
ETŲ VIS
Dvisavaitinis leidinys, leidžiamas nuo 1947 m. liepos mėn.25 d. 1996 m. sausio 15-31 d. Nr.2. (2391)

LN Bendrovės suvažiavimas Nottinghame

Š.m. sausio 6 d. Nottinghame, 
Lietuvių Židinio patalpose, įvyko vi
suotinis Lietuvių Namų Bendrovės 
akcininkų ir DBLS atstovų suvažiavi
mas.
Svarbiausias darbotvarkės tikslas - 
galutinai išspręsti Lietuvių namų 
pardavimo reikalą.
Susidomėjimas šiuo reikalu pasirodė 
didelis. Akcininkai ir atstovai užpildė 
patalpas sausakimšai.
Susidomėjimą šiuo reikalu parodė ir 
Lietuvos Ambasada Londone, 
atvykdama su pilna reprezentacija.
Suvažiavimą atidarė LNB direktorių 
valdybos pirm. K. Tamošiūnas, 
pakviesdamas kun. S. Matulį, MIC, 
pradžiai sukalbėti maldą.
Jo Ekselencij a Lietuvos Ambasadorius 
Britanijoje R. Rajeckas tarė įžanginį 
žodį, pasveikindamas suvažiavimą, 
prižadėdamas moralinę paramą, bet 
stipriai pabrėždamas, kad financinė 
parama yra neįmanoma, nes Lietuva 
taip pat turi finansinių sunkumų.
Sekė K. Tamošiūno detalinis 
pranešimas - kodėl namai turi būti 
parduodami, ir kas prie to privedė. 
Buvo kaltinamos ankstyvesnės 
paskutinių kelių metų valdybos, 
leidusios namų stovi nuslysti iki tokio 
stovio, kad jų atrėmontavimas 
kaštuotu apie £600,000. Tokios 
paskolos gauti yra neįmanoma, o jeigu 
kur ir pavyktų gauti, iš mūsų pajamų 
ji būtų neįmanoma atmokėti.
DBLS centro valdybos pirm. J. Alkis 
savo pranešime į tai pažiūrėjo iš kitos 
pusės. Išdėstė priežąstis kodėl,prieita 
prie dabartinės padėties. Bendrovė 
visą laiką rėmė Sąjungos veiklą, tiek 
kultūrinę, tiek politinę, o ypač didelės 
"Europos Lietuvio" leidinio išlaidos 
paimdavo visas pajamas. "Europos 
Lietuvio" leidimas buvo perkeltas į 
Vilnių, bandant tas išlaidas sumažinti, 
bet tas nepavyko. Lietuvių namų 
apleidimas nebuvo pasėka kelių 
praeitų metų, bet ilgo laiko procesas, 
ir tik dabar prispaudus Miesto 

valdybai, paaiškėjo ši beviltiška 
padėtis.
LNB direktorių valdybos sekretorius 
E. Šova paaiškino rezoliucijų 
pristatymo procedūrą, pagal kurią, 
išėjus naujam valstybiniam įstatymui 
VI. Dargio paskelbta "E.L." rezoliucija 
yra nelegali ir negalės būti 
diskutuojama.
S. Kasparas apkaltino E. Šovą, kad, 
išėjus naujam įstatymui, yra jo pareiga 
apie tai pranešti akcininkams.
VI. Dargis ginčijo, kad jo rezoliucija 
yra legali pagal mūsų senas 
suvažiavimo tradicijas.
Toliau aiškino, kad jis, steigdamas 
"Europos Lietuvio" akcinę bendrovę 
Vilniuje, turėjo direktorių valdybos 
pritarimą ir tuo remdamasis ją įkūrė. 
Atstovų buvo apkaltintas, kad tas 
akcijas, kurias jis siūlė LNB buvo 
įkainavęs 140 litų už vieną, o 
Lietuvoje jų vertė tebuvo tik 10 litų. 
J. Alkis atkirto, kad jis (VI. Dargis) 
jokio įgaliojimo iš valdybos neturėjo ir 
visas susirašinėjimas tebuvo tarimosi 
stadijoje. VI. Dargio reikalavimas 
sumokėti "E. L." uždarymo išlaidas virš 
£7000 ir jo darbininkams 
kompensaciją £2000 sumoje buvo 
atmestas, pasiremiant, kad VI. Dargis, 
pasirašydamas sutartį perimti "E.L." 
leidimą asmeniškai, pasidarė nebe 
bendrovės darbininkas, o jo 
darbuotojai yra jo atsakomybė.
Akcininkas VI. Gedmintas mėgino 
pateikti savo planą, paremta paimimu 
paskolos, bet jo planas buvo atmestas, 
kaip neįgyvendinamas.
Žodžio paprašė, buvęs paskutinių 
kelių metų LNB direktorių valdybos 
pirmininkas V.O’Brien. Jis pasiskundė, 
kad jam buvo metami neoficialūs 
apkaltinimai, neva jis vienas yra kaltas, 
kad prieita prie dabartinės padėties. 
Paaiškino suvažiavimui, kad išrinkti 
valdybų nariai apsiima atsakingas 
neapmokamas pareigas, ir, dirbdami 
laisvu laiku, daro kuo geriausią pagal 
savo sugebėjimus ir galimybes. 

Padaryta klaidų, bet visi jas daro, o 
dėl namų nusmukime negalima 
kaltinti vienos valdybos ar vieno 
asmens.
Po pasisakymų, Lietuvių namų ateities 
klausimas buvo patiektas balsavimui ir 
buvo nubalsuota:
Už pardavimą: 7680, prieš 629.
Suvažiavimas baigtas Himnu.
Padėka pareikšta kun. S. Matuliui, 
MIC, už leidimą panaudoti Židinio 
patalpas suvažiavimui.
Nottingham© Moterų Draugija 
pavaišino svečius, akcininkus ir 
atstovus skaniais sumuštiniais ir 
kavute.

Ambasadų pastatai 
"Nepralaimima byla" užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys pavadino 
klausimą dėl Lietuvai priklausančių 
ambasadų pastatų Paryžiuje bei 
Romoje, kuriose šiuo metu yra 
įsikūrusios Rusijos diplomatinės 
atstovybės. Rusija pripažįsta, kad šie 
pastatai priklauso Lietuvos 
Respublikai. URM vadovas pasakė, 
kad "mes nepreten-duojame į tarybinę 
nuosavybę", o sie-kiame atgauti savo 
valstybei priklausančius pastatus, ir čia 
jokių abejonių nėra.
Ministras P. Gylys patikino, kad 
atgauti tarpukario metais įsigytus 
diplomatinių atstovybių pastatus bus 
siekiama ir toliau. Dėl to 
diskutuojama ne tiktai su Rusija, bet 
ir su Italijos bei Prancūzijos 
vyriausybėmis, sakė URM vadovas. 
Šią Rusijos "skolą" Lietuvai ministras 
priminė ir lapkričio 9 d. Strasbūre 
vykusioje Europos Tarybos ministrų 
komiteto sesijoje. Pasveikinęs Rusiją 
su vėl atnaujintais svarstymais dėl 
būsimos šios šalies narystės ET. 
ministras savo kalboje pabrėžė, kad 
narystė Europos Taryboje reiškia 
įsipareigojimus, o apie valstybės 
pasiryžimą jų laikytis galima spręsti ir 
iš to, kaip ji laikosi dvišalių sutarčių". 
Stasbūre ministras sakė laukiąs 
"daugiau geros valios iš Rusijos".
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ŽVILGSNIS Į 1995-TŲ METŲ LIETUVĄ Henrikas Vaineikis

