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DIENOS AKTUALIJA

PIRMASIS POKARINIS LIETUVOS SEIMAS PRADĖJO DARBĄ ,
O NAUJASIS SEIMO PIRMININKAS A. BRAZAUSKAS
LAIKINAI EINA PREZIDENTO PAREIGAS
dradarbiavimo su KGB. A. Patackas
pasinaudojo įstatymo numatyta teise
prisiekti atskirai.

SEIMAS IŠ ŠALIES

Tautiška giesmė aidi po Seimo rūmų skliautais.
G. Svitojaus (ELTA) nuotr.

Vilnius. Seimo rūmai. Lapkričio
25-ąją, nuo pirmojo rinkimų turo pra
ėjus lygiai mėnesiui, pirmasis pokari
nis Lietuvos Seimas susirinko į pir
mąjį posėdį, prieš kurį vyravo nervin
ga atmosfera.
Septyni Vyriausiosios rinkimų ko
misijos nariai pareiškė atskirąją nuo
monę, kuria pareikalavo, kad remian
tis Laikinosios komisijos KGB veik
lai ištirti teiktais duomenimis ir įsta
tymu “Dėl deputatų, įtariamų sąmo
ningu bendradarbiavimu su kitų vals
tybių specialiosiomis tarnybomis
mandatų patikrinimu”, Seimo na
riams Leonui Alesionkai, Aleksand
rui Bendinskui, Arvydui Ivaškevi
čiui, Česlovui Juršėnui, Vytautui Kanapeckui ir Vytautui Petkevičiui būtų
pritaikyta šio įstatymo procedūra.
Pastarieji tai įvertino kaip įžūlią
politinę provokaciją ir kreipėsi į Ge
neralinį prokurorą A. Paulauską, kad
šis teisiškai įvertintų minėtų pareigū
nų atskirąją nuomonę.
Tuo pačiu metu Aukščiausiame
teisme atsidūrėLDDP pareiškimas,
kuriuo teismo prašoma įvertinti VRK
sprendimą dėl rinkimų rezultatų pa
keitimų LDDP nenaudai trijose apy
gardose, kur pergalė buvo priteista
Sąjūdžio ir Tautininkų sąjungos kan
didatams.
Prie KGB rūmų išvakarėse įvyko
incidentas tarp rūmus ėmusių saugoti
Vidaus kariuomenės dalinių ir AT
apsaugos skyriaus vyrukų. Į konflik
to vietą buvo išvykęs premjeras A.
Abišala. Didesnių pasekmių pavyko
išvengti.

PIRMASIS POSĖDIS
Seimo rūmų posėdžių salė buvo
pilnutėlė dar prieš posėdžio pradžią
vidurdienį. Spaudos ložėje sėdėjo ne
priklausomybės akto signatarai, o
žurnalistai grūdosi balkone, jų kaip ir
prieš 2,5 metų buvo itin gausu. Visų
žvilgsniai krypo į salę, kurios kairio
joje pusėje švietė visai nauji veidai,
tik priekyje, kėdėje, kurioje anksčiau
sėdėjo Liberalų frakcijos pirmininkas
E. Vilkas, ryškėjo impozantiška Al
girdo Brazausko figūra. Fotografai
ten ir kreipė savo blykstes. Ne visi
LDDP nariai sėdėjo kairėje pusėje neužteko vietos. Dešinėje atsidūrė ir
8 socialdemokratai, 4 lenkai ir 2 cent
ristai. Tik už jų neįprastai susispaudę
glaudėsi 30 Sąjūdžio deputatų.

Seniausias Seimo deputatas 83
metų akademikas Juozas Bulavas,
paties Antano Sniėčkaus dukart iš
mestas iš kompartijos (vieną dar ne
priklausomoj Lietuvoje) ir priimtas į
ją atgal jau po LKP atsiskyrimo nuo
Maskvos, buvęs Sąjūdžio iniciaty
vinės grupės narys, kaip priklauso
pagal naująją Lietuvos Konstituciją,
pradeda Seimo pirmąjį posėdį.
Laikrodis rodo keturias minutes
po dvyliktos, kai Juozas Bulavas iš
taria pirmuosius žodžius. Triukšmas
rimsta, skamba pirmieji Tautiškos
giesmės žodžiai.
Laima Andrikienė ir Algirdas
Patackas įteikia puokštę gėlių AT
pirmininkui Vytautui Landsbergiui.
“Tai tragiškas momentas”, sako
Algirdas Patackas. Dauguma dalyvių
atsistoja, kairieji - taip pat. Negirdėta
veikėja L. Miškinienė už savo vyres
niųjų kartą laiduoja kaip nebalsavusią
už komunistus. Ji taip pat gražiu žo
džiu mini V. Landsbergį. Bronius
Nainys, PLB valdybos pirmininkas
irgi dėkoja V. Landsbergiui ir linki
Seimui dirbti tautos ir valstybės ge
rovei.
“Mūsų kelias nėra rožėmis klo
tas", sako Juozas Bulavas, pastebėjęs,
kad jam didelė garbė ir atsakomybė
pradėti posėdį. “Lietuvos žmonės
balsavo už santarvę ir demokratiją, ir
mes turime veikti tautos gerovei”, sako Seimo senjoras, skelbdamas,
kad dabar Seimo nariai duos prie
saiką.
Penkiolika minučių po dvyliktos
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
Mindaugas Lošys, vilkįs juoda man
tija, įžengia į tribūną ir paaiškina
priesaikos procedūrą.

Pirmas įspūdis toks, kad Seimas
yra vyresnis už AT. Kaip atrodo iš
spaudos ložės, LDDP pusėje vyrauja
žilos ir plikos galvos, jie turi tik tris
moteris. Be 83 metų Juozo Bulavo
garbaus amžiaus yra sulaukę ir kiti
LDDP frakcijos nariai - buvęs Vil
niaus universiteto rektorius akade
mikas J. Kubilius, buvęs kolūkio
pirmininkas A. Giedraitis, agronomas
A. Būdvytis, akademikas, žinomo re
voliucionieriaus, 1926 m sušaudyto
Kaune Karolio Požėlos sūnus Juras,
buvęs Stalino gulagų kalinys A. Bendinskas jau perkopę arba kopiantys į
septintąją dešimtį.
LDDP pusėje yra trys Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės nariai (V. Pet
kevičius, B. Genzelis ir J. Bulavas),
pirmojo Sąjūdžio Seimo nariai V.
Velikonis ir M. Stakvilevičius.
LDDP turi 4 rašytojus (A. Pocius, J.
Nekrošius, V. Bubnys, V. Petke
vičius) ir du filosofus - J. Karosą ir
A. Lozuraitį.
Pirmąją dieną Sąjūdis pratinosi
būti opozicija. “Būti opozicijoje
nereiškia kliudyti”, - sakė V. Lands
bergis “Lietuvos ryto” koresponden
tui, tačiau matėsi, kad Sąjūdžio flan
gas visą dieną, ypač prasidėjus Seimo
pirmininko rinkimams, stengėsi nu
tęsti laiką, mėgino duoti daug klau
simų, kai kada net nesiklausę pre
tendentų kalbų. Posėdį vedęs Juozas
Bulavas keliskart buvo priverstas
priminti ekspremjerui Gediminui
Vagnoriui, kad šis kalbėtų į temą.
LDDP kandidatas A. Brazauskas,
regis, turėjo kandidatuoti vienas, nes
Sąjūdis savo kandidato į Seimo pir
mininkus nekėlė. Demokratiją išgel
bėjo Socialdemokratų partijos pirmi
ninkas prof. Aloyzas Sakalas.
Balsavimo biuletenius suskaičia
vus pasirodė, kad už Algirdą Bra
zauską balsavo 81 deputatas, už
Aloyzą Sakalą tik 7, keturi balsavo
prieš abu, o dauguma sąjūdininkų ir
krikdemų visai nebalsavo. Taip A.
Brazauskas atsirevanšavo už šioje sa
lėje patirtą prieš 2,5 metų pralai
mėjimą rezultatu 37-91 ir sugrįžo į

buvusį savo kabinetą trečiajame
aukšte.
V. Landsbergis liko be gausiai jį
visur lydėjusios apsaugos, o A. Bra
zauskas jau yra pasakęs, kad jam
vienu metu užteks ir kokio vieno sar
gybinio, ir jis nemato reikalo sėsti į
vakarietišką šarvuotą mašiną, įsigytą
V. Landsbergio. Sklando kalbos, kad
LDDP jau yra paruošę deputatų algų
sumažinimo projektą.
Paskelbus rezultatus kairė pakyla
iš vietų, A. Brazauskui teikiamos gė
lės, jį apipuola fotografai. A. Bra
zauskas lipa į pirmininko vietą. Maž
daug 20 vai. 20 minučių tylint de
šinei ir plojant kairei, o taip pat plo
jant kairėje ir visuose balkonuose jis
pradeda pirmąjį savo žodį.
“Mieli kolegos, Lietuvos Seimo
nariai, gerbiamieji svečiai, aš širdin
gai dėkoju visiems čia esantiems, ir
tiems, kurie balsavo už ir tiems, kurie
balsavo prieš mane todėl, kad mums
visiems ilgai teks išbūti šioje salėje”,
- sako ponas A. Brazauskas, kuris
iškart prisimena, jog šiandien soedemui prof. K. Antanavičiui sukako 55
metai, tad sveikina ji su gimtadieniu.
Paskui A. Brazauskas pasiūlo
Česlovą Juršėną, 54 metų deputatą, iš
profesijos žurnalistą ir partinį darbuo
toją savo pavaduotoju. Sąjūdis ir jo
blokas pasako, kad šiame balsavime
nedalyvaus, nes norėtų pirma ištirti,
ar Č. Juršėnas nebuvęs KGB agentu.
73 balsais “už” Č. Juršėnas tampa
Seimo pirmininko pavaduotoju. Tada
84 balsais “už” A. Brazauskas prade
da laikinai eiti Prezidento pareigas, o
Č. Juršėnas - Seimo pirmininko pa
reigas.
A. Abišalos vyriausybė atsistaty
dina, bet toliau iki naujos Vyriau
sybės suformavimo eis savo pareigas.
Kas formuos naują Vyriausybę?
A. Abišala buvo iš anksto pa
reiškęs nebūsiąs LDDP kontroliuoja
mos Vyriausybės vadovu. į premjero
kėdę pakviestas dabartinis viceprem
jeras B. Lubys - buvęs AT liberalų
frakcijos narys, tačiau šiuo metu ne
susijęs su Liberalų sąjunga ir jos pa
sirinkta nuostata naujos Vyriausybės
atžvilgiu. Iš patikimų šaltinių sužino
jome, kad jis preliminariai sutiko,
tačiau su sąlyga laikinai eiti premjero
Tęsinys 3 psl.

ALGIRDAS MYKOLAS
BRAZAUSKAS

Gimė 1932 09 22 Rokiškio mies
te, lietuvis. 1956 m. baigė Kauno
politechnikos institutą, inžinierius.
Ekonomikos mokslų kandidatas.
1956-1958 m. dirbo įvairiose
statybos organizacijose ir įmonėse
vyresniuoju inžinieriumi; 19581962 m. - Energetikos statybos tres
te valdybos viršininku, Kauno gelž
betoninių konstrukcijų gamyklos
statybos direktoriumi; 1962-1965
m. - Lietuvos TSR statybinių me
džiagų pramonės valdybos virši
ninku; 1965-1966 m. - Lietuvos
TSR statybinių medžiagų pramonės
ministru; 1967-1977 m. - Lietuvos
TSR valstybinio plano komiteto
pirmininko pirmuoju pavaduotoju.
1977-1988 m. Lietuvos komunistų
partijos Centro komiteto sekretoriu
mi ekonomikai ir ūkiui. 1988-1990
m. - šios patijos Centro komiteto
pirmuoju sekretoriumi ir Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo pirmi
ninku 1990 m. Nuo 1990 m. kovo
mėn. iki gruodžio mėn. Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko
pavaduotojas.
Nuo 1967 m. buvo renkamas
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputatu, 1990 m. - Lietuvos
TSR AT Prezidiumo Pirmininku.
1989 m. išrinktas TSRS liaudies
deputatu Vilniaus Lenino teritorinėje
rinkiminėje apygardoje; 1989-1990
m. buvo TSRS AT nariu.
Vedąs, išaugino dvi dukras.
Išrinktas Kaišiadorių rinkimi
nėje apygardoje Nr. 123.

SEIMO NARIAI PRISIEKĖ
LIETUVAI
Pirmasis priesaiką davė Z.
Adomaitis, LDDP atstovas, buvęs il
gametis gero kolūkio pirmininkas. “Ir
tepadeda man Dievas”, baigė jis savo
priesaiką, nors pastarąjį sakinį Kons
titucija leidžia ir praleisti. Daugumas
LDDP narių, tarp jų ir Algirdas Bra
zauskas, prisiekė ištardamas ir šį
sakinį.
Su visais atsisakė prisiekti Są
jūdžio deputatas Algirdas Patackas,
sakydamas, kad Aukščiausiasis Teis
mas atmetė prašymą ištirti bylas 6
Seimo narių, LDDP atstovų dėl ben

Jono Varno piešinys

EUROPOS
2 LIETUVIS
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Baigėsi "Italų operos savaitė"

Konkurso nugalėtojai (iš kairės): Liudas Norvaišas, Ligita Rač
kauskaitė, Vytautas Juozapaitis ir Asta Zubaitė.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
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VYTAUTAS LANDSBERGIS APIE
LIETUVOS VIDAUS IR UŽSIENIO POLITIKOS
PERSPEKTYVAS
Vytautas Landsbergis pokalbyje
su “Lietuvos aido” vyriausiuoju re
daktorium Saulium Stoma pasakė nesitikįs, kad kairiosioms politinėms
jėgoms Seime laimėjus mandatų dau
gumą įvyktų staigus oficialiosios
Lietuvos politikos lūžis. Jis sakė, kad
galima laukti nebent staigesnių vidaus
politikos ir ypač - struktūrų lūžių.
Tačiau, pažymėjo Vytautas
Landsbergis, nebūtų naudinga ardyti
mūsų kurtas valstybės struktūras. Pir
miausia tai liečia krašto apsaugą. “Aš
manau, kalbėjo Vytautas Landsber
gis, kad į Krašto apsaugos ministeriją
turi būti žiūrima kaip į viršpartinę
struktūrą, į kurią žmonės atėjo ne
dirbti kuriai nors vyriausybei, o tar
nauti Lietuvai ir ginti Lietuvą nuo bet
kokio priešo, bet kuriai vyriausybei

esant”. Krašto apsaugos sistemos ar
dymas, Vytauto Landsbergio nuo
mone, būtų destabilizuojantis Lietuvą
veiksnys ir galėtų būti labai pavojin
gas.
Kiek anksčiau Vytautas Lands
bergis sakė tikįs, jog per pustrečių
metų Lietuvos nutiesti tiltai į Vakarus
nebus sudeginti. Esmingiausios Lie
tuvos valstybės nepriklausomybės
įtvirtinimo problemos, pažymėjo jis,
jau vien todėl būtina išlaikyti orien
taciją į Vakarus.
Lietuvos Demokratinės darbo par
tijos lyderis Algirdas Brazauskas sa
kė irgi iš esmės nekeisiąs Vytauto
Landsbergio ir jo šalininkų politinio
kurso, tačiau iki šiol vykdytos eko
nominės politikos pataisos, jo nuo
mone, būtinos.

