
ne, yra tinkamos tik gynimosi veiks

Jokūbonis.
Jis daug metų profesoriauja Dailės 

akademijoje, ruošia diplomuotus skulp
torius. Bėdoja, kad būsimieji meistrai 
nelabai rimtai rengiasi profesijai, 
siekia pigaus populiarumo, noriau 
užsiiminėja bizniu.

Aprodęs turtingas šeimos dirb
tuves, Gediminas Jokūbonis vėl grįžta 
prie vyskupo A. Baranausko, dar kar
tą jį apšlaksto, paskui rengia vaškine 
plėvele ir garsiai mąsto.

- Pasakiau komiteto pirmininkui p. 
Makauskui: ginčykitės, kiek tinkami, 
o aš dirbsiu. Bus gatavas, tuomet 
žiūrėsime. Gal koks Seinų lietuvis į 
savo kiemą vyskupą įsileis? Gal kas 
privačios žemės lopinėlį išskirs? Tik 
šventoriui bus blogiau. - Ir atsiduso. - 
Bėda man su tais poetais! Tikras var
gas! Baigsiu, generolo imsiuos...

Ir atidengė greta stovinčių figūrą. į 
mane pažvelgė valingas įžymiojo 
Nepriklausomos Lietuvos karvedžio 
St. Raštikio žvilgsnis.

Petras Keidošius
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 

nuotraukos

mams. Be to, Prancūzija, Anglija ir 
JAV politiniu požiūriu yra išdrasky
tos ir moraliai nėra pasiruošusios 
ilgam ir sunkiam karui. Pik. V. Deg
lavs taip pat pažymėjo, kad vertinant 
Vakarų valstybių ir Lenkijos jėgų 
santykį persvara yra aiškiai Vokieti
jos pusėje. Tiesiog be Rusijos įveikti 
Vokietijos neįmanoma.

Daviau keletą klausimų. Paaiškėjo, 
kad mūsų konflikto metu Latvija liks 
neutrali, o mūsų karinis laivynas, jeigu 
lenkams tektų ieškoti "užuovėjos“, yra 
nepageidaujamas Liepojos uoste. 
Latvis taip pat užtikrino, kad Lietuva 
neketina žygiuoti į Vilnių.

Vakare slaptu šifru perdaviau šią 
įdomią ir svarbią kalbą iš Kauno 
Lenkijos generaliniam štabui,“ - rašo 
pulkininkas L. Mitkiewiczius savo 
knygoje "Wspomnienia kowienski“, 
prisimindamas prieškario metus 
Kaune.

Iš lenkų kalbos vertė ir 
publikacijas parengė 

Kazys Baronas

Dr. Aldona Lukienė, gyvenanti 
Toronte, Kanadoje, šią vasarą įsteigė 
A. V. V. Užupių-Lukų Stipendijų 
Fondą, kurio tikslas - paremti lietu
vius studentus, norinčius prisidėti 
prie Lietuvos dvasinio ir moralinio 
atgimimo krikščionišku pagrindu. 
Dr. Lukienė pakvietė Lietuvių Kata
likų Religinę Šalpą administruoti šį 
fondą.

Dr. Lukienė taip apibūdina fondo 
steigimo motyvus: "Esu giliai susirū
pinusi dėl dvasinio nuosmukio ir 
silpnųjų bei nuskriaustųjų globos ir 
rūpybos tarnybų padėties Lietuvoje. 
Ateistinio režimo dešimtmečiai pali
ko gilias dvasines žaizdas visos tau
tos širdyse. Totalitarinė ideologija 
nepripažino silpnųjų ir nuskriaustųjų 
teisių, jų žmogiškos vertės ir savigar
bos. Katalikiškos-krikščioniškos ver
tybės bei idėjos buvo išrautos iš jau
nimo auklėjimo ir švietimo institu
cijų, net iš pačių šeimų židinių“.

30-ties JAV nekilnojamojo turto konsultantų ir šio verslo kitų šakų 
specialistų delegacija viešėjo Lietuvoje. Jų tikslas - susipažinti su nekil
nojamojo turto vietiniais verslininkais, jų darbo metodika ir pasidalyti 
patirtimi.

Prieš tai jie lankėsi St. Peterburge, o iš Maskvos atvyko į Lietuvą ir 
Vilniuje susitiko su Lietuvos nekilnojamojo turto asociacijos, Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ir Vilniaus miesto įstaigų pareigūnais. Vil
niaus miesto savivaldybės privatizacijos tarnyba suruošė JAV svečiams 
priėmimą, kuriame juos supažindino su Lietuvoje vykdoma privatizaci
ja ir jos eiga.

Nuotraukoje: VMS privatizacijos tarnybos viršininkas L. Kond- 
ratas ir skyriaus viršininkė V. Slivinskienė klausosi JAV delegaci
jos grupės vadovo Tomo Garrity pranešimo.

ELI

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

rinkose nuo 1993 m. rugsėjo 29 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.4014 
Australijos doleriai 2.7504
Austrijos šilingai 0.3702
100 Baltarusijos rublių 0.1210 
Belgijos frankai 0.1215
Čekijos kronos 0.1471
Danijos kronos 0.6438
ECU 4.9586
Estijos kronos 0.3258
Ispanijos pesetos 0.0324
100 Italijos lirų 0.2695
Japonijos jenos 0.0402
JAV doleriai 4.2480
Kanados doleriai 3.2063

Latvijos latai 6.8816
100 Lenkijos zlotų 0.0219
Norvegijos kronos 0.5966
Olandijos guldenai 2.3213
Prancūzijos frankai 0.7479
100 Rusijos rublių* 0.3270
SDR 6.0034
Singapūro doleriai 2.6717
Suomijos markės 0.7336
Švedijos kronos 0.5278
Šveicarijos frankai 2.9848
100 Ukrainos karbovancų 0.0712 
Vengrijos forintai 0.0454
Vokietijos markės 2.6047

*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 30 d. komerciniai bankai už vieną JAV dolerį mokėjo po 
4,50-4,20 Lt, pardavė po 4,24-4,50 Lt, Vokietijos markes pirko po 2,47- 
2,58 Lt, pardavė po 2,60-2.80 Lt.