Metai prabėgo, šventės praėjo, visi 
išsiblaivėjome ir galbūt dabar reikėtų 
pažiūrėti kaip mūsų kraštas praleido 
1995-tuosius metus.
Pirmiausiai yra būtina atsiminti, kad 
praeitais metais suėjo 5 metai, kai buvo 
paskelbta, kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra vėl atstatoma. 
Nors 5 metai yra neilgas laikas, 
ypatingai istorikų akyse, bet lietuviams 
tai yra svarbios sukaktuvės. 
Atsiminkime, kad mums išeivijoje 
gyvenantiems žinoma tarpukarių 
Lietuvos nepriklausomybė tetruko 22 
metus. Mūsų valstybės laisvės 
atstatymas bus be abejonės įrašytas į 
viso pasaulio istorijos knygas, nes 1990- 
tais metais niekas nei galvoti negalvojo, 
kad tauta tik su 3,5 milijono gyventojų 
galėjo drįsti parodyti nosį tokiam 
milžinui kaip komunistų diktatorių 
valdomai Sovietų Sąjungai. Noromis 
nenoromis reikia stebėtis, kad dar ir 
šiandien Lietuvos spauda komunistinę 
diktatūrą vadina socialistine tvarka. Gal 
kas ateityje atsiras užtenkamai drąsus ir 
tautiečiams Lietuvoje paaiškins, kad 
skirtumas tarp komunistinio režimo ir 
socializmo yra kaip diena ir naktis.
Lietuva šiandien yra mums 
nepriprastoje geografinėje padėtyje. 
Pirmą sykį mūsų sienos su Rusija yra 
ne rytuose, bet vakaruose 
Karaliaučius (Kaliningradas). Rytuose 
mūsų kaimynas šiandien yra Baltarusija 
su didžiausia tankų armija Europoje 
(Gimtasis Kraštas Nr. 46) ir su kuriuo 
buvo derimasi dėl mūsų valstybės 
sienų. Paskutiniu laiku mūsų santykiai 
su Baltarusija, dėl nesupratimų su jos 
prezidentu Lukašenka, vėl pablogėjo. 
Mūsų santykiai su Latvija per 
paskutinius metus irgi pasidarė 
blogesni Lenkija išsirinko naują 
prezidentą Aleksandrą Kvasnievskį, 
kurį Lechas Valenca nenustoja vadinęs 
’’raudonuoju”, ir kuris, pagal jį, taikstosi 
tik prie Rusijos interesų. Lenkai 
Lietuvoje niekada daug draugų 
neturėjo ir todėl sunku įsivaizduoti, 
kad mūsų santykiai su nauja Lenkijos 
vyriausybe daug pagerėtų. Lietuvos ir 
kiti Centrinės Europos valstybių 
politikai galvoja, kad vienintelė iš visų 
bėdų išeitis yra įsijungimas į NATO.

Įstojimui į NATO tačiau turi būti 
patenkintos 5 pagrindinės sąlygos: 
civilinė demokratinė karinių struktūrų 
kontrolė; demokratijos normų 
laikymasis (žmogaus ir piliečio teisės); 
konfliktų su kaimynais nebuvimas; 
rinkos ekonomika; karo teclinikos 
standartai. Išeivijoje gyvenančiam 
paprastam žmogui yra neįmanoma 
pasakyti, ar Lietuva galėtų tas visas 
sąlygas patenkinti, bet ekonominė 
padėtis mūsų krašte yra nekokia - 
bankai bankrutuoja, didelis skaičius 
įmonių ir jų darbininkai sukčiauja, 
nemokėdami jiems priklausomų 
mokesčių, daug mūsų tautiečių (apie 
400 tūkstančių) naudojasi visokiomis 
socialinėmis garantijomis ir mokesčių 
visai nemoka. Praėjusių 1995-tų metų 
patikslintas valstybės biudžeto deficitas 
buvo 654,5 milijonų litų ir buvo 
pranešta, kad šis biudžeto nuostolis 
šiais metais bus dar didesnis. Pagal 
finansų ministrą R.Šarkiną, šių metų 
deficito dalį bus stengiamasi padengti 
vertybinių popierių pardavimu 
užsienyje. Kokių vertybinių popierių ? 
Ir nenorint reikia pradėti stebėtis, 
kodėl valstybės biudžetų būnant tokioje 
blogoje padėtyje, mūsų vyriausybės 
nariai taip noriai važinėja po visą 
pasaulį. Prezidentas (su delegacija) 
praėjusiais metais aplankė penkias ar 
šešias užsienio valstybes, ministras 
pirmininkas (su didele delegacija) 
išvažinėjo po visą Aziją, o ką gi 
bekalbėti apie ’’mažesnių žuvelių" 
keliones. Yra teigiama, kad jie yra į 
visus pasaulio kampelius kviečiami, bet 
ar gi Lietuva jau tiek nusižemintų, kad 
net ir už kelionės bilietus prašytų 
užmokėti? Sunku pasakyti, ar 
nusikaltimų skaičius Lietuvoje taip 
daug padidėjo kaip yra sakoma, nes 
nėra su kuo tuos skaičius palyginti. 
Sovietų laikais (ir Hitlerio laikais 
Vokietijoje) nusikaltimų "nebuvo", nes 
apie juos nebuvo nei rašoma, nei 
kalbama. Lietuviai nuo Vakarų skiriasi 
kitokiais "gabumais" - vienas sprogimas 
įvyko "Lietuvos Ryto" redakcijoje, kitas 
Šventojoje, po kurio olandų verslininkai 
grasino visai iš Lietuvos pasitraukti, 
karinės granatos sprogo kitose Vilniaus 
gatvėse. Mūsų tautiečiai Lietuvoje, 

atrodo, jau pradėjo prie to priprasti, 
bet visai neseniai ir jie buvo nustebinti, 
kai prasidėjo byla apie Klaipėdos "Aro" 
policininkus. Pasirodo, kad jie, be 
prokuroro leidimo, darė kratas 
privačiuose namuose, pasisavino vogtas 
prekes ir jas pardavinėdavo^mones 
naktimis vežė į policijos štabą ir tt 
Nusikaltimų skaičius didėja visame 
pasaulyje, bet Vakaruose gyvenant 
tokius dalykus matai tik gangsterių 
filmose. Nepradėkime tačiau galvoti, 
kad mūsų Tėvynėje viskas yra bloga ir 
kad saulė ten nešviečia. Žmonės 
vaikšto gražiai apsirengę, senesniems 
pakilo pensijos, krautuvės pilnos visokių 
prekių. Švenčiamos visos tautos šventės, 
pagerbiami rašytojai, menininkai, poetai 
(o Lietuvoje jų yra daug), apie kuriuos 
mes išeivijoje nei girdėti nesame 
girdėję. Prezidentas užsitarnavusius 
garbės žmones, mums žinomus ir 
nežinomus, apdovanoja įvairiais 
medaliais, žodžiu, gyvenimas Lietuvoje 
eina normaliai. Galbūt vienas iš 
svarbiausių ir maloniausių įvykių 1995- 
tais metais Lietuvoje buvo Penktosios 
Pasaulio Lietuvių Žaidynės, kuriose be 
vietinių lietuvių dalyvavo 642 
sportininkai iš 14 pasaulio šalių. Nors 
žaidynės ir kainavo tris milijonus litų ir 
rezultatai nebuvo aukšti, bet jos sutelkė 
lietuvius iš viso pasauHo ir daugumai 
atnaujino meilę savo ar savo tėvų 
kraštui. Mūsų Lietuva žygiuoja į priekį, 
galbūt eina pamažu, bet vis tiek ji eina 
į priekį.

RENGINIAI 
SODYBOJE

Sausio 25 d. škotų 
poeto ROBERT 

BURNS VAKARAS 
Tradicinis škotų "haggis" 

Visi Kviečiami 
*********

Vasario 14 d.
"VALENTINE” 

VAKARAS 
Romantiška vakarienė 

prie žvakių šviesos 
Kaina £10.25 
**********
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Su lietuviais pasaulyje
Suvažiavo istorikai.
Vilniuje 1995.XI.24 suorganizuota 
konferencija, kurioje svarstyta 13-18 
a. istorijos klausimai. Paskaitas 
skaitė 40 mokslininkų, tarp jų ir 
Klaipėdos univ. profesorius dr. S.C. 
Rowell. Jį ypač gerai pažįsta 
Nottinghamo lietuviai, nes jis buvo 
dažnas svečias kun. Stp. Matulio 
"Židinyje" ir savo daktaro disertaciją 
parašė apie DLK Gediminą.

