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Švedijos premjeras - 
Vilniuje

Balandžio 6 dieną Vilniuje su oficialiu 
vizitu lankėsi Švedijos Karalystės prem
jeras Ingvaras Karlsonas. Premjerą lydėjo 
Švedijos gamtosaugos ir energetikos mi
nistrai, kiti oficialūs asmenys. Svečių po
kalbiuose su Lietuvos premjeru ir Prezi
dentu, kitais Lietuvos atstovais aptarti 
dvišalių santykių klausimai, saugumo po
litika, santykiai su Rusija, Švedijos pagal
ba Baltijos šalims ir Baltijos šalių santy
kiai su Europos Sąjunga. Kaip ”EL“ pra
nešė Vyriausybės informacijos centras, 
susitikimo su A. Šleževičiumi metu I. 
Karlsonas apcentavo dėmesį į Švedijos 
politinę paramą Lietuvai ir kitoms šalims 
grėsmės joms atveju. Aptarti konkretūs 
bendri projektai Lietuvai remti energeti
kos ir gamtosaugos srityse. Atskirai tartasi 
dėl branduolinio saugumo ir branduolinio 
patikimumo projektų. Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius A. Januška ir Šve
dijos ambasadorius Vilniuje S. Ottossonas 
pasirašė susitarimą dėl ’’Junginio komite
to ekonomikos klausimais įsteigimo“.

■ ~ VJ

Reikiaj/ienybės, 
kad neapgalvotais 

veiksmais nesuskaldytume 
savo organizacijos
DBLS pirmininko pranešimas

Laiškas iš Sankt Peterburgo

Rusijos visuomenės bėdos ir klaidos 
Čečėnijos karo gaisro šviesoje

Labai maloniai, o kartu ir liūdnai 
nuteikia žinios apie tai, kaip Angli
jos, Estijos ir kitų kraštų lietuviai įsi
jungia į protesto judėjimą, smerkiantį 
Rusijos agresiją Čečėnijoje. Malonu, 
kad mūsų tautiečiai nenusišalina nuo 
tarptautinių problemų, nuo žmogaus 
ir tautinių mažumų teisių ir laisvių 
gynimo, net jei tragedijų židiniai yra 
toli nuo jų namų, nuo jų kraštų. Liūd
na, kad pačios Rusijos tautinės ma
žumos, tarp jų ir lietuviai, latviai, es
tai ir kiti, tyli, lyg vandens į bumą 
prisėmę, tarsi ne jų valstybės armija 
naikina mažą tautą... Net jei ir prisi
laikytume pozicijos, jog Čečėnija - 
tai ne Rusijos dalis, vis tiek negalima 
atsiriboti nuo tų faktų, kai Rusijos 
valdžios pareigūnai persekioja, žemi
na Maskvoje, Peterburge ir kitose 
Rusijos vietose įsikūrusius išeivius iš 
Kaukazo... Štai šitas mūsų tylėjimas 
pirštu prikišamai ir parodo skirtumą

Balandžio 1-osios atgarsiai: linksma ne visiems
’’Europos lietuvis“ nepraleido pro

gos paminėti Melagių ir juokų dieną: 
kas dar nesuprato, pranešame, jog 
”EL“ praėjusiame numeryje iš
spausdinta žinia ’’Lietuvių namai 
Londone įkeisti už 1 milijoną sva
rų“ - balandžio 1-osios pokštas.

Įdomu tai, kad keliolika tos laidos 
”EL" Londone buvo skaitomi jau [ba
landžio 1-ąją - tądien ten juos iš Vil
niaus nuskraidino VI. Dargis. Kaip 
buvo priimtas ”EL“ pokštas, rašyti
nių atsiliepimų neturime, bet jau ži
nome, jog minėtas pranešimas apie 
tariamą Lietuvių namų ir Sodybos 
įkeitimą ne vienam tautiečiui Britani
joje (ir atsakingiems asmenims) su
kėlė didelį susirūpinimą.

Žinoma, gaila, kad ne visi atkrei
pė dėmesį į laikraščio leidimo datą ir 
palinkėjimą: visiems gardaus juoko, 
pokštų šiandien ir visada. Nes sako
ma: juoktis - sveika!

Bet gaila ir to, kad ilgokai teks 
laukti, kol ”EL“ vėl pasirodys balan
džio 1-ąją...

Kaip nepavykusį balandžio pir
mosios pokštą Lietuvos Prezidento 
atstovas spaudai įvertino balandžio 
1 dieną ’’Lietuvos ryte“ pirmajame

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

tarp tikrai demokratiškų šalių ir Ru
sijos, kuri tik skelbiasi esanti demo
kratiška. Demokratinėse šalyse vyks
ta viešas, apibusis dialogas tarp vi
suomenės ir valdžios, o Rusijoje, po 
dideles viltis sužadinusių 1991 m. 
įvykių, valdžia vėl atsitverė nuo vi
suomenės ’’rusų siena“, sumūryta iš 
visuomenės bejėgiškumo ir pasimeti
mo prieš agresyvėjančią, nepaisančią 
nei Konstitucijos, nei įstatymų, val
džią. Deklaruotoji pertvarka, ekono
minė ir politinė reforma nepadarė 
Rusijos visuomenės iš tikrųjų laisvos. 
Tikrai laisvu gali būti tik tas žmogus, 
kuris ne tik laisvai reiškia savo min
tis, bet ir turi galimybę laisvai veikti. 
O tai įmanoma tik tuo atveju, jei pi
liečiai yra nepriklausomi nuo val
džios ne tik moraliai ir ideologiškai, 
bet ir ekonomiškai. Rusijoje kol kas 
lyg ir nedraudžiama reikšti savo įsi
tikinimus, bet veiksmų laisvė yra la

puslapyje išspausdintą pranešimą, 
kad A. Brazauskas po pokalbio tele
fonu su Latvijos vadovu G. Ulmaniu 
nusprendė gegužės pradžioje vykti į 
Maskvą dalyvauti iškilmėse, skir
tose pergalės Antrajame pasaulinia
me kare 50-osioms metinėms pa
žymėti. Estijos prezidento, jau anks
čiau pasisakiusio prieš tai, spaudos 
atstovas iškart po to paskelbė spe
cialų apgailestavimo pareiškimą. 
Baltijos vienybė per spaudos šmaikš
tavimus buvo labai sušlubavusi... 
(Balandžio 3-ąją Lietuvos preziden
tas, kaip ir Latvijos prezidentas, pa
skelbė, kad į pergalės minėjimą 
Maskvoje irgi nevyks - apie tai iš
samiau 2 psl.).

Lietuvos televizija kovo 31-osios 
vakare parodė reportažą iš Panevėžio 
stiklo fabriko ir paminėjo, kad balan
džio 1-ąją fabriko atstovai supirkinės 
iš piliečių tuščius butelius Vilniuje, 
Nepriklausomybės aikštėje, mokėda
mi gerokai daugiau nei paprastai. Pa
sak ’’Respublikos“, balandžio 1 dieną 
Vilniuje ten ir šen buvo galima regėti 
įvairiausių luomų ir amžiaus piliečių, 
skubančių su stiklinės taros krepšiais 
nepriklausomybės lopšio link ir nuo 

bai ribota - dėl teisinės netvarkos, nuo 
ko ypač kenčia žmonės, mėginantys 
užsiimti privačiu verslu, ir dėl ekono
minės suirutės, dėl kurios vis daugiau 
žmonių atsiduria žemiau skurdo ribų. 
Iš čia - apatija, iš čia sunkumai mėgi
nant susiburti bet kokiai kolektyvinei 
veiklai, nes visoms organizacijoms 
yra reikalinga pastogė, nekalbant apie 
ryšių, informacijos priemones, įrangą 
ir 1.1. Nesant tautinių mažumų įstaty
mo, kuris nors kiek įpareigotų vy
riausybę ir valdininkus skaitytis su 
mažumų poreikiais, nuomone ir rei
kalavimais, nesant labdaros įstaty
mo, kuris skatintų mecenatų, rėmėjų 
privačias iniciatyvas ir padėtų su
kaupti nors kiek privačių lėšų kultū
rinių, tautinių organizacijų veiklai, 
tautinės, religinės, socialinės mažu
mos visose savo veiklos formose yra
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jo. Apgautieji neprotestavo ir nuošir
džiai juokėsi patys iš savęs.

Šią balandžio 1-ąją Lietuvos 
spaudoje pokštų buvo kaip niekad 
daug. Antai ’’Lietuvos rytas“ įtikina
mai pranešė, kad trys lietuviai stu
dentai, išlošę vieną milijoną Čekijos 
kronų, pastatė Prahoje paminklą Vy
tautui Didžiajam, taip pat išspausdino 
skelbimą, kad Lukiškių tardymo izo- 
liatoriui-kalėjimui reikalingas budelis 
mirties bausmei vykdyti ir nurodė ad
resą, kur pateikti paraiškas. ’’Respub
lika“ pranešė, kad bus pasirašyta su
tartis su Rusija dėl Lietuvos nusikal
tėlių perdavimo į didesnį patyrimą 
turinčios Rusijos darbo stovyklas ir 
lagerius ir kt. Balandžio 3-osios nu
meriuose ’’Lietuvos rytas“, ’’Respub
lika“ ir kiti dienraščiai paaiškino, kad 
tie ir dar pluoštelis pranešimų tebuvo 
juokų dienos fantazija. O štai nors 
Pakruojo žurnalistai savo laikraštyje 
paskelbė ’’palydovių“ firmos paslau
gas teikiančio telefono numerį Mela
gių dienos proga, kaip pranešė ’’Res
publika“, vyrai toliau atakuoja vietos 
redakciją reikalaudami skelbime nu
rodytų kūniškų malonumų...

ELR

Artėjant 47-ajam visuotiniam Di
džiosios Britanijos Lietuvių sąjungos 
(DBLS) ir Lietuvių namų bendrovės 
(LNB) suvažiavimui, bendruomenėje 
staiga pajutome tam tikrą mūsų vei
kėjų suaktyvėjimą, kritiką valdybai ir 
nepasitenkinimą ja. Atsirado naujų 
idėjų, siūlymų ir rezoliucijų keisti 
Sąjungos įstatus, kasmet rinkti naują 
valdybą arba turėti dvi valdybas, net
gi yra pareikštas nepasitikėjimas 
Centro valdyba (CV).

Tokie pareiškimai ir idėjos, disku
sijos dėl jų mūsų bendruomenėje bū
tų visai natūralu, jei vyktų visus dar
bo metus, bet pateikti rezoliucijas 
siekiant keisti įstatus ir tradicijas 
prieš pat suvažiavimą būtų nepraktiš
ka. Juk daugelyje Sąjungos skyrių 
jau įvyko susirinkimai ir išrinkti at
stovai, visai nežinant apie siūlomus 
įstatų pakeitimus.

Tokias rezoliucijas galima būtų 
pristatyti šiam suvažiavimui ir gerai 
jas per metus išnagrinėjus priimti ar
ba atmesti kitame suvažiavime. Kai 
dėl nepasitikėjimo valdyba, tai turint 
reikalingą pritarimą ir rimtą priežastį 
demokratijos sąlygomis yra teisę tai 
pareikšti. Tą patį galima pareikšti ir 
atskiriems direktoriams bei pirminin
kams. Bet darant tokius žygius gali
ma nepataisomai suskaldyti organi
zaciją. Dviejų valdybų sistemą mes 
pergyvenom praeityje, rezultatai bu
vo labai tragiški. Perrinkti valdybą 
kasmet būtų labai nepraktiška ir 
kenktų veiklos tęstinumui.

Į ką mes turime kreipti dėmesį - 
tai į siūlomų kandidatų kokybę. Juos 
reikia pristatyti visuomenei bent pus
metį prieš suvažiavimą, kad būtų 
suteikta proga susipažinti. Ne laikas 
kandidatų ieškoti vidury suvažiavi
mo, Sodyboje. Bet 5 valdybos nariai 
turėtų gyventi Londone arba jo apy
linkėse, nes tai praktiškai naudinga 
laiko ir pinigų požiūriu.

Mūsų darbai
Valdyba per ataskaitinį laikotarpį 

pasiskirstė pareigomis taip:
J. Alkis - pirmininkas;
V. Gasperienė - vicepirmininkė ir 

kultūrinė veikla;
V. O'Brien - sekretorius;
S. Kasparas - visuomeninė veikla;
P. Markevičius - iždininkas;
E. Augaitytė - jaunimo reikalai;

Siame numeryje:
Lietuvių bendruomenės Britanijoje problemas 
svarsto S. Kasparas ir K. Tamošiūnas - 5 psl.

Monsinjoras K. Vasiliauskas apie 
susitikimus Amerikoje - 4 psl.

Žymaus mokslininko A. J. Greimo vardas 
įamžintas Prancūzijoje - 6 psl.

Lietuvių naujienos iš Britanijos - 8 psl.

J. Juozapavičius-Millar - narys.
Pagal tradiciją Tarybos pirminin

kas ir Jaunimo sąjungos pirmininkas 
dalyvauja valdybos posėdžiuose su 
patariamuoju balsu.

Po praėjusio suvažiavimo valdy
bos nariams teko gerokai pasidar
buoti organizuojant kelis renginius.

Vienas jų - Sodybos 40-metis, kurį 
paminėjome parodydami stiprią pro
gramą. Tuo rūpinosi valdybos jaunie
ji nariai P. Markevičius ir E. Augai
tytė. Birželio mėnesį abu pirmininkai 
(J. Alkis ir V. O'Brien - ELR) aplan
kė Lietuvą, kur dalyvavo Pasaulio lie
tuvių bendruomenės (PLB) suvažia
vime Anykščiuose ir Dainų šventėje. 
Po to vyko Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos (PLIS) kongreso antroji da
lis Anglijoje. Ruošos atsakomybė ati
teko P. Markevičiui. Tradicine I ietu- 
vių skautų sąjungos (LSS) Europos 
rajono stovykla rūpinosi CV nariai V. 
O'Brien ir V. Gasperienė.

Rugsėjo 8-osios Tautos šventė su
ruošta Wolverhamptone. Talkininka
vo vietinis DBLS skyrius, prog. 
rūpinosi V. Gasperienė. Ją atliko mū
sų pačių pajėgos: Londono Maironio 
mokykla, Nottinghamo ’’Gintaro“ 
choras ir kt. Vėliau ’’Gimtinės“ an
samblis koncertavo anglų publikai 
Coventryje.

Visi tie renginiai pareikalavo iš 
valdybos daug laiko ir jėgų. Bet ne
paisant to, buvo paruoštos Sąjungos 
tolimesnės veiklos tam tikros gairės, 
tai ir pristatyta aplinkraštyje DBLS 
skyrių pirmininkas Tarybos suvažia
vimo proga spalio mėnesį Wolvc- 
hamptone. Kadangi su tuo aplink' 
čiu jau esame susipažinę, jo turim,, 
nekartosiu. Pagal pageidavimą bus 
galima jį aptarti suvažiavimo metu. 
Man tik gaila, kad iš skyrių negavo
me jokių pasisakymų dėl aplinkraš
tyje išdėstytų minčių. Valdybai kar
tais priekaištaujama, kad neteikiame 
informacijos, bet manau, jog pasiek
tume geresnių rezultatų, jei informa
cija ir idėjos eitų iš abiejų pusių.

Mūsų nuomone, DBLS skyriai su
sirinkimus turėtų šaukti dažniai 
sekti bendrą veiklą ir planuoti sav 
apylinkės organizavimą taip, kad i 
skyriaus narių eiles būtų įtraukiami ir 
lietuviškai nekalbantys.

Nukelta j 3 psl.
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Lietuviškas pogrindžio leidinys - 
Nobelio taikos premijai

Valentino Vaičekausko (ELTA) nuotr.
’’Lietuvos katalikų bažnyčios 

kronika“ pristatyta Nobelio taikos 
premijai“, - pranešė Eltai Lietuvos 
Jungtinių Tautų asociacijos vykdo
mojo komiteto atsakingasis sekreto
rius Albinas Vaičiūnas. Aukštam 
apdovanojimui šį išskirtinį lietuvių 
raštijos istorijoje leidinį pateikė Lie
tuvos Jungtinių Tautų asociacija ir 
Lietuvių katalikų Mokslo Akade
mija. Gautas pranešimas, jog prista
tymas priimtas.

"Lietuvos katalikų bažnyčios kro
nika" nuo 1972 metų buvo rengiama 
ir leidžiama pogrindyje daugelio pa
sišventusių, bebaimių žmonių pastan
gomis. Pirmasis Kronikos redakto
rius ir leidėjas buvo Sigitas Tamkcvi- 
Čius, o svarbiausia jo talkininkė - se
suo Elena Suliauskaitė. Kronikoje 
buvo skelbiama apie neteisėtus so
vietinės okupacinės valdžios veiks
mus Bažnyčios ir tikinčiųjų atžvilgiu.

SEFITYNHOS ©HIENOS
Žemės kaina šalyje

Ji svyruoja nuo 50 iki 10 tūkst. 
dolerių už hektarą - skelbiama 
Aurimo Drižiaus straipsnyje "Lietu
vos aide“ 03 29.

"Dabar žemė Lietuvoje pardavi
nėjama vos ne už skatikus, - mūsų 
laikraščiui sakė korporacijos "Mati
ninkai“ prezidentas Kęstutis Kristi- 
naitis, - kai kuriose vietose savinin
kai sutinka parduoti hektarą žemės 
tik už. 200 Lt (50 dolerių). Iš varžy
tinių žemė už tokią kainą pardavinė
jama Joniškio rajone. Tie. kurie nau
dojasi žemės pigumu, dabar ją labai 
pigiai superka, kad paskui, kai susi
formuos rinka, ją brangiai parduotų.

