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Be Lietuvių namų 
Londone

Paprastam mirtingajam sunku 
jusigaudyti, kaip čia atsitiko, kad 
kimiausi kaimynai, drauge prisi- 
itotėję nuo svetimų jungo, drauge 
įasiekę nepriklausomybę, dabar 
įaugelio pasaulio apžvalgininkų va- 
įinami konfliktuojančiais kraštais, 
jtvijos vyriausybė, vadovaujama 

M.1 Gailio, tvirtina, kad jokio konflik- 
2 nėra, kad tai išpūstas burbulas, 
jd kai kurie politikai dirbtinai sie
na supriešinti Lietuvą ir Latviją, 
jetuvos vadovai irgi kalba panašiai, 
teridentas A.Brazauskas, kalbėda
mas per Lietuvos televiziją, sakė, 

■jog "klausimas išpūstas į didelį ba- 
joną ir kenkia Lietuvos ir Latvijos 
inizdžiui“.

Tuo tarpu po to, kai Latvija spa- 
jo 31 dieną pasirašė susitarimą 
a JAV ir Švedijos koncernais 
•MOCO ir OPAB dėl naftos žval
gybos ir gavybos ginčytinoje Balti- 
k zonoje, iš Rygos buvo neilgam 
miauktas Lietuvos ambasadorius 
jtvijoje R.Karazija. Tai buvo ženk- 
js,kad įtampa didėja. Lietuvos ©po
licinės partijos gavo gerą progą kri

Lapkričio 8 d. įvykusiame Pilie- 
ybės komisijos posėdyje, kuriam 
adovavo Prezidentas A.Brazaus- 
as, Lietuvos pilietybė išimties tvar- 
a suteikta 25 lietuviams bei Lietuvą 
miantiems asmenims, gyvenan
čius Rusijoje, JAV, Baltarusijoje, 
madoje, Izraelyje, Lenkijoje, Itali- 
jje.

Lietuvos piliečiu tapo Vokietijoje 
yvenantis Alfredas Bartminas. 
M4 m. jis kartu su tėvais pasitraukė 
Vokietiją. Ten įkūrė Emericho-Ši-

Europa ir juodasis 200 metų jubiliejus
Lapkričio 7-10 d. Lietuvos istori- 

«institute vyko mokslinė konferen- 
aja "Lietuvos valstybė XI11-XVII1 
nuliuose". Šiemet sukanka 200 me- 
< tai Hugo Lietuvos Didžioji kuni- 
įtikštystė. Konferencijoje, kurioje 
gyvavo garsiausi Lietuvos ir Len- 
šjos istorikai, perskaityta daugiau 
<aip 40 pranešimų apie Lietuvos 
dstybės politinę 500 metų istorijų.
Skelbiame vieną nuomonę šiuo 

■aušimu.
Lietuvos Valstybės muziejuje yra 

-ažas marmurinis staliukas, ant 
mo prieš 200 metų buvo pasire

mtas niekingas aktas. Abejoju, kad 
«kurioje Europos valstybėje isto- 
hi ir politikai žinotų, kokį nie- 

aktą 1795 m. pasirašė trys di
liosios to meto Europos valstybės. 
Austrija, Prūsija ir Rusija neteisėtai 
^dalijo jungtinę Lenkijos ir Lietu
os valstybę (Žečpospolitą). Paradui 
Kiovavo ir didžiausią kąsnį gavo 
Ma. Po gerą gabalą gavo ir Prū- 
13 su Austrija - kad tylėtų.
į Europai, žinoma, geriau to nepri- 
Rnti. Bet kodėl Lietuvoje atvirai 
'kalbėta apie šitą juodąjį jubiliejų? 

tikuoti valdančiąją LDDP, Vyriau
sybę, Prezidentą. Juk šiaip ar taip vi
soje šioje istorijoje yra neapsižiū
rėjimo, klaidų ir bereikalingo slaptu
mo. Kai nėra viešumo, prigalvojama 
visokiausių baubų. Gandai ir spėlio
jimai kaip sniego gniužulas ritasi 
nuo kalno ir vis didėja, tuos slaptus 
susitarimus palydi vis grėsmingesnį 
epitetai. Neseniai vykusioje spaudos 
konferencijoje Lietuvos konservato
rių vadovas V.Landsbergis Lietuvos 
ir Latvijos vadovų susitarimą Mai
šiagaloje gegužės mėnesį pavadino 
’’Maišiagalos avantiūra“, pareikala
vęs paskelbti tą slaptą memorandu
mą. O kitą dieną ’’Respublikos“ 
dienraštis pirmajame puslapyje 
stambia antrašte skelbė: ’’Slaptas 
memorandumas rastas!“ Redakcija 
paskelbė du susitarimo punktus, po 
kuriais pasirašė Latvijos ir Lietuvos 
Prezidentai bei premjerai. Štai jie: 
’’LTeritorinės jūros siena bus nus
tatyta pagal 1958 metų teritorinės jū
ros konvencijos 12 straipsnį pagal 
lygių atstumų metodą. 2. Rekomen
duojama ekonominės zonos ribą

Suteikta Lietuvos pilietybė
lutės draugiją, kuri organizuoja lab
daros tiekimą į Lietuvą. Šilutės pen
sionas, rajono centrinė ligoninė, Rus
nės specialioji internatinė mokykla 
bei kitos įstaigos gavo labdaros už 
kelis šimtus tūkstančių markių.

Pilietybė taip pat suteikta Austra
lijoje gyvenančiai Genovaitei Kazo
kas. Šios filologijos mokslų daktarės 
darbai skirti Lietuvos kultūros puo
selėjimui. 1985 m. Sidnyje ji įkūrė 
lietuvių dailininkų draugiją. Pernai 
G.Kazokas atvežė ir padovanojo

Dvi galingas Europos valstybes 
pražudė 1569 m. Liublino unija. 
Lietuvos ir Lenkijos vidaus kivirčai 
buvo didžiausias džiaugsmas ky
lančiai kaimynų didybei.

Rusija operaciją rengė ilgai ir 
nuosekliai. 1733-1763 m. Lietuvą 
valdė Augustas III, kurį Lietuvos- 
Lenkijos seimas, apsuptas rusų ka
riuomenės, ’’geranoriškai išrinko“. 
Care Jekaterina II šios valstybės 
paskutiniu valdovu 1764 m. pastatė 
savo meilužį Stanislovą Augustą 
Poniatovskį, o Rusijos armija jau 
tvarkėsi šioje valstybėje. Pvz., 
1756-1763 m., per 7 metų karą, rusų 
kariuomenė žygiavo per Lietuvą į 
Prūsiją ir iš jos, neprašydama jokio 
leidimo, atimdavo iš gyventojų 
maistą ir pašarą, ėmė rekrutus, kūrė 
stovyklas ir žiemojo. Rusija regulia
vo Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės 
dydį. Nors Jekaterinos meilužis Sta
nislovas Augustas, opozicijos spau
džiamas, dar bandė priešintis, bet 
Rusijos generolai laiku ateidavo jam 
padėti. Už visiems žinomas paslau
gas jis sumokėjo carei Žečpospolitos 
nepriklausomybe. 

brėžti 55 laipsnių 58 minučių 3 se
kundžių paralele, atsiremiančia į 
Švedijos ekonominę zoną“. Šio me
morandumo autorių kritika dar la
biau sustiprėjo. Opozicijos atstovai 
įrodinėja, jog blogiausia ne tai, kad 
Latvijai atiduodamas naftos telki
nys, o tai, kad remiamasi 1958 m. 
konvencija, o ne vėlesniais susitari
mais, nors esama ir tokių. Jeigu re
miantis ta pačia 1958 m. konvencija 
bus nustatinėjama siena su Rusija, 
Lietuva praras daug didesnį naftos 
telkinį ties Nida, o susidūrusios Lat
vijos ir Rusijos jūrinės sienos užda
rys Lietuvai išėjimą į tarptautinius 
vandenis. Štai kodėl, kaip per ’’Lais
vosios Europos“ radiją sakė apžval
gininkas K.Gimius, gegužės mėnesį 
Prezidentas A.Brazauskas aiškino, 
jog negalima atskleisti Maišiagalos 
memorandumo turinio, kad jo nesu
žinotų kaimynai, atseit, Rusija, su 
kuria Lietuva irgi tariasi dėl jūros 
sienos. Tačiau yla išlindo iš maišo. 
Nebe tie laikai, kai galima išsaugoti

Nukelta į 2 psl.

Lietuvai surinktus meno kūrinius - 
Australijos lietuvių tapybos darbus 
bei Australijos ir Ramiojo vandeny
no salų čiabuvių dirbinius, dabar 
eksponuojamus Radvilų rūmuose.

Lietuvos piliečiu vėl tapo žymus 
futbolininkas A.Narbekovas. Jis 
1990 m. pasirašė kontraktą su Aus
trijos futbolo klubu ir vėliau priėmė 
Austrijos pilietybę. Nuo šiol jis turės 
dvigubą pilietybę ir galės žaisti 
Lietuvos futbolo rinktinėje.

ELI

O ką tuo metu darė jau paskuti
nius atodūsius leidžiančios valstybės 
seimas? Valstybės, kuri jau du kar
tus buvo apkarpyta? Ogi jis parengė 
ir 1791 m. gegužės 3 d. priėmė pačią 
demokratiškiausią, pačią tobuliausią 
Europoje konstituciją. Deja, istorija 
nežino atsitikimo, kad valstybę nuo 
priešų galėtų apginti demokratiški 
įstatymai. Daugiausia buvo priešin
gai - Lietuvos demokratiški įstaty
mai naujo carės meilužio buvo pri
taikyti susidoroti sujos pačios parei
gūnais. Lietuva, kaip ir ne kartą, su
sigriebė per vėlai.

Per Pirmąjį pasaulinį karą susvy
ravo Rusijos imperija. Dešimtys bu
vusių ir naujų valstybių skelbė apie 
savo teisę gyventi nepriklausomai, 
tačiau Europos galiūnai gynė Rusi
jos imperijos integralumą, jie per ka
riaujančią Vokietiją ir per Švediją 
pargabeno naują imperatorių - Vo- 
lodią Uljanovą-Leniną. Kažkaip 
niekas nenori sau šitų nuopelnų pri
siimti... Ir karui pasibaigus niekas 
nenorėjo į Versalio taikos derybas

Nukelta j 3 psl.

Lietuvių namai Londone beveik pusę amžiaus buvo lietuviškos veik
los židinys.

Nuotr. iš K.Barėno knygos "Britanijos lietuviai 1947-1973“.

”EL“ gavo Lietuvių namų ben
drovės (LNB) direktorių valdybos 
pirmininko K.Tamošiūno praneši
mą, kuriame sakoma, jog, vietinei 
Kensingtono savivaldybei reika
laujant kapitaliai remontuoti Lietu
vių namus Londone, bet negaunant 
paskolos iš banko, LN B-vė yra 
priversta šiuos namus uždaryti par
davimui. Taip pat pranešama, jog 
Lietuvių namų gyventojai bus iš
keldinti, o nuo lapkričio 5 d. sve
čiai nebepriimami.

Kaip jau buvo rašyta ”EL", vie
tinė Kensingtono savivaldybė, rem
damasi 1985 m. priimtu įstatymu 
’’Housing Act 1985“, kelis kartus 
siuntė reikalavimus LNB atlikti 
kapitalinį remontą, kuris pagal fir
mos ’’Quantity Surveyors“ apskai
čiavimus kainuotų per 300 tūkst. 
svarų. Tačiau į ankstesnius reika
lavimus nebuvo sureaguota. Be to, 
tokia suma, kokią tektų išleisti re
montui, būtų per didelė našta lietu
vių bendruomenei - ji tiesiog ne
galėtų grąžinti tokio dydžio pasko
los bankui. Buvo ieškoma kitų bū
dų, kaip išsaugoti Lietuvių namus 
- galvota juose įsteigti Kultūros ir 
biznio centrą. Bet vėliau šio su
manymo atsisakyta - mat toks pro
jektas būtų kainavęs per 650 tūkst. 
svarų.

Dabartinė LNB direktorių val

Apie Lietuvių namus ir "Europos lietuvį" daug kalbėta ir Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos tarybos suvažiavime, vykusiame Derbyje 
lapkričio 4 dieną. Jo aprašymą skaitykite 7 psl.

dyba gavo Lietuvių namų įvertini
mą, pagal kurį namai rinkoje kai
nuotų apie 1,200,000 svarų. Ta
čiau dabar Lietuvių namus už Šią 
kainą vargu ar bus galima parduo
ti, nes pirkėjas turės omeny na
mams būtiną kapitalinį remontą.

Istorija parodys, ar buvo galima 
išsaugoti Lietuvių namus, beveik 
pusę amžiaus simbolizavusius Di
džiosios Britanijos lietuvių veiklą. 
LN B-vė nebuvo vien tik Lietuvių 
namai Londone. Tai buvo aiški ko
mercinė struktūra, iš kurios paja
mų buvo remiama lietuviška veik
la Didžiojoje Britanijoje, gal net 
Europoje. Netekus Lietuvių namų 
Londone, sumažės lietuviška veik
la. Pirmąja auka tapo “Europos 
lietuvis“, kurio leidyba Vilniuje 
sustabdoma dėl finansinių priežas
čių. Dabar Londone teliks Lietu
vos ambasada ir lietuviška Šv.Ka- 
zimiero bažnyčia. Simboliška, kad 
šioje parapijoje Lietuvos išeivių 
veikla prieš daug metų ir pra
sidėjo...

Apie Lietuvių namų uždarymą 
Lietuvoje sužinota iš Eltos kores
pondento Londone K.Tamošiūno, 
atsiuntusio šią žinią agentūrai. 
Žinia apie Lietuvių namų uždary
mą išplatinta per Lietuvos radiją, 
televiziją, spaudą.

EU
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Atkelta iš 1 psl.

slaptus susitarimus, ypač susijusius 
su valstybių sienomis. Taigi Lietu
vos valdžios vyrai čia kaip reikiant 
neapsižiūrėjo.

Na, o Latvijos politikai tuo nau
dojosi ir skubėjo kuo greičiau pa
sirašyti susitarimus su užsienio kom
panijomis dėl naftos paieškų Baltijos 
jūroje, ginčijamoje zonoje, net pra
dėdami įsivaizduoti už naftą gautus 
milijardus. Tai buvo nekaimyniška 
ir nedraugiška. Daugelis Latvijos 
veikėjų dėl to pasijuto nejaukiai. 
Bent jau taip atrodė klausantis į Lie
tuvą atvykusų Latvijos parlamento 
narių, judėjimo ’’Latvijai“ (vadovau
jamam J.Siegeristo) atstovų O.Kos- 
tandos, A.Saulyčio ir LMaulinio. Jie 
savo rinkėjų vardu atsiprašė lietuvių 
už šį konfliktą. Parlamentarai prane-

Lapkričio 7 d. Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininko pava
duotojas, Seimo delegacijos Euro
pos Tarybos Parlamentinėje Asamb
lėjoje (ET PA) vadovas Algirdas 
Gricius išvyko į Strasbūrą dalyvauti 
ET PA Politinių reikalų ir Nuola
tinio komitetų posėdžiuose.

Politinių reikalų komiteto posė
dyje svarstomas Lietuvos įsipareigo
jimų, įstojus į Europos Tarybą, vyk
dymas. Svarstymas grindžiamas 
liūdnai pagarsėjusiu G.Frundos me
morandumu, kuriame Lietuva kalti
nama pažeidžianti tautinių mažumų 
teises.

Rugsėjo mėnesį ET Juridinis ir 
žmogaus teisių komitetas priėmė la
bai neigiamai Lietuvos politikų

SEPTYNIOS DIENOS
Pakeliui i Europą 
Lietuvai „reikėtų 
pamiršti utėlė?

Taip pavadintas straipsnis "Lietuvos 
ryte" 11 06.

Vaistai gydyti nuo utėlių tampa 
pirmos būtinybės medikamentais 
Lietuvos gydymo įstaigose. Tokio 
užsikrėtimo šiais gyviais ir dar 
vieno nešvaros palydovo - niežų 
paplitimo medikai neprisimena nuo 
pokario laikų.

Gydytojai vienu balsu kalba 
apie privatizuotas pirtis, dėl ko pra
dėjo plisti utėlės ir niežai. Visuo
meninių pirčių Lietuvoje sumažėjo 
net 9 kartus, o apsikrėtimų niežais 
padaugėjo 16 kartų. Yra rajonų, ku
riuose pirčių visai neliko.