TRIUKŠMAS DĖL KGB ARCHYVŲ
Pirmadienį Vilniuje Gedimino
prospekte prie buvusio KGB pastato
susirinko keli šimtai žmonių, pasi
ryžusių, kaip jie sakė, apsaugoti
KGB archyvus. Seimo rinkimus lai
mėjusios Lietuvos demokratinės dar
bo partijos kai kurie vadovai prieš
kelias dienas buvo pareiškę, kad juos
reikėtų sunaikinti arba ilgam laikui
užkonservuoti.
Buvusiame KGB pastate dabar
įkurtas Lietuvos genocido aukų mu
ziejus. Jame saugoma keliasdešimt
tūkstančių politinių kalinių bylų bei

kiti sovietų nusikaltimus liudijantys
dokumentai. Neabejojama, kad mu
ziejaus archyve yra KGB agentų kar
totekos.
Aukščiausiosios Tarybos Laiki
noji komisija KGB veiklai Lietuvoje
tirti jomis remdamasi šiemet pateikė
duomenis apie kai kurių AT deputatų
bendradarbiavimą su KGB. Keturi
deputatai buvo eliminuoti iš Aukš
čiausiosios Tarybos.
Dabar pastatą saugo Vidaus reika
lų ministerijos pareigūnai.

Fotofaktai
Pašventintas paminklo
Atlanto nugalėtojams
akmuo

Kaune, Ąžuolyno parke, iškil
mingai pašventintas paminklo Ste
ponui Dariui ir Stasiui Girėnui kerti
nis akmuo. Monumentas narsiems la
kūnams bus pastatytas pagal prieš
karą skulptoriaus Broniaus Pundziaus
sukurtą projektą.
Paminklą tautos didvyriams nu
matoma atidengti 1993 m. liepos 17d.,
minint skrydžio per Atlantą 60-ąsias
metines.
Nuotraukoje: prie busimojo
paminklo S. Dariui ir S. Girėnui.
K. Jūrelės (ELTA) nuotr.

Panevėžio stikliai krizės
nejaučia

ELTA

JUNGTINIŲ TAUTŲ PRITARIMAS

Dar baudžiavos laikais pastatyta iš buvusios Pašiaušės bažnyčios plytų,
seniausioji Šiaulių mokykla, buvusi berniukų gimnazija, dabar - J. Janonio
vidurinė mokykla, gyvuoja jau 141-erius metus. Apie penkis tūkstančius
auklėtinių paruošė savarankiškam gyvenimui ši mokykla. Apie įžymiau
sius - P. Vileišį, P. Višinskį, S. Kairį, brolius Biržiškas, J. Paukštelį, S.
Sondeckį, V. Čekanauską ir daugelį kitų, baigusių seniausią miesto
mokyklą, pasakoja mokytojo Jono Krivicko įsteigtas Istorijos muziejus.
J. Janonio vidurinė mokykla Šiauliuose. A. Dilio (ELTA) nuotr.

Kaip dieną ir naktis
Ne taip seniai kairioji opozicija
Lietuvoje buvo kaltinama pagalių
kaišiojimu dešiniesiems į ratus.

R. Ozolas “Atgimimo” savaitraš
tyje 11 23 straipsnyje “Seimas” ima
reikšti priešingus nuogąstavimus.
“Parlamento darbingumas, regis, tikrai
priklausys ne tiek nuo kairės vienin
gumo, kiek nuo dešinės elgsenos. Kad
ir neturėdama daugumos, dešinioji
parlamento pusė galės rasti būdų
blokuoti jai nepriimtinus principinio
pobūdžio nutarimus, todėl daug kas
priklausys nuo jos geros valios - kiek
dažnai tuos blokavimo mechanizmus
ji leis į apyvartą. Atsimenant karčią
“parlamentinės rezistencijos” patirtį ir
tą faktą, kad pajėgiausias “rezisten
cines asmenybes” Seime dešinė iš
saugojo, didelio geraširdiškumo tikėtis
vargu ar verta”. Straipsnio autorius
taip pat numato ir kairiųjų skilimą atei
tyje. Jau dabar galima juose išskirti tris
pakankamai ryškius klodus - komu
nistinį, socialistinį ir socialdemo
kratinį. Visa tai tėra prielaidos Seimo
tikrovei ir jos faktams prognozuoti pažymima straipsnyje.

Nelaimingas terminalas
Savaitraštis "Litas" Nr. 48 vėl
rašo apie galutinai ir neišspręstą
naftos tiekimo iš Vakarų problemą.

R. Jusionio straipsnyje “Terminą-

Jungtinių Tautų Generalinė Asam
blėja trečiadienį vienbalsiai priėmė
rezoliuciją, kuria raginama visiškai
išvesti Rusijos kariuomenę iš Latvijos,
Estijos ir Lietuvos.
Rezoliucija, gerai įvertinus nese
niai pasirašytą Rusijos ir Lietuvos su
tartį, kitų dviejų Baltijos šabų vyriau
sybės raginamos pasirašyti tokias su
tartis bei visos užsienio kariuomenės
išvedimo tvarkaraščius.
Ir Maskva, ir Baltijos valstybės pa
lankiai sutiko šį dokumentą, kuriuo
taip pat kreipiamasi į JTO generalinį
sekretorių “panaudoti visus savo tu
rimus įgaliojimus, stengiantis palen
gvinti visišką užsienio kariuomenės iš
Estijos, Latvijos ir Lietuvos išve

SEPTYNIOS DIENOS
las” pažymima, kad garsi amerikiečių
firma “Fluor Daniel Williams Bro
thers” rengia naftos terminalo statybos
projektą tarp pirmosios ir antrosios
Melnragių, o mes - vis dar neapsisprendžiame. JAV vyriausybė darbui
su šia firma labdaros būdu skyrė 220
tūkst. JAV dolerių. Lietuvos Vyriau
sybė nutarimą dėl terminalo statybos
yra priėmusi, bet iki šiol nesugebėta
deramai susitarti su Klaipėdos miesto
deputatais, vadovais, visuomene. “Tai
yra ne tik terminalo statybos, bet pla
tesnė problema” - pažymima straips
nyje. “Sis variantas klaipėdiečiams
ekologiniu požiūriu gal ir ne visai
naudingas, tačiau strateginiu bei visos
Lietuvos atžvilgiu - priimtiniausias ir
vienintelis”. “Fluor Daniel” firmos
pasirinkimą lėmė jų kompetencija,
profesionalumas ir tai, kad jų darbą
finansavo patys amerikiečiai. Si firma
panašius projektus yra rengusi dauge
liui šalių. Pagal jų projektą apytikslė
viso tenninalo su vamzdynais kaina 308 mln. JAV dolerių. O pastatytas jis
būtų per 3-4 metus. Gyvenvietė pagal
amerikiečių projektą naikinama
nebus, pats terminalas vėliau pasi
darys nemažu valiutinių įplaukų
šaltiniu. Beje, kaip buvo pažymėta
Energetikos ministerijoje, Venstpilio variantas Lietuvai nėra paran
kus, nes vien už naftos transpor
tavimą turėtume latviams mokėti
36 mln. JAV dolerių per metus.

Lietuviai-rūkoriai?
Savaitraštis “Amžius” Nr. 78
spausdina L. Eigirdaitės straipsnį “Ar
atsisakys rūkoriai nelemto įpročio?”

Tarptautinės nerūkymo dienos pro
ga Kaune paskelbtas konkursas - pir
mą kartą Lietuvoje, bet ne naujiena ci
vilizuotame pasaulyje - rašoma laik
raštyje. Rūkoriai, atlikę tam tikras pro
cedūras turės galimybę įsigyti televi
zorių, dviratį, kedus ar daug kitų genį
dalykų, jei per du mėnesius neuž
trauks dūmo (bus patikrinti specialiu
prietaisu,"kai tikinama straipsnyje anglišku, todėl patikimu). “Pamėginti
verta jau vien dėl to, kad per du mė
nesius nerūkius pagerės savijauta, bus
galimybė visam laikui atsikratyti šiuo
įpročiu, atsigaus veido spalva, nustos
girgždėjęs balsas. Manau, Kaune bent
jau du mėnesius rūkalių gerokai su
mažės” - teigia straipsnio autorė.
Straipsnyje pateikiama ir šiek tiek sta
tistikos. Lyginant Lietuvą su kitomis
Europos šalimis mirtingumas nuo
vėžio mūsų krašte didžiausias. Kaune
išsijuosę plėšia dūmą 60% vyrų ir
10% moterų.

Masažas
Dar viena naujovė laisvoje Lietu
voje - individuali įmonė “Masažas”.

dimą”.
Rezoliuciją Generalinei Asam
blėjai pateikė Latvijos ministras pir
mininkas Įvaras Guodmanis. Jis visų
Baltijos valstybių vardu pareiškė, jog
tikisi, kad santykių su Maskva nor
malizavimo procesas, Jungtinių Tautų
padedamas, taps nuoširdus.
Rusijos ambasadorius Julijus Voroncovas pareiškė, kad kai kurios pa
veldėtos iš praeities problemos gali
būti išspręstos tik bendromis pastan
gomis, tačiau pridūrė, jog Maskva yra
aiškiai įsipareigojusi kuo greičiau iš
vesti savo kariuomenę iš Baltijos
šalių.
AP, AFP, ITAR-TASS

Apie tai informuoja “Pirmadienis” 11
21/23.
Vilniuje už palyginti nedidelę su
mą čia norinčiuosius aptarnaus 5 spe
cialistai, galintys atlikti gydomuosius
ir profilaktinius masažus bei manu
alinę terapiją. Firmos įkūrėjai teigia,
kad masažas bus ne vien gydomoji
priemonė, bet žmonės kreipsis ir- no
rėdami atsigauti, sustiprėti. Kol kas,
deja, nelabai aišku, ar firma galės
išsilaikyti. Tai priklausys nuo klientų, nurodoma laikraštyje. Masažų kainos
nuo 50 iki 250 talonų.

Keturiomis pamainomis, negesi
nant krosnies, dirba Panevėžio “Ek
rano” plataus vartojimo gaminių ga
mybos baras. Iš tonos stiklo (toks kros
nies našumas per parą) pagamina kelis
tūkstančius stiklinių, salotinių, taurelių.
Per spalio mėnesį stiklo gaminių
pagaminta už vieną milijoną talonų. Ji
realizuojama Lietuvoje, yra palyginti
nebrangi, ją noriai perka eiliniai varto
tojai bei privačių kavinių savininkai.
Nuotraukoje: stiklo gaminių kont
rolierė Vilma Žiužnytė savo baro pro
dukcija patenkinta A. Sabaliausko
(ELTA) nuotr.

Katalikiškas darželis

Pasiilgom pogrindžio abortų?
Katalikų laikraštis “XXI amžius”
11 20 kelia jau seniai pasaulyje
aptarinėjamą abortų problemą. V.
Litvinavičiaus pateiktame straipsnyje
“Abortai. Situacija ir argumentai” be
kita ko svarstomas ir nelegalių abortų
klausimas.

Mat, uždraudus abortus, turėtų pa
gausėti nelegalių abortų, o tai tuo pa
čiu padidins ir mirtingumą. “Nėra
pagrindo baimintis šarlataniškų abortų
skaičiaus didėjimo. Statistika, kuri fik
suoja nelegalius abortus, nurodo, kad
juos atlieka kvalifikuoti medikai”.
Straipsnyje teigiama, kad įvairūs
šaltiniai nurodo 80-90 % kvalifikuotų
medikų indėlio į šį reikalą. Straipsnyje
keliama mintis laikyti gyvu kūdikiu
visa, kas yra moteryje nuo pradėjimo
pradžios...
V. Dimas

Panevėžyje atidarytas antrasis
katalikiškas darželis "Eglutė". Jis įkur
tas šių metų rugsėjo mėnesį, refor
mavus Panevėžio 13-ąjį vaikų darželį.
Jį lanko per aštuoniasdešimt vaikučių.
Iš kairės: darželio auklėtiniai Ma
rius Ligeika, Vilimą Astrauskaitė ir Li
na Diktanaitė.
A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.
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pareigas, t. y. kol bus išrinktas prezi
dentas.
LDDP pageidauja naujojoje Vy
riausybėje matyti energetikos mi
nistrą L. Ašmantą, transporto mi
nistrą J. Biržišką, krašto apsaugos
ministrą A. Butkevičių, architektūros
ir urbanistikos ministrą A. Nasvytį.
Kaip pavyko sužinoti, jie prelimina
riai sutiko su tokiais siūlymais. Pavy
ko patirti, kad A. Brazauskas kuo
skubiausiai ieškos naujo ambasado
riaus Maskvoje, nes E. Bičkauskui
tapus deputatu, jis nebegalės dirbti
pasiuntiniu Rusijoje.
LDDP ypač netenkina dabartinė
užsienio politikos, finansų, eko
nomikos ir žemės ūkio padėtis. Į už
sienio reikalų ministro postą vietoj
LKDP atstovo A. Saudargo manyta
siūlyti Lietuvos ambasadorių Bel
gijoje P. Kūrį arba laikinąjį reikalų
patikėtinį Rusijoje E. Bičkauską.
Tačiau P. Kūris atsisakė, o E. Bič

kauskui konkretaus siūlymo dar ne
pateikta.
LDDP pageidautų Ekonomikos
ministerijoje matyti liberalų, tačiau
jie yra pareiškę neužimsiu politinių,
t.y. ministrų, postų naujajame kabi
nete. Panašūs santykiai yra ir su Tau
tos pažangos judėjimu. O į ekono
mikos ministro kėdę yra rimtų pre
tendentų iš pačios LDDP, pavyz
džiui, P. Gylys, J. Veselka, L. K.
Jaskelevičius.
Žemdirbių sąjungos pirmininko
V. Velikonio pavardė skamba tarp
pretenduojančių į žemės ūkio mi
nistro postą.
Aukštuose LDDP sluoksniuose
manoma, kad kelis ministrų portfe
lius galėtų turėti ir socialdemokratai,
pavyzdžiui, finansų ministro. Dau
giausiai kalbama apie buvusį AT,
dabartinį Seimo deputatą A. Rudį.
Sveikatos apsaugos ministru žadama
palikti socialdemokratą J. Oleką, bet
LSDP vadovybė buvo neketinusi eiti
į Vyriausybę.

Vietoj vidaus reikalų ministro P.
Valiuko ketinama pasodinti vieną iš
artimiausių jo aplinkos žmonių. Mi
nimos policijos generalinio komisaro
P. Liuberto ir ministro pavaduotojo,
vidaus kariuomenės vado A. Svetulevičiaus pavardės.
Po pirmosios Seimo darbo dienos
surengtoje preskonferencijoje LDDP
lyderiai minėjo, kad Seimas nepo
sėdžiaus taip dažnai kaip Aukščiau
sioji Taryba: galbūt tik kartą per
savaitę.
Nepriklausomybės signatarai jau
pamirštami. Seimo salėje lyg ir
viskas priminė AT salę tą atmintiną
1990 metų kovą. Bet čia buvo tai,
apie ką tada jauni deputatai tik svajo
jo: užsienio šalių vėliavėlės, žy
mėjusios čia akredituotų valstybių
ambasadorių sėdėjimo vietas. Lie
tuva yra laisva nepriklausoma val
stybė. Prasideda dar vienas jos gy
venimo etapas.
Rimas Užpelkis

gw*
>

iut> > »

Seimo deputatas dr. K. Bobelis iš Floridos gera nuotaika pradeda naujas savo pareigas. Artimųjų draugijoje Seimo
koridoriuose jį užfiksavo ELTA fotokorespondentas Gediminas Svitojus.

