
Kultūrininkų vakaras ambasadoje
Su nostalgija prisimename tuos laikus, kai D. Britanijos 
bendruomenės gyvenime reiškėsi plati kultūrinė veikla. 
Dabar vis daugiau turime remtis kultūrininkais iš Lietuvos. 
Štai Lietuvos ambasada Londone kviestiems svečiams sausio 
15 d. vakarą surengė įdomų pasikalbėjimą su kultūrininkais 
iš Lietuvos.

Po supažindinimo su naujausiais ambasados darbuotojais 
Giedriu Mickūnų ir Daugira Jelinskaite, ambasadorius J. 
Paleckis pristatė svečius: DLK Gedimino III klasės ordinu 
pasipuošusį poetą, Santaros steigėją bei jos redakcijos ir 
Lietuvos Rašytojų sąjungos valdybos narį kun. Ričardą 
Mikutavičių ir Santaros redaktorių bei Lietuvos Rašytojų 
sąjungos narį žurnalistą Romualdą Norkų.

Kun. R. Mikutavičius pateikė savo mintis apie rašytojų, 
dramaturgų, menininkų ir muzikų veiklos sąlygas ir tarp
tautinį bendradarbiavimą, siekiant užsieniečius supažindinti 
su Lietuvos kultūra. Ta pačia proga jis dėkojo Rosčio 
Baublio šeimai už savo bibliotekos perleidimą, kuri bus 
pasidalinta tarp ambasados, M. Mažvydo bibliotekos ir kitų 
institucijų Lietuvoje. Kalbėdamas apie Bažnyčią Lietuvoje, 
jis pabrėžė, kad priespaudos metu išoriniai ji buvo nusilpn
inta, bet vidiniai stiprėjo. Dabar, laisvėje, tie procesai vyksta 
atvirkščiai. Bet Bažnyčia iškilo, persimąstė naujoviškumo 
poreikiais, nors dar daug jų neišspręsta.

R. Norkus apibūdindamas kultūrines aktualijas teigė, kad 
tuojau po nepriklausomybės atgavimo kelis metus 
akademikai bei studentija pergyveno sukrėtimą. Jų uždarbiai 
ir stipendijos tiek sumažėjo, kad jie metė akademinį gyven
imą ir ėmėsi pelningesnių amatų. Paskutiniaisiais metais 
padėtis pasikeitė. Vėl matomas akademinis prieauglis bei 
pažangumas, kas aišku, turės svarbią įtaką Lietuvos ateičiai. 
Kultūrinę veiklą pristabdo ir finansų trūkumas. Pavyzdžiui, 
šiems metams Kultūros ministerija paskirė 4 mil. litų knygų 
išleidimui - tai labai maža suma. Iš kitos pusės verslas irgi 
remia įvairias kultūrinės veiklos šakas, nors kartais masinių 
ryšių akinančiame spindėjime pasirašytos gražios sutartys 
greit užmirštamos ir lieka neįgyvendintos. Jis dar pridėjo, 
kad tik ką praėję prezidento rinkimai irgi buvo savotiškas
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Visi lietuviai ir svečiai maloniai kviečiami atsilankyti
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Svečiai gražiais žodžiais pagerbė ir D. Britanijos lietuvį 

rašytoją laureatą Kazimierą Barėną, o Lietuvos Rašytojų 
sąjungos vardu per ambasadorių įteikė jam specialiai 
išaustą tautinę juostą ir Lietuvoje perredaguotą bei jų 
pačių sąjungos lėšomis išleistą K. Barėno knygą 21 
Veronika. Taip pat įvairių parvežtų knygų buvo įteikta ir 
ambasadai.

Kun. Mikutavičiaus gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. 
Tai išryškėjo DBLS garbės nariui P. B. Varkalai paklausius 
kaip atsitiko, kad jis paliko Įgulos bažnyčią. Svečias atsakė: 
’Sovietmečiu Įgulos bažnyčia buvo paversta vitražo ir skulp
tūros galerija. Aš ją paveldėjau 1991 m. Ji yra miesto centre. 
Bažnyčia pastoviai buvo žmonių perpildyta. 1996 m. Lietuvos 
kariuomenei paprašius sugrąžinti prieš karą jai priklaususią 
šią bažnyčią, ji buvo sugrąžinta. Palikau tuomet. Nemanau, 
kad bažnyčia yra tinkama vieta kariuomenei, ar kad joje 
neštų ginkluotą garbės sargybą. Jos vieta ginti kraštą, kari
auti’.

Į auditorijos klausimus apie pasikeitimus Lietuvoje 
svečiai dėstė, kad rinkimai išryškino žmonių sąmones. 
‘Įvyko esminis posūkis, ir duok Die, kad tas posūkis toliau 
eitų ta pačia kryptim’- tęsė kun. Mikutavičius.

Svečiai taip pat teigė, kad bendruomenė Lietuvoje ne- 
sikaupia apie bažnyčias, parapijas ir bendrai didelio relig
inio entuziazmo nematyti, bet ruošiama klerikija patenkins 
net užsienio lietuvių dvasinius aptarnavimus.

Jie nepritarė dvasiškuos įsikišimams į politinės veiklos 
sferas ir tokiai veiklai tvirtino matę neigiamą reakciją.

Jaukus vakaras baigtas kun. Mikutavičiui padeklamuo
jant savo poezijos kūrinį Spinduliuojantis ašarų dugnas.

ES
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Lietuva pasaulyje
Adamkaus pergalė - Lietuvos žingsnis į Vakarus
LONDON, sausio 19 d. Dr. Valdo Adamkaus pergalė 
Lietuvos prezidento rinkimuose sulaukė pasaulio spaudos 
didelio dėmesio. Taip pat Anglijos ketvirtasis televizijos 
žinių kanalas pateikė ilgą pranešimą iš Vilniaus. Buvo 
rodomas pokalbis su Adamkumi, pergalės rinkimuose vaiz
dai. Pasakojamas, paryškinant filmu ir fotografijomis, 
prezidento gyvenimo aprašymas. 1944 m. išvykęs iš Lietu
vos Vokietijon, o vėliau Amerikon, ir ten baigęs inžinerijos 
mokslus daktaro laipsniu, pradėjo dirbti aplinkos apsaugos 
tarnyboje, pavaldžioje Prezidentui. Buvo minima ir tai, kad 
jaunystėje jis kariavo prieš sovietinį okupantą. Rodyti sovi
etinio teroro vaizdai, KGB kalėjimas Vilniuje. Buvęs politi
nis kalinys, o dabar muziejaus prižiūrėtojas pasakojo žur
nalistui, jog nesvarbu, kad Adamkus didesnę dalį savo 
gyvenimo praleido ne Lietuvoje, svarbu tai, kad jis kovojo 
už Lietuvą. Buvo rodomi ir sausio 13-osios žudynių vaizdai 
prie televizijos bokšto ir iškilmingas žuvusiųjų kapų 
aplankymas. Pokalbyje Prezidentas atsakė, kad šiuo metu 
nejaučiąs jokios Rusijos grėsmės. Ten taip pat vyksta refor
mos ir einama rinkos ekonomikos ir demokratijos keliu. 
Anglijos televizija labai gražiai aiškino, kad Prezidento 
rinkimų Lietuvoje išdavos suteikė kraštui demokratijos pal
iudijimą ir kad Lietuva žengia Vakarų link.
Pasirašytas JAV - Baltijos valstybių bendradarbiavimo raštas 
WASHINGTON, sausio 16 d. JAV Prezidentas Bill Clin
ton ir trijų Baltijos valstybių prezidentai Lennart Merri, 
Guntis Ulmanis ir Algirdas Brazauskas Baltuosiuose rū
muose pasirašė JAV - Baltijos valstybių bendradarbiavimo 
raštą. Jame pažymima, kad nebus saugios Europos be 
saugios Lietuvos, Latvijos ir Estijos. JAV prezidentas išk
ilmėse pabrėžė, kad naujasis raštas padės sutvirtinti vienin
gos ir laisvos Europos ateitį. Jis taip pat pažymėjo, kad 
Baltijos valstybės po komunizmo nuvertimo prieš septyner
ius metus, padarė didelę pažangą plėtodamos demokratiją. 
Estijos prezidentas Merri aptardamas raštą pasakė, kad 
dabar Baltijos valstybės tampa dideliu iššūkiu NATO. JAV 
yra pasiruošusios sulaužyti ledus šiame labai sudėtingame, 
bet gyvybiškai svarbiame saugumo klausime. Baltijos val
stybės tikisi, kad šis raštas padės joms greičiau tapti NATO 
narėmis. Lietuvos Seimo pirmininkas Prof. Vytautas 
Landsbergis pasakė, kad JAV - Baltijos valstybių ben
dradarbiavimo raštas suteiks Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
daugiau pastovumo ir padidins jų saugumą. Rašte nu
matyta įkurti Partnerystės komitetą, kuriam laukiama, kad 
vadovaus JAV valstybės sekretorės pavaduotojas Strobe 
Talbott. Lietuvos televizija tiesiogiai iš Baltųjų rūmų 
transliavo JAV ir Baltijos valstybių bendradarbiavimo rašto 
pasirašymo iškilmes.
Rusija dar svarsto
MOSCOW, sausio 14 d. Likus dviem dienom iki Rašto 
pasirašymo, Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigū
nas pasakė, kad Rusija atsakys, kuomet susipažins su pasir
ašytu tekstu. Jis pabrėžė, kad Rusijos požiūris į Baltijos 
valstybių narystę NATO tebėra neigiamas.
JAV padės Lietuvai tapti NATO nare
VILNIUS, sausio 7 d. JAV Ambasadorius Lietuvoje Keith 
Smith pasakė, kad Raštas nėra nukreiptas prieš Rusiją, o 
priešingai jis skatina bendradarbiauti su Rusija. Tuo pačiu, 