’’Sostinėje yra daugiau kaip 2 
tūksL paplavų duobių ir išgriebia
mų tualetų. O tai reiškia, kad tūks
tančiai žmonių neturi daugeliui 
įprastų komunalinių patarnavimų“, 
- sakė Vilniaus visuomeninės svei
katos centro gyvenamosios aplin
kos higienos skyriaus vedėjas S.Ku- 
kulskis. Daugiau kaip pusę milijo
no gyventojų turinčiame mieste iš 
buvusių 11 pirčių veikia tik 4. Vie
toj pirčių yra parduotuvės, alaus ba
rai, restoranai, kai kur buvusios pir
tys rekonstruotos į viešbučius ir 
netgi bankus. Ne visų pirčių paslau
gomis gali pasinaudoti vidutines 
pajamas gaunančios šeimos. Iš 25 
visuomeninių tualetų Vilniuje liko 
11, todėl padidėjo tikimybė iš lauko 
parsinešti infekciją - kiemai ir tar
puvartės yra užterštos kaip niekada. 

šė, kad Latvijos vyriausybė, pasira
šydama susitarimą su užsienio kom
panijomis dėl naftos paieškų Baltijos 
jūroje, elgėsi nekorektiškai, slaptai ir 
skandalingai. Svečių teigimu, nauja
sis Latvijos parlamentas ketina ne
ratifikuoti sutarties su JAV ir Švedi
jos firmomis.

Lapkričio 8 d. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija Latvijos nepa
prastajam ir įgaliotajam ambasado
riui Lietuvoje A.Sarkaniui įteikė no
tą ’’Latvijos sutartis su naftos bend
rovėmis naikintina“ ir laukia atsa
kymo.

’’Lietuva nebėra saistoma jokiais 
žodžiu bei raštu išreikštais savo pa
siūlymais ar dokumentais derybose 
su Latvija dėl teritorinės jūros, iš
skirtinės ekonominės zonos ir konti
nentinio šelfo Baltijos jūroje delimi
tavimo“, - teigiama Lietuvos URM 

Strasbūre svarstoma Lietuva
įvertintas išvadas, kurias parengė 
kovo mėnesį Lietuvoje lankęsis 
vengrų kilmės Rumunijos parlamen
taras Gheorge Frunda. Jose Lietuva 
kaltinama skriaudžianti tautines ma
žumas, blogu elgesiu su nuteistai
siais, kelių svarbių tarptautinių kon
vencijų neratifikavimu.

Lietuvos parlamentarų Europos 
Taryboje vertinimu, G.Frundos pa
rengtos išvados yra nekonkrečios ir 
be pagrįstų faktų. Nepaisant Lietu
vos protestų, ET Juridinis ir žmo
gaus teisių komitetas nutarė, kad 
Lietuva turi atsakyti į kaltinimus. 
Jeigu ir gavus Lietuvos atsakymą 
bus patvirtintos neigiamos G.Frun
dos išvados bus paskelbtos ET parla
mente, o parlamento prezidiumas

Visų rajonų gydytojai epidemio
logai, pateikę duomenis apie padidė
jusį sergamumą niežais ir gyventojų 
utėlėtumą, tvirtino, kad tai tik led
kalnio viršūnė. Nemažai žmonių 
perkasi vaistų ir gydosi patys, o į gy
dytoją kreipiamasi kritiniu atveju, 
kai išsivysto sunkesnė odos liga. In
fekcinėmis ligomis kasmet suserga 
daugiau kaip 600 tūkst Lietuvos gy
ventojų. Jau dabar matyti, kad yra 
ryšys tarp daugėjančių susirgimų 
niežais, pedikuliozės, tuberkuliozės 
ir sifilio - tai asocialios visuomenės, 
visiškos nešvaros ligos, kurios po 
vieną neplinta, be to, alkoholikų vai
kų psichika labai pažeista.

’’Jeigu ir toliau taip sparčiai ger
sime, iškils ne vien valyvumo - utė
lių ir niežų, o lietuvio, kaip protingos 
būtybės, problema. Kaip gydytoja ir 
valstybės tarnautoja nežinau, ką 
daryti - mes nuskęsime degtinėje“, 
- sakė I.Degutienė. Statistika liudija, 
kad 90 proc. nužudymų, savižudy
bių padaroma alkoholinio apkvaiti
mo būsenoje.

Kontrolierius ištiko Šokas
Tai "Respublikos“ pasakojimas 11 
06.

Valstybės kontrolės departamen
tas (VKD) Vilniaus apylinkės pro
kuratūrai perdavė 10 tomų doku
mentų, kuriuose įrodoma, kad Lie
tuvos ambasadoje Maskvoje pavog
ta ne mažiau kaip 596 tūkst. litų.

Patikrinimą atlikęs VKD Biu
džeto vykdymo ir valdymo įstaigų 
kontrolės skyriaus vyresnysis kon
trolierius J.Palaikis iš karto kasoje 

notoje. Joje taip pat pareiškiama, 
kad Latvijos Vyriausybė nepaisė 
Lietuvos siūlymų visus kylančius 
delimitacijos Baltijos jūroje klau
simus spręsti tik dvišalėmis dery
bomis.

Lietuvos URM pareiškė esanti 
įsitikinusi, jog problemos, kilusios 
dėl vienašalių Latvijos veiksmų, tėra 
laikino pobūdžio ir netaps kliūtimi 
abiejų valstybių visapusiškus san
tykius toliau plėtoti ’’Baltijos valsty
bių solidarumo dvasia, stiprinant 
pasitikėjimą ir bendradarbiavimą 
integracijos į Europos ir transat
lantines institucijas procese“.

Tolimesnė įvykių eiga priklau
sys nuo to, kokią poziciją užims 
naujoji Latvijos Vyriausybė ir Parla
mentas.

Antanas Šimkūnas

atsiųs Lietuvai įspėjimą dėl įsiparei
gojimų nevykdymo.

Spalio pabaigoje Lietuvos Seimo 
valdyba sudarė koordinacinę grupę, 
turinčią parengti ET atsakomąjį pra
nešimą apie Lietuvos prisiimtų įsi
pareigojimų vykdymą. Grupė, kuriai 
vadovauja Seimo pirmininko pava
duotojas J.Bematonis, pranešimą tu
ri pateikti iki gruodžio 10.

Strasbūre vyksiančiame ET Nuo
latinio komiteto posėdyje svarstyta 
sausio mėn. vyksiančios ET PA eili
nės sesijos programa, kurioje yra įra
šytas klausimas dėl Rusijos priėmi
mo į Europos Tarybą. A.Gricius taip 
pat dalyvavo Ukrainos priėmimo į 
Europos Tarybą ceremonijoje.
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rado 140 496 JAV dolerių trūkumą 
grynaisiais pinigais ir 1 486 880 Ru
sijos rublių perteklių. Į Lietuvos am
basadą atlikti planinės revizijos 
J.Palaikis su kolega atvyko balan
džio 8 d. - dviem savaitėms. Tačiau 
netvarka ambasados buhalterijoje 
taip nustebino tikrintojus, kad kont
rolierių gretos buvo sustiprintos, o 
Generalinė prokuratūra iškėlė bau
džiamąją bylą. Tikrintojų būrys 
Maskvoje 6 mėnesius aiškinosi stai
ga dingusios kasininkės J.Gustytės 
(J.Gustytė netrukus buvo sulaikyta ir 
uždaryta kalėjime) machinacijas nuo 
jos darbo pradžios ambasadoje - 
1992-ųjų liepos.

Lietuvos ambasada Rusijoje yra 
didžiausia iš 40 mūsų šalies atstovy
bių užsienyje. Čia, ambasadoje, sve
čių namuose ir kavinėje “Rūta“, dir
ba apie 100 žmonių. Ambasada į 
valstybės biudžetą iki šios savaitės 
jau grąžino 526 756 litų nugvelbtų 
mokesčių. Kontrolieriai pažymėjo, 
kad ambasadorių R.Kozyrovičių to
kie ’’radiniai“ nustebino ne mažiau 
nei juos pačius, bet jis ’’elgėsi kaip 
tikras diplomatas“, ir jie neturį pre
tenzijų ambasados ir URM pareigū
nams. Praėjusią savaitę URM panei
gė gandus, kad dėl finansinės veik
los pažeidimų ketinama atšaukti iš 
Maskvos ambasadorių, nes ’’faktai 
apie pažeidimus neleidžia teigti, jog 
R.Kozyrovičius yra kaltas“.

Pisiu., Amerikos 
nurkomafiia jau Lietuvoje

Narkotikų gabenimą per šalį nagri
nėja "Respublika“ 11 09.

Prieš porą savaičių Kauno centri
niame pašte policijos pareigūnai ap
tiko siuntinį, kurio vertė daugiau

Keliais sakiniais
O Lietuvoje lankėsi Suomijos parla
mento delegacija. Jai vadovavo Par
lamento pirmininkė R.Uosukainen. 
Kalbėdama per Lietuvos TV, Suo
mijos parlamento pirmininkė teigė, 
jog jos šalis nėra nusivylusi naryste 
ES ir rems Lietuvos siekį tapti šios 
organizacijos nare.
□ Lietuvoje lankėsi Švedijos gyny
bos ministerijos delegacija. Susitiki
muose su Krašto apsaugos sekreto
riumi V.Sarapinu ir departamentų 
vadovais apžvelgtos tarptautinio 
dvišalio bendradarbiavimo perspek
tyvos ir prioritetai, diskutuota apie 
pagalbos koordinavimo modelį bei 
svarbą.
□ Apsvarstyta būsima Prezidento 
kelionė (lapkričio 21 d.) į Švediją. 
Apie ją Lietuvos prezidentas kalbėjo 
susitikime su Švedijos karalystės 
ambasadoriumi S.Ottossonu. Aptarti 
ir Lietuvos bei Latvijos santykiai.
□ Ambasadoriai įteikė skiriamuo
sius raštus. Lapkričio 8 d. Lietuvos 
prezidentas priėmė Kolumbijos 
Respublikos nepaprastojo ir įgalio
tojo ambasadoriaus Lietuvai C. 
Bula’os Camacho skiriamuosius 
raštus. Ambasadorius reziduoja 
Varšuvoje. Tądien skiriamuosius 
raštus Prezidentui įteikė ir Airijos 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius Lietuvai Patrickas McCa- 
be’as, taip pat esantis Airijos amba
sadoriumi Lenkijoje ir reziduojantis 
Varšuvoje.
□ A. Eidintas paskelbtas "Metų 
žmogumi". Šį titulą Lietuvos nepa
prastajam ir įgaliotajam ambasado
riui JAV bei Kanadai skynė S.Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejus JAV. 
Šiuos garbės apdovanojimus yra 
gavęs ambasadorius S.Lozoraitis, 
konsule J.Daudžvardienė, gamto
saugininkas V.Adamkus ir kiti vi
suomenės veikėjai.
O Lietuvos bankas — į teismą. Vals
tybės kontrolierius V.Kundrotas 

kaip 1 200 000 litų. Siuntinys atke
liavo iš Pietų Amerikos - iš Peru 
sostinės Limos. Ekspertams ištyrus 
siuntinyje rastą skalbimo skysčio 
’’Jojoba“ buteliuką, abejonių nebe
liko: Pietų Amerikos narkomafijos 
sindikatai skverbiasi į Lietuvą.

Nustatyta, kad ’’Jojobos“ skalbi
mo skystyje ištirpinta 1 kilogramas 
620 gramų aukščiausios kokybės 
kokaino ir kreko. Juodojoje rinkoje 
vienas gramas kokaino kainuoja 
apie 250 JAV dolerių. Kauno pašte 
butelys buvo aptiktas atsitiktinai, 
praplyšus siuntinio, adresuoto Kau
no miesto gyventojui Rimui T., pa
kuotei. Rimas T. - aukštojo išsilavi
nimo, neteistas, nepakliuvęs į polici
jos akiratį. Pasak paties Rimo, jis 
prieš kelis mėnesius uždarbiavęs 
kaip privatus taksistas ir kartą vežęs 
į Lietuvą atvykusius perujiečius. 
Užsimezgusi pažintis. Po kelių die
nų peruj iečiai vėl sutikę Rimą T. ir 
pasiūlę už tam tikrą mokestį sutikti, 
kad jo vardu į Kauną ateitų siunti
nys, kurį jis neatplėšęs turėsiąs per
duoti nurodytam žmogui. Toliau 
narkotikus kurjeriai turėję gabenti į 
Lenkiją, o iš ten - į Vakarų Europą, 
kur jie ir būtų realizuojami. Šįkart 
Peru narkomafijai nepavyko, bet 
300 000 JAV dolerių - narkomafijai 
labai maža suma.

Lietuvą, kaip tranzito iš Pietų 
Amerikos į Vakarų Europą punktą, 
zonduoja ne tik Peru narkomafija, 
bet ir viena stambiausių pasaulyje 
mafijos grupuočių ’’Kalio kartelis“.

Prieš kažkiek laiko vienas Lie
tuvos pilietis, viešėdamas Kanadoje, 
užmezgė pažintį su ’’Kalio kartelio“ 
atstovais. Vėliau į Lietuvą šio tau
tiečio vardu atkeliavo siuntinys iš 
Kolumbijos Kalio miesto: apie 100 

kreipėsi į Vilniaus apygardos teis
mą, prašydamas išieškoti iš Lietuvos 
banko (LB) į valstybės biudžetą 13 
522 100 Lt 1994 m. nesumokėtų 
mokesčių. Tai pati didžiausia Vals
tybės kontrolės departamento iki šiol 
išaiškinta valstybei jos institucijų 
padaryta žala.
OLietuvos vėliava — Kosciuškos vir
šukalnėje. Australijoje, 2228 m virš 
jūros lygio, ją iškėlė žinomas alpin
istas ir keliautojas Vladas Vitkaus
kas, tęsdamas žygį ’’Lietuvos vė
liava - pasaulio viršūnėse“. Prie 
V.Vitkausko alpinistų grupės Kan
beroje prisidėjo ir sidniškis turizmo 
bei žiemos sporto entuziastas 
D.Kraucevičius.
□ įteikta Kazio ir Jurgio Bobelių 
premija žurnalistams. Juos gavo 10 
žurnalistų, labiausiai pasižymėjusių 
rašiniais, demaskuojančiais korupci
ją, ekonominius ir kriminalinius nu
sikaltimus. Premijos šiemet sudarė 
2200 JAV dolerių.
O Kaziui Gimžauskui pateiktas ieš
kinys dėl Amerikos pilietybės atėmi
mo. JAV teisingumo ministerijos 
duomenimis, K.Gimžauskas, 1941- 
1944 m. tarnavęs Lietuvos slaptojo
je policijoje, bendradarbiavo su na
ciais ir tai nuslėpė 1956-aisiais atvy
kęs į Ameriką. Nuo 1993 m. K.Gim- 
žauskas gyvena Vilniuje.
□ Pagerbtas Petras Daudžvardis. 
Ilgamečio Lietuvos konsulo gimimo 
100 metinių minėjimas įvyko lap
kričio 12 d. S.Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje Čikagoje.
□ Atgimsta Čekijos ir Lietuvos 
draugija. Ji pradeda savo veiklą po 
daugiau kaip 50 metų pertraukos. 
Jos pirmininku tapo žinomas Čeki
jos baltistas, lietuvių literatūros ty
rinėtojas, Prahos Karlo universiteto 
profesorius R.Parolekas.
^Skulptūra "Vaidila" Suomijos ka
ro aukoms atminti. Ją Joensu mieste 
iš raudonosios pušies tašo tauto
dailininkas Ipolitas Užkurnys. 
Skulptūra stovės miesto parke.
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gramų kokaino, kurio vertė - 
maždaug 20 000 JAV dolerių. Nar
kotikai buvo paslėpti knygoje. Ma
noma, kad ir šie narkotikai buvo 
skirti Vakarų Europos rinkai.

Ir Interpolas, ir kitos Vakarų ša
lių spec, tarnybos jau seniai spėjo, 
kad opijus iš Azijos į Vakarų šalis 
vis dažniau gabenamas per Lietu
vą. Ir tai visiškai suprantama: bu
vusiose Sovietų Sąjungos respub
likose dar labai silpnai saugomos 
sienos. Narkotikų kurjeriai iš Lie
tuvos išveža opijų į Europą, o už 
gautus pinigus labai dažnai iš ten 
transportuoja į Rytus vogtas maši
nas. Kita narkotikų kontrabandos 
per Lietuvą kryptis eina iš Vakarų į 
Rytus. Šiuo keliu dažniausiai gabe
nami sintetiniai narkotikai, paga
minti Lenkijoje.

Tačiau pastarųjų mėnesių įvy
kiai rodo, kad mūsų šalis tampa, o 
gal jau ir tapo, tranzitiniu gabenan
čiųjų narkotikus iš Pietų ir Šiaurės 
Amerikos į Vakarų Europą ir at
virkščiai punktu. Lietuvoje jau ne 
kartą pastebėti Interpolui gerai ži
nomi asmenys, priklausantys JAV, 
Italijos, Didžiosios Britanijos nar
komafijos grupuotėms.

