
Į DBLS valdymą per demokratiją - 
ne anarchiją
Jau DBLS auksinio jubiliejaus išvakarėse pasirodė reiškiniai 
mūsų tarpe, kurie pradėjo drumsti, ir neperdėsiu, saky
damas, kad pradėjo skaldyti bei paralyžiuoti mūsų išeivijos 
darbą, solidarumą ir vienybę. Neužginčysiu, kad praeityje 
mes, laikas nuo laiko, turėdavome problemų ir ginčų jas 
besprendžiant. Bet išsprendę problemas, užbaigdavome 
ginčus bare prie stikliuko. Niekam net neateidavo į galvą 
ieškoti ‘teisybės’ anglų teisme.

O štai grupė ‘jaunuolių’ (jų skaičius nedidelis - juos 
suskaičiuoti užtenka rankų ir kojų pirštų) pasivadinę 
‘komanda’ ar ‘komandosais’, pradėjo žygį prieš DBLS/ LNB 
valdybas ir lietuvišką ‘Fort Knox’, kuriame dar guli £500000.

Panaudodami melą ir Trojaus arklio diversinę taktiką, 
vardan Sąjungos bando sukelti uraganą arbatos puodelyje. O 
šis virusas, jeigu nebusime atsparūs, gali padidinti kraujo 
spaudimą. Jie kaltina DBLS Centro valdybą diktatūra bei 
valdžios pasiglemžimu. Tikrovė rodo priešingai: 6 iš 7 direk
torių valdyboje nėra išbuvę Suvažiavimo jiems suteiktos trijų 
metų kadencijos ir ką leidžia Bendrovių Įstatymas. Tik 
vienas DBLS pirmininkas beveik be pertraukos išsilaikė 27 
metus, nes buvo perrenkamas kas du trys metai. Trys valdy- 
bos nariai yra nauji, o du is jų jaunimo amžiaus, i ai Kur toji 
diktatūra?

Šie šaukliai statosi save demokratijos gynėjais, bet kaip 
matome, jie nepripažįsta demokratiškai pagal įstatymus 
išrinktų valdybų ir paneigia jų autoritetą, kuris buvo suteik
tas jiems Visuotiniame suvažiavime. Vaizdu, kad jų idėjos ir 
veiksmai yra daugiau artimi anarchizmui, o ne demokratijai. 
P. Kropotkino pasekėjai, kurio idėjų šaknys buvo giliai įleis
tos Rusijoje pabaigoje pereito šimtmečio ir pasiekė 1917 m., 
nemažai prisidėjo prie bolševikinės revoliucijos įgyvendin
imo Rusijoje. Lietuvoje Kropotkino idėjos neturėjo stiprių 
pasekėjų.

Kiekvienos organizacijos ar valstybės sėkmė priklauso nuo 
organizuotumo ir disciplinos išvystymo. Demokratiniuose 
kraštuose tai pasiekiama per laisvų žmonių susiklausymą ir 
asmeninę discipliną - tai nėra diktatūros nuosavybė.

Kokį teisinį ar moralinį pagrindą turi tie ‘komandos’ jaun
uoliai reikalauti iš mūsų senesnės generacijos perduoti jiems 
tą mūsų sunkiai sudėtą ir įsigytą turtą? Jie turėtų džiaugtis, 
kad suteikiame jiems galimybę būti dalininkais ir įeiti į 
valdybas evoliucijos keliu! Tikiu, kad suvažiavimas atmes jų 
pristatytas rezoliucijas bei pasirinktą revoliucinį metodą: 
pasiglemžti mūsų organizacijas ir turtą. Grasinimai teismais, 
narių sąrašų blusinėjimai bei faktų ir tiesos paneigimai yra 
reiškiniai, kurie veda mus į dvasinį nuosmukį, nepasitikėjimą 
ir demoralizaciją. Jau dabar jaučiamas organizacinio darbo 
susilpnėjimas. Todėl skyrių atstovai, kuriems rūpi Sąjunga ir 

NB, prieš renkant naujus kandidatus į valdybas turi rimtai 
pagalvoti apie tų kandidatų naudingumą Sąjungos valdy
boje.

Dar turime neužmiršti, kad Sąjungoje jau didėja procentas 
narių, atvykusių pastaruoju laiku iš Lietuvos. Jų tarpe yra 
nemaža išsimokslinusių ir talentingų asmenų. Todėl jau 
dabar turime juos įtraukti į bendrą mūsų darbą. Ar nebūtų 
laikas išrinkti į direktorius bent vieną atvykusį iš dabartinės 
Lietuvos? Tik šiuo keliu eidami sustiprinsime pačią Sąjungą 
bei jos veiklą Britanijoje: per demokratiją - ne anarchiją!

K. Tamošiūnas

‘Europos lietuvio ’ ekspedicija Lietuvių namuose
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/ Kodėl Lietuva turėtų būti pakviesta į NATO 
antrojoje plėtimosi bangoje?
Darius Furmonavičius
Lietuva vaidina esminį vaidmenį Europos saugume. Ne kas 
kitas, o būtent Lietuva daugiausiai prisidėjo prie taikaus 
Sovietų imperijos išardymo ir globalinio rytų - vakarų kon
flikto bei ginklavimosi varžybų žymia dalimi panaikinimo. 
Apgynę Lietuvos nepriklausomybę 1991-aisiais taikūs li
etuviai iš esmės apgynė savo ir kitų dviejų Baltijos kraštų 
laisvę bei nepriklausomybę ir ne tik tai. Jie iš tiesų apgynė 
ir Europą, tikrąsias europines vertybes: draugišką tau
tiškumą bei krikščioniškomis vertybėmis ir moralės nor
momis grįstą politiką. Vakarai liko skolingi Lietuvai, tad tą 
skolą dabar privalo sugrąžinti.

Lietuva įvykdė ir vykdo tai, ko reikalauja NATO anksty
vajai narystei. Ji yra demokratinė valstybė, neturi sienų 
problemų, jos karinės pajėgos pilnai kontroliuojamos 
civilių. Ji nuosekliai rūpinasi savo gynybiniu pajėgumu. 
Lietuva kasmet padvigubina savo gynybinį biudžetą. Taip 
pat ji išsprendė sienų problemą su didžiuoju kaimynu, turi 
gerus santykius su Rusija, priešingai nei Latvija, kuri dėl 
gausybės kitataučių turi dabar didelių problemų. Lietuva 
siekia glaudaus karinio ir saugumo bendradarbiavimo su 
Baltijos valstybėmis, Šiaurės Europos kraštais, busimąja 
NATO nare Lenkija, JAV bei kitais NATO kraštais. Tokio 
bendradarbiavimo pavyzdžiai yra Baltijos kraštų taikos 
palaikymo batalionas BALTBAT, kuriamas bendras jūrų 
eskadronas BALTRON, bendra erdvės kontrolės sistema 
BALTNET, Baltijos kraštų gynybos koledžas BALTDEF- 
COL, sukurta vakarų valstybių gynybinės paramos derin
imo sistema BaitSea.

Lietuva daro daugiau nei kiti Baltijos kraštai, kad ji taptų 
NATO nare antrojoje plėtimosi bangoje, kuri greičiausiai 
bus skelbiama 1999-aisiais. Jos priėmimas, iš esmės, 
išlaikytų pravertas duris ir kitoms dviems Baltijos valsty
bėms ateityje. Neperseniausiai Jungtinėse Amerikos Val
stybėse viešėjusiai Lietuvos delegacijai buvo paaiškinta, 
kad Lietuva turėtų mažiau kreipti dėmesio į Rusijos neigia
mus pasisakymus NATO plėtros atžvilgiu bei grasinimus. 
Akyvaizdu tai, kad nežiūrint didelio buvusio Rusijos 
priešiškumo NATO plėtrai į Lenkiją, Čekiją bei Vengriją, 
šiuo metu su tuo yra susitaikyta, kaip, beja, turės būti 
susitaikyta ir su kita plėtimosi banga. Jungtinių Amerikos 
Valstybių nuomone, nėra galima leisti Rusijai turėti kokių 
nors įtakos sferų, o stalininę Europos padalijimo ribą yra 
būtina panaikinti.

Žinoma, pati Rusija turėtų suprasti, kad NATO išplėti
mas į Baltijos valstybes yra jai naudingas. Tokiu būdu, ji 
garantuoja stabilų ir saugų vakarų pasienį, draugiškus san
tykius su Europa. Juk Rusijos politika Baltijos kraštų 
atžvilgiu, anot buvusio Švedijos ministro pirmininko Carl 
Bildt, yra ‘Lakmuso popierėlis’ atskleidžiantis jos tikruo
sius tikslus Europoje. Rusija pradėjo vėl fokusuoti savo 
užsienio politiką ties Baltijos valstybėmis. Na, o tuo tarpu, 
gi Kinijos - Rusijos pasienyje, nežiūrint šiuo metu bandomų 
pagerinti santykių, yra įtampa. Ar nevilioja ir nevilios Kini
jos Sibiro platybės ? Yra skaičiuojama, kad Kinija kasmet 
išplečia savo teritoriją, vidutiniškai po 6 %. Tad ji turėtų 
suvokti gerų santykių ir artimo bendradarbiavimo su 
Vakarais prasmę, kuris ilgainiui jai bus labai naudingas 
atgrasant galimą Kinijos grėsmę. Gal tai galėtų padėti 
paaiškinti ‘meškai’ Lietuva, ir paprašyti vakarų, kad ir jie 
jai tą paaiškintų?

