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ETUVIS
Lietuvių Sodyboje skambėjo ‘Ainiai’
Trečiadienio vakare rugsėjo 10 d., prieš išvykdami 
namo, Lietuvių Sodyboje, Headley Park, koncertavo 
Kauno ‘Ainiai’. Šis folklorinis ansamblis džiugino tuos, 
kurie negalėjo jo pasiklausyti Nottinghame per DBLS 
50-mečio rudens sąskrydį.

Čia neslėgė Valijos princesės Dianos laidotuvės, tad 
ir programa buvo skirtinga, džiaugsmingesnė, o Sody
bos didžioji menė suartino žiūrovus-klausytojus su 
menininkais. Tų menininkų visas 10. Visi instrumental
istai, visi dainininkai, visi aktoriai, visi profesionalai. 
Ansambliui vadovauja Kauno dramos teatro aktorius 
Petras Venslovas, gabus porintojas ir deklamuotojas. 
Jo sustatyta programa turėjo aiškų tęstinumą, buvo 
gerai išbalansuota įvairumu ir perduota autentiškai 
lietuviškai.

Tie, kurie išgirdo ‘Ainius’, žavėjosi kokybiškai atlik
tomis lietuvių liaudies ir mūsų kompozitorių dainomis, 
akompanuotas senoviškais ir moderniais instrumentais. 
Instrumentalistams vadovauja Jonas Urbonas, studi
javęs birbynę ir baigęs Muzikos akademiją. Iš tikrųjų, 
visi instrumentalistai yra baigę Muzikos akademiją, ir 
įvairius tautinius instrumentus, net skrabalus, valdo 
nepaprastai įmantriai. (Pertraukos metu mūsų kore
spondentas apžiūrėjo tuos skrabalus. Jam paaiškinta, 
kad skrabalai yra įvairaus dydžio mediniai varpeliai, 
kuriuos senovėje rišdavo karvėms po kaklu).

Meistriškai dainavo ‘Ainių’ ilgametis solistas Valenti
nas Čepkus. Tiesa, menė nedidelė, o jo balsas stiprus - 
kartais netilpo salėje. Bet kaip nesidžiaugsi, kai tave 
įtraukia kartu dainuoti žemaitiškai: ‘Kon saka, jei mon 
saka? Jei mon saka, tai kon saka?’ Nesigailim katučių ir 

plojam į taktą.
Gal daugiausia žavėjomės, bent ‘seniai’, Vilniaus 

operos primadona Rasa Jonikiene. Jinai pavadavo 
susirgusią ‘Ainių’ dainininkę. Rasa Jonikienė yra V. 
Noreikos proteguojamoji ir dabar atlieka pagrindines 
roles operose ‘Aida’, ‘Macbeth’ ir kt. Čia ji dainavo 
tik lietuviškas dainas, bet palietė kiekvieno jausmus: 
tai linksmino, tai ašarą išspaudė, tai širdį virpino.

Abu solistai pasirodė ir kartu padainuodami due
tus. Nuostabiai gražiai skambėjo jų interpretuotas 
Maironio ‘Jau vakaras buvo’ (muzika M. Pętrausko) 
ir liaudies instrumentais pritartas viso ansamblio.

Pabaigoje publika išprašė ‘Ainius’ pakartoti viso 
ansamblio kartu dainuotą ir grotą ‘Baltų dainos’, ku
rios muziką parašė pats ansamblio muzikinis vadovas 
J. Urbonas.

Programos vadovas E. Šova padėkojo ‘Ainiams’ už 
atvykimą į Britaniją, už koncertą Sodyboje ir Notting
hame, už mūsų tautiškumo atgaivinimą lietuvišku 
menu. P. Venslovas padėkojo už pakvietimą dalyvauti 
surengtuose DBLS auksinio jubiliejaus minėjimuose, 
už suteiktą prieglobstį naujuosiuose Lietuvių namu
ose ir Sodyboje.

Pasivaišinę Sodybos restorano menėje, ir nors jau 
buvo vėlu, žmonės dar buvo paveikti dainų ir 
nenorėjo skirstytis. Bare kartu su ‘Ainiais’ sudarė 
grupę ir išdainavo beveik visas lietuviškas dainas: 
gražiai, melodingai. Įdomiausia tai, kad mokėsi vieni 
kitų dainas: ‘Ainiai’ išeivijos sukurtas ir prieškarines, 
o išeivija - senas folklorines, Sibiro tremtinių, parti
zanų ir dabartinių kompozitorių dainas. O šios iš 
Sodybos namų skleidėsi po Sodybos pievas, ežerėlį, 

miškus... link Lietuvos... ir taip iki 
trečių gaidžių...
Ačiū ‘Ainiams’, seniai taip linksmi

nomės!
Tenka pastebėti, kad koncertuose 

nesimatė rytų Londono lietuvių. 
Mažai buvo ir jaunimo, mažai 
matėsi ir dabartinių ateivių iš Lietu
vos. Gaila, jie prarado progą išgirsti 
labai gerą koncertą, progą atsigaiv
inti lietuviškoje dvasioje ir paben
drauti, kad metų bėgyje galėtume 
vieningiau dirbti.

ELR

Ainių" instrumentalistai koncertuoja 
Lietuvių Sodyboje
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Lietuva pasaulyje
'Lietuva į Europos Sąjungą'
VILNIUS, rugsėjo 27 - 28 d. Europos reikalų ministerija 
organizavo tarptautinę konferenciją, kurioje dalyvavo apie 
200 svečių, įskaitant svarbius Europos Sąjungos (ES) 
pareigūnus. Europos reikalų ministrė Dr. Laima Andrikienė 
spaudos konferencijoje pasakė, kad vienas iš šios konferenci
jos tikslų yra supažindinti Europos Sąjungos kraštų parlamen
tarus su Lietuva. Konferencija siekiama pademonstruoti, kad 
Lietuva yra pasiruošusi pradėti derybas dėl narystės ES. 
Pakvietimas deryboms priklauso nuo Vokietijos nuomonės 
VILNIUS, rugsėjo 16 d. Lietuvos Europos reikalų ministrė 
Dr. Laima Andrikienė pasakė, kad Vokietijos pozicija dėl 
derybų su Europos Sąjunga pradžios nulems kai kurių kitų 
kraštų nuomonę. Danija, Švedija, Italija ir Graikija pasisako 
už derybų pradžią su visomis kandidatėmis. Ispanija, Portugal
ija ir Austrija linkusios paremti Europos Komisijos nuomonę 
pradėti derybas pirmiausiai su Čekija, Vengrija, Lenkija, 
Slovėnija, Estija ir Kipru. Kitos Europos Sąjungos šalys savo 
nuomonės dar neišreiškė. Dr. Laima Andrikienė mano, kad 
kai Vokietija pareikš savo poziciją, neapsisprendę kraštai 
paseks jos pavyzdžiu.
Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius viešėjo Vokietijoje 
BONA, rugsėjo 23-24 d. Susitikime su Vokietijos federaliniu 
ministru ypatingoms užduotims ir federacinės kanceliarijos 
vadovu Friedrich Bohl Lietuvos Ministras Pirmininkas Dr. 
Gediminas Vagnorius aptarė ES ir NATO plėtimosi bei 
dvišalio bendradarbiavimo klausimus. Frankfurte prie Maino 
vyksiančioje konferencijoje 'Lietuva -ekonominė partnerė' Dr. 
Gediminas Vagnorius kalbėjo apie permainas Lietuvoje kelyje 
į ES.
Vokietijoje Lietuva įkūrė pirmąjį ekonominės plėtros agentūros 
filialą
FRANKFURT, rugsėjo 25 d. Vokietijoje, atidarytas pirmasis 
Lietuvos ekonominės plėtros agentūros filialas užsienyje. Jis 
sieks skatinti tiesiogines Vokietijos pramonininkų ir ver
slininkų investicijas į Lietuvą bei ieškoti eksporto rinkos lietu
viškoms prekėms. Vokietija į Lietuvą yra jau investavusi 
beveik 350 milijonų litų ir užima trečiąją vietą po JAV ir 
Švedijos.. Lietuvos investicijų agentūros duomenimis, šiemet 
Lietuvoje užregistruotos 1063 bendros su Vokietija ir tik 
užsienio kapitalo įmonės.
Europos Taryba gali rekomenduoti vienalaikę derybų su Europos 
Sąjunga pradžią
STRASBOURG, rugpjūčio 24 d. Europos Taryba gali 
rekomenduoti Europos Sąjungai pradėti derybas dėl narystės 
su visomis kandidatėmis vienu metu. Šią rekomendaciją gali 
pateikti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos komite
tas, kuris posėdžiaus lapkričio mėnesį. Komitetą sudaro 90 
narių iš 40 Europos Tarybai priklausančių valstybių.
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas viliasi, 
kad Europos Sąjunga pradės derybas dėl narystės vienu metu 
STRASBOURG, rugsėjo 22 d. Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos Prezidentas p. Lėni Fisher pasakė, kad 
jis tikisi, jog Europos Sąjunga pradės derybas dėl narystės su 
visomis kandidatuojančiomis šalimis vienu metu. Jis tikisi, kad 
bendrapartiečiai Vokietijoje įgis panašią nuomonę.
Europos Komisijos prezidentas Jacque Santer aplankys Lietuvą 
VILNIUS, rugsėjo 22 d. Europos Komisijos prezidentas 
Jacque Santer apsilankys Vilniuje lapkričio pradžioje. Euro
pos viršūnių susitikimas nuspręsiantis Europos Sąjungos plėti
mosi raidą įvyks gruodžio mėnesį.
Lietuvos Ambasadorius aplankė Europos sostines
VILNIUS, rugsėjo 22 d. Lietuvos derybų delegacijos su Euro
pos Sąjunga vadovas Dr. Gediminas Šerkšnys aplankė Euro