JAV padės Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms tapti 
NATO, Europos Sąjungos, Pasaulio prekybos organizacijos 
narėmis. Sukuriami dvipusiai saugumo, gynybos, prekybos 
ir ekonomikos komitetai.
Didžiosios valstybės nesitars už Baltijos valstybių nugarų 
WASHINGTON, sausio 18 d. JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright pasakė Baltijos valstybių vadovams, 
kad bent tol kol ji bus atsakinga už JAV užsienio politiką, 
didžiosios pasaulio valstybės visada atsižvelgs į Baltijos 
valstybių interesus. Per iškilmingus pietus Albright pasakė, 
kad Baltijos valstybės turi svarbią vietą Europos ateityje. 
NATO nariai Madride teigė, kad sąjungininkų durys išlieka 
atidarytos ir dabar Jungtinių Amerikos Valstijų uždavinys 
yra sukurti tokias sąlygas, kad Baltijos valstybės iš tiesų 
galėtų įeiti pro tas duris. Tuo pačiu, Baltijos valstybės turi 
pasiruošti NATO narystei. Valstybės sekretorė Madeleine 
Albright, prezidentas Bill Clinton ir viceprezidentas Al 
Gore pavadino sausio 16-ąją istorine diena, posūkiu JAV - 
Baltijos valstybių santykiuose.

New York Times klaida 
WASHINGTON, sausio 18 d. New York Times pranešė, 
kad ‘amerikiečiai pasakė Baltijos valstybių vyriausybėms 
nesitikėti būti pakviestoms į NATO plėtimosi antrąją eigą.’ 
Šis sakinys galėjo būti vertinamas, kaip JAV užsienio poli
tikos pokytis, nes Clintono administracija niekada griežtai 
nepasisakydavo norinčių įstoti į NATO kraštų atžvilgiu. 
JAV aukštas pareigūnas pripažino, kad šis sakinys yra 
klaidingas. Kita vertus, tačiau, stebėtojų nuomone, Baltijos 
valstybėms bus sunku pasiruošti per likusius 15 mėnesių iki 
naujojo NATOplėtimosi rato svarstymo. • * ■
Sovietų Sąjungą neokupavo Baltijos valstybių?
TALLINN, sausio 19 d. Rusijos užsienio reikalų ministerija 
išleido dokumentą, teigiantį, kad prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Sovietų Sąjunga neokupavo ar prisijungė Baltijos val
stybių. Ši ministerija teigia laiške Rusijos Dūmai, kad Balti
jos valstybių užėmimas nebuvo tarptautinės teisės pažeidi
mas, kadangi, rusų nuomone, tarptautinėje teisėje nebuvo 
draudimo gąsdinti kitą valstybę jėga. Baltijos valstybės 
pačios sutiko įsileisti Sovietų armiją.
Aptarė bendradarbiavimo galimybes
WASHINGTON, sausio 17 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai susitiko su JAV Federalinių tyrimų biuro 
vadovu Louis Freeh ir JAV teisingumo ministre Janet 
Reno. Dalyviai kalbėjo apie kovos su ginkluotu nusikalsta
mumu svarbą demokratijos ir nepriklausomybės įtvirtin
imui, plečiantis demokratiniam pasauliui. Louis Freeh 
paminėjo, kad viena iš svarbiausių bendradarbiavimo sričių 
galėtų būti apmokymai kovoti prieš organizuotus 
nusikaltėlius, finansinius nusikaltimus, korupciją, 
narkotikų plitimą.
Washington post apie JAV - Baltijos valstybių chartą 
WASHINGTON, sausio 15 d. Baltijos valstybės nori narys
tės NATO, tačiau jos gauna iškilmes su Prezidentu Clin- 
tonu Baltuosiuose rūmuose, rašo Washington Post. JAV 
remia Baltijos valstybių siekį tapti NATO narėmis, tačiau 
tuo pačiu duoda suprasti, kad tai tolimos ateities dalykas. 
Jungtinės Valstijos tikisi, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
NATO narystė padidins Europos pastovumą ir tai yra 
NATO tikslas. Tuo pačiu Rašte rašoma, kad Baltijos valsty
bių narystė bus svarstoma tik tada, kada trys kraštai paro
dys savo pasiruošimą.
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JAV padės Baltijos valstybių kariuomenėms 
WASHINGTON, sausio 15 d. JAV pareiškė tvirtai rem- 
siančios nuostatą padėti Baltijos šalims įgyvendinti NATO 
narystei keliamus reikalavimus. Tai pasakė JAV gynybos 
sekretoriaus pirmasis pavaduotojas John HamrePentagone 
susitikęs su Vašingtone viešinčiais Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Prezidentais. Susitikime dalyvavo dar apie dvidešimt 
Gynybos departamento ir Jungtinio gynybos štabo 
pareigūnų. A. Brazauskas šia proga papasakojo apie Lietu
vos žingsnius į NATO, atkreipė dėmesį į gerų santykių su 
kaimyninėmis valstybėmis veiksnį, dvišalio Lietuvos ir JAV 
karinio bendradarbiavimo svarbą. Prezidentas padėkojo 
Pentagono vadovams už šiuo metu rengiamą Lietuvos kari
uomenės tobulinimo ištyrimą, nuolat augančią finansinę ir 
materialinę paramą. Lietuvos karinės pajėgos įsigijo NATO 
reikalavimus atitinkančios ryšių įrangos, transporto tech
nikos ir ginkluotės. A. Brazauskas pabrėžė, kad Lietuvoje 
nuolat didėja gynybos biudžetas. Šiemet, palyginti su 
praėjusiais metais, išlaidos krašto apsaugai padidėjo 70 % ir 
siekia 1,48 % GDP.
Naujasis Lietuvos nuolatinės misijos Europos Sąjungoje 
vadovas
VILNIUS, sausio 15 d. Naujasis Lietuvos nuolatinės misijos 
Europos Sąjungoje vadovas ambasadorius Romualdas 
Kolonaitis savo skiriamuosius raštus įteikė Europos Komisi
jos Prezidentui Jacques Santer. ‘Lietuva žengia teisingu 
keliu, daro didelę pažangą įgyvendindama reformas ir turi 
nemažai galimybių greitai pradėti derybas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje’, sakė Europos Komisijos vadovas. Jis taip 
pat paprašė Lietuvos Ambasadoriaus perduoti sveikinimus 
naujajam Prezidentui Valdui Adamkui, su kuriuo Jacques 
Santer netrukus tikisi susitikti.
Lietuvos Ministras Pirmininkas Dr. Gediminas Vagnorius Ry
goje susitiks su Rusijos Vyriausybės vadovu
VILNIUS, sausio 15 d. Ministras Pirmininkas dr. 
G.Vagnorius tikisi, kad Rusija nepriekaištaus Lietuvai ar 
kitoms Baltijos valstybėms dėl Partnerystės rašto pasir
ašymo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, nes šiame 
dokumente yra pabrėžiama būtinybė plėtoti gerus santykius 
su Maskva. ‘Nemanau, kad Rusija gali turėti kokios nors 
moralinės teisės priekaištauti Baltijos šalims, jeigu jos pasir
ašo politinę deklaraciją dėl savo saugumo. Man neteko 
girdėti, kad dėl to kas nors numatytų įtampos didėjimą tarp 
Rusijos ir Baltijos valstybių’, kalbėjo dr. G. Vagnorius. 
Ministras pirmininkas teigė, kad Lietuva pasiryžusi plėtoti 
gerus kaimyninius santykius su Rusija, vadovaujantis jau 
pasirašytomis sutartimis bei rengiant naujas. Sausio 22-23 
dienomis dr. G.Vagnorius ketina dalyvauti Rygoje rengia
mame Baltijos jūros valstybių tarybos Vyriausybių vadovų 
susitikime. Jo metu turėtų įvykti ir dvišalis Lietuvos Min
istro Pirmininko susitikimas su Rusijos vyriausybės vadovu 
Viktoru Černomyrdinu.
Šešios Lietuvos partijos ragina Lietuvos vyriausybę kovoti prieš 
dvikalbystę Vilniaus srityje
VILNIUS, sausio 14 d. Demokratų, Nepriklausomybės, 
Politinių kalinių, Žaliosios partijų, taip pat lietuvių na
cionalinės partijos ‘Jaunoji Lietuva’ bei Politinių tremtinių 
ir kalinių sąjungos vadovai pasirašė pareiškimą, reikalau
jantį Vyriausybę imtis įstatymuose numatytų 
veiksmų.Vilniaus rajono savivaldybė įstaigose bei organi
zacijose greta valstybinės lietuvių kalbos įpareigojo vartoti ir 
lenkų kalbą.

