
ARKIVYSKUPO A. RAČKIO INGRESO IŠKILMĖS
Vilniaus arkivyskupas Audrys 

Bačkis šeštadienį, vasario 29 d., 
17.15 vai. iš Kopenhagos atskrido 
į Vilnių. Aerouoste jį pasitiko 
Lietuvos vyskupai ir vyriausybės 
atstovai. Arkivyskupas nuvyko 
tiesiai į šv. Mikalojaus bažnyčios 
kleboniją.

Ingreso iškilmės įvyko antradi
enį, kovo 3 d., per šv. Kazimiero 
atlaidus, kurie šiemet dėl Pelenų 
dienos švenčiami diena anksčiau. 
Iškilmių metu Vilniaus arki
vyskupijos tikinčiųjų vardu gany
toją pasveikino vyskupas pagel- 
bininkas Juozas Tunaitis. Arki
vyskupas Bačkis drauge su 
Lietuvos vyskupais koncelebravo 
iškilmingas mišias ir pasakė 
pamokslą. Mišias buvo galima 
sekti ir aikštėje. Ingreso iškilmes 
transliavo Lietuvos radijas.

Maždaug po savaitės rengia
mas naujojo arkivyskupo Audrio 
Bačkio susitikimas su Vilniaus 
mokyklų, visuomeninių organi
zacijų, vienuolijų atstovais ir 
žurnalistais.

Kovo 3 d. iškilmingu ingresu į 
Vilniaus katedrą arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas Bačkis 
pradėjo eiti pareigas. 1991 
gruodžio 19 d. dekretu Apaštalų 
Sostas pertvarkė Lietuvos 
bažnytinę provinciją ir, sujung
damas ją su Vilniaus Arkivys
kupija, suformavo Lietuvoje dvi 
bažnytines provincijas - Vilniaus 
ir Kauno - pagal Bažnytinės teisės 
kodekso 431,439 kanonus. Tai 
istorinis įvykis, ne mažesnės svar
bos kaip Lietuvos Bažnytinės 
provincijos įkūrimas 1926 metais, 
kurį parengė palaimintasis 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis.

Naujasis Vilniaus arkivyskupas 
yra gimęs Kaune 1937 metais, 
augo Prnacūzijoje, kur jo tėvas 
Stasys Bačkis buvo Lietuvos pasi
untinybės sekretorius. Mokslus ėjo 
Prancūzijoje ir Romoje, yra 
Bažnytinės teisės daktaras. Kunigu 
pašventintas 1961 metų kovo 13 
dieną. Baigęs Bažnytinę Diplo
matų Akademiją, dirbo keliose 
Apaštalų Sosto pasiuntinybėse, 
paskui 10 metų Vatikano valstybės 
sekretoriate. 1988 metais popiežius 
pakėlė jį arkivyskupu, paskyrė pro- 
nuncijumi Olandijoje ir tų metų 
spalio 4 dieną pats suteikė jam 
vyskupo šventinimus. Praeitų metų 
gruodį, kaip žinome, arkivyskupas 
Audrys Bačkis paskirtas Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu.

Dar gerokai prieš iškilmių 
pradžią Vilniaus arkikatedrą 
užpildė tikintieji. Kurie nebegalėjo 
įeiti į vidų, nepaisydami darganoto 
oro, būriavosi Katedros aikštėje. 
11-tą valandą 30 minučių iš 

VILNIUS MUSŲ!
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacijos ir 

spaudos skyrius pranešė, jog Baltarusijos užsienio reikalų ministras P. 
Kravčenka vasario 25 d., kalbėdamas telefonu su A. Saudargu, paneigė 
Baltarusijos teritorines pretenzijas Lietuvos Respublikai. Prieš tai, kai 
kurių spaudos leidinių tvirtinimu, Baltarusija buvo pareiškusi norą atgauti 
Vilnių ir Vilniaus krašto teritoriją.

AR PRISVILO PIRMASIS BLYNAS?
Kovo 3 d. iš Lietuvos išvyko pirmasis buvusios Sovietų kariuomenės 

dalinys - priešlėktuvinės gynybos divizionas. 72 kariškius palydėjo 5 
NVS generolai, Lietuvos Respublikos gynybos ministro pavaduotojas J. 
Gečas, ministro patarėjas J. Paužuolis. Šis įvykis susilaukė gana plataus 
atgarsio tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, nors, iš esmės, karinių jėgų balanse 
tai nieko nekeičia. Beje, Lietuva, gerai suprasdama pastarąjį niuansą, 
traktuoja minėto diviziono išvedimą tik kaip rimtų derybų pradžios ženk
lą. Tuo tarpu Rusija, o tiksliau buvusios Sovietų Sąjungos generolai, 
norėtų šį įvykį pasauliui pateikti kaip reikšmingą jų geros valios išraišką 
ir nuolankumą, vykdant teisėtus Lietuvos žmonių reikalavimus. Abiejų 
pusių pozicijų skirtumus pabrėžia ir tai, jog niekaip nepavyksta susitarti 
dėl kariuomenės pastatų perdavimo, sienos perėjimo tvarkos bei muitinės 
deklaracijų, žalos Lietuvos gamtai kompensavimo.

arkivyskupijos kurijos į Katedros 
aikštę atvyko arkivyskupas Bačkis 
lydimas Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininko kardino
lo Vincento Sladkevičiaus ir 
Olandijos kardinolo Adrianus 
Šimonis. Prie didžiųjų katedros 
durų su relikvijoriumi juos pasitiko 
vyskupas Juozas Tunaitis, iki šiol 
administravęs šv. Kazimiero 
relikvijas, švęstu vandeniu 
apšlakstė sutinkančiuosius vysku
pus, kunigus ir tikinčiuosius, 
įžengė į Vilniaus arkikatedrą, cho
rui giedant himną Ecce sacerdo 
magnus. Pirmiausiai su lydinčiais 
kardinolais nuėjo į šv. Kazimiero 
koplyčią, kur pasimeldė prie 
Lietuvos globėjo palaikų. Mišių 
pradžioje, arkivyskupui Bačkiui 
atsisėdus į Vilniaus arkivyskupo 
sostą, nuncijus Pabaltijo kraštams 
Justo Mullor Garcia, kreipėsi į 
naująjį Vilniaus ganytoją ir visus 
susirinkusiuosius lietuviškai saky
damas: “Abu tarnausime tai pačiai 
Bažnyčiai, tame pačiame krašte. 
Lietuva visada buvo ir yra 
vyskupo Bačkio tėvynė, bet ir aš ją 
nuo dabar laikau sava. Jausdamas 
tai, drįstu pirmą kartą kalbėti jūsų 
gražiąja kalba, kurios mokausi 
kiekvieną dieną. Įsitikinęs jūsų 
gera valia, kviečiu jus išklausyti 
popiežiaus originalą, parašytą 
lotynų kalba. Šios bulės apie 
Vilniaus arkivyskupo paskyrimą 
lietuvišką vertimą perskaitė kuni
gas daktaras Pranciškus Vaičeko- 
nis. Čia, be kita ko, sakoma: 
"Kviečiame tave, mielas broli, šiai 
Bažnytinei bendruomenei, per
sisunkusiai giliu pamaldumu, kuris 
ypač pastaraisiais laikais buvo jos 
jėga ir garbė, vadovauti toje pačio
je dvasioje, kuria visuomet švietė 
tavo asmuo ir veikla”.

Sveikinimo žodį tarė ir vysku
pas Tunaitis. Jis kreipėsi į 
arkivyskupą Audrį Bačkį: “Jūsų 
ekscelencija, Lietuvos tikinčioji 
liaudis jau seniai žino Jūsų vardą. 
Paskutinį dešimtmetį Vatikano 
radijo lietuviškoji laida, minėdama 
Šventojo Tėvo vardą, neretai 
paminėdavo ir Jūsų vardą, nes Jūs 
darbavotės labai atsakingose 
pareigose Vatikane. Šiandien Jūsų 
gyvenimas glaudžiai susijungs su 
Vilniaus arkivyskupijos istorija, su 
istorija siekiančia pirmojo 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
laikus. 700-tų metų istorija, 
dramatiška, erškėčiuota, neretai 
tragiška istorija. Vilnius turėjo 
nemaža vyskupų kankinių, 
vyskupų tremtinių. Daug kartų 
arkivyskupija buvo visai be 
vyskupų. Manome, kad nebus 
lengvas čia Jums, ekscelencija dar
bas. Vieni žvelgia į Jus su 
didelėmis viltimis, kiti šiek tiek su

Po įšventinimo vyskupu 1988.X.4 d. Šventasis Tėvas sveikinasi su 
arkivyskupu Audriu Juozu Bačkiu.

Didžiai Gerbiamas Vilniaus Arkivyskupe
PLB valdyba sveikina Jūsų Ekscelenciją visos išeivijos vardu su 

Jūsų perėmimu Vilniaus Arkivyskupijos sosto. Dabar Jūs sugrįžote į 
Tėvynę Lietuvą labai kritišku laikotarpiu, kuriame Jūsų išmintis ir 
vadovavimas bus ypatingai reikalingi Mes visi meldžiamės, kad Dievas 
palaimintų Jūsų darbus ir sprendimus!