pos Sąjungos būstinę ir Europos Sąjungos šalių sostines siek
damas įtikinti pareigūnus, kad Lietuva pilnai atitinka reikalav
imus pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje.
Prof. Vytautas Landsbergis sveikina Lenkijos dešiniųjų pergalę 
VILNIUS, rugsėjo 24 d. Seimo pirmininkas Prof. Vytautas 
Landsbergis džiaugiasi dešiniųjų jėgų pergale Lenkijos Seimo 
rinkimuose ir mano, kad dviejų parlamentų santykiai 
nepasikeis: 'mes gerai bendravome su kairesnėmis Lenkijos 
parlamento jėgomis, ir neabejoju, kad gerai bendrausime su 
dešiniaisiais'.
Seimo pirmininkas teigia, kad Lietuvoje aktyviai veikia valstybės 
priešininkai
VILNIUS, rugsėjo 22 d. Lietuvos Seimo pirmininkas Prof. 
Vytautas Landsbergis teigia, kad padėtis Lietuvoje taisosi, 
tačiau jaučiamos pastangos destabilizuoti situaciją. 'Senojo 
mąstymo užsienio politinės jėgos labai norėtų pasukti laikrodį 
atgal'. To pavyzdys yra 'pastangos destabilizuoti vidaus reikalų 
ir gynybos ministerijos darbą, jas priverčiant ginčytis tar
pusavyje'. 'Kalbos apie pasikėsinimą ir prevenciniai veiksmai 
yra veiksmai prieš krašto administraciją, o tuo pačiu ir prieš 
valstybę'. Per tarptautinę Vilniaus konferenciją vidaus reikalų 
ministerijos specialiosios tarnybos sulaikė grupę savanorių, 
įtariamų rengiant pasikėsinimą į Baltarusijos prezidentą Alek
sandr Lukashenko. Nesant įrodymų savanoriai buvo paleisti, 
tačiau ši istorija peraugo į skandalingą Gynybos ir Vidaus 
reikalų ministerijų konfliktą. Kadangi Lietuvos tarptautinis 
diskreditavimas nepavyko, dabar siekiama ministrų atsistaty
dinimo.
Prof. Vytautas Landsbergis nepatenkintas Valstybės saugumo 
tarnybos vadovo darbu
VILNIUS, rugsėjo 22 d. Lietuvos Seimo pirmininkas Prof. 
Vytautas Landsbergis išreiškė nepasitenkinimą Lietuvos val
stybės saugumo tarnybos vadovo Jurgio Jurgelio pareiškimu, 
kad užsienio šalių žvalgybos nėra aktyvios Lietuvoje. Jis taip 
pažymėjo, kad saugumo tarnyba viešai paskelbė apie rengiamą 
smūgį nelegalių migrantų vedliams. Lietuvos valstybės 
saugumo tarnybos vadovą Jurgį Jurgelį paskyrė Lietuvos re
spublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas.
Lietuvos taikdariai Bosnijoje ir Hercegovinoje
VILNIUS, rugsėjo 23 d. Pagal Seimo nutarimą nuo šių metų 
spalio mėnesio iki 1998-ųjų balandžio 44 Lietuvos karių būrys 
LITPLA-6 pratęs taikdarių misiją Bosnijoje ir Hercegovinoje. 
Lietuvos būrys kartu su Estijos ir Latvijos kariais sudarys 
bendrą Baltijos junginį Danijos karalystės batalione, kuris 
dalyvauja NATO vadovaujamoje Taikos stabilizavimo op
eracijoje.
Vilniuje lankėsi Britų Diplomatinės tarnybos vadovas
VILNIUS, rugsėjo 25 - 26 d. Jungtinės Karalystės diploma
tinių atstovybių veiklą užsienyje koordinuojantis Užsienio 
reikalų ministerijos Valstybės Sekretoriaus nuolatinis 
pavaduotojas seras John Coles lankėsi Vilniuje, kur susitiko su 
Lietuvos Užsienio reikalų ministru p. Algirdu Saudargu. 
Diplomatas išdėstė veiksmų planą Europos Sąjungoje, kuriai 
Jungtinė Karalystė vadovaus 1998-aisiais.
Maskvos interesai Baltijos valstybėse išlieka tie patys
VILNIUS, rugsėjo 22 d. Lietuvos spaudoje pasirodžiusiose 
Rusijos įtakingos nevyriausybinės organizacijos Rusijos 
užsienio ir gynybos politikos tarybos ataskaitos ištraukose 
pažymima, kad Rusija turėtų 'dirbti' su tais Baltijos valstybių 
politikais, kurie mano, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos narystė 
NATO yra net ir ateityje neįmanoma. Pažymima, kad Rusija 
turėtų vesti dialogą su Baltijos valstybėmis, kad jų galutinai 
neprarastų. Tačiau, tuo pačiu, pagal šį dokumentą Rusijai 
būtų net gi naudinga, jei Europos Sąjunga priimtų Baltijos 
valstybes, nes tuo būdu Europos Sąjungos rinka priartėtų prie 
Rusijos. Lietuvos Parlamento vadovas Prof. Vytautas Lands-
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bergis komentuodamas šį dokumentą pasakė, kad jame at
sispindi egzistuojantis senasis mąstymas išlaikyti Baltijos val
stybes Rusijos įtakos sferoje. Lietuvos užsienio reikalų minis
tras p. Algirdas Saudargas pasakė, kad vargu ar šis turės kokios 
nors įtakos dabartinei Lietuvos užsienio politikai. Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje ir NATO yra du lygiagretūs užsieni 
politikos tikslai.
Rusija vėl grasina peržiūrėti santykius su NATO, jei Baltijos 
kraštai būtų priimti
WASHINGTON, rugsėjo 23 d. Rusijos užsienio reikalų minis
tras Yevgeny Primakov interviu Washington Post pasakė, kad 
Rusija peržiūrės santykius su NATO, jei NATO priims Baltijos 
valstybes. Jis taip pat pasakė, kad Rusija yra pasiruošusi 
suteikti Baltijos valstybėms saugumo garantijas, ar derėtis dėl 
mišrių saugumo garantų, įtraukiant JAV ir kitus Europos kraš
tus. Baltijos kraštai tokią idėją jau ne vieną sykį atmetė.
Lietuvai nepriimtini Rusijos siūlymai
NEW YORK, rugsėjo 23 d. Lietuvos integracija į Europos 
Sąjungą ir NATO iš esmės užtikrins saugumą bei stabilumą 
regione, todėl Lietuvos siekių neatitinka raginimai narystę 
šiose organizacijose pakeisti Rusijos siūlomomis saugumo 
garantijomis. Tai Lietuvos užsienio reikalų ministras p. Algir
das Saudargas pabrėžė Jungtinių Tautų Generalinės Asam
blėjos sesijoje atsakydamas į Rusijos diplomatijos vadovo Jev
genijaus Primakovo pareiškimą.
Lietuvos užsienio reikalų ministro pranešimas Jungtinėse Tautose 
NEW YORK, rugsėjo 24 d. Lietuvos užsienio reikalų ministras 
p. Algirdas Saudargas skaitė pranešimą Jungtinių Tautų Gen
eralinės Asamblėjos sesijoje. Jis pristatė Lietuvos poziciją 
Jungtinių Tautų reformos klausimais, taip pat kalbėjo apie 
Lietuvos indėlį į taikdariškas misijas ir kovą su tarptautiniu 
organizuotu nusikalstamumu.
Baltijos regiono saugumo tarptautinė konferencija Rygoje
RIGA, rugsėjo 23 d. Lapkričio 16 - 18 d. Latvijos užsienio 
reikalų ministerija organizuoja tarptautinę konferenciją, kvies
dama politikus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, NATO ir Europos 
Sąjungos kraštų. Pagrindiniai svarstomi klausimai bus ryšys 
tarp karinio ir ekonominio saugumo aspektų Baltijos regione, 
o tai pat besikeičiantis Latvijos dėmesys nuo NATO link Euro
pos Sąjungos.
Izraelio išpuoliai kenkia gerų abipusių santykių vystymuisi 
VILNIUS, rugsėjo 15 d. Izraelio Ambasadorius Ben Hur ap
kaltino lietuvius dalyvavimu žydų genocide ir jo organizavimu 
dar prieš nacių atėjimą Lietuvon. Prof. Vytautas Landsbergis 
pasakė, kad tokiame Ambasadoriaus puolamajame pareiškime 
yra daromi neteisingi apibendrinimai dėl informacijos stokos 
Izraelyje. Simon Wiesenthal centro atstovo Efraim Zuroff 
žodines atakas Lietuvai Prof. Landsbergis pavadino ekstrem
istinėmis ir netgi rasistinėmis. Parlamento narys Dr. Kazys 
Bobelis pareikalavo Izraelio Ambasadorių atšaukti iš Lietuvos. 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija išreiškė apgailestavimą, 
kad Izraelio vyriausybė parodė nepakankamą dėmesį 200-ųjų 
Gaono mirties metinių minėjimui Vilniuje. 'Tai nutinka, kai 
skirtingos svarbos ir skirtingi periodai yra sumaišomi drauge', 
rašoma Prof. Vytauto Landsbergio pareiškime.
Lietuvos Prezidentas apdovanojo žydų gelbėtojus
VILNIUS, rugsėjo 23 d. Lietuvos respublikos Prezidentas 
įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius 27-iems Lietuvos ir 
užsienio valstybių gyventojams. Iškilmėse Prezidentas priminė, 
kad 1953 metais Izraelio Knesetas priėmė įstatymą 'Dėl at
minties ir heroizmo įamžinimo, o Jed Vašem institutas įsteigė 
'Pasaulio teisuolio' medalį. Iki šiol šiuo medaliu yra apdovanoti 
net 332 lietuviai. Lietuvos Prezidentas pabrėžė, kad labai 
svarbu išaiškinti visus, kurie karo metais, rizikuodami savo 
gyvybe, ištiesė pagalbos ranką nacių persekiojamiems žydams. 
Tačiau jis dar kartą atmetė 'kai kurių politikų ir visuomenės 