Be to, prieš keletą mėnesių 
Maskvoje vyko lyg ir buvusios 
SSRS mafijozų sueiga, kurioje nu
tarta, kad Lietuva bus laisva nar
kotikų tranzito šalis, Ly. nė viena 
narkomafija čia neturės lemiamos 
įtakos.

Vadinamųjų prestižinių narko
tikų - kokaino, heroino, kreko ar 
LSD - Lietuvoje beveik neaptin
kama. Teisėtvarkos pareigūnų ži
niomis, kokainą Lietuvoje dau
giausia vartoja pasiturintys versli
ninkai.
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Prezidentas ragino patiems 
tvarkyti savo valstybę

Bankininkystės pradininką 
prisimenant

I
Prezidentūroje

Izrealį nusiųsta oficiali Prezi
dento A.Brazausko užuojauta dėl 
šalies premjero I.Rabino mirties.
**• Lapkričio 6 d. A.Brazauskas su
sitikime su spaudos, radijo ir televi
zijos žurnalistais pranešė, kad Lie
tuva šiais metais pateiks Europos 
Sąjungai (ES) oficialų prašymą pri
imti į šią organizaciją. Jis kritikavo 
politikus, kad anksčiau buvo rašomi 
skundai į Maskvą, o dabar į Briuselį. 
"Patys turime tvarkyti savo valstybę 
ir niekas už mus nieko nepadarys. 
Joks Briuselis”, teigė Prezidentas, 
pranešęs, kad birželio 22 d. V.Lands- 
bergis su Savivaldybių asociacijos 
vadovybe parašė raštą Europos Ta
rybai, kuriame teigiama, kad ’’Lietu
vos savivaldybės neturi teisės val
dyti žemę”. (Prezidento atstovė 
spaudai lapkričio 8 d. išplatino pa
reiškimą, kad iš Strasbūro gautas pa
tvirtinimas, jog V.Landsbergio ir 
A.Vidūno raštas dėl savivaldybių 
tikrai buvo ten nusiųstas.) Preziden
tas ragino gerbti valstybę, o valdžią, 

( jeigu reikia, kritikuoti, tačiau mūsų 
šalies teritorijoje, o ne užsienyje. Pa
sak Prezidento, dabar labai svarbu 
formuoti Lietuvos įvaizdį pasaulyje.

. Jis mano, kad Maišiagalos memo- 
, randumą pasirašė ne slapta, o pagal 

savo, kaip Prezidento, įgaliojimus. 
Perskaitęs nepasitikėjimo Vyriau
sybe dokumentą, Prezidentas mano, 

, kad kaltinimo esmė sunkiai suvokia
ma. Anot jo, pirmiausia turėtų atsis
tatydinti Seimas, kuris ir priima

• įstatymus.
»• Lapkričio 7 d. vidaus reikalų mi
nistras R.Vaitekūnas kartu su VRM 
pareigūnais lankėsi pas Prezidentą ir 

l pranešė spaudai, kad per pokalbį jo 
atsistatydinimo klausimas nebuvo 
keltas.

Seime
*• Lapkričio 6 d. dienraščiui 
"Respublika” V.Landsbergis pa
reiškė, kad ’’jokio rašto dėl savival
dybių suvaržymo ET nerašiau”. Pa
sak jo, dokumentai dėl savivaldybių 
padėties Lietuvoje ’’nusiųsti ne į 
Briuselį (kur yra ES), kaip žurnalis
tams tvirtino Prezidentas”. Savival
dybių asocijacijos prezidentas Vil
niaus meras A.Vidūnas pasakė dien
raščiui, kad į ET nieko nesiuntęs, bet 

i prisipažino, kad spalio mėnesį gavo
ET Vietinių ir regioninių valdžių

> kongreso Strasbūre laišką, kuriame
į rašoma, jog susipažinęs su asociaci

jos rezoliucija kongresas nutarė susi
pažinti su vietinės demokratijos pa
dėtimi Lietuvoje. Lietuvos ambasa
dorius prie ET A.Taurantas ”Res-

) publikai” pasakė, kad laiškas dėl 
savivaldybių teisių suvaržymo, pasi- 

s rašytas V.Landsbergio ir A.Vidūno,
Strasbūre buvo gautas.

‘ * Lapkričio 6 d. V.Landsbergis nu
siuntė asmenini užuojautos laišką

> Izraelio Kneseto pirmininkui prof.
• Š.Veisui, kuriame rašo, kad šūvių 

"taikinys buvo laisvės, teisingumo ir
1 stabilizavimo kryptis, dėl kurios 
5 kovojo I.Rabinas”. I.Rabino laido

tuvėse dalyvavo premjero A.Šleže- 
vičiaus vadovaujama delegacija.

a ^Lapkričio 6 d. su Seimo konserva- 
s torių frakcija susitikęs krašto apsau

gos ministras L.Linkevičius ir aptarė 
r kariuomenės finansinius klausimus, 
it Jis džiaugėsi, kad tarptautinis bend- 
i- adarbiavimas atneša Lietuvai ne tik 
i' Politinės, bet ir materialinės naudos. 
>■ Tai ir taikdarių misija buvusioje 
>' Jugoslavijoje, ir Ruklos mokymo 

centras, kurį padės įkurti danai. 
L-Linkevičiaus manymu, Lietuvos 

priešas - nestabilumas, bet Lietuva 
jau perka ir prieštankinius ginklus, 
kad galėtų apsiginti tuo tikro priešo. 
Krašto apsaugos ministras L.Linke
vičius pranešė, kad Lietuvos kariuo
menei iš Estijos nupirkta 700 tūkst 
šovinių sovietų gamybos 5,45 mm 
kalibro automatams.
^♦Lapkričio 7 d. Lietuvos parlamen
te nutarta sudaryti specialiąją ko
misiją Seimo nario R.Ozolo pateik
tiems kaltinimams Lietuvos Vy
riausybei ir korupcijos faktams tirti. 
Numatyta, kad didžioji LDDP frak
cija ir opozicija siūlys į komisiją po 
6 savo priešininkų kandidatus, o 3 iš 
siūlomų savųjų pasirinks pati bei 3 
saviškius pasirinks opozicija. Ko
misijos sudarymo tvarkai pritarė 
LDDP, konservatorių frakcija prieš
taravo, nes ji nori pati deleguoti savo 
narius į korupciją tiriančią komisiją. 
Konservatorius A.Skrebys mano, 
kad korupcijos nėra opozicijoje, to
dėl konservatoriams nepriimtina, 
kad jų atstovus į komisiją parinks 
LDDP. Nutarimas draudžia į komi
siją traukti buvusius ir esamus Vy
riausybės narius, todėl opozicijos 
atstovai nutarė, kad taip ketinama 
išvengti komisijos sudėtyje paties 
R.Ozolo - buvusio K. Prunskienės 
Vyriausybės nario. LDDP frakcijos 
narys A.Bendinskas tikisi, kad ko
misija darbais įrodys, kad kelių frak
cijų atstovai gali dirbti išvien. Jis pri
minė, kad Bismarko laikais Vokie
tijoje buvo kariami korumpuoti as
menys, ir pajuokavo: ’’Būtų gerai, 
kad prie trejų Seimo durų pakabotų 
po vieną žmogų”. V.Landsbergis 
pranešė, kad konservatoriai vis tiek 
patys paskirs žmones į komisiją , o 
jei LDDPjuos atmes, visai jos darbe 
nedalyvaus.
** Lapkričio 7 d. Seimo kancleriui 
N.Germanui, grįžusiam iš Izraelio, 
demokratų ir tautininkų frakcijų 
atstovai įteikė teisingai parengtą in
terpeliaciją vidaus reikalų ministrui 
R. Vai tekūnui.
^Seimo socialdemokratų frakcijos 
narys V.Plečkaitis lapkričio 7 d. ap
kaltino Latviją, kad dėl jos veiksmų 
stringa Baltijos šalių integravimasis, 
Latvijos ir Lietuvos nesutarimai 
sunkina Baltijos valstybių siekį tapti 
ES ir NATO narėmis. Pasak parla
mentaro, tai naudinga jėgoms, ku
rios siekia, kad Baltijos šalys ten nie
kada neįstotų. V.Plečkaitis kritikavo 
Prezidento ir Vyriausybės ’’slapto
sios diplomatijos” politiką (Maišia
galos memorandumą), pasmerkė 
Seimą, kad neratifikavo 1982 m. 
tarptautinės jūrų konvencijos, pagal 
kurią būtų galima nustatyti jūrų 
sienas, naudingesnes Lietuvai.

Vyriausybėje
Lapkričio 7 d. neseniai paskirtas 

ekonomikos ministras V.Navickas 
pristatė naują ekonomikos progra
mą. Ministerija rūpinasi trimetėmis 
valstybės investicijų programomis. 
Kadangi bendrajame vidiniame pro
dukte per 1990-1994 m. valstybės 
investicijų dalis sumažėjo nuo 21,8 
proc. iki 12,2 proc., o biudžetas šiuo 
metu gali patenkinti tik trečdalį ben
drojo investicinio projekto poreikio, 
didžioji dalis valstybės investicijų 
sumos gali būti padengta iš užsienio 
paskolų. Ministras tikisi, kad inflia
cija kitais metais nuo 20-30 proc. 
sumažės iki 15 proc.
**■ Lapkričio 8 d. užsienio reikalų 
ministras P.Gylys nuvyko į Strasbū
rą dalyvauti ET Ministrų komiteto 
97-ojoje sesijoje.

Ona Mickevičiūtė

Lapkričio antrąją savaitę įvai
riuose Lietuvos miestuose vyko ren
giniai, skirti tarpukario šalies moks
lininko, bankininkystės pradininko 
ir valstybės veikėjo, akademiko, Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus universi
tetų profesoriaus Vlado Jurgučio 
110-osioms gimimo metinėms.

Lapkričio 6 d. popietę Lietuvos 
Mokslų akademijos Didžioji salė 
Vilniuje buvo pilnutėlė. Daugelį 
mokslininkų, įvairių profesijų žmo
nių, jų tarpe ekonomikos ir banki
ninkystės specialistų ir praktikų į šiai 
sukakčiai skirtą mokslinę konferen
ciją pakvietė renginio organizatoriai 
- Lietuvos Mokslų akademijos, Vil
niaus universiteto ir Lietuvos banko 
vadovai.

Mokslinę konferenciją pradėjo 
Lietuvos Mokslų akademijos prezi
dentas Benediktas Juodka ir Lietu
vos banko Valdybos pirmininkas 
Kazys Ratkevičius, trumpai apibūdi
nę VJurgučio asmenybę. Apie dau
gelyje visuomenės, ekonomikos ir

Europa ir juodasis 200 metų jubiliejus
Atkelta iš 1 psl.

įsileisti nepriklausomos Lietuvos - 
kaip čia iš Rusijos tokį kąsnelį atim
si! Lyg ir pripažintos nepriklauso
mos Baltijos valstybės pragyveno 
vos du dešimtmečius iki ketvirtojo 
padalijimo.

Kažkodėl niekas nekelia klausi
mo: kodėl Hitleris dalijosi būsimą 
grobį su Stalinu, kai galėjo vienas 
pasiimti? Jeigu taip lengvai pasiėmė 
visą Europą, tai dėl Pabaltijo neten
ka net abejoti. Ar neatrodo, kad šitų 
derybų metu jis bandė šiek tiek per
dalyti Europą? Juk norėjo sau pasi
likti Lietuvą iki Dauguvos, bet gavo 
vos Užnemunę. Po trečiojo padaliji
mo 1795 m. Prūsijai irgi teko tik Už
nemunė, bet neilgam, lygiai kaip ir 
1940 m. Peršasi vienintelė išvada - 
1939 m. rugpjūtyje neįvyko nieko 
nauja. Tiesiog nauji senų imperijų 
valdovai atsiėmė savo grobį, tekusį 
jiems po 1795 m. Lietuvos ir Lenki
jos valstybės padalijimo.

O kaipgi Europa? Hitleris Klai
pėdą pasiėmė tiesiog sentimentaliai 

Lietuvos avialinijos

Lithuanian Airlines

Londone jau veikia 
Lietuvos avialinijų biuras-atstovybė:
Room 104, East Wing, Terminal 3, 

Heathrow TW6 1JH.
Lietuvos avialinijų atstovė Genovaitė Balsevičienė 
ir Lina Jones darbo dienomis atstovybėje dirba 
nuo 9 iki 17 vai., o šeštadieniais nuo 9 iki 13 vai. 
Joms paskambinti galima: 0181 745 7473. 
Faksas 0181 745 7346.

Kiekvieną savaitę 
&irm.3jdiQn.iais.1 trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

iš Vilniaus skrenda "Boeing 737-200“ lėktuvas 
į Londoną ir grįžta atgal.

| vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Kviečiame pasinaudoti LAL atstovybės paslaugomis. 
Skriskite LAL "Boeing“ lėktuvu į Vilnių ir atgal.

politikos sričių nepriklausomos Lie
tuvos ir nacių okupacijos metais pa
sižymėjusį Vladą Jurgutį (1885- 
1966) pranešimus skaitė trys prele
gentai. Vilniaus universiteto profe
sorius Stasys Martišius savo prane
šime ’’Mylėti Lietuvą, norėti Lietu
vos - tai mūsų politika“ (VJurgu- 
tis), kurio pavadinime panaudotas 
paties VJurgučio mintys, pasakojo 
ne tik apie šią ’’prometėjišką asme
nybę“, bet ir apie atliktus darbus, 
teorinį palikimą. Pabrėžė, jog V Jur
gutis Lietuvos valstybės gyvenime, 
siekiant jos suklestėjimo visiems pi
liečiams, išskyrė tris "banginius“: 
demokratiją, klestinčią ekonomiką 
ir kultūrą. Apie tai, kad VJurgučio 
darbai, knygos ir straipsniai - di
džiulis lobynas ir dabartiniams mūsų 
politikams, ekonomistams, banki
ninkams ir vienas pradžiamokslių 
kovojant su korupcija, kalbėjo ir ki
tas Vilniaus universiteto profesorius 
Alfonsas Žilėnas savo pranešime 
("Įžymus Lietuvos pedagogas ir 

šypsodamasis, ir niekas nė necyp
telėjo. Europoje kai kas Lietuvą net 
pagyrė už taikų problemos sprendi
mą. Bet argi Hitleriui nebuvo reika
linga visa Baltijos šalių teritorija? 
Tai būtų buvę tie lemtingi 300 kilo
metrų, kurių jam pritrūko 1941 m. 
gruodį artėjant prie Maskvos...

Penktajame Lietuvos ir Lenkijos 
žemių perdalijime, prasidėjusiame 
1943 m. Teherane ir pasibaigusiame 
1945 m. Potsdame, Rusija jau turėjo 
kitus partnerius. Ir naujas grobis pri
sidėjo - teko dalintis buvusio partne
rio Vokietijos žemes. Naujieji Rusi
jos dalybų partneriai pasiūlė tokį 
sprendimą: atplėšti nuo Vokietijos ir 
pridėti Lenkijai žemių. Stalinas su
prato, kad tai bus Lenkijai akmuo po 
kaklu, ir mielai sutiko - mainais už 
amžinai slavišką Karaliaučių. Kabo 
tas akmuo po kaklu, o politikai jį 
auksu vadina, nors kažin, ar tas auk
sas lengvesnis už granitą.

Ar kas nors jau mano, kad nebėra 
šios 200 metų pasidalijimo "uode
gos“? Visoje Europoje, visoje jos 
mąstysenoje? Kodėl buvęs šių ilgų 

žmogus, ekonomistas finansininkas, 
akademikas Vladas Jurgutis“).

Buvo pabrėžta ir VJurgučio be
baimiškumas priešinantis nacių už
mačioms apiplėšti ir germanizuoti 
Lietuvą. Naciai atkeršijo - 1943 m. 
kartu su Lietuvos intelektualų ir re
zistentų grupe VJurgutis atsidūrė 
Štuthofo koncentracijos stovykloje. 
Po jos - sovietinių enkavedistų tar
dymai Lietuvoje. Apie tai ir VJur
gučio gyvenimo kelią pasakojo ir 
trečioji pranešėja - Egidija Lau
menskaitė. Atsiminimais pasidalijo 
ir konferencijos klausytojai, taip pat 
VJurgučio dukterėčia Elena Jurgu- 
tytė-Venckuvienė, buvusi šalia savo 
dėdės tuomet, kai jis 1946 m. buvo 
pašalintas iŠ Vilniaus universiteto ir 
kukliai nepritekliuose gyveno tylioje 
Vilniaus Užupio gatvelėje. Iš sovie
tinės "užmiršties“ prikeltam VJur- 
gučiui pagerbti vieną Vilniaus gat
vių žadama pavadinti šio žymaus 
mūsų tautiečio vardu.

