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ATKURTAI VALSTYBEI - JALTPENKERI!

Ne pasaulio padorumas išgelbėjo 
Lietuvos laisvę, bet mūsų žmonių 

drąsa ir pasiaukojimas
Pokalbis su Kovo 11-osios pirmuoju signataru 

profesoriumi Vytautu Landsbergiu

Po Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Aktu dėl Lietu
vos nepriklausomos valstybės atstaty
mo 1990 metų kovo 11-osios vakarą 
pasirašė visi už tą istorini sprendimą 
balsavę tautos išrinktieji deputatai. 
Pirmasis jį pasirašė Tarybos Pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis.

5-ųjų Nepriklausomybės metinių 
proga prof. Vytautas Landsbergis 
mielai sutiko pasikalbėti su "Euro
pos lietuviu" apie Kovo 11-osios 
reikšmę Lietuvai.

Kada buvo sunkiausia?
- Per tą laikotarpį, kai buvote 

Aukščiausiosios Tarybos Pirminin
ku, kada Jums buvo sunkiausia - 
moraline, fizine prasme - kaip žmo
gui, kaip Lietuvos vadovui, kaip Są
jūdžio lyderiui?

- Dukart. Vienas tokio pojūčio 
prisiminimas - tai Sausio 13-osios 
nakties tam tikras laikotarpis. Gal ir 
nelabai ilgas, gal tik viena valanda, 
kada smelkėsi neviltis, jog esame pa
likti susidorojimui, jog niekam pa
saulyje nesvarbu, kas čia su mumis 
bus... Nebent išeivija, lietuviai, bet ar 
jie gali ką nors padaryti prieš didžiu
lę smurto jėgą, kuri ateina mūsų žu
dyti ir sunaikinti mūsų valstybės... 
Žinoma, mes ėjome sutikti savo liki
mo, nes tam turėjome būti ir buvome 
pasiruošę nuo pat Kovo 11-osios. 
Mesdami tokį iššūkį imperijai, žino
jome, ką darome! Tačiau vis dėlto ti
kėjomės, kad pasaulis yra padoresnis. 
O tada atrodė, kad jis visai suniek- 
šėjo.

Gerai, kad taip vis dėlto nebuvo - 
galų gale prasidėjo Lietuvos palaiky
mas, politinė sauga ir diplomatinis 
gynimas, protestai dėl drakoniškų 
Kremliaus veiksmų. Žudynių magina 
sustojo.

Bet ji pirmiausiai sustojo dėl mū
sų žmonių pasiaukojimo. Tai ne pa
saulio padorumas išgelbėjo Lietuvos 
laisvę, o beatodairiškas žmonių pasi
ryžimas: jeigu reikia, žudykit nors ir 
tūkstantį!..

Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo 5-ųjų metinių proga šalies sos
tinėje ir kitose vietose įvyko nemažai 
renginių.

Kovo 10-ąją Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) surengė 
minėjimą Vilniuje akademiniame 
dramos teatre. Pranešimus skaitė Ko
vo 11-osios akto signatarai V. Lands
bergis, S. Šaltenis, K. Saja, G. Vag
norius. Koncertavo G. Rinkevičiaus 
diriguojamas simfoninis orkestras.

Kovo 11-ąją įvyko iškilmingas 
Seimo posėdis. Pranešimą jame per
skaitė Seimo pirmininkas Č. Juršėnas.

Tačiau kažkurios akimirkos pojū
čio, kad esame palikti vieni, - kaip J. 
Brazaičio knygoje ’’Vienui vieni“ 
apie pokario rezistenciją - aš niekada 
nepamiršiu.

Kitas toks pojūtis - jau iš 1992 
metų vasaros vykstant žinomiems 
procesams Aukščiausiojoje Tary
boje ir priešinantis vidiniam val
džios perėmimui. Kairiosios jėgos 
joje jau turėjo daugumą, ir buvo tik 
laiko klausimas, kada visos struktū
ros bus perimtos, galų gale, ir 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ko pareigos; nors jis bet kada galė
jo būti pakeistas, bet tam tikra for
ma jam buvo siūloma prisitaikyti ir 
pridengti tą šliaužiantį perversmą. 
Pirmininkas nesutiko, pasakė: ”Aš 
nedalyvausiu tame žaidime“. Toks 
buvo naujas politinės kovos fron
tas, iš kurio išėjome ne vien su pra
laimėjimu, bet ir su laimėjimu: mes 
pasiekėme, kad atsakomybės besi
mokanti tauta galėtų tarti savo žodį,

Fejerverkas nušvietė Vilnių
Posėdyje kalbėjo Kovo 11 -osios Akto 
signatarai, Seimo nariai, svečiai.

Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje 
buvo aukojamos šv. Mišios.

Iškilmingą minėjimą Rotušėje 
surengė Vilniaus miesto savivaldybė.

Nacionalinėje filharmonijoje su
rengtas Nacionalinių kultūros ir me
no premijų laureatų koncertus. Gedi
mino prospekte ir Savivaldybės aikš
tėje vyko pučiamųjų orkestrų para
das, jungtinis orkestras grojo sostinės 
Rotušės aikštėje.

Kovo 11-osios vakare Sereikiškių 
parke koncertavo Vilniaus miesto 

o ne vien manipuliacijos ir kom
binacijos Aukščiausiosios Tarybos 
viduje nulemtų tolesnį Lietuvos ke
lią. Per birželio referendumą, Hel
sinkį ir derybas Maskvoje išplėšė
me sutartį dėl Rusijos karuomenės 
išvedimo. Susitarėme viduje dėl 
ankstesnių rinkimų. Ir nors juos pra
laimėjome, bet laimėjome Kons
tituciją.

Iš tos vasaros kontaktų su žmo
nėmis - važinėjau po Lietuvą, daly
vaudavau įvairiuose renginiuose, 
minėjimuose, konferencijose - kai 
kada susidarydavau gan slogų įs
pūdį, kad tie patys žmonės, kuriuos 
berods atsimenu visai kitokius, da
bar lyg vengia, dairosi, ar parodyti 
solidarumą, tartum kažko bijotų... 
To netikrumo ir pojūčio, kad į vi
suomenę grįžta baimė, kad po visų 
kojomis nebėra tvirtos žemės, aš irgi 
nepamiršiu niekada.
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meno saviveiklos kolektyvai. Ant 
parką supančių kalvų 21 valandą 
nugriaudėjo pirmieji saliutai, kurių 
salvės Vilniaus padangę puošė apie 
valandą.

Kovo 10 dieną Vilniuje Šiuolai
kinio meno centre (Vokiečių 2) ati
daryta paroda "Lietuva laisva!“, ji 
veiks iki kovo 27-osios. Parodą su
rengė šalies kultūros ministerija ir 
Lietuvos telegramų agentūra ELTA. 
Rodoma daug įdomių nuotraukų, 
primenančių mūsų krašto veržimąsi 
į laisvę.

ELI

Dveji metai Lietuvoje 
privertė tapti realistu

Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovo 
Lietuvoje Juozo Gailos mintys apie 

dvi didžiąsias lietuvių tautos šventes, 
apie nusivylimą ir dar teberusenančias viltis, 

apie naująją emigraciją bei bauginantį 
kriminalinį elementą išeivių gretose

- Ar galėtumėte prisiminti, ko
kiomis aplinkybėmis sužinojote, 
jog Lietuva vėl atgavo nepriklauso
mybę?

- Kiek pamenu, 1990 m. kovo 11- 
ąją buvau darbe Baltimorėje. Man 
paskambino žmona ir pranešė žinią 
apie Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Iš kur ji pati tai sužinojo, 
man dabar sunku pasakyti - gal ame
rikiečių agentūros pranešė. Tačiau ši 
žinia man nebuvo tokia didelė staig
mena. Būdami išeivijoje tikėjomės, 
kad tėvynė kada nors atgaus savo 
laisvę, juolab Lietuvoje vyko atgimi
mas, Lietuvos vardas nuolat pasiro
dydavo Amerikos didžiosios spaudos 
puslapiuose, dažnai net antraštėse. 
Atsimenu, kad po poros dienų mes 
turėjome didelį pokylį Lietuvių na
muose Baltimorėje. Buvo pilnutėlė 
salė žmonių, kėlėm šampano taures, 
džiaugėmės, nors ir numatėme, kad 
Lietuvos ateitis yra gana rūsti, netikė
jome, kad nepriklausomybės bus taip 
lengvai įgyvendinta. Sakyčiau, dau
gelis išeivių realiai žiūrėjo į padėtį, 
nors tuo laiku džiaugėmės ir didžia- 
vomės esą lietuviais.

- Kas labiausiai neramino išei
vius tuomet, 1990-aisiais, galvojant 
apie Lietuvos ateitį?

- Pirmiausia, nežinojome, kaip 
Rusija reaguos į Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą, kokias kančias, 
kokią priespaudą ar kokį terorą Lie
tuva dar turės patirti, kol šalies nepri
klausomybė bus įgyvendinta. La
biausiai rūpinomės tuo, kad nebūtų 
kraujo praliejimo, represijų. Tie, ku
rie žvelgė giliau, nerimavo dėl Lie
tuvos ekonominės padėties: kas bus, 
jei tuometinė sovietų sąjunga pa
skelbs blokadą, ar Lietuva galės iš
silaikyti. Vėlesni įvykiai parodė, kad 
išeivių nuogąstavimai pasiteisino.

- Pasigirsta balsų, jog Kovo 11- 
oji yra lietuvių, gyvenančių Lietuvo
je, šventė, o išeiviams artimesnė Va
sario 16-oji. Kokia išeivių, o taip pat 
ir jūsų asmeniška nuomonė dėl šių 
dviejų švenčių?

- Man labai patiko mano bičiulio 
Antano Dunzilos straipsnis, pasiro
dęs Clevelande spausdinamame sa
vaitraštyje "Dirva“. Jo nuomone. 
Vasario 16-osios šventė yra tartum 
Kalėdos, kadangi tauta arba valstybė 
gimė, kaip kad Išganytojas gimė. O 
Kovo 11-oji yra tartum Velykos - 
tauta prisikėlė naujam gyvenimui. 
Aišku, be Vasario 16-osios nebūtų ir 
Kovo 11-osios - būtumėm arba suru
sėję, arba sulenkėję, arba sugudėję.

Vasario 16-oji išeivijoje būdavo 
lyg rekolekcijų diena: mes sueida- 
vom į sales švęsti, prisiminti Lietuvą, 
jos kančias, taip pat įgauti naujo 

ryžto, kad galėtumėm kreiptis į Ame
rikos Kongresą, į Senatą, į spaudą, 
primindami tą neteisybę, kurią Lietu
va buvo patyrusi. Kovo 11 -oji nebu
vo mums tokia staigmena, kadangi 
būdami išeivijoje, kaip sakiau, nuolat 
tikėjome Lietuvos laisve, tik manė
me, jog ją išgyvens mūsų vaikai ir 
anūkai. Tiesa, daug lietuvių nepatyrė 
to džiaugsmo, nes dar prieš nepri
klausomybės paskelbimą iškeliavo 
Anapilin. Man asmeniškai šios dvi 
šventės yra vienodai brangios ir dide
lio skirtumo tarp jų nematau.

- Dauguma išeivių nusivylė da
bartine Lietuva - ne apie tokią šalį 
jie svajojo penkiasdešimt tremties 
metų. Kokios Jūsų mintys dvejus 
metus pragyvenus Lietuvoje?

- Matote, aš vertinu Lietuvą kitaip 
negu išeivis, gyvenąs Amerikoje, 
Kanadoje ar Australijoje. Dažnai 
mano mintys grįžus į Ameriką nesu
tinka su ten esančios išeivijos bendra 
nuomone - po dvejų metų gyvenimo 
Lietuvoje ėmiau objektyviau žiūrėti į 
padėtį šalyje, tapau realistu... Tik at
vykęs į Lietuvą, kaip ir kiti išeiviai, 
pajutau gana aštrų nusivylimo jaus
mą, kritiškai kalbėjau apie lietuvius, 
apie jų nesąžiningumą, apie vagilia
vimą, apie nemandagumą, apie kraš
te siaučiančią korupciją. Prieš atvyk
damas skirsčiau Lietuvos žmones į 
buvusius komunistus ir patriotus. Bet 
pamačiau, kad tą liniją tarp buvusio 
komunisto ir buvusio patrioto sunku 
nustatyti - ir vieno, ir kito gyvenime 
buvo šviesių ar tamsių dėmių. Dabar 
tenka nemažai bendrauti su Seimo 
nariais - matau, teigiamų bruožų turi 
įvairių politinių stovyklų atstovai. 
Taigi nebeskirstau Lietuvos žmonių į 
geruosius ir bloguosius pagal jų pra
eitį, labiau rūpi, ar jie dabar yra sąži
ningi, dori, geranoriški, siekia krašto 
gerovės ar tetrokšta savo kišenes pri
sipildyti kuo greičiau. Nesu nusivy
lęs Lietuva - juk viską reikėjo pradėti • 
iš naujo. Nebuvo jokių įstatymų, ša
lies ūkis buvo sugriautas. Be to, lietu
vis savotiškai sugadintas komunis
tinio režimo. Todėl Lietuvos atstaty
mas truks ilgiau negu optimistai kad 
yra numatę.

Dauguma išeivijoje žiūrėjo į Lie
tuvą pro rožinius akinius, manė rasią 
ją tokią, kokia ji buvo prieš karą, už
miršdami, kad ir tuomet Lietuva ne
buvo utopija - juk turėjome ir dikta
tūrą, švelnesnę ar griežtesnę, nebu
vome tikrai demokratiškas kraštas, o 
ir su ekonominiais sunkumais būtu
me susidūrę. Kai į Lietuvos praeitį 
pažvelgi kritiškai, tai dabartinė jos 
padėtis taip smarkiai neprislegia ma-
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Keliais sakiniais
□ Sąjūdžio konferencija Vilniuje. 
Visuomeninės organizacijos Lietuvos 
Sąjūdis (LS) nariai, atvykę į sostinę 
iš įvairių šalies vietų, apžvelgė savo 
veiklą per paskutinįjį pusmetį, disku
tavo apie šalies politinę bei ekonomi
nę padėtį, ypač apie kritinę kaimo 
būklę, tarėsi, kaip Sąjūdis veiks per 
artėjančius savivaldybių rinkimus. 
Svarstytais klausimas priimtos rezo
liucijos, tarp jų - dėl krašto gynybos, 
neleistino žaliavų išvežimo iš Lie
tuvos, valstybės įsiskolinimų likvi
davimo.
□ Pirmoji ’’Talka Tėviškei" ataskai
tinė konferencija. Ji įvyko Vilniuje, 
joje dalyvavo daugelio Lietuvos ra
jonų ir miestų delegatai. Šio 1992 
metais oficialiai įteisinto judėjimo 
tikslas - vienyti įvairių Lietuvos kai
mų ir miestif kraštiečius, kad savo 
gimtinei suteiktų kultūrinę, ekono
minę, politinę bei moralinę pagalbą.
□ Išrinkti Pasaulio lietuvių dainų 
šventės vadovai. Būsimosios 1998 
metų Pasaulio lietuvių dainų šventės 
Šokių dienos meno vadove ir vyriau
siąja baletmeistere ištinta choreo
grafė Laima Kisielienė. Kiek anksči
au, sausio viduryje, tos šventės Dainų 
dienos meno vadovu išrinktas Petras 
Bingelis.
□ 50 litų moneta. Ji išleista šių metų 
kovo 8 dieną Lietuvos banko nutari
mu ir skirta Lietuvos nepriklauso
mybės penkmečiui pažymėti. Mone
tos averse pavaizduota ąžuolo atžala, 
užrašas ’’Valstybės atgimimas“, 
1990-1995 metai. Reverse - Lietuvos 
Respublikos herbas, monetos nomi
nalas ir žodis ’’Lietuva“. Monetos 
briaunoje yra užrašas ’’Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse“.
□ "Baladė apie Daumantą". Taip 
vadinasi naujas režisieriaus Vytauto 
V. Landsbergio dokumentinis filmas. 
Jo premjera įvyko kovo 10 d. Meni
ninkų rūmuose Vilniuje. Jame pasa
kojama apie garsų rezistencijos daly
vį Daumantą. Filmuota ne tik Lietu
voje, bet ir Švedijoje, Amerikoje.
□ Atsisveikinome su Danute Ciurlio- 
nyte-Zuboviene. Ji mirė vasario 27- 
ąją Kaune, eidama 85-uosius. Tai ži
noma vaikų rašytoja, vertėja, istorikė, 
memuariste, Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio ir Sofijos Čiurlionienės- 
Kymantaitės duktė.
□ Netekome akademiko Jono Lanku
čio. Šis žymus literatūros tyrinėtojas 
kritikas mirė šią savaitę po sunkios 
ligos eidamas 71-uosius metus. Jis 
yra išleidęs daugiau kaip dvidešimt 
knygų, tarp jų - ’’Lietuvių drama
turgija“, ’’Vinco Mykolaičio-Putino 
kūryba“, ’’Literatūra ir humanistiniai 
idealai“ ir kt.
□ Juozo Paukštelio premija - A. 
Zurbai. Kas antri metai Pakruojo 
rajono valdybos kultūros skyrius ski
ria premiją Lietuvos rašytojui už pro
zos kūrinį kaimo tematika. Šiemet 
premija atitiko prozaikui Algimantui 
Zurbai už romaną "Savūnė“.
O Per du mėnesius - 473 knygos. 
Toks skaičius praneštas Lietuvos kul
tūros ministerijoje, kur aštuonios lei
dyklos (jų yra gerokai daugiau) pris
tatė savo knygas, išleistas per šių 
metų sausio ir vasario mėnesius.
□ JAV verslininkai pradeda domėtis 
Lietuva. Vilniuje Prezidentas A. Bra
zauskas priėmė JAV privačių užsie
nio investicijų korporacijos OPIC de
legaciją, vadovaujamą jos prezi
dentės Ruth R. Harkin. OPIC vykdo 
programas 140 šalių. Tai pirmoji jos 
misija Baltijos valstybėse. R. R. 
Harkin perdavė A. Brazauskui JAV 
prezidento B. Clintono laišką. B. 
Clintonas, pristatydamas misijos 
vadovę ir delegaciją, rašo, kad misi
jos verslininkai rimtai susidomėję 
bendradarbiavimu su Lietuva ir lib
retų steigti bendras įmones.
□ Statistikai susidomėjo lietuvių- 
lenkų santykiais. Lietuvos statistikos 
departamento ir Lenkijos statistikos 
tarnybos bendro tyrimo metu Lietu