Rugsėjo 29 d. "Lietuvos rytas“ paskelbė L. Česnulevičiaus apžvalgą 
"Lietuvos bankų kreditai ir depozitai“. Joje pranešama, kad "Vilniaus 
bankas“ už depozitus litais (priimama ne mažiau kaip 1000 litų) už 3 
mėnesius moka ne mažiau 50, už 6 mėnesius - 60 procentų metinių 
palūkanų. Šis bankas už depozitus valiuta nuo 500 iki 4999 JAV dolerių 
moka: už 3 mėnesius - 5, už 6 mėnesius - 5,2 ir už 12 mėnesių - 6 pro
centus metinių palūkanų.

Už indėlius nuo 5000 iki 9999 JAV dolerių mokama atitinkamai 7, 
14 ir 18 procentų per metus, už valiutinius indėlius, didesnius nei 10000 
JAV dolerių ar 20000 Vokietijos markių - atitinkamai 11, 15 ir 25 pro
centai metinių palūkanų.

Stipendijos, kurios bus skiriamos 
tiktai iš fondo palūkanų, suteikia ga
limybes lietuvių kilmės jaunuoliams, 
gyvenantiems Lietuvoje ar svetur, 
siekti aukštojo mokslo tokiose sri
tyse: teologijoje, religijoje ir filosofi
joje; socialinėje rūpyboje (social 
work); religiniame švietime bei reli
ginėje informacijoje ir žurnalistikoje. 
Šios mokslų šakos parinktos Dr. Lu- 
kienės, kadangi "susijusios su katali
kiškų vertybių ir idėjų ugdymu, jau
nimo auklėjimu krikščioniškoje dva
sioje ir socialinio teisingumo silp
niesiems ir nuskriaustiesiems įgyven
dinimu Lietuvoje“.

Kandidatus stipendijoms pristatys 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja, pirmenybę teikdama ateitinin
kams. Stipendininkai įsipareigoja 
baigę studijas bent trejus metus dirbti 
Lietuvoje.

Rūta Virkutytė
New York
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S. Kasparas apie gimtinę ir 
Lietuvių Namus

Stasvs Kasparas "Europos lietuvio“ redakcijoje. E L nuotr.
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’’Lietuvos ir išeivijos sankryža“

Praėjusiame "EL“ numeryje pas
kelbėme dalį Stasio Kasparo kelionės 
Lietuvoje įspūdžių. Jis dar pasakojo:

- Kai pirmąkart į gimtinę atvažia
vau pernai po 48 metų pertraukos, ti
kėjausi rasti Lietuvą liūdną ir sujauk
tą. Bet ji man pasirodė gana puiki, 
graži, jos žmonės kaip buvo vaišingi 
mano jaunystėje, taip liko ir dabar. 
Kai buvau atvykęs antrąkart, vyko 
rinkimai į Seimą - nuotaikos buvo 
blogesnės, tuo labiau kad butuose ne
buvo šilto vandens, šalta, dar sniegas 
iškrito. Kai atvažiuoji su vasariniais 
rūbais - skandalas. O kai atvykau da
bar, trečią kartą, Lietuva pasirodė vi
sai kitokia nei anksčiau. Ją pavadin
čiau kioskine Lietuva. Kur eisi - visur 
kioskai, prekės tos pačios, tik vienu 
kitu centu skiriasi. Lietuviškų tik duo
nos ir lašinių begausi, daugiau viskas 
iš užsienio. Kodėl savivaldybės lei
džia tiek kioskų statyti? Kaip patyriau, 
vakare paslapčiomis ne vienas kioskas 
pardavinėja svaigalus.

Per tas tris keliones Lietuvos ma
čiau daugiau nei savo jaunystėje. Šį
kart iš Vilniaus važiavau į Šiauliaus, iš 
ten per Telšius į Palangą, Klaipėdą, 
per Jurbarką iki Veliuonos, vėl į Šiau
lius, kur buvau pas seserėčią. Kaune 
gyvenau pas draugus. Pastebėjau, kad 
žmonės labiau vertina litus nei laiki
nuosius pinigus. Litus saugoja kaip sa
vo akį. Susitikęs su giminaičiais Tel
šių ir Šilutės rajonuose išgirdau tokių 
dalykų, kurie labai liūdnai nuteikė dėl 
padėties Lietuvoje. Mačiau dar nenu- 
kultų kviečių laukus. Žmonės kaime 
aiškino, kad jei apmokėsi už kombai
ną, sunkvežimį, nuvežimą džiovinti į 
elevatorių, jei ten paliksi saugoti per 
žiemą, visai neapsimoka grūdų augin
ti. Geriau užarti nei pjauti. Daug kas 
skundėsi, kad po tris keturis mėnesius 
nesumokėta už valstybei parduotą pie
ną. Taigi yra nepasitenkinimo ir nau
jąja valdžia. Ypač didelį nusivylimą 
pajaučiau kaime. Ne vienas man sakė: 
rinkimų metu prižadėjo daug, o dabar 
tuos pažadus labai sunkiai vykdo arba 
visai nevykdo. Bet atvažiavęs iš kito 
krašto to labai jausti negali, tik girdi, 
ką žmonės kalba.

