
(5/z^sLI etų vi s
Nr. 43 (2278) XLVII Londonas ir Vilnius, 1993 m. spalio 30 - lapkričio 6 d. Kaina 20 et

Vokietija remia Lietuvos siekimą 
suartėti su Europos institucijomis

Namai, į kuriuos grįžtame po 
keturiasdešimt septynių metų 

klajonių
Iškilminga vakarienė, surengta 

spalio 21-ąją Vilniuje, Menininkų rū
muose, Vokietijos prezidento garbei, 
buvo reikšmingas garbingojo svečio 
vizito momentas, pasakytos svarbios 
kalbos.

Lietuvos prezidentas A. Brazaus
kas pareiškė, kad ’’Lietuva žiūri į da
bartinę Vokietiją su pasitikėjimu ir 
viltimi. Mus jungia tvirtas bendrų ver
tybių pagrindas: pagarba ir ištikimybė 
teisei, taikai, žmogiškajam orumui ir 
demokratijai. Įtvirtindami šias bendrą
sias vertybes ir tradicijas atveriame 
naujas galimybes mūsų šalių bendra
darbiavimui“. A. Brazauskas pažymė
jo, kad Lietuva savo valstybingumui 
nebemato ir nebejaučia grėsmės iš 
Vokietijos, tapusios demokratine vals
tybe, prioritetus atiduodančia Europos 
integracijai. Buvo pareikštas didelis 
Lietuvos suinteresuotumas plėsti vi
sapusišką bendradarbiavimą su Vo
kietija, tampančia vienu iš pagrindinių 
mūsų partnerių ir ekonomikoje, ir 
kitose srityse.

Lietuvos prezidentas sakė, kad mū
suose gerai žinomi vokiečių kultūros 
ir filosofijos milžinų vardai. Lietuva 
didžiuojasi, kad Gėtė ir Herderis, Zu- 
dermanas ir Bobrovskis domėjosi lie
tuvių kultūra, ieškojo joje įkvėpimo. 
A. Brazauskas paminėjo ir George 
Zauerveino, iškilaus vokiečių huma
nisto, lietuvių tautos bičiulio vardą.

Apie abi šalis seniai siejančias 
gijas kalbėjo ir Vokietijos prezidentas 
Richardas von Weizsaeckeris. Jis sa
kė, kad Karaliaučius visiems lietu
viams yra žinomas kaip vietovė, ku
rioje buvo išspausdintas pirmas lietu
viškas katekizmas. Didysis dailininkas 
ir muzikas Čiurlionis ilgą laiką gyve
no ir kūrė Leipcige. Žymaus lietuvių 
filosofo Vydūno mąstymo formavi
muisi reikšmingos įtakos turėjo metai, 
praleisti Vokietijoje, ir polemika su 
vokiečių filosofija. Vokiečių poetai 
Hermanas Zudermanas ir Johanesas 
Bobrovskis yra, kaip ir jis, kilę iš 
Klaipėdos krašto. Savo kūriniais jiedu 
supažindino su savo tėvyne gausų 
skaitytojų ratą Vokietijoje. Tomo Ma
no name Kuršių Nerijoje tebesaugo
mas buvusių šio namo gyventojų at
minimas. Kita vertus, įstabus Lietuvos 
sostinės žydų gyvenimas it saulės 
spindulys smelkėsi į Vokietiją: Alber
tas Einšteinas buvo žymus Žydų 
mokslinio instituto Vilniuje valdybos 
narys.

"Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimas ir mums, vokiečiams, buvo jau
dinantis žingsnis, turintis ypatingą is
torinę reikšmę, - kalbėjo Vokietijos 
prezidentas. - Jį įgalino visų pirma ne
palaužiamas lietuvių tautos ir jos 
Baltijos kaimynių laisvės troškimas. 
Kelias į nepriklausomybę buvo ilgas 
ir skausmingas. Mes, vokiečiai, nepa
miršime, kad būtent nusikalstamas 
Hitlerio-Stalino paktas lietuvių tautai 
lėmė tokią sunkią dalią. Koks didelis 
buvo Lietuvos žydų skausmas, tai mes 
giliai suvokiame. Vilniaus geto sunai
kinimo penkiasdešimtmetis mums tai 
iš naujo priminė.“

Richardas von Weizsaeckeris pa
žymėjo, kad remdamiesi savo asmeni
ne patirtimi, vokiečiai gali spręsti, 
kokie dideli dar uždaviniai laukia 
Lietuvos. Juos sprendžiant Vokietija ir 
ateityje teiks esminę paramą, visų 
pirma mokymo ir konsultacijų forma. 
Dėl to yra ypatingai svarbu neatidėlio
jant kurti palankias prielaidas užsienio 
investicijoms. Lietuvos ekonomių ry
šių su Vokietija ir Vakarų Europa plė
tojimo mastas priklausys nuo to, kaip

Richard von Weizsaecker su žmona Marianne von Weizsaecker ekskur
sijoje po Vilnių. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Jūsų šaliai pavyks išsaugoti mainų ry
šius su kaimynais Rytuose ir ateityje 
vaidinti tradicinį tilto vaidmenį Vidu
rio Rytų bei Šiaurės Rytų Europoje, 
sakė garbusis svečias.

Lietuva visuomet buvo Europos 
šalis, pareiškė Vokietijos prezidentas. 
Todėl Vokietija sveikina ir remia Lie
tuvos troškimą greitai suartėti su de
mokratinės Europos institucijomis. 
Taip pat buvo pasakyta, kad taika ir 
gerbūvis Baltijos jūros regione ateityje 
yra įmanomi tik greta su taikia ir kles
tinčia Rusija. Vokietija sveikina, kad 
rugpjūčio 31 d. galėjo būti užbaigtas 
buvusios tarybinės kariuomenės išve
dimas iš Lietuvos. Šio sunkaus klausi
mo išsprendimas liudija apie abiejų 
šalių įžvalgumą ir politinę išmintį.

Vokietijos prezidentas ir jį lydintys 
asmenys Vilniaus universitete susitiko 
su grupe kultūros ir mokslo darbuoto
jų-

Dirigentai Juozas Domarkas ir 
Gintaras Rinkevičius, kompozitorius 
Giedrius Kuprevičius papasakojo apie 
Lietuvos muzikos kolektyvų ryšius su 
kolegomis iš Vokietijos.

Poetas Justinas Marcinkevičius, 
apgailestaudamas, kad dabar kultūrai 
Lietuvoje ne pats palankiausias metas, 
sakė tikįs tautos kūrybinėmis galio
mis. Vokiečių kalba jis perskaitė 
eilėraštį "Šypsena gatvėje“. Prieš 30 
metų parašyto eilėraščio mintis apie 
pastangas ginti dvasios savarankišku
mą, pabrėžė Justinas Marcinkevičius, 
aktuali ir šiandien.

Apie Lietuvos ir Vokietijos moks
linį bendradarbiavimą kalbėjo Univer
siteto rektorius Rolandas Povilionis, 
profesoriai Donatas Sauka, Algis Šid
lauskas, Justinas Karosas, Vestfalijos 
Vilhelmo universiteto Miunsteryje 
rektore profesore Marija Vasna.

Smuglevičiaus salėje Vokietijos 
prezidentas ir jį lydintys asmenys susi
tiko su Universiteto Senato nariais. 
Apžiūrėjo kai kuriuos rankraščius, pa
sirašė Universiteto svečių Garbės kny
goje. Prezidentui buvo įteikta tautinė 
juosta ir Universiteto atminimo meda
lis, poniai von Weizsaecker - albumas 
"Vilniaus universitetas Lietuvos dailė
je“.

Vokietijos prezidentas su žmona, 
lydimi Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro P. Gylio, pasivaikščiojo po Vil
niaus senamiestį. Prie Medininkų 
vartų garbingajam svečiui sostinės 
meras V. Jasulaitis įteikė varinį me
džioklės ragą.

Spaudos konferencijoje Seimo 
rūmuose Vokietijos prezidentas taip 
įvertino savo kelionę: "Mano vizitas 
kaip simbolis, kuris, manau, padidins 
kitų Europos valstybių susidomėjimą 
Lietuva“. Į "Lietuvos ryto“ klausimą, 
kada bus sprendžiamas Lietuvos pi
liečių bevizio įvažiavimo į Vokietiją 
klausimas, svečias atsakė: "Problema 
dėl vizų yra žinoma, ir mes ją gerai 
suvokiame. Aš priėmiau Lietuvos Vy
riausybės prašymą pasiekti čia greitos 
pažangos. Vokietijos užsienio reikalų 
ministerija iš esmės ėmėsi spręsti šį 
klausimą, ir jie šiuo metu stengiasi 
kaip nors prasibrauti pro Vokietijos 
įstatymų tankumyną, kad nebūtų truk
doma keleivių srautui iš Lietuvos į 
Vokietiją ir atgal.“. Dėl kompensa
cijos Lietuvai už karo metais padarytą 
žalą sumokėjimo Richardas von Weiz- 
saeckeris pasakė: "Visu mastu suvokia
me žalą, padarytą Lietuvai karo metais. 
Vokietija stengiasi padėti visiems 
nukentėjusiems nuo karo žmonėms 
teikdama humanitarinę pagalbą. Ieško
ma tinkama pagalbos forma, kad būtų 
galima atlyginti konkretiems asmenims 
padarytą žalą“. Abu prezidentai - A. 
Brazauskas ir R. von Weizsaeckeris - 
sutiko, kad didelių karinių jėgų kon
centracija Karaliaučiaus srityje nėra 
normalus dalykas. "Geriausia būtų, jei 
šiame regione būtų sukurtas koks nors 
prekybos centras, kuriame prekiautų 
visos prie Baltijos jūros esančios vals
tybės ir kitos šalys, - pasakė Vokieti
jos prezidentas. Jo nuomone, inicia
tyvą turi rodyti Rusija.

Kaip rašė "Lietuvos ryte“ E. Bu
kinas, Vokietijos prezidento kai kurios 
tezės paradoksaliai susišaukia su Pre
zidento A. Brazausko ir jo patarėjo 
užsienio politikos klausimais J. Palec
kio ne kartą išsakyta mintimi, kad Lie
tuva be gerų santykių su Rusija Vaka
rams neįdomi, su K. Prunskienės vy
riausybės programiniais teiginiais apie 
Lietuvą kaip tiltą tarp Rytų ir Vakarų, 
Šiaurės ir Pietų. Vokietijos preziden
tas, nors ir būdamas nominalus šalies 
vadovas, o jo vizitas į Lietuvą buvo 
daugiau simbolinis, vis dėlto savo kal
bose atsitiktinių dalykų nesakė. Prisi
mindamas neseną savo ir Prancūzijos 
prezidento F. Mitterrand'o bendrą ap
silankymą Lenkijoje, jis konstatavo, 
kad "tautos gali ištiesti viena kitai 
ranką. įveikdamos gilias istorijos 
duobes“. Jis pasidžiaugė, kad Lenkija 
su Lietuva sukūrė pagrindus naujam ir 
konstruktyviam sambūviui.

Interviu su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi 
JT Maisto ir žemės ūkio organizacijoje

Algirdu Žemaičiu

Algirdas Žemaitis atvykęs į Lietu
vą jau septintą kartą sako: "jaučiuosi 
kaip žuvis vandenyje“. Ateityje žada 
gyventi Vilniuje: "Man maloniau būtų 
sugrįžti į Lietuvą, juolab kad čia yra 
žmonių, kurie norėtų vykti į Vakarus 
dirbti tokį darbą, koks man dabar pa
tikėtas. Bet grįžimas priklausys nuo 
to, kiek ilgai aš dar būsiu reikalingas 
tarnyboje. Kol kas sako, jog esu reika
lingesnis Romoje nei Lietuvoj.“ Ro
moje, JTO Žemės ūkio ir maisto orga
nizacijoje (FAO), kuriai priklauso 160 
valstybių, Algirdas Žemaitis atstovau
ja Lietuvą.

- Kas šį kartą atvedė į Lietuvą?
- Oficialiai - buvau atvykęs atosto

gauti. Bet aš niekada neimu vien 
atostogų. Taigi pirmos kelios savaitės 
buvo susitikimai su vyriausybe. Prezi
dentu, savo viršininku Užsienio reika
lų ministru P. Gyliu, žemės ūkio mi
nistru R. Karazija, sveikatos apsaugos 
ministru J. Brėdikiu. Keliavau po 
Suvalkiją, Žemaitiją. O visos mano 
atostogos dingo beieškant pirkti buto. 
Mano žmona Vilniuje buvo dėl tojau 
nuo gegužės mėnesio, bet iš gausybės 
variantų tik rugpjūčio pabaigoje 
išsirinkome ir nusipirkome butą, kuri
ame ateityje gyvensime.

- Būti ambasadoriaus žmona - tai 
profesija?

- Mano žmonos profesija - penkių 
vaikų motina ir ambasadoriaus žmo
na. Man nereikia darbe sekretorės: kol 
aš dalyvauju įvairiuose FAO posė
džiuose, ji priima visas žinias lietuviš
kai, žemaitiškai, itališkai, angliškai, 
truputį vokiškai, padeda apdoroti in
formaciją, gaunamą iš Lietuvos per 
Užsienio reikalų ministeriją, spaudą. 
Kai vykau į Prezidento inauguraciją, 
žmoną oficialiai paskyriau, kad man 
atstovautų ambasadoje.

- Kokią lietuvišką spaudą skaitote 
ir kaip ją vertinate?

- Anksčiau gaudavau tik "Lietuvos 
aidą“ ir "Apžvalgą“. Dabar be minėtų 
laikraščių gaunu "Lietuvos rytą“, 
"Tiesą“, "Respubliką“, svarbiausias 
iškarpas iš kitų laikraščių faksu. Už
sienio reikalų ministerijos informaci
jos skyrius dirba puikiai - tik spėk ap
doroti informaciją. Deja, negaunu 
"Europos lietuvio“ - galėtumėte tuo 
pasirūpinti. Lyginu Lietuvos ir užsie
nio spaudą. Manau, mūsų laikraščiai 
tikrai neblogi.

- Ar objektyvūs ?
- Žinoma, ne. Visi laikraščiai me

luoja. Kiekvienas nupiešia vaizdą iš 
savo žiūrėjimo taško, bet kai matai ke
turių žurnalistų straipsnius ta pačia te
ma, gali daryti savo išvadas.

- Papasakokite apie savo gausią 
šeimą.

- Visų vaikų pirmoji kalba - lietu
vių. Kalba laisvai, kiek sunkiau su ra
šyba. Be gimtosios beveik visi vaikai 
kalba dar keliomis kalbomis. Ne kartą 
yra buvę Lietuvoje. Vyriausiajam 
sūnui Aleksiui Kęstučiui tuoj bus 36 
metai. Du vardus daviau visiem savo 
vaikams. Pirmą - tarptautinį, antrą - 
lietuvišką, nes užsieniečiams mūsų 
vardai yra problema. Sūnus turi du 
akademinius laipsnius, baigęs Ameri
kos ir Belgijos universitetus. Nepai
sant išsilavinimo, jis sunkiai gavo dar
bą, pusantrų metų ieškojo, kol buvo 
paskirtas į New Yorką, o po to per 2 
savaites perkeltas į Romą. Šiuo metu 
dirba viename didžiausių Italijos ban
kų. Antroji duktė Marija Birutė septy

nis metus dirbo amerikiečių kompani
joje Romoje, dabar tą firmos padalinį 
uždare. Ji gavo geni kompensaciją ir. 
kol ieško kito darbo, domisi menu, 
paišyba. Rita Vilija taip pat turi du 
akademinius laipsnius dietologijos sri
tyje. Šiuo metu dirba vienoje Ameri
kos ligoninėje, bet galvoja atvykti į 
Italiją. Galbūt todėl, kad savo vaikus 
auklėjome europietiška dvasia, jie yra 
pamėgę Europą, kurios dalis yra ir 
Lietuva. Juo labiau, Amerikoje galima 
įleisti šaknis, o Italijoje, kad taptum 
italu, reikia trijų-keturių generacijų. 
Todėl viliuosi, kad mano vaikai liks 
lietuviais. Paulius Algirdas dirba Mi
lane stambios italų kompanijos "Riva" 
agentu. Julija, jaunesnioji, Amerikos 
universitete studijuoja menedžmentą 
ir kalbas. Po amerikietiškos gimnazi
jos ji vienerius metus mokėsi Vasario 
16-ojoje gimnazijoje, 1987 ir 1991 m. 
buvo atvykusi j Lietuvą.

- Ar jūsų vaikai norėtų gyventi 
Lietuvoje?

- Jie yra suaugę žmonės, todėl tai 
jų pačių apsisprendimo reikalas. Be 
to. jie turi savo darbą, savo gyvenimą. 
Bet vyriausiajam sūnui aš sakau, kad 
jau laikas atvykti į Lietuvą išsirinkti 
sau žmoną.

- Kokia veikta galvojate užsiimti 
Lietuvoje?

- Manau, kad man patiktų kultūri
nė veikla. O mažiausiai po vienerių- 
dvejų metų, kuriuos pragyvenčiau 
Lietuvoje, aš galvoju kelti savo kandi
datūrą į Seimą. Bet tam reikia pasto
viai čia gyventi, o ne paviešėti.

- Ar nebaisūs buitiniai sunkumai, 
kurią Lietuvoje kol kas netrūksta?

- Kai lankiausi Lietuvoje paskutinį 
kartą per Prezidento inauguraciją, 
man panorus nusimaudyti draugai pa
sakė - nėra karšto vandens. Aš nuėjau 
po šaltu dušu ir visiškai puikiai nusi
prausiau. Kai gyvenau Pietiniame Su
dane, kuris yra vidury Afrikos, ten ne
reikėdavo karšto vandens. Bet šaltas 
dažnai būdavo amerikietiškos kavos 
spalvos. Kai žmona nuėjo į turgų, pa
matė tokį vaizdą: moterys pasidėju- 
sios ant dulkinos žemės daržoves, mė
są nutūpusios musės... Taigi, saky
čiau, Lietuvoje buitinių problemų man 
nėra.

- Jūsų nuomone, ar daug yra iš
eivių, norinčių grįžti į tėvynę - vis 
dėlto 50 metų jie turėjo savo gyveni
mą, nors vizijose visada buvo su 
Lietuva?

