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DŽIUGIŲ IR VILTINGŲ ŠV. KALĖDŲ!

Mariaus Baranausko nuotr.
Šv. Onos bažnyčia Vilniuje.

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenamų“ 
(Jn. 10:10)

Simboliškai Kristaus gimtadienį pradedame švęsti 
gruodžio 24-os vidurnaktį, kada baigiasi metų ilgiausia 
naktis, kada šviesa nugali tamsų. Vidurnaktį mes dar 
nematome užtenkančios saulės, nei jaučiame jos ši
lumos, tačiau žinome, kad aušra jau pakeliui, kad 
gruodžio 25-oji - Kalėdų diena - bus ilgesnė už pra
ėjusią kūčių dieną.

Šiandienos gyvenime mažai jaučiame Betliejaus 
kūdikio atneštos meilės, labai pasigendame pirmųjų 
Kalėdų naktį angelų skelbtos Dievui garbės ir ramybės 
žmonėms. Buvusioje Jugoslavijoje brolis tebežudo 
brolį; pačių motinų reikalavimu ir įstatymais įteisintais 
abortais kasmet išžudoma per 14 milijonų negimusių 
kūdikių; šių metų lapkričio 30 dieną Olandijos parla
mentas atidarė vartus senelių bei ligonių žudymui - le
galizavo eutanaziją. Tautose, išsivadavusiose iš KGB 
teroro, nesukontroliuojamai siaučia mafijos gangs
terių gaujos ir su diena platėja socialinės nelygybės 
praraja.

Iš tiesų šį 1993-tįjį Kristaus gimtadienį švenčiame 
moralinės žiemos šaltyje ir netikėjimo tamsoje, tačiau, 
kaip ir kiekvienais metais, su atnaujinta krikščioniška 
viltimi sulaukti šviesesnio rytojaus.

Pranašas Izaijas Kristų pavadino Emanueliu - Die
vas su mumis. Kristus-Emanuelis per įsikūnijimą 
įsijungęs į žmonijos istoriją, pasaulio daugiau nebe- 
palieka: "Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio 
pabaigos" (Mt. 28:20). Per Krikštą ir kitus sakramen
tus Kristus nuolatos įsijungia į žmonių gyvenimą ir per 
mus, savo pasekėjus, gyvenančius pagal evangeliją, tę
sia žmonijos išganymo misiją, plečia savo meilės kara
lystę pasaulyje. Kristus stovi prie kiekvieno mūsų sie
los durų, sako šv. Raštas, kantriai laukiąs, kada jas ati
darysime ir pakviesime Jį į vidų, kad galėtų suteikti 
mums "gyvenamų ir apsčiai jo suteikti" (Jn. 10:10).

I Šv. Tėvo Jono Paulius II pakvietimą "atidaryti 
duris Kristui" entuziastiškai atsiliepė mūsų tauta ir pa
saulio jaunimas.

Prezidentas Brazauskas išreiškė viltį, kad ’’Krikš
čioniškos dvasios stiprybė padės įveikti dėsningus 
pereinamojo laikotarpio sunkumus“, kad ’’valstybė ir 
visuomenė sieks atgaivinti katalikišką kultūrą visomis 
jos formomis.“ (Vilniaus aerodrome, 1993.IX.4)

Pasaulio jaunimo atstovai, suvažiavę į Denverį, CO, 
užtikrino Kristaus vietininką, kad jie ’’sykiu su tikinčiais 
ir netikinčiais“ sieks kurti naują meilės bendruomenę. 
“Mes esame tikri vienu dalyku, • sakė jie Šv. Tėvui, - 
Kristuje mes galime pakeisti pasaulį. Bet, kad galėtume 
pakeisti pasaulį, mes turime pirma pakeisti savo širdis.“ 
(Denver, CO, 1993.V1I1.I4)

Amerikos vyskupų konferencija, atsiliepdama į jau-

Jono Junevičiaus nuotr.

nimo išreikštą entuziazmą ’’pagilinti supratimą, ką 
reiškia būti gimus naujam gyvenimui Kristuje“ bei jo 
troškimo vadovaujant Šv. Dvasiai "pasiraičius ranko 
ves darbuotis dėl pasikeitimo“ š. m. lapkričio 19 įsteigė 
specialų komitetą, kad padėtų jaunimui tai įgyvendinti 
Kaip pagelbėti mūsų išeivijos jaunimui ’’būti Kristaus 
liudytojais“ Lietuvių katalikų sielovados taryba pa
šventė visą metini suvažiavimą ir sudarė komisiją tam 
realizuoti.

Nors švęsdami šį 1993-tįjį Kristaus gimtadienį labai 
pasigendame Jo atneštos meilės. Jo skelbto socialinio 
teisingumo, Jo linkėtos ramybės, tačiau šiandien, la
biau negu per praėjusias Kalėdas, mes esame tikri, kad 
Kristus tebėra su mumis, kad 1994-ieji metai bus labi
au krikščioniški, kad “Lietuva daugiau niekada nebe
bus tokia, kokia buvo iki 1993-jų rugsėjo ketvirtosios 
(Šv. Tėvo apsilankymo.“ (Apžvalga, 1993.X. 10)

Džiugių ir viltingų Šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų 
Naujųjų 1994 metų linkiu visiems, gyvenantiems val
stybinę nepriklausomybę atgavusioje tėvynėje ir 
išeivijoje

vysk. Paulius A. Baltakis, O. F. M.

Ar bus Londone įkurtas 
reprezentacinis lietuvių kultūros centras?

Kaip pertvarkyti Didžiosios Brita
nijos lietuvių bendruomenės veiklą, 
kaip pagerinti ryšius su Lietuvos diplo 
matine įstaiga, aptarė Lietuvos laikina
sis reikalų patikėtinis Jungtinėje kara
lystėje Antanas Nesavas ir įvairių šios 
šalies lietuvių organizacijų atstovai.

Eltos korespondentas Klemensas 
Tamošiūnas iš Londono pranešė, kad, 
susitikimo dalyvių nuomone, yra būti
na pagyvinti lietuvių organizacijų dar
bą, reikia pertvarkyti Lietuvių Namus. 
Daugelis pritarė tam, kad Lietuvių 
Namai būtų perorganizuoti į reprezen
tacinį kultūros centrą, kuriame vyktų 
įvairūs renginiai, daugiau žmonių būtų 
įtraukiama į lietuvių bendruomenės 
veiklą. Tačiau, kaip pažymi Eltos ko
respondentas, įgyvendinti šį pasiūly
mą bus nelengva, nes trūksta lėšų, taip 
pat sunku surasti tinkamų žmonių.

Meilės, santarvės,
To "Europos lietuvio" redakcija 

linki Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
visiems savo skaitytojams, mūsų ge
riesiems pagalbininkams visuose 
kraštuose. Nuoširdžiai dėkojame už 
sveikinimus ir gerus linkėjimus. Dau
giausia jų - iš Anglijos. Štai B. Puo
džiūnienė rašo: "Pirmiausia leiskit 
pasveikinti su artėjančiom šventėm ir

A. Nesavas pageidavo, kad prie 
Ambasados būtų suburta grupė žmo
nių, turinčių ryšių su Didžiosios Brita
nijos politikais, verslininkais, meni
ninkais. Ši grupė atstovautų bendruo
menės interesams, taip pat padėtų 
Ambasadai spręsti įvairias problemas. 
Pasak dr. A. Nesavo, išeivijos lietu
viams taip pat turi rūpėti, kaip pakeisti 
neigiamą Lietuvos įvaizdį britų spau
doje, daugiausiai aprašančioje negaty
vias Lietuvos gyvenimo puses, neretai 
pateikiančią net klaidinančių žinių 
apie tai, kas vyksta Lietuvoje.

Šie ir kiti klausimai bus aptarti 
sausio 15 dieną Londone įvyksiančia
me Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos specialiame suvažiavime.

Ta pačia tema - Vincent O'Brien 
ir Zigmo Juro mintys ”EL“ 6 pus
lapyje.

prasmingų darbų
palinkėti Jums geros sėkmės ateičiai 
su "EL" ir stiprios sveikatos Jūsų 
darbe. Labai patinka suvenyrinis 
"EL“. Aš net po stiklu įsidėjau. “

Tikimės, kad 1994-ieji mums vi
siems - ir "EL" skaitytojams, ir ad
ministracijai Londone, ir redakcijai 
bus geri, kūrybingi, turtingi.

ELR

Mielos lietuvės, 
mieli lietuviai,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba nuo
širdžiai sveikina Lietuvos žmones ir po pasaulį 
pasklidusius lietuvius, laimingai sulaukusius šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų.

Iš naujo užgimęs Išganytojas teatneša taiką bei 
ramybę į Jūsų namus, telaimina Jus visus, 
žengiančius į Naujuosius Metus. Tepadeda Jis 
mums: ir Lietuvos žmonėms, ir pasaulyje iš
blaškytiems lietuviams jungtis po Nepriklau
somos Lietuvos vėliava ir dirbti jos gerovei bei 
visų lietuvių išlikimui savo tautai ir valstybei, kad 
ateinančiais metais mūsų gyvenimas būtų gražes
nis, prasmingesnis, turtingesnis.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

PLB valdyba: 
Bronius Nainys - pirmininkas 

Rimas Česonis, 
Kostas Dočkus, Vacys Garbonkus, 

Baniutė Kronienė, Vytautas Kamantas, 
dr. Petras Kisielius, Milda Lenkauskienė, 

dr. Vitalija Vasaitienė, Paulius Mickus
1993 Kalėdos.

$ & &
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga DBLS 

skyrių valdybas, narius ir visus lietuvius sveikina
DBLS direktorių valdyba

#5 S& $£ # *

Akcininkams ir visiems savo rėmėjams links
mų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 
direktorių valdyba

$ $ $

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių 
Sodybos rėmėjus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina

Sodybos vedėjai

$

Širdingai sveikiname šv. Kalėdų proga visus 
draugus ir pažįstamus, linkime visiems laimingų 
Naujų Metų.

Melita ir Petras
Varkala

& $ $ $ 0 $

Visus Britanijos lietuvius sveikinu su artėjan
čiomis šv. Kalėdomis. Linkiu Jūsų šeimoms daug 
šviesių dienų ir asmeninės laimės sekančiais, 1994 
metais!

Dr. Antanas Nesavas
Charge d'Affaires

Lietuvos ambasada 
Londonas
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”EL“ kalėdinė anketa

Keliems krašto politikos, kultūros veikėjams ’’Europos 
lietuvio“ redakcija pateikė tokius klausimus:

1. Kokia šių metų diena Jums įsimintiniausia ir kodėl?
2. Kurios šv. Kalėdos Jūsų gyvenime buvo mieliausios?
Kur sutiksite šią šventę šiemet? Ką per ją palinkėsite 

savo artimiesiems, ”EL“ skaitytojams, Lietuvos žmonėms?
Kiti interviu - 3, 4, 6 puslapiuose.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas

Algirdas Mykolas Brazauskas 
išrinktas visuotiniu piliečių balsavi
mu 1993 metų vasario 14 dieną 
Lietuvos Respublikos Prezidentu. 
Jis ketvirtasis krašto istorijoje ir 
pirmasis Lietuvai atgavus nepri
klausomybę Prezidentas. Pirmasis 
jo vizitas į užsienį po inauguracijos 
■ į Daniją ir Islandiją. Prezidentas 
šiemet taip pat lankėsi Didžiojoje 
Britanijoje, Prancūzijoje, JAV, 
Rusijoje, Kinijoje ir kitose šalyse.

1. Po ilgų apmąstymų, manau, 
kad tai vasario 25-oji - Respublikos 
Prezidento inauguracijos diena. Ta 
diena, kurios iškilmių įspūdžių ne
užmiršiu.

įspūdingos buvo ir pirmosios 
rugsėjo dienos, kai Lietuvą aplankė 
Jo Šventenybė Popiežius Jonas 
Paulius II, sušildęs mus visus, pa
skatinęs kiekvieną dvasiniam ir 
moraliniam atgimimui.

2. Šventos Kalėdos - tai žymi 
šventė mūsų tautoje. Aš užaugau 
šeimoje, kurioje jos visada būdavo 
švenčiamos, nežiūrint, koks tai bu
vo laikotarpis, ar prieškarinis, ar 
pokarinis. Kada sukūriau savo šei
mą, mes taip pat visada šv. Kalėdas

Diplomatinio korpuso susitikimas 
Vilniuje

Gruodžio 21-22 dienomis Vilniuje, 
Užsienio reikalų ministerijoje, įvyko 
kasmetinis Lietuvos diplomatinių 
atstovybių vadovų susitikimas. Jo tik
slas - aptarti užsienio politikos aktuali
jas, apibendrinti šių metų rezultatus ir 
apsvarstyti ateities planus.

Kaip rašė "Lietuvos rytas“, į susi
tikimą atvyko Prezidentūros, Seimo 
atstovai. Vyriausybės nariai, visų Lie
tuvos ambasadų ir diplomatinių misijų 
vadovai, išskyrus ambasadorių Romo
je Stasį Lozoraitį. (Pasak "Respubli
kos“, formali jo nedalyvavimo tame 
susitikime priežastis - tuo pat metu 
vykstantis priėmimas pas Italijos pre
zidentą)

Susitikimo dalyvius pasveikino 
Lietuvos diplomatijos patriarchas 
S. A. Bačkis, skyręs diplomatinei

Tautininkai apie pirmalaikius Seimo 
rinkimus

Lietuvių tautininkų sąjungos tary
ba gruodžio 18 d. priėmė pareiškimą 
"Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų“, 
kuriame teigiama, kad "šiandien Lie
tuvoje žmogui nesaugu dėl savo gyvy
bės ir nuosavybės, vis didesnė gyven
tojų dalis skursta, valstybės ateitis 
skęsta nežinioje, o LDDP, gavusi val
džią. ėmė ginti vien savo nomenkla
tūros turtinius ir politinius interesus“.

Sąjūdžio ketvirtasis suvažiavimas
Gruodžio 18-ąją Vilniuje įvyko 

ketvirtasis Sąjūdžio suvažiavimas. Pa
gal Sąjūdžio seimo tarybos gruodžio 
15 d. protokolą, iš viso Lietuvoje yra 
13 tūkst. Sąjūdžio dalyvių, turinčių 
nario pažymėjimą. Ketvirtajame suva
žiavime dalyvavo 540 delegatų iš 
miestų ir rajonų. Balsuojant dėl Sąjū
džio ateities 468 delegatai pasisakė, 
kad Sąjūdis taptų visuomenine organi
zacija, 30 delegatų norėjo, kad Sąjūdis 
būtų visuomeninė politinė organizaci
ja, 32 buvo už tai, kad Sąjūdis nu
trauktų savo veiklą.

Seimo narys K. Uoka perskaitė 
grupės sąjūdininkų pareiškimą, kuria
me nesutinkama su Sąjūdžio statuso 
pakeitimu. "Lietuvos rytas“ rašė, jog 
pareiškimo autorių nuomone, prieš su
važiavimą buvo vengiama gilesnės

švęsdavom. Susirenka visa šeima, 
žmona, dukros, anūkai, susirenka 
giminės, tėvas, uošvė ir mes visi la
bai draugiškai atšvenčiame, prade
dant Kūčiomis.

Per šv. Kalėdas norėčiau vi
siems palinkėti taikos, ramybės, 
meilės ir džiaugsmo, daugiau atlai
dumo, pasitikėjimo ir taurumo. 
Tegul visa Europa, visas pasaulis 
įsitikina, kad mes, mūsų tauta su
geba siekti bendro tikslo visų 
Lietuvos ir kitų kraštų žmonių ge
rovės.

tarnybai net 61-erius gyvenimo 
metus.

Prezidentas A. Brazauskas konfe
rencijoje padarė pranešimą "Prakti
niai Lietuvos Respublikos užsienio 
politikos realizavimo klausimai“. Jis 
sakė, kad reikia sukurti aiškią Lie
tuvos valdžios įstaigų ir diplomatinių 
tarnybų reagavimo į įvykius pasauly
je sistemą. Pasak A. Brazausko, ši 
reakcija turi būti operatyvesnė ir 
konkretesnė, negu buvo iki šiol. Lie
tuvos santykius su NATO preziden
tas planuoja aptarti sausio pabaigoje 
Briuselyje įvyksiančiame susitikime 
su NATO vadovais. A. Brazauskas 
pasakė kategoriškai atmetąs kaltin
imus, kad Lietuva grįžta į "motinėlės 
Rusijos“ glėbį ir kad su Rusija vyksta 
slaptos derybos, pranešė ELTA.

Dėl pragaištingos LDDP užsienio po
litikos iškilo tiesioginė grėsmė Lietu
vos Respublikos valstybingumo rai
dai. LTS kviečia Lietuvos opozicines 
politines jėgas ateinančių metų pra
džioje organizuoti parašų rinkimą dėl 
referendumo, kuris pareikalautų pir
malaikių Seimo rinkimų 1994 metais 
(kartu su savivaldybių rinkimais).