voje apklausta 2 tūkstančiai lenkų ir 
2 tūkstančiai lietuvių, gyvenančių 
Pietryčių Lietuvoje - Vilniaus, Šalči
ninkų, Trakų, Švenčionių, Širvintų, 
Molėtų rajonuose, Vilniaus, Šalčinin
kų ir Trakų miestuose. Lenkijoje tyri
muose dalyvavo 2,5 tūkstančio lietu
vių ir lenkų tautybės žmonių, gyve
nančių Suvalkų vaivadijoje. Maž
daug pusė Pietryčių Lietuvoje gyve
nančių lietuvių ir lenkų tarpusavio 
santykius įvertino kaip ’’normalius“. 
Tačiau lenkai šiuos santykius vertina 
labiau poliarizuotai: kad tarpusavio 
santykiai labai geri ir geri mano 46 
proc. apklaustų lenkų, konfliktiški ir 
priešiški - 4,9 proc. Lietuviai atitin
kamai - 39 ir 3,9 proc.
□ Lietuvos ir Islandijos laisvos pre
kybos sutartis. Ją parafavo Vilniuje 
kovo 8 dieną abiejų šalių atstovai. 
Kaip pranešė Lietuvos URM infor
macijos ir spaudos skyrius, laisvos 
prekybos sutartis tarp Lietuvos ir 
Islandijos vyriausybių bus pagrindas 
tolimesniam prekybos žuvimi ir žu
vies produktais liberalizavimui bei 
santykių žuvininkystės srityje plė
tojimui.
□ Britanijos admirolo viešnagė. Ko
vo 6-8 dienomis Lietuvoje viešėjo 
Didžiosios Britanijos gynybos minis
terijos gynybos štabo viršininko pa
vaduotojas admirolas seras Jock Sla
ter ir jį lydėjusi karininkų delegacija.
□ Trūksta lėšų kapinėms tvarkyti. 
’’Pernai kapinių tvarkymas miestui 
kainavo 360 tūkstančių litų, šiemet 
tam iš biudžeto skirta tik 251 tūkstan
tis litų“, - sakė Eltai valstybinės 
įmonės ’’Kapinių priežiūra“ direkto
rius Vidas Sujeta. Kaune yra 9 vei
kiančios ir 11 laidojimui uždarytų ka
pinių, kurios užima 120 ha. Seniau
sios - praėjusio šimtmečio - Žemuo
siuose Šančiuose. Naujausiose, esan
čiose Karmėlavoje, pradėta laidoti 
1984-aisiais. Per praėjusius metus 
miesto laidojimo vietose supilta 3900 
smėlio kauburėlių. Kauno ’’Kapinių 
priežiūros“ biudžetą tikimasi papil
dyti, uždėjus naujoms kapavietėms 
20 litų mokestį.
O Atleistas Prezidento patarėjas vals
tybės ir teisės klausimais Rimas 
Andrikis. Tai atsitiko po to, kai di
džiausias šalies dienraštis ’’Lietuvos 
rytas“ paskelbė kelis straipsnius apie 
jo ankstesnius, dar iki tarnybos Prezi
dentūroje, dirbant advokatu ryšius su 
Tauragę terorizavusių reketininkų 
gauja, taip pat apie tai, kaip jis, bū
damas Aukščiausiojo Teismo teisėju, 
užtarė Molėtuose sulaikytus falsi
fikuotos degtinės prekiautojus.
□ Nors Kazimierinių rytas Vilniuje 
išaušo lietingas ir apniukęs, Pilies 
gatvė sostinėje buvo sausakimša. Čia 
buvo siūloma pirkti ir įprastų verbų, 
ir visokių pintinių, ir daug kitokių 
dirbinių.

Kęstučio Vanago {ELTA) nuotr.

Lietuvos Seimo pirmininkas - Didžiojoje Britanijoje

Šią savaitę keturias dienas Lon
done su oficialiu vizitu buvo Lie
tuvos Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas.

Kovo 6 dieną Seimo pirmininkas 
lankėsi Vestminsterio rūmuose ir su
sitiko su Didžiosios Britanijos Parla
mento Bendruomenių rūmų vice- 
spikere Janet Fooks. Č. Juršėną taip

SEFWNHOS ©UENOS
Žiemos palydos: 

Morės pasigailėta...

Apie praėjusią Užgavėnių šventę 
rašoma ’’Dienoje“ 03 02 Aido Žilin
sko straipsnyje ”Žeima, žeima lauk iš 
keima!“

Paskutinę žiemos dieną, vasario 
28-ąją, Vilniuje Mokytojų namų 
kiemelyje pirmą kartą buvo sureng
tas Užgavėnių vakaras. Kaip ir dera 
šios šventės metu, degė laužas, šalia 
kurio stovėjo žiemos simbolis - Mo
re, greta dirbo kioskas, jame galima 
buvo nusipirkti tradicinių šventės 
patiekalų - blynų, arbatos, kitų val
gių ir gėrimų.

Susirinkusiuosius linksmino Mo
kytojų namų folklorinis ansambliu- 
kas ’’Krivūlė“. Pasak organizatorių, 
turėjo pasirodyti ir daugiau kolek
tyvų, tačiau jie, pabūgę prasto oro, 
neatvyko.

Nors kaip tik šią dieną vejama 
žiema teikėsi apsilankyti Lietuvoje, 
į jaukų kiemelį pasilinksminti susi
rinko nemažai žmonių. Net šventės 
rengėjai nustebo, kad sostinės gy
ventojai ir 64 jų svečiai taip noriai 
dalyvauja pramogoje, tiek daug 
atėjo persirengę tradiciniais Užga
vėnių personažais. Beje, pagrindinis 
atsisveikinimo su žiema ritualas - 
Morės deginimas - taip ir nebuvo at
liktas, sudeginta tik jos šluota. Ren
gėjai nusprendė, kad lėlė padaryta 
per daug graži, kad su ja taip pa
sielgtų. Ji bus atiduota į Mokytojų 
namų muziejų.

Aukso blizgesys 
ir skurdas

’’Lietuvos aide“ 03 04 paskelbtas 
Aušros Ostasevičienės straipsnis 
"Nors viskas brangsta, aukso kaina 
nedidėja“.

Kaune dirba apie dešimt firmų, 
besiverčiančių brangiųjų metalų - 
aukso, sidabro - prekyba. Pagrindinė 
jų veikla - aukso ir sidabro pirkimas 
iš gyventojų. Pasak firmos ’’Teodo
ra“ darbuotojos, auksiniai dirbiniai 
perkami visada, o sidabrinių - atsi
sakoma. ’’Lombarde“ sužinojome, 
jog sidabras jau seniai neperkamas, 
nes, anot darbuotojos, šis metalas 
nebemadingas ir visai neturi paklau
sos. Kitose firmose taip pat buvo 
perkami juvelyriniai dirbiniai tik iš 
aukso. Sidabro pirkimo kaina, ’’Ku
pos“ darbuotojos teigimu, tiesiog 
juokinga - 20 centų už 1 gramą. 
’Tad patarčiau sidabrinius dirbinius 
geriau dovanoti, o ne parduoti“, - sa
kė ’’Kupoje“. Auksas visose tokio 
profilio firmose kainuoja daugmaž 
vienodai - 36 litai už 1 gramą (585 
prabos). Dažniausiai, pasakojo 
’’Skalsos“ darbuotoja, žmonės at
neša nebenešiojamų auksinių žiedų, 
medalionų, senovinių monetų, gran
dinėlių, apyrankių ir t. t. Jeigu dirbi
niai labai seni, ne itin puikios iš
vaizdos, mažiau jie ir įvertinami. 
Pavyzdžiui, prisiminė firmos dar
buotoja, viena moteris neseniai atne
šė seną žiedą, nuo senumo net pa
tamsėjusi, be akutės (ji buvo iš
kritusi). ’’Galėjome pasiūlyti tik 27 
litus už gramą. Žiedas svėrė 5 gra
mus, tad sumokėjome moteriškei 
135 Lt“, - pasakė mums ’’Skaloje“.

Beveik visi darbuotojai, perkan

pat priėmė užsienio reikalų ir San
draugos valstybės ministras Douglas 
Hoggas. D. Hoggo nuomone, Lietuva 
per trumpą laiką sugebėjo suregu
liuoti savo santykius su kaimyninė
mis valstybėmis. Atvirame pokalbyje 
daugiausia dėmesio buvo skirta Lie
tuvos integracijai į Europos Sąjungą 
ir NATO perspektyvoms.

tys auksą stambiausiose miesto par
duotuvėse, minėjo, jog auksinius dar
binius dažniausiai pardavinėja sun
kiai gyvenantys, netekę darbo žmo
nės. Kai kuriems seniau sukauptų 
vertybių pardavinėjimas - vienintelis 
pragyvenimo šaltinis. Pasitaiko, kad 
pasiūlomi ir juvelyriniai dirbiniai su 
deimantais ar kitais brangakmeniais. 
Tačiau, aukso supirkėjų teigimu, 
brangakmeniai neperkami, nes juos 
labai sunku įvertinti.

Konservatyvumas...
"Suvalkiečiai neskuba įsigyti naujųjų 
pasų“ - teigia taip pavadintas Algio 
Vaškevičiaus straipsnis "Lietuvos 
ryte“ 03 02.

Marijampolės migracijos tarnybos 
viršininkė Nijolė Čepavičienė sakė 
’’Lietuvos rytui“, jog mieste ir rajone 
dar yra apie pusantro tūkstančio gy
ventojų, iki šiol neįsigijusių lietu
viškų pasų. Kaip teigė viršininkė, 
dauguma jų - socialiai remtini žmo
nės arba asocialūs asmenys. Tarny
bos darbuotojai ne kartą yra važiavę 
pasus įteikti į namus, nes ir pridavę 
dokumentus žmonės kartais naujų 
pasų atsiimti neatvyksta.

Nijolė Čepavičienė teigė, jog su 
negaliojančiais, senaisiais sovietiniais 
pasais gyvenančių asmenų mažėja, 
nes, vaikams sukakus 16 metų ir 
kreipiantis dėl pasų, reikalingi tėvų 
pasų duomenys.

Praėjusiais metais dėl prarastų ir 
sugadintų pasų į migracijos tarnybą 
kreipėsi 550 marijampoliečių, šiemet 
per sausio mėnesį dėl prarastų pasų 
kreipėsi jau 10, dėl sugadintų - 12 
asmenų. Anot viršininko, lietuviški 
pasai dažniausiai sugadinami tyčia, 
norint nuslėpti juose kokius nors 
įrašus ar spaudus.

Labai mažai miesto gyventojų 
kreipiasi, kad pasuose būtų įrašyti 
nauji gatvių pavadinimai. Kaip sakė 
tarnybos viršininkė, iki šiol tik ma
žiau kaip pusė marijampoliečių, gy
venusių A. Venclovos gatvėje, krei
pėsi, kad į pasus būtu įrašytas nauja
sis - J. Ambrazevičiaus-Brazaičio 
gatvės - pavadinimas.

Lietuvos bankininkas 
Londone grasė 

nužudyti žmona
Taip vadinasi "Lietuvos ryte“ 03 07 
išspausdintas Ainio Gurevičiaus 
pasakojimas. Pateikiame jį sutrum
pintą.

Prieš keletą dienų iš Londono 
savo tėvams, gyvenantiems Kaune, 
paskambino L. Preikšienė (gimusi 
1967 m.) - buvusio Taupomojo ban
ko tarybos pirmininko R. Preikšos 
(irgi gimęs 1967 m.) žmona. Ji papa
sakojo, kad vyras jos niekur neišlei
džia iš namų, nuolat muša, grasina 
nužudyti. Po šio skambučio L. Preik- 
šienės tėvai kreipėsi į policiją, Lietu
vos užsienio reikalų ministeriją.

Su R. Preikšą susijęs triukšmas 
kilo praėjusių metų pabaigoje, kai jis 
’’Lietuvos rytui“ pareiškė, jog už 
ketvirtį milijono dolerių nusipirko 
dokumentus, "įrodančius organizuotą 
nusikalstamumą, kyšininkavimą, ko
rupciją Lietuvos taupomajame banke 
bei kituose šalies bankuose, įvairiose 
Lietuvos firmose, Seime, Vyriausy
bėje, Prezidentūroje ir Generalinėje

Kovo 6-osios vakare Lietuvių 
namuose įvyko Seimo pirmininko 
susitikimas su Didžiosios Britanijos 
lietuvių bendruomenės atstovais.

Kovo 7 dieną Lietuvos Seimo pir
mininką priėmė Parlamento Bend
ruomenių rūmų spikerė Betty Boo- 
throyd, jis lankėsi universitetiniame 
mieste Oksforde, pranešė ELTA.

prokuratūroje“. Tada Taupomojo 
banko tarybos pirmininkas viešai 
pareiškė, jog banko tarybos nariams 
bei jų šeimoms buvę įvairiausių 
grasinimų, todėl žmoną ir tris maža
mečius vaikus R. Preikšą tvirtino 
paslėpęs. Vėliau buvęs sportininkas 
(R. Preikšą slidininkas ir orientaci
ninkas) jau kalbėjo ir apie šeimos 
bei savo apsaugą. Minėtieji doku
mentai iki šiol nepateikti.

Paskui R. Preikšą pareiškė, kac 
važiuojant su sūnumi Algirdu ir 
banko apsaugos darbuotoju Šakių 
rajone miško kelyje buvo apšau
dytas jo automobilis BMW-850 
(kainuojantis 150 tūkst. Vokietijos 
markių). Kulka pramušė priekinį 
stiklą, bet žmonių nekliudė. Netru
kus buvo pranešta apie dar vieną 
pasikėsinimą. Dėl tų įvykių Šakių 
rajono prokuratūroje buvo iškelta 
baudžiamoji byla. R. Preikšą neat- 
vykdavo į apklausas, todėl buvo nu
tarta jį atvesdinti. Bet bankininkas 
išvyko į užsienį. O byla buvo per
duota į Generalinę prokuratūrą. Pa
sak vieno pareigūno, dirbusio su ta 
byla, pasikėsinimai iš pat pradžių 
kėlė įtarimą. Tai panašu į insceni
zaciją.

R. Preikšą su žmona ir trimis vai
kais išvyko į Daniją. Pastaruoju me
tu jis su šeima gyvena Londone. Pa
sak dabartinio Taupomojo banko 
tarybos pirmininko S. Vaičikausko, 
R. Preikšą turi pakankamai pinigų, 
kad nieko nedirbdamas (beje, sausio 
pradžioje jis iš banko tarybos pirmi
ninko tapo tarybos nariu) galėtų il
gai gyventi užsienyje.

Po to, kai L. Preikšienė paskam
bino tėvams, buvo nustatytas telefo
no, kuriuo ji skambino, numeris 
Londone. "Lietuvos ryto“ žiniomis, 
tas numeris perduotas Anglijos poli
cijai. Tikimasi, kad Londono polici
ja pagal jį išsiaiškins adresą ir padės 
bankininko šeimai grįžti į Lietuvą ar 
bent sutramdys įsisiautėjusį vyrą 
(jei L. Preikšienė sakė tiesą; anot jos 
tėvo, galbūt pasakojime buvę ir 
emocijų).

Laisvės gynėja?..
Šalies spauda savo kriminalinės kro
nikos suvestinėse pažymėjo savo
tišką rekordą - Šiauliuose rastas 
kone visas ginklų sandėlis.

"Respublikoje“ kovo 2 dieną ra
šoma: "Vasario 28 dieną apie .18 va
landą Šiaulių geležinkelio stoties 
laukiamojoje salėje patruliuojantys 
policininkai pastebėjo moteriškę, 
kuri siūlė žmonėms pirkti pusę kilo
gramų maltų aguonų galvučių. Ją 
sulaikius paaiškėjo, kad tai 48 metų 
Šiaulių rajono Gelžės kaimo gyven
toja Stefa Lesina. Tos pačios dienos 
vakare policija surengė kratą jos 
namuose“.

Kovo 2 dieną “Diena“ išvardijo 
tai, kas rasta: mina TO-12, aviacinė 
bomba TD-50, 2 skeveldrinės gra
natos OG-6, reaktyvinė granata 
PG-9, 27 įvairių modifikacijų svie
dinių detonatoriai, 1 aviacinė bom
ba, 3 raketų sprogdikliai, 500 gra
mų parako, 3 stambaus kalibro šo
viniai,' apie 2 kg maltų aguonų bei 
kiti daiktai.