Nors, žinoma, kaina kainai nely
gu. Gerose vietose žemės kainos ir 
dabar nemažos. Jeigu tai žemės ūkio 
paskirties žemė, bet jos paskirtį gali
ma keisti į ūkinę-komercinę (šalia 
automagistralių) arba rekreacinę 
(šalia ežerų, upių ar jūros) veiklą, tai 
jos kaina svyruoja nuo 2 tūkst. iki 
10 tūkst. dolerių už hektarą. Kiek
vienas sklypas turi skirtingą kainą, 
turi savo privalumų ir trūkumų. Turi 
reikšmės ir kiti faktoriai, pavyz
džiui, ar tai dirvožemis, ar melioruo
ta žemė. Pagrindinis žemės kainos 
faktorius, aišku, - jos vieta“.

K. Kristinaitis vedė derybas su 
viena Didžiosios Britanijos kompa
nija. norinčia pirkti arba išsinuomoti 
žemės Lietuvoje, kad galima būtų 
statyti žemės ūkio produkcijos per
dirbimo gamyklą Biržų rajone. 
"Anglai garantuoja eksporto rinkas. 
- sakė Kristinaitis. - lietuviams terei
kia išspręsti žaliavos tiekimo prob
lemą. Anglai už žemės nuomą siūlo 
atsiskaityti arba akcijomis, arba pi
nigais. Jiems tinka ir žemės nuoma 

Netrukus prasidėjo areštai. Buvo su
imti ir nuteisti P. Plumpa, N. Sadū- 
naitė. J. Gražys ir kiti. 1983 metais 
buvo suimtas ir Kronikos redaktorius 
S. Tamkevičius. Redagavimą tęsė 
kunigas Jonas Boruta. Per 18 metų 
sovietiniam saugumui taip ir nepavy
ko sustabdyti Kronikos leidimo bei 
platinimo.

Lietuvoje išleisti pirmieji Kroni
kos numeriai netrukus pasiekė ir lie
tuvių išeivius. Kunigo Kazimiero 
Kuzminsko pastangomis Čikagoje 
buvo įkurta Kronikos leidimo sąjun
ga ir pradėta ją leisti atskiromis kny
gomis. Iš visų numerių - o jų buvo 81 
- sudaryta 10 knygų. Kurį laiką kuni
gas Kazimieras Pugevičius ir Religi
nės šalpos organizacija taip pat leido 
atskirus, užsienį pasiekusius Kroni
kos sąsiuvinius, tačiau visą Kronikos 
leidimą ir platinimą laisvame pasau
lyje organizavo kunigas K. Kuzmins

99 metams, nors, aišku, žemės įsigiji
mas nuosavybėn jiems būtų idealus 
variantas. Anglai norėtų gaminti pie
no produktus - miltelius, sūrius, svies
tą ir pan. ir eksportuoti visą produk
ciją į Vakarų Europos šalis“.

Ar Ljctuyo.s tę k? t į |į n į n ka i 
nurungs kinus?

Taip vadinasi Olitos Montvydienės 
straipsnis naujajame spalvotame 
dienraštyje "Lietuva“ 04 05.

Pranešama, kad Vilniaus modelių 
namuose Lietuvos investicijų agentū
ra ir Didžiosios Britanijos TEK kon
sultacinė grupė pristatė neseniai at
liktą Lietuvos tekstilės ir siuvimo 
pramonės tyrimą, kurį finansavo 
Europos Sąjungos PHARE progra
ma. Šio tyrimo tikslas buvo išanali
zuoti įmonių būklė ir įvertinti užsie
nio investicijų galimybes. Lietuvoje 
šiuo metu yra 6 medvilnės įmonės, 
gaminančios medvilninius arba med
vilnės mišinio gaminius. Tekstilės, 
trikotažo ir siuvimo pramonėje, kuri 
pagal darbo vietų skaičių užima antrą 
vietą po maisto pramonės, dirba 48 
tūkst. žmonių. Didžiosios Britanijos 
ekspertai teigia, kad Lietuva užima 
41 vietą iš 52 pagrindinių tekstilės ir 
drabužių gamintojų pasaulyje sąrašo 
pagal darbo kaštų dydį. Tekstilės pra
monėje darbo kaštai sudaro 15 proc., 
o siuvimo - 30 proc. Štai Vokietijoje 
1991 m. tekstilės pramonės darbinin
ko atlyginimas buvo 16 JAV dolerių 
už valandą, o Lietuvoje - mažiau ne
gu 1 JAV doleris. Maži darbo kaštai 
yra šios pramonės pranašumas, ta
čiau ar ilgai tuo džiaugsis Lietuvos 
tekstilininkai? Lietuvos tekstilės pra
monės įmonės susiduria su nemažo
mis problemomis. Visų pirma 6 iš 10 

kas. Jis rūpinosi ir Kronikos verti
mais į kitas kalbas. Be dešimties 
Kronikos tomų lietuvių kalba, yra iš
leisti trys tomai ispanų ir du tomai 
anglų kalbomis bendru 75 tūkstančių 
egzempliorių tiražu. Kiti išversti to
mai dar laukia savo leidėjų. Visi Kro
nikos tomai išleisti ir vokiečių kalba, 
verčiami į prancūzų kalbą.

Nobelio taikos premijai pristatyta 
"Lietuvos katalikų bažnyčios kroni
ka" jau yra gavusi Nobelio premijos 
laureato poeto Česlovo Milošo reko
mendaciją. Reikalingos dvi rekomen
dacijos. Antrosios laukiama iš Tibeto 
dvasininko Dalai Lamos. Svarstymas 
premijų komitete numatytas spalio 
mėnesį. Iki to laiko, kaip pažymėjo 
Albinas Vaičiūnas, Lietuvos Jungti
nių Tautų asociacija stengsis Kroniką 
populiarinti visame pasaulyje. Jau 
parengtas iliustruotas bukletas anglų 
kalba.

pasaulyje pirmaujančių tekstilės ga
mintojų yra išsivysčiusios šalys. Di
džiulę konkurenciją Lietuvai sudaro 
Kinija, Indija, Pakistanas. Lietuvoje 
stinga ne tik ilgalaikio stabilumo, 
įmonėms trūksta patirties marketin
go, pardavimo ir gaminių kūrimo sri
tyje, nėra nuolatinių gaminio koky
bės tradicijų.

Didžiosios Britanijos ekspertai 
teigia, kad tradicinės tekstilės gami
nių realizavimo rinkos NVS šalyse 
jau yra negyvybingos. Todėl Lietu
vos tekstilės ir siuvimo įmonės 
turėtų orientuotis į Vakarų Europos 
rinką. Kadangi paklausa geros koky
bės drabužiams didės, Lietuvos dra
bužių pramonė turi idealias sąlygas 
patenkinti šiuos poreikius ateityje. 
Kad atnaujintume technologijas, 
reikia 65,9 mln. JAV dolerių investi
cijų. Sunku patikėti, kad tiek jų su
lauksime. Ekspertai mano, kad di
desnes galimybes pritraukti užsienio 
investicijas turi siuvimo pramonė. 
Kol Lietuvoje darbo užmokestis yra 
labai mažas, užsieniečiams apsimo
ka čia gaminti.

Prognozuojama, kad 
Lietuvos skolos užsieniui 

greit pasieks miliiarda 
doleriu

Šitai skelbia Stasio Malkevičiaus 
(Seimo nario) straipsnio pavadinimas 
"Lietuvos aide“ 03 31.

Autorius praneša, kad šių metų 
vasrio 1 d. Lietuvos skolos įvairiems 
pasaulio bankams ir kitoms kredito 
organizacijoms buvo 639 mln. dole
rių. S. Malkevičius mėgina apžvelgti, 
kam buvo panaudoti skolinti pinigai, 
kokios perspektyvos juos grąžinti. Be 
kitų, jis rašo apie energetikos sektori
aus skolas. Iš viso pasiskolinta 272 
mln. dolerių energijos žaliavoms ir 
kurui pirkti. Kaip žinoma, ši ūkio 
šaka iš sovietmečio paveldėjo nera

Keliais sakiniais

O A. Brazauskas apsisprendė - į 
Maskvą nevažiuos. Balandžio 3-ąją 
per nacionalinį radiją paskelbtame 
pareiškime Prezidentas pažymėjo, 
kad dėl Antrojo pasaulinio karo pa
baigos minėjimų Lietuvos visuomenė 
yra nevieningos nuomonės, bet pri
imdamas sprendimą jis turi siekti 
vienyti visuomenę, "...manau, kad 
mano dalyvavimas Antrojo pasauli
nio karo paminėjime gegužės 9-tą 
dieną Maskvoje mums, kaip tautai ir 
valstybei, nėra prasmingas ir todėl į 
iškilmes Maskvoje aš nevyksiu. 
Tokios pat nuomonės laikosi ir Latvi
jos bei Estijos Prezidentai“. A. Bra
zauskas priminė, kad pergalė prieš 
fašizmą netapo nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos valstybės at
statymu. Sprendimas dėl dalyvavimo 
minėjime Londone gegužės 7 dieną 
irgi nėra paprastas, dar svarstytinas, 
sakė A. Brazauskas. Pasak jo, tai kad 
Lietuva po karo išnyko iš Europos 
politinio žemėlapio, yra pasekmė ir 
nevienareikšmių Jaltos bei Potsdamo 
konferencijų sprendimų, kuriuos pa

Kviečiame į pasaulio vilniečių suvažiavimą
Š. m. balandžio 22 dieną 10 vai. 

Vilniaus mokytojų namuose (Vil
niaus g. 39) didžiojoje salėje prasidės 
"Vilnijos“ draugijos ir pasaulio lietu- 
vių-vilniečių suvažiavimas. Jame bus 
išklausyta "Vilnijos“ pirmininko K. 
Garšvos ataskaita, išrinkta nauja 
draugijos valdžia, svarstomos Rytų 
Lietuvos problemos, ypač švietimo

Prašo padėti
Taip vadinosi žinutė ”EL“ Nr. 

12, joje minėta, jog Lietuvoje gyve
nanti ponia E. Galkienė kreipiasi į 
visuomenę surinkti lėšų jos dukters 
Rasos operacijai Britanijoje apmo
kėti.

Papildomai iš Londono pranešė, 

cionalią energetikos sistemą. Energi
jos gamybos centralizavimas tapo 
didžiulių šilumos nuostolių tinkluose, 
neracionalaus pagrindinių elektrinių 
darbo (Elektrėnai dirba tuščios eigos 
režimu) priežastimi. Lietuvos žmo
nės nepajėgūs užsimokėti už šilumą 
ir elektrą. Energetikos ūkis paskendo 
skolose ne tik tarptautinėms kredito 
įstaigoms, jis nuolatos dotuojamas iš 
biudžeto. Susiklosčius tokiai padė
čiai, pinigai turėtų būti investuojami 
ne į energetikos gamybą, o į jos tau
pymo programą, šilumos šaltiniams 
ir tinklams decentralizuoti, alterna
tyvios energijos bei vietinių žaliavų 
vartojimui skatinti, pastatų šiltinimo, 
energijos kontrolės ir reguliavimo 
iniciatyvai remti. Tuo tarpu visa tai 
beveik nedaroma.

Į Seimą patenka vis naujų paskolų 
ratifikavimo sutarčių, pastebi S. Mal
kevičius. Paskutinė sutartis 25 mln. 
JAV dolerių su Pasaulio banku, skir
ta bankininkystei bei įmonėms per
tvarkyti. Pramonės ministerijos pa
rengta įmonių pertvarkymo programa 
- deklaratyvi, paremta norais, o ne 
realiais verslo planais.

Valstybė garantuoja skolos grąži
nimą savo turtu. Realus valstybės 
turtas - tai lito stabilizavimo fondas, 
sukauptas aukso ir konvertuojamo
sios valiutos atsargomis. Jis apytik
riai lygus šios dienos skolai. Taigi ši 
skola dar gali būti grąžinta, bet tik 
palaidojus litą.

Vokiečiai žada išduoti 
lig.,tuvi

Tai praneša "Respublikoje“ 04 06 
Virginijus Gaivenis savo straipsnyje.

Mūsų šalies Generalinė proku
ratūra jau kelis sykius kreipėsi į Vo
kietijos teisingumo ministeriją, pra
šydama, kad būtų išduotas Lietuvos 
pilietis Gintantas Určinskas. Pastara
sis. pakcibus per Interpolą paiešką, 

diktavo didžiųjų valstybių interesai. 
O Lietuviai iš Lenkijos susitiko su 
Lietuvos Prezidentu. Jį aplankė Len
kijos lietuvių delegacija: K. Bara
nauskas (Lenkijos lietuvių bendruo
menė), E. Petruškevičius (Lenkijos 
lietuvių draugija), A. Nevulis (Len
kijos lietuvių šv. Kazimiero draugi
ja) bei "Aušros“ leidyklos direk
torius S. Birgelis. Susitikime daly
vavo ir įvairių Lietuvos ministerijų 
atstovai. Svečiai iš Lenkijos įteikė 
Prezidentui "Pro memoria“, kuriame 
kalbama apie lietuvių švietimo prob
lemas, Lietuvos televizijos translia
cijas ir t. t.
□ Lietuvos rūpestis savo piliečiais 
Latvijoje. Užsienio reikalų ministeri
ja įteikė Latvijos ambasadai Lietuvo
je notą, kurioje reiškiamas susirūpini
mas Lietuvos Respublikos piliečių 
teisine padėtimi Latvijoje.
O Žinia iš Madrido. Baltijos Asamb
lėja tapo asocijuota nare Tarpparla
mentinėje Sąjungoje. Apie tai prane
šė Lietuvos Seimo Kancleris N. Ger
manas, kovo 25-30 dienomis atsto
vavęs Baltijos Asamblėjos Prezidiu
mui Madride vykusioje Tarpparla
mentinės Sąjungos konferencijoje.

reikalai. Numatoma, kad suvažiavi
mo dalyvius pasveikins viešnia iš 
JAV ponia E. Bulotienė.

Kviečiame visus šiame krašte gi
musius ir visus kitus neabejingus ap
tarti mūsų reikalus.

Nikodemas Juršėnas
"Vilnijos” valdybos narys

kad aukas siųsti Britų-lietuvių pa
galbos fondui vaikams Lietuvoje 
(nurodant: R. Galkytės operacijai) 
adresu: 21 The Oval, London E2 
9DT. Čekius rašyti angliškai: Bri
tish-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania.

Vokietijoje buvo sulaikytas praėju
sių metų pradžioje. 1961 m. gimimo 
G. Určinskas įkalintas tuoj po to, kai 
1988-ųjų sausio 28-osios naktį Mol
dovoje, Kišiniovo "Inturisto“ vieš
butyje, buvo žiauriai nužudytas M. 
Babinas. Prokuratūra įvykdžius šią 
žmogžudystę apkaltino minėtąjį 
mūsų tautietį. Moldovos Aukščiau
siojo Teismo baudžiamųjų bylų ko
legija tąkart G. Určinskui skyrė 14 
metų laisvės atėmimo. Iš pradžių 
bausmę atlikinėjęs Moldovoje, 
1992-aisiais, Lietuvos nepriklau
somybės metais, G. Určinskas buvo 
perkeltas į Pravieniškių sustiprintojo 
režimo pataisos darbų koloniją. Ta
čiau iš ten jis drauge su Juozu Skin
deriu 1992-ųjų gegužės 18-ąją pa
bėgo. Pastarasis kalinys buvo sulai
kytas Vilniuje ir vėliau už pabėgimą 
iš įkalinimo vietos Kaišiadorių rajo
no apylinkės teismo nuteistas 8 me
tus ir 5 mėnesius kalėti. O G. Ur- 
činsko nepavyko rasti, todėl buvo 
paskelbtojo tarptautinė paieška.

Niurnbergo žemės teismas, kuris, 
Vokietijoje sulaikius G. Určinską. 
ėmė rūpintis jo išdavimu Lietuvai, 
jau įspėjo Lietuvos teisėsaugos pa
reigūnus, kad G. Určinską jie gali 
išduoti tik tuo atveju, jei jis pabėg
damas iš įkalinimo vietos padarė 
materialinę žalą. Mat pagal Vokieti
joje galiojančius įstatymus pabėgi
mas iš įkalinimo vietos nėra nusikal
timas. Iš mūsų šalies Generalinės 
prokuratūros vokiečiams buvo iš
siųstas atsakymas, jog Vyriausybė 
tikrai garantuoja, kad G. Určinskas 
bus patrauktas baudžiamojon atsako
mybėn ir teisiamas tik už Lietuvos 
teritorijoje įvykdytus nusikaltimus, o 
atlikus jam paskirtą bausmę, nebus 
varžomos jo teisės. Kol kas vokie
čiai dar nepriėmė galutinio sprendi
mo dėl G. Určinsko išdavimo.