- Pastoviam gyvenimui atvyks vie
nas kitas, manau. Mano šeima, klajo
jusi po Ameriką, Aziją, Afriką ir Eu
ropą, niekur nėra įleidusi šaknų, neturi 
jokios nuosavybės. Todėl mums Lie
tuva yra namai, į kuriuos grįžtame po 
47 metų klajonių. Tačiau tie. kurie 
pragyveno Čikagoje ar Klivlende pusę 
amžiaus, subūrė savo bendrijas, turi 
ten draugų, darbą, galų gale - sveika
tos draudimą, galiojantį tik toje šalyje, 
nuosavybę, jiems bus sunku atsiplėšti. 
Jie atvyks mėnesiui, dviems. Senesnio 
amžiaus žmonės galbūt atvyks į Lie
tuvą numirti.

- Tačiau mūsų krašte yra nemažai 
žmonių, pasiryžusių bet kokia kaina 
išvykti į Vakarus.

- Sako, kaimyno žmona visada 
gražesnė... Manau, jog tai visiškai 
natūralu, kad žmonės nori pamatyti 
pasaulio, juk anksčiau ištrūkti galėjo
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Dėl pilietybės klausimų
Tėvynės Sąjungos politinė valdyba 

(V. Landsbergis, A. Katkus, M. Lau
rinkus, A. Stasiškis, G. Vagnorius) 
spalio 18 d. pasirašė Tėvynės Sąjun
gos memorandumą dėl Lietuvos pilie
tybės klausimų. Jame sakoma:

”1991 m. gruodžio 5 d. priimtas 
Lietuvos Respublikos Pilietybės Įsta
tymas ligi šiol nėra tinkamai įgyvendi
namas. Be to, jame yra neaiškumų, o 
Vyriausybės aktai bei įstatymo įgy
vendinimo taisyklės tuos neaiškumus 
dar didino. Todėl daug kitose šalyse 
gyvenančių lietuvių, turinčių teisę į 
Lietuvos pilietybę, susiduria su įvai
riais sunkumais, kuriuos dažnai dar 
padidina valdininkų nepaslaugumas, 
prasta įstaigų veikla.

17-me įstatymo straipsnyje aiškiai 
nurodyta, jog visi lietuvių kilmės as
menys, gyvenantys kitose valstybėse, 
turi teisę į Lietuvos pilietybę ir gali 
gauti atitinkamą šios teisės patvirtini
mo dokumentą. Su tokiu dokumentu 
jie vyksta į Lietuvą ir iš Lietuvos be 
vizų ir gyvena čia nevaržomi Imigra
cijos įstatymo reikalavimų.

Ši teisė ligi pastarojo meto pažei
džiama, įstatymo nesilaikoma, netei
sėtai reikalaujama vizų ir mokesčio už 
jas, nors Vyriausybės 1992 m. kovo 
30 d. Nutarime buvo numatyta išduoti 
teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo 
pažymėjimus. Tačiau daugybė asme
nų, turinčių teisę į Lietuvos pilietybę, 
ligi šiol neturi atitinkamo dokumento, 
kuris atstotų neterminuotą vizą. Ši as
menų kategorija (turintys teisę į pilie
tybę, tačiau dėl kurių nors priežasčių 
atidedantys jos įgyvendinimą arba dar 
nespėję, dažnai ne dėl savo kaltės, to 
padaryti) - apskritai pamiršta ir net 
neminima 1993 m. rugpjūčio 23 d. 
Vyriausybės priimtose "Lietuvos Res
publikos piliečių dokumentų rengimo 
ir nagrinėjimo taisyklėse’'.

Keblumų žmonėms susivokti su
daro tai, kad painiojamos penkios 
skirtingos (1) pilietybės suteikimo - 
gavimo, (2) pilietybės teisės pripažini
mo, (3) tos teisės įgyvendinimo, (4) 
pilietybės atstatymo bei (5) jos grąži
nimo sąvokos ir procedūros. Atitinka
mai - ir asmenų kategorijos. Trečioji 
yra platesnė (buvę piliečiai), atrodo 
apimanti ir ketvirtąją (buvę lietuvių 
kilmės piliečiai), iš to - neaiškumai. 
Antroji, kaip minėta, egzistuoja tik įs
tatyme, ir be pažymėjimo niekas ne
gali ja pasinaudoti; ketvirtoji numato 
lengvatą lietuvių kilmės asmenims 
(jiems nebūtina nuolat gyventi Lietu
voje ir atsisakyti kitos valstybės pilie
tybės), bet ši sąvoka ir kilmę įrodan
tys dokumentai vėlgi neapibrėžiami. 
Taigi lengvatoje - naujas apsunkini
mas, galimas biurokratinis vargini
mas. Paprasčiau būtų teikti šią lengva
tą visiems lietuviams, pasitraukusiems 
arba ištremtiems iš Lietuvos 1940. 06. 
15.-1990. 03. 11. laikotarpiu ir jų vai
kams, kurie save taip suvokia, identi
fikuoja, pasisako esą lietuviai pilie
tybės atstatymo pareiškime. Apsi
sprendimas ir noras suartėti su Tėvyne 
turėtų būti svarbesni už kilmės įrodi
nėjimus arba ginčijimus.

Penktoji kategorija ir Lietuvos pi
lietybės grąžinimas jos atsisakiusiems 
turėtų būti labiau diferencijuoti, api
brėžti, nesupainiojami su ketvirtąja - 
pilietybę atstatančių užsienio lietu
vių - kategorija.

Ši kategorija ir pilietybės atstatymo 
sąlygos apibūdinamos Įstatymo 18

Sąjūdžio ateitį spręs suvažiavimas
Sąjūdžio seimo tarybos sesijoje 

aptartas pasirengimas ketvirtajam 
Sąjūdžio suvažiavimui, kurį nutarta 
sušaukti šių metų gruodžio 18 d. 
Kaip sakė spaudos konferencijoje 
Seime Sąjūdžio garbės pirmininkas 
V. Landsbergis, galimi trys Sąjū
džio ateities variantai. Sąjūdis gali 
tęsti veiklą kaip savo įkurtos politi
nės partijos - Tėvynės sąjungos - 
rėmimo organizacija, turinti dau
giau visuomeninės organizacijos 
pobūdį. Kitas variantas - nutraukti 
veiklą, jei Sąjūdis savo suvažiavi
me nuspręstų, kad pagrindiniai Są

straipsnio trečiojoje dalyje. Jos naują 
redakciją, kuri praplečia pilietybę at
statančių asmenų ratą ir palengvina 
procedūrą, 1993 m. rugsėjo 14 d. pa
teikė Seimo narys V. Landsbergis, ir 
Tėvynės Sąjunga remia šį pasiūlymą 
Lietuvos Seimui:

"(Pilietybę atstato) Lietuviai, turėję 
Lietuvos Respublikos pilietybę arba 
teisę į ją ir nuo 1940 m. birželio 15 d. 
ligi 1990 m. kovo 11 d. pasitraukę ar
ba ištremti ir gyvenantys kitose val
stybėse, bei jų vaikai, raštu pareiškę 
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijai arba Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms įstaigoms užsienyje, 
kad jie yra lietuviai, ir pateikę savo 
arba savo tėvų Lietuvos pilietybę 
patvirtinančius dokumentus. Jų atžvil
giu netaikomos šio straipsnio pirmo
sios dalies ir Pilietybės įstatymo 1 
straipsnio pirmosios dalies išlygos“.

Minėtose Vyriausybės 1993 m. 
rugpjūčio 23 d. taisyklėse smulkiai 
reglamentuojami - pagal 1993 m. bir
želio 8 d. Seimo nutarimą - požymiai, 
įrodantys, kad norintis gauti Lietuvos 
pilietybę tikrai nuolat gyvena Lietu
voje. Čia itin gausu prieštaravimų ir 
keistų kliūčių - ypač asmeniui, juolab 
lietuviui, norinčiam grįžti į Lietuvą ir 
joje įsikurti.

Teisės į pilietybę išsaugojimą 
pažymėjimui gauti asmuo turi pateikti 
penkis dokumentus, nors trys reika
laujamieji atspindi tris įstatymo numa
tytus atvejus ir, aišku, kad reiktų tik 
vieno iš jų.

Visa tai būtina skubiai peržiūrėti 
palankumo ir palengvinimo, o ne 
apsunkinimo požiūriu.

Kartu Tėvynės Sąjunga ragina Lie
tuvos Vyriausybę greičiau rengti ir 
siųsti pasus užsienyje gyvenantiems pi
liečiams, kurių daugelis yra senyvo am
žiaus, ir visiškai atsisakyti muitų mo
kesčio dovanų siuntiniams į Lietuvą.“

Be Tėvynės Sąjungos memoran
dume minėtojo Lietuvos Respublikos 
Pilietybės įstatymo pakeitimo projek
to, kurį pateikė profesorius V. Lands
bergis, Seimo svarstymui pasiūlytas 
Seimo žmogaus ir piliečio teisių bei 
tautybių reikalų komiteto parengtas 
projektas Pilietybės įstatymo 18 
straipsnio 3 dalį išdėstyti taip: "Lietu
vių kilmės asmenys, turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir nuo 1940 m. 
birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. 
pasitraukę iš Lietuvos, gyvenantys ki
tose valstybėse ir jų vaikai, Lietuvos 
Respublikos pilietybę atstato, raštu 
pareiškę Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijai ar Lietuvos Res
publikos diplomatinėms įstaigoms už
sienyje, kad jie yra Lietuvos Respubli
kos piliečiai, ir pateikę tai patvirti
nančius įrodymus“. Tą projektą patei
kęs R. Markauskas (LDDP frakcija) 
po pirmojo svarstymo Seime šią sa
vaitę pasakė "EL“, kad greičiausiai 
bus parengtas ir toliau aptariamas ben
dras projektas, nes pasiūlymų turi ir 
dr. K. Bobelis. Jo nuomone, lapkričio 
mėnesį toks Pilietybės įstatymo 18 
straipsnio 3 dalies pakeitimas bus 
padarytas.

Demokratų partijos atstovas V. Pet
rauskas tame pačiame Seimo posėdyje 
spalio 26 d. pateikė įstatymo projektą, 
siūlantį Vyriausybei pradėti derybas su 
suinteresuotomis valstybėmis, kad būtų 
išvengta dvigubos pilietybės. Kol 
nebus tarpvalstybinių sutarčių, jis siūlė 
Pilietybės įstatymo nekeisti.

jūdžio uždaviniai, įskaitant Rusijos 
kariuomenės išvedimą ir Konstitu
cijos priėmimą, yra įvykdyti. Suva
žiavime taip pat gali būti nuspręsta, 
jog Sąjūdis ir toliau gali egzistuoti 
kaip politinė organizacija. Pasak V. 
Landsbergio, tai būtų blogesnis iš 
trijų įmanomų variantų.

Iki gruodžio 10 d. turi įvykti Są
jūdžio rajonų ir miestų konferencijos. 
Jų dalyviai turės pareikšti savo nuo
monę dėl tolesnės Sąjūdžio veiklos. 
Galutinį sprendimą dėl Sąjūdžio liki
mo padarys suvažiavimas.

ELI

Laiškas Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkui

Lankydamasis JAV, Lietuvos Res
publikos prezidentas A. Brazauskas 
buvo susitikęs su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos nariais. Susi
tikime prezidentui buvo perduotas 
PLB valdybos pirmininko B. Nainio 
laiškas, kuriame išdėstytos svarbiau
sios užsienio lietuviams problemos ir 
prašyta padėti jas spręsti.

Grįžęs į Lietuvą, A. Brazauskas 
nuodugniai išnagrinėjo PLB keliamas 
problemas ir nusiuntė B. Nainiui laiš
ką, atsakydamas į Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos klausimus ir 
pasiūlymus, pranešė ELTA.

Laiške prezidentas rašo suprantąs 
Pasaulio lietuvių bendruomenės susi
rūpinimą dėl už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių pilietybės. "Noriu pa
tikinti Jus, kad Seime dar kartą turėtų 
būti svarstoma ši problema. Tikiuosi, 
jog bus priimtas įstatymas, leidžiantis 
išeivijos lietuviams be didesnių kliū
čių gauti Lietuvos pilietybę. Su tuo 
glaudžiai susijęs ir turto grąžinimas. 
Manyčiau, kad geriausia būtų sudaryti 
komisiją iš kompetentingų Lietuvos ir 
išeivijos žmonių, kurie pateiktų sva
rias ir įgyvendintinas rekomendaci
jas“, - sakomajame.

A. Brazauskas mano, kad užsienio 
lietuviams reikėtų palengvinti sąlygas 
ir panaikinti biurokratinius barjerus 
įsigyjant butus, namus Lietuvoje. Pa
sak jo, neteisinga ir tai, jog iš mūsų 
tautiečių, ypač iš nuolat dirbančių Lie
tuvoje, reikalaujama viešbučiuose mo
kėti visą kainą kaip užsieniečiams. 
Rašydamas apie siuntų į Lietuvą ap-

Skautų jubiliejus
Šių metų spalio 23 d. Vilniuje pra

sidėjo renginiai, skirti Lietuvos Skautų 
Sąjungos 75-erių metų sukakties Jubi
liejui paminėti. Mokytojų namuose 
įvyko Jubiliejinė sueiga. Skautai 
giedojo Lietuvos himną, su Vilniaus 
vyskupu Juozu Tunaičiu sukalbėjo 
maldą, išklausė sveikinimus, tylos 
minute pagerbė žuvusius ir nesulauku
sius šios sukakties skautus. Po to 
dainavo Muzikos akademijos choras, 
vadovaujamas P. Gylio. Vėliau skau
tai ir svečiai linksminosi vakaronėje.

Spalio 24 d. Vilniaus Arkikatedro
je šv. Mišias už skautiją aukojo J. E.

SEPTYNIOS ©IENOS
’’Geležinio vilko“ 

batalionui -
Vytauto Didžiojo vardas

’’Lietuvos aidas“ 10 26 pranešė apie 
iškilmes buvusiose rusų kareivinėse - 
ten Panemunėje įsikūrusiam ’’Geleži
nio vilko“ Kauno batalionui suteiktas 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytau
to vardas.

- Su Vytautu Didžiuoju susijusi 
gražiausia mūsų šalies praeitis, kai 
Lietuva buvo viena didžiausių ir stip
riausių valstybių Europoje, - sakė ba
taliono teritoriją pašventinęs Pane
munės klebonas Pranas Liutvinas. - 
Šis vardas įpareigoja būti garbingais 
Lietuvos sūnumis, ištikimai tarnauti 
Tėvynei. Kai kariai budi savo pos
tuose, kiti piliečiai būna saugūs ir ga
li ramiai dirbti krašto gerovei.

Dalinio teritorijoje šios dienos at
minimui pasodintas ąžuoliukas.

Tą sekmadienį batalione buvo at
virų durų diena. Apsilankyti galėjo 
karių artimieji, visi, kam įdomus Lie
tuvos kariuomenės gyvenimas. Sve
čiai apžiūrėjo karių ginkluotę, susipa
žino su dalinio teritorija, kuri, pasak 
bataliono vado majoro S. Veprausko, 
dar toli gražu nėra tokia, kokia turėtų 
būti: ant sienų yra rusiškų užrašų, ga
lima išvysti ir nublukusį sovietinį 
herbą su pjautuvu ir kūju. Tačiau di
džiausią nerimą kelia artėjanti žiema, 
kai reikės pradėti šildyti patalpas, 
prižiūrėti visą didžiulį ūkį, sakė S. 
Veprauskas. Lėšų batalionas turi la
bai mažai. Šiek tiek padeda privačios 
struktūros.

mokestinimo problemą, prezidentas 
patikslino, kad labdaros siuntos nėra 
apmokestinamos, tik prie jų reikia pri
dėti pažymą, kurią užsienyje gali iš
duoti PLB skyriai ar kitos organizaci
jos. Vyriausybė priėmė nutarimą, ir 
dabar bus apmokestinamos tik siun
tos, kurių vertė didesnė nei 250 dole
rių.

Prezidentas informuoja, kad ne
trukus bus atidaryti konsulatai Sankt 
Peterburge ir Kaliningrade. Steigti 
daugiau konsulatų Lietuva negali dėl 
lėšų stygiaus.

A. Brazauskas laiške pažymi, kad 
išeiviją prie Lietuvos turėtų priartinti 
tai, jog sudarytos sąlygos PLB at
stovui Lietuvoje J. Gailai dalyvauti ir 
kalbėti Seimo bei Vyriausybės posė
džiuose. Tai, pasak prezidento, turėtų 
padėti geriau spręsti svarbiausias 
problemas, susijusias su išeivija.

Susitikime su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos nariais Niu
jorke buvo pareikšta mintis, kad Lie
tuvos ir už jos ribų gyvenančių lietu
vių tarpusavio supratimas ir bendra
darbiavimas pagyvėtų, jei į Lietuvos 
Respublikos Seimą būtų išrinkti vie
nas ar du už Lietuvos ribų gyvenantys 
lietuviai. Atsakydamas į tai, A. Bra
zauskas pareiškė įsitikinimą, kad šį 
pasiūlymą visapusiškai išnagrinės Sei
mo nariai, svarstydami Rinkimų įsta
tymo pataisas.

Kad tautiečiai būtų geriau infor
muoti apie Lietuvos gyvenimą, Lietu
vos telegramų agentūra (ELTA), nors 
tai ir brangiai kainuoja, pradėjo siunti- 

arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. 
Lietuvos nacionalinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje buvo atidaryta "LSS 
75-erių metų jubiliejus“ paroda.

Lietuvoje skautai atsirado tik 
paskelbus nepriklausomybę, 1918 m. 
1945 m. LSS pradėjo savo veiklą 
išeivijoje. Dabar tai didžiausia lietuvių 
išeivijos organizacija, turinti per 4000 
narių visuose kontinentuose.

1988 m. lapkričio 14 d. Vilniuje 
įsisteigė Lietuvos Skautų Sąjungos 
atkūrimo štabas.

Alkas Paltarokas 
prityręs skautas

Lietuvos saugumo 
tarnybai - 75 metai

Ši sukaktis paminėta įvairiuose spau
dos leidiniuose, prisiminti žmonės, 
kūrę saugumo tarnybą 1918-siais, 
patekę į NKVD rankas 1940-siais, vėl 
kūrę ją Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. ’’Lietuvos rytas“ 10 27 iš
spausdino interviu su dabartiniu Sau
gumo tarybos generaliniu direktoriumi 
Jurgiu Jurgeliu.