veikėjų kalbas, esą visa lietuvių tauta atsakinga už žydų geno
cidą Lietuvoje'.
Latvijos prokuroras vardyja įtariamų KGB nusikaltimais žydų 
pavardes
RIGA, rugsėjo 20 d. Latvijos prokuroras Uldis Strelis paskelbė, 
kad nėra įrodymų, jog Australijos latvis Konrads Kalejs daly
vavo nacių karo nusikaltimuose. Kalejs teisti reikalavo Izraelio 
Simon Wiesenthal centras. Tačiau prokuroras Uldis Strelis 
pasakė, kad masinės Latvijos piliečių deportacijos buvo 
sankcionuotos žydo, valstybės saugumo komisaro Simon Shus- 
tin. Latvijoje taip pat ypač aktyviai veikė žydai KGB-istai Jakov 
Bakaleinik, Lazar Meyerovich ir Samuil Markman.
Open Spirit'97 dalyviai Rygos įlankoje rado 12 minų
RIGA, rugsėjo 16 d. Tarptautiniuose jūrų pajėgų manevruose 
Open Spirit'97 Rygos įlankoje dalyvavo Vokietijos, Danijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Švedijos 
jūreiviai. Jų metu buvo surastos 12 nuo Antrojo pasaulinio 
karo užsilikusios jūrų minos. Navigacinis saugumas Rygos 
įlankoje padidėjo iki 96 procentų.
Lietuva suteikė politinį prieglobstį buvusiam Gruzijos ministrų 
kabineto nariui
VILNIUS, rugsėjo 25 d. Gruzijos kino režisieriai -sutuoktiniai 
Marine Labadze ir Teimuraz Kvantaliani -tapo pirmaisiais 
užsienio piliečiais, kuriems leista nuolat gyventi Lietuvoje. Tai 
patvirtinančius dokumentus ketvirtadienį jiems įteikė Lietuvos 
vidaus reikalų ministras p. Vidmantas Žiemelis. Du Gruzijos 
menininkai paliko savo Tėvynę 1994 metų rugsėjį dėl jiems 
nepalankios politinės situacijos. Iki emigracijos T.Kvantaliani 
buvo Gruzijos Televizijos ir radijo komiteto pirmininkas, tuo 
pačiu jis priklausė ministrų kabinetui.
Tarptautinė medicininės aparatūros paroda Vilniuje
VILNIUS, rugsėjo 23 d. 'Litexpo' parodų rūmuose atidaryta 
penktoji tarptautinė specializuota medicininės aparatūros par
oda 'BaltMedica. BaltFarma. BaltLabor. BaltDdent. BaltOp- 
tik', kurioje pristatoma 655 pasaulio firmų produkcija. 
Sveikatos apsaugos ministro Prof. Juozo Galdiko žodžiais, 
keturioms dienoms parodų centras taps Lietuvos medikų darbo 
vieta. Gydytojai galės pamatyti pačią naujausią aparatūrą, vyks 
gydytojų tobulinimosi seminarai, pripažinti užsienio šalių ir 
Lietuvos ekspertai skaitys pranešimus apie naujus vaistus, pri
etaisus, instrumentus, medžiagas.
Nauja pasų kontrolės sistema Vilniaus oro uoste
VILNIUS, rugsėjo 23 d. Pasienio policijos departamente įvyko 
oficiali Suomijos sienų apsaugos tarnybos kompiuterizuotos 
pasų kontrolės sistemos perdavimo Lietuvos policijai cere
monija. Naujoji sistema padės pasieniečiams greitai ir visa
pusiškai patikrinti net ir retai sutinkamus mažų valstybių pasus. 
Lietuvos banko aukso atsargos
VILNIUS, rugsėjo 24 d. Lietuvos banko (LB) užsienio atsar
gose yra 5,6 tonų aukso, kuris įvertintas 62,1 milijono JAV 
dolerių. Iki metų pabaigos LB rengiasi perkainoti atsargas 
mažesne kaina už Trojos unciją. Pagal Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) rekomendaciją LB aukso uncija įkainota 333 
JAV doleriais. Pasaulio rinkoje vidutinė aukso kaina nuolat 
kinta. LB vadovai teigia, kad lito stabilumui ši operacija įtakos 
neturės, nes auksas tėra 7,37% užsienio atsargų.
Lietuvos gyventojai
VILNIUS, rugsėjo 23 d. Rugpjūčio pradžioje Lietuvoje gyveno 
3,705,900 žmonių, arba 1,283 mažiau negu metų pradžioje. Per 
sausio -liepos mėnesius šalyje gimė 23,289 kūdikiai (389 
mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį).

