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Kariuomenės šventės proga Karžygis

Ištraukos iš J. Maslausko pasakytos kalbos Derbyje

Lietuva laisva. Prieš 7 metus ji antrą kartą išsikovojo neprik
lausomybę iš okupanto nasrų. Šiandieną susirinkome 
pagerbti tuos kovotojus. Bet ypatingą dėmesį atkreipiame į 
1918 m. lapkričio 23 d., kai Lietuvos Vyriausybės nutarimu 
išleistas pirmas Lietuvos kariuomenės įsakymas ir juo buvo 
atkurta Lietuvos kariuomenė.

Kas metai minėjome Kariuomenės šventę Lietuvoje ir be 
pertraukos tęsėm šią gražią tradiciją išeivijoje. Tik apeigos 
keitėsi. Pasigedome tų prisiminimuose užsilikusių vaizdų, kai 
tais vėlyvais rudens vakarais sužibėdavo tūkstančiai žvakučių 
ant nežinomų karių kapų, kai susikaupęs nulenkdavai galvą 
žuvusiam savanoriui kūrėjui - jie paaukojo savo gyvastį, kad 
mes būtume laisvi. Dabar vėl galime jungtis į tas senas ir 
mielas tradicijas, tik ta Tėvynė toli...

Šiandieną prisimename ir tuos, kurie mums pasitraukus, 
paliko Lietuvoje ir išėjo girion priešintis okupantui. Ir kaip 
su jais buvo žiauriai elgiamasi, kaip jie buvo okupanto išniek
inami! Prisimename ir tuos kovotojus, kurie dėl meilės 
tėvynei kentėjo ir žuvo Sibiro taigose. Daugelio jų kaulai 
nesurinkti blykšti nuo saulės svetimoje žemėje. Gaila, kad 
jiems neteko sulaukti to, ko jie siekė.

Bet taip gyvenime yra: jiems buvo lemta kovoti ir žūti, o 
mums džiaugtis ir išlaikyti tai ką jie mums iškovojo.

Pasižiūrėjęs į Jus, šiandieną susirinkusius, sielvartas apima. 
Matau retėjančias mūsų gretas. Jose buvo ir savanorių 
kūrėjų ir Lietuvos kariuomenės karių kovojusių dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Pasigendu visų. Tylos minute pagerbkime 
juos.

DBLS Derby skyriaus Kariuomenės šventės minėjime:
A. Tirevičius, M. Tirevičienė, J. Levinskas, B. Levinskienė, J. Maslauskas

Nežinomo autoriaus eilėraštis, gautas apie 1964 m. 
iš Lietuvos

Tyliai sudejavo jaunasis didvyris
Ir krito po žalia egle,
Iš tėvynės meile alsuojančios krūtinės 
Tekėjo kraujas srovele.

Užmigo jaunasis didvyris
Su viltim širdyje gražia,
Nors jis neregės šviesiosios laisvės,
Bet ją dar regės Lietuva.

Ilsėkis ramiai, partizane,
Žuvęs jaunose dienose,
O tavo skausmingą, karžygišką mirtį 
Per amžius minės Lietuva.

DBLS Tarybos posėdis gydė žaizdas
- tąsa iš praeito numerio

Žodis buvo suteiktas jaunajam J. Podvoiskiui. Jis paste
bėjo, kad iš vienos pusės garsas skelbia, kad mes to norime 
ir galime daryti, o iš kitos, kad įstatai ir įsakymai neleidžia. 
‘Čia yra didžiausias absurdas’, sakė J. Podvoiskis, ‘mes nei 
to nei to nenorim. Mes norim ko mes norim (?). Tik niekas 
nenurodo kelio, kaip tą padaryti. To paaiškinimo mums 
trūksta...’

Aišku, išeitis yra ir ji jau buvo skelbta ‘EL’. Galima 
paruošti naujus įstatus, ir jei jie bus priimti visuotinio 
suvažiavimo reikiama dauguma, jie įsigalios. Bet tai 
užtruks laiko, jei paimsime omenių kiek metų paaukota 
ruošiant dabartinius įstatus. Iki šiol buvo girdėta tik 
manchesteriškių pirmininko nuomonė, bet ar Boltono ir

Rochdalės skyriai iš viso 
nori susijungti su Manch- 
esteriu?
Atsakymas atėjo iš DBLS 

Boltono skyriaus pirm. H. 
Vaineikio. Jis sakėsi daly
vavęs tame pirmame 
susirinkime, kuriame tar
tasi apie susijungimus. Jo 
nuomone, Leigh skyriaus 
nariai ir dabar dar nežino, 
kad jie prijungti prie 
Manchesterio: 
‘Nesąmonė! Kažkas 
sakėsi, kad mes 
prisidėsime prie susi
jungimo, bet nei vieno 
skyriaus nario neatsik- 
laiusė. A. Podvoiskis 
galvoja, jei skyriai susi
jungtų,

nukelta į 2 psL
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tai jų veikla būtų geresnė. A. Podvoiskis yra Manchesterio 
Lietuvių klubo pirmininkas, o aš esu to paties klubo vi
cepirmininkas, ir tegul Arkadijus neužsigauna, jei pasaky
siu, kad Manchesterio skyrius padaro susirinkimą tik vieną 
kartą per metus. Susirenka apie 10 žmonių, kurių 5 gyvena 
čia pat klube, ir tai yra visa jų veikla. Visa kita veikla klubo 
rankose. Mes, boltoniškiai, prie tokio skyriaus jungtis 
nenorime. O, kad mums nėra reikalo laikytis vietinių įs
tatymų, tai irgi nesąmonė. Amerikos lietuviai irgi laikosi 
savo gyvenamų Amerikos valstybių įstatymų’.

V. Motuzą, kalbėdamas kaip Rochdalės skyriaus 
pirmininkas, pasisakė, kad jis nieko prieš, jei S. Sasnauskas 
verbuotų jo skyriaus narius pereiti į Manchesterį, bet nesu
tiko, kad be skyriaus susirinkimo ir be narių pasisakymo 
patiektas viso skyriaus sąrašas išreiškia to skyriaus siekius.

Nepasisakė nei vienas skyrius, kuris norėtų jungtis su 
Manchesteriu! Diskusijos ta tema baigėsi.

Buvo pasisakyta dėl naujųjų ateivių iš Lietuvos. Jų 
priėmimą į DBLS narius šiek tiek varžo mūsų senieji įs
tatai. Daug naujų ateivių galėtų tapti vertingu įnašu mūsų 
veikloje. Iš kitos pusės jaučiamas tam tikras nepasitikėji
mas: viena, kad jie iki šiol neparodė noro jungtis į mūsų 
gretas, o antra, kad spėjo 'užsitarnauti’ sau nepalankų 
vardą. Bet, po truputį, padėtis keičiasi. ‘EL’ jau užverbavo 
du naujuosius ateivius jaunuolius.

Bradford© Lietuvių klubo pirm. I. Gerdžiūnienė pa
sisakė, kad jų klubas neseniai priėmė baro vedėjo 
pareigoms naujus ateivį ir merginą iš Lietuvos. Jų kontrak
tas ruošiamas atsargiai, bet iki šiol klubas jais patenkintas. 
Aišku, kad jie turi įsidarbinimo teisę Britanijoje, tad 
patenkina ir DBLS įstatus.

Toliau buvo aiškinamasi DBLS Tarybos reikalingumu. 
Kai kuriems atrodė, kad kilus tarpusavio ginčams, nepasin
audojama Tarybos galimais patarimais. Dar kiti manė, kad 
iš viso niekas nekreipia dėmesio į Tarybos patarimus. 
Pastebėta, kad Taryboje vyravo tendencija kištis į organi
zacijų vidaus reikalus, ypač DBLS ir LNB. Tuo tarpu ryšiai 
ir bendravimas tarp įvairių Tarybai priklausančių organi
zacijų lieka užmirštas ir neišvystomas.

Pagal PLB nuostatus kraštų bendruomenės veikia au
tonomiškai, ir PLB valdyba nesikiša į kraštų bendruomenių 
vidaus reikalus. Tuo pačiu, bendruomenei priklausančios 
organizacijos nesikiša į kitos organizacijos vidaus reikalus. 
Kas būtų, jei kuri nors mūsų Tarybai priklausanti organi
zacija pradėtų per Tarybą nustatinėti, kaip turi veikti ir 
tvarkytis Nottingham© Židinys ar Londono šv. Kazimiero 
parapija? Tie patys principai galioja ir DBLS ir visoms 
kitoms organizacijoms Taryboje.

