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Lietuvė ir Motinų Motina
Poetas Bernardas Brazdžionis kreipiasi į Mariją:
‘O Aušros Vartų Motin iš visos Tėvynės
prie Tavo kojų puolė amžiais minių minios jų balsą išklausei tu, jų maldas girdėjai
ir su liūdnom širdim pati liūdna liūdėjai.’
Poetas rašo apie Vilniaus Aušros Vartų Mariją Gailestingumo Motiną, į kurią lietuvis iš arti ir toli įvairiuose
rūpesčiuose kreipėsi ir stiprėjo. Tą globą dažnam lietuviui
primena jo name šviečiantis tos šventovės paveikslas. Laikų
bėgyje tas pamaldumas į Mariją plėtėsi, gyvėjo. Žinome, kad
to pamaldumo mokė patys valdovai karalius Jogaila ir Vytau
tas Didysis. Jie statomoms naujoms bažnyčioms davė Marijos
vardus, altorius. Šimtmečiais lietuvė Motina neužmiršdavo
diegti tą maldingumą savo vaikučiams.
Lietuvoje ir pasaulyje yra daug Marijos šventovių, paveik
slų, statulų, bet Švč. Marija yra viena brangi, nors nevienodai
apsirengusi. Ir musų Motinėlės, nežiūrint kokius drabužius
nešiotų, visuomet yra brangios.
Vienas jaunuolis palaidūnas viską pralaidokavo, prarado
tikėjimą ir ruošėsi nusižudyti. Bet iš gretimo namo pasigirsta
angeliškas jaunuolės balsas, kuris pritariant pianinui, giedojo
Avė Maria. Puiki muzika, jaunuolės balsas nusiminusį
sužavėjo. Jis primirš :? ant stalo stovintį revolverį. Skambant
mergaitės žodžiams ‘Marija, melski už mus’!, jaunuolis
pakėlė dangun akis ir sušuko: ‘Taip, o Marija, melski už
mane!’ Jis krito ant kėdės, paplūdo ašarose. Išgirdusi bildesį,
atbėgo jo motina...
- O mama, turėjote mane rasti kraujuose... Norėjau palikti
pasaulį nusivylusio niekšo keliu... Priešingai, dabar išeisiu
garbingesnių keliu!
Po kiek laiko tas jaunuolis išvyko į Švč. Motinos Marijos
vienuoliją...
Marijos giesmės garsai išgelbėjo jaunuolį, jo Motiną, šeimą
iš didžiausios nelaimės...
Gegužės pradžioje švenčiame Motinos Dieną. Aušros
Vartų Gailestingumo Motinos globai pavedame visas li
etuves Motinas.
S. Matulis MIC
DBLS 50-jame suvažiavime
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Lietuvių namuose
17 Freeland Rd, London W5 3HR
Antradienį, gegužės 19 d. 19.00 vai.
DBLS ir LNB rengia susitikimą su
LR Seimo pirmininku

prof. Vytautu Landsbergiu
Seimo pirmininkas informuos apie dabartinę
padėtį Lietuvoje ir pianinu paskambins
M. K. Čiurlionio kūrinių
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DBLS Suvažiavimas
50-sis DBLS Visuotinis suvažiavimas įvyko balandžio 25-26
d.d. Lietuvių namuose Londone. Atidarė Sąjungos
pirmininkas J. Alkis, pasveikindamas ambasadorių J.
Paleckį su Ponia, atstovus ir visus susirinkusius, prašydamas
tylos minute pagerbti mirusius Sąjungos narius.
Suvažiavimui pirmininkauti išrinktas J. Zokas, sekretori
auti - A. Podvoiskienė. Mandatų komisija pranešė, kad
penkiolika skyrių atsiuntė 21 atstovą - 665 balsai. Toliau
sekė Ambasadoriaus žodis, kuriame sveikino visus
susirinkusius ir išryškino prez. Adamkaus išrinkimo svarbą
Lietuvoje ir pasaulyje. Stebėjęs gan triukšmingą Suvažiav
imo pradžią, Ambasadorius šypsodamas patarė kiek šalčiau
spręsti mūsų problemas. Po jo ilgesnį pranešimą padarė iš
Vokietijos atvykęs PLB vicepirmininkasTomas Bartuse
vičius.
Gautus sveikinimus raštu perskaitė Suvažiavimo
pirmininkas: kun. dr. S. Matulio, MIC, Garbės narių P. B.
Varkalos ir J. Bendoriaus.
Sveikinimų komisijon išrinkti: D. Furmonavičius, Z. Juras
ir P. Bukauskienė.
Toliau sekė pranešimai: Centro valdybos pirmininko,
Tarybos pirmininkės, ‘Europos lietuvio’ redaktoriaus, Lon
dono I, Sodo, Ketteringo, Derbio skyrių atstovų. Kiek liūd
niau nuteikė ‘Maironio’ mokyklėlės vedėjos Z. Šlekytės
nusiskundimas dėl per mažo dėmesio. Pranešė,
kad liepos mėnesį mokyklėlė nustos veikusi.
Apie Tautinės paramos fondą kalbėjo E. Šova,
pranešdamas jog dabar yra nauja valdyba, kuri
numato toliau tęsti Fondo darbą. Senoji valdyba
per paskutinius trejus metus nieko nenuveikė.
K. Tamošiūnas pranešė, kad Tautos fondui priklausančiom akcijom šiame suvažiavime niekas
nebalsuos. Z. Juras skundėsi dėl ‘Europos lietu
vio’, jo nuomone, cenzūros.
Revizijos komisijos pranešimą perskaitė I. Tim
mins.
Daug triukšmo sukėlė balsavimas dėl Londono
I skyriaus rezoliucijos pašalinti direktorius. Už E.
Šovos pašalinimą pasisakė: taip - 255, ne - 360. Už
J. Levinsko: taip - 234, ne - 406. Už J. Alkio: taip 270, ne - 388. Rezoliucija atmesta.
2 psl. ------ ►
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Po pertraukos prasidėjo LNB-vės akcininkų susirinkimas.
Pirmininkavo K. Tamošiūnas, sekretoriavo E. Šova. Iš pat
pradžių V. O’Brien sukėlė triukšmą, kad akcininkams neb
uvo pranešta apie būsiantį suvažiavimą. Iš tikrųjų tai buvo
paskelbta ‘Europos lietuvyje’. Praėjusių metų protokolas
priimtas vienbalsiai. Apyskaitos priimtos 13 prieš 2.
Kalbėta apie Lietuvių namus, ‘Europos lietuvį’, Lietuvių
sodybą ir jos remontą, knygą ‘Britanijos lietuviai 1974 1994’.
Suvažiavimas atidėtas rytdienai.
Vakarienės metu ir po jos bare visi turėjo progos dar
plačiau išsikalbėti.
Sekmadienį, balandžio 26 d., po pusryčių prasidėjo Su
važiavimo tąsa. Mandatų ir nominacijų komisijos
pranešimą padarė B. Levinskienė. Po to sekė rinkimai:
Centro valdybon - 2 narių, Tarybon - 2 narių, sekančio
Suvažiavimo Mandatų ir nominacijų komisijon - 3 narių.
Revizijos komisija palikta ta pati. Centro valdybon išrinkti:
Darius Furmonavičius (395 balsai) ir Klemensas Tamošiū
nas (334). Tarybon: Katrutė Blūdžiūvienė ir Pranė
Bukauskienė. Mandatų ir nominacijų komisijon: B. Levin
skienė (414), R. Gasperaitė (421) ir B. Butrimas (385).
Z. Juras iškėlė klausimą dėl Sąjungos akcijų lygiom
padalinimo visiems skyriams balsavimo metu. Nutarta to
būdo nekeisti.
Baigus DBLS Suvažiavimą, grįžta prie LNB reikalų. Di
rektorių rinkimuose balsų gavo: K. Tamošiūnas - 4684, D.
Furmonavičius - 4417, J. Podvoiskis - 3447, V. Gedmintas
2652. Auditorių patvirtinimas priimtas vienbalsiai.
Ilgesnės diskusijos vyko Sodybos reikalais. K. Tamošiū
nas rodė Sodybos remonto planus. Viskas kainuotų apie
£400000. Suvažiavimas principiniai parėmė remonto planą,
bet nemaža atstovų manė, jog Sodyba turėtų remontuotis
pamažu savo lėšom.
Baigiantis
suvažiavimui,
Sveikinimų
komisijos
pirmininkas D. Furmonavičius perskaitė Suvažiavimo
sveikinimus: 1) Lietuvos prezidentui V. Adamkui, 2) Seimo
pirmininkui V. Landsbergiui, 3) Ministrui pirmininkui G.
Vagnoriui, 4) PLB pirmininkui V. Kamantui ir 5) D. Bri
tanijos ministrui pirmininkui T. Blair.
Suvažiavimo pirmininkas J. Zokas padėkojo visiems da
lyviams, bet iš tikrųjų didžiausia padėka tenka jam už
pravedimą šio Suvažiavimo, kuris Sąjungos istorijoje turbūt
pirmą kartą pasižymėjo tokiu nedraugiškumu ir nepagrįstų
priekabių ieškojimu.
Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.
ELR

Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius
Šios dvi savaitės buvo ypač gausios svarbių lietuviams
įvykių, kuriuos lengviau būtų apžvelgti savaitiniame
‘Europos Lietuvyje’. Savaitraščio noras bręsta skyriuose ir
raginimai pasiekia redakcinę kolegiją bei redakciją. Nauju
osiuose Lietuvių Namuose įvykęs jubiliejinis visuotinis su
važiavimas parodė pasitikėjimą Didžiosios Britanijos Li
etuvių Sąjunga. Nors aštriai pasiginčyta ir pasibarta, tačiau
suvažiavimas buvo pabaigtas iškilmingai ir gražiai,
vieningai sugiedotas Lietuvos himnas. Išrinkta valdyba
įpareigota atsakingiems ir svarbiems darbams: ir politini
ams, ir švietėjiškiems, ir bendrovės valdymo. Valdyba
pasiryžusi nuveikti dar didesnius darbus nei iki šiol, tačiau
praėjusią kadenciją labai apsunkino įvairūs teismai ir
smulkūs ginčai. O juk Anglijos parlamente dar nėra Lietu
vos draugų grupės! Estai ir latviai, gi draugų grupę jau turi

senokai.
Lietuvos Prezidentas dr. Valdas Adamkus, tuo tarpu,
lankėsi NATO ir Europos Sąjungos būstinėje. Laisvosios
Europos radijas pranešė, kad susitikime su NATO gener
aliniu sekretoriumi J. Solana dalyvavo ir visi NATO kraštų
ambasadoriai, kurie šiltai sveikino atvykusį Lietuvos Prezi
dentą. Po susitikimo dr. Valdas Adamkus pasakė, kad
NATO Generalinis Sekretorius neatsakė tiesiai į klausimą,
kada Lietuva taps NATO nare. Tačiau, Prezidento
manymu, tai įvyks dar jo prezidentavimo laikotarpiu.
Lietuvoje tęsiasi diskusijos dėl Europos reikalų ministeri
jos likimo. Prezidentas pasiūlė vietoj ministerijos prie vyri
ausybės įkurti Europos reikalų departamentą. Ir, iš tiesų,
siūlymas atrodo neblogas, nes toks departamentas galėtų
būti dar svaresnis už atskirą ministeriją. O dr. Laima An
drikienė galbūt galėtų būti paaukštinta pareigose, tapti
Ministro Pirmininko pavaduotoja. Gi Laimos Andrikienės
bendradarbiavimo su sovietiniu saugumu bylą tyrė Seimo
specialioji komisija. Pusvalandį vyko ir jos pačios apklausa.
Komisijos pirmininkas Algimantas Sėjūnas paskelbė, kad
komisija nerado Laimos Andrikienės bendradarbiavimo su
KGB įrodymų, tad ‘Marijos’ bylą buvo įsakyta nutraukti.
Komisijos pirmininkas tuo pačiu teigė, kad bylos tyrimas
gali būti atnaujintas, jei bus pateikta naujų dokumentų.
Turimus dokumentus komisija ištyrė labai atidžiai. Jo
nuomone, dr. Laimos Andrikienės reputacijai buvo
padaryta nepataisoma žala. Tuo tarpu, kažkodėl, tikrąsias
KGB - NKVD partizanų žudynių, kunigų bei tikinčiųjų
persekiojimo, žmonių uždarymo į psichiatrines ligonines
bylas neskubama tirti.
Vėl sprogo bombos. Šį kartą sprogdinta Šiaulių miesto
mokesčių inspekcija. Prezidentas, nežiūrint teisėsaugos
vadovų užtikrinimų, kad nusikaltėliai bus surasti (pasiūlyta
100,000 litų tam, kas padės atskleisti šį nusikaltimą),
pasikvietė Federalinį Tyrimų Biurą. FTB Baltijos kraštų
atstovybė yra įsikūrusi
Estijos sostinėje Taline, o
kiekvienoje JAV ambasadoje dirba bent po vieną FTB
kontražvalgybos darbuotoją. Yra įtariama, kad sprogdin
imuose dalyvauja penkios gaujos valdomos iš Rusijos. Taigi
Lietuvoje vis dar siaučia naujieji ‘bermontininkai’, senųjų
sovietinių represinių struktūrų liekanos.
Vilnius, Gedimino pr.

G. Šovos nuotr.
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Lietuva pasaulyje
Prezidentas Adamkus viešėjo Briuselyje

BRIUSELIS, balandžio 22-23 d. Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus viešėjo Belgijos sostinėje. Pirmiausia jis susi
tiko su Belgijos Ministru Pirmininku Jean Luc Dehaene.
Lietuva ragino Belgiją atidaryti ambasadą Vilniuje. Belgija
dar svarsto, kurioje iš trijų Baltijos valstybių atidaryti am
basadą. Taip pat Lietuvos Prezidentas susitiko su Europos
Komisijos Pirmininku J. Santer ir NATO Generaliniu
sekretoriumi J. Solana. V. Adamkus ragino Europos
Sąjungą pradėti derybas dėl Lietuvos narystės joje dar šiais
metais. NATO Generalinis Sekretorius J. Solana sveikin
damas pažymėjo: ‘Lietuva įrodė, kad yra vertingas ben
dradarbiavimo parneris’. Jis taip pat pabrėžė, ‘kad NATO
šalių ir vyriausybių vadovai įsipareigojo, kad NATO bus
atvira naujų narių priėmimui’
Lietuvos ir Latvijos Prezidentų susitikimai

PANEVĖŽYS, balandžio 20 d. Panevėžio restorane
‘Malūnas’ susitiko du Prezidentai Valdas Adamkus ir Gun
tis Ulmanis. Susitikime buvo aptartos Latvijos pastangos
sušvelninti įtemptus Maskvos - Rygos santykius bei Baltijos
valstybių bendradarbiavimas. Latvija pažymėjo, kad nuo
Rusijos ‘dvelkia ekonominiu priešiškumu’, taip pat, kad
‘Latvija konfliktą su Rusija gali išspręsti ir be tarpininkų’.
Taip pat buvo kalbama apie Lietuvos ir Latvijos siekius
įstoti į Europos Sąjungą ir NATO. Lietuvos ir Latvijos
Prezidentai sutarė įsteigti darbo grupę visapusiškai įvertinti
valstybių santykius, įvardyti problemas ir pateikti pasiū
lymų joms spręsti.
Prof. Vytautas Landsbergis vieši Italijoje

ROMA, balandžio 19 - 21 d. Lietuvos Seimo Pirmininkas
Prof. Vytautas Landsbergis drauge su žmona Gražina
Ručyte - Landsbergiene bei Seimo nariais Bronislavu
Kuzmicku, Marija Šeriene, Gintaru Šileikiu lankėsi Itali
joje. Vatikane Prof. Vytautas Landsbergis susitiko su
Popiežium Jonu Pauliumi II. Seimo pirmininkas dėkojo
Popiežiui už Vilniaus archivyskupijos įjungimą į Lietuvos
bažnytinę provinciją, kalbėjosi Lietuvos - Lenkijos, bei
Lietuvos - Rusijos santykių klausimais. Popiežius
pažymėjo, kad Rusija neturi demokratinio tvarkymosi
patirties. Lietuvos delegacija susitiko su Italijos Senato
pirmininku Nicola Mancino, Italijos Lietuvių ben
druomene.
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Šiaurės kraštai smerkia Rusiją

STOKHOLMAS, balandžio 21 d. Laisvosios Europos radi
jas pranešė, kad penkių Šiaurės Europos šalių užsienio
reikalų ministrai susitikę Švedijos sostinėje pareiškė, kad
Baltijos jūros regiono ‘politinės problemos’ turi būti
sprendžiamos dialogu ir kviečia Rusija atsisakyti ekono
minių sankcijų grasinimo Latvijai. Švedijos Užsienio
reikalų ministrė Lena Hjelm - Wallen pasakė Švedijos
naujienų agentūrai, kad ‘mes negalime susitaikyti su
ekonominių sankcijų grasinimu Latvijai. Tai negali būti
Europoje’. Šiaurės šalių ministrai taip pat ragino Latviją
padaryti pakeitimus pilietybės įstatyme.
Baltijos Asamblėja remia Latviją

RYGA, balandžio 24 d. Baltijos Asamblėjos Prezidiumas,
susidedantis iš trijų valstybių parlamentų atstovų, pas
merkė Rusijos grasinimą taikyti ekonomines sankcijas
Latvijai. Prezidiumas išreiškė ‘ypatingą susirūpinimą dėl
kai kurių regioninių Rusijos lyderių kampanijos prieš
Latviją, kas galėtų pabloginti normalius abiejų kraštų
piliečių santykius’. Balandžio 23 d. Europos Sąjungos
komisijos narys Hans van den Broek Briuselyje susitiko su
Rusijos Užsienio reikalų ministro pavaduotoju Aleksandr
Avdeev ir patarė Rusijai nenaudoti ekonominių sankcijų
prieš Latviją. Van den Broek pakartotinai pabrėžė, kad
tokios priemonės nepadės etninių rusų integracijai į Latvi
jos visuomenę.
Karalienės sūnus atvyks į Vilnių

LONDONAS, balandžio 28 d. Didžiosios Britanijos kar
alienės sūnus princas Andrew birželio 2 d. atvyks į Vilnių,
kur, manoma, pasimatys su Lietuvos Prezidentu, Seimo
Pirmininku ir Kitais valožios asmenimis. Vizitas truks vieną
dieną.
Pertvarkoma Europos reikalų ministerija

VILNIUS, balandžio 28 d. Lietuvos Seimas priėmė spe
cialią rezoliuciją, kuria pažymima, kad stojimo į Europos
Sąjungą darbus gali atlikti įstaiga prie Vyriausybės, tiesio
giai pavaldi Ministrui Pirmininkui. Pareiškime siūloma
Europos reikalų ministeriją pertvarkyti į įstaigą, atsakingą
už Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą koordinavimą.
Lietuvoje bus 14 ministerijų

VILNIUS, balandžio 27 d. Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus susitiko su Vatikano apaštaliniu nuncijumi Erwin
Josef Ender. Buvo tariamasi dėl Prezidento vizito į Romą
ir susitikimo su Popiežiumi Jonu Pauliumi II. Vatikano
nuncijus taip pat pabrėžė, kad Bažnyčia galėtų daug padėti
Lietuvai atsinaujinti morališkai ir dvasiškai. Bažnyčia ypač
norėtų padėti Lietuvai kovoti su girtuokliavimu. Bažnyčia
Lietuvoje turi didelį visuomenės pasitikėjimą, todėl skelb
dama Šventąjį žodį gali daug nuveikti krašto ir visuomenės
labui.

VILNIUS, balandžio 27 d. Lietuvos Seimas priėmė naująjį
Vyriausybės įstatymą. Lietuvoje bus 14 ministerijų:
Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės
apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos,_ Švi
etimo ir mokslo, Teisingumo, Užsienio reikalų, Ūkio,
Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų, Vidaus reikalų,
Žemės ūkio. Nebeliko anksčiau buvusių trijų ministerijų:
Europos reikalų, Ryšių in informatikos, Statybos bei ur
banistikos. Šiuo įstatymu taip pat numatyta Vyriausybės
sudarymo tvarka, kompetencija, veiklos organizavimas,
nustatytos Vyriausybės narių garantijos, santykiai su Seimu
ir Prezidentu, Ministro pirmininko ir ministrų kompeten
cija, įgaliojimų grąžinimo ir atsistatydinimo tvarka.

Generolas Garry Johnson apie Lietuvos kariuomenę

Sprogimas Šiauliuose

VILNIUS, balandžio 27 d. Tarptautinės Baltijos valstybių
gynybos patarėjų grupės vadovas generolas Garry Johnson
susitiko su Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi. Po susi
tikimo Generolas Johnson sakė, kad jeigu Lietuva paly
gintų savo dabartinę kariuomenės būklę su buvusia prieš
penkis metus, pastebėtų stulbinančią pažangą. Generolas
gyrė šiuo metu Seime svarstomą įstatymo projektą, kuris
padės įtvirtinti Vakarų standartus Lietuvos kariuomenėje.