ELI

diskusijos dėl Sąjūdžio ateities, nebu
vo įvertintos buvimo valdžioje metu 
padarytos klaidos, Seimo rinkimų pra
laimėjimo ir spaudos praradimo prie
žastys. Pareiškime sakoma, kad įku
riama nauja grupė, kuri bus atvira da
bartiniams ir būsimiems sąjūdinin
kams.

Iš Sąjūdžio vadovo pareigų atsista
tydino A. Katkus. Sąjūdžio tarybos 
pirmininku išrinktas istorijos mokslų 
habilituotas daktaras R. Batūra.

Suvažiavimas patvirtino Sąjūdžio 
programą ir įstatus, pagal kuriuos Są
jūdžio dalyviais negali būti buvę 
SSKP-LKP respublikos, rajonų ir 
miestų organizacijų sekretoriai, dabar
tinės LDDP nariai, buvę KGB dar
buotojai.

ELI

Politikos apžvalgininko pastabos
Lietuva ir pasaulis: nuo gaidžio prie šuns

Praeinančius 1993-uosius astro
logai vadino Gaidžio metais. Tai 
reiškia, kad pasaulyje vyravo pasi
pūtėliškumas, karingumas, dažni 
konfliktai ir nesantaika. Su mažo
mis išlygomis galima sakyti, kad 
taip ir buvo.

Jeigu į šiuos metus pažvelgtume 
trimis pjūviais - kokia buvo Lietu
va, koks atrodė pasaulis ir kaip mes 
įsiliejome į pasaulį, - tai visais trim
is atvejais galima rasti "gaidiškųjų“ 
elementų.

Jau praėjo 13 mėnesių, kai dirba 
Lietuvos Seimas. Iš kelių šimtų pri
imtų įstatymų, kaip ir sovietiniais 
laikais, veikia vos keli. Pagrindų 
pagrindas privatizavimo įstatymų 
rinkinys - nėra tobulas, sukelia vi
suomenėje ir ūkyje trūkčiojimų. 
Kairioji dauguma, žodžiais kalbė
dama apie ėjimą į rinkos ekonomiką, 
nė per žingsnį nepažengė žemės ūkio 
reformoje, todėl Lietuvoje liepsnojo 
žemdirbių nepasitenkinimas.

Vienas sėkmingesnių veiksmų 
buvo lito įvedimas. Bet po jo nacio
nalinės valiutos autoriai, ūkiškai 
tariant, susipyko, ir į pirmą vietą iš
kilo ne valstybinis lito stabilizavi
mo reikalas, o centrinio banko pir
mininko R. Visokavičiaus tariamos 
"nuodėmės“. Valdančioji dauguma 
ir čia parodė gaidžio karingumą: 
pašalino patyrusį bankininką, jam 
net užvesta byla. Pašaliečių akimis, 
nukentėjo šalies bankininkystė, o

SEPTYNIOS ©IENOS
Lietuva nusimeta 

’’tyliosios diplomatijos“ 
pinkles?

Kaip ir kiekvieną antradienį, 12 21 
’’Lietuvos rytas“ išspausdino Ro
mualdo Ozolo komentarą. Jis rašo:

"Nelauktai netikėtai šią įtemptą 
savaitę keletą tikrai gerų žingsnių 
padarė mūsų valstybės vadovai. Stip
rų politinį žingsnį žengė visų trijų 
Baltijos valstybių prezidentai. A. 
Brazauskas, G. Ulmanis ir L. Meris 
praėjusį trečiadienį paskelbė tris 
pareiškimus: dėl bendradarbiavimo 
jungiantis j Europą, dėl NATO kaip 
pagrindinio Baltijos saugumo garan
to ir dėl bendradarbiavimo su Skan
dinavijos šalimis. Penktadienį Balti
jos šalių premjerai A. Šleževičius, V. 
Birkavas ir M. Laaras pasirašė keletą 
trišalių arba dvišalių konkretaus 
bendradarbiavimo dokumentų - so
cialinio aprūpinimo, pajamų ir kapi
talo dvigubo apmokestinimo išvengi
mo, naftos terminalo statybos, konsu
linių santykių sureguliavimo ir bend
ros vizų erdvės. Pirmąkart nepriklau
somų Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
istorijoje Lenkijos Seimą aplankė 
Lietuvos Seimo vadovas, Seimo pir
mininkas. Č. Juršėno pokalbiai ir pa
reiškimai leidžia tikėtis, kad abi šalis 
ypač dominanti geros kaimynystės 
sutartis vis dėlto gali būti pasirašyta 
nė vienai iš šalių nepažeidžiant savo 
nacionalinių interesų.

Jeigu šis aiškus Lietuvos bandy
mas nusimesti "tyliosios diplomati
jos“ pinkles pasirodys buvęs ne atsi
tiktinis, galima bus pasakyti, kad po 
rinkimų į dūmą pokyčius Rusijoje 
Lietuva pradėjo vertinti kur kas adek- 
vačiau“,- rašo R. Ozolas.

“Nauja dilema:
Liepoja ar Būtingė?“

- taip vadinasi publikacija ’Tiesoje“ 12 
21, kurioje komentuojamas Lietuvos 
ir Latvijos vyriausybių vadovų gruo
džio 17 d. Vilniuje pasirašytas ketini
mų protokolas dėl naftos terminalo, 
naftotiekio statybos Liepojoje ir naftos 
produktų tiekimo j Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonę.

Energetikos ministras A. Stasiu
kynas praneša, kad Lietuva ir Latvija 

užsienio kapitalas stabtelėjo plūsti į 
Lietuvą.

Vyriausybės darbe irgi regėjome 
daugiau propagandinių pasigyrimų 
negu realios veiklos, naudingos 
žmogui. Pensininkų, politinių kali 
nių, žemdirbių piketai ir streikai ■ ne 
iš gero gyvenimo, kiek bekaitintum 
jų inspiravimu dešiniuosius.

Ties kryžkele atsidūrė Lietuvos 
užsienio politika, ministro P. Gylio 
kompetencija ne kartą buvo ginčija 
ma spaudoje ir Seime. Ypač daug 
ginčų kilo dėl užsienio politikos pri 
oritetų - ar Rytai, ar Vakarai, ar Ru
sija, ar Lenkija, ar Europos sąjunga 
ir NATO? Ne kartą buvo klausiama: 
kodėl delsiama su gynybine ir eko
nomine Baltijos šalių sąjunga?

Raudona gaidžio skiauterė - tai ir 
pasaulio konfliktų simbolis. Tebe- 
liepsnojo karas Kaukaze, Balkanuo
se, Artimuosiuose Rytuose, Soma
lyje, Afrikos pietuose. Kai kur žybte
lėjo viltis, kad šie konfliktai užges, ir 
tai suteikė šiokią tokią viltį. Žinoma, 
jie yra gera pamoka Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai, kuriose galingasis kai
mynas labai norėtų matyti "ag
resyviojo nacionalizmo“ apraiškas.

Ar įsitvirtino Lietuvo šiame nera
miame pasaulyje?

Jai svarbu nusimesti pasipūtėlio 
sindromą, išugdytą po tikrai nelen
gvų nepriklausomybės kovų. Tik 
supratę, kad esame eilinė besivystan
ti ir galingų kaimynų apsupta postso

susitarė iki 1994 m. sausio 15 d. iš
nagrinėti bendros naftos eksporto- 
importo įmonės statybos klausimą. 
Jeigu iki to laiko pirminiai dokumen
tai nebus sutvarkyti ar abi pusės nesu
sitars, tai Būtingėje toliau vyks darbas. 
Ketinimų protokole numatyta, kad 
Lietuva turėtų 51 proc., Latvija 49 
proc. akcijų.

Ministras sako, kad terminalo Lie
pojoje statyba pigesnė. Čia jis kai
nuotų 50 mln. dolerių mažiau nei Bū
tingės, nes nereikėtų statyti jūrinės da
lies - ji yra. Vadinasi, pats terminalas 
būtų įrengtas daug greičiau.

A. Stasiukynas pranešė, jog šiomis 
dienomis Londone buvo susitikęs su 
Europos Bendrijos bei Europos re
konstrukcijos ir plėtros banko atsto 
vais, kurie mano, kad šiam Lietuvos ir 
Latvijos statomam objektui yra garan
tuotas minėto banko finansavimas. Jų 
nuomone, tai bus pirmas europietiškas 
objektas Baltijos valstybėse.

Laidu iš Vilniaus užsienio 
lietuviai nebegirdės

Nuo 1994 m. sausio 1 d. nutraukiamos 
Vilniaus radijo laidos lietuvių ir anglų 
kalba j Šiaurės Ameriką trumposiomis 
bangomis, praneša 12 21 "Lietuvos 
aide“ Rimantas Pleikys.

Pabrangus Rusijos bei kitų NVS 
šalių siųstuvų nuomai, nei Lietuvos 
radijo ir televizijos vadovai, nei Vy
riausybė nebenori skirti 50 000 JAV 
dolerių per metus. Tiek reikėtų su
krapštyti, norint kasdien transliuoti 
pusvalandžio laidą į Šiaurės Ameriką 
per Rusijos (Krasnodaro) 100 kW ga
lingumo siųstuvą 7150 kHz dažniu. R. 
Pleikys primena, kad Lietuvoje pagal 
sutartis retransliuojamos "Laisvosios 
Europos“, "Amerikos balso“, Ostanki
no televizijos, Varšuvos TV laidos. 
Kodėl šių stočių administracijoms ofi
cialiai nepasiūlius mainų: už jų prog
ramų retransliavimą Lietuvoje tos sto
tys turėtų 1 vai. kasdien suteikti Vii 
niaus radijui savo galingą trumpųjų 
bangų siųstuvą laidoms į Šiaurės 
Ameriką.

R. Pleikys primena ir anksčiau jo 
spaudoje išsakytą idėją modernizuoti 
Sitkūnų siųstuvą ir anteną, kad iš ten 
Vilniaus radijas trumposiomis ban
gomis pasiektų JAV, Kanadą, kitus 
kraštus. Jis taip pat pateikia pasiūlymą 

cialistinė valstybė, galėsime be 
nepilnavertiškumo komplekso pre
tenduoti į Europos bendriją. Šiaurės 
Atlanto sąjungą arba, pavyzdžiui, į 
G ATT. Šiuo požiūriu metų pabaiga 
irgi teikia vilčių: po kritikuojančių 
pasisakymų Prezidento ir URM 
adresu Lietuvos užsienio politika 
suaktyvėjo.

Tačiau pagrindinė kliūtis tebe
lieka Rusija Lietuva neišmoko drą
siai ir greitai reaguoti į įvykius šioje 
politinių batalijų draskomoje šalyje. 
Rusijos kariuomenės išvedimas, 
aišku, buvo didelis mūsų valstybės 
laimėjimas, bet, anot V. Žirinovskio, 
ji gali greitai sugrįžti, nes, šio na
cionalisto nuomone, Vilniaus kraštas 
ir Klaipėda - tai Rusijos gubernijos 
žemės, ir jas reikia susigrąžinti.

Rinkimų į Rusijos dūmą baigtis 
parodė, kad Lietuvos dar laukia 
sunkus metas. Ją gali apginti tik 
platesnis, kaip pasaulio bendrijos 
narės, pripažinimas.

Tie patys astrologai teigia, kad 
artėja Baltojo Šuns metai. Kitaip sa
kant, Lietuvai reikės ieškoti, prie 
kokio šeimininko prisiglausti, kam 
parodyti ištikimybę - laikytis lais
vės ir tiesos idealų ar lyžtelti kam 
nors ranką - ar Rytuose, ar Vaka
ruose? Tai sunki atsakomybė. Bet 
būtent tokią naštą sau užsikrovėme, 
nedrąsiai rinkdamiesi savo kelią 
1993-aisiais.

Česlovas Iškauskas

- per Baltijos šalių premjerų susi
tikimą apsvarstyti lėšų kooperavimą 
tam reikalui: Lietuva, Latvija ir Estija 
galėtų sukooperuoti lėšas ir įsigyti 
bendrą 250-500 kW galingumo 
trumpųjų bangų siųstuvą ir anteną.

Šeštas žmogus nuteistas 
mirties bausme sušaudant
Visi Lietuvos dienraščiai pranešė apie 
Aukščiausiajame Teisme išnagrinėtą 
bylą dėl Kazachstano Karagandos 
metalurgijos kombinato generalinio 
direktoriaus A Svičinskio nužudymo.

"Lietuvos rytas" 12 21 primena, 
kad 1992 m. Karagandos metalurgi
jos kombinato generaliniu diektoriu- 
mi buvo paskirtas asmeninis šalies 
prezidento N. Nazarbajevo draugas 
A. Svičinskis. Jis neįtiko tuometi
niam kombinato generalinio direkto
riaus pavaduotojui B. Timofejevui ir 
skyriaus su užsienio šalimis virši
ninkui A. Čemychui. Pastarasis ap
siėmė finansuoti direktoriaus nužu
dymą. B. Timofejevas, sužinojęs, jog 
vairuotojas S. Čiopčicas bendrauja su 
lietuviais, kurie ten lankydavosi ko
mercijos tikslais, paprašė, kad jis 
pasiūlytų šiems nušauti generalinį 
direktorių, skubino, kad žmogžu
dystė būtų įvykdyta kuo greičiau. Už 
paslaugą lietuviams buvo siūlomas 
automobilis. J. Maksimavičius ir R. 
Jurgelaitis už darbą paprašė VAZ- 
2109. Viename Kazachstano mieste
lyje jie nusipirko medžioklinį šautu
vą, kurį perdarė į nupjautavamzdį. 
Pernai gruodžio 28 d. J. Maksimavi
čius ir R. Jurgelaitis atvyko prie 
kombinato. Sulaukęs direktoriaus ir 
prasilenkdamas su juo, J. Maksima
vičius iš nugaros, iš 10-15 centimetrų 
atstumo šovė į A. Svičinskio galvą. 
Vėliau lavono galvoje buvo aptikti 
42 šratai bei metalo gabaliukai ir 
varžtas.

Teismas nustatė, kad abu teisia
mieji kalti. J. Maksimavičiui paskirta 
išimtinė mirties bausmė sušaudant. 
R Jurgelaitis nuteistas 15 metų kalėti 
griežto režimo pataisos darbų koloni
joje.

Teisėjas V. Greičius "Lietuvos ry
tui" pasakė, kad pagrindinis motyvas, 
skiriant tokias griežtas bausmes, bu
vo tai, kad abu teisiamieji veikė kaip 
samdomi žudikai.

J. Maksimavičius - šeštasis žmo
gus, po Nepriklausomybės paskelbimo 
nuteistas mirties bausme sušaudant.
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Gyvena Olandijoje lietuvis Romas
Jiedu jau penktu kartą Lietuvoje. Ir 

kaskart atvyksta čia ne su tuščiomis 
rankomis. Jie - tai Romas ir Carla 
Siniai. Jis - lietuvis ”iš pa Utenas“, o ji 
- gryna olandė Carla Weidel iš Leids- 
chendamo. O suvedė juodu sportas. 
1973 metais, kai Romas motinai mi
rus (tėvo neteko 1969) nusprendė pa
likti Kanadą, kur jis tuo metu gyveno, 
ir persikelti į Europą. Vyko į Angliją, 
bet iš pradžių užsuko į Ispaniją. Nuta
rė ten sutikti Naujuosius.

Romas tuo metu jau buvo bebai
giąs savo sportinę karjerą: jam ėjo 
trisdešimt šeštieji, krepšinis jau pra
dėjo užleisti vietą kitiems dalykams. 
O neseniai buvo vienas stipriausių Ka
nados koledžų krepšininkų - jo rekor
das - 51 taškas per vienas rungtynes. 
Romas ligi šiol maloniai prisimena, 
kaip, patekęs į Kanados koledžų 
"žvaigždžių“ komandą, turėjo progą 
susigrumti su Sovietų Sąjungos krep
šinio rinktine, tuo metu joje žaidė Ka
zys Petkevičius. Studentai, berods, 
pralaimėjo, bet prisiminimai ligi šiol 
gyvi. Tai buvo kone pirmas tiesioginis 
sąlytis su gimtine.

O Carla Weidel iki Ispanijos ėjo 
savo keliais: ji žaidė anuo metu popu
liarų lauko rankinį (11 prieš 11) ir bu
vo pasiekusi neblogų rezultatų: rung
tyniavo pajėgiose rinktinėse.

Trumpo ir netikėto pokalbio metu 
Vilniuje aš taip ir nespėjau paklausti 
Romą, kuo vardu tas Ispanijos mies
tas, kuris jį ir Carlą suvedė visam gy
venimui. Bet, manau, ne tai dabar 
svarbiausia. Tas susitikimas padova
nojo Lietuvai nuoširdžią ištikimą bi
čiulę, kuri visomis jėgomis stengiasi 
padėti savo antrajai tėvynei. Tapusi 
Romo žmona Carla nukreipė jo grįži
mą Europon kita kryptimi: neleido 
jam vykti Anglijon, o parsikvietė į 
Olandiją. Juodu gyvena iki šiol Leids- 
chendame, Haagos priemiesty, kur 
buvo įsikūrę jos tėvai.