V. Dimas
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Seime

Vėl nėra dialogo 
tarp pozicijos 
ir opozicijos

Balandžio 4 d. galutinai priimtas 
Valdininkų įstatymas. Pasak jo, ap
skričių valdytojai nėra valstybės poli
tikai. Politikais laikomi Prezidentas, 
Seimo nariai, ministras pirmininkas ir 
ministrai. Įstatyme, kuris įsigalios nuo 
gegužės 1 d., numatyta, kad valdinin
kai skirstomi į du lygius. A lygiui pri
klausys tie, kurie ateis dirbti į valsty
bės aparatą kartu su išrinktais politi
kais ir išeis kartu su tiesioginiais va
dovais, pasibaigus jų įgaliojimams. A 
lygio valdininkų pareigybių sąrašą 
tvirtins Seimas. B lygio pareigybių są
rašą tvirtins Vyriausybė, o patys B ly
gio tarnautojai gaus darbą tik konkur
so tvarka. Šie valdininkai galės vyk
dyti savo pareigas, nepaisant valdžios 
pasikeitimų. B lygio valdininkų įstaty
mo dalį kritikavo opozicija, aiškinda
ma, kad tai sudarys sąlygas ’’nomenk
latūros įtvirtinimui“, nes nenustatyta, 
pagal kokius kriterijus valdininkai bus 
skirstomi į du lygius, o dabartiniai ir 
toliau dirbs neatestuojami.
**■ Balandžio 4 d. pritarta dar ke
liems Užsienio kapitalo investicijų 
įstatymo straipsniams. Dokumente 
atsižvelgta į Europos Sąjungos pasta
bas, todėl tiksliau apibrėžtos užsienio 
kapitalo investicijų sąlygos, panai
kinti kai kurie apribojimai.
** Vyriausybės pusvalandžio metu 
užsienio reikalų ministras P. Gylys 
papasakojo, kaip rengiamos laisvos 
prekybos sutartys su Vakarų Europos 
šalimis, kaip su Latvijos užsienio rei
kalų ministerija tariamasi dėl nelega
lių imigrantų iš Azijos grąžinimo. 
Pasak Vyriausybės atstovo, Latvijos 
ir Lietuvos nesutarimais gali pasinau
doti trečiosios šalys. Klausimas iškilo 
dėl to, kad Lietuvos ir Latvijos pasie
niečiai ilgą laiką laikė ties siena trau
kinio vagoną su daugiau nei šimtu 
pabėgėlių iš Afganistano, Turkijos, 
Šri L-ankos, Bangladešo (apie tai ra
šyta ”EL“ praėjusiame numeryje).
**• Kovo 31 d. įsigaliojo įstatymas 
’’Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolierių įstaigos statuto patvir
tinimo“ ir pradėjo dirbti 5 Seimo 
kontrolieriai. Kiekvienas pilietis turi 
teisę pateikti Seimo kontrolieriui 
skundą dėl valstybės ar savivaldybės 
įstaigos pareigūno piktnaudžiavimo 
ar biurokratizmo.
•* Balandžio 4 d. paskelbtas V. 
Landsbergio pareiškimas, kad ’’silpna 
ir neori vyriausybė, besiguodžianti 
ydinga “mažos valstybės“ filosofija, 
yra toliau žeminama“, Rusijai vėl 
demonstruojant jos karinį buvimą 
Lietuvoje. Pasak jo, toks demon
stravimas sukels ne baimę, bet pro
testą. Opozicija susirūpino Lietuvos 
oro erdve, nes kovo 29 d., lėkdami iš 
Baltarusijos į Karaliaučiaus sritį, virš 
Vilniaus ir Kauno praskrido kovinė
mis raketomis ginkluoti 3 Rusijos 
sraigtasparniai. Balandžio 5 d. ne
eiliniame Seimo posėdyje 49 parla
mentų vardu reikalavimą ir rezoliuci
ją ’’Dėl Rusijos ir NVS karo aviaci
jos skrydžių uždraudimo“ užsienio 
reikalų ministrui pateikė Krikščionių 
demokratų frakcijos seniūnas I. Už
davinys. P. Gylys paaiškino, kad Lie
tuva taiko 1992 m. laikinąsias oro 
erdvės naudojimo taisykles, todėl 
kovo 22 d. gavusi Rusijos paraišką 
dėl skrydžių, URM, suderinusi tai su 
Krašto apsaugos ministerija, išdavė 
leidimą. Ministras pripažino, kad 
“Rusijos pilotai atliko karinio chuli
ganizmo veiksmus, nesilaikydami 
nei suderinto maršruto, nei aukščio“, 
bet siūlė neteikti įvykiui “karinio ir 
politinio atspalvio“. Kovo 31d. Rusi
jai nusiųsta nota dėl šio pažeidimo. 
Opozicijos manymu, Rusija tikrino 
Lietuvos reakciją.

Ona Mickevičiūtė

Reikia vienybės, kad neapgalvotais veiksmais 
nesuskaldytame savo organizacijos

Atkelta iš 1 psl.

Mūsų bendruomenė keičiasi. Tu
rime prisitaikyti prie tikrovės.

Šiais metais valdybos nariai ap
lankė bent 12 skyrių. Visur problema 
ta pati: jaunoji generacija prie seno
sios nesitaiko, reikia ieškoti kompro
miso. Mes valdybos posėdžiuose 
rašydami jų protokolus jau vartojame 
anglų kalbą.
Pasaulio lietuvių bendruomenė

Jau kurį laiką sėkmingai veikia 
PLB atstovybė Vilniuje. Ji rūpinasi 
išeivijos reikalais, PLB atstovas daly
vauja Vyriausybės ir Seimo posė
džiuose. Šiuo metu bandoma gauti 
sutikimą turėti bent du išeivijos rink
tus atstovus Seime. PLB suvažiavi
mas, įvykęs pernai vasarą Anykš
čiuose, suteikė išeivijai tam tikro so
lidarumo siekiant kultūrinio bendra
vimo su Lietuva ir pilietybės įstaty
mo pakeitimo, aktualaus užsienyje 
gyvenantiems lietuviams.

Lietuvos Prezidento dekretu yra 
sudaryta speciali komisija, į kurią 
įeina išeivijos ir Seimo atstovai. Jai 
pavesta pateikti pilietybės įstatymo 
pataisų projektą Prezidentui iki š. m. 
rugsėjo 1 dienos. PLB vicepirminin
kė p. Milda Lenkauskienė lankėsi 
Londone ir susitiko su DBLS centro 
valdybos bei lietuvių visuomenės at
stovais. PLB reguliariai informuoja 
kraštų bendruomenes aplinkraščiu, 
jos veikla atsispindi “Pasaulio lietu
vyje“. Dėl bendravimo su tauta PLB 
laikosi principo palaikyti ryšius su 
laisvai ir demokratiškai išrinkta Vy
riausybe ir Prezidentu, nepaisant po
litinių spalvų. To principo laikosi ir 
DBLS centro valdyba.
Baltų Taryba Britanijoje

Praėjusiais metais Taryboje pirmi
ninkavo DBLS pirmininkas. Jos 
veikla tęsiama toliau dirbant, kur yra 
reikalas, politinį darbą, kreipiant dė
mesį ir į kultūrinį bendravimą. Šiuo 
metu ruošiamas projektas surengti 
Britanijoje Baltijos tautų muzikos ir 
meno festivalį. Jis įvyks 1996 m. ru
denį siekiant kuo plačiau pristatyti 
britų visuomenei baltų kultūrą, meną, 
muziką ir kitus tautinius turtus. Suda
ryta komisija drauge su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ambasadomis, kuri 
rūpinsis projekto įgyvendinimu.

Baltų Tarybos veikloje Sąjungai 
atstovauja A. Vilčinskas, S. Kasparas 
ir J. Alkis. Palaikomi ryšiai su baltų 
ambasadomis Londone. Tarybos ats
tovai dalyvauja CSCE (buvusi Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, dabar - Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organizacija 
- ELR) posėdžiuose Britanijos užsie
nio reikalų ministerijoje. Sekama po
litika, atkreipiant dėmesį į įvykius, 
kurie svarbūs baltų kraštams, kaip, 
pavyzdžiui, Čečėnijos padėtis, 
NATO plėtimo klausimas ir nuolati
niai pavojai iš Rytų pusės.

Baltų Tarybos Garbės prezidentas 
yra Sir Frederic Bennett. Jai dabar 
pirmininkauja estė p. Nora Morley- 
Fletcher. Liūdna pranešti, kad šiais 
metais Taryba amžinai atsisveikino 
su savo buvusiu ilgamečiu pirminin
ku ir Garbės viceprezidentu Mečiu 
Bajorinu. Didelė padėka jam.

Atsiliepdama į Baltų Tarybos or
ganizuotą akciją, DBLS CV parėmė 
tragiškai nuskendusio laivo “Estonia“ 
fondą.

Noriu priminti, kad toliau veikia 
europiečių bendradarbiavimo ir pasi
keitimo informacija organizacija 
“European Liaison Group“ (ELG). 
Joje lietuviams atstovauja p.p. Z. 
Juras ir S. Kasparas.
Ryšiai su Lietuva

Tuos ryšius būtų galima labiau 
išplėtoti. Iš dalies trūksta jėgų, bet 
svarbiausia kliūtis yra išeivijos igno

ravimas Lietuvoje, pilietybės ir nuo
savybės atgavimo problemos bei pa
žangos stoka krašte. Tai atšaldė už
sienyje gyvenančių lietuvių jausmus 
ir juos nuvylė. Šiandien kalbėti apie 
pagalbą Lietuvai yra nepopuliaru, bet 
galiu pranešti, kad mūsų Tautinės pa
ramos fondas ir toliau pagal išgales 
remia nukentėjusius nuo sovietų. Ak
tyviai veikia ir Britų-lietuvių pagal
bos fondas vaikams Lietuvoje.

Palaikome glaudžius ryšius su Lie
tuvos ambasada Londone. Gauname 
paramos ir patarimų ruošiant minė
jimus ir priėmimus. Kada tik įmano
ma, įvyksta susitikimai su atvykusiais 
pareigūnais iš Lietuvos. Ypač įdomus 
ir naudingas šiemet buvo susitikimas 
ir diskusijos su Seimo pirmininku p. 
Juršėnu Lietuvių namuose.

Gavome labai naudingą potvarkį 
dėl nemokamų vizų vykstantiems į 
Lietuvą. Pagal šį potvarkį DBLS C V 
gali išduoti tam tikrą pažymėjimą 
neturintiems Didžiosios Britanijos ir 
Lietuvos pasų asmenims, jie bus at
leisti nuo vizų mokesčio.

Pernai organizavome rinkliavą 
Lietuvos karo muziejui dėl Preziden
tų biustų projekto finansavimo. Su
rinkta ir įteikta 150 sv.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 
įvyks Vilniuje liepos 30-rugpjūčio 5 
d. Kviečiami visi lietuviškos kilmės 
sportininkai. Raginkime juos daly
vauti.
Kultūrinė veikla

Ji svarbi kiekvienai lietuviškai 
bendruomenei užsienyje, jos tautiš
kumo išlaikymui. Dėl finansinių prie
žasčių mes tik retkarčiais leidžiame 
sau pasikviesti meninių pajėgų iš 
Lietuvos. Mūsų pačių meniniai vie
netai, kaip “Gimtinės“ ansamblis, 
tautinių šokių grupė “Lietuva“, Glou- 
cesterio jaunių grupė “Baltija“, “Gin
taro“ choras Nottinghame, Londono 
lietuvių choras ir Škotijos lietuvių 
vienetai jau neišgali reguliariai pasi
rodyti. Jų sustiprinimas turi gyvybinę 
reikšmę mūsų kultūrinei veiklai. Rei
kia dėti pastangas juos atgaivinti, kad 
kultūrinėje veikloje galėtume remtis 
savo pajėgomis. Vasario 16-osios 
proga mūsų pačių pajėgos atliko me
nines programas Nottinghame, Der
byje ir kitur. Bet į Londoną teko pa
kviesti menininkų iš Lietuvos. Didelė 
padėka “Lietuvos avialinijoms“ už 
paramą jų kelionėje. Deja, ir tokių 
pagrindinių koncertų išlaidos mums 
darosi per sunkios.

Kai kas išsakė nusivylimo minčių, 
kad organizuotai nedalyvauta per
nykštėje Dainų šventėje Lietuvoje. 
CV negalėjo ryžtis ką nors organi
zuoti be pačių vienetų pageidavimo. 
Jau dabar reikia ruoštis kitai Dainų 
šventei. Panašiai įvyko su CV ragini
mu sukurti filmą apie Britanijos lie
tuvius pasikviečiant filmuotojų iš 
Lietuvos. Mažai kas atsiliepė į DBLS 
CV aplinkraštyje pateiktą tokį pasiū
lymą, ta kilni idėja liko neįgyvendin
ta. O juk būtų įamžinta mūsų Sąjun
gos istorija!

Reikia pasidžiaugti, kad p. K. Ba- 
rėno antrosios knygos “Britanijos lie
tuviai“ rengimas eina prie pabaigos ir 
gal artimoje ateityje pajėgsime ją iš
leisti. Tam reikės didelių lėšų; tiki
mės, kad mūsų visuomenė, organiza
cijos ir klubai prisidės prie knygos iš
leidimo.

Mūsų archyvai yra mūsų praeitis. 
Jų sutvarkymas, deja, priklauso nuo 
Lietuvių namų remonto. Susisiekus 
su Nacionaline M. Mažvydo bibliote
ka Lietuvoje, trys tonos neišparduotų 
“Nidos“ knygų nusiųsta į Vilnių. Dė
koju ponams B. Butrimui ir B. Nar- 
bučiui už tą darbą.
Jaunimas

Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas tapo gera proga mūsų jaunie
siems pasireikšti ir pasinaudoti gali-

Jaras Alkis Lietuvių namuose Londone.
mybėmis sustiprėti savo organizaci
joj. Darbo atlikta daug, taigi reikia ti
kėtis, kad proga buvo išnaudota. 
DBLS CV parėmė kongresą, skirda
ma tam reikalui daugiau kaip 2500 
sv. (už tuos pinigus sumokėtas ir 
dviejų atstovų iš Lietuvos dalyvavi
mo mokestis).

Jaunimo sąjunga vėl pradėjo leisti 
savo biuletenį “Lynes“. Sąjungai pir
mininkauja Skot Mineikis.

LSS Europos rajono skautiškąją 
veiklą visuomet globojo mūsų bend
ruomenė. Tik tas jaunimas, kuris per
ėjo skautiškas eiles, šiandien daly
vauja ir DBLS veikloje. LSS Euro
pos rajono vasaros stovykla įvyks 
nuo liepos 29 iki rugpjūčio 5 d. So
dyboje. Vadovaus jaunesnės kartos 
vadovas Gerardas Jakimavičius. Ra
jono oficiozas “Budėkime“ ir toliau 
reprezentuoja skautiškąją veiklą.

Tenka pastebėti, kad Jaunimo 
sąjungos ir skautų organizacijose 
darbuojasi tie patys vadovai.

Jau 8 metai nenuilstamai veikia 
Mairono mokykla Londone. Tai yra 
Živilės Šlekytės-Stanton ir Gajutės 
Valterytės-O'Brien nenuilstamo dar
bo vaisius. Mokykla pasinaudoja ne 
tik mažieji, bet ir suaugę. Lituanisti
nio auklėjimo problemų išeivijoje 
Lietuva neišspręs, o panašių mokyk
lų reikia ir kitoms kolonijoms. Kvie
čiu atstovus atkreipti į tai dėmesį.
Lietuvių namų bendrovė

Iki šiol LNB valdybai nepavyko 
paruošti seniai laukiamo biznio pla
no, kuriame būtų numatyti Lietuvių 
namų ir Sodybos remontai. Pagal 
1994 m. sausio mėnesio akcininkų 
ypatingo suvažiavimo nutarimą tam 
projektui leista paimti paskolą už 
300,000 sv. Apie patį projektą paaiš
kins savo pranešime LNB pirminin
kas. Man, kaip DBLS pirmininkui, 
rūpi kai kurių mūsų veikėjų nesupra
timas sąvokos “kultūros centras Lie
tuvių namuose“. Manoma, kad visi 
Lietuvių namai bus paversti kultūros 
centru. Mes kalbame apie mažos jų 

DBLS Centro apyskaita 
už metus, pasibaigusius 1994 m. spalio 31 d.

Pajamos 1994 1993
1. Nario mokestis, aukos,
paramos iš LNB-vės, pereinamos sumos £4982 4537
2. Kitos pajamos ir suma, atkelta iš rezervo - 1024
Iš viso 4982 5561
Išlaidos
1. Centro įstaigos išlaidos 285 485
2. Kelionių išlaidos 1006 2221
3. Soc. ir kult, reikalai 3726 1943
4. Revizija 588 588
Iš viso: 5605 5237
Apyvartos perteklius (623) 324
Atkelta iš 1993 8529 8205
Keliama į 1995 metus 7906 8529

Vincent O 'Brien
DBLS sekretorius

dalies paskyrimą tam tikslui, o Cent
ras turės verstis komerciniais pagrin
dais. Iš Lietuvos kultūros ministerijos 
ar apskritai iš Lietuvos mes neprašo
me pinigų. Mes tik ieškome bend
radarbiavimo su savo kraštu. Juk to 
laukėme netoli 50 metų.

Prie biznio plano ir didelės pinigų 
investicijos reikalingas ir administra
cinis planas, kuris tiktų mūsų sąly
goms. Tuo reikalu vyksta konsultaci
jos.

Kai dėl “Europos lietuvio“, tai, 
reikia pripažinti, jis vis dar yra sunk’ 
našta, kurios mes toliau nešt negalė
sime. Iki šiol nepavyko susitarti dėl 
kai kurių punktų naujoje sutartyje su 
leidėju. Yra aišku, kad turime susitar 
ti, ir greitu laiku.
Ar persltarkyti?

Mes gerai žinome, kokios pasek
mės būna gerai neapgalvojus siekti 
bent kokio persitvarkymo. Mes nega
lim šiandien ieškoti konfrontacijos ir 
neapgalvotais metodais bei rezoliuci
jomis suskaldyti savo organizaciją. 
Jai šiuo metu kaip tik reikia visų gal
vų ir vienybės.

Manau, kad mūsų Taryba, pasi
kvietusi į talką patyrusių veikėjų 
grupę, galėtų paruošti rekomendaci
jas susitvarkymui ateityje. Reikėtų 
vėl peržiūrėti senokai paruoštą pati
kėtinių projektą ir išnagrinėti gal
imybes sujungti dvi mūsų organi
zacijas į vieną, kad būtų geriau pa
naudojami turimi žmonės ir taupo
mos administracinės lėšos bei tas 
administravimas pritaikytas šių 
laikų reikalavimams.

Šiais metais paminėjome 5-ąsias 
metines, kai Lietuva 1990-ųjų kovo 
11-ąją atkūrė Nepriklausomybę. Lai 
šis mūsų suvažiavimas praeina jos 
dvasioje.