Vytautas J. Bieliauskas, Pirmininkas

baime. Telaimina Jus Dievas ir 
tegloboja ne tik Vilniaus 
arkivyskupijos, bet ir visos laisvei 
atgimstančios Lietuvos labui ir 
gerovei. Jus rems Aušros vartų 
gailestingoji Motina. Teįkvepia ir 
telydi Jūsų sumanymus ir darbus 
su Vilniumi susijusių šventųjų - šv. 
Kazimiero, Andriaus Bobolos, 
Juozapato Kuncevičiaus, Rapolo 
Kalinausko, o ypač Jūsų pirmtako 
Vilniaus arkivyskupo, palaiminto
jo Jurgio Matulaičio pavyzdys ir 
užtarimas. Ačiū Jums, kad 
nepabūgote ateiti gyventi ir dirbti 
tarp mūsų ir dėl mūsų “.

Kardinolas Šimonis, savo 
žodyje, apgailestavo, kad 
arkivyskupo Bačkio netekimas yra 
nuostolis Olandijos Bažnyčiai ir 
kartu džiaugėsi, kad Vilniaus 
arkivyskupijai ir kartu Lietuvai tai 
didelė palaima.

Arkivyskupą Audrį Bačkį taip 
pat pasveikino Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ir premjeras Gediminas Vagnorius.

Savo pamoksle, naujasis 
arkivyskupas prisiminė popiežiaus 
žodžius, ištartus lietuviškai jo kon
sekracijos proga: ’’Gailestingumo 
Motina, šiuo meilingu vardu 
garbinama Aušros vartuose 
Vilniuje, pažvelk į savo sūnų, Tau 
patikinti savo pareigas, į kurias 
šaukia Bažnyčia, apšviesk Jį, 
palaikyk Jį, išmelsk Jam gausių 
Dievo malonių. Gailestingumo 
Motina, su meile pažvelk į tą tautą, 
kurios sūnumi yra naujasis 
arkivyskupas, palaimink prieš šešis 
šimtmečius Lietuvoje šaknis įlei
dusią Bažnyčią, palaimink jos 
gyventojus ir padėk, kad ir toliau 
ji, kaip ir praeityje, būtų tauri ir 
ištikima Kristuje”. Po to, 
arkivyskupas Bačkis ypač šiltai 

minėjo savo pirmtakus, amžinos 
atminties Vilniaus arkivyskupą 
Julijoną Steponavičių ir Jo veiklą, 
bei palaimintąjį Jurgį Matulaitį. 
Pamoksle arkivyskupas taip pat 
kreipėsi į kunigus, vienuolius ir 
vienuoles bei pasauliečius, ragin
damas kartu spręsti Bažnyčiai 
iškylančias problemas.

Po pamokslo lietuvių kalba, 
arkivyskupas Bačkis pasveikino į 
Jo ingresą atvykusius lenkus ir bal
tarusius tikinčiuosius jų gimto
siomis kalbomis.

Besibaigiant šventoms 
Mišioms, prieš palaiminimą, 
Popiežiaus vardu arkivyskupą 
Bačkį ir visus susirinkusiuosius 
pasveikino Vatikano ryšių su val
stybėmis sekretorius Žan Lui 
Toron. Po šventų Mišių 
arkivyskupas Bačkis pakvietė 
garbinguosius svečius ir pagerbė 
juos pietumis.

Virginijus Veilenta
Vatikano radijo korespondentas

PAGALBA LIETUVAI
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
praneša, jog vasario 25 d. 
Baltimorėje siuntimui į Lietuvą 
buvo paruoštas didžiulis kon
teineris su medicinine aparatūra, 
medikamentais, knygomis ir kitais 
daiktais, kurių vertė 300 000 
dolerių. Tai jau 24-toji Šalpos 
siunta; jis bus paskirstyta per 
Lietuvos Inkstų fondą.
Kaip ir anksčiau, ruošiant siuntą 

Šalpai aktyviai padėjo kitos 
Amerikos labdaros organizacijos: 
Catholic Medical Mission Board, 
Sabre Foundation, o taip pat pri
vatūs asmenys bei įvairios lietuvių 
organizacijos.

TRUMPAI
SVARBUS SUSITIKIMAS 

ŠVEICARIJOJE
Jungtinių Tautų Organizacijos 
rūmuose Ženevoje įvyko neeilinis 
“viršūnių” susitikimas žemės 
ūkyje dirbančių moterų 
ekonominės pažangos klausimais. 
Susitikimas neeilinis tuo, kad jis 
rengiamas pirmą kartą ir kad jame 
dalyvavo daugiau negu 50 
pasaulio valstybių “pirmosios 
ledi” - keturios karalienės, įvairių 
šalių valstybės ir vyriausybės 
vadovų žmonos. į susitikimą buvo 
pakviesta ir jame dalyvavo 
Lietuvos Respublikos AT 
pirmininko žmona Gražina 
Landsbergienė.
Konferencijos tikslas - apsvarstyti 

priemones kovai su dvejopa 
moterų diskriminacija dėl to, kad 
jos yra moterys ir dėl to, kad 
žemės ūkis yra atsilikęs, ypač 
ūkiniai besivystančiuose 
kraštuose. Konferencijos darbus 
atidarė Belgijos karalienė Fabiola. 
Žemės ūkyje dirbančių moterų 
apgailėtiną padėtį ji aptarė kaip 
naują vergijos formą, kurią reikia 
griežtai pasmerkti. Karalienė 
išreiškė viltį, kad Ženevos viršūnių 
susitikimas padės iškelti aikštėn 
labai svarbų moters vaidmenį val
stiečių visuomenėje.

V AT. R.

AT PIRMININKAS LANKĖSI 
MONAKO 

KUNIGAIKŠTYSTĖJE
Lietuvos AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis vasario 27 d. iš 
Vilniaus atskrido į Monako 
kunigaikštystę, kur jis buvo pakvi
estas dalyvauti Tarptautinės 
Taikos ir Saugumo surengtame 
studijų seminare taikos klausimais. 
Seminaro tema: “Saugumo 
Europoje naujieji aspektai po 
Vokietijos susivienijimo”. Tarp 
seminaro dalyvių buvo ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos generalinis 
sekretorius Boutros Ghali, įvairių 
kraštų žymūs politiniai veikėjai. 
Drauge su AT pirmininku semi
nare dalyvavo Lietuvos ambasado
rius Paryžiuje O. Balakauskas.
AT pirmininkas V. Landsbergis 

vasario 27 d. iš Monako išvyko į 
Vokietiją, kur susitiko su prezi
dentu Weizsaeker ir užsienio 
reikalų ministru Genscher.
Būdamas Bonoje AT pirmininkas 

V. Landsbergis pasirašė Lietuvos 
ir Vokietijos prekybinę sutartį.

PATVIRTINO PILIETYBĘ
Estijos Respublikos AT 
įstatyminiu dekretu sugrąžino 
Estijos pilietybę visiems prieš 
1940-sius metus buvusiems Estijos 
piliečiams ir jų palikuonims. Kiti 
piliečiai taip pat galės įsigyti 
Estijos pilietybę, jei moka valsty
binę kalbą, yra ištikimi respub
likos valdžiai, nebuvo nuteisti už 
sunkius nusikaltimus, netarnauja 
kitos valstybės kariuomenėje, 
saugumo organuose, turi pastovias 
ir teisėtas pajamas ir yra gyvenę 
Estijoje nemažiau dviejų metų.

GAMTOSAUGA
Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose praneša, jog ateinančioje 
pasaulinėje konferencijoje, skirtoje 
gamtosaugos problemoms, įvyk
siančioje Rio de Janeiro 
(Brazilija), aktyviai ruošiasi daly
vauti ir Lietuva. Šių metų kovo 
mėn. New Yorke įvyks konferen
cijos parengiamasis pasitarimas, 
kuriame dalyvaus ir Lietuvos 
Respublikos Aplinkos apsaugos 
departamento ekonomikos valdy
bos vedėjas R. Andrikis.
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SKAITYTOJU LAIŠKAI
ŠAULIAI PASIGENDA 
MAŽOSIOS LIETUVOS

Laiškas AT pirmininkui
Vytauto Didžiojo rinktinės 

šauliai visuotiniame narių 
suvažiavime 1992 m. vasario 2 d. 
Chicagoje, apžvelgę savo veiklos 
uždavinius ir organizacinį sąstatą, 
Jūsų asmenyje sveikina Tarybą, 
Vyriausybę, Lietuvos Šaulių 
sąjungą ir visą tautą, išsilaisvinusią 
iš prievartinės santvarkos varžtų.

Toli nuo tėvynės nublokštiems 
šauliams Lietuvos nepriklau
somybė buvo aukščiausiu siekiu. 
Pirmykščiai Lietuvos laisvės kovų 
savanoriai-kūrėjai pratęsė šias pas
tangas išeivijoje per daugiau nei 
pusšimtį metų neapleisdami šaulių 
gretų. Nedidelei jų daliai pavyko 
sulaukti šiandieninio laisvės ryto 
tėvynei.

