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Lietuvai nenaudinga gąsdinti 
Vakarus antirusiškomis kalbomis

Balandžio 28 - gegužės 1 dieno
mis Vilniuje lankėsi garsus JAV poli
tologas, buvęs JAV prezidento J. 
Carter patarėjas nacionalinio saugu
mo klausimais, vėliau - JAV nacio
nalinio saugumo tarybos vadovas, 
Georgetown'o (Džordžtauno) univer
siteto Strateginių ir tarptautinių tyri
mų centro tarybos narys Zbigniew 
Brzezinski.

Z. Brzezinskis, JAV ir Rytų Euro
poje turintis ’’šaltojo karo“ nugalėtojo 
vardą, buvo svarbiausia tarptautinės 
konferencijos ”Iš komunizmo i de
mokratiją: Lenkijos ir Lietuvos patir
tis“ figūra. Konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos ir Lenkijos politikai, mok
slininkai bei visuomenės veikėjai. Z. 
Brzezinskis, pirmosios Lenkijos Res
publikos diplomato sūnus, teigė šioje 
konferencijoje dalyvaująs kaip len
kas, todėl prie svečio nebuvo JAV 
vėliavos. Garsus politologas, beveik 
viso ’’šaltojo karo“ metu buvęs pa
grindiniu Amerikos užsienio poli
tikos kovos su komunizmu strategu, 
tapęs pirmuoju Komunizmo studijų 
instituto direktoriumi, Vilniuje skaitė 
pranešimą apie JAV vykdomą po
litiką Vidurio Europoje, aptarė Va
karų valstybių, ypač JAV, poziciją 
dėl galimo NATO ir Europos Sąjun
gos plėtimosi į Rytus ir dėl santykių 
su Rusija, apžvelgė Vidurio ir Rytų 
Europos geopolitinę padėtį, atsakė į 
konferencijos dalyvių klausimus.

Savo pranešimą Z. Brzezinskis 

pradėjo apžvelgdamas tarpukario 
metų Vidurio Europos šalių padėtį, 
kuomet jos buvo atsidūrusios tam tik
roje geopolitinėje tuštumoje. Jo nuo
mone, ir dabar, subyrėjus komuniz
mui, situacija kartojasi. Rusija išgyve
na gilią ir ilgalaikę krizę, šalyje po
litinis pliuralizmas turi autoritarizmo 
ir anarchijos elementų ir šis santykis 
nuolat kinta, neaišku, kur visa tai 
nuves šalį, bet, kalbėjo Z. Brzezins
kis, mažai įtikėtina, kad Rusijoje per 
šį laikotarpį būtų kokių nors tikrai 
svarbių imperijos atkūrimo įvykių.

Pasak politologo, JAV tikslas Vi
durio Europoje - vadinamojo "geopo
litinio pliuralizmo“ įtvirtinimas. To
dėl JAV, palaikydama gerus santy
kius su Rusija ir toliau, vis daugiau 
remia naujas valstybes, susidariusias 
po Sovietų Sąjungos žlugimo. Tarp 
JAV remiamų valstybių išsiskiria 
Ukraina. Z. Brzezinskis šioje padėty
je jai skiria ypatingą tarpinės šalies 
vaidmenį, kaip kad prieš karą buvo 
Lenkija. Ukraina, anot Z. Brzezins- 
kio, turi europietišką kultūrą, ”be 
eurazietiškų komplikacijų“. Polito
logas mano, jog Rusijos geopolitinė 
situacija iš esmės pasikeis, jei Ukrai
na išlaikys savo nepriklausomybę ir 
įsijungs į Vidurio Europos valstybių 
gretas. Z. Brzezinskio prognozė, jog 
nepriklausomomis valstybėmis išliks 
ir Turkmėnija bei Uzbekistanas, o 
Rusijos santykiai su Kazachstanu bus 
labai sudėtingi. Jo nuomone, Bal

tarusijoje nepavyks visiškai atkurti 
Rusijos valdžios, nors šioje šalyje 
dabar vykstantys procesai, atrodo, 
veda kaip tik prie to. "Tačiau net ir 
didėjantis šio proceso efektas reiškia, 
kad artimiausiu metu mes nesusi- 
dursime su kuo nors panašiu į Sovietų 
Sąjungą ar carinę Rusiją“, optimis
tiškai tvirtino Z. Brzezinskis iš
skirtiniame interviu "Lietuvos rytui“.

Zbigniewas Brzezinskis, skirtin
gai nuo kai kurių Amerikos politikų, 
pasisako už Europos saugumo sis
temos plėtojimą, pabrėždamas pro
ceso laipsniškumą. "Svarbiausia - 
pirmasis plėtimosi etapas. Jei NATO 
narėmis taps "Vyšehrado trikampio“ 
šalys Čekija, Lenkija, Vengrija, Bal
tijos valstybės seks iškart po jų, nes 
Rusijos pasipriešinimo ledai bus pra
laužti“, sakė Z. Brzezinskis. O jei ne
bus pirmojo etapo, nebus ir antrojo, 
tvirtino "šaltojo karo“ nugalėtojas, 
nors jis neatmetė galimybės, jog 
NATO plėtimasis apsiribos tik pir
muoju etapu, kuris turėtų prasidėti 
maždaug 1998-aisiais.

Z. Brzezinskio nuomone, Rytų ir 
Vidurio Europos valstybėms yra 
prasminga tapti Europos Sąjungos ir 
NATO narėmis. Tačiau, teigė JAV 
politologas, Lietuva, jei ji nori tapti 
NATO nare, turi suprasti, kad jos in
teresas - negąsdinti europiečių anti
rusiškomis kalbomis, o visokeriopai
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Gruzijoje žuvo 
filosofas ir diplomatas

Antanas Nesavas
Šios savaitės pradžioje tragiška 

žinia ”EL“ redakciją pasiekė iš 
Gruzijos sostinės: ten autokatastro- 
foje žuvo Lietuvos diplomatas An
tanas Nesavas. Šios ”EL“ laidos 3 
puslapyje pateiktos turimos žinios 
apie tragediją Tbilisyje, taip pat 
prisimintas velionio gyvenimas.

Gegužės 3 dieną Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų ministeri
ja per Gruzijos Respublikos oficialų 
atstovą mūsų valstybėje įteikė notą 
Gruzijos užsienio reikalų ministeri
jai, kurioje prašoma oficialiai paaiš
kinti Lietuvos Respublikos diplo
mato Antano Nesavo žuvimo Tbili
syje aplinkybes. Buvo išreikšta 
viltis, kad Gruzijos pusė geranoriš
kai ir operatyviai ištirs tragišką 
įvykį. Oficialus Gruzijos Respubli
kos atstovas Lietuvoje perdavė 
Gruzijos vyriausybės užuojautą dėl 
Lietuvos diplomato žūties, pareikš
damas, jog Gruzija dės visas pas
tangas, kad būtų ištirtas nelaimin
gas atsitikimas.
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Pritruko apdovanojimų madų kūrėjams
Balandžio 29 -gegužės 2 d.Vil

niaus Šiuolaikinio meno centre vyko 
tradicine tapusi "Dienos“ mados sa
vaitė. Savo darbus pristatė 29 Lietu
voje jau žinomi ir dar tik pradedantys 
dizaineriai.

Nors renginys - nekonkursinis, di
zainerių darbus vertino grupė recen
zentų. Aštuoniems madų kūrėjams 
buvo išdalintos vienodo dydžio pini
ginės premijos. Už labiausiai pavy
kusį debiutą apdovanotos Dailės aka
demijos I kurso studentė J. Kaspera- 
vičiūtė ir II k. studentė S. Norvilaitė. 
Elegantiškiausios kolekcijos kūrėju 
pripažintas J. Statkevičius, taip pat 
pažymėtas ir kaip geriausio "Dienos“ 
laikraščiui skirto modelio autorius. S. 
Straukaitė pelnė prizą už ekstrava
ganciją. Šiedu dizaineriai atrinkti at
stovauti Lietuvai 1996 m. Kopenha
goje, kuri tais metais bus paskelbta 
Europos kultūros sostine, vyksiančio
je Argendos konferencijoje. UAB 
"Lelija“, eksportuojanti savo gami
nius į Vakarus, pažymėta už kolekci
jos atlikimo kokybę ir profesionalu
mą. Dailės akademijos II k. studentė 
J. Bružaitė, sukūrusi neįprastą kolek

ciją "Pergalės 50-mečiui paminėti“, 
skirtą už netradicinės seksualinės 
pakraipos vyrams, pelnė apdovanoji
mą šmaikštumą. "Dekadanso“ kolek
cijos kūrėjos D. Kemagienė ir V. Tu- 
baitė-Maršalik gavo prizą už geri
ausią kolekcijos pristatymą. Recen
zentai už geriausius vyriškus mode
lius nutarė apdovanoti "DaniStudi- 
jos“ dizainerį S. Gandžumianą.

Liko nepažymėta "DaniStudijos“ 
dizainerės J. Žilėnienės žavi kolekci
ja, modelių konstrukcijos paprastumu 
žavėjusi V. Simanavičiūtės ir A. 
Pogrebnojaus kolekcija, švelni, 
moteriška D. Urbonavičiūtės kolekci
ja. Recenzentai sakė, jog jiems pri
trūko kategorijų, pagal kurias galėtų 
skirti apdovanojimus, nors tikrai bu
vo daug daugiau kolekcijų vertų pa
žymėjimo. "Dienos“ mados savaitės 
rengėjai vėliau prisipažino, jog pati 
mintis apdovanoti prizais dizainerius 
buvo nevykusi ir ateityje išliks tik 
apdovanojimas geriausio debiuto kat- 
egonjoje. O ateities nereikės ilgai 
laukti - susitiksime rudenį, teigia ren
gėjai.

Erika Umbrasaitė

Rytoj - Motinos diena. Ta proga ”EL“ re
dakcija sveikina visas lietuves motinas Tėvy
nėje ir kituose pasaulio kraštuose, linkėdama 
sveikatos, daug saulėtų dienų, dukterų ir sūnų 
šypsenų.

6 puslapyje - žinomo Vilniaus krašto patrioto Jeronimo Cicėno poka
ryje gyvenusio Jungtinėse Valstijose, laiškas Motinai, rašytas 1945 metais 
Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje.

Motinos dienos atsiradimo 
istorija

Ar žinote, kad Motinos dienos 
šventės minėjimo iniciatyva priklau
so amerikietei A. Jarvis, kuri 1908 
m. pirmoji Filadelfijos mieste išsirū
pino dieną visoms motinoms pa
gerbti. Po toji ir jos šalininkės para
šė tūkstančius laiškų skatindamos 
visas JAV valstijas minėti Motinos 
dieną. 1913 m. JAV senatas ir kong
resas Motinos dienos šventimo rei
kalu priėmė rezoliuciją ir nuo 1914 
m. ji oficialiai švenčiama gegužės 
antrąjį sekmadienį. Motinos diena - 
populiari šventė Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Buvo pradėta švęsti Motinos 
dieną ir prieškarinėje nepriklau
somoje Lietuvoje, bet iškilmes reng
davo atskiros organizacijos ir ne

Mariaus Baranausko nuotr.

vienu metu. 1929 m. kovo 24 d. Lie
tuvos organizacijų atstovai nutarė 
Motinos dieną švęsti pirmąjį gegu
žės sekmadienį. Tą dieną rengiami 
iškilmingi minėjimai, skirti pagerbti 
motinas, įteikiami valstybės apdo
vanojimai motinoms, motinos pa
gerbiamos ir savo Šeimos rate.

Motinos dienos šventimas papli
tęs visame pasaulyje. Sovietmečiu ji 
Lietuvoje oficialiai ilgai nebuvo pri
pažįstama, bet daugelyje šeimų bu
vo minima. Motinos diena niekada 
nepamirštama užsienio lietuvių tel
kiniuose.

Šiemet gegužės 7-ąją pasveikin
kime mamas, padėkokime joms už 
nemigo naktis, gerumą, švelnumą, 
širdies šilumą.
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remti bet kokį šios organizacijos 
sprendimą plėstis į Rytus. JAV poli
tologas pabrėžė, jog Lietuva ir kitos 
Vidurio Europos valstybės neturi sa
vo noro tapti NATO narėmis moty
vuoti Rusijos grėsme, nes tai Vaka
ruose sukeltų atvirkštinę - nepritari
mo - reakciją. ’’Raginčiau Lietuvos 
žmones, kaip aš sakiau ir Lenkijoje, 
nebūti per daug emocingais šiuo 
klausimu (NATO plėtimosi - ELR) ir 
suvokti, kad tai tik viena iš didesnės 
Europos kūrimo proceso dalių. Tai 
nėra skubus atsakas į neva iš Rusijos 
artėjantį pavojų, nes iš Rusijos pusės 
nėra tikro pavojaus. Šiandien Lietu
vai ne 1939-ųjų pabaiga ar 1940-ųjų 
pradžia", taip kalbėjo Z. Brzezinskis, 
atsakydamas į "Lietuvos ryto“ klau
simą dėl NATO plėtimosi. JAV poli
tologas interviu šiam dienraščiui iš
sakė nuomonę, jog "Europos ir euro- 
atlantinės saugumo sistemos plėtimo
si procesai vyks, tačiau jie vyks daug 
metų. Šiuo metu nėra pavojaus iš Ry
tų, kuris diktuotų būtinybę labai 
pagreitinti šiuos procesus“. Jo verti
nimu, labai svarbu, kad "visuomenės 
nuomonė Lietuvoje, Latvijoje ar 
Lenkijoje nebūtų formuojama prie
šiškumo Rusijai ar susirūpinimo jos 
keliamu pavojumi kryptimi“.

Pasak pranešėjo, saugumo Euro
poje politika dabar įgyvendinama 
dviem keliais: svarstant NATO plėti
mosi galimybes ir derantis su gali
mais naujais organizacijos nariais bei 
derinant galimą Europos saugumo 
struktūrų plėtimąsi su Rusija. JAV ir 
Vakarų Europa siekia lygiagrečiai 
judėti abiem kryptim, nors Rusija, 
pasak Z. Brzezinskio, visomis prie

Keliais sakiniais

□ Europos Tarybos parlamentarų 
posėdis Lietuvos sostinėje. Jame da
lyvavo ET Parlamentinės Asamblė
jos generalinis sekretorius Danielis 
Tarschys bei Asamblėjos kultūros ir 
švietimo komiteto nariai, vadovauja
mi Lenni Ticher. Buvo ir kitų komi
tetų parlamentarų, iš viso apie 20 at
stovų iš įvairių Europos šalių. Pirmo
ji posėdžiavo dalis skirta jidiš kultū
rai, antroji - Lietuvos kultūros ir švie
timo problemoms.
□ Pavasarinė talka Vilniuje. Tėvy
nės Sąjunga pakvietė į pavasarinę sa
vivaldybių talką. Vilniaus miesto 
mero potvarkiu balandžio 29-oji bu
vo paskelbta švaros ir tvarkos diena 
sostinėje. Talkose dalyvavo apie 9 
tūkstančius žmonių.
□ Naujas laureatas Naisiuose. Poeto 
Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus gimi
mo dieną Šiaulių rajone. Naisiuose, 
poeto gimtinėje, jau daug metų įtei
kiama Zigmo Gėlės premija už pir
mąją poezijos knygą. Šiemet devy
nioliktuoju tos premijos laureatu tapo 
"Šiaulių krašto“ vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojas Vytautas Kirkutis, 
išleidęs savo eilių knygą "Atotakos“.
□ Patirties - į Londoną. Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministras VI. Do
markas Britų Tarybos kvietimu lan
kėsi Didžiojoje Britanijoje. Jis do
mėjosi šios šalies švietimo sistemos 
bei aukštojo mokslo finansavimu ir 
vieninga egzaminavimo sistema vi
durinėse mokyklose.
□ Baudžiamoji byla - Amerikos lietu
viui. Lietuvos generalinė prokuratūra 
nutarė iškelti baudžiamąją bylą JAV 
gyvenančiam 87 metų Aleksandrui 
Lileikiui. Tas sprendimas priimtas re
miantis archyvų duomenimis, kaip 
teigiama Lietuvos spaudoje, patvirti
nančiais, jog vokiečių okupacijos 
metais A. Lileikis, vadovavęs Lietu
vos saugumo Vilniaus apygardai, pa
sirašydavo raštus suimti žydus, len
kus ir kitų tautybių asmenis, kurių 
dalis būdavo sušaudomi. Negaluti
niais duomenimis, prokuratūra turi 
duomenų apie 12 tokių atvejų. 

monėmis bando sustabdyti judėjimą 
pirmuoju keliu ir paspartinti antruoju.

Z. Brzezinskis teigė, jog Rusija 
niekada negalės tapti NATO nare. Jei 
taip atsitiktų, NATO nustotų būti 
NATO, nes iki šiol JAV balsas buvo 
lemiamas, balansuojant Europoje 
Vokietijos įtaką ir Rusijos faktorių. 
Rusija nėra visiškai europinė vals
tybė, todėl jos santykiai su Europa 
turi būti kitokie, tvirtino Z. Brzezins
kis. Tačiau, jei Rusija ir toliau prieš
tarautų šios organizacijos plėtimuisi 
ir nenorėtų konstruktyvaus bendra
darbiavimo, ji pasmerktų save izolia
cijai, o tai, pasak politologo, būtų ka
tastrofa, savo mastu pralenkianti 
SSRS žlugimą, nes Rytuose jau yra 
stiprus konkurentas - Kinija.

