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Lietuvos saugumo garantų kūrimas - svarbiausias šių metų uždavinys

Darius Furmonavičius
Esame labai laimingi, kad Lietuva 

po 123 metų gūdžios Rusijos vergijos 
atkūrė savo valstybę. Nors laisvės 
gūsis istoriškai buvo ir trumpas, bet, 
matyt, Lietuvai jis tapo ta tautine 
versme, iš kurios dabarties Lietuva 
semiasi patirties ir išminties.

1989 m. Vilniuje Vingio parke tos 
dvi Lietuvos - praeities ir ateities tarsi 
susiliejo. Lietuva atgimė ir pasijautė 
esąs demokratinis Europos kraštas. 
Tuoj pat po kruvinųjų Sausio įvykių, 
beveik per pačią Vasario 16-ąją -1991 
m. vasario 11 d., Islandijos Altingas 
priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino 
ankstesnįjį 1922 metų Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimą ir pavedė Islandijos 
vyriausybei kuo greičiau užmegzti 
diplomatinius santykius su betų vos 
Respublika. Islandija yra NATO narė, 
šiaurės Europos kraštas. Galbūt tai 
buvo viena iš kelių priežasčių, paska
tinusių Lietuvą matyti save šiaurės 
Europos kraštu. Saugumo sumetimų 
vedami, stipriname ryšius su stabiliais 
ir klestinčiais šiaurės Europos ir ypač 
Skandinavijos kraštais, kurių tiesioginis 
saugumo garantas ir yra Baltijos 
kraštai. Tai atitinka ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų interesus ir jos mato 
Lietuvą bei kitas Baltijos šalis šiaurės 
Europos kraštų šeimoje.
Baltijos valstybės yra priskirtos šiaurės 
Europos šalių skyriui JAV Valstybės 
departamente drauge su Suomija, 
Švedija, Danija, Norvegija, Islandija. 
Kariniai konfliktai yra neįmanomi tarp 
Baltijos kraštų, nei tarp jų kaimynų 
Skandinavų kraštų. Tiesiog 
suprantama, kad visi nesutarimai turi ir 
gali būti išspręsti taikiu būdu. Tai 
tarptautiniuose santykiuose vadinama 
saugumo bendruomene (angliškai 
Security Community). Taigi galime 
teigti, kad Lietuva yra šiaurės Europos 
saugumo bendruomenės narė.

Šiaurės Europa ypač džiaugėsi 
Sovietinės Armijos išvedimu iš 
Lietuvos 1993 metų rudenį ir kitų 
Baltijos kraštų 1994-aisiais, nes 
pasijuto žymiai saugesnė. Suomija 
atsisakė specialiųjų santykių su 
didžiuoju pavojingu kaimynu rytuose 
ir, drauge su Baltijos kraštais, Švedija, 
rytų Europos kraštais dalyvaudama 
NATO 'Partnerystės taikos labui' 
programoje, svarsto galimą narystę į 

NATO. Danija, Norvegija ir Islandija 
tiesiogiai remia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tikslą tapti pilnateisėmis NATO 
narėmis. 1996 m. vasario 21 d. NATO 
būstinėje Briuselyje vykusiame 
pasitarime NATO plėtimo reikalais, 
šiaurės Europos kraštai pasisakė, jog 
Baltijos kraštai turėtų būti pirmieji 
priimti į NATO. Tai suprantama, nes jei 
NATO pradės plėstis priimdama 
Čekiją, Vengriją, Slovakiją ir Lenkiją, 
kaip to reikalauja Vokietija, Maskva 
supras, kad Baltijos kraštai paliekami 
jos įtakos sferoje. Deja, NATO 
plėtimosi sprendimą smarkiai veikia 
Rusija, tikindama, kad demokratija joje 
galima, jei NATO nesiplės. Iš tiesų 
priešingai.

Anot Amerikos lietuvio Tennessee 
universiteto istorijos profesoriaus Vėjo 
Gabriel-Liulevičiaus, praėjusių metų 
rudenį žymiame pasaulio tarptautinių 
santykių žurnale 'Orbis* išspausdin
tame straipsnyje 'As go the Baltics, so 
goes Europe' ('Kaip eis Baltijos 
kraštams, taip seksis ir Europai) teigia, 
kad NATO, pateikdama detalų Baltijos 
kraštų priėmimo tvarkaraštį, sudarytų 
negrįžtamų demokratinių pertvarkymų 
pačioje Rusijoje prielaidą. Deja, regis 
gali būti padaryta klaida. NATO 
išplėtimo į Baltijos kraštus idėja nėra 
labai populiari Jungtinių Valstijų 
Kongrese ar tarp Vakarų Europos 
vadovų. Tik ką įvykusio Vokietijos 
kanclerio Helmudt Kohl vizito metu 
Maskvoje buvo pareikšta, jog NATO 
plėsis, bet palauks Prezidento rinkimų.

Tiesa, Maskva šiek tiek sušvelnino 
reakciją NATO plėtimu isi ir kalba jau 
nebe apie plėtimosi negalimumą, bet 
apie plėtimosi iki Rusijos sienų 
nereikalingumą. Žadama Baltijos kraš
tus finlandizuoti'.

Pasinaudodama vieša NATO 
diskusija ir nesutarimais kada gi ir 
kuriuos kraštus priimti j NATO, Rusija 
stengiasi stiprinti įtaką Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose, ypač 
stengdamasi sunkinti ekonominį kraštų 
vystymąsi.

Po bankų krizės Latvijoje 1995 m. 
gegužės mėn., sekė krizė Lietuvoje 
gruodyje. „

Dar gegužes r mepę§r'kai kurie 
Rusijos parlamehtarabgrasįnp Lietuvai 
Latvijos bankų Ikrize. Šiuos įvykius 
norėčiau vertinti kaipRusyos kišimąsį 

į Baltijos kraštų reikalus, įgyvendinamą 
per jai parankius sovietmečio 
valdininkus. Tad labai svarbi Lietuvos 
saugumo požiūriu būtų Seimo 
opozicijos, vadovaujamos Prof. 
Vytauto Landsbergio, pergalė 
artėjančiuose Seimo rinkimuose, kurie 
turėtų įvykti šį rudenį. Taigi Lietuvos 
saugumo garantų sukūrimas tampa 
vienu svarbiausių viso pasaulio lietuvių 
uždavinių šiais metais. Amerikos 
lietuvių bendruomenės atstovė ryšiams 
su JAV vyriausybe p. Asta Banionytė 
teigia, kad kiekvieno lietuvio, kur jis 
begyventų, pareiga šiais metais 
padaryti viską kas įmanoma, kad būtų 
garantuotas Lietuvos saugumas. Ma
nyčiau, kad lietuviai, gyvenantys 
Europoje ar Amerikoje, jei jie yra tų 
kraštų piliečiai, turėtų aktyviai veikti 
vyriausybes per savo parlamentarus, 
jog Lietuva drauge su kitais Baltijos 
kraštais būtų priimtos į NATO 
pirmiausiai.

Redakcijoje gautas laiškas iš 
išvykstančio Lietuvos Respublikos 
AmbasadoriausJ.E.RaimundoRajecko

Lietuvos Respublikos 
Ambasada, Londonas

Didžiosios Britanupife Lietuviams, 
Labai gaila, račiau atėjo laikas su 

Jumis atsisveikinti. Aš apleidžiu 
ambasadoriaus pareigas š.m. kovo 15 
dieną.