ŠIAULIAI, balandžio 15 d. ELTA pranešė, kad pavakare
susprogdinta Šiaulių mokesčių inspekcija. Sužeisti 16
žmonių, iš jų 4 sunkiai. Tai jau penktas sprogimas Šiauliu
ose, kol kas dar nė vienas nebuvo išaiškintas. Spėjama, kad
sprogo apie pusę kilogramo trotilo. Tai pirmas tokio
galingumo sprogimas Lietuvoje. Policija visą naktį darė
kratas įtartinų asmenų butuose. Vietos policijai padeda
180 karių, bei ‘Aro’ būrys. Vyriausybė paskelbė,
*

Ruošiamas Prezidento vizitas Italijon
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Lietuvoje viešėjo Čekijos užsienio reikalų ministras

kad už vertingą informaciją apie sprogdintojus bus paskirta VILNIUS, balandžio 20 d. Lietuvos Prezidentas Valdas
100,000 litų premija. Generalinis prokuroras sudarė spe Adamkus susitiko su Čekijos užsienio reikalų ministru
cialią komisiją, tirsiančią sprogimą Šiaulių mokesčių in Jaroslav Šedivy. Pokalbyje buvo aptarti dviejų valstybių
spekcijoje. Prezidentas pareikalavo kuo skubiau išaiškinti stojimo į NATO ir Europos Sąjungą reikalai. Čekijos
kaltininkus. ‘Daugiau kaip šimtas sprogdinimų pernai ir užsienio reikalų ministras užsiminė apie galimybę Lietuvai
per pirmuosius šių metų mėnesius. Yra pasiekta tam tikra tiekti NATO standartus atitinkančius ginklus. Lietuvos
riba, už kurios nebeturime kur trauktis’, sakė Prezidentas Prezidentas Valdas Adamkus buvo pakviestas apsilankyti
Čekijoje. Lietuva taip pat pakvietė Čekijos Prezidentą Va
policijos, saugumo ir prokuratūros darbuotojams.
clav Havel atvykti Lietuvon. Prezidentas sergančiam Čeki
Seimo komisija nutraukė ‘Marijos’ bylą
VILNIUS, balandžio 16 d. ELTA rašo, kad Seimo jos Prezidentui linkėjo kuo greičiau pasveikti.
Parengė Darius Furmonavičius
komisija, tirianti į viešumą iškilusius galimo parlamentarų
bendradarbiavimo su kitų valstybių specialiosiomis tarny Pabaltijo elektros tinklų sujungimas
bomis faktus, nusprendė nutraukti ‘Marijos’ bylos tyrimą. Britų žurnalas ‘Energy World’ (Nr. 258, 1998 m. balandžio
Šis sprendimas buvo priimtas po Laimos Andrikienės ap mėn.) rašo apie ‘Baltijos žiedo’ projektą, kurį 2 metus vystė
klausos. Ji neneigė buvusi susitikusi su KGB darbuotojais, Suomijos ‘Fingrid’ firma kartu su 16 kitų kompanijų iš
tačiau pabrėžė, kad ataskaitų šiai organizacijai nerašė bei dešimties šalių. Bendra elektros rinka prie Baltijos jūros
užverbuota nebuvo. Buvusi Europos reikalų ministrė laikoma vienu iš svarbiausių klausimų Europos Sąjungos
teigia, kad šmeižtai pasipylė, kai ji sumaišė ‘kortas bendrojo tinklo programoje.
Tezė siūlo sujungti Lietuvos ir Lenkijos energijos tinklus
žmonėms, kurie buvo numatę privatizuoti stambiąsias
tuo žengiant pirmąjį žingsnį į vientisą elektros rinką su
įmones be viešų konkursų’.
laisvu elektros tiekimu visoje Pabaltijo tinklų teritorijoje.
Lenkų Sąjunga reikalauja valstybinės lenkų kalbos
Svarstymuose dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos valsty
VILNIUS, balandžio 20 d. Lietuvos Lenkų Sąjungos su
važiavimas pareikalavo lenkų kalbai Vilniaus krašte binės energijos bendrovės, švedų ‘Vattenfall’ ir ‘Svenska
suteikti regioninės kalbos statusą. Suvažiavime dalyvavo ir Kraftnat’, danų ‘Elkraft’ ir ‘SK Power’, norvegų ‘EnFo’,
jo delegatus sveikino Lenkijos Seimo ryšių su lenkais vokiečių ‘Preussen Elektra’ bei energijos kompanijos iš
užsienyje komisijos pirmininkas Andrzej Zakszewski, Sen Rusijos, Lenkijos ir Gudijos.
ELR
ato narė Janina Sagatowska, ryšius su užsienyje gyvenanči
ais lenkais koordinuojančios organizacijos ‘Wspolnota Pol Įvairenybės
ska’ pirmininkas Andrzej Stelmachowski. Lietuvos Lenkų - Greičiausiai augantis augalas yra bambukas: per parą gali
Sąjungos pirmininku vėl dvejiems metams perrinktas užaugti 90 cm.
Ryšardas Maceikianecas.
- 4600 metų pušis auga Kalifornijoj.
Norima išsiųsti Valerijų Ivanovą iš Lietuvos
- Žmogaus kūne yra 206 kaulai. Mažiausias, tik 2,5 mm
VILNIUS, balandžio 21 d. Lietuvos Vidaus reikalų minis ilgumo, yra ausyje.
tras Vidmantas Žiemelis perdavė Vilniaus apylinkės teis - Indija kasmet pagamina apie 750 meninių filmų. 1990 m.
mui prašymą išsiųsti iš Lietuvos Rusijos Federacijos pilietį jų buvo net 948.
V. Ivanov. Buvęs aktyvus rusų komunistinės organizacijos - Didžiausias sporto stadionas yra Brazilijoje - 200 tūk
‘Yedinstvo’ veikėjas, šiuo metu yra kalėjime. Jis buvo stančių vietų.
nuteistas kalėti vienerius metus už sausio 13-osios aukų - Brangiausias JAV filmas ‘Terminator 2’ kainavo apie $125
apšmeižimą. V. Ivanov tyčiojosi iš Lietuvos laisvės gynėjų mil.
mirties, 1996 metais Rusijos Valstybės Dūmoje pristatė - 1926 m. škotų inžinierius J. L. Bard jau viešai demonstravo
knygą ‘Lietuvos kalėjimas’. Knygoje rašoma, kad Sausio televiziją.
13-osios aukos žuvo ne nuo sovietinės armijos ginklų. Kai - 1990 m. daugiau kaip 2 milijardai žmonių per televiziją
tik V. Ivanov atliks bausmę, norima, kad jis tuoj pat būtų žiūrėjo Pasaulio futbolo finalą.
išgabentas iš Lietuvos. Laisvosios Europos radijas pranešė, - Brunėj aus sultonas gyvena pasaulio didžiausiuose rūmu
kad Rusijos užsienio reikalų ministerija įspėjo, jog Rusijos ose, kurie turi 1800 kambarių, 260 prausyklų ir tualetų.
- Lietuvos santykiai pablogės, jei Valerij Ivanov bus depor - Trisdešimties metų karas (1618-1648) Europoje prasidėjo
tuotas iš Lietuvos.
protestantų sukilimu Prahoje, baigėsi Vestfalijos taika.
- Aukščiausias pastatas pasaulyje yra Čikagos Sears Tower Geri Lietuvos ir Lenkijos kariniai ryšiai
VILNIUS, balandžio 19 d. Lietuvoje viešėjo ir su Prezi 443 metrų.
dentu Valdu Adamkumi susitiko Lenkijos ginkluotųjų pa - Iš septynių antikinio pasaulio stebuklų tebėra išlikęs tik
jėgų Generalinio štabo viršininkas generolas Henryk Szum- vienas - Gizos piramidė Egipte.
ski. Jis labai gerai vertino Lietuvos ir Lenkijos karinį ben - 1516 m. prasidėjo Afrikos vergų vežimas Amerikon.
dradarbiavimą. Susitikime buvo aptartas Lietuvos ir Lenki - 1642-46 m. Anglijoj vyko pilietinis karas. Parlamentas
jos taikdarių bataliono LITPOLBAT kūrimo planas. sukilo prieš karalių Čarlį Pirmąjį. 1648 m. prasidėjo antra
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų vadas užtikrino, kad taikdarių sis karas ir Parlamento pajėgos laimėjo. Už valstybės iš
batalionas bus suformuotas iki kitų metų pradžios. Rugsėjo davimą karalių nuteisė mirti.
mėnesį Lenkijoje numatoma surengti bendrus Lietuvos ir - 1665 m. Didysis maras nusiaubė Londoną, o 1666 m.
Lenkijos kariuomenių mokymus. Prezidento patarėjo miestas sudegė.
užsienio politikai ir nacionaliniam saugumui pavaduotojas - 1783 m. Britanija pripažino JAV nepriklausomybę.
sakė, pranešė ELTA, kad LITPOLBAT bus pirmasis Li Nepriklausomybės karas tęsėsi apie 8 metus.
etuvos nbendras dalinys su NATO valstybės ginkluoto - 1807 m. Britanija panaikino vergų prekybą.
siomis pajėgomis, nes kitų metų balandį Lenkija turėtų - JAV lakūnas W. Post 1933 m. pirmasis solo apskrido
pasaulį. Kelionė truko 7 dienas, 18 valandų ir 49.5 minučių.
tapti tikrąja NATO nare.
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Lenkijos žlugimas (tęsinys)
Esu tikras, kad jokia vyriausybė neleis tamsiems gaivalams Mosicki, gerai pažindamas Šveicariją (ten studijavo, o
knaisiotis po valstybės pamatais. Manding, Vilniaus su vėliau profesoriavo), apsigyveno šioje Alpių kalnų valsty
lenkėję lietuviai bei atbėgėliai iš Lenkijos jau Vėlinių dieną bėje, vedė savo sekretorę. Mirė 1946 m.
Maršl. Smigly-Rydz (Išeivijos LEXXV t.^240 psl.
prie Pilsudskio kapo Rasų kapinėse, surengė demonstraciją
(ją mačiau, kadangi tuo metu dirbau vertėju karo policijoje neteisingai rašo Rydz-Smygl) jau pirmą karo savaitę
- KB.). Jau po kelių mėnesių pasirodė slapti laikraštėliai, visiškai ‘pasimetė’, duodamas priešingus įsakymus ir tuo