Z. Brzezinskis dar kartą pabrėžė, 
jog Europa nenori, kad NATO plėti
masis įgauti antirusišką pobūdį, todėl 
mūsų kalbos prieš Rusiją tik pade
da Maskvai. Artimiausias kelias į 
NATO, anot politologo, regioninis 
valstybių bendradarbiavimas.

Kalbėdamas apie tarptautines sau
gumo struktūras, Z. Brzezinskis pa
vartojo terminą Europos saugumo 
"skėtis“. Jis kalbėjo, jog Vyšehrado 
šalys pirmiausia taps NATO narėmis, 
o po to - Europos Sąjungos. Baltijos 
valstybėms bus taikomas atvirkštinis 
procesas - pirma Europos Sąjunga, 
po to - NATO. Tačiau, teigė Z. Brze
zinskis, "virš priimtų į Europos Są
jungą valstybių, nors dar ir netapusių 
gynybos struktūrų narėmis, jau išsi
skleis karinis NATO "skėtis“.

Paskutinę savo vizito dieną žymu
sis JAV politologas paskyrė susitiki
mams su Lietuvos Prezidentu, šalies 
politikais, diplomatais, akademine 
visuomene.

”40 žydu iš Vokietijos 
buvo atvykę j Telšius“ -

skelbia Elenos Kakanauskienės 
straipsnio pavadinimas "Lietuvos 
ryte“ 04 26.

Telšiuose viešėjo keturiasdešimt 
Erfurto žydų bendruomenės narių. 
Svečiai aplankė buvusią Telšių sina
gogą, apžiūrėjo buvusios rabinų se
minarijos "Ješiva“ pastatą, domėjosi 
vietinės žydų bendruomenės veikla, 
aplankė žydų genocido aukų kapines 
Rainiuose. Telšių žydų bendruo
menės pirmininkas Rafaelis Genys 
pasakojo, kad "Ješivos“ rabinų semi
nariją yra baigęs J. Freudentalis, ku
rio vardu pavadinta sinagoga Berly
ne. Tad Erfurto žydai panoro aplan
kyti su Vokietijos žydų rabino gyve
nimu susijusias vietas. Telšių žydų 
bendruomenė ketina buvusiame si
nagogos pastate steigti Žemaitijos 
žydų istorijos muziejų. Svečiai iš 
Erfurto žadėjo prie to prisidėti. Jie 
padovanojo eksponatą - suvenyrinį 
koklį, kuriame pavaizduota "Ješi
vos“ auklėtinio vardu pavadinta Ber
lyno sinagoga. Erfurto žydų delega
ciją lydėjo laikraščio "Lietuvos Je
ruzalė“ redaktorius G. Smoliakovas.

Pasak R. Genio, "Ješivos“ rabinų 
seminariją gerai žino pasaulio žydai. 
Trys buvę šios seminarijos auklėti
niai JAV Klyvlendo mieste atidarė 
rabinų seminariją, kurią pavadino 
Žemaitijos sostinės vardu - "Tel
šiai“.

"Kretinsos pranciškonai“

Apie juos "Respublikoje“ 05 02 
rašoma Algio Kuklio straipsnyje.

Suėjo penkeri metai, kai "prisi
kėlęs iš numirusiųjų“ vėl įprastą gy
venimą gyvena Kretingos pranciš
konų vienuolynas, pamėgtas užsie
nio ir mūsų turistų. Pranciškonų 
bažnyčia ir vienuolynas Kretingoje

Po susitikimo su Z. Brzezinskiu 
Prezidentas A. Brazauskas žurnalis
tams sakė su svečiu daugiausia dė
mesio skyrę pokalbiui apie Lietuvos 
santykius su kaimynais, buvo aptar
tos ir NATO plėtimosi galimybės. 
JAV politologas ypač domėjosi Lie
tuvos Prezidento nuomone apie Bal
tarusijoje ir Ukrainoje vykstančius 
procesus. A. Brazauskas pasidžiaugė, 
jog jo ir svečio nuomonės apie užsie
nio politikos procesus gana panašios, 
todėl Prezidentas sakė nematąs reika
lo koreguoti ligšiolinę Lietuvos už
sienio politiką.

Svečio garbei Prezidento sureng
tuose pietuose dalyvavo ir Seimo pir
mininkas Č. Juršėnas. Kaip pirminin
kas pasakė "Respublikai“, Z. Brze
zinskis ypač domėjosi, kaip žmonės 
reaguoja į ekskomunistų sugrįžimą 
valdžion. Svečias, Č. Juršėno teigi
mu, labai palankiai įvertino viešą 
LKP atsiprašymą už partijos nusikal
timus. LKP yra bene vienintelė iš vi
sų buvusių Rytų Europos komunistų 
partijų, žengusį tokį žingsnį. Po pietų 
Z. Brzezinskis susitiko su užsienio 
reikalų ministru P. Gyliu, Lietuvos 
diplomatais.

Vėliau svečias bendravo su Vil
niaus universiteto vadovais ir akade
mine visuomene, kuriai vietoj paskai
tos pasiūlė diskusiją. Z. Brzezinskis 
sakė, jog geriausia Lietuvos politika 
Rusijos atžvilgiu būtų "lankstus ryž
tingumas“. Lietuva, sakė svečias, turi 
būti ryžtinga dėl savo nepriklauso
mybės, suvereniteto, bet bendrauti su 
Rusija ji turi kaip su potencialiu 
Europos bendrijos nariu. JAV polito
logas paprieštaravo teiginiui, jog Če
čėnijos įvykiai rodo, kad Vakarai ne
ateitų į pagalbą, jei Rusija pradėtų 

buvo pastatyti XVII a. pirmoje pusė
je. Iš senų laikų išlikęs legendinis pa
sakojimas apie požemiuose atrastus 
vienuolius, kuriuos užmūrijo švedai. 
Tačiau jau ne legenda, o žiauri realy
bė buvo laikas, kai sovietai panaikino 
vienuolyną, o šeimininkus ištrėmė į 
Sibirą, iš kurio jie negrįžo.

Šiuo metu vienuolyne nuolat gy
vena apie dešimt vienuolių. Ilgiau ar 
trumpiau čia apsistoja ir pranciško
nai, atvykę iš JAV, Vokietijos, Itali
jos, kitų šalių.

Visi vienuoliai užsiima konkrečia 
veikla. Pavyzdžiui, Tėvo Leopoldo 
(jis atvyko iš Vokietijos ir jau šiek 
tiek pramoko lietuviškai) dėka vie
nuolyne atsirado labdaros vaistinė so
cialiai remtiniems parapijiečiams, o 
labdaros valgyklą įkūrė jaunas pran
ciškonas Tėvas Antanas, kilęs iš 
Dzūkijos. Vienuolynas rūpinasi ir ka
talikiška mokykla-gimnazija, viena iš 
seniausių mokyklų šiose apylinkėse. 
Kretingos bažnyčioje vyksta Lietu
vos bažnytinės muzikos šv. Cecilijos 
draugijos renginiai, sekmadienio šv. 
Mišiose dažnai galima išgirsti nuos
tabų grigališkąjį giedojimą.

Stakliškėse bus 
naujas cechas

Taip vadinasi Albino Anužio pasakoji
mas "Dienoje“ 05 02.

Kaip ir daugelis Lietuvos įmonių, 
Stakliškių uždaroji akcinė bendrovė 
"Lietuviškas midus“ pastaraisiais 
metais turėjo nemažai ekonominių 
sunkumų. Bendrovės produkcija 
gaminama iš vietinių žaliavų - me
daus, vaistažolių, vaisių, uogų, kurios 
yra brangesnės už kitų panašią pro
dukciją gaminančių įmonių žaliavas. 
Pernai "Lietuviškas midus“ pardavė 
27,1 tūkstančio dekalitrų midaus ir 
trauktinių, t. y. 16 tūkstančių dekalit
rų mažiau negu užpernai. Tačiau pel
no įmonė turėjo. Tokį rezultatą di

Profesorius Zbigniew Brzezinski (kairėje) ir Lietuvos Seimo narys dr. 
Kazys Bobelis Lieuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje po lenkų 
knygų parodos atidarymo. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.
vykdyti agresiją prieš Baltijos vals
tybes. Pasak Z. Brzezinskio, Vaka
ruose Čečėnija yra mažai žinoma, o 
Rusijai pavyko įtikinti, jog visi če
čėnai - mafijos nariai. "Tačiau jei kas 
nors panašaus atsitiktų Baltijos val
stybėse, Vakarų reakcija būtų kito
kia“, - tvirtino kovos su komunizmu 
strategas. Tiesa, jis pasakė, jog kari
nių priemonių ir tuo atveju nežinia ar 
būtų griebtasi.

Z. Brzezinskis išskyrė tris perei
namojo laikotarpio postsocialisti
niuose kraštuose pakopas. Pirmoji 
trunka nuo vienerių iki penkerių 
metų - tai politinis transformavimas 

džia dalimi lėmė tai, kad pusė pro
dukcijos buvo supilstyta į suvenyrinę 
tarą. Ją bendrovė perka Vokietijoje 
ir Čekijoje. Dėl to šiek tiek padidėjo 
susidomėjimas "Lietuviško midaus“ 
produkcija ir šalies viduje, ir už
sienyje.

Nemažai pajamų gauta už naują 
produkciją - gaivinamuosius gėri
mus, kurie pilstomi į pusantro litro 
talpos plastmasinius butelius. Gėri
mai gaminami iš natūralių žaliavų, 
yra geresnės kokybės už panašius 
gėrimus, atvežamus iš Lenkijos, bet 
ir brangesni. Pirkėjai, atrodo, vis la
biau paiso kokybės, nes praėjusią 
žiemą per vieną mėnesį Stakliškių 
įmonės gaivinamųjų gėrimų buvo 
nuperkama daugiau negu per vieną 
praėjusių metų karštos vasaros mė
nesį. Be abejo, įtakos turėjo ir Vy
riausybės padidinti importuojamų 
gaivinamųjų gėrimų muito mokes
čiai. Naujai produkcijai gaminti rei
kėjo naujų įrenginių. Iš bendros JAV 
ir Lietuvos firmos "AMERVIL“ ben
drovė pirko jau naudotus vokiškus 
šių gėrimų gamybos įrenginius. Kol 
kas jie dirba ne visu pajėgumu. 
Pradėjus gaminti naują produkciją, 
įmonėje atsirado naujų darbo vietų. 
Dabar Stakliškių akcinėje bendrovėje 
dirba 113 žmonių. Jei gėrimai bus 
paklausūs, jų gamyba didės. Anks
čiau plastmasinius butelius pirkdavo 
Lenkijoje, dabar juos atsiveža iš 
Klaipėdos. Tokia tara gaminama ir 
Kauno rajone.

Daugiausia produkcijos parduo
dama Lietuvoje, šiek tiek Vokietijoje, 
Liuksemburge, Rusijoje. Stengiamasi 
plačiau reklamuoti savo gėrimus. 
"Lietuviškas midus“ dalyvavo paro
dose Maskvoje, Suomijoje, Lenkijo
je. Buvo gauti kvietimai parodyti sa
vo produkciją Paryžiuje, Londone, 
bet tokioms tolimoms išvykoms 
įmonė neturi lėšų.

Šiuo metu Stakliškių uždarojoje 
akcinėje bendrovėje rengiamas nau
jas suvenyrinės produkcijos gamybos 
cechas. Įrenginiai pirkti Lenkijoje.

ir ekonominis stabilizavimas, antroji 
- nuo 5 iki 10 m. - ekonominis trans
formavimas ir politinis stabilizavi
mas, trečioji - tikros politinės kul
tūros atsiradimas. Pasak JAV politol
ogo, į paskutinių fazę jau įžengė 
Lenkija, Vengrija ir Čekija. Lietuvi 
anot svečio, kol kas yra tarp pirmo
sios pakopos pabaigos ir antrosios 
pradžios, o Rusija - ant pirmojo pir
mos pakopos laiptelio.

Susitikimas Vilniaus universitete 
buvo paskutinė garsiojo svečio vieš
nagės dalis. Iš mūsų sostinės Z. Brze
zinskis išvyko į Varšuvą.

Erika Umbrasaite

Sulaikytas buvęs 
’’Lietuvos aido“ vadovas

Apie tai 05 02 "Lietuvos ryte' 
praneša Ainis Gurevičius

"Vakar vakare, apie 18 vai. 30 
min., po apklausos Vilniaus vyriau
siajame policijos komisariate į 
areštinę uždarytas buvęs "Lietuvos 
aido“ vyriausiasis redaktorius Sau
lius Stoma, pastaruoju metu - lais
vas žurnalistas, rašąs komentarus 
"Lietuvos ryto“ pirmadienio nume
riams. Jis įtariamas paskolos pa
naudojimu ne pagal paskirtį ir va
gyste dideliu mastu. Šias dvi bylas 
sausio 31-ąją ir kovo 14 dieną iš
kėlė sostinės ekonominė policija. 
Dabar jos yra Vilniaus vyriausiojo 
policijos komisariato tardymo val
dyboje. Iki šiol S. Stoma buvo ap
klausiamas kaip liudytojas. Vakar 
jis jau apklaustas kaip įtariamasis. 
Apie sulaikymą S. Stoma sužinojo 
atvykęs pas tardytoją D. Macijevs- 
kienę.

Anot liudytojų, S. Stoma paėmė 
150 tūkstančių JAV dolerių kreditą 
ir, kitiems uždarosios akcinės ben
drovės "Lietuvos aidas“ nariams 
nežinant, 130 tūkstančių paskolino 
bendrovei "Deira“ už 60 procentų 
metinių palūkanų. ("Deiros" gene
ralinis direktorius D. Glušakovas, 
prisiskolinęs kelis milijonus dole
rių, dabar slapstosi.) Kita byla iš
kelta dėl dingusių 15 tūkstančių do
lerių, gautų už "Lietuvos aido“ pre
numeratą užsienyje.“

S. Stomos namuose buvo pada
ryta krata, tačiau, pasak "Lietuvos 
ryto“, nieko įdomaus nerasta. Pa
klausta, kodėl eksredaktoriuš sulai
kytas (jis nekelia grėsmės, nesi- 
slapsto ir t. t.), tardytoja pacitavo 
Baudžiamojo proceso kodeksą, ku
riame rašoma, jog įtariamasis gali 
būti sulaikytas, kad jis padarė sun
kų nusikaltimą (pavyzdžiui, pasi
savinti prenumeratos pinigai). Per 
tris paras turi būti nuspręsta, ar S. 
Stomą paleisti, ar suimti.

V. Dimas
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Seime
Politikai nesutaria 

dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams

Diplomatas ir filosofas Antanas Nesavas

**• Kaip jau rašėme, balandžio 27 
dieną 94 Seimo nariai vienbalsiai ra
tifikavo Europos Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konven
ciją ir tris jos protokolus. Neratifi
kuotas liko 1 -asis protokolas dėl nuo
savybės, kuriame teigiama, jog iš 
nieko negali būti atima jo nuosavybė, 
nebent visuomenės interesais ir tik 
remiantis įstatymais arba tarptautinės 
teisės bendraisiais principais. Nusa
vinta žemė turi būti atlyginta visiškai, 
nedelsiant ir tikrai - ne obligacijomis 
arba čekiais. Tačiau įstatymo rengėjų 
nuomone, negalima pasiduoti Euro
pos kontrolei, kol šalyje normaliai 
neveikia nei Lietuvos Konstitucija, 
nei nuosavybės atgavimo įstatymai. 
Apie tai kalbėjo ir balandžio 25 d. 
surengtoje konferencijoje Centro są
jungos (CS) vadovai. CS tarybos pir
mininkas, Seimo vicepirmininkas E. 
Bičkauskas ragino neskubėti keisti 
Konstitucijos 47-ąjį straipsnį, nes 
nebaigta grąžinti žemę patiems Lie
tuvos piliečiams, nesuformuoti že
mės pardavimo principai. CS pirmi
ninkas R. Ozolas neigė, kad Europos 
Sąjunga verčia Lietuvą priimti to 
straipsnio pataisą. Jį reikės keisti tik 
įstojus į ES - 2000-aisiais arba net 
2005-aisiais. Pasak jo, užsienio in
vesticijas stabdo tik šalies politinis 
nestabilumas nepastovūs įstatymai.

Balandžio.27 dieną baigėsi užsie
nio ekspertų seminaras dėl Konstitu
cijos 47 straipsnio. JTO atstovas Lie
tuvoje J. Lissner pasakė, kad šiai or
ganizacijai ne taip svarbu, ar Lietuva 
nuspręs parduoti žemę užsienieči
ams, ar ne, svarbiausia, kad šalies po
litikai žinotų visus galimus to reikalo 
sprendimo-būdus. Dabartinė konsti
tucija sudaro tam tikrų kliūčių sie
kiant narystės ES ir ekonominės pa
žangos bei norint apsisaugoti nuo 
spekuliacijos žeme. Balandžio 27 
dieną, seminare aptariant 47 straips
nio pataisą, pasisakė Tautininkų par
tijos pirmininko pavaduotojas M. 
Treinys. Jo žodžiais, "tauta liks be 
žemės“, jeigu ji bus parduodama už
sieniečiams be apribojimų, jei visiš
kai neparduodama, - "žemė liks be 
tautos“. Tautos pažangos partijos 
(TPP) pirmininkas E. Klumbys tei
gė, kad Vilniaus ir Klaipėdos kraš
tuose žemę supirks fiktyvios lenkų ir 
vokiečių firmos, o kitur - Rusijos tur
tuoliai. TPP pasisakė prieš žemės 
pardavimą ne Lietuvos piliečiams, 
tam pritarė ir jaunalietuviai. Centro 
sąjungos atstovai mano, kad •ateityje 
galima būtų parduoti žemę užsie
niečiams, tačiau tik visai visuomenei 
tai apsvarsčius ir turint mechanizmą, 
kuris reguliuotų, kokią ir kokiems 
tikslams žemę parduoti.