Romas niekados nepamiršo gimto
sios Utenos, iš kurios jį, šešiametį ber
nioką, išvijo artėjančio fronto kanona
da. Tą karštą 1944 metų vasaros dieną 
Romo tėvas, Lietuvos kariuomenės 
savanoris kūrėjas, LItenos apskrities 
savivaldybės tarnautojas, aktyvus šau
lys apsisprendė nesusitikti su tarybine 
valdžia, kuri jam nebuvo palikusi ma
lonių įspūdžių, todėl susodino į veži
maitį visą savo šeimą - žmoną, dvi 
dukteris ir sūnų, pasikinkė arklius ir 
pasileido Vakarų link. Tada jie manė, 
kad išvyksta neilgam, ir visiškai nesi
tikėjo, kad degančiais laukais, bom- 
borduojami ir apšaudomi, kęsdami vi
sus karo baisumus ir nepriteklius, atsi
durs... Dancige. O ten vokiečiai juos 
nupėstino, atėmė arklius, kurie neva 
buvo jiems reikalingi sėkmingesnei 
kovai su raudonaisiais. Su didžiule to
kių pat pabėgėlių minia, susidėję pini
gų, jie nusipirko traktorių, du vagonus 
ir patraukė į Vokietijos gilumą. Tiks
liau į visišką nežinią. Atsidūrė kaž
kur prie Munsterio - britų zonoje. Pra
sidėjo vargai ir klajonės po DP sto
vyklas. Ištisus penkerius metus. Tėvas 
po kiek laiko pasirašė darbo sutartį ir 
išvažiavo į Angliją bulvių kasti. "Ka
sė“ jas ligi 1949 metų, kada visa šei
ma pagaliau vėl kartu susirinkusi - 
nutarė keltis į Kanadą. Tėvas ten gavo 
nuolatinį darbą malūnsparnių gamyk
loje, Romas ir seserys tęsė mokslą. 
Romas tapo žinomu krepšininku, kas 
savotiškai palengvino gyvenimą, su
teikė galimybes svieto pamatyti ir sa
ve parodyti.

Atvykti į Lietuvą jis ryžosi vėliau, 
jau atgimimui prasidėjus. Nors dar 
1976 m. Belgijoje sutikta daktarė 1. 
Baldus įdavė Romui Olandijos lietu
vių sąrašą ir paprašė jais pasidomėti. 
Sąraše buvo apie 50 pavardžių. Prasi
dėjo ilgos ir sunkios paieškos, į kurias 
nuoširdžiai įsijungė ir žmona Carla. 
Ieškoti nebuvo lengva, kadangi, kaip 
parodė pirmieji žingsniai, pirmiausia 
reikėjo žinoti lietuvių atsiradimo 
Olandijoje istoriją. Pasirodo, kad dau
guma Olandijos lietuvių - merginos, 
patekusios čia pirmaisiais pokario me
tais tiesiai iš priverstinio darbo, ku
riam jas čia karo metu buvo atsivarę 

hitleriniai okupantai. Greta jų dirbo ir 
olandukai. Susitiko, pasidabojo, susi
mylėjo, sukūrė šeimas, ir, kaip beveik 
visame pasaulyje įprasta, gavo vyrų 
pavardes. Buvusios Lietuvos mergy
tės ir merginos tapo solidžiomis Olan
dijos damomis, augino tulpes ir vaikus 
iš jūros išplėštai žemei. Vis dėl to apie 
20 jų Romui pavyko "iššifruoti": pri
minti joms, kad nuo Amsterdamo, Ut
rechto, Bredos ar Apeldoomo ne taip 
jau toli ligi Marijampolės, Rietavo, 
Utenos ar Labūnavos, kur jų kilmės 
šaknys, kur "broliai artojai lietuviškai 
šneka, kur skamba po kaimus Birutės 
daina“. Kiti sąraše nurodyti lietuviai 
arba buvo pakeitę gyvenimo vietą, ar
ba, ko gero, neatsiliepė. Nors Romas 
labai abejoja, kad tokių būtų. Olandi
jos lietuvės išgirdo savo tautiečio bal
są ir atsiliepė, išrinko Romą Sinių 
naujai susikūrusios Olandijos lietuvių 
bendruomenės pirmininku. Jis buvo 
vienintelis vyriškis toje tautiečių 
draugijoje.

Naujasis pirmininkas suskato rū
pintis, kad Olandija daugiau sužinotų 
apie Lietuvą, su kuria iki Antrojo pa
saulinio karo aktyviai prekiavo, už po
piermalkes ir sėmenis pirkdavo super
fosfatą, radijo imtuvus, dirbtinio šilko 
siūlus. Penktąją vietą tada Olandija 
užėmė Lietuvos užsienio prekyboje. 
Beje, ikikarinėje Lietuvoje aukštai 
vertino pieningas olandų karves. Ka
ras tuos vaisingus ryšius nutraukė, o so
vietinė valdžia neskubėjo jų atnaujinti. 
Tik 1978 m. Vilniuje buvo surengta 
Olandijos firmos "Oldelft“ medicinos 
įrangos paroda. Lietuvos skaitytojai 
žinojo vieną kitą Olandijos rašytoją (T- 
de Frisą, A. van Gogh-Kaulbach, S. 
Westdeiku), gėrėjomės šauniais jų fut
bolininkais, tulpių žemę surasdavo 
vienas kitas mūsų krašto meno kolek
tyvas, ansamblis, orkestras.

Kai jau buvo atkurta Lietuvos Res
publika, laiminga proga suvedė Romą 
Sinių su Vokietijoje tuo metu žaidusiu 
"Statybos“ krepšininku Vilmantu 
Matkevičiumi ir jį aplankiusiu Šarūnu 
Marčiulioniu. Vadinasi, vėl padėjo jo 
didenybė Krepšinis. Per šiuos du spor
tininkus Romas susipažino su tuome
tiniu Aukščiausiosios Tarybos depu
tatu Arūnu Degučiu, kuris ir paskatino 
neužtrukti, greičiau pamatyti gimtąjį 
kraštą. Durys į ten jau buvo plačiai at
vertos.

Bet Romas nenorėjo gnžti tuščio
mis rankomis. Paskatintas tuo metu vy
kusios kampanijos "Padėkime Lenki
jai“, Romas metė šūkį "Pagalbon Lie
tuvai!“. Pats ir ypač žmona Carla per 
bendrus pažįstamus, telefonais susi
siekė, susipažino su medicinos įrangos, 
vaistų firmomis, pasileido per Olandiją, 
rinkdama labdarą Lietuvai - drabužius, 
konservus, vaistus, tvarsliavą...

Kai labdara buvo surinkta, iškilo 
problema, kaip ją nugabenti į gimtinę. 
Čia vėl atėjo į pagalbą sportas: Romo 
artimas draugas Pascal Čremers savo 
didžiuliu krovininiu sunkvežimiu se
niai važinėjo Europos keliais, buvo 
prityręs šoferis ir mielai sutiko padėti 
Romui Siniui. Iš anksto pasakysiu, 
kad ši kelionė padovanojo mūsų kraš
tui dar vieną bičiulį. Lietuvoje Pasca- 
lis susipažino su kauniete Jolanta, kuri 
jam iš karto krito į akį. Draugystė vir

Romo ir Carlos Sinių atvežta iš Olandijos labdara dalinama Ute
noje šių metų rudenį.

to meile: Pascalis ir Jolanta dabar ofi
cialūs sužadėtiniai. Jolanta, studijuo
janti Olandijoje gamtosaugą, kalbina 
Pascalį persikelti į Lietuvą. Tuo tikslu 
prie Marijampolės jie įsigijo nedidelį 
ūkelį, pro kurį netrukus drieksis "Via 
Baltica“. Apsukrusis olandas rengiasi 
ten statyti motelį, gal degalinę. Žiūrėk, 
praeis kiek laiko ir prie Marijampolės 
pasigirs olandų kalba, o vėliau gal 
olandukai ims ir lietuviškai čiaukŠti.

Pirmoji Sinių surinkta labdaros 
siunta, A. Degučio prašymu, buvo nu
kreipta į Raseinius. A. Degutis buvo 
Raseinių rajono Ariogalos rinkiminės 
apygardos deputatas ir, matyt, panoro 
padėti savo rinkėjams. Tai buvo 1989 
metais.

Netrukus tokios pat siuntos sulau
kė Druskininkų ligoninės, sanatorijos, 
senelių prieglaudos, vaikų namai. Tos 
kelionės metu Romui Siniui teko pa
buvoti ir tėviškėje, Utenai buvo nu
kreipta kita brangi labdara. Dar važia
vo į Druskininkus.

Šį rudenį Romas ir Carla Siniai vėl 
buvo Utenoje. Šį kartą jų atvežta lab
dara - tai 4 hidraulinės ligoninės lo
vos, konservai, drabužiai. Viso už 
2600 guldenų arba už 5642 litus. 
Stambi Olandijos firma Magna Farma 
padovanojo Lietuvai medicinos įran
gos ir vaistų už 40 tūkstančių guldenų 
(83000 litų).

Carla pasakojo, kad mamos papra
šyta (jos motina šiuo metu gyvena 
Marienparko senelių namuose), ji už
mezgė ryšius su Utenos senelių prie
glauda. Tai bus ne tik draugystės ry
šiai, bet ir nuolatinė parama. Drabu
žiais, vaistais, įranga. Senelių namų 
direktorė Ona Urbonienė, jos sesuo 
Laima pasistengė, kad jų naujieji 
draugai daugiau sužinotų apie vieni 
kitus. Net nuotraukomis pasikeitė: ir 
namų, ir gyventojų. Tokia pat drau
gystė sieja ir Olandijos našlaičius su 
tokio pat likimo Utenos vaikais. Toje 
veikloje aktyvi ir nuoširdi Carlos pa
galbininkė yra ponia Amelija Katinie- 
nė, vaikų namų direktorė. Teko su ja 
kalbėtis telefonu prieš Kalėdas, direk
torė prašė perduoti ”EL“ puslapiuose 
nuoširdžiausius linkėjimus gerada
riams iš Olandijos. Ji sakė, kad vaikai 
iki šiol mini Sinius, o ypač "gerąją te
tą Carlą“. A. Katinienė pasakojo, kad 
ponia Carla juos lankydama nelabai 
drįso kalbėti lietuviškai, bet sakė viską 
suprantanti. Direktorė pastebėjo, kad 
ir be žodžių galima buvo pajusti po
nios Carlos sielos šilumą, jautrumą, 
nuoširdumą.

Kai prieš kurį laiką ”EL“ redak
cijoje kalbėjausi su ponais Siniais, 
jie gerai atsiliepė apie labdaros ga
vėjus. Pasakojo, jog po vajaus "Pa
dėkite Lenkijai“ Olandiją pasiekė 
žinia, kad du trečdaliai jų surinktos 
labdaros atiteko ne tiems, kuriem ji 
reikalinga, o atsikūrė turgavietėse. 
Taigi vertelgų ir spekuliantų ranko
se. Todėl Romas Sinius ir jo žmona 
stengiasi asmeniškai pasekti jų rink
tos labdaros kelią pas ligonius, sene
lius ir našlaičius. Kol kas didelių prie
kaištų neturi Tiesa, jie visiškai nepa
sitiki gausiai, lyg grybai po lietaus 
pridygusiomis labdaros draugijoms,
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kalėdinė anketa

Poetas Justinas Marcinkevičius
Skambiu ir įtaigiu poezijos žodžiu 

jis pakėlė iš užmiršties Karalių Min
daugų ir architektų L Stuoką-Guce 
vičių, lietuviškosios raštijos pradinin
kų Martyną Mažvydą ir didįjį darbš
tuolį Simonų Daukantų. Kiekviena J. 
Marcinkevičius knyga - drama, poe
ma ar eilėraštis - ženklus įvykis kiek
vienam, kas tikrai myli Lietuvą. Nau 
jausiu poeto knyga - "Eilėraščiai iš 
dienoraščių (1988-1992)“, parengta 
"Santaros“ redakcijos ir išleista 
šiemet "Spindulio" spaustuvėje Kau
ne. Laisvas talentingas Justino Mar
cinkevičiaus žodis tvirtai skambėjo ir 
juodais nelaisvės metais, ir audringu 
atgimimo metu. Netyla jis ir dabar, 
kai gimtąjį kraštų niokoja dvasinė 
sumaištis.

1. Kiekviena diena žmogui yra di
delė dovana. Gaila, kad mes toli gra
žu ne visada sugebam, pajėgiam pa
sinaudoti ja, paversti ją lobiu sau ir 
kitiems.

Prašote išskirti vieną kurią 1993- 
ųjų metų dieną. Be abejonės, ta diena 
- tai rugpjūčio 31-oji. Manau, nerei
kia aiškinti, kodėl: tą dieną iš Lietu
vos buvo baigta išvesti Rusijos ka
riuomenė.

2. Turbūt 1957 metų Kalėdos. 
Matote, išvakarėse buvau gavęs nedi

’’Lietuvių godos“
- taip vadinasi naujas laikraštis 

Gudijos lietuviams, kurio pirmąjį 
numerį prieš šv. Kalėdas išleido Vil
niuje "Gervėčių“ klubas. To klubo 
pirmininkas A. Augulis įžangos žo
dyje "Kodėl leidžiame laikraštį“ 
rašo: "Ar žino Lietuva, kaip gyvena 
jos seserys, broliai, likę už sienos? 
Ar visu Lietuvos-Gudijos pakraščiu 
gyvenantys lietuviai turi kokį nors 
dvasiai reikalingą savo kultūros 
šaltinį? Ar turi atramą saugoti savo 
kalbą, būdą, savo ilgaamžę istoriją? 
Deja, ne. Tad Gudijos lietuviai nu
sipelnė savo laikraščio“. Ir A. Augu
lis, ir laikraščio redaktorius B. Šak
nys - abu Gervėčių krašto žmonės - 
dėkoja "Europos lietuvio“ redakcijai 
už paramą išleidžiant "Lietuvių go
dų“ pirmąjį numerį.

Šis leidinys skiriamas visų Lietu
vos etninių žemių, esančių Baltarusi
jos valstybėje, žmonėms, jį planuoja

Škotijos Rotary klubo stipendija 
mokytojai iš Šiaulių

St. Andrews (Škotija) Rotary klu
bas paskyrė stipendiją mokytojai iš 
Šiaulių p. Irenai-Zofijai Žukauskienei. 
Ji atvyks penkių savaičių stažuotei į 
St. Andrews universitetą 1994 m. 
Apie tai ”EL“ pranešė Lietuvos amba

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

TREJOS DEVYNERIOS
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5,50,

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

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

delį butuką (pirmąkart gyvenime) ir 
ant rankų laikiau savo pirmagimę 
dukrą. Šiemet kūčias valgysiu na
muose: ateis vaikai, anūkai. Papasa
kosiu jiems ką nors, tikriausiai, ir iš 
jų šį tą išgirsiu.

"EL" skaitytojams - linksmų šven
čių, geros sveikatos, giedro dangaus 
virš pasaulio galvos. Žinoma, to paties 
linkiu ir Lietuvos žmonėms, tikė
damas. kad 1994-ieji bus santarvės, 
darbo ir kūrybos metai. Reikia kilti į 
kalną, reikia tiesti rankas į saulę!

ma leisti kas mėnesį. Pasak B. Šaknio, 
vietos mėnraštyje pakaks ir kitoms lie
tuvių saloms, esančioms toliau nuo et
ninių žemių, taip pat išeiviams iš tų 
kraštų, išsisklaidžiusiems po margą 
pasaulį. Redakcija laukia laiškų adre
su: A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius, 
’’Lietuvių godos“.

Pirmajame numeryje daug įvai
rios medžiagos apie Gervėčių, Pele
sos, kitų lietuvių apylinkių Gudijoje 
žmones, pavyzdžiui, išspausdinti 
Astravo rajono Girių kaimo švie
suolio J. Valeikos atsiminimai apie 
Kipro Petrausko pėdsakus tame 
krašte. įdomus doc. M. Sivickienės 
pasakojimas apie mūsų tautiečius 
Rytų Baltarusijoje, Mogiliovo srities 
Malkavos kaime, apie jų klubą 
"Beržynas“.

Linkime sėkmės naujajam Gudijos 
lietuvių mėnraščiui!

ELR

sada Didžiojoje Britanijoje.
Stipendija skirta didelio Lietuvos 

draugo p. Jack Daniels, St. Andrews 
universiteto Profesinio konsultavimo 
tarnybos direktoriaus rūpesčiu.

EU
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”EL“ kalėdinis interviu
Aktorius Laimonas Noreika Simonas Daukantas vėl Sankt Peterburge

Nekalbėdami šįkart apie įsiminti
nus vaidmenis teatro scenoje ir kine, 
prisiminkime tik jo poezijos vakarus. 
Maironis ir J. Marcinkevičius, V. 
Mykolaitis-Putinas ir M. Martinai
tis, S. Nėris ir H. Radauskas, V. Ku
dirka ir senieji klasikai bei jaunieji 
Lietuvos poetai, Laimono Noreikos 
lūpomis ir širdimi talentingai per
teikti tūkstančiams žiūrovų ir skaity
tojų, suskambo naujai, atskleidė 
tikruosius lobius, įgavo naujų pras
mę. Dar tais laikais, kai Lietuvei nuo 
išeivijos skyrė geležinė uždanga, L 
Noreika drąsiai skaitė H. Brazdžionį 
ir K. Bradūnų, V. Mačernį ir H. 
Nagį. Įspūdinga ir įtaigi jo parengta 
programa iš S. Daukanto kūrybos. 
UŽ visa tai Akademinio dramos 
teatro aktoriui Laimonui Noreikai 
paskirta 1993 metų nacionalinė pre
mija.

