1

Londonas ir Vilnius, 1992 m. gegužės 15 d.

Nr. 19 (2204)

""LDTH^EX""

REFERENDUMAS
Remdamasi Lietuvos Respublikos referendumo
įstatymu Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
Taryba paskelbė, jog gegužės 23 dieną bus
pravedamas
referendumas
"Dėl Lietuvos
Respublikos Prezidento institucijos atstatymo".
Referendumas bus surengtas ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienio valstybėse prie Lietuvos Respublikos diplo
matinių (konsulinių) įstaigų, kur gyvena ne mažiau
kaip 150 Lietuvos Respublikos piliečių.
Lietuvos Respublikos Ambasadoriaus Didžiojoje
Britanijoje Vinco Balicko pavedimu prie Lietuvos
Respublikos Ambasados Londone sudaryta referen
dumo pravedimo Didžiojoje Britanijoje centrinė ir
apylinkių komisijos.
Referendume balsuoti galima: Londone, Sodyboje
(Headley Park), Birminghame, Nottinghame,
Bradforde, Manchesteryje ir Škotijoje.
Referendumas vyks 1992 m. gegužės 23 d. nuo 10
vai. iki 18 vai.
Referendųmoklausimais skambinti 071-938 2481.
LIETUVĖ AKTORĖ
INGEBORGA DAPKŪNAITĖ
LONDONO TEATRE

Londono “Evening Standard”
gegužės 1 d. pasirodė straipsnis
apie lietuvę aktorę Ingeborgą
Dapkūnaitę. Lietuvoje ji jau
senokai pažįstama kaip talentinga
menininkė, spėjusi suvaidinti jau
geroje dešimtyje kino filmų. Dabar
Ingeborga užkariauja vakariečių
širdis.
Minėtame straipsnyje minimi
Ingeborgos vargai ir nuotykiai
keliaujant į Londoną, Čikagą, gau
nant lietuvišką pasą, pasakojama
apie jos įspūdžius, pirmą kartą
susidūrus su Vakarų teatro darbo
tradicijomis, ir ypač dirbant su gar
siuoju John Malkovich.
Ingeborga Dapkūnaitė vaidina
spektaklyje “Kalbos klaida”, kuris
prasidėjo Londono “West-end”
Shaftesbury teatre gegužės 11d.
Palinkėsime jai nepakliūti po
mašina - eismas čia kitapusis, ir,
kaip sako pati Ingeborga, prie to
dar nespėjo priprasti.
Beje, spektaklis jau rodytas
Čikagoje ir ten susilaukė nemažo
dėmesio. Tikimės patiks jis ir londoniečiams.
J.A.
KUN. K. PUGEVIČIUS
UŽBAIGĖ VEIKLĄ

Kunigas Kazimieras Pugevičius
šiomis dienomis užbaigė savo ilga
metę veiklą Lietuvių katalikų reli
ginėje šalpoje. Šiai New Yorke
veikiančiai lietuvių katalikų orga
nizacijai kunigas Kazimieras
Pugevičius vadovavo nuo 1975 m.,
išplėsdamas jos veiklą ir mate
rialinės pagalbos teikimą sąžinės
kaliniam, kunigam, pogrindyje
dirbusiom vienuolėm. Talkinamas
gabių bendradarbių, ypač Gintės
Damušytės ir Viktoro Nako, kuni
gas K. Pugevičius prie Religinės
šalpos įkūrė Lietuvių Informacijos
centrą (LIC), kuris daug metų
platino objektyvią informaciją apie
Lietuvą, jos religinę būklę, į anglų
kalbą vertė ir atskirais sąsiuviniais,
vėliau
knygomis
spausdino
Lietuvos katalikų Bažnyčios
Kroniką. Pakitėjus sąlygom
Lietuvoje, pasikeitė ir Religinės
šalpos veikla. Šiuo metu Lietuvių
katalikų religinei šalpai vadovauja
direktorių tarybos vykdomasis
komitetas - vyskupas Paulius
Baltakis ir Antanas Sabalis, eina
muosius reikalus tvaiko generalinė
sekretorė Rūta Virkutytė, kuriai
talkininkauja Andrius ir Ramūnė
Adams.
LKRŠ