Dr. Valdas Adamkus teigia Lietuva neturi siekių į Karaliauči
aus kraštą
VILNIUS, sausio 14 d. Išrinktasis Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus mano, kad Lietuva jokių siekių dėl Karali
aučiaus krašto neturi. Tai teigiama išplatintame naujojo 
šalies vadovo atstovo spaudai pareiškime.
Iki naujojo Prezidento prisaikdinimo vyriausybė nesikeis 
VILNIUS, sausio 14 d. Ministras Pirmininkas dr. Gedimi
nas Vagnorius teigia, kad iki naujo Prezidento prisaikdin
imo neįvyks jokie pasikeitimai Vyriausybėje. Tačiau dėl 
būsimos Vyriausybės Premjeras žada tartis su naujuoju 
Prezidentu Valdu Adamkumi, valdančiąja Seimo dauguma. 
Vasario pabaigoje pasiūlymus dėl Vyriausybės pertvarkymo 
planuojama viešai paskelbti, išsiaiškinti visuomenės 
nuomonę. ‘Pakeitimų Vyriausybėje bus, tačiau kol kas 
nenoriu minėti nei ministrų, nei ministerijų. Tai reikalinga 
tam, kad ministerijos ir jų vadovai dirbtų iki vasario 25 
dienos, kai prisieks naujasis Prezidentas ir bus galima 
kalbėti apie kabineto tobulinimą’, spaudos konferencijoje 
trečiadienį sakė G.Vagnorius. Pasak Ministro prmininko, 
galėtų būti pertvarkytos viena arba dvi ministerijos ir 
pakeisti vienas - du ministrai. G. Vagnorius neaiškino 
‘Lietuvos aide’ paskelbto pranešimo esą Seimo konserva
torių frakcija jau apsisprendė atleisti iš pareigų sveikatos 
apsaugos ministrą Juozą Galdiką bei žemės ir miškų ūkio 
ministrą Vytautą Knašį.
Atvykimo kvota į Lietuvą
VILNIUS, sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
patvirtino atvykimo kvotą 1000 žmonių per šiuos metus. 
Išduodant leidimus įvažiuoti gyventi į Lietuvą, ir toliau bus 
pirmiausiai leidžiama susijungti šeimoms.

Parengė Darius Furmonavičius

Baltų dainos
E. Mieželaitis

Mūsų dainos plaukė iki šiolei, 
Nemunais tekėjo taip iš lėto. 
Uždainuokim tokią dainą, broliai, 
Kad pasauly Lietuva skambėtų.

Baltų dainos visos gintarinės, 
Baltų posmai amžiais nepajuosta.
Baltų knygos - gintarinės skrynios, 
Nemunu apjuosim jas kaip juosta.

Mes negalim vis mažesnės būti 
Ir dainų skrynelėj slėpti rimą. 
Inkrustuokim gintaro kamputį, 
Į visos planetos apskritimą.

Mūsų rimų derlius jau pagelto. 
Gintarinė mūsų rugiapjūtė. 
Uždainuokim, kad aukštai iškeltų 
Lyros posmai gintaro kamputį.
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Lemiami rinkimai
Paul Goble
Panašu, kad Valdo Adamkaus pergalė Lietuvos prezi
dento rinkimuose sausio 4-ąją prieš Artūrą Paulauską 
nulems ne tik šio krašto, bet ir visų buvusių komunis
tinių kraštų ateitį.

Ši išvada palyginti mažai turi ryšio su biografiniais jų 
dviejų skirtumais, kurie sulaukė tokių didelių spaudos 
komentarų: vienas - lietuvis, kuris praleido didžiąją 
gyvenimo dalį būdamas Amerikos pareigūnu, ir kitas - 
sovietinės eros nomenklatūros atžala. Tai labiau at
spindi tris, tikriausiai, mažiau pastebimus, bet 
svarbesnius Lietuvai ir kitoms regiono šalims dalykus.

Pirma, šie rinkimai daugeliu bruožų buvo pirmieji ‘po 
- nepriklausomybiniai’ balsavimai. Rinkėjams labiau 
rūpėjo ne tai, ar Lietuva egzistuos, bet, daugiau, koks tai 
bus kraštas. Tai paliudija Lietuvos informacijos 
priemonių komentarai ir balsavimo rezultatai.

Vytautas Landsbergis, žmogus, kuris vedė Lietuvą į 
nepriklausomybę, buvo trečiasis pirmame balsavimo 
rate ir tuo būdu iškrito iš tolesnių varžybų. Dalinė jo 
prasto pasirodymo priežastis buvo ta, kad jis rinkimų 
kampanijoje rėmėsi Lietuvos išlikimo labiau nei Lietu
vos tolesnio vystymosi klausimais. Deja, jo nelaimei, 
bent šiuo metu, netgi daugiau lietuvių, atrodo nus
prendė turį neįprastą prabangą galvoti apie tai kokia tai 
bus Lietuva, labiau nei, ar ji išliks.

Antra, rinkimai pademonstravo, kad senoji komu
nistų partija ir valstybinė nomenklatūra turi galią mobi
lizuoti žymią gyventojų dalį, ir net dar didesnę galią 
suvienyti balsuotojus. Pirmame rate Paulauskas laimėjo 
45 % balsų, žymiai daugiau nei Adamkus ir Landsber
gis. Tačiau, antrajame balsavimo ture, Paulauskas ne
galėjo surinkti papildomas penkias dešimtąsias 
nuošimčio dalis, kurių jam pritrūko.

Per šią kampaniją, Paulauskas bandė pasirodyti esąs 
jaunas ateities žmogus. 
Tačiau, rinkėjų nuomonių 
apklausos, o ir patys bal
savimai rodo, kad dau
guma lietuvių buvo labiau 
paveikti jį supusių as
menų, susijusių su Lietu
vos sovietine era prae
ityje. Gal todėl plakatai su 
Paulausku ir kai kuriais 
už jo stovinčiais as
menimis buvo iškabinti 
paskutinėmis rinkimų 
kampanijos dienomis, 
kuriuose buvo tiesiai 
klausiama, ar jis ateities, 
ar praeities žmogus.

Ne nuostabu, kad šie 
buvusieji pareigūnai darė 
viską, kad būtų išrinktas 
Paulauskas, jiems labiau 
pažįstamas žmogus, nei 

Adamkus. Pirmajame rate, jie sugebėjo Paulauskui pri
traukti stebėtiną rinkėjų daugumą. Tačiau, jų sėkmė vedė 
į pralaimėjimą antrajame rate, nes vis daugiau žmonių 
padarė išvadą, kad nenori duoti galimybės įvykiams, 
kurie galėjo ištikti, išrinkus Paulauską prezidentu.

Kai Paulausko rinkimų kampanijos vadovas pradėjo 
Amerikos lietuvius, tokius kaip Adamkus, vadinti 
panašiais žodžiais į tuos, kurie buvo vartojami sovietų 
okupantams apibūdinti, tai padidino šį rinkėjų jausmą. 
Tai taip pat atstūmė lietuvius, nes įžeidė jų mąstymo 
būdą apie Vakarus, priminė tą ideologinį stilių, iš kurio 
jie taip sunkiai siekė išsigelbėti.

Trečia, rinkimai davė Lietuvai dar penkis metus 
atitrūkti nuo komunistinės praeities, vadovaujami as
mens, pasinėrusio į demokratiją ir laisvą rinką, pasiryžu
sio išplėsti ir pagilinti ryšius su Vakarais. Jei, kas nors 
nelaimingo nenutiks, sekantys prezidento rinkimai Lietu
voje įvyks 2003 metais. Iki to laiko Lietuva bus turėjusi 12 
nepriklausomybės metų po komunizmo, laikotarpį, kuris 
tikrai pakreips kraštą į gerąją pusę.

Tai nereiškia, kad dabar viskas Lietuvoje jau išspręsta 
ir baigta. Daugelis problemų išlieka. Kai kurios kybo iš 
praeities; kitos susikuria, net gi susijusios su naujai 
išrinktu prezidentu.

Iš tiesų, dėl jo patirties Lietuvoje, palyginti, stokos, jam 
bus sunku suprasti Lietuvoje vykstančius dalykus ir tuo 
būdu palengvins kai kuriems išvengti pasikeitimų savo 
būde, kuris yra įprastas reikalų tvarkyme. Tačiau tai buvo 
lemiami prezidento rinkimai, kuriuose Lietuva tikrai bus 
nukreipta nauja kryptimi. Dar daugiau, jie netgi gali tapti 
vedliu panašiems rinkimams kitame buvusiame komunis
tiniame pasaulyje.

Dr. Paul Goble yra Laisvosios Europos Radijo direkto
rius. Autoriui maloniai sutikus, spausdiname šį Laisvosios 
Europos radijo komentarą.

Iš anglų kalbos vertė Darius Furmonavičius

Kultūrinio vakaro ambasadoje dalyviai klausosi kun. R. Mikutavičiaus
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Prezidento rinkimai vokiškoje spaudoje
K. Baronas, Vokietija
Lenkijos himno pirmi žodžiai skamba: ‘Dar Lenkija 
nepražuvo’. Pakeitus žodį ‘Lenkija’ į ‘Lietuva’, pritaikiau jį 
prie prezidento rinkimų mūsų tėvynėje, kadangi A. 
Paulausko tėvo ir jo komunistinė praeitis sukeldavo didelį 
nerimą ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijos lietuvių tarpe. Tą 
galiu spręsti iš kalėdinių sveikinimų ir laiškų, gautų iš 
pažįstamų ir bičiulių Lietuvoje bei anapus Atlanto.

Vokietijos žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo prezidento 
rinkimai. Daug rašė spauda, keletą dienų buvo pranešimai 
radijo žiniose (visuomet klausau Frankfurt ir Stuttgart 
stočių) bei televizijoje, dažnai minint Landsbergio, 
Adamkaus, Paulausko pavardes ar Litauen vardą. Favoritu 
buvo laikomas A. Paulauskas, nes berods 2 vai. lyte (prie 
televizijos ir radijo aparatų ‘sėdėjau’ visą naktį) televizijos 
ekrane pasirodė trumpas užrašas: ‘Lietuvos prezidento 
rinkimuose pirmauja A. Paulauskas su 57%’. Tačiau jau po 
valandos vėl užrašas, kad vyksta ‘Kopf an Kopf rennen’ 
(galvos prie galvos lenktynės). Bet jau 6 vai. ryto televizijos 
ekrane pasirodė ilgesnis užrašas, kad rinkimus ‘knapp’ 
(ankštai) laimėjo V. Adamkus.