LIETUVOS SEIMO NARIAI
Sąjūdžio koalicija
L V. Aleknaitė-Abramikienė
2. N. Ambrazaitytė
3. L. Andrikienė
4. K. Dirgėla
5. J. Dringelis
6. A. Eigirdas
7. A. Endriukaitis
8. P. Giniotas
9. R. Hofertienė
10. J. Janonis
11. E. Jarašiūnas
12. V. Jermolenka
13. J. A. Katkus
14. A. Kubilius
15. V. Landsbergis
16. V. Lapė
17. T. Lideikis
18. J. Listavičius
19. S. Malkevičius
20. A. Patackas
21. K. P. Paukštys
22. A. Račas
23. A. N. Stasiškis
24. P. Tupikas
25. K. Uoka
26. G. Vagnorius
27. A. Vaišnoras
28. E. Zingeris
29. S. Šaltenis
30. V. Žiemelis

Lietuvos socialdemokratų partija
1. V. P. Andriukaitis
2. K. Antanavičius
3. R. J. Dagys
4. N. Medvedevas
5. J. Pangonis
6. V. P. Plečkaitis
7. A. Rudys
8. A. Sakalas
1.
2.
3.
4.

Lietuvos lenkų sąjunga
R. Maceikianecas
G. J. Mincevičius
A. Plokšta
Z. Simenovič

Krikščionių demokratų sąjungos ir
Lietuvos tautinio jaunimo “Jaunoji
Lietuva” sąjungos susivienijimas
“Už vieningą Lietuvą"
1. K. Bobelis

Lietuvių tautininkų sąjungos
(Lietuvių tautininkų sąjungos,
Nepriklausomybės partija) sąrašas
1. A. Baležentis
2. L. Milčius
3. K. Skrebys
4. M. Treinys

Lietuvos krikščionių demokratų
partijos,
Lietuvos politinių kalinių ir

tremtinių sąjungos ir Lietuvos
demokratų partijos
jungtinis sąrašas
1. J. Beinortas
2. V. Bogušis
3. V. Briedienė
4. B. Gajauskas
5. P. Jakučionis
6. P. Katilius
7. K. Kryževičius
8. K. Kuzminskas
9. P. A. Miškinis
10. V. Petrauskas
ILS. Pečeliūnas
12. R. J. Raškinis
13. A. Saudargas
14. J. Tartilas
15.1. Uždavinys
16. M. Čobotas
17. Z. Sličytė
18. E. J. Kunevičienė-Misevičiūtė
Lietuvos demokratinė darbo partija
1. Z. Adomaitis
2. A. Albertynas
3. L. Alesionka
4. V. Arbačiauskas
5. V. Astrauskas
6. A. Bajoras
7. J. G. Baranauskas
8. A. Baskas

R. BANIONIO

“DŽIAZAS”

Gimė 1938 05 18 Ignalinos
rajone, Panižiškės kaime, lietu
vis. 1960 . baigė Vilniaus valsty
binį universitetą, žurnalistas;
1973 m. - Leningrado aukštąją
partinę mokyklą.
1958-1960 m. dirbo “Staty
bos” savaitraščio, 1960-1964 m.
- “Tiesos” laikraščio redakcijose
korespondentu; 1964-1973 m. Lietuvos televizijoje komentato
riumi, vyriausiuoju redaktoriumi;
1973-1975 m. - Lietuvos komu
nistų partijos Centro komitete
instruktoriumi; 1975-1978 m. Lietuvos TSR Ministrų Taryboje
skyriaus vedėjo pavaduotoju;
1978-1983 m. - “Vakarinių nau
jienų” laikraščio vyresniuoju re
daktoriumi; 1983-1988 m. - Lie
tuvos komunistų partijos Centro
komitete sektoriaus vedėju;
1988-1989 m. - Lietuvos televi
zijoje politikos apžvalgininku;
1989- 1990 m. - Lietuvos TSR
Ministrų Tarybos informacijos
atstovu, 1990-1991 m. - Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ryšių
su Aukščiausiąja Taryba ir infor
macijos atstovu. 1991 m. Lietu
vos Respublikos Vyriausybės
patarėjas informacijos klausi
mais.
Lietuvos demokratinės darbo
partijos narys, šios partijos tary
bos ir prezidiumo narys. Lie
tuvos žurnalistų sąjungos valdy
bos ir valdybos sekretoriato
narys, Vyriausiosios enciklope
dijų redakcijos mokslinės
redakcinės tarybos narys. Yra
išleidęs knygų tarptautinio
gyvenimo, politikos klausimais.
Vedęs, išaugino sūnų.
Išrinktas Švenčionėlių rin
kiminėje apygardoje Nr. 109
(Švenčionių rajonas).

Trečiadienį Vilniaus kino centras
kvietė į jauno, bet jau žinomo reži
sieriaus Raimundo Banionio filmo
“Džiazas” premjerą. Po filmo per
žiūros kūrybinė grupė, svečiai, klau
sėsi džiazo, bendravo. Ypač popu
liams tarp žurnalistų buvo filmo pro
diuseris Aidas Strazdas: buvo smalsu,
kas išdrįso rizikuoti savo pinigais rem
damas kiną (vyrauja nuomonė, jog bet
koks filmas Lietuvoje yra nuostolin
gas). Režisierius tikisi, kad “Džiazas”
sudomins užsienio žiūrovus, o už gau• tą valiutą bus galima grąžinti kreditus.
Kas skaitė J. Grušo “Meilė, džiazas
ir velnias”, nustebs: filmo siužetas da
ro drąsius posūkius, nutoldamas nuo
originalo. Tačiau pagrindinės idėjos
(santykiai su tėvais, vidinis paauglių
pasaulis, į kurį bando įsiterpti ir sep
tintojo dešimtmečio rutina, ir meilė, ir
velnias) nesikeičia nuo to, kokia for
ma jos pateiktos.
Ar pavyko išvengti lietuviškiems
filmams būdingo bruožo? Žiūrovus
turėtų sudominti pagrindinių herojų
vaidmenų atlikėjų duetas Alante Ka
valiauskaitė ir Dainius Kazlauskas.
Alante nėra profesionali aktore, tai jos
pirmas ir, pasak specialistų, pavykęs
vaidmuo. Režisierius R. Banionis
kvietė filmuotis ir kitame jo filme,
tačiau Alante labiau domisi keramika
ir skulptūra: dabar studijuoja Avin
jono Dailės akademijoje.
Dainiaus Kazlausko personažas
Andrius - žmogus, nenorintis ir nega
lintis savęs išreikšti, žmogus, piktas
ant viso pasaulio, žmogus, kurio poel
gius ir mintis sunku paaiškinti kitaip,
kaip velnio apsėdimu, kai pradedama
elgtis visiškai priešingai savo norams,
sveikam protui, kai gyvenimą, apie
kurį Andrius pasakė “nuobodu, nuo
bodu, nuobodu” , bandoma paįvairinti
kartais romantiškais užrašais “Red
Army Go Home”, kartais niekšiškais
poelgiais savo draugų atžvilgiu. Bet
Andrius prisiima atsakomybę dėl
Beatričės mirties (nors tėvas siūlo jam
“pagalbą” kaip to išvengti), o po to iš
nyksta be žinios...
Filmo siužetas vystosi septintajame
dešimtmetyje, bet ne tiek toli mes
esame nuėję nuo to laiko...
Erika Umbrasaitė

9. J. Bastys
10. A. Bendinskas
11. J. Bernatonis
12. R. J. Bloškys
13. A. M. Brazauskas
14. V. J. Bubnys
15. V. Buinevičius
16. J. Bulavas
17. V. V. Bulovas
18. S. Burbienė
19. A. Būdvytis
20. V. Būtėnas
21. K. Gaška
22. B. Genzelis
23. N. Germanas
24. A. Giedraitis
25. A. A. Greimas
26. A. Gricius
27. P. Gylys
28. A. Ivaškevičius
29. B. Jagminas
30. L. K. Jaskelevičius
31. G. Jurkūnaitė
32. Č. Juršėnas
33. V. Juškus
34. A. Kairys
35. V. Kanapeckas
36. J. Karosas
37. G. Kirkilas
38. F. Kolosauskas
39. K. Kubertavičius
40. J. Kubilius
41. A. Kunčinas
42. L. A. Linkevičius
43. V. Liutikas
44. A. Lozuraitis

45. R. Rakauskas
46. V. Mačiulis
47. A. Navickas
48. J. Nekrošius
49. A. Nesteckis
50. P. Papovas
51. G. A. Paviržis
52. V. Petkevičius
53. A. Pocius
54. J. Požėla
55. V. Pranevičius
56. M. Pronskus
57. S. Raišuotis
58. A. Ražauskas
59. B. V. Rupeika
60. A. Sadkauskas
61. A. Salamakinas
62. V. Saulis
63. K. J. Sniežka
64. M. Stakvilevičius
65. A. P. Tauras
66. V. Velikonis
67. J. Veselka
68. M. Visakavičius
69. P. Vitkevičius
70. V. V. Zimnickas
71.1. Šiaulienė
72. V. Šumakaris
73. J. Žebrauskas

Lietuvos centro judėjimas
1. E. Bičkauskas
2. R. Ozolas
Iškėlęs save
1. A. Vaižmužis
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“Europos lietuvio” interviu

Bronius Nainys:
“Mes remiame nepriklausomą Lietuvą”
Lapkričio 21 d. AT I rūmuose
įvyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė? kraštų valdybų pirmi
ninkų suvažiavimas. Kalbėjo PLB
Valdybos pirmininkas B. Nainys,
pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas P. Mickus, PLB atsto
vas Lietuvoje P. Lukoše vičius, kiti
delegatai.
"Europos Lietuvis" paprašė pasi
dalinti mintimis apie naują Seimą
PLB valdybos pirmininką B. NAINĮ.
- Kokia Jūsų, kaip Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdybos
pirmininko, nuomonė apie Seimą?
- Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, atstovaujanti išeiviją, turi
tokią nuostatą: mes remiame ne
priklausomą Lietuvą, atkurtą Kovo
11-osios aktu ir palaikome demo
kratiškai išrinktą vadovybę. Tauta
išsirinko savo Seimą tokį, kokio ji
norėjo. Negirdėjau oficialaus pa
reiškimo, kad šie rinkimai būtų
sufalsifikuoti. Taigi LDDP atėjo į
valdžią teisėtai, ir mes negalime
nepritarti demokratiniam principui.
Problema, mano nuomone, yra tai,
kad išeivija nepažįsta naujos parti
jos. Mes teturime žodinį garantą,
kad LDDP atsisakė komunizmo.
Ponas A. Brazauskas patvirtino,

kad jo vadovaujamas Seimas ir to
liau siūlys eiti demokratinių re
formų keliu. Kol kas išeivija LDDP
daugumą vertina kaip Lietuvos
Seimą ir yra pasiruošusi bendradar
biauti su juo. Užsienio lietuviai nori
nepriklausomos, neįeinančios į
jokias sandraugas, demokratinės
Lietuvos su laisva spauda, laisvai
mąstančiu žmogumi, laisvu verslu,
privačia nuosavybe ir įstatymais,
užtikrinančiais gerovę ir saugumą
valstybės piliečiui. Jei Seimas eis
šio tikslo link, bendradarbiavimas
įmanomas. Kitu atveju, jei Seimo
politika ves Lietuvą atgal į komu
nistinę sistemą, sandraugas ar są
jungas, mes nesutiksime su tuo ir
viešai reikšime protestą. Kol kas
pavojaus ženklų nėra, ir esantis
nuomonių skirtumas tėra penas
diskusijoms.
- Kaip Jūs manote, kodėl pra
laimėjo Sąjūdis?
- Negaliu tiksliai atsakyti, bet
manau, kad Sąjūdžio didžiausia
klaida - susiskaldymas į daugybę
mažų politinių grupių, iš esmės nie
kuo nesiskiriančių. Balsuotojai ži
no, jog pereinant iš komandinės sis
temos į privačią, valdžios skilimas
nėra parankus - jėga vienybėje.
Taigi jie nematė kitų smulkių par-

VIEŠNIOS IŠ LIETUVOS LONDONO
PARAPIJOS CENTRE
Lapkričio 22 dieną Londono lie
tuvius Sv. Kazimiero parapijos
Centre aplankė viešnios iš Lie
tuvos, istorikė-ekonomistė Egidija
Laumenskaitė, kuri vienus akade
minius metus praleis Londono uni
versitete skaitydama paskaitas stu
dentams ir kartu atliks savo srities
mokslinius darbus. Žurnalistė Lore
ta Gebavičiūtė stažuojasi spaudos
agentūroje REUTERS. Abi vilnie
tės.
Po susipažindinimo abi buvo pa
kviestos papasakoti, kas šiuo metu
vyksta Lietuvoje, kodėl ten siaučia

finansinės ir energijos krizės ir kas
nulėmė Seimo rinkimus LDDP
naudai?
Pasisakymai buvo labai aiškūs,
pasakantys, kodėl Lietuva pasken
do krizėse. Londoniečiams (ne vi
siems) kai kurie pasisakymai nepa
tiko, prasidėjo abipusė gyva dis
kusija, kas už Sąjūdį ir kas už
LDDP ar kitas partijas. Bet paga
liau prieita nuomonė, kad žmonių
valia yra tikroji demokratija.
Būtu malonu, kad dažniau tokie
pasikalbėjimai vyktų tarp svečių iš
Lietuvos ir vietinių.

LIETUVIŲ KILMĖS LIBERALAS HACKNEY TARYBOJE
S. m. lapkričio mėn. 11 diena,
Hackney miesto savivaldybės tary
bos perrinkime, Sporto ir Sociali
nio klubo Valdybos narys Petras
Hoye, Rono ir Marijos Hoye-Karinauskaitės sūnus nugalėjo lei

boristų partijos kandidatą “Parerinkiminėje apylinkėje”, tap
damas Liberalų atstovu Hackney
miesto Savivaldybės tarybos nariu.
Linkime jam sėkmės miesto tary
bos darbuose.

LSB VYRIAUSIOJO SKAUTININKO ĮSAKYMAI
Nr. 84
Skautiškųjų metų užbaigimo - lap
kričio 1-osios proga, už pavyzdingą ir
tvarkingai įvykdytas skautiškas pa
reigas, įvairiausią paramą ir talką
skautų veiklai ir stovyklų pravedime,
apdovanojo “Tėvynės sūnaus” Garbės Žyme
niu:
s. v. Algį Klimą,
“Pažangumo” Garbės Žymeniu:
s. v. Gerardą Jakimavičių.
Sveikinu apdovanotus brolius už

nuoširdų pareigų atlikimą ir įvairiausią
paramą skautų stovykloms.
Linkiu toliau nepailstamai dirbti
Lietuvių Skautų Brolijos eilėse, jau
nesniuosius brokus vedant Dievo, Tė
vynės ir Artimo taku.
Budėkime!
v. s. Gediminas Deveikis
LSB Vyriausias Skautininkas

Nr. 85
Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos
Vyriausioji Vadija skautiškųjų metų

LIETUVA IR IŠEIVIAI: BENDRAS REIKALAS
Pradžia 6 psl.
galėtų geriau ir visapusiškiau įgyven
dinti savo sumanymus. Aišku, jei Lie
tuvoje ji ras tam gerą dirvą. Be biznio
žmonių, Lietuvos reikalingumą visada
turėtų jausti išeivijos kūrėjai: muzikai,
dailininkai, literatai. Nėra abejonės,
kad jų kūryba visada bus laukiama ir
labiau suprantama Tėvynėje, netgi ta
da, kai tautiškumas bus labiau susijęs
su kitų valstybių kūrybos mintimi,
daugiau įgavęs intemacionalumo
bruožų. Tokia kūryba gal dar- labiau

būtų laukiama. Be to, vaizduotėje ma
tau bendras tėvynainių ir išeivių kny
gas, rašytojus ir muzikus bei daili
ninkus, dalyvaujančius tuose pačiuose
konkursuose.