J. Levinskas kvietė Prezidiumą priimti savo dėmesin 
visas Tarybos posėdyje vykusias diskusijas, paruošti 
santrauką su patarimais ir pateikti atitinkamoms valdy
boms apsvarstyti. Valdybos, apsvarsčiusios, ir jei atras tin
kamų idėjų, paruoš jas svarstyti savo visuotiniuose suvaži
avimuose. Taip Tarybos patarimai gali tapti įgyvendintais.

Lietuvių skautų sąjungos Europos rajono vadė v.s. V. 
Gasperienė prisiuntė savo pranešimą raštu. Ji dėkojo 
visiems piniginiai ir moraliai remiantiems lietuvių skautų 
veiklą. Paminėjo, kad rajonas tiesia tiltus su Lietuvos skau
tais, kad ruošiamasi Tautinei stovyklai.

Prie skautų pranešimo prisidėjo ir v.s. J. Maslauskas. Jis 
sakė, kad naujoji rajono vadė savo pranešime, galbūt, 
užmiršo paryškinti rajono ir jaunosios kartos ypatingus 
rėmėjus. Skautai ilgus metus stovyklauja Lietuvių sodybos 

kalnelyje, kuris yra LNB nuosavybė. J. Maslauskas dėkojo 
LNB DV už leidimą pasinaudoti ta stovyklaviete. Jis pam
inėjo, kad skautų reikalais Britanijoje jis rūpinasi jau dau
giau kaip 40 metų. Jam buvo pavestos pareigos telkti aukas 
vasaros stovykloms. Dabar yra nustebęs, kad aprašoma 
naujosios kartos biografinė veikla (paminėjo dviejų skautų 
pavardes), nepasakant kas tą jaunąją kartą globojo ir rėmė. 
O juos rėmė ir globojo DBLS. Priminė posėdžiui, kad 
pernai dėl vieno neprityrusio skauto vadovo organizacinio 
sugebėjimo sudarytas dideles išlaidas reikėjo kaip nors 
gelbėti ir buvo kreiptasi j DBLS CV. Rezultate K. Ta
mošiūnas DBLS vardu įteikė skautams £1000. Paminėjo ir 
kitą atvejį, kai tuometinis DBLS pirm. E. Šova DBLS vardu 
įteikė jaunimui kitą £1000, kad jie galėtų dalyvauti Pasaulio 
lietuių jaunimo kongrese. ‘O kaip tie jaunuoliai at
sidėkojo?’ - klausė toliau J. Maslauskas. Jį ypatingai ne
maloniai paveikė tų jaunuolių žingsnis, sudarius ‘naują 
komandą’, patraukti DBLS į brangų anglišką procesą 
‘ieškoti tiesos’...

Toliau buvo išreikštos mintys apie naujos išvaizdos ir 
turinio ‘Europos lietuvį’. J. Maslauskas pareiškė, kad der- 
biškiams naujasis ‘EL’ patinka, nes pilna žinių apie Lietuvą 
ir apie mūsų veiklą Britanijoje. G. Ivanauskienė pageidavo 
dar daugiau žinių iš Lietuvos, bei sakė, kad laikraštis pasi
daręs įdomus. A. Podvoiskis prašė laikraštuką padidinti dar 
dviem puslapiais, kad dar daugiau žinių tilptų. K. Tamošiū
nas pranešė, kad jam patiktų didesnio formato ‘EL’, bet 
šiuo metu mūsų kompiuteriniai įrenginiai teišgali A3 dydį. 
Organizuoti ‘EL’ redaktorių kolegiją ir išleidimą buvo 
pakviestas E. Šova. Tas įgyvendinta, bet ir toliau stengia
masi leidinį tobulinti, gerinti. Nors ‘EL’ puslapių skaičius 
padaugėjo, bet jo kaina kol kas nekeičiama. Jis prašė imtis 
plunksnos, prisiųsti žinias redakcijai apie smulkiąją vietinę 
veiklą, įvykius, poetus atsiųsti savo eilutes, užsienio lietu
vius rašyti apie veiklą gyvenamuose kraštuose ir apie Li
etuvą liečiančius dalykus jų spaudoje bei politikoje. ‘EL’ 
direktorius ir administratorius J. Levinskas skatino laiku 
susimokėti prenumeratą.

Sumanymuose A. Podvoiskis siūlė įsteigti DBLS Garbės 
teismą. Jo manymu tas daug nekainuotų, o būtų išvengta 
daug nemalonumų ir nereikėtų eiti į anglų teismus. Jam 
pritarė K. Tamošiūnas. H. Vaineikis dėstė: ‘Idėja labai 
kilni, bet neįgyvendinama’. Juokaudamas pridėjo: ‘Jei 
būčiau išrinktas į tą Garbės teismą, tai tą, kuris man 
nupirktų ‘pintą’, visuomet palaikyčiau...’ Dalyviai plyšo 
juokais. ‘Rimtai kalbant,’ - tęsė H. Vaineikis, - ‘savo tarpe 
nesurastume tinkamų žmonių’. Ši idėja buvo ilgą laiką 
nagrinėta DBLS įstatų paruošimo komisijoje ir, galų gale, 
jos atsisakyta. E. Šova aiškino, kad Garbės teismas neturės 
galios sustabdyti ką nors nuo kreipimosi į anglų teismą. 
Priminė, kad peticionieriai aplenkė mūsų dvi pagrindines 
institucijas, tai CV ir visuotinį suvažiavimą, ir kreipėsi 
tiesioginiai į anglų teismą. Britanijoje teismas yra aukščiau
sias organas, ir į jį visuomet bus galima tiesioginiai kreiptis, 
apeinant visas mūsų institucijas. Kas teisme laimės, yra 
kitas klausimas, bet sudarytas išlaidas iš beturčio neiš
trauksi...

Klausimuose Lietuvių sodybos skyriaus pirmininkas A 
Klimas abejojo CV patriotizmu. Klausė, kodėl anglams 
paprašius, buvo atsisakyta Sodyboje priglausti ir išlaikyti 
Vilniaus ir Kauno katedrų mergaičių chorus. Pasirodo, tas 
choras koncertavo Alton mieste. Apie tai CV sužinojo gan 
vėlai ir chorui suruošė priėmimą, kurį pravedė CV direkto
rius J. Levinskas. CV nariai aiškino, kad vasaros metu ►
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beveik kasdieną gaunami prašymai priimti ir veltui išlaikyti 
įvairius menininkus ir panašius veikėjus iš Lietuvos. Iš kur 
imti lėšas tuos visus prašymus patenkinti? Pats Sodybos 
skyrius galėjo išlaikymą finansuoti, bet to nepadarė. Kas 
kita, kai daroma planuotai, ir menininkai pakviečiami kon
certuoti Sąjungai, tuomet ir pilnas išlaikymas duodamas.

Dar buvo bandyta pasiaiškinti apie DBLS turto palikimą. 
Keli kalbėtojai susimaišė, kur LNB turtas (LNB asmeniškos 
akcijos priklauso akcininkams ir vien tik tie akcininkai nu
tars ką daryti su savo akcijomis) ir kur DBLS. Pakartotinai 
pabrėžta, kad DBLS laikomos LNB akcijos yra ne Tarybos, 
kaip įvairių organizacijų reikalas, bet skyrių atstovų kompe
tencijoje (kaip patikėtinių) ir atstovai tuos dalykus 
sprendžia visuotiniame suvažiavime

J. Levinskas padėkojo Tarybos Prezidiumo pirmininkei už 
labai gražiai pravestą posėdį ir dalyviams už kultūringą 
elgesį. A. Podvoiskis klubo vardu padėkojo už pasirinkimą 
sušaukti posėdį Manchesterio lietuvių klube. Jis taip pat 
džiaugėsi posėdžio dalyvių gera valia, o prisimindamas 
posėdį Nottinghame galvojo, kad ten buvo daromos 
kažkokios tai ‘štukos’. H. Vaineikis vaizdžiai pagavo 
posėdžio įspūdį. Jis, pavėlavęs, pirmiausia užsuko į barą ir 
paprašęs alaus užklausė: ‘Ar jau mušasi?.’ Jam buvo at
sakyta, kad dar ne. ‘Tada rizikuosiu. Einu į posėdį’ - 
išsidrąsino Boltono pirmininkas.

Baigta Tautos himnu.
Po posėdžio atsigaivinta skaniu maistu ir gėrimais. Juos 

paruošė S. ir K. Subačiai.