Stanislovas Buchaveckas

dalybų partneris - Europos valstybė 
vėl ragina Lietuvą sureguliuoti kari
nio tranzito klausimus? Su ta pačia 
Rusija - amžinų dalybų iniciatoriu
mi. O gal jau artėja šeštasis perdaliji
mas?

Ką gi reikėtų daryti? Reikia gel
bėtis patiems. Turėtų reaguoti ir 
Lenkija, ir Lietuva. Reikėtų kreiptis 
į anų dalybų paveldėtojas valstybes 
- kad gėdingas 1795 m. aktas būtų 
denonsuotas. Reikia po 200 metų 
susirinkti Vilniuje ir ant to paties 
marmurinio stalelio pasirašyti naują 
deklaraciją ir pagal ją pagaliau viską 
sudėlioti į savo vietas. Neatrodo, kad 
valstybių, buvusių dalybininkių, pa
veldėtojai entuziastingai reaguotų į 
tokį pasiūlymą. Reikia įkalti Euro
pai tiesą, kad yra esminis skirtumas 
tarp istorinių etnografinių ir užgrob
tų žemių, tarp atvykusių gyventi kitų 
tautų bendrijų ir tarp buvusių oku
pantų paliktų kolonistų teisių. Per 
200 metų Europa šio to išmoko. Bet 
skirtingos valstybės ir tautos mokėsi 
ne toje pačioje mokykloje.

Antanas Ryliškis
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Maskvoje - ’’Moscovia“
Vartai gana solidų 54 puslapių 

žurnalą ’’Moscovia“ ir tiesiog neti
ki, kad toki leidinį galėjo paruošti 
nedidelė saujelė lietuvių, gyve
nančių Maskvoje ir valstybės ne
subsidijuojamų.

Pirmas jo numeris, pasak suda
rytojo ir redaktoriaus Antano Jon- 
kaus, pasirodė 1993 m. Redakto
rius ir keturių narių redkolegija 
dėkojo įmonės ’’Gamta“ (Mask
voje) generaliniam direktoriui 
Broniui Fišeriui už 200 000 rb., 
skirtų šiam leidiniui.

Žurnalo vedamasis, be kita ko, 
primena kiekvienam čia gyvenan
čiam lietuviui, kad: ’’Lietuva - tie
sios vagos arimuos/ Lietuva - vy
turėlis laukuos/ Lietuva - mažas 
žemės kampelis,/ Koks esi tu lietu
viui brangus“.

Sklaidydamas žurnalą, sužinai, 
kad jau Kulikovo mūšyje (1380 
m.) dalyvavęs lietuvių kunigaikš
tis Montvydas Montvila išgelbėjo 
rusų didįjį kunigaikštį Dmitrijų 
Don s kojų nuo ’’totorių kardo“.

Rašydamas apie lietuvius Mas
kvoje, žurnalas teigia, kad ’’per 
sovietinį laikotarpi lietuvybė stip
riai nukentėjo: dažnas lietuvis ne
moka savo kalbos, nežino tautos 
tradicijų, papročių”.

įdomiai skirstomi čia gyve
nantys lietuviai: migrantai (tiesiog 
atvykę čia gyventi), tremtiniai bei 
jų palikuonys, ir ’’karjeros vyrai“ - 
žmonės, atvykę sovietmečiu dėl 
kilimo karjeros laipteliais (deja, ne 
laiptais).

Padejuojama, kad čia gyvenan
tys lietuviai nėra religingi. Antai į 
pamaldas, kurios anksčiau buvo 
vienoje iš bažnyčių, aptarnaujamų 
klebono Pr.Račiūno, susirinkdavo 

10-15 žmonių. O juk bažnyčia 
glaudžia, šildo ir vienija, moko 
stiprybės. Belieka, aišku, lietuvių 
bendrija, mokykla.

Šiluma alsuoja savų (vietinių) 
autorių kūryba. K.Kedaitis spaus
dina apsakymą ’’Stebuklingoji 
Kūčių naktis“, Jorudas Klemensas 
- ’’Šeimos istorijos nuotrupas“ 
(apie jų šeimos ’’poilsį“ Sibire: Ir
kutsko srities, Taišeto rajono, Saf- 
ronovskos kaime).

Platokame skyrelyje ’’Knygų 
pasaulyje“ analizuojamos pasiro
dančios naujos knygos, turinčios 
sąsajų (politinių) su Lietuva.

Malonu, kad ir čia, Maskvoje, 
rūpinamasi, kiek leidžia išgalės, 
lietuvių kalba.

Skyrelyje ’’Branginkime tėvų 
kalbą“ pateikiamos Vydūno, 
V.Ambrazo, M.Martinaičio, Just. 
Marcinkevičiaus mintys apie kal
bą. Praktinių patarimų skyrelyje 
’’Kaip nereikia kalbėti“ pateikia
mos prielinksnio ’’pas“ vartojimo 
klaidos.

Taip, toks 1994 m. ’’Moscovia“ 
pirmasis numeris, deja, kitų nėra, 
ir neaišku, kada bus. Pasak A.Jon- 
kaus, nėra lėšų. Dabar tokio žurna
lo - buriančio ir vienijančio Mask
vos lietuvius - leidimas tikrai rei
kalingas.

Reikėtų visai nedaug ir kartu 
daug: apie 1 mln. Rusijos rublių 
(jei tiražas būtų apie 200 egz.) ir, 
be abejo, kompiuterio, nors ir ne 
paties naujausio.

Atsiradus vienam kitam rėmė
jui, smulkesnę informaciją teiktų 
telefonu Vilniuje (8-22) 61 07 92 
šio straipsnio autorius.

Alfonsas Kairys

Lietuviai Vokietijoje

Grįžti ar ne į Lietuvą
Po Kovo 11-osios akto galima 

buvo tikėtis atgalinės bangos, plūs
tančios iš ten, į kur vienokiomis ar 
kitokiomis aplinkybėmis buvo nu
nešti mūsų tautiečiai. Tuo labiau kad 
ir raginimų būta tiek šiapus, tiek 
anapus vandenyno. Raginimų pasi
girsta ir dabar, tačiau į tuos ragini
mus dažniausiai atsiliepiama dvi
prasmiškomis abejonėmis ar net 
priekaištais vienų kitiems. Priekaiš
tais, panašiais į nepatiklumą, įtarinė
jimą. Šia tema esame rašę ”EL“.

Pripažindami, kad nepriklauso
moje Lietuvoje daug kas atrodo už
sienio lietuvių akimis žiūrint nepa
lanku, vis dėlto drįstame abejoti, ar 
tik tai yra svarbiausia kliūtis grįžti į 
apleistus namus. Šią mintį patvirtina 
ir Leonas Stepanauskas iš Berlyno, 
ten gyvenantis nuo 1963 metų.

- Išvažiavau savo noru, - sako 
L.Stepanauskas, atsiliepdamas į Ka
zio Barūno iš Amerikos laišką Vil
niaus radijui dėl užsieniuose gyve
nančių lietuvių grįžimo Lietuvon. - 
Išvažiavau dėl savo šeimos, išva
žiavau visam laikui ir labai dėl to 
gailėjaus. Buvo be galo liūdna, kol 
vieną kartą viskas labai lengvai išsi
sprendė. Aš susapnavau, jog gyvenu 
bute, kurio vienas duris atidaręs, iš
einu į Vilniaus gatvę, atidaręs kitas, 
išeinu į Berlyno gatvę. Tas butas 
man taip patiko, buvo taip įdomu. Ir 
visus tuos dešimtmečius aš siekiau, 
kad tasai sapnas būtų tikras kaip gy
venimas. Dabar man rodos, kad taip 
ir yra. Mano dvasios butas tikrai turi 
dvejas duris. Dirbu radijo ir televizi
jos susivienijimuose, ten iš tikrųjų 
esu savas, ten man labai įdomu. Einu 
pro Brandenburgo vartus, sustoju, 

dairausi - viskas sava. Ir jei kada 
negrįžčiau prie tų vartų, būtų labai 
liūdna ir gailu. Pagaliau čia mano 
vienintelė dukra, dar studentė, smui
kininkė. Nenorėčiau, kad man, kaip 
tėvui, ji netikėtai taptų užsieniete...

Keista, bet patsai L.Stepanauskas 
noromis nenoromis Lietuvai dabar 
yra užsienietis, nors ir turi Lietuvos 
pilietybę, nors ir turi dvasios butą, iš 
kurio gali pro vienas duris išeiti į 
Vilniaus gatves, pro kitas - nužings
niuoti Brandenburgo vartų link.

Noromis ar nenoromis 1963 me
tais, išvažiavęs gyventi į tuo laiku 
Demokratinės Vokietijos sostinę, 
užtrenkė Tarybų Lietuvos radijo ir 
televizijos duris. Nors ir šiandien, po 
trijų dešimtmečių, viename ar kita
me miestelyje sutiksi žmogų, ku
riam jaunimo radijo laidų redakto
rius Leonas Stepanauskas padėjo įsi
kabinti gyvenimui į skverną. Tie 
žmonės jautrų žurnalistą, dėl jų ne
dalios varsčiusį valdininkų duris, iki 
šiolei mini kaip gerąją dvasią, pajė
gią įveikti visas neįgaliųjų kelyje su
ręstas užtvaras. Šalia plačios veiklos 
Baltistikos komisijoje, Tomo Mano 
mokslinėje draugijoje, dabar ten, už
sienyje, pagalba konkretiems žmo
nėms - pakeltiems, surastiems, iš
vestiems į šviesą, - anuomet, Lietu
voje, drąsiai sakau, yra bene vertin
giausia Leono Stepanausko gyveni
mo dalis. Užmirštas ar pasmerktas 
anapus užtrenktų durų, jis amžinai 
prisimenamas tų nelaimėlių, ku
riems buvo lemta atsiremti į jo iš
tiestą ranką. Atsiremti ir atsitiesti, 
nepaisant visų konjunktūrų.

Ak, tos konjunktūros! Su šypse
na, ne su nuoskauda, šiandien apie 

jas kalba patsai Leonas Stepanaus
kas. Tegu bus man atleista, jei paci
tuosiu keletą jo laiškų. ’’Beje, Va
karų bendruomenė Rytų Vokietijos 
’’tautiečius“ panašiai kotiruoja kaip 
”weiss'iai“ (Vakarų vokiečiai) savo 
’’ossi'us“. Gal ir gerai. Mes čia am
žinai pasmerkti... darbui. Tai juk lai
mė! Su prof. Falkenhanu (Vydūno 
mokiniu) sukūrėm ’’Baltistus“. Šį 
mėnesį - jubiliejinė konferencija, 30 
metų. Mūsų sąskaitoje per 70 lietu
vių (kur latviai ir kiti?!) literatūros 
kūrinių (nuo Donelaičio iki Putino 
’’Altorių...“). Nėr pavyzdžio kitame 
(iš Lietuvos žvelgiant) ’’užsienyje“. 
Taigi, pasinaudojome šventu laiku ir 
’’konjunktūra“. O juk Vakarų Vokie
tijoje išleista viena tikra knyga - 
’’Lietuvių liaudies pasakos“. Yra 
kažkas aukščiau už konjunktūras ir 
politiką. Tikras, pilnavertis darbas. 
Jis visuomet įmanomas...“ (rašyta 
1994 05 07).

Taigi, darbas. Nebūtinai apibrė
žiant - kam. Tiesiog tarsi gyvenimo 
variklis. Nors, kaip pats prisipažįsta, 
’’plušuosi tarp popierių popierėlių, 
saistomas visokiausių sutarčių sutar- 
tėlių, perku kelionių bilietus, ir tiek 
Kartais Norvegija, kartais Islandija, 
kartais Šveicarija... Kartais liūdna, 
kad tatai su Lietuva nieko bendra ne
turi... Bet ir Lietuvai tatai nesvar
bu...“ (rašyta 1994 12 20).

Ar ne todėl taip prasmingai 
skamba ir Leono Stepanausko klau
simas:

- O kodėl aš turėčiau grįžti?
Klausia, nesibaimindamas būti 

nesuprastas ar pasmerktas...

Salomėja Čičiškina

MODERN LITHUANIAN
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka). 

POSAKIAI, IDIOMOS, gramatika, 
žodynas dėl visų vadovėlyje pamokų. 

Visi paaiškinimai ir 
vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir dvi audiokasetės kainuoja 25 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

TURISTINIAI PASIKALBĖJIMAI 
LIETUVIŠKI-ANGLIŠKI - 3 sv.

ANGLŲ-UETVVIŲ
KALBŲ ŽODYNAS 
35.000 žodžių - 10 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

LIETUVIŲ-ANGLŲ 
KALBŲ ŽODYNAS 
50.000 žodžių - 14 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. 
England.

Tel. 0181 460 2592
Fax 0181 402 9403.

Vokietijoje suburti tautiečius nėra paprasta
Užtruko keletą metų, kol mes, 

keli ’’senbuviai“, įsisąmoninom, kad 
mūsų gretas "papildė“ šimtinė ar 
daugiau čia naujai įsikūrusių lietuvių 
iš Lietuvos, Lenkijos ir kitur. Tačiau 
suburti žmones, kurie šneka lietuviš
kai ir gyvena Frankfurte bei jo apy
linkėse, pasirodo, nėra taip jau pa
prasta.

Noras susitikti, pabendrauti tarp 
tautiečių kilo savaime. Susitikti at
skiruose butuose, kaip dešimtmečius 
prieš tai buvo įprasta Frankfurto lie
tuvių tarpe, pasidarė per ankšta. Pir
mieji bendri susitikimai studentų 
bendrabučiuose ar parapijos salėse 
nelabai sekėsi, nes vykdavo šešta
dieniais, o, kaip paaiškėjo, ta diena

daugeliui yra darbo diena. Buvo ir 
kitokių organizacinių nesusipra
timų...

Susitarus su kun. Jonu Dėdinu iš 
Vasario 16 gimnazijos, buvo pradėta 
nuo š.m. gegužės kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 11 vai. susitik
ti šv. Mišiom, po to bendram pobū
viui parapijos salėje. Daug kas skep
tiškai žiūrėjo į kasmėnesinį susitiki
mą, bet, pasirodo, kad šį ’’sumany
mą“ reikia tęsti ir kitais metais toje 
pačioje vietoje, tik pradėti 12 vai.

Spalio 29 dieną įsikūrė ir Frank
furto Lietuvių bendruomenės apy
linkė, į kurios valdybą buvo išrinkti: 
Lina Liubauskaitė, Lina Paprec- 
kaitė-Klug, Violeta Korsakaitė-

Mieli Tautiečiai,
Mes gyvename gražiame pasaulio kampelyje, kuris 

žemėlapyje ar apvaliame gaublyje užima mažą dalelę - 
tai Lietuva, o mūsų miestas prie Baltijos jūros - uosta
miestis Klaipėda. Mes, besikreipiantys į Jus Klaipėdos 
15-os vidurinės mokyklos mokytojai.

Mes, norėdami pažinti kitų Europos šalių švietimo 
darbuotojų pasiekimus, mokinių mokymąsi, jų kasdie
ninių problemų sprendimus ir jų būdus, nuoširdžiai no
rime su Jumis bendradarbiauti, ieškome pagalbos mūsų 
mokyklai.

Mūsų mokyklų Lietuvoje niekas nebefinansuoja ir 
neberemia. Tačiau mes nenuleidžiame rankų ir ban
dome išsilaikyti, nes žinome, kad nuo to, kokias sąly
gas sudarome savo mokiniams, nuo to, kaip juos mo
kome, paruošiame gyvenimui, pirmiausia nuo šių da
lykų priklauso augančio vaiko, kaip asmenybės, tobu
lėjimas, noras mokytis, semtis kuo daugiau žinių. O 
nuo mūsų paruoštų vaikų priklauso ir tolimesnė mūsų 
visų ateitis.

Todėl mes ieškome draugystės su kitų šalių, miestų 
pedagogais, mokiniais, jų tėvais ir kitais žmonėmis, 
kuriems artimas mokytojas, jo žodis, kuriems rūpi vaikų 
ateitis, jų tobulėjimas.

Caim, Tomas Sudavičius, Vilhelmas 
Motejūnas, Algis Pacevičius ir šio 
rašinio autorius. Daugumą sudaro 
Frankfurto universiteto studentai iš 
Lietuvos, kuriems teks toliau koor
dinuoti Frankfurto vadinamąją lie
tuvišką veiklą. Teks jiems bendrauti 
su tautybės, tikėjimo, užsiėmimo ir 
kitais atžvilgiais labai skirtingais 
žmonėmis.