slaptos organizacijos ir net rėmai ‘Armji Krajowej’. Ar tai klaidindamas besitraukiančią lenkų kariuomenę (taip prisi
buvo padėka už iškeistus beverčius zlotus, už patalpintus minimuose rašo pik. L.M.). Lenkų žurnalas rašė, kad jis
vasarnamiuose (ir dar su kazino) karininkus, žiūrint ‘pro pasitraukęs į Rumuniją, slapta grįžo į Lenkiją, apsistojo
pirštus’ į bėgančius karius iš stovyklų? Ar tai padėka už pas senutę, mokytojavo. Miręs buvo palaidotas tos senutės,
maistą, pilnas gėrybių krautuves (bolševikai išvežė viską, o tačiau nežinoma mirties data (LE nurodo 1941 m.), neži
Lietuva atvežė!), ar tai padėka už švietimo ministerijos nomas kapas, net ir kapinės.
Jo žmona apsigyveno Paryžiuje, atsiveždafha daug
išlaikomas lenkiškas gimnazijas, nemokamus lietuvių kalbos
brangenybių. Jas išparduodama stipriai parėmė išeivijos
kursus, nemokamai turgavietėse karių dalintą maistą?
Pik. L. Mitkievicz lenkų persekiojimą remiasi gautais Lenkų Tautos Fondą. Vieną rytą Paryžiaus gyventojai
tendencingais pranešimais, tačiau vaivados Bocianskio li Senos upėje pastebėjo lavoną. Pasirodė, kad tai maršl.
etuvių persekiojimą vadina ‘tariamu’, greičiausiai remdama Smigly-Rydz žmona. Paryžiaus kriminalinė policija po ke
sis Kauno ‘Pochodnios’ veikėjų kalbom, dar jam gyvenant lių tyrimo dienų ‘nusiplovė’ rankas. Ar tai buvo politinis
laikinojoje sostinėje. Lenkijos karinis atstovas 1939 m. kerštas, ar padugnių darbas - taip ir liko paslaptimi iki šių
lenkų ‘persekiojimą’ grindė tuo metu Vilniuje kursavusia dienų.
Maršl. J. Pilsudskio žmona Aleksandra su dukrom
‘JPP agentūra - Jedna Pani Powiedziala’ (viena ponia
pasakė), skelbiančios apie atsiųstus iš Anglijos mėsos kon Vanda ir Jadvyga Lietuvos sieną peržengė 1939 m. rugsėjo
servus (pvz. ‘Maisto’ gaminiai angliškais užrašais), danišką 19 d. (Sov. Sąjunga į Lenkiją įžygiavo rugsėjo 17 d.) Tą
pačią dieną į Kauną atvyko Vilniaus vaivada Maruševski,
sviestą ir kt.
Gaila, kad pik. L. Mitkievicz knygos pabaigoje tokiom Lenkijos min. pirm. Prystor ir kt. aukšti Lenkijos pareigū
nai. Rugsėjo 21 d. A. Pilsudski traukiniu išvyko iš Kauno,
paskalom nuvertino savo prisiminimus.
Siek tiek apie prieškarinės Lenkijos vadovaujančių as pasiekdama Taliną ir Stokholmą ir, berods, lėktuvu - Lon
doną (pik. L. Mitkiewicz prisiminimai - K.B.).
menų likimą.
Skaitytas Hamiltone žurnalas rašė, kad A. Pilsudski bu
Gausus yra Kanados Hamiltono lenkų telkinys, mieste ir
jo apylinkėse gyvena apie 20 tūkst. lenkų. Jie yra gerai tas Londone po karo buvo lenkų intelektualų ir karininkų
organizuoti, turi dvi parapijas (viena katalikų, kita tautinė), užeiga. J. Pilsudskio našlė svečius vaišindavo skaniais keps
politikuodavo,
visuomet
kartodama:
karo metu iš italų atimtus namus, atiduodant juos lenkų niais,
veteranams, tarnavusiems Kanados ar Anderso armijoje, ‘nepriklausomybę galima labai lengvai prarasti, bet sunku
gausias organizacijas. Inteligentija, literatūros mėgėjai yra ją vėl atgauti’. Dukra Jadvyga (Jagusia) susipažino su
susibūrę į ‘Polonia’ klubą. Jis turi (gal ir dabar?) gražią ir lenku lakūnu ir už jo ištekėjo. Pasitraukęs į atsargą lakūnas
skaitlingą lenkiškų knygų biblioteką, o dideliame kambaryje įsteigė staliaus dirbtuvę. Apie kitos dukros - Vandos likimą
ant stalų ir lentynose išdėstytą išeivijos bei Lenkijos spaudą. žurnalas nieko nerašė.
Pabaiga
Gyvendamas Kanados plieno širdyje - Hamiltone, bent
K. Baronas
kartą per savatę pasiskolindavau keletą knygų, paskaity
davau spaudą. Ir dabar, gyvendamas Vokietijoje, nuvažiavęs
iš savo miestelio į Heidelbergą ar
DBLS Suvažiavimo metu PLB valdybos vicepirmininkas T. Bartusevičius svečiuojasi
Manheimą visuomet nusiperku
‘Europos lietuvio’ redakcijoje
angliškos ir lenkiškos spaudos
Sėdi: E. Šova, J.Alkis, T. Bartusevičius, K. Tamošiūnas.
(vokiškos pakanka mūsų mieste
S. Starkas nuotr.
Stovi: V. Keris, D. Furmonavičius, J. Zokas, J. Levinskas
lyje), o aplankęs didžiausią
pasaulyje knygų mugę Frankfurte,
taip pat ilgiau sustoju prie Lenki
jos leidyklų skyriaus, nusipirkdamas geopolitinius ar karinio
turinio leidinius, kadangi nenoriu
pamiršti gerai mokėtos lenkų kal
bos bei įdomesnių straipsnių
lietuvių-lenkų klausimu, perduoti
mūsų spaudai. Taip pat prisimenu
prie Giedraičių gimusio tėvo
žodžius: ‘Kaziuk, kalbų nereikės
ant pečių nešioti’.
Skaitydamas
Hamiltone
lenkišką žurnalą (pavadinimo
neprisimenu), radau jame labai
įdomių žinių apie Lenkijos valsty
bės vadovus ir jų likimą po
Antrojo pasaulinio karo.
Lenkijos prezidentas Ignas
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Amerikos spauda apie Lietuvos Prezidentą
Darius Furmonavičius
Prezidentą Valdą Adamkų ypač palankiai vertina Amerikos
spauda. Vėl atsirado gausybė straipsnių apie Lietuvą. Adamkaus
pergalė padarė tai, ką kita Lietuvos valdžia už didelius pinigus
nebūtų įstengusi atlikti - geriausią reklamą Lietuvai.
Washington Post rašo, spausdindamas V. Adamkaus fotografijąTr Lietuvos žemėlapį, pateikia svarbiausius storijos fak
tus, dydį, gyventojų skaičių, pažymi, kad Lietuva kreipėsi į NATO
ir Europos Sąjungą tapti šių organizacijų narėmis. Valdas
Adamkus, naujai išrinktas prezidentas gimė 1926 m. lapkričio 3
d. Kaune tarnautojų šeimoje. Vaikystėje įsijungė į Lietuvos
nepriklausomybės rezistencinį judėjimą, spausdino pogrindinį antivokišką laikraštį. Vėliau jis ir jo šeima buvo trumpam internuoti
Vokietijon, bet 1944 m. jis sugrįžo į Lietuvą kariauti nesėkmin
goje kovoje prieš Raudonąją Armiją. Jis sugrįžo studijuoti Voki
etijon gamtos mokslų ir emigravo su savo šeima į Jungtines
Valstijas 1949-aisiais. Po darbo automobilių surinkimo gamyk
loje, Adamkus gavo inžinieriaus laipsnį Iljinojaus Technologijos
Institute ir buvo aktyvus daugelyje lietuvių amerikietiškų organi
zacijų Čikagos apylinkėse. Jis įsijungė į JAV Aplinkos apsaugos
agentūrą, kur iškilo iki regioninio Vidurio Vakarų direktoriaus.
Jis paliko Aplinkos apsaugos agentūrą praėjusį birželį, gaudamas
aukso medalį. Po komunistinio režimo griuvimo, Adamkus daž
nai važiuodavo į Lietuvą ir vadovavo praėjusiuose rinkimuose
1993-čiaisiais kandidato į Prezidentus rinkimų kampanijai.
Buvęs Kongresmenas James Scheuer rašo: T983 m. aš turėjau
progos pažinti Adamkų, tada Vidurio vakarų regiono Aplinkos
apsaugos agentūros administratorių. Aš vadovavau komisijai,
kuri tyrė įtariamą slaptą susitarimą tarp Aplinkos apsaugos agen
tūros vadovybės, kuri buvo politikų paskirta ir Dow Chemical
kompanijos. Žymia dalimi rizikuodamas savo profesine karjera,
Valdas Adamkus pateikė detales apie jam daromą milžinišką
politinį spaudimą iš Aplinkos apsaugos agentūros vadovų, kad
būtų ‘panaikinti’ nepalankūs atsiliepimai apie Dow Chemical
kompanijos aplinkos apsaugos taršą jos Michigan gamykloje,
pranešantys apie dioxino išleidimą. Galiausiai, Adamkaus ir kitų
paliudijimai visiškai supurtė
Aplinkos apsaugos agentūros
vadovybę ir pakeitė Reagan ad
ministracijos pastangas suvaržyti
šios agentūros darbą. Žmogus,
kurį aš mačiau tą dieną prieš 15
metų ir kurį Lietuvos žmonės tik
ką išrinko jiems vadovauti turi
retą drąsą ir pasišventimą vi
suomenės interesams’.
Kitame Washington-Post nu
meryje užsienio naujienų kore
spondentas Daniel Williams
rašo, kad Adamkus, po pusės
šimtmečio gyvenimo Jungtinėse
Valstijose yra inauguruojamas
Prezidentu gimtojoje Lietuvoje,
krašte, į kurį jis sugrįžo tik prieš
pusmetį. Adamkaus pergalės
reikšmė, tikriausiai, viršyja jo
užsienio ir gynybos politikos
vadovo
vaidmenį.
Valdo
Adamkaus išrinkimas prezi
dentu pilnai atitinka šios mažos
Baltijos valstybės norą būti vaka
rietiška, net gi gal truputį
amerikietiška.
Tai tiesa, tačiau, kita vertus,
Lietuvoje yra dar stiprios poli
tiškai įsitvirtinusios jėgos, kurios
norėtų matyti Lietuvos Prezi
dentą tik nukerpant juosteles,
atidarant iškilmingus renginius,