S. Kasparas taip pat pasidalino 
mintimis dėl Lietuvių Namų ateities:

- Lietuvių Namų kaip bendrovės 
su dviem vienetais (Lietuvių Namai 
Londone ir Sodyba) ateitis turi būti 
gana šviesi. Bet tam reikia didelio dar
bo perorganizuoti visą mūsų veiklą. 
Lietuvių Namus būtina kapitališkai 
suremontuoti, pertvarkyti visai kitokio 
pobūdžio naudojimui. Reikėtų pada
ryti taip, kad iš Lietuvos atvažiavę 
žmonės galėtų čia apsistoti, rengti se
minarus ir kitokius susitikimus su 
anglais. Reikia naujo baro, apskritai, 
reikia naujo menedžmento. Be to, rei
kia naujų direktorių. Kai kurie esantie
ji direktoriai vėlyvo amžiaus, juos rei
kia pakeisti. Dabartiniais laikais mes, 
kai kurie direktoriai, dalinai esame sa
votiški mėgėjai, neturime didelės pre

kybinės, komercinės patirties. Reikėtų 
tą darbą patikėti mūsų jaunajai kartai.

- Ar būtų jaunų žmonių bendruo
menėje, kurie sutiktų imti tokio darbo?

- Atsirastų. Juk senesniais laikais 
atsirado. Tiesa, ne vienas jaunas žmo
gus mąstė taip: kam man mokytis lie
tuvių kalbą, kam man lietuviška veik
la, jei Lietuvos nėra... Dabar viskas ki
taip. Lietuva vėl laisva, galima čia at
važiuoti, gyventi, prekiauti. Ne vienas 
jaunuolis norėtų atvažiuoti, bet gėdisi, 
kad lietuvių tėvų vaikas nemoka lietu
viškai. Atsirado poreikis mokytis tėvų 
kalbą.

Mano nuomone, direktorių valdy
bą reikia sumažinti, vietoj 7 narių pa
likti 5, iš tų 5 bent 3 išrinkti naujus.

Mūsų bendrovė vegetuoja diena po 
dienos, nes į ateitį nebuvo žiūrima.

- Lietuvos Namų pertvarkymas su
sijęs su finansiniais reikalais. Kokie 
būtų sprendimo būdai - kreditai ar 
Lietuvos pagalba? Apskritai, kaip ver
tinate mintis, kad Lietuva galėtų pasi
naudoti Lietuvių Namais?

- Prieš porą metų atvykusiems į 
Londoną atgavusios nepriklausomybę 
valstybės pareigūnams išsakėme pa
siūlymą atiduoti Lietuvių Namus Lie
tuvai, jos ambasadai. Tačiau iš abiejų 
pusių nebuvo didelės iniciatyvos tą 
klausimą spręsti toliau. Atsiradus jau
nesniam Lietuvos atstovui dr. A. Ne- 
savui, su juo apie tai irgi buvo kalbėta. 
Kadangi baigiasi dabartinės pasiunti
nybės pastato nuomojimo laikas, be 
to, ji yra tokioje gatvėje, kuri netinka 
diplomatinei įstaigai, siūlėme apsvars
tyti, gal tikslinga jai persikelti į Lietu
vių Namus. Bet išgirdome atsakymą, 
kad tas namas nepatinka, bloga vieta. 
Tada siūlėme: pirkime mažesnį namą, 
o mes duosime jo dalį Lietuvos preky
bos misijai įsikurti. Tai irgi didelio at
garsio neturėjo. Buvo ir toks pasiūly
mas - parduoti Lietuvių Namus ir 
pirkti bendrai’ naują namą Londone 
pasiuntinybei ir lietuvių bendruome
nei. Didesnės dalies Britanijoj gyve
nančių tautiečių nuomone, toks spren
dimas nėra geras. Kai atiduosi patduo- 
to turto pinigus, vieną kartą pasidarysi 
kampininku. O koks tada gyvenimas...

Pagal dabartinės planavimo komi
sijos planą per kokius ketverius metus 
Lietuvių Namus galima kapitališkai 
suremontuoti ir naujai pertvarkyti, aiš
ku, imant paskolą. Sunku pasakyti, 
kaip greitai pavyktų atgauti pinigus. 
Bet be Namų mes, Britanijos lietuviai, 
negalime likti. Jie mums reikalingi, 
kaip ir Sodyba. Negalima parduoti nei 
Namų, nei Sodybos.

Tokia DBLS Direktorių valdybos 
nario S. Kasparo nuomonė, išsakyta 
redakcijoje Vilniuje.

ELR
Kitame numeryje paskelbsime dar 

vieno DHL S-gos veikėjo Vincent 
O'Brien, viešėjusio Lietuvoje, įspū
džius, kuriuos jis papasakojo, lanky
damasis redakcijoje Vilniuje.

Jau kelintą kartą mėginu atsiliepti į 
profesoriaus Romo Vaštoko Kanados 
lietuviams skaitytą paskaitą "Lietuvos 
ir išeivijos sankryža“, išspausdintą 
"Europos lietuvyje" (Nr. 32; 1993 m. 
rugpjūčio 19 d.). Klausimas toks keb
lus ir sudėtingas, kad greičiau nesuge
bėjau sudėti ant popieriaus tų minčių 
ir žodžių, kuriuos pajaučiau skaityda
mas jo referatą.

Pradėdamas skaityti tą straipsnį pa
maniau, kad čia yra tikrai sumanus ir 
gerai suprantąs akademikas, kuris 
problemą visai puikiai, konkrečiai ir 
išsamiai išdėstė. Ir iš vienos, ir iš kitos 
pusės iškelti punktai ir mintys aiškios 
ir, mano supratimu, turi daug tiesos. 
Tik perskaičius visą straipsnį suvo
kiau, kad prof. Vaštoko pagrindinė te
zė palieka man stiprų skonį beviltišku
mo. Na. dalinai ir pykčio. Neradau nė 
vienos pozityvios minties, išskyrus gal 
tai, kad "...Tik supratę ir "save“ ir 
"juos", galėsime naudingai ir tiksliai 
padėti... ir gal lengviau susitaikyti su 
nauja mūsų padėtimi“.