Kitas susitikimas bus lapkričio 
26 dieną, o kitąmet - kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį 12 vai. 
Frankfurt-Seckbach, Wilhelmsho- 
her str. 67, ’’Maria Rosenkranz“ baž
nyčioje.

Romas Šileris

Ieškodami draugiškų santykių, mes nuoširdžiai 
prašome padėti mūsų mokyklai.

Mūsų klasėms ir koridoriams reikalingas remontas 
(tačiau tam lėšų niekas neskiria), reikalingi dažai ir tape
tai, grindų dažai ir danga. Nėra už ką nusipirkti priemo
nių, kurios skirtos klasių valymui, plovimui.

Mūsų mokyloje mokosi 730 mokinių ir dirba 60 mo
kytojų, mes teturime tik vieną spausdinimo mašinėlę, 
kuri tarnauja mums jau 10 metų ir, aišku, dažnai genda.

O ką mums kalbėti apie tokius būtinus mokykloje 
dalykus kaip kopijavimo aparatas, mokyklos kompiu
teris, kuris turėtų kaupti mokyklos informaciją, o ne di
rektore, kurios galvoje kaupiasi lapų lapai ir to pasėkoje 
yra neįmanomas nuoseklus ir tobulas švietimas.

Mums yra būtinas gerų, suprantančių žmonių bend
radarbiavimas ir parama - nes mes finansiškai esame 
bejėgiai.

Mes nenorime, kad sugriūtų mūsų mokykla, o no
rime mokyti vaikus ir girdėti jų juoką.

Su pagarba
Klaipėdos 15-os vidurinės mokyklos 

mokytojų bendruomenė
15 vidurinė mokykla
Sulupęs 26, Klaipėda
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UŽ ir prieš ’’Europos lietuvį“ Vilniuje

’’Europos lietuvis“ turi likti
Nenudžiugino senųjų ’’Europos 

lietuvio“ skaitytojų žinia, kad Lietu
vių namų bendrovė nuo Naujųjų 
metų sustabdo jų ilgamečio pažįs
tamo, mylimo bičiulio leidybą. Vėl 
įprasta (be abejo, teisinga) formu
luotė, kad laikraštis nėra pelningas, 
neša didelius nuostolius ir bendrovė 
neišgali jo leisti. Seniesiems skaity
tojams tokia žinia - ne pirmiena: 
kiek sykių jau ’’Europos lietuvis“ 
kybojo ant plauko. Kone kiekvienas 
DBLS suvažiavimas dėl to bėdojo. 
Tačiau ši žinia nuliūdino ir mus, 
naujuosius to laikraščio bičiulius ir 
bendradarbius, kurie spėjo pamilti 
objektyvų, demokratiškai pakantų, 
išsamų žinių ir informacijos šaltinį. 
Jis supažindina mus ir su audringu 
Tėvynės gyvenimu, ir nukelia mus į 
tuos tolimus kraštus, kur neramusis 
dvidešimtasis amžius - karai, oku
pacijos, suirutės - nubloškė tautie
čius, ištroškusius bent menkos žine
lės iš Tėvų krašto, kuris dabar gyve
na nors ir sunkų, bet gyvą ir laisvą 
gyvenimą.

Perskaičiau p. K.Tamošiūno (ne
pažįstu jo asmeniškai, bet žinau apie 
jo aktyvią visuomeninę ir žurnalis
tinę veiklą Lietuvos ir lietuvybės la
bui) laišką ir puoliau į redakciją, prie 
ten esančių laikraščio komplektų. 
Kuogi nusikalto šis ilgai nuo mūsų 
slėptas ir persekiotas išeivijos laik
raštis? Berods, vienintelis toks Euro
poje? Verčiau komplektą po komp
lekto ir tiesiog ryte rijau žinias, ku
rias man žarstė laikraštis, pasakojan
tis apie tautiečių, patekusių į sveti
mus kraštus, vargus ir džiaugsmus, 
svajones ir lūkesčius. Prieš mane at
siskleidė ne tik plati Didžiosios Bri
tanijos lietuvių - išeivių ir tremtinių 
- gyvenimo ir veiklos panorama, bet 
ir ryškūs jų kovos dėl pavergtos Lie
tuvos laisvės epizodai. Net probėgš- 
miais skaitydamas, pabuvojau visur, 
kur gyveno bent vienas lietuvis, kur 
skambėjo gimtoji kalba ar daina, kur 
veikė koks tautiečių sambūris. Ir kilo 
noras bent trumpai nubrėžti laikraš
čio kelią: priminti jį gal ne tiems, ku
rie beveik pusę amžiaus su juo nesi
skyrė, bet labiau tiems, kurie, tik nu
plėšus geležinę uždangą, susidūrė su 
"Europos lietuviu“ akis į akį.

Beliko nepilni dveji metai ligi 
"Europos lietuvio“ penkiasdešimto
jo gimtadienio. Taręs pirmą lietuviš
ką žodį 1947 m. liepos mėnesį kaip 
užsienio ir vidaus žinių biuletenis,

■
Tikiuosi, 

kad ”EL“ IšliksI
Kiek suprantu, "EL“ bus uždary

tas 1996 m. pradžioje. Labai gaila, 
jog tai turi įvykti. Laikraštis iki šiol 
leido lietuviškai bendruomenei už
sienyje palaikyti ryšius su Lietuva ir 
kitais kraštais, kur gyvena lietuviai, 
gauti žinių vieniem apie kitus. Nors 
pats esu anglas, mano lietuvių kalba 
palyginti ribota, aš kartas nuo karto 
atsiverčiu "EL“, kad galėčiau tobu
linti skaitymo ir vertimo įgūdžius.

Aš nežinau visų priežasčių, dėl 
kurių būtų verta uždaryti laikraštį, iš
skyrus tas, kurios buvo trumpai iš
dėstytos. Bet galbūt reiktų pasisteng
ti išplėsti skaitytojų ratą (drįstu pa
siūlyti įvesti anglišką puslapį) arba 
pakelti prenumeratos kainą, kad būtų 
galima padengti visus nuostolius.

Tikiuosi, jog atsiras galimybių 
tęsti laikraščio leidimą.

Nuoširdžiai Jūsų -
Loughlon C-A.Last 

tapęs nuo 14 Nr. nediduku fotosta
tiniu būdu spausdinamu "Britanijos 
lietuviu“, o 1953 metų Nr. 39 pasi
puošęs "Europos lietuvio“ antrašte. 
Didžiosios Britanijos lietuvių laik
raštis įrašė į visos išeivijos ir jos 
spaudos istoriją daug ryškių, svarbių 
ir iškalbingų puslapių. Prie laikraš
čio ištakų ir vairo yra stovėję ne
maža garbių, talentingų ir ištver
mingų išeivijos vyrų. B.Daunoras ir 
M.Bajorinas, AJ.Kaulėnas ir M.Šil- 
kaitis, K.Obolėnas ir J.Vilčinskas,
J. Lūža ir J.Senkus, J.Mašanauskas ir 
V.Keris. Garbingą ir ženklią vietą 
tveriant ir stiprinant laikraštį užima 
vienas ryškiausių lietuvių egzodo 
prozininkų Kazys Balėnas. Senieji 
skaitytojai su meile ir padėka prisi
mena tokius laikraščio autorius, kaip 
rašytojas F.Neveravičius, pulk.T.Vi- 
dugiris, prof. S.Žymantas, P.Varka- 
la, V.Balickas, dr.S.Kuzminskas, 
kunigai J.Sakevičius ir A.Kazlaus- 
kas, inž. S.Nenortas, kurių daugelis, 
nebūdami nei rašto žmonės, nei žur
nalistai, formavo laikraščio veidą, 
kūrėjo tradicijas. Nepaisydami sun
kios buities ir leidybos naštos, auko
dami brangų poilsį, jie leido numerį 
po numerio, stengdamiesi, kad tau
tiečiai kiek galima daugiau ir išsa
miau sužinotų ir apie savo, ir apie 
Tėvynėje likusių bendrapiliečių gy
venimą ir veiklą. Redaktoriai, leidė
jai ir autoriai gebėjo kas savaitę 
1000-1500 egz. tiražu leisti 4 pus
lapių laikraštį, kartais, švenčių ar ko
kių sukakčių proga, pridėdami kokį 
teminį ar humoristinį vieno lapo 
priedą. Tiesa, būta ir nuomonių skir
tumų, ir vaidų, ir triukšmingų skyry
bų, kaip ir visur, kur atsiranda bent 
du lietuviai. Kaip čia neprisiminsi
K. Donelaičio, teigusio: "Viens taria 
per šviesu, kitam negana šviesybės“, 
ir dar pridūrusio "...tokių visur glūpų 
niurnėjimų randas“.

"Europos lietuvio“ niekados ne
rėmė jokios oficialios valdžios. Sve
timi turčiai taip pat neskubėjo į pa
galbą. Laikraštį leido patys skaityto
jai: į Britaniją atklydę vargani tautie
čiai. Bedaliai, beteisiai, sunkiai įsi
kūrę, neapsirūpinę nei patogia buiti
mi, nei užtikrintu duonos kąsniu, jie 
aukojo užvargtus pensus ir šilingus, 
kad skambėtų lietuviškas žodis, kad 
iš Tėvynės išblokšti tautiečiai galėtų 
tremtinio dalia pasiguosti, džiaugs
mais pasidalinti. Skolos, bankroto 
grėsmė ne kartą kybojo virš laikraš

Žinia, kad 1996 m. "Europos 
lietuvis“ jau nebeišeis, yra labai 
liūdna vienišai vakarinės Europos 
kampeliuose dar gyvenantiems, 
neskaitlingiems senosios kartos 
skaitytojams. ”EL“ daug metų in
formavo mus kas savaitę ne tik 
apie lietuvius Europoje, bet Šiek 
tiek ir apie išemigravusius į užjū
rius, su kuriais mes visi kartu per
gyvenome karo ir pokario metus 
Vokietijoje.

Buvo 1953 metai, kai tuometi
nis Vokietijos lietuvių ben
druomenės (LB) pirm. inž. Pranas 
Zundė, lankydamasis Londone, 
pasiūlė tenykštį "Britanijos lietu
vį“ pavadinti "Europos lietuviu“ ir 
pažadėjo kontinente surasti prenu
meratorių ir bendradarbių. Mes 
Vokietijoje visada žinojome, kad 

čio. Bet tautiečiai neleido jam nutilti, 
užgesti. Leidėjai ir kitokių lėšų pra
simanydavo: rengdavo rinkliavas ir 
loterijas, spausdino skelbimus, pa
sveikinimus ir užuojautas, vykdė pa
šalinius apmokamus spaudos dar
bus. Laikraščio materialinė būklė 
pagerėjo, kai susikūrė Lietuvių na
mų akcinė bendrovė, kai DBLS įsi
gijo Sodybą, Nidos spaustuvę.

Laikraštis ėjo, uoliai ir be išlygų 
rėmė Lietuvos laisvės bylą, gimtuo
ju žodžiu žadino ir puoselėjo lietu
vybę, tarnavo savotišku tiltu bend
raujant su pavergtu kraštu, informa
vo apie lietuvių išeivių buitį ir veik
lą. Jo atskiri numeriai prasimušdavo 
ir pro geležinę uždangą. Kaip mes 
džiaugėmės (tai buvo bene 1972 m.), 
užtikę keliuose numeriuose J.Avy
žiaus romaną "Kaimas kryžkelėj“. 
Tiesa, netrukus šią žinią atsivijo 
gandas, kad dėl to romano laikraščio 
vadovybei kliuvo pipirų, ir romanas, 
berods, nebuvo baigtas spausdinti. 
Beje, ir romano autoriui tas įvykis į 
nuopelnus nebuvo įrašytas. Toks jau 
tada buvo keistas laikas.

Skaitytojai iš "Europos lietuvio“ 
sužinodavo apie tautiečių piketus ir 
demonstracijas prieš okupantus Lon
done ir Birminghame, apie lietuvių 
sportininkų rungtynes Manchestery- 
je ar Halifakse, apie lietuviškos 
skautijos ir ateitininkijos stovyklas 
ar iškylas Derby ir Nottinghame, 
apie koncertus ir spektaklius Lietu
vių namuose ar Sodyboj, apie akty
vius ir atsiliekančius DBLS skyrius, 
apie rašytojų naujas knygas ir dailės 
parodas, apie lietuviškųjų parapijų ir 
bažnyčių veiklą, apie įvairius lietu
viškus renginius. Ir ne tik Anglijoje, 
bet ir Vakarų Vokietijoje, JAV ir ki
tose šalyse.

Lietuvos žmonės džiaugėsi, kai 
juos legaliu ir nelegaliu būdu pra
dėjo pasiekti "Nidos" knygų klubo 
leidiniai. M.Vaitkaus, B.Daunoro, 
K.Musteikio atsiminimų tomai, 
M.Biržiškos, J.Balio, Ig.Končiaus 
istorijos ir mitologijos studijos, 
V.Alanto, P.Andriušio, K.Bareno, 
A. Barono, Alės Rūtos, P.Orintaitės, 
J.Švaisto, M.Gliaudos, F.Neveravi- 
čiaus, J.Kralikausko, J.Krūmino, 
A.Škėmos, A.Rūko, A.Tulio, K.Al
meno ir kitų rašytojų romanai ir apy
sakos, J.Aisčio ir B.Railos publicis
tika ir kitų žinomų ar ligi tol nežino
mų išeivijos rašytojų kūriniai. Šią 
vasarą Kauno Viešosios bibliotekos

Su "Europos lietuviu“ atsisveikinant

"EL“ leidimo našta guli ant Bri
tanijos LB pečių, bet Vokietijos 
LB bent porą dešimtmečių turtino 
”EL“ straipsniais žymiųjų Lietu
vos veikėjų, po karo pasilikusių 
Vokietijoje.

Pvz., į ”EL“ parašydavo buvę 
Kauno universiteto profesoriai Ze
nonas Ivinskis, Antanas Rukša, Jo
nas Grinius. Iškilūs bažnyčių dar
buotojai tėvas Alfonsas Bernato
nis, kun. Vaclovas Šarka, evange
likų kun. Fricas Skėrys nuolat tei
kė gausių žinių. Neužmirštami 
buvęs "Lietuvos aido“ Kaune re
daktorius Stepas Vykintas ir žur
nalisto talentu pasižymėjęs kun. 
Bronius Liubinas. Iš Šveicarijos 
parašydavo dr. Gerutis, iš Pary
žiaus - dr. Deveikė, iš Romos - 
Lozoraičiai ir daug daug kitų. Visa 

surengta ir didelio skaitytojų dėme
sio ir antplūdžio sulaukusi paroda 
patvirtino milžinišką nedidelio "Ni
dos" knygos klubo (beje, ir "Euro
pos lietuvio") darbuotojų, parengu
sių ir išleidusių apie 120 originalių 
knygų, darbą ir nuopelnus.

O kiek vertingos informacinės 
medžiagos sukaupė 48 metų "Euro
pos lietuvio“ komplektai! DBLS su
važiavimų, valdybos posėdžių, įvai
rių konferencijų ataskaitos ir apžval
gos, knygų, parodų, renginių recen
zijos, žodžiu, didžiulis, išsamus, jo
kiais svarais ar litais neįvertinamas 
Anglijos lietuvių kovų ir darbų, bui
ties ir kultūros metraštis!

Prieš trejetą metų, kai Tėvynėje 
vėl laisvai suskambo V.Kudirkos 
'Tautinė giesmė“, kai Lietuva vėl 
tapo laisva nepriklausoma valstybe, 
"Europos lietuvis“, palikęs lx>ndone 
dalį administracijos, persikėlė Vil
niun. Metai gerokai apretino vyriau
siąją Didžiosios Britanijos lietuvių 
išeivijos kartą. Kone kiekvienas nu
meris išeidavo su žinia ar nekrologu, 
kad tas ar kitas garbus lietuvis iške
liavo Anapilin. O kiek jų kasmet iš
eidavo be nekrologų. Nieko nuosta
baus: pokario išeiviams jau nema
žiau kaip 60. Jaunieji išeiviai, o juo 
labiau naujieji ateiviai labiau susirū
pinę bizniu, materialinėmis, o ne 
dvasinėmis vertybėmis. Ypač suma
žėjo aktyvių autorių gretos. Vadina
si, reikėjo ieškoti ne tik naujų skaity
tojų. O laisvėjančioje Tėvynėje vyko 
nuostabūs, nepakartojami dalykai. Ir 
pastaruosius 8 metus laikraštį reda
guojantis Vladas Dargis (beje, ir vie
nas aktyviausiųjų "Nidos“ knygų 
klubo vadovų) ryžosi svarbiam žings
niui - informuoti apie įvykius Tėvy
nėje betarpiškai, iš Vilniaus.

