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Spaudos laisvė, savivaliavimas, cenzūra

kontrpuolimą pateikti. Aišku, puolikas nepasitenkins
pirmuoju straipsniu ir, sureagavęs į atsakymą, prisius
antrą, o atsakovas vėlgi neatsiliks. Ir taip pasaka be
galo. Daug skaitytojų nesusigaudys kur teisybė, kur
purvas ir, paremdami vieną ar kitą asmenį, susiskirstys
į pozicijas ir opozicijas. Tokiais atvejais nukenčia ne
tik laikraščio kokybė, bet prarandami ir prenumerato
riai, susiskaldo visuomenė.
Pažiūrėkime į išeivijos spaudą, pav. Tėviškės žiburius
- ten neatrasime šlykščių barnių ar nuosekliai
talpinamos desinformacijos (gal išskyrus vieną kore
spondentą iš Anglijos). Pagaliau žvilgtelėkime į britų
laikraščius - ten ir kalba taisoma ir straipsniai trump
inami ir spaudai netinkami dalykai išmetami ar iš viso
straipsniai nededami, ir niekas neverkia dėl cenzūros.
Taigi tam tikras rašinių taisymas yra neišvengiamas,
bet tai tik patobulina išreikštą mintį. Žinoma, taisymai
būtų minimalūs jei patys ^rašytojai susiprastų ir save
cenzūruotų. Rašinių tikslai lengvai atsiekiami
pateikiant pilnus įrodymus, atkreipiant dėmesį į
mandagumą, išvengiant teisinių pažeidimų. Tokius
straipsnius dauguma skaitytojų ir redakcijų vertina
žymiai labiau negu žodines paplovas.

Žemaičių vadai kryžiuočius laikė raštingais, bet kartu ir
apgavikais - nesilaikančiais pasirašytų sutarčių. Gal
todėl jie matė raštą kaip klastingą, nepadorų bei žal
ingą kraštui ir delsė raštingumą Žemaitijoje. Dalinai jie
buvo teisūs: kol dauguma buvo beraščiai, buvo paklus
nūs vadams.
Dabar, sakome, turime spaudos ir žodžio laisvę.
Turime teisę išsireikšti apie ką norime, kaip norime ir
kada norime, o laikraštininkai ir redaktoriai tegul tik
pamėgina netalpinti į sekantį numerį, tegul tik pa
bando ką nors pataisyti - tuojau bus apšaukti cenzūros
panaudojimu, bus pasiskųsta kitiems laikraščiams,
parašyta net ministrui pirmininkui, svetimtaučiams ir
dar kam nors... Kaipo propagandos įrankis, toks veiks
mas, iki išsiaiškinama su garbingaisiais ir institucijomis,
savo atsiekia ir žala būna padaryta, nes drėktas purvas
vienur ir kitur prilimpa.
Bet ar tokia galvosena gali būti pateisinta? Spaudos
laisvė yra viena pagrindinių žmogaus teisių. Tuo tarpu
savivaliavimas spaudoje, iškraipymas faktų ar net jų
nuslėpimas, yra ne kas kita, o kaip neribota licencija
išlieti tulžį, suvesti asmeninius atsiskaitymus. Praradus
objektyvumą, skelbiant netiesą bei klaidinant skaityto
ELR
jus, prarandama ir teisė į spaudos laisvę. Retas redak
torius leis nužeminti savo laikraščio ar žurnalo kokybę V. Keris ligoninėje
kokio nors autoriaus šlykščiais išsireiškimais ar
‘Europos lietuvio’ administratorius V. Keris nuvykęs į
pornografija. Be to, dar reikia vengti ir asmeninio
Lietuvą gavo priepuolį ir gydosi Vilniaus universitet
orumo pažeidimų, kad įsižeidęs atsakovas neiškeltų
inėje ligoninėje. Anglijon žada grįžti po dviejų
civilinio ieškinio laikraščiui.
savaičių,c
O kaip su lietuvių kalba? Dauguma rašančių palieka
Bendradarbiui linkime kuo greičiau pasveikti.
redaktoriams taisyti kalbą bei trumpinti straipsnius
ELR
(Europos lietuvis visados pasilaikė teisę taisyti ir trump
inti straipsnius savo nuožiūra - žiūr. Lietuvių namuose G. Kurilienė, G. Landsbergienė, L. Paleckienė ir M. Barėnienė
paskutinį puslapį). Bet yra ir tokių,
kurių rašiniai būna persunkti baisiomis
svetimybėmis, sakiniai sudarkyti,
mintys išbarstytos. Prie tokių straip
snių dar prideda grasinimą: kalbą
draudžiu taisyti, neleidžiu nei raidės
pakeisti! Vargas redakcijai: talpinti ar
mesti į šiukšlių dėžę? Išeivijoje, kai
mūsų gretos retėja, bandome kuo dau
giau asmenų įjungti į visuomeninę
veiklą, tad stengiamės talpinti kuo dau
giau autorių rašinių, bet kiekvieną
kartą juk nerašysi, kad kalba netaisyta.