Anot minėto straipsnio autoriaus, 
(jei teisingai supratau) viskas yra baig
ta. Pasaulio lietuvių išeivijos kolonijos 
turėtų suprasti, kad jos jau nebereika
lingos. Vakarų pasaulio krašto val
džioms jos nebeaktualios, nes dabar 
yra Lietuvos valdžia, į kurią galima 
tiesiogiai kreiptis. Mes, išeivija, esame 
kaltinami kapitalizmu, konservatizmu, 
arogantiškumu. Esame jau nebe lietu
viai, bet kažkoks kultūrinis pada
linys krašto, kuriame gyvename. Lyg 
atrodytų, kad žmogus, neturintis lietu
viško adreso, nebegalįs laikyti savęs 
lietuviu.

Profesorius R. Vaštokas toliau kal
tina Vakarus, jų valdžias ir gyvento
jus. "Vakarų mąstyseną geriausiai 
apibūdina Amerikos siekimas tiesiog 
pinigais nupirkti kapitalizmo ir demo
kratijos įgyvendinimą.“ Ir dar toliau: 
"Vakarai, pergalės apsvaiginti, nesu
pranta, jog nereikia taip arogantiškai 
piršti savo gyvenimo būdo formulių“.

Nejaugi jis taip greitai užmiršo, 
kad ar ne dėl tų pačių ekonominių (ka
pitalistinių) ir demokratinių principų ir 
užsimojimų visi buvusios Sovietų Są
jungos kraštai sukilo ir iškovojo sava
rankiškumą ir laisvę? Visa sovietiška 
imperija sugriuvo ne tiek dėl savo so
cialistinių idealų, kiek dėl visokiausių 
ekonominių trūkumų. Mano suprati
mu, šie kraštai dar vis siekia ekonomi
nės autonomijos, jei ne laisvės. Tik 
galbūt nežino, kaip, ar nėra pilnai pa
siruošę praktiškai įgyvendinti ją.

Vakarai turi pavyzdį vieno kelio į 
ekonominę ir politinę gerovę. Jie šį 
kelią (Free Market Economy) ir pro
paguoja. Profesorius gali manyti, kad 
tam tikrais atvejais Lietuva, kaip ir kiti 
Rytų Europos kraštai, "...tampa, ar ji 
nori, ar nenori, tarptautiniu Vakarų 
korporacijų naujausiu filialu“. Bet ne
galiu sutikti su juo, kad ši filosofija ir 
ekonominė struktūra bus įgyvendinta

Dėl Lietuvos Vyriausybės pažeidinėjamų užsienio lietuvių 
teisių ir teisėtų interesų

Taip vadinasi Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos rugsėjo 15 d. val
dybos pareiškimas. Jame sakoma:

"Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad 
visems lietuvių kilmės asmenims, gy
venantiems užsienio valstybėse, išsau
goma teisė į Lietuvos pilietybę. Kiek
vienam pageidaujančiam lietuviui, ku
ris yra kitos valstybės pilietis, Lietu
vos valdžia privalo išduoti dokumen
tą, patvirtinantį jo teisę į Lietuvos pi
lietybę. Tame pačiame straipsnyje taip 
pat nustatyta, kad lietuviai gali atvykti 
į Lietuvą kartu su savo šeimos nariais, 
nepriklausomai nuo jų pilietybės, be 
Lietuvos vizų ir gyventi Lietuvoje, o 
Lietuvos imigracijos įstatymai jiems 
neturi būti taikomi.

Tačiau Lietuvos Vyriausybė šią įs
tatymo normą šiurkščiai pažeidžia - 
reikalauja vizų iš atvykstančių į Lietu
vą užsienio lietuvių ir net ima mokes
čius už vizos išdavimą. Tokiu būdu ap

visai nepakeista, nepritaikyta šių kraš
tų norams, reikalas imams, politinėms 
sistemoms ir bendrai s isų mąstysenai. 
Pakeitimų bus. Lietuva pritaikys dau
giau ar mažiau taip, kaip ji norės ir jai 
reikės. Mes, išeivija, galime daug ką 
paveikti į gerąją pusę, jei dirbsime 
kartu.

Po gan aktyvios studijos Lietuvoje 
ir Anglijoje suprantu ir sutinku, kad 
dabarties Lietuva yra ekonomiškai vi
sai nugyventas kraštas. Pagalbos jai 
reikia visose srityse, visokiais būdais. 
Iš psichologinės pusės žiūrint turbūt 
beveik kiekvienas žmogus (ir pats 
kraštas, ir jo valdžia) jaučiasi kaip tie 
profesoriaus paminėti kaliniai, kūne, 
išleisti iš kalėjimo "...nesaugiai jaučia
si be kalėjimo režimo“. Tad ne staig
mena, kad Lietuvos lietuviai nesup
ranta išeivijos lietuvių. Nenuostabu, 
kad reikalingos ekonominės struktū
ros ir pagrindai yra kol kas neapčiuo
piami, kad pagrindiniai demokratiniai 
politiniai principai ir institucijos yra 
dažnai kitaip suprastos kaip Vaka
ruose (pavyzdžiui, balsavimo sistema 
kurioje balsų dauguma yra fiksuojama 
nuo registruotų balsuotojų (gyvento
jų), o ne nuo tikrai balsuojančių). Bu
dinga ir tai, kad turbūt dėl šių priežas
čių socialinis bendradarbiavimas ir už
simojimai tarp išeivijos ir Lietuvos 
lietuvių labai skiriasi.

Bet negaliu sutikti, manyti, kad 
mes nebegalime kokiu nors būdu vie
ni kitiems padėti. Turbūt visi mes su
tiksime, kad Lietuvai ir visiems jos 
lietuviams reikia visapusiškos pagal
bos iš bet kurių kampų. Išeivija čia ga
li kalnus nuversti. Ji turi pažinčių vi
suose kraštuose, supratimą, kaip reikia 
įgyvendinti bet kokį tikslą, aktualų 
kraštui. Turi ir atliekamų lėšų, kurias 
galėtų panaudoti šitokiems tikslams. 
Bene svarbiausias išeivijos turtas yra 
jos.išsilavinimas, patirtis ir kompeten
cija daugelyje, jei ne visose, reikalin
giausiose Lietuvai srityse.