Gavo keletą kambarėlių senoje 
senamiesčio spaustuvėje, įsikūrė, 
įsigijo kompiuterių ir kitos moder
nios spaudos technikos ir, sunkiai 
kovodamas su tėvynėje vešinčia biu
rokratija, pradėjo leisti "Europos lie
tuvį“. Iš karto 8 puslapius, iš karto 
5000 egzempliorių. O Popiežiaus vi
zito į Lietuvą proga dvispalvio nu
merio net 12 000 egzempliorių Lie
tuvon paleido, (jungė naujus, aukš
tos kvalifikacijos, patyrusius žurna
listus. Stengdamasis likti objektyvus 
ir bešališkas, laikraštis spausdina 
skirtingų nuomonių ir įsitikinimų 
autorius, kovoja už vieningą, santar
vės ir darbo vienijamą Lietuvą, kur 

tai toli praeityje, visi suminėtieji 
veikėjai yra mirę. Prie progos į 
"EL“ iš Vokietijos parašydavo ir 
mažiau žinomi "EL“ skaitytojai.

Mano paties pirmąją korespon
denciją ”EL“ paskelbė jau net 
1954 IX 9 d., taigi prieš 40 metų! 
Neturėjau laikraštininko "įgū
džių“, ne visus mano rašinius 
”EL“ spausdino, rašiau labai retai.

Perkeliant ”EL“ iš Londono į 
Vilnių buvo paskelbta keletas se
nųjų bendradarbių pasisakymų. 
Juose nebuvo atkreipta dėmesio į 
tai, kad "EL“ bendradarbiai hono
raro neimdavo, o kai ”EL“ apimtis 
tebuvo 4 psl., visi stengėsi rašyti 
kondensuotai. Vilniuje ”EL“ už
augo iki 8 psl., prirašomas jau Lie
tuvos profesionalių žurnalistų. Ta
rybinio laiko savaitraščiams Lietu

niekas nebūtų skriaudžiamas ar 
niekinamas. Pfcr trejus vilnietiškos 
veiklos metus "Europos lietuvis“ yra 
paskelbęs daug vertingų straipsnių 
tiek praeities, tiek dabarties klausi
mais, pokalbių su žymiais Lietuvos 
politikais, verslo, kultūros ir meno 
žmonėmis. Laikraštis turi akredituo
tus korespondentus Seime, Vyriau
sybėje, siunčia juos į visą šalį svar
biems įvykiams nušviesti. Pagerėjo 
laikraščio spraudos kokybė, pagra
žėjo, sulietuviškėjo laikraščio kalba. 
Tuo pat metu netrūksta žinių iš Ang
lijos, Vokietijos, buvusių Sovietų 
sąjungos respublikų, kur nemaža bu
vusių kalinių ir tremtinių ar kitaip 
ten atsidūrusių lietuvių. Zinia, eko
nominė gimtojo krašto padėtis nėra 
palanki ir jos svečiui - "Europos lie
tuviui“. Didėja popieriaus kainos, 
spaudos ir pašto kaštai. Vis dėlto 
laikraštis siuntinėjamas į 23 valsty
bes, svetur turi apie 1000 skaitytojų. 
Be abejo, jam - naujokui, sunku pra
simušti į platesnius vandenis. Juk 
Lietuvoje keli tūkstančiai laikraščių 
ir žurnalų. Vis dėlto, jis turi savo 
skaitytoją, kuris domisi vieninteliu 
Europoje lietuvių išeivijos savaitraš
čiu, spėjo jį pamėgti už demokratiz
mą ir bešališkumą. Žinoma, kol kas 
nerealios laikraščio leidėjų svajonės 
paversti "Europos lietuvį“ dienraš
čiu, ar leisti jį bent dukart per sa
vaitę. Bet realu, kad šis 8 puslapių 
laikraštis eitų kaip ėjęs bent kartą 
per savaitę. Jis būtinai reikalingas ir 
naujiesiems jo skaitytojams, nekal
bant jau apie senuosius veteranus.

Apie tai įtikinamai rašė p.Vladas 
Gedmintas iš Londono. Jis labai įti
kinamai įrodė, koks reikalingas išei
vijai "Europos lietuvis", pasiūlė, kaip 
jį išsaugoti, uždavė daug esminių 
klausimų DBLS valdybai, kuri kaž
kodėl, turinti lėšų kažkokiam "Brita
nijos lietuvių leidiniui“, pritrūko jų 
senam, išmėgintam, žymiai pagerė
jusiam ir pagražėjusiam veteranui?

Manau, kad ir Lietuvos valstybės 
vadovybei turėtų rūpėti šio nepa
prastai išeivijai reikalingo leidinio 
liktis. Nesiūlydamas kokių nors kon
krečių būdų labai reikalingam laik
raščiui išsaugoti, atkreipiu į jį Pre
zidento, Seimo, Vyriausybės, versli
ninkų, visuomenės dėmesį.

Patikėkime K.Donelaičiu, kad 
"dar yr tarp lietuvininkų viemų 
gas padorių!“

Petras Keidotius

voje buvo būdingi ilgi reportaži
niai straipsniai ir jų autoriams 
buvo visada išmokomas honoraras 
pagal rašinio ilgumą. Suprantama, 
Vilniuje šitą tvarką perėmus, ”EL“ 
leidimas turėjo gerokai pabrangti. 
Galop "EL“ Vilniuje neteko speci
finės "europinės“ medžiagos. Ob
jektyvių pranešimų apie vokiečius 
prieš daug metų siuntinėdavo 
J.Kairys iš Mūncheno. Jam nutilus 
žinios apie padėtį Vokietijoje pasi
darė retos, iš dalies tendencingos, 
ir Vatikano radijo žinios tos pačios 
krypties. Kadangi "Europos idėja" 
prarado savo tikrąją prasmę, todėl 
ir "Europos lietuvis“ turi sustoti.

Dr. P.Reklaitis 
Weimaras prie Marburgo 
Vokietija, 1995 spalis
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Ne mūsų laikų didvyris
Taip neseniai žuvusį poetą, fi

losofą, leidėją, redaktorių Vaidotą 
Daunį pavadino monsinjoras K.Va
siliauskas, Vilniaus arkikatedros 
klebonas. Pacitavęs rusų rašytoją 
F.Dostojevskį, teigusį, kad kiekvie
nas laikas turi savo didvyrius: vie
niems jie tie, kas kaupia pinigus ir 
žemiškus turtus, kitiems - tie, ku
riems dvasinės vertybės aukščiau už 
viską, monsinjoras V.Daunį prisky
rė antriesiems.

Vaidotui menkai rūpėjo kaupti 
žemiškąsias vertybes. Apie tai liu
dija ir jo leisti žurnalai ’’Krantai“ ir 
"Naujoji Romuva". Meilės ir ištiki
mybės toms vertybėms sklidina ir 
neseniai "Santaros“ leidyklos iš
leista knyga "Šeštoji diena“ (sudary
tojas R.Norkus). į ją surinkti V.Dau- 
nio eseistiniai apmąstymai, kuriuos 
jis kas šeštadieni spausdino "Lietu
vos ryto" laikraštyje.

Nežemiškas buvo ir visas šio 
trisdešimt aštuonerių metų poeto, 
filosofo, idealisto, humanisto, sva

Baigėsi džiazo festivalis
Lapkričio 5 d. baigėsi tris dienas 

trukęs tarptautinis šiuolaikinio džia
zo festivalis "Vilnius JAZZ'95“. Ja
me dalyvavo atlikėjai iš Australijos, 
Izraelio, JAV, Japonijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Rusijos. Koncertavo pa
saulio džiazo žvaigždė juodaodis 

jotojo gyvenimas.
Su tuo sutiko ir prof. V.Daujo- 

tytė, ir poetas R. Keturakis, ir vedęs 
pokalbį filosofas (beje, paėmęs į 
savo rankas "Naujosios Romuvos“ 
vairą) AJuozaitis, pristatydami ir 
aptardami šią knygą vakare, į kurį 
pakvietė Rašytojų klubas. Tai buvo 
tylus, turiningas ir giliai prasmingas 
pokalbis ne tik apie knygą, bet ir 
apie gyvenimą žmogaus, atidavusio 
visas savo jėgas ir talentą lietuvių 
tautos tobulėjimui, santarvei, tole
rancijai ir dvasingumui ugdyti.

Aktoriaus L.Noreikos paskaityti 
keturių šeštadienių pasvarstymai 
priminė, kokia įžvalgi ir šiuolaikiška 
buvo ši asmenybė, be laiko tragiškai 
žuvęs penkių vaikų tėvas, poetas, 
filosofas, žurnalistas.

Pokalbį paįvairino ir praturtino 
altistas A.Statkus ir kontrabosistas 
A.Gurinavičius, pagroję V.Dauniui 
skirtą improvizaciją ir kitus muzikos 
kūrinius.

Pįjus Girdenis

būgnininkas ir kompozitorius B.Ko- 
bamas (JAV) ir jo ansamblis. Avan
gardinio džiazo gerbėjams pristatytas 
tarptautinis projektas, kuriame su 
džiazo muzikantais iš Olandijos ir 
Prancūzijos grojo mūsiškiai V.Pili- 
bavičius ir V.Tarasovas.

Užsienis pažįsta Lietuvos 
fotografiją

Detmoldo (Vokietija) gatvelės.
A.Macųausko nuotr.

”EL“ jau rašyta apie fotomeni
ninko Antano Sutkaus kūrybą ir 
šiuo metu vieną po kitos atsidaran
čias parodas įvairiuose Jungtinių 
Amerikos Valstijų miestuose: Le- 
monte, Čikagoje, Niujorke, Bosto
ne. Amerikoje vieši ir pats auto
rius.

Tačiau A.Sutkus - toli gražu ne 
vienintelis fotografas, su kurio 
nuotraukomis susipažįsta užsienis. 
Ką tik iš Berlyno grįžo kaunietis 
Aleksandras Macijauskas. Ten ati
daryta jo personalinė fotoparoda 
’’Atmintis“.

Pagarsėjusi vyrų fotoaktais 
kaunietė Snieguolė Michelkevi- 
čiūtė personalinę parodą "Vyras 
moters akimis“ lapkričio pradžioje 
eksponavo Stambule. Tiesa, pati 
bijojo skristi lėktuvu ir ypač - šiitų 
fundamentalistų, tačiau į Turkiją 
vis tiek nuvyko.

Abiejų kauniečių fotografų ke
liones finansavo ne per seniausiai 
Lietuvoje viešėjusio finansininko 
ir filantropo Georgo Soroso fon
das.

Rimantas Šinkūnas

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai 
kūrinių paroda.
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir kitų šalių lietuvių 
tapyba.

KAUNAS
Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejus (K.Donelaičio g. 64)
"Divizijos generolui Mikui 
Rėklaičiui - 100“.

ŠIAULIAI
Fotografijos galerija (Vil
niaus g. 140)
K.Daugėlos (JAV) retrospek
tyvinė fotografijų paroda "Vei
dai ir vardai“.

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma ki
tuose leidiniuose.

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ”Siaurės novelės“

Birštonas
1943 metų rugpjūtį Vytenio mo

tina, Birštono kurorto direktoriaus 
daktaro Matuko pakviesta, vasarojo 
Birštono sanatorijoje. Vytenis nutarė 
aplankyti motiną, sėdo ant dviračio 
ir, apsukęs nemažą ratą, aplankęs 
Punią, atvažiavo į Birštoną. Čia se
nas Vytenio tėvų bičiulis daktaras 
Matukas pasiūlė Vyteniui padirbėti - 
stoti į kurorto pagalbininkų būrį, tie
sa, sudarytą iš jaunesnių kursų stu
dentų, ir padėti ligoniams maudytis 
purvo voniose. Reikės trupinti purvo 
durpes, sijoti jas ir sunešti neštuvais į 
garu šildomą katilą. Už tai Vytenis 
gaus atlyginimą, papildomą maisto 
kortelę ir specdrabužius. Vytenio 
motina pritarė Matuko pasiūlymui:

- Vaikeli, ir pinigų uždirbsi, ir 
geriau valgysi. Be to, gausi pažymė
jimą gimnazijai, kad atlikai vasaros 
darbų prievolę.

Tokią tvarką buvo įvedę vokie
čiai - visi turi dirbti pergalei... Va
sarą mokiniai dirbdavo dvi savaites.

Vytenis sutiko.
Keltis reikėjo 7 valandą ryto. Sa

natorijos valgykloje-restorane pa
galbininkai buvo sodinami prie at
skiro stalo, puikiai maitinami. Aiš
ku, kaip karo sąlygomis.

Darbas prasidėdavo 8 valandą, 
nes purvo vonios turėjo būti paruoš
tos devintai.

Vytenis poroje su juodakase stu
dente Vale smulkino purvo durpes 
per metalinį tinklelį, kastuvais krovė 
į neštuvus ir nešė mediniais laipte
liais į didžiulį katilą. Per kelias va
landas darbo Vytenis su Vale į katilą 
supildavo 120 neštuvų. Tokia buvo 
dienos norma. Darbas nelengvas - 
pirmom dienom ir naktim Vyteniui 
skaudėjo visi raumenys, nors jis prie 
darbo motinos buvo pripratintas, be 
to, daug sportavo. Bet čia, Birštone, 
Vytenis pajuto tikro fizinio darbo 
krūvį ir prakaito skonį.

Trumpų pertraukėlių metu Valė 
su Vyteniu pasišnekėdavo. Vytenis 
sužinojo, kad ji - ūkininko duktė, 
antro kurso studentė, nori būti mo
kytoja ir studijuoja matematiką. Tė
vai padeda pinigais ir maistu, nes be 
to reikėtų mesti mokslus, sakė Valė.

Būrio vadas, kaimietis Jurgis, 
šmirinėdamas nuo vienos prie kitos 
poros, visada rasdavo pasakyti ką 
nors užgaulaus. Pastebėjęs, kad Vy
tenis šnekučiuojasi su Vale, bum- 
bėdavo:

- Tai ką - vėl burkuojate, suža
dėtiniai? Baikit šnekas irkibkit į dar
bą. Ne jums čia kurortai. .

- Storžievis! - atsikirsdavo Valė.
- Baik tu savo pamokslus. Mes 
normą įvykdome.

- Žinau, kaip jūs įvykdote, - šai
pydavosi Jurgis, - nešiojate nepilnus 
neštuvus, mergužėle.

- Melagis! - pyko Valė už tokią 
neteisybę. Vytenis tylėdavo.

Darbas trukdavo iki pietų. Po pie
tų - laisvas laikas.

Vieną pavakarę Vytenis su moti
na užlipo ant seno piliakalnio - Vy
tauto kalno, kurio viršūnėje stovėjo 
pora suolelių.

Motina pasakė sūnui:
- Ant šito kalno prieš keliolika 

metų įvyko baisi tragedija.
- Kokia tragedija?
- Vienas aukšto rango dvasinin

kas čia pasmaugė savo sugyventinę, 
kuri buvo jam pagimdžiusi du vai
kus, - pasakojo nustėrusiam Vyte
niui motina.

- Kodėl jis taip padarė?
- Tiksliai net teismas nenustatė. 

Ta nužudyta ponia, nors buvo ište
kėjusi, stipriai buvo pririšusi prie sa
vęs jau solidaus amžiaus dvasinin
ką. Pelnėsi iš jo. Kaip jis teigė teis
me, jam iki gyvo kaulo buvo įkyrė
jęs tos ponios šantažas.

- Tai tą kunigą nuteisė?
- Pripažino kaltu, bet už nuopel

nus Lietuvai teismas sumažino baus
mę iki šešerių metų kalėjimo, - pa

sakė motina.
"Nieko sau nuopelnai Tėvynei, - 

pagalvojo suglumęs Vytenis. Pa
smaugė moterį, kuri jam pagimdė du 
vaikus. Ir tegavo šešerius metus.“

- O kur dabar tas kunigas?
- Jo nebėra gyvo, - atsakė moti

na. - Kai jį paleido iš kalėjimo, jis 
sugrįžo į savo ūkį Žemaitijoje ir iš
varė artimą giminaitį, kuris tą ūkį 
tvarkė jo palieptas. Tad tas giminai
tis, užpykęs ant skriaudėjo, kunigą 
nušovė. Žudikui teismas priteisė 
penkiolika metų kalėjimo.

Štai tau ir Dievo teismas, - 
šmėkštelėjo Vytenio galvoje.