ir toliau netrukdomai tęsti esamą arogantišką, dažnai su savo
asmeniniais poreikiais labiau nei su valstybės interesais susijusią,
valstybinę tarnybą. Ryžtingi, naujoviški, vakarietiški naujojo
prezidento sprendimai sutinka gan atkaklų valdininkijos pasi
priešinimą, kuri visais būdais bando išlikti savo esamuose postu
ose, įsiskverbti naujojon administracijon. Panašiai, kaip kairioji,
bulvarinė spauda puolė Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį,
dabar jau pradeda pulti naująjį Prezidentą Valdą Adamkų. Gal
būt tuo norima parodyti, kad naujasis prezidentas gerai nepažįsta
Lietuvos, tad jam yra būtina pasitikėti buvusiosios administracijos
kvalifikuotais žmonėmis. O šie tuo tarpu, tapę patarėjais ar ad
ministracijos vadovais darytų viską, kad valdžios reforma Lietu
voje iš esmės nevyktų.
Geram Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje, pirmiausiai turi pasikeisti
Lietuvos valdininkija, jos darbo būdas. Net ir anglų diplomatai
dažnai teigia nematą dabartinėje Lietuvoje tikrų valstybininkų.
Tačiau gi turime istorijoje puikų pavyzdį. Nepriklausoma Lietuva
per kelis dešimtmečius sugebėjo iš nuskurusios provincijos tapti
Europine valstybe. Lietuvos Ambasadorius Londone Bronius
Kazys Balutis rašė, kad jei ne karas, tai mūsų gyvenimo lygis būtų
prilygęs Danijai. Prezidento Antano Smetonos vadovavimas tai
buvo išmintingas tautą sutelkiančio kūrybiniam darbui Europoje
pavyzdys. Norėtume tikėti, kad naujasis Prezidentas, drauge su
Seimu ir Vyriausybe sėkmingai eis pirmtakų keliu. Svarbiausi
tikslai buvo numatyti Adamkaus rinkimų programoje: kiek gal
ima labiau pakelti pragyvenimo lygį Lietuvoje ir įstoti į Vakarų
saugumo organizacijas: NATO ir EU. Tačiau tai nebus įmanoma
padaryti be tautos vienybės, jo priešininkų supratimo, kad būtina
padėti, o ne kliudyti naujajam prezidentui, Seimui, Vyriausybei.
London School of Economics profesorė Susan Strange teigia,
kad valstybiniuose reikaluose yra svarbiausi keturi lygiaverčiai
dalykai: žinios, saugumas, gamyba, finansai. Tad, be patobulintos
Lietuvos švietimo sistemos, sustiprintos kariuomenės bei diplo
matinės tarnybos, padidintos gamybos, pagerintų bankų šių tikslų
atsiekti būtų labai sunku.
Pabaigoje norėčiau maloniai padėkoti DBLS Garbės nariui p.
Petrui Varkalai ir Prancūzijos oro linijų Air France bendrovei už
atsiųstą amerikietišką spaudą.
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Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Bendrijos tarybos
Pareiškimas

Mūsų kaltė, kad neišdavėme kaltininkų. Savo ben
druomenėse slėpėme jų begėdiškumą, nepranešėme laisvo
pasaulio žiniasklaidoms ar žmogaus teisių tribunolams neplovėme jaunos demokratijos vystyklų. Mūsų vertin
giausi patriotai išmainė savo ypatingus nuopelnus į pasus,
ordinus, ir, nenorėję susitepti, tęsia savo vaidmenį.
Jų kaltė, kad išrinktieji savo malonės vardu dalija, net ne
lietuviams lietuviškus pasus, kai tuo tarpu mums taikomi
griežti jos įstatymai - bureaucracy....
Šiandieną daugeliui iš mūsų šlubuoja sveikata - nebėra
jokio noro rikiuotis prie ambasados vartų, aiškintis, kas
esame.
‘Lietuviais esame mes gimę’ - argi jums to neužtenka?
Mes esame visam pasauliui ir Lietuvai žinomi D. P.
Mūsų fotografijos su asmeniniais aprašymais saugomos
Lietuvoje, KGB archyvuose. Dabartiniai mūsų pasai ir
pilietybės žinomi EL’ redakcijai ir įvairioms ben
druomenėms. Tais adresais, o mes neabejotinai pasirink
tume gerb. konsulą pristatyti mums priklausančius pasus.
Geriau vėliau, negu niekada.
Komandiruotėse mūsų jaunos demokratijos apaštalams
būtų gerai atrasti progą pažvelgti į savo pirmtakų nuveik
tus darbus - mūsų sumuštas nosis.
Su pagarba
P. Blagnys
Ištikimas EL ’ skaitytojas.

Lietuva pasuko į realios integracijos į Europos struktūras
kelią. Europos reikalų ministerijos veikla parodė, kad į
Lietuvą gali ateiti normalus Vakarų kapitalas ir Vakarų
demokratijos saugumo garantijos. Jėgos, siekiančios paver
sti Lietuvą vidaus ir užsienio politinių ar kriminalinių gruopuočių pastumdėle, negali susitaikyti, kad Lietuva ir jos ūkis
slysta iš jų nešvarių rankų.
Organizuota ministrės p. L. Andrikienės persekiojimo
kampanija, nuo ciniško šmeižto iki viešų provokacijų ir
fizinio teroro. Pasitelkti tiek politiniai, tiek gatvės chuli
ganai, kuriems vadovauja politikai kabutėse ir be kabučių.
Apgailėtina, tačiau purviniausiuose epizoduose dalyvauja
Seimo nariai ir praradę elementarų padorumą bei pasku
tinius savigarbos krislelius, bando, apsimesdami didesniais
kvailiais negu yra iš tikrųjų, pridengti savo menkystę.
Mus stebina visuomenės, o dar labiau valdžios institucijų
infantiliškumas. Seimo narė, ministrė, pilietė, moteris yra
viešai šmeižiama ir terorizuojama abejingai stebint, ir nieks
jos negina.
Kas privalo apginti žmogų, pilietį? Prezidentas? Vi
suomenė? Vyriausybė? Prokuratūra? Kieno pareiga su
tramdyti įsisiautėjusius chuliganus ir suįžūlėjusius jų šei
mininkus?
Mes sakome: nebūkite ir nebūkime abejingi!
Tai, ką matome, ne tik susidorojimas su atskiru asmeniu,
tai susidorojimas su demokratija ir teisingumu, tai kėsininmasis į kiekvieno piliečio teises ir saugumą, tai pavojus
visuomenei ir valstybei.
1998 m. kovo 28 d. ■
_ •
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
Bendrijos taryba

SKAITYKIME ‘LIETUVOS AIDĄ’,
Lietuvos Valstybės laikraštį

Metinė prenumeratą £90, - į "
\
Pusmečiui
£45, Atsiuntę čekį iki balandžio pabaigos, gausite jau nuo
gegužės 1-osios, kas savaitę šeštadienį arba pirmadienį 5
Mirė žymus Katalikų bažnyčios istorikas
numerius
Romoje mirė žymus istorikas, Vilniaus universiteto ir Užsisakyti galite per
Krokuvos popiežiškos teologijos akademijos garbės dak DARIŲ FURMONAVIČIŲ
‘Lietuvos Aido’ įgaliotinį Anglijoje
taras kunigas profesorius Paulius Rabikauskas SJ.
P. Rabikauskas gimė 1920 m. Kėdainių apskrityje. 1940 16 Hound Rd.,
m. pasitraukęs į Vokietiją, Pulacho kolegijoje jis studijavo W. Bridgford
Nottingham NG2 6A H tel. 0115-982-1892
filosofiją ir teologiją. 1948 m. buvo įšventintas kunigu.
P. Rabikauskas buvo
DBLSpirmininkas J. Alkis kalba suvažiavime Lietuvių namuose
renkamas Lietuvių, katalikų
Už jo - suvažiavimo pirmininkas J. Zokas ir serkretorė A. Podvoiskienė
5. Štarkos nuotr.
mokslo akademijos (LKMA)
moksliniu sekretoriumi., Ro
moje įkurtos šios akademijos
istorijos mokslų sekcijos
pirmininku.
LKMA 1961 m. jam
suteikė akademiko vardą.
Roma, kovo 9 d. (ELTA)

Skaitytojai rašo
Atėmusi išeivijai teisę į Li
etuvos pilietybę, tuometinė
Lietuvos
AT
pasielgė
begėdiškai. Nutarė, kad
nepriklausomai Lietuvai mes
‘nepriklausome’. Įstatymai
keitėsi vienas po kito, o
mūsų nieks neatsiprašė.
Tegu prisipažįsta, jog taikėsi
į mus!
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Vokietija
Prieš dvejetą metų Hamburge buvo pagrobtas multimili
jonierius Reemtsma, reikalaujant už jo paleidimą 30 mln.
markių. Gavę pinigus, grobikai neišleido milijonieriaus, bet
su pinigais dingo iš Vokietijos. Policija po 33 dienų rūsyje
rado Reemtsmą, o po kelių savaičių Ispanijoje buvo suimti
2 sėbrai. Jie nuo pagrindinio ‘planuotojo’ gavo beveik 0.5
mln. markių. Tačiau, kur dingo 29.5 mln. markių - taip ir
liko paslaptis.
Beveik po dviejų metų Argentinoje buvo suimtas vyriau
sias ‘planuotojas’ T. Drach, turėdamas suklastotą D. Bri
tanijos pasą ir tik 30 tūkst. Amerikos dolerių su savim.
Balandžio 8 d. Vokietijos spauda pranešė, kad tūkstantinės
grobio markės (kupiūros buvo pažymėtos) pasirodė apyvar
toje Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir... Lietuvoje!
Spėjama, kad Tomas Drach turi ryšių su tarptautine ir
gerai organizuota mafija, kuri veikia ir Lietuvoje.
Lietuvos ir lietuvių vardas randamas ne tik politiniuose
spaudos puslapiuose, bet taip pat ir kriminaliniuose. Prieš
Kristaus prisikėlimo šventę greitkelyje Hamburg - Luebeck
buvo rasti dviejų lietuvių lavonai (televizija vieną
nužudytąjį parodė), trečias, nors sunkiai sužeistas, sugebėjo
pasiekti degalinę. Pašaukta policija negalėjo su juo
susikalbėti, tačiau kitą dieną gydytojai leido lietuvį tardyti.
Deja, neatsirado vertėjo. Spauda spėja, kad tai rusų mafijos
darbas, nes lietuviai norėję išvežti į Lietuvą vartotą brangų
automobilį. Ar jie lietuviai - sunku pasakyti, nes rusai,
lenkai, lenkai, gudai ar ukrainiečiai, kiti rusakalbiai labai
lengvai gauna Lietuvos pasus (tik ne išeivijos lietuviai!), tad
vokiečiai juos laiko lietuviais.
Lietuvaitės randamos viešuosiuose namuose. Paskutiniu
metu seniausios pasaulyje profesijos atstovės buvo policijos
rastos Frankfurto - Manheimo - Heidelbergo trikampyje, o
prieš keletą savaičių - ir Miunchene. Jas suvilioja sąvadauLNB pirm. K. Tamošiūnas daro pranešimą