Lietuva pasaulyje
Artėja Lietuvos prezidento rinkimai
VILNIUS, lapkričio 19 d. Vyriausioji rinkimų komisija 
paskelbė kandidatų į Lietuvos prezidentus sąrašą: prof. 
Vytautas Landsbergis, dr. Valdas Adamkus, dr. Kazys Bo
belis, prof. Rolandas Pavilionis, Vytautas Andriukaitis, Ri
mantas Smetona ir Artūras Paulauskas. Prisiminsime, jog 
Lietuvos saugumo požiūriu geriausi kandidatai yra pirmieji 
trys asmenys. Sąjūdžiui vadovavęs, Lietuvą nepriklausomy- 
bėn išvedęs prof. Vytautas Landsbergis - nusipelnęs ir iš
manantis prezidento darbą. Dr. Valdas Adamkus, didelę 
patirtį administracinio darbo JAV gamtosaugos srityje, gal
būt galėtų pagelbėti atkurti suniokotą sovietų okupacijos 
gamtą Lietuvoje. Dr. Kazys Bobelis, aukščiausią tarptautinį 
postą turintis lietuvis, turi didelę politinės veiklos patirtį. 
Maskvos remiamas kandidatas yra advokatas Artūras 
Paulauskas, KGB pulkininko sūnus.
Maskva nori stebėti Lietuvos prezidento rinkimus
VILNIUS, lapkričio 19 d. Rusijos ambasadorius Lietuvoje 
Konstantin Mozei paprašė Vyriausios rinkimų komisijos 
leisti atvykti Lietuvon grupei Rusijos Durnos deputatų ste
bėti gruodžio 21 d. vykstančių Lietuvos prezidento rinkimų. 
Vyriausioji rinkimų komisija žada kviesti stebėtojus iš 
įvairių pasaulio šalių.
Atidėtas Amerikos — Baltijos kraštų chartos pasirašymas 
WASHINGTON, lapkričio 21 d. JAV, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentų susitikimas atidėtas 1998 m. sausio mėn., 
nes prezidentas Bill Clinton yra užsiėmęs Iraku. Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos nuomone, dokumentas yra 
suderintas ir jau galioja ‘de facto’.
Europos reikalų ministrė dr. Laima Andrikienė viešėjo Italijoje 
MILAN, lapkričio 21 d. Lietuvos Europos reikalų ministrė 
dr. Laima Andrikienė Italijos užsienio prekybos instituto ir 
Lietuvos Ekonominės plėtros agentūros surengtame sem
inare ‘Investavimo plėtros galimybės Lietuvoje’ skaitė 
pranešimą apie Lietuvos ekonominę padėtį ir Vyriausybės

prioritetus. Seminare dalyvavo apie 70 Italijos firmų at
stovų. Tarptautinių organizacijų bendruomenės rūmuose 
ministrė skaitė paskaitą apie Europos Sąjungos plėtrą. Lap
kričio 20 d. dr. Laima Andrikienė susitiko su Italijos Senato 
Užsienio reikalų komiteto prezidentu, užsienio prekybos 
viceministru, ministro pirmininko patarėju Europos Sąjun
gos klausimams ir užsienio reikalų viceministru.
Lietuvos Europos reikalų ministrė Vokietijoje
VILNIUS, lapkričio 17 d. Lietuvos Europos reikalų min
istrė dr. Laima Andrikienė Vokietijos Užsienio reikalų min
istro Klaus Kinkei kvietimu dalyvavo simpoziume 
‘Galvojame apie Europą - Kokios Europos mes norime’. Ji 
kalbėjo apie Lietuvos pastangas pradėti tikras derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje 1998 m., apie Lietuvos veid- 
menį kuriant vieningą, taikingą ir stabilią Europą.
Prancūzijos Nacionalinės asamblėjos pritarimas
PARIS, lapkričio 22 d. Prancūzijos Nacionalinė asamblėja 
vienbalsiai pritarė Lietuvos pasirašytai asocijuotos narystės 
Europos Sąjungoje sutarčiai. Prancūzijos prezidentas 
Jaques Chirac turėtų patvirtinti šią sutartį per savaitę. Par
lamentarai kritiškai vertino pasiūlytą Europos Komisijos 
rekomendaciją pradėti derybas tik su šešiomis šalimis. 
Prancūzijos Europos reikalų ministras Pierre Moscovici 
pasakė, kad nors Prancūzijos Vyriausybė patvirtino Europos 
Komisijos rekomendaciją, ji pasiūlė, kad visos 11 kandi
dačių maksimaliai įsijungtų į priėmimo procesą.
NATO patarėjas konsultavosi su Lietuvos politikais
VILNIUS, lapkričio 18-19 d.d. NATO generalinio sekreto
riaus patarėjas Centrinės Europos reikalams Chris Don
nelly viešėjo Vilniuje. Susitikimo metu buvo diskutuojamos 
Lietuvos pastangos ir NATO narystės galimybės.
Lietuva - NATO partnerystės lyderė
BRUSSELS, lapkričio 14 d. Lietuva, kuri šiais metais daly
vavo apie 160 NATO renginių buvo pripažinta viena aktyvi
ausių NATO narystės partnerių. Tarp šių renginių būta ir 
23 karinių pratybų.
Lietuva ir Japonija: dvišalių santykių perspektyvos
VILNIUS, lapkričio 22-23 d.d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir 
Japonijos dvišalių santykių plėtrai skirta tarptautinė konfer
encija. Joje kalbėjo Kopenhagoje reziduojantis Japonijos 
ambasadorius Masaki Orita, Lietuvos Užsienio reikalų min
istras Algirdas Saudargas, prezidentas Algirdas Brazauskas 
ir kiti žymūs svečiai.
Dr. Jono Basanavičiaus gimimo metinės
OŽKABALIAI, lapkričio 22 d. dr. Jono Basanavičiaus gim
tadienio proga tautos patriarcho atminimas buvo pagerbtas 
jo gimtajame Ožkabalių kaime, Vilkaviškio krašto 
muziejuje. Įkurta J. Basanavičiaus draugija, kuri rūpinsis dr. 
J. Basanavičiaus raštų leidimu, jo atminimo išsaugojimu, 
Suvalkijos krašto istorija.
Naujas 200 litų banknotas ir 50 centų moneta
VILNIUS, lapkričio 24 d. Į apyvartą išleisti 200 litų bankno
tai, o gruodžio 1 d. bus išleistos 50 centų monetos. Du 
šimtinius litų banknotus išspausdino Vokietijos pinigų 
spaustuvė, spausdinanti ir Vokietijos markes. Panaudotos 
naujausios pinigų apsaugos nuo padirbinėjimo priemonės - 
holograminė juostelė, paslėptas užrašas ‘200 litų’, matomas 
tik tam tikru kampu pakreipus kupiūrą. Banknotas turi 
ženklą akliesiems. Vienoje banknoto pusėje yra Lietuvos 
rašytojo ir filosofo Vydūno portretas, kitoje - buvusio 
Klaipėdos švyturio vaizdas.

Parengė Darius Furmonavičius
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Įvairenybės
Rusijoje dingo kelios lagamino dydžio atominės bombos
Britų ‘Sunday Telegraph’ 1997.11.9 d. spėliojo, kad Rusija 
turi 132 lagamino dydžio atomines bombas, ir kad kelios iš 
jų gali būti ‘dingusios’. Tą galimybę minėjo gen. Aleksan
dras Lebed, kuris per savo trumpą 6 mėnesių dalyvavimą 
vyriausybėje, buvo Jelcino įpareigotas padaryti bran
duolinio saugumo apžvalgą. Tuo buvo susirūpinęs ir prof. 
Jablokovas, žymus akademikas ekologistas, dabar pakvies
tas nariu į Rusijos Apsaugos komitetą.

Nors Rusijos premjeras Viktoras Čemomirdinas iki šiol 
neigė tokių kompaktinių bombų egzistavimą, jau seniai 
plačiai kalbama, kad JAV turi apie 600 taip vadinamų 
‘sakvojažinių’ bombų, ir kad panašiais sprogmenimis buvo 
aprūpinti ir Sovietų Specnaz daliniai Raudonojoje armi
joje.

1995 m. sklido gandai, kad čečėnų sukilėliams pavyko 
nusipirkti dvi tokias bombas Vilniuje. Rusų laikraštis 
‘Zavtra’ rašo, kad už jas buvo sumokėta £600000, o vėliau 
visi dalyviai buvo nužudyti, kad išlaikyti paslaptį. ‘Zavtra’ 
žurnalistas po to buvo pagrobtas ir įspėtas toliau nekišti 
nosies, o laikraštis atšaukė savo reportažą.

