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Po šešerių metų pertraukos 
aš vėl apsilankiau Leningrade, 
mieste, kuriame vilkau varganą 
sovietinės armijos kareivio da
lią ir kuriame šiandien atradau 
daug naujo. Stebino ne vien iš
tuštėjusios parduotuvių vitrinos. 
Visų pirma aš pamačiau ryškiai 
pasikeitusią leningradiečių (be
je, savo miestą norinčių vadinti 
tik Sankt Peterburgu) mąstyse
ną, jų mokėjimą blaiviai vertin
ti Sovietų Sąjungoje vykstančius 
politinius procesus. Daugelis ru
sų ypač neabejingi situacijai, 
susiklosčiusiai laisvės ir nepri
klausomybės keliu išėjusiai Lie
tuvoje.

Turėjau progos susipažinti su 
Leningrado (ši miestą vadinki
me dar tuo vardu) žurnalo

,,Zvezda“ buvusia vyr. redakto
re Ksenija Lasta. Si moteris, 
priklausanti SSSR žurnalistų 
sąjungai, žurnalui vadovavo 25- 
erius metus. Per ketvirtį šimt
mečio ji daug ką matė, daug ko 
pasimokė, todėl ir pakalbėti su 
ja buvo įdomu. Štai keletas to 
pokalbio nuotrupų.

— Gerbiama Ksenija, kaip 
Jūs vertinate Kovo 11-osios ak
tą?

— Aš esu tvirtai įsitikinusi, 
— atsakė žurnalistė, — jog ši 
diena turėjo būtinai ateiti. Kiek
vienas žmogus, o tuo pačiu ir 
kiekviena tauta turi teisę pasi
rinkti savo kelią. Lietuva, — 
kiek pamąsčiusi pridūrė ji, —

yra neatplėšiama Europos dalis. 
Lietuva niekada nebūtų pritapu
si prie kitų sovietinių respubli
kų. Ne tas lygis. Juk jūs, bal
tai, visada išsiskirdavote savo 
kultūra, mąstymu, pramonės ga
miniais, žemės ūkiu.

— O kokie. Jūsų manymu, 
privalėtų būti Lietuvos ryšiai 
su Maskva?

— Politiniai ryšiai su cent
ru, ko gero, gali nutrukti. Jie 
pagaliau nėra tokie jau reika
lingi. O štai kultūriniai, ekono
miniai saitai turėtų būti stiprūs. 
Tai būtų naudinga ir jums, ir 
mums.

(Nukelta ( 2 psl.)

BUNDA ILGAI KALINTA RUSO SĄMONĖ
LENINAS ŠIANDIEN VADINAMAS TAUTŲ BUDELIU...



RUSO SĄMONĖ
Jeigu ir pamatote televizoriaus 
ekrane rusų merginas, apsirė
džiusias tautiškai ir vaišinančias 
svečius duona ir druska, tai čia 
daugiau butaforijos negu tiesos. 
Ypač yra nukentėjęs Leningra
das, kuris visada jautė Maskvos 
fizinį bei dvasinį spaudimą. 
Stalinas —- sovietinių konclage- 
rių tėvas — norėjo (ir turėjo 
tikslą) visiškai užslopinti rusų 
tautos savimonę.

Užsiminus televiziją, pasitei
ravau Ksenijos, kokios ji nuo
monės apie maskviškę laidą 
,,Vremia“. Štai jos atsakymas.

— „Vremia" — reakcinė im
perijos laida. Imperijos, kuri 
kuo greičiau privalo subyrėti.

Tačiau imperija nelabai nori 
pasiduoti. Dėl savo egzistenci
jos ji gali ryžtis bet kam. Le
ningrade. antai, atvirai kalbama 
apie sąmoningai organizuotą au
toavariją prieš Borisą Jelciną,

nes į šį žmogų pažangiosios jė
gos deda daug vilčių.

Ir pabaigai — kaip įprasta 
— paklausiau pašnekovės, ką ji 
norėtų palinkėti Lietuvai.

— Laimingo gyvenim o, — 
atsakė ji. - geros kloties kely
je į visišką nepriklausomybę.

Važiuodamas namo, pro trau
kinio langą atsisveikindamas su 
ištirpstančiais didelio ir gražaus 
miesto žiburiais, aš mintyse ru
sų tautai taip pat palinkėjau 
laisvės, kurią Spalio revoliucijos 
metu pasmaugė Leninas, šian
dien Rusijoje vadinamas tautų 
budeliu.

Aidas SABALIAUSK AS  
„Savaitės Krivūlės" spec.

korespondentas

AUTORIAUS nuotraukose: 
1-ajame puslapyje — Ksenija 
Lasta; 2-ajame ir 3-ajame pus
lapiuose — peterburgietiški - le- 
ningradietiški motyvai.

