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Puikiausių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!
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Mieli Broliai, Sesės! Sveikinimai iš Londono
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Prie Kūčių stalo laužydami kalė- 
Jaitį, atsiprašę vieni kitų už metų bė- 
jyje padarytas skriaudas, vyksime i 
šventoves su viso pasaulio krikščio
nimis pagarbinti Dievo Sūnų, tapusį 
mūsų Išganytoju ir Broliu.

Kalėdas švenčiame ne vien mes 
mkščionys. Kalėdos yra universali 
/isos žmonijos meilės ir vilties 
šventė. Dievo Sūnaus įsijungimą į 
bnonijos istoriją savo būdu švenčia 
/isas pasaulis. Net žmonės, save lai
tą netikinčiais, šią dieną stengiasi 
Miti geresni, vienu ar kitu būdu nori 
šreikšti meilę savo artimui; pasikei
kiama sveikinimais ir dovanomis; 
įplankomi ligoniai bei vieniši sene- 
iai; aukojama labdaringoms organi
zacijoms; maitinami benamiai; karų 
metu padedami ginklai.

Jei žmonės, net nepažįstą Kris
tus, jo gimtadienį stengiasi būti ge- 
itsni, pajėgia išeiti iš savo siaurų as
meninių interesų akiračio, ar tai ne
liudija ontologinio ryšio tarp Kris
taus ir tvarinijos, apie kurį kalba Šv. 
Raštas: ’’Jis yra neregimojo Dievo at
vaizdas, visos tvarinijos pirmgimis... 
visa sutverta per jį ir jam“ (Kor. 
1,15-16), ir didžiojo Bažnyčios dak
taro šv. Augustino teigimo, jog kiek
viena siela iš prigimties yra krikščio
niška? Visa tai mums teikia vilties 
sulaukti dienos, kada visi galėsime 
rreiptis į Dievą ’Tėve mūsų“ malda.

’’Pasaulis išgyvena gilią trans
formaciją. Progų taikai, susitaikin
imui ir ekonominiam vystymuisi 
matome tose pasaulio dalyse, ku
riose vargiai tai galėjome pastebėti 
prieš keletą metų“, kalbėjo popie
rius Jonas Paulius II Jungtinėse 
Tautose š.m. spalio 5 d.

Šią vasarą teko apsilankyti Rusi
jos lietuvių bendruomenėse bei da

lyvauti Rusijos ir Kazachstano vys
kupų konferencijoje. Du dalykai pa
liko gilų įspūdį: susitikimas su 
Maskvos lietuvių mokyklos ’’Šalti
nėlis“ mokiniais ir Vakarų kraštų pa
galba sovietinės sistemos suluošin
tam žmogui.

Maskvos lietuviukai, pasveikinę 
mus giesmėmis, dainomis bei tauti
nių šokių pyne, įteikė savo pačių su
kurtą dovaną - 4 pėdų ant 3-jų pie
šinį - didžiulį, plačiai išsišakojusį ir 
autografais papuoštą medį, taip 
vaizdžiai išryškinantį tautinį soli
darumą: nors po yisą pasaulį išsi
sklaidę, tačiau esame gyvybiniai su
sijungę su tautos kamienu - Lietuva.

Novosibirske, tremtinių sostinė
je, vykusi Rusijos ir Kazachstano 
vyskupų konferencija, kurioje daly
vavo Europos ir Amerikos atstovai, 
paliudijo, kaip veiklus yra krikščio
niškasis solidarumas šioje postko
munistinėje eroje: 162 kunigai mi
sionieriai iš 17 kraštų bei 193 seselės 
vienuolės aukoja savo gyvenimą, 
kad padėtų dvasiniai ir moraliniai 
suluošintam žmogui suprasti savo 
didingumą bei asmeninį įnašą bend
ruomenės gyvenime; kad pagelbėtų 
jiems surasti Dievą ir jame atpažinti 
mus mylintį, mūsų gerbūviu besirū
pinantį Tėvą. Misionierius išlaiko 
bei visą Rusijoje ir Kazachstane at
sikuriančios Bažnyčios religinę, so
cialinę ir kultūrinę veiklą finansuoja 
milijoninėmis aukomis Vakarų kraš
tų pasauliečiai krikščionys."

Mieli Broliai, Sesės, su nuošir
džiu dėkingumu švęskime 1995-jį 
Kristaus gimtadienį, su krikščioniš
ka viltimi sutikime Naujuosius 1996' 
metus!

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
Vysk. Paulius A.Baltakis, O.F.M.

Algimanto Žižiuno nuotr.

Dabar lietuviški namai 
Mūsų daugiau neglaus. 
Išskleisime sparnus plačiai 
Ir skrisime toliau.

Po Naujų metų iškilmių 
Mes susitiksime juk vii. 
Nežinom kur, nežinom kaip, 
Bet širdys mus visus atves.

Atrasim naują stogą tuoj, 
Priglaus gi mus trumpai. 
Mokinsime toliau lietuviškai. 
Ir nepabėgsite taip greit.

Nors sakome dabar ’’Sudie“, 
Bet širdys plaks išvien.
Nors sakome dabar "Sudie“, 
Bet susitiksime mes vėl.

1995 m. gruodžio 13 d.
Londono lietuvių Maironio vardo mokykla

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus draugus ir pažįstamus ir linkiu laimės ir 
sėkmės Naujuosiuose metuose.

Petras Varkala
Didžioji Britanija

Šv.Kalėdų proga visus savo klientus sveikina ir linki laimingų 1996 metų 
BALTIC MANAGMENT Co (Z. Juras, AJuras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England
Tel. 0181-460 2592

Sveikiname Tėvynėje 
ir po pasaulj 
pasklidusius 

lietuvius, 
laimingai sulaukusius 

Šv.Kalėdų Ir 
viltingai žengiančius 
j Naujuosius metus

Prisimindami praėjusiais metais 
nueitus kelius, atliktus darbus bei 
pasiektus laimėjimus, ateinančiais 
metais ryžkimės dar labiau dirbti 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
statybai ir užsienio lietuvių lietuvy
bei.

Visada gyvenkime mintimi, kad 
mūsų darbų tikslas būtų šviesi Lie
tuvos ateitis, jos žmonių gerovė ir 
gyva tautai bei valstybei užsienio 
lietuvija.

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų.

P LB valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys, 
valdybos nariai: 
Rimas Česonis, 

Vacys Garbonkus, 
Dr.Petras Kisielius, 
Baniutė Kronienė, 

Milda Lenkauskienė, 
Dr. Vitalija Vasaitienė, 

Aleksas Vitkus, 
Paulius Mickus, 

P LB atstovas Lietuvoje 
Juozas Gaila, 

PI Ji fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas

1995 m. gruodžio 14 d.
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Mieli brangūs tėvynainiai! Kalėdų senelis jau buvo
s I praeitį, į istoriją nueina tūkstan- 
® js devyni šimtai devyniasdešimt 
*' lenktieji metai. Kiekvienam iš mū- 
0 ą, tautai, valstybei, visiems jos pi

ečiams - savaip įsimintini. Todėl - 
t- įrengus ir reikšmingi. Todėl - jie 
u nenugrims laiko tėkmėj ar užmaršty, 
ė i greitai pavirs mums brangiais pri- 
l* įminimais.
>* Tai buvo mūsų demokratinės val- 
Į" tybės tolesnio kūrimo ir stiprinimo 
l1 netai. Tai buvo tolesnio Lietuvos 

Gerbiamieji ’’Europos lietuvio“ skaitytojai! 
e
ą 
g
.. Štai ir Kalėdos - džiaugsmo 
į. Iventė. Net jeigu šias eilutes skaity- 
į_ ite jau po Kalėdų, linkime šios 
,į Ventės džiaugsmingos, šviesios, 

(rikščioniškai taurios. Linkime, kad 
Mažiausių ir laimingiausių Kalėdų 

ų jyvenime būtų dar labai labai daug, 
s tegul ir artėjantys Naujieji 1996-ieji 
—netai atneša visiems tik kuo geriau- 
L, ias permainas.
s. Savaitraščio bičiuliams, kurie rė- 

nė ir skaitė mus ne vieną dešimtme

ėjimo į Vakarus, natūralaus įsilieji
mo į Europą metai.

Esame vieni dideli Tėvynės na
mai su vienu stogu ir vieno židinio 
liepsna. Todėl ir turime būti viena 
didelė darni šeima. Mus turi suartin
ti artimo meilė, krikščioniška atjau
ta, našlaičių, pažemintųjų ir nu
skriaustųjų ašaros. Mus turi jungti ir 
vienyti žmogiškumas.

Nuoširdžiai sveikinu Jus, mielie
ji, linkėdamas geriausios sveikatos ir 

tį, linkime dar ilgų gyvenimo metų, 
sveikatos ir artimųjų meilės.

Su grauduliu tenka pripažinti, 
kad šis egzempliorius - gal jau pas
kutinis tokiu ir kiek kitokiu pavadi
nimu 48-erius metus ėjusio leidinio 
numeris...

Dėkojame visiems, kurie įkūrė 
’’Europos lietuvį”, leido jį Londone, 
o vėliau ir Vilniuje, negailėdami jė
gų nei lėšų tam, kad ne tik Didžiojo
je Britanijoje, bet ir dar keliose de

visokeriopos sėkmės!
Šviesios, giedrios nuotaikos 

Jums, Jūsų šeimoms, Jūsų namams, 
Jūsų artimiems žmonėms, visiems 
Jūsų ir mūsų bičiuliams! Su viltinga 
ateitimi, su Jūsų laime ir džiaugsmu! 
Su Naujaisiais metais!

Lietuvos Prezidentas
Algirdas Brazauskas

(Iš sveikinimo kalbos, pasakytos 
per Lietuvos televiziją)

šimtyse šalių išsiblaškę tėvynainiai 
galėtų skaityti laisvą lietuvišką žodį. 
Dėkojame visiems, kurie ilgus me
tus rašė kraštiečiams tiesą apie oku
puotą tėvynę, tiems, kurie neleido 
užgesti Lietuvos ir kitų kraštų lietu
vių vilčiai, jog ateis ir kiti laikai...

Nepamirškite mūsų savaitraščio, 
kaip ir mes nepamiršime Jūsų...

"Europos lietuvio" redakcija, 
darbuotojai ir bendradarbiai

Sakoma, jog tikrieji Kalėdų sene
liai atkeliauja tik iš Laplandijos. 
Vienas toks neseniai pasirodė ir 
Vilniuje. Vaikščiojo po senamiestį, 
Gedimino prospektą, aišku, apsup
tas vaikų būrio, ir gėrėjosi, ir stebė
josi, kodėl tik dabar atrado Vilnių, 
kodėl Katedros aikštėje nėra eglės...

Užsuko į S.Nėries vidurinę mo
kyklą - ir vos vos ištrūko. Ir išsilais
vino dėl to, jog turėjo raudonų kepu
raičių. Jos ir išlaisvino kelią. Prašan
čių vaikų rankos nusileido - toji įky
rėjusi raudona spalva... "Duokit 
mums kompiuterių! Cigarečių! Šo
kolado! Mašinų!" - šaukė vaikai. 
Vargšeliai... Jeigu būtų Laplandijos 
Kalėdų senelis atvažiavęs savo leng
vąja mašina, tikrai būtų ją atidavęs. 
Bet atskrido specialiu Kalėdų sene
lių lėktuvu iš Suomijos, iš Korva- 
tunturi, iš Ausies kalno papėdės. Da
bar Kalėdų senelių elniai atostogau
ja, todėl priverstas naudotis lėktu
vais. Aplankyta Danija, Ispanija, 
Prancūzija, Turkija, Vengrija...

- Mano profesija amžina - Kalė
dų senelis. Palydovai nykštukai, 
artėjant šventėms, prieš darbymetį

Kalėdų senelis, susidraugavęs su 
Lina, vieši FIN AIRLINES fir
moje, o kur skris - paslaptis.
ilsisi. O jų mama skanėstus kepa, - 
pasakė Kalėdų senelis iš Lap
landijos.

Algimantas Žižiūnas
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Peterburge - Landsbergis 
ir Čiurlionis

Paskutinis LDDP biudžetas...

Renginiai, skirti M.K.Čiuriionio 
jubiliejui, kuriuos surengė Sankt 
Peterburgo Lietuvių kultūros drau
gija, baigėsi lapkričio 29 d. vakaru 
koncertu Kompozitorių namuose. 
Jaukioje salėje Peterburgo lietu
viams ir nelietuviams, muzikams ir 
politikams, pagyvenusiems ir ma
žiems, apie M.K.Čiurlionio kūrybą 
pasakojo ir jo kūrinius skambino 
žymiausias menininko kūrybos ži
novas ir tyrinėtojas, profesorius, 
Lietuvos Seimo narys Vytautas 
Landsbergis.

Vakaro organizatoriai iki šiol 
apgailestauja, kad salė netalpino 
visų norinčių pasiklausyti V.Lands
bergio.

Vakaro pradžioje svečią nepa
prastai Šiltai pristatė įžymus Peter
burgo muzikologas Michailas Bia- 
likas, o salėje buvo daug visai Ru
sijai žinomų asmenybių.

Irinos Taimanovos parengta lai
da apie M.K.Čiurlionį bei pokalbis 
su V.Landsbergiu vėliau buvo ro
domi ir per vieną iš Rusijos televi
zijos kanalų.

Kvapą sulaikę, klausėsi pe- 
terburgiečiai negarsios profesoriaus 
Šnekos, jo subtilių pastebėjimų, fi
losofinių samprotavimų apie meną 
ir Dievą, apie žmogų ir Tėvynę. Be 
kitų kūrinių, profesorius paskambi
no ir tą, kuris skambėjo Peterburge 
1909 m., kai pats Čiurlionis klau
sėsi, kaip pianistas Johanovičius 
atlieka jo kūrinį...

Po oficialaus vakaro profesorius 
V.Landsbergis jau neoficialioje ap
linkoje dar porą valandų kalbėjosi 
su Peterburgo lietuviais. Mezgėsi 
pažintys, skambėjo juokas, dainos.

Neprofesionalus, bet entuzias
tingas ’’choras“, padedant profeso
riui, sėkmingai padainavo ilgiausią 
dainą apie girioje augančius liepu
žėlę ir ąžuolėlį.

Vienas Peterburgo žurnalistų, be
laukdamas V.Landsbergio spaudos 
konferencijos, manęs pasiteiravo: ”Į 
spaudos konferenciją jis vienas 
ateis, ar abu kartu?“ ”Su kuo gi - 

kartu?“ - nustebau aš. ”Su Čiurlio
niu! Juk Landsbergis Čiurlionį atsi
veža, argi ne?“ - nustebo jis.

Tikrai visko buvo tame atminti
name vakare. Nebuvo tik vieno - 
politikos. O juk šitaip neįprasta - 
kad V.Landsbergis nekalbėtų apie 
politiką.

Tačiau šį kartą politika liko už 
rūmų durų kartu su politizuotais 
Lietuvos Generalinio konsulato 
darbuotojais, su Generaliniu kon
sulu, kuris nesiryžo atvykti į šį Pe
terburgo lietuvių renginį.

Beje, per šią profesoriaus 
V.Landsbergio viešnagę Peterbur
ge politikos irgi netrūko. Tačiau 
’’politikavo“ jis ne su lietuvių drau
gijos nariais, o su kitais įvairių tau
tybių ir įvairių politinių ’’spalvų“ 
peterburgiečiais - per spaudos kon
ferencijas, interviu laikraščiams, 
radijui, televizijai.

Prie ’’apvalaus stalo“, dalyvau
jant įvairių politinių partijų ir vi
suomeninių organizacijų lyderiams, 
politologams, sociologams, istori
kams kalbėjome apie ’’pilietinės vi
suomenės Lietuvoje ir Rusijoje for
mavimosi problemas“.

Peterburgiečiai, kurie galėjo pa
bendrauti ar bent pasiklausyti sve
čio iš Lietuvos, liko jei jau ne su
žavėti, tai mažų mažiausiai malo
niai nustebinti, pažinę V.Lands- 
bergį - asmenybę, o ne dažnai Ru
sijoje vaizduojamą politiką ekstre
mistą!