Vienuoliktą pavasarį nuo savo
atsiradimo pradžios skaičiuoja D.
Britanijos lietuvių jaunimo sąjun
ga, pereitą savaitgalį susirinkusi į
tradicinį kasmetinį susitikimą
“Lith-Ex”. Renginys vyko net tris
dienas, t.y. daugiau negu prieš
mėnesį praūžęs ir nemažai per
mainų tiek vadovybėje, tiek ben
druomenės požiūryje į kasdieninio
gyvenimo problemas įnešęs “suau
gusiųjų“ suvažiavimas. Jaunųjų
susitikime nebuvo daug audringų
diskusijų, atėmusių visą ben
druomenės suvažiavimo delegatų
laiką, tačiau pagrindinis dėmesys
skirtas bendravimui prie baro, bili
jardo stalo, pasilinksminimų metu
ar lankininkų varžybose.
Maloni Lietuvių Sodybos aplin
ka, o taip pat gražus oras nuteikė
poilsiui. Neoficialių diskusijų metu
galima buvo išsiaiškinti įvairius
rūpimus klausimus, nes “Lith-Ex”
renginyje dalyvavo naujasis
ambasados patarėjas dr. Antanas
Nesavas, o taip pat grupė lietuvių
Vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklas Varniuose
iš Lietuvos, praleidusi įvairiais
Nuotrauka: B. Aleknavičiaus tikslais ne vieną mėnesį D.
Britanijoje. Tiesa, kalbant su jau
nimu iš Lietuvos kilo nemaža
problemų, nes didžioji mūsų dalis
dar nemoka angliškai, o kai kurie
nors ir mokėdami nedrįsta prabilti,
todėl nemaža laiko teko praleisti
šnekučiuojantis tarpusavyje arba
organą “Tiesą”. Pakito ir straipsnių su lietuvių bendruomenės vyres
turinys bei stilius. Lietuvos komu niąja karta. Visgi į vakarą pasigir
RAŠO
nistų didelį jaudinimąsi akivaiz do lietuviškos dainos, kurias traukė
džiai rodo tokie posakiai: “Istorijos “Lith-Ex” dalyviai, sulaukdami
Dr. J. GAILIUS
aktyvaus pritarimo iš Sąjungos
rato nepasuksi atgal; Beviltiškos
vaduotojų pastangos; Lietuvių vadovų J. Alkio ir V. O’Brien.
Didžiąją dalį formalių diskusijų,
Vakarus
išleisto
lietuvio tauta socializmo sąlygose sparčiai
prasidėjusių
renginio dieną
pareikštais priekaištais dėl mūsų žengia aukštos civilizacijos keliu;.* ir trukusių antrąją
apie porą valandų,
vedamos propagandos prieš tarybų Lietuviškai kalbantis mafijos fi “Lith-Ex” organizatoriai paskyrė
lialas Romoje; Šmeižikai iš bendruomenės nuosavybės tvarky
Lietuvą.
Posūkis mums neigiama krypti Romos”, na ir, žinoma, “Sukru mo problemų svarstymui. Prieš
mi prasidėjo po 1961 m. Premjero vintos rankos” bei griežtas reikala mėnesį šios idėjos svarstytos kartu
Fanfani apsilankymo Maskvoje. vimas likviduoti antikomunistinę su suvažiavime įvykusiame
Po kelionės, kurioje “sambūvio” lietuvišką transliaciją, nepalaikan Lietuvių bendrovės akcininkų
vardan buvo suaktyvinti prekybi čią judėjimo už taiką visame susirinkime, tačiau dėl klausimų
gausumos nieko konkretaus nenu
niai santykiai tarp Italijos ir pasaulyje ir netarnaujančią geriems
tarta, tik pakeista vadovybė, kuri
Sovietų Sąjungos, italų spaudoje tautų santykiams.
šiandien, atrodo, yra pasiryžusi
Nesiliaujant Maskvos ir jos rimtiems
pasklido gandai apie Chruščiovo
žingsniams.
prašymą uždaryti lietuviškąsias pakalikų Vilniuje verkšlenimams
Jaunimo nuomone, nuosavybė
laidas iš Romos. Tokie gandai, bei nusiskundimams, 1976 m.
šiandien atneša nepakankamą
savaime
suprantama,
buvo buvo dar kartą bandyta mus pelną, nes nėra efektyviai tvarko
paneigti, bet jie paskatino mūsų nutildyti. Birželio 23 d. vakare ma. Ore skambėjo įvairiausi
pasiūlymai: Sodybą panaudoti kaip
išeivijos organizacijas imtis žygių man buvo pranešta, kad nuo liepos
prašant, kad lietuviškos transliaci 1 d. lietuviškos laidos panaiki vietą konferencijoms, seminarams
namos, ir kad man darbo sutartis organizuoti tiek Britanijos organi
jos būtų ir toliau paliktos.
zacijų poreikiams, tiek ir grupių iš
Kremlius pamatęs, kad ne taip daugiau nebeatnaujinama. Teko
vėl paskubomis mobilizuoti lietu Lietuvos apmokymui; Londone
lengva užčiaupti mums burną,
esantys Lietuvių namai gali būti
vių disponuojamas jėgas, į kurias
1964 m. pabaigoje ryžosi į savo
panaudoti geresnių kambarių
propagandos vežimą įkinkyti ir šį kartą aktyviai įsijungė ir Kazys
įrengimui, pakeliant nuomos mo
okupuotos Lietuvos spaudą bei Lozoraitis, ir, ačiū Dievui, mūsų kestį ar, kaip siūlė dr. A. Nesavas,
visų vieningos pastangos nebuvo nuomoti juos bendrų LietuvosVilniaus radiją. Gana dažnai
Vilniaus radijo laidose užsienio tuščios. Birželio 30 d. vakare man
Britanijos firmų atstovybėms,
buvo pranešta, kad bent laikinai kurios netrukus įsisteigs ir ims
lietuviams buvau apšauktas
rašeiva, plepiu, nacionalistiniu mūsų laidos nenutraukiamos, ir ieškoti vietos patalpoms. Jis taipo
gi atmetė kaip nerealią idėją
melagiu. “Gražių” epitetų mano sekančią liepos 1 d. buvau
adresu nebuvo taip pat pagailėta iškviestas pasirašyti trims mėne Lietuvių namus ir toliau naudoti
siams naują darbo sutartį. kaip viešbutį lietuviams iš
nei “Tėvynės Balse”: Plepalai iš
Lietuvos apsistoti, kuriame kainos,
Romos, Laputės vizgina uodegas; Pastebėjęs, kad visi bandymai
atlikus tam tikrą remontą, būtų
uždaryti
mūsų
laidas
sutampa
su
nei “Švytury”: Prapijiniai muzi
aukštesnės už dabartines, tačiau
kantai; nei kai kuriuose kituose mano darbo sutarties atnaujinimu,
žemesnės už esančias rajone.
nutariau įsigyti Italijos pilietybę, Jaunimo atstovai taip pat siūlė
komunistiniuose laikraščiuose.
Ir štai po suintensyvintos sovie užtikrinančią man teisę į neter pagalvoti apie galimybę įrengti
minuotą darbo sutartį. Radijo lietuviškų
tinės propagandos kampanijos mus
valgių
restoraną
vadovybei pasipriešinus, kreipiausi Lietuvių namuose. Reikia tikėtis,
užklupo naujas nutarimas: nuo
į teismą, kuris ją privertė su manim jog šie įvairūs, kartais net
1965 m. gegužės mėnesio pradžios
prieštaraujantys vienas kitam
uždaryti Romos radijo lietuvišką pasirašyti tokią darbo sutartį. Nuo
sias transliacijas. Tačiau ir šį sykį tada baigėsi dažnai pasikartojanti pasiūlymai davė nemaža peno
apmąstymui
net
keturiems
iškilęs rimtas pavojus buvo įveik mūsų laidų uždarymo grėsmė.
Sąjungos
centro
valdybos
nariams,
Po bemaž trisdešimt metų šio
tas mūsų visų (Pasiuntinybės,
dalyvavusiems tame pačiame
sunkaus darbo, išeidamas į pensiją,
Mons.
Mincevičiaus,
Prel.
posėdyje.
Tulabos, Vysk. Brazio) ryžtingų ir atsisveikinimo su maloniaisiais
Dar prieš renginį D. Britanijos
vieningų pastangų dėka. Padarytas klausytojais žodyje, tarp kita ko
lietuvių
jaunimo
sąjungos
nutarimas kompetentingos komisi pabrėžiau, kad “Lietuviškose lai pirmininkas P. Markevičius, beje,
jos buvo atšauktas ir lietuviškoji dose visuomet, galimybių ribose, atlikęs nemažą darbą, būdamas
stengėmės pagelbėti tiems tautie informacijos biuro atstovu spaudai,
kasdieninė laida palikta.
Nesėkmingas mėginimas susi čiams, kurie dėl savo tautinių ar pastebėjo, kad šio “Lith-Ex” tiks
las buvo įtraukti jaunimą į
doroti su Romos radijo lietu religinių pažiūrų bei įsitikinimų,
okupanto buvo ir yra žiauriai Bendruomenės problemų svar
viškom transliacijom vis labiau
Sprendžiant iš pasiūlymų
persekiojami, kalinami ar uždaro stymą.
siutino Maskvą ir jos statytinius
gausos ir aktyvaus jaunimo daly
Lietuvoje. Šie pastarieji, be jau mi beprotnamiuose”. Taip pat
vavimo diskusijose galima drąsiai
minėtų laikraščių, į kampaniją pažymėjau, jog “esu patenkintas, sakyti, jog šis uždavinys pavyko.
prieš Romos radiją pradėjo įjungti kad, nepaisant visų kliūčių, prisi
ir “Komjaunimo tiesą” ir net savo imtąjį uždavinį atlikau iki galo”.
Alvydas Medalinskas