Laureatai.
33-jį "Dirvos" novelių konkursą, kurio 
lėšas sudaro Simo Kašelionio 
palikimas, laimėjo nebe pirmą kartą 
Andrius R. Mironas (JAV) už novelę 
"Auka karo dievaičiui" 500 dol. ir 
Vladas Vyšnių nas (Lietuva) 
"Mindaugas" 300 dol. Atsiųsta buvo 
28 novelės. "Literatūra ir Meno" 
(Vilnius) korespondentui VI. 
Vyšniūnas pasipasakojo, kad novelę 
parašęs 1946 m. savo paties reda
guotam partizanų literatūriniam 
leidiniui "Žodžiai is miško", bet per 
kautynes bunkeris-slėptuvė buvo 
susprogdinta su visais rankraščiais. 
Jis ją atkūręs 1991 m. Pats laurea
tas per kautynes buvo kontūzytas ir 
nuteistas 10 metų Sibiro lagerio, ir 5 
metų tremties. Taip pat yra išleisdi- 
nęs atsiminimų knygą "Šiaurės eski
zai". Turi stalčiuje ir dar neatspaus
dintų kūrinių. "Dirvos" novelių 
konkursą yra laimėjęs ir Anglijos 
lietuvių rašytojas, gyvenęs Halifaxe, 
Romualdas Giedraitis-Spalis.

Anot Baranausko, ar miške aš čia 
stoviu, ar danguj, ar "rojuj" rašo 
"Pasaulio lietuvis" apie Vilniaus 
aerodromo antrojo aukšto 
atnaujintojo pastato lubas, ant kurių 
puikuojasi gražiai atnaujinti kūjai ir 
pjautuvai, pagražinti penkiakampė
mis žvaigždėmis.
PLB(Pasauio Liet. Bendruomenės) 
atstovas Lietuvai Juozas Gaila 
paaiškino, kad iš tikro oro uoste 
paliktas kūjis ir pjautuvas. Lietuvos 
Kultūros inspekcija (dabar vadinama 
Kultūros paveldo departamentu prie 
Kultūros ministerijos) neleido tų kūjų 
ir pjautuvų iškalti, nes tai esąs 54 
metų senumo reliktas. Oro 
administracija

Paruošė M. Baronienė

esą gauna labai daug piktų laiškų iš 
išeivių, bet ji nekalta, nes jei būtų 
iškalusi kūjus ir pjautuvus, oro uosto 
vadovybė būtų baudžiama pinigais, 
nes pastatas yra respublikinės 
reikšmės paminklas.

Amerikiečiai pagerbė lietuvius.
1995 m. Clevelande (JAV) tautinės 
minties lietuvių savaitraštis "Dirva", 
leidžiamas Tautinės S-gos ’Vilties" D- 
jos, iškilmingai atšventė 80 metų 
jubiliejų. Įdomus įvykis ištiko iš 
Čikagos į jubiliejų vykstančius 
Tautinės Są-jos pirm, d r. L. 
Kriaučeliūną ir "Draugo" vyr. 
redaktorę Danutę Bindokienę. 
Nusipirkę pigiausius lėktuvo gale 
sėdėti ketvirtos klasės bilietus, savo 
išvaizda atkreipė lėktuvo patarnauto
jo dėmesį. Dr. L. Kriaučeliūnas 
paaiškino, kad veža Amerikos 
lietuvių bendruomenės žurnalistine 
premija apdovanotą laureatę skaityti 
paskaitos į ypatingą "Dirvos" šventę - 
jubiliejų. Tuoj pat jiedu abu buvo 
perkelti į specialią garbiems 
keliautojams atskirą kabiną.
Amerikos lietuvių bendruomenės 
premijas yra gavę ir du Britanijos 
lietuviai rašytojai. Laureatu 1984 m. 
tapo K. Barėnas ir 1994 m. VI. 
Šlaitas, pasidalijęs poezijos laurus su 
poete Liūne Sutema (Z. Katiliškienė) 
Be to, 80 metų sulaukė Brooklyno 
"Darbininkas" ir Vytis" anglų kalba, 
bet lietuviškos minties žurnalas, o 
Čikagoje leidžiamas "Draugas" jau 
86 metų jaunuolis.

Gerai būtų, jeigu nebūtų klaidų. 
"The Baltic Republics".
Tai pavadinimas kelionių ir 
informacijos knygutės, kurioje 
nurodoma, kur galima apsistoti. 
Knygutė 188 psl., o Lietuvai paskirta 
96 psl. Sudarytojas Jim Haynes, 
išleista Britanijoje ir Amerikoje. 
Kaina 4.95 sv. Padėkoje, be kitų 
minimi Lolita Varanavishen ir 
Almantas Samalavičius. Pristatomi 
jautriai ir šiltai sudarytojo sutiktieji 
lietuviai. Trumpai supažindinama su 
Lietuvos istorija, ir prisistato busimieji 
šeimininkai. Knygutė būtų labai pra
varti ir patraukli, jei kai kurių lietuvių 
pavardės ir adresai nebūtų suluošin

ti. Pvz., rašoma: Ambrazchitu 
Birutu, Spriskaitu Nijolu. Stukaitu 
Auksu, Akromatu Audronu, Pakeltytu 
Giedru, Schervianinienu Nijolu ir t.t. 
Rašoma ir taip Zolynaitu Jūrate, 
Rimeikytu Giedra ir t.t. Miestai: 
Plungu, Panevuzys, Kudaini, Malutai, 
Unillageergu, Paebele ir t.t. Gatvės: 
Tuj, kaps, Fiurlionis, Utmani, Sudvaj,
V. Kruvus ir t.t. Pateikta ir taisyklingų 
pavardžių ir adresų, bet dauguma 
iškraipytų. Labai apgailėtinas daly
kas, nebent keliautojai, nuvažiavę į 
Lietuvą, klaustų pavardžių, vardų, 
adresų ir sukeltų gardžių 
juokų...Menkų juokų būtų ...

Kuria "universitetus".
Lietuvoje nelegaliai veikia penkios 
aukštosios mokyklos, tarp jų lenkų 
universitetas Vilniuje ]r rusų - 
Klaipėdoje. Seimo Švietimo ir 
Kultūros komisijos prim. Br. Genzelis 
(buvęs LDDP) dėl to sakė, kad tai 
didžiausia valstybinė netvarka.

Nulietuvina kapines.
Čikagos Arkidiocezija dalį (6.5 akro) 
šv. Kazimiero lietuvių kapinių žemės 
išnuomavo katalikų berniukų 
gimnazijai sporto reikalams. Tą 
didžiulę kapinių žemę lietuviai 
sklypais pradėjo pirkti nuo 1903 
metų. Prieš 30 metų Čikagos 
kardinolas Cody taip pat kėsinosi į 
lietuvių tradicijas ir kapinių^ vardą. 
Dabar vėl, kaip rašo Čikagos 
"Lietuvių Balsas", žodis LITHUANIAN 
nuimtas nuo pavadinimo. Lietuviai 
labai protestuoja.

Vasario 16 gimnazijoje.
Vokietijoje rugsėjo mėn. naujus 
mokslo metus pradėjo 98 mokiniai. 
Iš Vokietijos 52, kiti atvykę iš Lietu
vos, Uragvajaus, Argentinos, JAV, 
Kanados ir Afrikos. Britanijos lietuviai 
neperdaugiausia yra siuntę savo 
vaikus, o rėmė gimnaziją pinigais.