Dabar prof. Jablokovui įtikinus Kremlių, kad reikia 
rimčiau žiūrėti į šią problemą, galbūt sužinosime ar tikrai 
kelios tokios bombos buvo ‘pamestos’. Nors rusams tiek 
daug primelavus apie tuos ginklus, sunku tikėti, kad jie 
dabar sakys teisybę apie jų saugumo užtikrinimą.
Laukiniai vakarai
1924 m. pagaminta 59 kaubojiški filmai. 1984 m. - tik 3.
Brangi paskola
Bauda už pavėluotą knygos grąžinimą valstybinei bib
liotekai 1968 m. siekė $22000. Knyga paskolinta 1823 m.

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rūšių 

visame pasaulyje gaminamus vaistus. 
Siunčiame ir tokius vaistus, kuriuos be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei vaistų 

pavadinimas žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku šriftu. Elektroninė “Optima” rašo
moji mašinėlė su lietuvišku šriftu ir pristatymo išlaidomis 

kainuoja £150.00, doleriais - 230.00
PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES DOVANAS 

LIETUVOJE
Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo į 

pageidaujamą valiutą £15.00 išlaidos. 
Anglų - lietuvių. Lietuvių - anglų žodynai. 

Modem Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis 
(21 pamoka). Posakiai, idiomai, gramatika. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir audiokasetės su persiuntimu kainuoja £29.00. 
Turistiniai pasikalbėjimai lietuviškai - angliškai £4.50.

Baltic Management Company 
(Z. Juras and A. Juras) 

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB, England 
Tel: 0181 460 2592, Faksas: 0181 290 0285

Pigjati grybo
Kai 1867 m. JAV iš Rusijos pirko Aliaską, dauguma 
amerikiečių manė, kad tai didelė kvailystė. Mokėjo po du 
centus už akrą. I

Lithuanian Airlines

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Winter Schedule 

Effective from 31st October

5 FLIGHTS WEEKLY

Daily except Thursday and Sunday

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

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

AIRCRAFT BOEING 737 
with business and economy seating 

Attractive prices for senior travellers

LITHUANIAN AIRLINES 
Phone 0181 759 7323 
Fax 0181 745 7346

Knygageidžiai
Proporcingai imant, Islandijoje dau
giausia parduodama knygų pasaulyje.

Gripo ir bado suokalbis
Per 1914-1924 dešimtmetį Rusijoje nuo 
bado ir gripo mirė 20 mil. žmonių.

Iškilmingos ašaros
Anglijos karalius Henrikas VI, bū
damas trejų metų, atidarė parlamentą. 
Paskui per visą ceremoniją verkė.

V. Landsbergiui
Petras Gamelis

Nusilaužiau girtas koją.
Kelią perbėgo katė.
Velnias šieno nepaklojo...
Tai vis Landsbergio kaltė.

Nuėjau vandens pasemti.
Užušalusi eketė.
Buvau jaunas - ėmiau senti!..
Tai vis Landsbergio kaltė.

Taip sūnaus sulaukt tikėjaus.
Gimė ne sūnus - duktė.
Vyrai juokias: - Niekadėjas... 
Tai vis Landsbergio kaltė.
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Pakeliui į Europos Sąjungą: Liuksemburgas
Nėra abejonių, kad gruodžio 12-13 d.d. Liuksemburge 
susirinkę valstybių ir vyriausybių vadovai nuspręs atverti Eu
ropos Sąjungą naujiems nariams. Galima drąsiai spėti, kad 
Lenkija, Čekija ir Vengrija bus pakviestos pradėti derybas dėl 
narystės 1998-aisiais metais ( dėl Kipro, matyt, bus priimtas 
specialus sprendimas ). Daugiau netikrumo kelia likusių kan
didatų likimas, debatai dėl jų vis nesibaigia. Kai kurios ES 
narės, jų tarpe yra ir Didžioji Britanija, norėtų įgyvendinti ES 
Komisijos siūlomą modelį, t.y., prie jau žinomo trejeto pri
jungti Slovėniją ir Estiją. Kitos narės, iš kurių ypač išsiskiria 
Danija ir Švedija, primygtinai siūlo derybas pradėti su visais 
kandidatais, kad nei vienas nesijaustų atstumtas ar negavęs 
tokio pat šanso, kaip ir kiti. Vokietija, nuo kurios labiausiai 
priklauso būsimas sprendimas, vis dar svyruoja.

Oficiali Lietuvos pozicija, nežiūrint vidinės diskusijos, kurią 
pastaruoju metu buvo galima sekti Lietuvos spaudoje, yra 
aiški ir paprasta: esame pasiruošę pradėti realias derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje kartu su pirmaisiais kandidatais 
jau 1998 metais.

Tai drąsi pozicija, kuri meta tam tikrą iššūkį mums 
nepalankiai ES Komisijos rekomendacijai, o taip pat ir poten
cialiai apgaulingam ‘bendro starto’ ( kitaip dar žinomam, kaip 
‘regatos’, ‘stadiono’ ar ‘dujotiekio’ ) variantui. Sakydami, kad 
esame pasiruošę derėtis, pirmiausia demonstruojame politinę 
valią ir ryžtą, atitikimą kandidatui keliamiems reikalavimams 
ir technišką pasiruošimą imtis sudėtingo uždavinio.

Politinei valiai ir ryžtui kaip niekad yra tvirtas pagrindas: 
visos politinės partijos (išskyrus, gal tik negausų Rimanto 
Smetonos atstovaujamą Nacionaldemokratinį judėjimą), vi
suomeniniai judėjimai ir visos valdžios nuo pat Nepriklau
somybės atkūrimo ryžtingai remia ankstyvos narystės ES 
idėją. Tai didelė, visą Lietuvos diplomatiją mobilizuojanti ir 
įpareigojanti moralinė jėga.

Lietuva niekuo nenusileidžia kitiems kandidatams pagal 
pasiruošimo laipsnį. Turime su ES pasirašę Asociacijos su
tartį, esame tvirtos demokratijos šalis, kurioje sėkmingai plė
tojasi rinkos ekonomika. Šių metų makroekonominiai rodik
liai ir prognozės kitiems metams nė kiek nenusileidžia Rytų 
Europos lyderiams, nors mes reformas pradėjome bent 4 
metais vėliau. Į ES Komisijos priekaištus, kad reikia stiprinti 
bankininkystę, įstatymų harmonizavimą, gamtosaugą ir pan., 
žiūrime, kaip į programą veikimui. Nei viena iš kandidačių kol 
kas netenkina narystės ES reikalavimų, taip vadinamų 
‘Kopenhagos kriterijų’. Netenkina jų ir Lietuva, tačiau tai 
netrukdo derybas pradėti dabar ir jų eigoje šalinti trūkumus. 
Tam tikslui labai pasitarnaus ES siūloma speciali 
'Pasirengimo narystei partnerystės' programa ir Europos kon
ferencija, ir kitokia dvišalė bei daugiašalė pagalba. Esame 
įsitikinę, kad kol vyks derybos, Lietuvos ūkis sustiprės ir bus 
pajėgus atlaikyti ES konkurenciją.

Galiausiai, jau sukurtos ir veikia struktūros, darbo grupės ir 
ekspertai, jau yra tam tikras patyrimas vesti ilgas ir sunkias 
derybas su Europos partneriais. Aktyviai veikia Vyriausybinė 
Integracijos komisija, kuriai pirmininkauja Premjeras Gedim
inas Vagnorius, dirba Gedimino Šerkšnio vadovaujama 
pasiruošimo deiyboms specialioji delegacija, į Briuselio prob
lematiką savo dėmesį ir pajėgas fokusuoja Užsienio reikalų ir 
Europos reikalų ministerijos, vis daugiau žinių apie ES 
reikalus įgyja įvairaus rango valstybės tarnautojai.

Taigi, nėra formalių kliūčių pradėti derybas jau dabar. 
Yra tik politinio pobūdžio spekuliacijos ir interesų kova. 
Dažnai girdimi samprotavimai, kad ES neras papildomai 
žmonių ir lėšų deryboms su Lietuva, kad dėl to nukentės 
kitų šalių struktūriniai ir solidarumo fondai, kad ES negali 
plėstis, neįgyvendinus institucinių reformų ir t.t., jau ne 
kartą buvo sukritikuoti. Lietuva su savo 3.7 mln. gyven
tojų tikrai nekelia grėsmės būsimai 475 mln. Europos 
bendruomenei. Tuo tarpu žala, Lietuvos nepakvietus 
deryboms, gali būti šimteriopai didesnė - būtų suardytas 
Baltijos valstybių vientisumas ir pažeistas trapus viso re
giono saugumas.