LS  V Y S K U P O  
M. V A L A N Č IA U S  

B L A I V Y S T Ė S  
S Ą JŪ D ŽIO  Š I A U L I Ų  

M IE S T O  T A R Y B O S

KREIPIMASIS
j Lietuvos Respublikos 
vyriausybę, Kultūros ir 
švietimo ministeriją, sa
vivaldybes, pedagogus 
ruošiančias aukštąsias 
mokyklas ir pedagogus

Daugelio pasaulio valstybių  
patirtis rodo, kad sėkmingai ug
dyti blaivybę galima tik sutel
kus tautos dvasines jėgas visose 
tos veiklos grandyse, kurių vie
na iš svarbiausių yra mokslei
vių auklėjimas blaivybės dvasia.

Įvertinusi tragiškas girtavimo 
Lietuvoje pasekmes ir atsiver- 
čiančias naujas galimybes ugdy
ti dvasingumą Lietuvos mokyk
lose, Vyskupo Motiejaus Valan. 
člaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių  
miesto taryba kviečia:

1. Visose Lietuvos mokyklose 
Įteisinti priešalkoholinio švieti
mo sistemą.

2. Paruošti priešalkoholines 
programas, metodinius nurody
mus. vaizdines priemones ir va
dovėlius įvairaus amžiaus moks
leiviam s ir studentams.

I
3. Kol bus mokyklose Įteisin

ta blaivybės ugdymo sistema ir 
paruošta metodinė medžiaga, 
priešalkoholines žinias mokslei
viams skleisti tikybos, gamtos, 
gimtosios kalbos ir literatūros ir 
kitose pamokose pačių mokyto
jų iniciatyva.

4. Kursuose ir metodiniuose 
užsiėmimuose gilinti mokytojų 
žinias blaivybės ugdymo siste
mai realizuoti.

5. Visus mokytojus ir moki
nių tėvus laikytis blaivystės ir 
savo pavzdžlu burti moksleivius 
ir studentus Į valančiukų, skau
tų, ateitininkų ir kitas dorą ug
dančias organizacijas.

6. Visus, norinčius Įsijungti 
Į ŠĮ labai svarbų darbą ir bend
radarbiauti, siųsti savo pasiūly
mus ir patarimus adresu: 235400  
Šiauliai, Kražių g. 17, Vyskupo 
M. Valančiaus blaivystės sąjū
džiui.



4 PONAS ALFONSAS: 
«LENGVA NETURI BUTI»

Vos pam ačiusi poną A lfonsą A isb e r
gą, pagalvo jau , kad jis jau  daug tik
resnis kanad ietis, negu ... na kaip čia 
išsire iškus... lie tu v ie tis . Nesakysi g i... 
negu lietuvis, nes jis vis dėlto lietu
vis. Tai juk tautybė, kurios nei atimsi, 
nei pasversi. O  kanadietis —  ne tau
tybė, o tik priklausom ybė valstybei 
kaip geografin iam  reg ionu i, tik bend
ravim o būdas, tik požiūrių  visum a.

O  taip pagalvo jau  todėl, kad jo i i  
tikrų jų  gera šypsena labai jau disona- 
vo su paniurusiais, uždarais šiau liečių  
ve ida is . Tur būt pastebėjo  tai ir ponas 
A lfonsas, bet jis  a tvažiavo  su išanks
tine iškentėta m eile ir šitiems ve i
dams, ir namams, ir gatvėm s, ir p ie 
voms. L ietuvai.

Karo  metais A lfonsas p rik lausė P le 
chavičiaus rinktinei. Kartu su visais 
rinktinės draugais tikė jo , jog  la isvės 
siekis nenugalim as. M eilė  Lietuvai ir 
jaunystės m aksim alizm as k iekvienam e 
iš jų gyveno šventu troškimu mirti,
bet neleisti pavergti Tėvynės, kol
1944-aisiais tapo aišku , kad mirti ne
bėra už ką —  nebėra Lietuvos. Daug 
jų tuomet em igravo . Ka ip  maži nu
skriausti vaikai verkdavo naktim is la i
vų triumuose, pasislėpę v ien i nuo ki
tų... O išvargę ir užm igę, vėl būdavo 
skautai, šokdavo lietuviškus šokius...

Am erika nebuvo A lfonsui nei moti
na, nei pamotė, o tik svetima pakan
kamai padori teta, kuri nei trukdė, nei 
padėjo . Ka ip  nori, ka ip  sugeb i... D irb
damas ligon inė je  slaugu, septyneris me
lus bėgo vakarais į un iversiteto  audi
torijas, pake liu i m okydam asis svetim os 
naujos kalbos. Baigęs universitetą , A l
fonsas d irbo jmonės adm inistratorium i, 
1961 m. jstojo į Ko lum bo riterių są-