Lietuvos Rašytojų Draugija (JAV) 
1995 m. premiją paskyrė Julijai 
Švabaitei už eilėraščių rinkinį 
"Žiemos erškėtis". J. Švabaitė, gyve
nanti JAV, yra išleidusi kelias eilėraš
čių knygas ir du romanus. Tokią pre- 
mijc^yra gavę du Britanijos rašytojai:
VI. Svalkus - vieną ir K. Barėnas - 
dvi.
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Prof. V. Landsbergis Europos Demokratinės Unijos konferencijoje
Vykdamas į Europos Demokratinės Unijos konferenciją 
prof. V. Landsbergis malonėjo pasidalinti mintimis su 
"Europos Lietuviu".

Kokiais reikalais atvykote į Londoną?

Šį kartą atvažiavau į Europos Demokratinės Unijos (EDU) 
Britanijos konservatorių renginį. EDU yra tarptautinė 
Europos konservatorių partijų organizacija, į kurią įeina ir 
Lietuvos Tėvynės sąjungos ir konservatorių partija. 
Sekmadienio vakarą dalyvausiu susipažinimo vakarienėje, 
o kadangi tiesioginio lėktuvo sekmadieniais iš Lietuvos į 
Angliją nėra, todėl atvykau dieną anksčiau ir galiu 
maloniai praleisti laiką bendraudamas su jumis.
EDU susitikime vyks pasitarimai dėl politinės padėties 
dabar Europoje bei ateities galimybių. Pasitarimai sutampa 
su ypač įdomiu laikotarpiu, būtent su Rusijoje vykstančiais 
parlamentarų rinkimais. Konkrečiai, esu paprašytas padaryti 
pranešimą apie Baltijos valstybių padėtį ir kaip mes matome 
Rusijos evoliuciją.

Ar Pasaulio Demokratinė Unija turi didesnių tikslų, kaip 
išplėšti konservatizmą rytų Europoje, įskaitant ir Lietuvoje?

/ i h
Be abejo, yra ir toks tikslas. Pasaulio Demokratinė Unija 
(PDU) yra įsikūrusi anksčiau ir mes esame pateikę įstojimo 
pareiškimus j abi šias organizacijas. Bet čia vyks EDU 
konferencija.
Ką reiškia konservatorių tarptautinis susivienijimas? Taip 
pat kaip ir krikščionys demokratai, kurie turi savo 
susivienijimą Europoje ir kuris vadinasi Europe’s Peoples' 
Party (Europos liaudies partija - ELP), taip konservatoriai 
turi EDU. Tai yra sutelkimas jėgų, konsolidacija ir 
solidarumas, kad šitų partijų atstovaujami idealai, principai 
bei pažiūros būtų platinami ir apginti nuo tos pagrindinės 
opozicijos, kurią sudaro socialistai, socialdemokratai ar tai 
daugiau pabrėžiantis kolektyvizmas, tuo metu kai 
konservatoriai ir krikščionys demokratai daugiau pabrėžia 
žmogaus individualią atsakomybę, jo pilietinę atsakomybę 
ir jo individualinę iniciatyvą. Tos abi ideologijos viena kitą 
papildo ir yra abi reikalingos, ir būtų negerai jei kuri viena 
įsiviešpatautų. Matome, kad Europoje dažnai persveria 
socialistinės idėjos. Buvusi Sovietų sąjunga su visais 
satelitais dabar jungiasi į Europą. Jų iškraipyta sovietinio 
socializmo ideologija yra nukreipta į Europą, todėl 
reikalinga atsvara ir matomas suartėjimas tų abiejų 
dešiniųjų grupių: ELP krikščionių demokratų ir EDU - 
konservatorių. Kadangi vyksta tarptautiniai balansavimo 
procesai, o Lietuva dabar yra atvira europietiška valstybė, 
tai ir Lietuvoje tie patys procesai vyksta. Dvi pagrindinės 
dešiniojo centro partijos, konservatoriai ir krikščionys 
demokratai, glaudžiausiai bendradarbiauja, turi principinę 
koaliciją dabartiniame Seime, ir jau esame sutarę, kad taip 
bus ir busimajame Seime.

Kaip sekasi Tėvynės Sąjungai, būnant opozicijoje, švelninti 
LDDP veiksmus?

Čia kalbame apie veikimo ir to veikimo rezultatų puses. 
Viena, kad oponuojanti politinė jėga, kuri kritiškai vertina 
savo silpnybes bei trūkumus, negali pakeisti daugumos 
numatytos politikos arba jos sprendimų, bet kai kada 
padaro šiek tiek įtakos, švelnina arba padeda išvengti 
kraštutinumų. Valdžioje turime labai kraštutinio galvojimo 
metodo partiją, paveldėtą iš sovietinių laikų, kuri normaliai 
įpratus diktuoti. Kadangi ji sudaro daugumą, tai jai kartais 
net atrodo, kad ir galvoti nereikia. Ji primeta savo galią, 
nesiskaitydama su argumentais iš kitos pusės, ir taip padaro 
daug klaidų. Bet kartais pamato padarytas klaidas ir 
mėgina atsižvelgti į opoziciją, į padarytą kritiką ir pastabas, 
nors to niekad, niekad neprisipažįsta. Neprisipažįsta, kad 
galutinis įstatymas pakeistas taip, kaip anksčiau siūlė 
opozicija. Nesvarbu, mes matome, kad vis vien šiek tiek 
prisidėjome, kad būtų padaryta geriau. Čia svarbi ir 
visuomenės reagavimo pusė. Deja, mūsų galimybės pasiekti 
visuomenę per radiją ar televizija yra labai suvaržytos ir 
apribotos.
Yra ir antroji pusė. Tam tikrais laikotarpiais įvyksta 
rinkimai, ir žmonės gali pakeisti valdžią . Tai yra naujas 
patyrimas buvusiai Lietuvos komunistų partijai, nes ji 
anksčiau buvo amžiams, todėl dėl būsimų rinkimų LDDP 
pradeda atsižvelgti į rinkėjus ir bando jiems įtikti. Bet tam, 
kad jie taip darytų, reikia stiprios opozicijos, kuri galėtų 
juos iš valdžios išstumti, nes su silpna opozicija jie visiškai 
nesiskaitytų. Kadangi Lietuvoje ne taip kaip aplinkinėse 
valstybėse, opozicija yra stipri, tad LDDP karts nuo karto 
būna priversta savo diktatūrinius polinkius truputį pakeisti. 
Tai parodė savivaldybių rinkimai, ir tai yra perspėjimas 
valdančiai partijai, ir yra poveikis, kad jinai jau net pradėjo 
žadėti kitiems metams įvairiausių lengvatų rinkėjams: 
padidins pensijas, algas. Iš kur ji ims lėšų visa tai 
finansuoti, kai infliacija didėja, o gamyba krinta? Gal iš tų 
pačių užsienio paskolų, ar iš savo specialiai sukaupiamų 
fondų. Tuos pinigus prieš rinkimus pašvaistys, kad 
žmonėms įtikti, o paskiau atsiims. Bet žmonėms darys šiek 
tiek geriau, nes yra opozicijos spaudimas.

Artėja nauji Seimo rinkimai. Ar tikitės, kad viena partija 
sudarys Seimo daugumą ar bus sudarytos koalicijos?