Anglų patarlė sako: gyvenimas 
yra vienas didelis kompromisas. Jei 
sugebėsime jį surasti - gyvensime.

Jaras Alkis 
DHLS Pirmininkas
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’’Sugrįžau trigubai daugiau mylėdamas musų brangius išeivius“

Vilniaus Arkikatedros klebonas Kazimieras Vasi
liauskas - viena iš iškiliausių ir tauriausių šiandienos 
Lietuvos asmenybių. Tautos dvasingumo, santarvės, do
ros skelbėjas, dvasininkas ir žmogus Kazimieras Vasi
liauskas žinomas kiekvienam lietuviui. Jo biografijja - 
tragiška mūsų tautos biografija - sovietiniai lageriai, 
pragariškas darbas Sibiro Intos ir Vorkutos akmens ka
syklose, tremtis. Apie dvasininką ir žmogų Kazimierą

- Gerbiamasis monsinjore, koks 
buvo Jūsų viešnagės JAV tikslas? 
Kieno kviečiamas leidotės į šią ke
lione?

- Tikslas, pasakyčiau, buvo tre
jopas. Vienas - efektyviai organizuoti 
pagalbą vargstantiems Lietuvoje. 
Mane pakvietė Pagalbos siuntinių 
agentūros ’’Viltis“ (Relief Parcel 
Servise INC), įsikūrusios Bostone, 
vadovas G. Karosas. ’’Viltis“ jau ant
ri metai organizuoja šalpą skurstan
tiems tautiečiams Lietuvoje. Pagal
bos tikrai reikalingų sąrašą sutiko pa
rengti Arkikatedros jaunimas. O G. 
Karosas sutiko būti tarpininku tarp 
geradarių Amerikoje ir varganųjų Tė
vynėje. Mūsų pareiga gautuosius 
siuntinius atiduoti aukotojų nurodytu 
adresu. Aukotojai turi teisę žinoti, 
kokia gi iš tikrųjų yra dabar Lietuvos 
ekonominė padėtis. Mano pareiga ir 
buvo paaiškinti geradariams, gyve
nantiems JAV, kiek pas mus yra sto
kojančių, kokia pagalba jiems reika
linga.

Antrasis tikslas buvo atostogos, 
kurių savo gyvenime beveik nesu tu
rėjęs. Dirbti teko gana sunkiai ir 
įtemptai, dažniausiai be išeiginių, o 
darbo dieną prailginti viršvalan
džiais. Medikai jau seniai rekomen
davo atostogas, kaip būtinybę mano 
sveikatai. Ir trečiasis tikslas - arti
miau pažinti Amerikoje gyvenančius 
brolius tautiečius, o taip pat nuošir
džiai ir teisingai jiems papasakoti 
apie mūsų Tėvynės problemas ir 
skaudulius, kaip jie atrodo buvusio 
kalinio ir kunigo akimis. Kadangi 
Amerikoje turiu nemažai bičiulių ir 
pažįstamų, tai aplankyti daugelį vie
tovių ir susitikti su daugeliu žmonių 
sunkumų nebuvo. Tad, noras pažinti 
ir suprasti mums vieniems kitus ir 
tapo, turbūt, pirmaeiliu kelionės tiks
lu, kaip tik šioje plotmėje reikėtų ieš
koti mano kelionės įprasminimo.

- Laikraščiai "Draugas“, "Darbi
ninkas“ plačiai nušvietė Jūsų vieš
nagę. Jums teko daug keliauti, bu
voti šventėse, įvairiuose renginiuose, 
bendrauti, atlikti katalikiškas apei
gas. Kiek žinome, Bostone, Jūsų 
garbei, įvyko didžiulė šventė.

- Tai buvo viešnagės pradžioje. 
’’Vilties“ agentūra surengė iškilmes.

Pašventinau Bostono lietuvių klubo 
’’Lietuvišką sodybą“, kur ir veikia 
’’Viltis“. Tą dieną aukojau Šv. Mišias 
Bostono šv. Petro bažnyčioje. Po pa
maldų parapijos salėje susitikau su 
Bostono ir jo apylinkių lietuviais. 
Buvo įdomi meno saviveiklos pro
grama. Dalyvavo solistas S. Povilai
tis iš Lietuvos.

- Kokiuose miestuose dar teko 
pabuvoti, kokie ryškiausi susitiki
mai?

- Susitikimų būta daug, išeitų il
gas pasakojimas. Teko dalyvauti su
važiavimuose, klausytis kitų, kalbėti 
pačiam. Putname vyko Amerikos lie
tuvių katalikų šalpos draugijos suva
žiavimas, o kartu ir Lietuvių kunigų 
vienybės suvažiavimas. Didelį įspūdį 
paliko ’’Alkos“ muziejus, vienuolyno 
kapinės, kuriose palaidota daug 
Amerikoje gyvenusių garbių žmonių. 
Dalyvavau Amerikos lietuvių XII 
kongrese. Man patikėjo pradėti kong
resą invokacine malda. Teko aplan
kyti Jungtinių Tautų Organizacijos 
būstinę, dalyvauti Suomijos prezi
dento priėmime. Na, o kelionės geo
grafija išties plati: Bostonas, Niujor
kas, Vašingtonas, Čikaga, Los An- 
dželas, Santa Monika, Putnamas, Pe- 
tersburgas, Majamis, Florida, Pensil
vanijos šachtų rajonas. Aplankiau 
daug parapijų, susitikau su tikinči
aisiais. Deja, katalikų bažnyčią lanko 
daugiausia senyvo amžiaus žmonės. 
Jaunimo maža. Ryškėja ir katalikų 
kunigų Amerikoje stygius. Senoji 
karta išeina, o pakeisti nėra kuo. 
Amerikos lietuviai tikisi pagalbos iš 
mūsų. Beje, panaši padėtis ir vienuo
lynuose. Bostone, Jėzaus Nukryžiuo
tojo seserų vienuolyne jauniausiajai 
vienuolei per 50 metų.

Kaip kunigas pastebėjau, kad ka
talikiškosios apeigos, šventės Ame
rikoje yra kuklesnės, negu Lietuvoje. 
Mūsuose daugiau dvasingumo, kūry
biškumo. Tai pasakytina ir apie šer
menis, ir apie Mirusiųjų pagerbimo 
šventę, ir apie Šv. Kūčias.

Apie sutiktus įdomius žmones irgi 
galėčiau ilgai pasakoti. Visą dieną te
ko kalbėtis su prof. J. Navicku, trum
piau ar ilgiau bendrauti su daugeliu 
žymių tautiečių, kunigais V. Cukuru, 
J. Kontauta, F. Kireiliu, V. Prunskiu,

Vasiliauską praėjusiais metais išleista rašytojo Antano 
Drilingos knyga "Monsinjoras“, kurioje bandoma pa
pasakoti apie žinomo tautiečio gyvenimą ir jo dvasines 
nuostatas, likimą šio amžiaus sudėtingose istorijos 
kryžkelėse.

Prieš kuri laiką monsinjoras sugrįžo iš ilgos vieš
nagės Jungtinėse Amerikos Valstijose. Paprašėme jo pa
sidalinti patirtais įspūdžiais.

rašytojais B. Brazdžioniu, J. Švobai- 
te, L. Sutema, L. Žitkevičium, P. Jur
kum, Br. Raila, kompozitoriais ir di
rigentais V. Marijošiumi, J. Kačinsku 
ir daugeliu kitų žmonių.

- Kas Jums padarė giliausią 
įspūdį, bendraujant su tautiečiais? 
Kokios mintys neduoda ramybės 
sugrįžus?

- Aš visada žinojau, kad Amerikos 
lietuviai myli Tėvynę, yra jai ištikimi, 
kad okupacijos metais įvairiausiais 
būdais Lietuvai padėjo, o ir dabar ma
terialiai ir morališkai remia. Bet tai, 
ką pamačiau, pranoko visus mano lū
kesčius. Būdamas ilgą laiką toli nuo 
Tėvynės - Sibire, vėliau - Latvijoje, 
mačiau, kaip greitai vyksta nutautėji
mo procesas, kaip žmonės greitai už
miršta savo Tėvynę. Amerikos lietu
viai ne tik neužmiršo Lietuvos, bet ir 
visokiausiais būdais puoselėję tautiš
kumą. Jie sugebėjo savo vaikus išmo
kyti lietuvių kalbos, supažindinti su 
mūsų istorija. Jaunajai kartai Lietuva 
- didvyrių ir kankinių šalis, nors tikro
vėje ne visuomet taip yra. Labai su
jaudino lietuvių šeštadienio mokyk
los, į kurias susirenka vaikai nuo 4 iki 
16 metų. Čia jie mokosi skaityti, dai
nuoti, šokti. Prieš prasidedant pamo
koms pakeliamos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos. Man byrėjo ašaros, ma
tant, kaip ketvertų metų pyplys gieda 
’’Lietuva, Tėvyne mūsų“.

Tačiau šalia tų švenčių momentų 
teko pamatyti ir išgirsti skaudžių 
dalykų. Amerikos lietuviai, taip nuo
širdžiai mylėdami Lietuvą, būdami 
jai ištikimi, visaip padėdami negandų 
metais, tikėjosi, kad kai ateis laisvės 
valanda ir bus galimybė atvažiuoti į 
Lietuvą, ar net visai sugrįžti - juos 
Tėvynė sutiks su meile, dėkingumu ir 
pagarba. Dabar jie išgyvena skaudų 
nusivylimą. Net juridiškai jų, kaip pi
liečių, ne visos teisės pripažįstamos. 
Ne visiems buvo lengva gauti lietu
viškus pasus, sunku sutvarkyti turti
nius dalykus. Ir iš viso - meilės, pa
garbos - to, ko jie jaučiasi nusipelnę - 
Lietuvoje mažai patyrė. Juos skaudi
na rinkimų į Lietuvos Seimą rezulta
tai, nusivylę ir kai kuriais atvykstan
čiais į Ameriką tautiečiais. Juk į už
jūrį dabar plūsta ir lengvo uždarbio 
ieškantys nedori žmonės, kurie gro-

Monsinjoras K. Vasiliauskas kartu su Floridos lietuvių įžymaus vei
kėjo V. Dubausko dukrytėmis Karolina ir Diana ruošia pusryčius.
buoniškai elgiasi su savo giminaičiais 
senukais. Tautiečiai Amerikoje pa
stebi, kad kai kurie atvykėliai galvoja 
tik apie turto sukaupimą bet kuria 
kaina, o meilė Tėvynei yra labai 
blanki. Ir neretai jie teisūs. Vien Či
kagos kalėjimuose dabar yra apie 
140 lietuvaičių, troškusių lengvai pa
sipelnyti. Ilgesnį laiką būdamas JAV 
supratau ir tai, kad ten informacija 
apie šiandieninę Lietuvą ne visuomet 
yra tiksli ir objektyvi. Priežastys labai 
įvairios. Laikraščiai ateina pavėlavę, 
nedaugelis juos skaito, o ir atvykę 
tautiečiai ne visuomet sugeba teisin
gai, visapusiškai paaiškinti padėtį Tė
vynėje, įvairių reiškinių gilias prie
žastis analizuoti. Todėl Amerikos lie
tuviams kartais sunku suvokti tikrąją 
tiesą apie Lietuvą.

- Minėjote, kad sutikote pažįsta
mų, artimų žmonių, radote brangius 
kapus...

- Taip. Tai mano didysis atradi
mas viešnagės metu. Suradau mamos 
sesers ir dviejų jos brolių kapus, o 
taip pat ir dabar ten gyvenančius jų 
vaikus, apie kuriuos jau 50 metų nie
ko nežinojau. Geri buvo dėdės ir teta 
mums Lietuvoje likusiems. Ypač dė
dė Antanas, kuris buvo nagingas kal
vis ir gyveno pasiturinčiai. Jis patarė 
mane į mokslus leisti. Atvažiavo jis į 
Lietuvą 1933 m., kai aš ką tik buvau 
baigęs pradžios mokyklą. Taip ir pa
sakė: ’’Atrodo geras vaikas, ir mo
kyklą gerai baigė, ir nori mokytis, gal 
ir kunigu bus visos mūsų giminės 
garbei“. Tik kai 1949 metais tėvelius 
į Sibirą išvežė už tą turėtą žemę, o 
mane už veiklų kunigo darbą kalėji- 
man pasodino, kartais ir papiktžo- 
džiaudavome ant dėdės Antano, sa
kydami: ’’Būtų nepadėjęs, būtume

buvę neturtingi, gal ir to Sibiro išven
gę“... O dabar, aplankęs dėdės Anta
no kapą, atsiklaupęs padėkojau už jo 
didelį gerumą mums nelengvai tada 
Lietuvoje gyvenusiems. Machanoj 
miesto angliakasiai, sužinoję, kad at
važiavo jų darbo draugų (jau miru
sių) giminaitis ir dar buvęs ’’tarybinis 
angliakasys“, surengė man tikrą šven
tę. Nors jau buvo vėlokas vakaras, 
parapijos salėje laukė apie 200 žmo
nių. Rytojaus dieną šachtų vadovai 
aprodė anglies kasyklas, modernią 
techniką, anglies valymo fabriką, 
muziejų, o baigiant mane, kaip kuni
gą, paprašė palaiminti kasyklas ir vi
sus jose dirbančius. Prisiminiau tuo
met Sibiro Intos bei Vorkutos šachtas 
ir jų įrengimus, techniką ir supratau, 
kad jos priklauso tolimai praeičiai 
visais požiūriais.

- Kaip matyti iš Jūsų pasakojimo, 
pailsėti viešnagės metu jums nelabai 
pavyko...

- Aš taip nepasakyčiau. Grįžda
mas į Tėvynę jaučiausi ne tik fiziškai 
pailsėjęs, bet ir dvasiškai praturtėjęs. 
Daug pamačiau, daug ką išgirdau. 
Džiaugiuosi, jog ir aš galėjau tau
tiečiams kai ką papasakoti apie Tė
vynę, kad jos pažinimas būtų dar pil
nesnis. Džiaugiuosi, kad ir mano pa
žinimas Amerikoje gyvenančių tau
tiečių, jų problemų, skaudulių, sva
jonių ir ištikimybės Lietuvai tapo 
daug teisingesnis. Reziumuodamas 
patirtus viešnagės metu įspūdžius 
drįstu teigti: grįžau į Tėvynę trigubai 
daugiau mylėdamas mūsų brangius 
išeivius. Jie tikrai verti mūsų pagar
bos ir meilės.

- Ačiū Jums už pokalbį, gerbia 
mosis monsinjore.

Kalbėjosi Irena Šalkauskienė

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.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

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

Bilieto kaina - £320.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

ELTA paminėjo deimantinį jubiliejų
Lietuvos telegramų agentūra ELTA 

pažymėjo savo įsikūrimo 75-ąsias 
metines. Ta proga balandžio 4 dieną 
Vilniuje ’’Vaidilos“ teatre įvyko mi
nėjimas.

Pirmą kartą informaciniai prane
šimai, pažymėti keturiomis raidėmis 
ELTA, Lietuvos laikraščiuose pasi
rodė 1920 metų balandžio pradžioje. 
Taip pasivadino laikinojoje sostinėje 
Kaune įsikūrusi Lietuvos telegramų 
agentūra - informacinė įstaiga, aprū
pinusi spaudą ir radiofoną vidaus bei 
užsienio žiniomis. Pirmasis Eltos di
rektorius buvo šveicarų kilmės litera
tūros profesorius, publicistas, visuo
menės veikėjas, filosofijos daktaras 
Juozas Eretas. Jam buvo pavesta iš 
lietuvių spaudos biurų. Pirmojo pa
saulinio karo metais veikusių Švei
carijoje, Danijoje, Švedijoje, taip pat 
Vilniuje ir Kaune, organizuoti Lietu
vos telegramų agentūrą. įvairiu laiku 
Eltai vadovavo iš JAV atvykusi pub
licistė, sociologė, visuomenės veikė
ja Magdalena Avietėnaitė, valstybės 
veikėjas, žurnalistas, rašytojas Justas 
Paleckis, diplomatas Eduardas Tu

rauskas, teisininkas, publicistas Pra
nas Dailidė, rašytojas keliautojas 
Matas Šalčius ir kt. Paskutiniuoju 
Eltos direktoriumi prieš bolševikinę 
opkupaciją buvo žymus žurnalistas, 
literatas, visuomenės veikėjas Valen
tinas Gustainis. 1940 metais vadova
vimą Eltai iš jo perėmė Kostas Kor
sakas. V. Gustainis buvo ištremtas į 
Sibirą.

1920-1940 metais ELTA turėjo 
tiesioginį ryšį su žymiausiomis Euro
pos agentūromis. Penki teletaipai 
’’stupseno“ žinias iš Reuter'io, DNB, 
Havas'o, Stefawn'o, TASS'o.

1940 metais ELTA buvo įtraukta į 
vieningą TSRS informacinių tarnybų 
sistemą - TASS'ą. Iki 1990 metų vi
sas sąjungines bei užsienio žinias 
ELTA gaudavo rusų kalba iš TASS'o, 
versdavo į lietuvių kalbą ir dviem kal
bom perduodavo Lietuvos spaudai, 
radijui, televizijai.

Su Lietuvos Nepriklausomybe 
sugrąžinti tiesioginiai Eltos ryšiai su 
didžiosiomis Europos agentūromis 
Reuters, DPA, AFP, užmegzti nauji - 
su NTB (Norvegija) ir kitų Skandina

vijos valstybių, PAP (Lenkija). Da
bar Eltos informacijos užsakovai 
elektroninio ryšio kanalais kasdien 
gauna po 120-150 pranešimų apie 
įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Lei
džiamas savaitinis ’’Ekonomikos biu
letenis“. Penkis kartus per savaitę 
perduodamas ’’Eltos žinių“ biuletenis 
užsienio lietuviams, tuo pačiu perio
diškumu rengiamas ir dar vienas, di
desnės apimties ’’Eltos žinių“ biulete
nis anglų kalba.