1. Tokia diena man buvo spalio 
28-oji - Simono Daukanto 200-oji 
gimimo diena. Simonas Daukantas - 
tai milžiniška, su niekuo nesulygina
ma figūra, sukūrusi didžiulius lobius 
Lietuvos istorijai, Lietuvos kultūrai. 
S. Daukantas mūsų tautos žadinto
jas, gimtosios mūsų kalbos gaivinto
jas ir puoselėtojas. Seniai mano 
paruošta ir retkarčiais skaityta prog
rama, susidedanti iš S. Daukanto 
kūrinių, tomis dienomis pasirodė 
itin reikalinga, tiesiog - būtina. Ir ne 
tik tomis - jubiliejinėmis - dienomis. 
Jos poreikis žiūrovams ir klausyto
jams neblėsta ligi šiol. Kur ją be- 
skaityčiau - o ligi šiol ją skaičiau per 
240 kartų - priimama pakiliai, su 
džiaugsmu ir padėka. S. Daukanto 
žodis šiandien skamba itin reikš
mingai, jis tarytum mums - šiandie
niniams burbekliams ir netikšoms - 
rašytas. Ne tik Kalviai. Lenkimai, 
Papilė, bet ir visa Lietuva klausosi 
S. Daukanto susikaupusi. Pilnutėlės, 
imlios ir mylinčios auditorijos man 
atnešė daug džiaugsmo, tai buvo di
džiulis atpildas už mano darbą.

Sąlytis su S. Daukantu - tai ir 
buvo man įsimintiniausia, laimin
giausia nueinančių metų diena.

2. Augau šeimoje, kurią įprasta 
vadinti laisvamaniška, kur jokiai 
religinei šventei nebuvo teikiama 
išimtinė reikšmė. Kalėdos man irgi 
nebuvo kokia išskirtinė šventė. Tei
kė džiaugsmo, kad pirmoji Kalėdų 
diena buvo šventadienis - mamai 
nereikėjo eiti į darbą, man - į mo
kyklą. Pamenu. Kalėdų rytą mama 
mums vos pakirdus uždainuodavo: 
’’Kalėdos, Kalėdos, bet ką jos mums 
duoda, ar jos išvaduos iš gyvenimo 
juodo“. Neturėjome mes eglutės.

Atsiusta paminėti
Vokietijos LB valdybos informacijos

”EL“ gavo naujausią 1993 m. 
gruodžio mėnesio - ketvirtąjį šiais 
metais - numerį. Jame pateikta plati 
40-osios Europos lietuviškųjų studijų 
savaitės, rugpjūčio 1-8 dienomis 
įvykusios Augsburge, apžvalga, pa
sakojama apie Vokietijos lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimą, su
rengtą Hūttenfelde spalio 15-17 d. 
Prisimintas deimantinis Vinco Nat 
kevičiaus jubiliejus (kaip rašoma, 
"jubiliatas kuklus žmogus, ypač kai 
paliečiama jo asmenybė Ir deiman
tinę amžiaus sukaktį atšventė tyliai 
savo šeimoje skoningai įrengtame 
nuosavame bute Viemheime")

Staiga mirė 
Henrikas Kurauskas

Gruodžio 20 dienų, eidamas 
64-uosius metus, Vilniuje staiga 
mirė aktorius Henrikas Ku
rauskas. Jis gimė 1929 metais 
Kaune. 1948-aisiais baigė Kau
no valstybinio dramos teatro 
dramos studijų. Nuo 1946 metų 
buvo Kauno valstybinio muzi
kinio dramos tęatro aktorius, 
beveik keturis dešimtmečius -

nelaukdavom Kalėdų senelio. Ir 
nesielvartaudavome. Neteikiu Kalė
doms išskirtinės reikšmės ir dabar.

Ir šventinių linkėjimų nepripa
žįstu. Jie man atrodo proginiai, todėl 
- nenuoširdūs, formalūs. Aš kasdien 
kupinas linkėjimų visiems žmo
nėms. Nuolatos gyvenu visiems ge
ro linkėdamas.

Dabar, atgavus Nepriklausomy
bę, ne tik Lietuva, bet ir išeivija, vi
sur, kur gyvena bent vienas lietuvis, 
pasidavė aršiai, niekam nereikalin
gai diskusijai: ginčijamasi, kas dau
giau kalbėjo, daugiau aukojo, dau
giau nuveikė, kad Lietuva atgimtų. 
Matuoja savo nuopelnus, juos bū
tinai išpūsdami ir sureikšmindami, 
niekina ir žemina kitus, jų galva, 
mažiau padariusius ar net kenku
sius. Dalina Lietuvą į dešinę ir kai
rę, o lietuvius - į tikrus patriotus ir 
netikrus. Bergždžios tos diskusijos, 
tos nuopelnų ir nuodėmių svertynės, 
patriotizmo lenktynės, aukų varžy
tynės. Mano galva, svarbiausia 
žmogui, kaip jis supranta savo 
pareigą, kaip jis ją vykdo. Tarnauti 
Tėvynei, savo bendrapiliečiams ir 
visiems žmonėms - kiekvieno žmo
gaus pareiga. Ir nematuokime mei
lės Tėvynei nei metrais, nei pako
pomis, tiesiog sąžiningai ir kruopš
čiai atlikime savo pareigas. Ramiau 
ir atsakingiau vertinkime ir aukas, ir 
nuopelnus. Bus naudingiau ir Lie
tuvai, ir mums. Mūsų gyvenimas 
nuo to tik pagerės, pašviesės, pasi
darys prasmingesnis. Svarbiausia, 
kad kiekvienas jaustų: padariau 
viską, ką reikėjo padaryti, ką liepė 
mano pilietinė pareiga, mano są
žinė.

O jeigu mes negirdime vienas 
kito, jei nežinome ką veikti, kaip 
elgtis paklauskime ir pasiklau
sykime Simono Daukanto.

Biuletenyje yra žinių apie Vo
kietijos lietuvių gyvenimą, prane
šama apie mirusius bendruomenės 
narius. Tarp numatomų renginių 
paminėtas Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 76-ųjų ir Vasario 16- 
osios gimnazijos atsikėlimo į Ro
muvą 40-ųjų metinių minėjimas 
Hūttenfelde 1994 m. vasario 19 d

Vokietijos LB valdyba ir Vasa
rio 16-osios gimnazijos kuratorija 
nuoširdžiai linki krikščioniškai bei 
lietuviškai jaukių Kalėdų švenčių, 
sveikų ir darbingų Naujųjų Metų.

ELI

nuo 1954 iki 1992 metų - dirbo 
Lietuvos akademiniame dramos 
teatre. Nuo ankstyvos jaunystės 
susiejęs gyvenimų su scena, 
Henrikas Kurauskas sukūrė 
daugiau kaip aštuoniasdešimt 
vaidmenų.

Henriko Kurausko palaikai 
palaidoti gruodžio 22 d. Vil
niuje, Antakalnio kapinėse.

"EL" trumpai jau pranešė, kad 
gruodžio pradžioje mieste prie Ne- 
vos buvo atšvęsta įžymiojo Lietuvos 
istoriko ir švietėjo S. Daukanto 
200-ųjų gimimo metinių sukaktis. 
Šventinius renginius remiant Soro- 
so fondui, ’’Atviros Lietuvos fon
dui" ir ’’Kultūrinių iniciatyvų fon
dui" Peterburge suorganizavo vie
tos lietuvių kultūros draugija. Laiš
ke. kurį iš Sankt Peterburgo at
siuntė ”EL“ bendradarbė Jūratė 
Laučiūtė, plačiau pasakojama apie 
S. Daukanto minėjimų, taip pat 
apie ten gyvenančių lietuvių rūpes
čius.

Šventė prasidėjo prašmatniuose 
buvusių Rusijos imperijos didžiųjų 
kunigaikščių rūmuose (šiandien 
vadinamuose Darbo rūmais) Šiau
lių televizijos videofilmo apie S. 
Daukantą peržiūra. Filmą pristatė 
vienas iš jo autorių. Šiaulių peda
goginio instituto docentas J. Kašys. 
Po peržiūros vyko konferencija, 
kurioje pranešimus apie S. Daukan
to gyvenimą ir darbus skaitė prane
šėjai iš Lietuvos ir Sankt Peter
burgo. Oficialiąją dalį padabino 
kamerinis choras "Sodžius“ (Vil
nius), padainavęs lietuvių kompozi
torių dainų. Be tokių žinomų ir 
populiarių kaip "Lietuva brangi“ 
klausytojams didelį įspūdį paliko ir 
J. Tamulionio daina "Kūpolio“.

Sekmadienį, gruodžio 6 d., kaip 
pridera doriems katalikams ir jų 
bičiuliams, S. Daukanto gerbėjai 
pradėjo šv. Mišiomis (lietuvių kal
ba) Lurdo Dievo Motinos bažny
čioje. Vietinis kunigas tėvas Povi
las savo įvairiatautėms avelėms la
bai šiltai kalbėjo apie S. Daukanto 
jubiliejų, pristatė kunigą iš Anykš
čių A. Šimelionį, ta proga atvykusį 
laikyti lietuviškų šv. Mišių, bei 
chorą "Sodžius“. Beje, vargonavo 
irgi svečias iš Vilniaus, Aušros 
Vartų šv. Teresės bažnyčios vargo
nininkas F. Šilkaitis. Sunku buvo 
tramdyti susijaudinimą, matant, 
kaip šluostėsi ašaras senukai vyrai 
ir moterys, išgirdę "Marija, Marija“ 
ar priėmę asmenišką kunigo pa
sveikinimą ir lietuvišką palinkė
jimą "Ramybės...“

CREDIT FACILITIES
INTERNATIONAL LTD

• Siūlome iki 35% metinių palūkanų už indėlius 
metams ar ilgiau.
• Susitarus galime mokėti palūkanas pagal nurodymą 
asmeniui, esančiam užsienyje ar Lietuvoje.
• Stambių indėlių ilgesniam laikui palūkanas 
mokame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą garantuoja Lietuvos įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir parduodant 
nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienyje.
• Vykdome testamentų nurodymus bei tvarkome palikimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.
Tel. 6118 79. Fax 61 49 84.

Po to šv. Marijos koplytėlėje 
miesto lietuviai krikštijo savo 
vaikučius. Buvo ir besituokiančiųjų 
pora. Vakare tuose pačiuose Darbo 
rūmuose vyko žemaitiška vakaro
nė. Folklorinis ansamblis "Insula“ 
iš Telšių susirinkusiems padovano
jo grynai žemaitišką, daukantišką 
programą, dainavo jo užrašytas 
dainas, sekė S. Daukanto užrašytą 
pasaką ir netgi pašoko šokį, irgi 
aprašytą to nenuoramos žemaičio.

Šventinių renginių dalyvius ir 
svečius sveikino Lietuvos generali
nis konsulas Sankt Peterburge E. 
Gružas, Lietuvos švietimo ir kultū
ros ministerijos Ryšių su tautiečiais 
tarnybos vadovas A. Antanaitis. S. 
Daukanto jubiliejų ir jam skirtą 
šventę plačiai nušvietė Sankt Peter
burgo spauda, radijas bei televizija. 
Peterburgiečiai gali didžiuotis, jog 
"Lietuvos valstybės istorija buvo 
parašyta mieste prie Nevos“ (”S.- 
Peterburgskije vedomosti“).

Negausi Lietuvių kultūros drau
gija (viena iš mažiausių Peterburgo 
tautinių mažumų bendrijų) gali tei
sėtai džiaugtis, jog taip gražiai į 
Sankt Peterburgą grįžo 16 metų ja
me pragyvenęs S. Daukantas. Tie
sa, džiaugsmą kiek pritemdė vienas 
kitas debesėlis, iškilęs tiek Lietu
vos, tiek Peterburgo pusėse. Rusi
jos ekonominė suirutė bei jos prieš
rinkiminis politinis erzelynas gana 
juntamai atsiliepė ir mūsų rengi
niui. Vienas iš pavyzdžių - sunku
mai dėl patalpų. Jų draugija neturi. 
Miesto meras A. Sobčiakas šių me
tų pavasarį pareiškė, jog nacionali
nėms mažumoms nieko veltui ne
bus duodama, už viską tegu moka. 
Tad teko ieškoti, kur išsinuomoti 
sales konferencijai ir koncertams. 
Jau buvome susitarę su Rašytojų 
sąjungos rūmų administracija, ir tai 
būtų buvę netgi simboliška, nes bū
tent tų rūmų gražiausioje salėje 
prieš penkerius metus, 1988-ųjų 
gruodžio mėnesį, įvyko pirmasis, 
po daugelio metų pertraukos atkur
tosios Peterburgo lietuvių kultūros 
draugijos didžiulis renginys: miesto 
visuomenės susitikimas su Lietuvos 
Sąjūdžio bei Latvijos ir Estijos 

Liaudies frontų lyderiais... Bet vos 
šįkart spėjome susitarti, pastate kilo 
gaisras, ir iš puikiųjų rūmų praktiš
kai beliko tik sienos. Spėjama, kad 
kibirkštį galėjo įskelti politiniai- 
nacionalistiniai nesutarimai tarp 
pačių rašytojų, privedę prie rašy
tojų organizacijos skilimo ir dėl to 
kilusių turto bei rūmų dalybų. Kaip 
ten bebūtų, apgailėję "padegėlius“ 
draugijos atstovai nuvyko tartis su 
Senato (kur dirbo S. Daukantas) 
vadovais. Idėja dabartiniams šeimi
ninkams patiko, jau buvo dedami 
parašai ant nuomos sutarties, kai 
paaiškėjo, jog šeštadieniais ir sek
madieniais Senato rūmai privalo 
būti ne tik uždaryti (nedarbo die
nos!), bet netgi užantspauduoti ir 
saugomi, ir apie jokius renginius 
tokiomis dienomis kalbos būti ne
gali. Taip trečią kartą teko ieškotis 
pastogės.

Būta ir kitokių nesklandumų. 
Renginys Peterburge planuotas spa
lio mėnesiui, iki iškilmingo minėji
mo Vilniuje. Bet "Atviros Lietuvos 
Fondo“ valdyba niekaip negalėjo 
apsispręsti, remti ar ne Peterburgo 
lietuvių iniciatyvą, galutinai nutarta 
jau spaliui pasibaigus. Šitas delsi
mas, matyt, paveikė ir Lietuvos is
torikus, ne vienas iš anksčiau suti
kusių vykti į Peterburgą neatvažia
vo - o juk S. Daukantas pirmiausia 
garsus kaip istorikas! Jei ne "San- 
ryšos“ bendrijos pirmininko pava
duotojo Mykolo Ūsonio entuziaz
mas ir moralinė parama, ryžto, ko 
gero, būtų pritrūkę ir patiems ren
gėjams Peterburge: kartais atrody
davo, jog mažiausiai tas renginys 
rūpi tiems žmonėms Lietuvoje, 
kurie pagal savo pareigas galėtų ir 
privalo rūpintis krašto mokslo ir 
kultūros propagavimu užsienyje, 
tame tarpe - ir lietuvių išeivijoje...

Ačiū Dievui, viskas šiaip taip 
susiderino. S. Daukanto jubiliejus 
tapo reikšmingu įvykiu ne tik po 
gimtosios Žemaitijos, visos Lietu
vos, bet ir Sankt Peterburgo kultū
rinio gyvenimo įvykiu.

Jūratė Laučiūtė
Sankt Peterburgas, Rusija
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Turi ateiti laikas, kai tie, 
kurie nori ir gali padėti, 

dėkos Dievui už tai, 
kad jiems leido šitai padaryti

Šiuos žodžius pasakė Elena Kubi
lienė, SOS Lietuvos vaikai agentūros 
pirmininkė. Pasakė ne tam, kad pasi
rodytų esanti labai iškalbinga, o 
todėl, kad tokia yra jos, penkių vaikų 
motinos, nuo vienuolikos metų 
patyrusios našlaitės dalių, vidinė 
nuostata. Kad tai yra visa jos gyveni
mo prasmė. Žmogaus gyvenimo 
samprata. Ne politiko.

Ir Eleną Kubilienę buvo be- 
įsukanti politikos mašina. Ji per daug 
tam nė nesipriešino, manė, jog būda
ma valstybės valdžios atstovė galės 
kiek paprasčiau, gal net lengviau 
spręsti nelaimingų šeimų ir vaikų 
klausimus. Bet...