Pirmadienį spaudoje tik trumpos žinutės, kad sekmadienį 
Lietuvoje vyko prezidento rinkimai, dalyvaujant dviem 
kandidatams, o balsuotojų skaičius buvęs gan aukštas.

Sausio 6 d. pirmuose puslapiuose atspausdinti vokiečių 
spaudos DPA agentūros ilgesni pranešimai iš Vilniaus bei 
atskirai platūs komentarai politiniuose puslapiuose.

Paėmiau vieną sausio 6 d. Frankfurter Allgemeine dien
raščio daugelio komentarų, kuriame be V. Adamkaus nuo
traukos, laikraščio bendradarbis G. Grauck komentare 
rašė, kad iš JAV grįžęs 71 m. lietuvis emigrantas nugalėjo 
už save 25 m. jaunesnį A. Paulauską, kuris sovietiniais 
laikais ėjęs prokuroro padėjėjo pareigas. Tuo tarpu V. 
Adamkui (VA) nieko blogo negalima įrodyti (anksčiau 
vokiečiai rašė, kad VA tarnavęs JAV žvalgyboje). Tiesa, jis 
gyveno toli nuo tėvynės, bendradarbiavo su JAV kraštais, 
išeivijos lietuviškomis organizacijomis, ir nuo 1972 m. 
kiekvienais metais lankęs Sovietų sąjungą.

Dienraščio bendradarbis toliau rašė, kad 18-metis VA
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Maskva, tačiau, priešingai konservatoriams, Karaliaučiaus 
apygardos klausimo sprendimą palikti tarptautinei konfer
encijai, bet kartu pripažindamas, kad padėtis joje yra labai 
pavojinga.

Savo rinkiminėje kampanijoje jis naudojęs šūkius: laisvas 
žmogus, atvira visuomenė, stipri valstybė, kartu pažymė
damas, kad tautoje reikia išugdyti pasitikėjimą pačia val
stybe, nes toks pasitikėjimas yra pirmutinis žingsnis ūkinio 
gyvenimo atstatymui. Pabaigoje vokietis pažymėjo, kad VA 
yra pirmas vidurio ir Rytų Europos emigrantas pasiekęs 
valstybėje aukščiausią postą. Kanados pilietis lenkas 
Tyminski bei Latvijoje vokiečių kilmės Siegerist (jis gyvena 
Vokietijoje) pralaimėjo prezidentiniuose balsavimuose. 
VA turėjęs atsisakyti JAV pilietybės, bet amerikonišką 
akcentą jis ne taip greit praras. ‘Ar tai sunki kliūtis?’, - 
klausia vokietis.

Mano mėgiamas Muenchen liberalinis laikraštis Sued- 
deutsche Zeitung Tomo Urbono (jis eina Varšuvoje kore
spondento pareigas) parašytas komentaras baigiamas toki
ais sakiniais: ‘Be jokių abejonių ekskomunistams Vilniuje, 
lygiai kaip ir Maskvoje, jo išrinkimas laikomas dideliu 
smūgiu, nes lietuvis emigrantas tuoj pat pareiškęs, kad jo 
tikslas - Lietuvos įsijungimas į NATO narių eiles. VA 
išrinkimo staigmena reiškia ne ką kitą, kaip jėgų santykio 
šiame plote perkėlimą (nustūmimą) Maskvos nenaudai.

Varšuvos Gazeta Wyborcza (Solidarnosc oficiozas) 
atspausdino pasikalbėjimą su VA. ‘Taip, aš tarnavau JAV 
ypatingame dalinyje, kadangi moku rusų kalbą (taip pat ir 
vokiečių - KB), tad buvau numatytas anglų-rusų kalbų 
vertėju. Bet tas nieko bendro neturi su ČIA’, - pasakęs VA. 
Tačiau tas jam nepakenkė, nes daugumas lietuvių didžiuo
jasi tokia VA tarnyba.

Pažįstu VA nuo 1945 m. ir Augsburg lietuvių stovyklos 
kaip gerą sportininką, bendradarbiavome Kanadoje ir JAV 
sportinėje veikloje iki pat persikėlimo į Vokietiją. Geras 
organizatorius, planuotojas, diplomatiškas, mokąs taip pat 
gerai tvarkyti ir finansinius reikalus. Lietuva turi džiaugtis, 
gaudama tokį energingą ir sumanų vyrą.

dalyvavęs antisovietinėje 
veikloje, ir 1944 m. antrą 
kartą raudonajai armijai 
okupavus Lietuvą, pa
sitraukė su tėvais į Vokietiją, 
o iš jos emigravęs į JAV. 
Dėdės Šamo žemėje atlikęs 
tarnybą, baigė studijas ir 
darbą radęs gamtos apsau
gos įstaigoje direktoriaus 
pareigose. Šią patirtį jis nori 
skirti savo tėvynei Lietuvai.

Vokiečio nuomone VA 
užsienio politikoje eis tuo 
pačiu keliu kaip ir A. 
Brazauskas: jis stengsis 
įjungti Lietuvą į NATO bei 
ES, tačiau jis galvoja labai 
realiai sakydamas savo tau
tiečiams, kad tas bus atsiekta 
nelabai greitai. VA ir toliau 
nori palaikyti gerus santykius 
su Rusija, prekybą su

Aktorius G. Mikeli, ambasadorius J. Plaeckis ir ‘Santaros’ redaktorius R. Norkus
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D. Britanijos lietuvių naujos knygos
K Barėnas

Lietuviškų įvykių D. Britanijoje ne kažin kiek teturime. 
Suretėjo ir spauda: dabar teturime tik kuklų dvisavaitinį 
‘Europos lietuvį’, mėnesinį jaunimui skirtą anglų kalba 
‘Lynes’, kurį dabar, kaip matome, ir senimas suskato 
prenumeruotis, ir dar retesnį skautišką ‘Budėkime’. Saky
tume, kad mažoka, bet kai bendruomenė jau smarkiai 
išretėjusi ir susenusi ir dažniausiai kokių nors negalavimų 
varginama, tai gal ir užtenka.

Tačiau dar turime tautiečių, kurie pasirodo su naujais 
lietuviškais darbais. Pereitų metų pabaigoje buvo išleista 
Vytauto Lukšio stambi eiliuota kronika Mindaugas. Didelis 
tai darbas - visą poemą sudaro 14 giesmių ir epilogas. Kad 
ir nemačiusiems būtų šiek tiek aiškiau, reikia pasakyti, kad 
knyga turi 144 puslapius.

Lietuvą vienijęs ir karaliaus karūnos susilaukęs Mindau
gas nepatraukė šiek tiek didesnio rašytojų dėmesio, kaip, 
sakysim, Vytautas. Kas apie jį rašyta, tai tik proza. Vytauto 
Lukšio kūrinys yra pirmas toks eilėmis rašytas. Kai reikia 
žiūrėti, kad pasakojimo istorija plėtotųsi kaip rašytojo nu
matyta, kad ritmas neužkliūtų ir rimai kuo gražiausi būtų, 
žinoma, darbo ir pastangų tenka paskirti daugiau negu 
prozos sakiniais rašant. Bet Vytautas Lukšys mėgsta 
eilėmis kurti, ir jam sekasi. Ritmingai skamba posmai, ir 
rimų jis moka surasti dailių. Dar viena gera poemos 
ypatybė, kad nėra jokių madingų gudravimų: viskas ne tik 
skambu, bet ir aišku.

Poema neapima viso Mindaugo. Kai su juo čia susipažįs
tame, tai jau yra pasibaigę valstybės vienijimo metai. Iš 
savo valdų svetur išvaromas jau tik kunigaikštis Dauman
tas, bet dėl kitokių priežasčių (jis grįžęs vadovauja Min
daugo nužudymo operacijai, patraukęs į žudikų šutvę ir 
Treniotą). Mindaugo rūpesčiai susiję su siekimais taikos, o 
to siekiant tenka krikštytis, nors daugelis jo valstybės 
didikų būtų linkę pasilaikyti senąjį pagonišką tikėjimą.

Apstu poemoje ir kitokių dalykų šalia tų pagrindinių, 
kurie rūpi valstybės valdovui. Kaipgi atrodytų poetinis is

Kun. R. Mikutavičius ir ambasadorius J. Paleckis su dovanomis rašytojui K Barėnui

torinis veikalas, jeigu jame neatvažiuotų su pilnais prekių 
vežimais vaizbūnai?! Jie atvažiuoja ir V. Lukšio kūrinyje. 
Įdomūs poemoje ir Mindaugo vaikai. Trumpai šnekant, 
įdomus, gyvai sukurtas darbas.

Knyga išleista Lietuvoje autoriaus lėšomis. V. Lukšys 
didelį knygos kiekį pasiūlė padovanoti Lietuvos Švietimo 
ministerijai, kad paskirtų mokykloms, ir pats švietimo minis
tras prof. dr. Zigmas Zinkevičius pažadėjo susipažinti ir 
spręsti.

Į praeitų metų pabaigą Lietuvoje išleista ir Kazimiero 
Vilkonio knyga Rūpintojėlio paunksnėj.