Balandžio 27 d. Seime toliau 
ginčytasi dėl LKP-LDDP turto. Opo
zicija pasiūlė inventorizuoti LDDP 
turtą. Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos (LKDP) frakcijos vardu 
kalbėjęs J. Kryževičius pareiškė, jog 
"Seime negalima netgi svarstyti tokio 
projekto, nes jis grindžiamas nesude
rinama su 1990 metų Kovo 11-osios 
aktu nuostata, kad okupacinė SSSR 
valdžios struktūra - KPSS padalinys - 
turėjo teisėtai įgyto turto, todėl iš jo, 
lyg iš teisės subjekto, jis teisėtai 
paimtas”. LKDP tikra, kad- "jokia 
SSSR institucija negalėjo teisėtai 
įsigyti Lietuvoje jokio turto, nes visas 
KPSS naudotas Lietuvoje turtas, ne
priklausomai nuo struktūros dalini
mosi arba pavadinimo keitimo, yra 
neginčijama LR nuosavybė. Ją vals
tybė susigrąžino, bet ne pasiėmė”. 
Tačiau Seimo daugumos nuomonės 
tai nepakeitė. J. Bematonio pateiktam 
projektui pritarta. Sudaryta komisija, 
kuri aiškinsis LKP turto likimą. Ba

landžio 28 d. spaudos konferencijoje 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) pirmininkas A. Sakalas pa
reiškė, kad LDDP į "Respublikos” 
publikacijas reagavo nesolidžiai, ne
siėmė aiškintis paskelbtų faktų, bet 
užsipuolė laikraštį ir straipsnių 
autorę. A. Sakalas pasipiktino ir 
LDDP pretenzijomis susigrąžinti 
"Valstiečių laikraštį”. Gegužės 2 
dieną jis kreipėsi į ministrą pirminin
ką A. Šleževičių, ragindamas panau
doti savo asmeninę įtaką, kad būtų 
atsisakyta iš naujo peržiūrėti šio jau 
seniai, pagal tuometinės Vyriausybės 
nutarimą, privatizuoto leidinio įsigiji
mo teisėtumą.
*■*- Balandžio 28 dieną LDDP frakci
jos atstovas Seime M. Visokavičius 
ragino kurti naują partiją, kuri gintų 
darbininkų interesus, nes, pasak jo, 
iki šiol nė viena, netgi LDDP, to 
nedarė.
** Gegužės 1-ąją tradicinėje opozi- 
jos spaudos konferencijoje prof. V. 
Landsbergis kalbėjo apie užsitęsusį 
Rusijos ir Čečėnijos karą, perspėjo, 
kad LKP- SSKP lyderis M.Buroke- 
vičius, kurio tardymas jau baigtas ir 
kuris turi būti teisiamas už nusikalti
mus Lietuvai, prieš pat savo teismą 
"gali sunkiai susirgti ir neliudyti”. 
Tėvynės Sąjungos pirmininkas kri
tikavo Užsienio reikalų ministeriją, 
kad ji vadina tik "skrydžių draudi
mu” draudimą Rusijos orlaiviams 
skraidyti virš Lietuvos, tarsi tie lėktu
vai turėtų teisę skraidyti: "skrydžiai 
turėtų būti leidžiami tik išimtinais at
vejais, kaip geros valios ženklas Ru
sijai.“ Apie tai redakcijai pranešė 
opozijos atstovė spaudai R. Rastaus- 
kienė.

Gegužės 1 -ąją Seime tylos minu
te pagerbtas Gruzijoje žuvusio diplo
mato A. Nesavo atminimas.

Gegužės 1-ąją taip pat priimti keli 
nutarimai, pagal kuriuos Lietuvoje 
turės būti taikoma Europos žmogaus 
teisių konvencija.

Per Vyriausybės pusvalandį kal
bėjo susisiekimo ministras J. Biržiš- 
kis. Jis sakė, kad prieš 2 metus iš 
"Jetstar” už 2,5 milijono JAV dolerių 
pirktas lėktuvas gali skristi nenutūpęs 
5 tūkst. kilometrų, jo skrydžiams ap
tarnauti išleista 400 tūkst. litų, o pa
jamų gauta 439 tūkst. litų. Tai bran
gus valstybinėms delegacijoms skrai
dinti skirtas orlaivis, priminė minist
ras.

Per pertrauką tarp posėdžių su 
Tėvynės Sąjungos (TS) frakcija su
sitiko vidaus reikalų (VR) ministras 
R. Vaitekūnas. Frakcijos nario V. 
Žiemelio teigimu, policija neįves 
tvarkos šalyje be visuomenės para
mos, o įstatymai pirmiausia numato 
savanorių pagalbą. Neseniai įsikūrusi 
TS Savivaldybių sąjunga iškėlė šūkį: 
"Stabdyk nusikalstamumą!” VR mi
nistras jam pritarė, tačiaus ragino pir
miausia stiprinti profesionaliosios 
policijos jėgas, o VRM atiduoti visas 
jai iš biudžeto paskirtas lėšas, ne tik 
tuos 60 proc., kuriuos ministerija 
gavo šiais metais. TS frakcijos atsto
vai teigė, kad Lietuvoje yra žmonių, 
kurie pasirengę įvesti tvarką. Salyje 
be jokio atlyginimo, bet VR minist
ras R. Veitekūnas prašė parlamentarų 
sukurti įstatyminę bazę, pagal kurią 
policijos pajėgos ir "žaliaraiščiais” 
vadinami visuomenės tvarkdariai 
galėtų bendradarbiauti gaudydami 
nusikaltėlius, patruliuodami gatvėse 
ir kitur. Be to, TS frakcija, kaip akci
jos organizatorė, turėtų pati parengti 
ir pateikti Seimui svarstyti būtinų įs
tatyminių aktų projektus. Juos pri
ėmus galima būtų kalbėti apie tikrą 
bendradarbiavimą, kalbėjo ministras.

Ona Mickevičiūtė

Naktį iš balandžio 29-osios į 30- 
ąją autokatastrofoje Tbilisyje žuvo 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos patarėjas, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) misijos Gruzijoje narys 47 
metų daktaras Antanas Nesavas.

Gegužės 2-ąją "Lietuvos rytas“, 
remdamasis Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos sekretoriumi R. 
Šidlausku, rašė, kad oficialių žinių 
iš Tbilisio, kur vyksta tyrimas dėl 
A. Nesavo mirties, dar negauta, ap
linkybės tikslinamos. Kalbėdamas 
su Gruzijos užsienio reikalų minis
terijos bei ESBO misijos Gruzijoje 
nariais, R. Šidlauskas buvo infor
muotas, jog balandžio 29-osios 
naktį, vairuodamas tarnybinį džipą 
"Mitsubishi“, drauge su trimis mo
terimis (viena - Gruzijos užsienio 
reikalų ministerijos darbuotoja, 
kitos dvi - ESBO misijos narės), A. 
Nesavas vyko iš susitikimo su vi
suomene. Jo vairuojamas automobi
lis susidūrė su šarvuočiu, stovėjusiu 
be šviesų. Operacijos metu ligoni
nėje A. Nesavas mirė. Be Lietuvos 
diplomato, žuvo viena Gruzijos pi
lietė, yra sužeistų. Reuter-Eltos pra
nešimu, ESBO misijos džipas, ku
riuo važiavo A. Nesavas, įsirėžė į 
tanką. Pasak misijos atstovo spau
dai Kriso Tomkovskio, Tbilisyje 
ESBO misijoje dirbo 15 narių, kurie 
stebėjo konfliktus ir kaip laikomasi 
žmogaus teisių Gruzijoje. "Jie pas
tatė tanką vidury kelio, visai be 
šviesų. Jis bandė pasukti dešinėn, 
bet vis tiek įsirėžė tiesiai į tanką“, - 
papasakojo K. Tomkovskis. Jo tei
gimu, du bendrakeleiviai nugabenti 
į ligoninę, vieno būklė sunki. Nelai
mė atsitiko netrukus po vidurnak
čio. Pastaruoju metu Gruzijos vi
daus reikalų ministerija išdėstė 
sostinėje kelis šarvuotus automobi
lius, nes jau trejetą parų imtasi prie
monių prieš ginkluotus nusikaltėlius 
Tbilisio gatvėse. Kaip BNS kores
pondentas sužinojo Lietuvos URM 
daugiašalių santykių skyriuje, Lie
tuva sieks kartu su ESBO ištirti dip
lomato žūties aplinkybes.

Antanas Nesavas į ESBO misiją 
Gruzijoje buvo komandiruotas 
1994 m. rugsėjo 24 d. Prieš tą ko
mandiruotę (1994 m. rugsėjo 1 d.) 
jam buvo suteiktas diplomatinis pa
tarėjo rangas. Jo tarnybos Gruzijoje 
laikas baigėsi šiemet kovo 23 d. Jis 
sutiko pratęsti darbą dar porą mė
nesių. Į Lietuvą turėjo grįžti gegu
žės pabaigoje.

A. Nesavas gerai žinomas ir 
buvo pažįstamas Didžiojoje Brita
nijoje gyvenantiems lietuviams, nes 
yra mokęsis Londone, ten porą 
metų dirbo Lietuvos ambasadoje, 
buvo dažnas svečias tautiečių susi
būrimuose, jų mėgstamas.

Antanas Nesavas gimė Prienų 
rajone Veiveriuose 1948 metų ba
landžio 5 dieną tarnautojų šeimoje. 
1966 metais baigė vidurinę mokyk
lą Kaune, 1971 metais - Vilniaus

Mano prisiminimai apie dr. Antaną
Pirmą kartą su dr. Antanu Nesa

vu pasimačiau dar Lietuvos atgimi
mo laikotarpiu, kada jis atvyko į 
Didžiosios Britanijos sostinę sta
žuotis London School of Econo
mics. Teko pirmą dieną jį palydėti į 
šią garsią Londono mokyklą. Jo 
stažuotės metu draugavome ir prie 
stiklo alaus, daug diskutuodami 
apie atgimstančios Lietuvos proble
mas. Dr. Antanas buvo ateities vizi
jos žmogus: ką aptarinėjome dau
giau negu prieš penkerius metus, ką 
jis man pranašavo, Lietuva šiandien 
išgyvena.

Paskelbus Lietuvos nepriklauso

universiteto istorijos fakultetą. Nuo
1974 metų dirbo Vilniaus universite
to filosofijos istorijos katedros dėsty
toju, o nuo 1980 m. - Lietuvos Moks
lų Akademijos filosofijos katedroje.
1975 metais jis apgynė filosofijos 
mokslų kandidato disertaciją. Jį buvo 
skirta neofroidizmo socialinei filoso
fijai, daugiausia pasaulinio garso psi
choanalitiko ir socialinio filosofo 
Ericho Fromm'o socialinėms bei eti
nėms pažiūroms. Jį domino ir moks
liniai vertimai: A. Nesavas yra išver
tęs filosofijos klasikos tekstų įvai
rioms chrestomatijoms bei leidi
niams, pasirodžiusiems Lietuvoje; 
kaip pats yra įvertinęs, jo pagrindi
niai vertimai du: E.Fromm'o knyga 
"Religija ir psichoanalizė“ (kartu su 
A.Degučiu) ir žymaus XVIII a. britų 
mąstytojo bei bažnyčios veikėjo 
George Berkeley metafizinis trak
tatas "Apie Žmogiškojo pažinimo 
principus“. Dirbdamas Londone am
basadoje sugebėjo rasti laiko padir
bėti prie garsaus dabarties sociologo 
Thomas Luckmann knygos "Nema
toma religija“ vertimo rankraščio. 
1989 metų pavasarį A. Nesavas gavo 
pranešimą, kad jam paskirta garsiojo 
Alexander von Humboldt'o fondo, 
esančio Vokietijoje, mokslinė stipen
dija. Tų pačių metų liepos mėnesį jis 
atsirado Freiburgo, o vėliau Konstan
co universitete (VFR), kur praleido 
dvejus metus. 1992 metų pradžioje 
tas pats fondas jam sudarė sąlygas 
tris mėnesius pasimokyti Londono 
ekonomikos mokykloje. Tada jis pir
mąkart susitiko ir bendravo su kai 
kuriais Jungtinės Karalystės sostinėje 
gyvenančiais lietuviais. Per stažuotes 
Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje 
A. Nesavas susipažino su tų šalių 
akademiniu, kultūriniu ir politiniu 
gyvenimu, dalyvavo įvairiuose mok
slo simpoziumuose, politiniuose dis
putuose. Likvidavus MA filosofijos 
katedrą, laikinai dirbo Filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto vyr. 
moksliniu bendradarbiu.

1991 m. spalio mėnesį pradėjo 
dirbti LR užsienio reikalų ministeri
jos Vakarų Europos šalių skyriuje. 
Būdamas pirmuoju sekretoriumi, 
kaip yra pasakojęs "Europos lietu
viui“, daugiausia laiko skyrė Vokie

mybę, jo širdis buvo pilna tokio 
džiaugsmo, kad aš jam net pavy
dėjau.

Po stažuotės dr.Antanas prieš 
išvykdamas namo atsisveikindamas 
pasakė, kad pasimatysime Lietu
voje.

Praėjus neilgam laikui dr. Anta
nas Nesavas vėl atsirado Londone, 
bet jau kaip Lietuvos ambasados 
patarėjas, po kurio laiko tapęs laiki
nuoju patikėtiniu. Atstovauti Lietu
vai Jungtinėje Karalystėje jam teko 
pačiu sunkiausiu laiku, tai buvo la
bai nelengva ir sudėtinga diplomato 
veikla. Jam beveik vienam reikėjo 

tijos ir Didžiosios Britanijos vals
tybėms. Prisiminkime, kad 1991 
metų rudenį Lietuvą užgriuvo 
pasaulio valstybių diplomatinio pri
pažinimo lavina, tai buvo užsienio 
diplomatinių misijų steigimo Vil
niuje metas. A. Nesavas buvo tų 
įvykių sūkuryje, jam teko susitiki
nėti ir bendrauti su daugeliu užsie
nio atstovų, tada su trumpais vizi
tais pirmąkart aplankydavusių mū
sų kraštą ar čia atvykusių dirbti. A. 
Nesavas yra pasakojęs, jog buvo 
ženklų, kad jam patikės diplomatinį 
darbą Vokietijoje, bet 1992 m. ba
landžio 24 d. jis paskiriamas LR 
ambasados Jungtinėje Karalystėje 
patarėju politikai. Nuo 1993 m. lie
pos 1 d. - Lietuvos Respublikos lai
kinasis reikalų patikėtinis šioje 
valstybėje. Eidamas tas pareigas, 
A. Nesavas buvo atidus "Europos 
lietuviui" - gaudavome pranešimų 
apie įdomesnius ambasados Lon
done darbus. Antano Nesavo ini
ciatyva 1994 m. pradžioje įkurta 
Britanijos-Lietuvos draugija (Bri
tish-Lithuanian Society). Jos pirmi
ninku buvo išrinktas lordas Ennals, 
taryboje - žymūs Britanijos poli
tikos, biznio, mokslo veikėjai.

Po to, kai 1993 m. birželio mė
nesį iš Lietuvos Respublikos nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje pareigų 
atsistatydino V. Balickas, vienas 
rimčiausių pretendentų į tą postą 
atrodė Antanas Nesavas. Tokių vil
čių turėjo ir jis pats. Bet valdančia
jai LDDP A. Nesavo kandidatūra į 
ambasadorius Didžiojoje Britani
joje pasirodė nepriimtina (gal todėl, 
kad jis diplomato karjerą pradėjo 
"A. Saudargo laikais“. Beje, prisi
mindamas A. Nesavą, buvęs užsie
nio reikalų ministras, Seimo užsie
nio reikalų komiteto narys Algirdas 
Saudargas "Lietuvos rytui“ sakė, 
kad jis buvo iš pirmosios Lietuvos 
diplomatų komandos. "Tai - pirma
sis Lietuvos diplomatas, žuvęs 
eidamas pareigas darbo vietoje“, - 
teigė A. Saudargas.).

Grįžęs iš Londono į Vilnių A. 
Nesavas nuo 1994 m. gegužės 4 
dienos iki komandiruotės į Gruziją 
dirbo patarėju Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje.

Antano Nesavo žūtis - didelis 
atgimstančios Lietuvos diplomati
jos praradimas. "Netekome puikaus 
diplomato, nuoširdaus bičiulio ir 
kolegos. Antano Nesavo darbai, 
nuveikti Lietuvos labui, - tai atmin
tis, kuri ilgai gyvens Jį pažinojusių 
žmonių širdyse“, - rašoma Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų mi
nisterijos spaudai išplatintame ne
krologe, kurįpaskelbė visi pagrin
diniai šalies dienraščiai.