- Reikėjo plėšyti save tarsi į gaba
lus, - tyliai ir ramiai dėsto apie savo 
apsisprendimą - atsisakyti Vilniaus 
miesto tarybos deputatės mandato, - 
Elena Kubilienė. - Būdavo sesija, o 
čia, agentūros būstinėje, manęs lauk
davo žmonės, Valakampiuose - vai
kai. Reikėdavo būti sesijoje, esu sek
retorė, turiu sėdėti priešais šitą mie
gančią, viskam abejingą arba tokią 
maištingą, vos ne draskančią vienas 
kitam akis salę, pritarti ar ne dėl loši
mo namų sostinėje ar kokio restora
no... Aš maniau, kad miesto deputatai 
kiekvienas pasirinks sau darbo barą 
ir dirbs žmogui. Bet pasirodė, kad 
dirbama ne žmogui...

Ir čia aš sužinojau, kas galutinai 
lėmė, jog Elena Kubilienė atsisakė 
valstybės valdžios atstovo mandato. 
Ji buvo apspjaudyta tikrąja to žodžio 
prasme, paniekinta ir pažeminta kitų 
akivaizdoje žmogaus, kuriam agentū
ra padėjo. Nors šiaip agentūra rūpi
nosi tik šeimomis ir vaikais. Bet ne 
tai svarbiausia.

Pasak Elenos Kubilienės, Kristų 
jau ant kryžiaus irgi apspjaudė, o ji 
toli gražu nei Viešpats, nei nukry
žiuotoji, ir šventvagiška būtų savo 
darbą šitaip išaukštinti, kad vieno ne
dėkingo žmogaus spjūvis į veidą už
keltų tave ant postamento. Kaip tik 
toji mintis ir suteikė stiprybės. Verkė 
kiti, kuriems gal buvo gėda, kad ne
užstojo, kad nepasmerkė ano išsišo
kėlio. Tačiau ir tai ne viskas.

Prieš kurį laiką Elena Kubilienė, 
pati puikiai suvokdama, ką reiškia 
augti svetimuose namuose, padarė 
viską, kas tik įmanoma, kad vienai 
moteriai būtų sugrąžintos motinystės 
teisės. Regis, dėkok Dievui ir liki
mui, jog viskas gražiai baigėsi. Bet 
kaip tik tą lemtingą dieną toji moteris 
atėjo pas Eleną Kubilienę su visais 
septyniais vaikais ir prisipažino nepa
jėgianti jų išlaikyti, todėl ir grąžinan
ti... O Viešpatie! Kaip tai jaunai 
moteriai padėti? Kaip rasti išeitį?

Būna, kad kartais per vieną dieną 
tenka gelbėti tris dešimtis likimų.

Kaip ir iš ko? Per ’’Paramos na
mus“, į kuriuos sunešamos aukos - 
drabužiai, avalynė, žaislai ir kita, kas 
reikalinga vaikams. Parama teikiama 
studentų šeimoms, našlaičiams, ligo-

Visada įdomu, nors ir graudu, 
atsigręžti į praeitį. Vieni mėgsta pa
vartyti jaunų dienų nuotraukų albu
mus, kitiems smagiau skaityti senų 
laikraščių komplektus. Šit “Austra
lijos lietuvis“ 1949 metų ketvirta
me numeryje išspausdino tokią ži
nutę, kuri, manau, galėtų būti įdomi 
ne vienam mūsų laikraščio skaity
tojui. Žinutė pavadinta taip: "Tikrai 
jaudinantis žmoniškumo pavyz
dys“. Pasirodo, jog prie Frankfurto 
aerodromo dirbanti lietuvių darbo 
kuopa Berlyno badaujantiems vai
kams pasiuntė 102 paketėlius po 
tris svarus kalėdinių dovanų. Kiek
viename paketėlyje, be saldumynų, 
kondensuoto pieno ir kitokių ska
nių dalykėlių, buvo įdėtas ir gražiai

SOS
VAIKAI
niams, beglobiams paaugliams. Čia 
jie nuprausiami, aprengiami, paval
gydinami. Norima įkurti nakvynės ir 
globos namus valkataujantiems vai
kams, būsimoms motinoms, kurios 
neturi kur pasidėti. Agentūra rūpinasi 
ir kaip įmanydama padeda nelaimin
giems vaikams šeimos, kūdikių ir 
vaikų namuose, internatuose ir pen
sionatuose, ligoninėse ir sanatorijose, 
įkalinimo vietose. SOS Lietuvos vai
kai agentūros rūpesčiu jau kuris 
laikas per dvi dešimtys vaikų gyvena 
savo sodyboje Valakampiuose. So
dybos vaikai lanko Vilniaus miesto 
vidurines mokyklas, mažiukai - dar
želius. Vasarą sodyboje būna per 
šimtą vaikų... Tada jau nebeužtenka 
poros moterų ir būsimos psichologės 
rankų visiems galveles paglostyti, 
visus prie krūtinės priglausti. Tuomet 
ateina į talką daugiau savanorių. O ir 
sodybų per visą Lietuvą jau ne viena 
įsikūrusi, kol kas tik vasaros laikui. 
Valakampiuose vaikai gyvena kaip 
tikruose namuose pas gerus tėvelius, 
kurie ir prie darbo spaudžia, ir myli. 
Čia vaikai gali palakstyti ir su šuniu
ku, ir kačiuką savo paglostyti, ir savo 
ožkytes pamelžti. Pagaliau ir berniu
kai, ir mergaitės gali pasistaipyti 
puošnių puošniausiais drabužėliais 
priešais masyvų, uosio rėmais veid
rodį, pirktą už 40 dolerių, paaukotų 
vieno tautiečio. Jo pavardė ir aukos 
suma užrašyta veidrodžio antroje 
pusėje.

Ne, ne kiekvienas nori būti įam
žintas labdarių sąrašuose. Antai tie 
puošnių puošniausi drabužėliai gauti 
kaip labdara iš Baltarusijos lenkų 
sąjungos.

- Mes dabar lankstomės prieš 
kiekvieną, kuris ką nors atneša, - 
sako Elena Kubilienė. - Turi ateiti 
laikas, kai tie, kurie nori ir gali padė
ti, dėkos Dievui už tai, kad jiems lei
do šitai padaryti. Kada sulauksime 
tokio meto, kai visuomenės sąmonė 
bus tokio lygio? Juk tai šventas dar
bas! Aš nepažįstu to žmogaus iš 
Baltarusijos, aš neklausiau jo pavar
dės, bet jis yra toks laimingas, kad 
čia, Valakampiuose, yra tiek vaikų, 
kad mes priimame jo dovanas. Nega
na to, jis mums sako, jei jums atro
dys, kad tą paltą verčiau parduoti, o 
už gautus pinigus nupirkti ką nors 
reikalingesnio, taip ir darykite... Tai 
jau aukštesnioji meilės pakopa.

Mūsų pokalbis buvo ilgas ir skau
dus. Šiandien nesinorėtų prisiminti 
skaudžių dalykų. Nors širdį maudžia 
dėl vaikų, kurie jau kelinta žiema ne
belanko mokyklos, nes neturi kuo ap

Tai buvo prieš 45 metus
trimis kalbomis parašytas šitokio 
turinio laiškas:

“Mes, 4060 Lietuvių darbo kuo
pos narių, linkime Jums, Berlyno 
vaikai, linksmų šventų Kalėdų, taip 
pat stiprybės ir ištvermės Jūsų lais
vės, taikos ir žmoniškumo siekiuo
se. Mes savo darbu prisidedame 
prie Berlyno gyventojų aprūpinimo 
oro keliu ir, kraudami lėktuvus, 
jaučiamės visada esą su Jumis.

Toli toli randas mūsų Tėvynė Lie
tuva, - liūdinti, apleista ir suniekinta. 
Veltui vaikai tenai laukia kalėdinių 
dovanėlių... Deja, mes esame nuo jų 
atskirti. Perpildyti mūsų tolimos Tė
vynės ilgesio, žmoniškumo vardu 
siunčiame Jums, Berlyno vaikai, mū
sų kuklias dovanėles“... 

siauti ir neįstengia basomis nukakti 
keletą kilometrų kaimo keliuku iki 
autobusų stotelės, kurioje nežinia 
kiek teks prastypsoti, nes autobusas 
gali ir nepasirodyti. O žiemą anksti 
temsta, baugu bus vienam grįžti...

- Kiek tokių vaikų dabar Lietuvo
je? - tarsi pati savęs klausia Elena 
Kubilienė ir pati atsako: - Juk niekas 
nežino. Reikia visus surašyti, surinkti 
kaip į kokį duomenų banką, kad bet 
kuriuo metu galėtume padėti. Kol kas 
jokios naudos iš labdaros įstatymo. 
Mes tik žinome, kad bėdos ištiktos 
moterys mums patiki savo vaikus. O 
kai tavim tiki, esi pripažįstamas mo
rališkai. Pažvelkite į mūsų agentūros 
ženkliuką. Koks mielas vaiko vei
delis vidurinėje raidėje. Tai dailinin
ko Jono Varno sumanymas. Jis pats 
globoja vieną našlaitį iš Ukmergės. 
Tam vaikui dailininkas yra tikras 
tėvas. O aš savo tikru Tėvu, Mokytoju 
laikau du žmones - tai profesorius 
Česlovas Kudaba ir šventasis Jonas 
Boscko. Tai didžiausia Dievo palaima 
- kartu su mumis einantys žmonės.

O tų žmonių, kartu einančių, ne 
vienas. Šiandien SOS Lietuvos vaikai 
agentūra yra užmezgusi ryšius su 
daugeliu panašių organizacijų kitose 
valstybėse. Ir agentūros veikla neap
siriboja drabužėlių dalinimu. Ji pir
miausia siekia, kad šeimos dvasiškai 
tobulėtų, kad pabustų sąmoninga 
atsakomybė už tautos ateitį • vaikus. 
Ir dar būtina pabrėžti, jog agentūra 
yra nepriklausoma nuo jokių žinybų, 
savanoriška visuomeninė organizaci
ja, kad valstybė jos neremia. Ji laiko
si iš geranoriškų aukų. Gal ir sim
boliška, kad Amerikoje gyvenantis 
kunigas Leonardas Andriekus parodė 
tokio geranoriškumo pavyzdį, už po
ezijos knygą ’’Pasilikau tik dangų 
mėlyną“ visą autoriaus atlyginimą 
paskirdamas SOS vaikai labui.

Salomėja Čičiškina

Vilties šventėje, kurią šiemet 
Kauno Sporto halėje surengė Lietu
vos ir Prancūzijos katalikų or
ganizacijos.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Čia, ko gero, derėtų ir užbaigti, nes 
giliu atodūsiu ar nutylėtu žodžiu kar
tais daugiau pasakoma nei visu pus
lapiu. Tačiau rusena menkutė vilties 
kibirkštėlė: o gal atsilieps kas nors iš 
tų 4060 darbo kuopos lietuvių ir prisi
mins, kaip kilo mintis padaryti 
džiaugsmo karo nuskriaustiems vai
kams, kaip sekėsi šitoji akcija? Paga
liau būtų be galo smagu patirti, jog 
kažkas dar prisimena, kaip visai ne 
tikėtai per 1948 metų Kalėdas gavo 
dovanų, siųstų kaip tik iš Frankfurto, 
gal kas net išsaugojo lietuvių rašytą 
laišką su gražiais linkėjimais ir 
Tėvynės ilgesio draskoma širdim?

Atsiliepkite ir vieni, ir kiti ”EL“ 
mielai paskelbs Jūsų laiškus.

Salomėja Čičiškina

"Mums gimė vaikelis..." (Iz 9,5). Iš Dievo Tėvo jis yra gimęs nuo 
amžių. Yra Dievo Sūnus. Dievo žodis. Į pasaulį jis atneša visų amžinojo 
Tėvo meilę žmogui. Tai dieviškosios Meilės apsireiškimas. Jame Tėvas 
save patį atiduoda žmogui...

Kalėdos yra viso pasaulio vaikų šventė.
Už visus juos Kristus gimė Betliejuje. Kristus atstovauja jiems visiems.
Tai pirmasis jo pamokymas - pamokymas vargingos moters kūdikio; 

kūdikio, kurį motina po užgimimo "suvystė vystyklais ir paguldė ėdžiose, 
nes jiems nebuvo vietos užeigose" (Lk 2,7). Betliejuje gimęs kūdikis tegu 
mums prakalba apie kiekvieno kūdikio orumų, apie kūdikio reikšmę mūsų 
gyvenime: kiekvienos šeimos, kiekvienos tautos ir visos žmonijos gyve
nime.

Kūdikio orumas reikalauja tiek iš tėvų, tiek iš bendruomenės didelio 
sųžinės jautrumo. Juk ne kas kitas, o kaip lik kūdikis yra tas neuralgiškas 
taškas, apie kurį formuojasi arba prie kuriu žlunga, šeimų, o drauge ir 
ištisų tautų moralė. Vaiko orumas reikalauja didžiausio tėvų rūpestingumo 
ir didžiausios socialinės atsakomybės visose srityse.

Vaikai yra gyvenimo pavasaris, kiekvieno krašto istorijos užuomazga. 
Joks pasaulio kraštas, jokia politinė sistema negali kurti savo ateities 
kitokiu būdu, kaip tik per naujųsias kartas, kurios iš savo tėvų perims 
savos tautos ir visos žmonijos vertybių, pareigų bei troškimų paveldu. Dėl 
to rūpestis vaiku dar prieš gimimų, nuo pat prasidėjimo akimirksnio ir 
vėliau jo vaikystės bei paauglystės laikotarpyje yra Žmogaus santykių su 
Žmogumi pagrindas.
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“Vaikai yra gyvenimo 
pavasaris, kiekvieno krašto 

istorijos užuomazga...“
Šią svarbią tiesą Popiežius mums 

primena kaip tik pačiu laiku, kai iškyla 
pavojus auklėjimo rūpesčius nustumti į 
ekonominių problemų šešėlį. Pasiekia 
žinios, kad socialinių našlaičių skaičiai 
Lietuvos ne mažėja, o didėja, kad 
paauglių internatų gyventojų auklėji
mo problemos ir toliau dažniausiai 
sprendžiamos policijos blaivyklose... 
Daugelis jų iš internatų tiesiai patenka 
į slaptas nusikaltėlių grupes arba kalė
jimus...

Ilga okupacija kolektyvizavo ne tik 
krašto ūkinę sistemą, bet ir tautos 
dvasią. Turime sutelkti visas jėgas gel 
bėtis iš tos vergijos. Tik taip galės kilti 
tikras dvasinis tautos atgimimas.

Nuoširdžiai įvertindamas tiek val
džios įstaigų, tiek privačių organizacijų 
bei asmenų pastangas pagelbėti našlai
čiams, pagalbos fondas "Vaiko Tėviš
kės Namai“ pagal Vakarų patirtį ryž 
tąsi kurti Lietuvoje naują našlaičių 
globos sistemą. Našlaičiui reikia duoti 
tai, ko jis yra netekęs: motiną, šeimą • 
broliukus, sesutes - tėviškės namus 
Tik taip jam bus sudarytos sąlygos 
išaugti pilnaverčiu žmogumi.

Yra suplanuoti du socialiniai centrai: 
vienas Marijampolėje, kitas - Kaune.

Marijampolėje trečdalis statybos 
darbų jau atlikti. Statybinių bendrovių 
vadovams nuolat pabrėžiame, kad bet 
koks darbų uždelsimas niekuo negali 
būti pateisinamas. Beglobiai vaikai ne
gali laukti. Jie auga ir tiktai tėviškės 
namuose gali gauti tinkamą auklėjimą. 
Esame tikri, kad ateinantieji metai Ma
rijampolės "Vaiko Tėviškės Na
mams“ bus lemtingi. Čia išaugs visa 
"Tėviškės Namų" bedruomenė, kurio
je bent šimtas našlaičių atras sau namų 
židinį. Kviečiame kitus tautiečius 
pasekti "Lietuvos Dukterų", Sinkių, 
Vizgirdų, Masaičių, Valauskų, Maci
jauskų, Krasauskų, Masionių, Pr. Ber
noto, Palmyros Kučinskaitės, Albino 
Kantvydo, Juozo Jonaičio, Sydnay 
Lietuvių “Caritas“ fondo ir daugelio 
kitų pavyzdžiu, kad "Vaiko Tėviškės 
Namai“ Marijampolėje galėtų būti už
baigti pagal pirmykštį projektą: 15 šei 
myninių namų su vaikų darželiu, sale, 
koplyčia, svečių namais ir kt. Jūs bū
site tų namų garbės šeimininkai. Tai 
bus Jūsų namai, kuriuose galėsite įam
žinti savo ir savo artimųjų atminimą.

Kauno socialiniame centre Kaniū
kuose yra numatyta 12 šeimyninių na
mų našlaičiams ir vieni didesni namai 
pensininkų-senelių poilsiui. Pagalbos 
fondas "Vaiko Tėviškės Namai“ šiuo 
metu dar nėra pajėgus imtis tokių dide
lių statybos darbų. Būtų labai pagei
dautina, jeigu atsirastų kita pajėgi už
sienio lietuvių organizacija, kuri ryžtų
si sukurti tokį socialinį centrą Kaune

Ar tokie socialiniai centrai negalėtų 
būti patys įspūdingiausi paminklai tau
tos kankinių bei tremtinių atminimui? 
Šiam tikslui, tiesa, jau esame pastatę 
vieną kitą kryžių, vieną kitą koplytėlę. 
Bet kur tie didingi paminklai, kuriais 
svajojome įamžinti nepaguostą tautos 

kančią, neįvertintą jos kankinių auką?!
Socialiniai centrai, kurie šalintų 

vargą, ugdytų dorovę, stiprintų ištiki
mybę Dievui ir Tėvynei, Tautos isto
rijai - kaip tik ir būtų gyvi paminklai, 
kurie nuolat liudytų tautos gyvybę bei 
nepalaužiamą ištvermę ir žadintų dar
bui naujas kūrybines jėgas.