"Diena“ spėlioja, kad gal narko- 
biznis jai buvo tik priedanga. Pati S. 
Lesina teigė, kad šias bombas kartu 
su buvusiu vyru ukrainiečiu įsigijo 
dar 1990 metais "Lietuvos neprik
lausomybei ginti“.

V. Dimas
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Šiose istorinėse Eltos fotokorespondentų Kęstučio Jankausko ir Vladimiro Gulevičiaus nuotraukose įamžintas 1990 metų kovo 17 dienų aikštėje prie Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų įvykęs mitingas, kuriame dešimtys tūkstančių vilniečių, kitų krašto miestų ir rajonų gyventojų pritarė naujajam parlamentui ir jo priimtiems nutarimas dėl neprik
lausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Čia ir aikštės prieigose žmonės klausėsi transliacijos iš sesijos posėdžio. Pertraukos metu tiesiai iš rūmų į mitingą atėjo Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas, deputatai, Vyriausybės vadovai.

Ne pasaulio padorumas išgelbėjo Lietuvos laisvę, 
bet mūsų žmonių drąsa ir pasiaukojimas

u
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- Praėjusią savaitę Lietuvos 
istorijos instituto surengtoje mok
slinėje konferencijoje "Penkeri 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
metai“ Jūs skaitėte pranešimą 
’’Kovo 11-osios aktų idėjos“. Ne vie
nas gali pamanyti, jog spauda 
pateikdama Jūsų pranešimo temą 
padarė korektūros klaidą: visi ži
nome Kovo 11-osios Aktą - dėl Lie
tuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo. O kiti aktai?

- Kovo 11-oji - tai buvo teisinių 
pagrindų dėjimas toliau egzistuoti 
nepriklausomai valstybei, - pasakė V. 
Landsbergis. - Tuos teisinius pagrin
dus reikėjo padėti remiantis Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybe, kuri 
grindžiama Vasario 16-osios Aktu ir 
kuri teisiškai nebuvo panaikinta. Ji 
tebebuvo pripažįstama ir Vakarų val
stybių - bent formaliai. Mums reikėjo 
įtvirtinti valstybės tęstinumą vėl 
paskelbiant, jog Lietuva savo iš
rinktos valdžios - Aukščiausiosios 

iro- Tarybos - asmenyje vykdo, vėl reali- 
vfr zuoja visą valstybės suverenitetą, 
tas Jokie Maskvos įstatymai, konstituci

jos, įsakymai, liepimai neturi ne tiktai 
n jokios galios, bet ir teisinės vertės 
va- Lietuvos teritorijoje. Tą pasakius, 
;ies taip reikėjo ir gyventi. Taip mes ir 
ityi gyvenome. Negalėjome leisti, kad 
kę Lietuvos piliečiai važiuotų į Maskvą 
i|o ir būtų kitos valstybės deputatais.

Jį Negalėjome leisti, kad Lietuvos pi- 
jen, liečius kas nors prievarta imtų į sveti- 
-en mos valstybės kariuomenę ir t. t. Čia 
noi iškart buvo konfrontacija, susikir- 
jo< timas - kieno teisė Lietuvoje, kieno 

teisinė sistema, kieno konstitucija, 
įįjf kieno įstatymai realiai veikia? Kiek 
;įix Gorbačiovas beskelbė, kad jis sten
ga giąsis atkurti Lietuvoje Sovietų Są- 
iat! jungos konstitucinę tvarką, mes turė- 
vje jome savo Konstituciją - Laikinąjį 
on> Pagrindinį Įstatymą ir savo suvere- 
gjj. nios valstybės tvarką. Tokie buvo 
$0 mūsų teisiniai ir politiniai ginklai tuo 
įd pačiu metu.

Pagrindinė Kovo 11-osios idėja - 
rĮ^ valstybės tęstinumas; ne koks nors 
tį$ separatizmas, atsiskyrimas nuo So- 

vietų Sąjungos, bet būtent priversti- 
gjjc nis, neteisėtas buvimas Sovietų Są- 
)rįį jungoje turėjo būti ištaisytas, grįžtant 

į teisinę padėtį iš tariamos sovietinės 
fnlt ’’respublikos“ būklės; Lietuva nieka- 
__ da neįstojo ir nebuvo Sovietų Sąjun

gos dalis, o tik užgrobta ir dirbtinai 
prie jos prijungta valstybė.

Iškilo ir klausimas bei uždavinys: 
kaip atlikti tą transformaciją? Kaip 
tai padaryti korektiškai, nepažei
džiamai, kokia turi būti įstatymų ir 
konstitucinių aktų seka?

Todėl Kovo 11-osios turinys - tai 
ne vien Aktas apie Valstybės atstaty
mą, kaip žmonės dažnai mano. Tai 
visas blokas, aktų seka nuo Deklara
cijos apie Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų įgaliojimus iki Laikinosios 
Konstitucijos, įvairių svarstymų ir 
idėjų kristalizacija bei jų įgyvendini
mas.

1990 metų kovo mėnesį mes turė
jome suformuoti visą sistemą įstaty
minių aktų kaip pereiti į atkuriamą 
valstybę iš neteisėtos LTSR su tam 
tikromis primestomis sovietinėmis 
struktūromis. Tačiau jos tuo metu jau 
buvo įgijusios iš dalies kitą turinį 
dėka tautos pasitikėjimo ir suteikto 
mandato per pirmus tikrus rinkimus. 
Mes jau buvome tautos atstovai, nors 
vadinomės dar senuoju pavadinimu - 
Aukščiausiąja Taryba. Tautos suteik
tą mandatą ir suverenią galią išryš
kinome kiek tiktai galėjome ir tuo 
grindėme visą tolesnį valstybės būvį.

- Jeigu palyginsime visa tai su 
architekto darbu, ar Jūs, kaip vienas 
pagrindinių nepriklausomos val
stybės kūrėjų, patenkintas kas per 
penkerius metus padaryta pagal 
Kovo 11-osios projektą?

- Per pastaruosius pustrečių metų 
aš matau sistemingą griovimą to, kas 
buvo pradėta 1990-ųjų kovo 11-ąją, 
ir būtent pagrindiniuose dalykuose. 
Nors valstybinės institucijos yra, 
įsteigta ir naujų, tačiau nėra Nepri
klausomybės dvasios. Užmuštas - ar 
bent jau labai sumažintas - žmonių 
pasitikėjimas savo valdžia, valstybe - 
o tai ir pasitikėjimas savimi, savo 
ateitimi. Tai didelis dabartinės LDDP 
valdžios padarytas nuostolis arba 
naujas nusikaltimas. Gal ji tai padarė 
tiesiog nemokėdama, nesuprasdama 
ir neįvertindama dvasinių dalykų, gal 
todėl, kad buvo ankstesnės sovietinės 
ir paveldėtos galvosenos orientuota 
sutelkti sau kuo daugiau valdžios ir 
pasiimti kuo daugiau materialinės 
naudos, o nė nemąstė, kaip palaikyti 
žmonių viltį, tikėjimą ir pasitikėjimą 
savo valstybe.

- Vasario 16-ąją vaikščiodami po 
Vilnių su keliais kolegomis žurnalis
tais iš užsienio atkreipėme dėmesį, 
kad mažai šventiškų veidų - net to
kią dieną ne viename bendrapiliečio 

veide susirūpinimas, nežinia. Kažin 
ar bus daugiau šventiškų veidų ir 5- 
ųjų nepriklausomybės metinių die
ną... Kada jų vėl bus tiek, kaip tada, 
nepamirštamą 1990-ųjų kovo 11- 
osios vakarą?

- Jų bus tada, kai Lietuvoje apskri
tai pasikeis nuotaika. Kai dabartinio 
sutrikimo, depresijos, pesimizmo, 
kurio yra per daug, nuotaika pasikeis 
į viltingą, kūrybingą. Žmonės tada 
daugiau jaus ir Kovo 11-osios reikš
mę, vėl prisimindami, ką tada pergy
venome.

- Šiemet Vasario 16-ąją per mi
tingą prie Nepriklausomybės sig
natarų namo perspėjote, kad valdžia 
nemėginai daryti biznelio iŠ Nepri
klausomybės. Gal paaiškintumėte 
tokį vaizdų pasakymą?

- Esu jau anksčiau viešai sakęs 
savo būgštavimus ir pasisakęs apie 
pavojų, susijusį su dabartinės val
džios galvosena, kad kai ji nebetures 
ką parduoti, pradės pardavinėti Ne
priklausomybę. Tai buvo tam tikra 
prognozė, bet panašu, kad kaip tik tai 
ateina ar net jau yra atėję. Nesugebė
dami pakelti, reorganizuoti Lietuvos 
ūkio, įklimpę į skolas ir Rusijos 
spaudžiami daryti politines nuolai
das, jie sutinka berods daryti viską, 
kad pratęstų tokio pobūdžio valdymą 
ir savo buvimą valdžioje. O tai liečia 
Lietuvos saugumo, savarankiškimo ir 
tikros Nepriklausomybės pagrindus, 
palaipsniui pririša ją prie Rusijos, 
gali Lietuvą paversti satelitine val
stybe. Rytų kaimynas, jei kol kas ne
gali įvesti tiesioginio valdymo, nori 
mus vis daugiau ir daugiau grąžinti į 
savo dominavimo, įtakos ir netiesio
ginio valdymo sferą.

Vasario 16-oji - jau istorija, 
Kovo 11-oji - mūsų gyvenimo 
dalis

- Praėjusiame ”EL“ numeryje 
išspausdinome pranešimą iš vieno 
lietuvių telkinio Didžiojoje Britani
joje, kur minėjime Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo 77-ųjų meti
nių proga nuskambėjo tokia mintis: 
Vasario 16-oji liks svarbiausioji 
Lietuvos Respublikos istorijos diena 
ir data, nes 1990-ųjų kovo 11-ąją 
Aukščiausioji Taryba tik atkūrė tai, 
ką Lietuvos Taryba paskelbė 1918- 
ųjų vasario 16-ąją. Girdėti panašių 
vertinimų ir daugiau. Kokia Jūsų 
nuomonė tuo klausimu?

- Man regis, kad gal tai kieno 
nors subjektyvus vertinimas, nebūti
nai visuotinis. Iš užsienio lietuvių 

girdėjau nusistatymą švęsti veikiau 
Kovo 11-ąją nei Vasario 16-ąją ir 
net turėdavau perspėti to nedaryti. 
Atsimenu, ambasadorius S. Lozo
raitis skambino man į Aukščiausiąją 
Tarybą 1992 metų pradžioje ir klau
sė, kaip dabar orientuoti žmones, 
nes kilę tokie svarstymai. Aš jam 
pasakiau, kad jokiu būdu negali būti 
užmiršta ar nuvertinta Vasario 16- 
oji. Tai yra pagrindinis, fundamenta
lus dalykas atkuriant Lietuvos vals
tybę dvidešimtajame šimtmetyje. Be 
Vasario 16-osios nieko iš mūsų ne
būtų: tikrai nebūtų buvę ir Kovo 11 - 
osios.

Kita vertus, išeivijoje ypač gerai 
supranta Kovo 11-osios reikšmę, ka
dangi mūsų tautiečiai, priversti palik
ti Tėvynę, ilgai gynė Lietuvos laisvės 
reikalą, laukė ir jaudinosi, kai mes 
pasukome Nepriklausomybės keliu. 
Jie tiek daug metų laukė, kad galbūt 
nepriklausoma Lietuva ir vėl bus 
atkurta. Ir sulaukė! Tad Kovo 11-oji - 
jų širdies, gyvenimo dalis. O Vasario 
16-oji - jau tam tikra istorija, gal jų 
tėvų, senelių gyvenimo dalis. Asme
niškai išgyventas dalykas yra labiau 
jaudinantis ir brangus. Mums visiems 
Kovo 11-oji turi tokią čia pat pergy
vento Atgimimo, Valstybės atkūrimo 
vertę.

Aš manau, kad istoriškai Kovo 
11-oji ir Vasario 16-oji kada nors bus 
lygios, o šiandien Kovo 11-oji gali 
būti žmonėms ir artimesnė, jeigu jie 
pergyveno tą šventiškai.

Beje, kartais gali atrodyti - nors 
nelabai malonus įspūdis, bet, deja, 
pagrįstas - kad mėginama perrašyti 
istoriją, kitaip interpretuoti kai ku
riuos naujausios istorijos įvykius ar 
juos sumenkinti, taip pat nuvertinti ir 
Sąjūdžio reikšmę. Kovo 11-ąją, Lie
tuvos Respubliką atkūrusią Aukš
čiausiąją Tarybą...

- Lietuvoje ar užsienyje?
- Lietuvoje! Tai dalis vidinės poli

tinės kovos, kurioje valdančiųjų par
tinė politika - perrašyti istoriją - virs
ta visuomenei žalinga politika. Daro
ma žala visam žmonių nusiteikimui, 
naujo gyvenimo pojūčiui, nepriklau
somos valstybės vertinimui, o tai 
prisideda prie depresijos, apie kurią 
jau kalbėjome anksčiau.

V. Landsbergio atsiminimai 
pirmiausia pasirodys 
Prancūzijoje

Apie Kovo 11-ąją jau paskelbta 
nemažai atsiminimų, juose skirtingai 
traktuojamas ne vienas įvykis. Pasta

ruoju metu pretenzija išsiskyrė A. 
Butkevičiaus pasakojimas ’’Dienoje“ 
apie tas dienas. Paklausėme V. 
Landsbergio, kada Lietuvos skaityto
jas galės pažvelgti į 1990-ųjų ir 
vėlesnių metų laikotarpi jo akimis - 
juk jo knyga "Laisvės byla“ ar atskiri 
straipsniai, interviu spaudoje tikrai 
dar daug ko nepasakė, ypač to, kas 
buvo užkulisiuose.

- Aš esu parašęs atsiminimų 
knygą, - pasakė V. Landsbergis. - 
Ne tiek parašęs, kiek įkalbėjęs 
(įrašyta diktofono juostoje). Dar 
1992 metais naktimis po visų darbų 
vienam asmeniui pasakodavau, nes 
buvo toks sumanymas: parengti atsi
minimų knygą. Tai nėra kokia nors 
išsami studija, tiesiog atminties 
knyga - pagrindiniai to meto daly
kai, užfiksuoti atmintyje. Žinoma, 
tai ir autobiografija, nes pasakojau ir 
apie jaunystę, apie ankstesnius dar
bus. Bet išsamiau, detaliau - apie 
ėjimą į Nepriklausomybę, apie jos 
paskelbimą ir įtvirtinimą.

Tą knygą Paryžiuje rengia spau
dai viena prancūzų leidykla. Jos lie
tuvišką versiją irgi galima būtų pa
rengti, senokai manęs prašo. Bet vi
siškai neturiu laiko, o čia kokių dvie
jų-trijų mėnesių darbo reikėtų.
******

Šią savaitę profesorius Vytautas 
Landsbergis buvo Paryžiuje. Ne dėl 
savo knygos, nors, sakė, gal išnau
dos progą ir sutiks su leidėjais. Jo 
kelionės tikslas į Prancūzijos sostinę 
- dalyvauti eiliniame Europos Tary
bos Parlamentinės Asamblėjos ko
miteto, kuriam jis priklauso, posė
dyje. Jis pabuvo Paryžiuje dvi die
nas ilgiau nei Šiaip reikėtų - mat pa
kviestas perskaityti paskaitą Mont
pellier universitete apie Lietuvos 
konstitucinius teisinius dalykus. 
******

Šio pokalbio pradžioje V. Lands
bergis pasakė:

- Dažnai tenka girdėti žmones 
prisimenant su nostalgija, su pasiil
gimu: kokios tai buvo dienos, kokie 
tai buvo metai! Štai neseniai nepa
žįstama moteris man taip paprastai 
pasakė: “Galėjome mirti. Ir visai 
buvo negaila dėl to, ką tada išgy
venome...“

Galima neabejoti, kad tie žodžiai 
išreiškia ir Kovo 11-osios Akto pir
mojo signataro nusiteikimą.

Kalbėjosi Mindaugas Milieška
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Dveji metai Lietuvoje privertė tapti realistu
Taip pavadintas Aurelijos M. 