Kai 1947 m. masiškai susigrūdome į D. Britaniją keletas 
tūkstančių tautiečių, radom Škotijoje leidžiamą ‘Išeivių 
draugą’, kuris neremiamas pamažu sunyko. Naujieji ateiviai 
kūrė ir išlaikė savo spaudą. Turėjome trejetą žurnalų. Kurį 
laiką kun. J. Kuzmickis dar leido savo ‘Žibintą’, kurį jis buvo 
įsteigęs Vokietijoje. Paskui ilgai ėjo populiarumą įsigiję kun. 
dr. Stp. Matulio redaguojamas ‘Šaltinis’ ir manchesteriškių 
rotatorium spausdinamas ‘Šiaurės Anglijos Lietuvių biulete
nis’, kurio vardas po kiek laiko pakeistas į ‘Anglijos Lietuvių 
biuletenį’. Pastoviai visus tuos dešimtmečius ėjo iš pradžių 
‘Britanijos Lietuviu’ pavadintas, o vėliau ‘Europos Lietuvio’ 
vardą gavęs savaitraštis. Kazimieras Vilkonis bendradar
biavo visuose tuose leidiniuose, vieniems dažniau, kitiems 
rečiau parašydamas kokia aktualia tema straipsnį, 
beletristinį kūrinį ar atsiminimų.

Kai neseniai buvo paminėta DBLS 50 metų sukaktis, 
įdomu žvilgterėti, ką K. Vilkonis yra rašęs apie savo nu
matytą tai būsimajai organizacijai vardą:

‘Bet Lietuvių bendruomenės organizavimas sutiko kliūčių, 
ir jos atėjo iš mūsų pačių ateivių, vienos grupės narių.

Mat anoj minėtoj Meerbecko DP stovykloj vyravo dvi 
lietuvių grupės. Tikrumoj ten ėjo rietenos tarp dviejų 
chorvedžių ir jų choristų. Vienas choras rėmė lietuvių 
Komiteto veiklą, kitas buvo opozicijoj. Kadangi aš reda
gavau Komiteto leidžiamą laikraštį, taigi opozicijai buvau 
nepriimtinas. Į Angliją jų atvyko dauguma, o aš vienintelis. 
Algirdas Kaulėnas buvo neutralus. Bet mes ir abu vis tiek 
būtume buvę mažumoj. Dauguma ir nutarė organizuoti 
lietuvių bendruomenę, bet tik kitu vardu. Pavadino ją -

Britanijos Lietuvių 
sąjunga. Nors ir tokiais 
pat pagrindais, kaip aš 
siūliau, bet kad geriau 
matytųsi, kad tai jų 
kūrinys, o ne mano, tai 
pakeitė jos vardą iš 
bendruomenės į 
sąjungą’.
Atrinkęs iš periodikos 

geriausius savo darbus, 
sudarė iš jų knygą, 
kurią pavadino 
‘Rūpintojėlio 
paunksnėj’ ir išleido 
1965 m. Tada ir 
atspausdino ją ‘Nida’. 
Dabar išleista papildyta 
laida, skirta Lietuvos 
skaitytojams.
ELR - sekančiame nu

meryje numatome 
atspausdinti dalelę Vy
tauto Lukšio poemos 
‘Mindaugas’.
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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

Moteris, radusi porą vyriškų kojinių savo skalbiniuose, tele- 
fonuoja skalbyklom

- Jūsų darbininkai maišo skalbinius! Iš kur tos vyriškos 
kojinės? Aš netgi neturiu vyro!

- Labai atsiprašom. Vyrą tuoj 
atsiųsim. ***
Sūnus šaukia tėvą:

- Tėveli, problema su mašina.
Vanduo karbiuratoriuje...

- Nebūk kvailas, nežinai net 
kur tas karbiuratorius yra, - 
pyksta tėvas.

-Tikrai nemeluoju, - tvirtina 
vaikis.

- Tai kur tas automobilis yra?
- Maudymosi baseine.

***

Lithuanian

Dvi senos bobelės stebėjo kaip 
būrys vištų kapstėsi kieme.

Staiga gaidys ėmė vytis vieną 
iš būrio. Višta išbėgo ant kelio 
ir žuvo po pravažiuojančio au
tomobilio ratais.

- Tai va, matai, - tarė moter
iškė, - vargšė vištelė pasirinko 
geriau mirti...

***
Chirurgas sako pacientui:

- Labai atsiprašau, turėsiu vėl 
pjauti. Palikau guminę pirštinę 
jūsų viduriuose.

- Nesirūpink, daktare! Duo
siu penkis svarus, nusipirk nau
jas.

***
Viena turistė Graikijoje norėjo 
nusifotografuoti istoriniuose gri
uvėsiuose, bet prieš pozuodama 
įspėjo fotografą:
- Žiūrėk, kad nuotraukoje nesi

matytų mano mašinos. Vyras pa
manys, jog aš įvažiavau.

***
Jonas ir jo nuotaka džiaugėsi 
vestuvių dovanom:

Kokios gražios lėkštės, 
brangūs rankšluosčiai...g
- Išpakavusi dar vieną didelę 

dėžę, jaunoji tarė:
- Žiūrėk, brangusis, čia ir tau! 

Koks puikus dulkių siurblys...
♦**

Po automašinos avarijos Petras 
vis dar naudojo ramentus. Kartą 
jo draugas paklausė:
- Ar tu vis dar be jų negali 

apsieiti?
- Galiu, bet man advokatas 

pasakė, jog dar per anksti.
***

Išsiblaškiusio profesoriaus 
žmona įėjo į jo kabinetą ir paklausė:

- Ar prisimeni, kai lygiai prieš trisdešimt metų tu prašei 
mano sutikimo būti tavo žmona?

Pakilęs nuo knygos, profesorius tarė:
- Ar tu sutikai?j /*#*

. . ..

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
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1998 fit. sausio 22 d. Europos Lietuvis Nr.

LR prezidento rinkimų D. Britanijoje 
rezultatai
Jau baigia nurimti LR prezidento rinkimų batalijos, 
paskelbti ir plačiai pakomentuoti rinkimų Lietuvoje rezul
tatai. Mažiau žinoma, kaip vyko balsavimas užsienyje. 
Šiemet pirmą kartą Lietuvos diplomatinėms atstovybėms 
buvo leista pačioms skaičiuoti balsus (anksčiau tai dary
davo Vyriausioji rinkimų komisija Vilniuje). Manytume, 
D. Britanijos lietuviams būtų įdomu sužinoti apie rinkimų 
rezultatus Londone. Pateikiame balsavimo LR am
basadoje Londone statistiką.

I ratas. Į rinkėjų sąrašus buvo įtraukti 289 piliečiai. 
Rinkimuose dalyvavo 203, iš jų 152 balsavo paštu. Galio
jančiais pripažinti 167 biuleteniai. Balsai pasiskirstė šitaip: 
Vytautas Landsbergis 76 balsai 45.50%
Valdas Adamkus 62 balsai 37.13% 
Artūras Paulauskas 15 balsų 9.00% 
Rimantas Smetona 5 balsai 3.00% 
Kazys Bobelis 4 balsai 2.40% 
Rolandas Pavilionis 3 balsai 1.80% 
Vytenis Povilas Andriukaitis 2 balsai 1.20%

II ratas. Į rinkėjų sąrašus įtraukta 310 piliečių. Rinkimu
ose dalyvavo 185, iš jų 131 balsavo paštu. Galiojančiais 
pripažinti 171 biuletenis. Balsai pasiskirstė šitaip: 
Valdas Adamkus 134 balsai 78.36%
Artūras Paulauskas 37 balsai 21.64%

Pažymėta, kad pirmame rate gana didelis biuletenių 
skaičius buvo pripažintas negaliojančiais dėl vienokių ar 
kitokių pažeidimų. Tai labiausiai lietė balsavusius paštu. 
Antrojo rato metu tokių pažeidimų buvo mažiau - tik 14 
sugadintų biuletenių. Matyt, rinkėjai buvo atidesni ar 
atkreipė dėmesį į rinkiminės komisijos pastabas.

Kita problema, su kuria susidūrė komisija - netikslūs 
rinkėjų sąrašai ir adresai. Dėl tos priežasties kai kurie 
turintys teisę balsuoti Lietuvos piliečiai negavo rinkėjų 
pažymėjimų ir pagrįstai reiškė pretenzijas. Tik rinkimų 
eigoje pavyko patikslinti duomenis ir laiku informuoti 
visus rinkėjus. Vis tik norėtųsi, kad mūsų piliečiai patys 
būtų aktyvesni - nelauktų kvietimo, o ateitų į ambasadą 
savo iniciatyva ar paprašytų informacijos telefonu. Norė
tume taip pat paskatinti užsiregistruoti ambasadoje, kas to 
dar nepadarė. Tai ne prievolė, tačiau pačių žmonių labui 
būtų pravartu, jei ambasada žinotų jų adresus D. Britani
joje. Pagaliau ne už kalnų ir kiti Seimo rinkimai.

Audrius Brūzga
Patarėjas ir ambasados rinkiminės komisijos pirmininkas

Naujųjų Metų žingsniai
Į Naujuosius Metus, rodos, įžengėme ramiai, taip kaip ir 
visada. Atsinešėme dar nebaigtus darbus, mintijamas 
mintis, ateities lūkesčius, su metais vis augančią savo 
patirtį.

Todėl labai simbolišku ir prasmingu impulsu, išjudinusiu 
mūsų kasdienybę, o kartu ir suteikusiu jai naujos prasmės 
tapo garbaus kunigo Ričardo Mikutavičiaus bei Santaros 
žurnalo redaktoriaus Romualdo Norkaus apsilankymas 
Londone. Įtaigus kunigo žodis, jo spinduliuojantis geru
mas prisilietė po kasdienybės smulkmenomis dažnai snū

duriuojančios sielos, ją nuskaidrino ir pakylėjo. Ši vieš
nagė lyg ir palaimino mūsų būsimus darbus, suteikė 
daugiau pasitikėjimo savimi, gerumo vienas kitam. 
Tikime, kad tai galėjo pajusti ir ketvirtadienio vakarą į 
ambasadą susirinkę lietuviai. Įdomiai kalbėta apie Li
etuvos kultūrą, meną, knygų leidybą. Dalintasi 
mintimis apie šiandieninę Lietuvos bažnyčią, jos svarbą 
ir vaidmenį visuomenės gyvenime. Daug ir smalsiai 
klausta, šiltai ir nuoširdžiai atsakyta.