Kad išvengčiau tos pačios kritikos, 
kurią švelniai taikau prof. R. Vašto- 
kui. norėčiau pasiūlyti vieną būdą ir 
gajimybę naudingai pasitarnauti da
barties Lietuvai ir, bent dalinai, tokiai 
Lietuvai, kurios "nebėra ir niekada ne
bebus, o gal iš tiesų ir nebuvo - išsky
rus mūsų viltyse ir sapnuose“ - mūsų 
Tėvynei.

Pasiūlymas trumpas ir konkretus. 
Su Lietuvos valdžios teigiamu ir pilnu 
pritarimu bei pagalba per visas kraštų 
bendruomenes pradėkime organizuoti 
išeivijos kolonijas. Tikslas būtų su
rinkti ekspertų "kadrus“ Lietuvai pa
dėti reikalingose srityse ir juos, sulig 
sąlygom, siųsti į Lietuvą trumpesniam 
ar ilgesniam laikui konsultuoti ir dirbti 
pagal specialybę. Šitą programą galė
tų tvarkyti ir prižiūrėti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė kartu su Lietuvos 
valdžios šiam tikslui paskirtu organu. 
Dirbant kartu šis "Clearing House“ 
galėtų daug greičiau reaguoti į esamą 

sunkinamas tautiečių bendravimas su 
Lietuva ir imami neteisėti mokesčiai. 
Daugelis tautiečių iš užsienio nuolat 
teikia įvairiausią pagalbą ir labdarą. 
Todėl pats reikalavimas apmokėti vizą 
yra ne tik neteisėtas, bet ir užgaulus. 
Beje, iš užsienio lietuvių reikalaujama 
mokėti už vizas, o Rusijos piliečiai į 
Lietuvą įsileidžiami be jokių vizų.

Lietuvos Respublikos Konstituci
jos 32 straipsnis skelbia, kad kiekvie
nas lietuvis gali grįžti į Lietuvą ir lais
vai apsigyventi Lietuvoje. Konstituci
ja nenumato jokių sąlygų pasinaudoti 
šia teise. Vyriausybės 1993 m. gegu
žės 6 d. nutarimu yra nepagrįstai ap
sunkinta Lietuvos piliečių grįžimo iš 
užsienio ir nuolatinio apsigyvenimo 
Lietuvoje procedūra. Kad grįžtantys iš 
kitų šalių į Lietuvos Respubliką lietu
viai būtų įregistruoti nuolatiniais Lie
tuvos gyventojais. Vyriausybės nutari
mu jie privalo pateikti: dokumentą, 
patvirtinantį jų išvykimą iš kitos ša

padėti ir tiksliai, konkrečiai pritaikyti 
tinkamą profesionalą ar metodą, šito
kiu būdu būtų galima daug glaudžiau 
ir greičiau pritraukti abi puses, Lietu- 
vą ir išeiviją, nes kartu dirbtume tėvy
nės labui ir gerovei.

Atskiruose kraštuose atskiri asme
nys ir organizacijos ta kryptimi kai ką 
jau daro. Mano pasiūlymas yra žymiai 
išplėsti minti ir formaliai įsteigti struk
tūrą ir organą, kuris galėtų kreiptis į 
pasaulio kraštus ieškant finansinės ir 
kitokios paramos Lietuvai padėti - pa
naudojant, kiek galima, išeivijos pa
slaugas ir patirtį. Šiuo metu ir ateityje 
Lietuvai ir kitiems šio regiono kraš
tams yra prižadėta duoti gan daug pa
ramos iš visokiausių tarptautinių fon
dų ir organizacijų (IMF. World Bank, 
EBRD, EC ir 1.1.). Atskiri kraštai kaip 
Amerika. Vokietija ir Anglija per savo 
KNOW HOW fondą irgi yra pažadėję 
(ir jau išmokėjo) daug kapitalo ir pa
rūpino nemažai pagalbos.

Kiek suprantu padėtį Lietuvoje, be
ne svarbiausi trūkumai yra gan aiškūs. 
Trūksta patyrusių profesionalų ir fi
nansinio kapitalo įgyvendinti planus ir 
projektus. Kraštas neturi pakankamai 
patyrusių šių dienų praktikoje ir teori
joje verslininkų, bankininkų, inžinie
rių, daktarų, mokytojų ir 1.1. Lietuviš
kai kalbanti išeivija gali čia daug kuo 
pagelbėti. Žiūrint į dabartinę padėtį iš 
praktiškos pusės, Lietuva nepritraukia 
daugiau išeivijos lietuvių į talką dali
nai dėl to, kad negali jiems mokėti rei
kalingų (tinkamųjų kraštuose) algų.

Sukūrus mano minėtą organą. Lie
tuvos valdžia galėtų prašyti išeivijos 
specialistų paruošti planus, programas 
ir projektus tokia forma, kaip reikalau
ja visi fondai ir kraštai. Tuo pačiu Lie
tuva paprašytų tų pačių fondų ir kraštų 
valdžią užmokėti parinktų profesorių 
ir ekspertų išlaidas ir algas. Atlikus 
pradinius planus, toks pat finansinės 
paramos prašymas galėtų būti paduo
tas pilnai paruošti ir įgyvendinti bet 
kurį specifini projektą.

Taip padarius, esu visiškai įsitiki
nęs. atstatymo darbas Lietuvoje pa
greitėtų šimteriopai. Be išeivijos daug 
daugiau laiko užtruks ir daug daugiau 
ašarų bus išlieta, kol Lietuva i.šauklės 
savo ekspertų kadrus, galinčius pagal 
pasaulinę praktiką perimti krašto 
atstatymo ir valdymo darbą.

