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Premjerui Šleževičiui už nesąžiningumą
keliama byla

BNS duomenimis Generalinė Lietuvos prokuratūra premjerui Šleževičiui kelia baudžiamąją bylą dėl
naudojimosi tarnybine padėtimi ir dėl didesnių negu nustatyta banke procentų.

Informacija gauta 1996.1.26.
Po pokalbio su Prezidentu 
Algirdu Brazausku Jo spaudos 
atstovė Lidija Šabajevaitė 
pranešė: "vyriausybės pakeiti
mas neišvengiamas, Prezidentas 
laukia Premjero A. Šleževičiaus 
atsistatydinimo pareiškimo".
Kiek Prezidentas ketina laukti 
Premjero pareiškimo, ji nenurodė. 
Adolfas Šleževičius per Lietuvos radiją 
šį pranešimą paneigė, pareikšdamas, 
kad "su Prezidentu tokių kalbų 
nebuvo" (BNS).
LIETUVOS RYTE Sakalauskaitės 
publikacijoje teigiama, jog vakar 
"Lietuvos rytas" sužinojo, kad 
pirmadienį vakare Prezidentas 
Algirdas Brazauskas savo darbo 
kabinete pasiūlė Adolfui Šleževičiui 
iki trečiadienio parašyti atsistatydini
mo pareiškimą, tų pačių šaltinių 
tvirtinimu, "Premjero atsistatydinimo 
data turėtų būti pirmasis vasario 
mėnesio dešimtadienis". Sakoma, kad 
Prezidentas šios informacijos nei 
patvirtino, nei paneigė, o A.Šleževičius 
neigė, kad Prezidentas nurodė 
konkrečią pareiškimo įteikimo datą. 
"Jaučiu didžiulį moralinį spaudimą, 
todėl žmoniškai svarstau tokią 
galimybę" - sakė A.Šleževičius.
Vėl remiantis "patikimais šaltiniais" 
teigiama, kad Generalinė prokuratūra 
vis dėlto ketina kelti bylą 
A.Šleževičiui.
RESPUBLIKOJE apie tai taip pat 
rašoma publikacijoje "Paskutinė 
Prezidento ultimatumo diena". 
Laikraštis primena, kad jau buvo 
rašyta apie Prezidento ir premjero 
susitikimą, kuriame "A.Brazauskas ne 
kartą daužė kumščiu į Stalą, o 
Šleževičius didesnę audiencijos dalį 
praleido stovėdamas". Paaiškėjo, kad 
Premjeras bandė nesėkmingai 
prikalbėti Prezidentą, kad duotų jam 
savaitę pagalvoti ir dėl savo ir dėl 
vidaus reikalų ministro atsistatydini
mo. Toliau rašo, kad tuo klausimu 
preliminarios konsultacijos įvyko tą 

patį vakarą "nedidelėje grupelėje su 
LDDP frakcijos vadovybe" ir kad ten 
"išreikštas vieningas palaikymas 
Premjero "dvikovoje" su Prezidentu". 
Čia taip pat teigiama, jog dėl 
Premjero atsistatydinimo buvo sutarta 
dar sausio 2-rą dieną, "tačiau 
Prezidento aplinkai nesutikus su 
LDDP vadovybės siūlymu sužaisti 
"atsistatydinimą", (t.y. A.Brazauskas 
turėtų jo nepriimti), A.Šleževičius 
atsisakė rašyti tokį pareiškimą.
Šia tema DIENOJE R.Ramelienė 
rašo, kad iš spaudos , informacijos bei 
radijo pranešimų galima būtų 
susidaryti tokią išvadą: "Prezidentas 
laukia Premjero atsistatydinimo 
pareiškimo, kurio šis net nežadėjo 
rašyti"?
Radijo laidoje pats Premjeras teigė: 
"Su Prezidentu tokių kalbų nebuvo ir 
jokios datos nebuvo nurodytos".
Tuo tarpu Prezidento atstovė spaudai 
L.Šabajevaitė, pasak BNS pranešimo, 
sakė, jog "Vyriausybės pakeitimas 
neišvengiamas, Prezidentas laukia 
Premjero Adolfo Šleževičiaus atsista
tydinimo pareiškimo", o negavęs jo, 
Prezidentas pats ketina pasirašyti 
dekretą dėl Vyriausybės vadovo 
nušalinimo ir pateikti jį svarstyti 
Seimui.
Manoma, kad tie klausimai buvo 
aptarti vakar vykusiame prezidento 
susitikime su dešimties rajonų ir 
miestų LDDP tarybų pirmininkais, 
tačiau "po valandos trukusio pokalbio 
valdančios partijos atstovai su 
žurnalistais bendrauti nebuvo 
nusiteikę".
Tik Vilniaus miesto tarybos 
pirmininkas, Seimo LDDP frakcijos 
seniūno pavaduotojas A. Kunčinas 
sakęs, kad pokalbyje "daug kur 
nuomonės nesutapo". Kitų susitikimo 
dalyvių teigimu, Prezidentas 
A.Šleževičiaus klausimu pažadėjęs iki 
vasario pradžios jokių sprendimų 
nedaryti. Pasak šio pranešimo, "šiuo
metų beveik sutartinai Premjerą remia 

 

ir Se'infg^ąEętfos nariai".

Kitoje apie Premjero "kaltę" pateiktoje

t į

informacijoje sakoma, jog Seimo 
ekonominių nusikaltimų komisijos 
pirmininkas pareiškė, kad dėl 
priešlaikinio indėlio iš LAIB 
atsiėmimo nematąs Premjero kaltės ir 
dėl to kaltino jo padėjėją J.Palionį. 
LIETUVOS RYTE A.Jonušą rašo: 
"piktnaudžiavimas tarnyba: iškelta 
baudžiamoji byla". Čia teigiama, kad 
sprendimas buvo priimtas dar užvakar, 
tačiau nuspręsta dar dieną palaukti, 
"suteikiant Premjerui paskutinę 
galimybę - iki vakardienos 9 vai. ryto 
į prokuratūrą pristatyti žadėtus 
dokumentus, galinčius pakeisti 
susikomplikavusią jo padėtį". Bet jokių 
dokumentų nebuvo pristatyta.
Laikraščio žiniomis, iškelti 
baudžiamąją bylą buvo norima "prieš 
gerą savaitę", tačiau Generalinės 
prokuratūros vadovai, "iškviesti į 
Prezidentūrą, jie grįždavo jau su 
Prezidento nuomone - bylos iškėlimas 
buvo vis atidėliojamas".
Toliau pateiktoje R.Sakalauskaitės 
publikacijoje "Prezidentas ryžtingas - 
premjeras turės pasitraukti".
RESPUBLIKOJE tie klausimai 
kometuoj ami publikacijose "Laiminga
sis" indėlininkas A.Šleževičius vėl 
meluoja ir šmeižia spaudą", "Į Prezi
dento ultimatumą atsakyta... kompli
mentais", "Kuo pats kvepia, tuo kitą 
tepa".
Kitame straipsnyje pateikiami 
sociologijos apklausos duomenys. Į 
klausimą, "ar A.Šleževičius ir kiti 
valstybėsveikėjai, atsiėmę terminuotus 
indėlius... turėtų atsistatyti ar ne?" 80% 
apklaustų atsako teigiamai, 9% 
neigiamai ir 11% neturi nuomonės. 
DIENOS redakcijos skiltyse telpa 
pasisakymas: "įvykių raida perša 
išvadą, kad nėra Prezidento ir 
Premjero priešpriešos ar nesutarimo". 
Daug aiškiau matyti, kad byra nuolat 
vieningai besiskelbianti LDDP.
Artėjantys rinkimai veikia frakciją ir 
nervina dabartinius Seimo
išrinktuosius. Galbūt ir juos įsuko 
svetimų pinigų skaičiavimo aistros 
verpetai.
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2 Lietuvos bankai atsidaro ir užsidaro
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 