Šis vakaras ambasadai buvo tikrai neeilinis. 
Praturtėjome velionio Rosčio Baublio ambasadai 
dovanota biblioteka. Vertingiausia lituanistinė dalis 
jau laukia savo skaitytojo. Kita dalis nukeliavo į Li
etuvą: M. Mažvydo, Vilniaus universiteto, URM bib
liotekas.

Taigi į Naujuosius įžengėme jau kitokie - sustiprėję 
naujai rytdienai. Įžengėme ir kiek pasikeitę. Išvažiavo 
Imsrė. Tik šį kartą ne Lietuvon atostogų, bet namo - į 
Ameriką. Trūksta jos kantraus ir nesavanaudiško bu
vimo ir darbo, manau, ne vien tik ambasada jos pasi
genda. Linkėdami jai kuo geriausio kartu nuoširdžiai 
tikime, kad jos ryšys su Tėvyne nenutrūks, kad jos 
ateitis vienaip ar kitaip bus susieta su Lietuva.

Į mūsų nedidelį būrelį įsiliejo iš Vilniaus URM 
atvykusi Dangira Jelinskaitė, kuri eina II sekretorės 
pareigas, o kartu perėmė Imsrės nuoširdžiai ‘neštą’ 
kultūrinę ‘naštą’. Ambasados kanceliarinį ūkį tuo 
tarpu tvarko Ilona Petrikienė. Taigi mūsų nedidelis 
avilys dūzgia, bitelės medų neša, duok Die, bus ir 
medaus.

Ilona Petrikienė

Patarėjas A. Brūzga
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Mintys apie sveikatą
dr. Rūta Furmonavičienė

Pradedant mąstyti apie sveikatą, reikia pradėti nuo 
pradžių - nuo sveikatos supratimo; aš manau, reikia pradėti 
nuo Vydūno, todėl norėčiau kartu su gerbiamais skaitytojais 
pirmiausia prisiminti ir neskubant aptarti pačias skaitomi- 
ausias ir populiariausias Vydūno knygas ‘Gimdymo 
slėpiniai’ ir ‘Sveikata, jaunumas, grožė’, kuriose sutelpa 
Vydūno sveikatos filosofija - viena iš reikšmingiausių jo 
kūrybinio palikimo dalių. Vydūnas rašė: ‘noriu lietuvių tau
tos žmones matyti taurius, sveikus. Todėl stengiaus visaip jų 
taurumą ir sveikatą auginti ir tvirtinti.’ Šios jo knygos orien
tuoja žmogų kreiptis į patį geriausią gydytoją - dvasinį pradą 
pačiame savyje, nes tik stipri dvasia tegali suteikti jėgų 
kūnui, tinkamai sureguliuoti jame gyvybinius procesus, 
pasiekti darnos psichikos reiškinių pasaulyje, sąlygoti pro
duktyvų ir šviesų minčių darbą.

Vydūno sveikatos filosofija maloniai stebina savo to
liaregiškumu ir yra ne tik mūsų tautos kultūros lobis, bet 
taip pat prilygsta patiems ryškiausiems kitų tautų mąstytojų 
veikalams apie sveikatą. Savo požiūrį Vydūnas pagrindė 
daugelio amerikiečių, anglo dr. A. Haig, danų, švedų, šve
icarų ir vokiečių mokslininkų veikalais bei senąja indų 
filosofija, ypač vedantizmu, kurio ištakos yra Vedų knygose 
bei filosofinėje poemoje ‘Badavadgita’. Vydūno sveikatos 
folosofijos nušviestu keliu noriai žengė K. Dineikos 
sveikatos mokykla Lietuvoje, A. Kepenio sveikatos 
mokykla, Vydūno draugija ir nesuskaičiuojama daugybė 
asmenų, rimtai besidominčių sveikata.

Šį kartą norėčiau trumpai pateikti pagrindines sveikatos 
supratimo mintis ir vieną praktinį kasdieninį patarimą 
sveikatai palaikyti - gilaus kvėpavimo pratimą. Pažvelkime, 
kaip tuoj pat galime pradėti rūpintis savo sveikata ir labai 
pigiomis ir paprastomis priemonėmis kasdien ją gerinti.

Taigi, pažvelkime kartu į pirmąją Vydūno knygą 
‘Sveikata, jaunumas, grožė’. Šią nedidelę knygelę sudaro 
septynios dalys:
I. Pirmosios mintys sveikatai suprasti.
II. Žmogaus asmenybė ir sveikata.
III. Sveikatos griovimas.
IV. Sveikatos patvarumas.
V. Kūno gyvenimo prižiūrėjimas.
VI. Jausmų - minčių prižiūrėjimas.
VII. Dvasia - siela.

Nors knygos didžioji dalis skirta teisingo sveikatos supra
timo formavimui, tai nėra kokia nuo gyvenimo atitrūkusi 
teorija - skyriuje apie kūno gyvenimo priežiūrą kiekvienas 
skaitytojas randa puikių praktinių patarimų apie kvė
pavimą, mitybą, fizinius pratimus, odos priežiūrą bei namų 
higieną.

Pabandysiu dabar sutrumpintai perteikti gražias Vydūno 
mintis apie teisingą sveikatos supratimą.
Pirmosios mintys sveikatai suprasti

‘Visų žmonių yra pageidaujama vienu kartu sveikata - 
jaunumas - grožė. Taip glaudžiai yra tos trys sujungtos, kad 
sunku būtų vieną atskirti nuo kitos... Atrodo, tarsi jos būtų 
trys spinduliai vienos žvaigždės. Kas jų vienos nori, turi 
norėti ir kitų...’
‘Iš kur žmogaus esmė pareina, ten randama ir galia, kuri jo 
amžių nustato. Žmogaus esmėje glūdi ta pati galia, kuri 
apsireiškia visumos įstatymais. Ir kaip žmogus gali valdyti 
jūrose savo laivelį ir nustatyti jo išplaukimą iš uosto ir jo 
grįžimą, - tose jūrose, kuriose gamtos jėgų sukeliamos ban
gos laivelį mėto, taip žmogaus esmė gali ir plaukti savo

amžiuje...’
‘Įstatymams valdant, žmogus pareina į šį gyvenimą, 

užgema, jame pabūva ir iš jo išeina, miršta. Ir visi .žmogaus 
apsireiškimai įvyksta, kaip gyvenimo įstatymai taMWidžia... 
Žmogus gyvena pagal įstatymus... Neidamas su jais, jis įjuos 
atsitrenkia ir kenčia skausmą. Todėl dažnai matyti, kad ir 
jaunas yra kartais nesveikas - ligotas. Amžiaus įstatymai 
kitaip nori.’

‘Žmogus santykiuoja su pasauliu. O tatai įvyksta jo as
menyje. Čia jis turi išmokti taikytis prie pasaulio įstatymų, 
čia jis pats pakinta: įgyja daugiau šviesumo ir tvirtumo, 
išminties ir valios. O tatai atšviečia jo sveikatą, j® vidaus 
silpnėjimą - ligą’.

‘...Kiekvienas geidulys, kiekvienas ūpas, kuris mažina ir 
temdo sąmoningumo skritulį ir telkia žmogaus asmens 
gyvenime visokių priešingumų, tuo griauna sveikatą’.

Štai kaip rašoma apie sveikatą skyriuje ‘Žymūs patari
mai’:

1925 m. trims New York’o amerikiečiams suėjo kaip tik 
100 amžiaus metų. Buvo tai Mr. John A. Steward, Mr. Barr 
Spangler, kurie ūkininkavo ir dr. Stephan Smith, kuris buvo 
garsus gydytojas.

Visi jie pataria saikumą. Štai 10 dr. St. Smith įsakymų:
1. Valgyk tiek mažai mėsos, kiek tik gali.
2. Gerti užtenkamai pieno.
3. Miegoti po valgio dieną 10-15 minučių.
4. Naktimis miegoti 10 valandų.
5. Miegoki lauke, jeigu oras tai leidžia.
6. Nerūkyk.
7. Nevalgyk saldainių.
8. Nevartok alkoholio.
9. Venki minkštų sėdelių ir tinginiavimo! Nieko 
nedirbdamas bėgi kapinėsna!
10. Būki visame natūralus.
Šiuos įsakymus Vydūnas taip komentuoja: ‘nėra šitie 

sakiniai jau aukštos išminties reiškiniai. Kurs naktį miega 10 
valandų, tam dieną miegot nebereikalinga. Ir neužtenka 
rūpintis vien kūnu. Bet tie įsakymai vis dėlto yra geri. 
Žmogaus gyvenime turėtų vyrauti protas bei išmintis, o ne 
geiduliai.’

‘...daug sunkiau yra gydytis, negu sveikam išlikti. Todėl 
svarbiau yra rūpintis savo sveikata negu ligų gydymu.’

‘Mūsų gyvenimas, nors prasideda kaip rodosi užgimimu, 
yra tęsinys visos tautos gyvenimo iš ilgų tūkstantmečių 
amžių.’

‘Mintys, kurias žmonės kuria, nuolatai veikia ir pasiekia 
kitus žmones... Tautos minčių bei nuotaikos srities istorija 
veikia atskiro žmogaus gyvenime ...’