Mažai tikėtina, kad viena partija galėtų sudaryti daugumą, 
ir ko mes tikrai tikimės, kad darbo demokratai, buvę 
komunistai, jau tikrai neturės tos daugumos Seime ir 
nebešokdins visų kaip dabar. Sunku spėlioti kaip susidarys 
koalicijos. Tie, kurie yra valdžioje, turi visus valstybės 
pinigus, ir jiems būtų labai lengva juos visus savo naudai 
paleisti, panaudoti savo reikalams. Dabartinė valdžia kuria 
satelitines, dukterines, neva naujas partijas su naujais 
vardais, bet mažai pakeistomis programomis, kad pritraukti 
balsuotojus, o vėliau nuves juos į tą pačią kairiąją koaliciją 
su LDDP. Dešinysis centras, kurio branduolys yra 
konservatorių-krikščionių demokratų ryšys, gali sustiprėti, 
jei prie jo jungsis smulkesnės dešiniosios partijos, o taip pat 
jos gali skilti. Matome kairiųjų pastangas sukiršinti 
mažesnes dešniąsias prieš didesnes, atskirti jas arba pavi—
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lioti, arba skatinti jas sudaryti naują, LDDP artimą, kairesnį 
centrą. Iš konservatorių pusės nusakome aiškią poziciją ir 
laikome atviras duris. Per savivaldybių rinkimus skelbėme, 
taip ir dabar kviečiame visas partijas į koaliciją, išskyrus 
LDDP. Tai yra mūsų istorinis uždavinys, nes Lietuvai labai 
pavojinga patikėti valdžią į LDDP rankas, kad kaip valstybė 
neprarastume savarankiškumo.
Tad mūsų tikslas yra dešinysis centras, ir dirbsime, kad 
smulkesnės dešiniosios partijos nebūtų nukirstos nuo 
kamieno.

Esate Tėvynės Sąjungos prezidentas. Ar žadate pasidaryti 
nepartiniu ir tapti visos Lietuvos prezidentu?

Niekad politikoje neturėjau didelių asmeninių ambicijų, nei 
neplanavau padaryti kokią politinę karjerą. Atėjo laikas, 
kuomet reikėjo įsijungti į politiką, ir tokį žingsnį padariau. 
Galbūt tas darbas man sekėsi ir kolegos pasitikėdavo 
manimi. Taip žmonės man patikėjo Sąjūdžio pirmininko 
pareigas, vėliau Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko 
ir Aukščiausios Tarybos aukščiausio pareigūno (ką nusakė 
laikinoji konstitucija) - valstybės vadovo pareigas.
Ateitis klostysis pagal reikalą. Jei matysiu, kad man 
nebūtina dalyvauti aktyvioje politikoje labai atsakingose 
pareigose, tai aš nebūtinai į jas turiu veržtis. Bet gali 
atsitikti, kad man siūlys eiti į tas pareigas, kandidatuoti, 
tada teks apsispręsti -dabar dar šiek tiek ankstoka.

Iki šiol susidarėin vaizdą, kad mes, išeiviai, esame atstumti 
nuo politinio bendradarbiavimo Lietuvoje. Ar turėtume 
jungtis į bendrą politinę veikią Lietuvoje ir jeigu taip, tai kaip?

Aš to labai norėčiau. Nuo to laiko, kai dar buvau Sąjūdžio 
pirmininkas, ir lankydamasis JAV, Mokslo ir kultūros 
simpoziume 1989m,. ir vėliau kreipdamasis į Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresus, aš nuolat kviečiau išeivius 
atvykti j Lietuvą, dirbti, ir ypatingai jaunimui rasti jų 
būsimo gyvenimo prasmę.
Sukurti valstybę nėra paprastas darbas. Tai labai didelis, 
sunkus, bet patrauklus uždavinys. Buvo jaunų žmonių, 
kurie atvažiavę dirbo labai nuoširdžiai. Aš mačiau jų 
džiaugsmą tame Lietuvos istorinio lūžio laikotarpyje, kada 
gimė valstybė, ir jie buvo to laikotarpio dalyviai ir 
liudininkai. Nėra abejonių, kad mes, dešiniojo centro 
pusėje, to visuomet norėjome ir norėsime.
Buvo tam tikrų stabdymų ar abejonių ir iš išeivijos pusės. 
Tas pilnai suprantama, kai žmonės yra įsikūrę, yra šeimos 
ryšiai ir kiti įsipareigojimai.
Aš puikiai žinau mano brolio ir sesers apsisprendimus. Jie 
mielai sugrįžtų į Lietuvą, ir nemato sunkumų tęsti gyvenimą 
lyg nenutrauktą. Tačiau Australijoje yra jų vaikai su 
šeimomis, vaikaičiais, o nutraukti tuos šeimyniškai artimus 
ryšius arba išlaikyti juos per tokį didelį atstumą jiems būtų 
per sunku.

Daugelis išeivių išvykdami paliko nekilnojamą turtą Lietuvoje, 
o dabar dėl įvairių priežasčių jo neatgauna. Ar ši situacija 
pasiliks, ar ji keisis?

Norėčiau, kad galimybės atgauti nekilnojamą turtą būtų 
gerinamos ir plečiamos. Mes tai darėme Aukščiausioje 

Taryboje, kur pradžioje apskritai buvo sunku išgauti 
nutarimą dėl turto grąžinimo. Buvo labai didelis 
pasipriešinimas iš kairiosios pusės: iš KP (Komunistų 
partijos) ir net iš socialdemokratų. Aš gerai prisimenu, kai 
tuometinis socialdemokratų pirmininkas prof. Antanavičius 
labai kategoriškai reikalavo jokio turto negrąžinti, arba 
statydavo tokius keistus krukdymus-reikalavimus, jeigu jau 
būtų nutarta grąžinti išlikusius namus, tai vėliau reikės 
grąžinti neišlikusius, arba išmokėti kompensacijas, kurių 
namai sudegė ar buvo nugriauti ar panašiai, nes kodėl tie 
žmonės turi būti likimo nuskriausti.
Racionaliai galvojant, jeigu išliko turtas, jis turėtų būti kuo 
greičiau sugrąžintas savininkams.
Jei jis tapo sunaikintas svetimos valstybės karo ar kitais 
veiksmais, tai likimo galia, ir gal tuomet reikėtų reikalauti, 
kad už tai turėtų būti kompensuojama tos svetimos 
valstybės, kuri tą turtą sunaikino.
Tad pirmiausiai mes turėjome spręsti išlikusio turto 
sugrąžinimą. Tie, kurie sako, kad Sąjūdis tuo metu turėjo 
balsų persvarą, nelabai teisingai kalba. Sprendimas grąžinti 
nuosavybes buvo padarytas su nelabai didele balsų persvara, 
o kad įstatymai būtų pravesti, reikėjo daryti tam tikrų 
kompromisų.
Per sovietinį laikotarpį buvo skiepijama, sąmoninta per 
mokyklas, per vadovėlius, per visokią komunistinę 
propagandą, kad Vakaruose yra kažkokie ponai Lietuvoje 
palikę dvarus, fabrikus, ir kad jų kova už nepriklausomybę 
tai tik dėl to, kad jie nori atgauti turėtą nuosavybę. Su šia 
galvosena reikėjo skaitytis, nes buvo gąsdinančių balsų, 
siūlančių paleisti žmonių balsavimui: ar grąžinti išeivių 
paliktą turtą, ar pasidalinti jį vietoje. Kitaip sakant, tai 
buvo dar vienas bandymas padaryti sovietinę revoliuciją 
per turto pasidalinimą ir nepripažinimą buvusių nuosavybės 
savininkų teisių.
Kompromise teko kai kuriuos turto grąžinimo reikalus 
apriboti ir įvesti nevisišką-nepilną turto restituciją. Už jau 
padarytą turto restituciją esame kaltinami ir dabar: 
neseniai LDDP politikos veikėjas Gediminas Kirkilas 
viename iš savo straipsnių pasakė, kad didžiausia blogybė 
tai buvo turto restitucija. O 1990m. pabaigoje, kai 
komunistų partija pakeitė savo vardą ir pasivadino LDDP, 
jų pirmas reikalavimas buvo negrąžinti žemės buvusiems 
savininkams. Tai buvo gruodžio pabaiga, išvakarės tų 
žiaurių sausio įvykių.
Štai ką aš norėčiau, kad jūs suprastumėt: žemės 

grąžinimo kelias buvo sunkus su daugybe trukdymų, 
sabotažų, stabdymų, gąsdinimų, tad nevisus sprendimus 
parlamente buvo lengva padaryti. Žemės apribojimus 
paskui mes didinom nuo 50 ki 80 ha, jei turėta miško ar 
vandenų, kad į tai būtų atsižvelgta; ir kiekvieną kartą ėjo 
arši kova, už kurios stovėjo dideli turtiniai grupių interesai, 
nes pasilikusi komunistinė nomenklatūra norėjo kuo 
daugiau to turto pasilikti sau arba pasilikti sau atviras duris 
tą turtą vėliau pasiimti. Kai praeity kovojome už turto 
sugrąžinimą savininkams, taip ateity, aš esu įsitikinęs, mes 
turto įstatymuose taisysime tai kas sugadinta ir juos 
tobulinsime.