Labai malonu buvo su Jumis 
bendrauti, juolab, kad sugyvenome 
gerai. Manau, kad tokie geri santykiai 
išliks ir ateityje.

Linkiu visiems geriausios 
sveikatos, laimės ir sėkmės.

Su nuoširdžiausia pagarba 
visiems,

Jūsų,
Raimundas Rajeckas 
Ambasadorius 

★ ★ *
Pranešame naują ambasados adresą 
ir vizų skyriaus valandas:

Lietuvos Ambasada 
84 Gloucester Place 
London W1H 3HN 
tel. 0171 486 6401 
fax 0171 486 6403

Vizų skyriaus atidarymo valandos: 
10 am. - 1 pm.

pirmadieniais - penktadieniais
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Rusija priglobia po 
savo sparnu Baltarusiją 
Rusijos ir Baltarusijos prezidentai 
antradienį (27.2) pasirašė bendrą 
deklaraciją dėl glaudesnių abipusių 
ekonominių ir karinių ryšių bei 
susitarimą finansiniais klausimais.

Prezidentas Jelcinas pareiškė, 
kad Rusija ketina pasirašyti panašius 
susitarimus su Kazachstanu ir 
Kirgizistanu. Vėliau, manoma, kad 
žada prisidėti dar dvi muzulmonų 
valstybės.

Šios deklaracijos įgyvendinimui 
yra rengiama Rusijos ir Baltarusijos 
unijos sutartis, kuri labai sustiprins 
abiejų kraštų bendradarbiavimą.

Kaip pavyzdį paminėjo bendrą 
abiejų valstybių biudžetą, muitinių 
sąjungos sutartį bei paramą 
prekybai, suteikiant Baltarusijai 
priėjimą prie Baltijos jūros Kalinin
grado srityje. Galvojama, kad šis 
kelias yra planuojamas per Lenkijos 
teritoriją, jai apie tai dar nepranešus.

Pasak italų žinių agentūros 
ANSA, neseniai paskelbtoje JAV 
žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad 
sąjungą su Baltarusija Jelcinas 
galėtų panaudoti Rusijos prezidento 
rinkimams atidėti tai pateisindamas 
sudėtinga juridine dviejų valstybių 
sąjungos eiga. Pasak tos žinių 
agentūros, tokia prielaida nesukėlė 
jokio atgarsio Rusijoje.

Strasbūre, kur Rusija buvo 
patvirtinta kaip 39 Europos Tarybos 
narė, Rusijos URM-ras Primakovas 
pasakė, kad jo šalies galutinis tikslas 
yra įstoti į Europos Sąjungą. Bet jis 
pakartojo, kad Rusija yra prieš NATO 
išplėtimą į Vidurio ir Rytų Europą.

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis;

. VIRGINIA JURAS LLB. ;. |

13 Kinnaird Ąyėnue,
Bromley, Kent B R1 41IG, England.

Tel.:0181 460 2592
Fax.O181 209 0285

"Gazprom" apriboja dujų tiekimą 
Lietuvai.
Eltos žiniomis iš Vilniaus pranešama, 
kad "Lietuvos dujos" akciniai 
bendrovei, nesugebant apmokėti 
esamos skolos už išnaudotas dujas, 
rusų bendrovė "Gazprom" žada 
apriboti dujų tiekimą Lietuvai - jai 
dujų kiekis bus sumažintas iki 30% 
mažiau, negu pažadėta sutartyje.

Šis sprendimas padarytas, 
neatsižvelgiant į Lietuvos Vyriausy
bės prašymą nesumažinti nors iki 
kol atšils oras.

Bandoma Maskvą pratinti prie 
minties, jog NATO plėsis į Rytus.
Chavieras Solana /NATO general, 
sekretorius/ planuoja kovo mėnesį 
vykti į Maskvą su oficialiu vizitu. Jo 
tikslas būtų įtikinti Rusijos 
Federaciją, jog NATO plėtimasis į 
Rytus nėra nukreiptas prieš Rusiją, 
tačiau tai nereiškia, kad kad RF turi 
teisę uždrausti kitoms valstybėms 
stoti j šį karinį bloką.

Ziuganovo ateities svajonės.
Išspausdintame straipsnyje "New 
York Times", rusų komunistų 
vadovas teigia, kad, jo partijai atėjus 
j valdžią, bus siekiama atstatyti 
buvusią Sovietų Sąjungą tokiomis 
sienomis, kokios buvo iki 1941 metų. 
Jis yra labai priešingas j NATO 
plėtimuisi j Rytus. Stengsis atkurti 
sovietinių laikų karinę galybę. Jis 
teigia, kad tautos, kurios priklausė 
buvusiai Sovietų Sąjungai, vėl 
savanoriškai jungsis j vieningą 
junginį. Taip pat nenustoja vilties, 
kad JAV, kaip ir iki šiolei, investuos 

lėšas į Rusiją. Mano, jog ekonominis 
bendravimas tarp abiejų valstybių 
bus geras.

Stalino duktė davė vienuolės 
įžadus.
Milano savaitraštis "Ki" rašo, jog 
Svetlana Alilujeva davė vienuolės 
įžadus ir dabar gyvena viename 
Italijos vienuolyne. Žurnalas 
išspausdino kai kuriuos Stalino 
dukters laiškus Italijos dvasininkui 
Giovani Garbolini.

Svetlanai šiais metais sukanka 
70 metų. Jos gyvenimas buvo pilnas 
visokių pergyvenimų. Ji buvo keturis 
kartus vedusi, susilaukė trijų vaikų. 
1967 metais, pabėgusi į JAV, 
pasiprašė politinės prieglaudos. Čia 
susitiko su dvasininku Giovani, kuris 
pasidarė jos dvasinis globėjas, 
supažindino su religinėmis tiesomis 
ir prisidėjo prie jos religinio 
pasirinkimo.

Žurnalas teigia, kad Garbolini 
anksčiau niekada neskelbė jokių 
žinių apie dabartinį Svetlanos 
gyvenimą jos prašymu. Tačiau dabar 
ji yra patenkinta, kad apie ją bus 
papasakota spaudoje.

Milijonas rusų reikalauja baigti 
karą. ("Lietuvos Rytas nr.25.) 
Novosibirsko gyventojai surinko 
milijoną parašų, reikalaudami, kad 
nedelsiant būtų nutrauktas karas 
Čečėnijje.

Novosibirsko srities gubernato
rius įteikė šį prašymą su parašais 
prezidentui Jelcinui. Po jų susitikimo 
B.Nemcovas pasakė, kad Jelcinas 
rengia kovos Čečėnijoje nutraukimo 
planą. Gubernatoriaus manymu, 
šiandien susidariusi panaši padėtis, 
kaip praeito dešimtmečio vyduryje, 
kai karas Afganistane tapo visiems 
nebepakenčiamas.

Jakaterinburgo kareivių motinų 
komitetas taip pat rinko parašus, kad 
karas Čečėnijoje būtų nutrauktas.

B.Nemcovas tikisi, kad 
prezidentas iš šio protesto padarys 
išvadas ir karą nutrauks. Artėjant 
prezidento rinkimams, prezidentas 
negali perdaug žaisti žmonių 
nuomonėmis.