Neužmirškime, kad užpultas asmuo
ar organas turi teisę atsakyti į puo
lamąjį straipsnį ir dar iš savo pusės
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Lietuva pasaulyje
KGB sekė prezidentą ir Seimo pirmininką
VILNIUS, birželio 19 d. ELTA pranešė, kad skan
dalinga aukščiausiųjų Lietuvos pareigūnų sekimo byla
buvo susijusi su buvusiu KGB. Tai pasakė po susitikimo
su Prezidentu Valdu Adamkumi žurnalistams generali
nis prokuroras Kazys Pėdnyčia. Praėjusią savaitę buvo
pranešta, kad vienas vidaus reikalų ministerijos
padalinys sekė ir Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų, ir
Seimo pirmininką prof. Vytautą Landsbergį, ir kitus
valdžios asmenis. Kol kas, pasak prokuroro, vyksta tyri
mas, ’apklausta daug žmonių, išimta daug dokumentų,
atliekama daug įvairiausių kitų veiksmų’, sakė žurnalis
tams generalinis prokuroras.
Rusijos generolas: grįžtama prie šaltojo karo laikų
Maskva, birželio 22 d. Rusijos gynybos ministerijos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vadovas gen
erolas Leonid Ivasov teigė, kad NATO nostalgiškai
artėja į šaltojo karo laikus. Jis skundėsi Jungtinio Štabo
vadui Generolui Henry Shelton dėl NATO oro pratybų
prie Kosovo provincijos buvusioje Jugoslavijoje. Dow
Jones News naujienų agentūra taip pat pranešė, kad jis
pasakė, kad 'Rusija neliks abejinga, jei buvusios Sovietų
pabaltijo respublikos - Latvija, Estija ir Lietuva - bus
pakviestos į NATO’.
Islandija remia Lietuvos NATO siekį
VILNIUS, birželio 22 d. Lietuvoje viešėjęs Islandijos
prezidentas Olafur Ragnar Grimsson daug dėmesio
skyrė NATO plėtros klausimams. ELTA pranešė, kad
pokalbyje su Seimo pirmininku Prof. Vytautu Lands
bergiu Islandijos Prezidentas sakė, kad paskutinį žodį
apie NATO plėtrą tars valstybių - narių parlamentai,
ypač Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas. Todėl yra
labai svarbus tarpparlamentinis bendradarbiavimas,
taip pat parlamentarų veikla Europos Taryboje. Islandi
jos prezidentas teigė, kad mažų šalių išsilaisvinimo ke
lias būna labai ilgas. Islandijai prireikė šimto metų.
G. Šerkšnys paskirtas užsienio reikalų viceministru
VILNIUS, birželio 12 d. Lietuvos pasirengimo dery
boms dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos
vadovas ambasadorius Gediminas Šerkšnys vėl buvo
paskirtas užsienio reikalų viceministru, pranešė ELTA.
Paskyrimą pasirašė Lietuvos Ministras pirmininkas
Gediminas Vagnorius.
Lietuva paminėjo Gedulo ir vilties dieną
VILNIUS, birželio 14 d. Susikaupimo popietę Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kieme
lyje Vilniuje prasidėjo Didžiosios tremties 50-čiui bei
Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai, pranešė ELTA.
Pranešimą apie partizaninį karą skaitė tyrinėtoja Nijolė
Gaškaitė-Žemaitienė. Genocido aukų muziejuje
surengta Didžiosios tremties penkiasdešimtmečiui
skirta fotografijų paroda. Buvusio KGB kalėjimo
kalinių pasivaikščiojimo kiemelyje koncertavo Vilniaus
politinių kalinių ir tremtinių choras. Buvo aukojamos
Šventosios Mišios už tautos kankinius Vilniaus arkikat
edroje sekančią dieną. Birželio 27 dieną Širvintų rajone,

Gelvonuose, bus atidengiamas paminklas Didžiosios
kovos apygardos partizanams.
Rusijos ekonomikos krizė neturi įtakos Lietuvai
ZALCBURGAS, birželio 23 d. Dow Jones Interna
tional News pranešė, kad Lietuvos respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, dalyvaudamas Pasaulio
Ekonomikos Forume pasakė, kad šių dienų Rusijos
finansinė krizė neturi įtakos Lietuvos ekonomikai. Apie
24% Lietuvos prekybos yra su Rusija, tačiau atsiskait
oma daugiausia doleriais, arba prekių mainais, o ne
rubliais. Adamkus žurnalistams taip pat pasakė, kad
Lietuva tikisi būti pakviesta deryboms dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje šiais metais.
Atimta Amerikos pilietybė
WASHINGTONAS, birželio 23 d. Deutsche PresseAgentur pranešė, kad 80-mečiui Kaziui Čiurinskui
atimta JAV pilietybė. Jis yra kaltinamas kolaboravęs su
Nacių okupacine valdžia Baltarusijoje ir Lietuvoje per II
pasaulinį karą. Jis, DPA teigimu, buvo nežymaus 2-ojo
Lietuvių Schutzmannschaft bataliono narys.
Baltijos valstybės tariasi dėl taikdarių siuntimo į Libaną
RYGA, birželio 22 d. BNS rašo, kad Latvija neturi
didelio entuziazmo siųsti Baltijos kraštų taikdarių batal
ioną BALTBAT į Libaną, nes tai kainuos Latvijai 1.8 1.9 milijonų latų. Žinoma, politiškai - tai turėtų ir
teigiamą pusę, nes parodytų, kad Baltijos kraštai
prisideda prie tarptautinio saugumo palaikymo proceso,
sakė Latvijos gynybos ministras Rinkevics. Kol kas
Latvija neapsisprendusi ar siųsti šį batalioną taikos
palaikymui į Libaną. Tuo tarpu, Estija linkusi siųsti
BALTBAT į Libaną, o Lietuva ne.
Lietuva protestuoja dėl Baltarusijos elgesio
VILNIUS, birželio 22 d. Lietuvos radijas pranešė, kad
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija įteikė protestą
Baltarusijos ambasadoriui Vilniuje dėl nepriimtino Bal
tarusijos valdžios elgesio. Baltarusijos valdžia Lietuvos
ambasadai, kaip ir kitų vakarų valstybių ambasadoms,
atjungė elektrą ir vandenį. Lietuvos Ambasadorius Bal
tarusijoje Viktoras Baublys išvyko į Vilnių, nepranešdamas, kada vėl sugrįš į Baltarusiją.
Rusija atsisako išduoti vizas Lietuvos Seimo nariams
VILNIUS, birželio 22 d. Rusijos ambasada Vilniuje
atsisakė išduoti vizas Romualdui Ozolui ir Algirdui Pat
ackui, vykstantiems į Čečėniją išsiaiškinti dėl pagrobto
Lietuvos verslininko Viktoro Grodžio paleidimo. 34
metų Vilniaus biznierius laikomas įkaitu nuo praėjusių
metų rugsėjo mėnesio. Pagrobėjai reikalauja 100,000
dolerių išpirkos, rašo BBC World Monitoring.
Černobylio elektrinės grėsmė
KIJEVAS, birželio 23 d. Agence France-Presse
pranešė, kad pasaulio didžiausios civilinės branduolinės
nelaimės aptiktoje elektrinėje vėl įvyko radiacijos
nuotėkis. Trečias iki šiol veikiantis branduolis reakto
rius buvo uždarytas ir po dienos paleistas. Tačiau
pasaulyje baiminamasi, ar sprogusią elektrinę galima vis
dar naudoti elektros gamybai. Panašus reaktorius yra ir
Ignalinos atominėje elektrinėje Lietuvoje, rašo Agence
France-Presse.
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Lietuvos Prezidentas viliasi, kad NATO ir toliau plėsis