Parengė Darius Furmonavičius
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Išrinkti vadus, kuriais tauta galėtų didžiuotis 
Pasikalbėjimas su ambasadoriumi dr. Vytautu Dambrava 
Juozas Kojelis

Pone ambasadoriau, nepaisant tiesioginių pareigų atsto
vauti Lietuvai Pietų Amerikos valstybėse, radote laiko 
paanalizuoti kelias teisines filosofines problemas, kaip 
antai "Teisingumo principai", "Viešoji diplomatija", o šiuo 
metu "Į laisvę" fondo studijose Jurbarke skaitėte paskaitą 
"Moralė ir politika". Ar ši tema aktuali tik dabartinėje 
Lietuvoje, ar ir plačiame pasaulyje, kurį labai gerai pažįs
tate?

Moralės stoka politikoje darosi globalinė problema. Ji 
reiškiasi galybe formų ir plinta epideminėmis proporci
jomis. Daugelyje kraštų, pavyzdžiui, Lotynų Amerikoje, 
politika tampa korupcijos sinonimu. Korupcija neaplenkia 
turbūt nė vienos privataus ar viešojo gyvenimo srities. 
Atrodytų, jog nemorali ar morali politika grindžia 
nusižengimais ir nusikaltimais nužymėtą žmonijos ateities 
kelią.

Ši problema kur kas opesnė mūsų mažytėje, žemės turtų 
neturinčioje Lietuvoje, kur irgi vyksta žūtbūtinė kova tarp 
teisingumo ir korupcijos. Teisėsaugos silpnumas -kartais 
net jos bejėgiškumas - liudija politinės moralės trapumą. 
Valstybė dar vis nesugeba sutramdyti korupcijos ir leidžia 
jai bei kitoms viešojo gyvenimo negerovėms įsišaknyti iš 
esmės krikščioniškoje mūsų visuomenėje. Pastebima ir 
chameleoniškos politikos bruožų, nes yra politikų, kurie 
mėgina sugerti visas spalvas, derinti nesuderinamus da
lykus, nusižengdami teisingumui. Politikai kone unisonu 
kalba apie valstybės principus ir valstybės interesus, nors 
ne vienas jų labiau paiso savęs, gal dar partijos, o rečiausiai 
-tautos.

Neskiepijant krikščioniškosios moralės pradmenų 
šeimoje ir mokykloje, lietuviams įgimtą nuoširdumą ir 
atvirumą pakeičia melas ir veidmainystė. Didysis įstatymas 
mylėti artimą kaip patį save mažne tampa pajuokos ob
jektu -kartais net tarp pačių krikščionių.

Žinau, kad neteisingumo ir korupcijos piktžolės krašte 
pusę šimto metų sėjo tautą priespaudoje laikęs sovietinis 
okupantas. Reikia jas rauti, nes laisvę atgavusi tauta negali 
leisti piktžolėms toliau keroti, nustelbti rugių želmenis, kai 
tą bendro gėrio grūdą sėjo daug iškentėję tėvynainiai 
prakaitu ir krauju drėkintoje žemėje.

Tai ir kyla klausimas: ar galima regint atsiveriančią 
prarają tylėti ir nekovoti? Bet Jurbarke po paskaitos nebu
vote linkęs dalyvauti diskusijose. Kodėl? Ar kad nereikėtų 
minėti kai kurių visuomenei žinomų žmonių, kurie, bū
dami aukšti pareigūnai, pripažįsta moralės reliatyvumą?

Iš anksto buvau nusistatęs nedalyvauti diskusijose. Norė
jau politikos ir moralės problemą nagrinėti principų ir 
idėjų plotmėje. Šių laikų politiniame demokratiniame 
gyvenime vyksta įdomus standartinis procesas: politinis 
kandidatas visuomet giria save ir kelia savo tikras ar taria
mas dorybes ir kvalifikacijas, o piliečiai, ypač spauda, nori 
pamatyti to žmogaus, nelyginant Mėnulio, tamsiąją pusę: 
kokia tiesa slypi už to gražių žodžių fasado. Spauda įkyriai 
ieško nuslėptų ydų, negerovių, neigiamų būdo bruožų ir 
net nusikaltimų. Visuomenė galutinai sprendžia balsuo
dama, v

Sis politinis procesas, suprantama, liečia asmenis. Aš jau 
sakiau: jie gali kalbėti kaip angelai, bet gyvena ir nusideda 
kaip žmonės. Savo paskaitoje neketinau girti ar smerkti 

asmenis, nei vertinti jų kvalifikacijas. Man rūpėjo pati 
politikos ir moralės konflikto problematika -pateikti užtek
tinai medžiagos, kad klausytojas pats keltų sau tuos pačius 
ar kitus klausimus ir pats ieškotų atsakymo, stengdamasis 
tarnauti tiesai ir likti ištikimas sau.

Jei taip, tai gal į moralės politikoje klausimą pažiūrė
tume pozityviai. Ar per praėjusį pusšimtį metų teko ar
timiau pažinti lietuvį politiką-rezistentą, kuriam teko 
prisiimti vadovo pareigas lemtingomis Lietuvai dienomis 
ir kurio moralines savybes laikytumėte visiems Lietuvos 
patriotams sektinu pavyzdžiu?

Visiems lietuviams sektinu politiko rezistento pavyzdžiu 
neabejotinai laikyčiau profesorių Juozą 
Ambrazevičių-Brazaitį, 1941 m. Lietuvos laikinosios vyri
ausybės švietimo ministrą, ėjusį ministro pirmininko 
pareigas. Šis išskirtinio talento visų pripažintas lietuvių 
literatūros žinovas ir kritikas atsiliepė į to meto reikalav
imus, palikdamas profesiją, visas savo jėgas ir visą gyven
imą skirdamas rezistencijai. Jis įstengė surinkti sąžiningų 
idealistinės dvasios, puikios kvalifikacijos ministrų kabi
netą. Nors tautos balsą okupantas gniaužė, tačiau šį asmenį 
ir jo sudaryto kabineto veiklą tauta nuoširdžiai rėmė. 
Brazaitis tarnavo ne partijai, o tautai ir valstybei. Ta pri
pažino įvairių politinių ir ideologinių pakraipų žmonės.

Vienas tokių buvo ir profesorius Vaclovas Biržiška, kurio 
negalime priskirti prie dešiniųjų. Amžinos atminties lietu
vis rašytojas Česlovas Grincevičius užfiksavo tokius profe
soriaus ir savo viršininko žodžius: "Žiūrėk tu man -jūs, 
katalikai, čia pat, mūsų pašonėje užsiauginote žmogų, 
kokio šiais laikais labiausiai ir reikia: kultūringą politiką ir 
nepakeičiamą valstybininką. Važinėdamas tik dviračiu, ei
damas švietimo ministerio pareigas, per penkias savaites 
padarė daugiau, nei būdavo ministeris padaro per 
penkerius metus, važinėdamas limuzinu. Jis per tą laiką 
spėjo atstatyti bolševikų sujauktą švietimo darbą. O kur jo 
dar didesnis rūpestis kaip ministerio pirmininko!"