Jo oponentas G.Ziuganovas yra 
du kartus populiaresnis už 
prezidentą, kurį pralenkė ir kiti du 
kandidatai. Paskelbtais duomenimis, 
už G.Ziuganovą balsuotų 11.3% 
rinkėjų, o už Jelciną tik vos 5.4%.
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PREZIDENTŲ RINKIMŲ CIRKAS
Beveik kiekvieną dieną per britų 

televizijos programas mes matome 
kelius Amerikos respublikonų 
partijos kandidatus, kurie tarp savęs 
kovoja, kad būtų išrinkti partijos kan
didatu j Jungtinių Amerikos Valstijų 
(JAV) prezidento rinkimus. Tapęs 
respublikonų partijos kandidatu 
prezidentiniuose rinkimuose lapkričio 
mėnesį turės nugalėti dabartinį 
prezidentą, demokratą Klintoną 
(Clinton). Pasidaryti savo partijos 
prezidentiniu kandidatu reikia eiti per 
virš dvidešimt pradinių rinkiminių 
susitikimų (primaries), išmėtytų po 
visą šiaurės Ameriką, ir daugiausiai 
jų laimėti.

Iš aštuonių respublikonų partijos 
prezidentinių kandidatų beliko tik 
keturi: Doulas (Dole), Biukananas 
(Buchanan), Aleksanderis (Alexand
er) ir Forbsas (Forbes).

Iš šitų keturių daugiausiai prityręs 
politikas yra Doulas, paskutinio karo 
sužeistas veteranas, anksčiau jau 
kelis kartus buvęs respublikonų 
partijos prezidentiniu kandidatu, bet 
kiekvieną kartą pralaimėjęs. Jis yra 
72 metų amžiaus ir abejotina, ar vien 
sveikatos atžvilgiu galėtų išsilaikyti 
per visus 20 likusių pradinių rinkimų.

Biukananas yra jaunesnis, 
energingesnis Jis prižada izoliuoti 
JAV nuo Europos, pastatyti importo 
barjerus, sustabdyti nelegalią imi
graciją ir nebesiųsti Amerikos 
kareivių Į užsienį. Jis reprezentuoja 
dešiniąją JAV politiką ir jo priešai net 
sakė, kad jis yra antisemitas, tai yra, 
jis nemyli žydų.

Kiti du respublikonų kandidatai 
yra, palyginant, nežinomos asme
nybės.

Aleksanderis, nors ir neblogai 
pasirodęs pirmutiniuose pradiniuose 
rinkimuose, yra politikas su neaiškia 
programa.

Forbsas visai ne politikas, turi tik 
vieną kvalifikaciją - jis yra milijonie
rius.

Šiuo laiku, atrodo, kad greičiau
siai Biukananas pasidarys respubli
konų partijos kandidatu j preziden
tus, bet lapkričio mėnuo dar yra toli 
ir nė vienas nežino kas gali atsitikti.

Klintonas, žinoma, priešininkų iš 
savo demokratų partijos neturi. Jo 
prezidentūra per pirmutinius porą 
metų buvo nepopuliari. Nors kelios 
moterys reklamavosi intymiomis 
pažintimis su Klintonu, atrodo, kad 

jam, kaipo prezidentui, tas 
nepakenkė. Per paskutinius kelius 
mėnesius jis lankėsi Airijoje, kur 
buvo priimtas kaip didžiausias 
didvyris. Airių kilmės gyventojų 
Amerikoje yra, galbūt daugiau negu 
pačioje Airijoje ir jų balsai prezidento 
rinkimuose Klintonui yra labai 
svarbūs. Jis neseniai vizitavo Bos
niją kur aplankė tik ką atvykusius 
Amerikos kareivius, pavadinęs juos 
herojais, nors jie dar nebuvo šūvio 
iššovę, nei jo girdėję.

Kai dabar respublikonų kandida
tai viens kitą kritikuoja, tai Klintonui 
tebelieka iš jų juoktis, o jo markė 
kyla visą laiką. Šiais laikais yra 
galvojama, kad Klintonas vėl bus 
išrinktas JAV prezidentu, bet yra taip 
pat sakoma, kad daug dar ko gali 
atsitikti iki to laiko.

Rusijoje Jelcinas yra oficialiai 
pranešęs, kad jis dar kartą 
kandidatuos j prezidentus. Šiuo 
metu, atrodo, bus trys kandidatai į 
Rusijos sostą - Jelcinas, nacionalis
tas Žirinovskis ir komunistas 
Ziuganovas. Kas liečia amerikietiškų 
prezidento rinkimų "razmatazą", tai ir 
rusai tuo atžvilgiu neatsilieka. Patys 
amerikiečiai pasakytų: "Iki šiol tu dar 
nieko nesi matęs" ("You ain't seen 
nothing yet").

Prieš porą savaičių Vladimiras 
Žirinovskis, anglų kalba vadinamas 
"mad Vlad" (pasiutęs Vladas), 
atšventė savo 25 metų sidabrinių 
vestuvių sukaktį. Vartojame žodį 
"atšventė", nes jis tikrai taip ir 
padarė. Jo sidabrinės vestuvės ne
buvo dviejų minučių sovietinė vestu
vių ceremonija. Nieko panašaus. 
Plačiai apie savo sidabrines vestuves 
paskelbęs, 49 metų ponas 
Žirinovskis į jas atvažiavo su baltu 
limuzinu ir, netoli nuo Mykolo 
Arkangelo ortodoksų bažnyčios, jis jį 
pakeitė į trijų pilkų arklių traukiamą 
karietą - troiką.

Po iškilmingos ceremonijos, 
varpams pašėlusiai skambant, jis 
galų gale su savo žmona Galina 
išėjo iš bažnyčios. Kaip kad 
darydavo caras. Išėjęs Žirinovskis 
tuoj prižadėjo aukas neturtingiems, o 
visiems kitiems vodkos ir saldumynų. 
Alkoholikai ir kiti alkoholio mėgėjai, 
su prie bažny-čios susirinkusiais 
televizijos ir radijo žurnalistais, 
kovojo dėl nemokamos vodkos. Ta, 
deja, greitai pasibaigė ir jie turėjo

Henrikas Vaineikis
būti patenkinti tik Žirinovskio kalba, 
kuriąajis ragino visus už jį balsuoti.

Šis savotiškas spektaklis buvo, 
be abejonės, padarytas atitraukti 
dėmesį nuo Jelcino ir Ziuganovo 
rinkimų propagandos.

Svarbiausias svečias šiose 
keistose Žirinovskio sidabrinėse 
vestuvėse buvo prancūzų dešinio
sios partijos vadas Žanas Le Penas 
(Jean-Marie Le Pen, kuris, reikia 
pasakyti, nejaukiai jautėsi savo 
nepastovaus draugo kompanijoje. 
Vis tiek jie abudu pranešė apie 
planą, pagal kurį bus bandoma 
sujungti visas Europos dešiniųjų 
partijas. Bet ir Le Penas pasakė, 
kad nebūtų svajojęs panaudoti 
vestuvių sukaktį rinkimų 
propagandai.

Jelcinas, žinoma, stengiasi 
pasirodyti kaip didelis politikas ir 
valstybės veikėjas. Vasario 19 d. 
Maskvoje lankėsi Vokietijos kancleris 
Kolis (Kohl). Jis buvo priimtas su 
didele ceremonija, kurioje dalyvavo 
su aukštomis kepurėmis rusų 
karininkai ir abiejų tautų vadų 
žmonos. Kolis Europoje yra 
didžiausias Jelcino draugas, bet jis 
nori plėsti NATO j Rytus. Jelcinas 
norėdamas pasirodyti geru Rusijos 
vadu, be abejonės su tuo nesutiks.