VIENA, birželio 22 d. BNS pranešė, kad Lietuvos
Prezidentas Valdas Adamkus, kalbėdamas NATO sem
inare Vienoje pasakė, kad jis tikisi, kad NATO ir toliau
plėsis, priims į savo gretas Lietuvą. 'Aš tikiu, kad NATO
turėtų ir toliau plėstis dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių
pradėjo plėtimąsi 1994-aisiais ir 1997-aisiais buvo iš
vardintos pirmosios kviečiamos šalys'. 'Mes palaikome
Rumunijos ir Slovėnijos pastangas ir manome, kad Li
etuva, drauge su kitomis Baltijos valstybėmis, turėtų
būti antrojoje NATO plėtimosi bangoje', sakė Lietuvos
Prezidentas Valdas Adamkus, 'tuo būdu tolygiai iš
plečiant saugumo ir stabilumo zoną Šiaurės ir Pietų
Europoje'.
F. Palubinskas siūlo suregistruoti KGB-istus

VILNIUS, birželio 23 d. ELTA pranešė, kad Seimo
Pirmininko pavaduotojas Prof. Feliksas Palubinskas
teigė kad, Lietuvos piliečiai bei kiti asmenys, nuolat
gyvenantys Lietuvoje, kurie yra arba buvo Sovietų Val
stybės saugumo komiteto pareigūnai, privalo užsireg
istruoti Valstybės saugumo departamente. Registravi
mosi tvarką, jo manymu, turėtų nustatyti Valstybės
saugumo departamento direktorius. Tokiu būdu F.
Palubinskas siūlo papildyti seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio pateiktą įstatymo projektą dėl SSRS Val
stybės saugumo komiteto (NKVD, MGB, KGB) vertin
imo ir šios organizacijos kadrinių pareigūnų dabartinės
veiklos. Sunku nustatyti, kurie iš darbuotojų yra tik
buvę, o kurie dar ir toliau yra Valstybės saugumo
komiteto darbuotojai, tiksliau sakant, Rusijos struktūrų
darbuotojai. Todėl ir reikia juos suregistruoti, pažymėjo
seimo pirmininko pavaduotojas.
Vilniuje prisimintas 1941-ųjų birželio sukilimas

VILNIUS, birželio 23 d. Lietuvoje paminėtos Tautos
sukilimo metinės, kurio da
lyviams pavyko trumpam
atkurti tuo metu sovietų
okupuotos Lietuvos neprik
lausomybę. 57-ųjų šio sukil
imo metinių proga Vilniaus
karininkų ramovėje buvo
laikomos Šv.Mišios, po to suk
ilėlių atminimas pagerbtas
prie pastato sostinės Ged
imino prospekte, kur buvo

fronto štabas. Tarp minėjimo
dalyvių buvo ir žymus kovoto
jas už Lietuvos nepriklau
somybę, vienas iš sukilimo
vadovų Adolfas Damušis, rašo
ELTA.
Estijos prezidentas ragina
RATO priimti mažas valstybes

VIENA, birželio 22 d. Estijos
prezidentas Lennart Meri,
kalbėdamas 15-ajame NATO
seminare pasakė, kad mažų
valstybių įstojimas į NATO
sustiprintų šią organizaciją ir

kad naujieji nariai sukurtų stabilumą tuose regionuose,
kurie iki šiol buvo laikomi Sovietų įtakos zonomis. ‘Yra
gerai žinoma, kokį svarbų vaidmenį vaidina Europos
Sąjungoje Beneliukso valstybės’, sakė Meri. ‘Galimi kon
fliktai ir vidiniai potencialūs nesutarimai gali būti didelių
valstybių problema, tačiau Slovėnijos, Estijos ar Lietuvos
dalyvavimas labiau skatintų, nei mažintų bendros
nuomonės suradimo galimybes’, teigė Estijos preziden
tas. Jis taip pat sakė, kad mažos valstybės vaidina esminį
vaidmenį užkertant kelią netradicinėms saugumo prob
lemoms, susijusioms su branduolinių, cheminių ir bakte
riologinių medžiagų kontrabanda.
Paslaptingai dingo kun. Ričardas Mikutavičius

KAUNAS, liepos 1 d. ELTA pranešė, kad naktį iš birže
lio 30 į liepos 1 d. dingo kun. R. Mikutavičius. Šei
mininkei rytą sukėlė įtarimą vienas ant kito sukrauti
paveikslų rėmai. Pasigesta kelių vertingų skulptūrėlių.
Tiesa, stalčiuje buvusių 2500 litų niekas nepaėmė. Ku
nigo bute dirba ekspertai, sudaryta tardytojų grupė tiria
įvairias versijas: tikrinamos ligoninės, pradingusio ku
nigo pėdsakų ieškoma Vilniuje, pas viešinčius gimines ir
kitur.
Prasideda Pasaulio Lietuvių Dainų šventė