‘Kad žmogiškosios dvasios - sielos valdymas žmogaus 
asmenybėje svarstomas, arba kad dvasia - siela pati silpni
nama, tada sveikata griaunama iš pagrindų...’

‘Kūnui tinka labiausiai vidutinis šilumos laipsnis, ne per 
didelis ir ne per mažas oro drėgnumas, ne per aiški šviesa, 
tyras oras ir vanduo, tikras valgis, nedidelis jo saikas. Kūnas 
tarpsta tiktai ypatingose sąlygose. Jo gyvenimui reikalinga 
lygsvara. Kuomet ko nors per daug, arba per mažai kūnui 
teikiama, jo gyvenimo lygsvara griaunama, ir jis ligotas. 
Nemiegotos naktys yra sveikatos griovimo laikai. Doras 
gyvenimas yra žmogaus sveikatos pagrindas. ... Kiekvienas 
žmogus turi pagaliau būti įrankis ir priemonė pasaulio 
Kūrėjo valios ...’

(Bus daugiau)
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DBLS pirm. J. Alkis susitiko su kun. R. Mikutavičiumi

Pasaulio Lietuvių bendruomenėje
Australija
Atsiųsta paminėti
Lithuanian Papers, Volume 11 - 1997, ISSN 1031-3958. A5 
formato, 80 puslapių metinį žurnalą anglų kalba išleido 
Tasmanijos universiteto Lietuviškų studijų draugija. PO 
Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006, Australia. Kaina su persiun
timu: A$6.

Žurnalas yra profesionaliai atspausdintas, o jame atspindi 
Australijos lietuvių akademikų žinios ir straipsniai.

Atsiprašant LP - Viena skaitytoja sakosi galinti atpažinti 
lietuvius Australijoje iš to, kaip jie lupa bananus. Lietuviai 
pradeda lupti nuo smaigalio, o australiečiai - nuo kotgalio.
Kolumbija
Antanas Mockus kėsinasi į Kolumbijos prezidentus
Gimęs Lietuvoje, Antanas Mockus išeivijoje pasiekė 
matematikos-filosofijos laipsnį ir kurį laiką buvo Begotos 
miesto meru, kur jis įvykdė daug unikalių reformų ir pusiau 
sumažino kriminalinį mirtingumą. Šiais metais Kolumbijoje 
vyks prezidento rinkimai, į kuriuos kandidatuoja ir A. 
Mockus.

Įvairenybės
Kulnų sensascija
Pirmieji batai su kulnimis pasirodė 1595 metais. Tai buvo 
didelė sensacija.
Pilna vabzdžių v
Žemėje yra daugiau kaip milijonas įvairių vabzdžių rūšių.
Karalius - negyvas
Šachmatų žaidimas kilęs iš Indijos.
Ilga juosta
Jeigu sujungtum visus JAV kelius, tai jie apimtų žemę 150 
kartų.

1998 m. sausis
K 1 d. Alminas, Arvaldas, Arvaldė, Eufrozina, Mečislovas
P 2 d. Šv. Bazilius, Fulgentas, Gailutė, Mažvydas, Stefanija
Š 3 d. Šv. Genovaitė, Gaudrimas, Viltautas, Vida
S 4 d. Šv. Eugenijus, Arimantas, Arimante, Malvina, Titas
P 5 d. Šv. Emilija, Emilijonas, Gaudentas, Telesforas, 

Vytautas
A 6 d. Arūnas, Arūnė, Baltazaras, Kasparas, Merkelis
T 7 d. Šv. Raimundas, Julius, Raudvilė, Rūtenis
K 8 d. Šv. Apolinaras, Gintė, Teofilė, Vilintas
P 9 d. Šv. Julijonas, Algis, Bazilė, Gabija, Marcijona
Š 10 d. Šv. Vilimas, Agatonas, Ginvilas, Ginvilė, 

Palemonas, Vilhelmas
S 11 d. Šv. Aleksandras, Audrius, Marcijonas, Narutis, 

Stefanija, Vilmė
P 12 d. Šv. Arkadijus, Cezarijus, Cezarėja, Ernestas, 

Vaigedas
A 13 d. Šv. Hiliaras, Dargaudas, Gilvydė, Raimonda, 

Veronika
T 14 d. Šv. Feliksas, šv. Hilarijus, Auksė, Laimonas, Lilija
K 15 d. Šv. Paulius ats., Ida, Medą, Skirgaila, Snieguolė
P 16 d. Šv. Marcelis, Honoratas, Norgailas, Norgailė, 

Utenis
Š 17 d. Šv. Antanas ats., Beatričė, Daujotas, Dovainis, 

Leonilė, Vilda
S 18 d. Šv. Priska, Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Liubartas
P 19 d. Šv. Henrikas, Gedvile, Kleopatra, Marijus, Morta, 

Reivedys
A 20 d. Šv. Fabijonas ir Sebastijonas, Daugvydas, Gintvilas
T 21 d. Šv. Agnietė, Augis, Galgintas, Garsė
K 22 d. Šv. Vincentas, Anastazas, Aušrius, Skaistė
P 23 d. Algimantas, Gailigedas, Gunda, Raimondas, 

Ramojus
Š 24 d. Artūras, Felicija, Gaivilė, Mažvydas, Šarūnas, 

Vilgaudas
S 25 d. Šv. Paulius atsiv., Jaunutis, Jomantas, Viltenis, 

Viltenė, Žiede
P 26 d. Šv. Timotiejus ir Titas, Daugis, Eigilė, Justas, Paulė, 
Rimantas
A 27 d. Šv. Angelė, Ilona, Jogundas, Jogundė, Natalis, 

Vytenis
T 28 d. Šv. Tomas, Gedautas, Leonidas, Liaudginas, Nijolė
K 29 d. Šv. Barbora, Aivaras, Gildąs, Girkantas, Valerijus, 

Žibutė
P 30 d. Šv. Martina, Banguolė, Ipolitas, Liudvika, 

Milgaudas
Š 31 d. Šv. Jonas Bosko, Astra, Budvilė, Marcelė,

Skirmantas

Vasaris
S 1 d. Šv. Ignacas, Brigita, Eidvilė, Gytautas, Vasaris 
P 2 d. Fortūnas, Kantvydas, Rytis, Valdemaras, Vandenė 
A 3 d. Šv. Blažiejus, Asta, Oskaras, Radvilas, Radvile 
T 4 d. Šv. Andriejus, Gilbertas, Gustas, Joana, Vydmantas 
K 5 d. Šv. Agota, Birutė, Gaudvinas, Ilona 
P 6 d. Šv. Paulius, Alkis, Darata, Dautartas, Živilė 
Š 7 d. Šv. Ričardas, Augutis, Jomante, Romualdas, 

Vildaugas <
S 8 d. Šv. Jeronimas, Daugvilė, Dromantas, Honoratas, 

Saliamonas
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Kronika
Bradfordas

I
‘Vyčio’ klubo susirinkimas
Sekmadienį, vasario 1 d., 14.30 vai. 
Bradfordo lietuvių ‘Vyties’ klubo 
valdyba šaukia metinį narių 
susirinkimą. Klubo valdyba ir revizijos 
komisija padarys pranešimus. Bus na
grinėjami klubo reikalai, renkama 
nauja valdyba ir revizijos komisija. Kvo
rumui laiku nesusirinkus, susirinkimas 
bus atidėtas vieną valandą, o po to 
pravestas neatsižvelgiant į 
susirinkusiųjų narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
‘Vyties’ klubo valdyba

Vasario 16-osios minėjimas
Sekmadienį, vasario 22 d., 15.00 vai. 
DBLS Bradfordo skyrius ir ‘Vyties’ 
klubas ‘Vyties’ klubo patalpose rengia 
Vasario 16-osios minėjimą.

Paskaitą skaitys K. Kaktavičius. Bus 
programėlė. Po to kava su užkandžiais.

Kviečiame gausiai dalyvauti.
Rengėjai

Naujas ‘Vyties’ klubo baro vedėjas 
Praeitų metų liepos 8 d. baro vedėja 
Margareta Grybienė pareiškė, kad 
turėsianti pasitraukti iš eitų pareigų dėl 
vyro nesveikatos.

Klubo valdyba turėjo daug rūpesčių 
iki surado pakaitalą. Naujas baro vedė
jas yra Audrius Lukenskas. Jis yra šių 
laikų ateivis, atvykęs prieš ketverius 
metus, bet jau gavęs įsidarbinimo teisę. 
Po bandomojo laikotarpio jis perėmė 
pareigas nuo lapkričio 11 d. Audrius 
yra 33 m. amžiaus, tvarkingas, gero 
būdo savybių ir elgesio, kurie yra būtini 
šiose pareigose. Institute Lietuvoje 
mokėsi kulinarijos ir viešbučių adminis
tracijos. Be lietuvių moka dar tris 
kalbas.

Valdyba tikisi, kad jo jaunatviškas en
tuziazmas patiks visiems nariams. M. 
Grybienei reiškiame didelę padėką ne 
tik už kelių metų darbą bare, bet ir už 
ilgų metų talkininkavimą mūsų ben
druomenės gyvenime. Neabejojame, 
jog jinai ir toliau pasiliks aktyvi klubo ir 
bendruomenės narė bei talkininkė.
Sv. Kalėdos
Švenčių pradžioje užklupusi uraganiška 
vėtra daugeliui sugadino nuotaiką bei 
planuotas išvykas pas artimuosius.