O dabar gi, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, ypatingai 

Europoje, kur veikla didžiuosiuose kraštuose Anglijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje galėtų būti išplėsta, 
turėtų dar aktyviau dirbti per savo kraštų parlamentarus ir 
vyriausybes, kad galėtų užsitikrinti paramą Lietuvai antro
joje NATO plėtimosi bangoje, kuri bus skelbiama 1999- 
aisiais. Tuomet Lietuva galėtų tikėtis tapti pilnateise 
NATO nare antrojo tūkstantmečio pradžioje.
Lietuva pasaulyje
Lietuvos Prezidentas susitiko su JAV Ambasadoriumi
VILNIUS, balandžio 10 d. Lietuvos Prezidentas dr. Valdas 
Adamkus susitiko su Amerikos Ambasadoriumi Lietuvoje 
Keith C. Smith. Susitikime buvo aptarti Lietuvos ir JAV 
ekonominiai ryšiai. JAV Ambasadorius sakė, kad išrinkus 
Valdą Adamkų Prezidentu, pastebimas Amerikos ben
drovių susidomėjimas investicijomis Lietuvoje. JAV yra 
didžiausia investuotoja Lietuvoje ir laukiama, kad jos in
vesticijų dar padaugės. Tai netiesiogiai didina Lietuvos 
saugumą.
Rusijos nacionalistai įtariami bombų sprogdinimais Latvijoje 
RYGA, balandžio 6 d. Netoli nuo Rusijos ambasados 
sprogo šiukšlių dėžėje padėta bomba. Niekas nenukentėjo, 
bet buvo apgadinti keli automobiliai ir ambasados pastatas. 
Latvijos valstybinė televizija pranešė, kad policija įtaria, jog 
bombą padėjo ekstremistinė Rusijos nacionalistų grupuotė, 
ta pati, kuri sprogdino ir sinagogą Rygoje. Rasta, kad 
abiem atvejais susprogo tokie patys sovietiniai sprogmenys. 
Latvijos vyriausybė pakvietė JAV FBI padėti sugauti 
nusikaltėlius. Daugiau nei 2,000 policininkų bei FBI agentų 
įvykdė didžiausią Latvijoje sėkmingą nusikaltėlių paieškos 
operaciją, kurios metu buvo suimtas buvęs OMON’o 
karininkas ir kiti įtariami asmenys, bei konfiskuota ginklų.
Rusija grasina Latvijai ekonominėmis sankcijomis
RYGA, balandžio 9 d. Laisvosios Europos Radijas 
pranešė, kad Rusijos Ministro Pirmininko pirmojo 
pavaduotojo Boris Nemtsov spaudos atstovas Andrei Per
shin paskelbė, kad Rusija sumažins naftos eksportą per 
Latvijos Ventspils uostą 610,000 tonų antrame 1998-ųjų 
metų ketvirtyje. Latvijos Ambasadorius Rusijoje Imants 
Daudis spaudos konferencijoje pasakė, kad sankcijos 
bumerangu atsigręš prieš pačią Rusiją. BNS žiniomis 80 % 
Ventspil naftos terminalo darbininkų yra etniniai rusai.
Prezidento Clinton laiškas Latvijai
RYGA, balandžio 14 d. Laisvosios Europos radijas 
pranešė, kad JAV prezidentas B. Clinton atsiuntė laišką 
Latvijos prezidentui G. Ulmaniui, kuriame rašoma, kad 
JAV remia Latvijos siekį įstotį į vakarų saugumo organi
zacijas ir Jungtinės Amerikos Valstybės jai stengsis padėti.
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija apie įvykius Latvijoje 
VILNIUS, balandžio 9 d. Laisvosios Europos radijas 
pranešė, kad Lietuva atidžiai stebi įvykius Latvijoje ir 
teigiamai vertina Latvijos pastangas išsiaiškinti, kas yra 
teroristinių atakų organizatoriai. Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus siunčia Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotoją dr. Roką Bernotą j Latviją susitikti su Latvijos 
prezidentu G. Ulmaniu ir iš pirmųjų lūpų išgirsti apie 
padėtį krašte, taip pat pasitarti dėl galimų krizės sureguli
avimo būdų.
Lietuvos užsienio reikalų ministras apie Europos reikalus 
VILNIUS, balandžio 14 d. Lietuvos užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas pareiškė Laisvosios Europos radi
jui, kad yra įsitikinęs, jog Lietuvos integracijos į Europą 
reikalus Lietuvoje turi kontroliuoti viena įstaiga - glaudžiai 
bendradarbiaujanti su Užsienio reikalų ministerija bei Vyr
iausybe. Jo nuomone, Europos reikalų ministerija yra

2



nereikalinga, nes tas pačias funkcijas atlieka užsienio 
reikalų ir ūkio ministerijos. Pagrindinis buvusios įstaigos 
trūkumas buvo tas, kad Europos reikalų funkcijos sudėtos 
su kitomis funkcijomis - privatizavimo ir investicijų skatin
imo. Konservatorių frakcija tuo tarpu mano, kad Europos 
reikalų ministerija yra reikalinga, nors sutinka pakeisti jos 
pavadinimą į Europos reikalų ir ekonominės plėtros minis
teriją. Prezidentas siūlo įsteigti specialų departamentą prie 
Vyriausybės.
Lietuvos Prezidento vizitas į Lenkiją
SEINAI, balandžio 2 d. Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus viešėjo Lenkijoje. Prezidentas važiavo automo
biliu pro Kalvarijos - Budzisko pasienio postą. Šis pasienio 
postas ypač garsėja sunkvežimių eilėmis. Iš Lenkijos pusės 
tokių eilių matyti nebuvo. Prezidento nuomone, ši prob
lema turi būti nedelsiant išspręsta. Lietuvos vadovas apie 
tai kalbėjosi ir su Lenkijos vadovu. Seinuose Adamkus 
susitiko su vietos lietuviais. Jie skundėsi, kad savivaldybė 
niekaip negali rasti vietos paminklui vyskupui Antanui 
Baranauskui pastatyti. Prezidentas padovanojo lietuviškai 
mokyklai knygų ir kompiuterį. Varšuvoje prezidentas 
įsikūrė Belvederyje, vyriausybinėje rezidencijoje. Lenkijos 
prezidentūroje įvyko privati dviejų prezidentų vakarienė.
Lordas Menuhin - Muzikos Akademijos garbės daktaras
VILNIUS, balandžio 4 d. Lietuvos Muzikos akademija 
suteikė Garbės daktaro vardą Lordui Yehudi Menuhin, 
pranešė ELTA. ‘Aš džiaugiuosi suradęs šalį, kurioje tokios 
turtingos muzikinės tradicijos’. Garbės daktaro suteikimo 
iškilmėse dalyvavo Seimo pirmininkas Vytautas Landsber
gis, vyriausybės nariai, užsienio šalių diplomatai.
Lietuva skiria paramą Bosnijai
VILNIUS, balandžio 2 d. Lietuva iš vyriausybės rezervinių 
lėšų paskyrė pagalbą karo nusiaubtai Bosnijai - 300,000 
litų. Už šias lėšas iš Panevėžio stiklo fabriko bus nupirkta 
statybinių medžiagų, kurios bus nusiųstos Bosnijai. ELTA 
pranešė, kad Lietuvos vyriausybė pagalbą Bosnijai buvo 
paskyrusi ir 1996-aisiais metais, kuomet į Sarajevą taip pat 
buvo nugabenta langų stiklo. Toks Lietuvos vyriausybės 
žingsnis teigiamai vertinamas tarptautinėje visuomenėje. 
Bosnijos vyriausybė bei tarptautinė bendruomenė dėkojo 
Lietuvai už pagalbą. Pernai Lietuvos užsienio reikalų min
isterija gavo Europos komisijos nario Hans van den Broek 
bei Pasaulio banko vadovybės laišką, kuriuo Lietuva pakvi
esta ir toliau dalyvauti atkuriant Bosniją bei jos ekonomiką. 
Krikdemų kandidatai į Švietimo ministro postą
VILNIUS, balandžio 10 d. Lietuvos krikdemai į Švietimo 
ministro postą, atleidus žymų lietuvių kalbos specialistą 
Prof. Zigmą Zinkevičių, bei apkaltinę jį prisidėjus prie 
partijos populiarumo nuosmukio, pasiūlė kandidatu poli
tologą Egidijų Vareikį. Jo kandidatūra, savaime supran
tama, Seimo Tėvynės Sąjungos daugumai buvo nepri
imtina. Pagarsėjęs Lietuvoje, kaip naujosios Liublino uni
jos kūrėjas, neturintis reikiamos pedagoginio darbo patir
ties, vargu ar sugebėtų eiti šias atsakingas pareigas. 
Krikdemų siūlymui nepritarė nei Prof. Vytautas Landsber
gis, nei Ministras pirmininkas dr. Gediminas Vagnorius. 
Taigi, ministras pirmininkas pasiūlė pateikti daugiau kan
didatų. Krikdemai pasiūlė Molėtų merą Valentiną Stundį 
bei buvusį Kauno merą Vidmantą Adomonį.
Du krikdemai paliko frakciją Seime
VILNIUS, balandžio 10 d. Krikdemai Prof. Ignacas Už
davinys, bei buvęs politinis kalinys Petras Gražulis sustabdė 
savo narystę Seimo Krikdemų frakcijoje. Prieš Velykas jie 
nekomentavo savo apsisprendimo, tačiau manoma, kad jie

protestuoja prieš švietimo reikalų ministro Prof. Zigmo 
Zinkevičiaus atleidimą ir naujojo kandidato Egidijaus 
Vareikio kandidatūrą.
‘Marijos’ byla perduota Prezidentui
VILNIUS, balandžio 7 d. Seimo narys Kazys Bobelis 
‘Marijos’ bylą, kurioje, jo žodžiais, yra buvusios Europos 
reikalų ministrės Laimos Andrikienės KGB verbavimą 
patvirtinančių dokumentų, perdavė saugoti Prezidentui 
Valdui Adamkui. ‘Tie dokumentai yra saugioje vietoje, o 
atėjus laikui bus padaryti sprendimai ir išvados’, spaudos 
konferencijoje sakė dr. Kazys Bobelis.
Krepšininkas tapo diplomatu
VILNIUS, balandžio 7 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas paskyrė 
krepšininką Šarūną Marčiulionį Lietuvos ambasados 
Jungtinėse Amerikos Valstijose nepaprastuoju ir įgalio
tuoju ministru specialiems pavedimams. Šarūnas Marči
ulionis algos negaus, bet toliau gyvens Kalifornijoje ir 
rūpinsis verslo, kultūrinių bei sportinių ryšių plėtra tarp 
JAV ir Lietuvos.
Lietuvoje siaučia gripas
VILNIUS, balandžio 7 d. Manoma, kad šiuo metu Lietu
voje gripu serga per 300,000 žmonių, arba po 100 iš 10,000. 
Labiausiai sergama Vilniuje ir Vilniaus rajone, Ukmergės 
rajone, Panevėžyje, Visagine.
...ir viesulas
VILNIUS, balandžio 7 d. Mažeikių rajono Tirkšlių mi
estelį nusiaubė praūžęs viesulas. ELTA pranešė, kad gam
tos kaprizo liudininkų teigimu, apie 16.20 vai. žaibų ir 
liepsnos nutviekstas Spurgonių kaimo miškelis tarsi pakilo 
į orą. Medžiai buvo akimirksniu išvartyti ir sulaužyti, o nuo 
pamiškės atskriejęs viesulas ėmė kilnoti naujųjų mūrinių 
namų stogus. Laimei, buvo išvengta žmonių aukų, nors 
nuniokotos mažiausiai devynios sodybos.
Nedarbas Lietuvoje
VILNIUS, balandžio 6 d. ELTA pranešė, kad kovo 
pabaigoje nedarbas Lietuvoje siekė 7,5 % ir išliko toks 
pats, kaip ir vasario mėnesį. Tuo pačiu, buvo įregistruota 
8600 laisvų darbo vietų. Didžiausias nedarbas buvo Ak
menės ir Šalčininkų rajonuose (16%), o mažiausias Kaune 
ir Prienuose (4%).
Estijos ekonomika lėtėja
TALINAS, balandžio 8 d. Laisvosios Europos radijas 
pranešė, kad, nors praėjusiais metais Estija buvo viena 
sparčiausiai pasaulyje augančių valstybių su 9% GDP, in
fliacija joje siekė 12,5 % arba beveik du kartus daugiau nei 
Lietuvoje. Šių metų pradžioje pasirodė ženklai, kad 
ekonomika ‘perkaito’ - pradėjo mažėti akcijų rinka, augti 
palūkanų nuošimčiai bankuose (nuo 8 iki 10 %).

