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IIETU VIS AA
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2002 m. sausio 17 d. Nr.2 (2529)

PAMININT SAUSIO 13-ąją

LIETUVA ' 1991.01.13
Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę. 
Nepriklausomybę.
1989- jų metų rugpjūčio 23-sios Baltijos kelias parodė: 
MES ESAME!
1990- jų metų Kovo 11-oji paskelbė: 
LIETUVOS VALSTYBĖ YRA!
1991- jų metų sausio 13-oji patvirtino:
MES BŪSIME!
Lietuvos Nepriklausomybės priešai taikė tiesiai į širdį. Buvo šaudoma į 
laisvą žodį, į lietuviška^ kalbą. Vėl, kaip ir knygnešių laikais, sunkūs sve
timšalių batai pirmiausia trypė laikraštį, žurnalą knygą nes iš jų skli
do”...IR ŠVIESA IR TIESA”.
Tiesioginių įvykių liudininkų prisiminimai....
Raimondas Šilanskas
Telšiai____________________________________________________
Pradėjus šaudyti patrankoms, pirmiausia išbyrėjo šalia esančių gyve
namųjų namų langai. Daugeliui Čia buvusių per ausis pradėjo veržtis 
kraujas. O tankistai prieš pat mūsų nosis mosavo tankų vamzdžiais, 
norėdami įvaryti panikos ir baimės. Pajutau, jog šalia manęs suklupo 
sužeistas žmogus. Tuo metu, kai pasilenkiau jį pakelti, nuo desantinin
ko per plaštaką gavau su sunkiu metaliniu strypu ir tik atsitiktinumo 
dėka spėjau ranka prisidengti galvą. Kai po kelių sekundžių atsigręžiau 
atgal, už manęs gulėjo jau keturi lavonai, šalia jų suklupusiai moteriai 
iš burnos veržėsi šventos giesmės žodžiai: “Marija, Marija, švenčiausia 
Marija...’. Baisiausia, jog desantininkai neleido paimti lavonų. Savo 
akimis mačiau, kaip tankai traiškė žmones, kaip vienas desantininkas 
šautuvo buože suknežino moteriai galvą.
Rinkome sužeistuosius, tačiau greitosios pagalbos mašinos negalėjo 
privažiuoti paimti jų, nes aplinkui stovėjo daugybė automobilių. Tad 
vyrai sukibę kėlė juos ant rankų, kad galėtų padaryti greitajai pagalbai 
taką. Tik po to, kai viskas šiek tiek atslūgo, pajutau, jog esu permirkęs 
krauju.
Andrius Šaikus
Gydytojas traumatologas,Vilnius
Tragiškąją naktį aš išgirdau mieste šūvius. Iškart įsijungiau tele- 
vizorių, kurio programa tuoj pat nutrūko. Tada supratau, kad gali 
būti sužeistų, reikalinga mano pagalba. Aš išbėgau į kiemą ir

su savo mašina atvykau į li
goninę.Čia jau buvo daug 
sužeistųjų ir net užmuštų. 
Jau dirbo keturios operaci
nės, daug gydytojų.
Lavonai buvo su šautiniais 
sužalojimais. Daugumas li
gonių taip pat buvo sužaloti 
šaunamaisiais ginklais.
Tokių vaizdų man dar neteko 
matyti. Girdėdavome, kad 
panašūs baisūs dalykai vyks
ta kitur, tai būdavo neramu. 
Bet kai visa tai aš pamačiau 
savo akimis, apėmė siaubas. 
Juk mūsų žmonės tikrai šito 
nesitikėjo. Kai aš išgirdau 
šūvius, nutrūko televizijos ir 
radijo transliacija, suvokiau, 
kad vyksta perversmas.
Vidas Janaudis__________
Vilnius
Aš buvau toje medikų grupėje, 
kuriuos praleido į desantininkų 
užimtą televizijos bokš- 
tą.Desantininkai buvo ramūs, 
rūkė, kai kurie vos apdaužyti.! 
juos žiūrint, atrodė, jog žmonės 
ilsisi po kasdieninio darbo. 
Vienas bandė aiškinti”Baku 
buvo baisiau !”Po to nutilo ir 
lyg pradėjo teisintis:”Kam 
žmonės lenda po tankais!Jeigu 
mums įsakymas duotas — mes 
vis vien užimsim! Jeigu jau 
mes atvykom - tai tegu žmonės 
atsitraukia.Po to jau valdžios 
aiškinsis”.

Liudijimų ištraukos paimtos iš 
knygos

“Lietuva.
Dokumentai, liudijimai, atgar

siai.
1991.01.13”
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—Į Europos komiteto prie Lietuvos
73 Respublikos Vyriausybės

Pranešimas spaudai

Lietuva jau turi matuotis
\ 4 J būsimos ES narės rūbą.

Vyriausias euroderybininkas Petras 
Auštrevičius teigia, kad Lietuvai jau reikia 

keisti kandidatės į Europos Sąjungą rūbą ir pradėti matuotis būsimos 
narės drabužius.

Euroderybininkas, kalbėdamas Lietuvos diplomatinių 
atstovybių vadovų metiniame pasitarime, pabrėžė, jog iki derybų su ES 
pabaigos likus 24-iems mėnesiams, Lietuva yra baigusi derėtis dėl 21 iš 
31 derybinio skyriaus, tačiau paskutiniais derybų metais atsipalaiduoti 
negalima.

Pasak P.Auštrevičiaus, ateinančių metų pradžioje Lietuva su ES 
aktyviai derėsis dėl finansinio paketo, kuriame bus numatyta ES parama 
Lietuvai žemės ūkio, regioninės plėtros ir biudžetinių nuostatų 
(mokėjimo į ES biudžetą grafikas) srityse. Lietuva taip pat laukia, kol 
ES apsispręs dėl finansinės paramos uždarant Ignalinos atominę 
elekrinę.

Euroderybininko teigimu, Lietuva 2002 metais turi aktyviai 
ruoštis finansinės ES paramos įsisavinimui, toliau tęsti ūkio reformas, 
investuoti į informacinių sistemų kūrimą, priimti sprendimą dėl 
Ignalinos atominės elektrinės ateities, gerinti valstybės tarnautojų darbo 
kokybę bei skirtingų institucijų bendradarbiavimą.

Pasak P.Auštrevičiaus, ypatingas dėmesys ateinančiais metais 
bus skirtas visuomenės informavimui apie pasirengimą nary^ei ES ir 
būsimus pokyčius.

Kaip rodo visuomenės nuomonės apklausos, per metus beveik 
13 proc. (nuo 27 proc. iki 39,9 proc.) išaugo skaičius gyventojų, 
manančių, kad yra pakankamai informacijos apie eurointegraciją.

Šio mėnesio(gruodžio) apklausų duomenimis, jei vyktų 
referendumas, už Lietuvos narystę ES balsuotų 46,4 proc. apklaustųjų. 
Euroderybininkas teigia, kad visuomenės parama sumažėjo pradėjus 
derėtis dėl sudėtingų sektorių - mokesčių, energetikos.

Lietuva derybas su ES ketina baigti kitąmet, o 2004 metais 
siekia tapti ES nare.

EK informacija

Lietuvos 2001-jų Metų žmogumi išrinktas 
A.Brazauskas

Tik šiemet iš pensijos į aktyvią politiką sugrįžusį Premjerą 
Algirdą Brazauską Lietuvos gyventojai išrinko 2001-ųjų Metų 
žmogumi. (ELTA).

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos . bei viešosios 
nuomonės tyrimų kompanijos "Baltijos tyrimai" atliktos 
reprezentatyvios apklausos duomenimis, jis surinko 17,4 proc. balsų ir 
tik procentu aplenkė vieną pačių populiariausių šalies politikų - 
Prezidentą Valdą Adamkų.