Baigdamas viliuosi, kad ši prof. R. 
Vaštoko pradėta diskusija nesibaigs 
mano rašinėliu. Reikia visiems prisi
dėti ir savo mintis išdėstyti, kad būtų 
galima visapusiškai klausimą išnagri
nėti ir rasti būdą tas problemas iš
spręsti. Todėl siūlyčiau ateinančiam 
DBLS Tarybos suvažiavime Wolver- 
hampton'e (1993 10 09) priimti šias 
mintis ir jas nagrinėti kartu su suva
žiavimo pagrindine tema - "Ryšiai 
tarp išeivijos ir Lietuvos: tolimesnės 
perspektyvos".

Vladas Gedmintas 
1993 m. rugsėjis, Londonas 

lies. dokumentą apie Lietuvoje įsigytą 
ar išsinuomotą gyvenamąją patalpą, 
įrodyti, kad jie turi lėšų pragyvenimui. 
Seimas savo 1993 m. birželio 8 d. nu
tarimu papildomai nustatė, kad as
muo, dokumentais įrodęs šias sąlygas, 
tik po metų bus pripažinas nuolatiniu 
Lietuvos gyventoju, migracijos tarny
bai patikrinus ir įsitikinus, kad mini
mas asmuo iš tiesų nuolat gyvena Lie
tuvoje, moka mokesčius ir kt.

Galima padaryti tik vieną išvadą - 
grįžtančius lietuvius Vyriausybė trak
tuoja kaip imigrantus. Neseniai Vy
riausybės priimtas nutarimas apdėti 
muito mokesčiais užsienio lietuvių tei
kiamą (atvežamą, perduodamą per ki
tus asmenis ar siunčiamą paštu) šiuo 
sunkiu metu tokią reikalingą paramą 
savo giminėms ir artimiesiems kelia 
pagrįstą pasipiktinimą."

LKDP valdyba protestuoja prieš 
šiuos Vyriausybės nutarimus, reika
lauja juos nedelsiant panaikinti.
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AUKOS SPAUDAI
V. Keris - 7 sv.
A. Pračkauskas - 2 sv.
S. Lenkevičius - 3 sv.

UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTINĖS
PARAMOS FONDUI

O. Ramonienė - 3 sv.
Su padėka - TPF valdyba

DBLS SODYBOS 
SKYRIUS

Skyriaus valdyba maloniai ir 
pabrėžtinai kviečia visus narius 
susimokėti metinį mokestį. Tai 
galima padaryti per Headley Par
ko klubą. Būtų labai apgailestau
tina, jeigu iškiltų reikalas ilgame
čius ir ištikimus narius išbraukti 
iš narių sąrašo. Palaikykime lie
tuvišką veiklą.

Skyriaus valdyba

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
{ėjimas 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
Nottinghame - spalio 3 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Bradford - spalio 3 d., 12.30 vai.
Eccles - spalio 10 d., 12.15 vai.
Nottingham - spalio 10 d., 1 1.15 

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.

LONDONE
KAUNO MIESTO TARYBOS 
DEPUTATAS DIDŽIOJOJE 

BRITANIJOJE

Rugsėjo 21-29 d. d. Didžiojoje 
Britanijoje lankėsi Kauno miesto 
Tarybos deputatas ir Lietuvos di
džiųjų miestų sąjungos pirmininkas 
Adolfas Antanas Balutis. Jis atvyko 
Didžiosios Britanijos ambasado
riaus Vilniuje Micheal J. Peart 
kvietimu susipažinti su Britanijos 
savivaldybių tarybų ir jų sąjungų 
veikla.

Svečias lankėsi Aplinkos apsau
gos ministerijoje, turėjo susitikimų 
su Birminghamo ir Halifaxo miestų 
savivaldybių tarybų atstovais.

Be oficialios darbotvarkės ap
lankė savo giminaičio, buvusio Lie
tuvos ambasadoriaus Didžiojoje 
Britanijoje, B. K. Balučio kapą Šv. 
Patriko kapinėse Londone. Turėjo 
ilgesnius pasikalbėjimus apie B. K. 
Balučio gyvenimą Didžiojoje Bri
tanijoje su P. B. Varkala ir S. Kas
paru. Svečias rūpinasi B. K. Balu
čio atminimo deramu pagerbimu.

Be to, dar galima pridėti, kad 
prof. dr. Juozas Skirius, Vilniaus 
Pedagoginio universiteto istorijos 
katedros vedėjas, rengia knygą apie 
B. K. Balučio gyvenimą.

Gerbiami aukotojai,

būdamas Lietuvoje p. L. Andri
kienės pagalba nuvažiavau į Rud
nios kaimą, kur gyvena Raminta 
Kuodytė ("EL" Nr. 29 paskelbė p.
L. Andrikienės prašymą aukoti lėšų 
jos gydymui - ELR).

Nepavydėtinas šeimos gyveni
mas, motina viena augina mergaitę 
ir tris berniukus.

Raminta kalba kaip normalus 
tokio amžiaus vaikas, atsistoja, tik 
paeiti negali.

Londone yra "The Spastics so
ciety". gal padėtų, jei mes irgi tru
putį prisidėtume aukomis pagal iš
gales.

P. M. Barėnienė net antrą kartą 
atsiuntė auką - ačiū.

Nauji aukotojai:
J. Mazeiva iš Vokietijos - DM 300.
V. Motuzą - 10 sv.,
M. Barėnienė (antrą kartą) - 10 sv.

Aukotojams nuoširdus ačiū.

Kazys Makūnas 
Londonas

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

SOLISTĖ SIGUTĖ 
TRIMAKAITĖ-KUNČIENĖ

GIEDOJO LONDONO 
LIETUVIAMS

Sekmadienį, rugsėjo 26 dieną. 4 
valandą, pamaldų dalyviams buvo 
maloni staigmena išgirsti viešnios iš 
Vilniaus solistės Sigutės Trimakaitės- 
Kunčienės giesmes. Ji atliko M. A. 
Cesti ariją "Alma Mia“, Kristinos Va
siliauskaitės giesmę "Mažajai Tere
sei“, F. Schuberto "Avė Maria“. Var
gonavo Vincentas O'Brien.