Greičiausiai ir amerikiečių rinki
minių cirkų organizatoriai pasimokins 
iš Žirinovskio sidabrinių vestuvių 
epizodo. Rusija toje srityje yra pada
riusi didesnį progresą negu Amerika. 
Vakarų šalyse propaganda yra ne
švarus žodis; buvusioje Sovietų Są
jungoje propaganda buvo mokslas.

Žiūrėsime kokį šposą dabar 
iškrės Ziuganovas.

Maskvoje važinėja ameri
kiečių Šarvuočiai, tokia ant- 
galve įsidėjo straipsnį "the Sunday 
Times" vasario 25 d.

Amerikiečių šarvuočiai darda 
Maskvos gatvėmis, net sukeldami 
baimę ir policijai. Turtingi rusai 
pradėjo pirkti amerikiečių šarvuočius 
"Humvees", kaipo aukščiausią statu
so simbolį. Šie šarvuočiai yra 10 
pėdų platumo ir kainuoja 64.000 dol. 
Pareikalavimas yra toks didelis, kad 
nespėjama privežti. Mat, Amerikoje 
jais važinėja filmų žvaigždės, kaip 
Scharzennagger ar Stallone, o 
Rusijoje jie reikalingi apsisaugojimui.
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Iškilaus istoriko gimimo 
devyniasdešimtmetis

Nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka parengė parodą, skirtą 
žymaus istoriko Adolfo Šapokos 
gimimo 90-osioms metinėms. Ji taip 
pat primena, jog šiemet sukanka 60 
metų, kai buvo išleistas labiausiai 
mokslininką išgarsinęs veikalas - su 
bendraautoriais rašyta ir Adolfo 
Šapokos redaguota "Lietuvos isto
rija". Šią parodą bibliotekoje bus ga
lima apžiūrėti nuo vasario 8 dienos.

Adolfas Šapoka gimė 1906 metų 
vasario 13 d. Utenos apskrities, Gry
belių kaime. Busimasis istorikas, 
istoriografas mokėsi Utenos progim
nazijoje. Vėliau, 1925 metais baigęs 
Panevėžio gimnaziją, įstojo j Lietuvos 
universiteto Humanitarinių mokslų fa
kulteto istorijos skyrių. 1929 metais 
Adolfas Šapoka baigė universitetą, 
apgynęs diplomatinį darbą "Naminės 
kovos Lietuvoje XII amžiaus gale". 
Atlikęs karinę tarnybą, Adolfas 
Šapoka su Švietimo ministerijos 
stipendija gilino žinias Prahoje.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakultete 
Adolfas Šapoka skaitė įvairius 
Lietuvos istorijos kursus, rinko 
medžiagą disertacijai. 1938 metais 
apgynęs disertaciją "Lietuva ir 
Lenkija po 1569 metų Liublino 
unijos" gavo daktaro laipsnį. Jau 
kitais metais jis apgynė habilitacijos 
darbą "1665 metų Kėdainių sutartis 
arba švedai Lietuvoje 1655-1656 
metais", kuriam medžiagą rinko ne 
tik Lietuvos, bet ir Švedijos 
archyvuose. Po to mokslininkui 
buvo suteiktos privatdocento teisės. 
Beje, nuo 1939 metų Adolfas 
Šapoka buvo ir A. Smetonos 
lituanistikos instituto Lietuvos istori
jos skyriaus narys. Kaip istorikas 
Adolfas Šapoka spaudoje pradėjo 
reikštis nuo 1925 metų, įvairiais 
Lietuvos istorijos klausimais^ Jis rašė 
"Senovėje", "Praeityje", "Židinyje", 
"Švietimo keliuose", "Naujojoje 
Romuvoje" ir kituose leidiniuose. 
Mokslininką plačiausiai išgarsino 
1936 metais išleista Lietuvos istorija, 
paprastai vadinama tiesiog "Šapokos 
istorija". Jis redagavo šį veikalą, 
parašė įvadą, Lietuvos istorijos dalį 
nuo 1572 iki 1795 metų, bei kitus 
straipsnius.

1944-aisiais Adolfas Šapoka su 
šeima pasitraukė iš okupuotos 
Lietuvos, pradžioje - į Vokietiją, 

vėliau - j Kanadą. Nuo 1949 metų iki 
mirties jis gyveno Toronte, nuo 
pirmojo numerio redagavo Kanados 
lietuvių laikraštį 'Tėviškės žiburiai", 
aktyviai dalyvavo lietuvių bendruo
menės, katalikiškų organizacijų 
veikloje.

Suprasdamas, kad rimtas savo 
tautos istorijos tyrinėjimas 
emigracijoje beveik neįmanomas, 
Adolfas Šapoka parengė keletą 
populiarių, mokyklai ir visuomenei 
pritaikytų tekstų lietuvių ir anglų 
kalbomis - "Lietuva, kraštas ir tauta" 
(1946), "Lithuania through the Ages" 
(1948), "Vilnius Lietuvos gyvenime" 
(1954) ir kitų. Tėvynės okupacijos 
metais Adolfas Šapoka rašė: Tautos 
nebūna išžudomos, bet pačios 
miršta. Lietuvių tauta nemirs, nes 
gyva jos dvasia".

Adolfas Šapoka mirė 1961 metų 
kovo 9 dieną Toronte. 1994 metais 
istoriko ir jo žmonos Aldonos 
palaikai iš Toronto Park Lawn 
kapinių buvo iškilmingai perkelti j šv. 
Jono lietuvių kapines Anapilyje, 
greta jų vienturtės dukros Aldonos 
Šapokaitės-Šipelienės.

Nacionlinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos parodų salėje bus galima 
susipažinti su bene visais Lietuvoje ir 
išeivijoje išėjusiais mokslininko 
darbais, leistais dar jam gyvam esant 
ir pomirtiniais raštais. Taip pat bus 
eksponuojami iš Kanados atvežti 
Adolfo Šapokos rankraščiai, seno
sios nuotraukos, autentiški laiškai 
prieškario istorikams ir vėlesni - skirti 
Lietuvoje likusiai brolio šeimai. 

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY from April 1 st

Monday, Tuesday, Saturday departure at 4.15 pm
Wednesday departure at 5.00 pm
Thursday departure at 3.30 pm

Ask your travel agent or call
LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323;

Fax 0181 745 7346.

Paroda parengta iš nacionalinės 
bibliotekos ir asmeninių Šapokų 
giminės archyvų.

(Iš "Garso" 1996 2 9)

Laiškas iš Lietuvos :
Mieli mano tautiečiai lietuviai,
Rašau Jums verčiama prašyti 
pagalbos - paramos iš tautiečių 
gyvenančių užsienyje. Sunku rašyti ir 
prašyti. Bet sunki gyvenimo būklė, 
nedarbas, vyriausybės aukštų 
pareigūnų savivalė visai nuskurdino 
darbo žmones.

Gyvenu su 13 metų sūneliu 
šiaurinėje Lietuvos dalyje, 
Mažeikiuose. Dirbu, bet uždarbio už
tenka tik susimokėti už butą ir du 
kartus dienoje pavalgyti.