Velionis buvo pašarvotas Vil
niuje, Šv. Jono bažnyčioje. Palaido
tas gegužės 5 dieną Garliavos Jo
nučių kapinėse Kauno rajone.

elr

daug dirbti ir dalyvauti įvairiuose, 
susitikimuose, renginiuose, kad 
Lietuvai būtų tinkamai atstovauja
ma. Tuo pat metu jis be dėmesio 
nepaliko Didžiosios Britanijos lie
tuviškos bendruomenės - jam labai 
rūpėjo, kad ji būtų stipri ir dar
binga.

Kai išgirdau, kad dr. Antanas 
žuvo, manyje kilo jausmas, jog pra
radau dalį savo širdies. Jaunas, tu
rėjęs ateities viziją ir mylėjęs savo 
kraštą kaip pats save, šiandien jau 
ne tarp mūsų.

Stasys Kasparas 
Londonas
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Keičiasi metai ir keičiasi nuotoliai
Egzodo rašytojų autobiografijas perskaičius

Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla savo penktojo gimtadienio 
proga padovanojo skaitytojams 75- 
ąjį leidinį - labai įdomią ir reikalin
gą knygą: didelį 880 puslapių tomą 
’’Egzodo rašytojai. Autobiografijos“ 
(tiražas - 5000 egzempliorių). Kny
gos parengėjai - ilgametė “Vagos“ 
leidyklos redaktorė A. Mickienė ir 
žinomas išeivijos literatūros tyrinė
tojas, šiuo metu Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius A. T. 
Antanaitis jubiliejinio vakaro metu 
Vilniuje gausiai susirinkusiems lite
ratūros ir knygos bičiuliams papasa
kojo, kaip gimė ir klostėsi šis neeili
nis leidinys. Jo gimtuvės ir kūdi
kystė buvo gana sudėtingos, daug 
jėgų ir kantrybės pareikalavusios.

Knyga tarytum pratęsė rašytojų 
autobiografijų žanro Lietuvoje tradi
cijas, kurių užuomazga reikėtų lai
kyti pirmuosius ir antruosius ’’Vai
nikus“ (1921 ir 1936 m.), ’’Žemaičių 
poezijos antalogiją" (1938 m.), kitas 
panašaus pobūdžio knygas. Prade
dant 1957 m. okupuotoje Lietuvoje 
kas dešimti metai išeidavo labai po
puliarios rašytojų autobiografijų 
knygos. Ketvirtoji iš jų - dvitomis - 
pasirodė jau Atgimimui prasidėjus, 
1989 metais. Joje išspausdintos 
autobiografijos ar ne 283 Lietuvoje 
gyvenančių (ar gyvenusių) rašytojų. 
Visos anos knygos, turinčios, be 
abejo, laiko antspaudą ir nevisada 
atitinkančios tiesą, dabar yra virtu
sios bibliografinėmis retenybėmis.

Tačiau į gimtinę grįžo išeivijos 
rašytojų kūryba. O daugelio jų kny
gos, netgi vardai, jaunosios kartos 
skaitytojui ligi šiolei dar nežinoma 
žemė. Padaryti šią žemę žinoma nuo 
pirmųjų Atgimimo dienų pamėgino 
anuo metu populiarus žurnalas 
’’Knygnešys“. Įsivedę skyrių “Ana
pus Atlanto“, leidinio redaktoriai 
paprašė jam vadovauti egzodo lite
ratūros žinovą, "Akiračių“ ir kitų 
periodinių leidinių bendradarbį A. 
T. Antanaitį, kuris ir pradėjo vieną 
po kito “parvesdinėti“ į gimtąjį 
kraštą geriausius lietuvių išeivijos 
autorius. Vėliau gimė idėja tuos vi
sus pristatymus paversti knyga. Juo
lab, kad “Knygnešio“ apimtis ir pe
riodiškumas nebuvo pakankami pla
čiau ir išsamiau supažindinti su lie
tuvių rašytojais, ne savo valia atsi
dūrusiais toli nuo Baltijos krantų.

Rengti knygą buvo paprašyti A. 
T. Antanaitis ir anksčiau panašias 

knygas ruošusi bei redagavusi A. 
Mickienė. "Knygnešio“ sukauptos 
medžiagos aiškiai nepakako ir teko 
asmeniškai kreiptis į visus Rašytojų 
draugijos narius laiškais, prašant 
juos parašyti sumanytam leidiniui. 
Ne visi sutiko. Buvo tokių, kurie sa
kėsi iš principo nemėgstantys rašyti 
autobiografijų, pasak jų, atlikti išpa
žinčių nesitikint išrišimo. Tada teko 
kreiptis į archyvus, laikraščių ir žur
nalų redakcijas, atskirus asmenis.

Nežinia, kiek išeivijos rašytojų 
asmeniškai atsiliepė į kolegų iš tė
viškės prašymą, tačiau knygoje at
spausdintos 125 egzodo rašytojų 
autografijos (nuo garbingojo Vydū
no, gimusio 1868 metais, iki beveik 
šimtmečiu vėliau į šį pasaulį atėju
sios Audros Kubiliūtės; gimusi 1960 
m. Montrealyje, vėliau persikraus
čiusi į Čikagą, gyvenusi įvairiuose 
Amerikos užkampiuose. Audra yra 
dviejų apysakų autorė). Ši knyga - 
ištisa ir skausminga lietuvių literatū
ros dalies istorija. Ją kūrė V. Krėvė 
ir B. Brazdžionis, M. Vaitkus ir K. 
Bradūnas, F. Kirša ir K. Almenas, J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė ir J. Šva- 
baitė, A. Vaičiulaitis ir P. Orintaitė, 
F. Neveravičius ir A. Baranauskas, 
P. Babickas ir D. Bindokienė-Bra- 
zytė, K. Barėnas ir E. Juodvalkė, M. 
Katiliškis ir N. Jankutė, L. Dovydė
nas ir L. Andriekus, H. Radauskas ir 
H. Nagys, S. Santvaras ir J. Nyka- 
Niliūnas, V. Tamulaitis ir A. Bariū- 
naitė-V/illeke, N. Mazalaitė ir I. 
Joerg-Naudžiūnaitė. Knygos įžango
je rengėjai ir leidėjai pateikė sąrašą 
talkininkų, palengvinusių leidinio 
gimimo sunkumus. Tai ir išeivijos, 
ir tėviškės rašytojų, jų šeimos narių, 
žurnalistų, redaktorių pavardės.

Daugelis Lietuvos skaitytojų apie 
kai kuriuos rašytojus sužinos tik pa
skaitę šią knygą.

Įvairūs žmonės, skirtingos patir
ties ir stažo literatai yra jos autoriai. 
Vieni jų pasitraukė iš Lietuvos, bū
dami pripažintais dailiosios raštijos 
meistrais, netgi klasikais, plačiai 
skaitomų - kartais ir premijuotų - 
knygų autoriais. Antri tebuvo iš
spausdinę vieną kitą eilėraštį ar ap
sakymą, parašę straipsnį ar tik ži
nutę į žurnalą ar laikraštį. Ir sklidini 
vilčių patekti į Parnasą. Tretieji lite
ratais tapo tremty, dažnai pėsčiomis 
pasitraukę iš Tėvynės, klajodami po 
DP stovyklų kamšatį ir skurdą, lie
dami prakaitą ir žalodami rankas

Leidinio autorių faksimilės kny
gos viršelyje.

fabrikuose ar kasyklose. Visi jie pri
valėjo atlikti darbo prievolę, atsidė
kodami svetimai šaliai už suteiktą 
pastogę ir duoną.

Juos visus jungė ne tik tremtinio 
dalia, svetimžemio ir bežemio ants
paudas, bet ir nenumaldomas troški
mas veiksmingiau padėti pavergtai 
Tėvynei. Rašė jie atotrūkiais, tam
siose ir tvankiose kamaraitėse, kvėp
telėję valandėlei kitai po kurtinan
čiai riaumojančių mašinų, slapčia 
nuo įtarių darbdavio akių. Rašė, ne
galvodami apie jokį honorarą, jo nei 
gaudami, nei laukdami, galinėda- 
miesi su skurdu ir alkiu. Čia gerai 
tinka ištrauka iš londoniškio Kazio 
Barėno autobiografijos. Rašytojas 
pasakoja apie savo rašymus, devy
netas metus vyniojant šeivas ir maz- 
giojant nutrūkusius siūlus Arčibaldo 
Armitažo medvilnės fabrike. O ten 
buvo parašyti "Tūbuoto gaidžio me
tai“, "Giedra visad grįžta“, "Karališ
koji diena“, "Atsitiktiniai susitiki
mai“, pluoštas apsakymų iš knygos 
"Kilogramas cukraus“. Kazys Barė
nas prisimena: "Rašydavau ant ma
žų lapelių - 6,5x9,5 cm dydžio. O 
namie kai ką perrašydavau iš jų į di
desnius. Tie lapeliai - tai rusvos 
spalvos atvežamų susukti siūlų ka
muolių etiketės. Vienoje pusėje - di
delis siūlų rūšį žymintis numeris, o 
kita - tuščia. Taigi tuos lapelius, nie
kam nebereikalingus, kai siūlus su
kabini ant mašinos virbų, įsidėdavau 
į kombinezono kišenę ir naudo
davau savo raštams. Maži, visi vie

nodo dydžio, tai man itin patogūs. 
Kai mašinos gerėliau eina, perdaug 
netrūksta siūlai, tai užrašai savo pa
sakojimo kokį sakinį ar ir keletą. Pa
matai nutrūkusius siūlus ar ateina 
laikas stabdyti kurią mašiną ir pilnas 
šeivas keisti tuščiomis - įbruki lape
lius kišenėn. Ne kažin kiek laiko bū
davo rašinėjimams, nes dviese dir
bome prie keturių mašinų ir kiek
vienas prižiūrėjome keturias puses, 
kiekvienoje po 150 šeivų, taigi vien
am darbininkui 600. Jei gerai, tai 
gerai, o kartais, jei koks oras, siūlai, 
būdavo, trūksta ir trūksta, ir jei ne
spėji visur apibėgti ir laiku surai
šioti, tai tie nutrukusieji ir apie kartis 
apsivynioja, tenka nupjaustyti. Ši
taip dažniausiai atsitikdavo, kai vie
ną mašiną sustabdęs keisdavai šei
vas ir šiek tiek užtrukdavai, kitas, 
einančias palikęs Dievo valiai. Bet, 
matyt, buvau nepeiktinas darbinin
kas, nes prievaizdas Albertas, net ir 
rašantį pamatęs, tik pastovėdavo 
prie mašinų galo ir nueidavo nesiba- 
ręs ir nieko nesakęs.“ Kitas knygas 
K. Barėnas prisipažįsta rašęs jau na
mie, Londone gyvendamas, dirbda
mas "Europos lietuvio“ ir "Nidos 
knygų klubo“ leidinių, o vėliau dar 
ir "Pradalgės“ metraščio redakto
rium ar jau pasitraukęs į pensiją.

Čia pravartu pacituoti ir J. Šva- 
baitę: "Amerika! Įsivaizduok: tu turi 
didelę gražią šeimą. Ir keliauji su ja 
per pasaulį, kaip baltas, baltas Braz
džionio žmogus. Tavo žmona nori 
būti prozininkė, poetė ar dailininkė. 
Pagalvok, šeimos intymaus gyveni
mo teritorijoje - žmona-motina-įstai- 
gos ar fabriko darbininkė-poetė! 
Skamba neįtikėtinai ir keistai. Poetą 
ar poetę įsivaizduojame veik visada 
su knyga rankoje, skaitantį, mąstantį 
vienumoje arba sau įkvėpimo ieš
kantį muziejuose, bibliotekose, ke
lionėse, bogemoje. O tavo žmona - 
poetė-prozininkė-dailininkė - skal
bia, lopo, verda per dienų dienas ne
sibaigiančiam rituale, neša ant pečių 
šeimos naštą. O kritikas reikalauja 
iš tos motinos-duonos dalintojos- 
skalbėjos-siuvėjos-virėjos-vaikų aša
rų šluostytojos-įstaigos darbininkas 
- ko? Gryniausios, geriausios kūry
bos! Kita vertus, turi teisę reikalauti 
iš kūrėjo geriausių jo kūrybos vai
sių.“

Be abejo, su panašiomis proble
momis susiduria ir kūrėjos, niekur iš 
savo kraštų neišklydusios, tačiau, 

kada tai vyksta svetimoj šaly, be 
saugios lietuviškos aplinkos, viskas 
tampa žymiai sudėtingiau.

Įvairių darbų, kad pragyventų, 
neišvengė mūsų klasikai, pripažinti 
metrai, tai patyrė ir einantys į litera
tūrą. Gal ta dalia aplenkė tik pačius 
jaunuosius, gimusius svetimuos 
kraštuos, kai jų tėvai buvo baigę 
tremties golgotas, sočiau ir patogiau 
įsikūrę. Tiesa, ir jie retai gaudavo 
honorarus, savo pinigais leido kny
gas, ieškojo rėmėjų, patys platino 
knygas. Be to, kaip prisipažino jau
niausia šios knygos autorė Audra 
Kubiliūtė, jiems stigo tvirtos ir pa
tikimos lietuviškos aplinkos, skur
dėje gimtosios kalbos žodis.

Kone visi knygos autoriai aktyvi
ai reiškėsi ir lietuviškame visuome
niniame gyvenime. Jie dalyvavo 
tremtyje atkurtos Lietuvos rašytojų 
organizacijos veikloje, buvo jos va
dovai, laikraščių ir žurnalų redakto
riai, dirbo pedagoginį darbą - mokė 
gimtosios kalbos ir kitų dalykų 
tremtin patekusias tautos atžalas, 
kūrė vaidintojų trupes, važinėjo po 
DP stovyklas, kur tik būrėsi lietuviai
- skaitė savo kūrybą, telkė tautiečius 
kovai dėl gimtojo krašto. To jie ne
metė ir patekę į Ameriką, Aust
raliją, Kanadą ar Britaniją.

Tai prisimena kone visi autoriai. 
Vieni su kartėliu ir grauduliu, o kiti
- atvirkščiai - stengiasi apie tai papa
sakoti linksmai, pasišaipydami ir iš 
savęs - "Dievo paukštelių“ ir iš per
dėtų, visur kliaučių ir priešų ieš
kančių "patriotų“.

Todėl visa knyga “Egzodo rašy
tojai. Autobiografijos“ skaitoma 
vienu atokvėpiu, nenuobodžiaujant: 
kas puslapis nauji, reikšmingi lietu
vių tautai ir kultūrai faktai ir įvykiai. 
Vienos autobiografijos primena be
letrizuotas istorijos knygas, kitos - 
linksmas nuotykių noveles, treti pa
sakojimai sklidini apmąstymų apie 
tautos dalią, literatūrą, žmones, ket
virti - amžinos kovos už vietą po 
saule dienoraščiai. Yra, kaip sakyta, 
ir trumpų pastabų, atsakymų į anke
tas, ištraukų iš spaudoje skelbtų 
interviu ar raštų. B. Brazdžionio 
biografija, pavyzdžiui, pasiskolinta 
iš Lietuvos enciklopedijos. Bet vis
kas knygoje reikalinga, reikšminga 
ir įdomu.

Petras Keidošius

Pabaiga kitame numeryje

’’Laisvo žodžio 
centras“ - Lietuvoje

Balandžio 27 d. Vilniuje Ameri
kos kultūros centre įsteigtas "Laisvo 
žodžio centras" (LŽC), kurio tikslas - 
sudaryti demokratinį-teisinį pagrindą 
laisvai visuomenės informavimo 
priemonių veiklai. Steigiamojoje 
konferencijoje dalyvavo žurnalistikos 
ir masinės komunikacijos priemonių 
specialistai iš JAV, atstovai iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Susitarimą 
dėl tokio centro steigimo anksčiau 
yra pasirašiusios Lietuvos Žurnalistų 
draugija, Žurnalistų sąjunga. Periodi
nių leidinių bei Lietuvos radijo ir te
levizijos asociacijos. "Laisvo žodžio 
centras“ organizuos žurnalistų moky
mą, kvies lektorius iš užsienio, sieks, 
kad būtų priimtas visuomenės infor
mavimo įstatymas. Centrą remia 
"JAV-Baltijos fondas" (USA-Baltic 
Foundation).