Ačiū už pokalbį.

Eimutis Šova
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Vyriausybė nesutaria

Bronius Juodelis "Lietuvos Aidas", 1996 
01 10 iškėlė nesugyvenimą Lietuvos 
vyriausybėje.
Rašof'Neseniai spaudoje paskelbtas Lietu
vos Vyriausybės ministro pirmininko Adol
fo Šleževičiaus pareiškimas dėl jo indėlio 
atsiėmimo iš Lietuvos akcinio inovacinio 
banko dvi dienas prieš banko veiklos su
stabdymą parodo jo, kaip premjero, parei
gų nesupratimą,pabėgimą nuo jų, iškeliant 
virš jų savus, asmeninius interesus.
Kai buvo pereinama iš rublio į lito finan
sinę struktūrą, Lietuvos gyventojai prarado 
visas ilgalaikes santaupas bankuose, jas 
kompensavus juokingu vieno procento 
santykiu. Iki šios dienos Vyriausybė nedėjo 
ir nededa jokių pastangų šiam savų 
piliečių apiplėšimui (99 proc.) kompensuo
ti Lietuvai atgavus nepriklausomybę, iš
dygo nemažai bankų su fantastiškomis 
palūkanomis taupytojams suvilioti, be 
jokios valstybinės kontrolės ar apsaugos. Į 
tuos bankus, į nežinomą naujovę Lietuvos 
gyventojai vėl nešė savo paskutines 
santaupas. Ne vienas šių bankų sužlugo. 
Lietuvos žmonės vėl prarado sunkiai 
sukauptas santaupas. Atrodo, šių skaudžių 
pamokų turėjo užtekti Lietuvos 
Vyriausybei, kad apsaugotų gyventojus 
nuo savų ir svetimų plėšikų, vagių 
finansinėse institucijose. To neužteko.
Vėl kilo didžiausias skandalas bebaigiant 
1995 metus. Milijoniniai išeikvojimai 
dviejuose didžiausiuose Lietuvos komerci
niuose bankuose: Lietuvos akciniame ino- 
variniame ir "Utimpeks". Amerikos span- -------------------------------------------- —

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS IR 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis'.

ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB.

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

Tel.0181 402 9403 
Fax.0181 402 9403

dos pranešimu,išeikvota šimtas milijonų JAV 
dolerių! Vėl baisus gyventojų ir įmonių api
plėšimas! Premjeras A Šleževičius šią 
katastrofą "užuodė". Prieš dvi dienas savo 
indėlius atsiėmė. O kaip kiti? Visi kiti tegu 
"skęsta", kaip keleiviai torpedos pramuštame 
laive vidury vandenyno!
Lietuvos Vyriausybės premjerą galima lyginti 
su keleivinio laivo kapitonu. Jūrų tradicijos ir 
kapitono pareigos skęstant laivui reikalauja 
pirmiausia gelbėti keleivius, kapitonui 
paskutiniam apleidžiant laivą. Premjeras A 
Šleževičius pirmasis iššoko iš "laivo" į krantą 
ir tik pajutęs "žemę po kojom" pradėjo 
"skęstančiųjų gelbėjimą". Jo pareiškimas: 
"Kaip aš būčiau pasielgęs - vis tiek būčiau 
apkaltintas", - parodo, kad "kapitono”, šiuo 
atveju premjero, pareigos supratimas jam yra 
svetimas. Kas galėtų kaltinti premjerą A 
Šleževičių kaip pareigūną savanaudiškumu, 
tarybine ignorandja, jei jis dvi dienas ar 
žymiai ankščiau prieš Lietuvos akcinio 
inovacinio banko veiklos sustabdymą būtų 
daręs žygius savo ir kitų žmonių indėliams 
apsaugoti? O gal čia monetarinė diversija? 
Taip svarbioms Lietuvos Vyriausybės 
premjero pareigoms reikalingas asmuo, kuris 
pirmiausiai rūpinasi ne savo, bet visų 
valsybės piliečių gerove, jų apsauga nuo 
plėšikų bankuose, gatvėse ir valdžios 
Įstaigose. Tik tada galima tikėtis šviesesnės 
Lietuvos ir jos gyventojų ateities. Tik tada 
bus prasminga išeivijos parama ir užsienio 
investicijos Tik tada bus ko nors verti ir A v
Sleževičiaus kvietimai išeivijos jaunimui 
persikelti į Lietuvą, o senimui sugrįžti į 
gimtąjį kraštą".

_ nesutarimai tęsiasi

BNS, LA, "Lietuvos Aidas" 1996 01 10 
tęsia šią temą toliau: "Užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys pareikalavo 
Lietuvos ambasadoriaus Londone 
pasiaiškinti dėl kritinių pasisakymų apie 
Vyriausybės vadovą.
P Gylys pirmadienį nusiuntė laišką 
ambasadoriui Raimundui Rajeckui po to, 
kai diplomatas pareiškė, jog jam gėda 
atstovauti savo valstybei R. Rajeckas tai 
pasakė praėjusios savaitės pabaigoje 
dienraščiui "Respublika", komentuodamas 
premjero indėlio atsiėmimą iš krizės 
apimto LAI B, kuriame liko įšaldytos 
dešimčių tūkstančių piliečių sąskaitos. "Jis 
neturi nei padorumo, nei garbės, nei 
sąžinės", - sakė ambasadorius apie 
premjerą.
"Diplomatas nėra politikas ir politinių 
pareiškimų nedaro. Prieš darydamas 
tokius pareiškimus, ambasadorius turėjo 
įteikti atsistatydinimo pareiškimą", - sakė 
P Gylys.
Tačiau paklaustas ar ketinama atšaukti R. 
Rajecką iš Londono, ministras atsakė, jog 
"tas klausimas vadovybėje dar nesvarsto
mas".
Akademikas R. Rajeckas ambasadoriumi 
Didž Britanijoje paskirtas 1994 metų 
vasarį. Per prezidento rinkimus jis 
vadovavo A Brazausko rinkimų štabui, o 
jam laimėjus, iki paskyrimo j Londoną 
dirbo Prezidento vyriausiuoju patarėju. 
Pats P Gylys žada "rasti jėgų bendram 
darbui valstybės labui" su premjeru A 
Šleževičiumi, iš kurio Vyriausybės pa
geidavo atsistatydinti. P Gylys, kurio 
atsistatydinimo Prezidentasnepriėmė,sako 
esąs pasirengęs toliau dirbti, nors nekeičia 
savo kritinės nuomonės apie premjero 
"politinę ir moralinę klaidą".
P Gylis pareiškė, kad jo apsisprendimas 
pasitraukti iš Vyriausybės buvo nukreiptas 
"prieš veiksmą, o ne žmogų", be to, savo 
veiksmais jis "neperžengė tam tikros ribos 
ir pasiliko vietos manevrui"'. Ministras 
perspėjo neatskleisiąs visų savo veiksmų 
motyvų nes "partinėje šeimoje ir vyriausy
bėje yra klausimų, kurie turi likti viduje". 
Ministras užtikrino, kad pagrindinis 
užsienio politikos prioritetas - integracija į 
Europą - nesikeičia.
Kad ir kas būtų URM vadovas "Lietuvos 
užsienio politikos kryptis nesikeis. Ta 
kryptis susiformavo veikiant visiems 
geopolitiniams veiksmams - tai integracija 
į Europą, kurios erdvė mums teikia 
saugumo perspektyvas”, sakė P Gylys.
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SAVO ŽVILGSNIS IŠ 
ŠALIES