Išeivija turi išlikti.
Negalima pritarti tam pesimizmui,
kuris, atrodo, šiandien toks būdingas
daugeliui išeivijos autorių, svarstant
Lietuvos ateitį. Sunku suprasti, kodėl

rijų, o tik dvi: Sąjūdį ir LDDP, kuri
išliko nesusiskaldžiusi ir iškovojo
rinkėjų pasitikėjimą. Tiesa, padėjo
ir šalta žiema, ekonomikos smuki
mas.
- Ar buvo demokratija Lietuvoje
šiuos du su puse metų?
- Lietuvoje buvo pakankamai
savarankiška santvarka, nors ir ne
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visai tobula. Taip buvo todėl, kad
neveikė įstatymų leidybos ii' vykdy
mo mechanizmas. Nemačiau, kad,
kaip buvo kalbama, Lietuvoje būtų
ar grėstų diktatūra.
- O kaip vertintumėte p. daktaro
K. Bobelio pergalę rinkimuose?
- Sveikinu daktarą K. Bobelį ir
linkiu kuo geresnės kloties bei savo
darbu būti naudingam Lietuvai.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
vertina p. K. Bobelį ir bendradar
biaus su juo kaip ir su kiekvienu
Seimo deputatu.
- Ačiū už pokalbį ir sėkmės Jūsų
darbe Lietuvai.
Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

INDĖNŲ MUZIEJUS KAUNE

Žurnalisto, režisieriaus, rašytojo Juozo Kaributo iš Los Angeles pa
vardę Lietuvoje bene geriausiai žino kauniečiai. Mat šiame mieste šio kū
rybingai aktyvaus žmogaus pastangomis čia įkurtas kiek netikėtas mu
ziejus apie indėnus. Per daugelį kartų iš užjūrio jis atgabeno daugybę in
dėnų buitį, papročius ir kultūrą atspindinčius eksponatus, kurių pa
sižiūrėti ateina jau ne tik kauniečiai.

Nuotraukoje: Juozas Kaributas (kairėje) pas Lietuvos Kultūros ir
švietimo ministrą Darių Kuolį.
Algimantas Žižiūnas

Padėka

Nebūkime abejingi kito skausmui
Sakių m. vaikų lopšelyje-dar
želyje “Berželis” veikia specialioji,
grupė, kurią lanko vaikai, sergantys
Dauno liga. Vaikai, išskyrus vieną
mergaitę, nekalba,jų sutrikusi psi
chika, judėjimo aparatas. Vaikučiai,
negalios apimti, mūsų darbuotojų
dėka yra mokomi, auklėjami, pri
žiūrimi. Stengiamės palengvinti
sunkią dalią tėvams, o labiausiai
reikia aukotis vaikams. Sunku žiū
rėti į Ūkimo aplenktą žmogų.
Tačiau skausmas visada atrodo
lengvesnis, jeigu juo gali pasidalyti
su kitu žmogumi, kuris tave supran
ta, užjaučia, padeda. Visas darbuo
tojas ir vaikučius labai sujaudino,
kai pas mus visai nelauktai atvyko

ponia H. Piščikienė, kuri panoro
susipažinti su mūsų vaikučiais, pa
sidalyti mūsų skausmu. Ponia H.
Piščikienė atvežė vaikams rūbelių,
pavaišino saldumynais, nupirko
mokymo priemonių. Mes pajutome
begalinę pagarbą poniai H. Piščikienei už jos jautrumą, gera
noriškumą, pasiaukojimą. Vaiku
čių, tėvelių vardu norime padėkoti
poniai ir visam Britų - Lietuvių
Pagalbos Lietuvos vaikams fondui
ir palinkėti Jums, tegul Jus Dievas
saugo aukojant save ne tik sau, bet
ir skausmo ištiktam žmogui.

užbaigimo - lapkričio 1-osios d. proga,
didžiai įvertindama Vyto Kerio ir
Henriko Vaineikio kilnų visuomeninį,
skautišką darbą ir finansinę paramą
skautų sąjūdžiui, dirbančiam už Tė
vynės ribų, (abu Lietuvoje buvę skau
tų vadovai) pagerbė
“Už nuopelnus” su Rėmėjo
Kaspino ordinu.

gerovei.
Budėkime!
V. S. Gediminas Deveikis
LSB Vyriausias Skautininkas

Sakių vaikų lopšelio-darželio
“Berželis” darbuotojos

Dėkodamas Vytui ir Henrikui,
nuoširdžiai sveikinu apdovanojimopagerbimo proga.
Linkiu stiprybės ir jėgų ilgus metus
likti skautiškam ratelyje ir talkinti
skautiško gyvenimo džiaugsmui bei

Skautiškas darbas tegul jungia
mūsų širdis, o skautiškų laužų lieps
nos tegul neša dangun mūsų bendros
idėjos mintis.
Gerbiamus rėmėjus ir brolius,
apdovanojimo-pagerbimo proga, nuo
širdžiai ir skautiškai sveikiname.
LSS Europos rajono Vadija,
Sesės ir Broliai.

atkūrus Lietuvos valstybę turėtų iš
nykti išeivijos šokių grupės, chorai,
ansambliai ar Čikagos lietuvių opera?
Gal kaip tik jų kelionės į Lietuvą,
Europos, Amerikos ar Azijos lietuvių
kultūros šventės galėtų pagyvinti kul
tūrinę veiklą?!
Žinoma, gal tai tik gražios prielai
dos ii' geri norai; prisiminkime ir liūd
nesnes prognozes: “Išeiviai yra tautie
čiai, kurie miršta palengva ir išnyksta
visai...” Lietuviškoji išeivija, nega
vusi šviežių jėgų per pastaruosius
dešimtmečius, iš tikrųjų prie to artėja.
Reikia susirūpinti.
Jau prasidėjo nauja emigracijos

banga. Visuomenei ir valstybei netu
rėtų būti tas pats, ką ji duos Lietuvai ir
išeivijai. Priimti įstatymai emigracijos
nebevaržo, jie tik įtvirtina gyvenamo
sios vietos pasirinkimo laisvę. Vals
tybė neturi teisės drausti ar varžyti
emigracijos procesų, bet ji gali veikti
juos norima kryptimi per ekonomiką
ir kultūrą. Dėl to stichinę dabarties mi
graciją turėtų pakeisti gerai organizuo
ta. Tai reikštų, kad naujieji emigrantai
turėtų būti geriau parengti gyvenimui
ir darbui svetur, t. y. mokėtų organi
zuotis parapijose, naudotis lietuviškų
bankų ir kitų įstaigų paslaugomis,
stengtųsi išlaikyti lietuviškumą. Tokio

ARIANA IŠ
VASARIO 16-TOS
GIMNAZIJOS
Man dar sunku kalbėti ir rašyti
lietuviškai. Bet aš atvykau į šią
mokyklą Vasario 16-tosios gim
naziją, kad išmokčiau ir tai ką iš
moksiu, perduočiau kitiems, ku
rie myli Lietuvą kaip ir aš.
Aš manau, kad kalba yra di
delis žmogaus turtas: su ja galima
susikalbėti, galima susirašyti su
giminėmis, skaityti jų laiškus.
Tautos ir valstybės nuskendo už
marštin dėl to, kad su svetima
kalba ir tradicijomis jas išnaikino,
prarado savo pašaukimą.
Lietuva nepasimes, jeigu mes,
jos tolimi vaikai, kalbėsime lie
tuviškai, jeigu laikysimės jos tra
dicijų, jeigu tą tėvų meilę perduo
sime savo vaikams. Lietuva gy
vuos, jeigu gyvuos lietuviška kal
ba ir tradicijos.
Mano tautybė yra lietuviška,
gauta iš senelių, mano gimtinė gi
yra Argentina, nes aš gimiau Ar
gentinoje kaip ir mano tėvai, iš
mokau ispanų kalbą, nes lankiau
Argentinoje mokyklą.
Bet dabar esu čia, Vasario 16tosios gimnazijoje. Kodėl? Nuo
mažens man kalbėjo apie Lie
tuvą, valgiau lietuviškus valgius,
šokau lietuviškus šokius, dai
navau lietuviškas dainas, išmokau
lietuvių tradicijas ir lietuvių
kalbą.
Man tėvai perdavė senelių
tautinį paveldėjimą ir man tenka
jį toliau perduoti. Argi galėčiau jį
užmiršti ir palikt? Ne, kaip tik aš
esu čia, kad pagilinčiau tą pa
veldėjimą ir įjungčiau į mano
žinojimą ir kad perduočiau ki
tiems. Argentinoje ilgai nebuvo
lietuviškų mokyklų ir taip pat
trūko lietuvių kalbos mokytojų.
Aš augau tarp dviejų tautybių:
Argentinos ir Lietuvos. Negaliu
pasirinkt tik vieną ir būti tik lietu
vaitė ar argentinietė.,
Man patinka Argentinos “ma
te” ir Lietuvos kugelis, argentiniškos dainos ir lietuviški šo
kiai. Aš myliu Argentiną ir myliu
Lietuvą.
Dar niekad nesu buvusi taip
toli nuo savo namų ir savo šei
mos, bet čia gimnazijoje aš jau
čiuosi kaip naujoje lietuvių tauto
je, kurią sudaro čia suvažiavę
mokiniai iš įvairių 11 pasaulio
kraštų. Ar visi, kurie dabar gyve
na gimnazijoje bus lietuviais? Aš
manau, kad taip. Visi kovoja, kad
išlaikytų lietuvybę, nesvarbu ko
kio krašto bebūtų, nes visi vėliau
taps lietuviais.
Jeigu mes manytume, kad
lietuvis yra tas, kuris turi lie
tuvišką kraują, tai Lietuva pra
rastų daug jos tautai priklau
sančių pusiau lietuvių. Lietuvis
yra tas, kuris myli Lietuvą ir daro
tai, ko siekia lietuvių tauta ir jos
vadai. Tokia noriu būti ir aš.
Ariana Rastauskaitė
Argentinos lietuvaitė,
Pas. Jaunimo kongreso rengimo
pirmininkė,
laimėjusi Eugenijaus
Kriaučeliūno Jaunimo premiją

organizuotumo galėtume pasimokyti
iš italų ir vokiečių, kurie tuo rūpinosi
nuo XIX amžiaus. Gal dėl to jų kolo
nijos liko tautiškai ypač siprios.
Lietuvoje jau dabar- labai praverstų
Seimo atstovas, besirūpinantis išeivija,
aiškesnė Lietuvos valdžios politika
emigracijos atžvilgiu, tvirtesni ryšiai
tarp Lietuvos ir išeivijos kūrybinių
žmonių, įvairių draugijų ir organiza
cijų. Turime išsiaiškinti, ko mes no
rime ir ko siekiame. Tik tokiu atveju
nebus klaidų ir nesusipratimų.
Stasys Vaitekūnas
“Literatūra ir menas”
199211 14
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PAMINĖTA LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Lapkričio 23-ąją Kaune, prie Nežinomo kario paminklo padedamos
gėlės.
Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Laiškai redaktoriui

Nors ir nežmoniškai,
kad tik kitoniškai
Čikaga tikriausiai ne veltui laiko
ma Amerikos lietuvių sostine. Ten ir
Lietuvos gatvė yra, ir restoranai,
parduotuvės lietuviškais vardais va
dinamos: “Seklyčia”, “Tulpė”, “Ni
da”, “Dainava”... O mes, Lietuvoje
gyvenantys, persirgę vienos kalbos
liga, kad ir ne savo valia, dabar, ne
paisydami Valstybinės kalbos ko
misijos mandagaus pabarimo ir net
viešos kritikos, labai simbolinių
baudų, strimgalviais puolėme į kitą
kraštutinumą. Kartais, atsivertęs ko
kį laikraštį, nė nebesusigaudai, kur
esi atsidūręs, kokioje šalyje. Nuo
pavadinimų net akys raibsta, galva
svaigsta. “Investservis”, “Inseka”,
“Inoveca” - tai vis investicinės ak
cinės bendrovės. O uždara akcinė
bendrovė “Amiga” jums siūlo pirkti
kartridžus printeriams, konvektorius, kseroksus...
Juo toliau, tuo gražiau. “Lival
Limited” Kaune perka ir parduoda,

maino Latvijos ir Rusijos rublius, tai gal čia būtų tikę pasivadinti lat
viškai ar rusiškai? O šit prie sulam
dyto automobilio su amerikoniškais
numeriais sėdi jaunikaitis, čia pat
užrašas “Quality never goes out of
style”. Matyt, reikia suprasti, kad
jaunikaitis, geru automobiliu va
žiuodamas, net pakliuvęs į avariją,
liko sveikas ir gyvas. O gal čia rek
lama tik išmanantiems.
“EKSAMA”,
“DAFRA”,
"RĖK”, “ULMUS”, “RIMEDA”,
“L1KOMA”, “SH1MEX”, “L1TURIMEX”... ir taip be galo, jokio
ryšio, jokios prasmės. Elektrinius
radiatorius “Tropik”, kaip rašoma
laikraštyje, parduoda “RA & IK”, o
Trade House “Artas” su menu, pa
sirodo, turi tik tiek bendro, kad par
duoda krosnis keramikai degti.
Todėl širdis atlėgsta, kai išvysti pa
vadinimus kurie tokie įprasti ir su
prantami, - “Pilis”, “Žygūnas”,
“Poilsis”, “Vilma”, “Vaizdas”, kai
lių salonas “Nijolė”. Bet tokių ne
daug. Užtat Valstybinės kalbos ko
misija, kai įsisuks į šitą šabakštyną,
kažin ar akių neišsibadys.
Salomėja Cičiškina

Lapkričio 22 dieną daugelyje
Lietuvos miestų vyko renginiai -skir
ti Lietuvos kariuomenės dienai.
Vilniaus švento Kazimiero baž
nyčioje šia proga buvo aukojamos
Šv. Mišios. Joms pasibaigus, Ka

Kodėl Lietuvos vėliava
neplevėsuoja prie
Lietuvos ambasados
Londone?
Taip neseniai, pernai sausio vidu
ryje Lietuvos legacija buvo pakelta į
Ambasados lygį D. Britanijai ii' Šiau
rės Airijai, dalyvaujant Lietuvos AT
pirmininkui V. Landsbergiui, URM
viceministrui V. Katkui, kitiems Lie
tuvos bei D. Britanijos atstovams.
Londone įvairių šalių ambasados,
misijos kiekvieną darbo dieną iškelia
savo valstybės vėliavas. Prieš porą sa
vaičių vaikščiodamas bei važinėda
mas gražiame Vilniuje, mačiau plevė
suojančias įvairių valstybių vėliavas
prie ambasadų ir misijų.
Norėčiau paklausti būsimos Užsie
nio Reikalų Ministerijos arba Lietuvos
ambasados vadovybę Londone, kodėl
Lietuvos vėliava neiškeliama prie
ambasados pastato? Labai norėčiau
žinoti, koks parėdymas ar nusistatymas
yra Lietuvos Užsienio Ministerijos šiuo
atveju? Ar pačios ambasados nutarimas
nekelti Lietuvos Vėlivos.
Stasys Kasparas

SPECIALISTAI IŠ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
VILNIUJE
Vilniuje, Pedagoginiame
universitete lankėsi grupė ang
lų kalbos specialistų iš Di
džiosios Britanijos (žiūr. nuot
raukoje).
Svečiai pravedė kursus Lie
tuvos anglistams.
Algimantas Žižiūnas
Autoriaus nuotr.