VILNIUS, liepos 3 d. Simono Daukanto aikštėje buvo
iškelta antrosios PL dainų šventės vėliava. Susirinkusius
pasveikino Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, seimo
pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. ‘Tegul dainos,
šokio ir mūsų širdžių šiluma gaubia Pasaulio lietuvių
dainų šventę’, sakė Lietuvos Respublikos prezidentas.
Parengė Darius Furmonavičius
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JAV ADMINISTRACIJA PAŽADA PARAMĄ
BALTIJOS VALSTYBIŲ NATO SIEKIUI

Amerikos Lietuvių Tarybos pareiškimas spaudai
1998 m. birželio 9 d. Baltuosiuose Rūmuose
Amerikos Baltų Jungtinio Komiteto (JBANC) ir šešių
Amerikos Baltų organizacijų atstovai susitiko su Prezi
dento specialiuoju asistentu ir Nacionalinės saugumo
tarnybos centrinės ir rytų Europos kraštų direktorium
Stephen Flanagan, Baltųjų rūmų ryšių su visuomene
asocijuota direktore Christine Stanek, Valstybės depar
tamento ryšių su Baltijos kraštais pareigūnu Trevor
Evans. Susitikime buvo svarstoma JAV politika Baltijos
regione: JAV - Baltijos kraštų Chartos įgyvendinimas,
šiaurės rytų Europos iniciatyva ir atvirų durų NATO
plėtimosi politika. JAV administracija pabrėžė įsi
pareigojimą 'atvirų durų' politikai ir pakartotinai
pareiškė stiprią paramą Baltijos kraštų NATO siekiui.
JAV pareigūnai teigė, kad JAV - Baltijos kraštų
Charta integruoja Baltijos valstybes į vakarietiškų val
stybių šeimą, sukurdama JAV politikos šiame regione
struktūrą. Taip pat sudarytos chartoje numatytos dvi
pusės ekonomikos ir gynybos darbo grupės. Birželio 25
d. Rygoje susitiks JAV ir Baltijos valstybių partnerystės
komisija aptarti ekonominės integracijos, regioninio
bendradarbiavimo ir saugumo klausimus. JAV pareigū
nai taip pat nagrinėjo Šiaurės Europos Iniciatyvą,
sukuriančią Baltijos jūros kraštų bendradarbiavimo
struktūrą.
Amerikos Baitų Jungtinio Komiteto pirmininko Algio
Rimo teigimu, NATO išplėtimas į Baltijos valstybes
didina Europos saugumą. Stabilumas Baltijos jūros re
gione didina stabilumą visoje Europoje, o tai atitinka
Jungtinių Amerikos Valstybių nacionalinio saugumo
interesus.
Minėtame susitikime dalyvavo Amerikos Lietuvių
Tarybos, Amerikos Latvių Asociacijos, Amerikos Estų
Tarybos, Pasaulio Estų Tarybos, Amerikos Baltų
Laisvės Lygos, Baltų Instituto ir Amerikos Baltų Jung
tinio Komiteto atstovai.
Amerikos Baltų Jungtinio Komiteto Prezidentas Prof.
Jonas Račkauskas birželio 4 d. išsiuntė Amerikos Lietu
vių Tarybos protesto laišką NATO Generaliniam Sekre
toriui Javier Solana, pareiškusiam Maskvoje, kad
NATO atsižvelgs į Rusijos nuomonę sprendžiant dėl
Baltijos kraštų priėmimo į NATO.
Politologas Darius Furmonavičius, Nottingham, An
glija komentuodamas pasakė, kad nors Rusija darė
dideles pastangas įtraukti Baltijos valstybes į savo įtakos
sferą, JAV pakartotinai ryžtingai pareiškė, kad Baltijos
valstybės yra nedaloma vakarų pasaulio dalis arba, iš
tiesų, jos yra geros kandidatės antrajai NATO plėtimosi
bangai.
f
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Kadrinių KGB darbuotojų veikla bus ribo
jama
Antradienį vakare Seimas priėmė SSRS valstybės
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) ver
tinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabart
inės veiklos įstatymą. Už šį dokumentą balsavo 68 parla

mentarai, prieš buvo 7, susilaikė 11 Seimo narių.
Seimas taip pat priėmė dokumentą, reglamentuojantį
šio įstatymo įgyvendinimo tvarką. Jį parėmė 66 Seimo
nariai, 2 buvo prieš, 4 - susilaikė.
Priimtame įstatyme, kurį pateikė Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis, SSRS valstybės saugumo komite
tas pripažįstamas nusikalstama organizacija.
Jame numatyta, kad buvę VSK kadriniai darbuotojai
nuo šio įstatymo įsigaliojimo 10 metų negalės dirbti
Lietuvos valstybės pareigūnais arba tarnautojais valsty
bės valdžios ir valdymo, savivaldos, krašto apsaugos
institucijose, valstybės saugumo departamente. Pagal
įstatymą jie negalės dirbti ir policijoje, prokuratūroje,
teismuose, diplomatinėje tarnyboje, muitinėje, valstybės
kontrolėje. Buvusiems VSK darbuotojams nebus leista
dirbti advokatais, notarais, bankuose, kredito įstaigose,
strateginiuose ūkio objektuose, saugos tarnybose, ryšių
sistemoje, švietimo įstaigose pedagogais, auklėtojais ir
šių įstaigų vadovais. Jie negalės dirbti darbo, kuris susi
jęs su ginklo turėjimu.
Įstatyme numatyti atvejai, kai šie apribojimai nebus
taikomi. Tai liečia tuos buvusius VSK kadrinius darbuo
tojus, kurie tyrė tik kriminalines bylas ir ne vėliau kaip
kitą dieną po 1990 m. kovo 11 d. nutraukė savo darbą
VSK.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras bei valstybės saugumo departamentas (VSD)
gali priimti bendrą motyvuotą teikimą, rekomenduo
jantį netaikyti šio įstatymo nustatytų apribojimų. Tai
liečia tuos buvusius VSK kadrinius darbuotojus, kurie
per 3 mėnesius nuo šio dokumento įsigaliojimo užsireg
istruos valstybės saugumo departamente ir atskleis jam
visas žinias apie savo buvusį darbą VSK ir dabartinius
ryšius su buvusiais VSK darbuotojais bei agentais.
Lietuvos Aidas, 1998 07 01