Tikimės, kad ir profesorius 
V.Landsbergis, pabendravęs ne tiek 
su valdžios, kiek su visuomenės 
atstovais, suprato, kodėl, nepaisant 
nostalgijos, nepaisant visiems lietu
viams skaudžios istorinės atmin
ties, Peterburgo lietuviai myli šį ne
pakartojamo šiaurietiško žavesio 
miestą ir gerbia jo žmones, ištiki
mus kultūrinėms ir demokratinėms 
tradicijoms. Juk be jų moralinės ir 
materialinės paramos nebūtų įvy
kęs ir šis susitikimas.

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas, Rusija

Audrius Kubilius.

Apie respublikos biudžetą besi
artinančius Seimo rinkimus ir kitų 
metų Lietuvą Kalėdų ir Naujųjų me
tų išvakarėse kalbamės su Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos Seime seniūnu Andriumi 
Kubiliumi.

— Neseniai Seimas pritarė 1996 
m. biudžetui Kokią nuomonę apie 
jį susidarė konservatoriai?

- Mano požiūriu, biudžetas yra 
prastas jau vien todėl, kad deficiti
nis. Ir per visus šito Seimo metus 
biudžetas nebuvo įstatymas Vyriau
sybei, nes buvo sudaromas taip, kad 
Vyriausybė jį visada įvykdytų, net ir 
vidury metų atidėdama šimtų mili
jonų litų skolų mokėjimo laiką. Bet 
biudžetas, lyg stebuklinga lazdele 
mostelėjus, vis tiek vykdomas.

— Gal koks stebuklas atsitinka? 
Gal Vyriausybė naktimis meldžia 
dievų pagalbos?..

- Ogi labai paprasta: Vyriausybė 
planuoja mažesnę infliaciją, negu ji 
yra arba gali būti. Šiemet - irgi. 
Planavo 25 proc. infliaciją, o sulauk
sime 10 proc. didesnės. Taigi apsiri
kimas gana solidus. Manau, panašiai 
atsitiks ir kitais metais: planuojama 
15 proc. infliacija, o bus vėl kokia 
dešimčia procentų didesnė. Vyriau
sybė ploja delnais, kad sėkmingai 
surenka mokesčius, kad įplaukos į 
biudžetą padidėjo dešimčia pro
centų, tačiau bet kuris biudžeto san

darą suprantantis politikas ar šiaip 
žmogus, žinantis, kad infliacija 
dešimčia procentų viršijo planuotą, 
lengvai suvokia, kad biudžeto virši
jimas yra tik infliacijos padarinys.

Iš infliacijos, kaip sakoma, nie
kas nepragyvens...

- Konservatoriai dėl to kritikavo 
biudžeto projektą ir balsuojant susi
laikė. Bet LDDP sako, kad 1996 
metų biudžetas - socialiai orientuo
tas...

- Taip, mes to biudžeto nepa- 
remėm. O kai LDDP po savo pasku
tiniojo suvažiavimo pradėjo vadinti 
tą biudžetą socialiai orientuotu, tai 
jau yra prasidėjusios rinkiminės pro
pagandos ’’arkliukas“, ant kurio 
norima vėl atjoti į Seimą.

Antra, mes puikiai suprantam, 
kai rinkimų rezultatų vardan bus at
sisakoma ilgalaikių valstybės plėtros 
programų ir visi finansiniai resursai 
bus skirti pensijoms bei atlygini
mams padidinti prieš rinkimus. Ši
tokia vienadienė politika gali bran
giai kainuoti Lietuvai.

- Taigi ar numatytos pensijų ir 
atlyginimų ribos nėra pagrįstos 
krašto ekonominėm galimybėmis? 
Ar tai uždelsto veikimo ’’mina“ 
ateinančioms į valdžią politinėms 
jėgoms: mes — padidinant, o jūs su
kitės kaip išmanot?

- Mes ne kartą esam svarstę tas 
problemas, su kuriom gali susidurti 
laimėjusieji būsimus Seimo rinki
mus. Mes galime prognozuoti, jog 
LDDP, suprasdama, kad greičiau
siai pralaimės rinkimus, kad būsi
mą vyriausybę sudarys kitos politi
nės jėgos, gali imtis tokių negerų ir 
negražių žingsnių, siekdama, kad 
naujoji vyriausybė tuoj po rinkimų 
susidurtų su kuo didesnėmis ūkio 
problemomis. Sakykim, kuro žie
mai.

Antra, galima išleisti visas vals
tybės santaupas, visą valstybės ka
pitalą, pavyzdžiui, prieš pat rinki
mus išmokant smarkiai padidintus 
atlyginimus arba pakeliant kokias 
nors supirkimo kainas. Atėję po 
rinkimų - darykit ką norit, po 
LDDP nors ir tvanas. Tokio ciniško 
požiūrio į valstybę galima tikėtis.

- Nuo biudžeto perėjom prie 
rinkimų. Ar konservatorius tenkina 
dabartinis Seimo rinkimų įstaty
mas? Esanti 4, o ne 5 proc. pateki
mo į Seimą kartelė? Arba, sakysim, 
tautinėms mažumoms taikomos 
lengvatos? Netgi toms, kurios suda
ro 5-10proc. Lietuvos gyventojų?..

- Šiandien sunku pasakyti, kaip 
atrodys Seimo rinkimų įstatymas. 
Dabartinis atsirado dar prieš pri
imant Konstituciją, todėl kai kurios 
Seimo rinkimų įstatymo nuostatos, 
mano manymu, jau nebeatitinka 
Konstitucijos reikalavimų. Kad ir 
lengvatos tautinėms mažumoms. 
Mano nuomone, tai prieštarauja 
Konstitucijos straipsniams, kurie sa
ko, jog prieš įstatymą visi yra lygūs, 
kad Seimo rinkimai vykdomi re
miantis lygia ir tiesiogine rinkimų 
teise. Apie tai, žinoma, reikia disku
tuoti, ir tie pokalbiai turėtų vykti Sei
me. Tačiau esame girdėję iš LDDP, 
kad ji nesirengia keisti įstatymo. 
Manau, reikėtų rimtai ir išsamiai ap
tarti Seimo rinkimų įstatymą. Pasau
lio praktika rodo, kad proporcinė 
rinkimų sistema ir žemas atstovavi
mo parlamente barjeras, pavyzdžiui, 
4 proc. rinkėjų balsų Lietuvoje, ska
tina multipartiškumą - smulkių par- 
tijėlių atsiradimą, dėl ko skaldomos 
krašto politinės jėgos, skatinamas 
nestabilumas valstybėje, ekstremis
tiškų partijų atsiradimas.

- Tad važiuosime tais pačiais ra
tais, nors ir prognozuojate kitų me
tų pabaigoje kitą valdžią. Taigi - 
kokia bus Lietuva 1996 m. Kūčių 
vakarą?..

- Esu įsitikinęs, kad kitų metų 
Kalėdų proga sveikinimus skaitys 
kita Lietuvos Vyriausybė, kitas Lie
tuvos Seimo pirmininkas. Aš tuo ne
abejoju, ir Kalėdų proga linkiu to vi
siems Lietuvos žmonėms ir mūsų 
išeivijai. Laukime gerų metų! Šis 
biudžetas, kuriam konservatoriai ne
pritarė, tebūnie paskutinis LDDP 
biudžetas Lietuvos istorijoje...

- Bet Rusijoje Dūmos rinkimus 
laimėjo komunistai...

- Lietuvai tai jau praeitas eta
pas...

Adolfas Strakšys

’’Europos lietuvio“ marškinėliai liko 
Lietuvos bokso muziejui

Lietuviai apdovanoti 
Prancūzijos ordinu

Graži draugystė beveik trejus 
metus siejo Lietuvos boksininkus ir 
savaitraštį ’’Europos lietuvis“. Jo 
puslapiuose nuolat rašyta apie res
publikos ringo meistrų pergales 
pasaulio bei Europos čempiona
tuose bei įvairiuose tarptautiniuose 
turnyruose. Savaitraštis noriai daly
vavo Lietuvos bokso federacijos 
sporto ir kultūriniuose projektuose.

Todėl neatsitiktinai šiais metais 
įvykusios pirmos Lietuvos boksi
ninkų išvykos į JAV proga geriausi 
respublikos odinės pirštinės meis
trai Vitalijus Karpačiauskas, Vidas 
Bičiulaitis, Gitas Juškevičius, Žyd
rūnas Bernatonis, Jonas Damb
rauskas, Rimantas Prišmantas ir 
Robertas Balčiūnaitis bei jų trene
riai Nikolajus Jerofejevas, Vilius 
Buika ir Julius Kibąs pasirašė ant 
firminių savaitraščio "Europos lie
tuvis“ marškinėlių. Taip pat savo 
parašais savaitraštį pagerbė Lietu
vos bokso federacijos prezidentas 
Zigmas Katilius bei JAV kultūros ir 
spaudos atašė Lietuvoje ponia Lissa 
Helling.

Šie marškinėliai buvo skirti Lie
tuvių muziejui Londone. Tačiau 
Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos nariai nusprendė šiuos marš

kinėlius įteikti maloniai atminčiai 
Lietuvos boksininkams.

Šventų Kalėdų išvakarėse "Eu
ropos lietuvio“ redakcijoje Vilniuje 
iškilmingoje aplinkoje šiuos marš
kinėlius priėmė garsūs boksininkai: 
Lietuvos dabartinės bokso rinktinės 
vyriausiasis treneris NJerofejevas 
ir pagrindinio Lietuvos bokso klubo 

Bokso klubo prezidentas A.Kondrotas, ”EL“ vyriausiasis redakto
rius V.Dargis, bokso rinktinės vyriausiasis treneris NJerofejevas ir 
”EL“ redaktorė O.Mickevičiūtė per dovanos įteikimą.

Eduardo Prasta-Prostovo nuotr.

"Gongas“ Kaune prezidentas Algi
mantas Kondrotas.

Svečiai pažadėjo, jog firminiai 
"Europos lietuvio“ marškinėliai su 
geriausių Lietuvos boksininkų pa
rašais bus rodomi besikuriančiame 
Lietuvos bokso muziejuje, kurio di
rektoriumi išrinktas NJerofejevas.

EU

Antrasis seniausias Prancūzijos 
vyriausybės apdovanojimas - "Aka
deminių palmių“ ordinas, 1808 m. 
įsteigtas Napoleono I, užsieniečiams 
skiriamas ypač retai. Tačiau Lie
tuvoje turime jau keturis žmones, 
apdovanotus "Akademinėmis pal
mėmis“. Gruodžio 21 d. už nuopel
nus populiarinant prancūzų kalbą bei 
kultūrą, tvirtinant abiejų šalių ryšius 
"Palmės” įteiktos Vilniaus universi
teto prancūzų kalbos filologijos 

PADĖKA
Rytų Lietuvos mokytojų neakivaizdininkų stipendijų fondas dėkoja 

tautiečiui p. B.Zumeriui už rūpinimąsi Rytų Lietuva ir linki geros 
sveikatos, ilgų gyvenimo metų.

Fondo pirmininkas
Alfonsas Kairys

PADĖKA
Mielam tautiečiui p. B.Zumeriui
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų taurią paramą, pasiekusią Rytų Lietuvą ir 

per Rytų Lietuvos mokytojų neakivaizdininkų stipendijų fondą - mane, 
dirbantį Šalčininkų rajono "Aušros“ vidurinėje (lietuviškoje) mokykloje 
pradinių klasių mokytoju.

Romas Vorevičius

katedros docentei, Lietuvos ir Pran
cūzijos asociacijos Vilniaus skyriaus 
prezidentei Nijolei Teiberienei.

Garbingu ordinu taip pat yra ap
dovanoti Vilniaus universiteto rek
torius R.Pavilionis, Lietuvos ir 
Prancūzijos asociacijos Kauno skyr
iaus prezidentė B.Strakšienė, Aly
taus 1-osios vidurinės (sustiprintos 
prancūzų kalbos) mokyklos direkto
rius A.Gavelis.

EU
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Bankų krizė 
prieš Kalėdas
' > - ■» t if i '• a

Lietuvių fronto bičiuliai imasi politikos

Apie gruodžio 19 d. žmones 
sukrėtė Žinia, kad neaiškus dar vie
no Lietuvos banko likimas. Šįkart 
ant plauko pakibo Lietuvos akcinis 
inovacinis bankas (LAIB), turintis 
42 117 milijonų litų akcinį kapitalą, 
įsteigęs 60 atstovybių įvairiuose 
šalies miestuose. Sis bankas turi 
bene daugiausia gyventojų indėlių. 
Indėliai sudaro maždaug 300 mln. 
litų. Jame dirba daugiau nei tūks
tantis darbuotojų.

Gruodžio 20 d. išplatintame Lie
tuvos banko (LB) valdybos pareiš
kime sakoma, kad dėl LAIB blo
gos finansinės būklės ir jo veiklos 
pažeidimų, nuo gruodžio 20 d. lai
kinai sustabdytos visos operacijos 
ir paskelbtas banko veiklos morato
riumas. Nuo 1995 m. gruodžio 20 
d. lėšos į LAIB klientų sąskaitas 
neįskaitomos. Nustatyta, kad ban
kas yra nemokus - jo grynieji akty
vai yra mažesni už įsipareigojimus.

Seimas svarstė Valstybinio ban
kų paramos fondo įstatymo projek
tą, kuriuo remiantis galima būtų fi
nansuoti bankų pertvarkymą, pasa
kė LB valdybos pirmininkas K.Rat- 
kevičius.

LAI banke savo sąskaitas turėjo 
47 proc. šalies energetinių įmonių. 
Lietuvos energetinė sistema skolin
ga LAIB daugiau kaip 50 mln. litų. 
Daug skolinga ir stambi naftos 
perdirbimo įmonė Mažeikių ’’Naf
ta“. Manoma, kad sutrikę atsi-skai- 
tymai neigiamai atsilieps visai Lie
tuvos pramonei. Šalies vadovai tiki
no gyventojus, kad pensijos ir ki
tokios svarbios išmokos nebus su
stabdytos. Kadani Ignalinos atom
inė jėgainė taip pat turėjo sąskaitą 
LAIB, ji neturi kuo sumokėti už 
branduolinį kurą, perkamą iš Rusi
jos. Tačiau gruodžio 21 d. Vyriau
sybės paskelbė, kad iš Vyriausybės 
einamųjų lėšų bus sumokėta už 
branduolinį kurą, kad IAE nesu
stotų.

Po Naujųjų metų į Lietuvą at
vykę Pasaulio banko ekspertai nag
rinės LAIB ir kitų bankų padėtį, 
bandydami rasti išeitį iš krizės.

Gavus pirminę medžiagą iš Cen
trinio banko dėl ’’Litimpeks” ir Lie
tuvos akcinio inovacinio bankų 
veiklos, iškeltos dvi baudžiamosios 
bylos. Vidaus reikalų ministars 
R.Vaitekūnas pranešė, kad siekiama

Rusija pratinasi prie pliuralizmo
Svarbiausia Rusijos Žemesniųjų 

parlamento rūmų - Dūmos rinki
muose tai, kad rinkimai įvyko, kad 
Rusijos rinkėjams neteks pakartoti
nai rinkti parlamento, nors jame dar 
liko nemažai laisvų vietų.

Rusijos rinkimuose rinkėjų daly
vavo 10 proc. daugiau negu Baltaru
sijoje. Taigi "didysis brolis“, kaip ir 
pridera, geriau mokosi demokrati
jos, pratinasi prie pliuralizmo. Labai 
svarbu ir tai, kad daugiau kaip 60 
proc. Rusijos rinkėjų mano, jog ir jų 
šalyje galima kai ką pakeisti rinki
mais, o ne perversmais, revoliuci
jomis, kaip tebetvirtina ’’tikrieji bol
ševikai“, žygiuojantys Rusijos mies
tų gatvėmis su Lenino ir Stalino 
portretais.

Apie tūkstantį užsienio stebėtojų 
patvirtino, kad rinkimai buvo demo
kratiški, beveik be pažeidimų.