Balašaitienės gražus pasakojimas 
neseniai paskelbtas užsienio lietuvių 
dienraštyje ’’Draugas“. Autorė rašo: 
"Dažnai apgailestaujame, kad Ameri
koje gimusi lietuviškoji karta praran
da savo lietuviškas šaknis, profesiniai 
ir praktiškai įsijungusi į vietinį gyve
nimą, nutraukia ryšius su lietuviška 
visuomene ir nejaučia įsipareigojimo 
savo tėvų žemei. Bet yra pavyzdžių, 
kurie mus nuteika optimistiškai. Tai 
klevelandietė Rita Balytė, inžinie
riaus Mečio ir tapytojos Leokadijos 
Balių dukra, iš savo patriotiškos ir re
ligingos šeimos paveldėjusi esminius

Lietuvių Šveicarijoje metinis susirinkimas

Šveicarijos lietuvių bendruomenė 
buvo susirinkusi Berne į metinį savo 
susirinkimą. Po Šv. Mišių, kurias lai
kė tėvas Ereminas iš Milano (J. Jurai- 
čiui išvykus dirbti į Lietuvą, Šveica
rijoje nebeliko lietuvio kunigo), ben
druomenės pirmininkas dr. Vaclovas 
Dargužas apžvelgė praėjusių metų 
veiklą. Pagrindinis šio laiko bruožas 
- retėjančias senųjų emigrantų gretas 
papildo nauji išeiviai iš Lietuvos: stu
dentai, ilgiau padirbėti atvykstantys 
dėstytojai, "meilės tremtiniai“. At
vyksta ir tokių, kurie apsigyvena pen

Estijoje buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai lietuviai susibūrę j draugiją

Estijoje sukūrėme lietuvių politi
nių kalinių ir tremtinių bendruomenę 
"Viltis“, ji įstatymų nustatyta tvarka 
įregistruota. Mintis sukurti Šią ben
druomenę tvyrojo ilgai. Iš pradžių 
buvo nedrąsu imtis šio darbo. Vie
nok, matydama, jog politiniai kaliniai 
ir tremtiniai yra daug kentėję žmo
nės, norintys pabendrauti ir su savo 
likimo broliais, turintys specifinių 
interesų, nutariau, jog reikia juos su
burti. Džiugina, jog daugelyje šių šei
mų vaikaičiai kalba lietuviškai. Vi
suomeninėje veikloje ypač didelį dė
mesį skirsime augančiai kartai, pa
laikydami lietuvių kalbos mokėjimą, 
supažindindami su Lietuvos istorija, 
papročiais. Mūsų organizacija, turė
dama juridinio asmens statusą, galės 
paprašyti Taline patalpų, kurios skir
tos visoms tautybėms.

Sausio 13 d. Taline Romos katali
kų bažnyčioje už 1991 m. sausio 13 
d. Vilniuje žuvusius televizijos bokš
to gynėjus lietuvių kalba šv. Mišias 
aukojo šios parapijos klebonas ku
nigas Rein Ounapuu. Pamaldas or
ganizavo lietuviai politiniai kaliniai ir 
tremtiniai. Be lietuvių pamaldose da
lyvavo Estijos neteisėtai represuotų 
sąjungos - Memento atstovai ir kiti 
estai. Lietuvos didvyrius savo apsi
lankymu pagerbė Lietuvos ambasa
dorė Estijoje Halina Kobeckaitė.

Prie altoriaus tremtiniai pastatė 
ant tautinės Lietuvos vėliavos pritvir
tintą Vilniaus televizijos bokšto gy

Lietuvos ambasada Taline, kur Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
proga buvo susirinkę daugiau kaip šimtas lietuvių.

Stanislav Stepaško nuotr.

tauraus lietuviškumo bruožus. Šalia 
įtempto profesinio gyvenimo ir da
lyvavimo lietuviškoje veikloje, ji 
palaiko artimus santykius su Lietu
va, joje apsilankiusi jau keturis kar
tus, dalyvaudama pedagogų APPLE 
programoje, ir lankydama gausius 
gimines".

Gimusi Amerikoje 1954 metais, 
Rita Balytė pasišventė mokslui. Ji 
aktyviai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime, šoko "Grandinėlės“ tauti
nių šokių grupėje, gieda Dievo moti
nos parapijos chore, dalyvauja Cleve- 
lando-Klaipėdos miestų seserystės 
programos taryboje.

kių žvaigždučių viešbučiuose. La
biausiai tenykščiai lietuviai susirū
pinę, kad atsiranda tokių "pirklių“, 
kurie pridergia viešbučius, apsivagia 
ir dingsta, taip kenkdami Lietuvos 
vardui. Apskritai Šveicarijos lietuvių 
bendruomenė stebėtinai jauna ir 
energinga, norinti ir galinti būti nau
dinga Lietuvai, nors ir jaučia daug 
nuoskaudų dėl Tėvynės abejingumo 
bei jos valdininkų atžarumo. Išrinkta 
nauja bendruomenės valdyba, jos 
pirmininku liko dr. V. Dargužas, 
pranešė "Lietuvos aide“ L. Gadeikis.

nėjų bendrą fotonuotrauką, kurią iš 
šalių puošė pušelės, simbolizuojan
čios 15-metę Lietuvos partizanų ko
vą už Lietuvos Nepriklausomybę bei 
gyvenimą miškuose.

Bažnyčia nušvito nuo žvakučių 
šviesos. Pamaldos prasidėjo "Lietuva 
brangi“ ir baigėsi Lietuvos himnu bei 
Zauerveino "Lietuviais esame mes 
gimę“.

Po pamaldų susirinkusieji apžiū
rėjo čia pat parengtą ekspoziciją apie 
Lietuvos įvykius.

Džiugu, kad lietuviai politiniai ka
liniai ir tremtiniai atsivedė ir savo 
vaikaičius, kurie iš jaunų dienų mo
kosi pažinti savo tautos istoriją ir 
mylėti savo tėvų kraštą - Lietuvą.

Sausio 14 d. Taline vėl buvo susi
rinkę neteisėtai represuotieji. Susirin
kime kalbėjo ir lietuvių politinių kali
nių ir tremtinių bendruomenės Esti
joje "Viltis“ pirmininkė, šių eilučių 
autorė, pabrėždama, kad tautos išsi
laisvinimą lemia šie svarbiausi veiks
mai: pribrendęs istorinis momentas, 
negęstanti tautos viltis susigrąžinti 
laisvę ir asmenybės, gebančios vesti 
tautą į užsibrėžtą tikslą, iškėlimas. 
Musų amžiaus 9-ajame dešimtmetyje 
šios prielaidos atsirado.

Taline susibūrę tremtiniai priėmė 
nutarimą, smerkiantį Rusijos veiks
mus Čečėnijoje. Juo reikalaujama 
nutraukti kraujo liejimą.

Jadvyga-Birutė Budginaitė 
Talinas

Atkelta iš 1 psl.

nęs, kaip kad prislegia išeivį, gyve
nantį svetur.

- Lietuvos ir išeivijos santykiai vis 
labiau šaltėja, išeiviai jaučiasi ats
tumti ir nereikalingi. Neseniai 
Australijoje leidžiamame lietuvių 
savaitraštyje ’’Mūsų pastogė“ PLB 
pirmininkas B. Nainys išsakė minti, 
ar beverta išeiviams važiuoti į Lietu
vą ir padėti tėvynei, jei jų pastangos 
nėra vertinamos. Kaip galėtumėte 
tai pakomentuoti?

- Praeity išeivija turėjo viziją, 
konkretų uždavinį - Lietuvos vardo 
garsinimas pasaulio opinijoj, kai mū
sų tėvynė buvo pavergta. Dabar išei
vijos lietuviui nebėra tokio konkre
taus tikslo. Teliko lietuvybės išlaiky
mo siekis, o tai pavyksta vis sunkiau 
ir sunkiau - savaime aišku, kad kiek
vienai emigracijai yra lemta žūti. 
Bandome išlaikyti lietuvybę savo 
vaikuose ir su nusiminimu matome, 
kad mūsų pastangos yra kartais net 
bevaisės - mūsų vaikai neberašys lie
tuviškos poezijos, lietuviškų romanų, 
nes jie nebeturi šaknų Lietuvoje, ko
kias mes turėjome. Mūsų vaikuose 
atslogo noras padėti ir dirbti Lietuvai. 
Aišku, liko karitatyvinė, socialinė pa
galba, bet išeiviją skaudina iš Lietu
vos ateinančios žinios apie kyšinin
kavimą, apie labdaros siuntas, paten
kančias į nedoras rankas. Tai padarė 
poveikį išeivijos lietuviams, ir mes 
dabar esame labiau linkę padėti savo 
giminėms, artimiesiems, negu ko
kiom organizacijom.

- Kaip PLB vertina naująją lietu
vių emigracijos bangą, kilusią po 
atgimimo laetuvoje?

- Žymus lietuvių filosofas A. Ma
ceina žmones, vykusius į Vakarus 
pasipinigiauti. vadindavo duoneliau- 
tojais. Mes, išeiviai, visaip šito termi
no kratėmės, nes manėme, jog nesa
me duoneliautojai, atvykę vien tik 
pagerinti savo gyvenimo sąlygų, o 
buvome ištremti, pabėgome iš Lietu
vos, už kurios išlaisvinimą buvome 
pasiryžę kovoti.

Dabartiniai emigrantai, atrodo, 
vyksta svetur tik ieškodami naujo gy
venimo. Galbūt tai būtų visai natūra
lu, bet ypač skaudina faktas, kad at
vykę į JAV studentai lietuviai, kurių 
mokslams išeivija aukoja lėšas, nesi
ruošia su savo žiniomis ir patirtimi 
grįžti į Lietuvą -jie lieka Amerikoje, 
sukuria mišrias šeimas ir nutolsta nuo 
lietuvybės. Aišku, tai galima patei
sinti, nes uždarbiai JAV, palyginus 
su Lietuva, yra tiesiog fantastiniai - 
Amerikoj gydytojas per vieną valan
dą uždirba tiek, kiek jo kolega Lietu
voje per mėnesį. Bet norėtųsi, kad at
vykstantys į užsienį lietuviai studen
tai pasiaukotų Lietuvai, grįžtų su sa
vo patirtim į Lietuvą, praturtintų 
krašto gyvenimą ir padėtų Lietuvai 
išlipti iš tos baisios duobės, kurioje ji 
dabar yra.

Anksčiau mes kiekvieną lietuvį 
priimdavom išskėstom rankom. Ir 
ypač po nepriklausomybės paskelbi
mo. Bet pradėjo spraustis elementas, 
kuris vyko į Ameriką, į Kanadą, ki
tus kraštus grynai pasipelnyti, pasipi
nigiauti, galbūt ir nedorais būdais - 
vogti mašinas ir apgaudinėti tiek 
amerikiečius, tiek senąją emigraciją. 
Ypač daug kriminalinių nusikaltimų 
neseniai atvykę lietuviai padaro Či
kagoje, kur yra didelė jų kolonija. 
Anksčiau mums atrodė neįtikėtina, 
kad lietuvis galėtų būti vagis, nusi
kaltėlis ar kriminalistas.

Antra vertus, nebuvome ir mes 
angelai. Dabar Lietuvoje daug kalba
ma apie nesąžiningus vadovus, kurių 
firmos ir bankai ("Egis“, "Sekun
dė“...) bankrutavo, o jie pasiglemžė 
žmonių pinigus. Tačiau tokių atvejų 
su lietuviais būta ir Amerikoje. Mano 
klasės draugas tą patį yra padaręs

Juozas Vytautas Gailą (Gailevičius) gimė 1930 m. Virbalyje, baigė lietuvių 
gimnaziją Diepholze, Vokietijoje. 1950 metų pabaigoje išvyko į JAV, Balti- 
motę. 1959. m. Lojolos kolegijoje Baltimorėje įgijo chemijos bakalauro dip
lomą. Buvo Baltimorės lietuvių bendruomenės pirmininkas, pietinės New Jer
sey lietuvių apygardos valdybos pirmininkas, JAV lietuvių bendruomenės vi
cepirmininkas jaunimo reikalams, JAV lietuvių bendruomenės krašto valdy
bos pirmininkas, JAV lietuvių bendruomenės kultūros tarybos pirmininkas. 
Juozas Gaila aktyviai reiškėsi lietuviškoje kultūrinėje veikloje, buvo lietuvių 
radijo ir dienraščio "Draugas“, savaitraščio "Darbininkas“ bendradarbis.

PLB atstovo Lietuvoje pareigas Juozas Gaila pradėjo eiti 1993 m. liepos 1 d.

New Yorke: išeikvojo kelis milijonus 
dolerių ir yra teismo nubaustas. Taip 
pat turime ir VLIK'o buvusių veikė
jų, kurie išeikvojo pinigus, skirtus 
lietuvių bendruomenei bei Tautos 
fondui.

- Bet galbūt lietuviai, kurie atvyk
sta į svečius kraštus vedini tikslo 
dorai gyventi, galėtų sustiprinti 
silpnėjančias senosios emigracijos 
gretas?

- Iki šiol mažai prošvaisčių, kad 
naujieji emigrantai prisidėtų prie 
lietuvybės išlaikymo. Lietuvių bend
ruomenės apylinkėse jų neatstumia, 
bet ir nesusilaukia iš jų paramos - 
juk būna Vasario 16-osios minėji
mai. bet atvykusieji lietuviai retai 
kada ateina į juos. Nežinau, kokia 
padėtis Čikagoje, kituose lietuvių 
telkiniuose, bet Baltimorėje, aplink 
Vašingtoną naujieji lietuvių emi
grantai nerodo iniciatyvos dalyvauti 
lietuviškoje veikloje.

Galbūt panaši padėtis buvo tuo
met, kai mes nuvykome į Ameriką 
1945-1950 metais. Taip pat neleng
vai radome ryšį su senąja emigraci
ja. Jie mums kažkaip pavydėjo, kad 
mes atvykome į Ameriką šiek tiek 
mokėdami angliškai, mokėdami 
naudotis ir telefonu, ir kitom susisie
kimo priemonėmis, o jie manė, jog 
iš Lietuvos atvyks žmonės, įpratę 
gyventi prie balanos. Mes gi šaipė- 
mės iš jų prasto lietuvių kalbos mo
kėjimo, juokėmės, kad jie, tiek metų 
pragyvenę Amerikoje, neišmoko 
tobulai anglų kalbos. Panaši padėtis 
ir dabar: iš Lietuvos atvyksta žmo
nės, puikiai kalbantys angliškai ir 
sugebantys dirbti su kompiuteriais 
bei kitokia modernia technika. Gal
būt senųjų emigrantų tarpe yra leng
vas pavydo jausmas, kad atvažiuoja 
protingesni už juos. Bet daugiausia 
nusivylimo, kaip jau minėjau, suke
lia kriminalinis elementas.

- Minėjote, jog išeivija prarado 
konkretų veiklos tikslą. Koks gi tik
slas skatina veikti Pasaulio lietuvių 
bendruomenę?

- Mūsų pagrindinis tikslas dabar - 
suorganizuoti į Pasaulio lietuvių 
bendruomenę Rytuose už etninių 
Lietuvos žemių gyvenančius tau
tiečius. Mes manome, jog turime 
patirties, kaip išlaikyti lietuvybę 
gyvenant ne Lietuvoje. Taigi sten
giamės amerikietiškos išeivijos 
patirtimi sukurti tokias bendruome

nes Latvijoje, Estijoje, Karaliau
čiuje, Rusijoje, Sibire. Iš dalies 
mums tai pavyksta, iš dalies ne. At
rodo, kad Rytuose gyvenantys lietu
viai nori, kad tik Lietuva juos remtų, 
jiems viską duotų - mes pasigen
dame iniciatyvos iš jų pačių. Sunku 
juos įtikinti, kad pinigai, kurie jiems 
skiriami per Lietuvos švietimo mi
nisteriją, kultūros ministeriją, regio
ninių reikalų departamentą, yra su
rinkti iš Lietuvos mokesčių mokėto
jų, kurie uždirba tiek pat, kiek ir tas 
lietuvis, gyvenantis Estijoje, Latvi
joje, Karaliaučiuje ar kitur. Kaip ga
lima reikalauti, kad Lietuva jiems 
steigtų kultūros namus, mokyklas, 
sumokėtų visas jų veiklos išlaidas. 
Sunku juos įtikinti, kad jie patys, 
nelaukdami finansinės paramos iš 
Lietuvos, Vakarų ir Pasaulio lietu
vių bendruomenės, turėtų aukoti, 
steigti mokyklas, burtis į kultūros 
namus, kaip kad mes darydavome 
Amerikoje, Australijoje.

Kita PLB veiklos sritis - ryšių 
tarp PLB valdybos ir Lietuvos Sei
mo, Vyriausybės palaikymas. Sten
giamės dirbti kai kuriais konkrečiais 
reikalais. Mūsų atstovybės rūpesčiu '{ 
Prezidentas paskyrė komisiją, kuri 
ieškos būdų, kaip įtraukti pataisas i 
pilietybės įstatymą, kadangi mes 
išeivijoje jaučiamės esą nuskriausti. 
Daugelis lietuvių svetur negali gauti 
Lietuvos pilietybės, pavyzdžiui, 
Australijos lietuviai negali prašyti 
kito krašto pilietybės, nes tuomet 
netektų Australijos pilietybės. Daug 
lietuvių pirmaisiais sovietų okupaci
jos metais repatrijavo į Vokietiją ■ 
jie pagal dabartinį įstatymą negali 
gauti pilietybės. Kaip ir tie lietuviai, 
kurie išvyko iš Lietuvos prieš karą j Į 
Pietų Ameriką, Ameriką. Pavyz
džiui, mano žmonos tėvai atvyko i 
Ameriką 1929 m., niekad netapo tos 
šalies piliečiais, o ji negali gauti 
Lietuvos pilietybės.

Tai pagrindinės mūsų darbo 
kryptys. Be to, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovybė Lietuvoje 
stengiasi laikytis neutraliai, nesusi
deda su jokia politine partija, nors « 
asmeniškai kiekvienas iš mūsų, dir 
bančių PLB, turi simpatijų vienai ar 
kitai Lietuvoje egzistuojančiai par
tijai.

-Ačiū už pokalbi.

Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

4



1995 m. kovo 11-17 d. Nr. 11 (2349) EUROPOS LIETUVIS 5

Tai gyvu gintaru liepsnotos psalmės grūdas
Vilniuje paminėtas žymios išeivijos lietuvių rašytojos 

Petronėlės Orintaitės 90-asis gimtadienis

Čigonai nori gyventi
ne kaip čigonai

Petronėlė Orintaitė - viena iš tų 
moterų rašytojų, kurios baigiantis šio 
amžiaus trečiajam ir prasidėjus ket
virtajam dešimtmečiui gaiviu srautu 
įsiveržė į lietuvių literatūrą, {domu 
pastebėti, kad keturios iš jų - Salomė
ja Bačinskaitė (Salomėja Nėris), Kot
ryna Grigaitytė, Petronėlė Orintaitė ir 
Gražina Tulauskaitė buvo derlingų 
Sūduvos laukų dukros: dvi netgi Vil
kaviškio gimnazijos auklėtinės. Jos ir 
kitos jų amžininkės, įsiliejusios į kas
kart tvirtėjančią mūsų dailiąją raštiją, 
toliau sėkmingai vystė ir turtino tą 
nuostabią mūsų moterų šviesuolių 
tradiciją, kuriai pradžią davė Žemai
tė, G. Petkevičaitė-Bitė, Šatrijos Ra
gana ir abi Lazdynų Pelėdos. Pradė
jusios poeziją, kai kurios iš jų iki 
paskutinio posmo liko jai ištikimos. 
Išimtis čia - Petronėlė Orintaitė, vie
nodai gilias bei reikšmingas vagas 
išarusi ir poezijoje, ir prozoje. O jei 
prisiminsime jos gausias knygas 
vaikams, tai išvis susipainiosime, 
aiškindamiesi, kas jinai - poetė, pro
zininkė ar vaikų rašytoja. Tačiau ar 
to reikia? Svarbiausia, kad ji - žymi 
lietuvių rašytoja, net nublokšta toli 
nuo tėvynės, nešdama sunkią trem
ties naštą nepadėjusi plunksnos, o 
vaizdingai kalbant, dainavusi Lietu
vą, jos šlovingą praeitį, jos rūsčią 
dabartį, jos kančią.

Neslėpsiu, man geriau pažįstamus 
jos romanus ’’Paslėptą žaizdą“ 
(1934) ir ’’Daubiškės inteligentus“ 
(1937) godžiai perskaičiau dar Mari
jampolės gimnazistu būdamas, o su 
jos poezija susipažinau priešokiais, 
daugiausia iš periodikos, nors debiu
tavo ji eilėraščių knyga ’’Vingių vin
giai“ (1930). Be to, dar buvo poezijos 
rinktinė ’’Dirvonų dukterims“ (1939 
m.), keli novelių rinkiniai, knygos 
vaikams. Devynias knygas ji parašė 
iki tragiškųjų 1940-ųjų. Lygiai tiek 
literatūros istorikai ir kritikai pri
skaičiuoja ir svetur išleistųjų jos 
knygų. Romanas ’’Erelių kuorai“, 
poemos ir eiliuotos legendos, knygos 
vaikams, kurias ji pasirašinėjo ir Bite 
Vaivoryte, ir Voveryte, ir Voveraite. 
Ir visos jos parašytos vaizdžia, turtin
ga lietuvių kalba, su tikslia zanavykiš- 
ka priegaide, neišsenkančiu žodynu.

Nesirengiu P. Orintaitės kūrybos 
nagrinėti ar vertinti, o tik stengiuosi 
perduoti įspūdžius iš vakaro, į kurį 
neseniai Vilniaus Menininkų rūmuo
se sukvietė šaunusis Kauno meno en
tuziastų sambūris "Ąžuolynas“. Kau

MODERN LITHUANIAN 
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka).

POSAKIAI, IDIOMOS, gramatika, žodynas dėl visų vadovėlyje pamokų. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir dvi audiokasetės kainuoja 25 sv.
Pašto išlaidos - 4 sv.

TURISTINIAI PASIKALBĖJIMAI LIETUVIŠKI-ANGLIŠKI - 3 sv. 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS

35.000 žodžių - 10 sv..
Pašto išlaidos - 4 sv.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 
50.000 žodžių - 14 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

• •••••••••••
Baltic Stores & Co.,

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

Tel. 081 460 2592 
Fax 081 402 9403.

niečiai suvadino vilniečius pažymėti 
žymiosios išeivijos lietuvių rašytojos 
P. Orintaitės 90-ojo gimtadienio. Jai 
vienai iš bendraamžių buvo lemta 
peržengti ilgaamžių slenkstį - dauge
lis bendraamžių (ir net jaunesnių už 
ją) jau seniai iškeliavo į Anapilį. Sa
vo kaimynei ir artimai draugei Salo
mėjai Bačinskaitei atminti ji ištisą 
knygą ”Ką laumės lėmė“ parašė, ri
teriškai gindama ją nuo neriteriškus 
vyriškų ir moteriškų priekaištų bei 
antpuolių. P. Orintaitė geriau negu 
kas kitas galėjo suprasti vingiuotą - 
kalnais ir prarajomis žymėtą - kelią, 
neramią, maištingą, amžinai ieškan
čią, lengvai pažeidžiamą savo artimų 
draugų sielą

P. Orintaitės poezija ir proza skli
dina Sūduvos derlingų lygumų ir bręs
tančio javo kvapų bei žavesio.

Nepaisydama garbaus amžiaus, P. 
Orintaitė dar uoliai ir gausiai susiraši
nėja su kolegomis, rašo laiškus gim
tųjų Kudirkos Naumiesčio ir Vilka
viškio moksleiviams, jaunimui.

Ir vakaras "Norėčiau žydėti dar 
kartą“ buvo pradėtas jos laišku, at
siųstu vakaro iniciatoriams bei rengė
jams. Jį perskaitė D. Kazlauskienė. 
Devyniasdešimtmetės rašytojos žodis 
jaunajai kartai, kurios veiklą ji stebi 
iš tolo, bet žino jos svajones ir lūkes
čius, nebuvo kaip senos bambeklės 
pamokslas, o skambėjo kaip gerano
riško, daug mačiusio, bandžiusio ir 
patyrusio žmogaus viltis ir rūpestis, 
ieškantis atgarsio jaunoje smalsaus ir 
kūrybingo jaunuolio širdyje. Ji pasa
kojo apie sutiktus žmones, apie jų 
reikšmę ir poveikį gimtajam kraštui. 
Išklaidžiojusi svetur daugybę vin
giuotų kelių, ji vėl tarytum vaikščioja 
po savo žaliąją Zanavykiją, užsukda
ma čia į Kauną, čia į Vilnių, pasi- 
kviesdama į jaukų butą-biblioteką 
Los Angeles Avenelo street (dalyviai 
ją pamatė vakarui baigiantis, suma
niai įamžintą teležumalistės D. Kut
raitės reportažu iš Kalifornijos).

Kalbėjo ji pati laiško žodžiais, pa
dėjo su ja susitikę ir bendravę rašy
tojai M. Macijauskienė ir R. Ke
turakis, jos krikšto dukra giminaitė 
Dalia Chodariova (Šipailaitė). Tame 
vakare plačiai nušviesta jos kūrybinė 
veikla, nemaža gražių žodžių pasaky
ta apie jos pedagoginį darbą. Juk ji 
davė literatūros pradžiamokslį, lavino 
skonį, padėjo įsitvirtinti K. Bradūnui 
ir J. Švabaitei, E. Mieželaičiui ir 
Aug. Savickui, S. Pipiraitei-Tomarie- 

nei ir Alb. Baranauskui, V. Natkevi
čiui ir R. Šilbajoriui. Tiems, kas anais 
laikais mokėsi Vilkavišky, Tauragė
je, Mažeikiuose, Šiauliuose, Kaune ir 
Augsburge, kur ji mokytojavo.

Po vakaro paskambinau poetui 
Eduardui Mieželaičiui ir paprašiau 
prisiminti savo mokytoją.

- O, tai buvo nuostabi mokytoja, - 
pasakė E. Mieželaitis, - su įgimtu pe
dagogės talentu. Iš dviejų garsiųjų 
savo mokytojų - S. Nėries ir P. Orin
taitės - pirmenybę kaip pedagogei, 
be abejo, atiduočiau pastarajai. Salo
mėja visų pirma buvo didelė poetė, 
kiek išsiblaškiusi, ko gero, nelaikiusi 
pedagogės profesijos pagrindine, o 
P. Orintaitė buvo, kaip sakoma, pe
dagogė iš Dievo malonės. Ji mus 
mokė ne tik lietuvių kalbos ir litera
tūros, bet ir meilės jai, mokė pasiner
ti į jos gelmes, suprasti jos sielą. 
Ypač daug dėmesio ir rūpesčio ji 
skyrė mums, tuomet tik besiplunks- 
nuojantiems literatams - Aug. Savic
kui (jis labiau reiškėsi kaip literatas, 
negu dailininkas), Alf. Bieliauskui, 
V. Mozūriūnui, M. Krasauskui- 
Marukui... Prisimenu ją su meile ir 
padėka. Lenkiu galvą prieš ją ir 
linkiu jai viso geriausio.

Aktorė R. Staliliūnaitė prisipažino 
ilgai ieškojusi tikros poezijos, įamži
nančios Dariaus ir Girėno žygdarbį. 
Ir labai apsidžiaugė užtikusi P. Orin
taitės eilėraštį "Parneškit ilgesio 
žariją“. Jį aktorė ir perskaitė vakare. 
O jos kolega S. Bagaliūnas supažin
dino susirinkusius su Lietuvoje dar 
menkai žinomo, Algirdo laikus pri
menančio romano "Erelių kuoros“ iš
traukomis. Aktorė L. Zorubaitė pra
linksmino visus nuotaikingu, sklidinu 
žavaus vaikiško jumoro apsakymu 
mažajam skaitytojui.

Vakarą paįvairino ir darnus "Die
medžio“ trejetas. L. Bėčiuvienės va
dovaujamas, jis padainavo keletą 
liaudies ir lietuvių kompozitorių 
dainų.

Vakaras praėjo įdomiai ir pakiliai. 
Ir jis lyg ir atsakė į rašytojos skundą:

Mes benamiai klajūnai keleiviai - 
išdraskyti namų židiniai...
Daužo viesulai tremtinio laivą, 
kur nuneš nežinai...
Laimei, laivas parnešė rašytoją į 

gimtąjį krantą ir tėviškė pareiškė, 
kad ji prisimena talentingąją dukrą, 
myli ją ir linki jai sveikatos, kūry
binės sėkmės.

Petras Keidošius

Lietuvoje jų turėtų būti šiek tiek 
daugiau nei 2000. Tiksliai niekas nė 
nežino. Gausesnės čigonų bendruo
menės susitelkusios Vilniaus, Šiaulių 
ir Panevėžio priemiesčiuose.

Manoma, jog pirmieji taborai į 
Lietuvą atklydo XV amžiaus vidury
je. Pagal 1501 metų patvirtintas pri
vilegijas čigonai turėjo teisę laisvai 
kraustytis iš vienos vietos į kitą, tvar
kytis savivaldos pagrindais. Čigonų 
būta nagingų kalvių, apsukrių prekei
vių ir mainikautojų; čigonės - grakš
čios ir lanksčios šokėjos, balsingos 
dainininkės, dar buvo ir iki šiolei yra 
nepralenkiamos būrėjos kortomis ar 
iš delno. Žinoma, prieš 50 metų tapę 
sėslūs, Lietuvos čigonai gerokai pasi
keitė. Žlugo senieji genties papročiai, 
tradicijos, pakito teisės ir pareigos su
pratimas, bet išliko ne itin palankus 
čigono įvaizdis visuomenės akyse. 
Prisiminkime kad ir vieną kitą lietu
vių patarlę ar priežodį: "Nebūk čigo
nas!“, "Gyvena kaip čigonas“, "Do
ras kaip čigonas“... Bet norime mes 
to ar ne, čigonai gyvena šalia mūsų. 
Vien Vilniuje, netoli aerouosto, įsi
kūrę du taborai - Žemutinis ir Aukš
tutinis. Čia gyvena apie 600 žmonių, 
iš jų tik trečdalis turi Lietuvos pi
liečio pasus, yra registruoti. Kitų bū
ties reikalai stringa netobulų įstatymų 
pinklėse. Tuo tarpu per pusę amžiaus 
į pasaulį ateina trys lietuvių kartos. O 
čigonų? Beraščių, beteisių, pas
merktų?

Čigonai paprastai sustoja ten, kur 
patogesnė, kartu atkampesnė vieta, - 
kad per daug nekristų smalsuoliams į 
akis. Anksčiau gyveno palapinėse, 
dengtuose vežimuose, vėliau savo 
būstą ėmė ramstyti lentgaliais, skar
dos lakštais, faniera... Pamažu pama
žu palapinės virto neapibūdinamos 
architektūros statiniais. Nors pagal 
ano meto įstatymus tai ir buvo sava- 
valė statyba, bet nei valdžia čigo
nams trukdė, nei čigonai valdžiai. 
Ilgainiui čia įsikūrė lyg ir du taborai - 
vienas turtingųjų, kitas skurdžių. Tur
tingieji net tikrus namelius susirentė, 
ir dokumentus gerokai iki 1991 metų 
susitvarkė, todėl jiems nė tarybinį pa
są į Lietuvos piliečio pasikeisti nebu
vo keblu. Tuo tarpu kiti atsidūrė tarp 
dangaus ir žemės. Šiandien, praėjus 
visiems įstatymų numatytiems termi
nams, kad įteisintų savo gyvenamąją 
vietą ir pilietybę, kad galėtų leisti 
vaikus į mokyklą, kad galėtų gauti už 
mažylius nors menkutę pašalpą, či
gonai turi pateikti... tėvų, senelių gi
mimo liudijimus, pažymas, jog tikrai 
čia gimė, užaugo, čia gyvena.

Vilniaus čigonų bendrijos pirmi
ninkas Stepanas Visockis pasiguodė, 
jog pas tėvus neregistruojami net iš 
internatinės mokyklos sugrįžę vaikai. 
Esame beraščiai ir beteisiai. Ar kas 
nori, kad mes tokie ir būtume amži

nai? Šis čigono klausimas skambėjo 
kaip baisi nuoskauda. Policija, netu
rėdama orderio, atvažiuoja į taborą 
daryti kratų, areštuoja čigonų turtą, 
sakė S. Visockis. Prireikus sunku pri
sikviesti daktarą, nes nėra telefono. 
Nėra ir vandentiekio, niekas neveža 
šiukšlių. Mes esame čigonai, bet no
rime gyventi ne kaip čigonai, liūdnai 
šypsojosi S. Visockis.

Regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamento direktoriaus 
pavaduotojas Severinas Vaitiekus 
pripažino, jog čigonai iš tiesų ima su
vokti savo kaip tautos poreikius, ima 
rūpintis savo dvasiniu gyvenimu. 
Prieš porą metų įregistruota Lietuvos 
čigonų bendrija - pagal dydį aštunta 
tautinė bendrija mūsų krašte. Pernai 
čigonai buvo susirinkę į Panevėžį, 
įkūrė visuomeninę organizaciją "Či
gonų gyvenimas“. Vadinasi, jau atsi
randa čigonų, kurie gali atstovauti sa
vo tautai. Ypač ryškus dvasinio gy
venimo pakilimas. Panevėžyje ir 
Šiauliuose susibūrę čigonų ansamb
liai sėkmingai koncertuoja užsienyje. 
Ir tai nuostabu. Kaip nuostabu ir kit
kas - valdžios atstovai patys atvyko į 
Kirtimus, kad susitiktų su čigonais ir 
išsiaiškintų pačius skaudžiausius 
dalykus. Minėto departamento ir so
cialinės rūpybos centro darbuotojai 
geranoriškai gilinosi į čigonų reika
lus, stengėsi išklausyti visus priekaiš
tus valdininkams.

Sėdint nejaukioje ir šaltoje Kirti
mų kultūros namų salėje, galvoje vis 
tvinksėjo prieš metus Vilnių sukrėtęs 
medikų pagalbos šauksmas: aštuo
niolikmetei gimdyvei skubiai reikia 
kraujo! Daugiau nei dvi dešimtys 
žmonių išgirdo tą šauksmą ir davė 
savo kraujo. Juodaplaukę, juodaakę, 
aukštą, liekną čigoniukę gerų žmo
nių ir gydytojų valia grąžino į šį pa
saulį, kuris po klinikinės mirties, po 
naujagimio netekties pasirodė toks 
atgrasus, toks nemielas ir šaltas, kad 
šovė šventvagiška mintis - pačiai 
pasitraukti iš gyvenimo...

Bet, matyt, gerų žmonių geras 
kraujas buvo stipresnis nei čigoniu
kės neviltis. Ji buvo pasmerkta, ats
tumta, nes nepakluso vyresniajam, 
kuriam buvo parduota ar išmainyta 
į... auksą. Čigoniukė sakė, jog ten 
tikrai buvo daug aukso, tik laimės nė 
trupinio... Tik dvejus metus lankiusi 
mokyklą, be tėvų, be namų, be išsila
vinimo, šiandien ji kabinasi į gyveni
mą visom išgalėm, vis kartodama: jei 
turėčiau dokumentą, kad esu našlaitė, 
gal gaučiau kokią pastogę? O dabar 
kas čigonę priglobs? Nors, kaip pati 
sakė, anksčiau jautėsi esanti čigonė, 
o dabar nė lašo to čigonų kraujo neli
kę! Gal todėl ir į taborą eiti nenori. 
Nesvarbu, ką gentainiai žadėtų ir ką 
šnekėtų.