S. Štarkos nuotr.

tojai gražiais uždarbiais Vokietijoje. Atvykus į ‘auksinius
vakarus’ jos išprievartaujamos, iš jų atimami pasai, įsakant
‘darbu’ viešuosiuose namuose atlyginti kelionės išlaidas.
‘Lietuvos Aide’ galima rasti vokiečių vyrų, norinčių susi
pažinti su lietuvaitėmis skelbimų. Argi ‘LA’ nežinomi jaunų
lietuvaičių likimai?
K. Baronas

Atsiųsta paminėti
Indrė ŽEKEVIČIŪTĖ, Vlado Šlaito kūryba. Daktaro dis
ertacijos santrauka, Humanitariniai mokslai, literatūrologija (3H), tiražas 70 egz., nemokamai. Leidėjas Vytauto Didžiojo universitetas (S. Daukanto 28, Kaunas),
SL 1557.

L. Andrikienė - be šmeižto grandinių (sutrumpinta)
Aidas Petrošius
Vakar, Seimo specialioji komisija, neradusi jokių L. An
drikienės bendradarbiavimo su KGB įrodymų, nusprendė
nutraukti ’Marijos’ bylą. Nuo ankstyvo ryto Seimo narių
bendradarbiavimo su užsienio specialiosiomis tarnybomis
tyrimo komisija apklausė Laimą Andrikienę, kuriai opo
nentai pasistengė priklijuoti KGB agentės 'Marijos' etiketę.
Pusvalandį truko Seimo narės apklausa, dar tiek pat laiko
komisija svarstė savo išvadas. Komisijos pirmininkas Algi
mantas Sėjūnas paskelbė rezultatus: išanalizavusi turimą
medžiagą, komisija nusprendė, kad dokumentų, rodančių,
jog L.Andrikienė buvo užverbuota, nėra.
Pati L.Andrikienė po apklausos pasakė: 'Pavargau įrod
inėti, kad nesu tokia, kokia mane bandoma padaryti, tačiau
nuolat siekiau, kad tiesa būtų įrodyta. Žmonės dar negre
itai patikės tiesa, bet aš nesieksiu žiaurių bausmių savo
šmeižikams. Svarbiausia, kad jie būtų viešai pripažinti
šmeižę. Visada mylėjau žmones ir dabar juos myliu, bet
vargu ar ateityje galėsiu jais pasitikėti'.
Komisijos pirmininkas A.Sėjūnas teigė esąs susirūpinęs
dabartine padėtimi Lietuvoje. 'Mane ypač domina visų
kaltinimų bendradarbiavimu su KGB ištakos, - sakė jis. Nežinia iš kur ir kodėl politikų, kitų asmenų rankose atsir
anda dokumentai, neva liudijantys Seimo narių bendradar
biavimą su užsienio specialiosiomis tarnybomis. Tai skaud
ina ir verčia susirūpinti. Ministrės L.Andrikienės atvejis
ypač skaudus. Jai padaryta nepataisoma žala, kurios pasek
mės bus juntamos dar ilgai. Tai išties baisi tragedija
žmonių, patekusių po neteisybės lavina'. A.Sėjūnas ste
bėjosi, kodėl panašūs dokumentai į viešumą išplaukia per
tokius asmenis, kaip Antanas Terleckas, Kazys Bobelis,
Stanislovas Buškevičius ir pan. 'Baisiausia tai, kad Lietu
voje nepaisoma nekaltumo prezumpcijos, - apgailestavo
komisijos pirmininkas. - Todėl įmanoma nesunkiai apjuod
inti neparankius žmones. Vos tik kas nors pateikia ben
dradarbiavimą su KGB neva įrodančius dokumentus, tuo
jau visi, nelaukdami teismo ar kitos atsakingos instancijos
sprendimo, apšaukia kaltinamą asmenį išdaviku'.
Tuo tarpu, anot A.Sėjūno, komisija rengia naujo įstatymo
projektą. Jis turėtų apsaugoti bendradarbiavimu su
užsienio specialiosiomis tarnybomis įtariamus asmenis.
Įtariamieji, remiantis įstatymo projektu, turi būti įslaptinti,
o įrodžius šių žmonių kaltę, jiems turėtų būti taikomi
apribojimai įsidarbinti valstybinėse įstaigose ar šalies
valdymo struktūrose.
L. Andrikienė niekam nekeršys: 'Ant nieko nepykstu,
svarbu, kad paaiškėjo tiesa'.
Algimantas Sėjūnas: 'L. Andrikienei padaryta nepataisomu
žala'.
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Kas išliko apie Tėvynės apsaugos rinktinę?
Vlado Kazlausko redaguotą ir Lietuvos šaulių sąjungos
Vilniuje 1997 m. išleistą stambią, net 380 puslapių, knygą
‘Tėvynės apsaugos rinktinė’ Europos lietuvis jau minėjo
šių metų Nr. 4.
Ta knyga iš tikro traukia skaitytojo dėmesį. Apie
Tėvynės apsaugos rinktinę kai kas žinojo, o kai kam šioje
knygoje pateikiamieji duomenys galbūt pirma pažintis su
ja. Tasai nežinojimas gana suprantamas galėtų būti, nes
viskas vyko, kai sovietinės armijos jau veržėsi iš rytų, o
ligi tol trejetą metų Lietuvą laikę okupuotą vokiečiai
traukėsi. Taigi buvo jau didelio sąmyšio metas, nebe apie
visus net reikšmingus įvykius žinios plačiau pasklisdavo.
Kaip dabar knyga liudija, į rinktinę lietuviai jungėsi iš
visų pakraščių, vis, žinoma, daugiausia jaunimas, gen. P.
Plechavičiaus suorganizuotuose daliniuose buvusieji,
policijos pareigūnai ir net moksleiviai. Jungėsi ginti savo
krašto. Kaip šioje knygoje rašoma, 1994 m. liepos 29 d.
Pievėnuose buvo atkurta Lietuvos kariuomenė. Jos
pirmo pulko du batalionai prie Ventos buvo sulaikę
sovietinės armijos veržimąsi. Tačiau Sedos kautynėse
1994 m. spalio 2 d. nebuvo įmanoma vien pancerfaustais,
kulkosvaidžiais ir šautuvais atsilaikyti prieš iki dantų
ginkluotą armiją.
Kas gi apie tą Tėvynės apsaugos rinktinę išliko? Prieš
dešimt metų yra kažkur tekę skaityti, kad rinktinė net
laikraštį leido, rodos, Simo Miglino redaguojamą, bet,
matyt, nė vienas egzempliorius nebuvo išsaugotas, nes
knygoje neminimas, nors švietimo skyriaus plane toks
buvo numatytas.
Didžiąją knygos dalį sudaro archyvinė medžiaga, kurią
išgelbėjo pulkui vadovavęs majoras Alfonsas Urbonas ir
buvo išvežęs į JAV. O ta medžiaga tai sąrašai į rinktinę
atvykstančių savanorių ir jų paskirstymo, pertvarkymų iš
vienų dalinių į kitus, teisę rinktinėje maitintis turinčiųjų
ir t.t. Daug yra įsakymų, kuriuose minimi tik keli as
menys ar net vienas. Jie, aišku, knygoje užima nemaža
vietos. Visi tie sąrašai ir įsakymai rinktinės istorijai gal
labiausiai pasitarnauja kaip statistika, rodanti, koks
judėjimas vyko pulke, kiek savanorių įsijungė. Jie taip
pat liudija, kokio tvarkingo būta pulko štabo. Visi tie
dokumentai pasitarnaus, jei kas norės surasti į pulką
savanoriais nuėjusius ir dingusius artimuosius. Jie rodys,
kad toks asmuo ten buvo. Ligi šiol visi tie dokumentai
buvo neprieinami. Yra ir žuvusiųjų sąrašas, nors
nurodoma, kad jis nėra pilnas ar visiškai tikras.
Kai paskaitai sąrašus, tai nematyti, kad ne
vienu atveju į pulką atėjo net po du ar tris vienos
pavardės asmenys. Taigi reikia spėti, kad po
kelis brolius ar pusbrolius ėjo.
Sąrašuos užtikau nemaža tautiečių, kurie po
karo apsigyveno D. Britanijoje. Minimi štai K.
Plukas, K. Bivainis, S. Čereškevičius, K. Mu
rauskas, F. Kizlauskas, P. Dudėnas, J. Kašponis,
L. Venckus ir kt. Minimi ir A. Pranskūnas ir
dabar Šaulių sąjungos medalius gavusieji B.
Narbutis ir B. Butrimas. Minimi ir P. Požerskis
su S. Nagiu. Tai turbūt tie patys du, kurie
pakankamai greit Britanijoje pradėjo verstis
savarankiškai: garsėjo medžio apdirbimo įmone,
kailinių žvėrelių ūkiu. P. Požerskis garsėjo dar
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laimėjimais ir kaip sklandytojas.
Įdomus dalykas, kad tie čia suminėti asmenys daly
vavo rinktinėje, o svetur neištvėrė be lietuviško darbo.
Jų pavardės būdavo nuolat kartojamos, nes beveik visi
dirbo organizacijų vadovybėse - pirmininkai, valdybų
nariai, prisiekę aukotojai ar dar kaip kitaip reiškęsi
lietuvių bendruomenėje.
1944 m. rugsėjo mėn. pradėtas organizuoti antras
pulkas. Organizuoti pavesta pik. Mečiui Kareivai. Iki
lemtingojo mūšio jis jau turėjęs apie 200 savanorių. To
pulko dokumentai buvę sunaikinti.
Rinktinėje tarnavo 5 pulkininkai, 7 majorai,<17 kapi
tonų ir 73 leitenantai. O kiek karių? Tikslaus atsakymo
nėra. Visi tie sąrašai ir įsakymai, matyt, neleidžia
suskaičiuoti, nes čia, žiūrėk, sąrašas atvykusių, čia tie
vyrai paskirstomi į kuopas ar kitokias grupuotes, čia vėl
kas naujo numatoma. Gal ir būtų galima suskaičiuoti,
jei kas sudarytų alfabetinį sąrašą. Knygoje perspausdinti
iš ‘Kario’ leitenanto J. Paūžolio atsiminimai, kuriuose
jis rašo: ‘Temstant pulko vadas pavedė man sužinoti
mūsų karių skaičių apkasuose. Praeidamas apkasus
suskaičiavau apie 245 vyrus kareivius, puskarininkius ir
leitenantus. Kai pranešiau pulko vadui, jis susimąstė ir,
žiūrėdamas į žemę, lyg pats sau pasakė: ‘Tik tiek beliko
iš 2500 vyrų’. Tuščiom nuėjo trys mėnesiai mūsų organi
zacinio darbo. Pirmame pulke 2500 vyrų neturėjome,
gal jis galvojo apie visą rinktinę. Kiek žuvo prie Se
dos?... Niekas tiksliai negalėtų atsakyti. Dauguma išsi
bėgiojo - dezertyravo ir kaip bėgliai keliavo įvairiais
keliais į Vakarus. Nebuvo nei vieno iš batalionų ir
kuopų vadų, nors vėliau Vokietijoje kai kuriuos teko
sutikti’.
Toliau jis dar užsimena, kad nukautų galėjo būti apie
20-30 įvairių laipsnių karių.
Dalis tų rinktinėje buvusių savanorių atsidūrė
Vakaruose. Kažkiek jų pateko į boševikų nelaisvę ir
buvo išgabenti į Sibirą. Kai kam pasisekė apsidrausti
Lietuvoje.
Apie rinktinės organizavimą plačiau įvadiniame
straipsnyje rašo redaktorius V. Kazlauskas. Atsiminimų
pateikta V. Tamošiūno, J. Paužuolio, P. Namajuno ir P.
Vaško.
K. Barėnas
Suvažiavimo dalyviai pietauja naujai atidarytame restorane
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Pasaulio lietuvių bendruomenė
PLB Valdyba nori skatinti ir stiprinti Bendruomenių
veiklą ir joms kiek įmanoma padėti. To siekdama, ji
norėtų sustiprinti ryšį su LB Valdybomis.
Ypatingai svarbi ateinančių metų užduotis yra skatinti
Lietuvos įsijungimo į Vakarų gynybos ir ūkio sąjungos
procesus. Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjungą tėra
tik laiko klausimas. Tikimasi, kad per sekantį kandidatų
patikrinimą Lietuvai bus pasiūlyta pradėti derybas dėl
įstojimo. Todėl Pasaulio lietuvių bendruomenė vykdo
akciją visuose NATO narių kraštuose, reikalaudama,
kad Lietuva būtų priimta Šiaurės Atlanto Gynybos Or
ganizacijos nare, nors šiuo metu dar niekas nekalba apie
antrojo rato kandidatus. Tam tikslui raginame visas LB
kraštų valdybas ir atskiras jų apylinkes, visais joms
įmanomais būdais, remti Lietuvos pastangas jungiantis į
Europos struktūras. PLB Valdyba stengsis parūpinti
tam tinkamos informacinės medžiagos.
T. Bartusevičius
PLB valdybos vicepirmininkas