Taip panašiai Lietuvos 
gyventojai du pretendentus į 
Metų žmogaus titulą vertino tik 
vienąkart per tokių tyrimų 
istoriją - 1996-aisiais, kai po 
sėkmingų Seimo rinkimų 
konservatorių lyderis Vytautas 
Landsbergis šiemetinį laureatą 
aplenkė irgi tik vienu procentu.

Šeštadienį apklausos 
rezultatus paskelbusio
dienraščio "Lietuvos rytas"
teigimu, per pastaruosius 
devynerius metus Metų
žmogumi A.Brazauskas 
išrenkamas jau šeštąjį kartą, o 
jo pavardė tarp
penkių dažniausiai minimų yra 
patekusi visus devynis kartus 
renkant Metų žmogų.

Šiemet Metų žmogaus 
rinkimuose Premjerui
nesutrukdė nugalėti per jo
vadovavimo Vyriausybei
laikotarpį padaryti nepopuliarūs 
sprendimai - akcizų pakėlimas 
derinantis prie ES normų, pelno 
mokesčio 
lengvatų panaikinimas.

Beje, šiemet
A.Brazauskas laimėjo ir 
netradiciniuose rinkimuose - jis 
iš šalies politikų lietuviams 
pasirodė panašiausias į 
geraširdį animacinio filmo 
žaliūką Šreką.

Šiemetėje apklausoje iš 
viso buvo paminėtas 81
visuomenės veikėjas, pernai - 
74. Daugiausiai paminėta
politikų - 30, televizijų laidų 
vedėjų, žurnalistų, aktorių, 
režisierių, dainininkų 
28, sportininkų, trenerių - 9, 
dvasininkų - 7, kitų - 7.

Kaimyninėse šalyse - 
Latvijoje ir Estijoje - Metų 
žmonėmis tapo valstybių 
vadovai. Latvijoje - prezidentė 
Vaira Vykė-Freiberga,
populiariausias Estijos žmogus 
yra Arnoldas Riuitelis (Arnold 
Ruutel).

Eltos korespondentė Džolita 
Mikulskaitė
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
Darbą Izraelyje pradeda naujasis 

Lietuvos ambasadorius
Vilnius,(BNS). Darbą Izraelyje pradeda 

naujasis Lietuvos ambasadorius Alfonsas Eidintas.
A.Eidintas Izraelyje pakeitė Romą Misiūną, 

kuris taip pat buvo Lietuvos ambasadorius Pietų 
Afrikos Respublikai ir Kiprui. R.Misiūnas darbą 
Izraelyje baigė gruodžio 31 dieną.

Iki šiol A.Eidintas dirbo URM patarėjų 
grupėje ambasadoriumi ypatingiems pavedimams. 
1993-1997 metais A.Eidintas dirbo Lietuvos 
ambasadoriumi JAV, Meksikai ir Kanadai.

A.Eidintas yra autoritetingas istorikas, vienas 
žymiausių holokausto tyrėjų, kelių knygų autorius.

Užsienio reikalų viceministras 
Justas Vincas Paleckis

Naujuoju, penktuoju užsienio reikalų 
viceministru paskirtas buvęs Lietuvos
ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Justas 
Vincas Paleckis.
Pasak URM pranešimo, kol kas naujasis viceministras 
kuruos ryšius su Seimu bei santykių su pasaulio žydų 
bendruomenėmis, holokausto ir žydų kultūrinio 
paveldo klausimus.
Artimiausiame kolegijos posėdyje bus svarstoma 
ministerijos reforma, kurioje numatoma patikslinti 
viceministrų kompetencijos sferas.
60-metis Nepriklausomybės akto signataras Justas 
Vincas Paleckis 1993-1996 metais buvo tuometinio 
prezidento Algirdo Brazausko patarėjas užsienio 
politikai, 1996-2001 metais buvo Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje.
Prezidento dekretu iš ambasadoriaus pareigų 
J.V.Paleckis atšauktas nuo gruodžio vidurio, ir iki 
paskyrimo viceministru dirbo URM generaliniu 
inspektoriumi.
J.V.Paleckis Vilniaus universitete yra baigęs 
žurnalistikos specialybę bei mokęsis Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministerijos aukštojoje diplomatinėje 
mokykloje, dirbęs Sovietų Sąjungos ambasadose 
Šveicarijoje ir Vokietijoje.
Lietuvos spaudoje yra pasirodę pranešimų, kad 
J.V.Paleckis gali būti vienas pretendentų į 
Socialdemokratų partijos kandidatus per kitais metais 
numatytus Lietuvos prezidento rinkimus.
Iki šiol ministro Antano Valionio vadovaujamoje 
URM buvo keturi užsienio reikalų viceministrai - 
atsakingas už dvišalius santykius Evaldas 
Ignatavičius, integraciją į NATO kuruojantis Giedrius 
Čekuolis, už eurointegraciją atsakingas Rytis 
Martikonis bei ryšius su tarptautinėmis 
organizacijomis kuruojąs Darius Jurgelevičius.

Britų istoriko knyga apie Lietuvą 
išleista ir lietuviškai

'■ * " .. ’ 1 ■ J t W

’’Baltų lankų” leidykla išleido Vilniuje 
dirbančio žinomo britų istoriko, viduramžių tyrinėtojo 
Stiveno C.Rouelo (Stephen C.Rowell) knygos: ”B 

viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Pagonių imperija 
Rytų ir Vakarų Europoje, 1295-1345” vertimą Į 
lietuvių kalbą.

Istorijos mokslų daktaras S.C.Rouelas 
(Stephen C.Rowell) įvairių šalių spaudoje yra 
paskelbęs per tris dešimtis publikacijų 
apie Viduramžių Europą ir to laikotarpio Lietuvą. 
Mokslininkas dėstė Kembridžo (Cambridge) 
universiteto koledže, 1993 m. pradėjo dirbti 
Klaipėdos universitete. Nuo 1999 m. rudens dirba 
Lietuvos istorijos institute.

S.C.Rouelo (Stephen C.Rowell) knyga 
’’Pagonių imperija Rytų ir Vakarų Europoje” pirmą 
kartą anglų kalba buvo išleista 1994 metais 
Kembridž’o universiteto leidykloje.

Lietuviškojo vertimo skaitytojams šis veikalas 
įdomus tuo, kad jame apžvelgiamas visas didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino valdymo laikotarpis, 
karinė ir diplomatinė veikla balansuojant tarp pagonių 
tikėjimo, Vatikano ir krikščioniškųjų valstybių 
politikos. Taip pat knygos autorius nagrinėja 
kunigaikščio Algirdo valstybinę politiką Rytuose bei 
stačiatikių metropolijos kūrimą Lietuvoje.

Knygoje yra kelios istorinių šaltinių 
faksimilės, o veikalo pabaigoje pridedami stačiatikių 
Bažnyčios hierarchų sąrašai 1283-1461 m. bei rusų 
šaltiniai apie tai, kaip lietuviai užėmė Kijevą 1322- 
1323 m.

Knyga išleista 4 tūkst. egzempliorių tiražu.
Eltos korespondentė Laura Pačtauskaitė 

j

Popiežius paskyrė naujus Telšių, 
Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupus

Popiežius Jonas Paulius antrasis priėmė 
Telšių, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupų 
atsistatydinimus bei paskyrė naujus vyskupus.

Kaip pranešė Lietuvos vyskupų konferencija, 
Telšių vyskupu buvo paskirtas Lietuvos vyskupų 
konferencijos generalinis sekretorius, Vilniaus 
arkivyskupo augziliaras 57-erių metų vyskupas Jonas 
Boruta.
Panevėžio vyskupu popiežius paskyrė Telšių vyskupo 
augziliarą 63-ėjų metų vyskupą Joną Kaunecką, 
Vilkaviškio vyskupu - Kauno arkivyskupo augziliarą 
44-erių metų vyskupą Rimantą Norvilą.
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
KĄ SVARBU ŽINOTI PENSININKUI, 
PERSIKELIANČIAM
GYVENTI Į LIETUVĄ
Pensijų apmokestinimas

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius 
įstatymus jūsų pensija Lietuvoje nebus 
apmokestinta, jeigu ji apmokestinta ją 
mokančioje šalyje. Jeigu pensija visiškai 
neapmokestinta toje šalyje, iš kurios ją gaunate, 
Lietuvoje už ją numatytas 20% mokestis.