Nors rinkėjai pritarė aistringam 
prezidento BJelcino raginimui bal

užbėgti įvykiams už akių, neutrali
zuoti tą turtą, kuris neteisėtai su
kauptas išduodant kreditus.

Po visą 20-21-osios naktį truku
sios specialaus būrio ’’Aras” ir Eko
nominės policijos, neįleistų į LAI 
banko vidų, apsupties, gruodžio 21 
d. 9 vai. ryto LAIB banko preziden
tas A.Balkevičius pats išėjo iš pa
stato ir buvo suimtas. Jis kaltinamas 
banko lėšų švaistymu stambiu mas
tu. Sulaikytas ir ’’Litimpeks” banko 
valdybos pirmininkas G.Preidys. 
Tardomi keli abiejų komercinių 
bankų pareigūnai.

Seimas gruodžio 21 d. priėmė 
Lietuvos gyventojų indėlių privalo
mojo draudimo įstatymą. Draudi
mas bus indėlio dydžio, bet ne di
desnis kaip 5 tūkst. litų. Draudimo 
įstatymas numato, kad draudimo 
kompensacija sudarys 80 proc. 
draudimo sumos. Nebus kompen
suojami indėliai užsienio valiuta ir 
indėliai dukterinėse bankų skyriuo
se bei užsienio padaliniuose. Indė
liai bus kompensuojami iš Privalo
mojo draudimo fondo.

LAI banko veiklos sutrikimas 
atsilieps ir Lietuvos krepšinio lygos 
veiklai, nes šis bankas per metus 
skirdavo krepšiniui vystyti 300 
tūkst. litų.

Gruodžio 20 d. surengtoje spau
dos konferencijoje LB valdybos 
pirmininkas K.Ratkevičius pranešė, 
kad LAIB kapitalas neigiamas - 
111 mln. litų. Pasak K.Ratkevi- 
čiaus,’’bankininkystė negali būti 
sveika, jei ekonomika nesveika”. 
Seime pradėti rinkti parašai dėl LB 
valdybos pirmininko K.Ratkevi
čiaus atstatydinimo. Premjeras 
A.Šleževičius sakė, kad ’’ypatingo 
pagrindo nerimauti nėra”, nes pade
dant užsienio ekspertams bus su
kurtas banko atgaivinimo planas. 
LAIB valdybos pirmininko pava
duotojas R.Ramanauskas spaudos 
konferencijoje tvirtino, kad tai Lie
tuvos bankas įsmeigė Akciniam 
inovaciniam ’’peilį į nugarą” , ir yra 
tik dvi išeitys - skelbti LAIB bank
rotą arba banką nacionalizuoti. 
Akcinio inovacinio banko narys 
pranešė, kad jų bankas ketina pa
duoti Lietuvos banką į teismą už 
sužlugdymą, nes LAIB pačiam ne
blogai sekėsi stabilizuoti padėtį.

Ona Mickevičiūtė

suoti, bet nereagavo į jo raginimą 
nebalsuoti už tas jėgas, kurios tem
pia Rusiją atgal, į praeitį, kurios nori 
pakeisti reformų kryptį. Ragindamas 
šalies vadovas padare "meškos pa
slaugą“, nes būtent už tokias jėgas 
dauguma rinkėjų ir balsavo. Komu
nistai surinko 22 procentus balsų - 
maždaug tiek pat, kiek 1993 m. rin
kimuose buvo surinkusi Rusijos li
beralų demokratų partija, vadovau
jama VŽdrinovskio, daug ką tuomet 
nustebinusi. Dabar komunistų per
galė mažai ką nustebino, nes to buvo 
laukiama. Rinkimai patvirtino dar 
viena, kad Rusijoje jau galima kai ką 
numatyti, nes visuomenės nuotaikos 
darosi stabilesnės.

Rinkimai parodė, kad BJelcino 
galimybės laimėti prezidento rinki
mus labai jau menkos. Taip brangiai 
jis sumokės už Čečėnijos avantiūrą, 
kurią aštriai kritikavo ne tik demo
kratai, bet ir komunistai. Nepagerino

Lietuvių fronto bičiulių, trumpai 
- LFB, konferencijos, surengtos 
1995 m. gegužės 12-13 d. Čikagoje, 
JAV, nutarime sakoma, kad rezis
tencinę misiją LFB keičia į politinę 
veiklą ir ’’ieško būdų tai veiklai tęsti 
Lietuvoje”. Fronto bičiuliai nutarė 
dalyvauti 1996 m. Seimo rinkimuo
se. LFB ryžtasi remti tvirtų demo
kratinių principų, krikščioniškos 
moralės kandidatus, nesusitepusius 
savo politine praeitimi arba jos atsi
sakiusius. Organizacijai priklauso 
intelektualūs, pajėgūs dalyvauti po
litikoje užsienio lietuviai, kurie tikisi 
įsilieti į krikščioniškųjų, dešiniųjų 
politinių mūsų šalies partijų gretas.

1940 m. sovietų okupacija pa
skatino Lietuvoje anksti atsirasti ir 
veikti pogrindines rezistencijos jė
gas. 1940 m. spalio 9 d. Vilniuje, 
stambiame pogrindininkų suvažiavi
me, buvo sukurta visam pogrindžiui 
vadovaujanti organizacija - Lietuvių 
aktyvistų frontas (LAF), derinęs vi
są tolesnę atskirų rezistentų būrių 
kovą prieš okupantus.

1941 m. birželio 23 d. vienas 
LAF vadų, 1941 m. sukilimo rengė
jas L.Prapuolenis per Kauno radio
foną paskelbė apie Nepriklausomos 
Lietuvos ir jos Laikinosios Vyriau
sybės atkūrimą. Rugpjūčio mėnesį 
kiti okupantai - naciai sustabdė Lie
tuvos Laikinosios Vyriausybės veik
lą ir uždraudė LAF. Jis pasitraukė į 
pogrindį. 1941 m. rugsėjo pabaigoje 
Lietuvoje ėmė veikti LAF Informa
cinis centras, kūrėsi pogrindinis or
ganizacijos tinklas. LAF veikė 
dviem kryptimis: sekė ir aiškinosi 
okupantų nacių planus, skleidė apie 
juos žinias, politiškai orientavo vi
suomenę (leido pogrindinį organą ”1 
laisvę” ir savaitinį ’’Lietuvių biulete
nį”) bei rengėsi ginkluotai kovai (ka
rinis skyrius, veikęs išvien su Lietu
vos Laisvės Armija, telkė kovotojus, 
rūpinosi ginklais, rengėsi kovai prieš 
okupantus, jei baigtųsi karas). Fron
tas padėjo daug pastangų 1943 m. 
kuriant pogrindinį Vyriausiąjį Lie
tuvos išlaisvinimo komitetą - 
VLIK'ą, padėjo jam atsikurti 1945 
m. Vakarų Vokietijoje. Ir 1943 m. 
Lietuvoje, ir 1945 m. Vokietijoje 
Fronto Žmonės VLIK'e užėmė at
sakingas pareigas. 1952-1964 m. 
LAF ir VLIK'o keliai, nesutapus 
nuomonėms, buvo išsiskyrę, bet vė
liau vėl imta bendradarbiauti.

Kaip atsirado LFB? LAF akty
vistai, pasitraukę į Vakarus, toliau 
dirbo Lietuvai, o 1951 m. JAV gy

prezidento padėties ir skubiai Čečė
nijoje surengtas rinkimų ’’spektak
lis“, kuris tik dar labiau pakurstė ka
ro ugnį.

Pagaliau taip BJelcinas sumokė
jo ir už nesugebėjimą sutelkti demo
kratines jėgas, pagerinti socialinę 
politiką.

Aišku, kad šioje Dūmoje susirin
ko svarbiausi busimųjų prezidento 
rinkimų pretendentai ir varžovai. 
Taigi Dūma nebus labai darbinga ir 
jai nepavyks išvengti rinkimų dema
gogijos. Komunistai, "žirinovskinin- 
kai", premjero V.Čemomyrdino, 
GJavlinskio blokai darys Dūmos 
veiklai didžiausią įtaką. Kas su kuo 
blokuosis - sunku pasakyti. Gal ko
munistai su "žirinovskininkais“, nes 
svarbiausi komunistų sąjungininkai 
agrarininkai ir "Rusijos moterys" 
nesurinko 5 proc. rinkėjų balsų. Mi
nistras pirmininkas V.Čemomyrdi- 
nas, galimas dalykas, ras bendrą 

venantys LAF nariai susibūrė į Lie
tuvių fronto bičiulių (LFB) sąjūdį. 
Jis siekė padėti pavergtai Lietuvai, 
ir, keičiantis istorijai, aplinkybėms, 
gyvenimo reikalavimams, keitė sa
vo siekius bei nuostatas, bet nuo
sekliai veikė per JAV Kongresą, 
kad JTO būtų išnagrinėta Lietuvos 
byla. LFB daug prisidėjo kuriant 
JAV Lietuvių bendruomenę, Lietu
vių fondą, rėmė visą veiklą gimti
nės laisvei sugrąžinti. Nuo 1953 m. 
Bičiuliai leidžia žurnalą "l laisvę”, 
jų įkurtas ”1 laisvę fondas lietuviš
kai kultūrai ugdyti” yra išleidęs 
daug vertingos literatūros apie Lie
tuvos istoriją ir okupacinių metų re
zistenciją. Europoje susikūręs LFB 
nuo 1954 m. rengia Lietuviškųjų 
studijų savaites, JAV ir Kanados 
Frontas nuo 1957 m. rengia kasme
tines Studijų ir poilsio savaitines 
stovyklas, organizuoja 1941 m. su
kilimo minėjimus, politines konfer
encijas, įvairius rezistencinę dvasią 
palaikančius renginius. LFB - vie
nintelė politinė lietuvių grupė už
sienyje, kuri parengė ir išleido būsi
mos atkurtos nepriklausomos Lie
tuvos valstybinės santvarkos pa
grindus ” l pilnutinę demokratiją". 
Su šiuo leidiniu plačiąją Lietuvos 
visuomenę turėtų supažindinti LFB 
kultūrinis sektorius per "( laisvę 
fondą”. Čikagoje gegužės 12-13 d. 
priimtame nutarime rašoma, kad ” Į 
laisvę fondo” veikla užsienyje pa
mažu mažinama, didesnę darbų da
lį perkeliant į Lietuvą ir atitinkamai 
didinant "I laisvę fondo "Lietuvos 
filialui visokeriopą paramą.

”į laisvę fondas lietuviškai kultū
rai ugdyti” vasarą Kaune surengė 4- 
ąją studijų savaitę "Lietuva: valsty
bė ir visuomenė 1990-1995”. Lietu
vos ir išeivijos mokslininkų praneši
muose nagrinėtos lietuvių tautos, 
Lietuvos valstybės problemos ir rū
pesčiai po nepriklausomybės atsta
tymo, aptarti teisės, religijos, demo
kratijos ugdymo klausimai. Studijas 
pradėjo ”1 laisvę fondo" pirmininkas 
J.Kairevičius ir sekretorius - Kauno 
laikraščio "Kauno laikas" vyriausia
sis redaktorius V. Valiušaitis. Pasak 
vėliau kalbėjusio “J laisvę fondo" 
skyriaus valdybos pirmininko, isto
riko dr. J.Tumelio, neigiamą įtaką 
valstybingumo įtvirtinimui turėjo 
paskubomis priimti įstatymai dėl 
žemės grąžinimo, dėl teisių, dėl pi
lietybės, kurie suvaržė tautiečių tei
ses ir supriešino lietuvius gimtinėje 
bei užsienyje. Literatūros tyrinėtojas 

Partija Politinė orientacija Lyderis %
Komunistų kairieji G.Ziuganovas 21,8
Liberalų demokratų ultranacionalistai V.Žirinovskis 11,1
"Mūsų namai - 
Rusija“

dabartinės valdžios 
atstovai

V.Čemomyrdinas 9,7

"Jabloko“ liberalai GJavlinskis 8,4
"Rusijos 
pasirinkimas“

liberalai J.Gaidaras 4,8

"Rusijos moterys“ apolitiški J.Lachova 4,5
"Rusų bendruomenių 
kongresas“

nacionalistai A.Lebedis 4,3

"Komunistai - 
darbo Rusija“

ultrakairieji V.Anpilovas 4,1

Darbininkų savivaldos centristai S. Fiodoro  v as 4,1
Agrarininkų kairieji M.Lapšinas 3,3
"Deržava“
("Didžioji valstybė“)

nacionalistai A.Ruckojus 2

kalbą su G Javlinskiu, nors jie ir tu
rėjo rimtų nesutarimų.

Kai Dūma susirinks į pirmąjį 
posėdį, kai bus išrinkti komitetai, 
sudarytos frakcijos, išrinkta Dūmos 
vadovybė, galėsime spręsti, koks iš 
tiesų bus naujasis Rusijos parlamen
tas ir kas jame diktuos savo valią. 
Jeigu Dūma neįtiks prezidentui, jis 
gali ją paleisti. Kad Dūma galėtų 

vilnietis dr. V.Kubilius klausė, ar 
Lietuva vėl turi kapituliuoti - kaip 
1941 m. vasarą, kai Lietuvių akty
vistų frontas paskelbė nepriklauso
mybę, bet dėl nacių okupacijos ne
galėjo to įgyvendinti.

1995 m. rugsėjo 12 d. "Lietuvos 
aide” paskelbtame pokalbyje su Lie
tuvių fronto bičiulių aktyvistu iš Ka
lifornijos PJuozu Kojelių priminta, 
kad 1992 m. pavasarį LFB lei
džiamas žurnalas "| laisvę" ragino 
išeivius "budėti ir žvalgytis, kad ne
susvyruotų ten sugrįžusi laisvė. Kai 
kraštas visiškai išbris iš komunizmo 
pelkės, geriau matysime, ko ten 
svarbiausiai reikia". PJ.Kojelis pa
tvirtino, kad ir 1995 m. LFB tikslai 
nesikeičia, "išeivija turi matyti, ko 
čia trūksta, kad pagelbėtų tuos trū
kumus šalinti”.

Pasak svečio. Fronto bičiulių su
rengtoje diskusijoje apie galimus 
kandidatus į Lietuvos prezidento 
postą kalbėta ne tiek apie asmenis, 
kiek apie jų kvalifikaciją. "Buvo pri
statyti ponai V .Landsbergis, A.Bra- 
zauskas, V.Dambrava, V Jasulaitis", 
pasakė LFB veikėjas iš Kalifornijos. 
"Bet jei kalbama apie kvalifikacijas, 
tai nematome labiau kvalifikuoto 
žmogaus išeivijoje už daktarą 
V.Dambravą. Jis turi viską: išsilavi
nimą, diplomatinę patirtį, nuostabią 
istoriją lietuviškoje veikloje", kal
bėjo J. Kojelis, pridurdamas, kad 
"niekas kitas išeivijoje šiam žmogui 
neprilygsta". LF bičiulių atstovo žo
džiais, "kiekvienas išeivijos žmogus, 
kuris nori eiti į politinį gyvenimą, 
gali Lietuvoje susirasti priimtiną 
partiją”.

1995 m. liepos 14 d. JAV lietuvių 
dienraštyje "Draugas" p.J.Kojelis 
paskelbė du LFB remiamus perio
dinius leidinius - Vilniuje einantį 
"Dienovidį” ir Kaune leidžiamą 
"Kauno laiką”. LFB nuomone, abu 
"yra realiausi taškai, kuriose sutinka 
ir bendrauja Lietuvos bei užsienio 
lietuvių mintys ir idėjos”. LFB kon
ferencijos gegužės 13 d. nutarime 
sakoma, kad "šie du periodiniai lei
diniai ypatingai pasitarnauja Lietu
voje skleisti pilnutinės demokratijos 
idėjas, todėl LFB taryba įpareigoja
ma organizuoti reikalingą jiems 
paramą".

Šitaip LFB, 44 metus dirbę Lie
tuvos išlaisvinimo labui užsienyje, 
ketina įsilieti į Lietuvos politikos gy
venimą ir padėti kurti šalyje de
mokratiją.