Lietuva teisėtai tikisi būti pakviesta Liuksemburge dery
boms arba išgirsti tvirtą ES vadovų įsipareigojimą derybas 
pradėti po Komisijos nuomonės apie Lietuvą peržiūros 
1998 metais.

Tokią žinią Lietuvos diplomatai skelbia Briuselyje ir ES 
sostinėse. Tokius argumentus iš Lietuvos politikų išgirdo 
lapkričio pradžioje Vilniuje lankęsi ES Komisijos Prezi
dentas Jacques Santer ir Didžiosios Britanijos Valstybės 
ministras, atsakingas už ES reikalus, Douglas Henderson. 
Abu pareigūnai, nors parėmė Lietuvos siekius įstoti į ES 
ir žadėjo pagalbą stojimui pasiruošti, vis tik neskubėjo 
pripažinti Lietuvos argumentų dėl galimai greitesnės 
narystės. Tačiau ‘mūšis’ dar nebaigtas, būtina ir toliau 
atkakliai įtikinėti valstybių didžiuosius, o taip pat ir vi
suomenę, mūsų siekių pagrįstumu. Koks sprendimas 
Liuksemburge bebūtų priimtas, Lietuva nedemonstruos 
savo nusivylimo ar įsižeidimo. Dar intensyviau dirbsime, 
kad kuo greičiau, neatsilikdami nuo kaimynų, įstotume į 
ES.

Čia norėčiau kreiptis į gerbiamus 'Europos lietuvio' 
skaitytojus ir paskatinti plačiau pagarsinti anglų vi
suomenėje apie Lietuvos pasiruošimą sėsti prie ES derybų 
stalo. Lietuvos politikai ir ambasados Londone diplo
matai deda visas pastangas, tačiau neabejoju, kad jūsų 
parama būtų ne mažiau veiksminga.

Audrius Brūzga, patarėjas

ORAI EUROPOJE
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Krepšinis
Treniruojasi 11 žaidėjų
Vilniuje treniruočių stovyklą pradėjo Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės kandidatai.

Kartu su T.Pačėsu, R.Leikumi, V.Praškevičiumi vakar 
priešpiet Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto 
rūmų salėje treniravosi žalgiriečiai Dainius Adomaitis, 
Saulius Štombergas, Mindaugas Žukauskas, Tomas Masi
ulis, Eurelijus Žukauskas, taip pat Rytis Vaišvila iš Alytaus 
'Alitos-Savy'. Vakare prie jų prisidėjo A.Giedraitis ir 
M.Timinskas.

Rinktinės lyderiai legionieriai Artūras Karnišovas, Gin
taras Einikis ir Darius Lukminas prie rinktinės turėtų 
prisijungti sekmadienio vakarą, komandai sugrįžus iš Čeki
jos. Po nedidelės traumos panašiu laiku pradėti treniruotis 
numato ir žalgirietis Darius Maskoliūnas.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei talkins NBA 
duonos ragavę konsultantai
Treneriams padės dviese
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių konsultantais 
paskirti LKL prezidentas 33 metų Šarūnas Marčiulionis ir 
NBA klubo 'Phoenix Suns' treneris asistentas 35 metų 
Donnas Nelsonas.

Toks sprendimas buvo priimtas ketvirtadienį vykusiame 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rėmimo fondo posėdyje.

Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) prezidentas 
A.Pavilonis sakė, jog vyrų rinktinės treneriams Jonui Ka
zlauskui ir Antanui Sireikai pravers konsultantais pakvi
estų Š.Marčiulionio ir D.Nelsono patarimai.

Amerikiečio pagalba prieš penketą metų Barselonos 
olimpinėse žaidynėse liko patenkintas ir ankstesnis rinkt
inės vyriausiasis treneris Vladas Garastas.

Su didžiuoju krepšiniu neseniai atsisveikinusio 
Š.Marčiulionio patirtimi rinktinė irgi jau šiek tiek naudo
josi.

Susilpnėjus buvusiai garsiai gynėjų grandžiai 
Š.Marčiulionio parama ypač reikalinga.

'Nenoriu per daug įsipareigoti, bet kol būsiu vietoje, 
mielai žadu padėti rinktinei. Dirbsiu visuomeniniais pa
grindais. Išvykos su komanda priklausys nuo kitos mano 
veiklos grafikų', - sakė Š.Marčiulionis.
Gavo kvietimą iš Amerikos
Lietuvos rinktinė gavo kvietimą iš JAV žaisti 1998 m. 
liepos 19-24 d. Geros valios žaidynių krepšinio turnyre 
Niujorke.

'Matyt, Lietuvos krepšinio įvaizdis nėra blogas, jeigu 
Geros valios žaidynių organizacinis komitetas pakvietė 
mus rungtyniauti aštuonių šalių rinktinių turnyre, - sakė 
krepšinio federacijos prezidentas APavilonis.

Žaidynėse dalyvaus apie 1300 atletų iš 60 valstybių. Jie 
kovos 12 sporto šakų varžybose. 'Madison Square Garden' 
arenoje rengiamame krepšininkų turnyre žais JAV, Rusi
jos, Puerto Riko, Australijos, Kinijos, Lietuvos, Argentinos 
ir Brazilijos ekipos, kurios bus suskirstytos į dvi grupes.
Vienas ne viską aprėpia
Lapkričio 19 dieną prasidės pirmoji Lietuvos rinktinės 
treniruočių stovykla prieš 31-ojo Europos čempionato 
atrankos varžybas.

Rinktinės vyriausiasis treneris J.Kazlauskas prisipažino, 
kad jau ir anksčiau brandinęs idėją pasitelkti talkininkų, 
tačiau prieš šių metų Europos čempionatą jos nesistengė 
įgyvendinti - 'kai kas galėjo priekaištauti, jog naujasis 
treneris bijo imtis atsakomybės'. Dabar, rengiantis naujoms 
žemyno pirmenybėms ir kitų metų pasaulio čempionatui, 
padėtis keičiasi.

NBA:
ASabonis - tarp lyderių
ASabonis per devynerias šio sezono rungtynes žaidė 286 
min. (vid. 31,8), pelnė 165 tšk. (vid. 18,3) - 53 dvitaškius iš 
82 (64,6 proc.), 6 tritaškius iš 17 (35,3 proc.), 41 baudų 
metimą iš 54 (75,9 proc.); atkovojo 103 kamuolius (vid. 
11,4), atliko 27 rezultatyvius perdavimus (vid. 3,0), perėmė 
5 kamuolius, blokavo 9 varžovų metimus.

Tarp visų NBA krepšininkų A.Sabonis pagal dvitaškių ir 
tritaškių metimų taiklumą (59 iš 99, 59,6 proc.) pakilo į 
ketvirtąją vietą iš tryliktosios. Pagal atkovotus kamuolius 
puolime ir gynyboje Lietuvos krepšininkas - aštuntas, o 
pagal atkovotus kamuolius tik gynyboje - pirmas - 83 (vid. 
9,2). Rezultatyviausių žaidėjų sąraše A.Sabonis - 30-as. v
Z. Ilgausko rekordas

'Cleveland Cavaliers' komandoje žaidžiantis vidurio 
puolėjas Žydrūnas Ilgauskas pasiekė savo rezultatyvumo 
rekordą NBA - pelnė 20 taškų.

'Žydrūno Ilgausko žaidimas šiose rungtynėse tikrai su
jaudino,- sakė 'Cleveland Cavaliers' vyriausias treneris 
Mike'as Fratello.- Šį krepšininką esame parengę žaisti 
kiekvienose rungtynėse. Manau, kad Ž.Hgausko laukia 
didelė ateitis'.

Futbolas:
Lietuvis - brangus 'Brugge' pirkinys
E Jankauskas įvertintas 2,5 milijono JAV dolerių
Kontraktas - ilgalaikis
Lietuvos futbolo rinktinės 22 metų puolėjas Edgaras 
Jankauskas praėjusį penktadienį pasirašė kontraktą su Bel
gijos čempionato lyderiu 'Brugge' klubu.

Belgijos spauda paskelbė, kad 'Brugge' už E.Jankauską 
sumokėjo 2,5 milijono JAV dolerių perėjimo mokestį 
Maskvos Torpedo-Lužniki' klubui. Tiek 'Brugge' ekipa dar 
nėra mokėjusi nė už vieną kitą futbolininką. Kontraktą 
E.Jankauskas pasirašė ketveriems su puse metų.