du dalykai iš karto atkreipė 
užsienyje gyvenančių tautiečių 
dėmesį - daug kartų padidėjo 
leidžiamų laikraščių skaičius ir 
bankai pradėjo augti kaip grybai po 
lietaus.

Viskas, žinoma, susitvarko natūra
liai - jeigu laikraščio niekas 
neperka, jis sustoja eiti. Niekas dėl 
to nenukenčia - galbūt tik leidėjai 
truputį nudega pirštus. "Europos 
Lietuvis" leidžiamas Lietuvoje buvo 
geras pavyzdys.

Su bankais yra kitaip - žmonės į 
juos deda savo pinigus ir, kai jie 
užsidaro, indėlininkai praranda savo 
santaupas. Tai nėra nieko naujo - 
dėl įvairių priežasčių tokie patys 
įvykiai atsitinka visame pasaulyje. 
Per paskutinius tris ar keturis metus 
keli tarptautiniai bankai 
subankrutavo ir čia, Anglijoje.
Komunistų režimui pasibaigus, 

Rusijoje bankų skaičius tiesiog 
išsprogo. Lietuvoje, ir greičiausiai 
kituose išsilaisvinusiuose Rytų 
kraštuose, nemažas tų bankų 
skaičius buvo atidarytas ne tiek 
pramonei ar žemės ūkiui paremti, 
kiek, prižadėjus didelius nuošim
čius, pripildyti tų, taip vadinamų 
"bankininkų", kišenes.

Faktas tačiau yra, kad tokius 
nuošimčius joks bankas pasaulyje 
negali mokėti ir to pasekmėje bankai 
turi užsidaryti. Nukenčia, žinoma, 
investuotojai.
Paskutinėmis spaudos žiniomis 
Lietuvoje šiuo metu iš 27 registruotų 
bankų veikia tik 15. Kiti jau yra 
užsidarę, apgaudami 44 tūkstančius 
investuotojų., iš kurių yra pagrobta 
apie 100 milijonų litų, 23 milijonai 
JAV dolerių ir vienas milijonas 
vokiečių markių.

Juridiniai organai dabar tiria 
Aurabanko, Vakarų, Kredito ir 
Komercijos Kredito bankų bylas. 
Paskutiniu laiku šis bankų klausimas 
vėl iškilo. Lietuvos banko valdyba 
atšaukė leidimą tęsti operacijas ir 
sustabdė veiklą vieno didelio 
komercinio banko - "Litimpeks". 
Taip pat neseniai, tik gruodžio 20 d., 
Lietuvos bankas nutarė kuriam 
laikui apriboti Lietuvos akcinio 
inovacinio banko, LAIB, operacijas. 
Pagal Lietuvos banko pranešimą "šis 

pristabdymas bus atšauktas, kai bus 
baigtas LAIB restruktūrizavimas.

Pagal pranešimą LAIB, vienas iš 
didžiausių Lietuvos komercinių 
nevalstybinių bankų, aptarnavęs net 
47% energetikos įmonių, atsidūrė 
prie "rizikos slenksčio", nes banko 
vadovybė buvo neatsakingai 
išdavinėjusi kreditą. Abu bankai 
buvo įvardinti kaip nemokūs 
("Diena").

Šie įvykiai dar daugiau paveikė 
nepasitikėjimą bankais. Abiejų 
bankų pirmininkai yra suimti ir 
apkaltinti turto iššvaistymu 
("Diena").

Šių bankų padėtis greičiausiai 
buvo žinoma ir anksčiau, bet 
neperseniai Lietuvos banko vadovas 
kėlė šampano taurę ir valgė ikrus su 
pagrindiniais šių bankų veikėjais ir 
su jais viešai fotografavosi. Dabar 
šių komercinių bankų vadai yra 
Lukiškių kalėjime "ant gultų", o 
Lietuvos banko vadovas irgi buvo 
labai kritikuojamas ("Lietuvos 
Aidas").

Lietuvos bankų krizei yra daug 
priežasčių - bloga bankinimo 
sistema, blogų paskolų našta, nieko 
nevertų banko vertybinių popierių 
pardavimas, periodiškas paskolų 
davimas firmoms, turinčioms 
kontaktus su nusikalstančiomis 
struktūromis, realaus pagrindo 
neturinčios bankų garantijos. 
Atsiradę nuostoliai verčia manyti, 
kad didžiausią smūgį Lietuvos bankų 
sistemai davė patys bankininkai 
(Z.Mažutis "Lietuvos Rytas").

Yra sakoma, kad valdžia padės 
komerciniams bankams, bet ji tą gali 
padaryti tik iš mokesčius mokančiųjų 
kišenių. Lietuvoje šiandien yra 
dažnai kalbama apie korupciją, 
kyšius. Mums, gyvenantiems 
išeivijoje, ir tautiečiams Lietuvoje 
yra nesunku įsivaizduoti kas darysis 
kai tokia parama bus dalinama. Čia 
tuojau įsivels asmeniški pageida
vimai, grupių, bei užsienio finansinių 
institucijų interesai.
Nereikia galvoti, kad Lietuvos 

valdžia dėl tokios padėties yra 
abejinga. Karštos diskusijos įvyko 
seime ir du atstovai net "pasikeitė 
antausiais". Prezidentas susirūpino 
bankų problemomis ir įpareigojo 
Lietuvos banką ir vyriausybę jas

Henrikas Vaineikis

išspręsti. Jis ne kartą pabrėžė, kad 
bankų sistemos padėtis nėra 
katastrofiška. Bet J.Dusevičiui kyla 
mintis ("Diena"), kad Prezidentas 
"gerai neįvertina ar nesupranta 
kokios rimtos yra bankų problemos 
ir kokią įtaką jos gali turėti Lietuvos 
ekonomikai ir žmonėms". Juk ir 
anksčiau dideli vyrai yra sakę, kad 
"krizės nėra ir negali būti".
Amerikos lietuviai, bankinimo 

specialistai perspėjo, kad kai kurie 
Lietuvos bankai yra panašūs į graikų 
legendos Augijos arklides ir juos 
"reikėtų gerai išmėžti". Tai yra 
sutvarkyti arba uždaryti.
Lietuvoje, kaip buvo minėta, 