Leonardas Vaitiekūnas

atmesti Prezidento veto, reikia su
rinkti 2/3 balsų, tą nutarimą dar turi 
patvirtinti Federacijos taryba, kurią 
sudarys BJelcino šalininkai. Taigi 
Dūmai pakeisti reformų kursą nebus 
paprasta.

Visas dėmesys nuo šiol bus su
telktas į kitų metų birželio prezi
dento rinkimus.

Antanas Šimkūnas
t.' 4 .
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Atsiųsta paminėti

Išleista popiežiaus knyga
Vilniuje, ’’Katalikų pasaulio“ lei

dykloje, išleista popiežiaus Jono 
Pauliaus II knyga “Žengiant per vil
ties slenksti“.

Pradėdamas pristatymo iškilmes 
“Katalikų pasaulio“ leidykloje (Vil
nius, Dominikonų g. 6) Vilniaus ar
kivyskupas Audrys Juozas Bačkis 
padėkojo leidyklai, sugebėjusiai taip 
greitai išleisti lietuvių kalba labai 
reikšmingą knygą. Tai ne Šventojo 
Tėvo enciklika, ir ne koks kitas Vati
kano dokumentas, o paties Jono 
Pauliaus II ranka parašyti atsakymai 
į jam pateiktus klausimus, rengiantis 
televizijos laidai. Jos vedėjas turėjo 
būti žurnalistas ir rašytojas Vikto- 
rijus Mesons. Deja, darbų našta su
trukdė popiežiui dalyvauti laidoje, ir 
jis atsakė raštu. Pagal tuos atsaky
mus parengtą knygą iš italų ir lenkų 
kalbų išvertė Z. Ardickas ir M.Paša- 
kinskienė.

“Kas skaitys šią knygą, - sakė ar
kivyskupas AJ.Bačkis, - geriau su
sipažins su Šventuoju Tėvu“.

ELI

Prie Kūčių stalo Lietuvių namuos
Šeštą kartą Vilniaus vidurinėje 

mokykloje “Lietuvių namai“ prie 
didelio stalo susirinko visi mokiniai, 
mokytojai, auklėtojai, vaikų tėveliai 
ir giminės. I šventinę vakarienę vi
sada ateina ir svečių - iš V.Lands- 
bergio vaikų bei Tremtinių grįžimo 
fondų ir, žinoma, ateina mokyklą 
globojančios Visų šventųjų bažny
čios kunigas, kuriam tenka pradėti 
maldą. Kūčių vakarą kunigas yra 
tikras vaikų tėvas. Vieniems šios 
Kūčios pirmosios, kitiems šiuose na
muose - paskutinės, todėl ir kalėdai
čių dalybos tarpusavyje įgyja ma
gišką prasmę...

Žvelgdama į baltomis staltie
sėmis užklotus stalus, nukrautus 
valgių valgiais, nustatytus ąsočių 
ąsočiais, nejučiomis paklausiau šio 
didžiausio Kūčių stalo šeimininkės 
Elenos Bagučiūnienės, dirbančios

O' W-

BALTIC MANAGMENT CO.
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didžiojoje Britanijoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius susitarta valiuta 
ir jų pageidaujamu adresu.
❖
Santaupos yra garantuotos nejudamu turtu Didžiojoje Britanijoje.
Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų bendrovių, 
nvestments trust, unit trust akcijų.
❖
PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS 
TUOJAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.
PERVEDIMO MOKESTIS 4% plius 15 sv. (pristatymo ir iškeitimo 
į pageidaujamą valiutą mokestis).
Už didesnius nei 3000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2,5%. 
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC MANAGMENT CO.
(Z. Juras, A. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 0181 460 2592 Fax 0181 402 9403

Saratovo krašto lietuvių 
istorija

Lietuvos tautinių bendrijų na
muose buvo susirinkę lietuviai, ku
rių šaknys - tolimosios Saratovo sri
ties žemėje. Ten, už plačiosios Vol
gos, po 1863 m. sukilimo buvo tre
miami lietuviai. Jie gyveno Čiomaja 
Padinos, Tolovkos kaimuose ir vė
liau įsikūrusiame Litovkos kaime.

Renginį pradėjęs Regioninių 
problemų ir tautinių bendrijų mažu
mų departamento ryšių su užsienio 
lietuviais skyriaus viršininkas Aud
rius Antanaitis pristatė naują knygą 
“Volgos vanduo “Lietuvių tvenki
ny“, kurios autorė - Gražina Kadžy- 
tė. Tai knyga apie Saratovo srities 
lietuviškų kaimų istoriją, žmonių 
likimus, dalies mūsų tautiečių 
grįžimą į Lietuvą ir kt. Knyga nedi
dukė, vos 1,7 lanko, o jos autorė po
kalbyje su “saratoviečiais“ ir rengi
nio svečiais sakė, jog tai - tik įžanga 
didesniam leidiniui, kadangi per 
ekspedicijas buvo surinkta daug 
įdomiausios medžiagos ir liaudies 
kūrybos. XX a. ji Lietuvoje buvo pa
veikta įvairių įtakų, o ten, Saratovo 
stepėse, nuo lietuvių tautos kamieno 

čia nuo 1963 m., ar nesunku bemaž 
trims šimtams žmonių sutaisyti 
Kūčias?

- Tai kad aš čia - ne viena! - ge
raširdiškai nusistebi p.Elena. - 
Esame trys virėjos. Be manęs, dar 
dirba Stefa Uščevskaja ir Vanda 
Vanagel. Padeda ir auklėtojos, ir 
vaikai. Mergaitės kūčiukus kartu 
kepė. Mes tik parodėm, ką ir kaip 
daryti, o toliau jau jos pačios. Gal 
vienas kitas ir perkepęs, bet su 
aguonpieniu - gardu. Vaikai labai 
mėgsta. Kaip ir spanguolių kisielių. 
Dar vaikams labai patinka šviežių 
kopūstų salotos su česnakais. Ži
noma, koks būtų Kūčių stalas be 
burokėlių salotų? Ir žuvį dvejopai 
pagaminom, ir silkių visaip. Ir su 
grybais. Tų tai iš namų atsinešėm, 
mat nupirkti brangu, nes nedaug 
pinigų duoda. Išsiverčiame. Juk čia

EUROPOS LIETUVIS

atskirtuose lietuvių kaimuose užsi
konservavo senoviška kultūra. Apie 
Čiomaja Padinos kaimo lietuvių 
gyvenimą pasakojo ten gimęs (1914 
m. ir 1922 m. į Lietuvą grįžęs) An
tanas Baukys, jo sesuo Valerija Bau- 
kytė-Klimavičienė. Atsiminimais 
apie dar 1963 m. įvykusią ekspedici
ją pasidalijo kalbininkas dr. Aloyzas 
Vidugiris. Apie 1989, 1990 ir 1991 
m. ekspedicijas papasakojo vienin
telė dalyvavusi visose trijose ekspe
dicijose Vida Kaziukėnaitė-Kaleini- 
kovienė.

Dabar ten, užvolgyje, Litovkos 
kaimo vietą žymi tik kryžius, bet ki
tuose kaimuose tebekalbama ir lietu
viškai. Nepamiršti senolių kalbos ir 
mokyti jos savo vaikus padėjo ir ten 
dirbusios savanorės mokytojos litua
nistės, ryšiai su Lietuva.

Paskaičius G.Kadžytės “Volgos 
vanduo “Lietuvių tvenkiny“, galima 
pasakyti, jog ši Valstybiniame na
cionalinių tyrimų centre išleista kny
ga - įnašas į visame pasaulyje iš
sklaidytų lietuvių tautos istoriją. 
Taip pat ir pavyzdys analogiškiems 
leidiniams.

Stanislovas Buchaveckas

vaikai, visi savi. Jei šiandien kas su
skaičiuotų, kiek vaikelių esu paval
gydinusi, švenčių visokių suren
gusi! O Kūčios vaikams - didžiau
sia šventė. Kiti gyvenime nėra matę 
Kūčių - ne tik vaikai, bet ir jų tėvai. 
Tai mes ir sukamės kaip įmandy- 
damos, kad visiems būtų malonu, 
kad galėtų papasakoti saviškiams 
kituose kraštuose. Aš pati prisi
menu tėvų namus, kaip mes lauk
davome to vakaro!

Laukė nesulaukdami ir Lietuvių 
namų auklėtiniai. Tuo labiau kad 
buvo žadama, jog po Kūčių vaka
rienės, po maldų ir giesmių, pro 
kažkurį kaminą nusileis Kalėdų 
senelis. Ir kol mažiukai spėliojo, 
pro kurį. aš tyliai atsisveikinau, 
linkėdama šiems namams šviesos ir 
gėrio.

Salomėja Čičiškina
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Aptarta Rytų Lietuvos 
padėtis

Vilniuje įvyko konferencija “Ry
tų Lietuvos padėtis“, kurią surengė 
“Vilnijos“ draugija. Šios draugijos 
valdybos pirmininkas dr.Evaldas 
Gečiauskas, kalbėjęs apie politinę 
padėtį šiame regione, apie situaciją 
Vilniaus rajone pasakė: “Lietuvos 
lenkų sąjungos kontroliuojamoje sa
vivaldybėje įvykdytas etninis valy
mas, o nacionalizmu kaltinami lietu
viai“. Švietimo problemas Rytų Lie
tuvoje apibūdino Švietimo ir mokslo 
ministerijos sekretorius Remigijus 
Motuzas. Jis pabrėžė, jog Lietuvoje 
tautinėms mažumoms švietimo sri
tyje sudarytos “šiltnamio sąlygos“, 
ir kad retoje Europos valstybėjs 
mokykloje visi dalykai dėstomi ne
valstybine kalba, taip kaip mūsų ša
lies lenkiškose ir rusiškose mokyk
lose. Iš pranešimo paaiškėjo, jog 
lenkiškose mokyklose dabar jau tik 
13,6 proc. lietuvių kalbą dėstančių 
mokytojų yra nespecialistai, o pa
dėtis blogesnė tų mokyklų vadovų, 
kurie nemoka valstybinės kalbos. 
Pasak R.Motuzo, neigiamą lenkiškų 
mokyklų padėties vaizdą formuoja 
kai kurios lenkų organizacijos, o 
švietimo, kaip ir socialinės bei eko
nominės, problemos Rytų Lietuvoje

Kultūra kažin ar klėstas
Rašytojų klube Juozas Nekrošius 

- beveik šeimininkas. Jis - poetas, 
15 lyrikos, satyros, eilėraščių vai
kams knygų autorius, Rašytojų są
jungos narys nuo 1971 m. Jis ak
tyviai dalyvauja labdaros veikloje, 
rūpinasi našlaičiais ir vaikais su 
negalia.

Pokalbis klube buvo pavadintas 
“Poezija ir biudžetas“, ir šį kartą 
kultūros ministras J.Nekrošius pas 
rašytojus atėjo ne tik kaip valdinin
kas. Meno ir rašto žmonės dabar su
trikę ne mažiau kaip visa lietuvių 
tauta. Vargsta, nesusikalba, kaltina 
vieni kitus, smerkia, beviltiškai pra
našauja dar didesnę kultūros griūtį.

Pokalbis nebuvo itin pakilus, bet 
ministras vis dėlto negąsdino rašyto
jų, nors 1996 m. biudžetas kultūrai - 
gana varganas. Kultūra kitais metais 
gaus 99 mln. litų - 34 mln. daugiau 
negu šiemet. Bibliotekos gaus pini
gų 90 proc. daugiau negu 1995 m., 
80 proc. daugiau gaus teatrai. Leidy
bai ir periodikai skirta 40 proc. lėšų 
daugiau negu šįmet, o kinui 60 proc. 
Kultūros vertybių apsaugai papildo
mai skirta 22 mln. litų, Vilniaus Že
mutinės pilies restauracijai -14 mln. 
Lt Nepamiršti ir puikiai atstatyti 
Chodkevičiaus rūmai, į kuriuos per
sikels Dailės muziejus, Rotušę per-

Netoli, vos
Remiantis 1989 m. gyventojų su

rašymo duomenimis, Daugpilio ra
jone gyvena 800 lietuvių, Daugpi
lyje -1100. Nuo 1989 m. kovo 29 d. 
gana sėkmingai veikia Daugpilio 
lietuvių kultūros draugija “Rasa“, 
kuriai dabar vadovauja visada jau
natviška, energinga ir ryžtinga Stasė 
Aleksandravičienė. Šįmet, kai į 
Daugpilio konsulatą buvo paskirtas 
sumanus ir neabejingas vietos lietu
vių reikalams Saulius Butkus, ledai, 
kaip sakoma, pajudėjo.

Nuspręsta ieškoti tėvų, norinčių 
leisti vaikus į lietuvišką klasę. Ir štai 
Daugpilio 1-ojoje vidurinėje mo
kykloje veikia lietuviška klasė.

Jiems ir sekmadieninės mokyk
los moksleiviams Lietuvos regioni- 

bus lengviau sprendžiamos tik pa- 
skirsčius kompetencijas savival
dybei, apskričiai, ministerijoms ir 
kitoms institucijoms. Švietimo rei
kalų pokyčius per paskutiniuosius 
septynerius metus apžvelgė dr.Pet- 
ras Gaučas. Jis pabrėžė, jog vis dau
giau tėvų iš nelietuviškai kalbančių 
šeimų vaikus leidžia į mokyklas lie
tuvių dėstomąja kalba, bet šių mo
kyklų tinklas retesnis ir materialinė 
jų padėtis Rytų Lietuvoje yra blo
gesnė, negu mokyklų, kur dėstoma 
nevalstybine kalba.

“Vilnijos“ konferencijos svarbą 
patvirtino joje dalyvavusių Seimo 
narių Romualdo Ozolo, Pranciškaus 
Tupiko ir Donato Katkaus pasakytos 
mintys, kurias išgirdo salėje susirin
kę 200 Rytų Lietuvos skauduliams 
neabejingų žmonių.

Konferencijos dalyviai parengė 
rezoliucijas dėl padėties Rytų Lietu
voje ir jos švietimo sistemoje, dėl 
“Vorutos“ laikraščio, taip pat pasiū
lymus valstybinėms institucijoms 
dėl problemų sprendimo būdų ir pa
ramos šiam Vilniaus pašonėje esan
čiam kraštui, nuo 1920 m. patyni- 
siam tragišką istorijos lemtį.

Stanislovas Buchaveckas 

leidžiantis menininkams. Į jų buvei
nę jau persikėlė Prezidentūra.

Leidybai ministerija numačiusi 
skirti 4 mln. litų. Bus toliau remia
mos įvairios programos, laukiama 
paramos iš įvairių fondų ir bankų 
(didelę paramą teikia Laisvosios 
Lietuvos fondas).

Kultūros ministerija stipendi
jomis remia 177 menininkus. Be
veik išspręstas valstybinių pensijų 
meno žmonėms klausimas: vietoj 15 
iki šiol skirtų pirmojo laipsnio pen
sijų (jos dabar lygios 380 Lt) bus 
skiriama 35, o vietoje buvusių 30- 
ties antrojo laipsnio (180 Lt) - 90. 
Padidėjo ir Nacionalinės premijos; 
jei anksčiau 5 laureatai gaudavo po 8 
tūkst. litų, tai dabar 7 premijuotie
siems bus sumokėta po 20 tūkst litų.

J.Nekrošius išsamiai atsakė į 
rašytojų A.Baltakio, V.Braziūno, 
A.Zurbos, D.Mušinsko ir kitų klau
simus. Abiem pusėm netrūko 
šmaikščių replikų, draugiškų užuo
minų, pašmaikštavimų nei, žinoma, 
poezijos.

Gruodžio 21-ąją buvo poeto ir 
ministro 60-asis gimtadienis. Rašy
tojai nepagailėjo J.Nekrošiui nei 
gėlių, nei stiprios sveikatos ir 
kūrybinės sėkmės linkinčių žodžių.