Mus didžiai slegia, kad tautai 
švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, Mažoji 
Lietuva dar vis tebėra už Lietuvos 
valstybės ribų atvira kitų tautų 
grobuoniškoms užmačioms. Prūsų 
Lietuva, tarsi skydu, per ilgus 
šimtmečius dengė visos tautos atetį 
kardu ir kultūrinėmis priemo
nėmis, kad Baltijos erdvė būtų 
išsaugota tolimesnių lietuvių tautos 
kartų gyvenimui. Nusiaubti visuo
tinio genocido, praradę savo 
esimą, jie paliko krauju pažen
klintą žemę savo testamentu ir 
kelrodžiu gyvajai tautos daliai. 
Šios epochos lietuviai yra atsakin
gi už šio krašto tolimesnį likimą. 
Be Mažosios Lietuvos naujai 
atsikūrusi Lietuvos valstybė 
neišvengiamai taptų prieangiu 
Rusijos tolimesnei ekspansijai ir 
savo pačios pražūčiai.

Vytauto Didžiojo Šaulių rink
tinė, gausiausias šaulių telkinys už 
tėvynės ribų, apjungęs laisvės 
kovų savanori u s-k Orėj u s rytų ir 
vakarų frontuose, prašo Jūsų, 
didžiai gerbiamas Aukščiausios 
Tarybos Pirmininke, ypatingo 
dėmesio ir neatlaidžių pastangų 
siekiant Mažosios Lietuvos 
grįžimo prie tautos kamieno ben
droje Lietuvos valstybėje.

Algis Regis
Šaulių suvažiavimoprimininkas

‘’KARYS” VILNIUJE
Išėjo paskutinis “Kario” žurnalo 

numeris užsienyje, išeivijoje. 
LKVS “Ramovė” nutraukė jo lei
dimą čia dar rugsėjo mėnesį, 
kadangi “Karys” jau yra 
leidžiamas Vilniuje.

Žurnalas ’’Karys” išeivijoje ėjo 
nuo 1950 metų. Jis 41-rius metus 
tęsė gražias tradicijas, atspin
dėdamas Lietuvos kario ir šaulio 
dvasios tvirtumą, meilę Tėvynei ir 
tikėjimą šviesia ir nepriklausoma 
jos ateitimi. Tikimės, kad taip bus 
ir redakcijai persikėlus į Lietuvą. 
Linkime sėkmės ir platesnio 
skaitytojų rato.

VYTAUTO KRAŠTE
1991-ųjų spalį, vos porai 

mėnesių prabėgus po tragiško 
Maskvos pučo, aš vėl keliauju į 
Lietuvą; ir vėl, kaip 1985-aisiais, 
susiduriu su lietuvišku paslap
tingumu. Jis prasideda jau lėktuve 
be reiso numerio ir su keistai 
šykščiom vaišėm, kurias ir už dyką 
gėda būtų pateikti.

Pagaliau mes Vilniuje! Kylam 
iš vietų ir privažiavusiu trapu 
išlipam į tuštoką aerouostą. Štai aš 
ir Lietuvoje. De facto ir de jure 
landsbergiečių “okupuotoje”. Po 
begalinio laukimo ir nesusipratimų 
su bagažu, vizomis ir dar kažkuo, 
aš vėl sutinku savo senus draugus.

Iš aerouosto važiuojame į jaukų 
viešbutį netoli “Žalgirio” stadiono, 
kur kabo įprastinis užrašas 
“Kambarių nėra”. Gelbsti bičiulio 
V. Zumerio sumanumas - iš pini
ginės ištraukęs keletą “popie
riukų”, sulanksto juos ir, paduo
damas viešbučio tarnautojai, 
paaiškina:

- Va, mes savo kambarius 
“atsinešėm”.

Ir aš apsigyvenu “tokiame”

kambaryje.
Paslaptys tuo nesibaigia. Po 

kelių dienų apsilankau arkikatedro
je (buvusioje paveikslų galerijoje), 
kur pagyvenusi moteriškė įsprau
džia man į rankas kažkokį laišką. 
Aš jai atsidėkoju dešimčia dolerių, 
o laišką, kaip opozicijos V. 
Landsbergiui išraišką, vežuosi 
namo. Vargšė moterėlė, galvoju, 
neturi progos pareikšti savo minčių 
“Lietuvos aide”, tai padėsiu aš. 
Vėliau paaiškėja, jog tas laiškas - 
tai 7 puslapiuose išdėstytas A. 
Brazausko pasmerkimas ir iš- 
dievinimas. Štai kaip!

Teko pabūvoti ir parlamente. 
Pakvietė mane ten deputatas iš 
Jonavos G. Ilgūnas. Dalyvavau 
posėdyje, bet tiksliai jo eigos 
neužfiksavau, todėl gal ką ir ne 
taip perteiksiu. Vienu žodžiu, 
posėdis vyksta taip:

AT seniūnas: “Dabar balsuosim 
už įstatymą dėl V. Landsbergio 
karūnavimo Lietuvos karaliumi 
Išlaisvintoju 1-uoju. Deja, elektro
nika neveikia, todėl balsuosime 
rankomis. Kas už?... 3! Kas prieš? 
... 2! Kas susilaiko? ... 85! 
Susilaikantys laimi.

AT deputatas (kairysis): “Dėl 
tvarkos! Aš visai nebalsavau, bet 
tai nebuvo užregistruota! Kokia čia 
demokratija!”

AT seniūnas: “Ar jūs kalbate 
“pagal” frakciją?”

AT deputatas: “Ne, “pagal” 
sąžinę!”

Taigi, chaotiška šiek tiek.
Be parlamento, arkikatedros ir 

paslaptingų viešbučių, Vilniuje yra 
ir daugiau įdomybių, grožybių: 
senamiesčio architektūra, kurią 
kartais “sugadina” koks kyšantis 
fabriko kaminas, gražuolė Neris, 
aplinkiniai miškai ir kalvos. 
Trumpai drūtai - gražu, kaip gražu 
ir kitose Lietuvos vietose, 
pavyzdžiui pakeliui iš Vilniaus į 
Kauną. Na, o pats Kaunas 
architektūriniu puošnumu kiek 
nusileidžia Vilniui. Ne kauniečių 
tai kaltė, o valdžios, buvusios ir 
esančios, kuri vykdė čia archi
tektūrinius eksperimentus. Tiesa, 
Laisvės Alėja - nuostabi, tik 
pasigedau čia staliukų, išneštų iš 
kavinių į gatvę, kaip kad yra 
daugelyje pasaulio miestų.

O vaizdai tarp Kauno ir 
Palangos primena Vakarų New 
South Woles ar šiaurės Viktorijos 
lygumas su jaunais miškais tarp jų. 
O privažiuojant Klaipėdą, nustebi
na keisto, gal skandinaviško stili
aus namai.

Lietuviams Palanga - tai lyg 
mylima gražuolė - viskas jiems čia 
labai patinka, ir paplūdymiai, ir 
ištaigingos vilos, kur ir užsie
niečiui patogu būtų apsistoti. O 
netoli Palangos yra buvusių 
Sovietijos vadovų vila. Aštuoni 
miegamieji, šiltas baseinas ir taip 
toliau. Čia galima būtų įrengti 
komunistų ištvirkimo muziejų.

Į Vilnių grįžtame per Šiaulius 
ir Panevėžį. Šiauliai karo metu 
buvo visiškai sugriauti. Dabar - tai, 
praktiškai, naujas miestas. Na, o 
Panevėžyje yra daug ilgomis ir 
elegantiškomis nosimis moterų...

Keli patarimai. Kalbant su lietu
viais, paranku naudoti sekančius 
posakius:

“Žinoma, Vytauto seserį aš 
labai gerai pažįstu!”

“Šiais metais kelionlapį gavom 
tik į Lietuvą!”

“Lenkai tai problema, Maryte, 
bet žinai, jie nusiplauna visai bal
tai!”

“Respublika - tai bulvarinis, 
pilkos masės vargų laikraštis!”

“Montego Bay šiais metais 
neatostogavom. Buvo vėlyva, šalta 
vasara, doleriai “neišnoko”!”

Įsėdu atgal į lėktuvą Berlyno 
link. Apačioj matosi Lietuvos 
laukai, aptverti kukurūzais, vidury
je - ištekliai virvių pramonei. To 
lietuviško šokoladinio pyrago man 
niekuomet nesiūlė. Riebesnė 
stiuardesė atsisėda gale lėktuvo 
pakilimui, priekyje - nusilei-

ĮVAIRENYBĖS
Keistenybės ir rekordai

Seniausia pasaulyje egzis
tuojanti aukštojo mokslo 
institucija yra Kareen univer
sitetas, įsteigtas 859 metais 
Fes mieste, Morocco, Šiaurės 
Vakarų Afrikoje.

20 metų skautas John 
Hayward, gyvenąs
Emsworth, Hampshire, 
Anglijoje, tikrai pelnytai 
apdovanotas Karalienės 
Skauto žymeniu. Jis gimė be 
kojų ir tik su viena ranka, bet 
su dirbtinėmis galūnėmis 
išmoko slidinėti ir kopti į 
kalnus!