žodžiai korupcija, nesąžiningumas 
yra labai dažnai vartojami,ką po ilgo 
komunistinio režimo galima suprasti. 
Mažas skaičius lietuvių, atgavus 
laisvę ir nebegrėsiant Sibirui, yra 
pasidarę gobšūs ir nesąžiningi. Bet 
šių eilučių autoriaus nuomone, 
daugumas yra praradę iniciatyvą ir 
nebežino kaip tokioms institucijoms 
vadovauti. Sovietų išauklėti 
"specialistai", galbūt išskyrus 
technologiją, labai dažnai specialistai 
nebuvo - jie darė ką Maskva jiems 
diktavo. Jeigu viską išpildė ligi 
paskutinės raidės - gerai. Jeigu ne, 
tai pasidarė "liaudies priešai" ir 
dirbo Sibire nemokamai.

Mes gerai atsimename, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, daug 
Vakarų, ypatingai Amerikos lietuvių, 
įvairių sričių specialistų buvo 
pasiryžę padėti Lietuvai, bet Lietuva 
jų atsisakė

Šiandieniniai Lietuvos specialistai 
dar tebėra sovietų išauklėti. Galbūt 
technologijoje ir medicinoje jie yra 
atsiekę tokį pat lygį kaip kolegos 
Vakaruose, bet teisininkai, 
ekonomistai dar turi daug 
pasimokyti.

Neaišku ką sovietų teisininkai 
darė. KGB pasmerktų tremtinių jie 
tikrai negynė, o ekonomistai irgi 
nėra laurų vainikų užsitarnavę. Jie 
net Sovietų Sąjungai nesugebėjo 
padėti, nes kaip visi gerai žinome, 
jos ekonomika prieš pabaigą buvo 
visai subankrutavusi.

Mes išeivijos lietuviai didelių 
nuošimčių neieškome, nes 
suprantame, kad tie, kurie juos 
prižada, patys subankrutuoja.
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TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS KONSERVATORIŲ) 
SPAUDOS TARNYBOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Tėvynės Sąjungos valdybos 
pirmininkas G. Vagnorius šiandien 
spaudos konferencijoje sakė, kad šiuo 
metu bręsta '’žiauri" pinigų arba 
valiutos krizė, kurios pasekmės bus 
daug sunkesnės nei atskirų bankų 
griūtis. Pasak jo, ši krizė pasireiškia 
pinigų stygiumi bankuose ir valiutos 
išėmimu iš bankų bei valstybės 
valiutos fondų. Siekdama sustabdyti 
krizę, Vyriausybė ėmėsi tam tikrų 
veiksmų, tačiau jie, G. Vagnoriaus, 
nuomone, yra perimti iš sovietinių 
laikų (jei pinigai iš bankų išimami, tai 
siekiama jų išėmimą uždrausti) ir 
krizę gali dar labiau pagilinti ar net 
sukelti paniką. Jis pranešė, kad šiuo 
metu yra paruoštas įstatymo projektas, 
kuris draustų iš bankų grynais pinigais 
paimti daugiau nei tris tūkstančius 
litų. "Vien tokio įstatymo svarstymas 
Seime bent kiek susigaudančiam 
įmonininkui bus ženklas, kad reikia 
skubiai pasiimti pinigus" - kalbėjo G. 
Vagnorius.

"Mes kategoriškai nepritariame 
tokiems įstatymo projektams, kurie 
neturi nieko bendro nei su mokesčių 
administravimu, nei kova su 
nusikalstamumu" - sakė jis.

Remdamasis Pasaulio banko 
atstovo nuomone, G. Vagnorius pažy
mėjo, kad bankų krizei įveikti 
neužtenka vien programos sustabdytų 
bankų veiklai atstatyti - reikalinga 
bendresnė ekonominė programa, taip 
pat reikia pakoreguoti vykdomą 
ekonominę politiką. G. Vagnorius 
sakė, jog Tėvynės Sąjunga pateikė 
Prezidentui siūlymus, ką reikėtų 
nedelsiant daryti, kad būtų išvengta 
dar didesnės pinigų krizės. Svarbiausi 
siūlymai yra tokie:

1. Kadangi pinigai iš bankų dau
giausia išimami dėl Vyriausybės 
skolinimosi obligacijų pavidalu (gali 
būti, kad metų pabaigoje iš visų 
bankuose esančių 2.5 mlrd. litų 
depozitų Vyriausybė bus pasiskolinusi 
apie 1.5 mlrd. litų), reikia sustabdyti 
tolesnį skolinimąsi, biudžeto deficito 
didinimą.

2. Nebedidinti pinigų kiekio apy
vartoje, sustabdyti pinigų emisiją. Per 
pastaniosius dvejus metus papildomai 
išleista virš 900 mln. litų, nors iki 1994 
metų pradžios jų iš viso tebuvo 800 
mln. litų.

1996 m. sausio 22 d.
3. Pradėti taikyti ekonomiką gy

vinančius rinkos paklausos skatinimo 
svertus.

4. Priimti tikrą indėlių draudimo 
sistemą, nes dabartinis įstatymas įveda 
papildomą mokestį už visus laikomus 
indėlius, tačiau "bėdos atveju" 
išmokama tik keturi tūkstančiai litų.

5. Nebeleidžiant papildomų pini
gų ir sumažinus infliaciją, palūkanas 
už indėlius priartinti iki infliacijos 
lygio. Paskatinti, kad žmonės ir 
įmonės būtų suinteresuoti kaupti 
pinigus bankuose.

Kalbėdamas apie galimus 
politinius veiksmus, G. Vagnorius 
sakė, jog Vyriausybė negali 
atsistatydinti iki vasario pradžios, nes 
per tą laiką ji turi įgyvendinti visus 
pažadus, susijusius su bankų veiklos 
atnaujinimu, su indėlių kompensavi
mu, kad po to nebūtu galima 
priekaištauti, jog Vyriausybei savo 
sumanymus įvykdyti sutrukdė 
opozicija ar Lietuvos piliečiai. Be to 
jis pažymėjo, kad šiuo metu būtų 
svarbu priimti sprendimus, kurie 
sustabdytų galimą kai kurių pareigūnų 
išvažiavimą iš Lietuvos.