Po pamaldų parapijos menėje vieš
nia ir jos vyras Herkus Kunčius buvo 
supažindinti su susirinkusiais. Gana 
didelis būrys svečių iš Lietuvos daly
vavo pamaldose.

Padėka šaunuolei solistei už gies
mes Londono lietuviškoje Švento Ka
zimiero šventovėje.

ELI

BOLTONE
ANGLIJOS LIETUVIŲ 

SĄSKRYDIS BOLTONE
Šiais metais tradicinis Didžio

sios Britanijos lietuvių sąskrydis 
nusikėlė į šiaurės Angliją - į Bolto- 
no miestą. Nors čia lietuvių būrelis 
savo skaičiumi yra labai mažas, tą 
didelį uždavinį jis priėmė su pasiry
žimu ir entuziazmu. Įvyko du sky
riaus susirinkimai (rugpjūčio 29-tą 
ir rugsėjo 11-tą), po daugelio pasi
kalbėjimų telefonu ir problemų 
(ypač dėl šokių muzikos) tas didelis 
renginys atėjo.

Rugsėjo 18-tos vakare tautiečiai 
iš visos Anglijos pradėjo rinktis į 
Boltono ukrainiečių salę. Specialiai 
pasamdyti autobusai atvyko iš 
Bradfordo, Mančesterio, Noting- 
hamo ir Stoke-on-Trent. Dalis tau
tiečių atvažiavo ir savo mašinomis 
bei viešu transportu.

Sąskrydį atidarė Boltono lietuvių 
pirmininkas H. Vaineikis. Jis bolto- 
niškių vardu pasveikino visus atvy
kusius į šią šventę. Baigdamas savo 
trumpą kalbą H. Vaineikis pakvietė 
kalbėti DBLS pirmininką. J. Alkis 
keliais žodžiais apibrėžė sąskrydžio 
tikslą ir pasveikino susirinkusius 
Centro Valdybos vardu. Vakaro da
lyvius taip pat sveikino Boltono uk
rainiečių klubo valdybos atstovas M. 
Sodočuk, savo kalbą baigęs keliais 
lietuviškais žodžiais, tuo sukėlęs va
karo dalyvių ovaciją. Paskutinis bol- 
toniškių pirmininko pakviestas kalbė
tojas buvo Lietuvos laikinasis reikalų 
patikėtinis Londone dr. A. Nesavas. 
Savo turiningoje kalboje jis apibūdi
no dabartinės Lietuvos valstybės 
problemas ir daromus žingsnius joms 
išspręsti, ragino išeivijos lietuvius ir 
toliau stengtis ir dirbti Tėvynės labui. 
Baigdamas savo pasisakymą dr. A. 
Nesavas perskaitė Lietuvos Respub
likos Prezidento Algirdo Brazausko 
sąskrydžiui atsiustą sveikinimą (jis 
išspausdintas "EL“ pirmajame pus
lapyje). Už Prezidento žodžius dėko

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 žodj.

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.

ja ne tik Boltono, bet ir visi Britanijos 
lietuviai.

Koncertas, kurį pravedė Centro 
Valdybos atstovė kultūros reikalams 
Vida Gasperienė, prasidėjo iš Lietu
vos atvykusios solistės soprano Si
gutės Trimakaitės padainuotomis 
lietuvių liaudies dainomis. Jas dai
nininkė atliko be pritarimo. Vakaro 
dalyviai labai šiltai priėmė dainas.

Ponios E. Vainorienės vedamos 
kanklininkės R. Gasperaitė ir J. 
Horwill paskambino keletą lietu
viškų liaudies melodijų. Jos salėje 
taip pat sukėlė daug entuziastiškų 
katučių.

Antroje savo koncerto dalyje, J. 
Horwill pianinu pritariant, Sigutė 
Trimakaitė padainavo keletą kom
pozitorių Tallat-Kelpšos ir Šimkaus 
harmonizuotų lietuvių liaudies 
dainų. Sigutės jausmingai atlikta 
Šuberto "Avė Maria“ visiems pali
ko labai didelį įspūdį. Visa jos pro
grama buvo nuoširdžiai priimta 
audringomis katutėmis.

Koncerto pabaigoje S. Trimakai
tė ir V. Gasperienė sudainavo "Lie
tuva brangi“, visi vakaro dalyviai, 
dauguma jų su ašaromis akyse, at
sistoję joms pritarė. Koncertas pa
sibaigė Tautos Himnu. Po jo visos 
scenoje susirinkusios koncerto da
lyvės buvo apdovanotos puokštė
mis gėlių, jas įteikė jaunutės Dovy
do Šiliaus dukrelės.

Koncertui pasibaigus prasidėjo 
šokiai, buvo turtinga su daug fantų 
loterija, jos bilietus kaip visada 
energingai ir labai sėkmingai išpla
tino Helmutas ir Francis Siliai, o 
pravedė H. Vaineikis, padedant 
Franciui Siliui. Vakaras praėjo la
bai sėkmingai, labai intymioje ir 
draugiškoje, Vidos Gasperienės žo
džiais, "senoviškoje“ nuotaikoje.

Sąskrydyje dalyvavo apie 200 
žmonių, tarp kurių buvo pastebėta ir 
kitų DBLS Centro Valdybos narių, 
Boltono lietuvių bičiulis kan. V. Ka- 
maitis ir daug kitų draugų ir pažįsta
mų, su jais buvo malonu atnaujinti 
senas pažintis ir draugystes.