Kiekvienas galime prisidėti prie šio 
projekto realizavimo, paremdami pa
galbos fondą "Vaiko Tėviškės Na
mai“. Tai yra labai konkretus būdas 
pagelbėti Lietuvai, užmezgant tiesiogi 
ni bendravimo ryšį su Lietuvos žmo
nėmis. Pagal mūsų sąmatininko ap
skaičiavimą dabartinės kainos yra to
kios: vienos šeimyninio namo pastaty
mas - 37000 USA dol.; 6-7 asmenų 
šeimos (5-6 vaikai ir motina) išlaiky
mas per metus 2 500 dol. Vieno vaiko 
išlaikymas per metus 400 dol. Drabu
žėliai, bateliai, žaislai ir kt. taip pat yra 
labai reikalingi.

Socialinių centrų veikla pagal po
reikius gali plėstis į kitas gyvenimo sri
tis, pvz., invalidų globa bei reabilitaci
ja, gausių šeimų rėmimas bei skatini
mas ir kt. Tai milžiniški darbai, ku
riems atlikti reikia stipraus ir veiklaus 
bendradarbių bei rėmėjų branduolio.

Iš širdies linkėdami linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų, 
drįstame kviesti mielus tautiečiusjung- 
tis į "Vaiko Tėviškės Namų“ sąjūdi 
bet kuriame krašte.

Visus kviečiame apsilankyti besi
kuriančiuose "Vaiko Tėviškės Na 
muose“ Vilniuje, Kaune, Marijampo
lėje. "Vaiko Tėviškės Namų“ gyvento
jai su dideliu dėkingumu visada Jus 
prisimena savo maldoje.

Fondo "Vaiko Tėviškės namai" vardu
Kun. V. Kazlauskas

Adresus:
Druskininkų 4-1
3000 Kaunas - Lithuania
Telef. 228-224
Einamosios sąskaitos Nr. 6700095 

Lietuvos banko Kauno skyrius.

Aukas prašome siusti:
Jungtinėse Amerikos Vaistuose:
Lithuanian Catholic Religious Aid 
351 Highland Blvd.
BROOKLYN, N. Y. 11207
USA
(Pažymėti, kad auka skiriama 

Pagalbos Fondui ”VTN“ Lietuvoje)
Kanadoje;
Angelika Sungaila
1 Aberfoyle Cres.
Suite 1106
ETOBICOKE, Ont M8X 2X8
Canada
Australijoje:
A. Kramilius
83 Queen St
CANLEY HEIGHTS, 2166 - 

Australia
Kituose kraštuose:
Mons. Antanas Jonušas 
Via Casalmonferrato 20 
00182 ROMA-Italia
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nELu kalėdinis interviu
Verslininkas ir visuomenininkas 

Jaras Alkis
Lietuvių Namų Bendrovė
Svarbus skelbimas visiems akcininkams

Gimęs Vilniuje. Pasitraukė į Va
karus baigiantis Antrajam pasauli
niam karui, gyvena Londone. Ilga
metis Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos pirmininkas ir Lietuvių 
Namų akcinės bendrovės direktorių 
valdybos narys. Šiemet išrinktas Bal
tų tarybos pirmininku.

L Šie metai man buvo labai ypa
tingi, nes teko dalyvauti svarbiuose 
įvykiuose Lietuvoje, Amerikoje ir 
Britanijoje.

Apsilankymas Lietuvoje birželio 
mėnesį man suteikė progą dalyvauti 
ambasadoriaus Vinco Balicko ir lor
do Enalso pagerbimuose, susipažinti 
su Lietuvos parlamentu, jo tarnauto
jais ir politiniais veikėjais. Taip pat 
turėjau progų papasakoti krašto spau
dai, radijui ir televizijai apie Britani
jos lietuvių rūpesčius, perduoti visuo
menei mūsų pageidavimus.

Naudingi ir įspūdingi metų mo
mentai buvo kelionė į Ameriką, apsi
lankymas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Centre Lemonte ir dalyva
vimas Lietuvių Skautų Sąjungos ju
biliejinėje stovykloje. Svarbūs ir iš
kilmingi buvo ir mūsų pačių Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos gy
venimo įvykiai kaip sąskrydis Beko
ne, prezidento Algirdo Brazausko ap
silankymas ir Seimo opozicijos lyde
rio Vytauto Landsbergio sutikimas 
Lietuvių namuose, Londone.

Įsimintiniausia šių metų diena man 
buvo apsilankymas Vilniuje tele
vizijos bokšte, kai galėjau pajusti 
skaudžių Sausio 13-osios tragiškų

’’Saleziečių Balsas“ atsisveikina ir dėkoja
Redakcija ir administracija atsi

sveikina su gerbiamaisiais ’’Saleziečių 
Balso“ skaitytojais, rėmėjais ir platin
tojais. ’’Saleziečių Balsas“ ėjo nuo 
1950 iki 1994 metų Italijoje.

Jis nemiršta, bet atgimsta savo pir
mykštėje formoje ’’Saleziečių Žinio
se“, kurios buvo leidžiamos laisvoje 
Lietuvoje nuo 1927 iki 1940 metų. 
Taigi dabar - Lietuvai atgavus savo 
Nepriklausomybę - ’’Saleziečių Ži
nios“ bus spausdinamos jau Lietuvoje 
ir išeis tokio pat prieškarinio formato 
nuo 1994 metų.

Su ’’Saleziečių Balsu“ kartu atsi
sveikina ir paskutinis jo redaktorius, 
kuris jį redagavo 22-jus metus nepa
lankiose tremties sąlygose ir toli nuo 
Tėvynės.

Tebūna išreikšta mano ir buvusiųjų 
redaktorių nuoširdi padėka visiems 
tiems ir toms, kurie ir kurios atėjo mum 
į pagalbą savo sunkiai uždirbtais pini
gais, padrąsinimu ir palydėta malda.

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (4-44-206) 322033 
Fax (4-44-206) 322352

LJžs. 784

įvykių palikimą ten esančio memoria
linio muziejaus parodoje. Tai sukėlė 
neišpasakytai gilų ir liūdną jausmą 
visam gyvenimui.

2. Mieliausios šv. Kalėdos man 
buvo Vilniuje 1991 metais, kai be
veik po 50 metų pirmą kartą atvykau 
į gimtąjį miestą, pasivaikšiojau jau
nystės takais. Čia su artimaisiais ir 
pažįstamais smagiai sutikau ir pralei
dau šventes. Šiemet Kalėdas sutik
sime šeimoje Britanijoje.

Tebūnie man leista švenčių proga 
pasveikinti visus bendradarbius, drau
gus ir pažįstamus Lietuvoje. Linkiu 
jums sveikatos ir stiprybės tiek asme
niniame, tiek valstybiniame gyveni
me. Padėkime vieni kitiems nugalėti 
sunkumus, kupini ryžto ir kantrybės 
siekime geresnių dienų sau ir savo 
kraštui. Kuo geriausi linkėjimai vi
siems tautiečiams Britanijoje.

Nepraradom vilties, kad dar išauš 
laisvės rytas ir Lietuva vėl bus laisva. 
O ką parnešim suvargusiam broliui ir 
sesei iš tremties kelionės ilgos? Parne
šim save ir busimuosius Lietuvai 
apaštalus - jaunimą mylinčius salezie
čius ir salezietes, kurie ir kurios pakel
tų iš dvasinių griuvėsių suvargusį brolį 
ir sesę!

Iš Lietuvos bus leidžiama visa lie
tuviška salezietiška spauda - taigi ir 
busimasis saleziečių 1994 metų kalen
dorius.

O dabar su jaunaisiais saleziečiais 
linkime Jums visiems ir visoms stip
rios sveikatos ir Dievo palaimos visuo
se Jūsų geruose darbuose bei džiaugs
mingų Kalėdų ir palaimingų Naujųjų 
1994 metų su palydėta vakaro malda.

Su nuoširdžia padėka ir prisimini
mu prie Viešpaties altoriaus.

Kun. Mečys Burba, SDB
Paskutinis "Saleziečių Balso" 

redaktorius

Šiuo laišku pranešame, kad 1994 
m. sausio 15 dieną, 15.45 p. p., LNB 
kontoroje 1/2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT įvyks neeilinis 
Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų 
susirinkimas.

Direktoriai sušaukia šį susirinkimą, 
kad LNB akcininkai išreikštų savo 
pritarimą tokiam sprendimui:

"Pagal Lietuvių Namų Bendrovės 
(LNB) galiojančių įstatų 96 numerio 
nurodymus, LNB akcininkai įgalioja 
LNB direktorius užtraukti paskolas iki 
300,000 svarų sumos, su tikslu atlikti 
remontus LNB nuosavybėse 1/2 Lad
broke Gardens, London W11 2PT, o 
taip pat ir Sodyboje, Headley Park, 
Bordon, Hants“. ("In accordance with 
the provisions of Article 96 of the 
Articles of Association of Lithuanian 
House Limited, (hereinafter called 
"the Company”), the members of the 
Company hereby authorise the Direc
tors of the Company to arrange bor
rowing facilities upto a maximum 
amount of £ 300,000 for the purposes 
of carrying out refurbishment to the 
Company's properties at 1/2 Ladbro
ke Gardens, London W11 2PT - (and 
also at Headley Park, Bordon, Hants)“.
Planas

Lietuvių Namų Bendrovės metinė 
apyvarta viršija trečdalį milijono svarų 
ir jos vertė, net nepaisant šiandieninės 
depresijos nuosavybės rinkoje, yra 
maždaug 4 milijonai svarų.

Bet vis dėlto mes privalome rūpin
tis savo turtu ir užtikrinti, kad jis ne
būtų mums našta. Šiuo atžvilgiu svar
būs yra Lietuvių Namai Londone. 
Kaip žinote, per paskutinius dvejus 
metus nuosavybės vertė labai nukrito, 
o turto eksploatacijos išlaidos vis kyla.

Didžiąją pajamų dalį gauname iš- 
nuomuodami kambarius Lietuvių Na
muose. Vietinė Savivaldybė, kuri rū
pinasi tuo, kad nuosavybės nuomos įs

Dar kartą apie ’’Europos lietuvio“ prenumeratą ir Londono 
Lietuvių Namų pertvarkymą

Prieš įvykstant 1994 m. sausio 15 
d. nepaprastajam Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos narių ir Lietu
vių Namų Bendrovės akcininkų suva
žiavimui norėčiau padaryti vieną kitą 
pastabėlę.

Šie du klausimai buvo, yra ir bus 
nuolat svarstomi per kiekvieną Di 
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
ir Lietuvių Namų Bendrovės suvažia
vimą. Nuolat buvo svarstoma ir ieško
ma būdų, kaip sumoderninti Lietuvių 
Namus. Sodybą ir kaip padaryti finan
siniu požiūriu pajėgesnius. Taigi da
bartinė Valdyba čia "Amerikos“ neat 
rado. Šypseną sukelia vieno dabarti
nės Valdybos nario pastaba "Europos 
lietuvyje“, kad 1993 m. pradžioje Val
dyba pakvietė "specialistus bei gud
riausius bendruomenės narius į pla
navimo grupę Lietuvių Namų pert
varkymui“.

Įdomu, kokiu kriterijum matuojant 
buvo išrinkti šie "išmintingiausi“ as
menys Didžiojoje Britanijoje?

Kaip sumoderninti ir padaryti dau
giau tinkamus praktiškam naudojimui 
Lietuvių Namus, kiekvienas turime 
skirtingas idėjas. Bet tos idėjos turi 
būti tokios, kad būtų atsižvelgta į 
realios tikrovės sąlygas.

Kada kalbama apie išlaidas, sie
kiančias 700 000 svarų, tai jau yra 
"skraidymas padangėmis“.

Tokios paskolos, kad ir dalimis. 
Lietuvių Namų Bendrovė negaus, o 
sumokėti nuošimčius ir grąžinti tokią 
paskolą Lietuvių Namų Bendrovė nie
kada nebus pajėgi.

Paskolos dydis del Lietuvių Namų 
pertarkymo gali būti tik toks, kokį gali 
sugebėti Lietuvių Namai - su Sodybos 
pagalba - kas metai grąžinti.

Lietuvių Namai ir Ambasada
Manyti, kad Lietuvių Namai ir 

Lietuvos Respublikos Ambasada ga
lėtų būti kartu, mano manymu, sun
kiai įvykdoma. Lietuvių Namai ir 
Ambasada turi skirtingus tikslus. 

tatymai būtų vykdomi, išreiškė susirū
pinimą, jog Lietuvių Namuose nėra 
visų reikiamų patogumų ir patį pastatą 
reikia remontuoti.

Paskutiniaisiais metais mes išleido
me 50,000 svarų, atnaujindami tuale
tus ir vonias, papildomai įrengdami 
dušus namuose, taip pat pakeitėme pe
lėsių gadinamas medines pastato dalis 
ir tinką. Laiku atlikus priežiūros dar
bus, daugelio šių atnaujinimų nebūtų 
reikėję.

Padaryti darbai gerokai pagerino 
situaciją, bet Savivaldybė nėra visiš
kai patenkinta. Bet kuriuo atveju pas
tato išorę būtinai reikia atnaujinti, o jo 
vidų dailinti nuo viršaus iki apačios. 
Namo išorės remonto ir dažymo są
mata yra daugiau negu 50,000 svarų. 
Suremontuoti namą taip, kad jis būtų 
pakankamai geroje būklėje, kainuos 
nemažus pinigus sekančius kelerius 
metus - ir šito darbo mes negalime 
atidėti!

Jūsų direktoriai įsitikinę, jog atnau
jinus Lietuvių Namus Didžiosios Bri
tanijos lietuviai pasinaudos proga pa
keisti mūsų biznio kryptį taip, kaip to 
reikalauja naujos sąlygos, atsiradusios 
po Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mo ir veikiančios mūsų bendruomenę 
Anglijoje.

Mes tikime, kad atnaujintame pas
tate bus įkurtas biznio ir kultūros cent
ras - šioms mintims pritaria ir Lietu
vos ambasada. Mes sieksime sukurti 
tokią aplinką, kur žmonės, norintys 
bizniauti su Lietuva (ten ir čia), galėtų 
susitikti su bendraminčiais, gauti nau
jausią informaciją apie biznį, keliones 
ir pan.

Mes ketiname perkelti barą | že
mutinį aukštą ir ten įrengti nedidelį 
restoraną arba vyno ir užkandžių barą. 
Tikimės, kad toks, nors ir rizikingas, 
sumanymas pavyks, ir ateityje čia bus 
galima įdarbinti žmones iš Lietuvos.

Jei norime padėti lietuviams, 
atvykstantiems į Londoną, Lietuvių 
Namai turi suteikti jiems nors vidu
tinio lygio viešbučio galimybes. 
Nereikia čia aukšto lygio restorano 
arba kokių nors parodos salių. Turint 
galvoje Ambasados pirkimo Londo
ne klausimą, irgi reikia elgtis protin
gai ir atsargiai. Yra riba, kiek Lietu
vos Vyriausybė tokiam reikalui gali 
išleisti pinigų. Ypač dabar, kai Lietu
voje pensininkai vos ne vos gali pra
gyventi. Prestižas labai gerai, jei tam 
turi atliekamų pinigų.

Mūsų Ambasados atstovo nuo
monė, kad reikia daug vietos meno 
parodoms ir pramonės ekspozici
joms, todėl reikalingi didžiuliai 
namai, man ne visai suprantama, 
tam yra ir kitokių būdų. Na, o jeigu 
norima paskatinti biznį su anglų fir
momis, nereikia pamiršti, kad tos, 
kurios rimtai tuo domisi, pačios jau 
seniai buvo Lietuvoje ir arba sudarė 
tam tikrus kontraktus, arba iš to 
nieko neišėjo. Kiekviena biznio fir
ma, ar iš Lietuvos, ar iš Anglijos, 
pati stengiasi surasti reikalingus 
kontaktus. Kiek čia Ambasada pa
darys, bus labai ribota. 

pasiūlant jiems vertingą ir legalų 
darbą.

Savivaldybė pasakė mums, jog tu
rime sumažinti nuomuojamų kam 
barių skaičių. ( Kai kurie kambariai 
yra per maži, o kiti tetinka vienam, o 
ne dviem asmenims). Mes ketiname 
pertvarkyti visus kambarius, kad jie 
atitiktų reikalavimus, ir apskritai page
rinti Namų aplinką.