SKAITYKIME LIETUVOS AIDĄ’,

Lietuvos Valstybės laikraštį

Pasaulyje pripažįstamas, kaip patikimiausias ir
geriausias Lietuvoje žinių ir politikos dienraštis
Metinė prenumerata pabrangus paštui £120, Pusmečiui
£60, Giminėms Lietuvoje metams
£60, -

Atsiuntę čekį iki liepos pabaigos, gausite jau nuo rug
pjūčio 1-osios, paprastai, pirmadieniais 5 numerius.
Pasiekia per kelias dienas oro paštu iš Vilniaus

Užsisakyti galite per
DARIŲ FURMONAVIČIŲ,
“Lietuvos Aido’ įgaliotinį Jungtinėje Karalystėje

16 Hound Rd.,
West Bridgford
Nottingham NG2 6AH
tel. 0115-982-1892
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LIETUVOS TOPOGRAFINIAI ŽEMĖLAPIAI
Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno Fondas išleido
neįkainojamos vertės ir reikšmės leidinį 'Lietuvos To
pografiniai Žemėlapiai (Mastelis 1:100,000) 128 Lietu
vos (1920 - 1923) žemėlapiai. Antroji laida'. Pirmosios
laidos redaktorius Bronius Kviklys įžangos žodyje rašė,
kad nė vienas, kad ir tiksliausias plačios apimties
vadovėlis nepateikia taip tikslaus krašto vaizdo, kaip jį
išsako tikslus žemėlapis'. Šio žemėlapio mastelis yra
toks, kad viename kvadratiniame centimetre telpa
vienas kvadratinis kilometras. Aiškiai galima išskirti ir
buvusius ir gal tebesamus keliukus, net gi buvusių
sodybų vietas. Kur lietuviškų žemėlapių trūko, ten lei
dėjai panaudojo rusiškus, lenkiškus ir vokiškus
žemėlapius.
Vytautas Mikūnas antrosios laidos įžangos žodyje
sako, kad ši laida daugumoje yra skiriama atsikuriančiai
Lietuvai. 'Vietovių pavadinimai išnyko žmonių at
mintyje. Atgaunant tėvų palikimus iškyla klausimų,
kurių dalinius atsakymus galima rasti šiame žemėlapių
rinkinyje'. Iš tiesų, sovietinė okupacija bene labiausiai
pažeidė tyriausias lietuvybės ir tautos papročių šaknis lietuvišką kaimą. Vienkiemiai buvo išdraskyti, daug
sodybų ir dvarų nugriauta, laukų numelioruota, pava
dinimų pakeista.
Gal todėl taip sunkiai kraštas atsigauna po sovietų
okupacijos. Korumpuoti valdininkai dažnai nenori, ar
negali turimuose sovietiniuose žemėlapiuose ar neprik
lausomos Lietuvos žemėlapių prastose kopijose atrasti
buvusiųjų valdų. O, juk, Lietuvos žemelė - pats didžiau
sias palikimas kurį iš kartos į kartą turėtų perduoti tėvai
ir seneliai savo vaikams ir anūkams.
Šis leidinys papildo Broniaus Kviklio 'Mūsų Lietuva'
keturtomį, kuris buvo išleistas Lietuvoje, prieš keletą
metų, deja, be šio žemėlapių priedo. 500 egzempliorių
tiražas Lietuvai gal kiek mažokas.
t
Svarbiausia būtų, kad šie žemėlapiai po kelis egzem
pliorius patektų bent svarbiausioms Lietuvos bib
liotekoms ir taptų prieinami moksleiviams ir mokyto
jams, studentams ir dėstytojams ir visiems besidom
intiems Lietuvos praeitimi, Lietuva tarptautinės poli
tikos vingiuose. Šių žemėlapių rinkinys labai reikalingas
ir tarptautiniams akademiniams centrams tyrinė
jantiems šiuolaikinę Lietuvos istoriją ir politiką.
Lietuvos topografinių žemėlapių išleidimas būtų bu
vęs neįmanomas be kruopštaus milžiniško p. elemento
Dėdelos darbo, sakė šio leidinio redaktorius Vydūno
Fondo Valdybos Pirmininkas Vytautas P. Mikūnas. Šis
leidinys - tai puikiausia dovana vykstant į Lietuvą.
Galima užsisakyti paštu iš Vydūno Fondo, 14911 East
127th street, Lemont, Illinois 60463, USA.
Darius Furmonavičius

Sąskaitos
Narimantas V. Udrys
Skaitant dr. R. Kriaučiūno straipsnį ‘Gen. Adolfo
Ramanausko - Vanago išdavikas gyvena Kaune’
(Draugas, 1998 03 24), man prisimena prieš keletą metų
Kauno karo muziejuje matyta V. Krėvės - Mickevičiaus
citata: ‘Erelius išnaikinom, tai ko dabar stebimės, kad