Pensija pradedama apmokestinti praėjus 
pusei metų nuo atvykimo į Lietuvą. Su kai 
kuriomis šalimis Lietuva yra sudariusi dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartis, kurios numato 
kitokį pensijų apmokestinimą. Pavyzdžiui, kai 
Lietuva ir JAV ratifikuos jau sudarytą tarpusavio 
sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, 
pensijų, gaunamų iš JAV, apmokestinimo tvarka 
pasikeis. Pagal nurodytą sutartį Lietuvoje reikės 
mokėti mokestį tik už pensijas, gaunamas iš 
privačių fondų ir tik už tą šių pensijų dalį, už 
kurią turėtumėte mokėti mokesčius, jeigu 
gyventumėte Jungtinėse Valstijose. Lietuvoje jau 
yra įsigalioję dvigubo apmokestinimo išvengimo 
sutartys su šiomis šalimis:
1. Airija 10. Latvija
2. Baltarusija 11. Lenkija
3. Čekija 12. Moldova
4. Danija 13. Norvegija
5. Estija 14. Prancūzija
6. Italija 15. Suomija
7. Kanada 16. Švedija
8. Kazachstanu 17. Ukraina
9. Kinija 18. Vokietija

Pensijų apmokestinimo tvarką kurią nustato 
šios sutartys, galima sužinoti jūsų šalyje 
esančioje Lietuvos diplomatinėje tarnyboje arba 
Lietuvių Grįžimo į Tėvynę Informacijos Centre 
(www.lgitic.lt).

Be to, Lietuvos Prezidentas, jungtinė JAV 
lietuvių bendruomenės ir Seimo atstovų komisija 
bei mūsų Informacijos centras jau paragino 
Lietuvos Vyriausybę priimti sprendimus, kurie 
atleistų nuo mokesčių visus pensininkus, 
gaunančius pensijas iš užsienio. Tikimės, kad 
artimiausiu metu Lietuvoje įsigalios palanki 
grįžtantiems į Lietuvą tvarka.

Pensijų persivedimas į Lietuvą
Paprastai lietuviai, persikeliantys gyventi 

į Lietuvą pensijas nukreipia į savo sąskaitą 
banke, kuris yra pensiją mokančioje šalyje.

Atvykę į Lietuvą per pasirinktą Lietuvos banką 
jie tik laikas nuo laiko persiveda reikiamą pinigų 
sumą į Lietuvą iš savo sąskaitos užsienio banke. 
Aišku, jeigu pageidaujate, jūs galite sutvarkyti 
pensijos pervedimo reikalą taip, kad įstaigą 
mokanti Jums pensiją pervedinėtų pensiją 
tiesiogiai į sąskaitą Lietuvoje.

Tam reikia atsidaryti sąskaitą kuriame 
nors Lietuvos banke ir kreiptis į pensiją jums 
mokančią įstaigą dėl pensijos pervedinėjimo į šią 
sąskaitą. Prieš atsidarydami sąskaitą Lietuvos 
banke, išsiaiškinkite, ar pasirinktas bankas turi 
galimybių pervedinėti pinigus iš pensiją Jums 
mokančios šalies.

Dėl Lietuvos bankų patikimumo baimintis 
nevertėtų. Lietuvoje yra patikimų bankų. 
Pavyzdžiui "Vilniaus bankas", kurio kontrolinis 
akcijų paketas priklauso vienam stambiausių 
Švedijos bankų, arba Lietuvos taupomasis 
bankas, kuriame už laikomus indėlius garantuoja 
Lietuvos Vyriausybė. Be to, Lietuvos vyriausybė 
garantuoja 100% kompensaciją už indėlius iki 10 
000 litų, laikomus komerciniuose Lietuvos 
bankuose. Už indėlius, viršijančius 10 000 litų, 
Vyriausybės garantuojama kompensacija nesiekia 
100%. Bankai pinigus pensininkams išmoka taip, 
kaip pageidauja pensininkas. Bankuose savo 
pinigus galima laikyti ir užsienio valiutą ir litais.

Sveikatos draudimas
Lietuvoje jūs turėsite Valstybinį sveikatos 

draudimą. Šis draudimas nieko nekainuos, nes 
pensininkų draudimo išlaidas apmoka Lietuvos 
Vyriausybė. Norint apdrausti savo sveikatą jums 
tereikės pasiimti su savimi Lietuvos piliečio pasą 
raštą iš ambasados, kad esate pensininkas, ir 
nueiti į Valstybinę ligonių kasą. Sutvarkę 
formalumus, gausite sveikatos draudimo 
pažymėjimą. Šis pažymėjimas suteikia teisę į 
nemokamą gydymą bet kurioje Lietuvos gydymo 
įstaigoje, sudariusioje sutartį su Valstybine 
ligonių kasa.

Galima gydytis ir privačiose klinikose ar 
kabinetuose. Kainos už bet kokį gydymą taip pat 
ir dantų, priklauso nuo to, kokius vaistus, 
gydymo priemones ir kokį gydytoją pasirinksite - 
brangesnį ar pigesnį - bet nepriklauso nuo to, iš 
kur esate atvykę. Valstybinis sveikatos draudimas 
apmoka visas gydymo paslaugas, kurios neviršija 
vidutinių gydymo kainų su sąlygą kad buvo 
gydomasi pas gydytoją sudariusį sutartį su 
Valstybine ligonių kasa.
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
KĄ PRAVARTU ŽINOTI PERKANT 

LIETUVOJE VERTINGĄ TURTĄ
Pagal Lietuvos įstatymus vertingu turtu yra 

statiniai ir statinių dalys, žemė, kelių transporto 
priemonės, vandens transporto priemonės, civiliniai 
orlaiviai, motorizuota žemės ūkio technika, 
šaunamieji ginklai, kėlimo kranai, liftai ir keltuvai, 
sūpynės, katilinių įrenginiai, pagrindinės statybinės 
medžiagos. Kitas turtas, vertybiniai popieriai ir 
pinigai laikomi vertingu turtu, jeigu jų vertė didesnė 
už 44900 litų.

Nusprendę įsigyti Lietuvoje kokį nors vertingą 
turtą, neturėsite jokių apribojimų, išskyrus:

1) pirkti, paveldėti ar kitu būdu įgyti žemę 
privačios nuosavybės teise, jei nesate Lietuvos 
piliečiai,

2) kai kurių vertingų daiktų, pvz., šaunamojo 
ginklo, kultūros ir meno vertybių ir pan. negalima 
išvežti iš Lietuvos be specialaus leidimo, kurį 
išduoda tam įgaliotos įstaigos.

Įsigytą nekilnojamą turtą ir kitą vertingą turtą, 
kurį ketinate turėti Lietuvoje, būtina įregistruoti. 
Registruoti nėra būtina tik įsigytų kilnojamų kultūros 
ir meno vertybių, kurių nebuvo registravę jų buvę 
savininkai. Tačiau jei norite įsigytas kultūros ir meno 
vertybes patikimiau apsaugoti, galite įregistruoti ir 
jas. Kultūros ir meno vertybes registruoja Lietuvos 
kultūros ministerija; nekilnojamą turtą - Žemės ir kito 
nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybės 
įmonė; kelių transporto priemones - kelių policija; 
žemės ūkio techniką - apskrities viršininko 
administracijos žemės ūkio skyrių žemės ūkio 
technikos valstybinės priežiūros inžinieriai - 
inspektoriai; vandens transporto priemones - Lietuvos 
Respublikos vandens transporto valstybinės kontrolės 
ir saugaus plaukiojimo inspekcija; šaunamuosius 
ginklus - Vidaus reikalų ministerijos Policijos 
departamento Viešosios policijos valdyba.