JTO ĮKURS SAIKINGO PLANETOS
VYSTYMO KOMISIJĄ
JTO Generalinė asamblėja
nutarė dar šiemet įkurti specialią
Komisiją už saikingą planetos
vystymą. Komisijos įkūrimą pas
katino šių metų birželio mėnesį Rio
De Janeire įvykusi pasaulinė gam
tosaugos konferencija, kurioje buvo
pabrėžtas rūpestis mūsų planetos

ateitimi. JTO generalinis sekreto
rius Butrosas Ghalis, atidarydamas
asamblėjos darbą, nurodė, jog nau
joji Komisija kasmet turėtų rengti
dviejų-trijų šaš aičių trukmės sesijas
gamtosaugos ministrų lygyje. Ko
misijos narius išrinks JTO Eko
nominis ir Socialinis Komitetas.

JAV gamtosaugos agentūros vir
šininko nuomone, kuriamoji Ko
misija, neturėdama koercetyvinių
galių, savo moraliniu autoritetu
skatins pasaulio valstbes ieškoti
saikingo vystymosi kelių. Kol kas
dar nenuspręsta kur bus minėtosios
Komisijos būstinė. Europos Eko
nominės Bendrijos šalys ir JAV
siūlo Ženevą, kitos valstybės siūlo
Niujorką.
VAT. R.

tedros aikštėje įvyko iškilminga ka
riuomenės rikiuotė. Jos dalyvius
sveikino Ministras pirmininkas
Aleksandras Abišala ir Krašto ap
saugos ministras Audrius But
kevičius. Valstybės muziejuje

Vilniuje buvo atidaryta fotoparoda
apie Lietuvos kariuomenės istoriją
ir nūdieną. Vakare Vilniaus
“Draugystės” viešbutyje įvyko
karininkų balius.
ELTA

SPORTAS
“ŠILUTĖJE” ŽAIS AMERIKIETIS
Šilutės “Šilutės” krepšinio komanda užregistravo Lietuvos čempiona
tui dar vieną žaidėją. Tai - 30 metų 185 cm ūgio Larry’s Luftigas, baigęs
aukštuosius mokslus Brandey’s universitete, netoli Bostono. Amerikietį
avažiuoti į Šilutę prikalbino “Šilutės” komandos vyr. treneris Stepas
Kairys. Anksčiau šioje komandoje jau žaidė vienas amerikietis.

“ŽALGIRIS”-Į ŠVEDIJĄ,
RINKTINĖ - Į LIUKSEMBURGĄ
Lietuvos krepšinio komandos, šv. Kūčias pavalgiusios namuose,
išvyks į užsienį. Gruodžio 26-29 d. Kauno “Žalgirio” vyrų komanda
rungtyniaus Šiaurės šalių krepšinio lygos varžybose Švedijoje. Lietuvos
klubų (be “Žalgirio”) vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Vlado
Garasto, tuo pačiu metu dalyvaus tarptautiniame turnyre Liuksemburge,
kur susitiks su Šveicarijos, Vengrijos ir varžybų šeimininkų rinktinėmis.

MENINĖ GIMNASTIKA
Belgijoje pasaulio meninės gimnastikos čempionate Lietuvai atstovau
ja A. Aksamitauskaitė, T. Kotik, S. Bylaitė, M. Montrimaitė, L.
Ubeikaitė, J. Mokrousova, K. Bertulytė, J. Surovaja ir Ž. Rizgytė. Dėl
medalių bus varžomasi tik grupiniuose pratimuose. Asmeninės varžybos
- neoficialios. Lietuvos meninės gimnastikos lyderė Kristina
Kliukevičiūtė dėl traumos liko namuose.
“Geriausiu atveju galėjome užimti 10 vietą”, - pasakė V. Kubilienė,
kur praėjusį savaitgalį vyko meninės gimnastikos grupinių pratimų
pasaulio čempionatas. Ji važiavo į Belgiją kaip trenerė ir teisėja. “Kaip
specialistė, merginų pasirodymą vertinčiau patenkinamai, bet...”
Bet varžybų lygis buvo toks, jog kai bulgarėms nutrūko kaspinas, jos
iš pirmos vietos nukrito į penkioliktą, dėl smulkios klaidos rezultatas
smukdavo net 6-7 vietomis.
Lietuvaitės paskutinę dieną gavo pasus, dvi paras trankėsi autobusu
Europos keliais, valgė atsivežtus lašinius ir net Lietuvoje neturėjo
treniruočių stovyklos.
Bendroje įskaitoje mūsų gimnastės - keturioliktos tarp 21 šalies spor
tininkių. Aplenktos Estijos, Latvijos merginos, stiprios Vengrijos atsto
vės... Lietuvaitės užėmė 13 vietą rungty niaudamos su 3 kamuoliais ir 3
šokdynėmis (nuo 10 vietos atsiliko vos 0,2 taško) bei 14 vietą - su 6 kas
pinais. Iš viso į Briuselį atvyko 29 valstybių pasiuntinės, bet kai kurios
dalyvavo tik asmeninėse varžybose, kurios nebuvo įtrauktos į pasaulio
pirmenybes. Pirmąsias vietas lengvai laimėjo Rusijos gimnastės.
“Mūsų meninę gimnastiką pasaulis sutiko kaip naujieną, su šyp
senomis ir palinkėjimais. Bet užtektų vienos pagarsėjusios sportininkės,
kad į Lietuvos merginų grupinius pasirodymus pradėtų žiūrėti kitaip”, kalbėjo Lietuvos meninės gimnastikos federacijos prezidentė V. Ku
bilienė.

EUROPOS RIKIUOTĖS
(Vieta, komanda, žaidė rungtynių, pasiekė
pralaimėjo, įvarčių santykis, taškai)
111 grupė
2 0
1. Airija
3
2
4
3 0
2. Ispanija
1
4
1
3 0
3. Danija
1
4. Lietuva
1
3
5
2
1
0
4
5. Š. Airija
2
4
0
6
6. Latvija
3
1
1
7. Albanija
5

pergalių, sužaidė lygiomis,
6:0
3:0
1:0
5:5
5:3
3:8
2:9

6
5
5
5
4
4
3
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Nuomonės

LIETUVA IR IŠEIVIAI: BENDRAS RŪPESTIS
“Stebina tonas ir laikysena”
Keletą kartų atidžiai perskaičiau ži
nomo JAV lietuvių kultūros veikėjo
dr. Stasio Goštauto mintis, išdėstytas
“Draugo” laikraštyje (1991 7 11) ir
perspausdintas “Lietarūroje ir mene”.
Tos mintys, dvelkiančios pesimizmu
ir nuoskauda, nors rašoma daugiau tik
apie literatūrą, muziką ir dailę, vertos
platesnio apibendrinimo.
Beveik tuo pat metu, kai Lietuvoje
buvo perspausdintas minėtas straips
nis, iš Kanados kiek pavėluotai gavau,
neklysiu pasakęs profesionaliausią
lietuvišką laikraštį (turinio ir formos
požiūriu) “Tėviškės žiburiai” (1992 9
1). Vedamajame “Aptemusi sukaktis”
atkreipė dėmesį keletas eilučių, api
būdinančių padėtį Lietuvoje ir santy
kius su išeivija - taip, kaip jie atrodo
tėvynainiams, gyvenantiems už
Atlanto. “Buvusią užuojautą... - rašo
“Tėviškės žiburiai”, - ima pakeisti
skaudi nuostaba: kaip iš vergijos iš
silaisvinęs lietuvis negali vienas kitam
rankos paduoti, kaip kiekvienas pla
nuoja tik sau gyventi... Šita baisi
dvasinio nuskurdimo infliacija persi
meta ir į valdomuosius veiksnius, kur
po partijų, frakcijų priedanga šakojasi
nemalonūs dalykai... Išgirstamas ir
kitas gana skaudus, galbūt pusiau
slaptas, valsybės atstatytojų nuo
sprendis: išeivija - tai smulkmena.
Paskleidžiama nepasitenkinimo, kam
išeiviai bando kištis ne į savo reikalus,
kam šoksta kritikuoti, mokyti, skelbtis
žinovais. Tiesa, ne viskas ten priimti
na, kas čia siūloma. Tai normalu ir
suprantama. Stebina tik tonas ir laiky
sena, kažkaip lyg dalinant tautą į tik
ruosius ir netikruosius...”
Dr. Stasys Goštautas, lyg ir apiben
drindamas daugybę straipsnių ir pasi
sakymų išeivijoje, tvirtina, kad “tarp
išeivijos ir Lietuvos atsirado tam tikras
plyšys, kuris gali didėti ir pasidaryti
galutinis”. Apie tai šiandien garsiai
kalba visa išeivija, nesvarbu, kur ji
gyventų: rytuose ar vakaruose. Lie
tuvos spauda santūriai tyli, apsiriboda
ma vienu kitu aptakiu straipsneliu. Gal
nenorime aitrinti ir taip jau skaudžių
žaizdų, o gal - tai labiau įtikėtina, nelabai aišku, ką pasakyti. O į
klausimą, kas bus toliau, reikia at
sakyti, juo labiau kad išeivijos požiūrį
bandoma išdėstyti. Mūsų tylėjimas
reikštų, kad su šiuo požiūriu sutinka
ma arba vengiama ieškoti atsakymo.

ISeivijos misija ir pirmieji
nusivylimai
Išeivija, jos misija pradėta domėtis
tada, kai prasidėjo emigracija. Įvairiais

laikais keitėsi išeivių veiklos tikslai ir
turinys, bet visada išlikdavo viena padalinę gyvenimą tarp tėvų žemės ir
naujosios Tėvynės, emigrantai kartu
vienaip ar kitaip padėdavo savo gim
tajam kraštui. Jie teikė materialinę ar
dvasinę paramą, prisidėdami prie gim
tinės kilimo, stiprėjimo. Dar daugiau,
sunkiais okupacijų, karų metais, kai
Tėvynės valstybingumas nustodavo
egzistavęs, išeiviai tapdavo lyg ir valstybe-antrininke, nors ir be teritorijos.
Tokias egzilines vyriausybes Antrojo
pasaulinio karo metais buvo sukūrę
Lenkijos, Prancūzijos, Čekoslovaki
jos, kitų pavergtų kraštų emigrantai.
Tokia vyriausybe turbūt galima laikyti
ir VLIK-ą.
Taigi vienas svarbiausių išeivijos
savanoriškų tikslų būtų savo tikrosios
Tėvynės palaikymas. Tai visada darė
ir lietuviškoji išeivija. Užtenka prisi
ritinti, pavyzdžiui, lietuvių pastangas
Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje
šio amžiaus pradžioje atkurti Lietuvos
valstybingumą. To siekė ir tebesiekia
prieškario bei karo metų emigracija.
Statistikos duomenimis, vien Ame
rikoje gyvena apie 800 tūkstančių lietu
vių ar lietuviškos kilmės žmonių. Tvir
tinama, kad jų yra apie milijoną, bet lie
tuviškoje veikloje dalyvauja gal tik
koks penktadalis. Šiaip ar taip, prisi
mindami savo tėvynainius dar ir Rusi
jos, Australijos platybėse bei mozaiki
nėje Europoje begyvenančius, galime
drąsiai tvirtinti, kad kas ketvirtas lietu
vis dirba ir kuria kitoms valstybėms ir
nacijoms, laikosi kitų įstatymų, švenčia
kitokias šventes, skaito laikraščius ir
knygas, nelietuviškai parašytas, tik
širdyje saugodamas gimtųjų sodžių ir
tėvynės dangaus prisiminimą. O para
pijų salėse, lietuvių namuose, klubuose,
suėjimuose jie vėl tampa nostalgiška
lietuviško gyvenimo dalimi.
Sunku kartais patikėti, kad ta pati
idiliškai atrodanti išeivija kantriai ir
pasiaukojamai dirbo Lietuvos išlais
vinimui. Ji rašė laiškus laisvojo pasau
lio prezidentams, varstė valdžios kabi
netų duris, demonstravo ir piketavo
prie sovietinių atstovybių. Kartu savo
siuntiniams giminėms, laiškais pažįs
tamiems ir draugams, savo kelionėms
į Lietuvą ir pokalbiais su atvykusiais
kultūros bei mokslo darbuotojais, tė
vynėje palaikė laisvės troškimo dva
sią, rėmė politkalinius, visko ir neiš
vardinsi. Turime labai nuoširdžiai ir
aiškiai pasakyti, kad be lietuviškosios
išeivijos ir jos organizacijų pastangų,
jų aktyvios veiklos Lietuvos Atgi
mimas ir valstybingumo atkūrimas
būtų gal vėlesnis arba pasukęs ne ta
kryptimi. Jeigu tai pripažįstame, reikia
kalbėti toliau: lietuviškoji išeivija yra

Lietuvos valstybės ir tautos dalis, jei
tik jai netrukdo valstybės, kuriose gy
vena, ji privalo tas pačias teises ir gali
prisiimti tas pareigas, kurias turi visi
Lietuvos gyventojai. Jei kitos vals
tybės trukdo, Lietuvos valdžia šiuos
klausimus turėtų spręsti tarpvalsty
binėmis derybomis.
Nueitas Lietuvos ir išeivijos kelias tai jau graži istorija, įrašiusi į savo abi
pusio bendradarbiavimo puslapius pa
siaukojimo, vilties ir tikėjimo eilutes.
Dabar-, kai eina treti Nepriklauso
mybės metai, atsitiko tai, ko nei viena,
nei kita tos pačios tautos pusė nelaukė.
Iškilo klausimas, kaip susitiks abi šios
pusės jau laisvame pasaulyje, kiek tam
jos yra pasirengusios? Vieni augę ir
gyvenę demokratinėse valstybėse, kiti totalitarinio režimo sąlygomis galvoję
tik apie išlikimą (drąsuolių, atvirai sto
jusių į kovą Lietuvoje, prisipažinkim,
buvo ne taipjau daug).
Iš dalies atsitiko tai, apie ką
“Draugo” laikraštis rašė dar pirmomis
savaitėmis po Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo. “Iš šalies žiūrint
atrodo, kad laisvės žodis juos (Lietu
vos lietuvius •• S. L.) užhipnotizavo.
Jie norėtų pasiimti savo “skripkutes”
ir lumzdelius ir į “Volgas” susėdę kuo
greičiau į tą laisvę nuvažiuoti. Apie
darbą tai tegul d... kalba”. Ta lietu
vaičių “kultūrinė ekspansija” iš tikrųjų
kuriam laikui užgožė išeivijos (deja,
tik Vakarų) kultūrinį gyvenimą, o
vėliau aiškiai suteikė diskomfortą ir
sutrikdė. Toliau rašoma: “kai tos grei
tos mašinos litų prispausdins, tai nė
mūsų fondų pinigų nereikės... atvažia
vę galės visą elektroniką nupirkti. Ir
mums nei ačiū, nei sudiev”. Nebuvo
malonu tuos žodžius skaityti, dar ne
maloniau buvo matyti ir girdėti, kad.
išeivijos nuoširdumu naudojosi ne tik
“lumzdelininkai”, bet ir aukšti val
džios vyrai, kurie, anot “Tėviškės ži
burių”, dar taip neseniai gražiai sutikti
ir priimti, “taško dujas į akis kitaip
manantiems tautiečiams... nebežinia,
kas ir kaip apie mus gali kalbėti”. Tai
buvo pirmas šaltas dušas pernelyg
karštoms galvoms. Dar daugiau - tie
patys gražiai priimti vyrai balsavo
prieš pilietybės suteikimą išeivijai!
Tų įkaitusių galvų būta bei esama
vienoje ir kitoje Lietuvos sienų pusėje^,
bet tai neturėtų užgožti sveikos nuo
vokos, siekimo suprasti vieniems ki
tus, kantriai išklausyti pamokymus bei
patiems mokytis.