Antroji šv. Kalėdų diena išaušo švel
nesnė ir be lietaus. Pagal seną tradiciją 
tą švenčių dieną Bradfordo ir apylinkės 
tautiečiai susirinkdavo ‘Vyties’ klube 
pabendrauti savųjų tarpe. Bet šįmet, 
kaip niekad anksčiau, toliau 
gyvenantieji negalėjo atvykti, nes viet

inės transporto kompanijos, tariamai 
dėl nepelningumo, švenčių metu nu
traukė susisiekimą. Nežiūrint to būrelis 
tautiečių atvyko savais automobiliais ir 
dar atvežė draugus.

Visi atvykusieji buvo pavaišinti 
nemokamais gėrimais, tradiciniais 
kalakutienos sumuštiniais bei įvairiausi
ais užkandžiais. Maistą parengė I. 
Gerdžiūnienė su klubo moterų pagalba. 
Veikė loterija, o jos pelnas paskirtas 
ateinančios skautų stovyklos paramai.

Buvo malonu praleisti keletą šven
tiškų valandų su saviškiais bei anglais 
nariais, kurių klube yra daugiau negu 
lietuvių.
Naujųjų Metų išvakarės
Seniesiems metams pasibaigus stojame 
ant Naujųjų Metų slenksčio, pakeliame 
taures ir linkime artimiesiems bei 
draugams geros sveikatos ir laimės 
Naujuosiuose Metuose.

Naujųjų Metų išvakarėse ‘Vyties’ 
klube atsilankė geras būrys lietuvių ir 
anglų, o tarp jų ir keli tautiečiai iš Lon
dono.

Buvo pasilinksminta ir pasišokta gro
jant plokštelių muzikai. M. Grybienė 
iškepė didžiulę lašišą ir paruošė šaltus 
patiekalus. Loterija gundė vertingais 
prizais, o jos pelnas paaukotas skautų 
vasaros stovyklai.

Reiškiame padėką — visiems 
prisidėjusiems prie parengimų, o 
ypatingai M. Grybienei.

Laimingų Naujųjų Metų!
Kalėdinės pamaldos
Sekmadienį, sausio 4 d. kan. V. Ka
mai tis Bradfordo ir apylinkės lietuvi
ams atliko kalėdines pamaldas. Jų metu 
sugiedotos trys tradicinės kalėdinės 
giesmės. Vargonavo J. Horwill.

Kan. V. Kamaičiui buvo įteikta 
‘Vyties’ klubo piniginis kalėdaitis ir 
nuoširdžiausi linkėjimai Naujuosiuose 
metuose.

K Kaktavičius
Londonas
Rašytojui K. Barėnui 90 m.
Gruodžio 30 d. (pagal senąjį kalen
dorių) rašytojui Kazimierui Barėnui 
suėjo garbingi 90 metų. Jubiliatui 
nuoširdžiai linkime gerų dienų ir geros 
sveikatos.

Sausio 6 K. Barėnui padaryta sėk
minga akies operacija. Dabar jis mato 
daug geriau ir net gali skaityti EL be 
padidinamo stiklo.

ELR 
Britų-Lietuvių vaikų fondas
‘Vilties’ (sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija) Vilniaus skyrius rašo: 
Gruodžio 4 d. buvo apvogta mūsų

būstinė ir šeimos paramos centras. Iš 
viso padaryta nuostolių už 24233 litų. 
Neturime lėšų įvesti signalizaciją. Labai 
trukdosi darbai. Labai prašomigpadėti 
mums.

Vaikų fondo koordinatorė Vilniuje 
Ramutė Solominienė lankys dvi šeimas 
Širvintų rajone, kurioms reikia ypatin
gos pagalbos bei globos ir minimaliai 
aprūpins jas.

R. Solominienė prieš Kalėdas 
aplankė 5 vaikų prieglaudas. Fondo 
vardu nunešė dovanėlių, tuo Nuteikė 
našlaičiams kalėdinio džiaugsmo. Ko
ordinatorei nuoširdžiai dėkojame už 
nepailstamą darbą.

Lietuvos vaikams dar reikia daug pa
galbos. Prašome remti Britų-Lietuvių 
vaikų fondą. Aukas siųsti: British 
Lithuanian Children Fund, * 21 The 
Oval, Hackney Road, London E2 9DT. 
Tel. 0181 579 4657.

Fondo sekretorė H. Piščikas

Manchesteris
Būsimieji renginiai
Šeštadienį, vasario 14 d., 17.00 vai., 
DBLS Manchesterio skyrius rengia 
MLS klube Vasario 16 - Kovo 11 d.d. 
minėjimą. Paskaitą skaitys A. Bruzgys. 
Bus ir meninė dalis.

Prašome visų gausiai dalyvauti. ...
Skyriaus valdyba

DBLS skyriaus susirinkimas
Vasario 7 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro 
DBLS Manchesterio skyrius šaukia 
MLS klube metinį narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir Revizijos komisija 
padarys pranešimus, nagrinės skyriaus 
reikalus, bus renkama valdyba 1998 
metams ir atstovas į DBLS suvažiav
imą.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Nottinghamas
DBLS Nottinghamo skyrius rengia 
Vasario 16-osios, Lietuvos Nepriklau
somybės 80-ties metų jubiliejaus 
minėjimą.

Programoje paskaitą ‘Vasario 16- 
osios ir valstybės tęstinumo reikšmė, 
išsivaduojant Lietuvai iš Sovietų oku
pacijos’ skaitys Darius Furmonavičius.

Minėjimas įvyks Latvių klube 
(Stanhill Rd. 1) vasario 21 d. 16:30.

Po minėjimo arbatėlė ir užkandis. Vi
sus maloniai kviečiame apsilankyti.

Skyriaus ypldyba

Kun. S. Matulis apgailestauja, kad suge
dusi mašina tuo tarpu neleidžia lankyti jo 
patarnaujamų vietovių
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Aukos 'Europos lietuviui’
£10 - J. Eidukas, S. Žilinskas, N. S. 
Pilcher, P. Miliauskas, V. Andriulis. £5 
- E. Williams, R. Sakalauskas, J. 
Maslauskas, A. Tirevičius, V. Kilius, P. 
Žukas, B. Šimonas, V. Remeikis, J. 
Kunigiškis, B. Urbonavičius, A. Važ- 
gauskas, J. A. Collins.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Skaitytojai rašo
... Na, dabar ne tik malonu, bet taipogi 
labai įdomu skaityti ‘Europos lietuvį’...

R. Sakalas, Hampshire 
... Linkiu sėkmės ‘Europos lietuviui’. į 
Prašau, jei galite išvengti, tai stenkitės 
nenaudoti per daug angliškų ir kitų 
svetimų žodžių...

V. Kelmistraitis, Wolverhampton 
... Be to linkiu ‘Europos lietuviui’ augti 
ir tobulėti. Daug geros sveikatos 
visiems DBLS vadovams...

V. Motūza, Rochdale
... Laikraštėlis yra man labai įdomus. 
Naujuosiuose Metuose linkiu Dievo 
palaimos lietuviškos spaudos darbe...

Juozas Gudynas, Birmingham 
Šiuo laišku noriu Dariui Furmonav- 
ičiui padėkoti už teigiamą atsiliepimą 
apie mano ketverių metų darbą Lon
done (žiūr. EL Nr.l), ypač apie mano 
įsijungimą į Britanijos-Lietuvos 
draugijos veiklą. Toks palankus tų pas
tangų įvertinimas man suteikia pa
sitenkinimą, ir tai aš ilgai atsiminsiu.

Vieną, tačiau, svarbu patikslinti: Li
etuvos Užsienio reikalų ministerija 
manęs iš darbo neatleido. Priešingai - 
ir pats ambasadorius ir visi pasiuntiny
bės bendradarbiai mane visada rėmė, 
davė daug gerų patarimų ir siūlė darbo 
sutartį pratęsti. Norėdama apsvarstyti 
kitas darbo galimybes bei pabūti 
arčiau namų, nutariau sugrįžti 
Amerikon ir čia praleisti truputį laiko.

Imsrė Sabaliūnaitė
Atsiprašymas
EL straipsnyje Ministras A. Saudargas 
D. Britanijoje pasitaikė nepasitikrinta 
informacija sąryšy su Imsrės Sabaliū- 
naitės pasitraukimu iš Lietuvos am
basados Londone. ELR atsiprašo Im
srės Sabaliūnaitės ir Užsienio reikalų 

ministerijos už padarytą klaidą ir suta
pusius nemalonumus.
Kronika
Derby
Jubiliejaus minėjimas
Pranešame, kad sekmadienį, vasario 15 
d., 14.00 vai. Ukrainiečių klubo patal
pose 27 Charnwood St., Derby ren
giame DBLS Derby skyriaus 50 m. ju
biliejaus minėjimą

Minėjimas vyks draugiškoje bei 
šeimyniškoje dvasioje. Atvykusieji bus 
pavaišinti kavute ir skaniais užkandži
ais. Veiks baras.

Į šį Derby skyriaus garbingo jubilie
jaus paminėjimą maloniai kviečiame 
svečius iš arti ir toli. .

DBLS Derby skyriaus valdyba

D. Britanijos Lietuvių katalikų 
bendrija rengia

Palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio

71 m. mirties sukakties minėjimą
sekmadienį, vasario 1 d.

Židinyje, 16 Hound Rd, Nottingham 
Pamaldos 11.15 vai.

Po jų kun. dr. S. Matulio, MIC paskaita ir 
'Palaimintasis arkiv. J. Matulaitis MIC 

marijonų gaivintojas 1909 - 1927' 
knygos pristatymas

Maloniai kviečiame visus į minėjimą

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
Vasario 1 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį -14.00 vai.
Eccles
Vasario 8 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon 
Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 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
Sausio 25 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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