1989 metais Didžiosios 
Britanijos policijoje užreg
istruota 786.917 vagystės. 
Spėjama, kad apie dalį 
vagysčių policijai
nepranešama. Pasiseka 
pagauti tik vieną iš keturių 
vagišių, o Londone - tik 
vieną iš dešimties... Įdomi
ausia, kad Londone viena iš 
keturių vagysčių įvykdoma 
be įsilaužimo: vagys įeina 
arba pro neužrakintas duris 
arba pro neuždarytą langą!

dimui. Aš išsiimu savo “walk- 
maną” ir paskęstu vakarietiškoj 
“be-bop” jazzo narkotikoj. Gal taip 
ir reikia gyventi!

K. Kemežys, Australija

SKALDOMA VIENYBĖ
Netikėtai sulaukę Nepriklau

somybės, netikėtai sulaukėme ir 
kitokių dalykų, panašių į 
paskutinįjį teismą.

Lietuvos Respublikos AT - tai 
sovietų sistemos auklėtiniai, dalina 
Lietuvos pilietybę lyg kokią 
dovaną, kurią vieniems duos, o 
kitiems - ne. Tokiu būdu yra 
skaldoma Lietuvos žmonių vie
nybė ir didelė dalis dorų lietuvių 
morališkai pažeminami.

P. Blagnys, Anglija

LNFORMACUA
Prašau paskelbti “EL” Lietuvos 

informacijos centro Vokietijoje 
adresą.

Vincas Diržinskas, Vokietija
Baltisches Informations Būro, 

Abteilung Litauen, Bertha von 
Suttner Platz 1-7, 5300 Bonn-1.

Tel.: 0228-658276. Fax.: 0228- 
691251.

IEŠKO
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

gavo Arūno Valiulio, s. Rimanto, 
(Juozo Lenkučio anūko) laišką, 
prašantį surasti Gutį Juodeiką, apie 
58 m. amžiaus, gyvenusį Kaune, 
kuris išvyko į Angliją, kur dirbo 
gydytoju.

Ieškovas norėtų su G. Juodeika 
pasitarti eile svarbių klausimų (dėl 
nuosavybės turto teisių atstatymo).

Rašyti: Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, Gedimino pr. 3a, 2600 
Vilnius, Lithuania.

Per Bulgarijos Raudonojo 
Kryžiaus centrą paieškomas 
Povilas Cebulys.

Pranešti: DBLS DV-ba, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT.

Sesers duktė ieško Baltraus 
Janchoko (Jančoko), gim. (apie) 
1924 m., Veiverių apylinkėje. 
1944-45 m. su šeima išvykusio iš 
Lietuvos ir apsigyvenusio 
Warrington, Anglijoje.

Apie juos žinantieji parašykite: 
Daiva Pichkurienė, Rech, Kaplan 
3-13, Box 14 337, 58013 Azor, 
Israel.

NORI SUSURAŠINĖTI
24 metų lietuvaitė nori 

susirašinėti su D. Britanijos lietu
viais.

Rašyti:Vilma Stankevičiūtė, 
Taikos pr. 34-16, 3028 Kaunas, 
Lithuania.

SEPTYNIOS DIENOS
Beveik visa Lietuvos spauda 

aprašė taip ilgai lauktą pirmąjį 
sovietų armijos dalinio išvykimą, 
kuris taip ir... neįvyko. Turėjo 
išvykti priešlėktuvinės apsaugos 
divizionas, esantis 15 km nuo 
Vilniaus. Kareiviai žurnalistams 
mojavo iš užvestų mašinų, noriai 
pozavo fotografams, bet tuo viskas 
ir užsibaigė. “Lietuvos aidas” 
(1992 02 26) straipsnį apie šį įvykį 
pavadino - “Imitacija”, tos pačios 
dienos “Tiesa” - “Propagandinė 
audra stiklinėje”. Čia teigiama, jog 
“norėta pasauliui parodyti, kad 
vykdoma kariuomenės iš Lietuvos 
teritorijos išvedimo sutartis”. Kitos 
dienos “Lietuvos aide” (1992 02 
27) skelbiamoje informacijoje iš 
AT brifingo pažymima, kad “ren
giamasi išvesti nedidelį dalinį, 
kuris nesikišo į politiką, o palieka
ma grėsminga Šiaurės miestelio 
(Vilniuje) įgula, aktyviai daly
vavusi sausio ir rugpjūčio įvykiu
ose”.

“Respublika” (1992 02 26) 
komentuoja vasario 24 d. 
agentūros “Reuter” korespondento 
Minske pranešimą apie tai, kad 
Baltarusija turinti Lietuvai teritori
nių pretenzijų. Į baltarusių pre
tenduojamą teritoriją įeinąs ir 
Vilnius. Laikraštyje pažymima, 
jog, anot Baltarusijos UR ministro 
pavaduotojo,- tai “Reuter” kore
spondento prasimanymas”. V. 
Landsbergis tai įvertino kaip 
grįžimą prie M. Gorbačiovo 
grasinimų: “Iš Sąjungos išeisit, bet 
be pajūrio ir Vilniaus krašto”. 
Kitos dienos (1992 02 27) 
“Lietuvos aidas”, skelbdamas 
informaciją iš AT brifingo, 
praneša, kad Baltarusija jokių pre
tenzijų Lietuvai neturinti. Brifinge 
buvo pažymėta, jog radijo stoties 
“Svoboda” baltarusiškose laidose 
neteisingai atspindimi dabartiniai 
Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. 
(Tačiau lieka aišku, kad tokie ir 
panašūs ore sklandantys tamsūs 
šešėliai atspindi psichologiškai 
įtemptą politinę situaciją Lietuvoje 
ir visame Pabalti jyje - Aut.)

“Lietuvos aidas” (1992 02 20) 
informuoja, jog AT Prezidiumo 
sudarytoji Komisija vienbalsiai 
priėmusi sprendimą siūlyti AT 
paskelbti referendumą dėl LR 
prezidento institucijos atstatymo.

“Mažoji Lietuva” (1992 02 27) 
(Klaipėdos krašto savaitinis 
laikraštis Lietuvai) spausdina 
straipsnį gana dažna tapusia KGB 
tema. Šalia politinės problemos čia 
iškeliama ir moralinė. KGB domi
no ne tik tam tikrų asmenų politinė 
veikla, bet ir jų “intymiausios pri
vataus gyvenimo detalės”. O seka
mas ir stebimas buvo kiekvienas 
žingsnis... Paskutinėmis pučo 
dienomis daug tokių asmeninių 
dosjė KGB sunaikino. Laikraštis 
pažymi, kad kaip niekas nežino, 
kiek buvo sunaikinta KGB doku
mentų, taip dabar “niekas tiksliai 
nenori pasakyti”, kiek ir ko yra 
likę... Pasirodo, kai kam tos žinios 
dabar praverčia. Laikraštis, 
turėdamas omeny kai kurias 
“Respublikos” bei “Lietuvos aido” 
publikacijas, pastebi tendenciją 
tokios informacijos panaudojimui 
prieš politinius oponentus. “Kai 
sunku įrodyti, kad žmogus buvo 
KGB agentas, galima paprasčiau
siai pabrėžti, koks, "nuodėmingas" 
buvo jo privatus gyvenimas. Ir 
visiškai nebūtina apeliuoti į KGB 
archyvus” - rašoma straipsnyje. 
Daroma išvada, kad keičiasi KGB 
temos kokybė: “nuo agento 
“Juozo” ji šiandien nuvilnijo iki to 
kranto, kuriame klesti vulgarumas, 
o moralės kategorijos yra 
pamirštos”.

“Lietuvos aidas" (1992 02 27) 
pateikia Lietuvos banko lentelę 
apie valiutos supirkimo kainas, 
nustatytas vasario 26 d. JAV 
doleris superkamas už 65 rub., 
Anglijos svaras už 110 rub., 
Vokietijos markė - 39 rub. Taigi 
užsienio valiutos kursas smarkiai 

krito. Tos pačios dienos 
“Respublika” (1992 02 27) 
išreiškia nusistebėjimą tokia 
padėtimi, nes valiuta krinta tuo 
metu, kai smarkiai kyla kainos. Tai 
išties paradoksali situacija. 
Laikraštyje pažymima, kad 
Gariūnų turguje (šioje vietoje 
sužinome juodosios rinkos kainas 
ir tuo pačiu tikrąją rinkos padėtį - 
Aut.) JAV doleris dar prieš savaitę 
kainavo 100 rub., o Šiuo metu už jį 
galima gauti tik šiek tiek daugiau 
nei Lietuvos banke. (Prisiminsime, 
jog prieš gerą mėnesį Gariūnų tur
guje JAV doleris kainavo virš 150 
rub.) Valiutos supirkinėtojai tai 
aiškina rublių trūkumu Lietuvos 
banke.