ELTA taip pat pateikia fotoinfor- 
macijų iš svarbiausių šalies įvykių, 
platina iš viso pasaulio operatyviai 
gaunamas Europos naujienų agentūrų 
aljanso EPĄ nuotraukas.

Nuo kovo pabaigos ELTA jau ne 
Vyriausybės ’’globojama“ valstybinė 
institucija, o akcinė bendrovė. Nors 
šiuo metu 80 procentu jos akcijų turi 
Vyriausybė, tačiau vis dažniau val
džios ir žurnalistiniuose koridoriuose 
kalbama, kad ELTA, kaip ir daugelis 
Vakarų nacionalinių naujienų agen
tūrų, taps bendra šalies periodinės 
spaudos leidinių, radijo ir TV nuosa
vybe.
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Aktualios mintys apie lietuvišką veikla Didžiojoje Britanijoje
Kritišku laikotarpiu nekartokime praeities klaidų

Kasmet prieš metinį suvažiavimą, 
būdavo, susirenkam po ’’Vienybės“ 
klubo vėliava aptarti ir įvertinti Są
jungos bei LNB metų veiklos rezul
tatų. Deja, ilgametis ’’Vienybės“ klu
bo pirmininkas Mečys Bajorinas 
daugiau kaip metus iki mirties sirgo 
ir per tą laikotarpį jokio ’’Vienybės“ 
klubo narių susirinkimo nebuvo. At
rodo, kad su pirmininko mirtimi ga
lutinai užgeso ir ’’Vienybės“ klubas.

Gaila, bet kaip tik šiais metais 
toks prieš suvažiavimą diskusinis 
DBLS ir LNB ataskaitinio laikotar
pio veiklos aptarimas būtų ypač nau
dingas. Mat Sąjungos skyriuose ir 
lietuviškoje bendruomenėje jaučia
mas didesnis nepasitenkinimas Cent
ro valdybos silpna veikla ir jos daro
mais neapgalvotais sprendimais, kaip 
parengti ir įgyvendinti Lietuvių namų 
ir Sodybos pertvarkymo planą.

Jau praėjo daugiau kaip 3 metai, 
bet reikalai nedaug pajudėjo iš vietos. 
Prieš pusantrų metų buvo padaryta 
Lietuvių namų apžiūra (Survey), kuri 
kainavo 2,000 svarų. Toje apžiūroje 
dalyvavęs jaunas architektas 1994 
metų suvažiavime buvo paklaustas, 
kokia yra Lietuvių namų būklė. Jis 
atsakė, kad norint sužinoti detaliau 
reikia padaryti papildomą apžiūrą. 
Ką mes gavom išleidę tuos 2,000 
svarų? Pasirodo, nebuvo pateikta jo
kio pranešimo, apibūdinančio Lietu
vių namų būklę.

Dar blogiau, kai DBLS centro 
valdyba, nesugebėdama pati rasti ir 
spręsti mūsų lietuviškos bendruome
nės problemų, samdo svetimus biz
nio konsultantus, kurie mažiausia ži
no apie mūsų reikalus ir poreikius. 
Jie tikriausiai pasiims ’’riebų“ konsul
tacinį atlyginimą, o Lietuvių namai 
gali atsidurti ant varžytinių stalo arba 
geriausiu atveju lakios vaizduotės 
sukurti planai vėl dūlės kabineto stal
čiuose, kaip atsitiko su prieš 20 metų 
paruoštais planais.

Dar labiau pasidaro neaišku, kai 
valdybos nariai pasisako už Lietuvių 
namų pertvarkymą į kultūros ir biz
nio centrą. Jį administruoti reikia 
aukštų kvalifikacijų personalo, kurio 
dalis turės laisvai mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas. Jeigu mes jau dabar ne
galim surasti Sodybai vedėjo, tai ką 
bekalbėti apie kultūros ir biznio cent
ro administraciją! Be to, prieš Kalė
das Kanados “Tėviškės žiburiai“ ra
šė, kad ten ieškoma nuolatinių mece
natų kultūros centro išlaikymui, nes 
esą kultūros centras pajamų mažai 
duoda; jo išlaikymas brangiai at
sieina, todėl metai baigti su dideliais 
nuostoliais.

Petras Varkala šiemet “Europos 
lietuvyje“ Nr. 13 prisiminė savo prieš 
porą dešimtmečių rašyto straipsnio 
eilutes: “Artėjant (suprask - 1974 
metais) metiniam D. B. L. S. atstovų 
suvažiavimui, šio krašto lietuviai ak
tyviau diskutuoja lietuviško gyveni
mo problemas ir sielojasi dėl mūsų 
organizacijų ateities... daugelis dar
bingų veikėjų nuseno, o pavaduotojų 
- naujų jėgų, ypatingai jaunos kartos 
tarpe sunku surasti... Iki šiol mes 
nesugebėjome išauginti bent mažo 
būrelio jaunimo su akademinėmis 
kvalifikacijomis, pasiruošusių dirbti 
lietuvišką darbą. Kas gi bus už 10-20 
metų?“

Tai nereiškia, kad per tą laiką nie
kas nebuvo daroma. Gerai prisimenu 
1977 m. įvykusį Tarybos suvažiavi
mą Nottinghame. Jo dienotvarkėje 
kaip tik dominavo lietuviško jaunimo 
įtraukimo į organizacinę veiklą aktu
alija. Tuo laiku buvęs Tarybos pir
mininkas Kymantas Šova pasiūlė su
rasti per šeimas čia, Britanijoje, gi
musių lietuvių kilmės jaunuolių. Sis 
pasiūlymas suvažiavimo buvo priim
tas, pats R. Šova apsiėmė šią ap
klausą atlikti, padedamas kitų Ta
rybos narių. Per šią paiešką ir ap-

Klemensas Tamošiūnas (kairėje) ir Stasys Kasparas Lietuvių namuose.

klausą buvo rasta per 500 tokių jaunų 
žmonių, bet įtraukti juos į lietuviškų 
organizacijų veiklą, deja, kaip norėta 
ir tikėtasi, tada nepavyko.

Tiesa, 1989 metais į DBLS ir 
LNB centro valdybą buvo išrinkti du 
jaunos kartos nariai A. Kuliukas ir P. 
Kamarauskas. Deja, abiem buvo sun
ku suprasti lietuvių kalba vykstančius 
posėdžius ir jų protokolus, todėl kas 
nors turėjo versti į anglų kalbą arba 
jie sėdėdavo kaip nebyliai nieko 
nesuprasdami. Kadangi dalis valdy
bos narių, gimusių Lietuvoje, neiš
moko angliškai laisvai reikšti savo 
minčių, buvo ryškus komunikacijos 
barjeras, trukdęs diskusijoms ir sun
kinęs problemų sprendimą.

Net nespėjęs susipažinti su Brita
nijos lietuviškų organizacijų adminis
tracinėmis struktūromis ir jų sudėti
mis Kuliukas po penkių mėnesių 
atsistatydino iš DBLS centro valdy
bos. Būdamas joje nepristatė jokio 
savo plano, kaip patobulinti DBLS 
organizacinę veiklą, kaip pagerinti 
LNB pajamas ir pelną. Savo atsista
tydinimo laiške pagrindine tokio 
žingsnio priežastimi aiškino esą 
“sunku dirbti valdyboje, turi daug 
šeimos rūpesčių, nelieka laiko daly
vauti posėdžiuose“.

Šiuo metu DBLS centro valdybo
je yra 7 direktoriai, iš jų keturi gimę 
jau Britanijoje. Valdybos posėdžiai 
jau 3 metai vyksta anglų kalba, ja ra
šomi ir tų posėdžių protokolai. Po 
truputį bandoma išstumti lietuvių kal
bą ir iš metinių suvažiavimų, be tai 
sunkiau, nes daugumą narių mūsų 
lietuviškose organizacijose sudaro 
dar Lietuvoje gimę ir lietuviškai kal
bantieji. Jau dabar galima išgirsti ne
pasitenkinimo ir priekaištų balsų, esą 
ar lietuviai neturi pagarbos savo kal
bai ir kultūrai, kaip jaučia danai, nor
vegai, švedai, suomiai, jau nekalbant 
apie dideles tautas, jei taip lengvai 
pasiduoda kitų įtakai. Ne paslaptis, 
jog šis silpnas mūsų lietuviško cha
rakterio bruožas prisidėjo prie Lie
tuvos didelės Valstybės sunykimo.

Žinoma, negalima kaltinti Britani
joje mūsų tautiečių šeimose gimusių 
jaunuolių, kurie nelankė lietuviškų 
mokyklų, neišmoko lietuvių kalbos, 
nesusipažino su tokiais lietuviškos 
sąmonės ugdytojais, Tautos žadinto
jais kaip Žemaitė, M. Valančius, A. 
Baranauskas, Maironis, K. Donelaitis 
ir kiti. Todėl mes iŠ jų ir negalime 
reikalauti, kad jie, baigę angliškas 
mokyklas, įsisavinę britų kultūrą, 
tęstų mūsų lietuvišką veiklą. Aš ma
nau, kad yra tik viena reali galimybė 
lietuvybės tęstinumui Britanijoje - 
jeigu atvyks daugiau mūsų tautiečių 
iš Lietuvos. Beje, neseniai britų spau
doje pasirodė vieno britų vyriausybės 

nario pareiškimas, kad Jungtinės Ka
ralystės vyriausybė susirūpinusi pa
baltijiečių mažumų nykimu Britani
joje ir stengsis sudaryti palankesnes 
sąlygas čia apsigyventi atvykėliams 
iš Baltijos kraštų.

Jau šiuo metu Londone ir jo apy
linkėse radę prieglobstį apie šimtas 
lietuvių, per pastaruosius metus atvy
kusių iš Lietuvos. Žinoma, ne visi iš 
jų yra gavę teisę nuolatiniam gyveni
mui Britanijoje, bet, aišku, kad tokių 
atvykėlių skaičius čia didės. Jau da
bar mūsų susiėjimuose jų dalyvauja 
daugiau negu Anglijoje gimusio jau
nimo. Ir mes turime rimtai susirū
pinti, kaip juos įtraukti į lietuvišką 
veiklą, nes tik jie būtų teisėti lietuviš
kos veiklos Britanijoje paveldėtojai. 
Juk ir mes pagyvinome ir tęsėme lie
tuvišką veiklą atvykę į Jungtinę Ka
ralystę po Antrojo pasaulinio karo. 
Naujieji atvykėliai savo gyvenimo 
samprata ir galvosena betarpiškiau 
susiję su nūdienos Lietuvos žmonė
mis ir jos kultūra.

Kad nebūtų pakartota ta pati klai
da, kaip atsitiko su dabartinės DBLS 
valdybos staigiu kai kurių naujų 
direktorių išrinkimu, neatsižvelgiant, 
ar jie turi tam kvalifikacijų ir gyveni
miško patyrimo, valdybos pakeitimas 
naujais nariais turėtų užsitęsti nuo 5 
iki 10 metų.

Ką mes turėtume daryti? Sutinku 
su Z. Juro ir P. Varkalos pasiūlymais, 
kad dabartinė valdyba yra per silpna 
Lietuvių Namų pertvarkymo plano 
parengimui ir įgyvendinimui, ir 
reikia rinkti naujus direktorius, kurie 
turėtų patyrimo bei reikiamos kvali
fikacijos tam planui įvykdyti.

Lietuvių namų pertvarkymo pla
nas turės būti vienas iš trijų:

1) biznio planas, kurį siūlė V. 
Gedmintas;

2) kultūros namai (kultūros centras 
- ELR), apie kuriuos J. Alkis minėjo 
šiemet “Europos lietuvyje“ Nr. 5;

3) palikti Lietuvių namus kaip 
dabar, suremontuojant ir išdažant iš 
lauko, pertvarkant kambarius palaip
sniui iš vidaus, pagal šių dienų staty
bos standartus ir normas.

Manau, visiems rūpi ir tai: kur tie 
aukštų kvalifikacijų “nauji“ direkto
riai, kurie galėtų būti išrinkti į naują 
valdybą? Deja, mes jų savo gretose 
mažai turime, užtenka vienos rankos 
pirštų juos suskaičiuoti. Ir tai jie ne
būtų nauji, nes daugelis jau yra buvę 
anksčiau mūsų valdybose. Nors kai 
kurie yra pasiekę garbaus amžiaus, 
bet nepasitraukę iš aktyvaus gyveni
mo. Turėdami daug patirties, sustip
rintų valdybą šiuo ypatingai jai kritiš
ku laikotarpiu.

Klemensas Tamošiūnas 
Londonas

Siūlau DBLS reformuoti į 
visuomeninę organizaciją

“Europos lietuvio“ Nr. 13 (kovo 
mėn. 25-31 dienų laidoje) D. Britani
jos lietuvių sąjungos steigėjas ir jos 
Garbės narys Petras Varkala ilgame 
rašinyje iškėlė svarbius persitvarky
mo reikalus Britanijos lietuvių gyve
nime, kuris daugiausia vyksta po 
DBLS stogu. Aš norėčiau dar plačiau 
aptarti to persitvarkymo būtinybę.

Manau, kad pirmiausiai reikia 
DBL Sąjungai absoliučiai grąžinti 
lietuviškos visuomeninės organizaci
jos statusą - panaikinti ją kaip bend
rovę ir perorganizuoti į “Patikėtinių 
ir labdaros“ organizaciją. Ir kaip to
kią įregistruoti britų “Trust and Cha
rity“ komisijose. Taip būtų nusikra
tyta nemažai bereikalingų akcinių 
bendrovių įsipareigojimų. Toks “Trust 
and Charity“ statusas leistų turėti kitų 
akcinių bendrovių akcijų. Išrinktieji 
patikėtiniai taptų organizacijos glo
bėjais ir reikalui esant jų kontrolie
riais, kad organizacijos valdymo val
dyba nenuklystų nuo organizacijos 
įstatų ar veiklos gairių. •

P. P. Varkala rašo, kad mūsų ger
tos retėja. Tai siaubinga tiesa - sens
tam ir mirštam. Bet dėl to dar gal ne
reikėtų galutinai nusiminti. Mūsų dar 
yra daug. Reikalingas DBLS skyrių 
reorganizavimas. Štai pavyzdys - Di
džiojo Manchesterio ribose yra 4 
skyriai: Manchesterio, Bolton, Roch
dale ir Leigh. Manchesterio skyrius 
dar gerai pajėgus ir didelis, ir turbūt 
dar ilgai toks bus. Bet Rochdale, 
Leigh, Bolton jau nebėra atstovaujami 
DBLS metiniuose suvažiavimuose, 
niekas nebegirdi jų balso su visais 
galimas pageidavimais... Pagal da
bartinį DBLS kaip akcinės bendrovės 
statusą niekas negali būti įgaliotas 
jiems atstovauti. Taigi būtinas pert
varkymas, kad tie keturi skyriai gera 
valia susijungtų, sudarydami vieną 
didelį skyrių su bendra valdyba, o 
vietovėse galėtų likti seniūnijos su 
savo seniūnais.

Atsiųsta paminėti
Budėkime. LSS Europos rajono 

leidinys. Leidžiamas Didžiojoje Bri
tanijoje. "Budėkime“ redaktorius H. 
Gasperas, administratorius J. Le- 
vinskas, medžiagą renka v.s. J. Mas- 
lauskas. Jei kas turi kokių naujienų, 
straipsnių, juos gali siųsti v. s. J. 
Maslausko adresu: 7 The Crescent, 
Mayfield nr. Ashbourne, Derbys DE6 
2FE.

”EL“ redakcija Vilniuje gavo 
1994-1995 m. žiemos Nr. 117. Jame 
gausu sveikinimų šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga, yra skyrelis

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS IR 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB.

13 Kinnaird Avenue, 
Bromley, Kent, BR1 4HG. England. 

Tel. 0181 402 9403 
Fax. 0181 402 9403.

Panašiai yra Londone, Vakarų, 
“Midlande“. Ar neverta pagalvoti 
apie susijungimą?

Toliau - kelios mintys dėl Lietu
vių namų akcinės bendrovės. Jos 
valdymas turi likti toks, koks jis yra 
šiandien. Tik su atskira akcininkų 
renkama valdyba. Joje užtektų 4-5 
asmenų (direktorių), kurie turi nusi
manyti, kaip bendrovės turtą prižiū
rėti ir administruoti, kad bendrovė 
galėtų pasiekti geresnių rezultatų, 
negu iki šiol.

Direktoriai turi būti labai atsakin
gi, rasti Lietuvių namams Londone 
ir Lietuvių sodybai gerus vedėjus, 
bendram jungtiniam abiejų ben
drovės vienetų darbui koordinuoti - 
tinkamą reikalų vedėją.

Ne taip seniai akcininkų suvažia
vime buvo renkami žmonės į direkto
rius, nežiūrint ar jie turi patyrimo 
organizaciniuose reikaluose ir kokio 
amžiaus.

Mano manymu, Lietuvių namų 
bendrovei būtinai reikalingi jaunes
niosios generacijos žmonės, bet ne 
jaunesni kaip 27-28 metų, turintys 
patyrimo savo lygšiolinio darbo vie
tose, gal net joms vadovaujantys ir, 
be abejo, turį savo nekilnojamo tur
to. Tai taikytina ir kandidatams į bū
simus direktorius iš vyresniosios 
kartos.

Norėdami išlaikyti, ką šiandien 
turime, Lietuvių namus Londone ir 
Mažąją Lietuvą - Lietuvių sodybą, 
turime gerai pasvarstyti, kokiems 
žmonėms leisime juos administruoti, 
kad uždirbtų pelno mums visiems. 
Gana sąstingio!

Šios mano mintys yra asmeniš
kos, o ne kaip direktoriaus, nes turė
jau laiko stebėti, kaip DBLS, LNB 
gyvenimas eina ne visuomet tuo ke
liu, kuriuo turėtų eiti.