Pasak J. Jurgelio, saugumo tarny
ba nuolat stengiasi teikti pažymas ir 
informaciją Prezidentūrai arba šalies 
vadovui, Vyriausybei apie antivalsty
binę veiklą, apie kai kuriuos konkre
čius šios veiklos asmenis, apie kai 
kurias valstybines tarnybas, kuriose 
daug kyšininkavimo bei korupcijos. 
Taip pat apie kai kuriuos organizuo
tos nusikalstamos veiklos aspektus. J. 
Jurgelis teigė, kad saugumo tarnyba 
turi žinių ir apie komunistinio po
grindžio veikėjus, tačiau nenorėjo 
minėti konkrečių faktų, sakė, kad ta 
informacija perduodama prokura
tūrai. Jis patvirtino, kad bendradar
biaujama su JAV ir Prancūzija, bet 
kol kas nėra kontaktų su Rusijos spe
cialiosiomis tarnybomis.

Filosofas A. Juozaitis 
apie mafiją ir valdžia

Per žurnalistų protesto mitingą, su
rengtą prie Vyriausybės rūmų po 
"Respublikos“ vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojo V. Lingio nužudymo, .filo
sofas Arvydas Juozaitis pasakė, kad 
Lietuva pasiekė mafinės nepriklau

nėti kasdienius informacinius biulete
nius Šiaurės ir Pietų Amerikos lietu
viškų laikraščių redakcijoms.

Lietuvių išeivija - tai sąsaja, jun
gianti mūsų šalį su Europos ir pasaulio 
bendrija. Mūsų tautiečių patyrimas, 
proto ir rankų jėga nepaprastai vertin
gi atgimstančiai Lietuvai. Todėl Lietu
vos Respublikos valdžia dės visas pas
tangas, kad išeivija dar aktyviau ir vai
singiau įsitrauktų į šalies gyvenimą. 
Juk mūsų visų bendras tikslas ir darbų 
atrama - ne tik nepriklausomos, bet ir 
demokratinės, klestinčios Lietuvos 
valstybės vizija, baigia laišką prezi
dentas.

ELR: spalio 20 d. Vyriausybė nu
tarimu N r. 794 pakeitė š. m. liepos 9 
d. nutarimo "Dėl muitų režimo fizini
ams asmenims nustatymo“ 2.5.2 
punktą. Pagal jį be muito fizinis 
asmuo gali įvežti (siųsti) į Lietuvos 
Respubliką daiktus (prekes), skirtus 
dovanoms, ir daiktų (prekių), kurių 
įvežimas (atsiuntimas) į Lietuvos 
Respubliką fiziniams asmenims yra 
apribotas, sąraše nurodytus daiktus 
(prekes) - už bendrą sumą, ne didesnę 
kaip 250 JAV dolerių.

Taip pat pakeisti keli punktai, kurie 
nustato, ką galima be muito išvežti iš 
Lietuvos: daiktus (prekes), skirtus do
vanoms, ir daiktus (prekes), kuriems 
muito tarifu nenustatytas muitas, už 
sumą, ne didesnę kaip 250 JAV dole
rių; Šiuolaikinės kultūros ir meno ver
tybes, ne senesnes kaip 40 metų; vie
ną daiktą (prekę), kurio vertė didesnė 
kaip 250 JAV dolerių.

Nauji ministrai

Nuo spalio 28 d. įsigaliojo Lietu
vos Prezidento dekretas, kad priimtas 
Krašto apsaugos ministro A. Butkevi
čiaus atsistatydinimas. Krašto apsau
gos ministru paskirtas Linas Antanas 
Linkevičius. (Žr. "EL“ Nr.42~).

Prezidentas taip pat priėmė sociali
nės apsaugos ministro T. Medaiskio 
atsistatydinimą ir spalio 21 d. dekretu 
į tas pareigas paskyrė Lauryną Min
daugą Stankevičių. Naujasis ministras 
gimęs 1935 m., Leningrado finansų 
ekonomikos institute įgijęs finansinin
ko specialybę. Buvo darbo ir sociali
nio aprūpinimo ministro pavaduotoju.

somybės.
Interviu "Vakarinėms naujie

noms“ 10 27 A. Juozaitis išplėtoja 
tą savo mintį ir teigia: "Kalbant 
apie mafiją, mūsų žvilgsniai visada 
krypsta į Italiją, kuri šiuo atžvilgiu 
yra tapusi Europos piktžaizde. Kai 
mafija ima žudyti žurnalistus, kai 
neaiškinami korumpuotų grupuočių 
padaryti nusikaltimai, mūsų val
džios struktūros pradeda panašėti į 
Italijos. Mes jau esame panašiame 
kelyje. Turime neryžtingą valdžią 
ir tokį pat Prezidentą. Tai ko su
lauksime artimiausioje ateityje?“

A. Juozaitis pareiškė buvęs vie
nas iš Kreipimosi į Vyriausybę 
griežto reikalavimo, kad atsistaty
dintų Lietuvos generalinis prokuro
ras A. Paulauskas, iniciatorių.

Lietuvos spaudoje plačiai papa
sakota apie Izraelio piliečio Do
vydo Kaplano spaudos konferenci
ją. Ta proga 10 23 "Lietuvos 
aidas“ priminė rašęs, kad D. Kap- 
lanas ir jo sužadėtinė, manekenė iš 
Sankt Peterburgo, įtarti, kad gali 
būti susiję su žurnalisto Vito Lin
gio nužudymu, buvo sulaikyti spa
lio 12-osios naktį Dovydo tėvo 
Michailo Kaplano bute. Kratos 
metu rasta nemaža JAV dolerių ir 
šaudmenų. Iš Vilniaus areštinės jis 
buvo paleistas spalio 15 d.

D. Kaplanas spaudos konferen
cijoje pranešė išsiuntęs pareiškimą 
prezidentui A. Brazauskui ir skun
dą generaliniam prokurorui A. 
Paulauskui, reikalaudamas sulai
kymą pripažinti negaliojančiu ir 
nubausti pareigūnus, jo nuomone, 
šiurkščiai pažeidusius jo teises ir 
teisėtus interesus.
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Bičiulio siuntinys Kultūros darbuotojo užrašai

Vytautas 
mačernis

Antroji knyga, kurią atvėrė atplėš
tas poeto E. Matuzevičiaus siuntinu
kas - ’’Vytautas Mačernis“. Tai paties 
Eugenijaus parengta, o Plungės rajono 
kultūros skyriaus ir ’’Saulutės“ re
dakcijos išleista (2000 egz. tiražu) ju
biliejinės konferencijos medžiaga.

Pasakodamas savo biografiją tre
čiuoju asmeniu, Vytautas Mačernis 
rašė:
Jis gimė Žemaitijos vidury,

gal kiek labiau į šiaurę, 
Dailiam ūkely, netoli nuo

Varduvos krantų, 
Birželio pradžioj, bet dieną drėgną, 

niaurią 
Ir, rods, sekmadienį, pačiu vidudienio 

metu.
Prieš dvejus metus Lietuva minėjo 

savito, talentingo, 1944 metų rudenį 
tragiškai žuvusio poeto Vytauto Ma
černio 70-metį. Ta proga jo artimas 
draugas Kazys Bradūnas, virš kurio 
darbo stalo, pasak dukters Elenos, 
nuolat kabo V. Mačernio nuotrauka, 
stebėjosi:
Šiandieną aš septyniasdešimt ketvertų. 
Negali būti!
Kai sienoj Vytautas Mačernis 
Toks jaunas ir žvalus 
Šalia senelių:
Mickevičiaus, Maironio, Dantės.

Taip, jis visiems laikams, visiems 
draugams liko jaunas ir žvalus, tarsi 
prie Žemaičių Kalvarijos koplyčios 
’’Jėzus sutiko Veroniką“ nebūtų buvu
sios paklydėlės skeveldros, nutrauku
sios 24-mečio poeto gyvybę.

Su V. Mačernio kūryba Lietuvos 
skaitytojai viešai susipažino tik praė
jus 36-riems metams po jo tragiškos 
mirties. Jis nebuvo ’’tarybinis“ poetas, 
jo eilėraščiai, persmelkti religinės te
matikos ir nuotaikos, buvo prieinami 
tik slapčia gavus Romoje 1947 m. iš
leistas’’Vizijas“ ar Čikagoje 1961 me
tais parengtą stambų jo ’’Poezijos“ to
mą. Lietuvoje tik 1970 metais Vytau
to Kubiliaus paruošta knyga ’’Apnuo
ginta žmogaus širdis“ atskleidė dalį 
Mačernio poezijos gelmių ir žavesio. 
O jo kūtyba plačiau parodyta ’’Žemė
je“, ji versta į anglų, vokiečių, italų, 
rusų, vengrų, lenkų, latvių ir kitas kal
bas. 70-mečio proga ’’Vaga“ išleido 
pilniausią poeto kūrybos rinktinę ”Po 
ūkanotu nežinios dangum“, kurią pro
fesorė dr. V. Daujotytė pavadino vie
nu didžiausiu pastarojo laiko mūsų 
kultūros įvykių.

Tarptautinė plakato paroda
Vilniuje, galerijoje ’’Akademija“, 

veikė tarptautinė plakato paroda 
žmogaus teisių gynimo tema.

Ši ekspozicija nėra visiškai nauja. 
1989 m. Prancūzija šventė didžiosios 
revoliucijos 200-ąsias metines. Ta 
proga vyko daug renginių, vienas jų - 
tarptautinė plakato paroda žmogaus 
teisių gynimo tema. Trejus metus 
darbus šia tema Prancūzijos vyriau
sybės užsakymu kūrė 66 geriausi 
įvairių šalių dailininkai (R. Savignac 
(Prancūzija), A. Fletcher (Didžioji 
Britanija), H. Tomaszewski (Lenki
ja), J. Dimitero (Latvija), etc. Vėliau 
plakatai buvo eksponuojami įvairiose 
šalyse, dabar - Lietuvoje. Beje, Pran
cūzija yra ir meninio plakato tėvynė. 
Žanras, susijęs su litografija ir Pary

Jauną ir žvalųjį prisiminė ir konfe
rencija, skirta jo 70-tąjam gimtadie
niui paminėti. Į ją pakvietė poeto tė
viškėnai: Plungės ir Žemaičių Kalva
rijos kultūrininkai, Vytauto Mačernio 
brolija. Susirinkę Plungės kultūros na
mų salėje, konferencijos dalyviai kal
bėjo apie Vytautą Mačernį kaip apie 
savo bendraamžį, niekados nesens
tantį gyvą poetą.

Apie tokį jį kalbėjo Viktorija Dau
jotytė, aptarusi V. Mačernio žemaitiš
kumą. ’’Mačernis kaip žemaitis, kaip 
Vakarų Lietuvos žmogus, - kalbėjo ji, - 
juto žemumos, pelkės, pilkumos grožį, 
bet savo dvasia kilo aukštyn - į viršūnę. 
Bet viršūnėje ilgėjosi žemumos“.

Vytautas Kubilius, lyginęs Mačer
nį su kitais ’’žemininkais”, pabrėžė vi
zijos ir refleksijos junginį, suteikusį 
poetinei intonacijai skvarbų gilumos 
skambesį ir tapusį naujosios kartos 
bendra menine savastimi.

Apie poeto asmenybę ir kūrybą kal
bėjusi A. Kruševičiūtė pastebėjo, kad 
V. Mačernio kūrybą galima skaityti ne 
kaip dienoraštį, bet kaip sieloraštį.

Teatro žinovas Petras Bielskis apta
ria V. Mačernio poezijos teatrališkumą, 
atkreipdamas ypatingą dėmesį į jo 
’’Vizijas", sklidinas poetinio vyksmo.

Poeto bendramokslio Leono Braz
deikio kalba buvo skirta gimtajai Ma
černio Žemaitijai, kurios miškeliai, 
ežerėliai subrandino ryškią asmenybę. 
Kartu jis prisimena, kad ’’Vytautas bu
vo didelės dvasinės švaros ir taurumo 
žmogus“.

Paskutinės V. Mačernio dienos tra
giškus epizodus atgaivina žurnalistas 
Tomas Sakalauskas. Apžvelgęs poeto 
gyvenimo kelią, jo literatūrines simpa
tijas Rilkės elegijoms, O. Milašiaus 
simfonijoms, Herderlino posmams, 
Čiurlioniui ir Borchesui - įžymiems 
vizionieriams, autorius atveda jį į arti
mo draugo Pauliaus Jurkaus sodybą, 
esančią už kilometro nuo Žemaičių 
Kalvarijos. Brikelyje kartu su juo kitas 
artimas draugas, dabar įžymus akto
rius Donatas Banionis. Jiedu užsuko 
pasiimti Pauliaus Jurkaus ir kartu 
trauktis tolyn - rusų artilerijos sviedi
niai jau sproginėjo čia pat, prie koply
čių ’’Jėzus sutinka Veroniką“ ir ’’Pas 
miesto vartus“. Paulius, deja, buvo iš
vykęs. Donatas trumpam išlipo iš bri
kelio, o Vytautas vėl nukreipė arklį 
Pauliaus sodybos link. Driokstelėjo 
artilerijos sviedinys, iš už koplyčios 
pasirodė brikelis su negyvu poetu.

Tai buvo pirmas Poeto žingsnis į 
Amžinybę. Deja, ligi jo dar ilga ilga 
tyla, nuosprendis užmarščiai, kuriam, 
ačiū Dievui, nebuvo lemta tapti realy
be. Poetas tik po trijų su puse dešimt
mečių užėmė prideramą vietą mūsų 
poezijos žvaigždyne.

Su savo tėvo, poeto K. Bradūno 
eilėmis, skirtomis ’’žemininkui”, arti
mam draugui ir bendraminčiui, supa
žindina Elena Bradūnaitė-Eglinskienė.

Gražią ir vertingą dovaną atsiuntė 
mano krikštatėvis ir bičiulis Eugenijus 
Matuzevičius. Skaitau ir džiaugiuosi. 
Kviečiu ir jus paskaityti jo paties eilė
raščių rinkinį ’’Jau sparno nenumes” 
(apie tai - praėjusiame ”EL“ numery
je) ir knygą ’’Vytautas Mačernis”.

Petras Keidošius

žiaus rekonstrukcija, atsirado XIX a. 
antrojoje pusėje. Plakatus kūrė žy
mūs prancūzų dailininkai Tuluz Lot- 
rekas, Mane etc.

Neatsitiktinai Vilniuje parodą su
rengė Prancūzijos ambasada. Visam 
pasauliui žinomi žodžiai ’’Laisvė - Ly
gybė - Brolybė“ gimė būtent šioje ša
lyje, kuri yra laikoma laisvės lopšiu. 
Šiuolaikiniame plakate šalia šių trijų 
žodžių įrašyti dar du, tokie svarbūs ne
ramiam mūsų amžiui - saugumas ir 
nuosavybė. Kitas plakatas teigia, jog 
už teises, išvardintas 1789 metų Žmo
gaus teisių deklaracijoje, iki šiol turi
me kovoti kiekvieną dieną. Aukšto 
meninio ir techninio lygio paroda žavi 
netikėtu menininkų požiūriu į temą.

ELI

Senutės dainininkės 
lemtis

Dzūkijos žemėje gema ne tiktai 
sakmės ir legendos. Ji dar pilna pir
mapradžių būvio paslapčių, čia dar 
galima užtikti besiraitantį žaltį, kuris 
vis ilgisi savosios Eglės eglūžėlės, 
čia ir girios gūdžiau ir liūdniau ošia, 
nes partizanų žūtys neleidžia už
miršti ir užsimiršti. O upių švogžde- 
s'ys, o kalnelių panoramų atsklandos 
vis primena žmones ir jų darbus. Čia 
dar gyva Krėvės dvasia, matyt, iš 
krivių krivaičių dienų, kai švietė ne 
tiktai akys, bet ir delnai, kai ugnelė 
degė ne tiktai romuvų šventyklose, 
bet ir kiekvienoje širdyje.

Tas dzūkų gerumas ir jų dvasios 
nuoširda skausmingai girdisi dain
ose, pačiame iškiliausiame šio krašto 
kultūros palikime. Per jas jau yra 
nutiestas tiltas į neužmaršties žemę, 
kurioje keroja gyvybingieji daigai, 
vis leidžiantys grožio želmenėles. Ta 
dainininkė, iš kurios užrašyta šimtas 
dainų, pasistatė paminklą ne sau, o 
dzūkų žemei su dulkančia smiltele, 
pieskele vadinama, su pušynų ošesiu 
ir grybienojų skalsa, su upės kilpu- 
kėmis, kurios klaidžiodamos vis 
susiranda griovelį savo srovelei, bė
gančiai ir bėgančiai į nemunijas. 
Dainose labai daug gerumo salelių
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Aklųjų dainininkų kasdieną perpynė džiaugsmo 
dienos

Įstabiai virš Vingio parko pušų ky
la "Alleliuja, Alleliuja...“ Tarp tūks
tančio dainininkų Šv. Mišiose, kurias 
laikė Jonas Paulius II, giedojo ir aklų
jų choras ’’Vilnius“. Tokia džiugia, 
jaudinančia švente šis kolektyvas dar 
nebuvo pradėjęs kūrybinio sezono. Jai 
ruošėsi ištisą vasarą. Choras yra pasie
kęs aukštą meninį lygį, jog atlieka to
kius sudėtingus kūrinius kaip V. A. 
Mocarto ”In solemnibus Magnificat“. 
Tačiau mieliausiai artistams giedoti 
lietuvių autorių kūrinius kaip B. And- 
riuškos ’’Palaimintas Viešpats“, T. 
Brazio "Palaimintas Petro laivas“ arba 
J. Strolios ’’Parveski Viešpatie“ , J. 
Dambrausko ”O, Didis Dieve“, ’’Mal
da už Tėvynę“.

Religinę muziką aklieji atlieka 
daūg metų. Sovietmečiu jai vietos ne
buvo nei koncertų salėse, nei bažny
čiose. Todėl spektaklių Operos ir bale
to teatre pertraukų metu jie fojė giedo
davo tokius kūrinius kaip F. Šuberto 
’’Stabat Mater“ ir J. Haidno "Mišias“, 
susilaukdavo nuoširdaus susidomėji
mo. Anot choro direktoriaus Juozo 
Kairio, ir tais laikais muzikinis kolek
tyvas kaip kokią kepurę privalėjo tu
rėti dainą apie Leniną, po to galima 
buvo pasirinkti ir įvairesnį repertuarą. 
Prasidėjus Atgimimui ’’Vilniaus“ cho
ras pradėjo giedoti bažnyčiose su or
kestru ir vargonais, jo pasiklausyti 
rinkdavosi būriai žnionių. Prieš kele

su jautriaširdžiais žmonėmis, jose at
skamba tėvelių lemtys ir moterų šird
gėlos, brolelių narsa ir seselių tyras 
išdidumas. Su daina nusiraminama, 
su ja gulama ir keliama. Žinau gerai, 
kaip buvo ir kaip dabar galėtų būti. 
Dainų gubos tebestovi, dainų žodžiai 
tebegyvi... Jeigu ne lūpose, tai šir
dyje, kurios paslaptys pačios didžiau
sios. Ištikimybė ir pasišventimas vis 
sušvinta, nenutolsta, o girdisi čia pat, 
priekiemyje ir paežerėje, priegiryje ir 
kiemo priebėgoje. kur vis dar sueina
ma, pasibūvama. Taip ir esama čia, 
dzūkuose.