LDDP laikraštyje “Tiesa” (1992 
02 25) išspausdintas straipsnis, 
kuriame įspėjama, jog “Lietuva 
atsidūrė prie socialinio sprogimo 
ribos”. Pinigų badas atsiradęs dėl 
Vyriausybės ekonominės politikos 
klaidos - sistemingo kainų kėlimo. 
Apie galimas ekonomines ne
sėkmes - gamybos mažėjimą, 
spekuliacijos suklestėjimą, prekių 
konservavimą sandėliuose, būsimą 
pinigų trūkumą - Vyriausybę jau 
senokai bandė įtikinti Vilniaus uni
versiteto ekonomistai, Lietuvos 
banko vadovybė. Deja, “vyriau
sybė nei girdėjo, nei norėjo išgirsti 
perspėjimus” - rašoma laikraštyje. 
Ji tik ieškanti atpirkimo ožių. O 
jais esą - politikos oponentai, kri
tikai. Daugiausia kaltinimų tenka 
bene Lietuvos bankui - neveik
lumas, etc.

Šiokiu tokiu atsakymu į šį ginčą 
galėtų būti vasario 27 d. “Lietuvos 
aide” patalpinta reklaminė žinutė 
apie parduodamas kai kurias 
prekes - baldų komplektus, televi
zorius. Jie pastebimai atpigę! O 
juk šito ir siekia Lietuvos 
Vyriausybė. Atrodo, šiandieninėje 
situacijoje supirkinėti daiktus 
tampa nebepelninga.

Savaitraštis “Atgimimas” (1992 
02 7-15, Nr. 6) bando apžvelgti 
esamas Lietuvos politines partijas. 
Jų šiuo metu yra tikrai daug, bet ne 
visos vienodai reikšmingos. 
Stambiausia yra Lietuvos demo
kratinė darbo partija (LDDP), turin
ti 20 tūkst. narių. Ji atstovauja 
darbininkus, nors darbininkų, kaip 
rašoma laikraštyje, joje beveik 
nėra. Antroji pagal gausumą yra 
Krikščionių demokratų partija - 
5000 narių. Tik esą neaišku, kam ji 
atstovauja. Nuosaikiąja kairiųjų 
partija laikraštis vadina social
demokratus. Jų partija perspek
tyvi, nes gina darbininkus ir tar
nautojus - tuos, kuriems labiausiai 
reikia socialinių garantijų. Liberalų 
sąjunga - klasikinė dešinioji parti
ja. Atstovauja verslo žmonių 
interesams. Tautininkų sąjunga 
skelbiasi esanti prieškarinės val
dančiosios partijos įpėdinė. 
Laikraštis teigia, kad ši sąjunga 
neranda vietos politiniame gyven
ime, neturi didesnių perspektyvų. 
Dar yra Demokratų, Nepriklau
somybės, Respublikonų, Teisin
gumo partijos, tačiau tai tik ideolo
ginės etiketės, neaišku, kam jos 
atstovauja. Laikraštis jas vertina 
kaip balastą visuomeniniame 
gyvenime. “Kokia normali partija 
gali būti priešiška nepriklausomy
bei, teisingumui, žmoniškumui ir 
pan.?!” - klausiama straipsnyje. 
Vis dėlto, nors užregistruota net 
keliolika partijų, jos neapima viso 
interesų spektro. Pasigendama par
tijų, kurios atstovautų žemdir
biams, inteligentams. Norint 
racionaliai organizuoti politinę 
infrastruktūrą, reikia tenkintis 4-6 
politinėmis partijomis,- teigiama 
“Atgimime”.

Vidmantas Dimas

REMKIME 
PAGALBOS LIETUVAI 

FONDĄ
2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI ISTORINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ

Lietuvos ambasados priėmime Bormoje vasario 13 d. Iš kairės: 
Hamburgo LB apylinkės pirmininkė T. Lipšienė, M. Lipšys ir ambasado
rius prof. Vaidotas Antanaitis.

Nuotrauka: M. Šmitienės

DBLJS-gos atstovai VII-jame Pasaulio lietuvių kongrese Pietų 
Amerikoje. Nuotraukoje: (iš kairės) A. Gasperas, P. Markevičius, Z. 
Žilinskaitė ir A.D. Dobrovolskytė.

Aktorė Živilė Slekytė-Stanton su Vilniaus Akademinio Teatro režisiere 
Irena Bučiene (1991.IV.5., Vilniuje).

Bernardo Kasparo ir Marion Quighley vestuvės. 1991 m. rugpjūčio 10 
d., Chartsey Sv. Onos bažnyčioje, Bernardas irMarionsukeitė vestuvinius 
žiedus. Vestuvines apeigas atliko Šventos Onos parapijos klebonas 
Charles Snell. Apeigų metu giedojo V. O’Brien.

Žinoma kanadiečių aktorė 
Živilė Šlekytė-Stanton dalį sezono 
praleido Vilniuje, vaidindama 
Elizą “Pigmalione”, Vilniaus 
Akademinio Teatro spektaklyje.

Spausdiname kai kuriuos 
įdomesnius jos įspūdžius, mintis, 
samprota vimus.

Tie sapnai, kurių nedrįsome 
sapnuoti, išsipildė: Lietuva - 
Laisva! Ir laikas bėga septynmyli
ais žingsniais, bandydamas 
pralenkti patį save.

Rodos taip neseniai buvo ta 
karšta liepos diena, kai geroji 
mano bičiulė Irena Veisaitė 
supažindino mane su įžymiuoju 
Regimantu Adomaičiu ir, kai jiedu 
ir mes su Elena Gaputyte, 
klaidžiodami Temzės pakrante 
juokavome, kaip įdomu būtų, 
pavyzdžiui, mudviem su 
Regimantu ką nors suvaidinti 
Vilniuje.

Taigi, kartais ir patys keisčiausi 
sapnai išsipildo. Ir štai aš - 
Vilniuje, geležinkelio stotyje, kur 
mane pasitinka besišypsantys 
Regimanto, Irenos ir kitos Irenos 
(būsimos mano režisierės Irenos 
Bučienės) veidai. Visi kupini 
vilčių, gerai nusiteikę. Nieko, kad 
šiek tiek vėluoju, kad 
“Pigmaliono” repeticijos jau 
įpusėję, nieko baisaus - juk 
pasivysiu! Greit užmirštu ir siaub
ingą kelionę tarybiniu traukiniu. 
Svarbiausia, kad aš esu čia, tėvų 
žemėje, ir jau ne kaip svečias, 
atvykęs pasidairyti įdomybių, o 
kaip žmogus, kuris čia dirba ir 
kuria, gyvena čia.

Spektaklis, galų gale, pavyko. 
Taip sakau todėl, jog žiūrovų salė 
būdavo pilna ir žmonės be perstojo 
nešė gėles, gėles, beprotiškai bran
gias tuo metu. Jie, tie žmonės, 
ateidavo į teatrą, vis tik ateidavo, 
nors aplinkui kiekvieną dieną 
gatvėse, prie parlamento, parla
mente vykdavo daug rimtesnės 
dramos, dramos, liečiančios visus 
ir kiekvieną. Reiškia, teatras turi 
savyje kažkokią paslaptingą jėgą, 
traukiančią ir vienijančią žmones, 
aktorius ir žiūrovus. Ta jėga 
stipresnė už nežinios baimę, už 
skurdą... Taip, spektaklis pavyko, 
nors aplinkui griaudėjo tankai, 
aidėjo šūviai. Pavyko, nors 
žmonės tuo metu, ir aktoriai (jie - 
irgi žmonės) labiau rūpinosi 
rūsčios ir banalios buities proble
momis, ir džiūgavo gavę be talonų 
nusipirkti sūrio ar kiaušinių. Taip, 
sunku ir liūdna dabar Lietuvoje, 
tačiau teatras gyvas. Gal tai kito 
gyvenimo neprarastas daigas, kito 
gyvenimo, kuriame mes visi geri
au suprasime vienas kitą, kuriame 
ir išeivijos balsas bus klausomas ir 
girdimas, kuriame lietuvis 
Lietuvoje ir lietuvis ne Lietuvoje 
priims vienas kito pasaulį atidžiau. 
Taip, spektaklis pavyko, nors kri
tikai ir neigė tai. Bet juk kritikai, 
kurie vietoj profesinės spektaklio 
analizės paprasčiausiai įžeidinėja 
režisierę ir aktorius, tie kritikai juk 
dar ne viskas. Juk žmogus ir 
žiūrovas, paprastas žmogus - svar
biau. Juk kuriame ne kritikams! 
Taip, spektaklis pavyko jau vien 
todėl, kad jis buvo! Regimantas 
kartą nuramino:

- Tu, Živile, nepergyvenk, jeigu 
mes spektaklio ir nebaigsim. 
Svarbiausia, kad mes dirbam, 
dirbam čia ir dabar.

Taip, svarbiausia, kad čia ir 
dabar, kai sausio mirties šešėlis 
taip arti ir toks realus.