G. Vagnoriaus nuomone, niekuo 
napagrįstas A. Šleževičiaus tvirtinimas, 
esą finansinės krizės Lietuvoje nėra, 
kadangi didėja šalies valiutos atsargos. 
Seimo narys sakė, kad tie 700 mln. 
dolerių nėra tikri Lietuvos valiutos 
ištekliai, nes didelė tų pinigų dalis - 
nuo 300 iki 400 mln. dolerių - yra 
laikinai atėję iš užsienio ir 
neišvengiamai turės būti sugrąžinti, 
kai nustos galioti valiutų valdybos 
modelis, be to, tų pinigų negalima 
naudoti jokiems kitiems tikslams, tik 
lito stabilizavimui. Pasak G. 
Vagnoriaus, tai yra grynai 
spekuliaciniai pinigų srautai, nes 
Finansų ministerija juos iš užsienio 
skolinasi už dešimt procentų, o 
Lietuvos bankas juos perskolina atgal 
į užsienį už penkis procentus. Jis taip 
pat sakė, kad pagal Valiutų valdybos 
modelį, valiutų atsargos didėja 
leidžiant į apyvartą papildomus litus, 
o tai savo ruožtu skatina infliacijos 
augimą.

Anot G. Vagnoriaus, dabartinės 
krizės gilumą parodo tai, kad Valstybė 
bankų problemoms spręsti skyrė 540 
mln. litų, įskaitant 300 mln. litų, 

kuriuos Vyriausybė kreditų pavidalu 
gali panaudoti bankams remti. Jis 
sakė, kad tai milžiniška suma, keturis 
kartus didesnė nei pernai metais iš 
biudžeto skirta visai kariuomenei, du 
kartus daugiau nei skirta socialinei 
apsaugai visoje Lietuvoje ir du kartus 
daugiau nei skirta Žemės ūkio 
paramos fondui.

G. Vagnoriaus nuomone, yra dvi 
pagrindinės bankų krizės priežastys: 
iškreipta finansų politika bei pinigų 
išgrobstymas iš bankų - atsakomybė už 
abu juos tenka Vyriausybei.

Jo vertinimu, per bankus yra 
išgrobstyta apie 550 mln. litų, o per 
kitas įvairias firmeles - apie 120 mln. 
litų. G. Vagnoriaus tvirtinimu, 
didesnę tų pinigų dalį - apie 400 mln. 
litų - "išplovė" asmenys tiesiogiai susiję 
su Vyriausybės pareigūnais. Tai, jo 
nuomone, paaiškina, kodėl iš pradžių 
norėjęs atsistatydinti Vyriausybės 
vadovas šio sumanymo atsisakė bei 
kodėl iki šiol nenubaudžiami 
grobstytojai - tada reikėtų bausti 
tiesiogiai su Vyriausybe susijusius 
asmenis. "Šita kėdė yra pakankamai 
brangi ir kai kas, matyt, neleidžia taip 
paprastai atsistatydinti" - sakė G. 
Vagnorius.

RENGINIAI 
SODYBOJE 
vasario 14 d. 
Visi kviečiami 

į tradicinį 
’’VALENTINE 

VAKARĄ”, 
Romantiška vakarienė 

prie žvakių šviesos 
Kaina £ 10.25

Užsisakius bus galima 
pernakvoti. 

DBLS nariams ir LNB 
akcininkams nakvynė 

nuo £12.50
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Kad nedingtų laiškai su sveikinimais
Koks laiško kelias iki gavėjo? Ar greitai jis pasiekia 
adresatą? ( "L.A."No.246.) VJoneliūno apsilankymas
Kauno apskrities centriniame pašte

Kol Lietuva nebuvo atgavusi 
nepriklausomybės, visi laiškai į 
užsienio valstybes keliaudavo per 
Maskvą. Tais pačiais keliais jie 
pasiekdavo ir Lietuvą.

Dabar tarptautinės siuntos iš 
Lietuvos keliauja per Vilniuje 
esantį Pašto vežiojimo centrą. Į 
įvairias valstybes jos pasiekia skir
tingų aviakompanijų lėktuvais. Per 
Kopenhagą laiškai keliauja ne tik į 
Skandinavijos šalis, bet ir į Pietų 
Afrikos Respubliką, Italiją, Šveica- 
riją, Turkiją, Portugaliją, Ispaniją, 
Graikiją, Vengriją, Čekiją. Per 
Daniją laiškai keliauja ir į JAV, iš 
kur pasiekia dar 50 šalių, taip pat 
į Japoniją, iš kur jie persiunčiami į 
Honkongą, Filipinus, Taivaną, 
Singapūrą ir kitas tolimas šalis.

Tiesiai, be tarpininkų, laiškai iš 
Vilniaus pašto vežiojimo centro 
pasiekia Didž.Britaniją, Nyderlan
dus, Norvegiją. Per Maskvą, kur 
anksčiau tvenkdavosi visos tarptau
tinės siuntos, dabar laiškai iš 
Lietuvos siunčiami tik į 24 
Vidurinės Azijos ir Artimųjų Rytų 
šalis. Į Vokietiją, Albaniją, 
Jugoslaviją, Islandiją, Afrikos 
žemyno šalis, taip pat į Kanadą ir 
Izraelį laiškai siunčiami per 
Frankfurtą prie Maino. Adresatus 
Latvijoje, Ukrainoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Estijoje laiškai pasiekia 
talkininkaujant Latvijos paštui. Į 
Lenkiją, Austriją, Rumuniją ir 
Bulgariją keliauja per Varšuvą.

Prieš pasaulinę pašto dieną 
rengiamos laiško savaitės metu, 
Pasaulinės pašto sąjungos biuras 
organizuoja viso pasaulio pašto 
tarnybų darbo kokybės kontrolę. 
Kontrolinius laiškus įvairiais adre
sais siunčia po 12 dalyvių iš 
kiekvienos šalies.

Pasak Kauno apskrities 
centrinio pašto Eksploatacijos 
skyriaus instruktorės Violetos Ben- 
doraitytės šįmet, dalyvaujant šiame 
renginyje, iš Kauno buvo siunčiami 
laiškai į Kubą, Moldovą ir Jemeną.

Per kiek dienų jie pasiekė ad
resatus bus žinoma, kai informa
ciją apdoros Berne esantis Pasau
linės pašto sąjungos tarptautinis 
biuras.

Kontroliniai laiškai iš Prancūzijos 
mūsų šalį pasiekė per 3-12 dienų. 
Laiško kelionės trukmė priklauso 
ir nuo to, kiek laiko vienoje ar 
kitoje šalyje ruošiamas pašto 
siuntos maišas.

Prancūzijoje tai trunka nuo 2 
iki 10 dienų. Laiškai iš Paryžiaus į 
Vilnių oro transportu atgabenami 
per 1-2 dienas. JAV siuntos maišas 
ruošiamas į Lietuvą 4-5 dienas, oro 
transportu gabenamas 2-3 dienas, 
taigi gavėją iš JAV išsiųstas laiškas 
pasiekia vidutiniškai per savaitę. 
Tiek pat laiko keliauja ir iš 
Lietuvos į JAV siunčiamas laiškas, 

piki šiol pasakojome apie 
laiškus siunčiamus oro paštu, bet 
laiškai siunčiami ir žemės 
transportu.