Belgijos spaudos teigimu, E.Jankausku domėjosi 8 
šalių klubai. Minimos tokios komandos kaip Vokietijos 
Bremeno 'Werder' ir Leverkuzeno 'Bayer 04', Italijos 
'Udinese', Belgijos 'Anderlecht'.

Triatlonas:
V.Urbonui pergalė dar sykį išsprūdo
Monterėjuje (Meksika) vykusiame pasaulio ultratriatlono 
čempionate Lietuvos sportininkas Vidmantas Urbonas 
užėmė antrąją vietą.

Triatlonininkams reikėjo nuplaukti 38 km, nuvažiuoti 
dviračiu 1800 km ir nubėgti 422 km.

Po pirmosios rungties 39 metų V.Urbonas buvo antras, o 
dviračių trasoje išsiveržė į priekį. Jis ilgai pirmavo ir 
bėgimo distancijoje, tačiau neišsaugojo lyderio pozicijos.

V.Urbonas pasaulio vicečempionu tapo ketvirtą kartą.
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Pasaulio lietuvių bendruomenėje 
Australija
Sudegė Lietuvių bendruomenės namai
‘Pasaulio lietuvis’ Nr. 10/336 pranešė, kad liepos 23 d. 
užsiliepsnojo Geelongo Lietuvių bendruomenės namai. 
Nieko nepavyko išgelbėti.

Sudegė biblioteka, pianinas, choro vitrina, visų organi
zacijų istorinės nuotraukos, sporto trofėjai, moterų draugi
jos ir skautų vitrinos. Visa Geelongo lietuvių istorija!

Lietuvių namai Geelonge buvo pastatyti prieš 47 metus ir 
buvo visos Geelongo lietuvių veiklos centras, dabar likęs be 
kultūrinės ir organizacinės veiklos.
Britanijos lietuvio karjera Australijoje
Žymusis australų laikraštis ‘The 
Australian’ savo š.m. spalio 28 d. 
numeryje, kompiuterikos skyriuje 
plačiai aprašė ‘NSW Access Aus
tralia’ bendrovės veiklą. Tai yra 
neseniai Sidnėjuje atidarytas 
Jungtinis žiniasklaidos centras 
(Co-operative Multimedia Cen
tre) Naujosios Pietų Valijos valsti
jai. Jam jau keturis mėnesius 
vadovauja vyr. Direktorius Rimas 
Keris.

Rimas Keris, prieš 30 m. gyvenęs Anglijoje, čia aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, skautavo ir buvo DB Lietu
vių sąjungos pirmininku. Gabiajam tautiečiui linkime sėk
mės svarbiose pareigose

Kanada
Gražinos Petrauskienės siūlymai Kanados Lietuvių ben
druomenės krašto tarybos metiniam suvažiavimui
Sutrumpinta versija iš ‘Tėviškėsžiburių’
Apylinkių ir organizacijų pranešimai.
Visi rašyti pranešimai turėtų būti pasiųsti iš anksto kartu su 
praėjusių metų protokolu. Pranešimai gauti 5 min. prieš 
posėdžius, lieka beverčiais, nes per vėlu į juos gilintis ir, 
atėjus diskusijų laikui, juos tinkamai aptarti.
Sveikinimai
Garbės svečių sveikinimai turėtų būti panaikinti, pradžioje 
svečius pristatyti tik pavardėmis, juos šiuo būdu pagerbti ir 
negaišinti laiko klausantis jų daugelį kartų girdėtus senti
mentus.
Laikytis nutarimų
Reikia rimtai įtikinti visus suvažiavimo dalyvius, kad nu
tarimų laikytis visiems privalu. Kitaip nutarimai lieka tik 
gražbylystės ir laiko gaišinimas. Nutarimai turėtų būti kaip 
galint konkretesni, suformuluoti ir apsvarstyti iš anksto.
Adresai
KLB tarybos padalinių sudėtis ir adresai turi būti pristatyti 
suvažiavimui ir paskelbti spaudoje.
Kiti suvažiavimai
Nerengti kitų organizacijų suvažiavimus tuo pačiu metu.
Tautinės garbės gynimas
Apsvarstyti bei pateikti gaires KLB krašto valdybai, kaip 
Kanados žiniasklaidoje ginti lietuvių garbę ir vardą. Tele
vizijoje, laikraščiuose bei žurnaluose vis dažniau matyti 
straipsnių, kuriuose lietuvių vardas yra šmeižiamas ir už
gaunamas. Kadangi Lietuva pati per savo ambasadą ar jos 
patikėtinius į tai nereaguoja, reikia, kad KLB valdybos dalis

reaguotų į šiuos šmeižtus ir bandytų atstatyti bendrą lietu
vių, ypač be dėmių lietuvių gerą vardą Kanadoje. Istoriniais 
faktais pagrįsti, kad ir trumpi viešų kaltinimų patikslinimai 
ir paneigimai turėtų būti KLB pareiga.

Mes privalome ginti save, nepraleisti rašinių (kaip ‘The 
Globe and Mail’), kuriuose lietuviai partizanai sulyginami 
ir sutapinami su nacių SS daliniais. Jei nesipriešinsime 
tokiems teigimams, reiškia su jais sutinkame. Reikia 
sudaryti negatyvių naujienų sekimo tinklą, kad krašto KLB 
valdyba per talentingus advokatus, visuomenininkus, galėtų 
į tuos šmeižtus skubiai ir tinkamai reaguoti.
Kanados vienybė
KLB krašto valdyba lig šiol neparodė susirūpinimo 
Kanados-Kvebeko skilimu. Kvebeko atsiskyrimas yra ne 
vien tik angliškai-prancūziškai kalbančių problema; ji lygiai 
ir mūsų. Jai jau seniai laikas stoti ginti viešai mus priglaudu
sio ir savo pilietybe bei gerove apdovanojusio krašto.
Lietuviškai nekalbančių įjungimas
Šia tema daug kalbėta, bet nieko nenutarta ir mažai nu
veikta. Jei savo lietuviškumu nesirūpinsime, jį prarasime. 
Turime čia gimusių, talentingų ir energingų Kanados lietu
vių, kurių entuziazmas ir išradingumas šioje problemoje 
galėtų daug padėti.
Kultūriniai vienetai
Diskusijose turi būti paliestas meninių-kultūrinių vienetų 
išlaikymas. Jiems reikia ne vien finansinės-materialinės 
paramos, bet ir profesionalios pagalbos - chorvedžių, akom- 
poniatorių. Pagalba galėtų ateiti ir iš Lietuvos.

ELR - Pažvelgus į Kanados lietuvių problemas, galima teigti, 
kad jos labai panašios Britanijos lietuviuose.

Vatikanas
Apdovanotas peotas Bernardas Brazdžionis
Už nuopelnus Katalikų bažnyčiai ir lietuvių tautai popiežius
Jonas 
Paulius II 
a p 
dovanojo 
poetą 
Bernardą 
Brazdžionį 
šv. Grigali- 
a u s 

ordinu.

svarbą šv. 
Grigaliaus 
Didžiojo 
ordinas yra 
vienas 
aukšči
ausių 
Vatikano 
apdovano
jimų. Pagal 
‘Lietuvos
aidą’, poetui ordiną įteiks Los Angeles kardinolas Roger

rį?

amuose Londone.Bernardas Brazdžionis Lietuviu 
kur jis atsilankė DBLS visuotiniame suvažiavime.

Mahony kitų metų vasario 11d. laikinoje Los Angeles 
arkivyskupijos katedroje, šv. Pranciškaus bažnyčioje, Sher
man Oaks mieste, Kalifornijoje.
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Pasaulio lietuvių bendruomenėje
- tąsa

Vokietija
Vasario 16 gimnazijai reikia paramos
Vokietijos Federalinė valdžia pranešė, kad nuo 2000 metų 
neberems Vasario 16 gimnazijos. Parama lig šiol buvo 
duodama iš fondų, skirtų Antrojo pasaulinio karo 
pabėgėliams. Šiuo metu gimnazija ir ja besirūpinančios 
institucijos ieško paramos iš kitų valdžios šaltinių, kaip 
pavyzdžiui vokiečių švietimo ministerijos. Gal ta parama 
nebūtų tokia didelė, bet vis tiek gimnaziją tikriausia būtų 
galima išlaikyti.