Kauno - Išeivijos 
studijų centras

Balandžio 27 d. Kaune, Vytauto 
Didžiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultete, atidarytas Išeivijos 

studijų centras, kurio tikslas - kaupti, 
saugoti bei tyrinėti išeivijos archy
vus. Šio centro atidarymą parėmė At
viros Lietuvos fondas, užsienyje gy
venantys lietuviai, daugiausiai - 
Kviklių šeima. Centro vadovu tapo 
fakulteto dekanas, habilituotas dak
taras E. Aleksandravičius. Jis “Lietu
vos rytui“ papasakojo, kad centro 
įkūrimui pagrindą davė universitetui 
padovanoti unikalūs B. Kviklio, J. 
Gimbuto fondai, kitų išeivių archy
vai, jau dingusiais laikyti Vydūno as
meniniai archyvai nuo 1940 m. B. 
Kviklio fondas sveria apie 8 tonas. 
Tai išeivijos lietuvių literatūra, perio
dika, rankraščiai. Unikaliausias šioje 
kolekcijoje - Prezidento A. Smetonos 
1940-1944 m. archyvas, kuriame su
kaupti Prezidento istorinės-politinės 
studijos, rankraščiai, laiškai. Ypač 
sensacingi, anot E. Aleksandravi
čiaus, dar neskelbti A. Smetonos 
knygos "Tikroji Lietuva“ rankraščiai, 
kuriuos Išeivijos studijų centras pla
nuoja išleisti. Centras numato išleisti 
ir daugiatomį leidinį "Egzilio archy
vas“. Pirmasis tomas bus skirtas A. 
Smetonai. Taip pat ketinama atskirais 
sąsiuviniais skelbti Išeivijos studijų 
centro mažąją darbų seriją, bei palai
kant profesoriaus V. Kavolio idėją 

nuo rudens rengti seminarus visos 
Lietuvos studentams bei dėstytojams. 
Ateityje, pasak E. Aleksandravičiaus, 
centre sutelkus sociologus, kultūrolo
gus ir istorikus, bus galima patyrinėti 
dabartinės, ketvirtosios išeivių kartos 
problemas, šiuolaikinės emigracijos 
galimybes.

Karalienė įteikė 
ordiną

Vasario mėnesį Michael John 
Peart'ui, kuris iki 1994 metų gruo
džio buvo Jungtinės Didžiosios Bri
tanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasado
rius Lietuvoje, Anglijos karalienė 
Elizabeth 11 įteikė garbingą apdova
nojimą - Šv. Mykolo ir Šv. Jurgio or
diną. Apie tai šią savaitę pranešė 
"Lietuvos rytas“.

M. Peart buvo pirmasis Didžio
sios Britanijos ambasadorius nepri
klausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Į 
mūsų šalį jis atvyko 1991 m. rudenį. 
Šiemet M. Peart paskirtas Didžiosios 
Britanijos ambasadoriumi Fidžio 
Respublikoje bei nereziduojančiu vy
riausiuoju Karalystės įgaliotiniu Kir- 
batyje, Nauru ir Tuvalu valstybėse.

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Specialist Eastern European Travel

Kelionė j Vilnių (Lietuva) 
iš Londono ir Mančesterio.

Kainos nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Tel 0706 868765
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Lietuvių Namų akcinės bendrovės 44-asis suvažiavimas
Balandžio 22 d., šeštadienį, Lon

done Lietuvių namuose įvyko 44- 
asis metinis akcininkų suvažiavi
mas. Jam pirmininkavo bendrovės 
direktorių valdybos pirmininkas 
Vincent O'Brien, sekretoriavo Vida 
Gasperienė. Taip pat suvažiavime 
dalyvavo bendrovės revizorių atsto
vas Geoffrey Davies iš Weston Kay 
& Co.

Suvažiavimo dienotvarkėje buvo 
siūloma patvirtinti 1994 m. suvažia
vimo protokolą; išklausyti, svarstyti 
ir priimti direktorių valdybos, revizo
rių pranešimus bei metinę ataskaitą; 
rinkti direktorius balandžio 23 d.; pa
tvirtinti bendrovės revizoriais Weston 
Kay & Co ir svarstyti kitus eilinio 
pobūdžio bendrovės reikalus. 
Dienotvarkė buvo priimta.

LNB direktorių valdybos pirmi
ninkas Vincent O'Brien savo prane
šime apžvelgė LNB ekonominius rei
kalus per praėjusius metus, smulkiai 
pateikdamas Lietuvių Namų, Sody
bos ir spaudos skyriaus pelno ir nuos
tolių santykį, nagrinėdamas kai kurių 
vienetų ekonominio nuosmukio prie
žastis. Perskaitytame pranešime Vin
cent O'Brien apžvelgė ir LN Bendro
vės ateities planus bei reikmes. Šią 
ataskaitos dalį ”EL“- skaitytojams 
pateikiame kiek sutrumpintą.

Dabartis ir ateitis
Nuo praėjusių metų lapkričio ieš

kojome naujo menedžerio Headley 
Park Sodybai. Nors buvo nemažai 
besidominčių, gavome tik tris pareiš
kimus. Tačiau kai kurie dalykai aiš
kūs. Naujasis menedžeris, kas jis be
būtų, gaus atlyginimą už atliktą dar
bą. Jis pats bus suinteresuotas pri
traukti kuo daugiau lankytojų į Head- 
ley Park ir užtikrinti, jog visos išlai
dos būtų pateisintos. Kandidatas į šį 
postą turi turėti atitinkamą patirtį va
dybos srityje ir jis turi būti pats suin
teresuotas biznio sėkme. Skubiai bus 
taikoma tinkama apskaitos sistema: 
kas mėnesį vyks rezultatų apžvalga.

Valdybos prašymu vyresnysis’ 
aplinkos ir sveikatos pareigūnas 
ištyrė pagrindinio pastato Headley 
Park vandetiekio sistemą ir davė lei
dimą juo naudotis. Namukų atnau
jinimo darbai pagal tvarkaraštį tu
rėtų baigtis šio mėnesio pabaigoje. 
Tuo pačiu mes pagerinome kamba
rius Headley Park, dabar daugelyje 
iŠ jų yra visi patogumai. (Ta proga 
norėčiau šiltai padėkoti Veronikai 
Jurienei už jos nepaprastai sunkų ir 
gerai atliktą darbą Headley Park per 
pastaruosius šešis mėnesius). Dė
koju už darbą Vincentui Maziuliui, 
Algiui Klimui ir kitiems, kurių dėka 
buvo įrengti dušai stovyklautojams, 
todėl sumažėjo dušų apkrovimas pa
grindiniame pastate. Tai suteikia ga
limybę plėtoti savaitgalio poilsiau
tojų ir stovyklautojų biznį. Mes pla
nuojame įrengti teniso kortus netoli 
šių dušų, taip pat tikimės artimiau
sioje ateityje įrengti sauną ir nedide
lę gimnastikos salę apatinėje pagrin
dinio pastato dalyje. Pagrindiniame 
pastate apdailos darbai bus atlikti 
šiemet.

Taip pat ėmėmės priemonių suda
ryti palankesnes sąlygas žvejybai 
Headley Park, šis darbas bus tęsia
mas ir kitąmet. Manome, jog ši sritis 
buvo nepelnytai apleista. Turime tik
slą paversti ežerą pajamų šaltiniu ir 
manome ’’Angling Times“ f’Meške- 
riotojų laikas“) bei kituose tokio 
pobūdžio žurnaluose reklamuoti 
’’žvejybos savaitgalius“. Kartu su 
šaulių skyriumi ieškome būdų kaip 
geriau panaudoti šaudyklas, vieną iš 
vertingiausių Headley Park turtų.

Mes ilgai konsultavomės su vieš
bučių, visuomeninio maitinimo ir 
laisvalaikio biznio reikalų ekspertais 
ir dabar turime aiškų supratimą, kuria 
kryptimi eiti. Darbas vyksta ir bus tę
siamas. Headley Park turi galimybių

Vincent O'Brien ruošiasi skaityti ataskaitinį pranešimą.

tapti geru, vidutinio dydžio kaimo 
klubu, duodančiu didelės naudos 
jums bei kitiems nariams ir gero 
pelno bendrovei.

Kol kas mes nepraradome Lietu
vių Namų vizijos. Kaip ir jūs, esame 
nusiminę, jog pažanga labai lėta. Bet 
tai dar nereiškia, jog niekas nevyksta. 
Mes atlikome daug darbų. Susitiko
me su žmonėmis, kurie mums patarė 
dėl biznio plano. I jį įtraukiama ir 
bendrovės spausdinimo bei leidybos 
šaka bei Headley Park. Mes aptarėme 
planus, diskutavome dėl sąskaitų per 
paskutiniuosius penkerius metus. 
Buvome susirinkę į mėnesinius susi
rinkimus čia, Londone, ir Headley 
Parke. Kai kurie iš mūsų dukart per 
savaitę lankosi čia ir rūpinasi kasdie
niniais Bendrovės reikalais. Taip pat 
ir Sąjunga reikalauja daug mūsų lai
ko. Jei ne mūsų šeimų supratimas, 
skyrybos būtų daug dažnesnės nei 
yra dabar!

Taigi, yra keletas mūsų problemų 
sprendimų. Tačiau mes turime pasi
rinkti vieną - teisingiausią. Tikiu, jog 
mums reikia vėl peržiūrėti mūsų 
dviejų vienetų struktūrą. Mano nuo
mone, netikslinga, taip pat ir realiai 
neįmanoma bei neproduktyvu turėti 
tas pačias direktorių valdybas DBLS 
ir LNB, ypač dabar, kai Bendrovės 
direktorių darbas reikalauja vis dau
giau laiko.

Mes turėtume įsteigti komisiją, 
kuri susipažintų su abiejų vienetų 
struktūra. Ši komisija dirbtų aiškiai 
nubrėžtose ribose ir pateiktų savo re
komendacijas iš anksto. Ji galėtų iš
tirti Pasitikėjimo statuso klausimą, 
kas užtikrintų akcinininkų apsaugą. 
Ji galėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip 

Suvažiavimo metu.

geriausiai užtikrinti, kad Sąjungos in
teresai būtų įtraukti į apskaitą LNB 
susirinkimuose. Ši komisija galėtų 
užsiimti veiklos Sąjungoje atgaivi
nimu.

Šie metai turėtų būti Lietuvių Na
mų atnaujinimo pradžios metais. To
dėl mes turime rasti galimybę pa
keisti biznio kryptį, o taip pat padi
dinti Nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos įtaką mūsų bendruomenei 
Didžiojoje Britanijoje.

Tikime, jog atnaujintuose namuo
se turėtų įsikurti biznio ir kultūros 
centras - šioms mintims pritaria ir 
svarbūs žmonės Lietuvoje. Mes gali
me sukurti aplinką, kurioje žmonės, 
besidomintys biznio galimybėmis 
Lietuvoje, galėtų susitikti su savo 
partneriais, gauti naujausios informa
cijos apie biznį, keliones ir kitus su 
tuo susijusius dalykus. Ko mes NE
TURĖTUME daryti, tai paprasčiau
siai dirbtinai pagražinę pastatą elgtis 
taip, lyg nieko nebūtų įvykę.

Mes tebeieškome galimybių per
kelti barą žemyn ir įkurti mažą resto
raną ar vyno barą su maistu. Tikime, 
kad šis rizikingas sumanymas pasi
teisintų ir būtų sėkmingas, be to, at
sirastų galimybė naudingai (ir lega
liai) įdarbinti žmones iš Lietuvos.

Nėra lengvų kelių
Turiu pabrėžti, jog ši programa 

nebus greitai įvykdyta, toliau kalbėjo 
Vincent O'Brien. Tam reikės ir ne
mažai pinigų. Tačiau visa tai pasie
kiama ir, manau, verta investuoti pi
nigus, laiką ir energiją! Manome, jog 
darbas turėtų būti suskirstytas tam 
tikrais periodais, turint tikslą prarasti 
kuo mažiau mūsų pajamų iš įvairių 

sričių, taip pat toks paskirstymas 
palengvintų mums darbą, kokią pa
skolą mes bepaimtume.

Kalbant apie pinigus, norėčiau 
prisiminti vieną neseną ’’Europos lie
tuvio“ žinutę, sukėlusią nemažai su
sijaudinimo. Kiek žinau, mes nesi
kreipėme į Lietuvos Vyriausybę pra
šydami finansinės paramos, taip pat 
niekam nesuteikėme tokių įgalio
jimų. Mes ieškosime lėšų atnaujini
mo planams iš vietos valdžios, Na
cionalinio palikimo organizacijos, 
taip pat iš Morland Brewery, su
teikiančios paskolas su mažais pro
centais.

Bet kuriuo atveju, kiekvienas mū
sų programoje numatytas žingsnis 
bus nuodugniai apsvarstytas, prieš jį 
padarant. Mūsų šūkiai yra ”Ar tai 
pasiteisins?“ ir ”Ar mes sugebėsime 
tai padaryti?“ Norime kuo geriau pa
naudoti žmones iš lietuvių bendruo
menės Britanijoje, taip pat ir žmones 
iš Lietuvos, kurie galėtų mums padėti 
įgyvendinti šį projektą. Tikime, jog 
taip veikdami padėsime Lietuvai rea
liai ir įžiebsime naujos ugnies Sąjun
gos veikloje.

Dabartiniai Valdybai teko ne
mažai kritikos, kuri buvo išsakyta 
’’Europos lietuvyje“. Kritikavo tai, ką 
mes padarėme ir ko mes nepada
rėme, kritikavo valdybos narius. Ra
šydamas apie dabartinę Valdybą vie
nas autorius pavartojo žodį "silp
nokai“, ir šį žodį perėmė kiti, kaip 
kad avys seka savo vadę.

Konstruktyvi kritika visuomet yra 
sveikintina, ponai. Konstruktyvi kri
tika mums padeda. Destruktyvi kriti
ka veikia atvirkščiai. Atėjo laikas 
mums visiems dirbti kartu, laikas vie
nybei, o ne prieštaravimams, laikas 
susitaikymui, o ne abipusiems kalti
nimams. Priešakyje daug problemų ir 
prieš jas turime stoti kartu. Težydi 
Vienybė! Jokios naudos ieškant 
šiukšlių buvusių direktorių ar dabar
tinės valdybos darbuose. Taip pat nė
ra naudos gailėtis gerų senų dienų, 
kurios buvo prieš dvidešimt ar dau
giau metų. Turime žiūrėti į ateitį ir 
dirbti kartu!

Diskusijoje daug kalbėta 
apie ’’Europos lietuvį“

Po pranešimo suvažiavimo daly
viai pateikė klausimų, vyko diskusi
jos. Pavienius akcininkus, kurie at
stovavo apie 300 akcijų, nustelbė 
DBLS skyrių atstovai, kurių 13 pasi
dalino ir atstovavo 7905 DBLS akci
joms (52,7%). Pagal 1993-1994 m. 
ataskaitą LNB baigė metus (1993 10 

’’Europos lietuvis“ laiko tėkmėje

Steigiant Lietuvių namų akcinę 
bendrovę (Lithuanian House Ltd.) 
lemiamą vaidmenį suvaidino "Bri
tanijos lietuvis“, DBLS leidžiamas

savaitraštis, dabar
tinio "Europos lietu
vio“ pradininkas. Pa
gal K. Barėno reda
guotą knygą "Brita
nijos lietuviai (1947- 
1973)“ V. Izbickas 
"Britanijos lietuvyje“ 
1948 metais rašė, jog 
Londone yra reikalin
gas lietuviškas cen
tras, kuriame "būtų 
vietos ne tik įstaigai, 
bet ir bibliotekai ir 
skaityklai, klubui, 
laikraščio redakcijai, 
tarnautojų butams ir į 
Londoną atvykstan
tiems lietuviams ap
sistoti (...). "Brita
nijos lietuvyje“ buvo 
spausdinami atitinka
mi straipsniai ir ragi
nimai dėl namų rei- 

31) su 8500 svarų nuostoliu. Nors 
bendrai apyvarta sumažėjo 18.000 
svarų, mažesnės pajamos Sodyboje ir 
didesnės išlaidos spaudos skyriuje, 
po kurio antrašte rikiuojamas ir "Eu
ropos lietuvis“. Savaitraštis sumažino 
Bendrovės pajamas iki jau minėto 
nuostolio.

Kaip jau buvo minėta DBLS su
važiavimo aprašyme, paskelbtame 
praėjusiame "EL“ numeryje, dau
giausia laiko LNB suvažiavimo dis
kusijų metu paskirta spaudos skyriui, 
"Europos lietuvio“ leidybai nagrinėti. 
Suvažiavimo pirmininkas V. O'Brien 
klausė akcininkų ir jiems atstovau
jančių, ar ir toliau Bendrovė finansiš
kai rems "Europos lietuvio“ leidimą 
Vilniuje, nors tai daryti nėra pajėgi. 
Suvažiavusiųjų nuomonės skyrėsi, 
nors pasisakantieji prieš tolimesnį 
leidinio finansavimą buvo garsesni ir 
dramatiškesni. Jų paveiktas naujai 
išrinktasis Lietuvių namų akcinės 
bendrovės direktorius K. Tamošiū
nas, Eltos atstovas, savo žinioje spau
dai pareiškė: "Daugelis pasisakė 
prieš tai, kad laikraščiui leisti parama 
būtų skiriama iš Lietuvių namų 
akcinės bendrovės“. Kitiems, taip pat 
tame suvažiavime dalyvavusiems, 
atrodė priešingai. Be VI. Dargio, 
"Europos lietuvio“ vyr. redaktoriaus, 
už "Europos lietuvio“ tolimesnį lei
dimą pasisakė J E Lietuvos Respub
likos ambasadorius R. Rajeckas, di
rektorių valdybos narys S. Kasparas, 
VI. Gedmintas ir B. Butrimas. Ka
dangi šiuo reikalu nebalsuota, tai 
tiksliau būtų sakyti, kad LNB 44-ame 
akcininkų suvažiavime buvo svars
tomas "Europos lietuvio“ tolimesnis 
leidimas Vilniuje, pareikštas susirū
pinimas "Europos lietuvio“ didėjan
čiomis leidybos išlaidomis ir naujoji 
LNB direktorių valdyba įpareigota 
tartis su "Europos lietuvio“ leidykla, 
kaip sumažinti finansinę naštą Bend
rovei.