aplinkui mus tik varnos skraido’. O tų varnų Lietuvoje,
atrodo, pulkai dar skraido, dangų užtemdo. Yra varnų su
dosniom ‘personalinėm’ pensijom, kurias, manyčiau, ne
vienas užsitarnavo už mūsų tautos patriotų išdavimą,
kankinimą, žudymą, trėmimą. Kai kurie net iš rytų
suskridę varnai, pavyzdžiui, buvęs generolas M. Prociuchanov, valstybės pareigūno dosniai ‘gimtadienio ir
Kalėdų proga’ apdovanojamas, sukeliant buvusių mūsų
partizanų suprantamą pasipiktinimą. O tuo metu lietu
viai JAV iš mūsų, pensininkų, renka aukas, bandydami
šelpti skurstančius, be jokių ‘personalinių’ pensijų gyve
nančius buvusius partizanus.
Savo straipsnyje dr. Kriaučiūnas teigia, kad ‘lietuvių
tauta nėra kerštinga, bet labai teisinga ir atlaidi’. Nes
magu man, tačiau sutinku. Prezidentas V. Adamkus
(spaudoje rašyta) yra neigiamai atsiliepęs apie desovieti
zaciją (jeigu tokia Lietuvoje išvis yra) kaip begyjančių
žaizdų draskymą. Taigi, kaip ir LDDP valdymo laikais,
toliau šluokime šiukšles po kilimu. Bent nesimatys. Su
tuo negaliu sutikti, nes per šių metų holokausto
minėjimą Izraelyje vieno jų rabino malda buvo cituojama
JAV spaudoje: ‘Gailestingasis Dieve, mūsų tautos
žudikams niekada neatleisk!’ Ir mums, lietuviams,
reikėtų iš to pasimokyti. Jeigu nepasimokysim, visokie
akiplėšos mus ir toliau durniais laikys, o durnių ir
bažnyčioj muša.
Man jau seniai atsibodo būti atlaidžiam. Suprantu, kad
laikai pasikeitė ir kad šiuo metu nemandagu net siūlyti
mūsų tautos išdavikus ir žudikus prie sienos statyti.
Tačiau prie gėdos stulpo gal ir leistina. Reikėtų pradėti,
pavyzdžiui, nuo A. Ramanausko - Vanago išdaviko,
gyvenančio Kaune.
JAV, Lietuvos Aidas 1998 06 18
■v

Salį valdyti pasitelkta kanadiečių patirtis
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA). Ministras Pirmininkas Gedim
inas Vagnorius, kurio iniciatyva trečiadienį pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Kanados Viešojo valdymo
institutu, įsitikinęs, kad šios šalies pagalba viešojo
valdymo srityje pagerins valdžios institucijų piliečiams
teikiamas paslaugas.
Valstybės valdymo srityje ketinama diegti Ontarijo
provincijos valdžios darbo planavimo ir valdymo patirtį.
Dvejiems metams Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerijos bei Kanados Viešojo valdyinp insti
tuto pasirašyta sutartis padės įgyvendinti valdymo refor
mos projektą, kuriam Kanados vyriausybė skyrė 1,3 mln.
dolerių (apie 2,5 mln. litų).
Projekto tikslas - pertvarkyti valdymo stuktūrą taip,
kad ji veiktų taupiau ir efektyviau.
Tai reiškia, kad bus peržiūrėtos ministerijų ir kitų
valdymo institucijų funkcijos, pertvarkytas sprendimų
priėmimas ir numatyta atsakomybė už juos.
.
Iš pradžių projekte dalyvaus Vyriausybės kanceliarija
bei sekretoriatas, Ūkio, Teisingumo bei Valdymo re
formų ir savivadybių reikalų ministerijos.
Po to naujovės pamažu bus taikomos ir kitose instituci
jose.
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NATO štabe dirba lietuvių karininkas
Darbui į NATO Šiaurės Vakarų regioninę vadavietę
(AFNW) High Wycombe atvyko karininkas iš Lietu
vos - kapitonas Valdas Kybartas. Lietuvių kariškis
įsijungė į tarptautines NATO partnerių štabo
karininkų (PSE) gretas. Lietuvai kartu su kitomis PfP
(Partnership-for-Peace) narėmis pavyko išsiderėti,
kad NATO įsileistų partnerių nacionalinius štabo
karininkus į savo vadavietes ir apmokytų karinių op
eracijų, manevrų, vidinės apyskaitos bei komunikaci
jos planavimo ir valdymo. Vienas iš V. Kybarto
konkrečių uždavinių bus ruošti NATO ir partnerių
pratybas bei seminarus Baltijos šalyse. Tokia bendro
darbo su NATO karininkais patirtis labai pravers
Lietuvai, derinant savo karines pajėgas prie aljanso
standartų.
PSE grupė High Wycombe kol kas nedidelė: kartu
su kpt. Kybartu dirba kolega latvis, slovakas ir
suomis. Juos kuruoja du norvegai, o vadovauja Voki
etijos jūrų laivyno komandoras. PSE grupė įkurdinta
pačioje AFNW bazėje mobilių namelių komplekse,
šiek tiek atskirai nuo NATO korpusų. Nameliai pa
prasti, tačiau juose yra visko, ko reikia raštinės darbui
- net kavos aparatas. Liepos pabaigoje PSE karininkai
persikels į naujas patalpas, kurias inauguruoti gali
tekti Lietuvos kariuomenės vadui gen. maj. Jonui
Andriškevičiui. Kariuomenės vadas lankysis AFNW
liepos pabaigoje šios NATO grupuotės vado Sir John
Cheshire kvietimu.
Praeitą savaitę ambasados patarėjas A. Brūzga
buvo nuvykęs į High Wycombe susipažinti su kpt.
Kybarto darbo ir buities sąlygomis, aptarti glaudesnio
bendradarbiavimo. Valdas Kybartas - aukštas, tvirtai
sudėtas Lietuvos kariškis, gerai šnekantis angliškai,
reiklus sau ir pašnekovui. Kpt. Kybartas Vilniaus
universitete įgijo istoriko specialybę, tačiau vėliau
paviliojus kariškai tarnybai, karybos meno mokėsi ir
stažavosi Jungtinėse Valstijose. Jo pasiruošimą aukš
tai vertina PSE vadovai. Pirmai pradžiai kpt. Kybartas
šeimos į Angliją nesivežė - nori susirasti butą, įsikurti.
Kol kas nuomoja kuklų kambarėlį pačiose kareiv
inėse. Kpt. Kybartas Anglijoje planuoja išbūti 2 me
tus - tiek, kiek tęsis PSE programa High Wycombe.
Nėra abejonės, kad kpt. Kybartas norės artimiau
susipažinti su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiais li
etuviais ir pasitaikius progai atvykti į DBLS renginius.
Ambasada stengsis jam reguliariai teikti informaciją
apie lietuvių bendruomenės gyvenimą.
Liepos 6 d., Valstybės dienos proga, kpt. Kybartas
apsilankė Lietuvos ambasadoje Londone. Jį priėmė
ambasadorius Justas Paleckis, patarėjas Audrius
Brūzga ir kanceliarijos vedėja Ilona Petrikienė, su
kuria, pasirodo, Kybartas pažįstamas jau nuo seniau.
Lietuvos atstovo pakvietimą darbui į NATO vadavi
etę galima vertinti, kaip dar vieną, nors ir nedidelį
žingsnį NATO narystės link ir Lietuvos, kaip pajėgaus
aljanso partnerio, pripažinimą.