Tiesą pasakius, man ir pačiai ne 
viskas patiko mūsų “Pigmalione”. 
Nenorėjau sutikti su visa eile 
režisūrinių sprendimų, norėjau 
pakeisti Elizos kalbą - jos 
lietuviškas vertimas skambėjo “per 
gražiai” - bet nebuvo laiko. Trūko 
mūsų “Pigmalionui” ir aktorinės 
vienybės, bendro kūrybinio 
polėkio, nes ne visi gyvenom vien 
alsavimu ir vien troškimu kurti. 
Kai dirbau su Bruku, mūsų trupė, 

įskaitant ir scenos darbininkus, 
kasdien ilgų ilgiausiai narpliodavo 
įvairias kūrybines ir teatrines, ir 
“spektaklines” plonybes. Buvome 
viena šeima. Vilniuje gi nesunku 
buvo pastebėti apatiją, abejingumą. 
Koks gi tu tada aktorius, koks gi tu 
menininkas?

Norėčiau kada vėl suvaidinti 
kartu su Regimantu, Monika 
Mironaite. Jie nuostabūs aktoriai ir 
puikūs žmonės. Norėčiau ir svajoju 
padirbėti su Nekrošiumi, 
Vaitkumi, Jurašu. Gal išsipildys 
mano svajonės, kaip tie sapnai, 
kurių nedrįsome sapnuoti. Bet į 
Vilnių daugiau važiuosiu tik su 
vyru ir sūnumi. Sunku be jų 
buvo...

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Pietų Amerikoje vykusio 
pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
renginiai buvo organizuoti trijose 
šalyse: Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje. Tai sukėlė organizato
riams papildomų problemų, tačiau 
jie sėkmingai įveikė visus sunku
mus.

Šis kongresas buvo ypatingas 
tuo, kad vyko jau esant laisvai 
Lietuvai, ir todėl buvo galimybė 
susitikti su pačios Lietuvos jauni
mo atstovais, pasikalbėti su jais ir 
gauti informaciją apie Lietuvą “iš 
pirmų rankų”. Tiesa, delegatai iš 
Lietuvos dėl Maskvos 
’’Aerofloto” kaltės atvyko į kon
gresą 10 dienų vėliau. Todėl kon
greso renginių programa buvo šiek 
tiek pakoreguota. Tačiau tai 
neturėjo jokios neigiamos įtakos 
pačiam kongresui, kuris ir šį kartą 
buvo labai naudingas išeivijos jau
nimui, turėjusiam gerą progą aptar
ti savo problemas, tolesnės veiklos 
perspektyvas, darbo Lietuvos labui 
kryptis.

Svarbi buvo diskusija apie PLJ 
sąjungos įstatus. 120 atstovų iš 
JAV, Kanados, Australijos, 
Venesuelos, Argentinos, Kolum
bijos, Brazilijos, Urugvajaus, 
Vokietijos, Britanijos, Šveicarijos 
ir Lietuvos nusprendė, jog sąjun
gos nariais galės būti tik išeivijos 
jaunimas. Tuo siekiama išsaugoti 
išeivijos veidą, jos originalumą. Su 
Lietuvos jaunimu bendrauti bus 
galima per įvairias asociacijas ir 
agentūras, pavyzdžiui, įsteigiant 
Lietuvoje informacinį centrą 
užsienio lietuvaičių paslaugoms, 
sergančių ir invalidų vaikų rėmimo 
ir pagalbos centrą, realizuojant 
įvairius kitus projektus.

įdomu tai, kad Lietuvos jauni
mo problemos mums išeivijoje 
každodėl atrodo smulkios ir 
nereikšmingos.

Anglijos delegatų pasiūlymu 
sekantis kongresas įvyks po dviejų 
su puse metų.

Noriu padėkoti visiems žmo
nėms, padėjusiems organizuoti 
kongresą ir ypač tiems, kurie 
parėmė mūsų delegacijos - A. 
Gaspero, P. Markevičiaus, O. 
Dobrovolskytės ir Z. Žilinskaitės - 
kelionę padėdami pinigais. Nuo
širdžią padėką reiškiame Arianai 
Rastauskaitei.

Kongreso metu buvo sukurtas 
dokumentinis filmas, kuris 
neužilgo bus rodomas įvairiuose 
lietuvių klubuose.

A. Gasperas, P. Markevičius

Liepos 25 d. iš Heathrow 
skrendame tiesiai į Vilnių. 
Dar yra vietų - skubėkite 

užsisakyti.

J. ir B. LEVINSKAS
St. Lucia House,Country Club, 
Lindford Rd., Bordon, Hants, 

GU35 OLL
Tel: 0420 472584

ŠVEICARIJOJE
VASARIO 16-OJI ITALIJOJE

Romos lietuviai pamaldomis ir 
draugišku susitikimu paminėjo 
Vasario 16-ąją - Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Pamaldos 
vyko Vatikano radijo koplyčioje, 
kur Mišias už Lietuvą koncelebra- 
vo Marijonų vienuolijos 
viršininkas kunigas Donaldas 
Petraitis, Italijos lietuvių ben
druomenės pirmininkas prelatas 
Vincas Mincevičius, Kazimiero 
lietuvių kolegijos rektorius prelatas 
Algimantas Bartkus, lietuvių kata
likų mokslo akademijos pirmi
ninkas kunigas Antanas Liuima, 
kunigas profesorius Paulius 
Rabikauskas, jėzuitų, saleziečių ir 
pranciškonų vienuolijų atstovai bei 
kiti Romoje gyvenantys lietuviai 
kunigai. Per Mišias tartame 
pamoksle prelatas Vincas Min
cevičius priminė sekmadienio 
Evangelijos žodžius - Kristaus 
palaiminimus, kurie tartum spe
cialiai skirti tiek daug iškentėjusiai 
mūsų tautai: “Džiaukitės ir 
linksminkitės tą dieną, nes jūsų 
laukia gausus atlygis...” Tie 
žodžiai tikrai buvo paguodos ir vil
ties šaltinis lietuviams Tėvynėje ir 
visame pasaulyje, kuomet Lietuvos 
priešai iš Rytų ir Vakarų draskė 
mūsų žemę, niekino žmogiškumą, 
ištikimybę Dievui ir sau patiems, 
grūdo mus į kalėjimus, kankino, 
trėmė. Ir tada, kai, rodos, buvo 
prarasta bet kokia viltis, mūsų 
tauta savo viltį išreiškė per 
Kristaus žodžius - palaiminimus. Ir 
štai šiandien mes džiaugiamės, nes 
išsipildė Viešpaties žodžiai, sugri
uvo “blogio imperija”, sukurta mil
ijonų žmonių ašarų ir gyvybių 
kaina, dingo pasaulio pabaisa - 
komunizmas, mes vėl laisvi, mūsų 
pačių rankose tautos ateitis! 
Prelatas Mincevičius toliau 
pažymėjo, kad kuriant krašto 
politinį, ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą, nevalia pamiršti, jog 
pirmiausia turi būti puoselėjamas 
dvasinis atgimimas, nes tauta be 
dvasinių vertybių yra be ateities, 
pasmerkta istoriniam išnykimui.

Po pamaldų įvyko Romos lietu
vių draugiškas susitikimas Lietu
vos atstovybėje prie Šventojo 
sosto. Italijos lietuvių bendruo
menės valdybos vardu susirinku
sius pasveikino Kazimieras Lozo
raitis. Kalbėtojas pažymėjo, kad 
šią džiaugsmingą dieną reikia 
prisiminti, jog Vasario 16-oji nuo 
pat jos paskelbimo Tautine švente 
yra ypatingai įpareigojanti diena. 
Pirmiausia, reikia su pagarba ir 
dėkingumu prisiminti visus tuos, 
kurie per auką ir pasišventimą 
1918 metais įkūnijo nepriklauso
mos Lietuvos idėją, taip pat tuos, 
kurie žiaurios okupacijos metu 
Tėvynėje palaikė gyvą laisvės 
žiburį, kurie už tautos teisę laisvai 
gyventi guldė galvas, ėjo į tremtį ir 
kalėjimus, ir kitais būdais - ginda
mi religinį tikėjimą, puoselėdami 
tautinę kultūrą, šeimose ir mokyk
loje auklėjo tautiškai susipratusį 
jaunimą, tiesė kelią į nepriklau
somybės atsta-tymą. Jų pastangų ir 
pasiaukojimo dėka tauta išliko 
gyva ir šiandien gali vėl džiaugtis 
laisvės palaima. Šiandien ir visada 
pagarbiai prisimintini ir pasku
tinieji už laisvę žuvusieji - Sausio 
13-osios kruvino sekmadienio 
aukos, taip pat vėliau žiauriai 
nužudytieji, jau nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos pasienio sar
gybiniai. Kazimieras Lozoraitis 
baigdamas pažymėjo, jog dabar 
visi norėtume, kad atkurtąją laisvę 
lydėtų ir materialinė gerovė, kad 
įvyktų vadinamas ekonominis ste
buklas, panašus į pokario metais 
įvykusį Vakarų Europoje. Bet 
ekonominiai stebuklai savaime 
neįvyksta. Ir stebuklams reikia 
paspirties, vienybės, ryžto ir darbo. 
Susitikimą Lietuvos Atstovybėje 
gražiai paįvairino svečiai iš 
Lietuvos, - Gedimino Dalinke- 
vičiaus vadovaujamas Kauno 
kamerinis orkestras, šiuo metu 
sėkmingai gastroliuojantis Italijoje.