Ypač ilgai laiškai keliauja į 
Rusiją. Pernai lapkričio mėnesį 
Maskvoje siuntos maišas į Lietuvą 
buvo ruošiamas 10-17 dienų, į 
Lietuvą jis keliavo 2-3 dienas, taigi 
iš Rusijos žemės transportu 
siunčiami laiškai gavėją mūsų 
šalyje pasiekia per 12-22 dienas. Iš 
Lietuvos j Rusiją laiškas 
persiunčiamas per 2-4 dienas. Per 
kiek laiko jis pasiekia gavėją, 
priklauso nuo Rusijos pašto 
tarnybų darbo.

Per mėnesį iš Kauno į užsienio 
valstybes išsiunčiama 64 tūkstančiai 
paprastų ir daugiau kaip 4 
tūkstančiai registruotųjų laiškų.

Pasiteiravau apie dingstančius 
į Lietuvą siųstus laiškus. "Daugiau
sia laiškai vagiami ne pašte, o iš 
gyventojų pašto dėžučių, kurių 
maždaug trečdalis yra 
netvarkingos, neužrakinamos. Tad 
prieš kaltinant nesąžiningumu 
laiškininkus, derėtų susitvarkyti 
pašto dėžutes. Tada ir laiškai 
nedings" -patarė V.Bendoraitytė.

Sostinės stogams 
suremontuoti 

reikia 16 milijonų litų
Vilniaus miesto valdybos ūkio 

skyriaus specialistai informavo 
valdybos narius, kad sostinėje 
reikėtų kapitaliai remontuoti apie 
520 tūkstančių kvadratinių metrų 
stogo dangų, o tai kainuotų apie 
16 milijonų litų.

Vilniaus savivaldybės atstovai 
spaudai paaiškino, jog buvo ne 
kartą kreiptasi į Vyriausybę, kad 
būtų tam reikalui skirta lėšų, 
tačiau atsakymo negauta.

Valdybos nariai pritarė 
siūlymui, kad, nustačius jog stogo 
dangos būklė avarinė, ir 
eksploatuojančiai organizacijai 
nusprendus tą dangą remontuoti ir 
apskaičiavus, kiek reikės lėšų, apie 
tai bus informuojami gyventojai.

Išlaidos jiems bus paskirstomos 
pagal turimą plotą. Mokestis bus 
sumokamas ne iš karto, o per 
nustatytą laikotarpį.

10 laimingo žmogaus
taisyklių ("l.a." Nr.245.) 

Vaikučiams ir seimo nariams.

1. Žmogus gimsta pavargęs ir 
gyvena tam, kad pailsėtų.
2. Mylėk savo lovą, kaip pats 
save.
3. Ilsėkis dieną, kad galėtum 
miegoti naktį.
4. Pamatęs besiilsintį, padėk 
kitam.
5. Darbas vargina.
6. Daryk poryt tai, ką turi 
padaryti šiandien, turėsi dvi laisvas 
dienas.
7. Jei koks nors darbas vargina 
tave - leisk jį padaryti kitam.
8. Ilgas poilsis niekada nebus 
mirties priežastimi.
9. Jeigu atsirado noras dirbti - 
palauk, praeis.
10. Darbas daro žmogų garbingą, o 
tinginystė - laimingą.
P.S. Išdalyti Seimo nariams.
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Vaiko Tėviškės Namai
Našlaičiai prašo mūsų pagalbos

Po 50 metų komunistinės "laisvės" 
Lietuvoje yra labai daug našlaičių 
vaikų, o namų juos apgyvendinti 
mažai.
Tam tikslui buvo įsteigta labdaringa 
organizacija "Vaiko Tėviškės Namai", 
kuri rūpinasi šių našlaičių likimu. 
Marijampolėje yra statomi specialiai 
jiems ir jų auklėms pritaikyti namai. 
Šiam projektui vadovauja Monsin
joras Vytautas Kazlauskas. Jis 
neseniai atsiuntė "Europos Lietuviui" 
laišką, kuriuo kreipiasi į visuomenę 
prašydamas paramos.
Šis namų statymo darbas jau buvo 
pradėtas prieš kelerius metus ir jau 
davė gražių vaisių. Pastatyti ir 
galutinai užbaigti penki namai 
(nuotraukoje), kuriuose apgyvendinta 
50 vaikų - po 10 vaikų viename 

name, vadinamame "šeima".
Kiti trys šeimyniniai namai jau buvo 
pastatyti praeitais metais, bet dėl 
finansinių sunkumų negalėjo būti 
užbaigti.
Dabar, gavus finansinę paramą iš 
stambios italų firmos "Magazzini Ni
co", jie jau baigiami ir juose greitai 
bus apgyvendinti 30 kitų vaikų, kurie 
čia gyvens su savo "motinomis" - 
auklėtojomis. Tai sudarys dar 3 
šeimas. 80 našlaičių jau yra didelė 
bendruomenė, kuri pareikalaus daug 
pastangų ir rūpesčio.
Planuojamas darželis, namai 
tarnautojams ir auklėtojoms. Būtų 
gerai turėti kelis namus seneliams. 
Juk vaikams reikia senelių 

seneliams vaikų, kad tikrai jaustųsi 
šeimoje.
Šiame vaikų kaime darbai tebevyksta 
ir šiuo metu.
Jau statomi dar keturi - jau 
paskutiniai - šeimyniniai namai 
vaikams ir du namai tarnautojams 
bei svečiams. Dabar projektuojamas 
vaikų darželis, kuris šitokiam būriui 
vaikų yra labai reikalingas. Į jį bus 
priimami ir apylinkės ūkininkų vaikai. 
Jei graži žiema leis statybininkams 
nors dalinai atgauti dėl finansinių 
sunkumų vasarą prarastą darbą, 
Vaikų darželis bus užbaigtas drauge 
su kitais pastatais.
Visas 'Vaiko Tėviškės Namų" 
Socialinis centras nori būti gyvas 
paminklas okupacijos aukoms. Jis 
bus atžymėtas tokia dedikacija:

"Lietuvos kankinių, žuvusių laisvės 
kovotojų ir tremtinių atminimui".
Atskiri namai bus atžymėti garbės 
savininkų ir garbės šeimininkų 
vardais.
Vieno namo pastatymo kaina, deja, 
labai išaugusi, siekia 70,000 US 
dolerių.
Šio laiško tikslas - parodyti šios 
organizacijos įdėtas pastangas ir jų 
pasėkas.
Prašo aukomis prisidėti prie šio 
našlaičių projekto.
Aukas galima siųsti j VTN valiutinę 
sąskaitą:
KAUNAS BRANCH, "VAIKO 
TĖVIŠKĖS NAMAI", Account 
Nr.06400029/700070432.