Kiek teko keliauti po Angliją, apsistoti 
viešbučiuose, nakvoti B&B, pasakysiu 
nuoširdžiai, niekur nesutikau tokių 
malonių žmonių ir šeimininkų, tokios 
šiltos aplinkos, kaip Lietuvių sodyboje. 
Ką ten sodyboje - rūmuose, kuriuos 
tik svajonėse regėt, paveiksliukuose ar 
filme apie didikus pamatyt. Širdis 
atsigauna pasikalbėjus su eruditu 
kunigu, daug menedžerių, redaktorių, 
gerų ir nelabai viršininkų sutikusiu ir 
pergyvenusiu, visad įvykių sūkuryje 
buvusiu Stasiu - tikra vaikščiojančia 
lietuvių išeivijos kronika, Liudvigu, 
broliais latviais - negausios šeimos, 
gyvenančios sodybos nariais.
Kūčių vakarienė, pagal lietuviškus 
papročius paruoštas vaišių stalas, 
rimtis ir susikaupimas maldoje, 
džiaugsmingi Kalėdiniai pietūs - visa 
tai ramios sodybinės idilijos atributai. 
Tikras tėviškės lopinėlis svetimoje 
žemėje. Už stalo plevena anglų kalba, 
iš grotuvo sklinda lietuviškos 
melodijos. Nenustebom, kad be mūsų, 
Kūčių vakarą nebuvo nė vieno 
šalimais ar tolėliau gyvenančio 
lietuvio.
Kūčios šeimos šventė. Ramu ir miela. 
Tik ar tvirti šios ramybės pamatai? 
Lietuvių išeivijos merdinčioje spaudoje 
vis daugiau atsiranda pasiūlymų 
parduoti sodybą. Tad kokie narsuoliai 
ryšis čia apsistoti senatvei, kaip buvo 
planuota ją perkant, kai neužilgo gali 
vėl prireikti kraustytis. Užtenka 
audringos jaunystės, viskam savas 
laikas. Senatvėje negali tapti čigonu. 
Uždaryti Lietuvių namai Londone, 
prie sužlugimo ribos išeivijos spauda, 
vargiai galą su galu besudurianti 
Lietuvių sodyba - ne tokią ateitį 
regėjo išeiviai, dėdami sunkiai 
uždirbtą svarą šiam turtui įsigyti. Ko 
verti besisvečiuojančių Lietuvos par
lamente pamokymai kaip valdyti šalį, 
kai pas save namuos nesugeba 
susitvarkyti su keliais pastatais?
Daugelį metų entuziazmas buvo 
išeivių veiklos varančioji jėga, bet kad 
ratai suktųsi jam priblėsus, reikėjo 
padėti tinkamus pagrindus - sukurti 
efektyvią ūkininkavimo sistemą. 
Negalima sakyti, kad jos nėra, bet 
pasekmės kalba pačios už save apie 
jos efektyvumą.
Kas labiausiai suinteresuoti turėti 

kultūrinius židinius, spaudą, 
susibūrimo vietas svetimame krašte, 
toli nuo Lietuvos? Be abejo, 
prieškario ir pokario emigrantai. 
Abejoju dėl antrosios jų kartos, o jau 
trečioji iš viso sunkiai suvokia, kas tai 
yra Lietuva. Teatleidžia tie mano 
broliai, kuriems lietuvybė neatsiejama 
būtis, už tokius apibendrinimus. 
Nepavydėtina išeivio dalia. Anglams, 
dėl netobulos kalbos, o ir kitų 
priežąsčių jie liks "bloody foreigners", 
Lietuvoje irgi jaučiasi svetimi ir 
daugiausiai reikalingi tol, kol turi 
pinigų. Lietuvių namai, Sodyba, 
spaustuvė jiems buvo būtini. Būtent 
išeiviams turime būti dėkingi už 
didžiulį indėlį Lietuvos kultūrai ir 
nepriklausomybės atgavimui. Žinoma, 
norėtų jie matyti savo vaikus ir anūkus 
tokiais pat tėvynės patriotais ir jų 
pradėto darbo tęsėjais, bet gyvenime 
yra kitaip. Geras pavyzdys - jaunieji 
skautai. Daugeliui lietuvių kalbos 
mokėjimas apsiriboja mintinu 
skanduočių iškalimu. Kiek antros ir 
trečios kartos lietuvaičių dalyvauja 
tautiniuose šokių ir dainų rateliuose? 
O ar iš vis tokie egzistuoja? Tai kurgi 
tie vandenys, kurie papildytų išeivijos 
lietuviškosios veiklos upę?
Atsakymas pats peršasi. Tai naujoji 
išeivių karta. Kadangi naujieji išeiviai 
yra visai neorganizuoti, kitaip tariant 
neturi savos organizacijos, protinga 
pradėti juos burti po DB Lietuvių 
Bendruomenės vėliava. Registracija, 
narystės mokestis, financinis veiklos 
rėmimas, dalyvavimas sprendžiant 
bendruomenės reikalus su balso teise - 
tokios turėtų būti nario teisės ir 
pareigos. Kvietimai galėtų būti 
platinami Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Londone, sodyboje, spaudoje. 
Lietuviams nebūdingas skubotumas 
sprendimuose, todėl nereikia tikėtis 
žaibiško rezultato. Kiekvienas turi 
matyti naudą priklausydamas 
bendruomenei. Vyresniosios kartos 
išeivių sąjunga su naujosios kartos 
išeiviais turėtų pasitarnauti lietuvybės 
veiklai.
Visada lengviausia duoti patarimus, 
tačiau dabar, kai kalbama apie tiek 
lėšų ir energijos pareikalavusius, 
labiau dvasinę nei materialinę vertę 
įgavusius pastatus, negali likti 

abejingas. Juos reikia išsaugoti visomis 
įmanomomis priemonėmis tuo pat 
metu peržiūrint ir patobulinant 
ūkininkavimo sistemą.
Menedžeriams neužtenka būti tik 
sąžiningiems ir gerbiamiems. Norint 
efektyviai ūkininkauti, reikia tam 
turėti dar ir gabumų, veiklos (biznio) 
planą, įtikinti valdybos narius jo 
realumu ir jo laikytis veikiant. Taipogi 
nevalia visko "suvalgyti" - būtina skirti 
dalį lėšų investicijoms. Gal tada 
neiškils diskusijų - ką geriau parduoti 
- Lietuvių namus ar Sodybą. Praverstų 
turėti gerai apmokamą revizorių, kuris 
kontroliuotų, tiksliau pasakius,tikrintų 
menedžerių ir visos organizacijos 
financinę veiklą. Tai turėtų būti 
nepaperkamas ir ypatingai sąžiningas 
žmogus, kuris duotų rekomendacijas ir 
ataskaitą valdybai ir būtų renkamas 
visuotiniame narių susirinkime. Šis 
pasiūlymas nėra dviračio išradimas. 
Tai tik vienas iš ūkininkavimo 
principų - pasitikėk ir tikrink. Manau, 
kad tada nebeliks mįslių į kieno kišenę 
nuplaukė bendruomenės tūkstančiai, 
kas atsakingas už spaustuvės įrengimų 
"išparceliavimą" ir 1.1.
Baigdamas norėčiau atsiprašyti tų 
tėvynainių, kuriuos užgavau savo 
žodžiais, pasveikinti su praėjusiomis 
Šv. Kalėdomis ir palinkėti laimės ir 
vienybės Naujuosiuose.