Petras Keidoiius

už sienos
nių problemų ir tautinių mažumų de
partamentas surengė ekskursiją ”Po 
savo protėvių žemę“. Vaikai, lydimi 
savo mokytojų N.Moskalionienės ir 
J Juodinytės bei Vilniaus jaunųjų tu
ristų centro direktoriaus pavaduoto
jos R.Statulevičienės, gyveno Lietu
voje.

Ekskursija pradėta Trakuose, bu
vusioje Lietuvos sostinėje. Vilniuje 
aplankytas Televizijos bokštas, Ge
dimino pilis, lietuvių kalbos pasi
klausyta Lėlių bei Berniuko Žirniu- , 
kio teatrų spektakliuose.

Joks vadovėlis neatstos matyto, 
patirto, prisiliesto. Taip dirbdami, ir 
vaikų besikuriančiose lietuviškose 
klasėse turėtume daugiau.

Alfonsas Kairys į
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Pasisveikinimai ir atsisveikinimai
Kazio Bobelio prisiminimai apie pirmąsias sovietų okupacijos dienas

Kiekvienas pagalvojame apie 
sunkų Lietuvos gyvenimą istorijos 
vieškeliuose.

Jau rašiau, kaip Kaunas sutiko 
raudonąją armiją keturiasdešimtųjų 
birželį. Septyniolikmečiui gimnazis
tui Kaziui Bobeliui, Kauno komen
danto sūnui, įsiminė vaizdelis, kaip 
svetimos šalies kareivius su gėlėmis 
sveikino kai kurie kauniečiai, apsi
džiaugę, kad atėjo ’’savi“. Lietuva 
prekiavo kolaborantai ir kitokio 
plauko niekšeliai, maną atverią jai 
naujus kelius ”į šviesų rytojų“ ir sku
bą į Maskvą parvežti jai ’’saulės“, 
kuri taip ir nusileido nepatekėjusi...

Keturiasdešimtųjų spalio ar lap
kričio mėnesį, tiksliai neprisimena 
K.Bobelis, ’’Aušros“ berniukų gim
nazijoje jau buvo įsteigtas slaptas 
moksleivių būrelis, kuriam vadova
vo profesoriaus Oželio sūnus Kazys. 
Būrelis siekė rinkti ir skleisti infor
maciją apie okupantus, palaikyti ryšį 
tarp įvairių kovingai nusiteikusių 
lietuvių grupių. Lietuvių aktyvistų 
frontas, kurio vienas vadovų Leonas 
Prapuolenis, palaikė ryšį su Lietuvos 
karininkais, išbėgusiais į Vokietiją. 
Buvo sudaromos partizanų grupelės. 
Į vieną tokią, prisimena K.Bobelis, 
buvo priimtas ir jis.

’’Pogrindžiui reikėjo ginklų. Mu
du su broliu Jurgiu (dabar aukštu pa
reigūnu Amerikos karo laivyne) 
malkinėje turėjome paslėpę du pis
toletus, kuriuos išvažiuodamas į Vil
nių buvo mudviem padavęs tėvas 
Jurgis "Valterį“ perdavė Pilypui Na
ručiui, o kitą, mažesnio kalibro pis
toletą, pasilikome malkinėje“, prisi
mena K.Bobelis.

’Tarp kitko, turiu pridurti, - pa
sakoja K.Bobelis, kad okupantui už
ėmus Kauną, - mūsų namas buvo 
konfiskuotas. Bolševikai paliko tik 
tris kambariukus“. Viename gyveno

įvairiai sugrįžta tėvynėn išeivijos 
menininkai: vieni - visam laikui, ki
ti - svečiuotis ir koncertuoti, trečių
jų atsiunčiamas tik kūrybos pali
kimas. Kanados dainininkė Slava 
Vaclovą Žiemelytė gimtinėje viešė
jo ir koncertavo. Muzikologės Jūra
tės Vyliūtės knygą "Slava Vaclovą 
Žiemelytė“ išleido Lietuvos muzikų 
draugija.

Knygoje yra du Žiemelytės var
dai. Čekų kilmės vardą Vaclovą, at
siradusį iš Vaclava, kuris kilo iš baž
nytinės lotyniškos lyties Vencesla- 
va, Kanados ir kitų kraštų žmonėms 
sunku ištarti, todėl dainininkė pasi
vadino Slava ir šiuo vardu išgarsėjo 
muzikos pasaulyje (jos pavardė už

Slava Vaclovą Žiemely te koncertuoja Vilniuje. Jono Kliučiaus nuotr.

jis, Kazys, su Jurgiu, kitame apsigy
veno leitenantas Vladas Garbenis, 
kuris buvo vedęs LPrapuoknio se
serį Lionę, o trečiame - Jonas Kali
nauskas. Pirmame aukšte buvo įsi
kūrę kažkokie sovietiniai įnamiai.

Namas, pasak K. Bobelio, tapo 
konspiraciniu butu. Čia neretai nak
vodavo L.Prapuolenis - Lietuvos 
aktyvistų fronto vadas.

Pavasarį mums buvo pranešta, 
kad karas su Rusija prasidės pačioje 
birželio pradžioje, pasakoja K.Bobe
lis. Tačiau nustatytą dieną karas ne
prasidėjo. Kodėl? Niekur neteko 
skaityti. O gal todėl, kad rusų buvo 
užplanuoti Baltijos kraštų žmonių 
trėmimai į Sibirą? Vokiečiai laukė, 
kad žmonės labiau įsiustų ir juos ap
imtų didesnė neapykanta okupantui? 
Tasai pasaulio didžiūnų žaidimas 
neišaiškintas.

Prabėgo savaitė, visus tebekaustė 
vežimų siaubas, o šeštadienį mums 
buvo liepta, toliau prisimena bai
siąsias dienas Kazys Bobelis, niekur 
neiti iš namų nei sekmadienį, nei pir
madienį. Naktį iš šeštadienio į sek
madieni Kazys nubudo nuo baisaus 
trenksmo: bombardavo Kauną. Virš 
miesto ’’kabojo“ lempos. Buvo švie
su kaip dieną. K.Bobelis prisimena, 
visą naktį negalėjo užmigti: "Prasi
dėjo! Tai, ko laukėm, prasidėjo!“...

"Rytą leitenantas V.Garbenis lie
pė visą būrį pakelti ant kojų, visiems 
susirinkti Švento Antano bažnyčios 
klebonijoje. Nedelsdami patraukė
me nurodytu adresu i Aukštaičių 
gatvę. Ten paaiškino: sekmadienį 
dar nerodyti jokių sukilimo ženklų, 
nes Kaunas pilnas rusų, jie visais ke
liais traukiasi per Lietuvą - pikti, 
įniršę, negailestingi. Parodos gatve į 
Vytauto kalną vos ropojo sunkveži
miai, pilnut pilnutėliai kareivių. Kiti 
tik rankomis įsikibę į bortus, o kojos 

Kanados dainininkė gimtinėje
sienyje rašoma Žiemelis arba Zie- 
melytė).

S.Vaclova Žiemelytė buvo jau
niausioji iš 7-ių Elvyros ir Jono Žie
melių vaikų. Tėvai gyveno Užluo- 
bės kaime, netoli Skuodo, turėjo 46 
ha žemės. Tėvas mėgo dainuoti (tu
rėjo stiprų žemą baritoną), groti ar
monika. Vaclovą šeimoje ir pradėjo 
dainuoti. Paskui - Skuodo gimnazi
ja, karas, tremtinės dalia perkeltųjų 
asmenų (Displaced Persons) stovyk
lose Vokietijoje. Čia ji irgi dainavo 
ir dalyvavo lietuvių kultūros rengi
niuose. Atvykusi į Torontą (Kana
da), dieną turėjo dirbti, tik vakarais 
galėjo mokytis dainavimo. Ji lankė 
buvusios Kauno Valstybės teatro so- 

tintaluoja pažeme. Sovietų kanuo 
menė paniškai bėgo. Jautei naujo 
gyvenimo dvelksmą...“

Vakare naujas nurodymas - susi
rinkti mūsų kieme, toliau tęsia pa
sakojimą K.Bobelis. Leitenantas 
V.Garbenis pranešė: "Pirmadieni 
šturmuosim Parodos paviljonus, kur 
rusai laikė ginklus. Vyrai, ruoškitės, 
operacijai vadovausiu aš“.

Pirmadienį, septintą valandą ry
to, Garbenis pasiėmė iš malkinės 
paslėptą pistoletą, ir koks vienuolika 
gimnazistų vorele prislinko pne po
no Eimanto namo, bene vienu galu 
išėjo į Parodos aikštę. K.Bobelis pri
simena, kad atėjo Tarvydas, Binkis, 
Blažys, Eimantas, Oželis, Andrilio- 
nis. Už tvoros stovėjo rusų kareivis: 
saugojo naująjį "arsenalą“. V.Gar
benis pasikėlė ant rankų, šūktelėjo 
rusų kareivį, o kai šis pnėjo - šal
takraujiškai jį nušovė. "Mes buvome 
dar vaikai, ir ta mirtis mus sukrėtė: 
pajutom visą padėties rimtumą. Čia 
jau buvo ne juokai. Čia jau buvo ne 
pokalbiai su Bronium Michelevi- 
Čium apie būsimą karą. Tai jau buvo 
karas", prisimena tuos laikus dabar
tinis Seimo narys.

Garbenis pirmąjį kareivuką jau 
buvo nutempęs už uždangos, o jo 
šautuvą pasiėmęs. Antrasis kareivis 
nieko įtartino nepastebėjo ir nuėjo. 
Pro išmuštą lentą visi sulindo į vidų. 
O ten - kitas sargybinis. Leitenantas 
V.Garbenis priėjo prie jo ir, kaip ir 
pirmąjį sargybinį, šaltakraujiškai 
nušovė. Ir visi sukumėjo į parodų 
paviljoną, kur gulėjo dėžės su gink
luote. 'Tada aš. - toliau pasakoja 
K.Bobelis, atvairavau tėvo "Citroe- 
ną“, - sumėtėme ten bene penkias 
dėžes ginklų, ir aš, brolis Jurgis, Bin
kis ir dar vienas vaikinas patraukėm 
per miestą.“ "Važiavom, - pasakoja 
K.Bobelis, - priešais rusų kariuome- 

listės (koloratūrinis sopranas) Elz
bietos Kardelienės (Raciborskaitės) 
studiją. Iš čia E. Kardelienė Vaclovą 
netrukus nukreipė į Toronto karališ
kąją muzikos konservatoriją (Royal 
Conservatory of Music of Toronto). 
1959-1960 metais čia įvyko pirmieji 
jaunosios dainininkės rečitaliai. Gra
žų, sodrų, žemą jos balsą netruko 
pastebėti vokalo specialistai. 1960 
m. ji laimėjo "Kiwanis muzikos fes
tivalyje" pirmąsias operos (operatic 
solo) ir koncertuojančių dainininkų 
(concert groups) premijas. Konser
vatorijoje vokalo dėstytojai buvo 
Irene Jessner (buvusi Metropoliteno 
operos solistė, sopranas) ir žymus 
dainavimo profesorius Ernestas Vin
cis. įdomu, kad konservatorijoje 
S.V.Žiemelytė pati sukūrė daug dai
nų (tik nedainavo scenoje), mokėsi 
kalbų, muzikos teorijos.

Slava V.Žiemelytė 20 metų dai
navo Kanados operoje (Canadian 
Opera Company), kur sukūrė daug 
vaidmenų, dalyvavo festivaliuose, 
Kanados radijo ir televizijos (Cana
dian Broadcasting Corp.) renginiuo
se, ji vaidino aštuoniuose Holivudo 
filmuose. Mūsų tautietė yra Kanados 
artistų sąjungos narė. Nors dar galėjo 
dainuoti, solistė senokai atsisveikino 
su opera. Ėmė dainuoti kamerinį re
pertuarą ir daugiau lietuviškų kūri
nių. Staigmena net Amerikos lietu
viams buvo jos išleista plokštelė 
"Žiemelytė - su jumis“. Ji dar įrašė 
dainų (su kitais) į kasetę ’Tėviškės 
kampelis" ir ku

Dr.Kazys Bobelis.
Vladimiro Gulevižiaus nuotr.

nę: jie mūsų kažkodėl nestabdė, ir 
mes laimingai pasiekėm Daukanto 
gatvę - Kauno radiofono tumus. Dar 
neluivo ne aštuntos ryto. Dėžes su 
šautuvais užvilkom į viršų. Buvom 
labai išdidus ir orus: atvežė bene ke
turis kulkosvaidžius! Bet čia iš kaž
kur atsirado pulkininkas Vėbra, žvil
gtelėjo į juos ir nusijuokė: ”Be reika
lo vargoL Tai lėktuvų kulkosvai
džiai, o radiofonas - ne lėktuvas... 
Bet ir už tai ačiū !" - pasakė nu
žvelgęs šautuvus su šoviniais".

"Atsirado LPrapuolenis, Damu- 
šis, jau kaip šeimininkas po kabine
tus ėmė vaikščioti pulkininkas Vėb
ra, sukiojosi keli radiotechnikai“ 
K.Bobelis prisiminė tiktai Aleksand
rą Čiapą. Gimnazistai sustojo prie 
langų - atremti nišų artxi kolabo 
rantų puolimo. Buvo apie pusę de
vintos ryto. UPrapuolenis perskaitė 
Nepnklausomybės atstatymo dekla
raciją, pristatė Minislerių kabinetą, o 
mano brolis Jurgis, - prisimena 
K.Bobelis, - paleido groti Lietuvos 
himno plokštelę. Besivaduojanti 
Lietuva vėl išgirdo laisvos Lietuvos 
himną. Tai buvo nepamirštamos 
minutės“.

Apie dainininkę Lietuvoje dau
giau sužinota tik 1989 m., kada ji at
vyko dalyvauti atvežtoje Dariaus 
Lapinsko operoje "Dux Magnus“ 
("Didysis kunigaikštis“). Vilniuje 
tada ji dainavo Burtininkės ir Moti
nos partijas. Tuokart su broliu Kazį 
mietu aplankiusi tėviškę pne Skuo 
do, namų neberado...

Lankydamasi Lietuvoje šiemet, 
vakarą Vilniaus menininkų rūmų 
Baltojoje salėje ji pradėjo J.Ba
šinsko, su kuriuo bendravo dar 1989 
m. Vilniuje, daina "Seniai buvau“ ir 
J.Žiievičiaus "Aš pas motulę valelėj 
augau“, padainavo daug arijų iš 
operų. Sulaukusi daug gėlių, ploji
mų tr sveikinimų, S. V.Žeimelytė dar 
turėjo patvirtinti, kad tebemoka že
maitiškai. Ir salė išgirdo douninmkų 
šnekta jos tariamus žodžius.

Vilniaus arkikatedroje viešnia 
giedojo Lietuvoje neatliekamą Got- 
libo Federieino "Avė Maria“ ir J.Ba- 
šmsko parašytą giesmę "Viešpaties 
žingsniai“. Vargonais jai pritarė 
B.Vasiliauskas. S.V.Žiemelytė dar 
giedojo Telšių katedroje ir Skuodo 
bažnyčioje. Jai talkino vargoninin
kas G.Kviklys. Didoką repertuarą ji 
padainavo 1938 m. įkurtoje Skuodo 
I vidurinėje mokykloje.

S.V.Žicmclytės muzikiniai įrašai 
gražiai papildys lietuvių vokalinių 
įdainavimų lobyną, bus savitas su
grįžimo tėvynėn simbolis. Šiuo me
tu S.Žiemelytė vėl Kanadoje ir gy
vena viešnagės atsiminimais.

Visvaldas Butkus

Vokiečiai Kaune pasirodė ketvir
tadienį ar trečiadienio nakų, prisime - 
na KBobelis. Sutiko juos Kaunas su 
gėlėm, ašarom ir bučiniais. Kas tik 
gyvas, bego į gatves ir sveikino išva
duotojus. Mes galvojom, - sako 
K.Bobelis, - kad vokiečiai atnešė 
laisvę. Jau veikė Lietuvos Vyriau
sybė, jau buvo perskaityti los Vy
riausybės pare likimai Vokiečių ka
reiviai Šypsojosi, buvo draugiški, 
atrodė nuoširdūs."