Detalesnę informaciją apie vertingo turto 
registraciją teikia jo pardavimo arba privalomo 
registruoti turto registracijos įstaigos. Šiose įstaigose 
galima sužinoti ir jose registruotų daiktų išvežimo iš 
Lietuvos tvarką.

Būsto įsigijimas
Pirkti butą ar namą Lietuvoje geriausia dar 

neįsikūrus Lietuvoje ir turint gyvenamą vietą 
užsienyje. Šią gyvenamą vietą nurodykite notarui, 
sudarinėdami netariate pirkimo sutartį. Tuomet 
įteisinant savo pirkinį jums nereikės Lietuvos 
mokesčių inspekcijos pažymos apie savo pajamų 
deklaravimą ir neturėsite su šios pažymos gavimu 
susijusių rūpesčių.

Patartina iš anksto apsispręsti, kokią pinigų 
sumą ruošiatės išleisti pirkiniui. Būsto kainą apspręs 

vieta, statyboje naudotos medžiagos, statinio amžius, 
įrengti patogumai ir pan..

Brangiausi butai yra Vilniaus Senamiesčio, 
Centro, Antakalnio, Žvėryno rajonuose, naujuose arba 
atnaujintuose senuose plytiniuose namuose, pigiausi -. 
mažuose miestukuose. Vilniuje pigiausių butų kaina 
yra apie 300 JAV dolerių už kvadratinį metrą, 
brangiausių - virš 600 JAV dolerių už kvadratinį 
metrą.

Kaune ir Klaipėdoje butų kainos yra maždaug 
trečdaliu mažesnės. Kituose miestuose, išskyrus 
kurortus, kainos dar mažesnės. Namų kvadratinio 
metro kainos maždaug tokios pat, kaip butų.
Būsto nuoma Lietuvoje per mėnesį kainuoja nuo 50 
iki 800 JAV dolerių už patalpas plius 50 - 100 JAV 
dolerių už komunalines paslaugas (elektrą, vandenį, 
dujas, šildymą, telefoną ir kt.), priklausomai nuo 
būsto patogumų, patalpų dydžio ir vietos.

Nuomodami būstą būtinai išsiaiškinkite su 
savininku, ar jis leis nuomojamą būstą deklaruoti kaip 
savo gyvenamąją vietą.

Jeigu nutarėte pasinaudoti nekilnojamo turto 
agentūros paslaugomis, geriau rinkitės stambią turto 
agentūrą. Agentūrų paslaugų kaina yra maždaug 3% 
pirkinio kainos. Turėdami jėgų ir laiko, galite susirasti 
pirkinį pagal laikraščių skelbimus arba patys padavę 
skelbimą, kad ieškote tokio ir tokio namo. Kiekviena 
apskritis turi savo populiariausią skelbimų laikraštį 
Vilniaus apskrityje populiariausias skelbimų laikraštis 
yra "Alio reklama". Jeigu skelbime nurodyta kaina, 
bet nepasakyta kokios rūšies valiuta, turima galvoje 
JAV doleriai.

Ieškant buto ar namo pagal laikraščių 
skelbimus, svarbu nesusigundyti butų pardavimo 
tarpininkų pasiūlymais. Be naudos sugaišite daug 
laiko. Verčiau pasirinkite pasiūlymą, kurį teikia pats 
savininkas. Jeigu pirkinį susiradote patys, būsto 
savininkas gali paprašyti palikti rankpinigių iki 
sudarysite notaro patvirtintą pirkimo - pardavimo 
sutartį. Rankpinigių dydis paprastai būna nuo 400 iki 
2000 litų. Apie rankpinigių davimą surašoma sutartis. 
Šioje sutartyje aptariamos rankpinigių grąžinimo 
sąlygos, numatomos baudos už tų sąlygų nesilaikymą.

Tokia sutartis, pasirašyta pirkėjo ir pirkinio 
savininko, galioja ir be notaro parašo. Pati pirkimo - 
pardavimo sutartis sudaroma notarų biure. Lietuvoje 
notaras yra ne tik asmuo, paruošiantis ir parašu 
tvirtinantis sandorius, bet ir valstybės pareigūnas, 
užtikrinantis, kad sudarant sutartį nebūtų apgaulės. Jis 
patikrina pardavėjo pristatytus dokumentus, 
įrodančius, kad pirkinys nėra įkeistas, kad pardavėjas 
yra atsiskaitęs su elektros, vandens, šilumos ir kitų 
būsto eksploatavimo paslaugų tiekėjais.

(tęsinys 6 puslapyje)
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
Notaro patvirtinta sutartimi įsigytą būstą 

reikia per 3 mėnesius įregistruoti būsto buvimo 
vietos Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro valstybės įmonės filiale. Pirkinio 
neįregistravus per 3 mėnesius, pirkimo sutartis 
nustoja galios.

Jeigu jūs jau nuolat gyvenate Lietuvoje, ir 
jūsų pirkinio vertė viršija 44900 litų, prieš 
įregistruojant būstą jūs turite gauti iš mokesčių 
inspekcijos pažymą apie savo pajamų deklaravimą. 
Jeigu jūs dar nepersikėlėte gyventi į Lietuvą, šios 
pažymos nereikia. Pažyma pristatoma į būstą 
registruojančią įmonę. Tuo atveju, kai jūs jau esate 
persikėlę gyventi į Lietuvą be nurodytos pažymos 
turto registravimo įmonė būsto neregistruos. Pažymą 
išduoda gyvenamosios vietos mokesčių inspekcija, 
deklaravus inspekcijai pajamas, iš kurių perkate 
būstą. Pajamų deklaraciją padės užpildyti mokesčių 
inspekcijos darbuotojai. Iš anksto pasiskambinkite į 
inspekciją ir sužinokite, kokiu laiku inspekcijos 
darbuotojai konsultuoja deklaracijos užpildymo 
klausimais.

Užpildžius deklaraciją gali paaiškėti, kad 
pagal Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų pajamų 
mokesčio laikinąjį įstatymą jums priklauso sumokėti 
tam tikrą mokesčių sumą Lietuvos Respublikai. 
Mokesčių mokėjimas ir jų dydis, priklausys nuo 
deklaracijoje nurodytų pajamų rūšies ir nuo 
mokesčių, kuriuos sumokėjote už tas pajamas 
užsienyje, dydžio. Šis klausimas smulkiau 
nagrinėjamas mūsų Centro parengtoje brošiūroje 
apie Lietuvos gyventojų pajamų mokestį. 
Įregistravus būstą belieka sudaryti jo aptarnavimo 
sutartis su komunalinių paslaugų įmone, elektros, 
dujų, šilumos ir vandens tiekėjais.

Daugiau informacijos galima rasti aplankius 
elektrinį puslapį www.lgitic.lt.

Sveikata

Alergija ------Padėkime sau

Alergija - tai padidėjęs organizmo 
jautrumas tam tikriems aplinkos faktoriams, 
vadinamiems alergenais.

Alergenai gali būti cheminės ir buitinės 
medžiagos, kosmetika, metalai, mikrobai, maisto 
medžiagos, dulkės, kai kurių augalų žiedadulkės. 
Buityje alergiją mums gali sukelti gyvūnų plaukai, 
dažai, skalbimo milteliai. Kai kurių augalų 
žiedadulkės, šienas gali sukelti slogą alerginį 
konjunktyvitą.

Alergija maistui gali atsirasti beveik nuo bet 
kurio maisto produkto, tačiau dažniausiai pasitaiko 

alergija pienui, kiaušiniams, mėsai, žuviai, 
pomidorams, citrusiniams vaisiams, šokoladui, 
žemuogėms (ši alergijos rūšis paprastai pasireiškia 
virškinimo sistemos sutrikimais).