- O koks vaikų likimas?
- Sūnus, plaukdamas laivu į 

Ameriką, dingo, - pasakojo motina. 
- Sklido kalbos, apie tai rašė ir laik
raščiai iš teismo salės, kad tai buvo 
užsakyta žmogžudystė. Jis nustum
tas nuo laivo denio į Atlanto van
denyną. Advokatai teigė, kad tai sa
vižudybė. Žodžiu, istorija, apgaubta 
paslapties. O duktė ištekėjo už vieno 
leitenanto, karo lakūno, ir gyvena 
čia, Birštone. Galime užeiti ir aplan
kyti. Aš ją ir jos vyrą gerai pažįstu.

Susijaudinęs Vytenis, nors sten
gėsi to neparodyti, ėjo su motina 
Birštono gatvelėmis į svečius pas 
nelaimingo likimo moterį, kuri tu
rėjo būti labai užsidariusi. Ir kaip jis 
nustebo, kai duris atidarė dar jauna ir 
graži ponia ir linksmai šnekėdama 
pakvietė juos į vidų.

- Malonu, malonu, kad mus ap
lankote. O čia dar mūsų talkininkas!

Vytenis buvo apsirengęs darbo 
kombinezonu.

- Be jūsų, talkininkų, mūsų ku
rortas neveiktų. Ar sunkus darbas?

- Sunkus, - prisipažino Vytenis .
Išgėrę kvapnios arbatos su uogie

ne, suvalgę po porą minkštų pyra
gaičių, Vytenis su motina atsi
sveikino.

- Kodėl taip skubate? Tuoj pareis 
vyras. Jis užpyks, kad jus išleidau, - 
kalbėjo kunigo duktė.

Bet motina atsakė, kad Vyteniui 
prieš darbą reikia gerai pailsėti.

- Suprantama, suprantama, - su
tiko ponia.

Išėję motina ir sūnus žingsniavo 
tylėdami. Bet Vytenis neišlaikė ir 
pasakė:

- Turbūt tai poniai sunku gyven
ti. Tokia skausminga praeitis.

-Taip, vaikeli, - sutiko motina. - 
Gyvenimas - sudėtingas dalykas. 
Bet jai reikia gyventi ir auginti duk
relę. Su vyru gerai sutaria, ir tai svar
biausia. O praeitis yra praeitis. Žmo
gus prie visko pripranta.

Lemtingas žingsnis
1944 metų birželio antroje pusėje 

sovietų armija pralaužė vokiečių 
frontą ties Orša ir Mogiliovu ir spar
čiai žygiavo į Vakarus. Apsupo 
Minską, o vėliau - ir Vilnių. Lietu
vos laukė nauja - sovietų okupacija. 
Lietuviai svarstė — ką daryti? Tie, 
kurie dar neužmiršo, ką išdarinėjo 
sovietai 1940-1941 metais, aiškiai 
apsisprendė - keliaus į Vakarus. 
Galgi pavyks išvengti raudonojo te
roro. Kiti abejojo, o tokių buvo dau
guma, ir ryžosi likti Lietuvoje. Buvo 
ir nutarusių ginkluotis ir priešintis 
sovietams partizanų kovoje arba po
grindyje.

Kai motina su vyresniuoju sūnu
mi nutarė trauktis į Vakarus, Vytenis 
pasakė:

- Aš lieku čia, kur mano tėvo ka
pas.

- Ką tu sugalvojai?! - apstulbo 
motina. - Tu turi klausyti manęs ir 
keliauti su manimi.

- Aš visada tavęs klausiau, - ra
miai atsakė Vytenis. - Bet šį kartą 
darysiu taip, kaip mane išmokei.

- O kaip aš tave išmokiau?
-Tas laisvės nevertas, kas negina 

jos, - atsakė Vytenis.
- Tai ką tu galvoji daryti?
- Eisiu partizanauti.
Kaip nešnekėjo motina - ir pik

tuoju, ir geruoju - Vytenio neperkal
bėjo.

Tada ji paprašė kaimyną, pulki
ninką Sereiką, iš kurio buvo nupir
kusi namą, kad jis vyriškai pasikal
bėtų su Vyteniu.

Pulkininkas pasikvietė Vytenį:
- Sakyk, jaunuoli, kiek tau metų?
- Keturiolika.
- Tu esi nepilnametis ir turi klau

syti motinos. Tavo sprendimas likti 
Lietuvoje neturi juridinės galios, - 
kalbėjo senas teisininkas. - Tai 
viena medalio pusė. Kita - esi per 
jaunas su ginklu rankose priešintis 
okupantams. Yra žmonių, kurie tai 
padarys geriau už tave.

- Aš jiems padėsiu tai daryti, - 
tvirtai pareiškė Vytenis.

Pulkininko Sereikos įtikinėjimai 
nedavė vaisių. Vytenis laikėsi savo 
sprendimo.

- Jis grynas idealistas, - sakė Se
reika Vytenio motinai. - Iki kaulų 
smegenų. Tokie ir mes buvome jau
nystėje. Ar, ponia, užmiršai, ką da
rėme 1918 metais?

- Gerai, gerai, - sutiko ponia, - 
bet ką jūs man dabar patartumėt?

- Aš pagalvosiu, - pasakė pulki
ninkas Sereika. - Gal rasime išeitį, 
kuri patenkins visus.

Sereika pažinojo daugelį Lietu
vos karininkų. Tarp jų, neišvežtų į 
sovietų lagerius 1941 metais, atsira
do tokių, kurie buvo pasiryžę prie
šintis naujai sovietų okupacijai su 
ginklu rankose.

Sereika susitarė su vienu - Lietu
vos laisvės kovotojų sąjungos va
dovu, karo lakūnu kapitonu, nutaru
siu pasilikti Lietuvoje, kad jis paglo
bos Vytenį. Apie tai pulkininkas pra
nešė Vytenio motinai. Ji susitaikė su 
mintimi, kad jaunesnysis sūnus lieka 
varganoje Tėvynėje. Ir Vytenis išėjo 
pasitikti savo likimo, kuris jam buvo 
ne tik negailestingas, bet ir žiaurus.

O motina su vyresniuoju sūnumi 
Benediktu pasitraukė į Vakarus.

Tęsinys. Pradžia Nr. 38.
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DBLS tarybos suvažiavimas
Lapkričio 4 d. įvykęs DBLS tary

bos suvažiavimas buvo istorinis, nes 
jau penktus metus jis vyko po nepri
klausomos Lietuvos vėliava.

Į suvažiavimą susirinko DBLS 
tarybos, DBLS centro valdybos ir 
tarybai priklausančių organizacijų 
atstovai, dalyvavo Nottinghamo 
"Židinio“ vedėjas kun. St.Matulis, 
MIC, skyrių atstovai ir Derbyje gy
venantys lietuviai, sudarantys suva
žiavimo šeimą iš 34 delegatų. Suva
žiavimas vyko ukrainiečių klube 
Derbyje.

DBLS tarybos prezidiumą sudarė 
H-Gasperas, G.Ivanauskienė, A.Pod- 
voiskienė, J.Čemis ir J.Bliūdžius. 
Suvažiavimą atidarė dabartinis 
DBLS tarybos pirmininkas H.Gas- 
peras. Jis šiltais žodžiais pasveikino 
delegatus, su apgailestavimu pažy
mėjęs, kad buvęs DBLS tarybos 
pirmininkas K.Baublys atsistatydi
no, priminė, kad buvo tikėtasi su
laukti garbingojo atstovo iš Lietuvos 
ambasados Didžiojoje Britanijoje. 
Tačiau šis dėl darbo reikalų ir toli
mos kelionės neatvyko. Suvažiavi
mą raštu sveikino P.B.Varkala, 
DBUS pirmininkas S.Mineikis in
formavo negalįs dalyvauti.

Darbotvarkė priimta vienbalsiai. 
Praėjusio suvažiavimo protokolą 
perskaitė A.Podvoiskienė - tarybos 
sekretore. Jis priimtas be pataisymų.

Po to sekė pranešimai. Apie 
DBLS veiklą ir užmojus išsamiai 
pranešė DBLS pirmininkas J.AIkis, 
dėkodamas garbaus amžiaus sulau
kusiam rašytojui ir redaktoriui 
K.Barėnui, kad jo dėka antroji knyga 
"Britanijos lietuviai“ jau baigta re
daguoti. Jis sakė, kad belieka knygą 
atspausdinti ir išplatinti. J.AIkis pa
žymėjo, kad DBLS turi finansinių 

Praradus Lietuvių namus Londone, Anglijos lietuvių veiklos židiniu 
taps Sodyba.

sunkumų, ir be klubų, skyrių ir vi
suomenės pagalbos šios knygos yra 
nepajėgi išleisti. Jis kreipėsi su pra
šymu į visus padėti: iš anksto užsa
kyti ir finansuoti knygą - tapti mece
natais, kurie bus paskelbti knygoje.

J.AIkis pranešė, kad iš Škotijos 
lietuvių klubo pirmininko J.Bliū- 
džiaus jau gauta bene pirmoji 500 
svarų auka. J.Alkis J.Bliūdžiui ir 
Škotijos klubo valdybai išreiškė pa
dėką, vildamasis, kad šiuo pavyz
džiu paseks ir kiti aukotojai. LAlkis 
davė informaciją apie bendradarbia
vimą su Lietuvos ambasada Londo
ne, ryšių palaikymą su Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdyba, Baltų 
Tarybos ambasadų projektais.

LN B-vės direktorių valdybos 
pirmininkas K.Tamošiūnas išreiškė 
susirūpinimą dėl dabartinės Lietuvių 
namų padėties, gyventojų, bibliote
kos, esančio inventoriaus ir Lietuvių 
namų tolimesnės situacijos. Šie rū
pesčiai guli ant dabartinių direktorių 
pečių. K.Tamošiūno trijų puslapių 
pranešimas nedžiugino direktorių 
valdybos ir delegatų, sulaukusių 
Lietuvių namų neišvengiamo par
davimo. Pranešėjas pažymėjo LNB 
ankstyvesnės valdybos nerangumą, 
dėmesio nekreipimą į iš savivaldy
bės gautą perspėjimą dėl Lietuvių 
namų remonto. Jis plačiai informavo 
apie ’’Europos lietuvio“ leidimo iš
laidas, kad LN B-vės valdyba negali 
toliau nešti tos finansavimo naštos.

Lietuvių namų direktorius J.Le- 
vinskas nusiskundė, kad jam yra 
skaudu pranešti, kad mes turime su 
Lietuvių namais atsisveikinti, ir di
rektoriams tenka juos palaidoti. 
Lietuvių namai tarnavo Didžiosios 
Britanijos lietuvių bendruomenei, 
bendruomenės kultūrinei veiklai 

beveik penkiasdešimt metų.
J.Maslauskas, atstovaudamas 

LSS Europos rajoną, išreiškė padė
ką visoms institucijoms, klubams, 
skyriams, pavieniams asmenims už 
kasmetines ir dosnias aukas Skautų 
sąjūdžiui ir organizuojamoms skau
tų stovykloms. Padėkojo dvasiš
kiams už maldas ir dvasinę globą. 
Ypatingą padėką jis tarė J.Bliūdžiui 
ir klubo valdybai už skirtą 150 svarų 
paramą ’’Budėkime“ išleidimui.

B.Butrimas priminė jaunimo dar
bus, jo vaidmenį. V.Gasperienė pa
brėžė, kad turime jaunosios kartos 
atžalyną, kuris prisideda prie kultū
rinių parengimų sąskrydžių metu, 
lituanistinių mokyklų pravedimo, ir 
pranešė, kad gruodžio 17 d. Lietuvių 
sodyboje jaunimui organizuojamas 
kalėdinis parengimas.

Po kiekvieno pranešimo buvo 
diskusijos, pasisakymai, pasiūlymai, 
ypač dėl ”EL“, Lietuvių namų, 
Lietuvos Respublikos pilietybės rei
kalų. Dėl pilietybės platesnius paaiš
kinimus pateikė J.AIkis, E.Šova ir 
S.Kasparas. Kun. S.Matulis, MIC, 
informavo apie Lietuvoje leidžiamą 
’’Šaltinį“, pažymėjo kad jo prenu
merata metams tik 10 svarų.

”EL“ reikalu. Dauguma susirin
kusiųjų pageidavo, kad ”EL“ būtų 
leidžiamas Anglijoje, pradžioje biu
letenio pobūdžio, su žiniomis apie 
Europos lietuvius ir kL

JZokas pasiūlė rasti būdą ir pa
sitarti su Lietuvoje leidžiamo žurna
lo "Tremtinys“ redakcija. Tačiau 
šiam pasiūlymui pilnai nepritarta.

J.Bliūdžius pasisakė, kad lietu
viškai silpnai kalbančiam lietuvišką 
knygą ar spaudą yra sunku įsiūlyti.

Sis tarybos suvažiavimas vyko 
lietuviškoje dvasioje.JTačiau delega
tų veiduose ir širdyse vyravo liūde
sys, nusivylimas dėl netikėtos Lietu
vių namų ir ”E1“ padėties.

J.Maslauskas pranešė, kad lapkri
čio 26 d. Derbyje įvyks kariuomenės 
minėjimo šventė. Ta proga kvietė ir 
vėl aplankyti Derby koloniją.

Skanią vakarienę paruošė B.Le- 
vinskienė Bordone ir atvežė, talki
nant M.A.Tirevičiams ir S.Bedeni- 
kienei.

Derby skyriaus valdyba pravedė 
pasitarimą.

Tikriausiai grįžę į namus dele
gatai, rimtai išnagrinėję direktorių 
valdybos pranešimus, savo mintis 
parašys į dar leidžiamą ’’Europos 
lietuvį“.

Juozas Maslauskas

Sportas

V.Ivanauskas atsigauna
Bundeslygos čempionato 12 ture 

pagaliau pasisekė ir Valdui Ivanaus
kui. Jo įvartis 4 rungtynių minutę 
Leverkuzene su vietos "Bayer" leido 
"Hamburger SV“ iškovoti trečią 
pergalę iš eilės ir dar aukščiau pakil
ti turnyro lentelėje. Tai buvo pirmas 
lietuvio įvartis po ilgos pertraukos - 
naujojo trenerio F. Magatho metodai 
padėjo V.Ivanauskui ir komandai 
pagaliau įveikti krizę, rašoma "Res
publikoje“.

Pagerėjęs lietuvio žaidimas tur
būt pakels ne tik jo vertę aikštelėje, 
bet ir žaidėjų biržoje. Anot žurnalo 
"Sport Bild“, V.lvanausko rinkos 
kaina dabar nuo 1,4 mln. markių nu
kritusi iki 750 tūkst.

Apie V.Ivanauską vėl ėmė rašyti 
Vokietijos spauda. "Bild“ išspaus
dino straipsnį, kuriame teigiama, 
jog "Hamburger SV“ naujasis tre
neris patarė V.Ivanauskui vėl pra
dėti rūkyti. Logika paprasta: futbo
lininkas, metęs rūkyti, per 36 rung
tynes įmušė tik du įvarčius. F.Ma- 
gathas, kurio vadovaujamas klubas 
laimėjo tris rungtynes iš trijų, sakė: 
"Šiaip aš prieš rūkymą. Bet mano 
paties patyrimas rodo, kad jis kar
tais padeda“.

F.Magathas papasakojo savo is
toriją, kai 1982 m. 22 metų jau buvo 
tapęs Europos čempionu, bet ėmė 
prastai žaisti, priaugo svorio. Jis 
pradėjo rūkyti, greitai numetė du ki
logramus ir atgavo sportinę formą. 
Komandos 450 km išvykoje auto
busu į Leverkuzeną treneris leido sa
vo auklėtiniams rūkyti, ką ankstes
nysis treneris griežtai draudė. F.Ma- 
gatho nuomone, žaidėjai - suaugę 
žmonės, tad kodėl jie turetų rūkyti 
pasislėpę.

Su kuo žals "Žalgiris“?
Tarptautinės krepšinio federaci

jos (FIBA) būstinėje Mūnchene iš
traukti Europos taurių laimėtojų tau
res turnyro burtai. Po trečiojo var
žybų rato liko 12 komandų, suskirs
tytų į dvi grupes.

Kauno "Žalgiris“ rungtyniaus A 
grupėje su Belgrado "Partizan“ (Ju
goslavija), Ostendės "Sunair BCO“ 
(Belgija), Vitorijos "Taugres“ (Ispa

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako vjeSbučius.

Skrydžiai iš Londono į Vilnių ir atgal:
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 
bilieto kaina - £285 + mokesčiai.

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

Skrydžiai Suomijos (FINNAIR) oro linija - 
kaina £259.00 + mokesčiai.

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

SAS skrydžiai iš Mančesterio 
(per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal: 

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informaciios_kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 
Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

nija), Limožo CSP (Prancūzija) ir 
Hercelijos "Bnei Herzeliya“ (Iz
raelis).