Kunkuliavo neapykanta. Subom
bardavus kalėjimą, iš jo pasipylė ka
liniai. Iš tų dienų septyniolikmečiui 
gimnazistui išliko toks vaizdas: svir
duliuoja gatve aviacijos leitenantas, 
tierods, Norkus. Uniforma sudrasky
ta. antpečiai nupiešti, už diržo - du 
revolveriai, šaukia: "Vaikai, kur 
žydai?! Kur yra žydai, klausiu jūsų, 
lietuviai!“.

Pasirodo. leitenantas buvo suim
tas, sėdėjo Kauno kalėjime Jj tardė 
itin žiaurus žydas, be gailesčio mu
lė, daužė, plėšė leitenantas rodė vi
siems savo mėlyną nugarą Iš kalė
jimo leitenantas bėgo namo, pas 
žmoną ir du vaikučius, bet nieko ne
berado. bolševikai juos buvo išvežę 
l Sibirą. Jis pradėjo gerti ir ėjo ieš
koti žydų, kunems galėtų atkeršyti 
už sugriautą gyvenimą...

„Ta kariuomenė, kūną taip gy
vai sveikino kauniečiai ir visa Lietu
va, pasirodė taip pat besanti okupa
cinė. Ji išvaikė Lietuvos vyriausybę. 
Grąžintas j karo komendanto postą, 
pulkininkas Jurgis Bobelis netrukus 
buvo pašalintas iŠ to posto ir jo vie
ton paskirtas kolaborantas. Jonas 
Kalinauskas, pas kun pastogę suras- 
davo ryšininkai tarp Berlyno ir Kau
no, buvo suimtas ir išvežtas i Štutho
fo koncentracijos stovyklą ir po karo 
mirė Dancige.

Bobeliai nuo raudonojo maro 
turėjo trauktis į Vakarus. Kazys ten 
atsidūrė dar vokiečių okupacijos 
metais, uždarius Kauno universitetą. 
Graudžiai raudantys ešelonai važia 
vo į Vokietiją, kaip karo išvakarėse 
- į Sibirą...

Adolfai Strakiyt

Sugrįžimai
VILNIUS

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

Taikomosios dailės muziejus. 
(Arsenalo g. 3).

Lietuvos ir užsienio šalių XIV- 
XX a. taikomoji dailė. Vilniaus 
juvelyrų kūrybos paroda, skirta 
Vilniaus auksakalių cecho 500 
metų sukakčiai.

Architektūros muziejus
(§v.Mykolo g. 9).

XX a. Architektūra. Vilniaus 
Žemutinės pilies Valdovų rū
mų atstatymo koncepcijos kon 
kurso maketai.

Lietuvius, atvykusius ii už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos raioma ki
tuose leidiniuose.
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Lyrinio jaunimo fotopaveikslas
Kažkodėl nuolat pagalvoju apie 

vyresnės kartos fotografą, Tarptauti
nės meninės fotografijos federacijos 
narį, nusipelniusi menininką klaipė
dieti Vaclovą Strauką. Greičiausiai 
tos mintys susijusios su jo garsiomis 
fotoserijomis ’’Jaunoji Klaipėda“ ir 
ypač - ’’Paskutinis skambutis“. 
Stengiuosi sekti lietuvių fotografijos 
raidą, manau, kad tokio masto lyriko 
romantiko, koks yra V. Statikas, ko 
gero, ilgokai teks palaukti.

Prieš ketvirti amžiaus i fotografi
ją Vaclovas įsiveržė jau turėdamas 
nemenką gyvenimo patirtį: dirbo ak
toriumi, diktoriumi, rašė eilėraščius, 
o pats buvo mokytojas. Gal dėl tos 
patirties, meilės vaikams ir yra to
kios nuostabios ’’Jaunosios Klaipė
dos“ ir ypač ’’Paskutinio skambu
čio“ nuotraukos.

. Fotomenininkas greit sulaukė 
pripažinimo iš tarptautinių salonų. 
Aukso medaliai iš Moneko ir Ade
laidės (Australija), Didysis prizas iš 
Baltijos šalių ir Islandijos tarptau
tinės parodos ”Info-Scanbaltic“ 
Rostoke (Vokietija). Pasak vieno 
lietuviškosios fotografijos mokyklos 
teoretiko, žinomo rusų fotomeno 
kritiko Anri Vartanovo, V.Straukas 
per keletą metų padare tokią pažan
gą, kurios kitam pasiekti prireiktų 
dešimtmečių. Lėmė ir patirtis, ir pa
šaukimas. Profesinių įgūdžių .Vac
lovas įgijo ir dirbdamas buitinio gy
ventojų aptarnavimo kombinate 
’’Gražina“ fotografu.

Pastaraisiais metais Vaclovas pa
mėgo vienatvę - atgyja tik fotogra
fuodamas savo jaunuosius herojus, o 
anksčiau mėgo ir draugų susitiki

mus. Vaclovas buvo ir liko užsi
spyręs - tikras žemaitis. Išklauso 
kuo mandagiausiai įvairiausių pata
rimų, linguoja galvą ir... daro taip, 
kaip nusprendęs.

Gerokai įsismagina. Kai apėmė 
kūrybinis ’’šišas“, serijos ’’Paskutinis 
skambutis“ padarė per pusę tūkstan
čio nuotraukų.

Gal ne visos V.Strauko fotografi
jos vienodos meniniu požiūriu (pa
galiau - taip ir nebūna), tačiau ne
ginčijama, jog jis sukūre iš tiesų pa
noraminį Lietuvos moksleivių (taip 
pat ir pedagogų) aštuntojo ir devin
tojo dešimtmečių paveikslą. Jauni
mas V.Strauko nuotraukose kiek su
trikęs, liūdnokas, kad reikia atsisvei
kinti su mokykla, bet vaikinai bravū
riški, stengiasi suvaidinti, kad drą
siai eina pasitikti nežinomybės.

Paskutinis skambutis’79. Vaclovo Strauko nuotr.

V.Straukas nesėdi rankų su- kūrė - gal greitai pamatysime.
dėjęs. Jis - ne iš tų žmonių. Ką su- Rimantas Šinkūnas

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai "Siaurės novelės“

Tolimieji Rytai
Išlaikę Vytenį metus karcerio 

vienutėje, 1951 metų vasarą čekistai 
kartu su penkiais šimtais politinių 
kalinių pasiuntė ’’ypatingai pavojin
gą nusikaltėlį“ etapu į Tolimuosius 
Rytus. Po mėnesio varginančios ke
lionės gyvuliniuose vagonuose kali
niai pasiekė Ramiojo vandenyno 
uostą Sovetskaja Gavan. Čia visus 
suvarė į milžinišką lagerį - persiun
timo punktą, kur buvo renkami kali
niai iš visos Sovietų Sąjungos lage
rių ir persiuntimo punktų etapui 
okeaniniais laivais į Kolymą, į Ma
gadaną. Geležinkelio į aukso kasyk
lų kraštą nebuvo, todėl kaliniai ir vi
sos prekės turėjo plaukti visą savaitę 
Ramiuoju vandenynu, Ochotsko jū
ra į vienintelį didesnį uostą Kolymo- 
je - Nagajevą prie Magadano mies
to, šito milžiniško krašto sostinės. 
Kaip sakė senos kalinių legendos, iš 
Kolymos kelio atgal nėra. Šimtai 
tūkstančių kalinių paklojo savo kau
lus amžinojo įšalo ir pilkų uolų kraš
te. Čia nebuvo Maskvos valdžios - 
visa valdžia priklausė čekistams, 
kurie, prisigėrę spirito, darė su kali
niais ką norėjo. Šaudė, daužė, mari
no badu, ir niekas negalėjo sutruk
dyti jų teroro.

- Bog vysoko, Maskva daleko. 
Zdes' zakon - taiga, o prokuror - 
medved', - sakė girti viršininkai, 
mojuodami revolveriais.

Štai į kokį kraštą okeaniniu laivu 
’’Minsk“ atplaukė Vytenis 1951 me
tų rudenį. Navigacija į Magadaną 
trukdavo tik penkis mėnesius, nes 
septynis mėnesius Ochotsko jūra bū
davo užšalusi. ’’Minskas“ buvo pas
kutinis laivas, atplaukęs per galingą 
audrą į Magadaną, ir jo triumuose 
vartėsi dešimt tūkstančių išsekintų 
kalinių. Bandymas užgrobti laivą ir 
nukreipti jį į Japoniją nepasisekė, 
nes ”Minską“ lydėjo sovietų povan
deninis laivas, kuris kalinių maišto 
atveju paleistų į užgrobtą laivą tor
pedą.

Bet susikūrusi slapta kalinių or
ganizacija ’To laisvės vėliavomis“ 
egzistavo, ir jos tikslas buvo surengti 
kalinių sukilimą Kolymoje. Čekistai 
greitai sužinojo iš savo agentų apie 
tokios organizacijos veiklą, įtaria- 
miei, tarp jų ir Vytenis, buvo izo
liuoti. Čekistai Vytenį nuvežė sun
kvežimiu į Matrosovo rūdyno lagerį 
ir įkišo į vienutę Berijos zonoje. Čia 
Vytenis iškalėjo pusantrų metų, kol 
mirė Stalinas. 1953 metų kovo 23 

dieną čekistai išleido Vytenį iš vie
nutės į Matrosovo lagerio zoną, kur 
jis sutiko seną savo bičiulį politinį 
kalinį Edvardą Didžiulį ir kitą drau
gą - Algį Talandį. Didžiulis buvo 
įsitaisęs lagerio medpunkte sanitaru. 
Iš motinos kaunietės jis gaudavo ne
blogus siuntinius, todėl medpunkto 
vyriausiasis gydytojas senas čečėnas 
laikė Edvardą kaip ’’melžiamą kar
vę“. Abi pusės buvo patenkintos, 
nes Edvardui nereikėjo dirbti po že
me Matrosovo aukso rūdyne pavo
jingo darbo, o gydytojas pasigar
džiuodamas kirto lietuviškus laši
nius...

Algis Talandis, kaip mažesnę 
bausmę atliekantis kalinys, dirbo la
gerio garaže automechaniku, o kar
tais net sėsdavo už vairo ir važinė
davo vingiuotais Kolymos kalnyno 
keliais, pristatydamas į Matrosovą 
žemumų miškeliuose paruoštus rąs
tus.

Po Stalino mirties gyvenimas la
geryje pasikeitė į gerą pusę. Kali
niams nuo kepurių, nugaros ir kelnių 
buvo nuplėšti gėdingi numeriai, net 
leista auginti plaukus tiems, kurie 
rengėsi išeiti į laisvę. Už sunkų kali
nių darbą aukso rūdyne pradėtos 
mokėti simboliškos algos, pagerėjo 
maistas, atidaryta lageryje krautuvė
lė, kartą per savaitę imta demonst
ruoti seni kino filmai. Vytenis atsi
gavo...

Matrosovo
aukso rūdynas

Po to, kai Chruščiovas susidorojo 
su vyriausiuoju kalinių budeliu - 
Berija, be teismo sušaudydamas ar
šiausią Stalino politikos vykdytoją, 
Matrosovo lagerio viršininkai išlei
do Vytenį į aukso rūdyną. Iki tol jis 
sėdėjo zonoje, skaitydamas lagerio 
bibliotekos knygas, ir lagerio kalvėje 
iki išsekimo mojuodavo sunkiasvo
riu kūju.

Matrosovo aukso rūdynas - di
džiausias visoje Kolymoje. Kaliniai, 
dirbantys trimis pamainomis, per pa
rą iškeldavo į rūdyno paviršių apie 
5000 tonų aukso rūdos, kurią apdo
rodamas fabrikas išgaudavo apie 25 
kilogramus aukso. Matrosovo rūdy
nas ir rūdos apdorojimo fabrikas, pa
vadintas Berijos vardu, dirbo ištisus 
metus. Be jokių sezoninių pertraukų. 
Tūkstančiai pigiausiai išlaikomų 
vergų - kalinių krovė į Sovietų Są
jungos aukso fondą geltoną metalą, 

kurio taip troško valstybė, pasiryžusi 
užkariauti visą pasaulį.

Iš pradžių brigadininkas paskyrė 
Vyteniui išnešioti burus - grąžtus 
pneumatiniams plaktukams į rūdos 
kirtavietes, kurios buvo išsimėčiu
sios per visus horizontus - nuo 1100 
iki 650 metrų virš jūros lygio. Šach
tų horizontai keitėsi kas 50 metrų. O 
požeminiai koridoriai išraustuose 
kalnuose driekėsi po penkis ir dau
giau kilometrų. Būrų svoris buvo ne
mažas, priklausė nuo ilgio, o jeigu 
su tokia našta tekdavo laipioti dvide
šimt trisdešimt metrų kopėčiomis, 
tai Vytenis iki pamainos galo visiš
kai nusiplūkdavo. Ir dar vienas da
lykas kėlė Vyteniui nerimą - tai mil
žiniškas kvarco dulkių kiekis kirta
vietėse gręžimo metu. Nuo tų dulkių 
iki seliukozės - plaučių sukalkėjimo 
- vienas žingsnis. Kalinys gręžėjas 
po metų ar dvejų būtinai susirgdavo 
seliukoze, nors dirbdamas dėvėdavo 
respiratorių - veido apsaugą nuo 
dulkių. Respiratorius iš dalies saugo
jo nuo seliukozės. Be to, trukdė nor
maliai kvėpuoti, o tai erzino kalinį - 
gręžėją. Jis dažnai dirbdavo be res
piratoriaus, nors rūdyno viršininkai 
tai daryti draudė. Bet kam čia rūpėjo 
kalinių sveikata? Jeigu kalinys nori 
greičiau tapti invalidu - jo asmeninis 
reikalas...

Po to, kai gręžėjas su pneumati
niu plaktuku išgręždavo kirtavietėje 
nustatytą normą skylių, ateidavo 
sprogdintojas ir sukišdavo į tas sky
les tolo ir amolo užtaisus. Po sprogi
mo kirtavietes vėdindavo specialiais 
brezentiniais kanalais, per kuriuos 
buvo genama stipri gryno oro srovė. 
Po pusvalandžio tokio vėdinimo 
ateidavo grunto krovėjai, ir aukso 
rūda keliaudavo vagonėliais į cent
rinį bunkerį, o iš čia elektriniais kel
tuvais būdavo keliama į rūdyno 
paviršių.

Vyteniui pavyko įsidarbinti kirta
viečių vėdintoju. Nors prisikvėpuo
davo nuodingų dujų, bet tai buvo pa
lyginti sveikiau negu kvėpuoti kvar
co dulkėmis.

Tačiau tos dujos - labai klastin
gos. Jau Vyteniui atrodydavo, kad 
kirtavietė išvėdinta, dujų kvapo ne
belikę, bet dalis dujų tebetūnodavo 
sprogimo suverstame grunte. Užtek
davo koja užlipti ant to grunto, ir li
kusios dujos bematant užtvindydavo 
kirtavietę. Taip Vyteniui kartą ir at
sitiko - jis sukniubo be sąmonės ir 
būtų galą gavęs, jei ne vienas kro
vėjas, aptikęs Vytenį. Jis skubiai iš

traukė vaikiną į pagrindinį tunelį, ir 
čia Vytenis atsigavo.

Matrosovo rūdyne kasdien įvyk
davo nelaimingų atsitikimų. Tai sta
čioje kirtavietėje, lūžus mediniams 
įtvirtinimams, nukrisdavo ir užsi- 
mušdavo gręžėjas, tai vagonėliai su
traiškydavo kalini prikabintėtoją, tai 
dujomis užtrokšdavo grunto krovė
jas... Susižeisdavo ar žūdavo ir lietu
vių, kurių Matrosovo lageryje buvo 
daugiau kaip du šimtai.