Alerginėms ligoms priskiriama bronchinė 
astma, dilgėlinė, šienligė, dermatitai, alergija 
vaistams (praktiškai bet kuris vaistas gali sukelti 
alerginę reakciją) ir maistui, alerginis artritas. 
Civilizacijai žengiant į priekį, alerginių ligų vis 
daugės. Manoma, jog Šia liga dažniau serga žmonės, 
kurie vaikystėje mažiau susidūrė su mikrobais. 
Kitaip sakant, saikinga nešvara nėra jau taip blogai, 
tad gal nebūtina namuose vaikytis kiekvieną 
dulkelę.

Alergija pasireiškia labai individualiai, nes ją 
sukelti gali daugybė dalykų. Todėl parinkti vaistus 
žmogui, sergančiam alergija, yra gana sudėtinga, ir 
gydytojas dažniausiai parenka individualiai. Mūsų 
pateikiami liaudies medicinos receptai nuo alergijos 
yra bendrojo pobūdžio ir nėra skirti kokiai nors 
vienai alergijai gydyti. Vaistai (tarp jų ir vaistažolės) 
pasirenkami bandymų (dažnai besibaigiančių 
klaidomis) keliu, stebint gydytojui ir paisant jo 
rekomendacijų.

Vidiniam vartojimui skirtos priemonės

Vaistinės ramunėlės žiedu užpilas
Vieną valgomąjį šaukštą ramunėlės žiedų 
užpilti stikline verdančio vandens ir šutinti 
20-30 minučių. Gerti po valgomąjį šaukštą 
2-4 kartus per dieną.

(D Gailiosios dilgėlės lapų antpilas 
Du valgomuosius šaukštus gailiosios 
dilgėlės lapų užpilti dviem stiklinėmis 
verdančio vandens ir palikti dviem 
valandoms. Gerti po pusę stiklinės keturis 
kartus per dieną prieš valgį.

(1) Kiaulpienės ir varnalėšos šaknų nuoviras 
Kiaulpienės ir varnalėšos šaknis smulkiai 
sutrinti ir sumaišyti. Paimti 2 
valgomuosius šaukštus šio mišinio, užpilti 
3 stiklinėmis vandens ir palikti nakčiai. 
Ryte 10 minučių pavirti ir dar 10 minučių 
palikti nusistovėti. Gerti po pusę stiklinės 
prieš valgį ir nakčiai (iš viso 5 kartus per 
dieną)

(D Pipirmėtės antpilas
10 g pipirmėtės užpilti puse stiklinės 
verdančio vandens ir šutinti 30 minučių. 
Gerti po vieną valgomąjį šaukštą tris 
kartus per dieną prieš valgį.

Informacija parinkta iš "Jūsų laikraštis: namai, šeima, 
sveikata" 2001
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Užsienio žinios

Euras buvo sutiktas palankiai

Sausio 2-ą dieną 
į darbą sugrįžę 

milijonai 
europiečių 

palankiai įvertino 
euro monetų ir 

banknotų 
pasirodymą - pats 

ambicingiausias 
Europos Sąjungos 
(ES) projektas 
buvo įgyvendintas 

be didesnių trikdžių.
Valiutų rinkoje euras pakilo daugiau nei 1 proc. JAV dolerio, 

Japonijos jenos bei Jungtinės Karalystės svaro sterlingų atžvilgiu. Net 
streikai Italijoje bei Prancūzijoje ir Graikijos banko apiplėšimas 
neturėtų tapti didele kliūtimi.

Eurą įsivedė ne tik 12 euro zonos šalių - Airija, Austrija, 
Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Portugalija, Prancūzija, Suomija, Vokietija, bet ir tokios nedidelės 
Europos valstybės, kaip Vatikanas ir Monakas bei Kosovo sritis 
Balkanuose ir Europos šalims priklausančios teritorijos Pietų 
Amerikoje bei Ramiojo vandenyno regione.

Įvedusios bendrąją valiutą ir tokiu būdu sumažinusios valiutų 
riziką bei padidinusios skaidrumą, euro zonos šalys taip pat tikisi tapti 
konkurencingesnės, skatinti prekybą, keliones ir investicijas.

Eurai yra gerai apsaugoti - su vandens, atitikimo ir kitais 
ženklais, apsaugos siūleliais bei holograminėmis juostelėmis. Jie 
pagaminti iš specialaus popieriaus bei apsaugoti nuo įvairių medžiagų 
poveikio ir apsaugoti nuo ligų užkrato.

Vis dėlto jau planuojama, kad nauja jų banga su patobulinta 
apsauga gali būti išleista jau po 6-7 metų.

Istorinis valiutos pakeitimas Europoje yra paskutinis žingsnis 
ilgo proceso, kurio metu 1999 metų sausio 1 d. buvo sukurtas euras.

Pagrindiniai euro atsiradimo faktai:
* 1957 metais Romos sutartis bendrąją Europos rinką 
paskelbė Europos tikslu;
*1986 metų Vieningosios Europos Aktas ir 1992-ųjų ES 
sutartis rėmėsi tuo ir įkūrė Ekonominę ir pinigų sąjungą 
(EPS), ir šitaip padėjo pagrindus bendrai valiutai;
* 1995 metais Madrido Europos vadovų susitikime buvo 
patvirtintas naujosios valiutos vardas - "euras";
* Europos centrinis bankas buvo įkurtas 1998-ųjų 
birželio 1 dieną. Jis yra atsakingas už euro įvedimą ir 
su euro zonos šalių centriniais bankais sudaro 
eurosistemą;
* Trečiasis Ekonominės ir pinigų sąjungos etapas 
prasidėjo 1999 metų sausio 1 dieną, kai buvo 
neatšaukiamai nustatytas euro zonoje dalyvaujančių ES 
valstybių narių valiutų ir euro santykis.

Danijos, Didžiosios 
Britanijos ir Švedijos, kurios 
nėra euro zonos narės, 
centriniai bankai turi specialų 
statusą, kuris jiems leidžia 
vykdyti nacionalinę pinigų 
politiką, tačiau jie nedalyvauja 
nustatant ir vykdant euro zonos 
pinigų politiką.

Šalys kandidatės, tarp 
jų ir Lietuva, turi paruošti savo 
ekonomikas narystei ES. Tai 
reiškia, kad jos turi tapti 
konkurencingomis 
veikiančiomis rinkos
ekonomikomis, kaip kad 
numato Kopenhagos kriterijai.

Įstojusios šalys 
kandidatės iš karto negalės 
įvesti euro - prieš įvesdamos 
eurą pirmiausia jos turės atitikti 
visus Sutarties keliamus 
reikalavimus, įskaitant
Mastrichto konvergencijos 
kriterijus.
Lietuvoje naujųjų pinigų 
pirkimo bumo nebuvo ir nė 
vienoje komercinių bankų 
valiutų keityklų nebuvo eilių.

Lietuvos Bankas 
centriniams mūsų ' šalies 
komerciniams bankams yra 
rekomendavęs nuo sausio 2 d. 
nebepardavinėti keičiamų į 
eurą euro zonos šalių 
nacionalinių valiutų 
Vokietijos markių, Prancūzijos 
frankų ir kt.
Lietuvos Bankas ir Lietuvos 
Vyriausybė sprendimą dėl 
lito susiejimo su euru priims 
jau mažiau nei po mėnesio 
- vasario 1 d. apie 16-17 
vai.
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POLITIKA 

<S> Vyriausybė vasario mėnesį ketina pateikti 
Seimui nutarimo projektą dėl Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo, kuriame turėtų būti pasiūlyta 
jėgainės uždarymo data ir pateikta preliminari 
uždarymo išlaidų struktūra.
<£ Pranešta, kad Lietuva pirmą kartą per savo 
dešimties metų narystę Jungtinėse Tautose įvykdė 
visus savo finansinius įsipareigojimus bei sumokėjo 
metinius narystės mokesčius Jungtinėms Tautoms, 
taikos palaikymo operacijoms ir tarptautiniams 
tribunolams.
<S> Nuo šių metų vidutiniškai 1,5 cento už 
kilovatvalandę padidėjusi elektros energijos kaina 
gyventojams - tai tik kainų didinimo 
pradžia. Energetikai norėtų, kad vidutinę elektros 
energijos kainą nuo balandžio būtų leista didinti iš 
viso net 4 centais.