Salomėja Čičiškina

Panevėžio čigonų ansamblio "A me romą" ("Mes - čigonai") dalyviai.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.
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Helsinkis turi ką patarti Vilniui Kiek mums kainuoja nelegalus imigrantai?
Kovo 3-ąją Vilniuje su oficialiu 

vizitu lankėsi Suomijos užsienio 
reikalų ministras Pavo Rantanenas 
(Paavo Rantanen) ir grupė jį lydinčių 
asmenų. Kaip ”EL“ pranešė URM 
informacijos ir spaudos skyrius, 
svečio pokalbyje su Lietuvos užsie
nio reikalų ministru aptarti abiems 
šalims rūpintys dvišaliai ir tarptau
tiniai klausimai. P. Rantanenas pažy
mėjo, kad Lietuva tapo svarbia Suo
mijos prekybos partnere ir išreiškė 
įsitikinimą, jog valstybių ekono
miniai santykiai ir toliau plėsis. Jis 
pažymėjo, kad Suomijai tapus Euro
pos Sąjungos (ES) nare, atsiveria 
didesnės galimybės bendradarbiauti 
tarptautinėje plotmėje. Suomija, pa
sakė P. Rantanenas, džiaugiasi sėk
minga Lietuvos ir ES derybų dėl 
Asociacijos sutarties eiga ir tikisi, 
kad artimiausiu metu sutartis bus pa

Dialogas su Suomija
Kovo 4 d. Vilniuje įvyko Lietu- 

vos-Suomijos draugijos konferencija, 
skirta jos atkūrimo penktosioms me
tinėms. Prieškario Lietuvoje 1927 m. 
gegužės 6 d. įkurta Lietuvių-suomių 
susiartinimo draugija, taip ji vadinosi 
tuomet, nepaprastai daug dėmesio 
skyrė kultūriniam dviejų valstybių 
bendradarbiavimui. Savo veiklą Lie- 
tuvos-Suomijos draugija atnaujino 
1990 m. sausio 20 d. Beje, kultūrinė 
veikla išliko ir dabartinės draugijos 
pagrindine veiklos sritimi. Daug dė
mesio skiriama praeities momen
tams, kuomet buvo užmegztas pirma
sis dialogas tarp Suomijos ir Lietu
vos, domimasi ir ekonominių ryšių 
su šia šiaurės šalimi užmezgimu. 
Draugijos veikloje aktyviai dalyvauja 
Suomijos ambasada Lietuvoje, o kol 
Lietuvoje jos nebuvo, draugija sėk
mingai atliko nemažai konsulinio 
tipo darbų.

Konferencijos metu draugijos pir
mininkas Stasys Skrodenis apžvelgė 
penkerių veiklos metų vaisius, pami
nėjo renginius, kurių būta per tris de
šimtis. Pirmininko pavaduotojas 
Romualdas Apanavičius, Etnomuzi- 
kos instituto steigėjas, kanklininkas, 
savo kalboje daug dėmesio skyrė 
lietuvių ir šiaurės šalių tautų sąlyčio 
taškams, lietuvių ir suomių bendrai 
kultūrinei plotmei. Renginyje kalbė
jęs filosofas Br. Genzelis sakė, jog 
Seimas turėtų daugiau dėmesio skirti 
panašių draugijų veiklai, nes būtent 
tokiose draugijose ir užsimezga drau

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius. 
t

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
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
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Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352
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sirašyta. Aptartos saugumo proble
mos, NATO išplėtimo klausimas.

Suomijos užsienio reikalų minis
tras taip pat susitiko su Lietuvos pre
zidentu, premjeru, Seimo nariais.

"Respublika“, aprašydama gar
bingojo svečio iš Helsinkio spaudos 
konferenciją, atkreipė dėmesį į jo 
žodžius, kad Suomija "turi dideles 
politines investicijas Lietuvoje“, to
dėl stengiasi, kad ir mūsų šalis kuo 
greičiau taptų integruota Europos 
valstybe. Jis pareiškė viltį, kad Lietu
voje bus imtasi priemonių pašalinti 
pagrindinę kliūtį pakeliui į Europos 
Sąjungą - konstitucinį draudimą par
duoti žemę užsieniečiams. Kartu su 
juo spaudos konferencijoje dalyvavęs 
P. Gylys teigė, kad šiuo klausimu 
Lietuvos partijoms teks "rimtai pa
sitarti“ ir priimti politinį sprendimą - 
norime į Europą ar ne.

giški ryšiai tarp šalių, kurie vėliau yra 
sutvirtinami oficialiomis sutartimis. 
Pasisakė pirmininko pavaduotojas, 
leidinio "Suomija“ redaktorius Vy
gandas Čaplikas, kiti draugijos nariai.

Šiuo metu draugijai priklauso 
maždaug 500 narių, jos skyriai veikia 
Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžy
je, Plokščiuose, Smalininkuose. Beje, 
Plokščių miestelis jau seniai yra ta
pęs nuolatinio dialogo su Suomija 
vieta - prieš šimtą metų jame lankėsi 
žymi suomių visuomenės veikėja, ra
šytoja Maila Talvija ir jos vyras kal
bininkas Juoseppio Mikkola, tyrinėję 
Zanavykų krašto kultūrą, kalbą, pa
pročius. Nutarta, jog nuo šiol kas 
dveji metai Plokščiuose bus rengia
mos Lietuvos-Suomijos draugijos 
konferencijos.

Lietuvos-Suomijos draugija turi 
savo informacinį leidinį "Suomija“. 
Nuo 1991 m. pasirodė 12 laikraščio 
numerių. Praėjusią savaitę ”EL“ re
dakcija gavo šventinį "Suomijos“ nu
merį, kuriame gausu medžiagos apie 
draugijos veiklą per pastaruosius 
penkerius metus. Laikraštis atspaus
dintas ant labai kokybiško popie
riaus, todėl nustebome iš leidinio re
daktoriaus Vygando Čapliko sužino
ję, jog "Suomija“ spausdinama Pane
vėžyje. Leidinį remia skaitytojai, 
draugijos nariai, 80 egzempliorių yra 
siunčiama į Suomiją. Savo paramą 
draugijai ir leidiniui ateityje žada 
vyriausybė.

Erika Umbrasaitė

Sausio 26 dieną Lietuvos Respub
likos Seimas svarstė, bet nepriėmė įs
tatymo dėl pabėgėlio statuso. Pagal jį 
buvo numatyta, kad pabėgėliu laiko
mas užsienietis, kuris dėl visiškai 
pagrįstos baimės būti persekiojamu 
dėl rasės, religijos, tautybės ar politi
nių įsitikinimų negali arba bijo grįžti 
į savo šalį. Pabėgėliams turi būti su
darytos sąlygos mokytis lietuvių kal
bos ir naudotis humanitarine pagalba. 
Prieš tai, sausio 23 dieną, Jungtinių 
Tautų komisaras pabėgėlių reikalams 
H. Thoolen pareiškė, kad Baltijos ša
lys negali būti modernios Europos 
dalimi, jeigu neprisijungs prie galio
jančių humanitarinių standartų. Bal
tijos šalys pirmiausia kaltinamos tuo, 
kad per pastaruosius dvejus metus 
maždaug 15 jų laivų atgabeno į Šve
diją 1100 pabėgėlių. I Daniją atvyko 
300 nelegalių imigrantų. H. Toolen 
manymu, Lietuva sudaro mažiausiai 
vargo, nes iš jos sunkiau patekti į 
Švediją ir Daniją. Komisaro žodžiais, 
Baltijos valstybės be reikalo atsisako 
priimti savo teritorijose pabėgėlius iš 
Afganistano, Irako ir Irano, aiškinda- 
mosios, kad neturtingoms šalims tai 
per didelės išlaidos. Pasak H. Toolen, 
tai populistiniai ir neteisingi teiginiai, 
nes pabėgėliai turėtų gauti tokias pat 
sąlygas, kaip ir eiliniai tų šalių 
gyventojai.

Kaip paaiškėjo, Lietuvoje pabėgė
lius, arba nelegalius imigrantus, gano 
net trys organizacijos. Gana dažnai 
pirmiausia juos sulaiko pasieniečiai, 
paskui, paaiškėjus, kad svečiai atvy
ko be dokumentų, priėmimo-persiun- 
timo punktuose 10 privalomų dienų 
laiko viešoji policija, tuomet perima 
Migracijos tarnyba prie Vidaus reika
lų ministerijos (VRM). Jos darbuoto
jai palydi iki sienos, nuperka bilietus 
ir kartu su pasieniečiais bando trauki
niais išsiųsti per sieną į tą šalį, iš ku
rios svečiai atvyko.

”EL“ korespondentė kreipėsi į 
VRM migracijos departamento di
rektoriaus pavaduotoją p. A. Gavėną, 
norėdama sužinoti, kaip Lietuva 
tvarko nelegalių imigrantų reikalus.

A. Gavėno žodžiais, kartais pabė
gėlius būna gana sunku išstumti per

Žvilgsnis iš Frankfurto

Lietuva į Europos Sąjunga eina... atbula
Pagal Vokietijos, Lietuvos spaudą 

ir kai kurių politikų šnekas, Lietuva 
šių metų viduryje bus Europos Są
jungos (ES) asocijuota nare.

Man, kaip ilgamečiu! Europos Są
jungos piliečiui, nesuprantami kai 
kurie pastarojo meto Lietuvos Vy
riausybės ir Seimo nutarimai.

Prieš beveik 40 metų tada dar Eu
ropos Ekonominė Bendrija pirmiau
sia pradėjo mažinti muitų ir mokes
čių dydžius tarp savo narių. Aišku, 
tai buvo sunkus politinis bei ekono
minis darbas, kuris tęsiamas ir, toliau. 
Pasiektais rezultatais jau dabar gali
ma džiaugtis.

Lietuva, kaip matyti, eina priešin
gu keliu. Jos valdantieji didina mui
tus, mokesčius, visokias duokles, kad 
tik kuo daugiau atsiribotų nuo savo 
kaimynų, manydami, jog tuo padeda 
saviems piliečiams, kurių daugelis 
vis labiau skursta. Lietuvių mokesčių 
mokėtojų drausmė dar nėra išugdyta, 
o valdininkai lengvai paperkami...

Visų pikčiausia tai, kad ta trumpa
regiška muitų ir mokesčių politika 
atbaido ir kai kuriuos Lietuvos tur
tuolius nuo norimos investicijos į sa
vo gimtąjį kraštą. Vienas mano pa
žįstamas vienu metu planavo įsigyti 
20 sunkvežimių. Užsakymų jam pa
kako. Bet, kai jam paaiškėjo, kad 
reikia tuoj sumokėti 18 proc. PVM 
(piįdėtosios vertės mokestis) ir dar 
15 proc. "liukso“ mokestį (nes kiek
vienas sunkvežimis brangesnis negu 

sieną atgal į Baltarusiją, iš kurios jie 
ir būna atkakę. Migracijos departa
mento darbuotojai ir pasieniečiai turi 
daug vargo su Rusijos ir Baltarusijos 
migracijos tarnybomis bei pasienie
čiais, todėl tik visų geranoriškų susi
tarimu pavyksta svečius kaip nors 
išgabenti. Mat Lietuva nėra pasira
šiusi su Rusija ir Baltarusija sutarties 
dėl trečiųjų šalių nelegalių imigrantų 
grąžinimo. Pirmiausia - dėl to, kad 
nedelimituotos sienos su.šiomis vals
tybėmis; antra - ir jos neskuba tokių 
sutarčių pasirašyti, nes grąžinti ne
mažą skaičių pabėgėlių savo lėšomis 
visoms yra neparanku. Tokias sutar
tis mums reikia pasirašyti su Latvija, 
Rusija, Baltarusija ir Švedija (nes su 
ja Lietuva turi jūros sieną). Lenkija, 
sučiupusi savo teritorijoje nelegalų 
atvykėlį, greitai persiunčia jį į Lietu
vą, nes su ja sutartis jau pasirašyta.

Dar 1992 metų sausio mėnesį 
buvo priimtas įstatymas dėl užsie
niečių teisinės padėties Lietuvoje ir 
Lietuvos vyriausybė nutarimas dėl 
nelegalių imigrantų. 1991-1992 me
tais jokių duomenų apie nelegalius 
emigrantus nesukaupta, nes niekas 
tuo nesirūpino. Žinoma, jog 1993 
metais Lietuvoje sulaikyta 113 užsie
niečių iš Azijos, 1994 m. - 172, o per 
du 1995-ųjų mėnesius - jau 126. O 
kas gi bus pavasarį ir vasarą, kai 
tiems imigrantams nebebus šalta 
slapstytis miškuos, baiminasi Migra
cijos departamento direktoriaus pava
duotojas A. Gavėnas. Daugiausia su
laikoma nelegalių imigrantų iš Azi
jos: Šri Lankos, Bangladešo, Indijos, 
NVS šalių, ypač Kaukazo, kur vyksta 
mūšiai, ir Azerbaidžano. Iš 126 
žmonių, kurie buvo sulaikyti šiemet, 
57 nelegaliai atvyko iš Indijos, 32 - iš 
Somalio, 10 - iš Šri Lankos, 20 - iš 
NVS, 1 - iš Vietnamo, 4 - iš Irako. 
Pastarieji keturi asmenys - viena šei
ma, atvykusi taksi iš Baltarusijos. 
Tos šalies pasieniečiai jos nesulaikė, 
o migracinė tarnyba atgal nebepri
ėmė. įdomu, kad sulaikyta ir moterų, 
nes dažniausiai tai būdavo jauni vy
rai. Irakietį su viena žmona ir mažu 
vaiku, kurie turėjo dokumentus ir 
pinigų kelionei, pavyko išsiųsti per

60 000 litų), atsisakė savo sumany
mo. Dabar jo prekes veža lenkai, vo
kiečiai ir kiti. Lietuva neteko bent 50 
gerai apmokamų darbo vietų. Kitas 
pažįstamas norėjo nusipirkti moder
nią 4 spalvų spausdinimo techniką, 
bet irgi nesuprato, kodėl jam reikia 
tuojau valstybei atiduoti tuos 33 
proc. Dabar savo produkciją leidžia 
spausdinti Lenkijoj... Tokių pavyz
džių galima pririnkti daugiau, jau 
nekalbant apie užsieniečius ir lietu
vius išeivius, kuriuos atbaidė ne tik 
tie mokesčiai. O kiek dar visokių ki
tų dalykų, neįprastų tarp europietiškų 
standartų verslininkų.

Žengiant į Europos Sąjungą, jos 
piliečiams labai keistai skamba nau
jausias nutarimas grąžinti juos atgal 
nuo Lietuvos sienų, jeigu jie neturi 
įvažiavimo vizų.

Keistokai skamba Lietuvos valdi
ninkų argumentacija, kad įvažiavimo 
vizų pardavimo sustabdymas, pavyz
džiui, Vilniaus aerouoste ES pilie
čiams daromas Europos Sąjungos 
institucijų nurodymu. Europos Są
junga visą laiką propagavo ne tik 
prekių, bet ir jos žmonių laisvą pasi
keitimą. Toks nurodymas iš Briuse
lio yra daugiau negu keistas. Gal 
koks nors Lietuvos UR ministerijos 
valdininkas nelabai įskaitė anglišką 
tekstą, ar koks nors ES valdininkas 
savo "ukazą“ pasiuntė ne į tą val
stybę.

Kad Lietuvos užsienio reikalų 

Baltarusiją į Rusiją; antroji žmona 
pasiliko Lietuvoje, nes neturėjo do
kumentų.

Per 10 dienų migracijos tarnauto
jai savo lėšomis turi nustatyti jos tap
atybę, išsiaiškinti, ar ne nusikaltėlė, ir 
išsiųsti atgal. Beje, moteris baigšti, 
beraštė, su ja sunku susikalbėti, todėl 
bus daug vargo, mano A. Gavėnas.

Per 1994 metus Lietuvos VRM iš 
savo biudžeto nelegaliems atvykė
liams išlaikyti ir išgabenti išleido dau
giau nei 4 tūkstančius litų, o per 1995 
du mėnesius - jau 16 su puse tūkstan
čio. Dažnai tie žmonės neturi pinigų, 
nes būna viską atidavę vedliams, ir 
tūno kur nors tvarte, klojime ar apleis
toje troboje, palikti likimo valiai. Jais 
jau niekas nesirūpina, nes svarbiausia 
- gauti pinigus.

Nemažai žmonių už gana menkus 
pažeidimus mandagiai pasiūloma 
išvykti iš Lietuvos per 2-3 dienas. 
Pernai išsiųsta 1943 žmonės, kurie 
neturėjo vizų arba gyveno joms pasi
baigus. Tai buvo 227 asmenys iš 
Rusijos, 1097 - iš kitų NVS šalių, 
497 - iš Azijos valstybių. Kai kurie, 
sulaikyti po antrą arba trečią kartą, 
su palyda buvo nugabenami iki sie
nos su Baltarusija. Migracijos depar
tamento direktroriaus pavaduotojo A. 
Gavėno manymu, net jeigu bus pri
imtas pabėgėlio statusą suteikiantis 
įstatymas, vargo nesumažės, galbūt 
netgi padaugės, nes atvykėliai pikt
naudžiaus įstatymu, neva prašydami 
politinio prieglobsčio. Iš tikrųjų jie 
sieks per Lenkiją nukeliauti į Vokie
tiją arba per Baltijos jūrą - į Skandi
navijos šalis. Migracijos tarnybos 
atstovo manymu, pirmiausia reikia 
stiprinti sienas. Pasienio policijai 
reikia daugiau mokytis užsienyje, 
kompiuterizuoti tarnybos darbą. 
Ypač reikia pasirūpinti siena su 
Baltarusija, nes per upelius, miške
lius, takeliais iš ten ėjo ir eis, kas ne
tingi, kol niekas dorai nesaugos tos 
svarbios ir dabar visai kiauros sienos. 
Be to, Lietuvai teks prisijungti prie 
visų pasaulio įstatymų ir konvencijų, 
siekiant pasirūpinti nelegaliais imi
grantais.