Stasys Kasparas 
Londonas

“Dosnieji rėmėjai“, spausdinama 
ištrauka iš dr. K. Avižonio knygos 
“Kaip skautauti“, skirta skautiškai 
virtuvei stovyklaujant, vasaros įspū
džius iliustruoja fotoreportažas ”...iš 
vasaros albumo“, išspausdintas ir 
Taukuoto Puodo laiškas “Budėki
me“, kurio autorius s. Vincent 
O'Brien dalijasi įspūdžiais apie ke
lionę į Lietuvą, Pasaulio lietuvių dai
nų šventę, kitomis naujienomis. 
Leidinyje spausdinamas angliškas 
vertimas iš Nr. 116, kaip sukurti 
laužą stovyklaujant, taip pat Juokų 
skyreliai anglų ir lietuvių kalbomis.
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Prancūziją

Lietuviška šventė Strasbūre
Algirdo Juliaus Greimo vardas įamžintas 

Prancūzijos žemėje
Strasbūre po sausio tragiškų įvy

kių 1991 m. Philippe Edel iniciatyva 
įsikūrė "Vilniaus komitetas", kūno 
tikslas buvo išreikšti Lietuvai solida
rumą. Komitetas ruošė demonstraci
jas Strasbūre, rašė peticijas, rinko 
labdarą Lietuvai - knygų, vaistų, 
maisto produktų ir drabužių. Kai po 
1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje 
Lietuvos nepnklausomybė visų vals
tybių buvo pripažinta, komitetas iš 
pradžių manė likviduotis, bet paskui 
nutarė savo darbą tęsti kitu vardu ir 
1991 m. spalio mėnesi pasivadino 
draugija "Alzasas-Lietuva”. Jos tiks
las - puoselėti kultūrinius ryšius tarp 
abiejų kraštų. Ruošiami koncertai, 
parodos ir paskaitos apie Lietuvą, lie
tuviškai Išleista knygutė apie Alzasą, 
reguliariai pasirodo biuletenis pran
cūziškai. Draugija tun apie 40 nanų, 
tarp kurių 6 yra lietuviai.

S. m. vasario 26 d. ši draugija su
ruošė lietuvišką šventę Strasbūro

Yokittua
Prasidėjo abitūros egzaminai

Vasario 16-osios gimnazijoj kovo 
20 d. prasidėjo abitūros egzaminai, 
juos laiko 14 mokinių - 9 Vokietijos 
lietuvių vaikai ir 5 mokiniai iš Lietu
vos. Pagal Vokietijos švietimo minis
terijos nustatytą tvarką per vieną sa
vaitę parašyti 4 rašto darbai iš pasi
rinktų dalykų. Gegužės mėnesi bus

Joninės
Gimnazija šiais metais Jonines švęs birželio 24 d. Programa bus 

paskelbs vėliau. Kviečiami visi.

Vilniaus muzikos akademijos 
koncertai Zuerich'o kantone

Zuerich'o kantono Rotary klubų 
iniciatyva ir pastangomis buvo iš
kviesti ir šiomis dienomis Wetzi- 
kon'o, Winterthur'o ir Zuerich'o 
miestų gimnazijose bei konservatori
joje koncertuoja Vilniaus muzikos 
akademijos aukšto muzikinio lygio 
bei gabumų studentai: pianistė G. 
Kondrotaitė, bosas A. švilpa ir stygi 
nis kvartetas: I. Bclickaitė, E. Orliny- 
tė, R. Zakaras ir D. Misiūnas.

Pirmasis jų koncertas su gražiai 
parinkta programa (joje ir M. K. 
Čiurlionio, F. Latėno, lietuvių liau
dies daina ir XIX-XX a. pasaulinių 
klasikų kūriniai) įvyko kovo 28-ąją 
Wetzikon'e.

Kantono spaudoje ("Zuercher 
Oberlactidcr“) iš anksto šveicarų or
ganizatorių buvo paskelbta publiką 
orientuojanti apžvalga, supažindinan
ti su mūsų Tėvyne ir koncertų ren

pnemiestyje Fegersheime, į ją pasi
kvietė Vasario 16-osios gimnazijos 
ansamblį. Su gimnazija ši draugija 
jau seniai bendrauja, nes dalis jų lab
daros siuntų keliaudavo per gimnazi
ją į Lietuvą.

Šventė, kurioje dalyvavo apie 200 
žmonių, prasidėjo pietumis. Po jų 
trumpą žodį tarė draugijos pirminin
kas Philippe Edel. Gimnazijos cho
ras, šokių grupė, orkestras, skuduti
ninkai ir kanklininkai atliko beveik 
vienos valandos programą. Pertrau
kos metu svečiai šnekučiavosi, apžiū
rėjo gintaro bei knygų parodą. Po to 
dainavo Fegersheimo vaikų choras ir 
dar kartą pasirodė gimnazijos šokėjai 
bei muzikantai. 6 valandas trukęs 
malonus bendravimas baigtas eilėraš
čiu, kurį šios šventės proga parašė 
Helene Schmitt. Gimnazistai per 
keletą valandų apžiūrėjo Strasbūrą ir 
vėlai naktį grižo į gimnaziją.

A. i

paskelbti rašto darbų rezultatai ir no
rintys galės laikyti pataisos egzami
nus žodžiu. Birželio mėnesį dvi die
nas visi turės laikyti žodinius egza
minus iš kitų 4 dalykų. Taigi iš viso 
egzaminai laikomi iš 8 dalykų.

Praeitais metais egzaminus laikė 9 
abiturientai ir visi egzaminus išlaikė.

gėjų tikslais, padedant užmegzti ir 
palaikyti ryšius su atgimstančio Lie
tuvos krašto jaunąja karta. Ta inten
cija remiantis konccrtantai turėjo pro
gos apsilankyti Šveicarijos parla
mente bei folkloriniu požiūriu savita
me Appcnzell'io kantone. Jaunųjų 
muzikų pasirodymas Wetzikon'e bu
vo labai gerai ir gražiai organizuotas, 
įžangoje pristatyti simpatiški atlikė
jai. Jie gausiai susirinkusios, šventiš
kos šveicarų publikos su nuostaba ir 
žavesiu ilgais plojimais palydėti. Jau
niesiems Lietuvos menininkams atsi
dėkota ir priedais.

Kiekvienu atveju tai buvo repre
zentacinis atstovavimas Vilniaus mu
zikos akademijai, organizatorių švei
carų benefisiniai suruoštas jai parem
ti. Koncertų lankytojai dėkingi už 
gražius koncertus.

J. P.

1995 metų vasario 5-oji. Ūkanotas 
rytas, dulkia lietus. Visai panašiai 
kaip ir Lietuvoje. Važiuojame iš Pa
ryžiaus į Conde-sur-Huisne rajoną, į 
Chaussee sodžių, kuriame daugiau 
kaip 10 metų pragyveno didis prancū- 
zų-lietuvių mokslininkas, ligvistas, 
semiotikos tėvas A. J. Greimas. Čia 
jis rašė knygas, pniminejo savo drau
gus, čia jis svajojo apie Lietuvos ne
priklausomybę, čia jis sulaukė didžios 
istorinės datos - 1990 metų kovo 11- 
osios. Čia jis, turėdamas 74 metus, 
1992-siais, atsisveikino su šiuo pasau
liu. A. J. Greimo vardą žino visi Lie
tuvos inteligentai, kalbininkai. Jį žino 
ir viso pasaulio semiotikai.

A. J. Greimas nuėjo nelengvą gy
venimo kelią, kol pasiekė tikrojo 
mokslo viršūnes. Jis gimė 1917 me
tais Suvalkijoje, 1936 metais gavo 
Prancūzijos stipendiją. Studijavo Pa
ryžiuje prancūzų kalbą, 1939 metais 
grįžo į Lietuvą, o 1944 metais vėl at
sidūrė Prancūzijoje. Penkeri metai 
nacionaliniame mokslinių tyrimų 
centre, pedagoginis darbas Aleksand
rijos ir Ankaros universitetuose. Po 
to vėl Paryžius, Aukštųjų studijų mo
kykla, direktoriaus postas...

Tai tik keletas sausų gyvenimo 
faktų. Svarbiausia - mokslinis A. J. 
Greimo darbas, jo mokiniai ir pasekė
jai Lietuvoje, visame pasaulyje. 1970 
melais "Larousse" leidykloje pasirodo 
A. J. Greimo "Senosios prancūzų kal
bos žodynas", tais pačiais metais 
"Seuil“ leidykla Išleidžia A. J. Greimo 
"Apie prasmę, semiotinės apybraižos 
(esė)“; 1970 metais "Larousse“ lei
dykla: "Poetinė semiotikos esė“, 1976 
m. “Seuil“ leidykloje išvysta dienos 
šviesą A. J. Greimo knygos "Mopasa
nas. Teksto semiotika" ir "Semiotika 
ir visuomeniniai mokslai“. 1979 me
tais "Hachette“ leidykloje pasirodo 
knyga "jvadas į visuomeninių tekstų 
kalbos analizę“. 1985 metais jau lai-

Ponia T. Kean-Greimas ir Conde-sur-Huisne me
ras p. J.-P. Gerondeau.

Iškilmių metu.
kome rankose brangią lietuviams kny
gą "Apie Dievus ir Žmones“ - lietuvių 
mitologijos analizė (studijos). 1986 
metais A. J. Greimas "Hachette“ lei
dykloje išleidžia savo veikalą "Se
miotika kalbos teorijos aiškinamasis 
žodynas". Tais pačiais metais pasiro
do jo knyga "Struktūrinė semantika“, 
o 1987 metais "Fanlac“ leidykloje - 
kūrinys "Apie netobulumą“. 1991 
metais vėl "Seuil“ leidykloje nauja 
knyga "Aistrų semiotika“ ir "Larou
sse“ leidykloje - "Viduramžių prancū
zų kalbos žodynas“ (kartu su žmona 
Teresa Kean-Greimas).

Beveik visos A. J. Greimo knygos 
išverstos į lietuvių, italų, anglų ir ki
tas kalbas. Vilniaus universitete vei
kia A. J. Greimo semiotinių studijų 
centras, kurio darbą gyvina A. J. 
Greimo mokiniai - VU rektorius R. 
Pavilionis, S. Žukas ir kt.

A. J. Greimas niekada nepamiršo 
Lietuvos, gyveno jos džiaugsmais ir 
liūdėjo kartu su ja. Sunkus ir pilnas 
išgyvenimų buvo jo pirmas pokarinis 
apsilankymas Lietuvoje 1967 metais, 
kada A. J. Greimas per Maskvą at

skrido į Vilnių. Jis 
skaitė paskaitas 
apie lietuvių mito
logiją Vilniaus uni
versitete, susitiko 
su intelektualais, su 
savo buvusiais 
mokslo draugais. 
Vėlesni apsilanky
mai buvo drąsesni 
ir dažnesni, kol pa
galiau A. J. Grei
mas amžinam poil
siui 1992 metų ru
denį atkeliavo į 
Kauno kapines.

A. J. Greimas 
Prancūzijoje ilgai 
ieškojo lietuviško 
peizažo ir pagaliau 
tokį surado Chau
ssee sodžiuje: ly
gumos, žalios pie
vos, karvių bandos, 

klevai, upė... Čia jis ir apsigyveno 
Sodžiaus žmonės su pagarba prisime
na profesorių, todėl nenuostabu, kad 
jie kartu su Conde-sur-Huisne meni 
nutarė įamžinti savo draugo, mylimo 
kaimyno vardą.

Atvykome į Chaussee apie 11 va
landą. Iškilmės prasidėjo šv. Mišio- 
mis sodžiaus bažnytėlėje. Kunigas 
savo pamokslą paskyrė A. J. Grei
mui. Aidint kanklių garsams buvo 
paminėti visi profesoriaus nuopelnai 
Po šv. Mišių prie A. J. Greimo narna 
grojant pučiamųjų orkestrui Lietuvos 
ir Prancūzijos himnus, su nuleistomis 
vėliavomis stovint senųjų kovotoji) 
garbės sargybai, atidengiama pa 
minklinė lenta. Ceremonijoje daly
vauja sodžiaus žmonės, svečiai iš ap 
linkinių rajonų. Kalba Conde-sur- 
Huisne meras Jean-Pierre Geron- 
deau, Lietuvos nuolatinė atstovė pre 
JUNESCO (UNESCO) Ugnė Karve 
lis, "Maine-Lietuva“ asociacijos pre
zidentas Jean Bigot. Susijaudinusi 
juostą perkerpa A. J. Greimo žmona 
Teresa. Kiek palaukę, orkestro lydi
mi, visi dalyviai eina taku į aikštę, 
kur iškilmingai paskelbiama, jog nuo 
šiol ši aikštė vadinsis A. J. Greimo 
vaidu. Nuėmus baltą audeklą pasiro
do lenta su užrašu:

Greimo aikštė 
Algirdas Greimas 

1917-1992
Lietuvių kilmės semiotikas 
Aukštųjų studijų mokyklos 

profesorius
Po iškilmių merijos salėje dalyviai 

dar ilgai dalinasi įspūdžiais apie prof. 
A. K. Greimą. "Ponas A. J. Greimas 
čia, Conde-sur-Huisne, jautėsi beveik 
kaip namie, na, o aš beveik kaip na
muose jaučiausi Lietuvoje", - pareiš
kė ką tik grįžęs iš Kauno "Maine- 
Lietuva“ asociacijos prezidentas Jean 
Bigot. "Greimo vardo įamžinimas 
Conde-sur-Huisne žemėje teskatina 
mus glaudesniems ryšiams su laisva, 
nepriklausoma, atgimusia Lietuva", • 
baigė savo pasisakymą Jean Bigot.

Doc. Laurynas Skūpas

PR A K TIŠKIA USIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, Ilgamečiu 
patyrimu Ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais, svarais 
(amerikiečių, anglų) arba litais .

Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 3000 svarų pervedimus - 
2.5% mokestis.

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 402 9403

Prisidėkime įsteigiant Antano Mončio galeriją Palangoje
Antanas Mončys ir jo kūryba išli

ko daugelio tą menininką pažinusių 
atminty ir širdyse. Skulptorius gyve
no per 40 metų Paryžiuje ir čia sukū
rė didžiausią dalį savo darbų. Dvejus 
metus prieš mirtį Antanas Mončys 
Lietuvai dovanojo šešiasdešimt savo 
įvairių laikotarpių darbų ir norėjo, 
kad visi būtų nuolat rodomi Palan
goje. kur praėjo jo jaunystė.

1991 ir 1992 metais Lietuvos 
švietimo ministerija šiuos kūrinius 
pergabeno i Lietuvą, dali JU parodė 
Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuo
se, o paskui viską nuvežė į Palangą, 
kur pats skulptorius tikėjosi įsikurti. 
Deja, ligos pakirstas A. Mončys 
1993 metų liepos 10 dieną mirė Pa
ryžiuje. nepamatęs, kaip vykdomi jo 
norai.

1993 metais Lietuvoje buvo įs

teigta "Antano Mončio fundacija“, tų 
pačių metų spalio mėnesį Lietuvos 
teisingumo ministerija ją patvirtino. 
Fundacijos pagrindinis tikslas yra 
įsteigti galeriją-muziejų, kur būtų pa
stoviai rodomi skulptoriaus dovanoti 
darbai.

Fundacijai buvo paskirtas pas
tatas: 1935 metais pastatyta Palangos 
biblioteka. Fundacija pradėjo šį pas
tatą perstatyti ir įrengti taip, kad jis 
tiktų rodyti A. Mončio darbus. 
Siekdama tą darbą baigti, "Antano 
Mončio fundacija“ prašo visuomenės 
pagalbos.

Aukas prašome siųsti (kaip šelpė
jas iki 100$; nuo 100$ kaip rėmėjas) 
tiesiog į banką:

Credit Lyonnais Paris - Agence 
00446 - compte n'8210 T-15 "Fon- 
dation Antanas Moneys“ arba čekiu 

"Fondation Antanas Moneys“, kuri 
atsiųsti Jean-Christophe Moneys 36, 
rue Doudeuuville 75018 Paris su to
liau pateiktu tekstu:

Pavardė:
Vardas:
Profesija:
Adresas:
Telefonas:
Norėdamas padėti ”Antano Mon

čio fundacijai“, siunčia........... sumą
čekiu tiesiog į banką.

Data:
Parašas.
Jūs gausite pakvitavimą, Funda

cija Jus nuolat informuos apie savo 
veiklą.

Jei reikėtų daugiau žinių, prašome 
susisiekti su Jean-Christophe Mon
eys telefonu 42 55 71 77 (geriausia iš 
ryto).
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Rusijos visuomenės bėdos ir klaidos 
Čečėnijos karo gaisro šviesoje

Atkelta iš 1 psl.

tiek priklausomos nuo valdžios ma
lonės, kad net ir esant labai didelei 
neteisybei vengia nors kiek pakriti
kuoti valdžios poziciją ir veiksmus. 
Didžiai neteisūs yra mūsų tautiečiai 
Vakaruose, kurie mano, jog Rusijos 
ir Baltarusijos lietuviams išmanymo 
trūksta dirbti neprilausomai nuo Lie
tuvos mokesčių mokėtojų vargo ar 
savų valstybių valdžios malonės... 
Kaip ten su tuo išmanymu yra, tegu 
kiekvienas pasižiūri į save, bet ko tik
rai trūksta posovietinių kraštų tauti
nėms ir kitoms mažumoms - tai de
mokratijos, rinkos, piliečių teises ir 
laisves užtikrinančių įstatymų bei 
tuos įstatymus vykdančių (o ne ky
šius imančių) valdininkų. Mes tebe
gyvename pereinamąjį (iš soclagerio 
į laisvąją rinką) etapą, todėl nieko 
keisto ar papiktinančio, kad mums iš 
paskos tebesivelka kai kurios socia
listinės atgyvenos. Kaltė tenka val
džiai, kuri, besiriedama tarpusavyje 
dėl kėdžių, akcijų ir kuo didesnio 
valstybės turto kąsnio, užmiršo savo 
pagrindinius darbus (tarp jų - ir refor
mos), dėl kurių ji buvo išrinkta. Tam 
tikrą kaltės dalį galima būtų perdėti ir 
ant visuomenės pečių, kai ji vengia 
naudotis net ir tomis ribotomis demo
kratinėmis teisėmis, kurias jai atnešė 
įvykusios permainos, pirmiausia - 
laisvų rinkimų teisė... Bet mes, Rusi
jos lietuviai, estai ar latviai, esame to
kia nykštukinė mažuma, kad mūsų 
balsais nesidomi ir senos, ir naujos 
partijos. O štai Lietuvoje lietuviai su
daro tokią svarią daugumą, kad nuo 
jų pilietinio aktyvumo ir politinio są
moningumo tikrai realiai priklauso ir 
reformų tėkmė bei kryptis, ir pačios 
Lietuvos valstybės likimas.