Su lietuviais pasaulyje
Paruošė M.Barėnienė

1995 metų pradžioje Amerikoje ir 
Kanadoje lankėsi dainuojančių 
partizanų grupelė iš Lietuvos. 
Koncertus rengė JAV Liet, socialinių 
reikalų tarnyba. Tos partizanų 
dainos iki ašarų jaudino lietuvius.
Jie sakė: Čia mūsų žmonės, čia 
mūsų dainos, čia mūsų meilė ir 
mūsų skausmas. Lietuvoje apskai
čiuota, kad daugiau kaip 400 parti
zanų yra grįžusių iš Sibiro. Jų pensi
jos yra apie 120 litų per mėnesį (20 
sv.). Dauguma yra invalidai ir ligo- 
nys, rašoma "Dirvoje".
JAV Liet. Bendruomenė neseniai 
įsteigė "Lietuvos Partizanų Globos 
Fondą", kuris per Lietuvos Laisvės 
Sąjūdį teiks paramą partizanams ir jų 
šeimoms.
Galvojama, kad gerieji lietuviai "jsisū- 
nins" po kokią šeimą ir mokės apie 
200 dol. per metus. Toks metodas 
vykdomas Lietuvos Vilties Komiteto 
nuo 1991 m., o nuo 1993 m. 
Lietuvos Našlaičių Komiteto. Galvo
jama, kad taip pasiseks ir su partiza
nų globa.
Amerikoje yra įsteigta ir daugiau 
įvairių fondų, draugijų. Pvz., 
"Dirvoje" rašoma, kaip JAV Lietuvos 
Vyčių "Pagalba Lietuvai" vykdoma 
šalpa. "Žiburio" mokyklos mokiniai 
pakrovė 40 pėdų ilgio talpintuvą, 
sukraudami 750 maišų ir dėžių 
žieminių rūbų, batų, įvairių knygų, 
medikamentų, patalinių k net taber
nakulį per porą valandų. Šiai organi
zacijai vadovauja Robertas S. Boris. 
Taip pat nuo 1994 m. BALF 
siuntinius siunčia Punsko srities lie
tuviams, tremtiniams, kaliniams, gau
sioms šeimoms ir kitoms pagalbos 
reikalingoms šeimoms. BALFui ilgus 
metus vadovauja Marija Rudienė. 
Per paskutinius 2 metus buvo 
išsiųsta 6,000 kg. siuntų, ir tai 
pasiųsti kainavo 4,000 dol.
Punsko lietuvius remia ir Britanijos 
lietuviai. Jiems per daug metų ir 
daug siuntinių yra išsiuntęs kun. dr. 
S. Matulio vadovaujamas ŽIDINYS.

Proga ir pasisekimas

Atviros akys atras progą visur, atviros 
ausys išgirs pagalbos šauksmą tų, 
kuriuos galėtų apdovanoti laiminga 
proga.
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Baranausko "Anykščių Šilelio" prikėlėjas
Danielius Sadauskas

Danieliui Sadauskui, gimusiam 
1940m. birželio 15 d. Lazdijų 
rajone, Potroškių kaime, pirmieji 
mokytojai buvo Skermaniškių 
vieversiai, pro ašaras pokario 
dainas dainuojantis Dzūkijos 
kaimas ir sunkūs ūkio darbai. Anot 
solisto, tenai prasidėjo pirmosios 
dainavimo pamokos, kurios 
užsibaigė Lietuvos kon
servatorijoje, prof. Z.Paulaičio 
klasėje.
Atsisakęs teatro, pasirinko 
koncertinę sceną.
Žymūs filharmonijos solistai, kaip 
Danielius Sadauskas yra Tėvynės 
turtas, Lietuvos lobių saugotojai, jų 
kūrėjai ir dalintojai.
Danielius pasirinkęs šį kelią, 
pasiryžo kartu su Vytautu 
Juozapaičiu atgaivinti seniai 
pamirštas A.Baranausko "Anykščių 
Šilelio" melodijas.
"Lietuvos Aide" Juozas Glinskis 
rašo: "Visa 19-to šimtmečio poezija 
iki pat Maironio "Pavasario Balsų" 
buvo skiriama dainuoti. Ir Strazdo 
ir Vienažindžio eilės gimė kartu su 
melodijomis".
Poetai patys kūrė, patys dainavo. 
Paskui iš lūpų į lūpas ėjo, po 
žmones plito, neretai įgaudami 
naujus variantus.

Amžininkų pasakojimu Antanas 
Baranauskas taip pat panašiu būdu 
savo "Anykščių Šilelį" į pasaulį 
išleidęs.
Vienažindžio ir Baranausko dainų 
bei giesmių prikėlėjas solistas 
Danielius Sadauskas sakė, kad 
autentiškų paties "Šilelio" autoriaus 
melodijų archyvuose nėra išlikusių. 
Jos užrašytos iš įvairių dainininkų ir 
žmonių, kurie girdėjo, kaip kunigas 
jas giedodavęs ir iš jo išsimokė.
Iš A.Baranausko taip pat buvo 
išmokusios ir tuo metu Anykščių 
garsios dainininkės Kairytės.
Vėliau "Šilelis" buvo pamirštas. 
Vienas kitas teprisiminė tik atskirus 
posmus..
Visą "Anykščių Šilelį" prikėlė, 
atgaivino ir patiekė klausytojams 
V.Juozapaitis ir D.Sadauskas.
"Nė vieno žodžio nepakeitėm, nė 
vienos natos" - sakė dainininkas. 
"Netgi kokio nors sudėtingesnio 
pritarimo nesinori. Niekas neturi 
trukdyti giesmei".
D.Sadauskas su VJuozapaičiu 
koncertuoja įvairiose auditorijose, 
įvairiomis progomis,
Jie aplankė ne vieną mokyklą, ne 
vieno miesto ar kaimo žmones.
Koks renginys bebūtų ar 
diskusijos, po jų suskambus 
V. Juozapaičio kanklėmis, 
pritariamam dainininko balsui, 
klausytojai nuščiūva, įsiklauso, į 
"senobinę Lietuvos grožę" sugrįžta, 
tragišką Lietuvos likimą išgirsta, o 
jautresniam ir ašara ištrykšta.
Išvažinėję visą Lietuvą, dainavę 
daugelyje kitų respublikų.
Lietuvai atgimus dainavo taip pat 
plačiame užsienyje - Suomijoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje, Vietname, 
JAV, Australijoje.
Daug įrašų sukaupta Lietuvos 
radijo ir televizijos fonduose, 
išleista plokštelių, parengta per 500 
vokalinių koncertų.
Būtų labai malonu tokio aukšto 
lygio menininkus išgirsti ir čia, pas 
mus, Didž.Britanijoje.
Gal jie ir mums atvežtų nors dalelę 
to pamiršto kaimo, Anykščių šilelio 
ošimą, Šventosios čiurlenimą, jo 
jaunystės Skirmeniškių vieversių 
garsus.

Red.