Ona Mickevičiūtė

ministerijoj ir jos tarnybose užsie
niuose yra daug netvarkos, ne visi 
darbuotojai net ir po penkerių metų 
atitinka tokios prestižinės ministeri
jos pasaulyje įprastus standartus, ne 
kartą buvo rašyta ir "Europos lietu
vyje“, ir kituose laikraščiuose.

Tas vizų neišdavimo nutarimas 
kainavo Lietuvai, kaip paaiškino 
"Lietuvos avialinijų“ (LAL) atsto
vas Frankfurte Vilhelmas Motejū- 
nas. Pasak jo, Lietuvos UR minister
ija "pamiršo“ apie pasikeitimus pra
nešti TIM (Travel Information Ma
nagement) agentūrai, kuri savo 
ruožtu informuoja apie tokius pasi
keitimus lėktuvų kompanijas, pasie
nio tarnybas ir kitas įstaigas visame 
pasaulyje. Už atgal Vilniuje įlaipin
tus į Lietuvą atvykusius be vizų 
žmones, už jų skrydį atgal turėjo 
sumokėti Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija. Taigi nors LAL materia
linių nuostolių neturėjo, bet buvo 
piktų keleivių,, kurie tikriausia šios 
Lietuvos valstybinės kompanijos 
lėktuvais daugiau nebeskris... "Luft
hansa“ ir kitos kompanijos tikriau
siai turėjo labai atsiprašinėti savo 
keleivių. •

Tokie Lietuvos atsiribojimai nuo 
Europos Sąjungos turėtų pasikeisti 
metų viduryje. Tikėkime, kad "lietu
viškų dviračių“ išradinėjimo amžius 
baigsis...

Romas Šileris
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Geradario šventam atminimui
Pakruoj iečiai liūdi dėl Britų- 

lietuvių fondo vaikams Lietu
voje valdybos nario p. Vaclovo 
Piščiko mirties ir reiškia užuo
jautą velionio artimiesiems bei 
fondo valdybai

Koks negailestingas likimas: 
pirmą sykį viešėdamas Pakruojy, 
Britų-lietuvių pagalbos fondo 
valdybos narys Vaclovas Piščikas 
žadėjo kitą vasarą čia būtinai su
grįžti, o vasario 12 d. mus pasiekė 
žinia apie netikėtą šios žmogaus 
mirtį. Tą akimirką prisiminėme 
visus gerus ponų Hildos ir Vaclo
vo Piščikų darbus nepriteklių 
spaudžiamų pakruojiečių labui, 
atminty surikiavome ne be velio
nio Vaclovo rūpesčio Pakruojį pa- 
siekdavusias minėto fondo labda
ros siuntas (drabužių, invalidų ve
žimėlių, medikamentų ir kt.)

Dar kartą įvertinome jo kilnų, 
širdingą dėmesį ne tik gimtųjų 
Kuršėnų, bet ir Pakruojo vaikų na
mų auklėtiniams. Ir apsiverkėme - 
nuo minties, kodėl Dievas pir
miausia pasiima tuos, kurie dar 
taip reikalingi čia, žemėje...

Tą patį vakarą pakruoj ietė Irena 
Šalkauskienė, asmeniškai pažino-

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE
Vietoje gėlių AfA Vaclovo Piš

čiko laidotuvių dieną aukas paskyrė 
Lietuvos nelaimingiems vaikams:

25 svarus -1. A. Wright;
10 svarų - K. Drungilo šeima;
po 5 svarus - M. Knabikienė, J. 

P. Taujinskai, J. B. Čemiai, O. Žvir
blienė. J. N. Vikaniai, K. Tamošiū
no šeima, P. Žvirblis, K. Logan.

Pastaruoju metu Fondo vadovy
bė gavo šias aukas:

300 svarų - Charities Fund 
Foundation už sausio mėnesį;

60 svarų - N. Butkus, Brighton;
40 svarų - P. Dunn iš Dover- 

court, Harwich;
40 svarų - Rasa Didžpetris, 

London.
Fondo vadovybė lieka nuošir

džiai dėkinga savo rėmėjams, auko
tojams, talkininkams.

Naujas aukas siųsti: 
British-Lithuanian Relief Aind 
for Children in Lithuanian, 
21 The Oval, London 2 9DT.

Lietuvių klubui ’’Sodyba“ už Londono
skubiai reikalingas vadovas (manager).
Siūlomas labai įdomus gerai apmokamas (pagrindinė alga su pelno priedu) darbas. 

Asmuo arba vedusi pora turi būti prityrę vadovauti 55 akrų plote esančiame privačių narių 
klube. Pareigos būtų: vadovavimas maitinimo ir aludės tarnautojams, balių paruošimas, 
didelių namų ir jame esančių kelių nuolatinių gyventojų priežiūra.

Rašyti: Lietuvių namų bendrovės pirmininkui, 2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, United Kingdom.

Genės Navadunskienės nuotraukoje grupė a. a. V. Piščikui skirtų 
mišių dalyvių su Pakruojo parapijos klebonu B. Babrausku.

jusi velionį Vaclovą ir drauge su gy
dytoja V. Laugaliene koordinavusi 
Britų-lietuvių pagalbos fondo lab
darą, susirado Pakruojo parapijos 
kleboną B. Babrauską - susitarti dėl 
Mišių, skirtų geradario V. Piščiko 
atminimui. Labdaringos Mišios a. a. 
V. Piščiko garbei įvyko vasario 15 d. 
Pakruojo bažnyčioje. Pamaldose gau
siai dalyvavo šio rajono globos namų

PADĖKA IŠ 
VILKAVIŠKIO

Gerbiamoji ponia Hilda Pišči- 
kiene, Jūsų rūpesčio dėka mes ga
vome dėžę vaistų, už kuriuos labai 
dėkojame, viską radome pagal lyd
raštį. Visi vaistai labai reikalingi. 
Ypač dėkojame už vitaminus. Dalį 
jų paskyriau į vaikų darželius, kur 
globojami vaikai su įvairia negalia.

Dar kartą labai nuoširdžiai dė
koju Vilkaviškio vyskupijos Cari
tas ir ligonių vardu. Prašome per
duoti padėką visiems Jums, padė
jusioms suorganizuoti šią siuntą.

Sėkmės ir Dievo palaimos kil
niuose darbuose!

E. Montvilienė 
Vilkaviškio vyskupijos 

Caritas vedėja

PADĖKA
Vilniaus universitetinės vaikų 

ligoninės onkohematologijos sky
rius dėkoja Britų-lietuvių pagal
bos fondui vaikams Lietuvoje už 
medikamentus, gautus 1995 metų 
sausio mėnesį. 

auklėtiniai (labiausiai jautę šio 
fondo bei asmeniškai Piščikų dė
mesį), iš Londono gaunamos lab
daros koordinatorės, visi tie, kam 
teko laimė susipažinti su šiuo kil
niu, atskirtu nuo Tėvynės tautiečiu.

Vaikai ne tik meldėsi, bet ir gie
dojo, o Osvaldas tarnavo šv. Mi
šioms.

Pranė Kvedarienė

Užjaučiame Hildą Piš- 
čikienę mirus Britų-lie
tuvių pagalbos fondo na
riui Vaciui Piščikui.

Gražina Kleinotienė, 
Lina Ragelienė, 

Aušra Ungurytė, 
Dalia Lukšienė

AUKOS 
SKAUTŲ 

STOVYKLAI
Pirmosios pavasarinės kregž

dės atskubėjo su aukomis skau
tų,-čių 46-ajai tradicinei stovyk
lai. Derbyje gyvenanti pensinin
kė, kasmetinė dosnioji skautiško
sios idėjos rėmėja p. VI. Šližienė 
jam skyrė 50 svarų, Nottinghame 
gyvenantis pensininkas p. M. Ja
nulis - 5 svarus.

Širdingą skautišką ačiū taria
me mieliesiems VI. Šližienei ir 
M. Januliui už aukas stovyklai!

v. s. J. Maslauskas.

Sportas
Lietuvos šokėjai 

pasaulio čempionate 
iškovojo bronzą

Lvove, Ukrainoje, baigėsi pasau
lio jaunimo standartinių šokių čem
pionatas, kuriame jėgas išbandė 44 
poros iš 26 valstybių. Lietuvai atsto
vavo šalies jaunimo standartinių šo
kių čempionatai Marius Germanavi
čius ir Eglė Visockaitė bei vicečem
pionai Arūnas Bižokas ir Edita Da- 
niūtė.

Pirmą kartą Lietuvos sportinių 
šokių istorijoje M. Germanavičius ir 
E. Visockaitė Lvove vykusiame 
tarptautiniame čempionate laimėjo 
bronzos medalius. Antroji Lietuvos 
pora užėmė šeštąją vietą.

Pasaulio jaunimo stardartinių šo
kių čempionais tapo Italijos atstovai 
R. Villa ir M. Cerea.

Dviratininkas 
Artūras Kasputis 

atstovauja prancūzams
Klaipėdietis dviratininkas Artū

ras Kasputis dalyvauja profesionalų 
lenktynėse Paryžius-Nica. Po pir
mojo lenktynių etapo lietuvis buvo 
trečioje vietoje, atsilikdamas nuo 
pirmaujančio belgo V. Neliseno 4 
sekundėmis.

V. Nelisenas 161 km įveikė per 4 
vai. 18 min. ir 46 sekundes A. Kas
putis kurį laiką pirmavo ir laimėjo 
du tarpinius finišus, tačiau etapo 
pabaigoje lietuvis, atstovaujantis 
prancūzų komandą "Chazal“, nu
sileido dviem dviratininkams, kurie 
jį aplenkė.

Antrajame etape A. Kasputis 
nepateko į pirmąjį dešimtuką ir 
bendroje įskaitoje užėmė 10 vietą. 
Visos distancijos ilgis - 1356 km.

Kristin Schuler 
atvežė j Lietuvą 

Šarūno taurę

Kovo 8-ąją Šarūno Marčiulionio 
bičiulė amerikietė Kristin Schuler 
baigė viešnagę Lietuvoje. Ameri
kietė, beje, neblogai kalbanti lietu
viškai, atvežė į Lietuvą Šarūno tau
rę, dėl kurios dabar kovoja aštuo- 
nios komandos, žaidžiančios Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyklos 
salėje, taip pat "Šarūno“ viešbučio 
Vilniuje kavinės krepšinio atributiką 
papildysiančias Sietlo "SuperSo- 
nics“ žaidėjų Sh. Kempo, S. Mar
čiulionio uniformas.

K. Schuler lankėsi Lietuvoje jau 
trečią kartą. Šįsyk ji atvyko su rei
kalais: apžiūrėjo, kaip įrengiami 
"Šarūno“ viešbučio priestatas, resto
ranas, konferencijų salė. Kristin tė
vas Mike Schuleris buvo vienas iš 
"Golden State Warriors“ trenerių, 

vėliau tapo "Sacramento Kings“ 
klubo antruoju treneriu. Kristin 
Schuler yra baigusi žurnalistiką, 
kaip, beje, ir Šarūnas Marčiulionis. 
Tačiau talkindama tėvui ji pamėgo 
krepšinį, ir tai tapo daugiau negu 
hobiu, tiesiog jos gyvenimo būdu. 
Dabar Kristin padeda Šarūnui.

Kristin Schuler "Lietuvos rytui“ 
papasakojo, kad jiedu įsikūrė nedi
deliame Sietlo priemiestyje Belle
vue. Šarūnas puikiai apsisprato su 
nauja aplinka, jį greitai pamėgo kai
mynai, Sietlo krepšinio aistruoliai, 
vietos lietuviai.

Kristin lanko intensyvius lietuvių 
kalbos kursus Vašingtono univer
sitete, nes nori kuo greičiau išmokti 
lietuviškai. "Kalbą stengiuosi tobu
linti ir čia, Lietuvoje, ir šnekėdamas! 
su Šarūnu“, pasakojo amerikietė. 
Kristin sakė, jog Šarūnas yra labai 
laimingas, galėdamas rungtyniauti 
NBA, tačiau žaisti artėjančiame 
Europos čempionate Graikijoje jam 
nepaprastai reikšmingas įvykis - 
tuomet jis galės atstovauti savo 
Tėvynei.

Amerikietė mano, kad Lietuvai 
tikriausiai bus nelengva kovoti Atė
nuose, nes rungtynėms su Barse
lonos žaidynių prizininkais visai 
kitaip nusiteiks varžovai. "Be to, šis 
čempionatas juk bus ir atranka į 
Atlantos olimpiadą“, pasakė Kristin 
Schuler, kuri pati tikisi nuvykti į 
Atėnus ir pamatyti Europos čem
pionatą.

Benjaminas Zelkevičius - 
Lietuvos futbolo 

rinktinės vyriausiasis 
treneris

”Žalgirio-EBSW“ futbolo klubo 
vyriausiasis treneris Benjaminas 
Zelkevičius pasirašė sutartį su Lie
tuvos futbolo federacija. Nuo kovo 
4 d. jis yra Lietuvos rinktinės vy
riausiasis treneris. Sutartis galioja 
iki 1998 m. pasaulio čempionato 
pabaigos.

Valdas Ivanauskas 
žaidžia gerai

"Hamburgo“ treneris B. Mohl- 
mannas gerai įvertino Valdo Iva
nausko žaidimą paskutiniosio
se rungtynėse su Gelzenkircheno 
"Schalbu“, nors Valdas ir neįmušė 
nė vieno įvarčio, rašo "Lietuvos 
aidas". Valdas per šias rungtynes 
žaidė 75 minutes ir gavo geltoną 
kortelę. "Hamburgas" nugalėjo 
"Schalbu“ rezultatu 3:0.

Vienos "Austria-Memphis" ir 
Štairo "Worwarts“ rungtynėse Ar
minas Narbekovas 76-ąją žaidimo 
minutę įmušė pirmą įvartį. Bet tai 
nebuvo lemtingas įvartis, nes 78-ąją 
minutę Štairo žaidėjai sulygino re
zultatą 1:1.

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Specialist Eastern European Travel

Kviečiame į tautinę vasaros stovyklą Dieveniškėse
Dieveniškių kraštas - siaura žemės 

juosta Lietuvos pietryčiuose, nutolusi 
nuo Vilniaus 70 km, iš trijų pusių 
apsupta Baltarusijos teritorijos. Šis 
kraštas per paskutinį šimtmetį pavirto 
lietuviškai kalbančių gyventojų sala. 
Čia išsilaikė labai senos lietuvių 
liaudies dainos, papročiai, kurių jau 
nebėra kitose Lietuvos vietose. Ke
lios dešimtys "gatvinio“ tipo kaimų 
išsaugojo senąją Aukštaitijos archi
tektūrą. Krašte gausu senovės pa
minklų - pilkapių, yra Bečionių pilia
kalnis, akmuo Mokas, akmuo "Už
keiktos vestuvės“ ir kt.

Palaikydami lietuvybę, kraštotyri

ninkai ir kiti Rytų Lietuvos mylėtojai 
čia rengė ekspedicijas, vakarones.

Šiais metais rugpjūčio 7-13 dieno
mis sumanyta stovykla rengiama pa
gal didelį pasisekimą turėjusių Ra- 
muvos stovyklų pavyzdį - mokomasi 
vietinių liaudies dainų, šokių, susipa
žįstama su krašto istorija, lankomi 
gamtos ir istorijos paminklai, rengia
mos ekskursijos, vakaronės, senovi
nės šventės. Šią stovyklą pamėgo ir 
kitataučiai - atvažiuoja latvių, vokie
čių, prancūzų.

Gyvenama bus Dieveniškių žemės 
ūkio mokyklos bendrabutyje (su val
gykla) ir palapinių stovykloje. Galima 

bus ir patiems pasigaminti maisto.
Piniginės išlaidos: nakvynė bend

rabutyje - 4 Lt už parą, maitinimas 
valgykloje - 10 Lt per dieną, kelionė 
iš Vilniaus į Dieveniškes 5 Lt. Mokė
ti reikės ir už ekskursijų autobusus.

Rengėjai: Lietuvos Ramuvų Są
junga - Jonas Trinkūnas, 2009 Vil
nius, Vivulskio 27-4, tel. 26 29 66; 
Rytų Lietuvos kultūros centras - Sigi
tas Morkūnas, Vilnius, Jakšto 9, tel. 
61,95 57; Dieveniškėse - Asta Žilienė 
- tel. 8250-54 125; (d.) 8250-46-624.

I tą stovyklą kviečiame ir užsie
nyje gyvenančius tautiečius, ypač jų 
jaunąsias atžalas.

Kelionė į Vilnių (Lietuva) 
iš Londono ir Mančesterio.

Kainos nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Tel 0706 868765
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Ui aukų nuoširdžiai dėkojame.