Negaliu sutikti ir su tais tautiečiais 
iš Vakarų, kurie graudina mus, Rytų 
lietuvius, pagailėti Lietuvos mokes
čių mokėtojų ir nesižvalgyti į Lietu
vos valstybės kišenę. Kad toji kišenė 
tokia kiaura - didelis nuopelnas tų pa
čių ’’mokesčių mokėtojų“, kurie savo 
dalyvavimu ar nedalyvavimu rinki
muose ir referendumuose pasirinko 
tai, ką ir turi. O lietuviai Rusijoje, 
bent jau Peterburge, yra vos ne vie
nintelė tautinė mažuma, kurios veik
los materialiai neremia ’’motininė“ 
valstybė. Lietuvos ambasada Mask
voje lietuviams bent pastogę suteikė, 
remia jų mokyklą, o Peterburge ir tuo 
pasigirti negalime... Belieka tik mo
ralines mėlynes ir kūno nuogybę 
dangstyti beribiu moraliniu pasitenki
nimu, kad neapsunkiname Lietuvos, 
mokesčių mokėtojų!.. Taip ir vege
tuojame, eikvodami paskutines tau
tinio entuziazmo versmes, o apie so
lidarumą su kitomis vargą vargstan
čiomis Rusijos tautinėmis mažu
momis, ant kurių užgriuvo valstybinė 
totalinio naikinimo mašina, tik pakal
bame pakampėmis...

Beje, grįžtant prie Čečėnijos prob
lemų, jose, kaip ir bet kuriose kitose 
problemose, galima rasti komiškų 
niuansų, tiesa, daugiau asmeninio, o 
ne visuomeninio plano.

Dėl aukščiau suminėtų priežasčių, 
negalėdama dalyvauti protesto akci
jose lietuvių draugijos vardu, ieško
jau galimybių įsijungti į jas indivi

’’Pagalba Čečėnijos vaikams“
Jau rašėme, kad taip vadinasi naujas labdaros fondas, turintis tikslą padėti 

išlikti trečiąjį tautos genocidą išgyvenančiai čečėnų tautai.
Daug čečėnų vaikų yra sergančių, sužeistų, išsekusių, našlaičių, netu

rinčių maisto, drabužių ir vaistų. Mes manome, kad nors mažu trupinėliu 
teikti šiems vaikams materialinę ir moralinę pagalbą yra kiekvieno galinčio 
tai daryti pareiga, rašo fondo pirmininkas Algirdas Endriukaitis.

Mūsų adresas: Vilnius, Gedimino pr. 53, tel. 61 86 82, fax. 61 45 44. 
Atsiskaitomoji sąskaita yra Vilniaus Litimpeks banke; litų sąskaitos Nr. 
2700002 (kodas 260101395), valiutinės sąskaitos Nr. 700070500 (kodas 
SWIFT LBASLT2X).

dualiai. Mane labai maloniai priėmė 
teisėgynos organizacija ’’Sankt Peter
burgo kareivių motinos“. Su jomis 
dalyvavau tarptautinėje Kareivių mo
tinų komiteto organizuotoje konfe
rencijoje Maskvoje, kur buvo priim
tas nutarimas kovo mėnesį kartu su 
budistais suruošti Taikos ir užuojau
tos (sostradanija) maršą į Čečėnijos 
sostinę Grozną. Bet kai tik pareiškiau 
norą įsijungti į tą maršą, iš manęs 
buvo nepiktai pasijuokta: ”Ką tu: 
argi nežinai, kad FSK (dabartinė 
KGB atmaina Rusijoje) žvalgybinin
kai dieną naktį naršo po Čečėniją, 
svajodami sučiupti kokią nors Duda
jevo snaiperę iš ’’Pribaltikos“? Tavęs 
ten tik ir laukia su tavo lietuvišku 
vardu... Mums nebe maršas rūpės, o 
tik kaip tave apgynus nuo tų puspro
čių...“ Taip niekur ir nenukeliavau. 
Beje, tas esamas ar išgalvotas snaipe
res iš Baltijos valstybių rusų kariškiai 
kažkodėl vadina ’’Baltosios pėdkel
nės“. Ir atsitik taip, kad aš irgi turiu 
jas - baltas, vilnones, šiltas pėdkel
nes, kurios mane patikimai saugo 
nuo šaltų Peterburgo žiemų. Tačiau 
šią žiemą aš jų nė karto neužsimo
viau - labai jau nemalonios nuosėdos 
liko nuo tų Rusijos saugumiečių su
galvoto snaiperių pavadinimo.

Pati gi kareivių motinų konferen
cija paliko gilų įspūdį. Iki ašarų jau
dino tas sutelktas, dvasingas darbas 
po vienu stogu susėdusių rusų ir če- 
čėnių, ingušių moterų bei tų negausių 
’’vyriškų“ organizacijų atstovų, kurie 
stojo prieš armijos panaudojimą 
taikių žmonių žudynėms, apskritai, 
prieš visą tą nežmoniškai išpūstą 
Rusijos armiją, žiaurią, buką, menkai 
paruoštą, betgi suryjančią didžiulę 
valstybės biudžeto dalį. Ir kartu da
rėsi labai nyku, žinant, kaip nedaug 
Rusijoje yra šitokių taurių žmonių, 
kurie ryžosi pakelti balsą prieš savo 
vyriausybę, prieš kraugerišką savo 
valstybės esmę, kurie išdrįso viešai 
palaikyti tautas, norinčias išsiveržti iš 
’’blogio imperija“ vėl tampančios Ru
sijos valstybės. Gana vieningai smer
kia jėgos panaudojimą Čečėnijoje 
įvairios kareivių motinų organizaci
jos ir komitetai, ’’Memorial“ organi
zacija, vienijanti politinių represijų 
aukas, vienas kitas deputatas, žurnal
istas, rašytojas ir žmonės, kurie neturi 
galimybių būti plačiai išgirsti... Netgi 
pakankamai liberalioje, demokratiš
koje J. Gaidaro vadovaujamoje parti
joje ’’Vybor Rossiji“ šiuo klausimu 
nėra sutarimo: bankininkai, finan
suojantys partijos veiklą, yra linkę 
pritarti prezidento ir vyriausybės po
zicijai. O Dūmos deputatų dauguma 
kovo 22 dieną eilinį kartą nubalsavo 
prieš pasiūlymą nutraukti karo veiks
mus Čečėnijoje...

Minėtos konferencijos metu sve
čias iš Švedijos, apžvelgęs salę, kur 
sėdėjo beveik vienos moterys, pa
klausė: ’’Kareivių motinas matau, o 
kur kareivių tėvai? Argi jiems negai
la žūstančių sūnų?“ Iš salės pasipylė 
atsakymai: "Tėvai geria!“, "Tėvai sė
di parlamente ir balsuoja už karą“, 
"Tėvai patys perėjo Rusijos kariuo
menės mėsmalę ir yra palaužti, įbau
ginti, nebepajėgūs protestuoti!“

Tiesos esama kiekviename šių 
atsakymų.

O štai kaip atrodo karas pačių ka
reivėlių akimis (cituoju konferencijo
je perskaitytą murmanskiečio karei
vio Vasilijaus Aleksiejevo laišką iš 
ligoninės): "Sveiki, mano brangieji! 
Mama, su manimi viskas tvarkoje. 
Atleisk, kad ilgai nerašiau. Pati su
pranti, ne šventę švenčiau. Sveikinu 
jus visus su Naujais metais ir su Ka
lėdomis. Dabar aš ligoninėje. Guliu, 
miegu, žiūriu televizorių. Bjaurybės, 
šaukti norisi! Na, kokias jie nesąmo
nes jums rodo! Mes Grozną šturmuo
dami praradome šešis tūkstančius ka
riškių. I savus šaudė! Kai šturmavo 
geležinkelio stotį, į vidų įėjo 500, o 
išėjo 130... Grandyje iš 13 liko penki 
žmonės. Mama brangioji! Mes šau
dėme į visa, kas tik judėjo! Mirti juk 
niekam nesinori. Čia dar baisiau, ne
gu Afganistane. Juk miršta (turi gal
voje - nuo rusų kulkų) tavo tėvynai
niai, rusai, o ką daryti? Važiavome 
atsivežti vandens. O mums priešais 
nuo kalno moteris bėga. Bataliono 
vadas pasižiūrėjo pro binoklį ir duo
da įsakymą: šauti į moterį- Sprogi
mas buvo toks, jog duobė liko šešių 
metrų skersmens. Vieni skivytai iš 
jos beliko. Jinai apsikabinėjusi grana
tomis buvo. Tai jų karas prieš armiją. 
Aš čia nemačiau nė vieno suaugusio 
su automatu, o vien tik paauglius 
("salag“) 14-15 metų... Bet jie žudo 
mūsų vaikinus, ir dar taip žiauriai, 
kad mes šito nė įsivaizduoti negalė
jome. Mes važiavome ten kaip taik- 
dariai. Mums pasakė, kad mūsų už
davinys bus kontroliuoti kelius, ve
dančius į Grozną, nepraleisti į jį 
ginklų ir žmonių. Sakė, kad čečėnai 
ir išsilakstys. O iš tikrųjų jie grumiasi 
kaip vilkai. Pas juos - modžachedai, 
jų - gera mokykla dar nuo Afgani
stano laikų, raketos "Grad“, apie ku
rias mes net negirdėjome. O gruodžio 
31-osios naktį mes priėjome Grozną 
ir šturmavome jį. Košmaras! Mama, 
kiek ten mūsų vaikinų išguldė! O per 
televiziją - tyla! Kiek invalidų ligo
ninėse, Viešpatie! (...) Man pasisekė, 
mane lengvai sužeidė į koją, ir nors 
sunkiai, bet galiu judėti pats... Todėl 
nesirūpink, brangioji, aš gyvas ir 
sveikas, tik, tiesa, žilų plaukų atsira
do ir naktimis košmarai kankina: tai 
iš degančios mašinos vyruko negaliu 
ištempti, tai galvos nukapotos... O 
kiek švininių karstų motinoms vieto
je sūnų!.. Už ką jas taip likimas 
nubaudė?!“

Kai Vasilijų ligoninėje aplankė 
Kareivių motinų komiteto atstovė iš 
Murmansko, jis paprašė perduoti jo 
kreipimąsi į Komitetą kartu su 
pareiškimu: "Aš nebenoriu daugiau 
dalyvauti šitame nešvariame kare, 
kurį sugalvojo mūsų vadai: preziden
tas B. Jelcinas, gynybos ministras, 
armijos generolas P. Gračiovas ir kt. 
Kare prieš tautą nugalėtojų būti ne
gali, gali būti tik pralaimėję ir nuga
lėtieji - tokiame kare, kur šaudoma 
negalvojant į bet kokį judantį taikinį, 
kur tokie, kaip aš, negalime suprasti, 
už ką ir kodėl reikia žudyti. Jeigu aš 
grįšiu ten su ginklu rankose, tai tik 
todėl, kad esu kareivis, kad prisiekiau 
ištikimybę prezidentui ir turiu vykdy
ti įsakymą, kurį davė jis ir į jį pana
šūs... Savo noru aš ten negrįšiu. Aš 
nenoriu užmušinėti vien dėl to, kad 
taip kažkam atrodo reikalinga. Juk ne 
šitoji respublika užpuolė Rusiją, tai 
Rusija įžiebė šitą konfliktą. O už tai 
turi atkentėti vaikinai, panašūs į ma
ne ir jų motinos, žmonos, seserys. 
Reikia sustabdyti šitą karą, kol Rusi
jos neužtvindė karstai, kol žuvusių 
skaičius neviršijo daug tūkstančių! 
Aš prašau jūsų!“

Bet ar išgirs motinų balsą šio 
pasaulio galingieji?

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas, Rusija

Sportas
JAV lietuvis slidininkas 

ketina prašyti 
Lietuvos pilietybės

V pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių organizacinis komitetas pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su firma 
”ETN Baltic“. Ši firma, susijusi su 
kreditinių kortelių sistema, bus pa
grindinė jau prasidėjusių žaidynių 
pagalbininkė. Ji įsipareigojo apdo
vanoti individualių varžybų nuga
lėtojus ”ETN“ kortelėmis. Firmos 
prezidentas pasakė žurnalistams, jog 
”ETN“ firma turi savo biurus 175 
šalyse, o Lietuvoje ji įsikūrė prieš 
porą metų.

Anot žaidynių organizacinio ko
miteto darbo grupės vadovo R. Girs
kio, žaidynėms turės 4-5 generali
nius rėmėjus. Kol kas dar neįsteigti 
prizai komandinių rungčių nugalėto
jams. R. Girskis žurnalistams sakė, 
jog jau pati žaidynių pradžia buvo 
viltinga: slidinėjimo varžybų Kana
doje metu atrasta naujų talentų. Per
spektyviausias - Amerikos lietuvis 
slidininkas L. Vitkus. Pasak R. Girs
kio, po sėkmingo starto Kanadoje L. 
Vitkus nutarė prašyti Lietuvos pilie
tybės ir ateityje kovoti už mūsų 
šalies garbę.

Lietuvos sportininkai 
galės studijuoti 

Didžiojoje Britanijoje
Lietuvos tautiniame olimpiniame 

komitete lankėsi Didžiosios Britani
jos Surrey universiteto profesorius 
James Riordan. Jis ieškojo kandi
datų studijoms šiame universitete. 
Britų taryba pernai Surrey universi
tete įsteigė studijų centrą, kuriame 
bus rengiami specialistai Rytų Euro
pos šalims.

Šiais metais galimybė mokytis 
Surrey studijų centre bus suteikta 
devyniems sportininkams iš Rytų 
Europos valstybių, jau turintiems 
bakalauro laipsnį arba baigusiems 
aukštąjį mokslą ir atrinktiems kon
kurso tvarka.

Kandidatų pragyvenimo išlaidas 
padengs Britų taryba ir "Xerox“ 
kompanija, jie studijuos ekonomiką, 
tarptautinį verslą, teisę, politiką, už
sienio kalbas, susipažins su sporto 
medicina, psichologija, galės kulti
vuoti lengvosios atletikos, futbolo, 
krepšinio, plaukimo, dziudo, irklavi
mo sporto šakas. Baigusieji įgis ma
gistro laipsnį.

Atrenkant kandidatus bus krei
piamas dėmesys į tris dalykus: anglų 
kalbos mokėjimą, sporto šakos re
zultatus ir studijų motyvus. Vykti į 
Surrey universitetą norą pareiškė 
penki Lietuvos sportininkai - leng
vaatlečiai Raimonda Klimašaus- 
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kaitė, Dainius Virbickas, baigę Vil
niaus pedagoginį universitetą, teni
sininkas Arūnas Butrimanskas, 
plaukikas Nerijus Beiga ir šaulė Bri
gita Zakovajevienė iš Kūno kultūros 
instituto.

Dėl devintos vietos kaltas 
automobilis

Prancūzijos atvirojo "Formulės 
Renault“ čempionato etape lietuvis 
lenktynininkas Darius Jonušis už
ėmė devintą vietą. Po kvalifikacinių 
važiavimų, kurių metu lenktyninkas 
užėmė 12 vietą, mechanikai, tvarky
dami automobilį jį taip išderino, jog 
suderinti nebesugebėjo, rašo "Lietu
vos aidas“.

Arvydas Sabonis - antras
Per pernai metų geriausio Euro

pos krepšininko rinkimus, kuriuose 
rengia žurnalas "FIBA Basketball“, 
daugiausiai trenerių balsų (65) su
rinko Arvydas Sabonis.

Antras buvo Predragas Danilo- 
vičius (59) balsai. Tiesa, žurnalistai 
jugoslavui skyrė daugiau balsų 
(71,11). A. Saboniui teko 55,93 bal
sai. Susumavus trenerių ir žurnalistų 
balsus, geriausiuoju 1994 m. Euro
pos krepšininku paskelbtas 24 metų 
Bolonijos "Buckler“ (Italija) puolė
jas Predragas Danilovičius. Arvydui 
Saboniui, geriausiam 1993 m. Eu
ropos krepšininkui, šįkart atiteko 
antra vieta.

Sumuštas ’’Žalgirio“ 
krepšininkas

"Lietuvos rytas“ pranešė apie ne
malonų atsitikimą, įvykusį po Kau
no "Žalgirio“ ir Plungės "Olimpo“ 
varžybų, kuriose kauniečiai pralai
mėjo 7 taškais.

Kaip papasakojo Kauno "Žalgi
rio“ klubo direktorius A. Pušinaitis, 
grįžęs iš Žemaitijos "Žalgirio“ žai
dėjas Gintaras Einikis nuvažiavo į 
restoraną pavakarieniauti, bet čia 
prie jo dailios šviesiaplaukės žmo
nos Ingos ėmė kibti kažkokie ketur
kampiai vyrukai, j G. Einikio ragini
mą netrukdyti buvo atsakyta smū
giais, sumuštas veidas, prakirstas 
antakis. Gintaras kol kas negali tre
niruotis ir kurį laiką nežais, j dien
raščio korespondento klausimą, ar 
buvo kreiptasi į policiją, klubo di
rektorius atsakydamas leido su
prasti, jog esama kur kas efektyves
nių "teismų“.