Parengė Darius Furmonavičius
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Maskvos prievartavimo politika
Paul Goble
Rusijos vyriausybės kaltinimų ir gąsdinimo politika Latvi
jai turi tris politinius tikslus.

Pirma, ji siekia nubausti Rygą užjos Maskvai nepriimtiną 
požiūrį į rusų mažumą šiame krašte. Antra, ji sugalvota 
padėti naujajam Rusijos ministrui pirmininkui Sergei 
Kirienko gauti komunistų ir Dūmos paramą, tuos balsus, 
kurių jam reikia būti patvirtintam šiame poste. Ir trečia, tai 
yra dalis platesnės Rusijos politikos susilpninti buvusių 
sovietinių respublikų vyriausybes ir ekonomikas, jas izoli
uoti nuo vakarų ir priversti vakarų valstybes pakeisti jų 
greito integravimo į vakarietiškas organizacijas planus.

Akivaizdu, kad Latvija yra pirmasis šios kampanijos 
taikinys. Nuo 1991-ųjų Rusijos politinės figūros Maskvoje 
pakartotinai teigia, kad Latvija pažeidžia etninių rusų žmo
gaus teises, kadangi ji automatiškai jiems nesuteikė piliety
bės, kai kraštas iškovojo nepriklausomybę.

Priešingai, grįsdama fundamentaliais tarptautinės teisės 
principais, Latvija atsisakė suteikti pilietybę tiems indivi
dams ir jų palikuonims, kurie buvo įkelti į Latviją Sovietų 
okupacijos metu. Daugelis tų žmonių yra etniniai rusai, tad 
Rusijos politikai dažnai vaizdavo šią Latvijos poziciją, kaip 
‘rusofobiją’. Ir daugelis Maskvos vadovų reikalavo, kad 
Latvija pakeistų savo įstatymus, net ir tuomet, kai tarp
tautinės žmogaus teisių organizacijos patvirtino, kad 
Latvija yra teisi.

Tada, kuomet Latvijoje įvyksta kas nors, kas supykdo 
daugelį rusų, arba, kai Latvijos spaudimas, atrodo, gali 
suteikti Maskvai platesnę politinę naudą, kai kurie Rusijos 
politikai yra pasiruošę žaisti šia korta, nežiūrint kokia yra 
tikroji etninių rusų padėtis šiame krašte.

Visa eilė šių metų pradžios įvykių Latvijoje - pradedant 
Rygos atsaku į praėjusį mėnesį vykusią etninių rusų 
pensininkų demonstraciją, ir baigiant bombos sprogimu 
prie Rusijos ambasados praėjusios savaitės pradžioje - 
supykdė rusus ir sukėlė dabartinę kampaniją, nežiūrint to, 
kad kol kas nėra žinoma, kas iš tiesų stovi už šių įvykių.

Maskvos kaltinimai Latvijai ir grasinimai naudoti 
ekonominę galią prieš šią Baltijos valstybę jau turi žymių 
pasekmių. Latvija politiškai buvo susilpninta, vyriausybės 
koalicija suardyta, ir visuomenės nuomonė poliarizuota.

Dar daugiau, Latvija buvo ekonomiškai susilpninta, net 
gi Rusijai nepanaudojus ekonominių sankcijų. Nuo šios 
kampanijos pradžios, Rygos akcijų biržos rinka krito treč
daliu, investuotojai išskrido į saugesnius rojus, nežiūrint 
esamų Latvijoje ekonomikos pagrindų, kurie turėtų daryti 
kraštą jiems patraukliu.

Ši pastaroji kampanija geopolitiškai izoliavo Latviją: dar 
daugiau vakarų komentatorių bei vyriausybių nusiteikė 
priimti Rusijos kaltinimus, kaip pateikiamą tiesą ir juos 
matyti, kaip priežastį dėl ko negalima Latvijos greitai 
įtraukti į vakarietiškas organizacijas. Rusijos prezidento 
patarėjas Sergei Yastrzhembskii balandžio 9 d. pasakė, kad 
Maskvos pareiškimai ir veiksmai neturi sąryšio su reikalais 
už Latvijos, bet laikas ir šios kampanijos būdas perša kitas 
dvi priežastis, vieną - vidaus ir skubią, kitą - geopolitinę ir 
ilgalaikę.

Skubi, vidinė priežastis yra Rusijos prezidento Boris 
Yeltsin ir reformatorių, tokių kaip pirmasis ministro 
pirmininko pavaduotojas Boris Nemtsov, pastangos laimėti 
Dūmos paramą Kirienko. Aišku, kad atakuodami Latviją, 
prijausdami esminiam rusų nacionalistų siekiui - ginti et
ninius rusus užsienyje, jie gali atitraukti Rusijos vi

suomenės dėmesį nuo ekonominių sunkumų namuose ir 
laimėti komunistų ir nacionalistų paramą Dūmoje Kirienko.

Tačiau ilgalaikė, geopolitinė priežastis, atrodo yra 
svarbesnė. Atakuodama Latviją, Maskva bando pasiųsti gal
ingą ženklą visiems jos kaimynams - tai, kad ji laiko juos 
savo įtakos sferos dalimi, ir kad ji surado taktiką - ekonom
inį spaudimą - kuriam nepanašu, kad vakarai pasipriešintų, 
ypač kuomet Maskva teisinasi ‘žmogaus teisėmis’.

Ir ji nori pasiųsti lygiai tokį patį galingą signalą vakarams, 
kad Maskva imsis priemonių prieš šiuos kraštus, jei Europa 
ir JAV bandytų juos įtraukti į Vakarų organizacijas artimu 
laiku.

Jeigu Vakarų kraštai priimtų šiuos signalus, valstybės 
šalia Rusijos periferijos susidurtų su dar didesniais politini
ais ir ekonominiais sunkumais. Ir bet koks toks sunkumas 
padarytų gyvenimą dar labiau problematišką Rusijai ir 
Vakarams.

Iš anglų kalbos vertė Darius Furmonavičius

Patikslinimas
Pasklido daug pasišaipymų dėl M. Barėnienės straipsnio 
(EL Nr. 4) ‘Lietuva anglų spaudoje’. Spausdiname M. 
Barėnienės rankraščio originalą:

‘Pernai nusipirkau didžiulę storą anglų kalba The MacMil
lan Encyclopedia 1997 m. laidą.

Pirmiausia atsiverčiau Lithuania. Apie krašto sudėtį, 
ekonomiją, atrodo, gerai. Rašoma, kad Lietuva viduramži
ais buvo viena didžiausių Europos valstybių, 14 a. susijungė 
su Lenkija, ir prasidėjusi Jagiellon (jogailaičių - MB) dinas
tija, kol 18 a. Lenkija buvo padalyta.

Pažymėta, kad 1918 m. tapo nepriklausoma. Per 
paskutinę vokiečių okupaciją visiškai išnaikinti žydai. 1940 
m. įjungta į Sov. Sąjungą. Nacionalistų keliami neramumai 
įgalino paskelbti nekomunistinę Lietuvos respubliką su 
prezidentu dr. Vitautu Landsbergiu.’

Kai duktė paskelbė savo sužadėtuves, tėvas paklausė: - Ar 
tas tavo išrinktasis turi pinigų?

- O, jūs, vyrai, visi tokie pat! - pyktelėjo dukrelė. To 
paties jis klausė apie tave, tėti....

* * *
Ilgametis Britų socialistų partijos narys, gulėdamas mirties 
patale, pareiškė norą įstoti į Konservatorių partiją.

- Kodėl? Argi pagaliau nusivylei socialistais? - paklausė 
draugas.

- Ne! Noriu tik, kad mirtų dar vienas konservatorius!
* * *

- Koks skirtumas tarp psichologo, psichoanalitiko ir 
psichiatro?

- Psichologas stato oro pilis, psichoanalitikas jose gyvena, 
o psichiatras ima nuomą.

* * *
Kiekviena moteris, kol neišteka, galvoja apie ateitį; vyras 
apie ateitį pradeda galvoti, kai gauna žmoną.

* * *
Vienas lietuvis atsiduso:

- Ten gera, kur nėra mūsų!
- O kur dabar nėra mūsų? - paklausė kitas.

* * *
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Tegul kiekvienas lietuvis įsigyja lietuvišką pasą!
Lietuvos Respublikos pilietybės įgyvendinimo klausimai yra 
labai aktualūs Lietuvos išeivijai ir šiandien, praėjus 8 
metams po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Dar ne 
visi to norintys Britanijoje gyvenantys lietuviai spėjo ar 
sugebėjo įgyvendinti šią teisę bei gauti LR pilietybę patvirti
nantį dokumentą - LR pasą. Pagal turimus statistinius 
duomenis 1993-1997 m. buvo išduotas 7771 LR pasas 
užsienyje gyvenantiems lietuviams. Iš jų 140 pasų buvo 
išduoti gyvenantiems Britanijoje.

Neįgijęs LR pilietybės, lietuvis negali dalyvauti LR Seimo, 
Prezidento rinkimuose, paso neturėjimas ribojo legalaus 
buvimo laiką Lietuvoje, be LR paso negalima atstatyti nu
osavybės teisių į turėtą turtą prieškarinėje Lietuvoje. Daž
nai paklausiama: kodėl aš, lietuvis, gyvenęs daugelį metų 
tremtyje, toli nuo Tėvynės, bet niekada nepamiršęs jos, 
turiu dar kažką įrodinėti, pateikinėti popierius, dokumen
tus? Juk Lietuvos pilietybė, lietuviškas pasas man priklauso 
automatiškai!

Suprasdami šių argumentų emocinę logiką, mūsų tau
tiečių jausmus, norėtume vis dėlto pabrėžti, kad kiekvienoje 
valstybėje pilietybės įsigijimas nustatomas įstatymais. Tokį 
įstatymą priėmė dar LR Atkuriamasis Seimas, vėliau jis 
buvo tobulintas. Nepamirškime, kad yra nesąžiningų 
žmonių, kurie LR pilietybę norėtų įsigyti apgaulės būdu. 
Todėl tam tikros kontrolės, tikrinimo procedūros yra 
neišvengiamos.