MANČESTERYJE
DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d. DBLS Mančesterio 
skyrius surengė lietuvių klube metini 
narių susirinkimą. Jame valdyba ir 
revizijos komisija pateikė praneši
mus. išrinko valdybą bei revizijos 
komisiją 1995 metams ir išnagrinėjo 
skyriaus reikalus. Susirinkime daly
vavo iš Londono atvykęs DBLS 
sekretorius V. O'Brien.

Susirinkimą pradėjo ir jam vado
vavo skyriaus pirmininkas A. Po- 
dvoiskis, sekretoriavo S. Lauruvėnas. 
Pastarasis perskaitė paskutinio susi
rinkimo protokolą. Su iždo būkle su
pažindino iždininkas J. Šablevičius. 
Revizijos komisijos aktą perskaitė H. 
Pargauskas.

Apie skyriaus veiklą pranešimą 
perskaitė pirmininkas. Skyriaus per 
metus surengė Vasario 16 ir Kovo 
11 d. bei Tautos Šventės minėjimus, 
prisidėjo prie Išvežtųjų minėjimo. 
Su organizacijomis sugyvenimas 
buvo geras. Dabar skyrius turi 40 
narių, norima, kad būtų daugiau. 
Mančesterio ribose yra keturi sky
riai: Boltono. Leigh. Ročdalės ir 
Mančesterio (pastarasis yra centri
nis). Planuojama pirmuosius tris 
skyrius įjungti j Mančesterio skyrių.

PAMALDOS
Derbyje - kovo 18d., 14 vai.. 

Bridge Gate. Talkina kan. V. Ka
maitis. Išpažintys nuo 13.15 vai.

Noltinghamc - kovo 18 ir 19 d. 
Židinyje talkina kan. V. Kamaitis. 
Kovo 18 d„ 19 vai., išpažintys nuo 
18 vai. Kovo 19 d.. 11.15 vai., išpa
žintys nuo 10.30 vai.

Wolverhamptone - kovo 19 d.. 
15 vai.. Šv. Petre-Pauliuje. Talkina 
kan. V. Kamaitis. Išpažintys nuo 
14.15 vai.

Manchcsteryje - kovo 25 d.. 3 
vai. Talkina kun. S. Matulis MIC. 
Išpažintys nuo 2.30 vai.

Nottingham? - kovo 26 d.. 11.15 
vai.. Židinyje.

Gloucesteryjc - vietos ir Strou- 
do lietuviams, balandžio I d., Šv. 
Petre. 12 vai. Išpažintys nuo 11 vai. 
Patarnauja kun. J. Sakevičius, MIC
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nes juose narių mažai, veiklos nėra.
Susirinkimui pageidaujant ir senai 

valdybai sutinkant, valdyba ir revizi
jos komisija paliktos tos pačios. 1995 
metų valdybą sudaro; pirmininkas A. 
Podvoiskis, sekretorius - S. Lauruvė
nas, iždininkas - J. Šablevičius. Revi
zija: V. Paulauskas (pirm.) ir H. Par
gauskas.

Atstovas į DBLS suvažiavimą 
Londone neišrinktas, nes neatsirado 
norinčio vykti. Tikimasi jį surasti 
vėliau.

Aptarti Lietuvių namų. Sodybos ir 
ambasados reikalai. DBLS sekreto
rius V. O'Bnen pareiškė, kad Sąjun
gos valdyba nieko neturi prieš, jei 
Mančesterio skyriai susijungs. Taip 
pat buvo prisimintas Romo Šilerio 
"Europos lietuvyje" Nr. 4 paskelbtas 
straipsnis "Konstituciniam teismui 
darbo daug", kuriame minimas 
Landsbergio "dekretas" išpilietinti 
visą išeiviją, t. y. trečdalį tautos. Dėl 
to visi susirūpino. Šis dalykas nėra 
patvirtintas, nei paneigtas, todėl ne
buvo galima nieko konkretaus nutar
ti. Laukiama, ką tuo reikalu pasakys 
Tėvynės Sąjunga (LK). ("EL“ Nr. 10 
paskelbė, kad tokio "dekreto“ nėra; 
redakcija V. Landsbergį atsiprašė - 
ELR).

Naujai valdybai linkime sėkmės.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 25 d., tuoj po skyriaus su
sirinkimo. įvyko tradicinis Užgavė
nių vakaras. Jį surengė ir finansavo 
Mančesterio lietuvių klubas. B. 
Kupstienė ir S. Keturakienė prikepė 
daug įvairių blynų, jais pasivaišino 
visi, o po to visi ragavo saldumynų ir 
kavos.

Esame visi dėkingi klubo valdy
bai už surengtą Užgavėnių vakarą ir 
šaunią progą pasižmonėti bei pasi
linksminti.

DISKUSIJOS DĖL 
EUROPOS LIETUVIO“

PRANEŠIMO

Vasario 26 d. St. Chad s bažny
čioje kan. V. Kamaitis iaikė lietu
viškas pamaldas, po kurių visi at
vyko j lietuvių klubą.

Iš Valijos j pamaldas buvo at
vykęs Lietuvos Tėvynės Sąjungos 
(LK) atstovas Anglijoje Eimutis 
Šova su ponia. Jis lietuvių klube 
pateikė išsamų pranešimą apie 

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

"Europos lietuvyje" Nr. 4 R. Šilerio 
paskelbtą straipsnį "Konstituciniam 
teismui darbo daug", kuriame mini
mas Landsbergio "dekretas" išpilie
tinti visą išeiviją. Tuo reikalu anks
čiau L. Andrikienei buvo parašytas 
laiškas, bet atsakymo negauta, nes 
Lietuvoje vyksta pasiruošimas savi
valdybių rinkimams. E. Šova, rem
damasis Tėvynės Sąjungos (LK) 
išleistais potvarkiais Lietuvos pilie
tybės atstatymo reikalu, aiškino, 
kad tokio "dekreto" nėra, kad tas 
"dekretas" yra tik korespondento 
išsigalvojimas. Dėl to įvyko gyvos 
diskusijos ir pareikšta įvairių nuo 
monių. Kadangi žinia nepatvirtinta, 
apsispręsta palaukti ir sužinoti, ką 
tuo reikalu pasakys kitos užsienyje 
esančios lietuvių bendruomenės bei 
Tėvynės Sąjunga (LK).

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Kovo 4 d. MLK bendrija Mančes
terio lietuvių klube surengė Šv. Ka
zimiero minėjimą. Kadangi pasitaikė 
blogas oras, žmonių nesusirinko daug.

Minėjimą pradėjo ir jam vadova
vo H. Vaineikis. Jis pasveikino susi
rinkusius ir pakvietė A. Podvoiskį 
skaityti paskaitos. Prelegentas savo 
paskaitoje, remdamasis įvairiais isto
riniais šaltiniais, vaizdžiai nusakė Šv. 
Kazimiero gyvenimą ir tas aplinky
bes, kurios jam pelnė altoriaus garbę 
bei gausias dangiškas malones, jo 
teiktas prašantiems. Prisiminta, kad 
jis Vyties pavidalu 1518 m. pervedė 
lietuvių kariuomenę per patvinusią 
Dauguvą ir padėjo sumušti daug gau
sesnę maskviečių kariuomenę. O kai 
rusai 1665 m. užėmė Vilnių ir rusų 
kariuomenės vadas Šeremetjavas te
bestovėjo apie Polocką, kur arklidė- 
mis buvo pavertęs katalikų bažnyčią, 
jam pasirodė jaunikaitis (Šv. Kazi
mieras) ir tarfe: "Jūs esate bausmė 
manajai tautai užjos nuodėmes, bet ji 
darys atgailą ir bus išklausyta, o jus 
Dievas taip prispaus, kad ir už Uralo 
nerasite išsigelbėjimo". Ta pranašys
tė dar neišsipildė. Tas rodo, kad kaž
kas dar turi įvykti, nes i pasaulį Taika 
dar neatėjo.

Meninėje dalyje V. Bernatavičius 
ir H. Vaineikis padeklamavo po eilė
raštį.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
"Marija Marija".

A. P-kis

NOTTINGHAME
PAMINĖJOME 

VASARIO 16-ĄJĄ
Šią garbingą šventę minėjome jau 

77 kartą. Lietuvai išbuvus per šimtą 
metų rusų caro priespaudoje, neprik
lausomybės paskelbimas buvo dide
lis ir atsakingas žingsnis, pareika
lavęs daug drąsos ir pasiryžimo. Tą 
žingsni nebijojo padaryti Vilniuje iš
rinkta Lietuvos Taryba, kurios narių 
vardai neišdildomai įrašyti mūsų 
istorijos puslapiuose ir minimi su 
pasididžiavimu.

Nepriklausomybės paskelbimas 
buvo tik valstybės gyvenimo pradžia. 

Mano brangiausios mamos Emilijos Dičpetris atminimui, kuri 
1993 m. kovo 14-ąją užmigo amžinuoju miegu Bradforde, Anglijoje.

Mes niekuomet tavęs nepamiršime ir visada ilgėsimės. Be tavęs 
jaučiamės vieniši. Ilsėkis ramybėje, Brangi Mamyte.

Rasytė su šeima

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos direktorių 
valdyba dėl Mečio Bajorino mirties nuoširdžiai 

užjaučia velionio žmoną, dukrą ir sūnų.

Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės direktorių 
valdyba liūdi mirus Mečiui Bajorinui ir 

taria užuojautos žodžius velionio žmonai ir vaikams.

Reikėjo pelnyti pasaulio valstybių 
pripažinimą, atstatyti sienas, įvesti 
konstitucinę tvarką. Prasidėjo kovos, 
tiek fizinės, tiek diplomatinės, kol pa
galiau Lietuva buvo pasaulio pripa
žinta. Su šiomis kovomis yra susieti 
ir Lietuvos laisvės kovotojų vardai, ir 
užsienio politikų vardai. Jų visų pa
stangomis Lietuva atsistojo į kitų 
valstybių tarpą lygiomis teisėmis.

Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimas Kovo 11-ąją - tos kovos tęsi
nys, o Sausio 13-toji primena sava
norių kovas.

Šios trumpos istorinės santraukos 
niekada neužmiršome, o Vasario 16- 
oji visuomet mums buvo svarbiausia 
tautinė šventė, jau daug metų gyven
dami išeivijoje mes sugebėdavome ją 
tinkamai paminėti.

Dabar, veteranų eilėms retėjant, 
tas darbas vis sunkėja, bet jau atsiran
dančios naujos jėgos iš Lietuvos pa
daro jį lengvesnį ir malonesnį. Angli
joje tų minėjimų buvo keletas. Not- 
tinghame irgi bandėme neatsilikti. 
Vsario 25-tąją mes iškėlėme trispal
vę ir iškilmingai giedojome Himną. 
Minėjimas įvyko latvių klube. Jį ati
darė skyriaus pirmininkas Julius 
Damaševičius, keletu žodžių pasvei
kinęs susirinkusius ir priminęs mūsų 
pareigas tėvynei. Pagrindinę paskaitą 
spalvingai ir vaizdžiai perskaitė vi
suomenininkas Juozas Maslauskas, 
atvykęs iš kaimyninio DBLS Derby 
skyriaus praleisti keletą valandėlių 
su mumis ir pasidalinti savo minti
mis. Priminė tuos trumpus nepriklau
somybės metus, kada tikrai buvome 
laisvi, priminė ir atėjūnų padarytas 
mūsų tautai skriaudas bei kovą prieš 
juos, galop pasidžiaugė, kad Lietuva 
jau nepriklausoma, bet dar nėra tikrai 
laisva, kol valstybės valdžia neatiteks 
į nesuterštas Lietuvos sūnų rankas.

Susirinkusius pasveikino mūsų i 
gerb. kun. Steponas Matulis MIC.

Meninę programą atliko jau ilgai 
veikiantis "Gintaro“ choras, vadovau
jamas Vidos Gasperienės. Choro dai
nas akordeonu pagyvino Julie Hor- 
will, o klausytojai prisidėjo prie popu
liariausiųjų. Vakaras praėjo linksmo
je, šventiškoje nuotaikoje. Turėjome 
keletą svečių iš Lietuvos, kurie su Į 
mumis praleido šį jaukų vakarą.

Nottinghamo moterų draugijos Į 
narės pavaišino skaniais sumuštiniais Į 
ir kavute, o turtingą loteriją surengė I 
skyriaus pirmininkas J. Damaševi
čius.

Vasario 26-ąją, sekmadienio rytą, I 
Lietuvių Židinyje kunigas S. Matulis I 
laikė mišias už Lietuvos atgimimą, Į 
primindamas tautos ir religijos neper- | 
skiriamus ryšius Lietuvai sunkiais ir 
vargingais laikais.

Henrikas Gasperas

NAUJA NOTTINGHAMO 
MOTERŲ DRAUGIJOS 

VALDYBA
įvykusiame moterų draugijos su

sirinkime išrinkta nauja valdyba: F. 
Damaševičienė - pirmininkė; T. Gud- 
liauskienė - sekretorė; B. Drulienė - 
kasininkė ir A. Važgauskienė - reika
lų vedėja.

PASAULYJE
Įvyks Europos bažnyčių 

konferencij'a
Asyžiuje gegužės 12-14 dienomis 

įvyks Europos bažnyčių konferencija 
- organizacijos, jungiančios protes
tantų ir stačiatikių Bažnyčias - ir 
Europos katalikų vyskupų konferen
cijų Tarybos atstovų susitikimas. Jo 
metu bus oficialiai paskelbta apie 
antrąją Europos ekumeninę asamblė
ją. Pirmoji ekumeninė asamblėja įvy- 
ko 1989 metais per sekmines Baze
lyje. Rengiamos asamblėjos tema bus 
"Susitaikymas: Dievo dovana ir 
žmogiškos gyvybės šaltinis". Preli
minariai numatyta antrąją ekumeninę 
asamblėją surengti 1997 metų pava
sarį Australijoje, Graz mieste. Vienas 
iš Asyžiaus susitikimo tikslų ir yra 
nustatyti tikslią renginio datą bei 
vietą.

Sveikinimas Lietuvos 
maldininkams

Vasario 22-ąją po kelių mėnesių 
pertraukos bendrojoje Popiežiaus 
audiencijoje vėl dalyvavo maldinin
kų būrys iš Lietuvos. Juos šv. Tėvas 
pasveikino lietuvių kalba: ’’Garbė 
Jėzui Kristui! Nuoširdžiai sveikinu 
iš Lietuvos atvykusius maldininkus. 
Telydi jus mano palaiminimas, kurį 
siunčiu ir visiems jūsų artimiesiems. 
Per Gailestingumo Motinos užtari
mą tesubrandina Dievas jūsų gyve
nimą ir teatveria jūsų širdis priimti 
jo žodį“.

Atsiveria Vatikano 
slaptasis archyvas

Po ilgų amžių dienos šviesą išvy
do 100 dokumentų iš Vatikano slap
tojo archyvo. Dokumentai - išpažin
tys ir įvairūs prašymai - rašyti 1451- 
1586 metais ir adresuoti tuo metu 
bažnyčią valdžiusiems popiežiams. 
Juos į atskirą knygą, pavadintą ’’Šven
tieji ir nusidėjėliai“, surinko ir išleido 
Filippo Tamburini. Knygos pristaty
mas įvyko vasario 24 dieną Vati
kane, Teutonicum kolegijos bibliote
koje. Šimte iš vadinamojo Penitenci- 
jarijos registro dokumentų kreipia
masi į popiežių prašant malonės, 
absoliucijos, dispensų, indultų, apgy
nimo ir protekcijos. Dokumentuose 
atsispindi tamsioji ano meto žmogaus 
gyvenimo pusė: žmogžudystės, sek
sualiniai nusikaltimai, zoofilijos, ra
ganavimo ir magijos atvejai, prievar
tinė vienuolystė, pinigų ir net popie
žinių dokumentų padirbinėjimai. Tie
sa, ne visi iš šimto vėl dienos šviesą 
išvydusių dokumentų yra neigiami. 
Tarp jų iki šiol buvę nežinomi Borgia 
prašymai ir vienas Bažnyčios dak
tarės bei šventosios - Teresės iš Avi- 
los kreipimasis į popiežių.

Ragina branginti 
tikrą meilę

Kiekvieną pirmadienį per Floren
cijoje veikiančią katalikišką radijo 
stotį "Radio Monte Serra" kalba 
Florencijos arkivyskupas kardinolas 
Silvano Piovanelli. Vieną dieną jis 
kreipėsi pirmiausia į Florencijos jau
nus žmones, ragindamas juos apgin
ti tikros meilės vertę. Pretekstu to
kiam kreipimuisi pasitarnavo kairių
jų jaunimo organizacijų šv. Valenti
no dieną mokyklose ir šokių salėse 
dalinti prezervatyvai. Kardinolo Pio
vanelli žodžiais tariant, ši iniciatyva 
ne tik pažeidžia moralinį įstatymą, 
bet žeidžia ir žmogaus orumą. To
kios akcijos ne kas kita, kaip vyro ir 
moters meilės subanalinimas, kuriuo 
kėsinamasi į atsakomybės jausmą. 
Tai tiesiog vagystė, nes iŠ jauno 
žmogaus vagiamas vyro ir moters 
šeimoje išgyvenamo nuolatinio gi
laus džiaugsmo bei giedrumo įvaiz
dis ir peršamos akimirką trunkan
čios emocijos.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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