"Nedarbas šalyje didėja"- 
S.Venskevičius rašo DIENOJE. Jis 
konstatuoja, kad 1995 metais 
bedarbė (darbo biržos duomenimis) 
beveik padvigubėjo - nuo 3.7 
procentų metų pradžioje iki 6.1 proc. 
pabaigoje.
Kartu pažymima, kad šis reiškinys 
būdingas ir kitoms šalims 
Suomijoje bedarbė yra pasiekusi net 
apie 10 proc. Toliau rašoma apie 
šioms problemoms aptarti skirtą 
LDDP frakcijos valdybos posėdį. 
Frakcijos valdyba nutarė sudaryti 
darbo grupę, kuri, pasitarusi su 
atitinkamomis žinybomis, parengtų 
siūlymus Vyriausybei, taip pat ir 
būtinas įstatymų pataisas.

Konsulatuose - mulkiai, 
pasienyje - liurbiai, tokiu 
pavadinimu RESPUBLIKOJE 
spausdinamas pokalbis su Užsienių 
reikalų ministerijos sekretoriumi 
Rimantu Šidlausku. Kalbama apie 
netvarką išduodant tranzitines vizas 
užsieniečiams vykti per Lietuvą (kad 
jie nelegaliai galėtų patekti j Vakarų 
Europą).
Tą problemą reikėtų labai greitu laiku 
spręsti, nes tai Lietuvai gali turėti 
nemalonių pasekmių.

LIETUVOS RYTAS atspausdino platų 
pokalbį su iš pareigų atleistu 
komisaru Juozu Rimkevičium. 
Pradžioje patiekia keletą jo 
biografijos faktų: jis 1994 m. 
priklausė specialiai Vidaus reikalų 
ministerijos grupei, kuri sutriuškino 
"Daktarų", "Kampinių", "Mato" gaujas, 
o praeitais metais JAV spaudoje 
buvo rašyta apie jo vadovaujamos 
tarnybos išaiškintą per Lietuvą 
keliavusią stambią berilio 
kontrabandą, teigiama, kad 
Rimkevičius išgelbėjęs Lietuvos 
policijos garbę.
J.Rimkevičius tvirtina, kad ministras 
R.Vaitekūnas per visus tris 
vadovavimo ministerijai metus "viešai 
deklaruodavo kovą su organizuotu 
nusikaltimu, o tuo pačiu kartu 
įvairiais būdais ribodamas tikrų 
kovotojų galimybes".
Pokalbyje minimi ir kai kurie kiti 
mafijai neparankių policijos 
pareigūnų atleidimo atvejai.

6



7

Lietuvių Kronika
Atsiųsta paminėti
MIRĖ EDUARDAS CINZAS

Sulaukęs 72 metų amžiaus, 
sausio 20 d. mirė Belgijoje gyvenęs 
rašytojas Eduardas Cinzas /Ciužas/. 
Rašytojo kelią jis pradėjo išspaus
dindamas "Europos Lietuvyje" pir
muosius baletristinius bandymus. 
Paskui stipriai pasireiškė Londone 
leistose "Pradalgėse". Vėliau jau 
rašė knygas, kurias leido Amerikos 
ir Lietuvos leidyklos.

Jis yra rašęs, kad nori parašyti iš 
viso 10 knygų. Žinomos tik 8.

Tragiškai netekęs kojų, rašytojas 
vis dėlto buvo didelis keliautojas. 
Nuolatinis "Studijų Savaičių" 
dalyvis Vokietijoje, lankėsi kelis 
kartus Amerikoje, nuolatinis 
svečias būdavo Lietuvoje, o grįžęs 
nepagailėdavo ir kritiškų žodžių 
apie savo viešnagę.

Dukart buvo atvažiavęs į 
Angliją. Londono bažnyčios 
svetainėje turėjome progą susipa
žinti su jo paties skaitomais 
kūriniais. Rašytojas uoliai dalyvavo 
visuomeniniame gyvenime.

Jo dvi knygos buvo premijuotos 
Lietuvių Rašytojų Draugijos ir 
Montrealio akademikų.

Romanuose ir apsakymuose E. 
Cinzas vaizdavo kitataučius, tik 
retkarčiais tarp jų pasimaišydavo 
lietuvių kilmės personažas. Tačiau 
jis mokėjo panaudoti įdomią 

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS 
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

intrigą, dinamiškai jo vaizduojami 
žmonės patraukdavo skaitytojo 
dėmesį.

Apie save rašytojas knygoje 
"Egzodo rašytojai" /Vilnius/ pasisa
ko taip: "myliu juodaakes moteris, 
šunis, kates ir žalčius, kartais ir 
savo artimą, jeigu jis buržuazinis 
nacionalistas /kaip ir aš/. Gerbiu 
visus dievus, bet nė vienam 
nepatikėčiau sielos. Mokė mane 
rimti vyrai, mokiausi pats, bet 
gudrumu vis tiek negaliu pasigirti. 
Mano politinė partija - Lietuva".

Liko prancūzų kilmės žmona 
Juliette, kuri buvo rašytojo 
rūpestingas angelas sargas.

MIRĖ JURGIS GLIAUDĄ
Baigdamas 90-tuosius savo 

amžiaus metus, JAV mirė rašytojas 
Jurgis Gliaudą, sirgęs jau ilgesnį 
laiką.

Rašytojas buvo vienas iš 
produktyviausių išeivijoje.

Nidos Knygų klubas yra išleidęs 
7 jo knygas, tarp jų ir "Agonija", 
kurioje vaizduojamas Lietuvos 
vyriausybės paskutinis posėdis, 
užplūstant sovietinėms armijoms 
1940 m.

J.Gliauda yra laimėjęs kelias 
"Draugo" romano konkursų 
premijas ir vieną "Dirvos" už 
novelę.

M.Barėnienė

MIRĖ DR.EMILIJUS VAINEIKIS
"E.L." bendradarbis Henrikas 

Vaineikis, gyvenantis Boltone, 
žymus Šiaurės Anglijos veikėjas šių 
metų sausio mėn. 12 d. neteko 
savo brolio, ilgamečio Kauno tech
nologijos universiteto fakulteto 
dekano dr.doc.Emilijaus Vaineikio.

Velionis gimė 1926 m. rugsėjo 
14 d. Joniškėlį, Pasvalio rajone. 
1951 m. baigė tuometinio 
Politechnikos instituto Elektrotech
nikos fakultetą. Kaip vienas geriau
sių ir perspektyviausių jaunųjų spe
cialistų buvo paliktas dirbti asisten
tu.

Vadovaujamas prof.K.Baršaus- 
ko, baigė aspiratūrą ir 1956 m. 
apgynė fizikos ir matematikos 
mokslų kandidato disertaciją. 1963 
m. jam buvo suteiktas mokslinis 
docento vardas.

1962-1964 m. dirbo Elektrotech
nikos fakulteto dekanu. 1961-1966 
m. vadovavo Radiotechnikos ir 
1966-1967 m. Teorinės radiotech
nikos katedroms.

Yra paskelbęs mokslinių 
straipsnių bei išleidęs daug 
metodinės literatūros leidinių.