Lietuvos bankai pradėjo prekiauti naująja ES 
valiuta - eurais.

Lietuvoje pabrango elektra ir degalai.
<$> Aplinkosaugininkai perspėja apie gresiančią 
ekologinę katastrofą. Akcinė bendrovė ’’Mažeikių 
nafta" Būtingės terminale numato pradėti naftos 
krovimo operaciją techniškai nesutvarkius 
terminalo povandeninės dalies.
TEISĖTVARKA

<$> Pas premjerą Algirdą Brazauską ketvirtadienį 
apsilankę Sausio 13-osios draugijos vadovai 
paprašė atgaivinti nukentėjusiųjų laisvės gynėjų 
sveikatos priežiūros centrą Vilniuje. Toks centras 
anksčiau veikė sostinės Sapiegos poliklinikoje.

Gruodžio 30-ąją pasaulį išvydo Marijampolės 
apskrities gyventojų Vilmos ir Gintauto Zdanių 
labai laukti pirmagimiai sūnūs dvyniai. 
Tačiau praėjus vos keliasdešimt minučių po 
gimdymo, kuriam pasibaigus G.Zdaniui medikai 
parodė sveikus sūnus, sutuoktiniams buvo pranešta, 
kad atsitiko nelaimė. Kūdikiai patyrė smarkius 
kūno nudegimus ir buvo skubiai išvežti į Kauno 
klinikų kūdikių reanimacijos skyrių. Ką tik 
gimusius kūdikius medikai padėjo ant termoforų su 
verdančiu vandeniu. Šiuose termoforuose vanduo 
turėjo būti tik šiltas, tačiau niekas jo 
temperatūros nepatikrino.
KULTŪRA

<$> Prezidentas Valdas Adamkus vakar abejojo, ar 
Vyriausybė bus pajėgi įgyvendinti Aukštojo 
mokslo įstatymo pataisų įstatymą, ir 

ragino neprisiimti pažadų, kurių valstybė nepajėgs 
įgyvendinti, nes taip gali būti apgautas mokslo 
siekiantis Lietuvos jaunimas. Kai 
kuriais skaičiavimais, šiam įstatymui įgyvendinti 
iki 2006 metų reikės beveik vieno milijardo litų.
<$> Šaltis ir pūgos, užklupusios Lietuvą iškart po 
Naujųjų metų, jau nusinešė kelių žmonių gyvybes. 
Šaltis daugiausia įveikė pagyvenusius ir išgėrusius, 
ypač per įsismarkavusią pūgą jiems bandant 
pasiekti namus. Tikslaus šalčio aukų skaičiaus 
nežinoma, nes kai kurie nelaimėliai galbūt dar 
nerasti - juos galėjo paslėpti sniegas.

SPORTAS

❖ Lietuvos krepšinio rinktinės vidurio puolėjas 
Gintaras Einikis ryžtingas: "Lenkijoje daugiau 
nebežaisiu. Su tuo viskas baigta". Lenkijos 
čempionei Vroclavo "Idea Sląsk" nuo sezono 
pradžios atstovavęs 32 metų 208 cm ūgio 
krepšininkas prieš pat Kalėdas kartu su rusu 
Andrejumi Fetisovu buvo atleisti. Skyrybos su 
klubu nesugadino G.Einikio šventinės nuotaikos. 
Priešingai - vidurio puolėjas jaučiasi tarsi pabėgęs 
iš nelaisvės.

Vakar Kauno "Žalgirio" treniruotėje dalyvavo į 
peržiūrą atvykęs Kanados rinktinės žaidėjas 
Ričardas Hamiltonas. 29 metų 185 cm ūgio gynėjas 
paliko gerą įspūdį treneriams. Ar jis liks 
komandoje, greičiausiai bus nuspręsta po 
savaitgalio rungtynių.
<$> Parlamento pirmininkas Artūras Paulauskas 
nepritaria Vyriausybės sumanymui dviejų 
populiariausių šalyje sporto šakų - krepšinio 
ir futbolo - varžybų metu uždrausti žiūrovams 
vartoti alų.

Lietuvos futbolo rinktinės vartininko Gintaro 
Staučės karjera Graikijoje klostosi sėkmingai. Šios 
šalies čempionate atstovaujantis Atėnų "Akratitos" 
ekipai 32 metų lietuvis tris kartus buvo išrinktas 
geriausiu turo vartininku. Bet paklaustas, ar sunku 
adaptuotis Graikijoje, G.Staučė atsakė: "Tai būtų 
lengva nebent bepročiui".
& Lietuvos ekipažai septintajame ralio Arasas- 
Madridas-Dakaras etape liko tarp autsaiderių. 
"Promo Koro" prototipu lenktyniaujantys 
Arūnas Lekavičius ir šturmanas Valdas 
Valiukevičius Maroke užvakar vykusiame etape 
liko 77-ti, o "Toyota Land Cruiser" vairuojantis 
Gintas Petrus ir jo šturmanas Viktoras Kaštelionis - 
85-ti.
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Skaitytojų laiškai

Kalėdų Senelis 
Sodyboje

Vaikučiai ilgai 
nepamirš kelionės į šį 
stebuklingą vakarą. O tėveliai 
- susipažindinimą su kitais 
tautiečiais Britanijos lietuvių 
bendruomenėje.

DBLS Sodo skyriaus 
narė, nuolatinė vaikams 
Kalėdinių pramogų rengėja, 
šįmet jautėsi užversta 
darbais. Sodybos namo 
pertvarkai einant į pabaigą

Audrey Mačiulis vėl pakartojo tą tradiciją. Bet, kai anksčiau būdavo 20 
vaikų, šįmet kaip tas sniego kamuolys skaičius išaugo net penkis kartus.

Sodo skyriaus, Sodybos vedėjų, Londono Pirmojo skyriaus, 
Parapijos, Mokyklos, įvairių grupelių, tėvelių ir pavienių talka gruodžio 
16d. į Sodybą atvažiavo ne tik daug privačių mašinų bet ir autobusas iš
Londono. Vaikučiai ir paaugliai susibūrė laukti Kalėdų Senelio, na to 
pačio su balta barzda, kuris raudonais drabužiais apsirengia ir duoda 
dovanų.

Aišku visiems, kad pakviesti labai užsiėmusį Senelį, reikia 
norėti, pasitikėti ir palaukti. Tai belaukiant pasilinksminom. Mokiniai
padainavo, visi vaikai bendrai pažaidė ir pašoko. O tada atsisėdę ant 
grindų žiūrėjo burtininko burtus, susitiko su “Sunny” ir buvo nustebę 
kaip šilkinė skara tapo baltu triušiuku. O kad jis yra tikras ir gyvas 

I galėjo įsitikinu jį glostydami.
Pagaliau Senelis Šaltis atvyko, prisistatė ir visiems davė po 

dovanėlę. Tėveliai viską įrašė į videojuostą , kuri liks kaip gražus 
prisiminimas, o užaugusiam vaikui galbūt ir sarmata.

Autobusas ir mašinos išvažiavo namo ir Sodybos namas 
nurimo. Organizatoriai, atsiprašydami už trūkumus pažadėjo kitais 
metais paruošti dar geresnį vaikų Kalėdinį pobūvį. Jie linki visiems 
dalyviams linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

Jonas Podvoiskis
DBLS vicepirmininkas

i

Amerikos lietuviai neteko laikraščioI
Nuo šių metų pradžios nutraukta Niujorke ėjusio lietuvių 

savaitraščio "Darbininkas" leidyba.
Pranciškonų provincijolas kunigas Benediktas Jurčys aiškino, 

į kad labai sumažėjo lietuviška spauda besidominčių suaugusiųjų 
I skaičius, o jaunoji karta spausdintu lietuvišku žodžiu beveik visiškai 
I nesidomi, tad "Darbininko" išlaidos pamažu pradėjo viršyti pajamas.