Žinutės trumpai
Ambasadorius J. Paleckis praėjusį penktadienį buvo
nuvykęs į Dubliną dalyvauti Airijos nacionalinės pam
inėjimo dienos iškilmėse ( buvo prisiminti dviejuose
pasauliniuose karuose ir Jungtinių Tautų misijose
žuvę airių kariai). Liepos 3 d. airiai paminėjo prieš
200 metų įvykusį sukilimą (1798 m.), paskatinusį air
ius vienytis ir siekti nepriklausomybės.

***

Liepos 30-31 d.d. į NATO Šiaurės Vakarų vadavietę
High Wycombe oficialaus vizito atvyksta Lietuvos
kariuomenės vadas gen. maj. Jonas Andriškevičius su
žmona. Generolas vyksta atsakomajam vizitui AFNW
vado Sir John Cheshire kvietimu.

***

Praeitą savaitę Kembridže vykusioje 1998 Project
Parity Planathon konferencijoje dalyvavo Lietuvos
Seimo narė, Centro sąjungos atstovė Rasa Mel
nikienė. Konferencijos dalyviai diskutavo moterų da
lyvavimo politinėje ir partinėje veikloje klausimais.

***

Ambasadą paliko trečioji sekretorė Vaida Miklovaitė.
Pasibaigus Didžiosios Britanijos prezidentavimo ES
laikotarpiui, Vaida grįžo į Vilnių tęsti darbo vicemi
nistro Gedimino Šerkšnio vadovaujamoje specialioje
- pasiruošimo deryboms delegacijoj e.
- . * *(’ !
A. Brūzga, patarėjas

Atrastas paslėptas turtas
Liepos 7 d. Daily Telegraph pranešė, kad Lietuvoje prieš
13 m. buvo atrastas paslėptas turtas, bet tik dabar iš
drįsta apie tai viešai paskelbti, nes bijota, kad sovietai
gali pasisavinti kaip lobį.
Radinį sudaro sidabrinės ir auksinės taurės ir kt.
Dalis jų religiniose ceremonijose naudotos jau nuo 1387
m., kai Lietuva tapo krikščioniška.
Lietuvos meno muziejaus direktorius Romualdas
Budrys sutapino paskelbimą su Lietuvos Valstybės di
ena pareikšdamas, kad atrasto turto įvertinimas viršija
visų 3700000 Lietuvos gyventojų indėlius bankuose.
Brangenybės buvo paslėptos prieš pat Pabaltijo val
stybių prijungimą prie Sovietų sąjungos pagal slaptą
sovietų ir Hitlerio paktą 1940 m. Paslėpto turto buvo
nesėkmingai ieškoma kartu su kitais karo metu dingusi
ais lobiais.
Vilniaus katedros sienose paslėptą Lietuvos turtą
archeologai ir muziejų ekspertai užtiko 1985 m., įvedant
katedros pastate (tuo metu katedra buvo komunistų
atimta iš Katalikų bažnyčios - ELR) naują apšildymo
sistemą.
Bijodami, kad Kremlius radinio nekonfiskuotų,
atradėjai nutarė radinį laikyti paslaptyje.
Turtas pasiliks Lietuvoje ir bus išstatytas parodoje dar
prieš metų galą.
ELR