Įstatymų laikytis privalu visiems, ypač ambasadų darbuo
tojams, atstovaujantiems savo valstybę užsienyje. Todėl 
norėtume priminti įstatymo tvarka nustatytas pagrindines 
Lietuvos Respublikos pilietybės įgyvendinimo sąlygas bei 
LR paso gavimo tvarką. . I

Asmuo, norintis įgyti LR pilietybę ir gauti lietuvišką pasą 
turi įrodyti, kad jis pats, ar jo vienas iš tėvų, ar vienas iš 
senelių buvo Lietuvos Respublikos pilietis nuo 1919 m. 
sausio 9 d. iki 1940 m. birželio 15 d. Dokumentai, įrodantys 
turėtą LR pilietybę, yra: LR vidaus ir užsienio pasai išduoti 
iki 1940 m. birželio 15 d.; Lietuvos Respublikos užsienio 
pasai išduoti LR diplomatinėse atstovybėse po 1940 m. 
birželio 15 d; dokumentai apie tarnybą kariuomenėje ar 
darbą valstybės tarnyboje; gimimo liudijimai arba kiti doku
mentai, kuriuose tiesiogiai nurodyta apie turėtą LR pili
etybę. Jeigu šių dokumentų nėra, gali būti pateikiami: doku
mentai apie mokymąsi, darbą, gyvenimą iki 1940 m. birželio 
15 d; priesaikinis pareiškimas, patvirtintas notaro arba LR 
diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos pareigūno; 
notaro patvirtinti trijų LR piliečių, kurie patys turėjo LR 
pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., paliudijimai apie asmens 
turėtą pilietybę; užsienio valstybės paso patvirtinta kopija ir 
kiti dokumentai.

Kartu su dokumentais, įrodančiais turėtą LR pilietybę, 
asmuo turi pateikti 4 nuotraukas (visas vienodas), 
tvarkingai ir išsamiai užpildytus prašymą, pareiškimą ir 
pasižadėjimą. Šie dokumentai būtinai turi būti pasirašyti. 
Jeigu asmuo yra keitęs ar atsisakęs savo lietuviškos 
pavardės ar vardo, jis turi pateikti vardo ar pavardės at
sisakymo ar keitimo dokumentus. Dažnai pasitaikanti 
klaida pildant anketas pasui gauti yra ta, kad pareiškime 
nurodoma sena lietuviška pavardė, kurios asmuo yra at
sisakęs arba ją pasikeitęs. Visiškai suprasdami norą turėti 
įrašytą lietuvišką vardą ir pavardę į LR pasą norėtume 
pastebėti, kad pagal bendras teisines nuostatas yra naudoja
mas vienas vardas ir pavardė visuose tapatybę patvirtinanči
uose dokumentuose, įskaitant ir pasą.

Jeigu asmuo nori, kad pase būtų įrašyta jo tautybė, jis

prašymo 5 punkte turi išbraukti žodį “neįrašyti”, po to 
parašyti tautybę ir pasirašyti. Priešingu atveju, asmuo 
išbraukia žodį “įrašyti” ir pasirašo.

Nuo 1940 m. praėjo jau daugiau kaip pusė amžiaus todėl 
ne visi išsaugojo savo lietuviškus dokumentus. Kai kurie 
lietuviai dėl įvairių priežasčių Lietuvą paliko visai be doku
mentų. Tokiu atveju yra nustatyta dokumentų pareikalav
imo forma, kurią užpildžius galima savarankiškai ar per 
ambasadą Londone užklausti LR archyvus dėl reikalingų 
dokumentų. Gavus neigiamą atsakymą, galima ambasadoje 
užpildyti detalesnę dokumentų pareikalavimo formą ir vėl 
siųsti paklausimą į Lietuvą. Jeigu asmeniui nepavyksta 
surinkti visų reikiamų dokumentų, diplomatinė atstovybė 
ar konsulinė įstaiga gali kreiptis dėl pilietybės fakto nus
tatymo į Pilietybės reikalų komisiją. Pilietybės komisija 
teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas. Galutinį 
sprendimą priima Migracijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos.

Ilgi terminai laukiant paso išdavimo (2-4 mėnesiai) pa
prastai sukelia daugelio išeivijos lietuvių nepasitenkinimą. 
Paso gavimo procedūra iš tiesų yra sudėtinga. Dokumentai 
turi praeiti per kelias institucijas - ambasadą, Užsienio 
reikalų ministeriją, Migracijos departamentą. Pagamintas 
pasas vėlgi keliauja iš Migracijos departamento į Užsienio 
reikalų ministeriją ir tik tada jis patenka į ambasadą. Pasai 
paštu nesiunčiami saugumo sumetimais, o tai vėlgi užima 
laiką. Kartais pats pareiškėjas nepateikia visų reikiamų 
dokumentų. Pasitaiko ir tokių smulkmenų, kaip vienos 
nuotraukos trūkumas, dėl ko pasas negali būti pagamintas 
laiku.

- Daugelis užsienio valstybių pasus išdavinėja ambasadose 
ar konsulinėse įstaigose. Ir LR ambasada Londone pateikė 
savo pasiūlymus dėl tokios tvarkos įvedimo. Nežinia ar 
mūsų pasiūlymams dėl pasų išdavimo ambasadose bus 
pritarta, tačiau kol kas norisi paprašyti, kad išeivijos lietu
viai labai įdėmiai ir atsakingai pildytų pilietybės įgyvendin
imo anketas bei pateiktų ambasadai visus reikiamus doku
mentus. Savo ruožtu stengsimės kiek galima greičiau per
duoti tinkamai sutvarkytus dokumentus į Užsienio reikalų 
ministeriją, o gavus pasą, nedelsiant informuoti apie tai 
savininką. Visais klausimais, susijusiais su Lietuvos Re
spublikos pilietybės įgyvendinimu, prašome bet kada kreip
tis j ambasados konsulą - I sekretorių Giedrių Mickūną, 
telefonais 0171 486 6401, 486 6402. Priėmimo valandos 
pirmadienį - penktadienį, 10-1 p.m. Maloniai jums 
padėsime.

Nuoširdžiai norėtume, kad kuo daugiau Didžiosios Bri
tanijos lietuvių pasinaudotų teise gauti Lietuvos Respub
likos pilietybę. Tegu kiekvienas lietuvis įsigyja lietuvišką 
pasą. Tai sudarytų galimybe aktyviau dalyvauti mūsų šalies 
politiniame gyvenime, pademonstruotų gyvą, nenutrūk
stamą ryšį su mūsų visų mylima Tėvyne.

G.Mickūnas,LR ambasados Londone konsulas
M. K. Čiurlionio sonatos skambės Londone
Š. m. gegužės 19 - 22 d. d. Londone lankysis LR Seimo 
pirmininkas prof. V. Landsbergis. Jis apsistos Lietuvių 
namuose, kur numato susitikti su D. Britanijoje gyvenanči
ais tautiečiais. Oficialioje vizito programoje numatyti susi
tikimai su Bendruomenių rūmų spykere, Parlamento 
komitetų, Užsienio reikalų ministerijos vadovais. Profeso
rius taip pat skaitys paskaitą RUSI institute.

Vizito metu bus pristatytas kompaktinis diskas ‘Vytautas 
Landsbergis skambina M. K. Čiurlionio sonatas fortepi- 
jonui.
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Kam reikalinga Sodyba?
Po savo straipsnio ‘EL’ Nr. 7 susilaukiau pastabų, kad 
neparašiau apie D. Britanijos Lietuvių jaunimo sąjungos 
veiklą Sodyboje. Turėjau tai galvoje ir norėjau atskirai 
parašyti.

Neikime toli į praeitį. Dabartis rūpi. Žinias ėmiau iš 1997 
m. anglų kalba leidžiamo ‘Lynes’.

Neminėsiu jaunų žmonių nei vardų, nei pavardžių.
Kovo mėn. ‘Lynes’ yra skelbimas, kad vienas buvęs Jau

nimo sąjungos narys pasižada supažindinti atvažiuojantį 
jaunimą su Bradfordo kultūra ir naktiniu gyvenimu. 
‘Vyties’ klubas jiems rengia vakariene. Toks susitikimas 
tikrai įvyko (kiek jų dalyvavo - neparašyta - M.B.). Neradau 
aprašyme ką nors ypatinga, tik žinomą faktą, kad Brad
fordo lietuviai buvo malonūs ir skaniai pavaišino.

Sekminių proga jaunimas prekiavo Sodyboje, surinko 
£115. Kaip suprantu, ‘Gimtinė’ yra atskiras vienetas.
Lithex
Rugsėjo numeryje rašoma, D.B. Jaunimo sąjungoje dabar 
yra 20 narių (iki 35 m. - M.B.). Kaip rašoma, maždaug 25 
kartą susirenkama į tradicinį Lithex generalinį suvažiav
imą, kuriame bus seminarai, diskusijos, barbeque ir disko.

Suvažiavo 20 esamų ir buvusių narių. Atvažiavo buvę 
žymūs vadovai Vidas Puodžiūnas su žmona ir dukrele iš 
Kanados, TV programos ‘Cry for Home’ nepamirštamas 
dalyvis Algis Kuliukas su sūneliu, G. ir S. Jakimavičiai ir 
kiti. Mano apskaičiavimu, 7 nariai ir 13 buvusių narių. 
(Prašau pataisyti, jei suklydau - M.B.).

Liūdna, kaip rašo ‘Lynes’ korespondentas(-ė), kad tik 10 
jų klausėsi rimtosios dalies, kiti 10 kažkur paklydo saulės 
suvilioti ir nepajėgė išsėdėti ir klausytis kalbų kambaryje, 
kai saulė šviečia.

Vis dėlto tie 10 esamų ir 
buvusių narių išsėdėjo kam
baryje. Kun. A. Geryba 
palinkėjo sėkmės. Studentas 
iš Lietuvos supažindino su 
studijų tvarka bei skirtumais 
Anglijos ir Lietuvos aukšto
siose mokyklose. Čia su
laukta apsčiai klausimų. 
Vadovė supažindino su knyga 
‘Britanijos lietuviai 1947 - 
1973’. Apgailėtina, rašoma 
‘Lynes’, kad ir vėl nesusi
laukta dalyvių klausimų. 
Trumpa kavos pertrauka, ir 
tie 10 rimtosios dalies klausy
tojų prisijungė prie kitų 10, 
kurie jau seniai malonėjosi 
Sodybos saulėje.

Į restoraną, pasirodo, visi 
20 atėjo kartu valgyti. Tai bu
vusi maloni vakarienė. Kore-
spondentas(-ė) nuotaikingai 
supažindina su dalyviais. 
Viename įžiūrėjo Noel Cow
ard, kitos elegantiškumą, 2 
kiti kaip lašas į lašą Errol 
Flynn ir James Bond. Dar 
kitas tikras Salvador Dali, na, 
sakykim, užraitytais ūsais, pa

sitikintis savimi, žinodamas mergaičių žavėjimąsi juo, dar 
pamatė Dorothy Lamour ir žavingas valas - tenoras, kurio 
vardą užmiršo korespondentas(-ė).

Linksmumas dar tęsėsi, kai laikrodis rodė jau vidurnaktį. 
Likusiems tada pasiūlyta paplaukioti baseine, ir visi 
pasileido mėnulio apšviesta lanka į baseiną, kuriame pas
inėrė vidurnakčio mėlynumo vandenyje...

Sekmadienio rytą visi atsikėlė ‘full of beans’ (ne pilni 
pupų, bet pailsėję, žvalūs, judrūs - M.B.) ir susirinko kun. 
A. Gerybos atnašautose šv. Mišiose.