Kokia išeitis?
Susidariusios situacijos galima ne
vadinti konfliktu, bet ji nėra normali.
Todėl reikia ieškoti išeities. Ką daryti?

Diplomatų konsultacijos Jungtinėse Tautose. Iš kairės: Lietuvos Misijos JT
patarėjas A. Gureckas, AT pirmininkas V. Landsbergis, Lietuvos Ambasadorius
JAV St. Lozoraitis, Estijos Ambasadorius JT Emstas Jaaksonas, Lietuvos
Ambasadorius JT A. Simutis.
Dangės Sirvytės nuotr.

Pirmiausia, stengdamiesi vieni ki
tus geriau suprasti, turėtume pripa
žinti, kad ir Lietuvos (okupuoti, dva
siškai ir fiziškai naikinti), ir išeivijos
(pasitraukę, ištremti, laisvai emigravę)
lietuviai visada siekė atgauti Tėvynės
laisvę ir nepriklausomybę. Be to, tą
siekį visada siejo su bendromis pas
tangomis. Pasipriešinimo ir kovos for
mos buvo įvairios, jos priklausė nuo
to, kur lietuviai gyveno - okupuotoje
Lietuvoje ar laisvajame pasaulyje.
Visų jų tikslas buvo vienas - išsaugoti
lietuvybę, tautą, atgauti laisvę. Apie
tuos, kurie to nenorėjo ar buvo pa
syvūs, nekalbėsime - tokių buvo ne
daug, ir ne jiems čia rašome.
Antra. Jei pripažįstame, kad laisvės
siekė visa tauta, nesvarbu, ar ji buvo
Lietuvoje, ar- svetur; turime pripažinti
ir tai, kad pagal Lietuvos valstybės
įstatymus visi tautos žmonės yra lygūs
prieš įstatymus ir visi turi vienodas
teises. Taigi užsieniuose gyvenantys
lietuviai turėtų gauti (jei to nori) Lie
tuvos pilietybę, susigrąžinti savo ar tė
vų turtą, turėti teisę įsigyti nuosavybę
Lietuvoje, dalyvauti privatizacijoje,
pretenduoti į visas pareigas, turėti ne
tik rinkimų teisę, bet ir būti renkami.
Jei to nepasiektume, mes, Lietuvoje
gyvenantys, pasirodytume tikrai nieko
nesupratę ir nepasimokę, nelabai
nutolę nuo P. Cvirkos aprašyto Franko
Kruko laikų. Deja, pirmieji išeivijos
blokavimo pavyzdžiai jau spėjo nuaiėti ne tik per Lietuvą.
Trečia. Normalizavus santykius,
reikėtų galvoti ir veikti dėl gerų, savi
tarpiai naudingų ryšių išlaikymo, tų
ryšių tobulinimo. Tokių santykių būti
numą sąlygoja mažiausiai dvi prie

žastys: emigracijos reikalingumas Lie
tuvai ir Lietuvos reikalingumas išei
vijai.
Prieš šešis dešimtmečius “Naujo
joje Romuvoje” (1933 12 3), straips
nyje “Mūsų išeivijos klausimu’’ Stasys
Bačkis tikino, kad “emigrantai atneša
savo kraštui naudos”. Tada tas jaunuo
lis, rašydamas tokias eilutes, žinoma,
negalėjo net numanyti, kad po nedau
gelio metų jam ir jo kartos didelei in
teligentijos daliai teks ne tik. emigruo
ti, bet ir prisiimti didžiausią atsako
mybę - išsaugoti Lietuvos valstybin
gumą!
Šiandien niekas negali būti garan
tuotas, kad tokiu ir panašiu atveju
emigracija nebebus reikalinga. Emi
gracija tikrajai tėvynei talkina ne tik
kritiniais momentais, bet ir esant nor
maliam gyvenimui. Išeivijos specialis
tai gali būti tie tarpininkai, kurie
reikalingi ekonomikai, mokslui, kul
tūrai. Jie greičiau.ii- suprantamiau gali
perduoti naujoves, būti įvairių firmų ir
kompanijų tarpininkais, Lietuvos lai
mėjimų skelbėjais.
Mažai, žengiančiai pirmus žings
nius (ir neturtingai) valstybei labai
svarbu turėti savo oficialiuosius atsto
vus užsienyje: ambasadorius, konsu
lus, prekybinių misnų, informacijos
centrų darbuotojus. Čia gražiai galėtų
padėti užsienio lietuviai, gerai pažįs
tantys savo valstybių gyvenimo būdą,
teisę. Tas atstovavimas būtų ir eko
nomiškai lengvesnis. Lietuvai.
Lietuvos išeivijos įsitraukimas į
Lietuvos reikalus leistų išeivijai
pajusti ir Lietuvos reikalingumą, nep ji
Pabaiga 4 psl.

REIKALINGA 3
^KALĖDINIAI SIUNTINIAI?! F
5
j
LIETUVIU SODYBOJE

; markiravimo mašina, i
Dėl didelio visuomenės pageidavimo siunčiame dar
extra TRANSPORTO MAŠINĄ
SPECIALIAI NUVEŽTI ŠVENTINIUS SIUNTINIUS
Į LIETU VĄ.

Siuntiniai bus pristatyti tiesiogiai adresatams.
Mokestis £1.80 už kg, įskaitant ir pristatymą į namus.

Priimame nenormuoto svorio siuntinius.

Šventiniai siuntiniai priimami iki gruodžio 10 d.
Pinigines dovanas išmokame doleriais arba svarais.

lI Mokėsime valiuta.
J
I Siūlyti "Europos lietuvio" |
J
redakcijai.,
|
1
tel. 62-24-66.
3
L.__________ .________ _ J

LONDONAS VILNIUS
N uo 1992 m. rugsėjo 3 d.
prasidėjo tiesioginis

savaitinis
susisiekimas lėktuvu
Londonas -Vilnius ir atgal.
Pirmadieniais skrydis TE 452
iš Londono į Vilnių -13.55 vai.

BALTIC STORES & CO.,

Šeštadieniais skrydis TE453
iš Londono į Vilnių -16.15 vai.

Z. Juras & V. Juras.

Abu skrydžiai iš Heathrow,
Terminal 3

11 LONDON LANE,
Bromley, Kent, BRI 4HB, England.
Tel. 081 460 2592, Fax. 081 318 7643

Dėl bilietų kreiptis:
Gunnel Travel Service Ltd.,
Tel.: 0206 322352

KAINOS:

Kūčių Vakarienė
Pietūs Kalėdųdieną
Vakarienė Kalėdų dieną
Pietūs Kalėdų antrą dieną

£13.00
£17.50
£8.50
£12.00

KAMBARIŲ KAINOS (su pusryčiais)

Kambariai su dušu ir tualetu
Kambariai su bendru tualetu

£20.00 (asmeniui)
£15.00 (asmeniui)

VISIEMS LIETUVIAMS KAMBARIŲ KAINOS BUS SU
10% NUOLAIDA

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Naujųjų Metų Disko vyks gruodžio 31 d.
Pradžia 20 vai. Veiks bufetas.
Bilieto kaina £7.50.
Dėl platesnės informacijos kreiptis:
V. Banaitis, Headley Park, Picketts Hill, Sleaford, Headley, Hants.
Tel.: 0420 47810
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Lietuva vokiečių akimis

“PASILIKITE
NAMIE”
Įspūdžiai bei išgyvenimai iš 1992 metų kelionės į Klaipėdą
“Pasilikit namie”, taip pasakė vie
nas muitininkas Lietuvos-Lenkijos pa
sienyje.
Dulkės - kaitra - blogas kvapas besikeikiantys, verkiantys, nusivylę,
girti žmonės, tokia yra situacija Lie
tuvos-Lenkijos pasienyje.
Ašpnano žmona ir trys dukros už
sisakėme vietas autobuse į Klaipėdos
sritį rugpjūčio 6-14 dienomis. Žmona
norėjo parodyti dukroms savo tėviškę.
Kelionė prasidėjo rugpjūčio 6 d. 7
vai. Hamburge. Vieną naktį praleidome
Lenkijos miestelyje Ciechanove, šiau
riau Varšuvos. Antrą dieną važiavome
per Lenkiją nepaprastai žavingomis
vietovėmis, tai per miškus.
Vakarėjant atvykome į Palangą.
Atstumas nuo Hamburgo iki Palangos
yra 1800 km.
Mes praleidome penkias gražias,
įspūdingas dienas Palangos sanatorijo
je, pasimatėme su tėviške, pasimaudėme Baltijos jūroje. Turėjome pokal
bių su lietuviais bei su senaisiais ten
gyvenančiais Klaipėdos gyventojais,
kaitinomės saunoje ir ėjome sanatori
joje į masažus už 4 DM. Ši sanatorija,
kažkada pastatyta KGB tarnautojams,
veikia šiandien kaip ir viešbutis.
Mes pažinome lietuvius kaip labai
mielą, draugišką, visada pasiruošusią
pagelbėti bei svetingą tautą. Viešbu
tyje buvo stengiamasi realizuoti kiek
vieną mūsų norą. Todėl mes susitai
kėme su šiek tiek paprastesnių gyveni
mo būdu (kai kurie trūkumai sanita
rinėse patalpose - ne visada buvo van
dens - nelaimė tik, jeigu jis dingdavo
stovint įsimuilavus duše. - Statybos
buvo blogai apsaugomos arba visiškai
neapsaugomos, apšvietimas gatvėse
buvo įjungiamas tik jau visiškai sute
mus). Tačiau kaip sakoma, gyventojų
nuoširdumas kompensuodavo visas
šias smulkmenas. Tas, kuris prarado
savo tėviškę, žino, ką reiškia vėl
įžengti į tėvų žemę. Kai kuriems mūsų
bendrakeleiviams šis susitikimas virto
nusivylimu. Kiemus arba namus jie
surado aprgiuvusius arba visai su že
me sulygintus. Ypač sunkiai tai išgy
veno vienišos moterys, kurios neturėjo
žmogaus, su kuriuo galėtų pakalbėti
apie savo jausmus.
Kokia ekonominė padėtis? Par
duotuvės turi prekių, tačiau perkama
labai mažai. Pinigų keitimo vietose
pagrindinė valiuta yra Vokietijos mar
kės. “Intershop” parduotuvėse prekių
kainos pateiktos irgi Vokietijos mar
kėmis. Santykinai gyventojai yra ne
turtingi. Dalis žmonių gyvena iš abe
jotinų šalutinių pajamų, tada jau sekasi
neblogai. Tačiau visų pirma svarbiau
sia yra tai, kad vėl galima kalbėti vo
kiškai ir prisipažinti esant vokiškos
kilmės.

LIETUVOS AMBASADA
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos nerei
kalingos. Turintiems Travel Do
cument arba Certificate of Iden
tity vizos išduodamos: pirma
dieniais ir penktadieniais nuo 9
iki 12 vai., trečiadieniais nuo 15
iki 18 vai

Važiuojant atgal į Vokietiją mūsų
autobuse važiavo antrasis Pagėgių
vice burmistras su sūnumi. Dažnas
pavyzdys daugeliui tragiškų atvejų: jis
vokiškosios kilmės. Būdamas 10-ties
metų jis buvo atskirtas 1945 ar 46 m.
nuo savo mamos ir brolių bei seserų,
kurie buvo išgabenti į Rusiją. Jis pats
pakliuvo į vaikų namus, ten užaugo,
tapo mokytoju ir prieš 11 metų viceburmistru. Jo žmona lietuvė. Sūnus
nemoka nei vieno žodžio vokiškai. Ir
tik dabar per Raudonąjį Kryžių jis
sužinojo, kad jo mama bei kiti šeimos
nariai gyveno čia, Vokietijoje. Dabar
jis važiavo pinną kartą į Vokietiją, po
46 metų pasimatyti su savo mama.
Mūsų autobusas pasiekė Lietuvos
pasienį Lazdijuose prieš 15-tą va
landą. Kilometrinės eilės, trimis juos
tomis išsirikiavusios krovininės maši
nos, viduryje lengvieji automobiliai,
toliau autobusai. Ketvirta juosta palik
ta laisva priešpriešiniam eismui. Kai
pastebėjome, kad niekas nejuda ir ma
tėme, kaip vienintele laisva eile pa
sienio link juda autobusai, lengvieji
automobiliai bei sunkvežimiai, ištrūko
ir mūsų autobusas ir pavažiavo maž
daug vieną kilometrą į priekį iki kon
trolės posto. Ten stovi muitininkas,
kuris mus sustabdo ir nusiunčia atgal.
Taigi, vėl į eilės galą, nes per tą laiką
atvažiavo dar keli autobusai. Taigi rei
kia laukti.
Mes išlipame ir apsižvalgome, ko
kia yra padėtis.
Kiekvieną kartą, kai laisvojoje
juostoje susitikdavo į priešingas puses
važiuojančias mašinas, turėdavo viena
iš jų lenkti kelkraščiu, kas sukeldavo
dulkes. Mes matome žmones prie
miško šalia kelio, kurie miega. Žmo
nės snaudžiantys mašinose ir autobu
suose. Vienas visada turi likti ma
šinoje, nes kai eilė pajuda, reikia pa
važiuoti į priekį, šiaip atsitinka, kad
dažnai stovintis užpakalyje įvažiuoja į
tarpą. Iki tikrosios sienos atstumas yra
maždaug 2 kilometrai, bet taip toli ne
nueisi, tiktai iki užtvaros, kuri maž
daug likus 500 m sustabdo visas ma
šinas bei pėsčiuosius. Pėsčiam pereiti
sieną yra uždrausta, reikia važiuoti
mašina arba autobusu.
Higieninės sąlygos katastrofiškos.
Tarp kitko prie pirmojo posto yra tua
letas, tačiau jis netinka naudojimui.
Kvapas yra nepakenčiamas. Šiose ša
lyse nežinomi yra tualeto bakeliai su
vandens nuleidimu, o tiktai skylė že
mėje. Kadangi ne kiekvienas sugeba
tiesiai pataikyti, tai ir atrodo atitinka
mai. Šalia išsidėsčiusiarae miškelyje
vien krūvos, popierius ir smarvė. Tik
lietus kai ką nuskalauja. Nėra vandens
nusiprausti, tiktai netoliese esantis
ežeras, kuris yra užterštas tos dau
gybės žmonių, kurie jame prausiasi.
Nėra nei telefono, nei gydytojo, nei
Raudonojo kryžiaus, kiekvienas yra
pats sau geriausias pagalbininkas. Yra
keletas kioskelių, kuriuose palyginus
dar pigiai galima nusipirkti duonos,
vienos rūšies dešros, vištos kojelę,
dešrelių ir gėrimų, kol dar yra atsargų.
Dažnai susidaro ilga eilė. O kai priei
ni, jau nieko nebėra.
Dauguma automobilių bei auto
busų yra lenkų bei lietuvių, vokiečių
yra mažai. Mes kalbamės su keletu
vokiečių vairuotojų: “Mes užmo
kėjome 100 DM kyšį”, - praneša vie
na moteris. Vienas civiliai apsirengęs
“vilkikas” paklausė mūsų, kiek mes
duotume už tai, kad iš čia išvažiuoti,
tai mes ir užmokėjome”.
“O kiek laiko jūs jau stovite čia?”
“Dvi dienas ir vieną naktį”. Toliau už
pakalyje viena moteris sako įpykusi:
“Aš stoviu tris dienas čia ir nemokėsiu
nei vieno pfenigio. Neturiu jokio noro