ROMOS RADIJO LIETUVIŠKOSIOMS
LAIDOMS 40 METŲ
Kasdieninės lietuviškosios lai
dos per Romos radiją buvo
pradėtos 1952 m. gegužės 4 d. Tai
buvo žymus lietuvių laimėjimas,
nes prie palyginamai nedaugei
mūsų disponuojamų priemonių,
kuriomis sueiti į kontaktą su
okupuotos Tėvynės žmonėmis,
prisidėjo ir Italijos trumpųjų bangų
siųstuvai, transliuojantys apie
trisdešimt kalbų į viso pasaulio
šalis. Radijo vadovybė, siekdama
praplėsti savo veiklą, iš trijų
Pabaltijo kraštų pasirinko Lietuvą,
ir oficialiai kreipėsi į LDŠ Min.
Stasį Lozoraitį,
prašydama
nurodyti asmenis, kurie galėtų
paruošti lietuviškąją valandėlę. Su
baime priėmiau Min. Stasio
Lozoraičio kvietimą eiti valandėlės
vedėjo pareigas, nes gerai žinojau,
kad darbas bus nelengvas, bet
neįsivaizdavau, kad jis pareikalaus
tiek energijos ir atkaklumo, ginant
lietuvių tautos teisę turėti savo
laisvą ir nepriklausomą valstybę.
Ir tikriausiai aš vienas, be visų
išeivijos lietuviškųjų organizacijų
ir paskirų asmenų ypač moralinės
paramos, nebūčiau įstengęs atsi
laikyti įnirtingiems ketinimams
užgniaužti lietuviškąjį laisvės žodį
iš Romos. Ypatinga padėka eina
LDŠ Min. Stasiui Lozoraičiui,
kuris ne tik man padėjo versti ir
ruošti
pirmųjų
valandėlių
medžiagą, bet per ilgus metus liko
ir uoliausias bei autoritetingiausias
lietuviškųjų laidų rėmėjas ir ben
dradarbis. Jo Vasario 16-osios ir
Naujųjų Metų progomis per
Romos radiją pasakytose kalbose
buvo griežtai smerkiama Maskvos
smurto politika Lietuvos atžvilgiu
ir įsakmiai reikalaujama atstatyti
Lietuvos nepriklausomybę, bruta
liai pažeistą slaptu ir gėdingu
Stalino-Hitlerio sandėriu.
Iš pradžių, ką tik įvedus
lietuviškąją laidą, reikėjo perduoti
vien radijo vadovybės pateikiamą
informaciją. Vėliau, pasisekus su
direkcija užmegzti draugiškus
ryšius ir įgyti pasitikėjimą, buvo
leista transliuoti ir grynai
lietuvišką medžiagą. Be to, jau nuo
1953 m. pavyko mūsų valandėlę
nukelti nuo vidudienio į vakarą, ir
ją prailginti nuo 15 iki 20 mi
nučių. Maskva, nerasdama kitos
išeities, tuomet turėjo tenkintis
įkyriais ir piktais lietuviškųjų laidų
trukdymais, bei vieno kito į
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KAIP LIETUVA VĖL TAPO
NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE
Lietuvos kova dėl nepriklau
somybės tęsiasi jau du šimtus
metų. Ambasadorius Vokietijoje
prof. Vaidotas Antanaitis savo
kalboje “Vasario 16-osios Dienos”
minėjime Hiitenfielde pasakė, kad,
praradusi XVIII a. pabaigoj savo
valstybingumą, Lietuva tapo parti
zanų kraštu. Tai, mano nuomone,
taiklus lietuvių tautos ilgametės
būsenos apibūdinimas. Po eilės
nesėkmingų sukilimų XIX a., 1918
m. buvo atkurta Lietuvos valstybė.
Kokia nepriklausomybės svarba
tautai parodė kuriamojo darbo
rezultatai, kurių pasiekė Lietuva
per neilgą dvidešimties metų laiko
tarpį. Tačiau, galingiesiems pasi
dalinus Europą Il-ojo Pasaulinio
karo išvakarėse, Lietuva, būdama
ant ’’žvėrių tako”, nesugebėjo
apginti savo nepriklausomybės.
Nauja okupacija atnešė ypatingai
sunkius išbandymus. Tikslesnius
statistinius duomenis - kiek buvo
nužudyta, kiek žuvo pokario
kovose, kiek išvežta į Sibiro
lagerius, kiek emigravo į Vakarus
Lietuvoje sužinojome tik
šiandien. Tai skaičiai 3 milijonų
tautai yra neproporcingai dideli.
Neseniai, vasario 27 d. per
Vilniaus radiją “Gimtojo krašto”
redaktorius Algimantas Čekuolis
pateikė duomenis, kad per visą
Lietuvos pavergimo laiką XIXame ir mūsų amžiuje į Sibirą buvo
ištremta apie pusę milijono lietu
vių.
Matyt nedaugelis betikėjo, kad
Lietuva pajėgs dar kartą pakilti.
Dvi kartos užaugo okupacijos
metais, kai buvo sistemingai
vedama nutautinimo politika,
kruopščiai
slepiami
arba
iškraipomi istoriniai faktai,
persekiojama bažnyčia ir disiden
tai - visi, kas galėjo palaikyti tau
tos istorinę atmintį. Michailas
Gorbačiovas 1988 m. kalbėjo iš
tribūnų, gal save, gal savo oponen
tus
Kremliuje drąsindamas
radikalesnėms demokratinėms
reformoms, kad visuomenė, kurios
kelios kartos užaugo “socializmo”
sąlygose, jau niekada neatsisakys
“socialistinio kelio”. Tačiau artima
istorija parodė, kad čia jis labai
klydo. Bent jau dėl Lietuvos
žmonių. Nors, tiesą sakant, tą
Lietuvos pasikeitimą tiesiog akyse,
per kelis mėnesius, yra nelengva
paaiškinti. Iš šalies žiūrint, galėtų
pasirodyti, kad lietuviai buvo slap
tai dėl visko susitarę ir tik laukė
patogaus momento ir ženklo. Gal
tai galės paaiškinti istorikai, psi
chologai ar kiti specialistai. O gal
tai buvo Dievo apvaizda, kurios iki
galo niekas paaiškinti negalės.
Dėl to aš tik išvardinsiu
chronologine eile pagrindinius
įvykius, kurie žymėjo paskutinių
metų
Lietuvos
kelią
į
Nepriklausomybę.
Pirmiausia reiktų paminėti kelis
įvykius už Lietuvos ribų, kurie
turėjo ryšį su tolimesne įvykių
raida Sovietų Sąjungoje ir tuo
pačiu Lietuvoje.
1962-1965 m. vyko II-asis
Visuotinis Vatikano Susirinkimas,
kuriame buvo paskelbtas sąžinės
bei religinės laisvės principas.
1975 m. Helsinkyje įvyko I-asis
Europos
Saugumo
ir
Bendradarbiavimo Pasitarimas,
kurio Baigiamąjį Aktą ir Žmogaus
Teisių Deklaraciją pasirašė ir
tuometinis Sovietų Sąjungos
vadovas Leonidas Brežnevas.
1986 m. atsinaujinus dialogui
tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir
Sovietų Sąjungos, prezidentas
Ronald Reagan tarpvalstybinius
susitarimus ir Amerikos paramą
griūvančiai Sovietų Sąjungos
ekonomikai griežtai surišo su
žmogaus teisių klausimais.
Kas tuo metu vyko Lietuvoje?
Nuo 1972 m. pradėtas leisti
pagrindinis leidinys “Katalikų
bažnyčios kronika”. “Kronikose”
suregistruoti tikinčiųjų ir žmogaus
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DONATO LEVISAUSKO
asmeniškas požiūris ir supratimas
apie tai, kas vyko Lietuvoje.
Skaitytas 1992 m. kovo 8 d.,
Lietuvos Nepriklausomybės
minėjime, Štutgarte.

teisių pažeidimo faktai buvo per
duodami į Vakarus ir padėjo
atskleisti Sovietų Sąjungos poli
tikos veidmainiškumą.
Kiek vėliau pasirodė pagrin
diniai žurnalai “Aušra”, “Dievas ir
Tėvynė” ir kt.
Nors Sovietų Sąjungoje nebuvo
laikomasi
Žmogaus
Teisių
Deklaracijos nuostatų, bet, Sovietų
Sąjungai pasirašius Deklaraciją,
atsirado precedentas kurtis taip
vadinamiesiems Helsinkio komite
tams ir grupėms. Susikūrė tokia
grupė ir Lietuvoje. Jos įkūrėjais ir
nariais buvo Viktoras Petkus,
Tomas Venclova, kun. Karolis
Garuckas ir kt.
1978m. susikūrė Komitetas
Tikinčiųjų Teisėms ginti. Iškilo
tokie tikinčiųjų teisių gynėjai, kaip
kun. Alfonsas Svarinskas, kun.
Sigitas Tamkevičius, vienuolė
Nijolė Sadūnaitė. Lietuvoje tapo
žinomi tokie kovotojai už žmogaus
teises, kaip Balys Gajauskas,
Gintautas Iešmantas, Antanas
Terleckas ir kt
Valdžios išpuoliai ir sufalsi-

fikuoti teismo procesai prieš šiuos
žmones
veikė
priešingai,
negu tikėjosi šmeižto orga
nizatoriai, nes visuomenėje tuo
metu jau buvo susidaręs imunitetas
prieš valdžios propogandines kam
panijas.
1987 m. rugpjūčio 23 d.,
Ribbentropo-Molotovo sutarties
pasirašymo
metinių
dieną,
Vilniaus Senamiestyje įvyko pir
masis Sovietinėj Lietuvoj orga
nizuotas valdžios nesankcionuotas
mitingas. Jo organizatoriais buvo
A. Terleckas, N. Sadūnaitė ir kt.
Mitingo dalyviai buvo kruopščiai
suregistruoti “KGB”, “pasmerkti”
spaudoje, kai kurie atleisti iš
darbo.
Jausdama žmonių nuotaikas
1988m. vasario 16-osios dienai
valdžia ruošėsi, kaip mūšiui. Pvz.,
Kauno mieste maždaug savaitę
laiko milicijos ir draugovininkų
būriai buvo laikomi parengties
stovyje. Aukštųjų mokyklų dėsty
tojams buvo nurodyta, kad griežtai
įspėtų studentus nedalyvauti gali
muose mitinguose ir tomis
dienomis neišeiti iš bendrabučių.
Tokiomis aplinkybėmis masinių
renginių neįvyko, tačiau tokia
valdžios baimė tuo metu buvo
geriausias Lietuvos Nepriklau
somybės metinių paminėjimas.
(Bus daugiau)