"Žalgirio“ komandos gydytojas 
R. Narkus sakė, jog maždaug sa
vaitę krepšininkas negalės žaisti, o 
vėliau viskas priklausys nuo savijau
tos. Smegenų sutrenkimo G. Eini
kiu! nenustatyta, jis gydosi namuo
se. Apie šį incidentą krepšininkas su 
korespondentu kalbėti atsisakė.
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LONDONE
DBLS LONDONO PIRMOJO 

SKYRIAUS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Kaip rašėme, jis įvyko kovo 19 
dieną, sekmadienio popietę, parapi
jos svetainėje. Dalyvavo 18 narių.

Susirinkimą pradėjo skyriaus pir
mininkas Justinas Čemis. Jis pasvei
kino dalyvaujančius skyriaus narius. 
Susirinkimo darbo prezidiumą suda
rė Justinas Čemis - pirmininkas, Vik
torija Puidokienė - sekretore.

Pirmininkas prieš pradėdamas sa
vo pranešimą paprašė atsistojus pa
gerbti per metus mirusius narius. Pra
nešėjas pasakė, kad skyrius labai di
delių darbų nepadarė, bet buvo dirba
ma. Štai surengta sėkminga išvyka 
autobusu į Sodybą per jos sukak
tuves. Paminėta Lietuvos kariuome
nės šventė, užprašant šv. Mišias Šv. 
Kazimiero šventovėje už Lietuvos 
mirusius karius. Be to, dauguma sky
riaus narių dalyvauja parapijos chore, 
tad jie lietuviška veikla užimti visus 
52 sekmadienius per metus. Baigda
mas pranešimą pirmininkas paste
bėjo, kad DBLS Centro valdyba 
Londone rengia Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą, tad skyriui nėra 
reikalo ten maišytis.

PAMALDOS
Manchestcryje - balandžio 16 d., 

12.30 vai.
Manchestcryje - balandžio 30 d., 

12.30 vai.
Bradforde - gegužės 7 d.. 12.30 

vai.

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
PAMALDOS LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOJE
21 The Oval, London E2 9DT 

Tel. 071 739 8735
Didįjį ketvirtadieni, balandžio

13 d., 6 vai. vakare.
Didįjį penktadienį, balandžio

14 d., 3 vai. p.p. Išpažinčių klau
sys nuo 2 vai. p.p. kan. V. Kamai- 
tis. Tą dieną pasninkas - be mėsos.

Didįjį šeštadienį, balandžio 15 
d., pamaldos 8 vai. vakare.

Velykų ryte, balandžio 16 d., 
iškilmingos prisikėlimo pamaldos 
su procesija 8 vai. Antrosios Mi
šios be choro - 11 vai.

Antrąją Velykų dieną (nepri
valoma) Mišios 11 vai.

Kasininkės B. Černienės praneši
mą perskaitė susirinkimo pirminin
kas. Dabartiniu metu skyrius taupo
mojoje kasoje turi 312 svarus. Buvo 
pateiktas Albino Ives-Ivanausko pa
tikrinimas, kad finansiniai reikalai 
tvarkomi gerai.

Buvusioji valdyba perrinkta akla
macijos būdu. Valdybas pirmininkas - 
Justinas Čemis, vicepirmininkas - Jo
nas Baublys, sekretorė Viktorija Pui
dokienė, kasininkė Bronė Černienė, 
auditorius - Albinas Ives-Ivanauskas.

I įvyksiantį DBLS-gos metinį su
važiavimą buvo pasiūlyti du kandi
datai - J. Čemis ir V. Puidokienė, o 
išrinktas Justinas Čemis.

Susirinkimo diskusijose, kaip ir 
buvo tikėtasi, iškilo Lietuvių namų 
remonto ir administravimo klausi
mai. Ilgesniuose pasisakymuose iš
reikštas nepasitikėjimas esamomis 
DBLS ir LNB valdybomis, kalbėta, 
kad namai griūva, o datos, kada bus 
pradėti remontuoti, nesimato. Be vis
ko, daug privažiavusių iš Lietuvos 
padarė Lietuvių namus nevaldomus.

Pagaliau vietoje nepasitikėjimo 
esamomis valdybomis buvo pasiūlyta 
rezoliucija DBLS-gos metiniam su
važiavimui pakeisti įstatų paragrafus 
38 ir 39. (Ji spausdinama žemiau).

Buvo diskutuota dėl tos rezoliuci
jos. Susirinkime buvusieji valdybos 
nariai V. O'Brien ir S. Kasparas irgi 
pasisakė dėl jos. V. O'Brien numatė, 
kad kasmet keičiantis valdyboms bus 
paveiktas organizacinės veiklos tęsti
numas. S. Kasparas sakė, kad tęstinu
mas reikalingas, bet pažvelgus pra
eitin, kada valdybos buvo renkamos 
kasmet, visuomet didesnė dalis val
dybos narių būdavo perrenkama.

Po diskusijų rezoliucija buvo pri
imta dauguma balsų ir bus nusiųsta 
DBLS-gos Centro valdybai.

Susirinkimo pirmininkas padėko
jo susirinkimo dalyviams už viešas 
diskusijas svarstant svarbius lietu
viškus reikalus.

S. Kasparas kvietė susirinkimo 
dalyvius dalyvauti būsimame DBL 
S-gos suvažiavime.

ELI

DBLS LONDONO 1-OJO 
SKYRIAUS REZOLIUCIJA

Ją ”EL“ redakcija gavo anglų kal
ba. Pateikiame originalą, taip pat re
dakcijos vertimą į lietuvių kalbą. 
Special Resoliution to amend the Arti- 

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

cles of Association of the Lithuanian 
Association in Great Britain Limited

For Articles 38 to 41 there shall be 
substituted the following Articles -

”38. The Central Committee shall 
be elected for a term of one year by 
the Association at the annual general 
meeting.

39. Subject to Article 38, the 
Association may by ordinary resolu
tion conducted by a secret ballot 
appoint a member of the Association 
who is willing to act to be a member 
of the Central Committee either to 
fill a vacancy or as an additional 
member of the Central Committee“. 
Speciali rezoliucija dėl pataisų DBLS 
straipsniuose

38-41 straipsniuose bus padaryti 
šie pakeitimai:

”38. Centrinis komitetas bus ren
kamas vieneriems metams DBLS 
metiniame susirinkime.

39. Prie 38 straipsnio, Sąjunga, 
remdamasi slaptu balsavimu priimtu 
nutarimu, gali paskirti Sąjungos narį 
į Centrinį komitetą, jei tas asmuo 
pats nori veikti kaip komiteto narys 
arba yra vakuojanti vieta ar reikalin
gas papildomas narys Centriniame 
komitete.

Pasirašė DBLS Londono 
1-ojo skyriaus pirmininkas J. Čemis

REZOLIUCIJA
DBL S-gos Centrinio skyriaus 

metinis narių susirinkimas, įvykęs 
1995 m. kovo 5-ąją dieną, nutarė ir 
siūlo šių metų balandžio 22-23 die
nomis įvyksiančiame DBLS ir LN B- 
vės metiniam suvažiavimui sekančią 
rezoliuciją:

Išreiškia nepasitikėjimą DBL S- 
gos ir LN B-vės dabartine valdyba ir 
reikalauja atsistatydinti visai valdy
bai per vykstantį š. m. balandžio 22- 
23 dienomis metinį suvažiavimą.

Susirinkimo pirmininkas
B. Butrimas 

Susirinkimo sekretorius
V. Andrijauskas

BRADFORDE
DBLS SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Jis įvyko š. m. kovo 26 d. lietuvių 

klubo "Vytis“ salėje. Susirinkimui va
dovavo DBLS Bradfordo skyriaus pir
mininkas A. Gendžiūnas, sekretoriavo 
skyriaus sekretorius A. Blinstrubas.

Po įvairių pasikalbėjimų ir disku
sijų skyriaus valdyba palikta ta pati: 
pirmininkas A. Gerdžiūnas, sekreto
rius A. Blinstrubas, kasininkas V. 
Gurevičius. Išrinktas atstovas į 
DBLS ir LN bendrovės metinį suva
žiavimą - tai Andrius Blinstrubas.

Bradfordo lietuvių vardu
Vyt. Gurevičius

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Vasario mėnesį įvyko metinis klu
bo narių susirinkimas. Jame valdyba 
ir revizijos komisija pateikė praneši
mus, išnagrinėti klubo reikalai ir iš
rinkta klubo valdyba 1995 metams.

Susirinkimą pradėjo klubo pirmi
ninkė R. Vaicekauskaitė. Ji pasveiki
no susirinkusius klubo narius, jiems 
padėkojo už apsilankymą.

Susirinkimui pirmininkauti buvo 
išrinktas A. Gerdžiūnas, sekretoriauti 
- S. Sasnauskas (iš Rochdales). Revi
zijos komisijos aktą perskaitė revizi
jos pirmininkas P. Pucevičius. Klubo 
pirmininkė pasakė padėkos žodžius 
visiems, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo prie klubo darbų ir pa
dėjo išlaikyti klubą.

Šių metų valdybą sudaro: pirmi
ninkas - V. Gurevičius; vicepirminin
kas - A. Gerdžiūnas, sekretorius - K. 
Kaktavičius, iždininkas - R. Karalius, 
administratorius - A. Brazdeikis. Re
vizijos komisija: P. Pucevičius, I. 
Geidžiūnienė, R. Vaicekauskaitė.

Išnagrinėjus visus klausimus ir iš
klausius pateiktų sumanymų, susirin
kimą baigė klubo pirmininkė R. Vai
cekauskaitė. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. Po to Roma pakvietė susirin
kusius klubo narius ir svečius pasi
vaišinti.

Aš, dabartinis klubo pirmininkas 
V. Gurevičius, noriu pareikšti labai 
didelę padėką p. A. Bučiui, p. R. S. 
Grybui, p. R. Vaicekauskaitei ir p. I. 
Gerdžiūnienei už atliktus įvairiausius 
darbus bebūnant klubo valdyboje.

MAIDENHEAD
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Maidenhead skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko kovo 11d. 
Visiems pritarus, perrinkta ta pati 
valdyba sekantiems metams: E. Šova 
(pirmininkas), J. Stulgaitis (sekreto
rius), S. Woronycz (kasininkas), P. 
Gimys ir J. Kvietkauskas (revizoriai). 
Atstovu į DBLS visuotinį suvažiav
imą išrinktas E. Šova.

Per metus skyrius neteko jaunos ir 
energingos narės - R. Daunoraitės- 
Goodbody. Naujų narių neatsirado.

Skyriaus nariai apgailestavo stoka 
žinių apie DBLS ir LNB direktorių 
valdybų nuveiktus darbus. Skyriaus 
pirmininkas tegalėjo pranešti, kad di
rektorių valdybos neatsiuntė skyriui 
nei dalykiškų ateities projektų, nei 
ataskaitų apie Britanijoje jau atliktus 
jų darbus.

Nariai ypatingai susirūpino LNB 
nekilnojamu turtu, nes jis įgytas dau
giausia DBLS narių iš savo sunkiai 
uždirbtų santaupų, vėliau gelbėtas jų 
paskolomis. Dabar pastebėta šių turtų 
pablogėjusi būklė ir išlaikymas. To
dėl skyriaus nariai jaučia jų interesų 
nepaisymą.

Po susirinkimo pasivaišinta kavu
te ir užkandžiais. Ta proga P. Stulgai
tis parodė videojuostą apie savo įdo
mų apsilankymą tėvo gimtinėje. Lie
kame dėkingi p. J. Stulgaičiui už su
teiktą malonę pasinaudoti jo patal
pomis.

E. Š.

BOLTONE
POPULIARINAMAS * 
LIETUVOS VARDAS

Kovo 13 d. vietinių lietuvių pirmi
ninkas H. Vaineikis buvo pakviestas į 
kaimyninio Bury miesto visuomeninį 
centrą parodyti Lietuvos pašto ženklų 
ir papasakoti apie Lietuvos istoriją - 
praeitį ir dabartinę padėtį. Bury fi
latelistai jį į savo miestą pakvietė kaip 
Boltono filatelistų draugijos pre
zidentą. H. Vaineikis ne tiktai parodė 
Lietuvos pašto ženklus, bet savo pus
antros valandos kalboje vakaro daly
vius supažindino su Lietuvos geogra
fine padėtimi, jos istorija, priminė jos 
kovas dėl savo laisvės ir išeivijos lie
tuvių veiklą dėl tos laisvės atgavimo.

Anglijos lietuviai jau yra senai pa
tyrę, bet tėvynėje gyvenantieji tautie
čiai tikrai nustebtų sužinoję, kad dau
guma ir neblogai išsilavinusių Di
džiosios Britanijos gyventojų labai 
mažai arba visiškai nieko nežino apie 
mūsų kraštą, jo geografinę padėtį ir 
jo istoriją.

H. Vaineikis anglams apie Lietu
vą yra kalbėjęs keliuose apylinkės 
miestuose ir kelių organizacijų na
riams. Reikia tikėtis kad jo pastan
gos, nors ir truputėlį, padės populia
rinti Lietuvos vardą.

A. P-kis

ATSIPRAŠOME
J. MINKEVIČIAUS

Nurodydami praėjusiame ”EL“ 
numeryje išspausdinto įdomaus 
straipsnio ’’Tarptautinės akcijos už 
mirties bausmės panaikinimą“ auto
riaus pavardę padarėme korektūros 
klaidą. Atsiprašome gerb. J. Minke
vičiaus ir skaitytojų.

PASAULYJE
Poverello medalis - 
vokiečiui kunigui

Stubenvilio pranciškonų univer
sitetas (JAV) paskyrė aukščiausią 
savo apdovanojimą - Poverello me 
dalį - Kirche in Not (Vargstančios 
bažnyčios) organizacijos įkūrėjui, 
vokiečių kunigui Werenfried vat 
Straaten. Šis apdovanojimas kasmei 
skiriamas asmenims ir organizaci 
joms, pasižymėjusioms žmonių mei
lės ir gailestingumo darbais. Stuben
vilio universitetą 1946 metais Ohio 
valstijoje įsteigė Pranciškonų trečia
sis ordinas. Šiuo metu universitetas 
yra labai populiari katalikiška mo 
kymo įstaiga, turinti apie 2 tuksi 
studentų. Austrijoje, Gaming vieto
vėje, universitetas turi Europos sky
rių, kuriame mokosi daug studentą 
iš Vidurio ir Rytų Europos kraštą 
Poverello medalį be kitų asmeną 
1976 metais yra gavusi Motina 
Teresė iš Kalkutos, o 1991 metais- 
Nijolė Sadūnaitė.

’’Liturgija mene“
Taip pavadinta paroda vienoje 

Vatikano bibliotekoje veiks iki šią 
metų lapkričio pradžios. Parodojt 
eksponuojami 90 Renesanso liturgi- 
nių kodeksų: mišiolų, brevijorią, 
kancionalų, priklausiusių ano melo 
popiežiams ir kardinolams - nuo po 
piežiaus Martyno V, valdžiusio Baž
nyčią 1417-1431 metais, laikų iki 
šv. Pijaus V, vadovavusio Kataliką 
Bažnyčiai 1566-1572 metais. Litui 
ginės knygos iliustruotos Renesam 
tapytojų ir miniatūros meistrų: Pin- 
turicchio, Perugino ir kitų. Vatikano 
bibliotekoje surengta paroda yra vie
na iš iniciatyvų, skirtų artėjančiam 
2000 metų jubiliejui.

Vyskupai prieš magus
Italijoje Campania regiono vys

kupai paskelbė ganytojinį laišką, 
kuriame ragina valdžios organus ne
leisti įvairiems magams ir burtinin
kams per vietos televizijos kanalus 
kvailinti žmones ir piktnaudžiauti ją 
pasitikėjimu. Vietinėse Italijos tele 
vizijos laidose labai dažni yra įvai
raus tipo burtininkų skelbimai, siū
lantys padėti, patarti tiek dalykiniuo
se, tiek asmeniniuose reikaluose • 
žinoma, už mokestį. Jų įtakai pasi
duoda tie, rašo vyskupai, kurie ken
čia, yra netikri dėl ateities, taip pat 
tie, kurie neturi aiškių etinių princi
pų, kurių tikėjimas yra apytikris. 
Magija, sakoma laiške, prieštarauja 
pirmajam Dievo įsakymui, įtvirti
nančiam absoliučią Dievo Viešpa
tystę. Tie, kurie praktikuoja magiją, 
bando tikėti, kad žmogus gali pa 
veikti Dievą ir priversti jį tarnauti 
savo tikslams. Be to, magija įžeidžia 
žmogaus orumą, neigia Dievo jam 
duotą laisvę. Magija liudija gyveni
mo baimę.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

Vatikano radijo 
transliacijos laikas

Europoje įvedus dekretinį va
saros laiką, šiek tiek pasikeitė 
Vatikano radijo transliacijų trum
posiomis bangomis dažniai. Va
tikano radijo laidos lietuvių kalba 
transliuojamos kiekvieną vakarą 
20 valandą 20 minučių Lietuvos 
laiku ir kartojamos kitos dienos 
rytą 6 valandą 40 minučių, girdi
mos 41 ir 49 metrų bangomis- 
7.365 ir 6.186 kHz dažniais.

Mišios lietuvių kalba, aukoja
mos Vatikano radijo koplyčioje 
kiekvieną sekmadienį, 10 va
landą 45 minutės Vatikano laiku, 
girdimos 25 ir 31 metro ban
gomis - 11.740 ir 9.825 kHz daž
niais.
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