Po mišių (kažin keli rimtieji svarstė? - M.B.) prasidėjo 
rimtoji dalis. DBLS jaunimo komitetas svarstė, kaip pam
inėti DBLS 50 metų sukaktį. (Nottinghame jubiliejuje daly
vavo ‘sadly, very few youngsters’ - keletas jaunuolių - 
‘Lynes’ Nr. 18, 1997 m. - M.B.). Jaunimas diskutavo, kas 
turi būti įdėta į tą 50 m. jubiliejinę kapsulę ir kur ją pakasti 
Sodyboje. Tą svarbų dalyką galutinai nutarti turi naujai 
išrinkta valdyba.

Vienas ten buvęs jaunuolis (ne atstovas - M.B.) pasakojo 
apie buvusį IX PL Jaunimo kongresą Amerikoje, kuriame 
buvo pareikštas noras, kad Britanijoje būtų surengta lietu
vių kalbos savaitė. (Tokia savaitė įvyks 1998 m. Tam 
reikalui P. B. Varkala jau paaukojo £300 - M.B.). Siųsto 
atstovo aprašymo tebelaukiama.

Ižde esama £400. Pasidžiaugta, kad aukų pirmą kartą 
nebuvo prašyta ir iš nieko negauta. Finansiškai jie neprik
lausomi.

Ogi Lithuanian airlines 2 bilietai Vilnius ir atgal £500 
vertės buvo gauti už dyką - paaukoti jaunimo loterijai 
Sekminių metu. Ir tai ne pirmas kartas. Tik kiti loterijos 
bilietų laimikiai - tas viskės galonas ir dar litras viskės - 
nemalonu skaityti. Argi mes čia tokie jau girtuokliai? Lo
terija davė £80 gryno pelno.

Tęskime toliau. Išrinkta nauja 4 jaunuolių valdyba, ku
rios ryšininkas 15 metų berniukas. Jaunimo sąjungos nari-

6



ais gali būti 16 - 35 m. asmenys. Kiti 3 valdybos nariai - buvę 
nariai. (Prašau pataisyti, jei klystu - M.B.).

Ateities veikimo plane numatyta tradicinė Kūčių 
Vakaronė, tradicinė Halloween party lapkričio mėn. Sody
boje. Kalbėta apie busimąsias Dainų ir Sporto šventes Li
etuvoje. Ieškoma naujų narių, ieško jų ir ‘Gimtinė’. Tada 
pabendravimas ir t.t. Apie labdarą ir paramą Lietuvai buvę 
ir esami nariai, atrodo, nekalbėjo.

Jaunimo tradicinės Kūčių Vakaronės aprašymo neradau. 
Vadinasi, ji neįvyko. Tik vėliau išspausdinta žinutė, kad 
Kūčios bus Lietuvių namuose Londone. Ir ten nebuvo. Tada 
susidomėjau tradiciniu Halloween Sodyboje.
Halloween
Tai anglų festivalis, pradėtas praktikuoti pagonybės laikais 
ir iki šiol išlikęs paprotys su dvasių apsilankymais namuose, 
su vėlių veidais, demonais, kuriuos čia atstoja išskaptuotas 
arbūzas ar griežtis su degančia žvake vidury. (Tas metas 
lietuviams - krikščioniška tradicija: mirusiems pagerbimo 
šventė - M.B.).

1997 m. lapkritį ‘Lynes’ išspausdino dalyvavusios Hal
loween anglės laišką, pavadintą ‘Jane Austen country’. 
Laiško autorė susidarė įspūdį, kad Headley Park labai 
panašus į rašytojos Jane Austen pavaizduotąjį. Pastatas ne 
toks senas, kaip ji įsivaizdavusi, bet tikrai didelis. Pasveikino 
ją grupė malonių žmonių. Popietinis pasivaikščiojimas buvo 
truputį purvinas ir painus, bet ji galvojo, kad būtų čia gera 
vasarą, galėtų ir pastovyklauti ir pasėdėti ant rąsto prie 
upelio. Galvoja tikrai atvažiuoti, nes stovyklauti čia būtų 
‘brilliant’!

Iš tikro, kodėl jaunimui nesusirinkti? Kaip matome, viskas 
papiginta. Lova, pusryčiai tik £12. Įdomu kiek mums, 
pensininkams, kainuoja? . ,iX *

Bet grįžkime prie tos anglės. Rašo ji, kad laužas buvo 
įspūdingas, bet kuriant jį, susirūpinusi gamtos mylėtoja mer
gaitė klausė, ar buvo patikrinta ar nebuvo sulindę po laužu 
ežiai? (Jeigu buvo - rėkti negali - gyvi iškepė - M. B.) 
Raketos buvo įspūdingos. Pastatų vidus, Halloween disko 
salė, kaip ji rašo, puikiai išdekoruota visur voratinkliais, 
dvasiomis, o raganiaus kostiumas buvo Halloween viršūnė - 
žvaigždė!

Halloween disko - šokiai salėje buvo puikiai suorga
nizuota.

Kambarys, kur anglė apnakvydinta su malonia mergaite, 
buvo gražus. Kaip ji rašo, iki 3 vai. nakties dar tebesiautėta. 
Ji prisipažino, kad nebeturėjusi energijos tęsti toliau ir 
panėrusi galvelę po duknom daug anksčiau negu visi kiti.

1998 m, balandžio 16 d, Europos Lietuvis Nr. 8 7
Čia aš giliai įsižeidžiau. Jei anglę, kaip baltą plunksnelę, 
būtų nusinešęs geležiniame glėbyje milžinas pagonis lietu
vis, na, sakyčiau, būtų lietuviška ir t.t.

Kiek buvo tame Halloween susirinkę - neparašyta, bet 
1996 m. Nr. 10 sakoma, kad buvo vietinių, Londono lietu
vių ir nemaža ‘our regular crowd’ (būrys nuolatinių). Tada 
surinkę £90 savo iždui.

Tai tokia jaunimo metinė veikla. Žinau, kad Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje būna rengiami jaunimo vadovams kursai. 
Negirdėjau, kad kas nors iš Anglijos juose dalyvautų. Iš 
viso atrodo, kad jaunimas tvarkosi pagal buvusių narių ir 
tėvelių instrukcijas. DBLS nariai gali būti nuo 18 m, Jauni
mas turi ir linksmintis. Ir mes tikime, kad š. m. jų veikla bus 
pilna lietuviškumo.
Darykimės išvadas
Jau minėjau, kad 1997 m. jaunimo narių buvo 20. Atsiver
skime knygos ‘Britanijos lietuviai 1974 - 1994’, 54 psl. Ten 
rasime 1991 m. fotografiją, kai jaunimas šventė savo orga
nizacijos 10 metų jubiliejų. Matyti 12 asmenų, ir matyti 
senimo. Rašoma, kad tame pobūvyje dalyvavo daugiau 
kaip 20 buvusių. Vadinasi, jaunimo organizacijos narių ir 
asmenų taip pat apie 20 buvo! Tai ir kyla toks klausimas: 
kam laikoma Sodyba?

Pensininkai nėjo ir neis ten gyventi. Dėl nepatogumo 
pasiekti Sodybą, važinėjo tik tie, kurie turėjo automobilius. 
Tai ar laikysime Sodybą tai 20 narių turinčiai Jaunimo 
sąjungai? Ar tai Halloween ‘regular crowd’? (nuolatiniam 
būriui), ar tiems turintiems automobilius?

Rimtiems klausimams svarstyti rimtas lietuviškai 
susipratęs jaunimas turi Londone 3 vietas, Nottinghame - 
1, Bradforde -1, Manchesteryje - 1, Škotijoje - 1, iš viso - 7 
vietas! Suras vietos ir visokioms linksmybėms su savivaldy
bės leidimu. Kaip matome, Sodyba lietuviškiems reikalams 
netarnauja. O pagaliau kam mums, lietuviams, reikia tų 
Halloween, kam deginti Guy Fawkes baidyklę, kam švęsti 
anglų poeto šimtmetį ir t.t.? Koks čia tikslas mums, lietuvi
ams? Mes turime savo asmenybių ir tradicijų!

Sodyba reikalinga Lietuvai, tai steikim D. Britanijos 
vardo mokyklą Lietuvoje. Būkite tikri, su kokia begaline 
meile sutiks toji mokykla dabartinio jaunimo vaikų vaikus, 
vaikaičius, o jie, atvykę aplankyti jos, su pasididžiavimu 
kalbės: štai mano tėvas, mama, seneliai, dėdės ir tetos, 
žodžiu, giminaičiai įsteigė šią mokyklą.

Padėkite, jaunimo vadai, tėveliai ir jaunime, įgyvendinti 
šią įdėją!

Toks siautulys, triukšmas, tranki disko muzika naktį iki
ryto, o juk to paties pastato viršuje gyvena keli 
pensininkai. Jie gi turi pailsėti. Yra ligotų. Tai kank
inimas senų žmonių. Taip vyksta metai iš metų. 
Tokių party, tikriausiai, daugiau būna. Direktoriai 
turi žinoti. Net direktoriai paskirti buvo Sodybai 
tvarkyti. Ačiū anglei, kad ir mes sužinojome. Atsi
menu, per skautų stovyklas Juozas Maslauskas jau 10 
vai. vakare varydavo lauk iš baro dainuojančius. Ir 
išeidavome.

Argi Halloween viskas buvo angliška? Pagal mūsų 
anglę, atrodo, buvo ir Lietuvos istorijos. Begrimz- 
dama į miegus, mūsų simpatiškoji anglė porina to
liau, kad paskutinis jos atsimenamas dalykas buvo du 
dideli gremėzdiški vikingai, kurie 5 a. okupavo Li
etuvą (čia ji dar suspėjo pagalvoti, kad galima bus 
surengti ‘fancy dress party’!). Taigi, tie du 
gremėzdiški vikingai gali ją užsimesti ant nugaros ir 
pabėgti su ja bet kada.

M. Barėnienė
Lietuviu, namu Maironio šeštadieninė mokykla ridena margučius
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Pasaulio lietuvių bendruomenė
Šarūnas Raudys - tarptautinis metų žmogus
Vytautas Statulevičius, akademikas
Kembridžo tarptautinis biografinis centras ‘Tarptautiniu 
metų žmogumi’ 1997/1998 metais išrinko Lietuvos infor
matikos mokslų specialistą, Matematikos ir informatikos 
instituto darbuotoją Šarūną Raudį.

Profesoriaus Šarūno Raudžio polinkis mokslams 
išryškėjo jam besimokant Panevėžio Balčikonio vidurinėje 
mokykloje: jis po du kartus buvo Respublikos jaunųjų 
matematikų bei fizikų olimpiadų nugalėtoju bei prizininku. 
1963 m. su pagyrimu baigęs Kauno politechnikos institutą, 
dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos Specialiame 
konstravimo biure, vėliau įstojo į Lietuvos mokslų 
akademijos Fizikos ir matematikos instituto aspirantūrą, 
kur vadovaujant akademikui L. Telksniui parengė ir 1969 
m. apgynė SSSR kandidato, o 1978 m. ir daktaro disertaci
jas. Nuo 1980 m. - Matematikos ir informatikos instituto 
Duomenų analizės skyriaus vedėjas.