I

jungos Kata likų  bro lijos organ izaciją . 
Ir visą la iką godžia i gaudė žinutes iš 
Lie tuvos. Protingas jaunuolis gerai su
prato, kad em igrantai neturi ir negali 
išvaduoti jo s, bet gali ir p riva lo  pa
dėti tiesos žodžiu  iš už Atlanto, mal
da ir m eile, kurios jvežim ą j Lietuvą 
bet kokia forma budriai stabdė pa
reigūnai. O vis tiek ateidavo laiškai, 
siuntin iai, lie tuvišk i la ikraščia i, žurna
la i. Susisiekdavo tarpusavy po pasaulį 
pabirę lie tu v ia i, v ien ijos i, b ro liavosi, 
v isa ip  saugodami savo sąm onėje, sa
vo vaikų širdyse Lietuvą, tą tikrąją , 
g ilią ją , am žinąją. Štai 1988 metais Ha
miltone (Kanada) jvyko pasaulio  lietu
vių dainų šventė , kur dalyvavo  visų 
šalių d e leg acijo s . N edalyvavo tik L ie 
tuvos...

Pala im intie ji 1988-ieji... Nešoko tada 
dar Lietuva pasaulinėse šventėse. Ji, 
pati išklib inusi savo lagerio  tvoras, 
žiūrėjo kaip jos griūva ir ve rkė , tikė
dama ir netikėdam a, jog tai iš tikrųjų 
vyksta.

O ponas A lfonsas sako, kad nuo 
šiandien skaičiuojant, po penkerių  me
tų Lietuva jau bus susistygavusi darbui 
ir ate ičia i. Toks jau yra tas lietuvis: 
jam re ik ia  la iko įs itik inti, kad teisingą 
kelią radęs, bet je ig u  įs itik ino , tai n ie
kas nesulaikys. Nuostabi L ie tuva ...

Nuostabi ji ir ten, v isok iuose  už
jūriuose , gyvenanti ne žem ėje, o šir
dyje . Kuklus pono A lfonso šeimos ap
rūpinim as. Bet kuo galėdam as, ir jis 
stengiasi padėti savo m ylim aja i. B lo
kados metu parūpino dailin inku i Kuz
mickui dažų, o atvažiuodam as j Šiau
lius, atvežė Sąjūdžio  miesto Tarybai 
dėžutę „X e ro x o "  mašinai m iltelių  (d i
džiu lio  deficito .1), paaukojo šiai Tary

bai 300 rub lių , o kitą d ieną po mūsų 
susitikimo atsiuntė mano vardu Lietu
vos našla ičių  bro lijos Šiaulių  skyriu i 
80 d o lerių . A č iū  Jam ir už dovanė les, 
ir už gerumą žodžių , nes visa tai yra 
m eilė, kuri visada yra d id e lė  ir pati 
re ika ling iausia  sveikstančiam  nuo sa- > 
vo negalios.

Daug ap ie  ką kalbėjom ės su ponu 
A lfonsu. Kartais baisoka buvo ir klau
sytis. Pavyzdž iu i, jis tv irtina , kad 4 
proc. bedarb ių yra gera i, bet tai ri
ba, M ažiau  neturi būti, je ig u  norime 
normalios ekonom ikos. Žmogus p riva
lo branginti savo darbą ir ž inoti, kad 
kažkas taikosi j jo v ie tą . Tai psicho lo
ginis va rik lis . Betgi 4 proc. darbingos 
visuomenės — tai ap ie  20 tūkstančių 
žmonių. Tok io je  m ažoje R espub liko je ! 
„N ęsibaim ink, —  sako ponas A lfon 
sas, —  tie 20 tūkstančių —  tai ting in iai 
ir perė jūnai, lakstantys iš v ieno  darbo 
j kitą, nežin ia ko ieškodam i. G a l —  
kur lengviau . O lengva neturi būti 
Kai lengva, žmogus d e g rad u o ja " . ^

Mūsų svečias išreiškė nuomonę, jog 
įmonė (fabrikas, gam ykla) gali būti 
p rogresyvi, rentabili ir tvarkinga, kai 
ji turi ap ie  500 darbuotojų (daugiau
sia), o ne 5000. Vaduokitės, sako, iš 
maksimalizmo idėjos. Pasižiūrėkite  j 
pasaulinę ekonom ikos praktiką ir pa
klausykite sveiko  proto, o ne tuščių 
am bicijų ...

Ir šiaip jau tie m eilės atodūsiai, kar
tu su žmonėmis ir jų v isok ia  pagalba 
dabar atvažiuo ją iš už vandenynų, yra 
vienas iš mūsų pasitikė jim o savimi 
energijos šaltin ių . O energ ijos klausi
mas (b lokada įrodė) — svarb iausias.

Birutė ŽYMANTIENĖ

Šiauliai. Vasario 16-osios 52.
Savaitraštis Adresas: Spaudė „Titnago" spaustuvė.
KR IV Ū LĖ" 235400 Šiauliai,

Savaitės Aušros alėja 49,
tai. 2-45-55 O fsetinė spauda. T iražas 2500
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I. SABALIAUSKAS rių nuomonė nebūtinai turi su- 
4* tapti tu  redakcijos nuomone