Akcininkai patvirtino 
direktorių valdybą

DBLS atstovų išrinkta direktorių 
valdyba buvo LNB akcininkų slaptu 
balsavimu patvirtinta. Išrinkti direk
toriai: S. Kasparas (6613), J. Alkis 
(7604), V. O'Brien (4417), V. Gas
perienė (4606), K. Tamošiūnas 
(4245), E. Šova (5380), J. Levinskas 
(6531). Direktorių valdybos pirmi
ninkas V. O'Brien valdybos vardu 
išreiškė nuoširdžią padėką visiems 
Lietuvių namų bendrovės tarnauto
jams, dalininkams ir talkininkams.

EU

kalingumo ir akcijų pirkimo. (...) 
1948 10 4 laikraštyje skelbiami pir
mieji akcijų pirkėjai: (...) stengiantis 
patraukti lietuvius, kad jie siųsti
daugiau pinigų, žadama "Britanijos 
lietuvyje“ spausdinti ir Lietuvių na
muose iškabintas laikyti fotografijas 
tų, kurie bus nupirkę akcijų už 50 
svarų ar už daugiau“.

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos veiklos pradžioje Lietuvių 
namų akcinės bendrovės steigimo 
strategija buvo ši: lietuvių visuome
nės įsigytus Lietuvių Namus Lon
done, o vėliau Sodybą, esančią už 
Londono Headley Park, pagal gali
mybes komerciniai eksploatuoti, o 
už gaunamą pelną finansuoti lietu
višką veiklą Didžiojoje Britanijoje 
ir ’’Europos lietuvio“ leidybą. Net 
1959-1960 m. didžiosios krizės laik
mečiu, kai Lietuvių Namų akcinę 
bendrovę smaugė skolos ir grėsė vi
siškas bankrotas, "Europos lietu
viui“ ir tuomet veikusiam "Nidos 
knygų klubui“ likvidavimo pavojus 
negrėsė, jie buvo išsaugoti, nežiūrint 
leidybos išlaidų.
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Laiškas Motinai
"Europos lietuvis" jau ne kartą yra rašęs apie Vilniaus krašto patriotą 

Jeronimą Cicėną (1909-1986), kuris artėjant antrajai sovietinei okupacijai su 
šeima pasitraukė į Vokietiją, iš ten - į Ameriką. Ten jis parašė knygą "Vilnius 
tarp audrų", kurioje pasakoja apie Lenkijos okupuotos pietryčių Lietuvos ir 
Vilniaus kultūrinį, ekonominį ir politinį gyvenimą Pirmojo pasaulinio karo iki 
1944 m., įtikinamai parodydamas, kaip šio krašto gyventojai buvo prievarta 
lenkinami ir kaip jie kovojo už savo prigimtinę teisę lietuviškai kalbėti, mokytis 
ir melstis.

Žemiau skelbiamą Jeronimo Cicėno kūrinį "Europos lietuvyje" Motinos 
dienos proga pasiūlė išspausdinti "Švenčionijos“ klubo pirmininkas 
Nikodemas Juršėnas. Jis palaiko ryšius su JA V gyvenančia J. Cicėno žmona 
Petronėle Vinickaite-Cicėniene ir gavo iš jos tą tekstą.

I pajūri ateina apsiniaukęs rytas. 
Nuo putinų žvilgsnį pakelk i dangų: 
kol akis nešasi žiedų baltumą, mo
mentui menkam debesys ir nėra tokie 
juosvume įmirkę, o po to dairykis ne- 
atsidairęs, lyg čia pelkės iš spalio 
mėnesio būtų pridengę akiratį. Per 
stiklą varva lietus. Lašai tie sunkiasi 
kaip sopulys iš krūtinės neišplėšia- 
mas, kaip nerimas be pradžios ir galo.

Mamut, mūsų - išeivių - dienos 
lyg raišas šuva. Buvo tų dienų lietumi 
užraugtų, ir su saule, ir su karščiu 
kaip ugnis, ramių ir su nesuvaldomais 
griausmais, - ir kas iš to, laikas kaip ir 
sustojęs, o tuo tarpu mes budime 
dideliame laukime, nes norėtume įvy
kius pranokti, dviguba, triguba, šim
teriopa norma atsiseikėti dienų kar
tybės ir pagaliau, o Dieve, atsidurti 
ant šventojo gimtųjų namų slenksčio.

Bjauru yra pavydėti, bet jei įma
nyčiau, Mamut, nuo anos, aukštai 
praskrendančios paukštės nuraučiau 
sparnus ir stačiai prieš vėją, kiaurai 
audrą ir kitas negalimybes, nerčiau 
pirmyn. Praeitą rudenį mačiau liūd
ną, į pietus nuskrendančių paukščių 
vilkstinę; pavasarį - o laimė pati di
džioji! -jie grįžo, nors ir pavargę, 
plačiai ir drąsiai išskleistais sparnais. 
Pargrįžo pas save. Juo nusišaukė 
kraujo balsas. Su paukščiais, į Lietu
vą mojančiais, nuėjo ir mūsų troški
mai ir linkėjimai. Iš metų laiko ru
dens neišimsi, bet teprianka akys, jei 
iŠ čia pat tektų regėti vėl iš tėvynės 
pargrįžtančius, ir dar su gilesniu liūd
numu, paukščius; tų gervių, ratu 
plaukiančių, gargsėjimas ne tik au
siai, bet ir širdžiai būtų baisus ir kaip 
peilis veriantis.

Mamut, išdžiūvę mūsų burnos ir 
sukepę lūpos, bet joks balzamas, o 
tik mūsų gimtųjų laukų versmių van
duo teatgaus tąjį troškulį. Dienos 
mus įvargino, bet į tėviškę pajėgūs 
pareiti ant kelių šliauždami, pasku
tiniu kvapu, nes žinom, kad ten ir 
sausa šaka pražysta ir atneša vaisių, o 
mes juk iš savo žemės kilę, ją, tą že
melę puruonėlę, apkurtę ir akli at- 
pažinsim iš pačios šilumos.

Rūsčios buvo dienos, o gandas 
skelbė dar rūstesnes ateinant. Bet kas 
manė, kad taip netikėtai, lyg kalno 
šlaitas, užgrius ir išsikirs ilgam, kas 
žino, gal nesusitinkamai. Pikti ir ne
geri žmonės užkirto kelią ir plūdo 
plūdo, lyg pūliai iš apipuvusios žaiz
dos. Dužo daiktai ir gyvybės.

Vienišas ir niekieno nesupranta
mas valandų valandas prarymojau di
džių ir mažų stotelių peronuose. 
Praeidinėjo traukiniai, prasti ir grei
tieji, ir veltui dairiausi pažįstamo vei
do. Kai nueina traukinys, rodos, aidas 
plieniniais bėgiais atsišaukia, bet šir
dis, ilgesio perimta, skardenas! pa
guodžiama ir nuraminama. Eidavau

”EL“ skaitytojų laiškai

Daugėja laiškų vagių?
Pastaruoju metu Lietuvoje žmo

nės vis dažniau skundžiasi, kad iš 
užsienio gauna atplėštų ir vėl užkli
juotų laiškų. Nusiskundžiama tuo. 
kad laiškuose įdėti keli doleriai ar 
kita valiuta dingsta. Dažni atvejai, 
kad kartu su voke buvusiais keletu 
dolerių dingsta ir laiškai. Tai didelė 
gėda Lietuvos paštininkams. 

su mažyte vilties kibirkštėle, o grįž
davau visiškai apiplėštas, su dar nau
ju karčiu patyrimu. Akyse mirga se
maforai, atdari trauktis toliau, o nė 
vieno lig šiol su žinia grįžti.

Mamut, mažą mane supei ir budė
jai, kad nei muselė nesudrumstų ra
mybės ir poilsio. Mielų mieloji ir vi
sų brangiausia, ar žinai: per daugelį 
mėnesių mirtis ėjo kartu, lyg čia pat 
už parankių, ir nuėjo ji sau, nepalie
tusi tavo vaiko. Atsimeni, įdėjai į 
drobės mazgelį šv. Agotos duonos 
trupiniuką.

Kai krito bombų dešimtys ir šim
tai ir netoliese traškėjo šūviai, kai į 
orą išlėkdavo rūmai iš geležies ir 
užgriūdavo, nors ir uoloje iškaltos, 
slėptuvės, kai ištisi, kiek užregi, kvar
talai plaukė per ugnį ir išsekdavo 
upės, o žali medžiai ir su žiedais degė 
lyg derva, - Matut, mačiau tavo veidą 
(raukšlių arimai ir didelė didelė nesi
baigianti meilė!) ir ranką, kuri kry
žiaus ženklu laimino ir skynė kelią, o 
lūpos virpėjo:

- ...nuo staigios ir netikėtos mirties 
išgelbėk mus, Viešpatie!

Tavo maldos lyg stebuklas, protu 
nesumetamas, išvedė mane iš bado, 
maro, ugnies ir karo. Bet kurgi tujei, 
Mamut? Gal išėjai kaip ir tūkstančiai 
kaimynų aną 1941 metų birželį, pės
čia, alkio ir troškulio kankinama, o 
namai liko vienų vieni, net be sergė
tojo? Kur dingo tavo pėdos? Aš bijau 
ištarti Sibiro, Altajaus ir kitų prakei
kimu paženklintų vardų, aš vengiu 
žemėlapių, man dedas tada:

- ant 1/6 viso pasaulio žemėlapio 
nutiškus šviežio kraujo dėmė, per pli
kus laukus, kur neužmatyti nei žymės 
gyvybės, slenka alkanas vilkas - val
dovas žemės nelaimingosios.

Mamut, ar žydės šiemet liepos 
aplinkui sodą ir visada pramatanti ta
vo ranka skins tą žiedą ir dės prie ra
munėlių ir dešimties kitų javuose ir 
pievose ar ant medžių randamų žie
dų, idant per vieną iš pačių gražiųjų 
švenčių, per Žolines, būtų pašlakstyta 
švęstu vandeniu, kaip soties ir svei
katos simbolis?

Prašau tavo, gyvos ar mirusios, 
užtarimo, idant kelyje po pasaulį ne- 
paklysčiau, kai vartai į laisvę bus 
įmanomi atidaryti, būčiau nenuvilio
tas svetimų dievų, o paveldėčiau ta
vo, Mamut, ir visos žemelės gimto
sios rūpesčius ir nerimą bei skausmą, 
per kuriuos tepažįstama gyvenimo 
tiesa ir per kuriuos teišeinama iš 
kasdieniškos menkystės ir užregima 
plačiau ir nuodugniau.

Plieną suėda rūdys, iš jūrų, kur 
vandenys bus buvę, iškyla žemės 
negirdėtos, o prasmenga kalnai aukš
tieji, praeina garbė ir žmonės, bet pa
stovi ir nekintama, taipgi su pra
einančiu laiku nepraeinanti yra tiesa

Atrodo, niekas nekovoja su laiš
kų draskytojais, naikintojais. Ma
nau, jeigu būtų sudominti sąžiningu 
laiškų įteikimu Lietuvos aukštieji 
pašto pareigūnai, jie dažniau tikrintų 
pavaldžių laiškininkų ir kitų pašto 
darbuotojų darbą, o nusikaltusius vi
su griežtumu baustų. Kol Lietuvoje 
bus nesąžiningų pašto darbuotojų. 

ir tikėjimas į Lietuvos nuo kryžiaus 
nuėmimą.

- Mes grįšime!
Haffkrug, 1945 VIII 1

Prierašas prie laiško Motinai

Rasi kas nors ilgisi kalnų su snie
gu už jūrų putą baltesnių ir su būkš- 
čiais, kaip stirnos, saulės šešėliais, 
šalti ten būna krutantys vandenys ir 
gilios neužregimos prarajos;

rasi, ką nors vilioja neaprėpiami 
jūrų vandenys, kai burės pakeltos ir 
pats laivas lyg skiedrelė gali kilti ir 
šen ir ten, sako, esama platybės ir pu
siausvyros;

rasi, kam nors prie širdies miestai 
didieji, kur tempas, lenktynės su tra
piu laiku, kur lyg drugelis prasprunka 
pro šalį praeinančios moters krupštus 
ir ilgesingas žvilgsnis, kur gėlės gra
žios, bet nekvapios, kur dienos su 
prietema, o naktys dūžta it stiklas ir 
viskas ten perkama ir viskas parduo
dama, -

manding, Mamut, tų šalių nesavų, 
ką ir bekalbėti, lyg kartybės su kau
pu, bunka regėjimas, kurstą ausys ir 
nuo neprasmingų žingsnių, kurie vis 
eina ir nesibaigia, pragelia strėnas;

manding, trošku lyg žuviai varžy 
ir vaidenasi, kad ir dieną pačią švie
siąją ir su visu proto blaivumu, vai
denasi ir šaukiasi kukli trobelė pa
giry.

Jei yra bitės, kurios suneša medų 
kone saldžiausį, jei yra gėlės, kurios 
nenuvysta, ir jei būna paukščiai, ku
rie gieda džiaugsmą patį didįjį, o vė
jai, kad ir drumsti ir nusitęsią, kartoja 
dainą ir aidą, sakyk, garsą kone kiek
vieną, - tos bitės tedirba Lietuvoje, ta 
gėlė auga šalia lino, ta paukštė kas 
pavasaris pas mus pargrįžt skuba ir 
vėjas švarus ir skardus, nes ežeruos 
išsiprausęs, vešliose pievose džiūvęs 
ir balsą prie mūsų dainos priderinęs.

Aiman, mes Lietuvą imame pa
žinti per ilgesį ir kentėjimą.

Mamut, dar lopšyje esančiam per 
dainą ir žodį kasdieninį sakei, kad už 
melą liežuvis pridžiūsta prie gomu
rio. Tikėk, buvo pas mus melagių, 
kurie sakė Lietuvą nešvarią ir nepa
slankią esant ir, patys būdami nere
giai, kitiems kelią rodyti išdrįso. Pro 
šitokių menkystų atminimą mes pra
einame lyg pro purvų žalią kūdrą. 
Lietuva, tu mums buvai ir esi nekalta 
kaip ašara, tyra lyg rasos lašas ant 
lino žiedo ir skaidri kaip ežeras vi
durvasarį. Tavo rūbai ne iš aukso ir 
deimanto gijų, bet, mes žinom, min
tis ir prasmė nepritampa prie šilko ar 
kito blizgančio, bet tuščio apdaro. 
Tavo sopumas ir žygiai kantrūs ir ty
lūs, bet tik tokie prabūna amžius ir 
per gyvus liudininkus ir per legendas 
eina iš kartos į kartą.

Kasdien praeinu pro pašto dėžutę, 
bet, Mamut, parašyto laiško neišsiun- 
čiau. Ir sakau kodėl: - dėžutės po ka
rų ir lietų yra aprūdiję ir nuo daugelio 
dienų neatidaromos, o laiškanešiai 
vaikšto kaip per miegą ir dalija neri
mą ir nevalyvųjų dienų skeveldras.

Mes gi gyvename su žvilgsniu į 
laikrodžio rodyklę, mes esame žygy
je į Lietuvą...

Jeronimas Cicėnas 
Haffkrug, 1945 VIII 1 

reikėtų registruoti visus iš užsienio 
gautus laiškus ir juos pasirašytinai 
įteikti adresatui, o radus praplėštą 
laišką, adresatas iš karto pareikštų 
pretenzijas paštui. O gal tada išaiš
kėtų ir laiškų vagys?

Kęstutis Balčiūnas 
Kaunas

Mažojoje Lietuvoje 
lietuviai kalba 

lietuviškai
Ne taip seniai Vilniuje vyko Vi

durio Europos ir Rytų kraštų lietu
vių bendrijų didysis susiėjimas, ku
riame daugiausia buvo guodžiamas!, 
kaip išsaugoti lietuvybę ten, kur 
lietuvių labai nedaug, kur svetimos 
kalbos ir aplinkos įtaka labai ne
palanki. Visi sutiko, jog lietuvybei 
puoselėti reikia pinigų, o tada jau 
atsiras ir vadovėlių, ir mokytojų, ir 
dainininkų, ir šokėjų. Galbūt, galbūt, 
nors leiskite ir suabejoti.

Tarsi iš nieko Lietuvos televizijo
je atsirado laida ’’Moki žodį - žinai 
kelią“. Lituanistas Arvydas Vidžiū- 

. nas, iki tol šmaikščiai pešiojęs kal
bos negeroves trumputėse radijo 
valandėlėse, ilgainiui su kalbininku 
Antanu Masaičiu ir režisiere Vitalija 
Steponavičiūte pamėgino atverti 
televizijos studiją. O tai jau visai kas 
kita: radijo laidoje gali šimtą kartų 
tą patį tekstą įkalbėti magnetinėje 
juostoje, kad niekas neužkliūtų, o 
televizijos įrašai - gerokai branges
nis malonumas, tuo labiau, kad ne 
visus nesklandumus ir sumaniausias 
režisierius pajėgus nuslėpti nuo aky- 
laus žiūrovo.