Šiuo metu gimnaziją lanko 85 mokiniai: 50 iš Vokietijos, 
2 iš Amerikos, 3 iš Argentinos ir 30 iš Lietuvos. Taigi 
didelė dauguma dar vis iš užsienio. Vokietijos lietuviams ši 
gimnazija labai svarbi, nes čia lietuviai gyvena labai išsi
barstę po visą Vokietiją ir nepajėgia išlaikyti šeštadieninių 
mokyklų. Todėl gimnazija yra vienintelė mokykla, kurioje 
šio krašto lietuvių vaikai gali mokytis lietuviškai.

Lietuvai ši gimnazija labai naudinga, nes čia besimokan
tys jaunuoliai išmoksta gerai vokiškai ir angliškai, pagyvena 
užsienyje ir susipažįsta su Vakarų kultūra bei mentalitetu. 
Be to jie čia gali įsigyti vokišką abitūrą, kuri atveria kelią į 
Vokietijos ir kitų kraštų universitetus. Visi žinome, kad 
Lietuvai reikia žmonių su vakarietišku išsilavinimu.

Dauguma tėvų iš Lietuvos, leidžiantys vaikus į šią gim
naziją nėra dideli turtuoliai. Dažniausiai tai yra smulkūs 
verslininkai, kurie investuoja į savo vaikų mokslą. Prekiau
dami su užsieniu, daugelis jų mato, kaip svarbu gerai 
mokėti užsienio kalbas. Dalį mokinių išlaiko išeivijos lietu
viai. Savo vaikus čia siunčia taip pat lietuviai, kurie Voki
etijoje tik laikinai gyvena dėl darbo arba mokslo. Visi čia 
besimokantys jaunuoliai grįžę į Lietuvą bus naudingi savo 
kraštui. Tai yra konkreti pagalba Lietuvai.

Mokyklos, o ypatingai bendrabučio išlaikymas yra labai 
brangus ir vieni tėvai nepajėgia visas išlaidas padengti. 
Todėl gimnazijai reikalingos aukos. O jos paskutiniaisiais 
metais labai sumažėjo. Šiais metais gimnazija surinko 
žymiai mažiau negu praeitais, o jau praeiti metai buvo 
baigti su didele skola. Ypatingai dabar, kai vedamos dery
bos dėl gimnazijos ateities, mes savo įnašu turėtume paro
dyti, kad norime šią gimnaziją išlaikyti, nes kitaip ir vok
iečių valdžia nepadės. Todėl prašome Jūsų paramos.

Aukas prašome siųsti per Bendruomenę (nurodant, kad 
tai auka gimnazijai) arba tiesiog gimnazijai: Litauisches 
Gymnasium, Lorscher Str. 1, D68623 Lampertheim - 
Huettenfeld, Germany.
V. J. Damijonaitis A. Šmitas
Gimnazijos kuratorijos pirmininkas Direktorius

DBLS išleistą ir K Barėno redaguotą knygą

Britanijos lietuviai 1974 -1994 
galima nusipirkti Lietuvių Namuose 
17 Freeland Road, London W5 3HR

Telefonas 0181 896 0355
Kaina: £12 

Pašto išlaidos: £4.50

įvairenybės
Paauglio iš Šiaulių grobis - smauglys
Pirmadienį Šiauliuose iš specializuotoje parduotuvėje 
esančio terariumo buvo pavogtas dviejų su puse metro il
gio smauglys. Kai parduotuvėje buvo daug žmonių, sep
tyniolikmetis Tadas Z. iš terariumo išėmė gyvūną ir puolė 
bėgti.

Pardavėja pastebėjo vagį ir puolė jo vytis vienomis 
šlepetėmis. Apie šimtą metrų nubėgęs jaunuolis smauglį 
metė ant apsnigtos žemės. Anksčiau retų gyvūnų bijo
davusi pardavėja smauglį į parduotuvėje įrengtą terariumą 
parnešė pati.

Smauglio vagyste įtariamas septyniolikmetis Tadas Z. 
policijos pareigūnams papasakojo, kad neseniai motina 
jam nupirko neįrengtą vieno kambario butą bendrabutyje.

Vaikinas teigė, jog netoliese esančioje parduotuvėje par
duodamas smauglys patraukė jo dėmesį. Šiaulietis nus
prendė smauglį pavogti ir auginti savo bute. Kratą įtari
amojo bute atlikę pareigūnai rado nemažai mokslinės lit
eratūros apie įvairius gyvūnus.

Parduotuvės savininkas dviejų su puse metrų ilgio ir 
beveik trejų metų tigrinio pitono patelę įsigijo neseniai. 
Tokios rūšies smaugliai gyvena apie 15 metų ir užauga iki 
5 metrų ilgio. Smauglį šiaulietis pirko Klaipėdoje.

Prieš tai apie metus dar nesubrendusi tigrinė pitone 
kartu su merginomis viename šio miesto bare dalyvaudavo 
striptizo seansuose.

Šį savaitgalį smauglys išsinėrė iš savo senos odos, todėl 
dabar yra jautrus ir dėl oro pasikeitimo galėjo susirgti. 
Smauglį parduotuvės savininkas įkainojo 2 tūkstančiais 
litų. /

Sulaikytasis Tadas Z. sakė, jog smauglį norėjo auginti 
pats ir jį būtų maitinęs žiurkėmis. Nepilnamečiui dėl 
vagystės iškelta baudžiamoji byla.

Parduotuvė, iš kurios buvo pagrobtas smauglys, apva
giama ne pirmą kartą. Prieš metus buvo sulaikytas kitas 
jaunuolis, kuris naktį įsibrovė į šią parduotuvę ir, ieško
damas pinigų, sulaužė kai kurių patalpų duris.

Šį jaunuolį policininkai sulaikė tada, kai jis, neradęs 
nieko vertinga, valgė parduotuvėje rastus konservus 
katėms ir šunims.

DBLS Boltono skyriaus pirmininkas ir Manchesterio Lietu
vių socialinio klubo vicepirmininkas Henrikas Vaineikis su 
Manchesterio apylinkės lietuvių dvasios vadovu kan. 
Valentinu Kamaičiu DBLS Tarybos posėdyje Manchesteryje
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Kronika
Londonas
Londono Lietuvių šv. Kazimiero klubo 
narių metinis susirinkimas
Pagaliau, po įvairių sutrukdymų, Lon
dono Lietuvių šv. Kazimiero klubo 
narių metinis susirinkimas įvyko para
pijos menėje lapkričio mėn. 9 d. popi
etinėmis valandomis.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. S. 
Kasparas, pasiūlydamas išsirinkti 
susirinkimo darbo prezidiumą. 
Susirinkusieji pirmininkavimą patikėjo 
S. Kasparui, o sekretoriauti išsirinko 
Albiną įves (Ivanauską).

Klubo sekretorė Frances Senkuvienė 
perskaitė 1996 m. liepos 20 d. 
susirinkimo protokolą, kuris buvo ilgo
kas, bet priimtas be pataisų.

Prieš pradedant pranešimus, klubo 
pirmininkas pakvietė susirinkusius 
poros minučių tyla pagerbti klubo 
mirusius narius ir staiga mirusią Bronę 
Černienę, kuri klubo valdyboje išbuvo 
10 m.

Pirmininkas paminėjo, kad klubo 
narių sudėtis smarkiai keičiasi. Vieni 
miršta, kiti, sulaukę poilsio metų, 
išvyksta iš Londono į miestus prie 
jūros. Paskutiniųjų kelių metų bėgyje 
susilaukta naujų ateivių, kurie gausiai 
lankosi klube - tai busimieji klubo nar
iai. 1996 m. svečių knygoje pasirašė 
376 žmonės iš įvairių valstybių.

Klubo sekretorė F. Senkuvienė val
stybiniame leidimų teisme apgynė 
duotą pareiškimą alkoholio licencijai. 
Leidimas pratęstas iki 2007 m. sausio 
31 d.

Visas klubo veiklos gyvenimas vyksta 
nusistovėjusia vaga. Buvo 5 posėdžiai. 
Kai kurie siūlė valdybai posėdžiauti 
dažniau, o dar kiti manė, kad vargu ar 
posėdžių dažnumas ką pakeistų.

Baigdamas pirmininkas išreiškė 
padėką savo bendradarbiams valdy
boje, klubo nariams ir naujiesiems 
ateiviams iš Lietuvos, kad jie 
nuoširdžiai bendrauja su klubu. Jis 
pranešė, kad visa valdyba atsistatydina 
ir bus reikalinga išrinkti naują.