45-oji Europos Lietuviškųjų studijų savaitė
1998 m. rugpjūčio 9-16 d.d. Romuvoje, Hūttenfelde
Numatyti prelegentai ir jų temos:
Prof. dr. Alvydas Nikžentaitis (Klaipėdos universitetas,
Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras (VLPIC)),
Klaipėda: Senosios vakarų Lietuvos žemės šiuolaikinio
regionalizmo kontekste.
Silvija Pocytė (VLPIC), Klaipėda: Mažosios Lietuvos
lietuvių identiteto problema XIX a. pab. - XX a. pr.
Prof. dr. Antanas Kulakauskas (Vytauto Didžiojo Uni
versitetas), Kaunas: Naujųjų laikų lietuvių tautos taps
mas
Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU), Kaunas:
Naujųjų laikų istorija egzilyje: indentifikacijos pokyčiai.
Prof. dr. Egidijus Vareikis (VDU, derybų su Europos
Sąjunga delegacijos vyr. patarėjas), Kaunas: Lietuvos
integracija į Europą: tautinės istorijos pabaiga?
Prof. dr. Manfred Klein (Bielefeldo universitetas),
Bielefeld: Seni žmonės Lietuvos kaimuose šio šimt
mečio pradžioje.
Doc. dr. Leonidas Donskis (Klaipėdos universitetas),
Klaipėda: Emigracija kaip kultūros fenomenas: mod
erniosios žmonijos patirties aspektai.
Dr. Kęstutis Grinius (Laisvės radijas), Praha: Tau
tiškumo sąvoka išeivijoje.
Numatytas simpoziumas ir koncertas.
45-osios lietuviškųjų studijų savaitės moderatoriai:
Artūras Hermanas, Bammental,
e-mail: jk5@urz-mail.urz.uni.heidelberg.de
Egidijus Aleksandravičius, Kaunas
e-mail: EGIDIJUS@pub.osf.lt
Savaitės gyvenimas kainuos DM 450,- (vienviečiame
kambaryje), jaunimui - DM 200,-. Registracijos
mokestis - DM 100,-. Jaunimui - nemokamai.
Smulkesnė informacija apie dalyvavimo sąlygas, nuo
laidas ir registraciją suteikiama šiuo adresu:
Tomas Bartusevičius, Lorcher Str. 1, 68623
Lampertheim-Hūttenfeld, tel.: 06256 - 322, faks.: 06256 1641.
e-mailAAZlAto.15 l@compuserve.com

K14 d. Šv. MotiejusPn 1 d. Šv. Juozapas darbininkas,
Gražina, Vydmantė, Zigmantas, Žilvinas
Š 2 d. Šv. Anastazas, Eidmantas, Gytis, Meilė
S 3 d. Šv. Pilypas ir Jokūbas, Aldevinas, Arvystas, Jaunius,
Kantvydė
Pr 4 d. Šv. Monika, Dargailas, Florijonas, Mintautė, Vital
ija
A 5 d. Šv. Silvanas. Angelas, Barvydas, Pijus, Gintaras,
Neris
T 6 d. Šv. Liucijus, Benedikta, Eidmantė, Evodijus, Judita,
Minvydas
K 7 d. Šv. Stanislovas, Butautas, Danutė, Domicėlė, Rimtė
Pn 8 d. Šv. Mykolas Ark., Audrė, Džiugas, Vitalis
Š 9 d. Šv. Grigalius Naz., Austėja, Edita, Mingailas
S 10 d. Šv. Izidorius, Bertoias, Gordijonas, Putinas, Vikto
rina
Pr 11 d. Šv. Mamertas, Dalius, Miglė, Pilypas, Skirgaudas
A 12 d. Nerijas, Nerijus, Vaidutis, Vilgailė
T 13 d. Fatimos Marija, Alvyde, Milda, Servacijus, Tautmilas
K 14 d. Šv. Motiejus ap., Bonifacas, Gintaras, Gintarė,
Teisutis
Pn 15 d. Šv. Jonas Sal., Algedas, Jaunutė, Izidorius, Sofijus
Š 16 d. Šv. Jonas Nep., Bitė, Dobilas, Ubaldas
S 17 d. Šv. Paskalis, Bazilė, Gailė, Mindaugas, Virkautas
Pr 18 d. Šv. Jonas I pop., Erdvilas, Erikas, Julita, Ryte,
Venancijus
A 19 d. Šv. Celestinas V, Gilvinas, Jovaras, Taura
T 20 d. Šv. Bernardinas, Akvilas, Alfreda, Eidvilas, Vyginte
K 21 d. Šv. Hospijus, Teobaltas, Vaidevutis, Valentinas,
Vydmina
yPn 22 d. Šv. Julija, Aldona, Elena, Eimantas, Rita
Š 23 d. Šv. Andriejus Bob., Gertautas, Ivona, Tautvylė,
Žydrūnas
S 24 d. Šv. Zuzana, Gerardas, Gina, Vilmantas, Vincentas
Pr 25 d. Šv. Grigalius VII, Alvyras, Almantas, Danutė,
Urbonas
A 26 d. Šv. Pilypas Neri, Algimantas, Eduardas
T 27 d. Šv. Augustinas, Brunonas, Celina, Leonora, Virgaudas
K 28 d. Šv. Feliksas, Augustinas, Jogirdas, Justas, Rima
Pn 29 d. Šv. Marija Magd., Algedas, Erdvile, Mažrimas
Š 30 d. Šv. Joana Ark., Ferdinandas, Jomilė, Normantas
S 31 d. Šv. Petronėle, Angelė, Gintautas

Kronika
Nottinghmas
Didis ilgametis Vargo Bažnyčios rėmėjas kun. Werenfried
van Straaten Lietuvos sostinės Vilniaus Kunigų Seminariją
sušelpė £7,500. Šioj seminarijoj mokosi 44 klierikai, o
užsienyje dar septyni, taigi viso yra 51.
Kai Nottinghame veikė lietuvių berniukų bendrabutis, tas
pats rėmėjas jį stipriai parėmė.
Norintieji paremti dabar Lietuvoje veikiančias kelias ku
nigų seminarijas ir Šv. Kazimiero Kolegiją Romoje, gali tai
atlikti per D. Britanijoj veikiančius lietuvius kunigus. Sv.
Kazimiero Kolegija atžymėjo 50 metų veiklos sukaktį ir
išleido gausiai nuotraukomis iliustruotą leidinį, kuris gau
namas Villa Lituania, Piazza Asti 25 /via Toscolana/, 00182
Roma, Italia
Verutė Montvilaitė, D. Britanijos Liet. Kat. Bendrijos
Nottinghame pirmininkė, sunkiai serga, gydosi Univer
siteto Ligoninėje C.54.