Per porą metų viktorina ’’Moki 
žodį - žinai kelią“ aplankė daugelį 
miestų ir miestelių, o vieną gražią 
pavasario dieną išsiruošė į Mažąją 
Lietuvą. Ragainėje laukė toks būrys 
šventiškai nusiteikusių ir dar šven
tiškiau pasipuošusių lietuvių, kad 
net kvapą užgniaužė. O jau norinčių 
blykstelėti savo išmintim tiek, kad 
net smagu žiūrėti.

Žinoma, viktorinos klausimai bu
vo parinkti, atsižvelgiant į šio krašto 
istoriją, papročius, kultūros paliki
mą. Senų senovėje Karaliaučiaus 
vietoje stovėjo sembų pilis. Kaip tą 
vietą vadino prūsai ir koks buvo pir
masis žinomas Karaliaučiaus var
das? Kas gali atsakyti į šį klausimą, 
jei paskutinius penkiasdešimt metų 
neteko girdėti kitokio pavadinimo - 
tik Kaliningradas?

O mokytoja Janina Matusevi- 
čienė, dabar Ragainėje lietuvių kal
bos ir kitų dalykų mokanti aštuonis 
mokinukus ir tikinti turėti visus aš
tuoniasdešimt, ilgai nesvarstydama 
atsako: Tvankstė arba Tvanksta. Ir, 
žinoma, pelno tašką, o salė negaili 
karštų plojimų. Kur kas kebliau pa
sirodo atsakyti į klausimą, ką Mai
ronis apdainavo eilėmis: ’’Kur žem
čiūgai, žalios rūtos, kur raiba ge
gutė, ten Tėvynė, ten sodybos, ten 
sena močiūtė“. Ką čia turėta galvo
je, minint žemčiūgą? Kad ir kaip 
būtų keista, bet moterys neatspėjo. 
Gal jos nesėja darželiuose nasturtų, 
kurias žemaičiai, kaip sakė mokyto
jas Benas Žąsytis iš Panemunės, 
vadina žemčiūgais. Kad sakalas yra 
paukštis - tikriausiai žinome visi, o 
ką V. Kudirka norėjo įteisinti žodžiu 
’’sakalas“? Sakinį! - nesuabejoja 
mokytoja iš Eitkūnų. Toliau dar gra
žiau - viktorinos vedėjas klausia: 
nuo kada kryžiuočiai pradėjo pulti 
Ragainę? Ir čia Stalupėnų mokytoja 
Jolanta Jasiulevičiūtė, dėstanti vo
kiečių kalbą, tvirtai atsako: nuo XIII 
amžiaus pabaigos. Po to, kai buvo 
numalšintas didysis prūsų sukilimas, 
kai neliko kam pastoti kelio į sūdu
vių ir skalvių žemes.

O kokie iškilūs lietuvių kultūros 
ir mokslo veikėjai kadaise gyveno ir 
dirbo Tilžėje, kurioje spaudos drau
dimo laikais buvo spausdinamos lie
tuviškos knygos ir platinamos po vi
są Lietuvą? Vilius Kalvaitis, Marty
nas Jankus, Vydūnas, Viktoras Fal- 
kenhanas, Jurgis Zauerveinas, Jurgis 
Mikšas. O kokius kultūros ir raštijos 
dalykus galima būti susieti su Ra
gaine?

Mums, lietuviams, dabartinis Ne

manas buvo ir liko Ragaine, kurioje 
1549-1563 metais gyveno Mažvy
das, 1576-1600 metais - S. Vaišno
ras; čia buvo leidžiami Didžiajai 
Lietuvai skirti leidiniai - ’’Aušra“ 
(1883), “Varpas“ (1889), ’’Ūkinin
kas“ (1890), čia 1882-1902 metais 
veikė lietuviška mokytojų seminari
ja. Žinojo viktorinos dalyviai, kad 
Ragainė įsikūrusi istorinėje baltų 
žemėje - Skalvoje. Žinojo ir Ragai
nės pavadinimo kilmę, gražią leg
endą apie tris kunigaikščio sūnus ir 
jo dukrą, kurios vardą atspėjusiam 
gražuolę mergelę, buvo pažadėta iš
leisti į žmonas... Nesuklysta atsa
kant ir į klausimą, kada pirmą kartą 
istorijos šaltiniuose paminėtas Ma
žosios Lietuvos vardas, - 1510 me
tais Prūsijos kronikose.

Iš pažiūros kebliausias buvo 
klausimas - senieji Mažosios Lie
tuvos vietovardžiai: kuom dabar 
virto Labguva, Gumbinė, Rasytė, 
Šarkuva, Įsrutis, Kuršiai, Stalu
pėnai... Iš viso buvo suminėta net 22 
pavadinimai.

Kai jau prašnekta apie Mažosios 
Lietuvos vietovardžius, suprantama, 
kodėl viktorinos rengėjai klausia, 
kaip atsirado Znamensko miesto 
pavadinimas. Ogi paprastai. Pokario 
metais Lietuvos istorikai kreipėsi į 
Maskvą, prašydami išsaugoti bent 
dalį Mažosios Lietuvos istorinių 
pavadinimų. Atsižvelgta buvo tik į 
Vėluvos (išvertus į rusų kalbą ”zna- 
mia“ būtų ’’vėliava“) pavadinimą.

Teko ir pašmaikštauti, kai vik
torinos vedėjas paprašė sudaryti kuo 
daugiau dvišaknių žodžių su ’’šuo", 
kai reikėjo pašaukti liaudiškai šunį, 
katę, karvę, arklį, avį, vištą, žąsį, kai 
reikėjo pasakyti kuo daugiau frazeo
logizmų ar priežodžių su žodžiu 
’’kiaulė“, kai teko užminti kuo įvai
resnių mįslių vienas kitam, prisi
minti įvairesnių priežodžių... Sma
gu, tikrai smagu buvo klausyti, ko
kie žodingi, kokie nuovokūs tie 
mūsų tautiečiai iš Mažosios Lie
tuvos, kaip geba sklandžiai sure
daguoti pažodinius vertimus iš rusų 
kalbos, kaip reiškia savo mintis tai
syklinga lietuvių kalba, tarsi skaitytų 
iš paties gražiausio rašto...

Viktoriną ’’Moki žodį - žinai 
kelią“ remia Lietuvos televizija, 
draudimo bendrovė ’’Preventa“, 
Lietuvos avialinijos... Šį kartą Sta
lupėnų mokyklos mokytoja Jolanta 
Jasiulevičiūtė pelnė tarp kitų prizų ir 
kelionę į Londoną. Nebuvo pamiršti 
ir kiti viktorinos dalyviai: apdovano
ti Maironio raštais, istorijos kny
gomis, skalvių tautiniais drabužiais, 
o ’’Lietuvos aido“ redakcija Ragai
nės bibliotekai perdavė visą krūvą 
lietuviškų knygų.

Čia nejučiomis prisiminiau mielo 
”EL“ skaitytojo Juozo Domeikos iš 
Nottinghamo susirūpinimą lietuvių 
kalbos likimu. Viktorinos ’’Moki 
žodį - žinai kelią“ rengėjai yra pasi
ryžę nukakti ir į kitas lietuvių ben
druomenes, žinoma, jei tam turėtų 
gerų rėmėjų. Ne milijonierių. Tie
siog reikia sumokėti už autobusą, už 
benziną, už salės nuomą, o jau prizų 
rengėjai šiaip taip surenka patys. 
Taigi, drįstu pasvajoti: o jeigu mie
las Juozas Domeika, žadėjęs skirti 
ar tik ne kelis tūkstančius svarų 
lietuvių kalbos puoselėjimo labui, 
susimylėtų ir pasiūlytų kokį prizą, 
gal net pats sumanęs kokį viktorinos 
klausimą? Gal tai taip pat padėtų 
lietuvių kalbai išgyventi tarp rusi- 
cizmų, anglicizmų ir kitokių gai
valų? Tuo labiau kad viktoriną mie
lai norėtų priimti ir Punsko, ir Ry
gos, ir Gervėčių lietuviai.

Salomėja Čičiškina
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Levinskų užeiga istorinėje vietoje
"EL" redakcija Vilniuje gavo 

balandžio 21-osios "Rordon He
rald" numeri. Jo pirmame puslapyje 
yra straipsnis apie Rordono mieste 
Anglijoje atidaromų smukly, kuriai 
vadovauja Juozas ir Remadeta Le- 
vinskai, išspausdinta jų fotonuotrau 
ka. Si smuklė yra netoli Lietuviu So
dybos Headley Park. Pateikiame to 
straipsnio atpasakojimų.

Bordonas pirmąkart 
nuo 1748 metų 

turi smuklę
Ši istorija įvyko Bordone. Pirmų 

kartą šiame amžiuje miestelyje ati
daryta smuklė.

Tą dieną, balandžio 29-ąją. 
Woodlands užeigą l valandą po pie
tų iškilmingai atidarys Whitehill ir 
Bordon miestų meras Don Mayes.

Užeigos atidarymas reiškia, jog 
keičiasi Šv. Lucijos namo, prieš 
dvejus metus buvusio uždaru klubu 
Lindford Road, pavadinimas, padė
tis ir veiklos pobūdis.

Jo savininkai. Juozas ir Berna
deta Levinskai, kreipėsi dėl smuklės 
atidarymo praėjusių metų lapkritį, ir 
jų pareiškimą sausio mėnesį paten
kino magistratas Aldershote.

"Viskas įvyko neįtikėtinai grei
tai", pasakė ponia Levinskienė "Bor
don Herald" korespondentui.

Namų statyba toje miesto dalyje, 
taip pat naujai išaugęs Pinewood 
miestelis, įkvėpė naujus šeimininkus 
paversti paprastą namą smukle.

"Mes norėjome atsikratyti klubo 
įvaizdžio ir sukurti jaukią, ramią 
vietą, kur žmonės galėtų ateiti ir ra
miai gurkšnoti, neskambant trankiai 
muzikai“, pasakė ponia Levins
kienė.

Woodland užeiga pritaikyta visai 
šeimai: čia be trijų barų yra ir žai
dimų kambarys bei žaidimų įren
giniai sode. Privačių pobūvių metu 
bus siūlomas maistas.

Užeigos namai nuo 1870 m. bu
vo uždrausti nuo pat Bordono iki 
Army, bet Woodlands užeiga yra 
vienos mylios atstumu nuo už
draustųjų vietovių (jei matuosime 
nuo Chalet Hill).

Šioje vietovėje. Fire Station 
kryžkelėje, buvo vienintelė smuklė 
ir ji vadinosi Rank of England. 
Smuklė buvo atidaryta 1863 m., kai 
armija toje vietovėje įkūrė Bordono 
stovyklą.

1870-aisiais. tarp Krymo ir Būrų

karų, kariai buvo apgyvendinti šioje 
vietovėje palapinėse, ir kaip tik tuo
met buvo įsakyta uždaryti 125 metų 
senumo Rank of England.

Patį Šv. Lucijos namą, kurio pa
vadinimas kilo nuo vienos Vakarų 
Indijos salos, 1901 m. pastatė ka
riuomenė tuomet, kai pradėjo statyti 
abu St. Lucijos ir Quebeco barakus 
rytinėje vietovės dalyje. 1816 m.

MODERN LITHUANIAN 
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Bordon gets 
its first pub 
since 1748

WOODLANDS INN OPENS AT
ST. LUCIA HOUSE

HISTORY is about to 
x? made in Bordon. As 
roin Saturday next week

the town will have a pub 
for the first time this 
century.

On that day The 
Woodlands Inn. a free 
house, will be formally 
opened by Whitehill and 
Hordon’s deputy town 
mayor Don Mayes at lpn».

The opening of the inn rep 
resents a change in name, sta 
rus and character for St Lucia 
House in Lindford R«»d. until 
two years ago a memberv<»nl v 
club.

The owners Joe and 
Bernadette Levinskas applied 
for a pub Inenw in November, 
and their application was heard 
by the magistrates court in 
Aidershot in January

"It came through remarkably 
quickly." Mrs Lcvinskas told 
The Hcrtid.

Housing developments at 
that end of the town, particular 
ly with the coming of 
Pinewood Village, had given 
them the idea of turning the 
house into a pub.

"We want to get away from 
the club image, to create a 
quiet place where people can 
cotne f<* a quiet drink without 
blaring niu*K ," Mrs Levmdot* 
said.

With a games room as well 
as its three bari and play cqutp- 
meat in the garden, the 
Woodlands Inn will have the 
emphasis very much on the 
faintly (Meals will be avaih 
able and |«nvate ..mctM'ns also 
catered tor •

Public houses have been 
prohibited from Bordon by the 
Army since the 1870s, but the 
Wood lands Inn falls just out
side the one mile radius (mea
sured from the top of Chalet 
Hill) of the ban.

There was one pub in the 
area, the Bank of England at 
what is now known as the Fire 
Station crossroads, when the 
Army acquired the land on 
which they built Bordon camp 
in 1863.

During the 1870s. between 
the Crimean and Boer wars, 
tnxips were housed there under 
canvas, and it was during this 
time that the Army ordered the 
125 year-old Bank of England, 
to be knocked down.

St Lucia House ttseW. named 
after a West Indian island, was 
buth by the army in 1901, at 
the stati of the butiding of both 
the St Lucia and Quebec bar
racks iwi the ca**em side of the 
A325.

ft occupies the plot of the 
former Bordon Lodge, shown 
on maps of 1816 as the proper 
ty c*f the ecclesiastical parish of 
Headley

Interest tn the new pub 
began ta» be shown as soon as 
its sign appeared at the end of 
the drive.

That w<» pul up on Good 
Friday and by Saturday the 
LivwuJun had received several 
enquirwM from thirstyJ^ads.

žemėlapyje ši vieta užėmė visą Bor
don Lodge plotą ir tuomet priklausė 
Headley dvasinei parapijai.

Ruigys šį istorinį pasakojimų, 
laikraščio korespondentas pridūrė, 
jog susidomėjimas naujųja Wood
lands užeiga atsirado tuoj pat. Jau 
Didįjį Penktadienį ir Šeštadienį Le
vinskų smuklėje apsilankė keletas iš
troškusių vietinių gyventojų.

Sportas

Nauja žvaigždė Anglijos 
teniso padangėje

Paul Lucas, 15-metis Evaristo 
Lukšaičio sūnus, šį sezoną pradėjo 
garsėti stalo teniso žaidime ir ba
landžio 22 d. laimėjo turnyrą "South 
of England Junior Table Tournament 
(iki 17 m. amžiaus grupėje) Croydo- 
ne. Pernai jis laimėjo vietinį "Essex 
Cadet" (iki 14 metų amžiaus) čem
pionatą ir šiais metais užėmė nuola
tinę vietą Essex Junior pirmoj ko
mandoj. Šį sezoną Yorkshire ir Essex 
Junior komandos užėmė pirmąją 
vietą Anglijos County čempionate.

Artėja V pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės

Jų organizacinio komiteto darbo 
grupės vadovas R. Girskis žurnalis
tams spaudos konferencijoje pranešė, 
jog pasirašyta bendradarbiavimo su
tartis su "Coca-Cola“ atstovu Lietu
voje. kad populiarių gėrimų gaminto
jai bus žaidynių rėmėjai, skirs tam 
reikalui 40 tūkstančių litų ir savo pro
dukcijos. Taip pat pranešta, kad žai
dynių atidarymo dieną Vilniaus aero
uoste įvyks aviacijos šventė, "Žalgi
rio“ stadione - draugiškos rungtynės 
tarp Lietuvos ir Gudijos rinktinių, 
Širvintose bus surengtos ristūnų lenk
tynės, per žaidynes bus išrinkta “Mis 
pasaulio lietuvaitė“.

Ivanauskas vėl muša 
įvarčius!

Balandžio 30 d. beveik visi Vo
kietijos laikraščiai sporto puslapių 
antraštėse minėjo Valdą Ivanauską. 
Lietuvis futbolininkas spaudos dėme
sio centre atsidūrė po to, kai beveik 
metus "tylėjęs“ Valdas pagaliau pa
siuntė du taiklius kamuolius į "Duis
burg" vartus - 55 ir 87 min. Klubas 
"Hamburg SV“, kuriame žaidžia lie
tuvis, Bundeslygos čempionato 28 
ture laimėjo 3:0. Trečią įvartį pelnė 
bulgaras Hubčevas (32 min.).

"Retai kada puolėjai džiaugiasi 
įvarčiu taip, kaip džiaugėsi Ivanaus
kas“, pažymėjo laikraštis "Welt am 
Sontag". "Jaučiuosi puikiai. Bet dar 
geriau yra tai, kad mes laimėjome du 
taškus ir parodėme, jog mokame 
žaisti futbolą“, - pasakė po rungtynių 
V. Ivanauskas. Pirmą savo kamuolį 
po 355 dienų pertraukos jis įspyrė iš 
10 metrų stipriu smūgiu į kairįjį vartų 
kampą. Antras įvartis buvo įmuštas 
galva. Spauda pažymi, jog Ivanaus
kas šiose rungtynėse žaidė taip leng
vai, lyg sunkių Europos čempionato 
atrankos Lietuvos ir Italijos rung
tynių jam nė nebūtų buvę. "Hambur
go SV" fanai po rungtynių sukėlė 
Ivanauskui ovacijas ir skandavo 
“Ačiū. Ivanai!“.