B grupėje kovos Rusijos, Estijos, 
Lenkijos, Graikijos, Kroatijos ir 
Slovėnijos krepšininkai.

Ž.llgauskas jau be gipso
Kauno "Atleto“ aukštaūgis krep

šininkas Ždlgauskas pagaliau atsi
kratė gipso, kurį ant dešiniosios pė
dos dėvėjo pusę metų. Su klubo pre
zidentu Z.Petrausku dar sykį nu
vykęs į Minesotą, JAV, kur krepši
ninką prižiūri jį operavę NBA medi
cinos specialistai, į Lietuvą grįžo 
jau be gipso.

Dabar Ž.llgauskas kasdien var
toja tabletes su kalciu, be to, pagal 
amerikiečių sudarytą programą tris 
kartus per dieną mankštinasi, po 
truputį į pratybas įtraukdamas ir de
šiniąją pėdą, rašo "Lietuvos rytas“.

Kaip praneša "Lietuvos rytas“, Ž. 
llgausku susidomėjo Minesotos bei 
Seatlo "SuperSonics“ klubai, dar ke
lios komandos. Krepšininko agento 
nuomone, kitą vasarą, jei Ž.llgaus
kas bus sveikas, jis turetų patekti į 
NBA naujokų biržos šaukinių pir
mąjį penkioliktuką.

Lietuvaičių sėkmė Rygoje
Lapkričio pradžioje Latvijos 

sostinėje Rygoje vyko tarptautinis 
sportinių šokių konkursas. Jame da
lyvavo Australijos, Austrijos, Bal
tarusijos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Ukrainos, Šveicarijos, Rusijos 
atstovai.

Puikiai pasirodė lietuvaičiai. Pa
saulinio garso meistrų Jūratės ir Čes
lovo Norvaišų talentingi auklėtiniai 
Edita Daniūtė ir Arūnas Bižokas 
(sportinių šokių klubas "Sūkurys“) 
jaunimo grupėje klasikinių ir Lotynų 
Amerikos Šokių programoje iškovo
jo pirmąsias vietas. Šioje grupėje 
varžėsi 22 poros.

Rygos konkurse suaugusiųjų gru
pėje klasikinių šokių programoje 
čempionais tapo dar viena J. ir C. 
Norvaišų treniruojama pora - Igrida 
Babkauskaitė ir Egidijus Petronis. 
Toje pačioje grupėje klasikinių šo
kių programoje sėkmingai pasirodė 
ir kauniečiai Kristina Jonaitytė ir To
mas Brikmanis ("Santakos ” klubas, 
treneriai Rūta ir Imantas Brikma- 
niai), užėmę antrąją vietą.

Į0

i IKallėdlfiimnsin ireimgnmnsin 
i a
3 Sekmadienį, gruodžio 17 d. KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
| Pradžia 15.00 vai. iki 18.00 vai.

Kalėdų Senelis, užkandžiai, pasilinksminimai.
| Penktadienį, gruodžio 22 d. KALĖDINIAI ŠOKIAI (DISCO)

Pradžia 19.30 vai. iki 1 vai. £6.00 asmeniui (įskaitant užkandžius).
3 Norintieji apsirengia maskaradiniai.
3
3 SEKMADIENINIUS PIETUS galima gauti restorane kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. užsisakant iš
| anksto arba tik atvykus.

Dar galima iš anksto užsisakyti KALĖDINIUS PIETUS arba PRIEŠPIEČIUS švenčių laikotarpyje. 
3 Dabartinės pemakvojimo kainos Sodyboje (esant laisvų kambarių):
| kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £18.50
3 kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £25.50
3 DBLS nariams ir LNB akcininkams:
g kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £1250

kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £17.50
dj
| Paulius ir Birutė Dobrovolskiai (vedėjai)

HEADLEY PARK LITHUANIAN COUNTRY CLUB, PICKETTS HILL, NR. BORDON, 
3 HAMPSHIRE GU35 8TE, tel. 01420 472810
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Premija Paul Lucas-Lukšaičiui

Lietuvių Kronika
Siųsdami ”EL“ prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio“ administracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.
Tel.: 0171-727 2470 Faksas: 0171-792 8456

’’EUROPOS LIETUVIS“ SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis ”EL" Nr. 46 išsiųstas iš Vilniaus lapkričio 13 d.

Paul Lucas-Lukšaitis, antras geriausias amžiaus grupėje iki 17 m. (junior) 
Essex'o stalo tenisininkas, gauna 50 sv. premiją laimėjęs tokios klasės atvirų 
turnyrą Bridlington, Yorks., š.m. spalio 8 d. ELI

LONDONE
BRITŲ-LIETUVHJ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

GARSUSIS GAMTININKAS 
ALGIRDAS KNYSTAUTAS 

LONDONE

Paskutinėmis dienomis fondas 
gavo šias aukas:

150 svarų - Manchesterio lietu
vių Socialinis klubas.

150 svarų - buvusio Anglijos 
biuletenio administracija Manches- 
teryje.

25 svarus - Part. Elizabeta Kali
nauskas - Buckhurst Hill.

10 svarų - C.A. Last - Lonugh- 
ton.

Nuoširdus ačiū už šias aukas Lie
tuvos negalios vaikų vardu, ir Fon
das nuo savęs reiškia padėką.

Aukos priimamos, kokios jos 
bebūtų.

Siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania:
21 The Oval, London E2 9DT.
Fondo vadovybė užsakė Res

publikinei Valkininkų vaikų sana
torijai "Pušelė" už 1596,90 svarų 
jų prašomus vaistus, kurie arti
miausiu laiku bus pasiųsti į Valki
ninkus.

Lapkričio 8 d. savo namuose 
Ženevoje mirė visuomeninin
kas, verslininkas, ilgametis 
’’Europos lietuvio" bendradar
bis Jonas Masiulis. Jo žentas 
Arūnas Paliulis išvyko į Ženevą 
pargabenti velionio palaikų. Jo
no Masiulio palaikus tikimasi 
palaidoti Panevėžyje.

"Europos lietuvio“ redakci
jos darbuotojai ir bendradarbiai 
reiškia gilią užuojautą Jono 
Masiulio šeimai ir artimie
siems.

Karališkosios paukščių apsaugos 
("The Royal Society for the Protec
tion of Bird“) South West Londono 
skyrius Ealing Townhall Karalienės 
salėje surengė susitikimą su garsiuo
ju gamtininku Algirdu Knystautu. 
Spalio 25 dienos vakare į susitikimą 
susirinko apie 150 tos draugijos na
rių, jų tarpe ir pora lietuvių.

Algirdas Knystautas supažindino 
vakaro dalyvius su Sibire gyve
nančiais paukščiais, kurių dalis jau 
baigia išnykti, parodė skaidrių iš jų 
gyvenimo. Viso vakaro programa 
užtruko daugiau negu porą valandų.

Buvo galima įsigyti Algirdo 
Knystauto parašytą knygą anglų 
kalba apie Rusijos paukščius.

Panašūs Algirdo Knystauto susi- 
tikimai-vakarai įvyks 20 Anglijos 
vietovių.

Vakaro pabaigoje rengėjai prane
šė bendrijos nariams, kad jau esą 
užmezgę ryšius su Lietuvos paukš
čių apsaugos draugija, ir numato 
surengti išvyką pasižiūrėti Lietuvos 
paukščių bei keičiasi visa informaci
ja su Lietuvos paukščių apsaugos 
draugijos nariais.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

BRADFORDE
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Š.m. gruodžio mėn. 3 d., sekma

dienį po pamaldų 15.00 vai., DBLS 
skyrius ir "Vyties“ klubas klubo 
patalpose rengia Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą. Paskaitą 
skaitys p. H. Vaineikis. Meninę dalį 
atliks p. V.Gasperienės dainininkės 
iš Nottinghamo. Veiks loterija.

Po minėjimo bus šaltas bufetas su 
sumuštiniais ir kava. Norintiems 
stipresnio - baras sekmadieniais vei
kia be pertraukų nuo 11.00 vai. iki 
23.00 vai.

Maloniai prašome gausiai daly
vauti Lietuvos karių pagerbime.

Rengėjai

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 25 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro LKV S-gos "Ramovės“ 
Mančesterio skyrius rengia Kariuo
menės šventės minėjimą. Paskaitą 
skaitys H.Vaineikis. Bus meninė 
dalis. Prašoma visų gausiai dalyvau
ti minėjime.

DERBY

ELI

PAMALDOS
Coventryje - lapkričio 15 d., 

šeštadieni, 14.30 vai., Šv.Elzbietoje.
Derbyje - lapkričio 18 d., šešta

dienį, 14 vai.. Bridge Gate.
Nottinghame - lapkričio 19 d., 

11.15 vai., Židinyje.
• Leamingtone Spa - lapkričio 25 
d., šeštadienį, 16 vai., Šv.Petre.

Nottinghame - lapkričio 26 d., 
11.15 vai.. Židinyje.

Leicesteryje - lapkričio 26 d., 14 
vai., Švč.Širdyje.

A.P-kis

LSS Europos rajono vadijos po
sėdis įvyks š.m. gruodžio 16 d. 3 vai. 
p.p. Lietuvių sodyboje, Headley 
Parke. Kviečiu visus vadovus posė
dyje dalyvauti.

Parduoda

V.s. J .Alkis
Rajono vadas

Pranešame, kad š.m. lapkričio 
mėn. 26 d. (sekmadienį) Derby sky
rius rengia Kariuomenės šventės 
MINĖJIMĄ-

Minėjimas įvyks ukrainiečių klu
bo patalpose, 27 Chamwood Str., 
Derby, 2.00 vai. p.p. Visus vietos ir 
apylinkės tautiečius bei svečius mal
oniai kviečiame gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

A.A. VINCAS POŠKUS

Š.m. spalio 25 d. savo na
muose nusilpo V.Poškus. Jo kai
mynas vengras, kuris jį lankė, 
pasirūpino V.Poškų nuvežti į li
goninę, kur po kelių valandų jis 
mirė. Sulaukęs 81 metų amžiaus 
V.Poškus jau ilgesnį laiką nesi
jautė stiprus.

Vincas gimė 1914 m. rugsėjo 
19 d. Lyduvėnuose, račiaus šei
moje. Buvo trys broliai ir trys 
seserys. Iš jų Lietuvoje liko tik 
Stefanija, kurią velionis rėmė. 
Vincas tarnavo Lietuvos kariuo
menėje ir užsitarnavo puskari
ninkio laipsnį. Karo metu buvo 
Vietinėje rinktinėje turėdamas 
puskarininkio laipsnį. Išforma
vus ją, buvo išvežtas į Vokieti
ją, kur sulaukė karo pabaigos. 
1947 m. atvyko į Angliją ir dir
bo įvairiose vietose.

V.Poškus vedė airę, kuri 
turėjo sūnų ir su V.Poškumi su
silaukė dukters Marijos. Lietu
viškoje veikloje nesireiškė, bet 
lankė lietuvių klubą, renginius 
ir lietuviškas pamaldas. Gyveno 
pasiturinčiai. Vėliau mirė žmo
na. Liko nuliūdusi duktė, posū
nis, du anūkai ir sesuo Stefanija 
Lietuvoje.

Sudegintas spalio 31d. Black
ley krematoriume. Pomirtines 
apeigas St. Chad's bažnyčioje ir 
krematoriume atliko kan. V.Ka- 
maitis. Dalyvavo 22 žmonės, 
kurie atnešė gėlių.

Šiais metais Mančesteryje ir 
apylinkėje netekome 7-to tau
tiečio.

Ilsėkis, Vincai, ramybėje -

Mančesterio ir apylinkės 
lietuviai

* Per du aukštus, neįrengtą, keturių kambarių 
butą Palangoje.
Kaina 72 000 Lt (£12000). Ref. 112.
* 13 ha seną sodybą Anykščių rajone, gra
žioje vietoje, netoli ežerų, yra didelis sodas. 
Kaina 30 000 Lt (£5000). Ref. 121.
* 36 arų sodybą netoli Vilniaus (80 km), prie 
ežero. Yra gyvenamasis namas, pirtis.
Kaina 48 000 Lt (£8000). Ref. 131.
* Vieno kambario butą Šventojoje. Yra visi 
patogumai.
Kaina 54 000 Lt (£9000). Ref. 113.

* Dviejų kambarių butą Šventojoje. Yra visi 
patogumai. Reikalingas remontas.
Kaina 60 000 Lt (£10000). Ref. 114.
Nuomoja
* Dviejų kambarių butą Vilniaus senamiesty
je. Visi patogumai.
Nuoma 2010 Lt mėnesiui (£335).
* 100 m2 patalpas Vilniaus senamiestyje. Tin
ka komercijai.
Nuoma 3600 Lt mėnesiui (£600).
Rašyti: ’’Europos lietuvis“, 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.

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

PASAULYJE
Iš Azijos katalikų 

gyvenimo
Misijų šalių naujienų biuletenis 

AIMIS praneša, kad liepos mėnesį 
Kambodžos sostinėje buvo įšventin
tas pirmas kunigas po 1973 metų, 
kai raudonieji chmerai pradėjo per
sekioti visus šalies kunigus. Naujasis 
kunigas Petras Sophal yra gimęs 
Kambodžos sostinėje Pnompenyje 
1953 m. Patyręs pabėgėlio likimą 
Tailande, jis emigravo į Kanadą, ten 
įstojo į Monrealio kunigų seminari
ją, vėliau mokėsi Lione. Kunigo So
phal įšventinimas ženklina naują vil
čių kupiną laikotarpį dabartiniame 
Kambodžos katalikų Bažnyčios gy
venime. Mat vietos katalikai nese
niai gavo leidimą atidaryti kunigų 
seminariją Batambange.

Popiežius apie moteris
Kasmet sausio 24-ąją - žurna

listų globėjo šventojo Pranciškaus 
Salezo šventėje - Popiežius skelbia 
specialų Pasaulinei socialinės komu
nikacijos dienai skirtą kreipimąsi.

Popiežinės socialinės komunika
cijos tarybos pirmininkas arkivysku
pas John Foley išplatino pareiškimą, 
kuriame nurodoma, jog būsimos so
cialinės komunikacijos dienos tema 
pabrėžia Šventojo Tėvo raginimą iš
kelti moterų vaidmenį visuomenėje 
ir Bažnyčioje.

Kreipimesi primenamas liepos 
mėnesį paskelbtas Šventojo Tėvo 
laiškas moterims. "Popiežius, - ra
šo arkivyskupas Foley, - yra įsiti
kinęs, kad socialinės komunikaci
jos priemonėmis galima stipriai 
pakelti moterų prestižą visuome
nėje. Būtina labiau pabrėžti nepa
kartojamą moterystės ir motinys
tės dovaną, būtina kovoti už lygias 
profesines moterų teises, už lygias 
karjeros galimybes. Taip pat žino
me, kad socialinės komunikacijos 
priemonės gali moterį žeminti ir ją 
traktuoti kaip daiktą, kaip seksu
alinį objektą - rašo arkivyskupas 
Foley. - Todėl Šventasis Tėvas, 
parinkdamas tokią ateinančių metų 
temą, norėjo paskatinti socialinės 
"komunikacijos priemones pripa
žinti ir propaguoti moters orumą, 
kuris yra Dievo dovana“.

Grėsmė katalikų 
bažnyčiai

Katalikų Bažnyčiai labiau už is
lamo fundamentalizmą ir sektas pa
vojingos idėjinės srovės, kurios kelia 
abejonių dėl tikėjimo pagrindų. 
Joms Jėzus Kristus daugiau nebėra 
Dievas, bet tik kažin kuo išsiskirian
tis žmogus. Taip teigia Olandijos 
kardinolas, Utrechto arkivyskupas 
Adrianus Šimonis.

Pasak jo, susidaro įspūdis, kad 
Vakarų pasaulyje vyksta antroji re
formacija. Padėtis yra labai panaši 
į tą, kuri šešioliktame amžiuje pa
dalijo bažnyčią. Kardinolas Šimo
nis kalbėjo, kad šios antrosios re
formacijos tikslas yra panašus į 
bandymą sukurti bažnyčią, kurioje 
kiekvienam būtų leidžiama nus
tatyti savo tikėjimą ir savo moralę. 
Jėzaus asmenybės dieviškasis as
pektas yra cenzūruojamas, sakė 
kardinolas Šimonis. Jis pažymėjo, 
kad daug katalikų pasikliauja dau
giau mažiau abstraktaus dievo idė
ja, kuri daugeliu atžvilgiu sutampa 
su Rytų dievybėmis. Tuo tarpu vis 
labiau abejojama asmeniško Dievo 
tikrumu.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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