B.Jurčys apgailestauja, kad sulaukęs 86 metų laikraštis turi 
I sustoti. Mėgindama išsaugoti laikraštį, tikroji jo leidėja - pranciškonų 
I provincija, net mažindama savo paramą Lietuvoje atsikuriantiems

pranciškonams, per
pastaruosius ketverius
penkerius metus turėjo 
"Darbininką" paremti 100 
tūkst. dolerių suma.

Pranciškonai šį leidinį 
globojo nuo 1951 metų, kai 
bendromis su pasauliečiais 
pastangomis buvo sujungti trys 
JAV lietuvių laikraščiai 
Bostono "Darbininkas", 
Niujorko (Bruklino) "Amerika" 
ir Pitsbergo "Lietuvių žinios".

Jungtinių Valstijų 
rytinio pakraščio lietuviai, kaip 
teigia "Draugo" dienraštyje 
Petras Petrutis, lieka visiškai be 
periodinės lietuviškos spaudos. 
Amerikoje pastaraisiais metais 
apskritai sparčiai mažėja 
lietuvių kalba leidžiamų 
laikraščių.

Daugiau kaip prieš 
metus nutrūko "Laiškų
lietuviams" leidyba, kiek 
anksčiau tokio pat likimo 
sulaukė "Keleivis", "Vienybė", 
"Lietuvių dienos", "Naujienos".

Vargingai verčiasi ir 
Kanadoje išleidžiama
"Nepriklausoma Lietuva", taip 
pat Australijos lietuvių 
savaitraštis "Mūsų pastogė", 
Anglijos, Argentinos, Brazilijos 
lietuvių laikraščiai.

Eltos ir "Lietuvos ryto" inf.

B Į| 

“Europos Lietuvis”
Skaitytojai

Pranešame, I 

kad “Europos Lietuvis” | 
laikraščio už 2002- uosius | 

metus prenumeratos 
mokesčiai yra priimami |į 

iki ||
š.m. kovo 29 dienos. 

B

Pagarbiai
“EL” redakcija

H
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Vytautas Landsbergis.
‘Lithuania Independent Again: The 

Autobiography of Vytautas Landsbergis’.
Trans. Anthony Packer 

and Eimutis Šova. Cardiff: University of Wales 
Press, 2000.
xii + 387 pp. Maps, photographs, notes 
historical appendix, and 
index. £35.00 (cloth).

Profesorius Vytautas Landsbergis savo 
knygoje apžvelgia Lietuvos išsivadavimo iš Sovietų 
Sąjungos gniaužtų istoriją.

Ypatingai svarbūs skyriai apie kruvinąją 
Sausio 13-ąją. Tuomet, lietuvių drąsa ir pasiryžimas 
apgynė Lietuvos laisvę. Minėdami sausio 13-osios 
vienuoliktąsias metines, bent trumpai papasakokim 
pažįstamiems ir draugams kokia supuvusi ir žiauri 
buvo Sovietų imperija. Užeikime į artimiausias 
bibliotekas ir paprašykime, kad šią knygą biblioteka 
nupirktų, kad ne tik mes, bet ir visi besidomintieji 
galėtų sužinoti, kaip Lietuva vėl tapo nepriklausoma 
valstybe.

Tai puiki dovana vaikams ir anūkams bei 
geriems draugams. Knyg^ galima užsisakyti 
visuose Jungtinės Karalystės knygynuose.

Lietuviškų Studijų ir Tyrimų Fondas

NOTTINGHAM  AS

D. Furm onavičius

Reikšmingos Šv. Kalėdos
Lietuvių Kataliku Centre — 
Židinyje

Į iškilmingą šv. Kalėdų paminėjimą 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Centre - 
Židinyje šiais metais susirinko daug žmonių. Kūčių 
vakarienėje dalyvavo vienuolika, iškilmingose 
pamaldose pirmąją Kalėdų dieną - apie 
keturiasdešimt, o antrąją Kalėdų dieną - cepelinų 
baliuje - septyniolika suaugusių ir devyni vaikai, 
tad viso dvidešimt šeši žmonės. Taip pat baliuje 
dalyvavo kaimynystėje esančio Talbott Hotel 

savininkas airis Ken’as, kuris yra aktyvus 
Independence partijos narys, kandidatas į 
parlamentą, po vakarienės taręs žodį apie Europos 
Sąjungos ir euro žalą Jungtinei Karalystei ir visai 
Europai bei atsakęs į gausius svečių klausimus.

Kun. dr. S. Matulį, MIC, sveikino jį 
mylintys parapijiečiai, linkėdami jam pačios 
geriausios sveikatos ir stiprybės, džiaugdamiesi, 
kad jis pasiliko Anglijoje. Kalėdų švenčių praleisti 
Židinyje buvo atvykęs iš Škotijos istorikas Linas 
Eriksonas, šiuo metu baigiantis ruošti daktaro 
disertaciją Aberdeen Universitete, lygindamas 
Lietuvos, Škotijos ir Skandinavijos kraštų 
didvyrius, t.y. Vytautą Didįjį ir kitų kraštų 
kunigaikščius. Lietuvių Katalikų Centro - Židinio 
bibliotekoje tarp kun. dr. S. Matulio, MIC, surinktų 
retų knygų susirado ir savo disertacijai naudingos 
medžiagos.

Buvo diskutuojama ir apie naujai įkurto 
Lietuviškų tyrimų ir studijų fondo veiklos planą ir 
Fondo sekretorius iškėlė mintį, kad svarbu būtų 
išleisti anglų kalba ne tik Prof. Edvardo 
Gudavičiaus ‘Lietuvos istoriją’, bet ir ‘Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Istoriją’. Istorikas Linas 
Eriksonas pasiūlė, kad Fondas parašytų laišką 
Vilniaus Universiteto Profesoriui Martynui Jučui, 
kuris Vilniaus Universiteto istorijos fakultete kaip 
tik ir dėsto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istoriją ir yra pripažintas žymiausias Lietuvoje šios 
srities žinovas. Tad mūsų Fondas ateityje tarsis su 
Oxford© Universiteto leidykla ir dėl šios knygos 
išleidimo anglų kalba. Būtų gerai knygas suspėti 
išleisti 2003-iųjų metų liepos 6-ajai dienai, kuomet 
Lietuva minės valstybės 750-ųjų metų jubiliejų. 
1253-čiaisiais liepos 6-ąją Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis Mindaugas Kulmo vyskupo Henry 
Heidenreich aktu buvo pripažintas krikščionišku 
monarchu, Lietuvos Karaliumi.

Tad Lietuviškų Tyrimų ir Studijų Fondas, 
sveikindamas Jos Didenybę Karalienę Elžbietą II 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, bei artėjančio šį 
vasarį Jos Didenybės 50-ųjų karūnavimo metinių 
proga, nusiuntė dovanų Prof. Vytauto Landsbergio 
knygą ‘Lithuania independent again’, siūlydamas 
apsvarstyti valstybinio vizito į Lietuvą galimybes 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių 
proga. Paprašėme mūsų Fondo patrono Prof. 
Vytauto Landsbergio, pasikalbėti su Lietuvos 
Prezidentu Valdu Adamkumi, kad Prezidentas 
pakviestų Jos Didenybę Karalienę apsilankyti 
Lietuvoje šia ypatingai svarbia ne tik Lietuvai bet ir 
visai Europai proga. Prieš šimtmečius Lietuva 
apgynė Europą nuo mongolų-totorių antplūdžio, 
kaip dabar devyniasdešimtųjų pradžioje išgelbėjo 
nuo Sovietų Sąjungos grėsmės, išardydama 
komunizmo blogio imperiją.
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A. a. DBLS Pirmininko Eimučio Šovos 
parengtą Prof. Vytauto Landsbergio knygą Fondas 
nusiuntė taip pat ir JAV Prezidentui George W. 
Bush, sveikindamas jį ir jo žmoną Barbarą Bush Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, taip pat siūlydamas 
apsvarstyti valstybinio vizito į Lietuvą galimybę, kai 
Lietuva minės Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750- 
metį. Esame tikri, kad Prezidentas Valdas Adamkus 
pakvies Prezidentą George W. Bush drauge su žmona 
Barbara Bush apsilankyti Lietuvoje, o Lietuvos 
diplomatai bei Amerikos lietuvių bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių Taryba, Jungtinis Amerikiečių 
Baltų Komitetas aktyviai veiks, kad toks vizitas iš 
tiesų įvyktų.