mesti į gerkles pinigus šitai mafijai”.
“Ar jūs nepavargote?” “Galima sakyti
taip, tačiau vis vien nemokėsiu”.
Laukti reikia, jei kas nors nepervelka į
priekį, kaip taisyklė keturias dienas.
Mes einame prie užtvaros, baramės,
grasiname muitininkams. Jie nerea
guoja į mus, palieka mus toliau stovėti
ir pagaliau nuvija. Prislėgti grįžtame į
autobusą.
Praeidami pro pirmąjį kontrolės
postą, išgyvename vieną dramą: iš
žmonių grupės atsiskiria vyras ir mo
teris, prieina prie muitininko, grasina
jam kumščiais ir garsiai barasi. Mui
tininkas nereaguoja. Jie nueina. Po
kažkiek laiko sugr įžta moteris jau vie
na, verkia bei grąžosi rankas. Mes ne
suprantame jos prašymo bei argu
mentų, nes viskas vyksta lietuvių kal
ba. Jiems nepasiseka. Pagaliau ji bėga
prie vyro, kuris laukė nuošaly.
Autobuse tariamės, ką galima būtų
padaryti.
Atgal kelio nėra. Tai vienintelė
vieta pereiti sieną. Skristi lėktuvu?
Taip greitai mes negausime bilietų 35iems žmonėms. Be to, tada reikėtų
grįžti atgal į Pagėgius. Su keltu? Bet
keltas neplaukia kiekvieną dieną.
Mūsų vadovas turi vieną patarimą:
su maršrutiniu autobusu - jie važiuoja
be eilės - iki Varšuvos, o iš ten toliau
traukiniu. Tačiau pabandykime kol
kas čia. Visų pirma reikia sukaupti
visą kantrybę ir laukti.
Vakare pabando mūsų vadovas su
pinigais. Jis paima į ranką 100 DM ir
eina prie pirmame kontrolės poste sto
vinčio muitininko. Tas pinigų neima.
Jis pabando tą patį pas kitą muiti
ninką. Vėl nepasisekė. Nusprendėme
palaukti, kol pasikeis pamaina k tada
vėl pabandyti. Tačiau k vėliau nepa
vyksta. Nei vienas muitininkas nenori
mūsų taip trokštamų vokiškų pinigų.
Aš emu su žmona pas pasienietį prie
užtvaros. Mano žmona truputėlį šneka
lietuviškai. Ji aiškina, kad mes čia at
vykome autobusu k laukėme. Auto
buse yra senesnių žmonių, kuriems
yra sunku visa tai iškęsti. Vienas mui
tininkas rimtai klausosi ir atsako
lietuviškai: “Ko gi jūs čia važiuojate?
Pasilikite geriau namie!”
Jokios naudos iš to. Nuotaika krenta.
Po truputį ateina vakaras k darosi
vėsu. Per tą laiką pasislinko mūsų
autobusas per trijų autobusų ilgį. Mes
nusiteikiame varginančiai nakčiai.
Oras pasidaro tvankus. Laikas nuo lai
ko turi vairuotojas įjungti variklį, kad
veiktų ventiliacija, tada pasidaro ma
loniau. Kiekvieną kartą pašokame iš
išgąsčio: Judam! Ne, tai tiktai variklis
dkba. Kai atidarai duris, jaučiasi šaltis.
Dešine juosta pro šalį važiuoja leng
vieji automobiliai, kuriuos praleidžia
greičiau. Tikriausiai jiems labai sku
biai reikia, nes iš kai kurių smkda. Kai
lengvieji automobiliai įjungia savo va
liklius, atrodo, kad važiuoji kartu be
snausdamas - apie miegą šiaip ar taip
nėra kalbos - o iš išmetamųjų vamz
džių kiekvieną kartą išsiveržia tirštas,
juodas debesis. Pasislinkus per kelias
mašinas, varikliai vėl išjungiami. Ir
taip visą naktį su 10-15 minučių per
traukomis.
Dar- prieš vidurnaktį susirinko lau
ke lenkai ir lietuviai, kurie pradėjo
gerti alkoholį. Jie triukšmavo ir daina
vo, net surado bendrą dainą, kurios
posmeliai pasibaigdavo žodžiais
“šrumm, šrumm, šrumm”. Iš pradžių
buvo linksma, po to pradėjo visa tai
erzinti. Netrukus atsitiko toks dalykas.
Policininkas nukreipia su savo lazdele
visus autobusus ir automobilius atgal.
Autobusai turi apsisukti toje pačioje
gatvėje, daug kartų judėdami pirmyn
ir atgal, kad neįvažiuotų į griovį. Poli
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cininkas duoda nurodymus savo laz
dele. Mes antrą kartą atsiduriame eilės
gale. Lėtai praslenka naktis besibaiminant, užmiegant, snaudžiant, šalant bei
kankinant klausimui, kiek laiko dar
galima tęsti šią būseną?
Po truputėlį pradeda aušti. Lietu
vos-Lenkijos pasienyje prasideda nau
ja diena. Mes stovime toje pačioje vie
toje, į kurią atvykome vakar po pietų.
Mes juokiamės iš dviejų girtų,
kurie sukaupę visas jėgas bando atsis
toti ant kojų, bet jiems nepavyksta.
Vienas mūsų pakeleivis naktį ban
dė surasti kokį nors priekyje stovintį
automobilį, kuris jį paimtų. Ryte jis
paėmė savo daiktus, pasą, greitai atsi
sveikino ir dingo. Mūsų jauniausioji
dukra aiškino, kad ji kuo greičiau no
rėtų dingti iš čia, nesvarbu kokiu bū
du. Antroji duktė turėjo taip pat laiku
grįžti, nes jos keturmetis sūnus pirma
dienį turėjo pirmą kartą išvykti į ke
lionę su vaikų darželiu. Jos nuspren
džia surizikuoti. Taigi, jos abi iške
liauja pasiėmusios savo daiktus. Mes
jas palydime. Visi maršrutiniai auto
busai užimti iki paskutinės vietos.
Mes ieškome voldško automobilio.
Tačiau nedaug čia esančių automobi
lių yra apkrauti tašėmis bei pilni žmo
nių. Pamatęs mus, priėjo vienas mūsų
pakeleivis. Jis surado vokišką automo
bilį, kuriame sėdi tiktai vienas vairuo
tojas. Jis su mielu noru sutinka paimti
kariu mūsų dukras. Tai lenkas, kuris
važiuoja į Varšuvą mašina su vokiš
kais ženklais.
Mes atsisveikiname, tai neramus
atsisveikinimas. Mes žinome, kad
kaip nors iš čia irgi išvažiuosime, bet
kada ir kaip tai priims mūsų nervai?
Kaip seksis mūsų dukroms, bendra
keleiviui ir lenkui vairuotojui?
Pagal planą mūsų autobusas turėjo
atvykti į Hamburgą iki 21-os valan
dos. Tačiau tuo metu mes dar stovime
pasienyje eilėje.
Beeidami vienu lauko keliuku ir
beieškodami tualeto po atviru dangu
mi, atradom netoliese ant vienos kal
velės sodybą. Pasiėmiau dukrą, kuri
buvo likusi su mumis, ir vieną pa
keleivę, einame link tos sodybos. Mes
norime pabandyti gauti kokių vaisių ar
duonos. Tai medinis nenudažytas na
mukas, labai apleistas, langai iš dalies
apdaužyti, skersai ant vyrių besilai
kančios durys. Loja ant grandinės pri
rištas šuo. Daržinė lygiai tokioje pa
čioje blogoje bjsenoje, mažas sugriu
vęs tvartas. Iš namo išeina pagyvenusi
lietuvė. Rodydami rankomis bandome
paaiškinti, kad esame alkani. Duonos
ji neturi, tik obuolių. Netoliese stovi
pilna vonia obuolių. Ji duoda mums
aiškiai suprasti, kad galime pasivai
šinti. Prisirenkame pilnas kišenes. Pa
galiau ji įeina į namą ir išeina su pilnu
krepšeliu. Mums belieka tik paimti.
Jos veidas spinduliuoja iš džiaugsmo,
kad ji gali mums kažką duoti.
Kokie priešingi yra ši pasiruošusi
padėti lietuvė ir nesukalbami mui
tininkai. Visą tai aprašydamas, aš no
rėčiau šiai tikrai neturtingai lietuvei
pastatyti paminklą. Obuolių buvo tiek
daug, kad mes juos galėjome išdalinti
visiems bendrakeleiviams. Laikas iki
pietų praslenka. Mes lėtai pasislenkame per gerus dviejų autobusų ilgius į
priekį.
Kaip kad būna tokiose situacijose,
sklando įvairūs gandai: vienas vokie
čių autobusas turi dokumentą, lei
džiantį pravažiuoti be eilės, mes galė
tume prie jų prisiderinti. Autobusas
pravažiavo, o mes ne. Mūsų autobuso
numeris nebuvo įrašytas į dokumentą.
Viena lietuvė autobuso vadovė pasi
rodė pažįstanti vyriausiąjį muitininką,
ji galėtų ir mums padėti. Iš to irgi nie
ko neišėjo. Vienas lengvasis automo
bilis pažadėjo nuvažiuoti į Vilnių, į
sostinę, ir atvežti mums atitinkamą
dokumentą. Tačiau jis nebegrįžo.
Tikriausiai tai buvo taip pat gandas.
Turėjo būti jau 14 valandų, kai
lengvieji automobiliai stipriai pajudėjo
į priekį. Tiesiai šalia mūsų autobuso,
šalia savo automobilio stovi jauni lie
tuviai ar lenkai. Jie pastatė savo radiją
ant automobilio stogo ir paleido ją vi
su garsu. Modeni muzika griaudžia
ausyse. Pasitraukti nuo autobuso ne
galima, nes netikėtai jis gali pajudėti į

priekį. Niekas nieko nepasako šitiems
žmonėms. Mes tuo tarpu pasidareme
per apatiški. Aš pasislepiu autobuse,
viduj taip negirdėti to griaudimo.
Vienas bendrakeleivis sako: “Mes
labai labai sumenkėsime!” Mano krū
tinėje kovoja dvi sielos: pyktis, pasi
priešinimas ir kapituliacija. Išvada:
šaudyti ar melstis. Prievartos ir šau
dymo išmokome prieš dešimtmečius.
Bet netgi tada, jei aš turėčiau valdžią ir
ginklą, ką tai padėtų? Tai atneštų tik
dar daugiau neapykantos ir kentėjimo.
Taigi melstis. Galėtų Dievas padaryti
stebuklą ir mus išvaduoti? Dievas ve
da mus į bedugnę ir vėl atgal iš jos.
Jau beveik 24 valandas mes stovime
šioje gatvėje, pasislinkę per keletą
autobusų į priekį. Dėl dviejų kartų grį
žimo į eilės galą mes dar vis esame
beveik toje pačioje vietoje, kaip ir va
kar.
Autobuso vairuotoja man sako: autobusą vairuoja vyras su žmona, ku
rie keičia vienas kitą - “atsirado taip
vadinamas vilkikas, nori mus per
tempti už 600 DM. Aš esu spektiškai
nusiteikusi jo atžvilgiu. Jeigu tai tiesa,
tai jis turi važiuoti su mumis kartu ir
pinigus gaus tik tada, kai mus pradės
pasienyje aptarnauti.”
Atsiranda įtampa, Aš matau labai
jauną civiliai apsirengusį vyrą. Jis bė
ga prie kontrolės posto ir sugrįžta su
lapeliu, ant kurio yra uždėtas antspau
das. Mūsų vairuotojas turi užrašyti ant
to lapuko autobuso numerį. Jaunuolis
vėl bėga su tuo lapuku prie kontrolės
posto ir atgal. Sulipame greitai visi į
autobusą, laimė, visi yra netoliese.
Jaunuolis iš tikrųjų sėdasi į priekį šalia
vairuotojo ir mes iš tikrųjų be kliūčių
pravažiuojame per pimąjį kontrolės
postą, toliau per užtvarą beveik iki pa
sienio kontrolės. Prieš mus tik trys
autobusai. “Vilkikas” gauna savo 600
DM ir dingsta.
Vienas bendrakeleivis suskaičiavo:
mes aplenkėme 31 autobusą. Tai
reikštų, kad turėtume laukti apie 31
valandą, plius tas laikas, kai niekas
nejuda, nes muitininkai daro per
trauką, taigi, turėtume laukti nuo 35
iki 40 valandų, tuo pačiu dvi naktis.
Dabar jau mūsų nieks neveja at
gal. Nuo čia iki tol, kol perėjom Len
kijos sieną, užtrukome dar tris valanddas, apskritai paėmus laukimas truko
27,5 valandos, kas mums kainavo jė
gų ir nervų. Iš 35-ių keleivių 600 DM
nėra daug. Aš su mielu noru už
mokėčiau dar daugiau, kad išeičiau iš
to pragaro.
Pasienyje aptarnavimo metu mes
turėjome galimybę stebėti muitininkų
darbą. Jie praleidžia daug laiko veltui,
labai daug laiko. Lietuviškas ar len
kiškas autobusas būdavo ištuštinamas
ir visos keliautojų tašės buvo labai
nuodugniai tikrinamos. Tuo pačiu bu
vo šnekamasi daug, tarpusavy. Atro
dė, kad keletas muitininkų aplinkui
stovėjo nieko neveikdami.
Ar situacija pasienyje yra tokia
specialiai, pasityčiojimas?
Ar mus per naktį ir laukimą iš pra
džių nusprendė suminkštinti su visais
nervų dirginimais, kad užmokėtume
daugiau pinigų?
Mūsų autobusą aptarnavo Lietuvos
pasienyje taip pat greitai kaip ir Len
kijos. Jie pasitenkino pasižiūrėję tik į
keletą pasų.
Lenkijos pasienyje, važiuodami
šalia mašinų, kurios norėjo patekti į
Lietuvą, jau žinojome, kas yra laisvė.
Mūsų duktė tuoj pat parašė laišką į
Užsienio reikalų ministerijai, vieną
kopiją nusiuntė į šiaurės Vokietijos
radiją ir vieną į Hamburgo vakarinį
laikraštį.
Visuomenė turi sužinoti apie šias
neįmanomas sąlygas pasienyje. Visų
pirma, mes norime perspėti pasiruo
šusius keliauti, kad nesinaudotų su
sisiekimu keliais, jei nori išvengti šios
rizikos. Bet visų pirma kviečiame sa
vo politikus, aptarti šią patirtį lie
čiančius faktus derybose. Rytų šalims
reikalinga mūsų pagalba, tada jos turi
būti pasiruošusios sukurti žmoniškas
sąlygas pasienyje ir panaikinti korup
ciją1S vokiečių kalbos vertė
Jolanta Beniulienė
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AUKOS SPAUDAI
S. Ruseckienė - 10.00 sv.
H. Vaicekauskienė atsiuntė a.a.
Mike Vaičekausko palikimą - 57.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