Vyriausybė sugrąžino tėvų žemę 
60 ha. Esu su broliu paveldėtoja.. 
Tėvas buvo ištremtas ir jau miręs. 
Mamai 79 metai. Esu dora lietuvė, 48 
metų, šviesiaplaukė, liekna, tikinti, 
darbšti 165/72.

Žemę grąžino, pastatai neišliko. 
Reikia viską atstatyti, bet esame 
neturtingi ir neturime pinigų nusipirkti 
technikos, be kurios žemės nejdirbsi. 
O, jei tris metus žemės nedirbi, deda 
dideles baudas.Todėl kreipiuosi į 
gerus žmones, gal kas galėtų padėti 
ar norėtų grįžti j tėvynę.

Siunčiu kopiją žemės grąžinimo 
dokumento ir savo nuotrauką.

Rašyti:
Vilhelmina Milvydienė, Draugystės 
34-37 5500 Mažeikiai, Lietuva.
(Jeigu kas domėtųsi, prašau kreiptis 
į redakciją).
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Bandomas varžyti religijos mokymas 
Lietuvos mokyklose

Vasario 21 d. Vatikano radijo žinių 
pranešimu, antradienį Lietuvos 
Seimui buvo pateiktas pataisyto ir 
papildyto švietimo įstatymo 
projektas, pagal kurį norima suvar
žyti tikybos mokymą valstybinėse 
mokyklose. Į tai reaguodama, Lie
tuvos vyskupų konferencija paskelbė 
protesto laišką, adresuotą Lietuvos 
Respublikos prezidentui Brazauskui 
ir Seimo pirmininkui Juršėnui.

Laiške rašoma:
1996.02.20.

Lietuvos Respublikos Prezidentui 
p.Algirdui Brazauskui
Lietuvos Respublikos Seimo pirm, 
p. Česlovui Jurkšėnui

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
sekretoriatą pasiekė Seimui 
teikiamas keturių jo narių parengtas - 
"Lietuvos Respublikos Švietimo 
įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymas". Tarp ko kita jame 
numatoma pakeisti dabar galiojančio 
Švietimo įstatymo 17 straipsnį tokiu 
būdu, kad tikybos pamokos būtų 
išstumtos iš normalaus pamokų 
tvarkaraščio, o etikos pamokos iš 
viso panaikintos.

Vyskupų Konferencija su apmaudu 
konstatuoja, kad siūlomas Švietimo 
įstatymo 17 str. pakeitimas:

-įgnoruoja dorinio ugdymo 
mokykloje svarbą tuo metu, kada 
visuomenė vis labiau įsitikina, jog 
daugumas jos bėdų kyla dėl 
sąžiningumo, dorinio atsakingumo 
stokos;

-rodo atvirą panieką religiniam 
tikėjimui, apsunkindamas jo mokslo 
dėstymą, jį stumdamas į klubų, 
būrelių lygį tuo metu, kada apie du 
trečdalius tėvų aiškiai pageidauja, 
kad jų vaikai susipažintų su religijos 
(religijų) mokslu, kurio jie negalėjo 
pažinti, mokydamiesi tarybiniais 
metais, ir jaučia tai kaip savo bendro 
išsilavinimo spragą;

-nubraukia didelį teorinį ir 
praktinį įdarbj, pasiektą per keletą 
pastarųjų metų, kuriant ir tobulinant 
įvairiose institucijose dorinio ugdymo 
programas, rengiant keliose aukštes
niosiose mokyklose tikybos ir etikos 
mokytojus, puoselėjant šių mokytojų 
bedradarbiavimą tarpusavyje ir su 
kitų dalykų mokytojais, ugdant 
pašaulėžiūrinę toleranciją mokyklose 
ir visuomenėje.

Lietuvos Vyskupų Konferencija 

prašo Gerbiamus Lietuvos 
Respublikos Prezidentą ir Seimo 
Pirmininką padaryti visą, kad 
šiandieninėje mokykloje nebūtų 
pakeistas tikybos dėstymo 
statusas. Daug vilčių į dorinį 
ugdymą mokykloje dedantys 
moksleivių tėvai ir visuomenė turi 
teisę iš valdžios institucijų laukti ne 
naujų apsunkinimų, bet juo didesnės 
paramos, kad dvasinis ugdymas, 
kuris vyksta per normalias tikybos 
ir etikos pamokas, galėtų būti dar 
efektyvesnis.

Tikimės, kad tikinčiuosius žmo
nes gyvybiškai liečiantys įstatymų 
projektai ateityje bus rengiami atvirai 
dialoguojant su visuomene ir 
bažnyčios atstovais.

(pasirašė) A.J.Bačkys
Vyskupų Konferencijos Pirmininkas 
Šventoragio4,2001 Vilnius, Lietuva

Atidengti Prezidentų 
paminklai

Beveik pusę paros Kaune vyko 
Valstybės atkūrimo dienos minėjimo 
renginiai.

Vakar (16.2.) 9 valandą ryto 
miesto centrą sudrebino XVIII 
amžiaus pabaigos Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės artilerijos 
pabūklo salvė. Tai buvo pranešta, 
kad į Vytauto Didžiojo karo muziejų 
atvyko Prezidentas A.Brazauskas.

Specialiai Vasario 16-ajai spėtą 
pagaminti autentišką pabūklą 
aptarnavo prie muziejaus veikiančio 
Karo istorijos klubo nariai, apsivilkę 
ką tik pasiūtomis XVIII amžiaus 
pabaigos Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės kariuomenės unifor
momis.

Valstybės atkūrimo dienos 
renginiai prasidėjo Vyčio kryžiaus ir 
Vytauto Didžiojo vėliavų iškėlimu ant 
muziejaus, Laisvės varpo dūžiais ir 
varpų muzika bei gėlių padėjimu prie 
Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės 
paminklo.

Karinį paradą priėmė Prezidentas 
A. Brazauskas, krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius ir miesto 
meras V.Katkevičius. Po to prasidėjo 
svarbiausias šventės renginys - 
buvusių Lietuvos prezidentų 
paminklų atidengimo iškilmės 
buvusios Prezidentūros sodelyje.

A.Brazauskas, atidengęs savo 

pirmtakų A.Smetonos, A.Stulginskio 
ir KGriniaus skulptūras, kalbėjo apie 
garbingus šių "mūsų valstybingumo 
metraštininkų" darbus, ištikimybę 
tėvynei ir pareiškė viltį, kad šis 
sodelis taps ne tik šventa vieta 
kiekvienam Lietuvos žmogui, bet ir 
mūsų krašto stiprybės ir vienybės 
simboliu.

Lietuvos prezidentų paminklų 
kompoziciją projektavo architektas 
K.Mikšys. ASmetoną įamžino skulp
torius A.Vaura, A.Stulginskį - V.Naru- 
tis, o trumpiausiai prezidentavusio 
sėdinčio K.Griniaus skulptūrą sukūrė 
S.Žirgulis.

Pasibaigus paminklų atidengimo 
ceremonijai, Arkikatedroje bazilikoje 
buvo aukotos mišios už buvusius 
Lietuvos Respublikos prezidentus. 
Po pietų Vytauto Didžiojo universitete 
įvyko iškilmingas Vasario 16-osios 
minėjimas - koncertas. Oficialiąją Ne
priklausomybės atkūrimo dienos 
programą vakare baigė fejerverkais 
virš buvusios Prezidentūros ir Lietu
vos nacionalinio simfoninio orkestro 
koncertu Kauno filharmonijoje.