J
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Kronika
Manchesteris
v

a.a. Vytas Siaučiulis
Balandžio 13 d. MG ligoninėje mirė Vytas Šiaučiulis, ei
damas 76 metus.
Vytas gimė 1922 m. spalio 5 d. Anykščiuose, Utenos
apskrityje. Karo metu buvo statybos batalione, vėliau at
sidūrė Vakarų Vokietijoje ir gyveno Špakenbergo lageryje.
1947 m. atvyko į Angliją. Apsigyvenęs Manchesteryje,
dirbo baldų fabrike. Mašina jam nupjovė du dešinės rankos
pirštus. Kairė kūno pusė paralyžiuota. Vedė senos emi
gracijos lietuvaitę ir susilaukė dviejų sūnų ir dukters. Buvo
klubo barmanu, ramovėnu, DBLS skyriaus nariu. Liko
našlys. Galiausiai buvo senelių priežiūros namuose. Liko
nuliūdę vaikai ir giminės.
Palaidotas balandžio 22 d. Mostono kapinėse prie
Aušros Vartų paminklo. Pomirtines apeigas St. Chad’s
bažnyčioje ir kapinėse atliko kan. V. Kamaitis. Dalyvavo 28
žmonės. Laidotuvių dalyviams J. Šablevičius paruošė ar
batėlę.
Ilsėkis, Vytai, ramybėje.
Manchesterio ir apylinkės lietuviai
Bendri pietūs
Balandžio 26 d. po lietuviškų pamaldų St. Chad’s
bažnyčioje MLK Bendrija, kan. Valentino Kamaičio 74 m.
sukakties proga, ML klube surengė bendrus pietus, kuriu
ose dalyvavo 29 žmonės.
Pietų pobūvį atidarė ir pravedė bendrijos sekr. A. Podvoiskis. Kan. V. Kamaitis palaimino maistą, kurį paruošė
B. Kupstienė, padėjo K. Vigelskienė.
Vaišių metu žodį tarė ir jubiliatą visų vardu pasveikino
parapijos sekr. A. Podvoiskis ir įteikė visų pasirašytą
sveikinimo kortelę. Visi jam sugiedojo ‘Ilgiausių metų’ ir
išgėrė tostą į jo sveikatą. Jį dar sveikino Boltono lietuvių
vardu DBLS Boltono sk. pirm. H. Vaineikis ir pasakė porą
anekdotų. Leigh vardu sveikino A. Bruzgys, ramovėnu
vardu V. Bernatavičius.
Pobūvis praėjo pakilioje nuotaikoje.
Ilgiausių metų!
A. P-kis
Britų - Lietuvių vaikų fondas

Ačiū - už dukrelės šypseną
Nuoširdžiai dėkoju Britų - Lietuvių vaikų fondui už atramą
galvytės palaikymui dukrelei, kuri serga cerebriniu para
lyžiumi (cerebral palsy). Dabar ji galės matyti, kaip bėgioja
jos mažasis broliukas, dairytis į šalis išvežta į lauką, pa
matyti šviečiančią pavasario saulutę ir greit pradėsiančius
žaliuoti medžius. O, kad galėtumėte matyti jos šypseną, kai
ji stebi aplinkinį pasaulį! Tai dėkingumo šypsena Jums už
gerus darbus. Linkime Jums visiems sveikatos, džiaugsmo,
laimės ir stiprybės nelengvame darbe. Tepadeda Jums
Dievas.
Gurskienė Vilija, Širvintų raj.
Vilniaus universitetinėje vaikų ligoninėje
Britų - Lietuvių vaikų fondo suteikta finansinė parama
(£500) labai padeda vykdyti mokslinius tyrimus, vykdomus
mažų vaikų žarnyno ligų diagnostikai ir gydymui vystyti.
Doc. Irena Narkevičienė, asist. Odilija Rudzevičienė
Pediatrijos centras

Vilties’ bendrija
Vilniaus skyriui Britų - Lietuvių vaikų fondas padėjo įsigyti
labai reikalingos įrangos (£300). Dėkojame ir linkime
visiems aukotojams asmeninės laimės.
Sk pirm. B. Sapolienė

Labdara vaikams
Jonavos ‘Caritas’ organizacija dėkoja už siuntinį su rūbais,
kurie buvo išdalyti parapijos vaikams. Žmonės labai džiau
giasi gautomis dovanomis ir linki geradariams visiko geri
ausio.
‘Caritas’, Jonava
Valkininkų vaikų sanatorijoje ‘Pušelė’
Įstaigoje gydosi apie 200 vaikų, sergančių plaučių tu
berkulioze. Sanatorijos vyr. gyd. Artūras Audickas praneša,
kad gauta drabužių ir žaislų sinta jau išdalyta vaikams.
Dėkodamas už rūpestį ir paramą, dr. A. Audickas rašo, kad
sanatorijai labai trūksta gero dantų gydymo aparato. Dabar
tinis rusiškas yra senas, dažnai genda, vaikai bijo gręžimo.
Sužinojome, kad geras dantų aparatas daug kainuoja. Li
etuvoje galima įsigyti šiek tiek pigiau, nes dalį apmokėtų
Lietuvos vyriausybė.
Vaikų fondas norėtų padėti sanatorijai ir nupirkti apartą su
jūsų visų pagalba. Tam reikėtų apie £7000.
Dėkojame. Britų - Lietuvių vaikų fondas
Aukos
Dzvonkų šeima, Greenford - £300, W. Hampshire Caravan
club - £51, Kalinauckas šeima, Essex - £50, B. ir S. Gailiūnai, Tyne & Wear - £25, S. Philo, Essex - a. a. senelio
Antano Barulio atminimui - £10.
Fondas nuoširdžiai dėkoja už šias aukas.
Aukas prašome siųsti: British - Lithuanian Childrens
Fund, 21 The Oval, Hackney Rd., London E2 9DT, tel.:
0181 579 4657.
It
Skaitytojai rašo
5. Kasparo melas dėl mokyklos

Premijuotas visuomenininkas ir įvairių laikraščių ben
dradarbis žurnalistas Stasys Kasparas šįmetiniame DBLSLNB suvažiavime (balandžio 25-26 d.d.) buvo toks svečias,
kuris pateikė bene daugiausia klausimų ir tarpais neprašęs
ir negavęs balso šūkavo iš vietos.
Turiu pasakyti, jog šimtaprocentinis melas yra suvažiav
ime jo šūkavimas, kad Marija Barėnienė nori turėti Lietu
voje jos vardo mokyklą. Ko ji norėjo, tai pasakė savo straip
sniuose, manau, kad S. Kasparas juos skaitė ir nerado to ko
nėra ir negali būti.
K Barėnas
Dviejų tikslinimų patikslinimas (Vytautas ar Vitautas?)
1997 m. laidos McMillan enciklopedijos 729 psl. parašyta
‘Dr Vitautas Landsbergis’.
Savo straipsnyje ‘Lietuva anglų spaudoje’ (‘EL’ Nr.4) taip
ir parašiau ‘Vitautas’ ir dar specialiai atžymėjau tą ‘i’, norė
dama, kad skaitytojai atkreiptų dėmesį į klaidą.
‘EL’ redaktoriai pataisė į ‘Vytautas’. Aš paprašiau, kad
ištaisytų į ‘Vitautas’ ir paaiškintų, kodėl taip parašiau.
Deja, dukart vyr. redaktorius tikslino, bet vis tiek nepajėgė suprasti ir išaiškinti.
Kas ten ir dėl ko ‘daug šaipėsi’ iš mano straipsnelio, nesu
girdėjusi ir nemanau, kad būtų dėl ko šaipytis. Gerb. p. vyr.
redaktoriau, verkti reikėtų ir jaudintis, kad daugiau nei 500
metų anglų spaudoje buvo iškraipoma ir niekinama Lietu
vos istorija, o dabar 1997 m. jau ir ‘Vitautas Landsbergis’
iškraipytas.
.į
O jei kas ir šaipėsi, tai tik dėl to, kad nesugebėtą atitaisyti
tokio paprasto ir aiškaus dalyko.
M. Barėnienė
Atsiprašymas
f
Redakcija atsiprašo M. Barėnienės dėl ‘EL’ Nr. 8 išspausd
intame ‘patikslinime’ panaudotų žodžių ‘pasklido daug
pasišaipymų’.
,
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Kronika

Bradfordo ir apylinkės
lietuvių klubui ‘Vytis'

Boltonas

Velykų pobūvis
Vietiniai tautiečiai jau daug metų
stengiasi pavasario šventes atšvęsti
kartu. Taip įvyko ir šiais metais. Ba
landžio 13 d., Velykų pirmadienį,
visi Boltono lietuviai susirinko
ukrainiečių klube šias šventes
praleisti. Kaip ir per paskutinius ke
lis metus jose dalyvavo ir mūsų ger
biamas kun. V. Kamaitis, kuris po
vaišių pasakė kelis labai turiningus
žodžius.
Kaip visada, gausų ir labai skanų
maistą šventėms paruošė vietinės
šeimininkės S. Keturakienė, O. Eidukienė, M. Paliukonienė, Florence
Silius, A. Stasiūnienė ir Pegov Wilson.
Velykų pobūvis, kuriame, kaip
minėta, dalyvavo visi vietiniai tau
tiečiai, praėjo labai draugiškoje
aplinkoje - buvo šauniai pasivaišinta.
H. Vaineikis
Bradfordas

Skyriaus susirinkimas
DBLS Bradfordo skyriaus metinis
susirinkimas
įvyko
Bradfordo
‘Vyties’ klube balandžio 5 d.
Išrinkta nauja valdyba: pirm. A.
Gerdžiūnas, ižd. V. Gurevičius, sekr.
A. Blinstrubas.
DBLS Visuotiniame suvažiavime
skyriui atstovauti išrinktas A.
Gerdžiūnas.
A. Blinstrubas

Mirus mylimai mamai

a.a. Onai Brakienei
DBLS Derby skyriaus narei
Gilmai Zinkienei ir jos šeimai
reiškiame užuojautą ir kartu
liūdime
Derby skyriaus valdyba ir
nariai

reikalingas

Vedėjas-a
Gali būti pagyvenusi aktyvi
lietuvių pora
Turi mokėti anglų kalbą
Butas nemokamas klubo patalpose
Rašyti
The Lithuanian Club Wytis’
5 Oak Villas, Bradford DB8 7BG
Klubo valdyba

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

Pamaldos
Bradforde
Gegužės 3 d., 12.30 vai.

Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį - 14.00 vai.

Eccles
Gegužės 10 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 - Bethnai
Green, Central Line.

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.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD
Offer the following air-fares
to Vilnius
Lithuanian Airlines
£250.00
from Heathrow
(price reduction for pensioners, 6 months
valid ticket with free return date change
£255.00
Austrian Airlines
SAS
£315.00
from Manchester/Newcastie
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