Marijus Jusionis

Pripažinimas pirmajai lietuviškai 
knygai

1996-1997 metų UNESCO savo 
kalendoriuje tarp 50 žymiausių datų 
įtraukė ir 1547m. Prūsijoje išleistą 
Martyno Mažvydo Katekizmą, pirmąją 
lietuvišką knygą. UNESCO būstinėje 
Paryžiuje, Lietuva surengs tos knygos 
450m. jubiliejinę parodą, yo pačioje 
mūsų tėvynėje tą brangią sukaktį švęs 
su plačiausia programa. Tai ir mes 
"Mažąja Lietuva" vadinamojoje savo 
Sodyboje, turėtume švęsti ne poetą 
škotą Burns, o mūsų Martyną 
Mažvydą ir jo Katekizmo sukaktį. 
Renginių niekad nebūtų perdaug. 
Pernai nepaminėjom 400 metų 
sukakties Mikalojaus Daukštos 
Katekizmo, pirmosios katalikiškos 
lietuviškos knygos Lietuvoje. Lietuva 
plačiai paminėjo. M. 13^
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Lietuvių Kronika
Aukos spaudai
Pirmos aukos naujam "EL":
V.Keris.........  £50.00
J.Maslauskas.......  £ 5.00
Kun.K.Senkus.......  $15.00

MANČESTERIS
Sausio 7 d. Mančesterio Socialinis Klubas 
turėjo metinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba bei revizijos komisija padarė 
pranešimus, išnagrinėjo klubo reikalus ir 
išrinko valdybą 1996 metams.
Susirinkimą atidarė klubo pirmininkas 
APodvoiskis. Pasveikino susirinkusius 
Naujųjų Metų proga ir pakvietė visus tylos 
minute pagerbti mirusius klubo narius. 
Susirinkimui pirmininkavo 
V. Bernatavičius, protokolą rašė 
S.Sasnauskas. Balsus skaičiavo 
A. Jakimavičius, J.Duoba ir 
APodvoiskienė. Paskutinio susirinkimo 
protokolą, vietoj mirusio skyriaus 
sekretoriaus A.Vigelskio, skaitė 
VBematavičius. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė VBematavičius (Revizijos 
komisijos pirmininkas).
Klubo pirmininkas APodvoiskis padarė 
pranešimą apie praėjusių metų klubo 
veiklą. Paaiškėjo, kad klubo veikla buvo 
gyva. Surengta 12 minėjimų. Klubas ir 
organizacijos turėjo susirinkimus ir 
posėdžius. Surengta daug privačių balių, ir 
išvyka pas Bradfordo lietuvius. Anglai 
visus metus mokėsi šokti, tai davė klubui 
pajamų. Klubą aplankė tautiečiai iš 
Lietuvos ir provincijos. Vagys iš kamarų 
išnešė įrankius. Vagys mūsų klubą aplanko 
dažnai. Sutaisyti ir nudažyti kai kurie 
klubo langai, išvalyti kilimai. Dar reikia 
sutaisyti nutekėjimo vamzdžius ir atlikti 
dažymus viduje. Padėkota visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
klubo darbų ir išlaikymo.
Iš sekretoriaus pranešimo paaiškėjo, kad 
klubas, nors turėjo daug išlaidų ir sąmata 
rodė nuostolį, tačiau baigė metus su £1146 
pelnu. Revizija trūkumų nerado.
Susirinkimui pageidaujant ir senai valdybai 
sutinkant, valdyba ir revizijos komisija liko 
tos pačios. Vienas vyresnis narys mirė. Į 

valdybą darinkti J.Šablevičius ir K Pažėra. 
Revizija: VBematavičius (pirm.), 
J.Pbdvoiskis ir S.Sasnauskas.
Naujai valdybai linkime sėkmės.

APodvoiskis

MŪSŲ MIRUSIEJI
A+A BRONIUS AUKŠTIEJUS 

1995 m. gruodžio 11 d. nuo vėžio mirė 
B.Aukštiejus, eidamas 76-tus metus. 
Velionis gimė 1920 m. birželio 14 d. 
Petuniškės kaime, Raseinių apskrityje. Po 
karo iš V Vokietijos 1947 m. atvyko į 
Angliją. Susituokė su pr. m. mokytoja 
Anne Malloy ir susilaukė sūnaus Bruno. 
Palaidotas gruodžio 18d. iš Servite 
bažnyčios Mostono kapinėse šeimos kape.
A+A ALEKSAS JONAS SIMONAITIS 

1995 m. gruodžio 24 d. nuo gangrenos 
mirė AJ.Simonaitis, eidamas 72-rus 
metus. 1981 m. į koją įsimetė gangrena ir 
amputavo. Vėliau įsimetė į kitą koją, bet 
operuoti neleido. Velionis gimė 1924 m. 
birželio 2 d. Šiauliuose. Iš Lietuvos išvyko 
1943 m. Atvyko į Angliją 1947 m. ir 
susituokė su vietine angle Clare Dolan ir 
susilaukė 4 sūnų ir 2 dukterų.
Šiais metais sausio 2 d. sudegintas 
krematoriume po bažnytinių apeigų St 
Thomas More bažnyčioje.

A+A ANTANAS SIMONAS 
ANDRIUKAITIS

1995 m. gruodžio 26 d. nuo smegenų 
vėžio mirė AS. Andriukaitis, sulaukęs 81m. 
amžiaus. Velionis gimė 1914 m. spalio 
22d. Mančesteryje. Su tėvais sugrįžo į 
Lietuvą ir gyveno Kudirkos Naumiestyje, 
vėliau Marijampolėje. Apsivedė ir 
susilaukė 3 sūnų ir 1 dukters. Žmona 
mirė. Atvykęs į Angliją, vedė rumunę 
Kristiną Mihailescu.
Sudegintas krematoriume sausio 4 d. 
Pomirtines apeigas St Chad’s bažnyčioje ir 
krematoriume atliko kan. VKamaitis.
Ilsėkitės ramybėje - Mančesterio lietuviai.

Kan. VKamaitis 
1995 m. Mančesteryje ir apylinkėje mirė 
11 tautiečių. Paskutinių 3 metų 
laikotarpyje mirė 33.

NOTHNGIIAMAS
Sausio 13 ir 14 d. Nottinghamo Židinyje 
pamaldose prisiminti prieš 5 metus 
Lietuvoje už laisvę žuvusieji 13 tautiečių. 
Po sekmadienio pamaldų anų įvykių gyvi 
liudininkai dr. Rita ir inž. Darius 
Furmonavičiai, kurie dabar gilina mokslus 
Nottinghamo universitete, perdavė 
pamaldų dalyviams anų metų didvyriškus 
įvykius.
PAMALDOS Londone
Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road.
Tel: 0171 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai 
Artimiausia požeminė stotis : 
Bethnal Green centrinė linija.
Autobusai iš miesto centro : 26, 48, 55.
Nottinghame, Židinyje 
sausio 28 d. 11.15 vai 
vasario 4 d. 11.15 vai 
vasario 18 d., už Lietuvą 11.15 vai 
Už Stoke-on-Trento lietuvius, Židinyje 
sausio 27 d. 8 vai ryte
vasario 3 d.,10 d.,17 d., 24 d.- 8 vai ryte, 
kovo 2 d. 8 vai ryte
Mansfielde, Šv.Pilype, Chesterfield Road 
South
sausio 28 d. 14.30 vai
Northamptone, Šv. Lauryne, Craven St 
vasario 4 d. 18 vai
Mančesterije - sausio 28 d., 1230 vai 
Bradforde - vasario 4 d.,1230 vai 
Eccles - vasario 11 d., 1215 vai 

*********

Gruodžio 30 d. iš Lietuvos atvykusi 
Regina Čerbinskaitė sukūrė Willenhall, 
Wolverhamptone katalikišką šeimą su 
Krišna Appadoo. 

*********

Pataisymas: praeitame "EL" numerije 
buvo padaryta klaida. "Gintarėlių" 
aprašyme buvo duotas jų vadovės Nijolės 
Vainoriūtės neteisingas tel numeris.
Turi būti: 01703-615225
Redaktorius atsiprašo už padarytą klaidą.
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