Algis Talandis prikalbėjo Vytenį 
įsigyti elektriko specialybę. Vis 
lengviau suktis lagerio sąlygomis. 
Vytenį Talandis mokė keturis mėne
sius pagal kurso programą, ir Vyte
niui pavyko išlaikyti egzaminus. Rū
dyno elektrikų komisija suteikė jam 
elektriko, elektrovežio mašinisto ir 
akumuliatorių pakrovėjo kvalifika
ciją. Porą mėnesių padirbėjęs elekt
rovežio mašinistu, Vytenis gavo 
akumuliatorių pakrovėjo vietą, nes 
iki šiol 650 metrų horizonte dirbęs 
pakrovėjas, atsėdėjęs savo bausmės 
terminą, buvo paleistas iš lagerio.

Pakrovėjo darbas nebuvo sunkus, 
bet nuodingas. Iš pastovia elektros 
srove kraunamų švininių akumulia
torių išsiskirdavo nuodingi garai, 
ventiliatoriai jų nespėdavo išvėdinti. 
Patalpa, specialiai iškirsta uolienoje, 
kurioje buvo pakraunami išsekę 
elektrovežimių akumuliatoriai, visą 
laiką ’’kvepėjo“ elektrolitu. O nuola
tinis elektros motorų gaudesys nei
giamai veikė Vytenio sveikatą. Su
triko miegas. Bet ką darysi - čia bu
vo lengviau ir saugiau nei rūdyno la
birintuose.

Chruščiovo 
įsakas

Chruščiovas nutarė likviduoti 
Gulago sistemą. Jis paskelbė kelias 
amnestijas, o 1954 metų balandžio 
dvidešimt ketvirtosios įsaku pareiš
kė, kad visi nepilnamečiai, kuriems 
arešto metu nebuvo aštuonioliktos, 
jeigu jie teisti pagal 58 straipsnį, ne
paisant nusikaltimo pobūdžio ir 
bausmės dydžio, paleidžiami iš lage
rių ir kalėjimų į laisvę, išduodant pa
sus dešimčiai metų ir suteikiant teisę 
stoti į aukštąsias mokyklas. Štai taip 
skambėjo tas garsusis Chruščiovo 
įsakas, apvertęs aukštyn kojom tūks
tančių politinių kalinių gyvenimą. Ir 
Vytenis nekantriai laukė, kada gi tas 
Chruščiovo įsakas bus pradėtas įgy
vendinti.

O kol kas jis dirbo savo įprastą 
darbą Matrosovo aukso rūdyne, kas
dien leisdamasis centrinio šulinio 
keltu nuo 1200 iki 650 metrų virš jū
ros lygio ir keliaudamas tamsiais rū
dyno tuneliais iki savo darbovietės.

Kartą Vytenį, einantį pagrindiniu 
štreku, netikėtai užpuolė vienas kali
nys su laužtuvu rankose:

- Užmušiu! - rėkė su akcentu ko
rėjietis.

Vytenis spėjo išsisukti smūgio ir 
sugriebė užpuoliką į glėbį.

- Tu ką - išprotėja!?! - klausė 
įsiutęs Vytenis.

Kiek pasitampę - išsiskyrė, nes 
korėjietis, pasirodo, apsiriko, palai
kęs Vytenį savo brigadininku.

- Tai ką tau padarė brigadinin
kas? - neatlyžo Vytenis.

- Jis mane mušė, - atsakė apsi
verkęs kalinys.

-Už ką?
- Aš neįvykdau normos.
- Tai tu rimtai nutarei užmušti 

brigadininką?
- Aš jį užmušiu, - pareiškė korė

jietis.
Vytenis žinojo, kad korėjiečiai 

tuščiais žodžiais nesišvaisto. Ir kad 
jie velniškai kerštingi, Vytenis taipo
gi žinojo. Bet kad jis pats galėjo tapti 
korėjiečio auka - nesitikėjo, nes su 
visais kaliniais sugyveno draugiškai, 
kaip ir dera senam lagerių gyvento
jui. Tačiau už spygliuotos vielos nuo 
žiaurių netikėtumų niekas nebuvo 
apsaugotas.

Susinervinęs Vytenis paleido ko
rėjietį ir nuėjo krauti akumuliatorių. 
Bet mintis, kad taip kvailai galėjo 
gauti galą, kai tamsiame tunelyje pa
sirodė vilties spindulys - Chruščio
vo įsakas dėl nepilnamečių, nepaliko 
Vytenio dar keletą dienų. Viskas kri
to iš rankų...

Ir štai pasirodė pirmosios kregž
dės. Matrosovo lagerio vadovybė 
praleido į laisvę pirmuosius nepilna
mečius, tarp jų buvo ir trys lietuviai. 
Viltis, kad ir jis, Vytenis, paklius į 
laimingųjų sąrašą, neapleido jauno 
vyro, vienuoliktus metus gyvenan
čio už grotų ir spygliuotų vielų.

Gerbiamieji skaitytojai,

Jeigu Jus sudomino rašyto
jo tremtinio Vytauto Mačiuikos 
atsiminimai "Siaurės novelės“, 
jas, išleistas atskira knyga, ga
lite užsisakyti ir įsigyti "Europos 
lietuvio“ redakcijoje, A.Straz
delio 1,2600 Vilnius, Lietuva.
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Fondas, padedantis kurti demokratinę 
visuomenę

Neseniai buvo paminėta Atviros 
Lietuvos fondo (ALF) penkerių 
veiklos metų sukaktis. 1990 m. Vil
niuje įkurtas ALF - tai vienas iš dau
giau nei dvidešimties fondų, kuriuos 
Rytų ir Vidurio Europoje įsteigė pa
saulinio garso JAV finansininkas ir 
filantropas George Sorosas, šį rude
nį apsilankęs ir mūsų šalyje. ALF 
per penkerius veiklos metus paskyrė 
per 12 milijonų JAV dolerių indivi
dualiems bei grupiniams projek
tams, fondo inicijuotoms progra
moms, padedančioms kurti Lietuvo
je atvirą demokratinę visuomenę. 
ALF 1995 m. biudžetas - 4,5 mln. 
JAV dolerių.

ALF veikla siekiama paremti ir 
paspartinti švietimo ir mokslo studi
jų turinį bei formas, integruoti moks
lą ir studijas į Europos ir pasaulio 
sistemas. Švietimo projektams fon
das jau skyrė daugiau kaip du mili
jonus JAV dolerių, šimtus tūkstan
čių dolerių paskyrė įvairiems moks
lo ir studijų projektams. ALF suteikė 
galimybę per tūkstantį mokslininkų, 
doktorantų, studentų dalyvauti kon
ferencijose, seminaruose, stažuotėse 
užsienyje, studijuoti Šiaurės Ameri
koje ir Europoje. Fondas remia švie
timo reformą spartinančius projek
tus, kurie skatina modernizuoti mo
kymo turinį ir formas švietimo įstai
gose, rengti naujo tipo mokymo pro
gramas, vadovėlius ir mokymo 
priemones, tobulinti švietimo dar
buotojų profesinę kvalifikaciją, la
vinti ir adaptuoti visuomenėje vai
kus su fizine ar protine negalia, plė

UŽ ir prieš ’’Europos lietuvį“ Vilniuje

Ačiū Anglijos 
tautiečiams už 

’’Europos lietuvj“

Daugelis užsienio lietuvių šį laik
raštį jau seniai nustojo sieti vien su 
Anglijos lietuviais ir laiko jį "savu“. 
Ačiū tautiečiams iš Anglijos, kad jie 
tiek laiko ’’nešė ’’ant savo pečių šią 
taurią, bet, deja, brangiai kainuojan
čią misiją: burti užsienio lietuvius 
viename informacijos lauke! Ir var
gu ar galima reikalauti iš jų to, ko jie 
daugiau nebeįstengia padaryti. Rytų 
lietuviai, kaip žinoma, idėjų turi dau
giau negu pinigų. Bet gal verta ir 
idėjomis pasidalinti?!

Nors ir sunkiai, nors ir girgždė
dama, Lietuvos Vyriausybė skiria 
šiokią tokią finansinę paramą Rytų 
lietuviams, tik, gaila, ne visada 
klausdama mūsų pačių nuomonės, 
ko mes norėtume. Pvz., Peterburgo 
lietuviams per visus metus buvo iš
skirti du kelialapiai į vaikų stovyklą, 
du kelialapiai tremtiniams, padova
notas fotoaparatas, kelios knygos bei

1996 m. sausio 6 d. Nottinghame 
įvyksiančiame LNA B-vės akcinin
kų suvažiavime siūlau svarstyti šią 
rezoliuciją.

Įvadas. Susipažinęs su turima 
medžiaga apie įvykius, privedusius 
prie LNA B-vės krizės ir galimo 
bankroto, konstatuoju, kad dabartinė 
LNA B-vės direktorių valdyba, susi
dedanti iš K.Tamošiūno, J.Alkio, 
EŠovos, J.Levinsko, S.Kasparo ir 
V.Gasperienės, yra neveikli ir ne
kompetentinga toliau vadovauti 
LNA B-vei. Todėl siūlau LNA B-vės 
akcininkų suvažiavime svarstyti ir 
priimti mano siūlomą rezoliuciją.

Sąlyga. Nuo šios rezoliucijos pa
sirodymo “Europos lietuvyje“ -Nr. 

toti tarptautinius Švietimo ryšius.
Prieš dvejus metus ALF kartu su 

Kultūros ir švietimo ministerija pra
dėjo projektą “Švietimas Lietuvos 
ateičiai“. I šį projektą siekiama 
įtraukti Lietuvos mokslo ir kultūros 
žmones. Iki šiol jau išleista per 60 
vadovėlių, padėti modernaus lietu
viško vadovėlio pagrindai, surengta 
apie 50 įvairių renginių mokytojams 
ir aukštųjų mokyklų dėstytojams. 
Neseniai pradėta “Naujų technolo
gijų programa“ padeda mokykloms 
įsijungti į tarptautinius kompiuterių 
tinklus, skatina originalių mokomų
jų kompiuterinių programų kūrimą 
bei užsieninių programų vertimą ir 
pritaikymą Lietuvoje.

ALF rengia ir remia tarptautines 
istorijos, kultūros, biologijos, ekolo
gijos, ir kitų sričių konferencijas, 
kviečia užsienio profesorius. Fondo 
remiamas prof. V.Kavolis nuo šių 
metų pavasario semestro skaito pa
skaitas Lietuvos universitetuose, va
dovauja interdisciplinariniam semi
narui A J.Greimo semiotikos studijų 
centre Vilniaus universitete.

Fondas remia modernaus teisės 
studijų centro įkūrimą Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete, Mate
matikos ir informatikos universitete 
įkurtą “Multimedia centrą“ huma
nitarams, kuriame humanitarinių 
mokslų doktorantai studijuoja infor
matikos pagrindus ir mokosi taikyti 
savo tyrimuose naujausias informa
tikos technologijas. Vytauto Di
džiojo universiteto kompiuterinės 
lingvistikos centras numato kompiu

pusei metų užsakyti 4 (?!) dienraščiai 
(bendra šalpos suma - 5 tūkst Lt). 
Klausimas: kam mums tie 4 dienraš
čiai, jei jie vis tiek eina iki mūsų 2 sa
vaites ir ilgiau? Informacijai visai pa
kaktų dviejų, pvz.: ’’Dienos“ - kaip 
valdžios ofiozo ir “Lietuvos aido“ - 
kaip atspindinčio opozicijos nuomo
nę. O pranešimai apie žaginimus, 
plėšimus, kyšininkus, kuriais praple
čia “mūsų žinių“ ratą kiti 2 dienraš
čiai, užsieniuose gyvenantiems ne 
taip jau aktualu. Vietoj jų norėtume 
poros ar trejetas savaitraščių su ana
litiniais straipsniais apie Lietuvos 
aktualijas arba “Europos lietuvio“, 
“Godų“, kurie mums papasakoja 
apie mūsų likimo draugus ir užsienio 
lietuvius.

Ir jei Lietuvos Vyriausybė rimtai, 
o ne formaliai pažiūrėtų į savo pa
čios programas užsienio lietuvių 
kultūriniams tautiniams poreikiams 
tenkinti, tai tikrai suprastų, kad svar
biausias tos programos dalis būtų 
tarpusavio ryšių stiprinimas bei abi
pusės informacijos skleidimas. O 
tam tinkamiausia priemonė - bendra

Gelbėkime Lietuvių namus Londone
50 iki 1996 m. sausio 6 d. sustabdyti 
Lietuvių namų Londone pardavimą.

Rezolhicįja
L 1996 m. sausio 6 d. Nottingha

me susirinkę LNAB-vės akcininkai 
reiškiame nepasitikėjimą dabarti
niais LNA B-vės direktoriais ir rei
kalaujame jų atsistatydinimo.

2. įpareigojame naujai išrinktą 
LNA B-vės direktorių valdybą:

2.1. per septynias dienas sudaryti 
trijų asmenų komitetą Lietuvių na
mams Loi J '»ne gelbėti, kad jie susi
tartų su vietos savivaldybe ir gavę 
paskolą padarytų Lietuvių namų 
Londone reikalingus pakeitimus;

2.2. ištirti, ar DBL S-gai priklau
sančios 7905 akcijos, proporcingai 

terizuoti lietuvių kalbos tckstyną ir 
įtraukti jį į Europos šalių kalbų in
žinerijos duomenų banką.

ALF finansavo projektus "Lietu
vos elitinė kultūra: nacionalizmo 
iššūkiai XIX a.“, “LDK politiniai 
kontaktai su Vidurio ir Vakarų Eu
ropos valstybėmis“.

Atviros Lietuvos fondas taip pat 
atrenka ir remia projektus kultūros, 
pilietinės visuomenės, teisės, ma
sinės informacijos priemonių, jauni
mo programos, socialinės rūpybos, 
verslo bei ekonomikos srityse.

ALF kultūros programos tikslas 
- prisidėti prie įvairių Lietuvos kul
tūros sričių atsinaujinimo, plėtojimo, 
įsiliejimo į pasaulinės kultūros kon
tekstą. Programa susideda iš šiuolai
kinio vaizduojamojo meno, šiuolai
kinio teatro, muzikos, kino meno ir 
regionų infrastruktūrų kūrimo pro
gramų. ALF Kultūros programa ska
tina kūrybinius kontaktus su Vakarų 
ir Rytų kultūromis.

Visose srityje ALF teikia pirme
nybę jaunimui.

ALF, atsižvelgdamas į sunkią 
Lietuvos ekonominę padėtį, tęsia 
laikiną humanitarinės pagalbos pro
gramą. Per Šią programą ALF ap
moka paaukotų medicinos reik
menų, įrangos bei medikamentų at
gabenimą į Lietuvą.

Fondas nefinansuoja projektų, 
kuriais siekiama pelno, nepalaiko 
rinkiminių kampanijų; taip pat nere
mia politinių partijų ir organizacijų 
veiklos.

Monika Žukauskaitė

visai išeivijai spauda. Ją ir vertėtų 
paremti...

Jūrate Laužiūtė 
Sankt Peterburgas

Pratęskime leidimą

Jis dabar priklauso ne tik nuo Di
džiosios Britanijos lietuvių, bet ir 
nuo Lietuvos Respublikos valstybi
nių institucijų. Daug metų laikraštis, 
išeivijoje tarnavęs Lietuvos valsty
bingumo idėjų propagavimui, turėtų 
susilaukti ir nepriklausomybę atga
vusios valstybės paramos. Geografai 
žymi Lietuvoje Europos centrą. Tad 
ne tik simboliška, jog leidžiamas 
toks savaitraštis, reikalingas ne tik 
po Europos ir viso pasaulio šalis liki
mo išblaškytiems lietuviams, bet ra
dęs nedidelę nišą ir pačioje Lietuvo
je. Jeigu ekonominės krizės sąlygo
mis išėjo leidinys žinynas “Tremties 
ir kalinimo vietos“, tai gal Europos 
centre pratęsime ir “Europos lietu
vio“ leidybą seniausiąją indoeuro
piečių kalba?