M.Barėnienė

RAŠYTOJO R SPALIO MIRTIES METINĖS 
IR JO KNYGŲ PRISTATYMAS

Prieš keletą mėnesių rašiau apie rašytojo 
Romualdo Spalio knygų kelionę į Dusetų Kazimiero 
Būgos vardo biblioteką. Rašiau, kad jos saugiai 
pasiekė biblioteką. Gavau daugiau žinių, kad su a.a. 
Angelės ir jos vyro rašytojo Romualdo Giedraičio - 
Spalio (mirė 1980m.)mirties metinėms įvyko 
paminėjimas ir jo knygų pristatymas Dusetų 
visuomenei spalio 27 d.

Dusetų bibliotekos vedėja Elena 
Gaidžiuvienė ir Vanda Sinkevičienė užpirko 
gedulingas mišias Dusetų bažnyčioje, aplankė abiejų 
kapus, padėjo gėlių ir uždegė žvakutes.

Grįžusios į biblioteką prie lentynų su Spalio 
knygomis, pristatė jas Dusetų visuomenei. Vedėja 
E.Gaidžiuvienė supažindino su tomis knygomis, 
papasakojo apie rašytoją Spalį, o S.Kareiva paskaitė 
savo eilėraštį, skirtą tiems dviems išeivijoje 
gyvenusiems ir ten įnirusiems lietuviams. Renginyje 
dalyvavo per 20 žmonių. Nors Angelė turi plačią 
giminę, bet patys artimiausi metines paminėjo savaitę 
anksčiau.

Vėlinių metu ir vėl tos dvi bibliotekos 
darbuotojos aplankė kapus ir uždegė žvakutes.

Vedėja E.Gaidžiuvienė rašo man, kad ir 
kitais metais tuo pačiu laiku prisimins ir paminės 
rašytoją ir jo žmoną.

Rašytojo knygų pristatymą K.Būgos 
bibliotekoje paminėjo ir vietinis laikraštis “Zarasų 
kraštas”.

1999 m. Angelė Giedraitienė buvo įsteigusi 
bibliotekoje “Romualdo Giedraičio - Spalio labdaros 
fondą”. Iš to fondo procentų jos ir užpirko mišias, 
kurios kainavo 120 litų. Velionės Angelės 
patvarkymu abiejų kapai turi būti prižiūrėti. Tai iš tų 

pačių procentų mokama už priežiūrą 100 litų per 
metus.

A.a. Angelė dar pasirūpino pastatyti rašytojui 
ir sau gražius paminklus - kapus, kuriuose ilsisi 
abiejų urnos.

Iš viso R.Spalio knygų yra apie 300, tarp jų 
ir 36 tomai Lietuvių Enciklopedijos(37-to tomo 
nebuvo).

Valstybinė Dusetų K.Būgos biblioteka 
įsteigta 1937 m. Šiuo metu biblioteka turi 28 tūkst. 
knygų ir per 1,000 skaitytojų. Biblioteka yra kultūros 
centras ir kasdieną joje pilna skaitytojų.

Bibliotekininkės dalyvauja Atviros Lietuvos 
rengiamuose projektuose ir jau buvo apdovanotos už 
savo darbus. Biblioteka turi televizorių, muzikinį 
centrą, o 2001 rudeniop tikėjosi gauti kompiuterį.

Viena didelė bėda vargina tai, kad 
bibliotekos patalpos labai prastos (statyta 1937 m.), 
žiemą nepaprastai šalta, ypač tom dviem moterim - 
bibliotekininkėm, kurios nuolat turi ten būti, ir tai 
daugybei skaitytojų, kurie kasdien susirenka 
pasisemti žinių.

Dusetų miestelis yra šalia gražuolio Sartų 
ežero, kuriame žiemą ant ledo vyksta žirgų lenktynės 
rogėmis, net pats buvęs prezidentas, o dabar ministrų 
pirmininkas Algirdas Brazauskas rungiasi ten su 
kitais entuziastais.

Dar Halifax’e a.a. Angelės pažįstami ir 
kaimynai susirinko ir prie “cup of tea” prisiminė savo 
pažįstamą kaip tik jos mirties metinėse.

Populiariausioji Spalio knyga “Gatvės 
berniuko nuotykiai” buvo išversta ir išleista latvių 
kalba. Amerikos lietuviai Skautai akademikai 
pasirūpino išversti tą knygą į anglų kalbą. Išleisti 
buvo apsiėmęs VLDargis, vadovavęs “Nidos” 
leidyklai Londone. Angelė davė tam reikalui 3,000 
svarų. Knyga nebuvo išleista. Barėnui pakartotinai 
reikalaujant grąžinti našlei pinigus, kaip Centro 
valdybos diiektorius S.Kasparas pasigyrė, kad buvo 
grąžinta su procentais. Rankraščio Dusetų biblioteka 
neturi.

R.Spalio knygos yra skaitomos. Rašytojas 
nepaliko savo žmonos neturtėle. A.a. Angelės 
palikimo valdytojai turėtų jausti pareigą, kad “Gatvės 
berniuko nuotykiai” anglų kalba pagaliau būtų 
išleisti.

Dar kartą pakartosiu, kad artimieji, velionės 
Angelės giminės ir Dusetų K.Būgos darbuotojos 
labai dėkoja 
Lietuvos 
Ambasadai, ypač 
E.Degutienei, DBLS 
vadovybei, 
Mrs.Elsie Helliwell 
ir kitiems už 
pasirūpinimą 
parvežti knygas į 
Lietuvą.
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S.Urbonavičienė £10.00
V. Krasauskas £10.00
G.Juozeckienė £5.00
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S.Avizienius £5.00
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METINIS NARIŲ SUSI
RINKIMAS

BRADFORDAS

Klubo “Vytis” valdyba 
šaukia metinį svarbų narių 
susirinkimą.
Kuris įvyks:

2002 m. 
vasario mėn. 3 dieną, 

sekmadienį, 2.30 vai. p.p.

Valdyba ir Revizijos 
komisija padarys pranešimus. 
Bus renkama nauja klubo val
dyba ir revizijos komisija 2002 
metams.
Visus klubo narius prašome 

būtinai dalyvauti.

Klubo valdyba
KKWS

Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) 
Didžiosios Britanijos Cen
tro skyrius

Š.m. vasario 17 d., sekmadie
nį

Lietuvių Katalikų Centre - Ži
dinyje,

16 Hound Rd., W. Bridgford, 
Nottingham

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖS PROGA

Šaukia visuotinį narių susirin
kimą.

7 7.7 5 vai.
Šv. Mišios už Lietuvą 

12.00 vai.
Arbatėlė

Skyriaus Pirmininko informaci
ja

Einamieji reikalai ir valdybos 
rinkimai

Šventiniai pietūs

Kviečiame dalyvauti narius ir 
svečius.

TS (LK) DB Centro skyriaus 
valdyba

Ilgai negalavęs
š.m. sausio 8 d.

. anglų globos namuose mirė
Karolis Remeikis

Palikdamas žmoną , sūnus Cari, Andrių, dukrą Aldoną ir anūkus.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptveriionas.freeserve.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais: 
9 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį, 12.30 vai.
Mančesteryje kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį, 
12.30 vai.
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