Glaudžiai bendradarbiaudamas su minėto instituto bei 
Maskvos universiteto tikimybininkais ir statistikais, Šarū
nas Raudys sukūrė statistinių klasifikatorių mokymo 
teoriją. Tiriamų matematinių modelių analizei jis pirmas 
pasaulyje pradėjo naudoti asimptotiką, kai vienu metu 
auga tiek modelio sudėtingumas, tiek mokymo duomenų 
kiekis - jo 1967 m. straipsnis buvo paskelbtas trejais metais 
anksčiau nei Maskvos universiteto A. N . Kolmogorovo 
statistinių metodų laboratorijos darbuotojo A. Deevo dar
bas šia tematika. 1970 m. Š. Raudys pirmas suformulavo ir 
pagrindė vadinama ‘žirklių efektą’ algoritmų mokymų 
teorijoje, teigiantį, kad esant mažam mokymo duomenų 
kiekiui reikia naudoti paprastus mokymo algoritmus, o kai 
jų daug - sudėtingus.

Prieš dešimt metų mokslininkas susidomėjo dirbtinių 
neuroninių tinklų teorija. Pasak Pasaulinės neuroninių tin
klų asociacijos prezidento profesoriaus Schun-ichi Amari 
(Japonija), ‘jo rezultatai jau tapo klasika’. Š. Raudys par
odė, kad neurono matematinis modelis evoliucionuoja bes
imokant, t.y. nuo paties paprasčiausio statistinio modelio 
pereina prie vis sudėtingesnio. Šiuo metu mokslininkas 
tiria daugiasluoksnių neuroninių tinklų mokymo ypatumus, 
taiko savo sukurtą metodologiją svarbių gamybos 
ekonomikos, imunologinio senėjimo reiškinių senėjimo 
analizei.

telektualų’. Šiuo metu profesorius Š. Raudys yra bene 
produktyviausias informatikos srityje dirbantis mok
slininkas Lietuvoje: vien 1997 m. jis parašė monografiją ir 
įteikė tarptautinei Vakarų mokslinei spaudai dešimt straip
snių, dauguma jų jau priimti ir bus išspausdinti infor
matikos žurnaluose.

‘Lietuvos aidas’, 1998.03.18. Nr. 52

Česlovas Valdemaras Obcarskas

Palėpė
Poeto Vlado Šlaito atminimui
Pro ilgą metų virtinę ir rudeninį vėją
Matau tave aš vėl, o Mančesteri mielas!
Čia tavo fabrikuos aš sukdavau plienines vielas, -
Dabar man tavo veidas rodos pragiedrėjęs.
Tiek daug jau metų praeities nuslinko,
Kai vaikščiojau aš tavo gatvėm jaunas ir žvalus,
Ir Prestwichy žiūrėdavau į žydų sinagogos užrašus keistus, 
Man nesuprantama kalba hebrajų užrašytus.

Tai ten miestely Eccles tave, brangus Vladai sutikau.
Trečio aukšto namo pilkoje palėpėj
Tu man skaitydavai savo sukurtas eiles,
Kalbėdavai apie Niliūno, Aisčio, Nagio, Kėkšto 
Poeziją, ir kaip gyvenimą vertingai šioje žemėje gyvent, 
Ir jį mylėt.

Nottinghamas
Prie miesto vartų jau pavasaris, ir vėjas
Atklydęs iš toh, vis šaukia neramus; -t
Jis blaškos po laukus, keliauja per alėjas,
Ir eidamas paglosto medžių pumpurus jaunus.

Aš stoviu prie Nottinghamo pilies varinių vartų,
Žiūrėdamas į tolumas skaidrias,
Čia joj lankiausi jau ne vieną kartą
Ir realybėj, ir sapne.

Lėtai į Šiaurės jūrą plaukia Trento upė;
Gelmėj jos atsispindi miesto bokštai ir dangus,
Ir baltos gulbės nardo vandeny,
Ir garbanoti gluosniai palaidais plaukais
Lėtai linguoja upės pakrašty.

Š. Raudžio moksliniai rezultatai gerai 
vertinami pasaulyje. Jie cituojami 
daugelyje užsienio mokslininkų straip
snių ir monografijų, jis dividešimties 
stambių tarptautinių mokslinių konfer
encijų kviestinis pranešėjas, programinių 
komitetų narys, kelių prestižinių tarp
tautinių mokslinių žurnalų, leidžiamų 
Lietuvoje, Rusijoje, JAV, redkolegijų 
narys. Moka rusų, anglų, prancūzų, vok
iečių kalbas, dirbo mokslinį darbą bei 
skaitė paskaitas iškiliuose JAV, Angli
jos, Prancūzijos, Olandijos, Turkijos, 
Japonijos moksliniuose centruose. Keli
olika jo mokinių apgynė daktarų dis
ertacijas, dalis jų užsienyje (Rusijoje, 
Ukrainoje, Turkijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje). 1997 m. Kembridžo tarp
tautinis biografinis centras įtraukė jo 
pavardę į žinyną ‘Kas yra kas tarp in-

Ambasados patarėjas A. Brūzga bando margučių stiprumą
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Skaitytojai rašo
Suvažiavimui artėjant
DBLS Suvažiavimas jau čia pat. Atrodo, vėl nebus ra
mus: laukia įvairios rezoliucijos, priimta naujų narių. 
Išeitų, jog Sąjunga didėja. Deja, gaila, kad tiems nau
jiems nariams lietuviški reikalai, tokie, kokius mes 50 
metų puoselėjom, nė motais. Kiek žinau, jau turime 19 
skyrių. Didžiulis Sodybos skyrius skilo į 3. Senasis pasi
vadino Hampshire skyrium, naujasis - Sodo, o neprita
pusieji įsteigė Ralingo. Spėju, kad oficiali lietuvių kalba 
tik viename skyriuje.

Iki šiol vis dar nesibaigia prikaišiojimai dėl naujųjų 
namų pirkimo. 1996 m. sausio 6 d. Nottinghame įvyko 
specialus suvažiavimas Lietuvių namų pardavimo ir nau
jųjų pirkimo reikalu. Už pardavimą pasisakė 7680, prieš 
- 629 balsai. Spalio 26 d. Tarybos suvažiavimas Notting
hame savo rezoliucijoj patarė CV nepirkti naujų namų 
iki sekančio DBLS visuotinio suvažiavimo. Nė kiek 
nepažeisdama Tarybos statuto, Valdyba nepriėmė to 
patarimo ir 1997 m. vasario 28 d. mūsų laikraštyje 
paskelbė, kad naujieji Lietuvių namai jau užpirkti. Ir 
nepadarė klaidos. Ieškant namų, o ir prieš kiekvieną 
pirkimą šaukti Visuotinius suvažiavimus būtų kvailystė, 
nes besiginčijant, per tą laiką, kiti būtų nupirkę.

Toj pačioj Tarybos rezoliucijoj klausiama, kur pirkti 
tuos namus: ar Londone, ar vidurio Anglijoj, ar iš viso 
nepirkti - pinigus laikyti banke, o Sąjungos centrą 
perkelti Sodybon. Taigi visi pasenom ir važiuojam į 
Sodybą karšti! ......... _ u -

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, turime turėti 
Sąjungos centrą Londone. Tam ir nupirkti geram 
Ealingo rajone nauji namai: netoli oro uosto, lengvai 
surandami, arti trijų požeminio traukinio linijų. Lietu
voje jau žinomas namų adresas. Kasdien telefonu ar 
faksu prašo informacijos, užsisako kambarius. Gegužės 
vidury apsistos ir Seimo pirmininkas p. V. Landsbergis 
su palydovais.

Labai abejoju, ar revoliuciniu būdu sudariusi valdybą, 
naujoji komanda sugebėtų išlaikyti tą lietuvišką centrą, 
ar be algų dirbtų ir leistų ‘Europos lietuvį’?

Dabar šiek tiek apie tą garsųjį Pirmąjį skyrių. Nueik 
tik sekmadienį Lietuvių bažnyčion, o po pamaldų sve
tainėn, ir išgirsi: ‘Neskaitykit ‘Europos lietuvio’, neikit į 
tą ‘Kremlių’ (Lietuvių namus), neikit į jokius Sąjungos 
renginius!’ Netgi Vasario 16-osios minėjimas buvo 
boikotuotas, nes Sąjunga rengė.

Varydami tokią propagandą, patys save žeminat! Ne
manau, kad suvažiavę atstovai atkreips rimtą dėmesį į 
jūsų rezoliucijas.

Jau 1997 m. kovo 22 d. gudruolių komanda buvo 
paskelbusi savo direktorių pašalinimo rezoliuciją. Nau
jais direktoriais skyrė save ir pasirašė: Paulius Dobrovol
skis, Vladas Gedmintas, Virginia Juras, Paul Marke
vičius, Jonas Podvoiskis ir Živilė Ilgūnaitė. Žinome, kuo 
viskas baigėsi. Kažin kodėl Pirmojo skyriaus rezoliucijoj 
palikti tik trys: Jonas Podvoiskis, Paul Markevičius ir 
Virginia Juras. Čia turbūt gudresnė strategija.

Įdomūs jaunojo Podvoiskio samprotavimai ‘EL’ Nr.6.

Prisiminęs Sodybą kiauru stogu, baiminasi, kad jaunoji 
karta liks tuščiom rankom. Mielas Jonai, buvom ir mes 
jauni, ir negavom jokio palikimo. Viską padarėme savo 
darbu. Ir štai turime dviejų milijonų vertės turtą. Argi 
paliksime tiems, kurie net padėkoti lietuviškai 
nemokės? Dabartinis mūsų jaunimas neturi į jį jokios 
moralinės teisės. Menka nauda Lietuvai iš saujelės 
nenutautėjusių lietuvių. Garbė tik jiems patiems ir jų 
tėvams!

Kol dar laikome Sodybą, nekiškime per greit ir per 
daug finansų. Pirma eilė stogui. Mažesnius remontus 
palikti pačiai Sodybai. Juk, rašo, pelnas padidėįo. Dau
giausia ja įdomaujasi jaunimas. Jeigu jau mokslus baigę 
jaunieji mūsų profesionalai numato Sodybai šviesią 
ateitį, tegul jie patys investuoja pinigus ir spartina jos 
veiklą. Manau, su CV jie galėtų susitarti?

Šių metų suvažiavime pagal rotacinę tvarką bus 
renkami 2 nauji CV nariai. Pirmasis skyrius bandys 
pašalinti demokratiškai išrinktą Valdybą ir kelti chaosą. 
DBLS skyrių atstovai turi rimtai įsigilinti į esamą padėtį 
Sąjungoje ir atmesti įvairius nepagrįstus kaltinimus. 
Dabartinėje CV tik vienas narys peržengęs 75-erius. 
Niekas neprieštaraus prieš jaunųjų kandidatų 
išrinkimą. Būtų nelaimė Sąjungai, jei ‘revoliucinė ko
manda’ pasiektų savo tikslą. Kas atsitiktų su DBLS 
centru Londone, jos laikraščiu, ryšiais su Lietuva?