Dienovidžio šviesos 
giesmė

Patrakusio amžiaus patrakęs ritmas 
mus priverčia beatodairiškai skubėti, 
vis tikintis suspėti į tą paskutinį trauki
nį, kuris nuneša į amžinasties žvaigž
dynus. Toji skuba, jau beveik nesut
ramdoma, ir nebelieka laiko pažvelgti 
tiesai į akis, paglamonėti beržo garba
nų, palaikyti rankose kuplią pienės 
galvutę, dar vis gyvą ir plazdančią. 
Salomėjiškomis vizijomis. Mes išda
vėme ir apgavome gamtą, o ji mums 
neatleido. Ji nebyliai kalba kartoms, 
norėdama vis pasakyti: ateikite pas 
mane, pabūkite su manimi, pasigrožė
kite mano spalvomis.

Taip, gamta išmokė žmogų gyven
ti, ji padėjo ir padeda susivokti, bet di

rius metus aklieji pirmieji Vėlinių die
ną išdrįso pagiedoti Č. Sasnausko 
’’Requiem”. Tada pati didžiausia Vil
niuje Sporto rūmų salė buvo pilnutėlė. 
Dabar religinės muzikos euforija nu
slūgus!. Pasiklausyti ateina tie. kurių 
sieloms jos tikrai reikėjo ir reikia.

Pernai, kaip papasakojo J. Kairys, 
Lietuvos radijo fondus ’’Vilniaus“ 
choras papildė keliolika naujų kūrinių, 
surengė kelias dešimtis koncertų, iš
moko daug naujų opusų. S. Dariaus ir 
S. Girėno žygdarbiui skirtame minėji
me tarp kitų kūrinių atliko J. Tamulio- 
nio ir E. Drėgmos ’’Kai buvo Lietuva 
arti“. Karaliaus Mindaugo karūnavi
mo jubiliejaus minėjime giedojo J. 
Kačinsko ’’Mišias“.

Kiekvieno choristo ryškus prisimi
nimas - iš prabėgusių metų kelionės į 
Daniją. Tai buvo jų ištvermės išban
dymas. Pakeliui į Daniją choras kon
certavo Vokietijoje, Hildesheimo Šv. 
Jokūbo bažnyčioje. Danams ’’Vilnius“ 
pasirodė net septynis kartus, be lietu
vių, Vakarų klasikų atlikdamas ir da
bartinių kompozitorių kūrinių, tarp jų 
danų kompozitoriaus Niels la Cour 
opusą "Requiem” - cantata”. Aklųjų 
dainininkų iš Lietuvos balsai skambė
jo Odensės Šv. Hanso, Arhaus Šv. 
Mergelės ir Vestbirko miestų bažny
čiose, Kopenhagos Blagard mokytojų 
seminarijoje, Hedehuseno kultūros 
centre, Kragsbjergardeno gimnazijoje. 

dysis pasaulio plėšrūnas kaip nuopo
lio auka nesuranda savyje jėgų atsi
kvošėti nuo bėgsmo, stabtelti ar su
stoti. Gamta nemėgsta žmogaus iš- 
daigiškų žaidimų, nes jie jai nėra arti
mi. o vislab žmogų atitolina. Gamta 
yra kerštinga tiek, kiek žmogus yra 
nepavaldus jos jėgoms, kurios pačios 
priešinasi, būgštaudamos, kad žmo
gaus žaidimas jau pralaimėtas. Ne
padeda nei poezija, nei memorandu
mai, nei šūkiai, piketai, nei įstatymai. 
Žmogus jau įžengė į savo šlovės ir 
materialiosios egzistencijos dienovidį 
ir laukia šventės giesmių, tikėdama
sis naujų lauro vainikų. Jam dilgėlių 
vainiko neverta pinti, nes dienovidžio 
’’liūtas“ sumenko dvasiškai, kaip 
kazlėkas susmego. Morališkai ir 
nebelaisvėja protiškai. Labai prastais 
pažymiais laiko gamtos egzaminą tas 
didysis gamtos giesmininkas ir 
pertvarkytojas. Šviesa sklinda tiktai 
iš dangaus, o gamtos ’’bičiuliai“ vis 
mano, kad iš žmogaus. Kaip iki 
Koperniko ir Galilėjaus.

Laiko atkarpos tokios menkos, 
kad skaudu, jog žmogaus laikrodis 
visai nesugeba jų fiksuoti. Nei idea
listiškai, nei geranoriškai, nei ant tra
dicijų pamato išaugus ir pabandžius 
pažvelgti į aukštumas. Bet tai jau iš 
pagonybės.

Aleksandras Šidlauskas

Artimiausia ateitis tokių kelionių 
nežada, kadangi net Lietuvoje kur nors 
nuvažiuoti akliesiems ne tik sunku, bet 
ir nepaprastai brangu. Todėl ruošiamasi 
tęsti švietėjiškus koncertus sostinės 
mokyklose, bažnyčiose. Paklaustas, 
kaip choras išgyvens šiuos sunkmečio 
metus, direktorius net pečiais iš nežino
jimo gūžtelėjo. Juk jau senokai iširo 
garsėjęs pučiamųjų instrumentų orkest
ras, iki minimumo sumažėjo choro ar
tistų. Bėda yra ta, kad gamybos aklųjų 
ir silpnaregių įmonė, anksčiau gaminu
si tokią paklausią produkciją kaip stik
lainių dangteliai ir gaudavusi nemažą 
pelną, dabar rinkos sąlygomis dėl 
aukštų žaliavos kainų ir jų trūkumo 
verčiasi labai sunkiai, chorui begali pa
gelbėti tik patalpomis. "Iš labdarų visą 
laiką neišsilaikysi. - sakė J. Kairys. - 
Dabar gyvenam tai valstybės, tai vieno 
kito mecenato paremiami. Nepraban
giai, bet gyvename. Kas nors po kon
certo paremia - gerai, nė lito neduoda - 
dainuojam, kaip sakoma, iš idėjos“.

Choras Vėlinėms paruošė L. Keru- 
binio "Requiem”, o Kalėdoms repetuo
ja džiaugsmingus A. Vivaldžio kūri
nius. Tačiau mažai kas iš publikos, 
koncertuose džiaugdamiesi ir verkda
mi, žino, koks sunkus neregių kas
dienos gyvenimas, kad amžinoje nak
tyje šviečia tik giesmių šviesa.

Danutė Šiaudinytė 
Mariaus Baranausko nuotr.
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Lietuva - kas tai?
Iš Vytauto Landsberbio paskaitos Cambridge 1993 10 12

Rytiniame Baltijos jūros pakraš
tyje yra šalis Lietuva. Jūros vardas ir 
pats yra baltiškas, lietuviškas; pagal 
etimologiją tai balta jūra, šviesi, 
skaisti, kilni. Matyt, ji daug tūkstan
čių metų tokia atrodė, baltai puto
janti ir glostanti bangomis šviesaus 
smėlio paplūdimius, o žalsvai pilko 
sidabro vandenyse dar atspindinti 
baltų debesų virtines.

Gentys ir tautos, kurios taip pa
vadino savo jūrą, vėliau gavo bend
rą mokslinį baltų vardą, lyg atgal 
išvestinį iš jūros. Iš tikrųjų tos baltų 
gentys prieš du tūkstančius metų gy
veno itin plačioje teritorijoje tarp da
bartinio Berlyno ir Maskvos, ir to
kiame plote jas siejo ne jūra, bet kal
ba, tikėjimas, papročiai. Kalba - se
niausia tarp indoeuropiečių, arti
miausia sanskritui - šiuo metu sieja 
visai mažą baltų kalbų šeimą - tik 
lietuvius ir latvius, nes dar dvi praei
ty žinomos baltų kalbos - prūsų ir 
jotvingių - išnyko.

Dabartinės Lietuva ir Latvija - tai 
visa, kas išliko po 2000 metų slavų 
ir germanų ekspansijos, užkariavi
mų ir asimiliacijos.

Lietuva yra Europos viduryje, 
kuris dažnam Vakarų europiečiui 
gali atrodyti kaip pakraštys. Tačiau 
Lietuvos vieta, tai ne vien kilomet
rais matuojamas Europos centras, 
nors jis beveik atitinka mūsų sosti
nės Vilniaus geografinę poziciją. Is- 
torinė-kultūrinė vieta yra dar ypatin
gesnė. Krikščionių bažnyčios daliji
masis į Romos ir Bizantijos dvasi
nes supervalstybes nulėmė Europos 
istorinę raidą ir įvairių jos monar
chijų veikimo zonas. Trečiajai zo
nai, ar ji būtų mongolų Aukso Orda, 
ar islamiškieji Otomanai, buvo ne
leidžiama įsiterpti didesniu mastu ir 
ilgesniam laikui. O Lietuva keliems 
šimtams metų buvo atsidūrusi anų 
dviejų pagrindinių dvasinės įtakos 
zonų susidūrimo vietoje kaip pasku
tinė nekrikščioniška Europos vals
tybė. Nuo to, ar ji priims Romos, ar 
Bizantijos krikščionybę, priklausė 
ne vien politinis žemyno žemėlapis. 
Lietuvos valdovo Mindaugo ir kil
mingųjų krikštas 1251 m. ir jo karū
nacija 1253 m., gaunant karūną iš 
Romos popiežiaus Inocento IV ran
kų, bei pakartotinis katalikiškas Lie
tuvos krikštas 1387-1417 m. įtvirti-

Mariaus Baranausko nuotr.

no ir paliko Lietuvą kaip Vakarų 
kultūros forpostą toliausiai įsiterpusį 
į Rytus.

Lietuvos valstybės ir kultūros už
davinys buvo neutralizuoti didžiųjų 
konfesijų prieštaravimus ir bažnyčių 
unijos pavidalu plėsti Romos įtaką 
toliau į Rytus. Tas politinis ekume
nizmas, kaip ir religinė tolerancija, 
turėjo gilias šaknis Lietuvos dorovi
nėje mąstysenoje. Taip dar Lietuvos 
valdovas Gediminas, kuris oficia
liuose laiškuose tituluodavo save 
lietuvių ir rusų karaliumi (letovano- 
rum rutenorumque Rex) ir, nors ne
buvo apsikrikštijęs, statė bažnyčias 
pranciškonams ir dominikonams 
savo sostinėje Vilniuje, 1323 m. 
kreipdamasis į Vokietijos miestų pi
liečius, reiškė valstybės valią ’’su
tvirtinti amžina sąjunga taiką, bro
lystę ir tikrąją meilę su visais Kris
taus tikinčiaisiais“. Popiežiaus Jono 
XXII legatų pasiuntiniams, atvyku
sioms krikšto reikalu, Gediminas, 
ankstyvojo Europos renesanso pago
niškasis valdovas, paaiškino leidžiąs 
Dievą garbinti rusams pagal jų apei
gas, lenkams - pagal savo papročius, 
”o mes garbiname Dievą pagal savo 
apeigas, ir visi turime vieną Dievą“.

Lietuvos valstybės plėtimasis į 
Rytus - o XV a. pradžioje ji siekė 
Maskvą ir Juodąją jūrą - buvo lydi
mas kultūrinės ekspansijos, apie ku
rią iš vėlesnių šimtmečių dar ir šian
dien liudija vakarietiškos barokinės 
bažnyčios ne viename dabartinės 
Baltarusijos mieste. Sustiprėjusi 
Maskva stūmė Lietuvą atgal ir nai
kino bažnytinę uniją bei katalikybės 
įtaką; tačiau net ir įsigalėjusi Rusi
jos imperija nebepajėgė pačios Lie
tuvos paversti pravoslavų kraštu. Ir 
sovietų imperijos 1940 ir 1944 m. 
užgrobta Lietuva vėl gynėsi, prieši
nosi savo katalikybe.

Kunigai tada laimino lietuvių re
zistentus miškuose ir buvo nužudo
mi arba nuteisiami kartu su jais. Vė
liau kunigai ėjo į kalėjimus dėl vai
kų katechizacijos, o kai kurie žūda
vo neišaiškintose autoavarijose. 
Ypatingą dvasinį pasipriešinimą 
išreiškė pogrindinis periodinis lei
dinys ’’Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika“, ėjęs keliolika metų. Tie
siog neįtikėtina, kad galingiausia 
žvalgybos ir šnipinėjimo, represijų 

ir priespaudos įstaiga, sovietų KGB, 
nepajėgė šio leidinio sunaikinti. 
Buvo visokių išdavysčių, bet šito 
leidinio niekas neišdavė, Judo neat
sirado.

Garbė, ištikimybė, tiesos meilė - 
štai ką palaikė ir gaivino religija 
Lietuvoje, taigi ne vien tikėjimo tra
diciją. Tai buvo sovietinius dešimt
mečius trukęs pasipriešinimas de
moralizacijai, kova su išdavyste ir 
melu - nematoma kova dėl dvasinių 
"įtakos zonų“ ir rezistencija, kad iš
liktų žmogus.

Nuostolių buvo labai daug, bet 
šios kovos dėka išliko ir Atgimimo 
dirva, ir grūdas, kuris galėjo sudygti.

Abu tame pačiame žmoguje. Jo 
pasaulėžiūrą nusakė ir santykis su 
savo valstybe, kuriame taip pat reiš
kėsi ne vien patriotizmas, bet ir gar
bė, ištikimybė, tiesos meilė. Kas pa
juto ir puoselėjo šias vertybes, tas 
nebijojo nei mirties, nei kalėjimo. 
Atrodė, kad tokių tvirtų žmonių la
bai nedaug. Tačiau kai reikėjo pakil
ti į lemiamą neginkluotą žygį, šim
tai tūkstančių pasakė: čia mūsų šalis, 
mūsų valstybė, mes reikalaujame 
teisingumo. Vagis gali išvengti teis
mo bausmės, ypač, kai jis toks se
nas; bet kas pavogta, turi būti sugrą
žinta.

Garbinga Lietuvos istorija - savi 
karaliai ir kunigaikščiai, mūšiai, per
galės - iš kartos į kartą formavo sa
vitą pilietiškumą, saugojo valstybės 
prisiminimą. Ir jis buvo vertybinis - 
pozityvus ir ilgesingas. XIX a. di
džioji dauguma lietuvių tautos buvo 
keleriopai pavergta: be savo valsty
bės, ir dar paversti baudžiauninkais - 
žmonės, kuriuos jų savininkas ga
lėjo mušti ir parduoti.

Tačiau tie dvigubai pavergti žmo
nės dainavo apie senovės laikus, kai 
jų tauta valdė "Gudus ir Prūsus“, kai 
Lietuva buvo galinga ir laiminga ša
lis. Toje vizijoje, gražioje romanti
nėje senovėje "žmonės laimingi bu
vo turtingi, niekur nebuvo vergijos“. 
Tokio turinio dainas - balades apie 
senovę - kūrė ir platino nauji poetai- 
dainiai, dažnai kunigai. Jose skam
bėjo pasipriešinimo ir maišto gaida; 
meno sparnais pakildavo žadinama 
piliečio sąmonė ir darėsi atsparesnė 
Rusijos imperinei priespaudai. Ją 
stiprino tikėjimas aukštesniu teisin
gumu.

"Kad tu, gude, nesulauktum, 
kol bus, kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos, ne tavo 
priesakai nedori", 
dainavo Lietuvos kaimai vysku

po Antano Baranausko dainą, kurią 
jaunesnės kartos kunigas ir rašytojas 
Vaižgantas pavadino "lietuviška 
marseljete“.

Ne kas kita, kaip piliečio sąmonė 
atkūrė ir apgynė Lietuvos valstybę 
1918-1920 metais, kad galėtų pati 
kurti savo gerovę ligi 1940-ųjų. Pi
liečio sąmonę gaivino ir ja rėmėsi 
taip pat pastarasis 1988-1991 m. At
gimimas. Čia pati sąmonė, po pusės 
šimtmečio klaidinimo ir sovietinio 
teršimo, vėl buvo Nepriklausomy
bės kovų laukas.

1988 m. pavasarį gimė Lietuvos 
Sąjūdis - masinis demokratinis ir 
patriotinis judėjimas, kuris per 2-3 
metus atvedė sovietų aneksuotą šalį 
į išsivadavimą ir tarptautinį atgautos 
nepriklausomybės pripažinimą.

Blogio imperija nenorėjo paleisti 
ir prarasti savo kolonijų ir užgrobtų 
Baltijos valstybių. Jos "politinės“ 
priemonės ir metodai (anot M. Gor
bačiovo terminologijos) buvo tauti
nės ir kitokios nesantaikos kursty
mas, kad įvykus konfliktams, gali
ma būtų panaudoti ginkluotą prie
vartą. Sąjūdžio priemonės, kylan
čios iš jo ideologijos, buvo nes
murtinė politinė kova ir kvietimas į 
pilietinę visuomenę, pilietinę san
tarvę.

Sovietinio klaidinančio auklėji

mo pasekmės, skubiai kuriamos pro
sovietinės ir kagėbistinės organiza
cijos, jų propaganda ir kurstymai 
arba priešintis krašto atgimimui ir 
nepriklausomybei, arba draskyti jį į 
kovojančius "karabachus“, - visa tai 
trukdė atkurti Lietuvos valstybę, be
siremiančią visuotiniu pilietiniu są
moningumu ir santarve. Tačiau ir 
Sąjūdžio dvasia bei skelbiami tikslai 
buvo veiksmingi, nes tautinių susi
rėmimų Lietuvoje niekam nepavyko 
išprovokuoti. Pagaliau laimėjo ne 
tautinis skaldymas, o pilietinis apsi
sprendimas. Esminis skirtumas tais 
1988-1989 m. buvo brėžiamas ne 
tarp lietuvio, lenko, ruso, žydo, bet 
tarp klystančio, prievarta gaminto 
"sovietų“ žmogaus ir susivokusio, 
laisvai apsisprendusio Lietuvos 
žmogaus.