Turiu pabrėžti, kad visa tai negali 
būti padaryta greitai ir be didelių pini
ginių sumų. Bet vis dėlto viską galima 
pasiekti ir tikimės, kad verta tam pro
jektui skirti pinigus, laiką ir energiją! 
Tikimės, kad darbas bus atliktas laiku, 
pastoviai siekiant, kad mūsų pajamos 
iš įvairių sričių nesumažėtų, tuo būdu 
lengviau būtų galima atiduoti paskolą.

Kiekvienas programos žingsnis 
bus įvertintas prieš padarant jį. Mes 
sudarysime galimybes Lietuvių bend
ruomenės atstovams, taip pat žmo
nėms iš Lietuvos, prisidėti vykdant šį 
projektą. Tikimės, kad tokia savo 
veikla mes iš tikrųjų padėsime Lietu
vai. tai būtų postūmis ir kiek apsnū
dusiai Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenei.
Sodyba

Baseiną Headley Park būtina tuo- 
jaus pat taisyti, kapitalinio remonto 
reikia ir vandens sistemai pagrindinia 
me name. Mes turime užbaigti kote
džų remonto darbus ir ieškoti būdų, 
kaip įrengti dušus lauke stovyklauto
jams (tada mažiau žmonių naudosis 
dušais namo viduje). Tai pareikalaus 
didelių išlaidų (maždaug 60,000 sva
rų). Mūsų nuomone, šios investicijos 
yra požymis tikėjimo, jog Sodyba dar 
ilgai gyvuos. Tikimės, jog jūs parem- 
sime valdybą savo palankiu balsavi
mu už minėtus siūlymus.

Vincent O 'Brien
Lietuvių Namų akcinės bendrovės 

direktorių valdybos pirmininkas

’’Europos lietuvio“ prenumerata
Šis klausimas taip pat kasmet yra 

diskutuojamas ir svarstomas. Ieškoji
mas būdų, kaip sumažinti paramą - 
subsidiją ”EL“, ne vienerius metus su
ka galvą Valdyboms. Žinoma, tas na
tūralu, nes didelė Lietuvių Namų 
Bendrovės pelno dalis turi būti skiria
ma šiam reikalui.

Kada iškilo idėja, kad "Europos 
Lietuvis“ gali būti leidžiamas Lietu
voje ir dar sutaupant savaitraščio leidi
mo išlaidas, daugumai ”EL“ skaity
tojų ji buvo priimtina. Aš nemanyčiau, 
jog ”EL“ skaitytojai manė, kad prenu
meratos mokestis bus padidintas.

Aišku, mes visi manėme, kad Lie
tuvoje viskas labai pigu ir taip pasi
liks. Deja, taip nėra. Lietuvoje viskas 
brangsta, kainos kyla, kai kas jau kai
nuoja Vilniuje daugiau negu Londone. 
Išsinuomoti automašiną Vilniuje 
brangiau negu Londone. Viešbučių 
kainos Vilniuje pralenkė Vakarų Eu
ropos kainas.

O “Europos lietuvis“? Neatsilieka 
ir jis. Leidėjai, prisitaikydami prie da
bartinių kainų, nustatė, kad 40 svarų 
prenumerata metams yra tiksli. Ką da
ryti? Aišku, pasirinkimas yra: skaityti 
toliau ar ne? Mano siūlymas būtų skai
tyti toliau ir bandyti surasti daugiau už
sienyje gyvenančių prenumeratorių. 
Tik jų dėka ”EL“ išsilaikys. Visgi būtų 
labai apgailėtina jei jau dabar reikėtų 
sustabdyti "Europos lietuvio“ leidimą.

Prisimenu Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvažiavimus, kur 
kasmet būdavo išreiškiama nuomonė, 
kad kas bebūtų, "Europos lietuvio“ 
leidimas negali būti sustabdytas. Dau
gumos tų taurių tautiečių, kurie išsa
kydavo tokias mintis, jau nebėra mūsų 
tarpe. Tad pagerbiant jų atminimą 
"Europos lietuvis“ turi būti leidžia
mas. "Europos lietuvis“ yra dalis dar
naus Lietuvių Bendruomenės susior- 
ganizavimo ir veiklos pavyzdys Di
džiojoje Britanijoje.
Londonas Zigmas Juras
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Paminėta kunigaikščio M. K. Radvilos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėlapio 380 metų sukaktis

Gruodžio 14 d. Vilniuje įvykusį 
minėjimą organizavo Valstybinė geo
dezijos tarnyba ir Vilniaus universite
tas. Renginys ir vyko senajame Uni
versitete, į kurį susirinko per šimtas 
dalyvių iš Valstybinės geodezijos 
tarnybos, Vilniaus universiteto, Vil
niaus technikos ir pedagoginio univer
sitetų, Kauno technologijos universite
to ir aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos, Vilniaus 27-osios vidurinės 
mokyklos, Finansų ir Krašto apsaugos 
ministerijų, Aplinkos apsaugo depar
tamento, Valstybinio žemėtvarkos ins
tituto, Kauno valstybinio inžinerinių 
tyrinėjimų ir valstybinio aerofotogeo- 
dezijos institutų, Lietuvos Mokslų 
akademijos bibliotekos, Lietuvos isto
rijos instituto, Geografijos instituto, 
miestų ir rajonų geodezijos tarnybų, 
uždarų akcinių bendrovių. Taip pat 
dalyvavo nemažas būrys mūsų krašto 
senosios kartos specialistų.

Minėjimą pradėjęs Valstybinės 
geodezijos tarnybos direktorius Zeno
nas Kumetaitis pažymėjo, kad ši su
kaktis yra svarbi ne tik Lietuvos karto
grafams, mokslininkams, bet ir visai 
Lietuvos kultūrai. M. K. Radvilos Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės že
mėlapis yra vienas iš svarbiausių jos 
paminklų, pagal reikšmę istorijai ir 
kultūrai jis lygintinas su pirmąja lietu
viška knyga.

Susirinkusius pasveikino Vilniaus 
universiteto rektorius prof. Rolandas 
Pavilionis. Jis pasidžiaugė reikšmingu 
minėjimu ir pastebėjo, kad kultūros 
paminklai kitose valstybėse yra labiau

gerbiami, pažymimos ir žymiai kuk
lesnės sukaktys.

Iš Valstybinės geodezijos tarnybos 
geodezinės ir kartografinės medžiagos 
fondų, vadovaujamų Aloyzo Mažei
kos, sukomplektuotas paskutinio oku
pacinio laikotarpio Lietuvos topogra
finių žemėlapių rinkinys, kurį direkto
rius Zenonas Kumetaitis įteikė Vil
niaus universiteto bibliotekai.

Tartu universiteto docentas laks 
Lankots Vilniaus universiteto biblio
tekai perdavė Estijos žemėlapį.

Dovanas priėmė profesorius Ro
landas Pavilionis.

Minėjime buvo perskaityta nema
žai aktualių ir įdomių pranešimų. Nėra 
galimybių juos apžvelgti, todėl bent 
išvardysime. Skaityti tokie praneši
mai: hum. m. dr. Onos Maksimaitie
nės - "Lietuvos kartografinė situacija 
iki 1613 m. M. K. Radvilos žemėlapio 
išleidimo“; Aloyzo Šamo - "Apie Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
1613 m. žemėlapį"; fiz.-mat. m. dr., 
doc. Antano Ražinsko - "Mikalojaus 
Kristupo Radvilos (Našlaitėlio) 1613 
metų Lietuvos žemėlapis“; hum. m. 
dr., doc. Jūratės Kiaupienės - "Mika
lojaus Radvilos (Našlaitėlio) epocha ir 
jo asmenybė“; hum. m. dr. Algirdo 
Baliulio - "Lietuvos miestų ir mieste
lių tinklas 1613 metų žemėlapyje“; 
doc. Jaks Lankots - "Apie Estijos kar
tografavimo istoriją“; Jokimo Petrulio 
- "Magni Ducatus Lithuaniae 1613 m. 
žemėlapis - ryškiausias mūsų karto
grafijos paminklas“; hum. m. dr. Zig- 
munto Kiaupos - "Lietuvos Didžioji

Kreipimasis

Kunigaikštystė XVI-XVI1 amžių san
dūroje ir jos vaizdavimas Mikalojaus 
Kristupo Radvilos žemėlapyje“; Petro 
Gaučo - "Mikalojaus Kristupo Radvi 
los (Našlaitėlio) žemėlapio tyrinėtojo 
profesoriaus Vaclovo Chomskio dar 
bai"; fiz.-mat. m. dr., doc. Liberto 
Klimkos - "Kartografija ir topografija 
Vilniaus senajame universitete“; Al
girdo Gustaičio - "Dniepro upės aplin
ka Lietuvos senovėje"; Danutės Mar
dosienės - "1613 metų Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės žemėlapio 
tekstai“; Vytauto Rimšos - "Didžiosios 
lietuvių valstybės žemėlapis“; Algirdo 
Gliožaičio - "Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės 1613 m. žemėlapio bib
liografija“. (Algirdas Gustaitis iš Jung
tinių Amerikos Valstijų minėjime ne
galėjo dalyvauti, todėl atsiuntė pra
nešimą, jis buvo perskaitytas.)

Minėjimo metu Vilniaus univer
siteto bibliotekoje veikė jos fonduose 
saugomų kunigaikščio M. K. Radvilos 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
žemėlapių paroda. Keletas parodoje 
eksponuotų šio žemėlapio variantų 
buvo iš dr. V. Dargužo-Hofer Vil
niaus universitetui padovanotos kolek
cijos. Dr. Dargužas-Hofer atsiuntė 
rengėjams, kvietusiems dalyvauti mi
nėjime, padėką ir apgailestavo, kad 
negali dalyvauti šiame nepaprastai 
įdomiame ir svarbiame renginyje.

Minėjimo pabaigoje įvyko diskusi
jos, priimtas kreipimasis, kurį pasirašė 
71 minėjimo dalyvis.

Algirdas Antanas Gliožaitis

DBLS ir LNB direktorių valdybos 
pranešimas

Šiuo pranešam, kad 1994 m. sausio mėn. 15 d. 
Lietuvių Namuose Ladbroke Gardens 2, London W11 
2PT įvyks nepaprastas Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos narių ir Lietuvių Namų Bendrovės akcinin
kų suvažiavimas.

Pradžia:
DBLS - 13.00 vai.,
LNB-15.15 vai.

Darbotvarkėje:
Lietuvių Namų Bendrovės finansai ir
Lietuvių Namų ateitis.

DBLS skyriaus Tarybai ir LNB akcininkams bus 
išsiųsti specialūs pranešimai.

DBLS ir LNB direktorių valdyba

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 9 d., sekmadienį 14.30 vai., Lietuvių 
Namuose, Ladbroke Gardens, Londone.

Šaukiamas metinis Skyriaus narių susirinkimas. Turės būti 
aptarta sausio 15 d. įvyksiančio specialaus suvažiavimo 
uždaviniai - tolimesnė DBLS veikla, Lietuvių Namų pertvarky
mas ir finansavimas, finansinė parama ”EL“ leidimui.

Kviečiame visus narius dalyvauti, nes nuo Jūsų pri
klausys tolimesnė Sąjungos veikla ir Lietuvių Namų 
egzistencija.

DHLS CS valdyba

Kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos 
Našlaitėlio išleisto 1613 m. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėlapio 380 metų sukakties 
minėjimo dalyviai pažymi:

- kartografinė medžiaga yra vienas pagrindinių tau
tos istorijos pažinimo šaltinių, sudarantis galimybes 
pažinti savo krašto praeitį ir dabartį, neužmiršti val
stybės vystymosi istorinių sąsajų;

- nuo prasidėjusios 1795 metais Lietuvos okupacijos 
jos gyventojai neturėjo galimybių pilnai pažinti savo 
krašto istorijos, todėl ir 1613 metų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėlapis buvo primirštas;

- per daugelį okupacijos metų Lietuvos organizaci
joms ir specialistams buvo uždrausta savo kraštą kar
tografuoti; šiuos darbus atliko Rusijos, TSRS ir kitų 
valstybių karinės organizacijos;

- nemažai vertingos kartografinės medžiagos 
išgabenta į svetimas šalis karų metu;

- iki šiol negrąžinta 1920 m. Lietuvos Taikos sutar
tyje su Rusija numatyta Lietuvai grąžinti kartografinė 
medžiaga;

- nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940) sukauptą 
kartografinę medžiagą 1941 m. išvežė Raudonosios 
armijos Karo topografijos daliniai ir iki šiol dar 
negrąžino.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1613 metų 
žemėlapio 380 metų sukakties minėjimo dalyviai:

- prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybę derybose su 
kaimyninėmis valstybėmis dėl nuostolių kompensavimo ir 
archyvų grąžinimo neužmiršti Lietuvos geodezinės, 
topografinės ir kartografinės medžiagos;

- ragina aktyviau įsijungti į Lietuvos kartografinės 
medžiagos tyrinėjimą geografų draugiją, geodezininkų 
sąjungą, žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų inžinierių 
sąjungą, mokslines ir visuomenines organizacijas, tau
tiečius užsienyje;

- prašo valstybines ir verslo organizacijas materialiai remti 
turinčios vertę tautos istorijai kartografinės medžiagos moks
linius tyrimus ir kartografinės medžiagos leidybą;

- tikisi, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose bus skiria
mas reikiamas dėmesys geodezijos, geografijos ir kar 
tografijos mokslams bei specialistų rengimui, o senajame 
Vilniaus universitete bus atgaivintas Lelevelio ir Počiobuto 
laikų susidomėjimas astronomija ir kartografija;

- tikisi, kad Lietuvos istorijos, geografijos ir kartografi
jos darbai bei tyrimai neapsiribos vien šiuolaikinėmis 
Lietuvos valstybės administracinėmis ribomis, o apims ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bei Lietuvos etno
grafinių žemių raidą.

Vilnius, 1993 m. gruodžio mėn. 14 d.
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LIETUVIŲ SODYBA
1994 m. sausio 8 d., 3.30 vai., Sodyboje šaukiamas 

YPATINGAS SUSIRINKIMAS
apsvarstyti gyvybinius Lietuvių Namų Londone 
ateities reikalus ir išrinkti atstovus į susirinkimą 

Londone (1994 m. sausio 15 d.)
Labai svarbu!

Prašome kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
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RENGINIAI MANČESTERYJE

Gyvena Olandijoje 
lietuvis Romas

Atkelta iš 3 psl.

bendrijoms, asociacijoms, organizaci
joms ir kitokiais įtartinais dariniais. Su 
didele padėka ponai Siniai atsiliepia 
apie Utenos ligoninės vyriausiąjį gy
dytoją Romualdą Barevičių, druski- 
ninkietę gydytoją Palmyrą Degutienę 
(minėto Arūno motiną) ir kitus, kurie 
nuoširdžiai stengiasi, kad gerųjų Olan
dijos žmonių dovanas, dosniųjų firmų 
labdaras gautų tie, kam ji būtinai rei
kalinga. O sušelptieji rengdamiesi, 
valgydami, gydydamiesi, ilsėdamiesi, 
visuomet su didele padėka ir meile 
prisimena, kad gyvena Olandijoje 
lietuvis, kuriam iš visos širdies ak
tyviai talkina jo žmona olandė Carla 
Weidel-Sinius.

Dabar Olandija Lietuvai ranka pa
siekiama. Ten visais keliais plūste 
plūsta lietuvaičiai. Lietuvos ryšiai su 
Olandija ir su kitomis Beneliukso 
šalimis nuolatos plečiasi ir tvirtėja. 
Yra bendrų įmonių ir firmų. Antai lai
mėjusios konkursą dvi olandų konsul
tacinės firmos "Wagenaar, Hoes en 
Assosocies“ ir "Publiek Domein“ šiuo 
metu rengia biznio ir marketingo va
dovus ir darbuotojus.

Gruodžio pradžioje į Vilnių atvy
ko Olandijos konsulas B. Dumda
mas. Vadinasi, dabar mūsų dvišaliai 
ryšiai darosi oficialiai įforminti. Tie
sa, pats konsulatas Vilniuje vizų Lie
tuvos piliečiams ar čia nuolat gyve
nantiems asmenims neišdavinės, bet 
jis padės tvarkyti dokumentus - juos 
siųs į šios valstybės ambasadą Švedi
joje, tos vizos tiks ir važiuojantiems į 
Belgiją ar Liuksemburgą.

Prieš keletą metų kelią į Olandijos 
miestus ir gyvenvietes surado mūsų 
Akademinis Operos ir baleto teatras, 
iš pradžių pasiuntęs ten šokėjus, o 
vėliau ir dainininkus. Grupė šokėjų 
vėl išsiruošė į Tulpių šalį - Kalėdų ir 
naujametinių švenčių metu olandai 
pamatys mūsiškių "Miegančiąją gra
žuolę“. Gaila, kad gerokai supras
tintą, susmulkintą, parengtą, mūsiš
kai tariant, saviveiklinei scenai, bet 
ką padarysi - neturtėliui visada tenka 
nusileisti ir prisitaikyti.

Uteniškius - vienišus seneliukus ir 
mažus našlaitėlius - Santa Klausas, 
arba mūsiškai - Kalėdų Senis jau 
aplankė. Pagal susitarimą dalį Romo 
ir Carlos Sinių atvežtos labdaros ute
niškiai išdalins būtent Kalėdų proga.