V. Keris

Tik baigęs rašyti šią trumpą apžvalgėlę, gavau ‘Lynes’ 
velykinį numerį. Pranešime apie įvyksiantį DBLS su
važiavimą, perskaičiau tokį tvirtinimą: ‘Skaitytojai jau 
matė Sąjungos ir akcininkų narių nepasitenkinimą, 
išreikštą ‘Lynes’ straipsniuose dėl DBLS ir LNB reikalų 
vedimo įvairiais požiūriais. Namas Freeland Rd. yra 
kaip privatus viešbutis, bet ne bendruomenės centras. 
Daug pinigų išleista ir vis dar leidžiama įrengimams, tuo 
tarpu Sodyba, kuri yra tikras Lietuvių bendruomenės 
centras, atrodo, yra ‘užmiršta’ ir jos ateitis neužtikrinta’.

Niekas nepasirašė šio pranešimo anglų kalba. Išeitų, 
jog tai pačios redakcijos nuomonė. Kyla klausimas, 
kodėl taip daroma ir klaidinamas lietuviškai neskaitan
tis jaunimas? Ne kartą mūsų laikraštyje buvo rašyta apie 
D. Britanijos Lietuvių centrą Londone. Nėra reikalo čia 
vėl kartoti. Suvažiavę atstovai galės pasisakyti, ar tas 
centras turėtų būti Sodyboj. Žinoma, angliškai 
kalbančiam jaunimui daug įdomiau turėti savo klubą 
Sodyboj, ir taip visą laiką ‘Lynes’ peršama įems ta 
mintis. Į

Kažkodėl ‘Lynes’ nepatinka ‘viešbučio’ pavadinimas. 
Juk ir senuose namuose buvo viešbutis. Ten gyveno 
įvairių tautybių nuolatiniai nuomininkai. Su jais buvo 
daug vargo. Kai kurie laiku nesusimokėdavo, nelengva 
būdavo ilgiau įsigyvenusius iškraustyti. Dabar tos prob
lemos nėra. Reikalui esant, galime visus kambarius 
panaudoti tik lietuviškiems reikalams, kaip,^pvz., Su
važiavimo metu.

- V.K.
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Kronika
Londonas
Margučių vakaronė Lietuvių namuose
Nors ir šaltokos buvo Velykos, bet antrosios dienos mar
gučių vakaronė Lietuvių namuose praėjo labai šiltai ir 
įdomiai. Apie 40 svečių užėmė visus staliukus salėje. Ypač 
krito į akis gražus būrys jaunimo iš Lietuvos.

Ponios M. Barėnienės parinktą velykinių skaitymų pro
gramėlę atliko Žydra ir Laima, o meniškos sielos ponia 
Bukauskienė paskambino, padeklamavo ir pravedė ben
dras dainas.

Pasivaišinta dalyvių suneštais užkandžiais ir gėrimais, 
kurių buvo tikrai per daug: įvairūs sumuštiniai, pyragai ir 
tortai, krūvos margučių ir kitokie skanumynai. Trys graži
ausi margučiai buvo premijuoti. Išbandytas ir margučių 
stiprumas, tik ne tų pačių gražiųjų.

O kai pagaliau atėjo laikas skirstytis, nelengva buvo at
sisveikinti ir atsibučiuoti. Visi pageidavo, kad panašių 
renginių Lietuvių namuose vyktų dažniau. Ir visi sakė ne 
sudie, bet iki pasimatymo!

Dėkojame mūsų ponioms ir panelėms, ypač p. Rūtai, 
kurių rūpesčiu ir darbu taip smagiai užbaigėm šventes.

Buvęs
DBLS Centrinio skyriaus susirinkimas
Metinis Centrinio skyriaus susirinkimas įvyko 1998 m. kovo 
22 d. naujuose Lietuvių namuose, 17 Freeland Rd., Lon
don W5 3HR. Susirinko dešimt asmenų, susirinkimo 
atidarymas buvo atidėtas iki 14.30 vai. Susirinkime daly
vavo DBLS pirmininkas J. Alkis. Susirinkimą atidarė skyri
aus pirmininkas K Tamošiūnas. Pagal dienotvarkę, atsisto
jus, tylos minute buvo pagerbti mirusieji skyriaus nariai.

Susirinkimui pirmininkauti vienbalsiai buvo palikta K. 
Tamošiūnui, sekretoriauti - J.V. Evatt-Kvietelaičiui. 
Pirmininkas apibūdino Lietuvių namų ir viešbučio padėtį ir 
pranešė, kad jau padaryti planai ir paduotas prašymas baro 
leidimui gauti, tikimasi, kad netolimoje ateityje bus įreng
tas ir veiks baras. Jau ruošiami planai ir bus gautos sąmatos 
Sodybos remontui ir komforto pagerinimui, kurie bus pris
tatyti metiniame DBLS/ LNB Metiniame suvažiavime. 
Skyriaus veikloje didelių pasikeitimų nebuvo. Nors skyrius 
buvo sumažėjęs, pasitraukus iš gyvenimo keletui narių, 
reikia džiaugtis, kad įstojo dvylika naujų narių. Šiuo metu

Skaitytojai rašo
Su kuolu per strėnas
Skaitant Europos lietuvyje kroniką, sušyla mano krūtinė kai 
kalbama kaip gražiai sugyvena Bradfordo-Boltono- 
Manchesterio lietuviai. Jie vieni kitus pasikviečia į svečius, 
padaro vaišes, iškelia baliukus. Jie yra arčiau Škotijos, tai ir 
su Škotijos lietuviais gražiai sugyvena. Taip pat bičiuliškai 
sugyvena Derby bei Nottinghamo lietuviai.

Aš gyvenu Coventry, vidurinėje Anglijoje. Mūsų skyriuje, 
kaip ir kituose, narių skaičius sumažėjęs - galima juos 
suskaityti ant rankų pirštų. Apie kokią nors veiklą nėra nei 
kalbos. Praeityje, kada mūsų buvo daug, nebuvo jokių 
ginčų ar pavydo. Jeigu vienas skyrius rengdavo minėjimą, 
tai kiti skyriai skubėdavo padėti: suorganizuodavo ekskur
sijas, prisidėdavo prie programos.

Būdamas sveiko proto aš negaliu suprasti, koks nelabasis 
dabar įsisukęs tarp Londono ir apylinkės lietuvių? At
siminkit, jūs kaušai, kad nesudarote nei dešimt procentų 
šioje saloje gyvenančių lietuvių, bet jūsų ginčai ir nesan
taikos liečia mus visus. Jei anksčiau atsirasdavo tik vienas 
ar kitas revoliucionierius, norintis nuversti valdžią, tai 
dabar jūs susigrupavote į ‘komandas’, kreipiatės į Anglų 
teismus, teršiate visų šioje saloje gyvenančių lietuvių vardą. 
Taip - jūs peržengėt visas mandagumo ribas. Už tai jau 
jums reikia su kuolu per strėnas.

Senis dzūkelis Juozas Kandelis, Coventry

Seni ir nauji Lietuvių namai
Buvau sukrėstas dėl senųjų Lietuvių namų pardavimo ir 
galvojau, kad Centrinis skyrius jau bus panaikintas. Dėl to 
įstojau į Pirmąjį skyrių, galvodamas,^kad gerai, tvarkosi. 
Tačiau, iš Centrinio skyriaus neišstojau. Matydamas, kad 
taip gerai tvarkosi naujieji Lietuvių namai, noriu pareikšti 
savo nuomonę dėl dabartinių vedėjų, kurie sutvarkė nauju
osius namus daug dirbdami taip, kad lankytojai - labai 
patenkinti ir atvažiuoja iš visų pasaulio kampų.

Lietuvių namai yra Londone, nors ir ne centre, tačiau 
daug daugiau reikalingesni negu Sodyba, kuri yra taip toli 
nuo Londono. Jei pajėgsime, išlaikykime abi vietas: Lietu
vių namus Londone ir Sodybą kaime.

Dėl naujųjų namų - būkime dėkingi tiems, kurie tiek 
daug darbo įdėjo.

Juozas Tarutis
skyriuje yra 53 nariai.

Iždininko pranešimu, skyriaus kasoje yra 
£106.50. Revizija viską rado tvarkoje. Pasiū
lyta ir pritarta nupirkti metalinę dėžutę ir 
joje saugoti pinigus Lietuvių namuose.

Perrinktas skyriaus komitetas:
K. Tamošiūnas - pirmininkas;
J. V. Evatt-Kvietelaitis - sekretorius;
P. Batakys - iždininkas;
J. Tarulis, A. Raišys - revizoriai.
Atstovais į suvažiavimą išrinkti P. Batakys 

ir K. Tamošiūnas.
Sodybos reikalus spręsti palikta Metiniam 

suvažiavimui. Draugiškai padiskutavus ir 
pasidalinus nuomonėmis, susirinkimas buvo 
baigtas.

K Tamošiūnas
J. V. Evatt-Kvietelaitis

Margučių vakaronėje Lietuvių namuose
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Kronika
Gloucester
1998 m. balandžio 3 d. 12.00 vai. įvyko skyriaus 
susirinkimas. Be narių, atvyko keli svečiai iš toliau.

Pirm. M. Gelvinauskienė atidarė susirinkimą, 
pasveikino narius, ir atvykusiuosius, paprašė pagerbti 
mirusiųjų atminimą, sukalbėjo maldą. Susirinkusieji ap
tarė visus reikalus. Skyriuje yra 10 narių. Susirinkimas 
vyko pirm. M. Gelvinauskienės namuose. Perrinkta ta 
pati valdyba: pirm. M. Gelvinauskienė, sekretorius A. 
Gravas, kasininkė O. Pukienė. Ryšininkas tarp Glouces- 
terio ir Stroudo - V. Meškelevičius. Į Visuotinį DBLS 
suvažiavimą vienbalsiai išrinkta M. Gelvinauskienė. 
Susirinkimui pasibaigus, šeimininkė pavaišino skaniais 
pietumis. Dar porą valandų pabendravę, visi išsiskirstė.

Dėkojame p. M. Gelvinauskienei.
S k. Valdyba 

Ketterlng-Corby
Skyrius turi 7 narius, visi susimokėję nario mokestį. Š. 
m. kovo 26 d. įvyko metinis skyriaus susirinkimas, daly
vaujant 5 nariams. Į Visuotinį DBLS ir LNB suvažiav
imą vyks V. Uogintas ir V. Petrauskas.
Rochdale
1998 m. kovo 28 d. skyriaus susirinkime, vykusiame 30 
Meadway, Rochdale, išrinkta pilna skyriaus valdyba: 
pirm. V. Motuzą, sekretorė N. Gasiunas ir kasininkas
A. Motuzą. Visuotiniame DBLS suvažiavime balandžio 
25 - 26 d. d. skyrių atstovaus A. Motuzą.