Kasininko Zenono Mackevičiaus 
pranešime pristatytos 1996.2.1- 
1997.1.31 d. apyskaitos rodė £5880 pa
jamų. Baro išlaidos (prekės) sudarė 
£3386. Baro pelnas - £2494. Kitos 
klubo išlaidos - £1177. Bendras klubo 
metinis pelnas - £1317. 1997 m. sausio 
21 d. klubo investicijas sudarė turtas už 
£30074.

Ekonomistas Mykolas Šemeta raštu 
patvirtino kasininko gerai ir tvarkingai 
vedamas knygas. Pirmininkas dar

pridėjo, kad kasininkas Mackevičius 
savo užduotis atlieka pareigingai: sek
madieniais surenka pinigus iš baro, o 
pirmadieniais juos įneša į banką. Visos 
klubo transakcijos vyksta tik čekiais.

Rinkimų rezultatai: pirm. S. Kas
paras, kasin. Z. Mackevičius, audit. M. 
Šemeta. Valdybos nariai: V. Puidok
ienė, P. Zurenkas, H. Pisčikienė, O 
Dobrovolskienė (naujųjų ateivių at
stovė), A. įves (Ivanauskas) ir P. 
Kustienė. Pagal valstybinius įstatymus, 
klubo sekretorė yra nerenkama, bet 
valdybos paskiriama iš klubo narių. 
Sekretorės atsakomybėje yra klubo 
tvarkos ir įstatų prisilaikymas. 
Susirinkimas pageidavo, kad F. Senku
vienė toliau pasiliktų sekretore.

Einamųjų reikalų vykusiose diskusi
jose vieni pageidavo, kad klubas ruoštų 
‘Bingo’ vakarus, o kiti, kad pensininkai 
būtų veltui vežami prie jūros arba į 
Lietuvių sodybą. Dalyvavę jaunesnieji, 
deja, savo norų nepareiškė.

5. Kasparas

&
K 
o

t*

Šiais metais Europos lietuvis 
išeis ir per kalėdines atostogas, 

pusiau mažesnis 

Šv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų 

proga sveikinkite savo 
draugus ir pažįstamus

Europos lietuvio skiltyse
6 cm x 4 cm kaina - £5

9 cm x 4 cm - £7.50
12 cm x 4 cm - £10 

Didesni - proporcingai daugiau 
Sveikinimai priimami iki gruodžio 

16 d.
v

Šio skelbimo kaina - £11.25

o

‘Europos lietuvio’ 
prenumeratorių dėmesiui
‘Europos lietuvio’ administracija 
prašo visus laikraščio prenumera
torius, atnaujinant prenumeratą, 
kartu prisiųsti patikslintas savo 
pavardes ir adresus su pašto kodu. 
Prašome rašyti didžiosiomis 
raidėmis.

Beržas, kurio nėra

Antaninai .

Vytenis Grabauskas
'jĮ

Užklysta retkarčiais jis 
į atminties ekranus, 
širdį pagirdo džiaugsmu 
kaip išsiilgtas sūnus.

Beržas, kurio nebėra, 
kurio medinė dvasia . A 
išskrido dūmu seniai 
į augalijos dausas.

Kuris sutikdavo mus 
ir išlydėdavo mus, 
kuris dienom ir naktim 
sugojo tavo namus.

Nenužudytas speigų, 
nebaustas žaibo ūmai - 
sodybos sargas tylus 
mirė kartu su namais...

Beržas, kurio nebėra, 
tebegyvena gražus 
mūsų senoj atminty, 
sūnaus paveikslo dažuos.

1966

Kalbėdamas su savo anūkais, senelis 
aiškino: - Per visą gyvenimą aš niekad 
nerūkiau, negėriau alkoholinių 
gėrimų, nepersivalgydavau, prieš 
dešimtą eidavau miegoti, buvau ištiki
mas žmonai... Ir štai ryt švęsiu šimtąjį 
gimtadienį!

Po trumpos pertraukos, vienas 
jaunųjų paklausė: - Švęsit? Kaip?

Bylai prasidedant, ūkininkas kalbėjosi 
su savo advokatu ir siūlė pasiųsti dvi 
antis teisėjui.
- Jokiu būdu ne! Tai būtų kyšis, - 
užprotestavo advokatas.

Po teismo advokatas pagyrė 
ūkininką:
- Bylą laimėjom. Gerai, kad nesiuntei 
ančių.
- Siunčiau, bet varžovo vardu, - 
nusišypsojo laimėtojas.

***
Audros metu, žinodamas kad laivas 
greit paskęs, kapitonas kreipėsi į 
keleivius:
- Man reikia vyro, kuris dar neužmiršo 
melstis.

Tuoj atsirado savanoris.
- Gerai, - tarė kapitonas - likusieji 
užsidėkite gelbėjimosi liemenes, 
vienos trūksta.
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Lietuvių kronika
Derby
Kariuomenės šventė
Lapkričio mėnesio orai nepalankūs ke
liauti, tačiau šio mėnesio 16 d. Derby 
apylinkės lietuviai bei svečiai iš toliau 
ryžosi atvykti ir garbingai paminėti 
mūsų tautos kariuomenės įsteigimo 79- 
sias metines. Minėjimas vyko Derby 
Ukrainiečių klubo patalpose. Susirinko 
daug žmonių.

DBLS Derby skyriaus pirmininkas 
pradėjo minėjimą sveikindamas 
susirinkusius su tikslu išreikšti pagarbą 
Lietuvos kariams, savanoriams bei par
tizanams, o taip pat sesėms bei bro
liams naujai išsikovojusiems Lietuvai 
nepriklausomybę. Jis pabrėžė, kad dži
ugu matyti žmones, kurie ateina į 
minėjimus ir tuo pačiu paremia skyri
aus veiklą, šeimyniškai pabendrauja li
etuviu tarpe. V X

Susirinkusiems buvo perduoti kun. dr. 
S. Matulio, MIC, sveikinimai ir 
palaima.

Pagrindinį žodį minėjimo mintimis 
tarė J. Maslauskas (ištraukas spausdi
name vedamajame). Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Po to J. Levinskas pravedė diskusinį 
pasikalbėjimą. Dalyviai teiravosi Lietu
vių namų padėtimi, ‘Europos lietuvio’ 
prenumerata bei turiniu, ir apie dar vis 
jaučiamas kai kurių londoniškių 
praeities nesantaikas, nukreiptas prieš 
DBLS darbus ir Centro valdybą.

Atnaujindami prenumeratą, skaityto
jai pasisakė, kad ‘EL’ turinys pasidarė 
turtingesnis ir žinių yra daugiau. Jiems 
ypač įdomios žinios iš Lietuvos, nes 
dauguma neprenumeruoja spaudos iš 
Lietuvos.

Sekančiais metais DBLS Derby 
skyrius atžymės savo veiklos 50 m. ju
biliejų. Ta proga daug narių pageidavo 
suorganizuoti skyriaus išvyką aplankyti 
naujuosius Lietuvių namus Londone.

Buvo ir loterija, o laimė aplankė 
beveik visus. Loterijai pravesti 
talkininkavo B. Levinskienė, G. 
Zinkienė, M. Žemaitienė, o fantais 
prisidėjo dauguma. J. Levinskas 
padėkojo aukotojams ir priminė, kad iš 

loterijos pelno padengiamos skyriaus 
išlaidos.

Pabaigai, pagal įsigalėjusius der- 
biškių papročius, prie A. ir M. Tire- 
vičių paruoštų skanių užkandžių ir 
kavutės, pasidalinta dienos ir praeities 
įspūdžiais bei ateities viltimis.

Vėliau A. ir M. Tirevičių ‘bakūžėje’ 
susirinkusi skyriaus valdyba aptarė 
tolimesnės veiklos planus. Nutarta 
sekančių metų vasario 15 d. surengti 
Derby skyriaus 50 m. jubiliejinį 
atžymėjimą didesniu mastu, su garbin
gais svečiais ir 1.1.

Pastebėta, kad skyriaus veikloje at
spindi didelis narių entuziazmas - visi 
kupini pasiryžimo energingai tęsti 
skyriaus veiklą.

J. Maslauskas 
, \

Bronei Černiene: mirus 

reiškiame užuojautą 

Justui Černiui
DBLS Londono l-ojo skyriaus 

pirmininkui

DBLS Tarybos prezidiumas

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

Pamaldos
Bradforde
Gruodžio 7 d., 12.30 vai.

Eccles
Gruodžio 14 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
Lapkričio 30 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.

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00
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