Jau 1988 m. Lietuvoje buvo ren
kami parašai atmesti SSRS Konsti
tucijos pataisas. 1 800 000 parašų, 
oficialiai nuvežtų į Maskvą ir įteiktų 
SSRS parlamentui, rodė, kiek Lietu
vos žmonių - daugiau nei pusė visų 
gyventojų! - pasijuto piliečiais, gi
nančiais mažos tėvynės suvereni
tetą.

1989 m. Lietuvoje, dar vis vadi
namoje Lietuvos SSR, buvo pareng
tas ir priimtas Pilietybės įstatymas. 
Pagal jį pilietybė arba teisė į pilie
tybę pripažinta kilmės (kraujo - ius 
sanguinis) ir žemės (čia gimusiems - 
ius loci) pagrindu, tuo pastaruoju 
atveju keliant sąlygą - nebūti "kitos 
valstybės“ piliečiu; Lietuvos pilie
čiais, apsispręsdami per dvejus me
tus, galėjo tapti ir kiti asmenys, iki 
įstatymo įsigaliojimo dienos pasto
viai gyvenę Lietuvoje. Dvi baigia
mosios nuostatos išskyrė Lietuvos 
SSR ir SSRS pilietybes: Lietuvos 
piliečiams buvo leista laikinai nau
dotis SSRS pasais, o pats įstatymas 
apsaugojo savo pilietį nuo įsiparei
gojimų "kuriai nors kitai valstybei 
ar jos nustatytai pilietybei“.

Nereikėjo nei dvejų metų, kai ki
tos valstybės - SSRS pilietybė Lie
tuvoje buvo aiškiai paskelbta prie
vartine ir niekine.

Tiesioginės demokratijos bū
dais Lietuvos žmonės 1988-1992 m. 
įrodė savo pilietiškumą, norą turėti 
savo valstybę.

Kai kurios sovietinės respublikos 
(netaikant šio termino Baltijos vals
tybėms) mėgino pakartoti lietuviš
kąjį kelią. Daugiausiai prielaidų tu
rėjo Moldova; iš visų respublikų 
nuosekliausia buvo Gruzija, bet 
abiems šioms šalims pritrūko lemia
mos vidinės vertybės - pakankamai 
subrendusios visuomenės, kurią 
vienytų pilietinis požiūris į savo 
valstybę ir pilietybę.

Rusijos Federacijos autonominių 
respublikų apsisprendimas būtų dar 
sudėtingesnis dalykas. Matyt, tam 
neužtenka vien etninių ir ekonomi
nių interesų, reikalinga ir susifor
mavusi pilietinė sąmonė.

Aš netvirtinu, jog Lietuvos kelias 
buvo vien sėkmingas. Tiesioginės 
demokratijos laikai praėjo, o ekono
miniai sunkumai ir dvasinė sumaiš
tis trukdo normalų atstovaujamo
sios demokratijos veikimą. Tačiau 
po dešimtmečių pavergimo nėra kito 
kelio, kaip vėl mokytis demokrati
jos.

Lietuvos valstybę XX a. pabai
goje ėmėmės atkurti, perėmę iškrai
pytas ir sovietmečio suklastotas 
institucijas, kurias turėjome paversti 
tikromis, autentiškomis. Keldami 
laisvės gėrio sampratą, jutome glū
dinčias visuomenėje antinomijas, 
prieštarybes: tiek daug buvo sutin
kančių aukotis, ir tiek daug neno
rinčių kasdieninės atsakomybės.

Kad pilietis suvoktų šalį kaip 
savo valstybę, reikalingas tiesiogi
nis, pirmiausia teisinis, ryšys, gerai 
suprantama nauda ir pareiga, abipu
sis pasitikėjimas. Lietuvoje 1990- 

1992 m. valstybės restitucija buvo 
siejama su pilietybės ir nuosavybės 
restitucija. Žmogus, atgaunantis ki
tos valstybės atimtą arba įsigyjantis 
savo valstybės jam skiriamą žemę, 
darėsi ne tik realus ir atsakingas 
savininkas, bet ir nepriklausomas pi
lietis. Kam nepatinka nepriklauso
mų ir savarankiškai balsuojančių pi
liečių radimasis šių dienų Lietuvoje, 
tie dabar stabdo žemės grąžinimą, 
ūkininkų luomo atgimimą.

Rinkimai į atstovaujamosios val
džios institucijas gali žmones prak
tiškai pamokyti pilietinės atsako
mybės: ką išsirinkote, tą ir turite. 
Bet atsakomybę už savo valstybę 
reikia ugdyti ir puoselėti nuolat. 
Laimėtas konstitucijų ir įstatymų 
karas prieš svetimą uzurpuojančią 
valstybę negali virsti anarchija ir 
nihilizmu savo pačių šalies atžvil
giu. Ir piliečio atsakomybės stoka, ir 
jos vengimas, pasąmonėje pulsuo
jant vergijos kaltei, grėsmingai stu
mia į depresiją ir abejingumą. Tam 
turi priešintis visuomeninės institu
cijos - organizacijos, partijos. Žmo
nėms reikia nuolat priminti, jog jie 
gali spręsti, jie yra piliečiai.

O dabar aš noriu kalbėti apie mu
ziką ir dvasią.

Lietuvių klasikinė ir modernioji 
muzika gali papasakoti apie seną 
Europos tautą, kurios dvasioje savi
tai susijungė gamtos ir Dievo garbi
nimas, krikščioniška ir prieškrikš
čioniška gyvenimo ir mirties vieno
vė.

Senovės lietuvių kaimynai ir 
priešai metraščiuose paliko šiek tiek 
žinių apie įvairių baltų genčių pa
pročius. Karingiausia gentis - jotvin
giai - buvo išnaikinta todėl, kad jos 
vyrai nesitraukdavę iš mūšio lauko. 
Jų įsitikinimu, mirtis kovoje buvo 
vertingiausia gyvenimo išraiška ir 
baigmė; mirtis buvo ir gyvenimo 
pratęsimas dainose apie žuvusį 
karžygį, todėl kiekvienas norėjęs 
būti taip apdainuotas.

Tai ne romantikų raštai apie anti
kos laikus, bet iš pačios antikos atei
nantis paliudijimas.

Kovotojai žūdavo, bet dainos 
apie juos gyveno. Paskui nebeliko 
tautos, tik dalis persikėlė ir susiliejo 
su lietuviais, nebeliko nei kalbos, 
nei ta kalba dainuojamų dainų, bet 
liko nežinia kas - žemėje, ore, dva
sioje ar kraujuje, - nes pasikartojo 
bemaž po 800 metų.

Kai į Lietuvą 1944 m. antrą 
kartą įžengė sovietų kariuomenė, ji 
prievarta ėmė visus vyrus į savo 
eiles, o kas mėgindavo išvengti - 
buvo nušaunamas. Tada daug vyrų 
ėjo į miškus ir tapo "miško bro
liais“, prisidėjo prie partizanų, pasi
ryžusių priešintis okupantams. Ir 
pasibaigus karui Vokietijoje, jis 
tęsėsi Lietuvoje kaip SSRS karas 
prieš mažą kaimynų šalį. Visai jau
ni gimnazijų moksleiviai ir studen
tai išeidavo į miškus, kad ten žūtų, 
nors galėjo to nedaryti.

Ginkluota Lietuvos partizanų ko
va prieš SSRS truko apie dešimtį 
metų. Buvo daliniai, štabai, struk
tūros, apimančios visą kraštą, visą 
okupuotą šalį, veltui laukiančią At
lanto Chartijos pažadų išpildymo. 
Kovą palaužė NKVD teroras ir ma
siniai gyventojų trėmimai į Sibirą. 
Vienos partizanų apygardos vadų 
ataskaitose išliko autentiškų liudi
jimų apie 1950 m. Lietuvos kaimo 
gyvenimą, nežinotą ir nenorėtą ži
noti Vakaruose.

"Bendrai paėmus, kaimas gyve
na ir, galima sakyti, jį laiko viltis, 
kad prasidės karas, o su juo ateis ir 
laisvė. Apie karą kalba visi: vaikai, 
vyrai, moterys ir senos bobutės. 
Gali karas nešti didžiausius nioko
jimus - jis vis tiek nebaisus būtų. 
Koks bebūtų tas ateities karas, kų
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jis beatneštų su savimi - ar ne
laimes, ar skurdą - nesvarbu: svar
bu, kad tik ateitų laisvė. Šiandien 
žodis laisvė yra pats gražiausias.

Kaimo žvilgsniai nukreipti į 
Vakarus, nes~ iš čia laukiama išsi
gelbėjimo. Žinios, nugirstos kur 
nors mieste apie Tarybų Rusijos 
diplomatinį konfliktą su Vakarais,, 
kaime iškreipiamos sau palankia 
prasme fantastišku mastu. Kaip 
dažnai kaime girdi, kad, pavyz
džiui, anglai užėmė Lenkiją, į Vo
kietiją grįžo Hitleris, Stalinas 
atsiprašęs ant dviejų savaičių Tru- 
meną, kad dar karo nepradėtų, 
amerikonai jau kažkur ant Rusijos 
atominę bombą numetę ir t. t. Kai
mas gyveno neįtikėtinomis sensaci
jomis, kurios kaip greit įsiliepsno
ja, lygiai taip greit ir užgęsta. 
Atitinkamai derinasi ir nuotaikos: 
čia džiaugiamasi, čia, nepasitvirti
nus gandams, vėl grįžtama į karčią 
tikrovę, nusivylimą, Vakarų nevei- 
kumu sielojamasi ir pykstama".

Viltį, kad kova bus laimėta, ge
sino baisi izoliacija ir pasaulio abe
jingumas. Iš tų partizanų vadų atas
kaitų sužinome štai ką:

’’Politinėmis žiniomis, ypač jei 
jos tiesiogiai liečia mūsų kraštą, 
visi partizanai gyvai domisi. Ypa
tingai gilų įspūdį visiems paliko at
gabentų iš užsienio ten leidžiamų 
lietuvių ir svetimomis kalbomis 
laikraščių iškarpos, liečiančios lie
tuvių partizanų veiklą ir dabartinę 
sunkią tautos dalią. Reikia pasa
kyti, jog vis tik dalis partizanų 
anksčiau negalėdavo patikėti tuo, 
jog kokios nors žinios iš Lietuvos 
patenka į užsienį. Dabar, kada par
tizanas pamato, kad ir labai pa
prastas, kuklias, daugybės rankų 
apčiupinėtas, apiplyšusias iškar
pas, tuojau įsitikina, jog vis tik ir jų 
kova nelieka visiškai be jokio at
garsio, jog apie ją, kad ir, palygi
nus, nedaug, bet žino ir Vakaruose.

Beveik visi partizanai anksčiau 
su nusivylimu ir kartėliu kalbėdavo 
apie Graikijos pilietinį karą. Girdi, 
per radiją kasdien kalba apie Grai
kijos komunistų partizaninę veiklą, 
o apie Lietuvą nieko. Juk Lietuvoj 
irgi tas pats, o partizaninio veikimo 
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sąlygos daug blogesnės, priešas 
nepalyginamai gausesnis. Lietuvos 
partizanų niekas neremia, jie jokių 
ginklų negauna. Lietuva - lašas 
viduryje komunistinės jūros. Ji 
palikta likimo valiai. Graikijoje 
kelis komunistus nuteisia mirti - 
apie tai kalba Generalinėje Asamb
lėjoje, o Lietuvoje kasdien šimtai 
kalėjimuose užkankinami, šimtai 
lavonų miestelių gatvėse valkiojasi 
- apie tai tylima".

NKVD infiltravo agentus ir iš
davikus į tuometinį Lietuvos Lais
vės Kovų Sąjūdį. NKVD sudarė 
specialias provokatorių grupes, ku
rios, apsimetusios partizanais, žudė 
kaimų gyventojus ištisomis šei
momis, kad sukeltų priešiškumą 
tikriems laisvės kovotojams. Oku
pantų kariuomenė šukavo miškus, o 
nužudytų partizanų lavonai buvo 
viešai išniekinami miestelių aikš
tėse. Sovietai ir jų kolaborantai 
skelbėsi, kad jie kovoja Lietuvoje 
prieš banditus, už teisę ir tvarką. O 
kaimų žmonės sukūrė ir dainavo 
daugybę jaudinančių dainų apie 
žūstančius laisvės kovotojus ir trem
tinius, ir nė vienos dainos - apie 
kolaborantus. Bet ir šitą širdžių 
referendumą Europai buvo patogu 
ignoruoti.

Taip ėjo jau antroji mūsų post- 
kapitalistinio ir post-paleolitinio 
amžiaus pusė. Tie, kurie žinojo, kad 
pasirenka ištikimybę ir mirtį, mel
dėsi miškų žeminėse iš savo pogrin
dinių maldaknygių:

”Aš, kurio būtyje taip dažna 
neapykantos ir abuojumo, noriu 
vienytis su Tavimi - pačia meile. 
Išteisink mane, Tėve, ir išrauk iš 
manęs niekingąjį žmogų. Siųsk savo 
šviesą ir tiesą - teveda jos mane į tą 
didžiąją auką, kurią paruošė mums 
Jėzus Kristus, Tavo Sūnus, mūsų 
Brolis “.

Ir ši keliasdešimties tūkstančių 
gyvybių auka nebuvo veltui. Prisi
minkime įvykius, kai sovietų tankai 
vėl sukiojosi 1990 m. pavasarį ap
link nepriklausomybę paskelbusį 
Lietuvos parlamentą, kai nauji KGB 
ir juodaberetininkai žudikai šaudė ir 
traiškė žmones Vilniuje prie televi
zijos 1991 m. sausio mėnesį ir pas
kui, laukdami Maskvos pučo, liepos 
pabaigoje žudė mūsų pasieniečius. 

Visą tą pusantrų metų laikotarpį tau
tos troškimą išreiškę deputatai 
Vilniuje žinojo du dalykus. Pirma, 
kad jie neina nė prieš vieną žmogų 
ar tautą, o tik prieš neteisybę, smur
tą ir neapykantą, atmesdami visa tai 
pirmiausia savyje. Taip Mahatmos 
Gandhi ir M. L. Kingo dvasia su
pleveno Lietuvoje. Antra, ką žino
jome, - kad mirtis šitame kelyje 
nebūtų nieko ypatinga, nieko nauja. 
Jeigu ne mes, tai kas? Jeigu jie 
galėjo, tie dešimtys tūkstančių su
naikintų partizanų, tai kodėl mes 
negalėsime?

Toks buvo Lietuvos kelias į 
laisvę - dar vieną kartą jos tūks
tančio metų istorijoje. Tas kelias ir 
šiandien dar nebaigtas, nes Rusijos 
ekspansijos grėsmė išlieka, o Lie
tuvos dvasinis išsilaisvinimas ir 
visos tautos atgimimas pasirodė 
daug sunkesni uždaviniai negu poli
tinis valstybės atkūrimas. Ir būtent 
dvasiniuose procesuose tebevyk
stanti apsivalymo kova prasiveržia į 
išorę kraštutinai poliarizuotais - kil
niais arba niekšingais veiksmais. 
Toje kovoje toliau stebinėtinai daly
vauja prieš keliasdešimt metų žuvę 
partizanai - ne tik prisiminimas, bet 
ir jų kapai.

Kaulai atrandami šiukšlynuose, 
kanalizacijos šuliniuose, senose 
išvietėse arba dykvietėse, kur nužu
dytųjų kūnus išmesdavo baudėjai ir 
kankintojai. Palaikai iškilmingai 
perlaidojami, pastatomi gražūs pa
minklai ir koplyčios. O naktį ateina 
neapykantos demonai ir griauna, 
niekina kapus brutaliau, negu kur 
nors Europoje tą daro antisemitai.

Mes žinome, kad rudas, raudonas 
ir juodas fašizmas yra tas pats. Mes 
žinome, kad mirusieji gyvena, o 
gyvieji gali tarp mūsų vaikščioti 
nužudytomis sielomis. Bet Europai 
vėl mažai rūpi, kas vyksta Lietu
voje, nors iš tikrųjų visur vienodai 
sprendžiamas dvasinis civilizacijos 
likimas.

Mūsų tikėjimą, kad laimėsim ir 
šitą žmoniškumo kovą, stiprina pri
siminimai apie vaikų laiškus, kurių 
gaudavom 1989-1991 metais. Vai
kai rašė, kad jie viską supranta ir 
viską prisimins.

Mano vienintelis noras yra, kad 
jie norėtų dainuoti.

Atkelta iš 1 psl.

vienas kitas. Bet žinant lietuvio cha
rakterį, jo prisirišimą prie savo že- 
meės, galima neabejoti - pasimaišęs 
po pasaulį jis grįš. Na, išskyrus vieną 
kitą materialistą. Kuiie negrįš, gal jų 
ir nereikia.

- Dabartinių emigrantų istorijos 
nepanašios į jūsų kartos...

- Mes buvome priversti išvykti į 
Vakarus: grėsė likvidacija arba labai 
ilgas kelias į Rytus. Tada manėme, 
jog paliekame Lietuvą keliems mėne
siams... Praėjom Vokietijos pabėgėlių 
stovyklas. 1949 m. man ir mano bro
liui labai nenorint kartu su tėvais išvy
kom į JAV. Nuo dvylikos metų buvau 
savarankiškas, pirmuosius pinigus 
užsidirbau Vokietijos juodojoj rinkoj 
prekiaudamas cigaretėmis, Amerikoje 
dirbau pieno fabrikuose. Tarnavau 
amerikiečių kariuomenėje Korėjoje, 
kad galėčiau gauti stipendiją moks
lams Bonos universitete (studijavau 
tarptautinę teisę ir ekonomiką). Vė
liau gavau moderniosios filosofijos, 
politikos ir ekonomikos magistro 
laipsnį Oksfordo universitete, Barriol 
kolegijoje, beje, buvau pirmasis lietu
vis studentas mokęsis joje. Įsteigta 
1253 m. ši kolegija Anglijoje yra labai 
prestižiška, išleidusi daug ministrų 
pirmininkų, rašytojų ir kitų žymių 
žmonių). Grįžęs į Ameriką dirbau pri
vačiose įmonėse, JAV valstybės de
partamente, 1968 m. buvau paskirtas 
Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės Ūkio 
Organizacijos (FAO) pareigūnu Ro
moje, perėjęs į organizacinį darbą bu
vau atsakingas už įvairius FAO pro
jektus Bahraine, Džibutyje, Egipte, 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Ku
veite, Omane, Somalyje, Turkijoje. 
Trejus metus buvau ambasadoriumi 
Sudane.