Tai buvo tiesus ir teisingas įtakingos asmenybės žodis.
Kai Berlynas nacistiškai tvarkyti švietimo reikalus į 

okupuotą Lietuvą atsiuntė reichui ištikimą savo atstovą 
Praną Germantą, jis buvo profesoriaus Brazaičio asmeny
bės, idealizmo ir ištikimybės tautai taip paveiktas, jog 
suprato ir pripažino savo veiklą, esant žalinga Lietuvos 
švietimui. Brazaičio argumentų įtikintas, Germantas drįso 
radikaliai keisti savo darbo kryptį, ieškojo būdų lietuviams 
padėti ir pats tapo tiesos auka. Nacių vyriausybei visa tai 
susekus, anksčiau ištikimas jų pareigūnas buvo suimtas ir 
nusiųstas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Čia jis ir žuvo 
ne už anksčiau jo svajotą Vokietijos pergalę, o už lietuvių 
tautos teisių gynimą.

Brazaičio asmenybės įvaizdis lydėjo ir vedė gyvybę už 
tautą paaukojusius žymiausius Lietuvos rezistentus ir 
pogrindžio kovotojus: Juozą Lukšą, Julijoną Būtėną ir 
kitus.

Ir čia Brazaičio įtaka nesibaigė. Jo pavyzdys, jo prin
cipingumas, jo žodžiai ir raštai padėjo daugeliui išlaikyti 
pasipriešinimo dvasia. Lietuvai paaukotas jo gyvenimas, 
kaip ir daugelio kitų, ir mane skatino skirti jėgas rezis
tencinei veiklai, stengiantis priartinti Lietuvos išsilaisvin
imo dieną.

O kaip Brazaitis norėtų, kad ir mūsų dienomis laisva ir 
nepriklausoma tauta išsirinktų vadus, kuriais galėtų didži
uotis!

Tęsinys sekančiame numeryje
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PAJŪRIO VARPINĖS SIMFONIJA
Česlovas Valdemaras Obcarskas

Jau metų šimtmečius šiam pajūry ji išstovėjo, 
Aukštai iškilusi lig debesų.
Jos varpo dūžiai su kiekvienu rytmečiu skambėjo, 
Prikeldami iš miego pajūrio žvejus.

Stovėdama ant akmeninio kranto, prie bekraščių marių, 
Išaugusi iš šio pasaulio elementų amžinų,
Ji klausėsi, ką jai kosmosas šlama,
Pripildytas vandens ir vėjų, ir žvaigždžių.

O pajūrio gyventojai pro ją vis ėjo, 
Rytais klausydami jos varpo dūžių neramių. 
Jie plaukė jūra, su vilnim kovojo,
Ir vėl tyliai užmigo prie šitų krantų.

Taip metai slinko. Naujos kartos augo.
O ji vis čia stovėjo pajūry.
Kiekvieną rytmetį nuo marių grįžęs vėjas
Vėl belsdavo žvejų kaimų duris.

Tuomet languos vėl imdavo virpėti šviesos;
Iš miego kildavo žvejai.
Per pajūrio peizažą, ūkanų apglėbtą,
Vėl grįždavo auksiniai saulės spinduliai.

Prie kranto prisišliejus ošė mėlyna, bekraštė jūra.
Šalia miegojo šimtmečiais žvejus priglaudę pajūrio kapai. 
O rytmečio šviesoj virš varpinės pakilę, 
Klykaudavo baltų žuvėdrų dideli būriai.

Pravirdavo vėl neramiai kaimų pilkųjų durys,
Pakrantėj supliuškėdavo irklai, -
Ir taip, sunykę ir paniurę, 
Į jūrą vėl išplaukdavo žvejai.

Ilgai dar žvilgsniais juos lydėdavo išblyškę šio peizažo 
moterys,
Įdėję juodą duoną jiems į jų pilkus maišus.
Saulėteky, kaip tylios eglės, likę vienos dar ilgai svajodavo, 
Ant rankų supdamos, kaip lėles, pajūrio vaikus.

f- *.... ■ -• •• -> • ■■ . •
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Kai saulė danguje, kaip aukso diskas, imdavo tviskėti, 
Jos eidavo koplyčion pro šio pajūrio kapus, 
Ir po tylių maldų, pakrantėse žolynų prisiskynę, 
Žaliaisiais kaspinais papuošdavo gelsvoj smilty jų an
tkapius brangius.

Vidudienį vaikščiodamos kaimų krantu smėlėtu, 
Įsmeigdavo tyras akis į jūrą begalinę.
Jų mintys ilgesingai šviesios
Svajonių paukščiais skrisdavo žydron mėlynėn,

Kol vandenim plačiais, jau saulei skęstant, 
Namo parplaukdavo žvejai;
Maišuose jų drėgnuos sušlapę
Spindėdavo parneštos žuvys, kaip perlai.

Daug matė šita varpinė per šimtmečius stovėdama ant 
marių kranto.
Regėjo ji ir ašaras ir skausmą šito pajūrio žmonių,
Ir tuos saulėlydžius, pasruvusius krauju bekraščių marių 
horizontuos.
Ir į gilias gelmes nuskendusius žvejus.

Bet vieną kartą šituo pajūriu gimtu 
Praėjo baisus maras, naikindamas žvejus, 
Jų sodus ir ten gimusius vaikus.
Paskui pro čia praėjo švedai, vokiečiai, prancūzai, - 
Ir padegė visus žvejų kaimus.

Išliko tiktai varpinė tyli prie marių kranto, 
Aukštai iškilusi lig debesų.
Neskamba jau rytais jos varpas.
Nemosuoja Saulėn rankos...
Tik miega miegu amžinu
Gelsvoj smilty žvejai.
Pakrantėj
Taip nyku, tuščia, niūru ir klaiku.

Lietuvos bankas 1997 m. spalio 1 dieną nustato tokius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Airijos svarai sterlingų - 5,8316, Anglijos svarai sterlingų - 6,4604, 100 
Armėnijos dramų - 0,7982, Australijos doleriai - 2,8786, Austrijos šilingai
- 0,3209, 1000 Azerbaidžano manatų - 1,0178, 1000 Baltarusijos rublių - 
0,1437, Belgijos frankai - 0,1095, Čekijos kronos - 0,1215, Danijos kronos
- 0,5930, ekiu - 4,4294, Estijos kronos - 0,2838, 100 Islandijos kronų - 
5,6038, 100 Ispanijos pesetų - 2,6736, 100 Italijos lirų - 0,2306, 100 
Japonijos jenų - 3,2937, Kanados doleriai - 2,8928, Kirgizijos somai - 
0,2299, 100 Kazachijos tengių - 5,2777, Latvijos latai - 6,8888, Lenkijos 
zlotai - 1,1683, Moldovos lėjos - 0,8696, Norvegijos kronos - 0,5640, 
Olandijos guldenai - 2,0057, Prancūzijos frankai - 0,6726, 1000 Rusijos 
rublių - 0,6824, SDR - 5,4653, Singapūro doleriai - 2,6108, Suomijos 
markės - 0,7549, Švedijos kronos - 0,5265, Šveicarijos frankai - 2,7465, 
Ukrainos grivinos - 2,1260, 100 Uzbekijos sumų - 5,2777, 100 Vengrijos 
forintų - 2,0457, Vokietijos markės - 2,2580.

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 4 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne didesnį negu Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.
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LKL 1996-1997 m.m. sezone Kauno “Žalgiris” ketvirtą kartą iš eilės iškovojo LKL čempionų žiedus. Rugsėjo 
mėn. prasidėjo naujasis krepšinio sezonas. Komandos penktajame LKL sezone sužaidė po 3 - 4 rungtynes.