“ZANAVYKAS”
“EL” redakcijoje gautas
Zanavykų kultūros ir kraštotyros
mėnraštis “Zanavykas” Nr. 7/23,
(1991 gruodis).
Apie Suvalkijos pakraščio grožį
rašo filosofas Arvydas Juozaitis.
Likimas lėmė, kad kelios mano
vaikystės vasaros prabėgtų nedide
liame miestelyje - Veiveriuose.
Prisimenu vienintelę dulkėtą
gatvę, laukus, prasidedenčius už
sodybų ir nusitęsiančius kažkur į
pietus, baltuojantį bažnyčios bokš
tą, nuoširdžius mano močiutės
kaimynus, ambulatoriją. Galbūt,
tuokart ir pajutau, ką reiškia tie
Suvalkijos laukai: ilgesingi, liūdni
ir kartu paslaptingi, rodos, neturin
tys nei galo, nei pabaigos.
Vėliau likimas atvedė mane
prie Nemuno. Ir štai jau ne pirmą
dešimtmetį matau prieš savo akis
šios mūsų stebuklinės upės ūka
notus ir saulės nutviekstus slėnius.
Gelgaudų pilies kuorus anapus
Seredžiaus, Vilkijos, Veliuonos
bokštus - taip pat anapus, ne
Suvalkijoje. Galbūt šitai mane itin
jaudina... šio pakraščio grožį nuo
lat gali lyginti su grožiu, kuris
žadina akis ir jausmus už ribos,
skiriančios Lietuvos žemes - už
Nemuno. Ir kyla daug minčių,
daug godų ir net nuoskaudų.
Štai Gelgaudiškio dvaras. Ar
begalima įsivaizduoti puikesnę
vietą šiam žmogaus minties ir
rankų kūriniui, geresnę prieglaudą
nei ši ąžuolais ir liepomis apaugusi
kalva, nuo kurios atsiveria toks
tolimas ir viliojantis pasaulis?
Mūsų protėviai čia statė pilis,
vėlesnės ir turtingesnės kartos
pasistatė rūmus. Nejaugi jų
nereikia šiandien? Nejaugi juos
nualino ir išniekino priešai ir savi
barbarai? Taip, galėjo šitaip
pasielgti ir jie. O juk dvaras, rūmų
pastatai nebuvo paliesti karų ir
marų ir sunyko dėl žmonių ir jų
vadovų apsileidimo per pastaruo
sius dešimtmečius. Palyginimai
vėl graužia akis: pasižiūri anapus
Nemuno ir matai žmogaus rankų
iškiliuosius kūrinius, išlikusius ir
puošiančius Tėvynę. Pasižiūri
šiapus, į puikiąją Suvalkiją, ir
matai, kiek nedaug čia belikę
aukštaūgių bažnyčių, dvarų. O ir
tie vos stovi...
Ką tuokart besakysi apie
Zyplius? Rodos, dar didesnis pa
statų ansamblis nei Gelgaudiškyje,
dar įdomesnė architektūra. Dieve,
kas iš viso to belikę! Tik praeities
šešėliai klaidžioja po parką ir
rūmų griuvenas. Kažkieno ranka
dar spėjus nutepti dažais ant cen
trinių durų užrašą, prašantį žmonių
nebeišnešioti, neišvogti istorijos

liekanų... Sustokime ir pagal
vokime: ką visa tai reiškia? Ar ne
gėda mums, šios nuostabios žemės
vaikams gyventi taip, tarsi viso
šito nebūtų? Ar ilgai mes taip
galėsime gy venti?
Visos šios mintys kyla vėlų
rudenį, kai laukuose jau žvarbus
vėjas ir žiema beldžiasi į medžius.
Žmonės, šių lygumų gyventojai,
gali pagalvoti, kad ne kiekvienas
turi teisę rodyti ranka į jų žemės
žaizdas, ne kiekvienas turi teisę
kalbėti apie sunykusį gyvenimą,
kuris buvo toks sunkus ir toks
beteisis per pastaruosius kone
penkiasdešimt metų. Žinau šitai. Ir
jaučiu, kad kalbėti turi teisę ne
kiekvienas. Bet gal šios mintys
nebus sutiktos kaip pamokymai ir
pagraudenimai? Man tiesiog skau
da žiūrint ir matant, ir todėl prabi
lau. Manau, kad tokią teisę turi
kiekvienas, kuriam valstybės
nepriklausomybė neatsiejama nuo
žemės, visiems brangių namų
istorijos ir palikimo. O juk tai nėra
lengva pasitikti: šią tiesą mes žino
jome seniai, dabar gi atėjo metas
kažką padaryti. Gal mūsų
palikuonys, ateinančios kartos
supras šiandieninį mūsų rūpestį ir
vargą?
Išeis žmogus į Suvalkiją, į jos
pakraštį šalia Nemuno ir matys
gyvenimą, kokio nepavadins nei
nauju, nei senu. Tai bus niekad
nesibaigiantis gyvenimas.
“Zanavyką’ leidžia Jonas
Gustaitis, redaguoja Giedrimė
Želionienė. Tiražas 2000 egz.
Rašyti: “Zanavyko” redaktorei,
Gimnazijos la, 4460 Šakiai,
Lithuania.

SEPTYNIOS DIENOS
Lietuvos AT nutarė paskelbti
dar vieną referendumą - dėl
buvusios SSSR kariuomenės
išvedimo iš Lietuvos 1992
metais. “Lietuvos rytas” (04 29)
informuoja, kad abu šie referen
dumai (pirmasis dėl Lietuvos
prezidento institucijos) iš viso
kainuos apie 30 mln. rublių.
Kaip žinoma, Rusija nespėja
spausdinti rublių. Savų litų
Lietuva įsivesti negali, nes
tuomet su Rytų partneriais tektų
atsiskaityti doleriais, kurių
Lietuvoje paprasčiausiai - nėra.
Tad nutarta Lietuvoje įvesti
rublių pakaitalus. Tai 200 ir 500
nominalo bendrieji talonai, kurie
kursuos tik Lietuvoje. “Tiesa"
(05 01) nurodo, kad tai “išeitis,
bet ne itin gera”. Nors talonai
prilygsta rubliams, bet rublis vis
dėlto geriau, nei jo pakaitalas.
Už šiuos Rusijoje prekių
neįsigysi, o rubliai ir toliau bus
išvežami. Mažiau bus nešama
pinigų ir į Lietuvos bankus, nes
atsiimant juos, 40% teks
pakaitalais. Laikraštyje reiškia
ma nuomonė, kad rublių
pakaitalai nebus laikomi pini
gais privačiame sektoriuje.
“Respublika"
(04
24)
išspausdino straipsnelį “Kokius
lietuviškus laikraščius siunčia
URM mūsų diplomatams?".
“Respublikos” atstovas apie tai
teiravosi Užsienio reikalų minis
terijoje. Ten buvo patikinta “diplomatai gerai aprūpinami
informacija iš Lietuvos”. Kokią
konkrečiai spaudą siųsti sprendžianti
ministerijos
vadovybė. Žurnalistui pavyko
išsiaiškinti, kad tikrai siunčia
mas “Lietuvos aidas” - kaip ofi
ciozas. Toliau - “Gimtasis
kraštas”. Bet, atrodo, tai ir
viskas...
Partinė
spauda
nesiunčiama, o “Respublika" dezinformuojanti skaitytojus.
Aukštas URM valdininkas
sutiko, kad, galbūt, reikėtų pa
klausti pačių diplomatų, ką jie
pageidautų matyti pašto voku
ose Iš Lietuvos. “Tik nepamirš
kime, kad mūsų pasiuntiniai,
ten dirbdami, reiškia ne savo
asmeniną nuomonę, o Lietuvos
valstybės oficialią poziciją” buvo pabrėžta “Respublikos”
žurnalistui.
Vilniuje,
Vingio
parke,
gegužės 2 d. turėjo įvykti
Lietuvos karių parodomosios
pratybos Krašto apsaugos
dviejų metų sukakties proga.
Deja, šventė atšaukta. Keletą
dienų prieš tai vyko repeticija leidosi būrys parašiutininkų.
Vieno jų - Edgaro Kopciko parašiutas neišsiskleidė. “Res
publika” (04 29) atkreipia
dėmesį, kad išskleisti atsarginį
parašiutą labai trukdė rankoje
laikomas automatas. Pritrūko
kelių sekundžių. Medikai dar
bandė kovoti dėl kario gyvybės,

LIETUVIŠKŲJŲ——.

SnjDUŲ SAVAITĖ
Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23
dienomis Austrijoje, Tirolyje, didžiuliame keturių žvaigždžių
viešbutyje, esančiame idiliškoje Alpių kalnų papėdėje Bervange
(netoli Vokietijos sienos).
Pilnas pragyvenimas dienai, vienam asmeniui, kainuos 470
austrų šilingų arba 68 DM, ar 41 (JAV) doleris. Kambariai
dviems asmenims su visais patogumais. Norintys turėti atskirą
kambarį, turės mokėti 10 DM daugiau.
Rgistruotis pas Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria ir
įmokėti 100 DM registracijos mokestį (jaunimui 50 DM).
Pinigus siųsti: Litauische Studienwoche, Volksbank Kreis
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 50991400, 6840 Lampertheim.
Studijų savaitės programa bus paskelbta vėliau.
Užsiregistravusiems bus suteikta smulki informacija.
Vykstantieji iš Lietuvos būtinai turi gauti vizą iš užsienio reikalų
ministerijos Vienoje.
Irena Joerg