Visą vakaro organizaciją ir dar
bą jo pasisekimui užtikrinti atliko 
labai mažas, bet pasišventęs Bolto
no lietuvių būrelis - pirmininkas H. 
Vaineikis, kasininkas H. Silius, na
riai. J. Eidukas, J. Keturakis, F. Si
lius ir A. Stasiūnas. Tačiau didžiau
sia padėka priklauso niekada neat
sisakančioms padėti ir nenuilstan
čioms Boltono šeimininkėms - 
Onai Eidukienei, Stasei Keturakie- 
nei, Florence Silius ir Peggy Wil
son - jos be ilgo ankstyvesnio pasi
ruošimo tą šeštadienį dirbo nuo pir
mos iki dešimtos valandos vakaro.

Boltoniškiai nuoširdžiai dėkoja 
visoms artistėms, dr. A. Nesavui, 
DBL S-gos Centro Valdybos na
riams ir, svarbiausia, visiems tau
tiečiams, savo dalyvavimu prisidė- 
jusiems prie šio sąskrydžio pasise
kimo.

II. Vaineikis

PASAULYJE
Rusija ir Gruzija 

kankinasi
Du daug nusipelnę valstybės vyrai, 

Jelcinas Rusijoje ir Ševardnadzė Gru
zijoje. kapstosi iš bėdų, bet negali ar 
nenori vienas kitam padėti. Ševardna
dzė vargiai kuo galėtų padėti Jelcinui, 
nebent moraliai, bet Jelcino kariuo
menė, sakoma, tikrai būtų galėjusi iš
gelbėti Suchumį ir tuo pačiu Ševard
nadzę, kuris ten buvo nuvykęs, kad 
padrąsintų miesto gynėjus prieš Ab
chazuos sukilėlius. Nors Ševardnadzė 
buvo prisiekęs nepalikti miesto iki ga
lo, turėjo nusižeminti ir pabėgti į sau
gesnę vietą. Teigiama, kad Abchazi- 
jos sukilėliai buvo remiami rusų. Gru
zijos ateitis po Suchumio praradimo 
pasidarė labai neaiški, ypač po prane
šimo, kad iš tremties į sostinę Tbilisį 
nori grįžti buvęs prezidentas Gamsa- 
churdija, kurį Ševardnadzė pakeitė po 
perversmo.

Prezidentas Jelcinas, pats turėda
mas nemažai rūpesčių Maskvoje, var
giai galėjo užsikrauti daugiau bėdos 
ant savo pečių, gelbėdamas Ševardna
dzę, nes jo priešai parlamente kaip tik 
rėmė Abchazijos sukilėlius. Ta Rusi
jos komedija su dviem prezidentais ir 
po du gynybos, saugumo, vidaus rei
kalų ministrus, aišku, negalėjo ilgai 
tęstis, nors Jelcinas buvo prižadėjęs 
susitvarkyti be kraujo praliejimo. Ži
noma, Vakarų valstybių išreikštas be
sąlyginis pritarimas Jelcinui daug pa
dėjo jo autoritetui šalies viduje. Gal 
dėl to jis nesutiko skelbti rinkimų į 
parlamentą ir rinkti prezidentą tuo 
pačiu laiku.

Paleistas Demjaniukas
Amerikos žydai sukėlė dideles 

demonstracijas, pasitikdami iš Izraelio 
kalėjimo paleistą ukrainietį Demjaniu- 
ką. Jų manymu, jis vis tiek yra kaltas 
už kitus dalykus, nors ir buvo išaiškin
ta. kad tas asmuo nėra “Jonas Žiauru
sis“, už ką jis nekaltai išsėdėjo Izraelio 
kalėjime 7 metus. Tačiau ironija, kad 
Izraelis Demjaniuką išgelbėjo nuo su
šaudymo, kai nesutiko jo išduoti so
vietams.

Pietų Afrika artėja prie 
daugumos valdymo

Numatoma, kad kitais metais po 
visuotinų rinkimų Pietų Afrikos bal
tieji turės perleisti valdžią daugumai, 
o tai reiškia - juodiesiems. Beveik nė
ra abejonių, kad ANC vadas Nelson 
Mandela bus išrinktas prezidentu. Bet 
dar daug neaiškumų, kokios valdžios 
Pietų Afrika sulauks po rinkimų. Kol 
kas yra sudaroma laikina vyriausybė 
iš visų rasių atstovų konstitucijai pa
ruošti ir rinkimams pravesti. Bet Zulu 
Inkatha genties vadas šefas Buthelezi 
jau paragino savo šalininkus neklau
syti tos laikinos vyriausybės ir nedaly
vauti rinkimuose, kol nebus paskelbta 
konstitucija ir neprižadėta autonomija 
jų genčiai. Baltųjų dešinieji konserva
toriai irgi priešinasi ir reikalauja atski
ros autonomiškos srities. Nepaisant to, 
Britanijos premjeras ir kiti vadovai pa
reiškė, kad mielai priims šią šalį į britų 
commenwealthą, kurį Pietų Afrika 
paliko dėl nenoro panaikinti aparteidą 
1961 m. Taip pat jai atsiras galimybė 
grįžti į JTO, iš kurios Pietų Afrika bu
vo pašalinta 1974 m.

Raginama baigti Somalio 
misiją

Amerikoje daugėja raginimų pa
likti Somalį, nes badaujančių jau nėra, 
ogi JTO kariuomenės vis giliau įsi
traukia į karus su vietiniais gyvento
jais. Paskutinis įvykis pareikalavo trijų 
amerikiečių karių gyvybių, kai buvo 
pašautas jų sraigtasparnis. Iš viso 56 
kariai žuvo ir per 200 buvo sužeista 
per paskutinius keturis mėnesius. 
Prezidentas Clintonas yra raginamas 
atitraukti 7700 Amerikos karių, kurie 
ten buvo pasiųsti humanitarinei pagal
bai tiekti, bet labai įsivėlė į sukilėlių 
vado Aidid gaudymą, tapo vietinių 
gyventojų pajuokiami ir nekenčiami.

8


	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1993-10-02-EUROPOS-LIETUVIS-0008