Stanislovas Buchaveckas 

išdalintos DBL S-gos skyrių atsto
vams, turi teisini pagrindą ir ar jų sa
vininkai gali dalyvauti LNA B-vės 
akcininkų rinkimuose ir juose bal
suoti;

2.3. paruošti LNA B-vės skyrių: 
Lietuvių namų Londone, Lietuvių 
sodybos Headley Parke ir savaitraš
čio “Europos lietuvis“ ateities ko
mercinės ir kultūrinės veiklos bend
rą planą ir jį pateikti būsimam ak
cininkų suvažiavimui svarstyti.

Vladas Dargu 
LNA B-vės akcininkas ir 

buvęs LNA B-vės direktorių 
valdybos pirmininkas

- Daugiau apia tai 8 puslapyje.

Sportas

Penktoji "Žalgirio“ 
pergalė

Kalėdinę dovaną savo aistruo
liams padovonojo “Žalgirio“ krepši
ninkai, gruodžio 19 d. Kauno sporto 
halėje iškovoję 5-ąją pergalę Euro
pos krepšinio taurės turnyro pusfi
nalio A grupėje. Kauno "Žalgiris“ 
nugalėjo Izraelio Heroelijos ’’ Bnei 
Hertzeliya“ klubą rezultatu 76:65 
(35:31). "Žalgirio“ komandoje re
zultatyviausiais buvo R.Kurtinaitis 
(18 taškų), D. Lukminas ir A. Visoc
kas (po 16), T.Brynas, pelnęs 13 
taškų ir atkovojęs 19 kamuolių.

Iki šių varžybų lietuviai buvo iš
kovoję 4 pergales ir užėmę lyderių 
padėtį, o Izraelio klubas buvo pasku
tinis, šeštas.

Geriausias šalies 
futbolininkas

“Lietuvos sportas“ pagal tradiciją 
renka ir geriausią šalies futboli
ninką. 1995 m. gerinusiuoju futbo
lininku išrinktas Šalies rinktinės var
tininkas ir kapitonas Gintaras Stau
čė, kuriam gruodžio 24 d. sukaks 26 
metai, rašo "Lietuvos rytas". Pirmą 
kartą geriausiojo titulą iškovojęs 
G.Staučė konkurentus aplenkė di
džiule balsų persvara. Nuo šio sezo
no Lietuvos rinktinės pagrindinis 
vartininkas rungtyniauja Turkijos 
pirmojo diviziono Izmiro "Kar- 
siyaka“ klube.

Pasaulio greitųjų šachmatų 
čempionė - lietuvė

Gruodžio 16-17 d. 51 pasaulio 
šalių jaunieji (8-14 metų) šachmati
ninkai susirinko Paryžiaus Disnei
lendo “Niujorko“ viešbutyje daly
vauti I pasaulio Disney'aus greitųjų 
šachmatų čempionate. Tarp mergai
čių iki 12 metų Pasaulio Disney'aus 
greitųjų šachmatų čempione tapo 
lietuvė Viktorija Čmilytė. Jaunoji 
FIDE meistrė, jau tapusi šių metų 
pasaulio klasikinių šachmatų čem
pione Brazilijoje, laimėjo visas 9 
žaistas partijas. Joks kitas Šių var
žybų žaidėjas nepasiekė tokių gerų 
rezultatų. Pasak Viktorijos, pergalė 
nebuvo lengva, nes šio čempionato 
lygis gana aukštas, atvyko daug stip

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
paiūBina bUi<2Lui±di2ncms...lgkLuxah»-laiY.aisJ 

Užsuki?

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 smŲiktsnęs.infoLmaęiigs kisiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

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

rių žaidėjų, rašo "Lietuvos aidas“. 
Viktorija Čmilytė šachmatais žai
džia nuo ketvertų metų.

Populiariausia* - 
Arvydas Sabonis

"Lietuvos sporto" skaitytojai 40- 
tą kartą rinko 10 populiariausių ša
lies sportininkų, šiemet, kaip ir per
nai. populiariausiuoju pripažintas 
krepšininkas A.Saboms, žaidžiantis 
NBA "Portland Trail Blazers" klu
be. A.Sabonts laureatu tapo jau 
penktą kartą. Populiariausiuoju jis 
buvo išrinktas 1984, 1985, 1986 ir 
1994 m.

Antroje vietoje - NBA "Sacra
mento Kings" komandoje rungtyni
aujantis krepšininkas Šarūnas Mar
čiulionis.

"LKL žvaigždžių dienos" 
Alytuje

Alytaus sporto rūmuose Lietuvos 
krepšinio lygos “Rytų" ir “Vakarų" 
rinktinių rungtynėmis (140:137 
"Rytų" naudai) baigėsi dvi dienas 
trukusios "LKL žvaigždžių dienos- 
95“. Pernai tokia šventė buvo su
rengta Panevėžyje.

"LKL snaipenu-95“ lapo Plun
gės "Olimpo" legionierius kanadie
tis Joey Vickery, aštuntfinalyje pa
siekęs absoliučiai geriausią rezultatą 
- surinkęs 23 taškus. Antroje vietoje 
"Atleto" žaidėjas T.Pačėsas, trečias - 
žalgirietis D.Lukminas. Pernai ge
riausio snaipeno titulas atiteko "Ši
lutės" legionieriui R.Tomui.

"Oro karaliaus-95“ konkurse 
dalyvavo 13 Žaidėjų, tarp jų ir vie
nintelis legionierius žalgirietis 
J.P.Hooksas. Amerikietis, sulaukęs 
audringų Žiūrovų plojimų, iškopė į 
antrąjį etapą, tačiau čia jis negalėjo 
prilygti dviem lietuviams - D.Sir- 
tautui ("Žalgiris"), ir pernykščiam 
vicekaraliui V. Jurgilui (“Atletas"), 
pažymi "Respublika". Po dviejų 
bandymų abu lietuviai surinko vie
nodai balų. Trečiojo mėginimo me
tu, pasinaudojęs J.P.Hookso patari
mu, D.Sirtautas šauniai "įkalė“ ka
muolį į krepšį ir pelnė maksimalų 
teisėjų įvertinimą - 25 taškus. V Jur
gilui antrus metus iš eilės atiteko 
vicekaraliaus titulas. Pernai karaliu
mi tapo "Statybos“ juodaodis ameri
kietis G.Aringtonas.
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’LONDONE
SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO
- AUKSINĖ SUKAKTIS

1996-aisiais metais sporto ir so
cialiniam klubui sukaks 50 metų. 
Prieš tiek laiko jis persikėlė į dabar
tines klubo patalpas 345A Victoria 
Park Road, London E9.

Prieškariniai išeiviai turėjo klubo 
patalpas Bonner Street London E2, 
bet Hitlerio bombos tas jų patalpas 
sulygino su žeme. 1946 metais da
bartinio klebono Jono Sakevičiaus 
vadovaujami lietuviai sudarė pirki
mo vadovybę, surinko finansini fon
dą ir nupirko dabartines patalpas, 
kuriose per tuos 50 metų buvo su
rengta tiek daug įvairiausių renginių.

Auksinės sukakties metais klubo 
vadovybė kviečia lankytis lietuviš
kame klube ir visus dabar vadina
muosius naujuosius ateivius.

Klubas atdaras: trečiadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais nuo 
19 vai., sekmadieniais - nuo 12 vai.

LONDONO LIETUVIŲ 
ŠVENTO KAZIMIERO

KLUBAS
Nežinia kas ir kodėl paleido gan

dus, kad senieji išeiviai nepagei
dauja klube dabartinių lietuvių atei
vių. ’ Nieko panašaus, visi lietuviai 
klube laukiami, nes mes esame vie
nos tautos vaikai, broliai ir seserys. 
Kviečiame visus lankytis klube, o 
tuos, kurie turi gerus balsus, jungtis i 
parapijos chorą.

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

PAMALDOS
Bradforde - sausio 7 d., 12.30 

vai.
Ecdes - sausio 14 d., 12.15 vai.

AMERIKOS - KANADOS - 
LIETUVOS LAIKRAŠČIAI

"Pasaulio lietuvis“ - mėnesinis 
žurnalas, leidžiamas Pasaulio lietu
vių bendruomenės. Visos žinios iš 
plataus lietuviško pasaulio. Kaina 
metams 16 svarų, oro paštu - 32 
svarai.

"Akiračiai“ - mėnesinis laikraš
tis, leidžiamas JAV. Kaina metams 
10 svarų.

"Tėviškės žiburiai“ - savaitraš
tis, leidžiamas Toronte, Kanadoje. 
Tai didžiulis (10 puslapių), populia
riausias lietuviškoje išeivijoje ir Lie
tuvoje. Kaina metams - 22 svarai.

“Kardas“ - istorinis tautinės 
minties žurnalas, leidžiamas Lietu
voje. Išeina kas trys mėnesiai. Kaina 
13 svarų. Garbės prenumerata - 20 
svarų.

"Trimitas“ - Šaulių sąjungos 
žurnalas, leidžiamas Lietuvoje kas 
mėnesi. Kaina metams 13 svarų.

Užsisakant šią lietuvišką spaudą 
mielai pasitarnaus: S. Kasparas, 32 
Puteaux House, Mace Street 
London E2 0RF.

Pakvietimas į Lietuvių namų 
bendrovės akcininkų suvažiavimą

Preambulė
Kadangi 1995 m. Lietuvių namų bendrovės (LNB) akcininkų suvažiavime direktorių vaktybon (DV) 

išrinkti nauji direktoriai atrado, kad:
1. Pernai metų LNB DV nejvykdė Kensingtono savivaldybės nurodymų padaryti Lietuvių namus 

(Lithuanian House, 1-2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT) saugiais juose gyventi ir tuo prasižengė 
įstatymams.

2. Savivaldybė perėmė į savo rankas visą LN pertvarkymo ir remontavimo projektą, kurio kaštų maksi
mumui savivaldybė neuždėjo ribos.

3. Todėl dabartinė LNB DV stengėsi savivaldybės projektą atgauti į savo rankas ir išvengti milžiniškų 
nuostolių.

4. DV, pasitarusi su advokatais, nerado kitų išeičių, išskyrus skelbti LN pardavimą.
5. Pardavus turimus namus, tikimasi, kad atliks lėšų kuklesniam centrui.
6. Lietuvių Sodyba pasilieka neliečiama.
Pakvietimas
LNB DV, norėdama smulkiau supažindinti LNB akcininkus su buvusios LNB DV veiksmų eiga, atvedusia 

LNB į kritišką padėtį, susidariusią dėl didelių išlaidų Kensingtono savivaldybei, advokatams, buhalteriams, o 
taip pat už DV paruoštus planus ir specifikacijas, ir jau daromas bei būsimas pardavimo/pirkimo išlaidas, ir 
kas už visa tai yra atsakingas ar atsakingi, šaukia Lietuvių namų bendrovės akcininkų suvažiavimą. 
Suvažiavimas Įvyks šeštadienį, sausio 6 d. 1996 m., 13.00 vai. Lietuvių Židiny, 16 Hound Road, West 
Bridgford, Nottingham NG 2 6AH

Darbotvarkė
1. LNB DV pirmininko pranešimas apie esamą LNB ir LN padėtį. Diskusijos.
2. Gairės naujų Lietuvių namų įsigyjimui. Diskusijos.
3. Kiti reikalai.
4. Suvažiavimo uždarymas.
Lietuvių namų bendrovės direktorių valdybos vardu E.Šova, LNB sekretorius

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

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO KRONIKA

Naujųjų metų sutikimo vakaras 
įvyks gruodžio 31 dienos vakare. 
Pradžia 20.30 vai. Įėjimas su bilie
tais. Bilietai įsigyjami iš anksto pas 
klubo sekretorių, 345A Victoria 
Park Road, E9.

Visi klubo nariai tuojau po Nau
jųjų metų turi atnaujinti savo nario 
korteles ir sumokėti nario mokestį, 
kuris 1996 m. bus: dirbančiųjų - 
2.50 svaro, senjorams ir senjorinoms
- 1 svaras, šeimoms - vyrui ir žmo
nai - 3 svarai.
POKALĖDINIAI RENGINIAI

Sausio mėn. 20 d. vakare Sody
bos DBLS skyrius ruošia šokius su 
vakariene.
' Visi kviečiami dalyvauti. Kaina 
£11.00 asmeniui.

Sausio mėn. 25 d. vakare škotų 
poeto Robert Bums vakaras. Progra
moje: škotų dūdų (pipes) muzika su 
tradiciniu škotų patiekalu "haggis“.

Vasario mėn. 14 d. romantiška 
"Valentine night“ vakarienė prie 
žvakių šviesos. Sodybos vedėjai 
mielai kviečia užsisakyti banketų 
salę su maistu ir nakvyne vestu
vėms, gimtadieniams ir kitoms svar
bioms iškilmėms, praleisti vakarą 
gražioje Sodybos gamtos aplinkoje
- Mažojoje Lietuvoje.

Sodybos vedėjai Povilas ir 
Birutė Dohrovolskiai

Gelbėkime Lietuvių namus Londone
Jeigu Jūs esate LNA B-vės akcininkai ir manote, kad reikia gelbėti 

Lietuvių namus Londone, bet sausio 6 d. LNA B-vės akcininkų suvažiavime 
negalite dalyvauti, prašau užpildykite pridedamą įgaliojimą. Nepamirškite jį 
pasirašyti ir iškirpę skubiai pasiųskite: Rev. J.Matulis, c/o Vladas Dargis, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham NG2 6AH. Aš, Jūsų įgaliotas, daly
vausiu suvažiavime ir Jums atstovausiu. Pasiūlymai - 7 puslapyje.

To Lithuanian House Limited - a proxy.
| I, (vardas, pavardė)............................................................................................. |

of (adresas)............ ...................................................    I
a member of Lithuanian House Limited, hereby appoint Vladas Dargis I 

I of 3 Southern Row, London W11 1AQ to vote for me and on my behalf I 
j at the General Meeting of the Company, to be held on the 6th day of | 
Į January, 1996, and at every adjournment thereof the proxy will vote as he ! 
I thinks fit

As witness my hand this.........day of................_.......  199......... |
I (parašas)............ 1................................

Sėdi iš kairės S.Kasparas, kun. J.Sakevičius, J.Kalinauskienė, 
SJSongailienė; stovi iš kairės: AJvanauskas, LJSongaila, J.Baublys, 
K.Edvardienė, M.Hoye-Kalinauskienė, R-Hoye.

MANČESTERYJE
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Mančesterio lietuvių soc. klubo 
valdyba šaukia metinį narių susirin
kimą, kuriame valdyba bei revizijos 
komisija padarys pranešimus, bus 
nagrinėjami klubo reikalai ir renka
ma valdyba 1996-tiems metams. 
Kvorumui nesusirinkus minėtą va
landą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, 

neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių. Narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Klubo valdyba

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 20 d., šeštadienį, 6 v ai. v. 
LKVS-gos "Ramovės“ Mančeste
rio skyrius šaukia Mančesterio lie
tuvių klube metinį narių susirin
kimą, kuriame valdyba bei revizi
jos komisija padarys pranešimus. 
Bus nagrinėjami skyriaus reikalai 
ir renkama valdyba 1996-tiems 
metams. Narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

VASARIO 16—KOVO 11 D. 
MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, DBLS 
Mančesterio skyrius rengia lietuvių 
klube Vasario 16 ir Kovo 11 d. 
minėjimą. Bus paskaita ir meninė 
dalis.

Prašome visų gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PADĖKA
Maloniai prašome per 

Jūsų laikraštį padėkoti Bri- 
tų-lietuvių pagalbos fondui 
už labai vertingą prieštu- 
berkuliozinių vaistų, multi- 
vitaminų ir kalėdinių dova
nėlių vaikams siuntą.

Sveikiname visus Euro
pos lietuvius artėjančių šven
čių proga.

Artūras Audickas 
Respublikinės Valkininkų 

vaikų sanatorijos "Pušelė“ 
vyriausiasis gydytojas

PRIVATI 
LEIDYKLA 
VILNIUJE

Priima užsakymus grei
tai ir pigiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:

VLD leidykla, 
A.Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. "EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, 
Vilnius 2600, Lietuva. TeL: 622466,225315. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 4194. Spausdino akcinė bendrovė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.

8


	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1995-12-23-EUROPOS-LIETUVIS-0008