Vaisinga dr.doc.E.Vaineikio pe
dagoginė ir organizacinė veikla 
turėjo nemažą įtaką šalies 
techniškosios inteligentijos ugdy
mui.

Reiklus sau, kuklus ir aukštos 
vidinės kultūros pelnė autoritetą ir 
pagarbą tarp studentų, darbuotojų 
bei visuomenės.

Šviesus dr.doc. Emilijaus 
Vaineikio atsiminimas liks ilgam 
bendradarbių ir studentų širdyse.

"E.L." reiškia gilią užuojautą.

WOLVERHAMPTONAS
Praeitų metų gruodžio 29 d. 

nuo širdies smūgio mirė Antanas 
Nykštaitis, sulaukęs 70 metų.

Palaikai sudeginti Bushbury kre
matoriume 1996 m. sausio 10 d. 
Bažnytines apeigas atliko šv.Petro 
ir Povilo parapijos klebonas.

Velionis artimų giminių 
neturėjo. Į laidotuves susirinko 
mažas būrelis lietuvių ir keletas jo 
draugų anglų.

A.Ivanauskas
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Lietuvių Kronika
LONDONAS
Londono lietuvių Maironio mokykla 

Mūs mokykla prasidėjo - 
Mokslus tęsiame toliau, 
Mums nebaugūs jokie vėjai 
Mokysimės mes toliau.

Tad Londono L. M. mokykla nenu
traukė savo darbo. Mokslai tęsiami 
toliau. Lietuvių namams užsidarius, 
mus laikinai priglaudė lietuvių 
bažnyčia. L. L. M. M.

NOTTINGHAMAS
š.m. vasario mėn. 24 d. Nottingham© 
DBLS skyrius ruošia VASARIO lė
tos paminėjimą.
Minėjimas įvyks latvių klubo patalpose 
1A Standhill Road, Carlton, Nott'm. 
Minėjimo pradžia 17.00 vai.(5 valvak.) 
Minėjimas bus šeimyninio pobūdžio 
su užkandžiais ir kavute.

Skyriaus Valdyba 
DERBY
Pranešame, kad š.m. vasario mėn. 
25d., sekmadienį, Derby skyrius 
rengia Vasario 16-tosios

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo pa
talpose 27 Charnwood Street, Derby, 
2.00 vai. po pietų.
Po minėjimo įvyksta skyriaus narių 
metinis SUSIRINKIMAS.
Susirinkimo eigoje be kita ko bus 
renkami skyriaus valdomieji organai ir 
atstovas į metinį S-gos ir B-vės 
suvažiavimą. Be to bus aptarti įvairūs 
skyriaus ir kiti lietuviški reikalai. 
Visus narius, akcininkus ir svečius 
maloniai kviečiame į minėjimą ir 
susirinkimą gausiai atsilankyti.
Susirinkusieji bus pavaišinami kavute 
ir kitais skanumynais

Skyriaus valdyba 
Atitaisymas

"Europos Lietuvio” Nr.2. psl.3. "Lietu
vių rašytojų Draugija" - premiją gavo 
VI. Šlaitas, o ne VI. Švalkus. Psl.7. 
"Pripažinimas pirmajai lietuviškai 
knygai” - turi būti Daukša, o ne 
Daukštas. Redakcija atsiprašo.

BRADFORDAS
Š.m. vasario mėn. 11 d., sekmadienį, 
15.00 vai. Bradfordo lietuvių "Vyties” 
klubo valdyba šaukia metinį narių 
susirinkimą. Klubo valdyba ir revizijos 
komisija padarys pranešimus. Bus 
nagrinėjami einamieji klubo reikalai, 
renkama nauja valdyba ir revizijos 
komisija 1996-tiems metams.
Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.
Narius prašome būtinai dalyvauti.

Klubo valdyba 
ŠKOTIJA
Kelionė į Kryžių kalną.
Lietuvoje, garsiąjame Kryžių kalne 
Škotijos lietuviai pastatė savo kryžių. 
Š.m. gegužės mėnesį ruošiama 
ekskursija į Lietuvą tą kryžių 
pašventinti. Išvykstame gegužės mėn. 
18 d. iš Glasgow lėktuvu į Londoną, iš 
Londono į Vilnių.Grįšime po dviejų 
savaičių, t.y. birželio mėn. 1 d.
Jeigu kas norėtų prisidėti prie 
ekskursijos, kuri yra labai papiginta 
kaina prašau artimiausioje ateityje 
kreiptis šiuo adresu: T Blue

84 Carfin Street
New Stevenston,Motherwell 
Lanarkshire , Scotland, 
arba tcl. 01698/832357

MANČESTERIS
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS 
Sausio 20 d. LKVS-gos "RAMONĖS" 
Mančesterio skyrius turėjo Mančeste
rio lietuvių klube metinį narių 
susirinkimą. Valdyba ir Revizijos 
komisija padarė pranešimus, išrinko 
naują valdybą 1996-tiems metams ir 
išnagrinėjo skyriaus reikalus. 
Susirinkimą atidarė ramovėnų sk. 
pirm. V.Bernatavičius. Mirę ramovė- 
nai pagerbti tylos minute. Susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė A.Podvoiskį, 
sekretoriauti S.Lauruvėną. Praėjusio 
susirinkimo protokolą skaitė 
J.Šablevičius, Revizijos komisijos aktą 
perskaitė S.Lauruvėnas.
Iš valdybos pranešimo paaiškėjo,kad 

skyrius atliko visus įsipareigojimus ir 
surengė kartu su MLSoc.klubu 
N.Metų sutikimą, Rezistencijos, 
Dariaus ir Girėno, E Vaitkaus, Min
daugo ir Kariuomenės šventės minėji
mus. Su organizacijomis sugyvenimas 
buvo geras. Finansinis stovis patenki
namas. Šiems metams valdyba ir 
revizijos komisija paliktos tos pačios. 
Valdybą sudaro: pirm. Vl.Bernatavi- 
čius, sekr. H.Vaineikis, ižd. J.Šablevi- 
čius (išrinktas vietoje mirusio 
A.Vigelskio). Revizija: St.Lauruvėnas 
(pirm.), A.Podvoiskis ir V.Motuzą.
Susirinkimą uždarė ramovėnų pirmi
ninkas V. Bernatavičius.
Naujai valdybai linkime sėkmės.

A.P-kis
PAMALDOS
Londone
Vasario 16-toji Londone bus paminėta 
Lietuvių bažnyčioje.
Pamaldos ivyks sekm. vasario 18 d. 11 
vai. Tuoj po pamaldų svetainėje Mai
ronio mokyklos mokiniai atliks šventei 
pritaikytą programėlę.
Nottinghame, Židinyje 11.15 vai. 
vasario, 11 d. ir 18 už Lietuvą.
Eccles
vasario 11 d.,12.15 vai.

LIETUVIŲ 
ŠV.KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 THE OVAL, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road. 
Tel.0171 739 8735
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green centrinė lin. 
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.
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