- Pamačius tiek pasaulio, kas ste
bina, žavi, nepatinka Lietuvoje?

- Patinka viskas: gamta, kraštas, 
maistas. Beje, Italijoje žmona mane 
maitina žemaitiškai (juokauju, viskas 
tvarkoj, tik žmona ne lietuvė - žemai
tė): kotletais, barščiais, kopūstais. Ži
noma, valgome ir itališką maistą, ge
riame itališką vyną (be jo neįmanoma 
valgyti itališkų makaronų!), kurį per
kame iš vieno ūkininko. Kas nepatin
ka Lietuvoje? Vienintelis dalykas, ku
rį galima kritikuoti - tai lietuviškos 
viešos išvietės. Nors jau pastebima pa
žanga - švariau. Tai tik laiko klausi
mas. Vienas ponas, lankęsis Lietuvo
je, sakė, kad čia keliai labai prasti, na
mai nedažyti ir 1.1. Mano nuomone, 
Lietuvos keliai, palyginus su Italijos, 
yra visai neblogi. Italijos provincijoje 
yra tokių, kad jais net nepravažiuosi. 
Gyvenant Romoje tekdavo lankytis 
savivaldybėje, tai jos pastatas nedažy
tas turbūt nuo Garibaldi laikų, lem
putės sukabintos ant vielų... Lietuvoje 
tikrai švaru ir tvarkinga, niekur nerasi 
šiukšlių, išverstų pakelėj. Kai po pir
mojo apsilankymo tėvynėje 1991- 
aisiais grįžau į Romą, italams pasako
jau: Vilnius panašus į Modeną, Ferarą - 
mažų karalysčių miestus. Tik vienas 
skirtumas - Vilnius yra daug švaresnis.

- Užsiminė!, kad kaimyno žmona 
visada gražesnė. O lietuvaitės, lygi
nant su pasaulio moterimis?

- Lietuvaitės labai gražios ir ele
gantiškos. Net provincijoje jos kiek
vieną dieną rengiasi taip, lyg eitų į po
būvį, atkreipi dėmesį gatvėje. Taip bū
na nebent Romos gatvėse, kur italės 
irgi demonstruoja savo eleganciją, bet 
amerikietiškos gatvės mados...

- Kai kuriose šalyse lietuvaičiai 
jau spėjo ’’pagarsėti" blogąja pras
me. O Italijoje?

Aukščiausiojo Teismo delegacijos viešnagė
"Susitikimai Lenkijoje, galimybė 

susipažinti su visomis šios šalies 
teismų grandimis, užmegzti kontaktai 
padės gerinti mūsų darbą“, pasakė 
Eltos korespondentui Varšuvoje Lie
tuvos Aukščiausiojo Teismo pirminin
kas Mindaugas Lošys. Jo vadovau
jama delegacija Lenkijos aukščiau
siojo teismo kvietimu savaitę viešėjo

- Lietuvių vardas Italijoje dar nesu
gadintas: kai Romos aerouoste pro 
muitinę turėjo praeiti mūsiškių ir len
kt) grupės, pareigūnai tik pasižiūrėjo į 
lietuvių pasus ir praleido, o lenkams 
teko net išsirengti.

Anksčiau, kai tautiečiai atvykdavo 
į Italiją retai, mes stengdavomės juos 
pasikviesti pas save, pabendrauti. Da
bar jie atvyksta vis dažniau ir yra tokie 
savarankiški, jog jau nebeieško kon
taktų per mus.

- Kaip Lietuva vertinama tarp
tautinėse organizacijose, pavyzdžiui, 
FAO? Lietuva - besivystanti šalis ar 
dalis Europos?

- Po lemiamų politinių pertvarky
mų Rytų Europoje atsirado naujas ter
minas - pereinamojo laikotarpio vals
tybė. Lietuva būtent tokia ir yra. FAO 
ji priklauso nuo 1991 m. lapkričio. Ši 
organizacija remia Lietuvą, siųsdama 
geriausius savo ekspertus, naujausią 
literatūrą etc. Lietuviai naudojasi tarp
tautiniais teisiniais aktais Žemės ūkio, 
maisto pramonės, miškininkystės, žu
vininkystės veikloje. Mes galime pa
gaminti gerą, kokybišką maistą, bet 
svajoti apie Vakarų rinką dar anksti. 
Vakarų šalys gina savo ūkininkus, o 
mums svarbiausia - aprūpinti savo 
rinką. Kai mano žmona vaikščiojo po 
Vilniaus parduotuves, ji matė vien 
užsienietiškus produktus, nors lygiai 
tokius pačius galėtume gaminti ir 
Lietuvoje. Beje, užsienio ekspertai 
lietuvių specialistus vertina kaip 
lygiaverčius partnerius, su kuriais 
dirbti yra vienas malonumas, sako: 
"nors lietuviai ekonomiškai atsilikę, 
bet smegenis turi“.

- Tačiau vien proto, gerų norų ir 
darbštumo neužteks, kad pasivytume 
Europą, pralenkusią mus 50-čia 
metų.

- Didžiausia problema, kurią reikia 
spręsti - tolerancijos trūkumas. Gali su 
žmogaus nuomone nesutikti, bet turi 
ją gerbti. Aš esu prelato M. Krupavi
čiaus pasekėjas, galiu pasakyti net 
’’mokinys“, mano tėveliai jį pažinojo 
dar nuo Voronežo dienų, jis krikštijo 
vyriausią mano dukterį- Taigi, prieš
karinės Nepriklausomos Lietuvos Sei
me prelatas susiremdavo su socialde
mokratais, bet žinojo, kad ir jo, ir jų 
partijos dirba Lietuvai. Išėję iš Seimo 
salės jie būdavo geriausi draugai. Jis 
mokėdavo gerbti kitų nuomonę - svar
bu, kad jie myli Lietuvą. Nors ir bū
damas dvasininku, M. Krupavičius 
taip sakydavo: "Aš už Lietuvą velniui 
savo dūšią atiduočiau“.

Manau, jog svarbu sąžiningumas, 
o nuomonės visada būna skirtingos. 
Problema ta, kad mes stengiamės 
vieną pavadinti juodu, kitą - baltu, o 
reikėtų daugiau žiūrėti Lietuvos 
interesų.

- Dėkoju už pokalbį.

Erika Umbrasaitė

šioje šalyje. M. Lošys pabrėžė, kad 
"Lenkijos teismų veikla toliau pažen
gusi. Susipažinome su administracinio 
teismo, kurio Lietuvoje dar nėra, dar
bu, apsilankėme Liublino apeliacinia
me teisme. Jo mes taip pat neturime. 
Susitarėme reguliariai keistis informa
cija apie teismų darbą, teismų refor
mos projektais, literatūra“.
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Lietuvių, latvių ir estų šv. Mišios 
Hamburge

Kaip gauti Lietuvos pasą Britanijoje?
Su pavydu žvelgė Vokietijoje gy

venantys lietuviai į gimtinę, kai ten 
lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Sa
kau, žvelgė, nes kiekvieną vakarą te
levizoriaus ekranuose galėjome nors 
trumpai išvysti Šventąjį Tėvą Vilniu
je, Kaune, Šiauliuose... Bent kelioms 
dienoms pasaulio akys vėl nukrypo 
trijų Baltijos valstybių pusėn.

Tas dėmesys pasireiškė ir konkre
čiais veiksmais. Štai Hamburgo lietu
viai, latviai ir estai buvo pagerbti 
šventomis Mišiomis, skirtomis Kris
taus Vietininko vizitui Baltijos šalyse. 
Šių šventų Mišių idėją puoselėjo ir 
šventas Mišias aukojo Hamburgo ma
žosios Šv. Mykolo bažnyčios klebo
nas, didelis Lietuvos, o ir Latvijos bei 
Estijos tikinčiųjų bičiulis prelatas W. 
Sanders. Jis sukvietė trijų mažų bend
ruomenių katalikus j pamaldas praėjus 
savaitei nuo popiežiaus atvykimo į 
Lietuvą (rugsėjo 8 dieną).

Atrodo, kad gausiausia šv. Mišiose 
buvo lietuvių bendruomenė. Kai ku
rios moterys vilkėjo lietuvių tautiniais 
drabužiais. Kadangi šv. Mišios vyko 
įprastu sekmadieninių pamaldų metu, 
trumpą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
katalikų situaciją sovietmečiu ir dabar 
bažnyčioje galėjo išgirsti ir vokiečiai, 
mažojo Mykolo parapijiečiai. Prelatas 
Sanders per pamokslą papasakojo, 
kaip kardinolas Karolis Voityla, iš
rinktas popiežiumi, neuždėjo savo 
kardinolo raudonosios kepuraitės rin
kimų sekretoriui ant galvos, kaip bū
davo įprasta iki jo per visus popie
žiaus rinkimus, bet paskyrė ją Vil
niaus Aušros Vartams, tuo padaryda
mas tuometini Vilniaus vyskupą J.

Jauni vyrai perka automobilius Vokietijoje
Lietuvos spaudoje dažnai būna 

skelbimų, kuriuose siūlomos išvykos į 
Vokietiją automobiliams pirkti. Mini
mas ir Frankfurto miestas.

Pasidarė įdomu sužinoti, kaip tas 
"biznis“ vyksta. Per pažįstamus išsi
aiškinau, kad dažniausia penktadie
niais autobusai iš Lietuvos atvyksta į 
Frankfurt-Eckonheim, Krupp gatvėje 
esančią automobilių turgavietę. Mies
to plane susiradau šią vietovę ir aplan
kiau ją. Buvau labai nustebęs, kad 
Frankfurte yra toks didelis privačių 
automobilių turgus. Dar daugiau nu
stebau, kad tiek daug žmonių tarpusa
vyje kalbėjo lietuviškai...

Automobilių biznis, pasirodo, ir 
Lietuvoje yra vyrų, ypač jaunų, užsiė
mimas. Užkalbinau keletą ir pasiteira
vau, kaip jiems sekasi. Kelmiškiai bu
vo patenkinti - vieną automobilį jau 
buvo nusipirkę ir ieškojo daugiau, nes 
atvyko tryse. Frankfurte jie pirmą kar
tą. anksčiau buvo Hannoveryje, bet 
pasak jų ten vykti neapsimoka, nes 
turkai perpardavinėtojai užkariavę rin

Steponavičių "kardinolu širdyje“. Tai 
buvo netikėta, bet puikiai parodė nau
jojo popiežiaus rūpestį ir meilę tada 
persekiotai Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai...

Turėjo ir pats prelatas Sanders ką 
prisiminti iš viešnagės Vilniuje bei 
Rygoje - taip pat dar sovietmečio lai
kais. Neapsieita be "nuotykių”, vežant 
į Krikšto 600 metų jubiliejų Rygoje 
šv. Meinhard statulėlę, kuri dabar 
stovi Domo katedroje.

Estijoje katalikų labai mažai, bet 
jie ypač laimingi, kad ir juos aplankė 
apaštališkasis ganytojas iš Romos... 
Prieš keletą metų, kai Jonas Paulius II 
buvo atvykęs į Suomiją, estų tikintie
siems pavyko prasiskverbti pro "gele
žines užkardas“ ir pamatyti Šventąjį 
Tėvą Suomijoje. Tuomet jie buvo ypa
tingai pagerbti: užėmė vietą per ce
remonijas šalia paties Jono Paulius II...

Per šv. Mišias Hamburgo lietuviai 
pagiedojo dvi giesmes: "Prieš Tavo 
altorių“ ir "Jėzau, pas mane ateiki“. 
Kokie jausmai buvo mus apėmę, ne
sunkiai galima suprasti. Tai buvo ir 
džiaugsmo, ir graudulio, ir pakilimo 
nuotaikos... Jautėmės laimingi, kad ir 
mes savaip "dalyvaujame“ tame neei
liniame įvykyje - Kristaus Vietininko 
kelionėje po Lietuvą... Be to, patyrė
me nuoširdžią, brolišką vokiečių, 
konkrečiai - puikiojo prelato W. San
ders pagarbą mūsų mažai tautai...

Po pamaldų parapijos salėje gėrė
me kavą, dalijomės įspūdžiais ir kaip 
niekada jautėmės lyg viena, didelė ir 
nuostabi šeima... Kas ir kada mus vėl 
taip sujungs ir uždegs?...
Hamburgas Lolita Panzer 

ką, brangu. Pasirodo, jie jau penkta
dienį atvyko autobusu, jame buvo 23 
žmonės. Jie apsistojo viešbutyje. Pir
madienį vyks atgal.

Nelabai nusimanau automobiliuo
se, bet pagal kainą galima gauti turgu
je visokiausių, išskyrus labai brangius. 
Yra ir daugiau tokių turgų Frankfurte, 
kaip lietuviai man aiškino. Geriausia 
yra pirkti pagal laikraščių skelbimus, 
bet tam nėra laiko. Dėl kainos su par
davėjais galima gerai nusiderėti, ypač 
su vokiečiais automobilių savininkais. 
Su turkais nėra ko prasidėti...

Paskaičiavom jų išlaidas, muitą 
(320 doleriai), draudimą (350 mar
kės), kelionę autobusu (120 markių), 
viešbutį (150 markių), benziną atgal ir 
t. t. Ar iš viso apsimoka tokia vargi
nanti kelionė, nes, kaip pastebėjau, 
Rietavo turguje automobiliai ne tokie 
jau brangūs? Vyrai prisipažino, kad 
jiems po tokios kelionės lieka pora 
šimtų markių. Kelmėje neturi ką veik
ti, nėra darbų...

Romas Šileris

Diskusijos dėl Lietuvos pilietybės 
įstatymo netilo ir ruošiant įstatymą, ir 
jį priėmus 1991 m. gruodžio 5 d. Ir šį 
rudenį Seimas vėl svarsto Pilietybės 
įstatymo pataisas, kurios, galbūt, pa
lengvins lietuviško paso gavimą išei
vijos lietuviams.

Daugiausia ginčų kelia dvigubos 
pilietybės įteisinimas. Daugelis pasau
lio valstybių, tarp jų ir Lietuva, pasisa
ko už viengubą pilietybę. Beje, Lietu
vos įstatymas šiuo požiūriu sudaro iš
imtį lietuviams, turėjusiems Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir pasitrauku
siems iš Lietuvos okupacijos metais: 
iš jų atstatant Lietuvos Respublikos 
pilietybę nereikalaujama atsisakyti 
turimos kitos valstybės pilietybės.

Lietuvoje ir išeivijoje dviguba pi
lietybė vertinama skirtingai. Lietuvoje 
ji suprantama pirmiausia kaip galimy
bė šimtams tūkstančių Rusijos pilie
čių, lojalių Rusijai, bet gyvenančių 
Lietuvoje, aktyviai tvarkyti Lietuvos 
reikalus. Išeivijoje į dvigubą pilietybę 
labiau žvelgiama kaip į galimybę iš
saugoti įgytą Vakarų valstybių piliety
bę, kartu gaunant lietuvišką pasą. Bet, 
žinoma, pilietybės įstatymas turi būti 
vienas, ir svarstant pilietybės klausi
mus, nederėtų pasiduoti perdėm prag
matiškiems motyvams.

Kaip lietuviškas pasas gaunamas 
užsienyje? Lietuvos pilietybės įstaty
mas čia išskiria dvi asmenų grupes.

Pirmąją sudaro Lietuvos Respubli
kos pilietybę turėję lietuvių kilmės as
menys, kurie pasitraukė iš Lietuvos 
1940-1990 m. Šie asmenys ir jų vai
kai, gimimu neįgiję kitos valstybės pi
lietybės, gali atstatyti Lietuvos Res
publikos pilietybę, negrįždami nuola
tinai gyventi į Lietuvą ir neatsisakyda
mi turimos užsienio pilietybės. Jiems 
atstatant Lietuvos pilietybę reikia pa
teikti dokumentus, patvirtinančius as
mens tapatybę, turėtą Lietuvos piliety
bę ir lietuvių kilmę. Taip pat reikalin
gas dokumentas, patvirtinantis turimą 
kitos valstybės pilietybę ar pažyma, 
kad asmuo yra be pilietybės.

Antrąją asmenų grupę sudaro as
menys, kuriems įstatymas suteikia ne
terminuotą teisę į Lietuvos pilietybę. 
Tai nebūtinai pasitraukusieji 1940- 
1990 m. ir nebūtinai lietuvių kilmės 
asmenys, tačiau turėję Lietuvos pilie
tybę iki 1940.06.15. o dabar gyvenan
tys užsienyje ir tapę kitos valstybės 
piliečiais. Savo teisę į Lietuvos pilie
tybę jie gali įgyvendinti, atsisakę turi
mos pilietybės, bet įstatymas nereika
lauja, kad jie persikeltų į Lietuvą.

Asmenų, turėjusių Lietuvos pilie
tybę iki 1940.06.15, vaikai, gimę Lie
tuvoje ir pabėgėlių stovyklose, o taip 
pat lietuvių kilmės asmenys, niekada 
neturėję Lietuvos pilietybės, savo tei
sę į Lietuvos pilietybę gali įgyvendinti 
atsisakę svetimos pilietybės ir persikė

lę Lietuvon.
Beje, asmenims, turintiems neter

minuotą teisę į Lietuvos pilietybę, pa
gal jų prašymą išduodami šią teisę pa
tvirtinantys pažymėjimai, nekeliant 
reikalavimų atsisakyti turimos piliety
bės ir persikelti Lietuvon. Šie pažymė
jimai išduodami Vilniuje, tarpininkau
jant Lietuvos ambasadoms užsienyje. 
Gavusieji pažymėjimus gali su savo 
šeimos nariais atvykti į Lietuvą be 
vizų, gyventi Lietuvoje (jiems netai
komi Imigracijos įstatymo reikalavi
mai), išjos išvykti.

Norint gauti lietuvišką pasą, pir
miausia reikėtų pasirūpinti galiojančiu 
asmens tapatybės dokumentu ir kreip
tis į Lietuvos ambasadą anketų - as
meniškai arba paštu. Lietuvos amba
sada gautas užpildytas anketas ir pa
tvirtintas dokumentų kopijas persiun
čia į Lietuvos vidaus reikalų ministeri
ją Vilniuje, kur išrašomi pasai. Kartu 
su užpildyta anketa reikia pateikti tris 
4x5 cm neapkarpytas nuotraukas 
pasui (viename lape) ir pridėti reikia
mų dokumentų kopijas. Galutinį spren
dimą dėl Lietuvos pilietybės priima 
Lietuvos vidaus reikalų ministras.