“Lietuvos aidas“ praneša, kad pra
ėjusią savaitę “Hamburgo SV“ pra
tęsė sutartį su Ivanausku iki 1996 m. 
birželio 30 dienos. Tiesa, pažymi 
“Welt am Sonntag“, jam reikėjo pasi
tenkinti gerokai kuklesnėmis sutar
ties sąlygomis, nei jis turėjo anks
čiau. Tai yra dėl to, kad 355 dienos 
be įvarčių gerokai numušė jo kainą. 
“Lietuvos aide“ rašoma, kad 1993 m. 
Hamburgo klubas nupirko Ivanauską 
už 1.4 min. markių, o šių metų balan
džio viduryje lietuvis futbolininkas 
kainavo perpus mažiau. Žinoma, po 
dviejų taiklių įvarčių į Duisburgo 
vartus jo kaina vėl pakilo.

Lietuviai pralaimėjo 
Daviso taurės varžybas
Šiaulių teniso aikštyne pasibaigė 

tarptautinės Daviso taurės Europos- 
Afrikos zonos antrosios grupės var
žybos. Jose susitiko Lietuvos ir Liuk
semburgo rinktinės. Pirmosios var
žybų dienos rezultatas 1:1. Kitas dvi 
dienas aikštės šeimininkai nepelnė 
pergalių ir mačą 4:1 laimėjo Liuk
semburgas.

Balandžio 28 d. vienetų kovas 
pradėjo Lietuvos rinktinėje pirmau
jantis Rolandas Muraška, laimėjęs 
prieš Johny Goudenbour penktąjį

setą (6:2) ir partiją (1:0). Tą dieną 
žaidė ir pirmoji Liuksemburgo raketė 
Andrian Graimprey bei Gitanas Ma- 
žonas. Liuksemburgo atstovas lai
mėjo 3:0 (6:4, 6:2, 6:1). Pirmos die
nos varžybų rezultatas - lygiosios.

Kitą dieną susitiko dvejetai: R. 
Muraška ir G. Mažonas su J. Gou
denbour ir A. Paris. Lietuvos atsto
vams žaidimas nesisekė, svečiai 
nugalėjo rezultatu 3:0 (6:4, 6:2, 6:0).

Paskutiniąją, lemiamą varžybų 
dieną žaidė pirmoji Liuksemburgo 
raketė A. Graimprey ir Lietuvos rink
tinės pirmoji raketė R. Muraška. 
Svečias nugalėjo 3:0. Dvi paskutinės 
dienos lėmė liuksemburgiečių perga
lę nacionalinių rinktinių susitikime.

Lietuvos rinktinė, kuri į antrąją 
Europos-Afrikos zoną pateko tik per
nai, dėl teisės likti joje Vilniuje žais 
su komanda, pralaimėjusia Nigerijos 
ir Lenkijos mače, o Liuksemburgo 
rinktinė dėl kelialapio į pirmąją zoną 
kovos su šių varžybų nugalėtojais, ra
šo “Lietuvos rytas“.

Lietuvis dviratininkas 
prarado pirmūno padėtį

Prancūzijoje vykstančias tradici
nes tarptautines “Circuit de Minės“ 
daugiadienes dviratininkų lenktynes 
sėkmingai pradėjo Klaipėdos dvi
račių sporto klubo narys, Lietuvos 
olimpinės rinktinės kandidatas M. 
Umaras. Tačiau po ketvirtojo ir penk
tojo etapų jis prarado pirmūno po
zicijas. 163 km ketvirtąjį etapą lai
mėjo M. Umaro klubo narys A. Dau- 
deris, tuomet pakilęs generalinėje 
klasifikacijoje į antrąją vietą. Dabar 
pirmauja olandas Y. Biosine ir pran
cūzų komanda. Iš Lietuvos dvira
tininkų pirmajame dešimtuke vienin
telis išlikęs A. Dauderis geriausiam 
varžovui pralaimi 47 sek. ir užima 6- 
ąją vietą. Lietuvių komanda antra, 
nusileidžianti pirmaujantiems pran
cūzams 54 sekundėmis. Stabiliausio 
dviratininko klasifikacijoje M. Uma
ras - trečias. Pagal rezultatus kalnų 
ruožuose A. Dauderis taip pat trečio
je vietoje.

Arvydas Sabonis nuo 
žurnalistų gelbstisi 

pleistru
Madrido "Real" krepšininkai Bar

selonoje balandžio 29 d. žaidė ant
rąsias Ispanijos ACB lygos čempio
nato pusfinalio rungtynes su vietos 
“Barcelona". “Real" laimėjo 75:68 
(49:34). Prie Madrido komandos per
galės vienas stipriausių jos žaidėjų A. 
Sabonis prisidėjo 33 taškais. Po dvie
jų rungtynių tarp šių komandų rezul
tatas 1:1 (prieš tai laimėjo “Barcelo
na“ 94:65). Bus žaidžiama iki trijų 
pergalių.

Ispanijos laikraščiai po Madrido 
“Real“ pergalės mirgėjo tokiomis 
antraštėmis: "Barcelona" kapituliuoja 
prieš Lietuvos Princą", "Sabonis 
gelbsti Madrido "Real". Kaip "Lietu
vos rytui" telefonu sakė M. Kurti
naitis, A. Sabonis išties buvo pagrin
dinė "Real" žaidimo ašis. Jis pataikė 
10 dvitaškių iš 18, 2 tritaškius iš 3, 7 
baudas iš 9, atkovojo 15 kamuolių. 
R. Kurtinaitį, kuris šiuo metu gydosi 
traumą, pakeitęs amerikietis S. Hen
ry (17 tšk.) buvo pašalintas iš aikšte
lės už smūgį varžovui į veidą.

Joe Arlauckas pelnė 14 taškų (6 
dvitaškiai iš 11,2 baudos iš 4).

Tiesa, po nesėkmingų pirmųjų 
rungtynių Ispanijos laikraščiai negai
lėjo kritikos A. Saboniui, sakydami, 
jog jis "jau galvoja apie Portlendą, 
todėl nežaidžia", pažymi didžiausias 
Lietuvos dienraštis. Kiti Ispanijos 
laikraščiai rašė atsargiau, minėdami, 
jog dar nėra galutinai aišku, bet Sa
bonis kitą sezoną turbūt žais NBA, 
Portlendo "Trail Blazers". Rimas 
Kurtinaitis "Lietuvos rytui" sakė, kad 
Arvydas nė žodeliu nėra užsiminęs 
vietos korespondentams apie savo 
planus, o kai jie po vienerių varžybų 
primygtinai mėgino ką nors išgauti iš 
A. Sabonio, šis net užsiklijavo lūpas 
pleistru.
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UI cinkų nuoširdžiai dėkojame.

LONDONE
SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 21 dieną, sekmadienį, 17 

valandą klubo patalpose 345A Victo
ria Park Road London E9 įvyks klu
bo narių metinis susirinkimas. Jo me
tu bus perskaityti pranešimai apie 
klubo veiklą. Numatomos diskusijos 
dėl klubo ateities, ką daryti su turi
momis patalpomis.

PADĖKA
Mirtis atėjo nelaukta ir netikėta. 

Ji atėmė brangiausią žmogų, arti
miausią draugą - mano vyrą Vacį 
Piščiką. Sunkiausiomis netekties 
minutėmis nebuvau viena. Su ma
nimi buvo mano šeima ir artimiausi 
draugai. Už daugybę užuojautos 
laiškų noriu padėkoti savo bičiu
liams tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje. 
Dėkoju už šv. Mišias, už gėles ir ki
tą pagalbą. Ačiū visiems, dalyvavu
siems šv. Mišiose Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Londone, ypač klebo
nui J. Sakevičiui ir chorui už gies
mes. Nuoširdžiausia padėka Rimai 
Wheeler, Halinai Pachanavičienei ir 
visiems kitiems, kurie sunkią netek
ties valandą buvo su manimi.

Hilda Piščikicnė 
O mil anas

PAMALDOS
Eccles - gegužės 14 d„ 12.15 vai.
Stoke on Trente - gegužės 14 d.,

14.30 vai.. Šv. Vulstane.
Derbyje - gegužės 20 d., šešta

dienį, 14 vai.. Bridge Gate.
Nottingharne - gegužes 21 d., 

11.15 vai., Židinyyje.
Coventryje - gegužes 21 d.. 14 

vai., Elzbietoje.
Leamingtone Spa - gegužės 21 

d.. 16 vai.. Sv. Petre.
Nottingharne - gegužės 25 d., 

šeštinėse, 11.15 vai.. Židinyje.
Nottingharne - gegužes 28 d., 

11.15 vai. Židinyje.
Wolverhamptone - gegužės 28 

d„ 15 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Manchesteryje - gegužes 28 d..

12.30 vai.

etlivls

Klubo nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime ir pasisakyti, kuria link
me turėtume sukti savo veiklą.

IŠVYKA PRIE JŪROS
Šiemetinė sporto ir socialinio klu

bo narių kelionė prie jūros įvyks lie
pos I dieną, šeštadienį. Važiuosime į 
Margate, Kento grafystėje. Išvyki
mas numatytas nuo klubo 8.30 vai., 
nuo lietuvių Šv. Kazimiero šventovės 
8.45 vai.

Norintieji dalyvauti išvykoje pra
šomi užsirašyti klube pas sekretorių 
Alan arba parapijos svetainėje po pa
maldų pas Jusefa Kalin ar S. Kas
parą. Ta kelionė vienam asmeniui 
kainuos 4 svarus, sumokėti reikia 
užsirašant.

NUMATOMA IŠVYKA I 
LIETUVIŲ SODYBĄ

| šiemetinį lietuvių sąskrydį 
Lietuvių sodyboje gegužės 28 dieną, 
sekmadienį, bus galima nuvažiuoti 
autobusu, jeigu atsiras atitinkamas 
skaičius norinčių vykti žmonių. Kai
na vienam asmeniui ten ir atgal 8.50 
svaro.

Užsirašyti jau dabar siūlome pas 

At A
tlr. Antanui Nesavui

Jo šeimai ir artimiesiems giliausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

Britanijos-Lietuvos Draugijos nariai
Lord as Ennals. prof. Richard Ennals, Alex Woodward. 

Helen Giejgo. Imsrė Sabaliūnaitė

Tragiškai žuvus buvusiam bendradarbiui Antanui 
Nesavui. Lietuvos Respublikos ambasados Londone dar
buotojai reiškia gilią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems

Lemtingas atsitiktinumas nutraukė dr. Antano NESAVO 
gyvenimą. Skaudžią netekties valandą velionio artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi "Europos lietuvio“ redakci
jos kolektyvas.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių 
Namų Bendrovės valdybų direktoriai didžiai liūdi dėl dr. 
Antano NESAVO tragiškos mirties ir užjaučia jo šeimą bei 
artimuosius.

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

DBLS pirmojo skyriaus kasininkę 
Bronę Černienę parapijos svetainėje 
sekmadieniais arba jai siųsti paštu 
pageidavimus adresu: 61 Old Church 
Road London EL Galima kreiptis ir 
į Nijolę Dargienę Lietuvių namuose 
(2 Ladbroke Gardens London Wil). 
Kelionpinigiai sumokami užsirašant. 
Planuojama išvažiuoti: nuo Lietuvių 
bažnyčios - 8.30. nuo Lietuvių namų 
- 9 vai.

APVOGTAS
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Parapijos svetainėje. Šv. Kazimie

ro klubo bare, buvo laikomas didelis 
stiklainis, ten klubo nariai ir svečiai 
sumesdavo savo atliekamus penus ar 
smulkią grąžą. Tai buvo aukos Lie
tuvos negalios vaikams. Tas stiklai
nis ant baro išstovėjo beveik dvejus 
metus ir buvo beveik pilnas. Buvo 
numatyta jį ištuštinti gegužės mėne
sio pabaigoje, kai fondas minės savo 
keturių metų sukaktuves. Ir štai neti
kėtai šis stiklainis iš svetainės pavog
tas. Ten galėjo būti daugiau negu 
šimtas svarų. Fondo vadovybė neturi 
žodžių apie tuos, kurie vagia aukas 
Lietuvos nelaimingiems vaikams.

Beje, per pamaldas, skirtas Vasa
rio 16-ąjai, įvykusias vasario 19 die
ną. viena lietuvė buvo apvogta net 
Švento Kazimiero šventovėje.

Visi Londono lietuviškos bend
ruomenės nariai - saugokitės vagių!

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Šiais metais Baltų Tarybos Jungti

nėje Karalystėje rengiamas sovietinių 
trėmimų Lietuvoje. Latvijoje ir Esti
joje minėjimas įvyks birželio 14 die
ną, trečiadienį, 18.30 vai. St. Mar- 
tins-in-the-Field šventovėje Trafalgar 
Squar Londone.

Šis minėjimas bus trijų estų, latvių 
ir lietuvių bendruomenių bendro dar
bo rezultatas. Pamokslą pasakys gar
bės svečias Birminghamo arkivysku
pas Maurice Couve de Murville.

Baltų Taryba kviečia lietuvius, 
latvius, estus apsilankyti šiame minė- 
jime-pamaldose. Numatoma, kad da
lyvaus ir britų visuomenės atstovai.

KAM SUMOKĖTI "EL“ 
PRENUMERATOS 

MOKESTĮ?
Visi, kas dar neužsimokėjo "Euro

pos lietuvio“ 1995 metų prenumera
tos mokesčio, be to, visi kas norite 
užsisakyti "Europos lietuvį“. Londo
ne gali kreiptis į Stasį Kasparą. Jis 
mielai pasitarnaus.

ELI

NOTTINGHAME
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Šių metų birželio 3 d. 12 vai. 
šeštadienį, įvyks D.B.L.K. Bendri
jos suvažiavimas Aušros Vartų ži
dinyje Nottingharne, 16 Hound 
Rd-, W. Bridyford.

Atvykstantieji prašomi iš anks
to pranešti aukščiau minėtu adre
su. Tel. 01159-821892.

BOLTONE
VELYKŲ POBŪVIS

Antrą Velykų dieną, balandžio 
17-ąją, Boltono lietuviai su šeimomis 
susirinkę ukrainiečių klube paminėjo 
pavasario šventes.

Boltono šeimininkės O. Eidukie- 
nė, S. Keturakienė ir Florence Silius 
paruošė skanaus ir įvairaus maisto. 
Buvo gerai pasivaišinta ir gražiai 
pasilinksminta.

Gaila, kad boltoniškių bičiulis 
kan. V. Kamaitis dėl savo pareigų St. 
Chads klebonijoje per šias Velykas 
Boltono lietuvių aplankyti negalėjo. 
Tačiau visi tikisi, kad jis, kaip visada 
praeityje, galės dalyvauti kitame 
boltoniškių pobūvyje.

ELI

MANČESTERYJE
KETURI GIMTADIENIAI
Balandžio 22 d. Bronė Kupstienė, 

sulaukusi 70 metų, jos sūnus Algis, 
sulaukęs 33 metų, ir kanauninkas 
Valentinas Kamaitis, sulaukęs 71 

Muzikos mėgėjų 
dėmesiui

S. m. gegužės 23 d., antradienį, 
St. Martins-in-the-Fields, 
Trafalgar Sq., Londone 
koncertuoja Eglė Janulevičiūtė 
(fortepijonas).
Programoje:
J. S. Bach, L. von Beethoven. F. Liszt. 
F. Chopin.

Kviečiame apsilankyti.
DHLS centro valdyba

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

metų, Mančesterio lietuvių klube 
surengė bendrą šaunų gimtadienių 
balių-pobūvį. Jame dalyvavo apie 30 
žmonių.

Juos susirinkusiųjų vardu pasvei
kino klubo pirmininkas Ark. Podvois- 
kis ir įteikė visų pasirašytas sveikini
mo korteles, o B. Kupstienei klubo 
vardu padovanojo gyvų gėlių puokš
tę. Sukaktuvininkams visi sugiedojo 
“Ilgiausių metų“ ir paskelbę tostus už 
jų sveikatą pakėlė taures. Puikų vaišių 
maistą paruošė pati B. Kupstienė su 
dukterimis. Buvo iškeptas ir puikus 
tortas, pažymėjęs jos gražią sukaktį.

Šio pobūvio centre buvo Br. 
Kupstienė, kelis dešimtmečius ruo
šusi baliams bei pobūviams maistą ir 
padėjusi klubo apsitvarkymo reika
luose, ir kan. Vai. Kamaitis, kuris 42 
metus aptarnauja Mančesterio ir 
apylinkės lietuvių dvasinius reikalus. 
Abu yra pelnę visų pripažinimą ir 
pagarbą.

Balandžio 10 d. klubo gyventojas 
Viktoras Chadakauskas savo draugų 
ir pažįstamų būryje šauniai atšventė 
72-ąjį gimtadienį. Pobūvis praėjo 
visų pakilioje ir draugiškoje nuotai
koje, šauniai skambant nuotaikin
goms dainoms.

Ilgiausių metų!
A. P-kis

SPAUDOS DRAUDIMO 
MINĖJIMAS

Gegužės 20 d., šeštadienį, 6 vai 
vakaro DBLS Mančesterio skyrius 
rengia Mančesterio lietuvių klube, 
121 Middleton Road, Crumpsall, 
Spaudos draudimo minėjimą. Pa 
skaitą skaitys V. Bernatavičius.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Rengėjai

8


	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1995-05-06-EUROPOS-LIETUVIS-0008