bet išgelbėti jau neįstengė.
Antakalnio kapinės Vilniuje
priglaudė dar vieną Lietuvos
sūnų.
Lietuvoje daug kam reikia
butų. “Lietuvos aide” (04 29)
rašoma apie susidariusią vieną
situaciją Šiauliuose, kuri, atro
do, gali tapti tipine. Pradėtas
statyti daugiaaukštis namas, o
būsimieji gyventojai nesumoka
pinigų. Mat, net pirmas įnašas 122 tūkstančiai rublių. (Vienas
gyventojas šiuo metu per
mėnesį apytikriai uždirba 1,5-2
toks, rublių, kurių pragyvenimui
toli gražu - vos vos teužtenka.
Apie kokias nors santaupas tuo
labiau nėra ko ir kalbėti - jas
seniai surijo infliacija. Jei
anksčiau brangesni dalykai automobilis ar buto pirmas
įnašas buvo įgijami susimetus
kelioms šeimoms, kelioms kar
toms, tai ką daryti dabar, kai
butas kainuoja virš pusės mili
jono?) Laikraštis nurodo, kad
namo statybą gali tekti užkon
servuoti. O gal paklausyti
“Respublikos”, kuri tos pačios
dienos numeryje spausdina
vienos daugiavaikės motinos
laišką? Jame desperatiškai
šaukiama - “Moterys, negim
dykite vaikui” (Jeigu jau kon
servuoti, tai viską... - Aut.)
Visi žinome pasitaikančių
gėdingų faktų apie kai kurių
Lietuvos piliečių “žygius”
Laisvajame pasaulyje. Vienas
apsivagia, kitas apgaulės būdu,
piešdamas oro pilis, renka tau
tiečių pinigus... Bet štai, atrodo,
turime ir priešingą faktą.
“Respublika” (04 30) aprašo
lordo iš Anglijos - M. Kuko
žygius Lietuvoje. “Esu lordas.
Labai noriu padėti Lietuvai", pasakąs šis ponas. Daugelis
Lietuvos žmonių - “nuo pa
prastų, dolerio akyse nere
gėjusių darbininkų iki solidžių,
savimi pasitikinčių ir turtingų
direktorių” - visi ištiesdavo jam
ranką, atverdavo širdį ir ...
pinigines. Skolindavo paprastai
pasikliaudami lordo garbės
žodžiu. Po poros metų tėvy
nainiai sumetė esą apmulkinti ir
kreipėsi į LR generalinę proku
ratūrą. Ponas M. Kukas,
surinkąs iš tautiečių tūkstančius
svarų sterlingų, dolerių bei
šimtus tūkstančių rublių, pasiro
do esąs visai ne lordas rašoma “Respublikoje”. Nuken
tėjusiųjų teigimu, jis - “paprasči
ausias sukčius, apgavikas ir
melagis”.
Šiuo
metu
ši
baudžiamoji byla yra tiriama.
Palangoje įvyko Žemaičių
draugijos narių konferencija.
Apie tai rašoma “Tiesoje" (04
30) straipsnyje “Reek nuorieti
rokauteis žemaitiškaa”. Buvo
tartasi dėl žemaičių tarmės
išsaugojimo, propagavimo per
radiją, televiziją, spaudą.
Kadangi susidaro keblumų
spausdinant straipsnius vienin
teliame žemaičių laikraštyje “A
mon sakaa?" dėl įvairių
žemaičių patarmių, ketinama
prie draugijos įsteigti kalbos
komisiją. Konferencijoje buvo
apžvelgti draugijos pasiekimai,
susumuoti praėjusių metų
žemaičių poezijos rezultatai.
Pagrindinis prizas paskirtas
savo kūrinius spausdinančiam
ir minėtame laikraštyje, JAV
gyvenančiam poetui Apolinarui
Bagdonui, - rašoma 'Tiesoje".

Vidmantas Dimas

REMKIME
PAGALBOS
LIETUVAI
FONDĄ
2 Ladbroke Gardens

London W1 1 2PT

3

Nr. 19 (2204) 1992 gegužės 15 d.

EUROPOS LIETUVIS

ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Balandžio 28 d. Belfaste, šiaurės Airijoje, Lietuvos valstybinė futbolo
rinktinė pradėjo atrankos varžybų turnyrą su šiaurės Airijos sportininkais
dėl teisės žaisti pasaulinio čempionato finaliniame etape. Mūsų fut
bolininkai savo pogrupyje vėliau varžysis su Ispanijos, Danijos, Airijos,
Albanijos ir Latvijos valstybinėmis rinktinėmis. Viršutinėje nuotraukoje:
Belfasto stadione, orkestro muzikai skambant, į aikštelę išeina š. Airijos
ir Lietuvos rinktinės. Galutinis varžybų rezultatas 2:2.
Apačioje: dalis D. Britanijos lietuvių, futbolo sirgalių ar patriotų (?),
dalyvavusių istorinėse futbolo varžybose Belfaste.

Nuotraukos: V. O'Brien

RYTŲ EUROPOS
JERUZALĖS
ATSTATYMAS
“Laisvės vėjams pasklidus per
buvusios Sovietų Sąjungos kraštus,
nacionalizmas ima rodyti savo
grėsmingą pusę su anti-semitizmu
priešakyje, bet Lietuva yra
išimtis”, - taip pradeda savo straip
snį Britanijos žydų laikraštyje
“Jewish chronicle” žurnalistė Jenni
Frazer.
Straipsnį “Rytų Europos
Jeruzalės atstatymas”, pasirodžiusį
Londono laikraštyje “Jewish
Chronicle”, galima laikyti malonia
staigmena. Ne taip dažnai pasaulio
spaudoje, o juo labiau žydų ben
druomenės laikraštyje, spausdina
mi šia tema objektyvūs ir palankūs
mums reportažai, juo labiau po
gana plačiai nuskambėjusios, taip
vadinamos, bylos dėl asmenų, ben
dradarbiavusių su nacistais, reabi
litavimo. Negalima pasakyti, jog
straipsnyje būtų nekreipiama
dėmesio į minėtą problemą, tačiau
paminėjus faktą, jog tūkstančiai
žydų Lietuvoje žuvo Antrojo
pasaulinio karo metais nuo
lietuviškųjų fašistų rankų, pastebi
ma, kad yra nelengva surasti
tiesioginius kaltininkus, nes to
meto archyvai kartu su KGB doku
mentais buvo išvežti į Maskvą.
Straipsnyje taip pat pateikiama
Lietuvos vadovybės pozicija, jog
dėl reabilitacijos bylų per daug
triukšmo kilo pasaulyje ir, kad
viskas padaryta, jog būtų atstatyta
teisybė.
Žurnalistė Jenni Frazer cituoja
dviejų savo kolegų, gimusių
Lietuvoje žydų ar Nemuno kraštą
laikančių savo tėvų šalimi,
žodžius. Manyčiau, neblogai
mūsuose žinomas BBC rusų tarny
bos laidų prodiuseris Sam
Yossman, nemaža prisidėjęs
parengiant Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko Vytauto
Landsbergio interviu, nuskam
bėjusį visame pasaulyje, pabrėžė,
kad Lietuvos Vyriausybė daro
viską, kiek įmanoma, gelbėdama
atsikurti žydų bendruomenei. Jai
yra grąžinti anksčiau prieš karą
priklausę draugijos pastatai.
Profsąjungų kultūros rūmuose
įvyko Lietuvos žydų suvažiavimas,
duris atvėrė Žydų agentūra
Vilniuje, o Vyriausybė jau kalba
apie Lietuvos konsulato įsteigimą
Izraelyje.
Savo ruožtu žydų ben
druomenė, kuri Lietuvoje turi apie
5000 narių, aktyviai dalyvauja
krašto gyvenime. Dar visai nese
niai parlamento užsienio komisijos
pirmininku buvo žydų ben
druomenės pirmininkas Emanuelis
Zingeris. Didžioji dalis žydų
Lietuvoje teigia, jog panašiai kaip
Amerikos žydai gali būti ir
Lietuvos žydai. Ši idėja yra
palankiai vertinama ir lietuvių
tarpe. Žurnalistę nustebino, jog
būtent lietuviai ėmėsi organizuoti
turistinį maršrutą po Lietuvą
religingiems Vakarų žydams, kurį
pavadino “Europos Jeruzalės
atradimas”. Organizatoriai tikisi
išsinuomuoti pastatą Vilniuje, kurį
įrengtų pagal griežtus ortodoksų
kanonus, su atitinkamu maistu ir
aplinka. Turistų maršrutas eitų per
Vilniaus ir Kauno getus, Panevėžį,
Trakus bei masinių žudynių vietas.
Panašia mintimi šiandien gyve
na ir Mike Levy iš Cambridge,
kitas Britanijos žurnalistas, kurio
žodžiai cituojami straipsnyje. Levy
šeima irgi atvyko iš Lietuvos, o jis
pats, ką tik sugrįžęs iš Marijam
polės miesto, kurį daugelis
Mančesterio ir Leeds žydų laiko
savo tėvų namais. Jau rugsėjo
mėnesį jis planuoja organizuoti
Lietuvos žydų kelionę į mūsų
kraštą, tačiau galvoje kirba dar
daugiau minčių. Levy teigia, jog
būtina pagelbėti medicinos
preparatais 700 Kauno žydų kartu
su 300 nežydų, padėjusių pabėgti
žydams nuo nacių. Taip pat jis ti-
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Priėmimas Lietuvos Ambasadoje
Kovo lid. Hotel de Lassay
salonuose
įvyko
Lietuvos
Ambasados Prancūzijoje oficialus
priėmimas antrųjų nepriklau
somybės
metinių
proga.
Ambasadorius Osvaldas Balakaus
kas pakvietė Prancūzijos valdžios,
diplomatinių misijų atstovus,
Prancūzijos-Lietuvos draugijų
pirmininkus, Prancūzijos lietuvių
bendruomenės tarybos narius,
žurnalistus. Priėmime dalyvavo
daugiau kaip 250 žmonių.
Lietuvos Ambasados Prancū
zijoje personalas buvo galutinai
suformuotas balandžio pabaigoje.
Be ambasadoriaus Osvaldo Mala
kausko, joje dirba S. Mikoliūnas politiniu patarėju, Vytautas
Naudužas - ekonominiu patarėju,
P. Klimas - II sekretoriumi kon
suliniams
reikalams,
Žiba
Klimienė - kanceliarijos vedėja ir
M. Meraitė-Mikšienė - sekretore.
PAGALBA LIETUVAI