Visais atvejais būtina turėti galio
jantį asmens tapatybės dokumentą. 
Britanijos piliečiui tai pasas, o neturin
tiems Britanijos pilietybės - Travel 
Document arba Certificate of Identity. 
Norint gauti šiuos dokumentus arba 
pratęsti jų galiojimo terminą, reikia 
kreiptis į Travel Documents Section, 
Home Office, Lunar House, 40 
Wellesley Road, Croydon, CR9 2BY, 
tel. 081 -760 2345,081 -686 0688.

Tais atvejais, kai reikalingas doku
mentas, patvirtinantis Britanijos pilie
tybės neturėjimą, reikia kreiptis į Im
migration and Nationality Depart
ment, Nationality Division, 3rd Floor, 
India Buildings, Water Street, Liver
pool L2 0QN, tel. 051 -236 4723.

Faktą, jog asmuo turėjo Lietuvos 
pilietybę, gali patvirtinti gimimo liudi
jimas, išsaugotas Lietuvos Respub
likos vidaus ir užsienio pasas, įrašai 
apie gimimo vietą ir datą turimame 
pase. Nesant dokumentų, patvirti
nančių turėtąją Lietuvos Respublikos 
pilietybę, galima asmeniškai, per gi
mines Lietuvoje arba tarpininkaujant 
ambasadai užklausti Lietuvos archy
vus. Kreipimosi į archyvus anketų turi 
ambasada.

Kraštutiniu atveju, jei, sakykime, 
karo metu buvo prarasti visi Lietuvos 
pilietybę patvirtinantys dokumentai, ir 
reikiamų įrašų nepavyksta rasti Lietu
vos archyvuose, visada išlieka galimy
bė pasinaudoti tais Lietuvos pilietybės 
įstatymo straipsniais, kurie numato 
Lietuvos pilietybės suteikimą užsienio 
piliečiams. Asmenys, aktyviai kovoję 
už Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mą, apdovanoti Sausio 13-osios me

daliais, o taip pat nusipelnę kultūros, 
švietimo, mokslo ir kitose srityse, gali 
kreiptis į Lietuvos Prezidentą su pra
šymu suteikti Lietuvos pilietybę išim
ties būdu už nuopelnus Lietuvos Res
publikai.

1993 08 23 Lietuvos Vyriausybės 
patvirtintos Pilietybės dokumentų ren
gimo ir nagrinėjimo taisyklės nustato, 
kad asmenų, gyvenančių užsienyje, 
pilietybės klausimai turi būti išnagri
nėti ne vėliau kaip per vienerius metus 
nuo visų reikiamų dokumentų pateiki
mo. Žinoma, tai ilgas laiko tarpas, ta
čiau iš tiesų procedūra užtrunka daug 
trumpiau, jeigu iš karto pateikiami visi 
reikalingi dokumentai ir kruopščiai 
užpildomos anketos.

Išrašyti pasai ir pažymėjimai, pa
tvirtinantys teisę į pilietybę, per amba
sadą Londone įteikiami pareiškėjams. 
Mokestį už paso išdavimą (15 svarų 
sterlingų) ir už papildomas faktines iš
laidas (pvz., dokumentų siuntimą re
gistruotu paštu) reikia mokėti tik atsi
imant pasą. Taip pat imama nustatyta 
konsulinė rinkliava už dokumentų le
galizavimą, vertimo į lietuvių kalbą 
patvirtinimą.

Per Lietuvos ambasadą Londone 
jau išduota per 30 naujų lietuviškų pa
sų. Dar daugiau pareiškimų yra per
siųsta į Vilnių, jie jau nagrinėjami Vi
daus reikalų ministerijoje. Deja, dau
gelio šių pareiškimų eiga yra laikinai 
sustabdyta, nes iki šiol nepateikiami 
visi reikalingi dokumentai, ir šiuo at
veju pasyvus laukimas nieko neiš
spręs: reikėtų pasirūpinti skubiau gauti 
trūkstamus dokumentus. Apmaudu, 
kad Vilnius dažniausia laukia Britani
joje taip nesunkiai sutvarkomų doku
mentų - galiojančio Travel Document 
ar Certificate of Identity - kopijų. Čia 
tereikėtų kreiptis į minėtąją Britanijos 
imigracijos tarnybą Croydon'e...

Be abejo, galima diskutuoti, ar Lie
tuvos valdžios nustatyta pasų išdavi
mo tvarka yra tobula, ir siūlyti Vilniui 
būdus tą tvarką gerinti, supaprastinti. 
Kita vertus, niekas nenorėtų, kad lietu
viškas pasas prarastų savo vertę, jei 
būtų dalinamas nepateikiant doku
mentų, patvirtinančių teisę į jį. Labai 
tikėtina, kad artimoje ateityje pasų iš
davimo procedūra supaprastės. Ta
čiau. kol esamos taisyklės bus pakeis
tos, turime jų laikytis.

Todėl ragintume tuos "Europos 
lietuvio“ skaitytojus, kurie pateikė 
prašymus lietuviškam pasui gauti, ne
sustoti pusiaukelėje, kai jų paprašoma 
vieno ar kito trūkstamo dokumento 
kopijos, o perduoti jas per Lietuvos 
ambasadą Londone. Tada paso gavi
mas neužtruks ilgai.

Algimantas Misevičius 
Lietuvos ambasados Londone 

pirmasis sekretorius

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilie tus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

Pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Nuo lapkričio 1 d. visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel(+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

Vilniaus universiteto skandinavistikos katedrai Šiaurės šalių ministrų taryba 
padovanojo audiovizualinę laboratoriją - modemų penkiolikos mokymo vietų 
kompleksą. Simbolinius raktus jos šeimininkams įteikė Tarybos švietimo mi
nistras Peras Unkelis (Per Uncel). Nauja technika padeda studentams geriau 
įsisavinti kalbos įgūdžius, palengvina darbą dėstytojui.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotraukoje: pirmieji techniką išbando 
švedai.

Ruošiamasi įdiegti 
dualinę profesinio 
rengimo sistemą

Tarp Europos valstybių mažiausiai 
jaunuolių bedarbių yra Vokietijoje. 
Šveicarijoje ir Austrijoje. Specialistai 
tokius rezultatus sieja su šiose šalyse 
veikiančia vadinamąja dualine profe
sinio rengimo sistema.

Norėdami parodyti sistemos priva
lumus, supažindinti Lietuvos gamybi
ninkus, kaip ji veikia, Ofenbacho pre
kybos ir pramonės rūmai pasirašė su 
Vilniaus regioniniais pramonės ir pre
kybos rūmais bendradarbiavimo sutar
tį. pranešė ELTA. Pagal šią sutartį pir
mą kartą mūsų šalyje pagal vokišką 
dualinę sistemą bus apmokyta 20 jau
nuolių grupė. Busimieji studentai mo
kysis nuo kitų metų rugsėjo Vilniaus 
antrojoje profesinėje technikos mo
kykloje.

Dualinės profesinio rengimo siste
mos esmė - teorinės žinios įgyjamos 
kartu su praktinėmis, kai moksleiviai 
mokosi mokykloje ir tuo pačiu metu 
dirba kurioje nors įmonėje. Numatyta, 
kad būsimieji pramonės mechanikai 
praktikuosis Vilniaus grąžtų, "Kuro 
aparatūros“ ir Valstybinėje staklių 
gamyklose.
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Lietuvių katalikų religinės šalpos 
metinis suvažiavimas New Yorke

Spalio 10-11 d. Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių namuose 
(Putnam, CT) įvyko Lietuvių katalikų 
religinės šalpos (LKRŠ) metinis susi
rinkimas, kuriame asmeniškai dalyva
vo 21 narys, tarp jų ir dauguma naujai 
išrinktų Direktorių tarybos narių, o 
įgaliojimus atsiuntė dar 28 nariai.

Į susirinkimo prezidiumą buvo 
pakviesti: dr. Elona Vaišnienė - pirmi
ninkauti, kun. dr. Voldemaras Cuku- 
ras - sekretorius. Mandatų komisiją 
sudarė tėv. Walter Jaškevičius ir 
Msgr. Leon Peck (Pečiukevičius).

J. E. vyks. Paulius Baltakis, Tary
bos pirmininkas, savo įvadiniame žo
dyje akcentavo Religinės Šalpos da
bartinės misijos ypatingą svarbą 
Lietuvai. Minėdamas savo išsamius 
pokalbius ir konsultacijas su Lietuvos 
vyskupais bei katalikiškų organizacijų 
vadovais, vysk. Baltakis pabrėžė, kad 
Katalikų Bažnyčios pagrindiniai rū
pesčiai šiuometinėje Lietuvoje yra pa
kelti tautos dvasinį ir moralinį lygį bei 
skatinti krikščioniško socialinio teisin
gumo ir etikos atsinaujinimo bei įsitvir
tinimo procesus. Iš LKR Šalpos dabar 
yra labiausiai reikalinga pagalba vyk
dant projektus katalikiško švietimo, 
auklėjimo ir evangelizacijos srityse.

Rūta Virkutytė, Religinės Šalpos 
Reikalų vedėja, apžvelgė šiais metais 
atliktus darbus įvairiose veiklos srity
se. Katalikiško švietimo atkūrimo sri
tyje atlikti tokie projektai: išsiuntinė
tos apklausos anketos Lietuvos katali
kiškoms mokykloms siekiant surinkti 
informacijos apie jų specifinius porei
kius ir ateinantiems metams formuoti 
programas atsiliepiant į šiuos porei
kius; finansuotos stipendijos 33 katali
kiškų mokyklų mokytojams dalyvauti 
APPLE vasaros kursuose; pradėtas 
mokyklinių reikmenų vajus surinkti 
Lietuvos katalikiškoms mokykloms 
reikalingas priemones iš JAV mokyk
lų; suteiktos stipendijos trims katechi- 
zacijos studentėms iš Lietuvos. Antro
ji veiklos sritis - socialinė ir medžiagi
nė pagalba. Šiais metais stengtasi su
rinkti kiek galima daugiau informaci
jos apie Lietuvos karitatyvinių organi
zacijų specifinius projektus, kad gali
ma būtų ieškoti jiems finansavimo iš 
JAV organizacijų ir fondų. Taip pat 
bendradarbiauta su organizacija ’’Faith 
in Action” padedant įkurti programą 
amerikiečiams savanoriams vykti į 
Lietuvą talkininkauti ir pasiųstas vie
nas talpintuvas su medžiagine pagal-

Katalikai
Rugsėjo 15-19 d. d. Sicilijoje vyko 

Tarptautinės Katalikiškos Spaudos 
Sąjungos (’’Union Catholique Interna
tional de la Presse“) Europos regioni
nis suvažiavimas, kuriame Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai (LKRŠ) tar
pininkaujant bei finansuojant dalyva
vo Lietuvos katalikiškos spaudos bend
radarbiai Valentina Zinkevičienė ir 
Egidijus Vareikis.

Šio renginio, pavadinto ’’Katalikai 
žurnalistai naujoje Europoje“, darbo
tvarkėje ypatingas dėmesys skirtas ka

Remonto įmonėje - 
užsienio laivai

Pirmą kartą Klaipėdos Vakarų laivų 
remonto įmonėje remontuojamas Ja
ponijos laivas “Goose Bay“, pagal kon
traktą su viena Olandijos firma plau
kiojantis Vakarų Europos regiono van
denyse. Jame klaipėdiečiai darbuojasi 
su partneriais iš Lenkijos Gdansko 
laivų remonto įmonės “Radunia“. 
Lenkai tvarko laivo variklius, o lietu
viai - triumų dangčius, sraigtą, veleną.

Šiais metais Vakarų laivų remonto 
įmonės darbininkai suremontavo vie
nuolika Norvegijos, Švedijos ir Dani
jos motorlaivių ir tanklaivių. Nors šie 
darbai sudarė tik 12 procentų bendrų 
gamybos apimčių, pasak įmonės tech
nikos direktoriaus Rimanto Juškos, tai 
svarbus žingsnis į Vakarų rinką.

Norvegijos firma “Schip Audit“ 
padeda klaipėdiečiams rasti naujų 
klientų. ELTA 

ba, kurio išdalinimu rūpinosi Caritas 
federacija. Krikščioniškos kultūros 
puoselėjimo srityje daugiausia steng
tasi remti Lietuvos krikščioniškos 
krypties spaudą. Metų pradžioje fi
nansuotas popieriaus pirkimas trims 
leidiniams - ’’Naujajam Dienovi
džiui“, ’’Caritas“ ir “Tremtiniui“. Taip 
pat stengtasi ruošti ir talpinti žinias iš 
užsienio lietuvių gyvenimo Lietuvos 
katalikiškoje spaudoje.

LKR Šalpa šiais metais toliau rū
pinosi vienu iš istoriškai svarbiausių 
savo tikslų - parama Lietuvos Katali
kų Bažnyčios institucijoms, organiza
cijoms ir sambūriams. Ši parama dau
giausia išreikšta finansiniu būdu. Tar
pininkauta perduodant išeivijos lietu
vių skiriamas aukas Lietuvos parapi
joms, vyskupijoms ir organizacijoms 
bei telktos lėšos specifiniams Bažny
čios atstatymo projektams paremti.

Paskutinė veiklos sritis šiems me
tams buvo informacijos skleidimas 
apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
gyvenimą bei Religinės Šalpos dar
bus. Ši funkcija atlikta daugiausia per 
kas ketvirtį leidžiamus LKR Šalpos 
biuletenius, ’’Žinias“ ir ’’Catholic 
Lithuania Update“ bei per išeivijos 
lietuvių spaudą. Šiuo metu tariamasi 
dėl Šventojo Tėvo apsilankymo Lietu
voje videojuostos platinimo išeivijoje, 
tuo tikriausiai rūpinsis Religinė Šalpa.

Be to, visai šiai veiklai vykdyti pla
ningai buvo telktos lėšos per asmeni
nius atsišaukimus, loterijos suruoši
mą, rinkliavos amerikiečių bei lietuvių 
parapijose, paramos prašyta iš lab
daros fondų.

Reikalų vedėjos pranešimas baigėsi 
informacija apie rugsėjo mėnesį įsteigtą 
Religinės Šalpos atstovybę Vilniuje, 
kuri palengvins komunikaciją su bend
radarbiais Lietuvoje. Pranešta, kad ats
tovybė įsikūrusi arkivyskupo Audriaus 
Bačkio suteiktose patalpose Univer
siteto gatvės 4-ame name, kad įstaigai 
vadovauja Rebecca Martin, jai talkina 
kelios Vilniaus Universiteto studentės.

Toliau sekė iždininko p. Antano 
Sabalio pranešimas apie Religinės 
Šalpos finansinę būklę bei buhalterių 
ką tik baigtą finansinę apyskaitą pra
ėjusiems fiskaliniams metams (jie bai
gėsi 1993 m. sausio 31 d.). Pranešta, 
kad nuo šių metų pradžios iki 1993 m. 
spalio 1 d. perduota į Lietuvą iš viso 
$262459. Religinės Šalpos finansinė 
apskaita netrukus bus viešai paskelbta 
visuomenės informacijai. Šiais metais 

žurnalistai naujoje Europoje
talikiškos spaudos problemoms post
komunistinėje Rytų ir Vidurio Euro
poje. Sąjungos Europos Regiono pir
mininkas kun. dr. Laszlo Lukacs šitaip 
apibūdino suvažiavimo tikslą: ’’Prieš 
trejus metus manėme, kad komunisti
nėse šalyse vien ateistinė sistema truk
dė Bažnyčios klestėjimui. Dabar su
prantame, kad negalime tikėtis Bažny
čios atgimimo tiktai todėl, kad jai su
teikta teisė laisvai veikti nepriklauso
mose valstybėse. Kokie šios dienos 
katalikų žurnalistų uždaviniai ir tikslai 

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

rinkose nuo 1993 m. spalio 29 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:
Valiutos Litai už Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt. pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.9028 Latvijos latai 6.5349
Australijos doleriai 2.6538 100 Lenkijos zlotų 0.0195
Austrijos šilingai 0.3375 Norvegijos kronos 0.5436
100 Baltarusijos rublių 0.0930 Olandijos guldenai 2.1141
Belgijos frankai 0.1093 Prancūzijos frankai 0.6784
Čekijos kronos 0.1355 100 Rusijos rublių 0.3352
Danijos kronos 0.5884 SDR 5.5525
ECU 4.5377 Singapūro doleriai 2.5134
Estijos kronos 0.2974 Suomijos markės 0.6868
Ispanijos pesetos 0.0297 Švedijos kronos 0.4890
100 Italijos lirų 0.2433 Šveicarijos frankai 2.6935
Japonijos jenos 0.0368 100 Ukrainos karbovancų 0.0668
JAV doleriai 3.9850 Vengrijos forintai 0.0403
Kanados doleriai 3.0178 Vokietijos markės 2.3744

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

aktyviai veikė finansų komisija, kuri 
rūpinosi Religinei Šalpai patikėtų fon
dų investicijomis. { šią komisiją įėjo 
Antanas Sabalis, komisijos pirminin
kas, ir nariai: tėv. Pranciškus Gedgau
das, OFM, dr. Juozas Kazickas ir John 
Wilson, lietuvių kilmės investavimo 
firmos Fahnestock and Co viceprezi
dentas. Baigdamas p. Sabalis, kurio 
kadencija Taryboje šiais metais užsi
baigė, padėkojo visiems, kurie per 
pastaruosius dvejus metus jam talki
ninkavo.

Toliau dr. Elona Vaišnienė pristatė 
Religinės Šalpos naujo statuto projek
tą, vyko diskusijos ir balsavimas šiuo 
klausimu. Šis projektas yra daugiau 
nei visus metus trukusio dr. Vaišnie- 
nės kruopštaus ir sudėtingo darbo vai
sius, jau keliuose Direktorių Tarybos 
posėdžiuose svarstytas ir šlifuotas. 
Dokumento tekstas priimtas su kelio
mis narių pasiūlytomis pataisomis. 
Statutas nustato tokios Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos tikslus: “Lietu
voje: puoselėti krikščionišką dorą ir 
etiškumą; stiprinti katalikišką švieti
mą, institucijas (parapijas, vienuoli
jas), organizacijas ir sambūrius; puo
selėti visuomeninę tarnybą; ir teikti 
socialinę ir medžiaginę paramą. Va
karuose: aprūpinti Vakarų informaci
jos tarnybas medžiaga apie Lietuvos 
katalikiškas institucijas, organizacijas 
ir sambūrius; ir telkti lėšų, kad LKRŠ 
galėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus“.