Ją gavusieji su meile ir padėka minės 
kažkur tarp gausių olandų barzdočių- 
jūreivių įstrigusi, bet nepasimetusį lie
tuvį Romą Sinių, jo darbščią pagalbi
ninkę, nepailstančią žmoną olandę 
Carlą, kuri, paklausta, kaip jai patinka 
Lietuva, gana teisinga lietuvių kalba 
linksmai ir rimtai atsakė:

- Lietuva labai graži... Kaip Olan
dija!

Aš gailiuosi nepaklausęs to trumpo 
pokalbio metu, kokia jiems nauda iš tų 
rūpesčių, kuriuos tenka gyventi ren
kant labdarą, gabenant ją į Lietuvą. 
Nepaklausiau, bet neabejoju, kad Ro
mas Sinius būtų atsakęs:

- Nauda Lietuvai, nauda mums.
O ponia Carla būtų jam nuoširdžiai 

pritarusi.
Nuostabi šalis Olandija!.. Ir šaunus 

lietuvis Romas tenai gyvena. Jis su 
žmona rengiasi atvažiuoti į tėvynę ir 
kitą vasarą. I Pasaulio lietuvių dainų 
šventę. Jeigu anksčiau nesugalvos vėl 
kokią ligoninę, našlaičių ar senelių 
globos namus paremti.

Su šventėmis, mielas Romai ir ge
roji Carla. Daug laimės ir stiprios 
sveikatos! Jums ir visiems tarp tulpy- 
nų įstrigusiems tautiečiams - visiems, 
kurie yra toli nuo mūsų, bet gyvena 
laisvę atgavusios gimtinės džiaugs
mais ir rūpesčiais.

Petras Keidošius

Klubo narių susirinkimas
ML Soc. klubas sausio 9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.. Šaukia metinį narių 

susirinkimą, kuriame Valdyba ir Revizijos komisija padarys pranešimus, bus 
nagrinėjami klubo reikalai ir renkama Valdyba 1994 metams.

Kvorumui (ketvirčiui) minėtą valandą nesusirinkus, susirinkimas bus 
atidėtas vienai valandai, o po to įvyks neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

Ramovėnų susirinkimas
LKV S-gos "Ramovės“ Mančesteryje skyrius sausio 22 d., šeštadienį, 6 

vai. vakare šaukia visuotinį metinį susirinkimą, kuriame Valdyba bei 
Revizijos komisija padarys pranešimus, bus nagrinėjami skyriaus reikalai ir 
renkama nauja Valdyba 1994 metams.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

LONDONE

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

1994 M. KALENDORIUS
Atsiprašome ”EL“ skaitytojų, kad nesuspėjome paruošti ir 

atspausdinti 1994 m. kalendoriaus.
Tiems ”EL“ skaitytojams, kurie už kalendorių jau yra įmokėję - 

užskaitysime už 1995 m. kalendorių.
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PADIDINAMA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

Padidėjus pašto ir leidybos išlaidoms, nuo 1994 m. sausio 1 d. padidi
nama "Europos lietuvio“ metinės prenumeratos kaina:

Didžiojoje Britanijoje - £40.
Vokietijoje - 100 DM.
JAV - $60.
Lietuvoje - 200 Lt. Visur kitur - £40 .
Iš Vilniaus į užsienį "Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.

AUKOS SPAUDAI
A. a. Ona Dainauskienė testamentu 
"EL“ paliko 81.83 sv.
E. Gerutis - 15 sv.
J. Liudžius - 20 sv.
J. Tamasauskas - 2 sv.
B. Rudzevičius - 18.91 sv.
J. Matzpreiksch - 9.30 sv.
Dr. S. A. Bačkis - 100 Lt.

UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottingham - gruodžio 25 d., 

Kalėdose, 11.15 vai., Židinyje.
Manchester - gruodžio 25 d., 

12.30 vai.
Manchester - gruodžio 26 d., 

12.30 vai.
Nottingham - gruodžio 26 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Nottingham - sausio 2d., 11.15 

vai., Židinyje.
Bradford - sausio 2 d., 12.30 vai.
Nottinghame - sausio 9 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Eccles - sausio 9 d., 12.15 vai.
Nottinghame - sausio 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje - sausio 16 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

LONDONE
AUKA LIETUVOS 

RAUDONAJAM KRYŽIUI

LRK 10 sv. aukojo ponia M. 
Bagdanavičienė. Aukotojai nuošir
džiai dėkojame.

Taip pat prašome ir toliau remti 
LRK.

Aukas prašome siųsti adresu:
Lithuanian Relief
2 Ladbroek Gardens
London Wil 2PT.
Jūsų aukos padeda Lietuvoje 

pagalbos reikalingiems tautiečiams.
LRK valdyba

MIRĖ S. KARALEVIČIUS

Gruodžio 20 d., 12 vai., lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Londone įvyko gedulingos mi
šios už mirusį Stasį Karalevi- 
čių, kuris gyveno High Wy
combe, Anglijoje.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556 

Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems 
Travel Document arba Cer
tificate of Identity vizos iš
duodamos: pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 10 iki
13 vai., trečiadieniais nuo
14 iki 17 vai.

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

Sveiki, broliai ir sesės!
Žygiuodami skautiškuoju keliu, 

čia, Anglijoje, jau 46 tą kartą sėdo 
me prie kūčių stalo. Kūčios ir kūčių 
vakarienė paprastai yra džiaugsmin
ga šeimų šventė. Kūčių vakarienei 
visi šeimos nariai stengiasi su 
sirinkti į namus. Tai šventa šeimos 
apeiga, suartinanti šeimos narius, 
sujungianti visus, sustiprinanti šil
tus šeimyninius ryšius. Jei tais me
tais kuris šeimos narys yra miręs 
arba negali vakarienėje dalyvauti 
(taip paprastai būna tik dėl labai 
rimtų priežasčių), paliekama tuščia 
vieta prie stalo, bet vis tiek dedama 
lėkštė, pristatoma kėdė ir 1.1. Ant 
lėkštės statoma maža žvakelė, kuri 
uždegama vakarienės metu. Ant 
kūčių stalo dedama 12 valgių, nes 
Jėzus turėjo dvylika apaštalų. Visi 
valgiai yra tik pasninkiniai. Visiems 
susirinkus prie stalo sukalbama 
malda. Po jos tėvas paima vieną 
paplotėlį ir ištiesia šeimos motinai, 
linkėdamas jai linksmų, gerų Ka
lėdų. Motina atlaužia gabaliuką 
paplotėlio. Ji taip pat duoda tėvui 
atsilaužti savo paplotėlio. Po to tė
vas kiekvienam šeimos nariui ištie- 
sa savo paplotėlį. Taip padaro ir 
motina. Po jų visi vakarieniautojai 
pasikeičia linkėjimais ir paplotėlių 
kąsniukais. Po vakarienės daromi 
įvairiausi būrimai ir spėliojimai.

Prisimindami gyvenimo sūku
rius, per kūčių vakarienę nepamirš
kime to, kaip karo audrų paliesti 
buvome atskirti nuo savo artimųjų, 
pasilikusių Tėvynėje. Yra nemaža 
tokių, kuriuos mirtys ar kitos prie
žastys paliko vienus. Kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje gyvena senelių, 
viengungių ir gal užmirštų asmenų. 
Nepamirškime mūsų ilgamečių rė
mėjų, kurie dosniai ir nuoširdžiai 
remia mus, žygiuojančius Rūtos ir 
Lelijos skautiškuoju keliu. Pasi
stenkime, kad šventiška kūčių va
karo nuotaika būtų ir jų širdyse!..

Kalėdos - senoji Saulės grįžimo 
švente - buvo žinoma daugeliui Eu
ropos tautų dar iki krikščionybės. 
Tai žiemos tamsybių nugalėjimo 
šventė, tarytum naujų metų pra
džia. Nuo Kalėdų Lietuvoje diena 
pradeda ilgėti. Tamsios lapkričio ir

Sveikiname Britų-lietuvių 
pagalbos fondo vaikams 
Lietuvoje komitetų ir visus 
aukotojus iš Anglijos su 
šventomis Kalėdomis ir 
naujaisiais metais. Ačiū ui 
Jūsų dovanas ir rūpestį.

Vaikučiai, mamos ir 
našlaičių globėjai 

iš Vilniaus 

41-oji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė

Pranešame, kad 41-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks 1994 
m. nuo liepos 3> d. iki rugpjūčio 7 d. Austrijoje, Tirolyje, Benvango Alpių 
kalnų papėdėje esančiame keturių žvaigždučių viešbutyje "Benvanger- 
Hof“.

Viešbutyje yra visi šiems laikams pritaikyti patogumai. Kambariuose 
dvigubos lovos, tačiau norintys nakvoti po vieną turės primokėti nustatytą 
taksą: 70 austrų šilingų. Šiaip pilnas pragyvenimas dienai vienam asmeniui 
kainuoja 500 austrų šilingų.

Studijų savaitėje numatyta turininga programa su paskaitininkais iš Lie
tuvos ir Vokietijos. Moderatoriais sutiko būti p. Darius Kuolys, p. Jonas 
Norkaitis ir p. Vincas Natkevičius.

Galutinė pilna programa bus paskelbta vėliau. Reikia priminti, kad į 
studijų savaitę atvykdami ne tik kad padėsite kelti ir stiprinti lietuvišką 
dvasią, bet tuo pačiu paremsite ir lietuviškos kultūros darbuotojų veiklą.

Registracija užsiima Naudžiūnaitė Irena Joerg:
6473 - Wenns, Tirol, Austria.
Registracijos mokestis 150 DM, jaunimui - 70 DM.
P.S. Atvykstantiems iš Lietuvos į Austriją reikia turėti vizą

Rengėjai

gruodžio dienos, o dar tamsesnės 
naktys eina prie pabaigos. Kai Sau
lės grįžimo šventė buvo pakeista 
Kristaus gimimo švente, lietuviai ją 
priėmė su tokiu pat entuziazmu ir 
švęsdavo nemažiau iškilmingai. 
Tačiau dabartinėse Kaldėdose tebė
gai ime rasti daug senųjų papročių, 
ypač būrimų ir ateities spėliojimų.

Kalėdų eglutės Lietuvoje pradė
tos plačiau puošti nepriklausomy
bės metais. Šis paprotys ir dabar 
gyvas. Eglutę papuošia įvairiau
siais papuošalais. Eglučių puoši
mas ir kalėdinės programos buvo 
populiarinamos per mokyklas ir 
spaudą. Mokyklose buvo ruošiami 
kalėdiniai vaidinimėliai, kalėdinis 
giedojimas ir t. t. Po eglutėmis na
muose ar mokyklose dedamos do
vanos, o atveliavęs Kalėdų senelis 
išdalina. Kalėdų rytą likusieji na
muose giedodavo šventas kalėdines 
giesmes, paskui vienas kitą svei
kindavo. Tačiau dauguma stengda
vosi eiti į bažnyčią. Antrąją Kalėdų 
dieną eidavo aplankyti vienišių se
nelių, giminių, pažįstamų, vykdavo 
pasilinksminimai.

Mes švęsdami metines šventes 
nepamirškime savo skautiško idea
lo. Suteikime laimingų akimirkų 
mūsų rėmėjams, globėjams, įteiki
me sveikinimo kortelę, pasveikin
kime, padėkokime, palinkėkime 
sveikatos ir laimės. Parodykime 
skautišką nuoširdumą, meilę, nepa 
miršimą. Tuo džiaugsis pamalonin 
tas asmuo pats ir laisva Lietuva. 
Tepasiekia per "EL“ šie mūsų 
šventiški žodžiai:

Sveikiname seses, brolius išeivi
joje ir Lietuvoje, dvasiškius, rėmė
jus, tėvelius, globėjus ir jų šeimas. 
Kristaus kūdikėlio šventė teatneša 
visiems džiaugsmingų ir linksmų 
švenčių.

Naujieji 1994-ieji metai tebūna 
našūs, sveiki ir laimingi.

Linkime visiems Dievo palai
mos, asmeninės laimės, sėkmės ir 
sveikatos.

Budime,
LSS Europos Rajono Vadijos, 
sesių ir brolių vardu

v. s. Juozas Maslauskas

Londone, ir Vilniuje 
leidžiamame

'WUX&POS
LIT.'TU'Pyj'E.'

J

PASAULYJE
Europoje nesibaigia 

ginčai
Gal žinomiausia asmenybė Euro

pos Sąjungos (ES) vadovybėje yra 
prancūzas Jacques Delors. ES komisi
jos prezidentas. Jis labai veiklus, daž
nai sulaukia puolimų ir kritikos iš įvai
rių pusių. Daugiausia jį kritikuoja Bri 
tanija už jo perdaug į socializmą nu
kreiptą politiką. Paskutinis Delors pa
siūlymas sukulti darbo vietų 15 mln 
bedarbių susilaukė kritikos beveik 
visur, išskyrus neturtingesnius kraštus. 
Mat tam reikalui įgyvendinti Delors 
siūlo paimti 95 bin. svarų didumo pa
skolą trejų metų laikotarpyje. Tam 
tuojau pasipriešino Britanijos premje
ras John Major ir Vokietijos kancleris 
Kohl, sakydami, kad kaip tik šiuo me
tu siekiamą sumažinti skolas, o ne jas 
didinti. Vėliau buvo pradėta aiškinti, 
kad paskolos paėmimas neatsilieps at
skiroms valstybėms, bet bus grynai ko
misijos atsakomybė. Pripažįstama, kad 
Europa dabar yra ekonominėje krizėje, 
turi 18 mln. bedarbių, todėl siekiama 
pagyvinti prekybą ir suteikti darbo 
bedarbiams. Vienas iš pasiūlymų yra 
nutiesti autostradą iš Europos į 
Maskvą (gal ji eitų per Lietuvą?).

Britanija susitarė su 
Airija dėl teroristų

Britanijos ir Airijos premjerai John 
Major ir Albert Reynolds padėjo savo 
parašus po bendra tų dviejų valstybių 
deklaracija, kuria siekiama sustabdyti 
terorizmo veiksmus. Juos vykdo IRA 
(airių teroristai). Jie reikalauja Ulsterio 
prijungimo prie Airijos, Ulsterio pro
testantų slapta organizacija (lojalistai) 
tam priešinasi. Ta deklaracija buvo il
gai ruošiama, kad būtų priimtina konf
liktuojančioms pusėms, ji su entuziaz
mu sutikta Britanijoje ir Airijoje. 
Dabar deklaracija rimtai svarstoma 
teroristų, nors rezultatų greitai sulaukti 
nesitikima. Deklaracijoje abi pusės 
pasižada siekti pašalinti nesutarimus ir 
tik taikiu keliu eiti prie konstitucinių 
pakeitimų, nurodyta, kad Ulsterio 
padėtis negali būti pakeista be jo 
gyventojų daugumos pritarimo. Tas 
turėtų patenkinti Ulsterio protestantus, 
kurie ten sudaro daugumą. Deklara
ciją rimtai svarsto didžiausioji uni- 
onistų partija, kuri britų parlamente 
balsuoja už konservatorius. Tačiau su
sitarimui griežtai pasipriešino mažes
nės protestantų partijos vadas kun. 
Paisley.

Kiek pavojingas 
Žirinovskis?

Rusijos liberalų demokratų partijos 
vadas Vladimiras Žirinovskis pagar
sėjo po jam sėkmingų rinkimų ir dėl 
savo pareikštų kraštutinių pažiūrų apie 
Rusijos sienų praplėtimą, atominių 
bombų panaudojimą ir kita. Jis mėgi
na tą įspūdį pataisyti ir pasirodyti nuo
saikesniu partijos vadu. Bet vis tiek jis 
sakė, kad ir be jėgos panaudojimo 
Baltijos valstybės pačios prašysis būti 
priimtos į Rusijos globą, nes jos kitaip 
negalės išsilaikyti, kai bus nutrauktas 
įvairių prekių pristatymas toms vals
tybėms, dabar priklausančioms nuo 
Rusijos rinkos. Baltijos valstybių va
dai yra labai susirūpinę padėtimi Rusi
joje ir norėtų, kad NATO galėtų ga
rantuoti jų saugumą, nes ir be Žiri- 
novskio išsišokimų Rusijos karinė va
dovybė kalba apie teisę daryti tvarką 
"artimajame užsienyje“, buvusios 
sovietų imperijos teritorijoje.

Susirūpinimą kelia ir prezidento 
Jelcino padėtis. Nors jis dabar turi 
daugiau teisių kaip prezidentas, vis 
tiek jam reikės skaitytis su parlamen
tu, kuris, manoma, nebus geresnis už 
tą, kurį jis kariuomenės padedamas 
išvaikė.

Lyginant Rusijos padėtį su ta. kuri 
buvo Vokietijoje 1930 m. pradedant 
naciams įsigalėti, sakoma, kad demo
kratija Rusijoje yra net silpnesnė, nei 
tada ji buvo Vokietijoje. Antra vertus, 
išsakomos nuomonės, kad Žirinovskis 
tik per klaidą gavo tiek daug balsų, dėl 
blogo gyvenimo, ir kad reikalams pa
gerėjus, žmonės už jį nebebalsuos.
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