Lithuanie-Provence draugijos
iniciatyva gavėnios metu Aix-enProvence
parapijų
tikybos
pamokose buvo kalbama apie
Lietuvą. Mūsų krašto vaikai labai
domėjosi ir norėtų bendrauti su
jaunais lietuviais. Draugija ruošia
siuntą į Lietuvą ir laukia aukų.
Universitė Franco-Balte d’ėtė
draugija renka lėšas padovanoti
Vilniaus miestui panašų Laisvės
ugnies paminklą, koks jis yra
Alma aikštėje Paryžiuje.
Marie-Lithuanie draugija 1991
m. rugpjūčio mėn. suorganizavo
siuntą į Lietuvą. Kelionės
Lietuvon dalyviai parsivežė
skaidrių, kurias kovo 6 d. rodė
N. D. du Lys parapijoje. Pokalbyje
dalyvavo kun. J. Petrošius.
Liberte pour les Baltes draugi
jos pirmininko Georges Mentorė ir
vicepirmininko Georges rūpesčiu
31 prancūzų kalbos ir literatūros
studentas (15 lietuvių, 12 latvių ir
4 estai) mėnesį stažavosi Paryžiaus
universitetuose. Autobusas, kuris
juos atvežė, grįžo pilnas knygų,
kurias padovanojo ši draugija.
Prof. G. Matorė knygą “Mes pri
sons en Lithuanie” išleido Griot

kiši palengvinti gyvenimą žydų
intelektualams, neseniai susibūrusiems į draugiją “Vilnor”, gau
damas jų tyrimams būtiną kom
piuterinę techniką. Numatoma
prisidėti prie žydų muzikos festi
valio organizavimo.
Bene vienas didžiausių entu
ziastų pagelbėjant Lietuvos
žydams yra Šiaurės Londono rabi
nas David Smith, pasakęs
įspūdingą kalbą parlamente
Vilniuje ir vėliau tapęs vyriausiuo
ju Lietuvos rabinu. Šiandien jis
organizuoja paramos Lietuvos
žydams
projektą
“Vilna
International”,
visų
pirma
rinkdamas aukas išeivių iš
Nemuno krašto tarpe. Šio projekto
tikslas: išsaugoti dar išlikusias
žydų kapines Lietuvoje bei kitus
praeities monumentus.
Baigdamas šią apžvalgą apie
straipsnį Londono žydų ben
druomenės laikraštyje, norėčiau
pastebėti, kad jis išeina apytiksliai
70000 tiražu ir yra skaitomas žydų
visame pasaulyje. Kalbant apie
Britanijoje gyvenančius žydus,
reikia pridurti, jog, anot Sam
Yossman, maždaug 80% jų turi
šiokį ar tokį kraujo ryšį su Lietuva.
Dauguma iš jų yra atvykę prieš
1918 metus, tačiau nemaža iš
prieškario ir sovietinio laikų emi
gracijos. Lietuviškos kilmės žydai
vaidina
nemažą
vaidmenį
Britanijos politiniame gyvenime,
tarp jų Didžiosios Britanijos
ambasadorius Europos Bendrijoje
Leon Britton, M. Thatcher vy
riausybės finansų ministras N.

leidykla Paryžiuje.
Jean Machwitz ir Geneviėve
Carion-Machwitz šią vasarą
ruošiasi priimti 15 Vilniaus •univer
siteto pedagoginio instituto stu
dentų Thiviers (Dordogne) ir
Limoges prancūzų šeimose.
Prancūzų kultūros ministerija
pakvietė stažuotis trims mėnesiams
prancūzų literatūros vertėjus į
lietuvių kalbą: K. Nastopką, L.
Rapšytę ir S. Žuką.
Passerelle France-Lithuanie
draugija St. Etienne ir apylinkėse
rengiasi balandžio 10 d. priimti iš
Lietuvos 34 vaikus su tėvais.
Balandžio 19 d. įvyko krepšinio
rungtynės Kaunas-Montbrison, o
gegužės 10-17 dienomis - Saint
Etienne ir Saint Chamond vyko
lietuvių kultūros savaitė.
ĮVAIRIOS NAUJIENOS

Kauno kunigų seminarijos
auklėtiniai V. Sikorskas ir R.
Chraptavičius įstojo į benediktinų
novicijatą Solesmes.
Seserys A. Petraškaitė ir M.
Širkaitė šiais mokslo metais studi
juoja Institut catėchėtiąue Lille
mieste.
Jaunųjų lietuvių krepšininkų
komanda
balandžio
11-12
dienomis dalyvavo aštuntose tarp
tautinėse krepšinio žaidynėse Pacė
mieste (Ule et Vilaine).
Retrospektyvinė
Antano
Mončio piešinių, kolažų ir
skulptūrų paroda nuo balandžio 23
d. iki gegužės mėn. pabaigos bus
Ardelay pilyje (Vendee).
Mūza Rubackytė yra pakviesta
profesoriauti
Conservatoire
Europėen de la Musique Paryžiuje.
Balandžio mėnesyje ji koncertavo
France-Culture radijuje, Havre fes
tivalyje ir Paryžiuje. Jos Liszto
kūrinių plokštelę išleido Lyrinx
110.
“Vakaruose ir Rytuose viskas
nauja” vadinsis prancūziškailietuviškas vaidinimas, kurį ruošia
Karolina Paliulienė su Algirdu
Latėnu. Jį vaidins rugsėjo 23-27 d.
Vilniuje per tarptautinį kolok
viumą “Estetika kasdieniniame
gyevenime Europoje”.
“AIDAT’ PERKELIAMI
Į LIETUVĄ

Jungtinėse Amerikos Valstijose
išspausdintas paskutinis tėvų pran
ciškonų Niujorke leidžiamas
kultūros žurnalo “Aidai” numeris.
Nuo 1992 metų pradžios žurnalas
perkeliamas į Lietuvą ir sujungia
mas su tenykščiu žurnalu “Nauja
sis židinys”.
“Aidus” eilę metų redagavo
kunigas Leonardas Andriekus.
IX TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTE JAV

Sparčiai ruošiamasi IX-ajai
išeivijos lietuvių tautinių šokių
šventei, kuri įvyks prie Čikagos šių
metų liepos 5 d., yra sudarytas ir
jau kelis kartus posėdžiavo dr.
Kisieliaus vadovaujamas šventės
organizacinis komitetas. Jo nariai
yra pasiskirstę į kelias darbo gru
pes. Tautinių šokių šventės meno
vadovė yra Dalia Dzikienė,
muzikos vadovas Darius Polikaitis.
Šventės dalyviais jau yra užsiregis
travę per du tūkstančius šokėjų iš
50 įvairių vienetų. Numato daly
vauti šokėjų grupės iš Brazilijos,
Argentinos, Australijos, Vokie
tijos, tikimasi susilaukti ir vienos
šokėjų grupės iš jau laisvos
Lietuvos. Pagrindinė tautinių šokių
šventės tema bus atgautos laisvės
minėjimas šūkiu: ’’Šokio sūkury Lietuva širdy”.
Lawson, Lordas Kaganas ir kiti.
Didžioji dalis iš jų jaučia iki šiol
nemažus sentimentus tėvų kraštui.
Alvydas Medalinskas
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Lietuviu
Kronika
KADA-KAS-KUR?
PRESTONE