LONDONE
Londono lietuvių
Maironio mokykla

KALĖDŲ EGLUTĖ
O pradžioje buvo pradžia. Niekas
netikėjo, kad šeštus metus susirinks
mokiniai ir mokytojai rugsėjo pirmąją
į Londono Maironio mokyklą. Šeš
tadieninė mokykla pasipildė naujais
mokiniais ir mokytojais. Pasiskirstę
klasėmis, pradėjome dirbti. Diena vijo
dieną, ir nepastebimai artėjo pirmo se
mestro pabaiga. O jį užbaigdavome
šventine Kalėdine Eglute. Įprastinės
šeštadienio pamokos tapo įdomesnės,
kiekviena klasė ruošia Kalėdinę pro
gramą. Paslapties išduoti negalime, to
dėl kviečiame visus apsilankyti ir pasi
svečiuoti gruodžio 12 dieną 1030 vaL
Lietuvių Namuose. Sniego turbūt ne
turėsime ir šiais metais, tačiau snaigių
sūkuryje bus tikrai linksma ir smagu.
Taigi laukiame visų - su gera nuo
taika, šypsena ir kaukėmis.
Senis šaltis

MIRĖ M. M. ŠLEINIENĖ
Laisvai kalbantis angliškai su
aukštuoju techniniu išsilavinimu
inžinierius laukia rimtų pasiū
lymų dėl darbo, galėtų būti ver
tėju biznio kelionėse.
Fluently English speaking
engineer seeks work, could be an
interpreter on business trips.
Vilnius, phone 476-659

1993 m. kalendorius
Dėl "Europos lietuvio" redak
cijos persikėlimo į Vilnių ne
suspėjome paruošti ir išspaus- tdinti 1993 m. kasdien nuplė
šiamo kalendoriaus. Už tai nuo
širdžiai atsiprašome.
Tiems "E.L." skaitytojams,
kurie paprašys, už 1993 m. ka
lendorių įmokėtą sumą grąžin
sime, o kitiems - užskaitysime
už 1994 m. kalendorių.
Leidėjai

PAMALDOS
Nottinghame - gruodžio 6 d.,
11.15 vai. Židinyje
Coventryje - gruodžio 6 d., 14
vai., Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa - gruodžio 6
d„ 16 vai., Šv. Petre.
Bradforde - gruodžio 6 d., 12.30
vai.
Eccles - gruodžio 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame - gruodžio 13 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Mansfielde - gruodžio 13 d., 15
vai., Šv. Pilype.
Nottinghame - gruodžio 20 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - gruodžio 20 d., 14 vai.,
Bridge Gate.
Birminghame - gruodžio 20 d.,9
16.30 vai., Šv. Onoje.

Margareta Magdalena Šleinienė,
sulaukusi 79 metų amžiaus, mirė š.
m. lapkričio 9 d. Palaidota iš Lon
dono Lietuvių Šv. Kazimiero šven
tovės lapkričio' 17 d. Laidotuvių pa
maldas atliko kun. Jonas Sakevičius
MIC. Liko nuliūdus duktė Ber
nadeta.

NOTTINGHAME
AUKOS M. ANTANAIČIUI
Martynas Antanaitis kelias die
nas gydėsi Sheffield vaikų ligoni
nėje. Norėdami palengvinti jam ap
mokėti ligoninės sąskaitą, Nottinghamo lietuviai paaukojo 200.00 sv.
Aukojo:
100.00 sv. - D.B.L.S. Nottinghamo skyrius, 56.00 sv. - Moterų
draugija, po 5.00 sv. - B. Butkevi
čienė, M. Grukauskienė, E. Ciganskienė, G. Juozelskienė, M. Nakutienė, O. Hill, F. Damasevičius, T.
Gudliauskienė, 3.00 sv. - A. Vaizgauskienė, 1.00 sv. - E. Vainorienė.
Aukotojams nuoširdus ačiū.

SMULKIŲ KROVINIŲ
SIUNTĖJŲ DĖMESIUI!
Pervežame krovinius nuo 0.5
iki 10 tonų (iki 40 kub. m)
maršrutu
Kaunas - Varšuva - Berlynas Dresdenas - Varšuva - Kaunas.
Pastoviai - kartą per mėnesį.
Atsiskaitymas už užimamą vietą
ir svorį.
Artimiausias išvykimas 1992 12 10.

Kreiptis:
tel. kodas 8-27 2645-83,
26-41-84
fax 265-264, 264-470

BRITŲ - LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Gautos šios aukos:
300 JAV dolerių - Anne Leonovičienė, JAV;
1100 JAV dolerių - iš V. Lands
bergio vaikų fondo pirmininkės G.
Landsbergienės, apmokėjimui už įvai
rias plastmasines medžiagas gaminti
Kauno valstybinėje ortopedijos dirbtu
vėje vaikų vežimėlius. Kelionės į Lie
tuvą ir atgal specialistui ortopedui ga
myboje V. Florence apmokėjimui.
Plastmasinių medžiagų transporto
išlaidas apmokėjo Britų-Lietuvių
Vaikų fondas.
Fondas yra dėkingas visiems
aukotojams
******
Britų - Lietuvių Fondo Lietuvos
Vaikams vadovybė apstvarstė ateities
veiklos gaires ir nutarė plėsti savo
veiklą Lietuvos provincijos mažes
niuose miestuose. Po pastarojo Fon
do valdybos narių vizito Lietuvoje,
paaiškėjo, kad vaikų invalidų padėtis
ten negerėja, bet blogėja. Fondo va
dovybė numato dar labiau sunkiau
dirbti ir kartu prašo daugiau aukų iš
Britanijos visuomenės.
******
Britų - Lietuvių Pagalbos Fondas
Vaikams Lietuvoje paskyrė 100 sva
rų Martyno Antanaičio fondui. Jis
gydėsi Sheffuld Childrens Hospital
National Health Trust, Šefilde.
Pagal savo įstatus Fondas negali
remti individualius ligonius, bet šiuo
atveju padarė išimtį.
Aukos visuomet laukiamos, ko
kios jos bebūtų mažos ar didelės, jas
kartu sudėjus daug ką galima padaryti.
Britich-Lithuanian Relief Fund
For Children in Lithuania, 21 The
OvaLHacknay Rd., London E 2 9DT.

SPORTO IR SOCIALINIO
KLUBO FUTBOLAS
Lithuania Victoria sužaidė su
“Crown Manor” lapkričio 15 d. re
zultatu 2:4.
Lapkričio 8 d. Jacko Morgano
taurės pirmasis turas “Lithuania
Victoria” - “Sporstman” 3:2.

BOLTONE
KALBA APIE LIETUVĄ
Boltono Moterų Institutas pakvietė
B oi tono lietuvių pirmininką Henriką
Vaineikį papasakoti joms apie Lietu
vą. Jo kalba išklausyta lapkričio 12 d.
Astley Bridge bažnyčios teatro patalpo
se. Prelegentas buvo pasirengęs kalbė
ti apie 40 minučių, bet jo nustebimui,
susidomėjimas buvo toks didelis, kad į
visus klausimus ir pastabas atsakyti
užtruko beveik pusantros valandos.
Vėliau H. Vaineikis buvo pavai
šintas kava ir pyragaičiais, ir pasi
kalbėjimas apie Lietuvą tęsėsi toliau.
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LATVIŲ ŠVENTĖ
Apylinkės latviai lapkričio 14 d.
buvo susirinkę Boltono Latvių Klube
švęsti Latvijos Nepriklausomybės pa
skelbimo 74 metų sukaktuves. Po re
liginių apeigų šventė tęsėsi latvių
klubo patalpose, kur kalbas pasakė lat
vių pirmininkas J. Zakis ir “Dauguvos
Vanagų” atstovas iš Londono. Lietu
vius minėjime atstovavo H. Vaineikis
ir savo kalboje, tarp kitko, jis pabrėžė
Baltijos tautų artimo bendradarbiavi 
mo svarbą ir linkėjo, kad ji tęstųsi to
liau. Jeigu politinė padėtis mūsų kraš
tuose pasikeistų , mes vistiek turime
palikti ištikimi savo tėvynėms. Trum
pą žodį taip pat pasakė estų atstovė
Sylvia Kuusik.
Po oficialios dalies ir latvių tautos
himno prasidėjo latvių nepriklau
somybės švenčių vaišės, kurios tęsėsi
iki vėlaus vakaro.

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 21 d. lietuvių klube įvy
ko vietinių ramovėnų surengtas Lietu
vos kariuomenės įsteigimo 74 metų
sukaktuvių minėjimas. Nors oras buvo
labai blogas į minėjimą atsilankė apy
linkės tautiečių skaičius. Minėjimą ati
darė ir pravedė ramovėnų pirmininkas
K. Murauskas. Trumpus žodžius pasa
kė DBLS pimtininkas J. Alkis sveikin
damas ramovėnus ir atsiprašydamas už
Lietuvos ambasados patarėją dr. A. Ne
savą, kuris nebegalėjo atvykti. Trumpą
kalbą taip pat pasakė prof. J. Ambrukaitis, lietuvių pedagogų grupės (3 vy
rai, 5 moterys) vadovas. Ši grupė atvy
ko į Mančesterio universitetą ir gilina
savo žinias Specialiosios pedagogikos
fakultete. Minėjime taip pat dalyvavo
jų instruktoriai Paulius Bakeris ir
Mike’as Johnsonas. Ponas Johnsonas
savo trumpoje kalboje pasidžiaugė
bendradarbiavimu su lietuviais ir Lietu
va ir buvo ramovėnų pirmininko apdo
vanotas lietuviška juosta. Lietuvių gru
pė (daugiausia iš Šiaulių) apdovanojo
vietinius lietuvius dovanomis ir sudai
navo lietuvišką karišką dainą, kuriai
pritarė visi minėjimo dalyviai.
Paskaitą apie Lietuvos kariuome
nės įsteigimą ir apie nepriklausomy
bės kovas skaitė boltoniškis H. Vai
neikis. Jis be įvairių istorinių duomenų
išreiškė savo ir viso pasaulio nuste
bimą pastaraisiais Lietuvos parlamen
to rinkimų rezultatais, bet ragino visus
likti ištikimais savo Tėvynei. Pagrin
dines kalbos tezes H. Vaineikis pakar
tojo anglų kalba.
Eilėraščius skaitė V. Bernatavičius
ir A. Jakimavičius. Minėjimas buvo
užbaigtas valstybiniu himnu.
Turtingą loteriją sėkmingai prave
dė boltoniškis H. Silius. Vaišėse daly
vavo lietuvių pedagogų grupė su savo
instruktoriais ir jų žmonomis, kan. V.
Kamaitis, J. Alkis, “Ramovės” ir
klubo valdybos.
ELR

UAB "OSMIS" PARDUODA:
1. Naujas detales ir eksploatacines medžiagas automobiliams
Mercedes-Benz, Wolksvagen-Audi, kitoms markėms galima
užsakyti pagal katalogus.
2. Naują mikroautobusą "Latvija".
3. Naudotas importines padangas R13, R14, R15 bei padan
gas sunkvežimiams R20, R22,5.
4. Naudotą dviejų ašių puspriekabę Semi-Trailer tipo su tentu
(12 metrų ilgio, keliamoji galia 25 tonos).
Taip pat galima užsisakyti kitų modifikacijų puspriekabes:
- su tentu,
- refrižeratorius,
- cisternas,
- platformas.
5. Automobilį Mercedes-Benz 200D (baltos spalvos, modelis
123, 1980 metų laidos, rida 180.000 km, variklis - dyzelinis).
Kaina 3200 DM.

Kreiptis:
tel. kodas 8-27, 26-41-84,
fax 265-264, 264-470

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionės!

PASAULYJE
Nesutaria Europos
bendrija
Yra labai sunku atsakyti į klau
simą, kodėl Europos Bendrija nesu
taria, tikriausiai, tautiniai skirtumai
vaidina didelį vaidmenį. Tai
matome Jugoslavijoje, Čekoslo
vakijoje ir net Europos Bendrijoje.
Anglai dar ir dabar yra pasidaliję į
“už” ir “prieš” stovyklas. Tuo tarpu
postkomunistinės valstybės - Len
kija, Vengrija, Čekoslovakija ir
Baltijos valstybės, kurios laukia
eilės, kada jos- bus priimtos į
Europos Bendriją. Žinoma, kad pa
saulinė ekonominė krizė apsunkino
EB sugyvenimą ir davė pradžią vi
sokiems sunkumams ir barniams.
Valiutų reguliavimo atvejais, kai
buvo nuvertintas angliškas svaras ir
britų vyriausybė pasitraukė iš
ERM. Taip padarė ir Italija bei
Graikija. Ispanija su Portugalija nu
vertino savo valiutą būdamos IRN,
tuo seka danų krona ir airių svaras,
o Prancūzijos frankas nėra stiprus.
Taigi, belieka Vokietija, Belgija,
Olandija ir Liuksemburgas su stip
riomis valiutomis. Vokietija yra
kaltinama už didelių procentų
puoselėjimą, kas leidžia valiutų
spekuliantams pirkti markes .ir par
duoti kitas valiutas, kurios remiasi
mažesniais mokesčiais ir yra nepas
tovios. Vokietija teisinasi, jog ją
tai daryti verčia Rytų Vokietijos
prijungimas.

Ar Prancūzija nusileis?
Kai tarp Amerikos ir Europos
Bendrijos buvo paskelbtas susitari
mas, kuris įgalins visas 108 vals
tybes laisvai prekiauti, Prancūzijos
ūkininkai pradėjo protesto riaušes.
Jie bijo, kad pagal tą susitarimą su
mažės jų produktų kainos.

Suskilo anglikonų
bažnyčia
Anglijos Bažnyčia (Church of
England), kuri Henriko VIII laikais
atskilo nuo katalikų, pergyvena
krizę. Kai jos Sinodas nubalsavo
priimti moteris į kunigus, Bažnyčią
ištiko vidinė krizė. Keli vyskupai,
daug kunigų ir pasauliečių pagrasi
no savo Bažnyčią palikti ir pereiti į
katalikų. Jau nuo seniai dirba kata
likų ir anglikonų bendra komisija,
kuri ieško būdų tom dviem baž
nyčiom suartėti. Bet po pastarojo
nutarimo Vatikanas pareiškė, kad
jis neveda prie susitarimo. Buvęs
Londono vyskupas daktaras Grahamas Leonardas veda derybas su
Britanijos ir Vatikano katalikų pa
reigūnais norėdamas sudaryti sąly
gas, kad anglikonai galėtų grįžti į
katalikybę; pripažintų popiežių
Bažnyčios galva, bet pasilaikytų
tam tikras specifines anglikonų
apeigas.

Tariamasi dėl bendros
vyriausybės Pietų Afrikoje
Jau seniai vyksta derybos norint
sudaryti juodųjų laikinąją vyriau
sybę. Afrikos nacionalinis kongre
sas (ANC) iš derybų buvo išėjęs.
Manoma, kad revoliucinis elemen
tas reikalavo siekti valdžios jėga.
Dabar ANC paskelbė baltiesiems
labai palankų būdą pasidalyti val
džią ir iki rinkimų sudaryti laiki
nąją vyriausybę. ANC taip pat siūlo
amnestiją: iš kalėjimų paleisti ne
vien civilius, bet ir ir saugumo, po
licijos pareigūnus, kurie buvo nu
sikaltę juodųjų engimu. Iš to ma
tosi, kad nuosaikieji ANC vadai
bus paėmę viršų prieš revoliu
cionierius, buvusius komunistus, ir
sudarę progą baltiesiems ir juo
diesiems taikingai gyventi. Zulu
genties juodieji, kurie ANC nepri
klauso, tam priešinasi.