VAT. R.
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Lietuvių
KADA-KAS-KUR?
Kovo 14 d. -VLB Tarybos 

metinė sesija Hiittenfelde,Vokieti
joje.

Balandžio 11-12 d.d. - DBLS 
metinis narių suvažiavimas Lietu
vių namuose, Londone.

Birželio 14 d. - 18 vai. įvyks 
51-mas tremtinių dienos minė
jimas, Anglikonų Southwark kate
droje, London Bridge.

Birželio 30 - liepos 4 d.d. - PLB 
VH-sis seimas Čikagoje, JAV.

Liepos 5 d. - Lietuvių šokių 
šventė Čikagoje, JAV.

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimas ir 
mokslinė konferencija Huttenfelde, 
Vokietijoje.

AUKOS SPAUDAI
K. Jogela - 2.00 sv.
J. Bernotas - 10.50 sv.
R. Simus - 5.00 sv.
J. Beinoras - 1.00 s v.
A. Palavinskas - 12 DM.
Kun. F. Skėtis - 20 DM.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

LONDONE
DISKUSIJOS DĖL DBLS 

ATEITIES
Lietuvos Nepriklausomybės 

atgavimas - buvo vienas svar
biausių DBLS-gos tikslų. Šian
dien Lietuva yra laisva ir nepri
klausoma valstybė.

Kovo 14 d. 14.00 vai., Lietuvių 
namuose ruošiamos diskusijos dėl 
DBLS-gos ateities. Diskusijas 
moderuos E. Šova, įvadus padarys 
P. Varkala ir H. Vaineikis. 
Diskusijas užbaigs K. Valteris.

Diskusijose dalyvauti kviečia
mi Sąjungos nariai, buvę DBLS- 
gos, Tarybos pirmininkai, Garbės 
nariai bei jaunimo atstovai.

DBLS-gos direktorių valdyba

PAMALDOS
Nottinghame - kovo 15 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - kovo 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate
Nottinghame - kovo 22 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Mansfielde - kovo 22 d., 15.30 

vai., Šv. Pilype.
Gloucesteryje - kovo 28 d. 12 

vai., Šv. Petre.
Stroude - kovo 28 d., 15.30 vai., 

Beeches Green. Čia ir 
Gloucesteryje pamaldas laiko kun. 
J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame - kovo 29 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Stoke-on-Trent - kovo 29 d., 14 
vai., Šv. Vulstane.

Derbyje - balandžio 4 d., 12 
vai., Bridge Gate.

Nottinghame - balandžio 4 d., 
17 vai., Židinyje. Derbyje ir čia 
priešvelykinį susitelkimą praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC. 
Išpažintys bent pusvalandį anksči
au.

Nottinghame - balandžio 4 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Kronika
Sv. KAZIMIERO ATLAIDAI
Sekmadienį, kovo 1 d.,

Londono lietuviškoji parapija 
minėjo savo globėjo šventę ir šv. 
Kazimiero šventovės pašventinimo 
80-metį.

Kun. Jonas Sakevičius MIC., 
sakydamas pamokslą, pasakojo 
apie šv. Kazimiero gyvenimą, jo 
rūpinimąsi vargšais, apie šios 
šventovės statytojus ir jos reikšmę 
išeivijos gyvenime. *

Po pamaldų parapijos menėje 
parapijos komiteto narės Z. 
Grupiljonienė, H. Piščikienė, V. 
Puidokienė, F. Senkuvienė, 
padedant kitoms parapijos moter
ims, visiems dalyviams paruošė 
užkandžius.

FUTBOLAS
Žaidynės vyko vasario 23 

dieną. D. Davies taurės turnyre, 
Florfield 1 - Lithuanian Victoria 
“A” 2, po papildomo laiko.

Rose Crown 1 - Lithuanian 
Victoria “B” 1.

B RITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Gautos aukos: 100 svarų - O. 

Dzvonkutė, Greenford, 10 svarų - 
V. Petrusaitienė, Ealing.

Pasirašė sutartį (Covenant 
Deeds): dr. G. Nicholls iš 
Stockport - 200 svarų per metus ir 
Jonas Liūdžius iš Bromley - 100 
svarų per metus .

Gautos aukos drabužiais ir ava
lyne iš N. Medermott, R. 
Masteikienės, A. Morkuvienės, H. 
Piščikienės.

Fondo patikėtiniai nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams ir talkininkams, 
paruošusiems siuntinius į Lietuvą.

Fondo adresas: British- 
Lithuanian

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

POMIRTINĖ ELENOS 
GAPUTYTĖS PARODA

Kovo 11-23 d.d. The Crypt, St. 
Georges, Bloomsbury Way, 
London WC1, vyks Pomirtinė 
Elenos Gaputytės kūrinių-instal- 
iacijų ekspozicija. Paroda atidaryta 
nuo 12 iki 18 vai. Artimiausia 
požeminio stotis - Tottenham 
Court Road.

Visi lietuviai kviečiami .

SKAUTIŠKUOJU KELIU 
VADUOS POSĖDIS

LSS Europos rajono vadijos 
posėdis įvyks kovo 28 d., 14 
vai., Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park. Tai bus skautiško 
darbo savaitgalis. Pamaldos sek
madienį 11 vai.

Posėdžio tikslas aptarti 
vasaros atovyklos ruošos darbus 
ir kitus rajoną liečiančius 
reikalus.

Kviečiu visus vadovus, skau- 
tininkus-kes šio savaitgalio 
posėdyje dalyvauti. Negalintieji - 
prašomi pranešti rajono vadui.

Į savaitgalio posėdį taip pat 
kviečiami skautai vyčiai, vyr. 
skautės ir skautai.

Iki pasimatymo Sodyboje. 
Budžiu! v.s. Jaras Alkis

Europos rajono vadas

STOKE-ON-TRENT
SKYRIAUS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d. 15.00 vai., pas Br. 
Puodžiūnus, 31 Marina Drive, 
May Bank, Newcastle, įvyks 
skyriaus narių metinis susirinki
mas.

Dienotvarkėje: valdybos ir 
atstovų į suvažiavimą rinkimai 
bei kiti skyriaus veiklos reikalai.

Prašome dalyvauti.
Skyriaus valdyba

SODYBOJE
MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS

Vasario 29 d., DBLS Sodybos 
skyrius paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, sujung
damas minėjimą su metiniu narių 
susirinkimu.

Po trumpų, bet aiškių pirmi
ninko A. Klimo įvadinių žodžių 
kalbėjo paskaitininkas, Lietuvos 
kariuomenės karininkas, Jonas 
Bardziliauskas. Jautriais, prisimin
imų persunktais žodžiais, jis 
nupiešė klausytojams gyvą neprik
lausomybės kovų vaizdą, tautos 
pasiryžimą, tikėjimą ateitimi, 
išlietą kraują ir galutinę pergalę.

Po kitų kalbėtojų, paskai
tininkas su sodybiečiu Leonu 
Cicėnu, palydint akordeonu Algiui 
Klimui, užtraukė keletą šaunių 
dainelių, prie kurių prisidėjo ir 
susirinkusieji.

Susirinkimo darbo dalis praėjo 
“normaliai”. Iškelta nemaža 
klausimų, kartais jautrių, padaryta 
vertingų pasiūlymų. Perrinkta sena 
valdyba, išskyrus iždininką Vytą 
Balčikoni, kurį užklupo nelemta 
liga. Jam visi nuoširdžiai dėkojame 
už kruopščiai bei sumaningai atlik
tą darbą ir linkime greitai bei 
visiškai pasveikti. Jo vieton 
išrinkta Elsa Grygelienė. Revizijos 
komisiją sudaro: R. Sakalas, A. 
Mačiulienė ir E. Oliusevičienė. 
Metiniame Sąjungos suvažiavime 
Londone skyrių atstovaus A. 
Klimas, V. Grygelis ir J. 
Juozapavičius.

Pobūviui gražų užbaigos tašką 
padėjo Kristinos vadovaujamas 
jaunimas gyvais šokiais, gi muziką 
parūpino mūsų ištikima draugė bei 
bendradarbė Julytė.

Dėkingai įvertiname skyriaus 
valdybos įdėtas pastangas, narių 
bendradarbiavimą ir sveikiname 
mūsų jaunimą, linkėdami jam 
stiprėti ir klestoti Vasario 16-osios 
dvasioje.

A.G.

NOTTINGHAME
METINIS SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d., šeštadienį, 16.30 

vai., Latvių klube, 1 Standhill Rd., 
Nottingham, įvyks metinis skyri
aus narių susirinkimas, kuriame 
bus renkama valdyba ir atstovas į 
DBLS suvažiavimą Londone. 
Dienotvarkėje: ateities veikla ir 
kiti reikalai.

Prašome visus dalyvauti.
Skyriaus valdyba

“LJTH-EX” SODYBOJE
Gegužės 2 d. Sodyboje bus 

DBLJS-gos pirmininko ir valdybos 
rinkimai. Apie Pietų Amerikoje 
įvykusį jaunimo kongresą 
papasakos jame dalyvavę atstovai 
ir parodys ten padarytą video
filmą. Taip pat bus svarstomi lietu
vių bendruomenės reikalai ir 
uždaviniai.