Gegužės 30-31 d.d. - į vyks

uždaromasis VLIKo suvažiavimas
Vilniuje.
Birželio 14 d. - 18 vai. įvyks
51-mas tremtinių dienos minė
jimas, Anglikonų Southwark kate
droje, London Bridge.
Birželio 12-29 d.d. - Vysk. P.A.
Baltakis lankysis D. Britanijoje.
Birželio 30 - liepos 4 d.d. - PLB
VH-sis seimas Čikagoje, JAV.
Liepos 5 d. - Lietuvių šokių
šventė Čikagoje, JAV.
Liepos 23 - rugpjūčio 1 d. -

įvyks 43-ji skautų stovykla Lietu
vių Sodyboje, Headley Park,
Hants.
Rugpjūčio 2-9 d.d. - 39-oji
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.
AUKOS LIETUVOS
RAUDONAJAM KRYŽIUI

20.00 sv. - DBLS-gos Birminghamo skyrius; 7.00 sv. - T. Cur
zon.
Aukojusiems reiškiame nuošir
džią padėką. Aukas prašome siųsti:
Lithuanian Relief, 2 Ladbroke
Gardens, London W11 2PT.
OLIMPIADA 92

Lietuvos sportininkams aukojo:
145.00 sv. - DELS suvažiavimo
dalyviai; 100.00 sv. - Manchesterio lietuvių klubas; 50.00 sv. - VI.
Sližienė.
DBLS-gos suvažiavime Lietuvos sportininkams aukojo: po
20.00 sv. - J. Alkis, V. O'Brien, J.
Levinskas, K. Baublys; po 10.00
sv. - V. Stirbys, G. Ivanauskienė,
L. Songaila, V. Gryselis, B.
Puodžiūnas; po 5.00 sv. - V.
Petrauskas, A. Klimas, V. Banaitis.
Nuoširdžiai dėkojame.
J. Alkis, DBLS-gos CV vardu
PATAISYMAS

DBLS Nottinghamo skyriaus
valdybos pranešime padarėme
klaidą, vietoje D. Gecevičiaus
turėjo būti B. Gedzevičius. Už
klaidą atsiprašome.
Skyriaus valdyba
VYSK P.A. BALTAKIO
VIZITACIJOS

Vysk. P.A. Baltakis atvyks į
Škotiją birželio 12 d.. Susitiks ten
su lietuviais birželio 14 d. Vėliau
lankys Anglijos lietuvius: Manchesteryje - birželio 18 d., Bradforde - birželio 20 d., Nottinghame
- birželio 21 d., Londone - birželio
28 d. Išvyksta birželio 29 d.

PAMALDOS
Keighley - gegužės 17 d., 13 vai.
Nottinghame - gegužės 17 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - gegužės 17 d., 14
vai., Bridge Gate.
Binninghame - gegužės 17 d.,
16.30 vai., Šv. Onoje, Bradford St.
Nottinghame - gegužės 24 d.
11.15 vai. Židinyje.
Nottinghame - gegužės 28 d.,
Šeštinėse, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame - gegužės 31 d.
11.15 vai. Židinyje.

LIKVIDUOTAS DBLS SKYRIUS

Gegužės 3 d. įvyko DBLS-gos
Prestono skyriaus visuotinas narių
susirinkimas. Iš skyriaus 8 narių
dalyvavo 6. Pirmininkas S. Macura
atidarydamas susirinkimą paprašė
narius atsistoti ir tylos minute
pagerbti mirusius skyriaus narius.
Sekretorius M. Ramonas perskaitė
pereito susirinkimo protokolą.
Toliau buvo svarstomi skyriaus
reikalai. Dėl mažo skyriaus narių
skaičiaus buvo pasiūlyta skyrių
likviduoti. Už - balsavo 5 nariai, o
vienas susilaikė.
Išrinkta trijų asmenų likvi
dacinė komisija: S. Macuro, S.
Survilos ir M. Valikonio. Nutarta
visus skyriaus veiklą liečiančius
dokumentus ir archyvą pasiųsti į
DBLS centrą Londone. DBLS-gos
Prestono skyrius turto neturėjo.
Prestono skyrius buvo įsteigtas
1954 m. gruodžio 12 d.
Kaip DBLS-gos Prestono sky
riaus steigėjas ir ilgametis jo sekre
torius reiškiu širdingą padėką
visiems nariams ir tautiečiams,
kurie prisidėjo prie skyriaus veik
los savo darbais ir aukomis, prašau
Prestono lietuvių ir toliau remti
lietuvišką spaudą, ir jungtis į
kitose kolonijose esančius DBLSgos skyrius.
Lietuviais esame užgimę ir
lietuviais turime išlikti!

LONDONE
METINIS SUSIRINKIMAS

MAIRONIO MINĖJIMAS

Sporto ir socialinio klubo narių
metinis
susirinkimas įvyko
gegužės 3 d. Susirinkimo pirmi
ninku buvo išrinktas J. Cernis,
sekretore - M. Šemetienė.
Klubo pirmininkas S. Kasparas
glaustai papasakojo apie klubo
veiklą metų bėgyje, pakomentavo
klubo finansinę padėtį. Praėjusiais
metais klubo baro pajamos
sumažėjo £7040, remontui išleista
£3263, o naujos Hi-Fi sistemos
įsigijimui - £545. Viso klubo
pajamos per metus - £31404, bet
išlaidos - £33102. Metinis nuosto
lis -£1698.
Didžiausia klubo finansinė
problema - miesto savivaldybės
mokestis £2893. Neskaitant klubo
pastato vertės, klubo piniginis re
zervas 1992.03.31 d. buvo £15131.
Diskusijų metu buvo klausiama
kodėl iki šiol nėra išrinkti kiti du
klubo patikėtiniai “Trustees”. Į
klubo valdybą išrinkti: S. Kasparas
- pirmininku, L. Songaila - vice
pirmininku, R. Hoye - kasininku,
Marija Kalinauskaitė-Hoye - sek
retore, M. Šemeta - revizorium, M.
Šemetienė, P. Songaila, K.
Edwards - nariais. Baro priežiūrai D. Šemeta, J. Kalinauskienė, V.
Oleasevičius.
Susirinkimą užbaigė malda kle
bonas J. Sakevičius MIC.

Gegužės 23 d., šeštadienį, 18
vai., DBLS-gos Mančesterio sky
rius rengia MLS klube Maironio
minėjimą. Paskaitą skaitys VI.
Bernatavičius. Bus meninė dalis.
Prašome gausiai dalyvauti.
DBLS-gos skyriaus valdyba

BR1TŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Fondo prašymu iš “Know
How” fondo gauta £660 dviejų
psichoterepiančių- Kylie Inwood ir
Eva Bower - kelionės į Lietuvą
išlaidoms padengti. Jos Lietuvoje
išbus iki rugsėjo mėn. ir mokys
vietinius medikus dirbti su psichia
triniais ligoniais - vaikais. Vaikų
fondas prisidėjo prie medicininės
įrangos pirkimo, padengdamas
trūkstamą £635 sumą. (Pirkiniai
kainavo £2363, iš prof. V.
Landsbergio vaikams fondo gauta
£1725).
Visas aukas siųsti: BritishLithuanian Relief Fund for
Children in Lithuania, 21 The
Oval, London E2 9DT.

SKAITYKITE

LONDONE LEIDŽIAMĄ
"EUROPOS LIETUVĮ"

M. Ramonas

TRANSPORT LTD.
International Shipping, Forwading, Insurance
Clearing and Air-Freight Agents

SIŪLO SIUNTINIŲ TARNYBĄ Į:
• LIETUVĄ • LATVIJĄ • ESTIJĄ • UKRAINĄ
• BIELORUSIJĄ ir RUSIJOS EUROPINĘ DALĮ
- Reguliarus savaitinis transportas
- garantuotas pristatymas (be papildomo mokesčio)
- konkurencinės kainos (£1.50 už kg., ne mažiau
kaip £15.00 už siuntinį).

SIUNTINIŲ SURINKIMO PUNKTAI:
Head Office: 16 Devonshire Str. London W1N1FS
Tel. 071-637 3271
Middlesborough, Cleveland - Tel. 0642-462 727
Grays, Essex - Tel. 0375-383 915
Heathrow, Hounslow, Middlesex - Tel. 081-759 9089
Mes taip pat ieškome PSA atstovų, kurie D. Britanijoje siun
tinius surinktų. Mokėsime gerą komisiją. Kreiptis į Head Office

Visais reikalais prašome
kreiptis j Lietuvos Ambasadą
Londone:

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329
Pranešame, kad turintys Britų
pasus į Lietuvą gali įvažiuoti be
vizos.