Metiniam suvažiavimui užsibai
gus, įvyko naujos Direktorių tarybos 
posėdis, per kurį išrinkta nauja valdy
ba šiems metams. I ją įeina tokie na
riai: vysk. Paulius Baltakis - pirminin
kas; kun. Albertas Kontautas - pirma
sis vicepirmininkas; prel. Vytautas 
Balčiūnas - antrasis vicepirmininkas; 
dr. Elona Vaišnienė - trečioji vicepir
mininkė; tėv. Pranciškus Gedgaudas, 
OFM - iždininkas; dr. Nijolė Bražė
naitė - sekretorė. Išrinkti komisijų pir
mininkai: dr. Rožė Šomkaitė - nomi
nacijų komisija; dr. Rūta Gudelienė - 
personalo komisija, i narystės komisi
jos pirmininko poziciją siūlytas kun. 
Jonas Rikteraitis, jei jis sutiks apsiimti 
šias pareigas.

Taryba svarstė einamuosius Religi
nės Šalpos reikalus bei veiklos ir są
matos planus ateinantiems metams. 
Prieš baigiant nutarta, kad sekantis 
Tarybos posėdis įvyks sausio 15 d. 
New Yorke.

LKRŠ

naujoje Europoje? Mūsų suvažiavime 
Sirakūsoje ieškosime atsakymų į šį 
klausimą.“

Dalyvių susirinko apie 150 iš Euro
pos šalių. Pranešimuose ir darbo gru
pėse diskutuota apie Bažnyčios ir ka
talikiškos spaudos vaidmenį Europoje; 
katalikiškos spaudos žurnalistų ren
gimą, jų darbo tobulinimo problemas ir 
perspektyvas; katalikų mokymo cent
rus Europoje; katalikų žurnalistų etikos 
ir laisvės klausimus, katalikų ir nekata- 
likų sambūvio problemas. LKRŠ

Aklųjų ir silpnaregių čempionatuose 
Airijoje ir Anglijoje

Pajėgiausieji Lietuvos aklieji ir 
silpnaregiai sportininkai rugsėjo mė
nesį buvo išvykę rungtyniauti į du 
Europos čempionatus. Iš pradžių Ai
rijos sostinėje Dubline varžėsi leng
vaatlečiai, 3 lietuviai čia iškovojo 6 
medalius. Tarp visiškai nematančių 
moterų (BĮgrupėje) panevėžietė Si
gutė Kriaučiūnienė pelnė 3 aukso 
medalius bėgdama 800, 1500 ir 3000 
metrų nuotolius. Jau daugiau kaip 
trejų metų treniruotėse ir varžybose 
jai talkina treneris - lyderis Sergejus 
Sokolovas. (Juos matote nuotraukoje 
prieš startą). Sigutė gailisi, kad į 
Dubliną neatvyko jos pernykštės var
žovės Barselonoje čekė Valničkova 
ir ispanė Santamarta, kurioms Paro- 
limpiadoje ji pralaimėjo ir buvo pasi
ryžusi šįkart jas nugalėti. Dabar teks 
palaukti iki kito starto - pasaulio 
čempionato 1994 metais Berlyne.

Kaunietis Vytautas Girnius starta
vo tik vienoje rungtyje - ieties meti
me. Malonu, kad jis sugebėjo laimėti 
auksą, nors ir nepavyko priartėti prie 
jam pačiam priklausančio pasaulio 
rekordo (44 m). Šįkart V. Girniaus 
rezultatas buvo 7 metrais kuklesnis. 
Šis sportininkas taip pat nematantis.

Dar vienas kaunietis Kęstutis 
Bartkėnas silpnaregių grupėje (B2) 
laimėjo bronzos medalį bėgdamas 
800 metrų ir sidabro medalį - 1500 
metrų. Tai aukščiausi pasiekimai šio 
sportininko biografijoje.

Tik pasibaigus lengvaatlečių star
tams Anglijoje susirinko 17 vyrų ir 8 
moterų komandos dalyvauti golbolo 
čempionate. Lietuviams tai buvo de
biutas tokio aukšto masto varžybose. 
Tačiau, anot Lietuvos aklųjų sporto 
federacijos prezidento Raimundo 
Šimkaus, “varžovų baimės sindro
mas“ buvo nugalėtas dar startuojant 
Šiaurės šalių čempionate Stokholme, 
ir jau pirmose rungtynėse tai matėsi. 
Čempionate šeimininkai Didžiosios 
Britanijos sportininkai nugalėti rezul

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

TREJOS DEVYNERIOS 
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys) .

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. 
Tel. 081 460 2592

tatu 4:2. Po to buvo pralaimėta labai 
pajėgioms Italijos (1:10), Danijos 
(2:12) komandoms. Labai atkaklioje 
kovoje pralaimėjome ir Čekijos ko
mandai (1:2). Paskutinėse rungtynė
se susitikome su Slovakijos koman
da ir pasiekėme lygiąsias 4:4. Tas re
zultatas leido pogrupyje užimti 4 vie
tą ir toliau kovoti dėl 10-12 vietų. Iš 
kitų pogrupių kovą dėl šių vietų tęsė 
Rusijos ir Lenkijos komandos. Deja, 
pasiekę lygiąsias su rusais 4:4, pra
laimėjome lenkams 2:3 ir buvome 
dvylikti. Manome, tai aukšta vieta, 
verta pagarbos debiutantų komandai: 
Mariui Ziboliui, Algiui Montvydui, 
Sauliui Leonavičiui ir treneriui Ze
nonui Bajarūnui. Čempionato nuga
lėtojais tapo Suomijos sportininkai, 
antrąją vietą laimėjo Čekijos, tre
čiąją - Italijos komandos.

Vieni iš šių startų vertintojų, ži
noma, bus ir mūsų rėmėjai, kuriems 
mes esame labai dėkingi. Pirmiausiai 
tai Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos direktorių valdybos pirminin
kui ponui J. Alkiui, Mančesterio lie
tuvių socialiniam klubui, "Vyties“ 
klubui, ponams R. M. Grybams, P. 
G. Pucevičiams, V. G. Ašmenskams, 
V. Gurevičiui, A. Bučiui, R. Kara
liui, P. Babinskui, P. Zdanavičiui, B. 
Šimėnui, V. Rekešiui, K. Puleikiui, 
J. Rinkevičiui, “Lietuvos avialinijų“ 
kompanijai, komercinei firmai "Mo
rena“, komerciniam bankui “Lietu
vos verslas“, įmonėms “Lelija“, 
"Utenos trikotažas“, Kauno “Korpo
racijai APUS“, Vilniaus valstybinei 
kelių valdybai, draudimo bendro
vėms "Preventa“ ir “Tukana“, nekil
nojamo turto agentūrai "Logito“, 
Utenos miesto klebonui Petrui Ado
moniui, "Lietuvos suvenyrui“, Šarū
no Marčiulionio fondui.

Su pagarba
Rimantas Venckutonis

Lietuvos aklųjų sporto federacijos 
generalinis sekretorius
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"EL" Nr. 39 rašėme apie dainininkės Sigutės Trimakaitės- 
Kunčienės viešnagę Anglijoje. Nuotraukoje matome solistės 
atsisveikinimo vakaro dalyvius Lietuvių. Namuose (iš kairės): Herkus 
Kimčius, Klemensas Tamošiūnas, Sigutė Trimakaitė-Kunčienė, LR 
laikinasis reikalų patikėtinis dr. Antanas Nesavas, Jūratė Baravykienė, 
Stasys Kasparas.

Širdingą skautišką AČIŪ tariu p. Vyt. Gurevičiui už 5 svarų 
auką ir p. P. Maloney už 5 svarų auką Brolijos susirašinėjimo 
išlaidoms padengti. Nuoširdus AČIŪ!

v. s. J. Maslauskas

PETERBOROUGH
Redaktorius Mindaugas Milieška

AUKOS SPAUDAI
R. Silius - 20 Lt.

UŽ auką nuoširdžiai dėkojame.

AUKA TAUTINĖS 
PARAMOS FONDUI

A. Žukauskas - 10 sv.

K. TAMOŠIŪNAS
PADEDA

BRITŲ AMBASADAI 
VILNIUJE

Ši savaitę į Vilnių buvo atvykusi 
grupė Britanijos firmos The Decon- 
servation Practise specialistų - jie pa
rengė Didžiosios Britanijos ambasa
dos Vilniuje pastato pertvarkymo pro-

AtA ANTANAS VITKUS
Š. m. spalio mėn. 16 d., sulaukęs 72 metų amžiaus staiga mirė Antanas 

Vitkus. Kilimo nuo Pakruojo. Buvo susipratęs lietuvis, ilgametis ”EL“ skaity
tojas, rėmė lietuvišką spaudą, skautus.

Palaidotas spalio mėn. 22 d. Piterboro Elelfon’o kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo gera šimtinė draugų, pažįstamų, jų tarpe 5 Peterborough lietuviai.

Paliko liūdinčią žmoną Kristiną ir gimines Lietuvoje, kuriuos prieš porą 
mėnesių spėjo aplankyti.

Ilsėkis, Antanai, ramybėje, šioj svetingoj Karalienės žemėje, o Viešpats 
tepriglaudžia tavo sielą Dangaus Karalystėje.

SBV

NAUJI 
’’EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI

1993 metams ’’Europos lietuvį“ 
užsiprenumeravo Mr. V. Gray iš 
Didžiosios Britanijos.

Z. Juras vyksta i Lietu
vą. Dėl tarpininkavimo 
įvairių reikalų sutvarkymo 
Lietuvoje prašome kreiptis 
iki š. m. lapkričio 10 d. 
adresu:

11 London Lane, Bromley,
Kent, BRI 4HB.
Tel. 081 460 2592.
Fax. 081 318 7643.

jektą, ji derino su Lietuvos įstaigomis. 
Kartu su anglais buvo atvykęs ir 
Klemensas Tamošiūnas, padėjęs 
jiems spręsti įvairius klausimus, 
pasitarnavęs ir kaip architektas, kon
sultantas, ir kaip vertėjas.

Vieną kitą laisvą valandėlę K. 
Tamošiūnas paskyrė apsilankymui 
Seimo rūmuose, kur jis susitiko ir 
kalbėjo su Seimo nariais L. Andri
kiene, A. Saudargu, užsienio reika
lų ministru P. Gyliu, Prezidento pa
tarėju J. Paleckiu. K. Tamošiūnas 
buvo ir Eltoje, susitiko su ’’Europos 
lietuvio“ redaktoriumi.

Šiemet jis jau antrąkart Lietuvo
je. Vasarą praleido beveik mėnesį, 
aplankė gimines Kaune, Šiauliuose, 
Suvalkijoje. Pono K. Tamošiūno 
šiųmetinius įspūdžius iš Lietuvos 
paskelbsime viename iš artimiausių 
”EL“ numerių.

ELI
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Lapkričio pabaigoje numatoma surengti bendrą Pabaltiečių 
mugę Londone, Lietuvių Namuose. Vaikų fondas turės savo 
prekystalius. Fondo vadovybė kviečia visus, kas tik gali, 
paremti Vaikų fondo prekystalius ir joje vyksiančią loteriją 
daiktinėmis dovanomis. Jas galima įteikti kiekvieną sekma
dienį po pamaldų parapijos svetainėje-menėje Vaikų fondo 
valdybos žmonėms.

Fondo vadovybė visuomet lieka dėkinga visiems už 
paramą Lietuvos vaikams - Lietuvos ateičiai.

Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief Fund for Children in Lithuania
21 The Oval,
London E2 9DT
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ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road. 
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis - 

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Britų- 

lietuvių pagalbos fondui vaikams 
Lietuvoje už 3 dėžių labdaros 
siuntą su drabužiais, avalyne, 
žaislais. Šią siuntą išdalinsime 
pas mus besigydantiems našlai
čiams ir vaikams iš vargingesnių 
šeimų.

A. Audickas
Respublikinės Valkininkų 

vaikų sanatorijos "Pušelė “ 
vyr. gydytojas

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS SODYBOJE

Sodybos skyrius nuoširdžiai kviečia narius ir svečius 
į Lietuvos kariuomenės minėjimą Sodyboje 

š. m. lapkričio mėn. 20 d., šeštadienį, 4 vai.
Paminėsime Lietuvos kovotojus ir jų auką, 

pasidžiaugsime programėle, pabūsime šeimyniškoje aplinkoje, 
atnaujinsime senas pažintis. -

Sekmadienį 11 vai. šv. Mišios už Tėvynę.
Laukiame Jūsų!

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Nottinghame - lapkričio 1 d., Visų 

Šventėj, lapkričio 2 d.. Vėlinėse 10 
vai. ryte, Židinyje.

Nottinghame - lapkričio 7 d., 
11.15 vai.. Židinyje, o 12.30 vai. 
kapinėse.

Bradford - lapkričio 7 d., 12.30 
vai.

Stoke on Trente - lapkričio 13 d., 
šeštadieni, 16 vai., Šv. Vulstane.

Eccles - lapkričio 14 d., 12.15 vai.
Nottinąhame - lapkričio 14 d., 

11.15 vai., Židinyje.

Londone ir ViCniuje 
Ceidiiamame

'EUROPOS 
LI'ETU'Pyj'E'

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS LONDONE

Pagrindinis 76-asis Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, rengiamas Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos, įvyks 1994 metų vasario 19 d. 18.30 vai. 
Bishopsgate Instituto koncertų salėje (Bishopsgate, 
City of London).

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

PASAULYJE
Britanijos tautų 

sandrauga tebegyvuoja
Britanijos tautų sandrauga dabar 

vadinama tik Sandrauga (Common
wealth), nes joje visi kiti nariai jau turi 
lygias teises su Britanija. O tų narių 
dabar yra 50 angliškai kalbančių ne
priklausomų valstybių, buvusių Brita
nijos kolonijų. Neseniai pasibaigusi 
konferencija Kipro saloje praėjo be di
delių ginčų ir taip pat be didelių rezul
tatų. Todėl kai kur jau pradedama abe
joti apie Sandraugos reikalingumą. 
Pačioje konferencijoje niekas tokių 
abejonių nekėlė, net pastebima, kad 
Sandrauga, ypač trečiojo pasaulio ša
lyse, sėkmingiau veikia negu JTO ir 
Amerika, kuri susikompromitavo So
malyje. Ši konferencija akcentavo bū
tinumą visur laikytis žmogaus teisių. 
Gal svarbiausias nutarimas buvo pri
imti atgal į Sandraugą Pietų Afriką po 
rinkimų kitais metais, kurių priežiūrai 
Sandrauga paskyrė gana didelę komi
siją iš savo narių. Pietų Afrika buvo 
išmesta prieš 32 metus dėl aparteido. 
Kitas svarbus konferencijos vienbalsis 
nutarimas - reikalauti, kad Turkija ati
trauktų savo kariuomenę ir baigtų 
Kipro salos padalinimą. Šiame reikale 
Britanija turėjo nemalonumų, nes Tur
kija yra NATO narys, kaip ir Britani
ja. Taip pat buvo nutarta daryti spau
dimą Prancūzijai ir Amerikai, kad bū
tų galima pasirašyti GATT sutartį, 
nuo kurios priklausys pasaulinės pre
kybos pasisekimas.

Konferenciją atidarė Britanijos 
karalienė Elžbieta II, kuri yra visos 
Sandraugos galva. Kelios valstybės ją 
dar laiko irgi kaip savo karaliene. Bet 
jų skaičius mažėja, nes nepriklauso
mos valstybės nori turėti savo prezi
dentus. Apie tai jau pareiškė Australi
ja, kuri numato 2001 metais tapti res
publika.

Ar bus taika Angoloje?
Pranešama, kad jau 100 000 žmo

nių žuvo Angolos pilietiniame kare, 
kurį veda Unitą sukilėliai prieš vyriau
sybę. Jie turi užėmę 70% šalies terito
rijos. Pralaimėjęs rinkimus Unitą va
das Jonas Savimbi siūlo paliaubas, bet 
niekas netiki, kad jis jų laikysis. Su
šaukta taikos konferencija Zambijoje 
vyko be entuziazmo, nes aišku, kad 
nebus nustota kariauti.

Diktatorius pritaria ANC
Pietų Afrikoje yra keletas vadi

namųjų nepriklausomų valstybėlių, 
kurios tvarkosi daugiau ar mažiau 
savarankiškai, bet, žinoma, yra visiš
kai priklausomos nuo Pietų Afrikos. 
Viena tokių - tai septynių milijonų 
žmonių apgyventa Transkei valstybė. 
Jai vadovauja karinis diktatorius Ho
lomisa, gana įtakinga asmenybė. Jis 
nesugyvena su prezidentu de Klerk, 
bet pritaria ANC vedamai politikai, 
nors jo valstybėje gyvena daugiausia 
Xhosa kalbantys negrai, kurių vadas 
šefas Buthelezi yra ANC priešas. Dėl 
to Nelson Mandela tikisi, kad Holo- 
miso populiarumas patrauks Xhosa 
kalbančius negrus balsuoti už jo ANC 
organizaciją.

Gruzija atsigauna
Atrodo, kad Gruzija jau beveik 

išbrido iš pavojų, kurie jai kilo dėl 
Abchazuos sukilėlių ir buvusio prezi
dento Gamsachurdijos šalininkų. Su 
Rusijos pagalba Ševardnadzė pajėgė 
sutvarkyti sukilėlius. Ta pagalba buvo 
suteikta po to, kai Ševardnadzė, nors 
ir labai nenoriai, sutiko savo kraštą 
įjungti į NVS (nepriklausomų valsty
bių sąjungą). Ją kai kas jau pradeda 
laikyti atkurta Sovietų Sąjunga, bet 
kitu vardu. Tik trys Baltijos valstybės 
iš visos buvusios Sovietų Sąjungos 
neįeina į Jelcino NVS. Įdomu, ką 
JAV valstybės sekretorius Christopher 
slaptai painformavo Baltijos valstybių 
užsienio reikalų ministrus Rygoje po 
savo vizito Ukrainoje, Kazachstane, 
Baltarusijoje ir pačioje Rusijoje. Ten 
jis tarėsi dėl tuose kraštuose laikomų 
atominių ginklų panaikinimo.
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