Visi kviečiami dalyvauti. Man 
galite pranešti Lietuvių namų 
adresu. P. Markevičius

DBLJS pirmininkas

VAKARONĖ
Kovo 14 d. pas A. Vilčinską 

įvyks vakaronė, kurioje bus 
rodomas neredaguotas video-fil- 
mas apie jaunimo kongresą Pietų 
Amerikoje.

P. Markevičius
DBLJS-gos pirmininkas

BRADFORDE
VYTIES KLUBO 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Klubo narių metinis susirinki

mas įvyko sausio 26 d. Valdybos 
pareigūnai: pirmininkas, sekreto
rius, buhalteris ir kultūrinių reikalų 
vadovas padarė pranešimus. Klubo 
finansinė ir kultūrinė veikla įvert
inta patenkinamai. Revizijos 
komisija skirtumų neradusi. Po 
trumpų diskusijų pranešimai ir 
apyskaitos buvo patvirtintos. 
Daugumai pageidaujant, valdyboje 
esantys asmenys palikti sekantiems 
metams su teise pasiskirstyti 
pareigomis.

Aptarti klubo reikalai. 
Numatomi nedideli pakeitimai. 
Organizuojant ekskursiją į pajūrį, 
skirti vykstantiems kišenpinigių po 
5 sv.

Įvykdžius šio susirinkimo dar
botvarkę, tuojau pat buvo tęsiamas 
papildomas-specialus susirinki
mas.

Siame susirinkime priimta 
rezoliucija, pakeičiant vieną Vyties 
klubo įstatų paragrafą, kuriame 
pasakyta, “Jei kada susidarytų 
sąlygos, kad reikėtų klubą likvid
uoti, tai visą likusį kapitalą per
duoti Laisvai Nepriklausomai 
Lietuvai”.

Susirinkimui pirmininkavo 
Ašmenskas, sekretoriavo A. 
Sasnauskas.

Vėliau vaišintasi kavute ir 
užkandžiais.

Klubo valdybos nariai pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas - 
V. Gurevičius, vicepirmininkas - 
A. Bučys, sekretorius - S. Grybas, 
kasininkas - A. Traška, kultūrinių 
reikalų vadovas - A. Gerdžiūnas, 
administratorius - R. Karalius.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Minėjimas surengtas vasario 16 

d. A. Bučys įvadiniame žodyje 
paminėjo visus tris laisvos 
Nepriklausomos Lietuvos atstaty
mo paskelbimus, kurie pareikalavo 
didžių aukų. Per aukas ir per 
pasišventimą Lietuva išliko gyva. 
Pabaigoje įterpė savo eilutes apie 
tragiškus įvykius prie Televizijos 
bokšto ir Parlamento rūmų.

I. Gerdžiūnienė paskaitė keletą 
eilėraščių, tinkančių šiai progai.

P. Pucevičius parodė filmą iš 
Pabaltijo koncerto.

Ypatingai gausūs dalyviai 
vaišinosi kavute ir užkandžiais. 
Apžiūrėjo iš Lietuvos atvežtas 
didesnio formato nuotraukas apie 
tragiškus įvykius, kurias sumaniai 
parodai iškabino V. Gurevičius. 
Minėjimą pravedė A. Gerdžiūnas.

SKYRIAUS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
narių metinis susirinkimas įvyko 
vasario 23 d. Skyriaus pirmininkas 
S. Grybas, sekretorius A. Traška ir 
kasininkas V. Gurevičius 
papasakojo apie veiklą, organizuo
tus renginius - ypatingai pasisekusį 
Sąskrydį Tautos šventės proga. 
Pagerėjo skyriaus kasos stovis.

Dalyvavusių narių pageidavimu 
skyriaus valdyba palikta ta pati dar 
vieniems metams.

S. Grybas paskirtas vykti į 
Sąjungos suvažiavimą Londone. 
Pasitarta apie būsiančias diskusijas 
Londone dėl Sąjungos ateities. 
Pagrindinė daugumos nuomonė, 
kad Sąjunga, su kai kuriais 
pakeitimais, turėtų likti D. 
Britanijoje. A-tas B.

Visais reikalais prašome 
kreiptis į Lietuvos Ambasadą 

Londone:
17 ESSEX VILLAS 

LONDON W8
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Vizos išduodamos:
Pirm, ir Penkt. 10-13 vai.
Trečiadienį -14-17 vai.

PASAULYJE
NVS mokosi

Rusijos prezidentas Borisas 
Jelcinas, ieškodamas naujų ben
drabūvio formų NVS, domisi 
Britanijos Sandraugos patirtimi. 
Artimiausią mėnesį aukšto rango 
Rusijos delegacija vyks į Britaniją 
susitikimui su užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais. Nežiūrint 
to, kad Britų sandrauga yra kitaip 
sudaryta, prezidentas Jelcinas tikisi 
rasti NV Sandraugai pritaikomų 
dalykų.

Prezidentas G. Bush varžosi
Didelis prezidento Bush popu

liarumas pastaruoju metu smarkiai 
krito, o tai, vis artėjant rinki
mams, kelia respublikonų susirū
pinimą. Jo svarbiausias konkuren
tas Patrick Buchanan įgauna vis 
daugiau balsuotojų pritarimo. 
Aukščiausią populiarumo lygį G. 
Bush buvo pasiekęs po Irako karo, 
tačiau jis atslūgo, nes karas laiko
mas nebaigtu. Saddam Hussein 
tebeterorizuoja kurdus ir shitų 
musulmonus. Turi įtakos ir ekono
minė krizė.

Europa nesutinka dėl biudžeto
Britanija ketina pasipriešinti 

biudžeto padidinimui, kurio siekia 
Europos Komisijos pirmininkas 
Jacques Delors. Jis siūlo ateinančių 
penkių metų laikotarpiui padidinti 
biudžetą 30%, kad reformuoti 
žemės ūkį, padėti neturtingiems 
Bendrijos nariams, Rytų Europai ir 
buvusiai Sovietų Sąjungai. John 
Major pareiškė, kad biudžeto padi
dinimas nereikalingas, nes visa tai 
galima padaryti iš turimų resursų ; 
geriau ir taupiau juos tvarkant.
Gorbačiovas ir skundžiasi ir giriasi

Britanijos televizija rodė 
trumpą pasikalbėjimą su M. 
Gorbačiovu ir jo žmona Raisa, kur 
abu nusiskundė sunkiu gyvenimu 
ir maža pensija, kurios neužtenka 
pragyvenimui. Rubliai dingsta kaip 
vanduo, tvirtino Raisa. Nežiūrint 
to, jie turi butą Maskvoje, vilą už 
miesto, limuziną ir sargus. Buvo 
sakoma, kad Gorbačiovas galėtų 
daug uždribti paskaitomis užsieny
je, bet saugumas jo neišleidžia, nes 
jam reikės liudyti teisme, kai bus 
teisiami buvę biurokratai. Dar 
pranešama, kad Gorbačiovas par
davęs savo gyvenimo istoriją vien
ai anglų televizijos firmai. Iš gau
namų pinigų jis pasilaikysiąs tam 
tikrą procentą sau, gi likusieji bus 
investuoti į Gorbačiovo Fondą. Tik 
neaišku, koks bus to Fondo tikslas. 
Į televizijos programą jis norįs 
įtraukti ponią Thatcher ir poną 
Reagan.
Anglai kuriasi prie Karaliaučiaus

Rusija padovanojo Anglijai 
15.000 akrų žemės Karaliaučiaus 
srityje tam, kad žemės ūkio spe
cialistai įkurtų ten pavyzdingą ūkį, 
kuriame ir rusų žemdirbiai galėtų 
mokytis ūkininkavimo. Ši sritis, 
dabar vadinama Kaliningrado sriti
mi, anksčiau nepriklausė Rusijai, 
o ir susisiekimas su ja įmanomas 
tik per Lietuvą ir Lenkiją. 
Nuogąstaujama, kad Rusija gali 
pareikalauti iš Lietuvos koridori
aus tam reikalui, kas gali sudaryti 
priežastį naujiems ginčams. 
Senovėje Karaliaučiaus sritis, vad
inama Prūsija, priklausė Lietuvai.

Gorbačiovas giria popiežių
“Popiežius daugiau negu bet 

kuris kitas asmuo prisidėjo prie 
karo užbaigimo ir Rytų Europos 
atvedimo prie demokratijos. Šian
dien galime sakyti, kad viskas, kas 
įvyko Rytų Europoje nebūtų įvykę 
be šito popiežiaus” - rašo M. 
Gorbačiovas italų laikraštyje “La 
S tampa”

D. BRITANUOS PARAMA 
ESTIJAI

Didžiosios Britanijos ambasa
dorius perdavė Talino vykdoma
jam komitetui pirmąją vaistų siun
tą. Tai Anglijos medicininė parama 
Estijai. Siuntos vertė - 50 tūks
tančių dolerių. Tai Dartfordo 
miesto dovana Talinui.

“Baltija” - ELTA
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