LKL varžybų lentelė 
Full scoreboard

Namuose žaistų rungtynių rezultatai - pabraukti;
* - rungtynės baigėsi po pratęsimo.

LKL TURNYRINĖ LENTELĖ

How THEY STAND

Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vt. Komanda Tšk

1 Kauno v 
Žalgiris

109:67 90:67 116:57 1 Mažeikių
Lokiai

4

2 Mažeikių 
Lokiai

88:80 94:80 83:74 101:88 2 Kauno
Žalgiris

3

3 Šilutės 
Šilutė

808 69^6 63:67 84:55 3 Šilutės 
Šilutė

3

4 Šiaulių
Šiauliai

66:69 85:55 109:85 70:78 4 Vilniaus 
Sakalai

2

5 Klaipėdos 
Neptūnas

80:94 55185 59:83 75:78 5 Šiaulių 
Šiauliai

2

6 Alytaus 
Alita-Savy

67:109 67:68 83159 59:64 6 Kauno
Atletas

1

7 Vilniaus 
Sakalai

76:90 64:59 115:90 7 Vilniaus 
Statyba-L.R

1

8 Kauno
Atletas

74:83' 85:109 82:77 8 Alytaus 
Alita-Savy

1

9 Panevėžio
Kalnapilis

57:116 55:84 78:75 90:115 9 Panevėžio
Kalnapilis

1

10 Vilniaus 
Statyba-L.R.

88:101 78:70 77:82 10 Klaipėdos 
Neptūnas

0

EUROTAURĖS 1998 EUROCUPS KAUNO “ŽALGIRIS”

Šiemet keturios Lietuvos komandos dalyvauja Europos taurių turnyruose. Dėl 
EUROPOS taurės (EUROCUP ) varžosi šalies čempionai Kauno “Žalgiris” ir 
antrosios vietos laimėtojai Mažeikių “Lokiai” (buv. Žemaitijos “Olimpas” - red. 
past.). Dėl KORAČO taurės (KORAC CUP) kovoja Šiaulių ‘Šiauliai” bei Vilniaus 
“Statyba - Lietuvos Rytas” (buv. Vilniaus “Statyba” - red. past.).

MAŽEIKIU “LOKIAI”

ŠIAULIŲ “ŠIAULIAI”

VILNIAUS
“STATYBA - LIETUVOS RYTAS”

£ y .'.i'' A : f'Į Ji'’*

EuroCup ‘98
Mažeikių “Lokiai” ir Kauno “Žalgiris”, kuris, remiantis komandos vadovų žodžiais, stengsis laimėti 
Europos taurę 1997-1998 sezone, jau pradėjo varžybas grupėse. Sėkmė šiose varžybose leistų 
Lietuvos klubinėms komandoms kitąmet dalyvauti Eurolygos varžybose. Šiaulių “Šiauliai” ir

Vilniaus “Statyba - Lietuvos Rytas” Koračo taurės kovas grupėse pradės spalio mėnesį.

Grupė “C’7 Group “C” standings Rezultatai Grupė “A”/ Group “A” standings
“C” grupė:
“Žalgiris” - “Kalev” 87:56
“Žalgiris” - Zagreb KK 63:69

“A”grupė:
“Žemaitijos Lokiai” - Helsinki
“TOPO” 69:79
“Žemaitijos Lokiai” - Badalone
“Festina Joventud” 88:89

Vieta Komanda L. Pr. Vieta Komanda L. Pr.

1 Zagreb KK CRO 2 0 1 “Topo” FIN 2 0

2 ASVEL FRA 2 0 2 “Joventud” ESP 2 0

3 “Mazowszanka” POL 1 1 3 “Tofas SC” TUR 1 1

4 Kauno “Žalgiris” 1 1 4 “Bipa-Moda” UKR 1 1

5 Talino “Kalev” ĖST 0 2 5 “Žemaitijos Lokiai” 0 2

6 “MZT Skopje” MAC 0 2 6 Skopje MAC 0 2
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Pasaulio Lietuvių bendruomenė
PLB Seimo įrašai
Vilniuje vykusi PLB Seimo eiga buvo įrašyta į Internetą, 
garso juosteles ir kompiuterių kompaktinį diską. Pri
vatūs specialistai padarė daug nuotraukų, pagamino 
video juostą. Visa tai galima gauti susitarus dėl sąlygų su 
naująja PLB valdyba.
PLB valdyba
Pirmininkas Vytautas Kamantas; pavaduotojai: Tomas 
Bartusevičius, Danutė Čornij, Rasa Kurienė, Milda 
Lenkauskienė, kun. Edis Putrimas, Algis Rugienius, Au
drius Šileika, prof. dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius V v
Žemkalnis, Horstas Žibąs ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Rimas Baliulis.
Garbės teismas
Viktoras Baltutis, Eugenijus Čuplinskas, Vacys Gar- 
bonkus, Vytautas Kutkus ir Antanas Stepanas.
Kontrolės komisija
Petras Adamonis, Algimantas Gečys ir Joana Kuraitė- 
Lasienė.
Raštinė
14911 127th Str., Lemont, Ill., 60439, USA.
Pirmininko adresas
1107 Pinewood Drive, NW, Grand Rapids, MI, 49544- 
7969, USA.

Argentina
Architektas Artūras Kaminskas reprezentuodamas Ar
gentinos lietuvių bendruomenę daly
vavo Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seime, susipažino su iš įvairių šalių 
susirinkusiais kraštiečiais, užmezgė 
daug abipusiai naudingų ryšių.

Nors gimęs Argentinoje, Artūras 
Kaminskas puikiai kalba lietuviškai, 
domisi Lietuvos kultūra, menu. Ypač 
jam artimas M.K.Čiurlionis, apie ku
rio darbus Artūras jau yra skaitęs 
pranešimus Argentinoje.

Neužmiršti senelių ir tėvų kalbos 
padeda aktyvi veikla lietuvių ben
druomenėje. Nenuilstantis tautinių 
šokių ansamblio, muzikos instru
mentų kvarteto dalyvis, akordeonistas 
ir dainininkas Artūras Kaminskas ne 
kartą buvo renkamas Argentinos Li
etuvių organizacijų spaudos tarybos 
vicepirmininku, pirmininku, Argenti
nos lietuvių centro pirmininku.

Argentinos lietuvių bendruomenė 
jau senokai nebepasipildo naujais nar
iais. Tarpusavyje lietuviai jau dažniau
siai bendrauja ispaniškai, nes daugelis 
visai nebemoka savo protėvių kalbos.

JAV
‘Lietuvių Pasaulio Centre’ Lemonte,

surengtoje spaudos konferencijoje 1997.6.18 d. buvo 
pranešta apie JAV Lietuvių fondo paskirstymą. Pagal 
LF Pelno skirstymo komisijos pirmininką dr. A. Razmą, 
šiemet buvo paskirstyta rekordinė $600000 sumarlš 108 
organizacijų ir pavienių asmenų gauti 166 prašymai bei 
151 stipendijų prašymai

Pagerbta Marija Gimbutienė
Lietuvos ambasadoje Vašingtone birželio 5 d. buvo 

sutikta anglų kalba išleista knyga ‘From the Realm of 
Ancestors: An Anthology of Honor of Maria Gimbutas 
(‘Iš protėvių karalystės: antologija Marijos Gimbutienės 
garbei’). Šią knygą apie žymiąją lietuvių archeologę prof, 
dr. M. Gimbutienę, jos mokslinius laimėjimus parašė 
buvusieji kolegos, studentai ir bičiuliai, o redagavo ilga
metė velionės raštų redaktorė Joana Marler. Velionę 
pažinoję mokslininkai žavėjosi profesorės lietuviškumu, 
pasišventimu lietuvių kultūros ištakų tyrinėjimams. 
Birželio 6-7 d.d. Smithonian instituto Vašingtone dar
buotojai surengė prof. dr. M. Gimbutienės moksliniams 
darbams skirtą seminarą.