Skyrius yra neturtingas. Keletas narių jau ilgai ir 
nepagydomai serga. Jaučiame gėdą rinkti iš jų soli
darumo mokestį.
Knygos į Lietuvą
Balandžio 2 d. skambino p. H. Paškauskienė iš Lietuvos 
Nacionalinio muziejaus Vilniuje, dėkodama už 80 kg 
knygų siuntą iš Rochdale.

Knygas į Londoną nuvežė p. K. Tamošiūnas, toliau, į 
Vilnių - p. E. Petrikas.

Reiškiu nuoširdžią padėką p.p. K. Tamošiūnui ir E. 
Petrikui už jų pasiaukojimą.

V. Motūza
Skautiškuoju keliu
Šv. Velykų proga, Lietuvių Skautų Sąjungos Europos 
Rajono sesės ir broliai sveikina LR Ambasadą Lon
done, DBLS ir LNB valdybas, narius bei akcininkus, 
garbės narius, rėmėjus, visuomenę.
Dėkoja
‘Budėkime’ redakcija reiškia gilią padėką sekantiems 
nenuilstantiems skautų spaudos rėmėjams: p. p. A. 
Šližienei, Derby - £100, Č. Obcarskui, Nottingham - £5,
B. Puodžiūnienei, Stoke On Trent - £3.
A., a. Ona Ramonienė
LSS Europos Rajonas reiškia gilią užuojautą skautų 
rėmėjos, a. a. Onos Ramonienės artimiesiems D. Bri
tanijoje ir Lietuvoje. Ji ne tik rėmė skautus, bet ir 
dalyvaudavo skautų vasaros stovyklose. Lieka malonūs 
prisiminimai, kupini dainos, šypsenos ir linksmumo. 
Ilsėkis ramybėje, miela Onute.

D. Britanijos LSS sesės ir broliai 
A. a. Feliksas Šakalys
Su giliu liūdesiu pasiekė žinia, kad š. m. kovo 7 d. Kaune 
mirė Feliksas Šakalys, Skautų judėjimo Lietuvoje

atkūrėjas, pirmasis 1989 m. atkurtos Lietuvos Skautų 
sąjungos Tarybos pirmininkas. Brolis Feliksas pradėjo 
skautauti 1928 m. Rygoje. Il-ojo pasaulinio kąjo metu 
skautininkas Šakalys persikėlė gyventi į Lietuvybei tuo 
metu neturėjo galimybių vystyti skautišką veiklą. 
Prasidėjus Atgimimui, Feliksas dėjo visas pastangas 
skautų judėjimo atkūrimui Lietuvoje. Už ypatingus 
nuopelnus Skautų judėjimo atkūrimui Lietuvių Skautų 
Sąjunga (išeivijoje) apdovanojo jį ‘Geležinio vilko’ or
dinu. Lietuvos Skautų Tarybos nutarimu, už pastangas, 
atstatant Lietuvos narystę Pasaulio skautų organizacijoje 
(World Organisation of Scout Movement) 1997 m. Fe
liksui Šakaliui įteiktas ‘Padėkos’ ordinas.

Ilsėkis ramybėje, mielas broli Feliksai. Tavo vardas bus 
mūsų visų minimas su pagarba.

Europos Rajono Vadija, sesės ir broliai 
Boltonas
Kovo 28 d., Ukrainiečių klube, vietiniai lietuviai dar 
kartą susirinko aptarti einamųjų reikalų. Skyriaus 
pirmininkas H. Vaineikis padarė trumpą pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje, veiklą Manchesterio Lietuvių klube ir 
įvykius DBLS. Atrodo, kad pietų Anglijos lietuviai dar 
neišmoko vieni su kitais sugyventi ir, skųsdamiesi dėl 
demokratijos trūkumo, ruošiasi nedemokratiškai nuver
sti dabartinę DBLS vadovybę. Pirmininkas pasiūlė 
antrąją Šv. Velykų dieną, surengti jau tradicija tapusį 
susiėjimą. Pasiūlymui vienbalsiai pritarta.

Skyriaus kasininkas H. Silius atliko smulkų pranešimą 
apie kasos būklę, kuri, bendraujant su Boltono Baltijos 
Tautų Komitetu, yra nebloga.

Vakaras, kuriame dalyvavo visi skyriaus nariai, praėjo 
labai smagioje ir draugiškoje aplinkoje.
Boltono ryšys su Lietuva
Ne tik Boltono gyventojai, bet ir vietiniai tautiečiai nustebo, 
kai neseniai dienraštyje ‘Bolton Evening News’ pasirodė, su 
nuotrauka, ilgas straipsnis, pavadintas ‘Lithuanian Connec
tion’. Išaiškėjo, kad straipsnį parašė gerai žinoma vietinės 
Metodistų bažnyčios ir visuomenės veikėja Miss Ingrid 
Hitchens.

Praeitą rudenį Britų Vykdomoji Užsienio Tarnyba pasi
untė Miss Hitchens į Lietuvą. Jos uždavinys buvo aplankyti 
Kauno mokyklas, kurios auklėja vaikus su fiziniais bei psi
chologiniais trūkumais ir patarti prižiūrintiems mokytojams.

Prieš vykstant į Lietuvą, Miss I. Hitchens kelis mėnesius 
bendravo su H. Vaineikių, kuris supažindino ją su lietuvių 
kalba ir papročiais. Kaune Miss I. Hitchens susipažino su 
vietiniais metodistais, kuriuos ji paragino atstatyti Kauno 
Metodistų bažnyčią.

Prieš Velykas Boltono metodistai sugiedojo keletą relig
inių giesmių, kurios buvo įrašytos į audio juosteles. Boltono 
Lietuvių bendruomenės primininkas Miss I. Hitčhens pa
prašytas, išvertė ir įrašė lietuviškai tų giesmių prasmę bei 
Boltono gyventojų linkėjimus kauniečiams. Taip pat buvo 
išversti asmeniniai Boltono gyventojų velykiniai sveikinimai 
kauniečiams. ••

Taip ir atsirado ‘Lithuanian Connection’ Boltoncrdienraš- 
tyje- ,

Reikėtų paminėti, kad Miss I. Hitchens yra jau nebe 
pirmas asmuo, pasiųstas į Lietuvą, pakonsultuoti Lietuvos 
vaikų auklėtojų, kurį Boltono lietuviai globojo ir kuriam 
patarė.

H. Vaineikis

11



Europos Lietuvis - (The European Lithuanian) - A Fortnightly Lithuanian Newspaper
Published by Lithuanian Association iu Great Britain Ltd and Lithuanian House Ltd

os ir admittUtmcijos adresas:
Lithuanian House. .T7 Freefahd Road, Undon W5 3HHL Great Britain* TcL 0181 8W0355^Fax.01Hl 896 W9.
g|||ittu$^
Wewmerata: ILHritanijoje ^20; Europoje £30; visur kitur pridedamos papildomos pašto išlaidos. Čeki išrašyti: Lithuanian House Ltd.
;SJkefbwų kaina: £5 už vienų skilties colį arba iš anksto susitarus su adniiuhtraeija.
Redaguoja redakcinė kolegija. Redakcija rankraščius taiso ir trumpinu savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik 
susitarus* Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjų nuomonę. Už Įdėta skelbimų turini nei leidėjai nd 
redakcija nesiima atsakomybės.

Aukos ‘Europos lietuviui’
Gerbiamas redaktoriau,

Sveikinu su Sv. Velykomis ir linkiu sėk
mės darbe. Aukoju spaudai £5.

J. Gudynas
Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Kronika
Bradfordas
Kiekvienais metais su Sv. Velykomis 
susilaukiame atgimstančios gamtos 
stebuklų. Sugrįžtanti saulė atbudina 
žemę ir pajunti kaip į mėlyną dangų 
kelias pavasario diena. Ankstyvos

Bradfordo ir apylinkės 
lietuvių klubui ‘Vytis9 

reikalingas

Vedėjas-a
Gali būti pagyvenusi aktyvi 

lietuvių pora
Turi mokėti anglų kalbą 

Butas nemokamas klubo patalpose 
Rašyti

The Lithuanian Club ‘Vytis’
5 Oak Villas, Bradford DB8 7BG 

Klubo valdyba

Pamaldos
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį - 14.00 vaL

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-
gėlės nudžiugina įvairiaspalviais 
žiedais. Greitai ilgėsimės kuo dažniau 
pabūti gamtoje, kur žmogaus siela at
sikvepia ir nurimsta.

Pagal daug metų įgyvendintą pa
protį lietuvių klube Velykų antrą dieną 
susirinko būrys tautiečių su vaikais, 
anūkais ir svečiais šventiškoje nuo
taikoje pabendrauti. Biliardo kam
baryje veikė kokybiškas bufetas, grojo 
plokštelių lengva lietuviška muzika. 
Jauniai ruošėsi konkursui: kaip įmany
dami dažė kiaušinius. Už tuos geriau
sius margučius buvo įteiktos piniginės 
premijos. Arbatėlės metu buvo 
pravesta loterija. Visi turėjo progos 
išlošti gerų prizų.

Velykinį popietį paruošė ir pravedė

Derby
Motinos dienos minėjimas
S. m. gegužės 10 d. Derby skyrius ren
gia Motinos dienos minėjimą. Minėji
mas vyks Ukrainiečių klubo patalpose, 
27 Charnwood St., Derby, 14.00 vai.

Programoje - J. Maslausko paskaita.
Po minėjimo bus daromi pranešimai 

iš DBLS ir LNB suvažiavimo.
Visus vietos ir apylinkių tautiečius, 

taip pat svečius, maloniai kviečiame 
gausiai atsilankyti į minėjimą, kur 
pagerbsime mamytes, aptarsime 
visiems rūpimus reikalus.

Susirinkusieji galės pasivaišinti 
kavute ir kitais skanėstais.

S k. Valdyba 

tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai.

Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. ryte. 
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.

Lietuvių namuose
17 Freeland Rd., London W5 3HR.
Tel.: 0181 896 0355

Artimiausia požeminė stotis - Ealing 
Common.

Sekmadienį, balandžio 26 d., 9.00 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.

daug dirbanti Irena Gerdžiūnienė su 
klubo moterų pagalba. 'Vyties’ klubas 
padengė išlaidas.

Paruošėjams ir visiems atsi
lankiusiems nuoširdžiai dėkojame.

K Kaktavičius

Lietuvių namams Londone 
reikalingi

Reziduojantys vedėjai 
sugebantys prižiūrėti namus, 
aptarnauti viešbučio klientus, 

atlikti administraciją bei 
galintys susikalbėti 

lietuviškai ir angliškai 
Atlyginimas pagal sutartį 
Kreiptis: L. N. Direktorius 

Lietuvių namai
17 Freeland Road, London W5 3HR 

Telefonas: 0181 896 0355

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

£250.00

£255.00

from Manchester/Newcastle £315.00
from Glasgow £315.00
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
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