Vasario 16 dieną buvo 
pažymėtos ir Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus įkūrimo 75-osios metinės. 
Ta proga prieš visas Valstybės 
atkūrimo dienos iškilmes krašto 
apsaugos ministras L.Linkevičius ir 
kultūros ministras J.Nekrošius 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
kuri įteisino abiejų žinybų paramą 
muziejui. Muziejui taip pat buvo 
perduotas saugoti naujas ekspona
tas - pirmo laipsnio Vytauto Didžiojo 
ordinas.

Vilniuje Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos minėjimas įvyko 
Operos ir baleto teatre. Šventės 
minėjime ilgą kalbą pasakė 
Prezidentas A.Brazauskas, priminda
mas 1918 metų vasario 16-sios Aktą, 
skelbiantį visam pasauliui, kad 
atkuriama demokratinė Nepriklauso
ma Lietuva su sostine Vilniuje. 
Valstybės atkūrimo dienoje koncer
tavo valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis "Lietuva". Koncertą režisa
vo ansamblio meno vadovas Pranas 
Budrius.

Vakare A.Brazauskas Valstybės 
įkūrimo dienos proga surengė 
priėmimą sostinės "Draugystės" 
viešbutyje.

Iš "Lietuvos Ryto" Nr.39.
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BRADFORDAS
Š.m. kovo 3 d.Bradford© "Vyties klube 
Teresė Groblienė surengė savo 77 
metų gimtadienio pobūvį. Po pamaldų 
Šv.Onos bažnyčioje, kviesti svečiai su 
kun. V.Kamaičiu priešakyje susirinko 
klubo salėje prie gėlėmis ir žvakutėmis 
papuošto stalo. Įvairių patiekalų 
lietuviškus pietus pagamino Roma 
Vaicekauskaitė su padėjėjomis. 
Dalyvavo apie 30 žmonių, jų tarpe 
Teresės mirusio brolio žmona ir 
dukterėčia su šeima iš Leeds.

Sukaktuvininkė įsikūrė Bradforde 
nuo pat į šį kraštą atvykimo pradžios. 
Jauncsniuose metuose buvo uoli ir 
pareiginga bendruomenės narė. Iki 
pensijos dirbo tekstilės pramonėje. 
1987 metais mylimam vyrui mirus, 
lietuvių bendruomenės gyvenimas ir 
toliau liko nepakeičiama jos gyvenimo 
dalis. Visuomet atvyksta į minėjimus 
bei pobūvius ir reguliariai lankosi 
klube, sutinka tautiečius, pasikalba 
gimta kalba. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, Teresė nepamiršo ir 
savo artimųjų tėvynėje - aplankė du 
kartus.

Po sveikinimų buvo įteiktos 
dovanėlės. Sugiedota "Ilgiausių Metų" 
bei "Happy Birthday To You"... 
Pakeltas tostas.

Buvo šaunus pobūvis tarp malonių 
žmonių. Pabaigoje nuaidėjo sutartinė 
daina: "Tau sesute puikios gėlės"...

Ilgiausių ir Laimingų Metų !
K.K

Š.m. vasario 25 d. vietinėje ligoninėje 
mirė 81 metų amžiaus Kazys Vytautas 
Buitvydas. Gyvybę pakirto įsimetusi 
gangrena abiejose kojose. Dirbo 
tekstilės pramonėje. Velionis iki 
pensijos gyveno Bradforde. Po to 
išsikėlė pas draugą į Bramley. Nebuvo 
vedęs. Šiame krašte giminų neturėjo. 
Buvo "Vyties" klubo narys nuo

DBLS ir LNB 
direktorių 

valdyba sveikina
Jarą Alkį 

ir 
Žydrą Šimkevičiūtę 

vedybų proga
Linkime sėkmės ir 

laimės
naujame gyvenime 

įsikūrimo pradžios. Rėmė lietuvišką 
veiklą. Palaidojimu ir palikimu 
rūpinasi Irena ir Algis Gerdžiūnai.

Lietuvoje liūdi brolis ir keturios 
seserys su šeimomis. Prieš porą metų 
brolio sūnus su žmona iš Lietuvos 
buvo atvykę jo aplankyti. Kiek 
žinoma, velionis nesuspėjo aplankyti 
savo gimtinės.

Sudegintas Bradfordo kremato
riume kovo 4 d. pomirtines apeigas 
Šv.Onos bažnyčioje ir Scholcmoore 
krematoriume atliko kun. V.Kamaitis. 
Laidotuvėse dalyvavo būrys tautiečių. 
"Avė Marija" garsams aidint, eilė 
tautiečių praėjo paliesdami karstą 
paskutiniam atsisiveikinimui.

Ilsėkis Ramybėje !
Toliau sekė užkandžių metas 

"Vyties" klube. Skanų kugelį ir kitus 
patiekalus paruošė I.Gerdžiūnienė ir 
sūnus Mindaugas su šeima. Prie kavos 
puodelių, vyno ar stipresnio buvo 
pasikalbėta, pabudėta.

Tuo ir baigėsi dar viena laidotuvių 
diena.

K.K.

Skautiškuoju keliu

LSS 
Europos Rajono Vadui 

Jarui Alkiui 
ir

v v

Žydrai Simkevičiūtei 
užmezgus tikrąjį mazgą 

linkime sėkmingos 
ateities

Europos Rajono Vadija, 
sesės ir broliai

47-toji SKAUTŲ STOVYKLA
LSS Europos rajono tradicinė vasaros 
skautų ir skaučių stovykla įvyks liepos 
27 - rugpjūčio 4 dienomis lie-tuvių 
pamiltame ąžuolų ir beržų apsuptame 
kalnelyje.
Stovyklai vadovauja ps. Gerardas 
Jakimavičius su pavaduotoju s. Vladu 
Gedmintu.
Sesės ir broliai, kviečiame visus 
dalyvauti ir pasižymėti šią datą savo 
kalendoriuje.
Stovykloje turėsime svečių.

Aukos stovyklai
Šių metų pirmosios aukos atskrido 
kaip pavasario kregždutės, skrisdamos 
į šiltesnę šalį. Nottinghamo Moterų 
draugija, susidedanti iš niekada 
nepavargstančių ir darbščių bitelių - 
F.Damaševičienės, T.Gudliauskienės, 
B.Drulienės ir A.Važgauskienės, 
paskyrė 20 svarų paremti skautų 
stovyklai, kuri gauta per pirm. 
J.Damaševičienę.
Gerbiamoms Moterų draugijos 
bitelėms išreiškiama nuoširdi, aukšta, 
skautiška padėka.
Linkime, tegu Tamstų gyvenimą ir 
reikšmingus darbus lydi Dievo 
palaima!
LSS Europos Rajono Vadijos 
vardu v.s.J.Maslauskas

43-oji Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė įvyks 1996 m. liepos mėn. 
14-21 d.d. Vasario 16 gimnazijoje, 
Romuvoje, Lorscher Str.l. 68623 
Lampertheim - Iluttenfeld, 
Vokietija.

Studijų savaitės moderatoriai - 
Darius Kuolis (Vilnius), dr. Jonas 
Norkaitis (Stuttgart) ir dr. 
Kajetonas J. Čeginskas (Uppsala).