‘Tėviškės žiburiai’ Nr. 30
Latvija
Rygoje atkurta 1930-1940 m. veikusi Latvijos lietuvių 
sąjunga. Į ją įsijungė visos pagrindinės Latvijos lietuvių 
organizacijos. Pirmininku išrinktas Augustas Liepinis. 
Tikimasi, kad jis suvienys lietuvių veiklą Latvijoje. Dau
gumas lietuvių gyvenančių Latvijoje dar neturi Latvijos 
pilietybės.

Lithuanian Airlines

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Summer Schedule 

Effective from 31st March

5 flights weekly 
Daily except Thursday and Sunday 

Arrival and departure times: 
Monday, Tuesday, Friday, Saturday 

TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15 
TE453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05 '

Wednesday
TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15 
TE453 dep. HEATHROW 17.00 arr. VILNIUS 21.50 

AIRCRAFT BOEING 737 
* t • 

with business and economy seating n
Attractive prices for senior travellers \ 

LITHUANIAN AIRLINES fW
Phone 0181 759 7323 
Fax 0181 745 7346
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S Europos

Kun. dr. Jono Sakevičiaus, MIC, gimta
dienis
Prieš pradedant kalbėti apie kun. dr. 
Jono Sakevičiaus, MIC, gimtadienio 
minėjimą, reikalingas mažas paaiškini
mas. Kun. J.Sakevičius gimė 1907 m. 
birželio 30 d. Minėjimas, dėl įvairių 
prežasčių, buvo nukeltas į rudenį.

Parapijos Taryba pramatė, kad 
minėjimas, kuriame galėtų dalyvauti 
visi Londono Šv. Kazimiero parapijos 
parapijiečiai ir svečiai iš kitų kolonijų, 
turės įvykti 1997 m. rugsėjo 13 d. 
pavakaryje.

Artėjant minėjimo dienai, vietiniai 
Londono laikraščiai paminėjo sukaktį.

‘Hackney Gazette’ išspausdino rašinį 
Ts Father John Britain’s longest serv
ing priest?’ Jame trumpai aprašoma 
parapijos 100 metų veikla, kurią, Sovi
etų Sąjungai subyrėjus, papildo nauja 
imigrantų banga.

‘East London Advertiser’ straipsnyje 
‘Birthday bash for Father John’ rašė, 
kad kun. Jonas, būdamas 90 metų 
amžiaus, eina stiprybėm

Minėjimo vakarą, kuris vyko per
pildytoje Sporto ir Socialinio klubo 
salėje, atidarė S. Kasparas, pasveikin
damas gausiai susirinkusius svečius ir 
parapijiečius. Pastarieji atstovavo 
skirtingus imigracijos laikotarpius. To
liau S. Kasparas pristatė kun. dr. Jono 
Sakevičiaus, MIC, gyvenimą, kuris 
atrodo kaip piligrimo kelias keliaujant 
po pasaulį. Kalbėtojas užbaigė saky
damas, kad mūsų klebono gyvenimas 
surištas su čia esančiais žmonėmis, 
besidalinant džiaugsmu vestuvėse, 
krikštynose, liūdesiu laidojant pros
enelius, senelius, tėvus...

Lietuvos Respublikos ambasadorius 
p. E. Justas Paleckis sveikino jubiliatą, 
linkėdamas viso ko geriausio, einant 
garbingas kunigo, klebono pareigas. 
Po pasveikinimo, kun. J.Sakevičius 
buvo apdovanotas tautine juosta, kuria 
jubiliatą apjuosė ambasados darbuo
toja Imsrė Sabaliūnaitė.

Jaunesnieji parapijiečiai, vadovau
jami Sofijos Juras-Watson ir Tomo 
Wright, įteikė gėlių puokštes ir kitą 
tautinę juostą ‘Sveikiname su 90’. 
Salėje sugriaudėjo galingi ‘Ilgiausių 
metų...’, ‘Valio!..’

Po to minėjimo dalyviai buvo pakvi
esti prie gražiai papuošto ir skaniais 
valgiais nukrauto vaišių stalo, kurį 
paruošė Veronika Jurienė su 
talkininkėmis Milda Kačiniene ir Ni
jole Dargiene.

Visiems pasivaišinus, programą 
pratęsė ‘Gimtinės’ ansamblis, 

vadovaujamas Vidos Gasperienės, 
pakankliavęs ir padainavęs liaudiškų 
dainų.

S. Kasparas perskaitė arti pusšimčio 
sveikinimų, tik paminėdamas siuntėjų 
vardus ir pavardes.

Vėliau jubiliatas, perpjovęs gimtadi
enio tortą ir užpūtęs jubiliejines 
žvakutes, pasakė kalbą, kurioje dau
giausiai minėjo savo buvimo Londone 
1946 - 1951 metų laikotarpį, kuris tuo
jau po karo buvo pats sunkiausias. 
Londono lietuviai neteko savo klubo 
patalpų, kurios buvo subombarduotos, 
neturėjo kur susirinkti.

Tam buvo nupirktas šis klubas, kur 
mes šiandien susirinkome. Jis nupirk

BALTIC MANAGEMENT CO
Finansinių reikalų patarnavimas 
Patariame ir sudarome palikimus 

Atliekame testamento vykdytojo pareigas 
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas 

Administruojame ir parduodame nejudomą turtą D. Britanijoje 
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą 

Taupytojams mokame nuošimčius sutarta valiuta ir jų pageidaujamu adresu 
Santaupos garantuotos nejudomu turtu D. Britanijoje 

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų 
bendrovių investment trust, unit trust akcijų 

PERVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUOJAU GAVĘ 
UŽSAKYMĄ/IŠMOKAME Į RANKAS 

PERVEDIMO MOKESTIS 3% PLIUS £15 (pristatymo ir iškeitimo 
į pageidaujamą valiutą mokestis)

Už didesnius kaip £2000 pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2% 
Sutvarkome finansinius ir kitus klausimus su D. Britanijos 

valdžios įstaigomis

BALTIC MANAGEMENT CO
(Z. Juras, A Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB 
Tel. 0181 460 2592 - Faksas 1781 290 0285

Tomas Wright ir Sofija Juras-Watson įteikia dovanas klebonui J. Sakevičiui

tas 1946 metais, už senosios išeivijos 
paskolintus pinigus.

Toliau jis dėkojo už visų pastangas 
išlaikyti šią vienintelę lietuvišką 
bažnyčią Vakarų Europoje, kvietė vi
sus lietuvius katalikus sekmadieniais 
lankytis joje. Širdingai padėkojo šei
mininkėms už paruoštą puikų stalą, 
visiems taip gausiai susirinkusiems, o 
taip pat Parapijos Tarybai ir visiems 
atsiuntusiems sveikinimus.

Pabaigoje S. Kasparas tarė keletą 
padėkų p. Veronikai Jurienei ir jos 
talkininkėms, bei visiems, prisidė- 
jusiems prie renginio bei pakvietė vėl 
vaišintis ir dažniau apsilankyti klube.

Stasys Kasparas
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Lietuvių kronika - tąsa 
Londonas
Londono miesto Tower Hamlets dekanatas 
Tower Hamlets dekanatą sudaro šios 
katalikiškos parapijos: Bethnal Green, 
Bow, Bow Common, Commercial Road- 
Stepney, German Church, LimeHouse, 
Lithuanian Church, Mile End, Poplar, 
Tower Hill, Underwood Road- 
Spitalfield, Wipping ir Millwell.