MANČESTERYJE

MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 2 d. MLS klubas ir
skautai suruošė Motinos minėjimą,
kurį atidarė ir pravedė s. I. Gerdžiūnienė. Motinos pagerbtos tylos
minute. Minėjime dalyvavusiom
motinom skautai įteikė sveikinimo
korteles ir gėlių. Salės krašte
stovėjo žalumynais ir tautine juos
ta perjuosta kėdė, simbolizuojanti
Motiną Lietuvą.
Paskaitą skaitė Ark. Podvoiskis,
kuris ją paįvairino savo a.a. tėvo
motinoms sukurtais eilėraš-čiais.
Meninėje dalyje skautai 1.
Gerdžiūnienė, B. Gerdžiūnas ir N.
Gerdžiūnaitė padeklamavo moti
noms skirtus eilėraščius.
Minėjimas užbaigtas sugiedant
Mrija, Marija. Skautai savo
reikalams pravedė pasisekusią
piniginę rinkliavą, už kurią jie
aukotojams yra dėkingi. Po
minėjimo motinos ir tėvai buvo
pavaišinti užkandžiais ir kavute,
kuriuos paruošė s. I. Gerdžiūnienė
su padėjėjais, o finansavo klubas.
A. P-lds

BIRMINGHAM E
VĖL SUSIRINKOME
PAS S. STARKĄ

Gegužės 7 d. susirinkome
išklausyti 1992 m. Sąjungos suva
žiavimo pranešimo, kurį padarė
DBLS-gos Birminghamo skyriaus
pirmininkas S. Starka. Jo praneši
mas buvo labai įdomus. Jis taip pat
priminė, kad jo name gegužės 23
d. bus pravestas, pirmasis už
Lietuvos ribų, Lietuvos Respub
likos referendumas, kuriame
Lietuvos piliečiai pasisakys “Dėl
Lietuvos Respublikos Prezidento
institucijos atstatymo”. Susirin
kimo metu buvo suorganizuotos
rinkliavos: Olimpiados 92 sporti
ninkams, vysk. P.A. Baltakiui
OFM ir jo darbams paremti bei Šv.
Kazimiero bažnyčiai Londone.
Šia proga norėčiau priminti, kad
jau nuo seniai skyriaus susirinki
mai vyksta S. Starkos name. Jeigu
ne jo malonė, skyrius turėtų
didelių finansinių sunkumų. Vietoj
to, S. Starka ne tik mus priima, bet
ir pavaišina vynu bei alum. Todėl
visų skyriaus narių vardu jam
nuoširdžiai dėkoju.
S. Jzerskis.

92 OLIMPIADA
ooooooo
Lietuvos sportininkai
atkakliai ruošiasi dalyvauti
olimpinėse žaidynėse Bar
selonoje. DBLS valdyba
nutarė pravesti aukų rinkimo
vajų D. Britanijoje ir tuo pa
remti Lietuvos sportininkus.
Centro Valdyba kreipiasi į
skyrius, kitas organizacijas,
visus lietuvius Britanijoje ir
prašo siųsti aukas:
92 OLIMPIADA,
2 Ladbroke Gardens,
London W11 2PT.

Lithuanian Airlines

Lithuanian Airlines will commence a new scheduled Air service
between Vilnius and London-Stanstead Airport on July 1st, 1992. To
ensure that the highest standards of passenger service are met,
Lithuanian Airlines is seeking to recruit a number of reservation and
Airport service agents. Applicants shoud be bi-lingual
English/Lithuanian and ideally pocess an Airline or Travel Industry
related background in computer reservation or Airport operations.
Please send a detailed resume including a recent Passport size pho
tograph to:
Tim Archer, Director Field Service-Europe, LAL/AMRS.MD25, 23-59
Staines Road, Hounslow, Middlesex. TW3 3HE

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

PASAULYJE
Vokietijos krizė

Sušlubavo ir visagalė Vokieti
jos ekonomika, nepajėgdama
įveikti pagalbos Rytų Vokietijai
problemos. Ta pagalba lėmė
didesnius mokesčius, mažesnius
atlyginimus ir, galų gale, didelę
streikų bangą. Kanclerio Kohl vy
riausybei tai buvo didelis smūgis,
ypač po užsienio reikalų ministro
Gensher atsistatydinimo. Ekono
mistai mano, jog visa tai silpnins
Vokietijos pozicijas ir Europos
ekonominis centras persikels į D.
Britaniją, kurio padėtis po konser
vatorių pergalės dar labiau
sustiprės.
Konvertuojamas rublis

Įstojus buvusioms sovietų
Sąjungos respublikoms į Tarptau
tinį valiutinį fondą, rublis jau nuo
liepos 1 d. bus konvertuojamas.
Nuo tos dienos rublio vertę nu
statys laisvos rinkos mechanizmai,
o nuo rugpjūčio mėn.bus nustaty
tas pastovesnis konvertuojamo
rublio tarifas. Sovietų Sąjungos
laikais rublis buvo keičiamas į
svarą 1:1 santykiu, vėliau svaro
vertė pakilo, Lietuvos bankuose
svarą buvo galima pirkti už 240 ir
daugiau rublių. Manoma, kad atei
tyje konvertuojamo rublio vertė
bus 0.014 svaro.
Krymas paskelbė nepriklau
somybę

Ukrainai priklausantis Krymo
pusiasalis, kurio 80% gyventojų
yra rusai, pasiskelbė nepriklauso
mu nuo Ukrainos. Tai pablogino
santykius tarp Rusijos ir Ukrainos,
kurie jau ir taip buvo blogi, kadan
gi vis nerandama išeities, kaip
pasidalinti
karinį
laivyną
Juodojoje jūroje. Krymas visą
laiką buvo Rusijos dalimi, bet
1954 m. Kruščiovas padovanojo jį
Ukrainai užjos lojalumą.
M. Gorbačiovo doleriai

Prieš M. Gorbačiovo vizitą į
JAV, Bob Strauss, JAV pasiun
tinys Maskvoje, pietavo su M.
Gorbačiovu ir po to pareiškė, kad,
jo manymu, M. Gorbačiovas gaili
si praradęs valdžią. Spėliojama,
kad jis paslapčia viliasi vėl ją
atgauti. Taipgi įdomu, kad garsūs
valstybių vadai, praradę valdžią,
vienas kitą lankydami užsidirba
daug pinigų. Neperseniausiai D.
Britanijos
ekspremjere
M.
Thatcher uždirbo dideles sumas
lankydamasi JAV su savo paskai
tomis. M. Gorbačiovas būdamas
Japonijoje uždirbo 400.000
dolerių, o per paskutinę vizitaciją
JAV - mažiausiai 300.000 dolerių.
Sakoma, kad M. Gorbačiovas ir
dabar užsienyje yra populiaresnis
negu B. Jelcinas, kuris liepos mėn.
taip pat lankysis JAV.
JAV kongresas pagerbė M.
Gorbačiovą, leisdami jam kon
grese kalbėti. Ši garbė buvo suteik
ta tik trims kitiems ne valstybės
vadams: Nelson Mandelai, Lech
VValęsai ir Prancūzijos revoliucijos
vadui Lafayette.
M. Gorbačiovui taip pat buvo
leista kalbėti ir garsiajame Fulton
universitete, Missouri valstijoje,
kur W. Churchill įspėjo pasaulį
1946 m. prieš “Geležinės uždan
gos” nusileidimą.
Būdamas JAV M. Gorbačiovas
svečiavosi pas garsiąją Kennedy
šeimą ir praleido savaitgalį su
buvusio JAV prezidento D.
Reagan šeima. Jis ir D. Reagan
skelbiasi užbaigę “Šaltąjį karą” ir
padėję
pamatus
“Naujojo
pasaulio” tvarkai.
Britų teatralai Vilniuje

Londono Karališkojo nacionainio teatro studijos anglų aktoriai,
pedagogai ir režisieriai Menininkų
rūmuose neseniai susitiko su
Lietuvos teatralais. Šis, pirmasis
tokio pobūdžio teatralų susitikimas
yra jaunos lietuvės režisierės
Dalios Ibelhauptaitės, kuri neseniai
Londone surežisavo V. Jerofejevo
pjesę ’’Valpurgijos naktis”, pas
tangų vaisius.
Teatralų tarpe yra Karališko
nacionalinio ir Šekspyro teatro
aktorius Anthony Sher, kurio
seneliai yra kilę iš Plungės.