Pragyvenimas savaitei kainuos: 
434,-DM (62,-DM dienai) 
viengubam kambaryje.
385,-Dm (55,-DM dienai) 
dvigubam kambaryje iš anksto 
užsiregistravusiems.
Registracijos mokestis - 100,-DM, 
jaunimui - 50,-DM.
Prašom registruotis: 
T. Bartusevičius.
Lorscher Str.l
68623 Lampertheim - Iluttenfeld 
Tek: 06256-322 (dienos metu) 
Fax: 06256-1641
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Lietuvių kronika
Redakcijos pranešimas
Redakcijoje gauta atsiklausimų, kur 
siųsti prenumeratos mokestį Lietuvių 
namams ištuštėjus. Bijomasi, kad 
nedingtų pasiųsti pinigai.
Lietuvių namuose dar yra veikianti 
raštinė, kuri priima visą paštą ir 
norintiems apsimokėti prenumeratos 
mokestį yra saugu siųsti pinigus..
MANČESTERIS
Nepriklausomybės minėjimas

Vasario 17 d. DBLS Mančesterio 
skyrius surengė M. lietuvių klube 
Vasario 16 ir Kovo 11 d. minėjimą. 
Dalyvavo vietos ir apylinkės tautiečiai 
ir svečias Kauno technologijos 
universiteto informacijos sistemij 
katedros dr.doc.R.Butlcris, atvykęs 
tarnybos reikalais į Mančesterį ir bus 
kurį laiką. Minėjimą atidarė ir 
pravedė skyr.pirm. A.Podvoiskis. Tarė 
įžanginį žodį ir paprašė visus tylos 
minute pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę bei nepriklausomybę.

Paskaitą skaitė mūsų dažnas 
paskaitininkas H.Vaineikis. Jis savo 
paskaitoje rinktiniais daviniais vaiz 
-džiai nusakė Lietuvos laisvės siekius, 
laimėtas kovas ir nepriklausomybės 
laikus, kurie davė tvirtą egzistencijos 
pagrindą buvusiai ir dabartinei 
Lietuvai ir išugdė daug Lietuvos 
patriotų ir mokslo žmonių. Buvo pri
siminta ir dabartinė Lietuva ir jos 
problemos. Paskaita sudomino visus.

Meninėje dalyje tai progai 
atitinkamą eilėraštį padeklamavo 
V.Bernatavičius ir A.Podvoiskis. Minė
jimas užbaigtas sugiedant Lietuvos 
Himną.

Po minėjimo visi puikioje 
šventiškoje nuotaikoje pasižmonėjo ir 
praleido likusį vakaro laiką.

AP-kis 
NOTTINGHAMAS

Nottinghamo DBLS skyrius Ne
priklausomybės atsatymo 78-tąją 
sukaktį paminėjo vasario 24 dieną, 
susirinkdami mūsų kaimynų latvių 
klube.

Skyriaus valdyba šį vakarą planavo 
praleisti šeimyniškai, prisimindami 
laivės metus tėvynėje su užkandžiais ir 
arbatėle, vengdami jau nuo seno 
nusistovėjusios oficialumo tradicijos. 
Minėjimuose dalyvaujant šeimoms su 
mažesniaisiais, ilgos paskaitos, sveiki
nimai, prezidiumai jau atgyveno savo 
prasmingumą ir dabar yra daug 
patraukliau šventes paminėti šeimyniš

kai - ką skyriaus valdyba ir tadarė.
Vakaras praėjo labai įdomiai. 

Savo trumpoje paskaitoje inž.Darius 
Furmonavičius, dabar studijuojantis 
politiką Nottinghamo universitete, 
nušvietė Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybiiį svarbumą dabartinės 
tarptautinės politikos plotmėje 
(paskaita dedama pirmame puslapyje).

Pradžioje, skyriaus pirm .J.Dama- 
ševičiui paprašius, tylos minute 
pagerbėme žuvusius, nukankintus, 
išvežtus į tolimuosius Rytus. Kun 
St.Matulis trumpai pristatė mūsų 
prelegentą, kuris su žmona dr. Rūta ir 
jauna dukrele jau beveik puse metų 
gyvena Nottinghamc ir dar žada 
pasilikti iki trijų metų. Labai malonu 
mūsų tarpe turėti dabartinės Lietuvos 
tikrų patriotų, kurie papildo mūsų jau 
seksiančias eiles. Minėjimas baigtas 
sugiedant Lietuvos Himną.

Po paskaitos Moterų draugija 
visus pavaišino skaniai paruoštais už
kandžiais ir stikliuku.

H.Gasperas
* * *

Nottinghamc kovo 2 d. staigiai mirė 
Bronius Strumskis, 68 metų, "Šaltinio" 
skaitytojas. Savu laiku reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. Liko žmona 
Aldona ir 2 dukros su šeimomis. 
Gedulo apeigas atliko kovo 11d. kun. 
S.Matulis.
Amžiną atilsį !
LEICESTERIS
Vasario 24 d. mirė Vytautas Tūras, 70 
metų, kilęs nuo Biržų. Liko žmona 
buv.Aldona Paukštytė, du sūnūs su 
šeimomis, uošvė Ona Paukštienė, 
Lietuvoje sesuo ir brolis. Buvo 
nuolatinis lietuviškų pamaldų 
skaitytojas ir vadovaujantis giesminin
kas. Skaitė "Šaltinį". Laidotuvių 
pamaldas kovo 1 d. pravedė kun. 
S.Matulis. Palydėjo visi tautiečiai ir 
daug bičiulių svetimtaučių.
Amžina Vytautui atilsį!

PAMALDOS
Nottinghamc Aušros Vartų Marijos 
Židinyje pamaldos vyksta kasdien 8 
vai. ryto, sekmadieniais ir šventėse 
11.15 vai.
G a v ė n i n i s susitelkimas. J į 
Nottinghamo Židinyje praveda kovo 
23 d. kun. J.Sakevičius, MIC. Išpažin
tys nuo 14 vai., Šv.Mišios 15 vai..
Didžiojoje Savaitėje: balandžio 4 d. 18 
vai., balandžio 5 d. 15 vai. balandžio 6 
d. 18 vai.

Mansfielde Šv. Pilype kovo 24 d. 
Išpažintys nuo 13.15 vai., Šv.Mišios 
14val.
Stroud kovo 30 d. 12 vai. vietos ir 
Gloucester!© tautiečiams priešvelykinį 
susitelkimą praveda iš Londono kun. 
J.Sakevičius MIC. Kviečiame visus 
Mančesteryje - kovo 31 d.,13 vai.
Bradforde - balandžio 7 d., 12.30 vai. 
Eccles - balandžio 14 d., 12.15 vai.
Londonas. Pamaldų tvarka Londono 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Didžiąją 
savaitę:
Didįjį ketvirtadienį, balandžio 4 d. 
pamaldos 7 vai. vakaro.
Didįjį penktadienį, bal. 5 d. 3 vai. 
Didįjį šeštadienį, bal. 6 d. - 7.30 vai. 
vakaro.
Velykų ryte, bal. 7 d. Iškilmingos 
Prisikėlimo pamaldos - 8 vai. Suma - 
11 vai.
2-rą Velykų dieną /neprivaloma/ Šv. 
Mišios 11 vai.

Nori susirašyti ėti:
"Radau Jūsų bažnyčios adresą ir 

nusprendžiau Jums parašyti.
Kadangi Jūs esate lietuvių 

Šv. Kazimiero bažnyčia Londone, tad 
noriu Jūsų paprašyti, gal Jūs 
galėtumėte paskelbti mano adresą ir 
didelį prašymą - labai noriu 
susirašynėti su Anglijos lietuviais.