Šių parapijų kunigai ir Rytų Londono 
vyskupas Victor Guazzelli V.G. š.m. 
rugsėjo mėn. 9 d. vakare, Londono šv. 
Kazimiero parapijos menėje turėjo savo 
dekanato posėdį ir kartu jie pagerbė ku
nigą Joną Sakevičių jo gimtadienio 
proga. Apžiūrėję šv. Kazimiero šventovę, 
jie vienbalsiai nutarė, kad jos vidus yra 
gražiausias visame dekanate:

Po posėdžio prie užkandžių kunigai 
pradėjo švęsti savo dekanato garbaus ku
nigo Jono Sakevičiaus gimtadienį. 
Vyskupas Victor Guazzelli kalbėdamas 
sakė, kad nuo šiandien Tower Hamlets 
dekanate turime ne kunigą Joną, bet 
‘Lithuanian Duke’ - Lietuvos kuni
gaikštį.

Prie užkandžių ir vyno stiklo ilgokai 
buvo pasidalinta mintimis apie lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos ir kitų etninių 
parapijų veiklą.

Šalto bufeto užkandžius paruošė para
pijos tarybos narės V. Puidokienė ir F. 
Senkuvienė.

Britų-lietuvių vaikų fondas £
Gauta iš Inland Revenue 261
Nuošimčiai 1167
Aukos
P. Dunn, Dovercourt 100
B. ir S. Gailiūnai,Tyne and Wear 25
J. Ashbourne, Londonas - a.a.
Janinos Kerienės atminimui 25
Adelė Looke. Harold Hill 20

Fondo vadovybė nuoširdžiai dėkoja už 
šias aukas.

Aukas prašome siųsti: British Lithua
nian childrens Fund, 21 The Oval, Hack
ney road, London E2 9DT. Telefonas: 
0171 579 4657.

Pranešimas

Zigmas Juras
(Baltic management Co.)

vyksta į Lietuvą
Dėl tarpininkavimo įvairių reikalų sut

varkyme prašome kreiptis iki 
š. m. spalio 15 d.
11 London Lane

Bromley, Kent BR1 4HB 
Tel. 0181 460 2592
Fax 0181 290 0285

DBLS Sodybos skyrius
Lietuvių Sodyboje 

Headley Park
Šeštadienį, 15 lapkričio

20.00 vai.
rengia

Šokius
ir ruošia

šalto bufeto užkandžius
Bilietai - £8

Musų mielai draugei

Janinai Kerienei 
mirus, jos vyrą 
Vytautą Kerį 

ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime 
O. ir J. Benderiai

Pasidžiaukite gražiomis 
rudens dienomis

Headley Park Country Club 
Pickett’s Hill, Bordon 

Hampshire, GU35 8TE 
Telefonas: 01420 472810

Nuolaidos DBLS nariams
ir LNB akcininkams AJ 

Nakvynė ir pusryčiai vaikams iki 
14 m. tik 25% suaugusių kainos

Evai Karalienei
mirus, jos vyrą

Rolandą Karalių 
nuoširžiai užjaučia ir kartu liūdi

Bradfordo ‘Vyties’ Klubo 
valdyba ir nariai

DBLS Tarybos posėdis
Įvyks

Lapkričio 8 d. 
Manchesterio Soc. Klube 

121 Middleton Road, Crumpsail 
Pradžia 13.00 vai.

Visi DBLS Tarybos nariai 
ir DBLS skyrių pirmininkai ar atstovai 

prašomi dalyvauti
A. Podvoiskienė, DBLS Tarybos pirmininkė

Klausytojai ‘Ainių ’ koncerte Lietuvių Sodyboje
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Lietuvių kronika 
Manchesteris
Klubo narių balius
Rugsėjo 20 d. MLSoc. klubas surengė 
klubo narių balių-pobūvį, kuriame da
lyvavo 27 nariai. Narių yra 146. visus 
sutalpinti klube buvo neįmanoma. 
Kartu buvo paminėta 50 m. sukaktis, 
kai mes atvykome į šį kraštą.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo 
pirm. A. Podvoiskis, kuris pasveikino 
atvykusius ir sukalbėjo atitinkamą 
maldą, palaiminti vaišių maistą, kurį 
paruošė B. Kupstienė ir A. Pod- 
voiskienė. Klubo pobūvis yra ir klubo 
metinė šventė ir rengiama kas metai.

Vaišių metu pirmininkas tarė žodį, 
kuriame prisiminė klubo įsigijimą ir 
tuos gausius narius, kurių mūsų tarpe 
jau nėra, ir pareiškė, kad mūsų klubas 
gyvuos tol, kol leis mūsų jėgos ir pa
jėgsime lankyti klubą. Po dviejų metų 
klubas minės įsigijimo 50 m. sukaktį.

Ta pačia proga buvo paminėta 50 m. 
nuo Anglijoje įsikūrimo sukaktis. Čia 
palikome gyventi ir įsikūrėme, nors visi 
tikėjomės, kad neužilgo sugrįšime į pa
liktus namus. Gyvendami čia, turėjome 
geresnes pragyvenimo sąlygas negu 
likę Lietuvoje ar būdami Sibire ar ki
tur. Už tai essame dėkingi tiems, kurie 
mus priglaudė ir neskriaudė. Nors Li
etuva jau laisva ir galime grįžti, tačiau 
dėl dar mums nepalankių Lietuvoje 
sąlygų, ypač dėl vaistų ir mafijos, dar 
vis nesiryžtame grįžti, kaip daug kas 
norėtų padaryti. Tik labai maža dalis 
tesugrįžo.

Klubo vicepirm. H. Vaineikis 
pirmininko išreikštas mintis perteikė 
angliškai ir pasakė keletą anekdotų.

Tą pačią dieną klubo garbės narys 
Vincas Rudys, kuris dalyvavo 
pobūvyje, sulaukė 84 m. amžiaus. Jis 
buvo pasveikintas ir sugiedota 
‘Ilgiausių metų’ ir išgertas tostas į jo 
sveikatą.

A. Podvoiskienė Lietuvos vaikams 
pravedė pasisekusią loteriją.

Visiems įsilinksminus, pasigirdo 
nuotaikingos dainos. Vakaras praėjo 
visų pakilioje nuoširdžioje nuotaikoje. 

a.a. Vytautas Steponavičius ir Leopoldas 
Orentas
Rugpjūčio 15 d. mirė Vytautas Stepon
avičius, sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Palaidotas Mostono kapinėse motinos 
kape.

Rugpjūčio 24 d. mirė Leopoldas 
Orentas, sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Sudegintas rugpjūčio 28 d. Bortshow 
krematoriume, Middletone.

Liko artimų ir tolimų giminių.
Ilsėkitės ramybėje.

Manchesterio lietuviai

*
Šeštadienį, 4 spalio, 18.00 vai.

Bradfordo ‘Vytis’ klube
Londono lietuvių skautų grupė 

praves
Dainų vakarą

Tautiečius kviečiame paremti gausiu 
dalyvavimu

Sekmadienį, 5 spalio 
dainininkai giedos 

St. Patrick bažnyčioje 
lietuvių pamaldų metu

Po pamaldų renkamės į klubą paben
drauti su svečiais

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines 

from Heathrow 
(price reduction for pensioners, 6 months 
valid ticket with free return date change 

Austrian Airlines 
SAS 

from Manchester/Newcastle 
from Glasgow 
all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsory)

For further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd 

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00

Pamaldos
Bradforde
Spalio 5 d., 12.30 vai.
Derbyje
Bridge Gate. Pamaldos kiekvieno mė
nesio trečią šeštadienį, 14.00 vai.
Eccles
Spalio 12 d., 12.15 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road). Telefonas: 
0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. lo
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai.

Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. 
ryte.

Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.
Manchesteryje
St. Chad’s, Cheetham Hill Road, 
Manchester, M8 8GG. Telefonas: 0161 
834 4699.

Rugsėjo 28 d., 12.30 vai.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 
982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais -11.15 vai.
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