Norėčiau, kad man parašytų 
įvairaus amžiaus ir įvairių pomėgių 
žmonės.

Aš gyvenu Lietuvoje, Skuodo 
mieste. Man 31 metai, auginu 10 metų 
dukrą. Daug kuo domiuosi, tad būtų 
labai malonu, jeigu ir Jums galėčiau 
kuo nors padėti, būti nors kiek 
naudinga.

Iš anksto Jums dėkoju ir lieku 
laukdama laiškų,

Man galima rašyti lietuvių, nišų ir 
anglų kalbomis.

Su pagarba Elena 
Mano adresas:

Elena Katkuvienė
S. Daukanto 28
5670 Skuodas, Lietuva.

STOTYJE: Traukiniui smarkiai 
pavėlavus, supykęs keleivis prieina 
prie stoties tarnautojo ir klausia:

- Kam jums reikalingi tie tvarka
raščiai, jeigu jūs jų nesilaikote.

- Jeigu tvarkaraščių nebūtų, kaip 
Tamsta žinotum, kad traukinys 
pavėlavo,- atkirto jam stoties 
tarnautojas.
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Lietuvių
Spaudai aukojo: 
J.Babilius 
P.Poviliūnas
J. Kuliukas
A. Miliūnas 
LEidukas
K. Kamarauskas 
V.Šližienė
B. Urbanavičius 
B.Šimėnas 
V.Matiukas 
H.Petkus 
E.Somberg

kronika
20.00 sv.
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10.00 sv.
10.00 sv.
10.00 sv.
10.00 sv.
10.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.

35.00 USD
15.00 USD

* *
LONDONAS
Zigmas Juras /Baltic Management Co/ 
vyksta į Lietuvą.
Dėl tarpininkavimo įvairių reikalų 
sutvarkymo, prašome kreiptis iki šių 
metų kovo 27-tos dienos:
11 London Lane, Bromley, Kent 
BRI 4HB.
Tel.0181 460 2592, Fax 0181 402 9403 
****»*«»*
DERBY
Vasario 16-tos minėjimas.
Vasario 25 d. Derby buvo paminėta 
garbinga Lietuvos nepriklausomybės 
78-ji sukaktis.

Į įvykusį minėjimą ukrainiečių 
klubo patalpose susirinko derbiškiai ir 
iš tolimesnių apylinkių svečiai.

Dalyvavo DBLS CV direktorė 
V.Gasperienė, DBLS Tarybos pirm, ir 
"E.L." redaktorius H.Gasperas, Not
tingham© veiklusis skyriaus pirm. 
J.Damaševičius su žmona ir skyriaus 
veikėjai.

Skyriaus pirm. J.Levinskas įvadi
niu žodžiu pradėjęs minėjimą, pažy
mėjo, jog džiugu matyti CV atstovus ir 
kaimyninio skyriaus pirmininką su na
riais. Ateina laikas, kai kaimyniniams 
skyriams teks tautines bei valstybines 
šventes švęsti bendromis jėgomis. Tos 
dienos proga žodį tarti pakvietė 
J.Maslauską.

Prelegentas priminė, kad jau per 
penkiasdešimtį metų yra nusistovėjęs 
paprotys gyvenantiems artimesnėse 

kolonijose kartu paminėti Nepriklau
somybės šventę, pabendrauti ir bent 
akimirka apmąstyti šios dienos reikš
mę mūsų tautai ir mūsų gyvenimui, 
šiandien turime viską, ko per 50 metų 
siekėme. Lietuva yra laisva, nepriklau
soma ir pripažinta beveik visų pasaulo 
valstybių. Katedrose ir bažnyčiose 
tikintieji laisvai gali melstis ir dėkoti 
Aukščiausiajam už suteiktas jėgas ir 
stiprybę belaukiant šios dienos.

Šiandien, minėdami Vasario 16-tą 
ir kovo 11-tą, su atodūsiu lenkiame 
galvas, prisimindami kritusiųjų vardus, 
giliai užjaučiame jų šeimas, partizanus, 
tremtinius, seses ir brolius. Tautos 
vienybė įgalino atsiekti visų trokštą 
tikslą. Lietuva laimėjo. Lietuva laisva 
ir nepriklausoma valstybė - mūsų visų 
valstybė: ir Lietuvos žemėje, ir 
plačiuose Sibiro plotuose, ir po visą 
pasaulį pasklidusios išeivijos. Mūsų 
visų širdis - LIETUVA.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Po minėjimo įvyko skyriaus narių 

metinis susirinkimas. Pirmininkas 
apibūdino skyriaus veiklą, padėkojo 
svečiams. Revizijos komisijos sekreto
rė G.Zinkienė pranešė, kad kasos 
reikalai patenkinami. Skyriaus kasą 
papildo narių mokestis ir loterijos. 
Kasos knygos vedamos tvarkingai. 
Susirinki
mui pagei
daujant abi 
valdybos 
paliktos tos 
pačios.
Pirmininku 
pasilieka 
J.Levinskas, 
vicepirmi- 
n i n k a s 
J.Maslaus- 
kas, sekre
torius A.Ti- 
revičius, iž- 
d i n i n k ė 
B. Levins- 
kienė.
V.Gasperie
nė perdavė

CV linkėjimus, pastebėdama, kad 
skyriaus veikla yra gyva, o H.Gasperas 
apibūdino "E.L." redagavimo bei 
prenumeravimo icikalus.

Skyriaus narių buvo teirautasi dėl 
"Britanijos Lietuviai" antro tomo 
išleidimo, pabrėžiant, kad skyriai, 
klubai ir pavieni asmenys paremtų 
savo lėšomis ir įgalintų knygą išleisti.

J. ir B.Levinskai, tik ką grįžę iš 
Australijos, narių buvo paprašyti 
papasakoti apie tenai esančias lietuvių 
organizacijas ir jų veiklą. Nariai, 
didžiai įvertindami J. ir B. Levinskų 
atsidavimą skyriaus tęstinumo darbui 
ir tai, kad jie padengia savo lėšomis 
ilgos kelionės išlaidas, pareiškė jiems 
širdingą padėką.

Toliau valdyba aptarė tolimesnius 
skyriaus veikimo planus. Buvo svars
toma du garbingi minėjimai: motinų 
gegužyje ir tremtinių birželyje. Valdy
ba priėjo išvados, kad nenorėdama per 
daug apkrauti senstančių pečių, daryti 
tik vieną - tremtinių minėjimą, kuris 
įvyks birželio mėnesio 16 dieną.

Po minėjimo nariai ir svečiai A. ir 
M.Tirevičių buvo pavaišinti kavute, 
kuriems padėkota, o J. B. Levinskams, 
abiems švenčiantiems gimtadienius 
palinkėta "Ilgiausių Metų".

J.Maslauskas

DBLS atstovų ir LNB akcininkų 
Metinis suvažiavimas
Pranešu, kad suvažiavimas įvyks 

1996 m. balandžio mėn. 27 - 28 d.d.
Lietuvių Sodyboje

DBLS atstovų suvažiavimo pradžia - 14.00 vai. 
LNB akcininkų - 18.00 vai.

Atstovai prašomi, kaip ir kasmet, atvykti į 
Lietuvių namus, 2 Ladbroke Gardens, London, 

iš kur 12.00 vai. autobusu 
išvyksime į Sodybą.

DBLS ir LNB sekretorius
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