7

Rusės laiškas
Nelė Konopaja yra invalidė. Ji gyvena Latvijos sostinėje,
skurdžiame rajone. Nors jos pavardė neskamba rusiškai,
gal daugiau suomiškai, tačiau ji prisipažįsta esanti rusų
tautybės.
Kuo išgarsėjo Rygos Diena laikraštyje bei Maskvos
Izvestija dienraštyje (Jzvestija perspausdino straipsnį iš
Diena) N. Konopaja? O gi atviru laišku redakcijai, kuri
ame ji palietė rusakalbių demonstraciją Rygoje bei rusų
demonstraciją prie Latvijos pasiuntinybės Maskvoje, ap
mėtant latvių pastatą plastikiniais grietinės maišeliais.
Savo laiške latvių dienraščio redakcijai rusė pažymėjo,
kad jokių brutalių latvių policijos išsišokimų prieš
demonstrantus nebuvo. Tai buvusios tik paprastos
stumdynės. Be to, demonstracijoje taip pat dalyvavo ir
latviai pensininkai, kurie taip pat kenčia nuo vyriausybės
taupymo politikos, tiesiogiai liečiančios paprastus
gyventojus. Jos pagrindinis laiško sakinys buvo toks:
"nišai pensininkai Latvijoje gyvena žymiai geriau už Rusi
jos, gaudami laiku pinigus. Tuo tarpu Maskvos išmaldos
reikia laukti mėnesiais. ’
Manding, ši rusakalbių demonstracija Rygoje,
paskatino Maskvą stipriau prispausti Latvijos vyri
ausybę, reikalaujant palengvinti pilietybės gavimo sąly
gas. Tačiau latvių kalba ir toliau palieka valstybinė, tad
700 tūkst. rusų, norėdami gauti pilietybę, privalo
mokytis latvių kalbos. Bet rusiškas jaunimas nėra linkęs
jos mokytis. Jis veržiasi į vakarus, lanko anglų kalbos
kursus. Vakarų Europos įvairios organizacijos pritaria
Latvijos vyriausybei, kadangi- rusai, nemokėdami
latviškai, negali įsijungti į Latvijos gyvenimą.
Rusiškos organizacijos Rygoje yra gerokai susipešusios, tačiau vieningai priėmė bendrą nutarimą: ‘į Rusiją
keltis nenorime, nes tėvynėje mūsų laukia kalėjimai ir
geležinkelių stotys’.
Savo laiške N. K. taip pat rašė, kad Latvijos rusai
nepageidauja Latvijos destabilizacijos. To nori ir net
reikalauja Rusijos komunistai ir šovinistai. Tuo jie nori
pakenkti Baltijos valstybėms įsijungti į Europos
Sąjungą. O Europos Sąjungos nariais taip pat nori būti
Baltijos valstybėse gyvenantys rusai! Jie iš anksto
reikalauja sau gerų profesijų - advokatų, gydytojų, vais
tininkų, ligonių slaugių ir 1.1. Deja, Latvijos vyriausybė
stabdo jaunų rusų dedamas pastangas, bijodama
‘penktosios kolonos’. Rusiškų organizacijų primininkas
yra pasakęs: ‘Ko bijo latviai? Jie galvoja, kad msas vais
tininkas ar ligonio slaugė nunuodys kokį nors latvį?’
Atrodo, kad padėtis kiek pagerėjo. Vokietijos televiz
ija pranešė, kad B. Jelcinas ir G. Ulmanis kalbėjosi
telefonu, kadangi Maskva buvo numačiusi uždaryti dujų
ir alyvos vamzdžius. Tas paliestų ne tik Latviją, bet taip
pat Lietuvą ir Estiją. Pasirodo, kad už pabaltijiečių
pečių vyksta Rusijos koncernų ir bankų tarpusavio kova.
Tai įtakų kova, taip pat norint ir pageidaujant Baltijos
valstybėse stabilumo, nes tik tuomet vakarai investuos
daugiau kapitalo Baltijos valstybėse.
Ir N. Konopaja, buvusi aktyvi KP narė, savo laiške taip
pat pataria Maskvai: ‘Remkite Latvijoje rusiškus
darželius, teatrus, mokyklas, vaikų darželius, bibliotekas.
Tačiau pirmiausia Kremlius turi pasirūpinti msais Rusi

joje, jų geresniu gyvenimu ’.
Išdaiga

Bulvarinis dienraštis Bild birželio 22 d. ‘plepalų’ skiltyje
aprašė garsaus lengvo žanro daininko Julio (Chulio)
Iglesias atvykimą į Vilniaus oro uostą. Išlipęs iš lėktuvo
ispanas paėmė Lietuvos TV žurnalistę už nosies ir ap
suko ją vietoje, tuo išgasdindamas gražiąją lietuvaitę.
Laikraštis pripažino, kad tokį ispano elgesį reikia laikyti
‘netinkamu’, ypač žaviam ir išsilavinusiam daininkui.
Ispanas yra žinomas pasaulyje kaip gražių moterų vil
iotojas. Klausimas: ar jis tokia ‘išdaiga’ prisiviliojo
gražią lietuvaitę?
Kazys Baronas

Mįslės

(atsakymai - 8psl.)

Ei, atmink, atmink, jaunas berneli,
Kas užaugo be tėvelio?
Ne bernelis būčiau, kad aš nežinočiau,
Kas užaugo be tėvelio.
Žalioje girelėj šakots ąžuolėlis.
Tai užaugo be tėvelio.
Ei, atmink, atmink jauna mergele,
Kas užaugo be motelės?
Ne mergele būčiau, kad aš nežinočiau,
Kas užaugo be motelės.
Žalioje girlėj kreiva liepelė.
Tai užaugo be motelės.
Ei, atmink, atmink mergele,
Kas lengvesnis už povo plunksnelę?
Ne mergele būčiau, kad aš nežinočiau,
Kas lengvesnis už povo plunksnelę.
Šilko kaspinėlis, rūtų vainikėlis.
Tai lengvesnis už povo plunksnelę.

1. Augdama kaip rožė žydėjau, kai pasenau - praregė
jau.
2. Be rankų, be kojų rėplioja, į dangų ant karties joja.
3. Žilas senis, marga oda - sniegui tirpstant midaus
duoda.
4. Dažną maitina, nuo bado gina, o ją taip kankina,
akis iškabina.
5. Trumpa kojytė, didelė kepurytė.
6. Kokio žiedo ieško įsimylėję?
7. Kabo kietas kabikas - jo galelis plikas.
8. Rudenį gimsta, vasarą miršta.
9. Šimtą akių galva turi, visos jos į saulę žiūri.
10. Nebara, pjaunant nieko nesako, bet ašaras išvaro.
11. Kas maža ir nuoga, o didelė dabita?
12. Pilvotis besotis - turi ausis, turi kaklą, bet neturi
galvos.
13. Skrenda paukštė be sparnų, kanda be dantų.
14. Kai gimsta, daug išmano, po metų - paseno.
15. Mažas būdamas didelį vežimą verčia.
16. Pramuši ledą - rasi sidabrą, pramuši sidabrą - rasi
auksą.
17. Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis.
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Kuo ypatingi tie lietuviai?
Istorinėse knygose, enciklopedijose visi istorikai tvirtin
davo, kad krikščionybės įsigalėjimas Europoje prasidėjo
maždaug 4 amžiuje po Kristaus gimimo ir baigėsi maždaug
l. 000 metais.
Bet štai 1997 m. išėjo istoriko Richard Fletcher knyga
‘The Conversion of Europe: from Paganism to Christianity
371 - 1386’ (‘Europos atsivertimas iš pagonybės į
krikščionybę 371 - 1386’). Jau knygos antraštė rodo, kad
knygos autorius pratęsia krikščionybės įsigalėjimą Eu
ropoje 400 metų, negu iki šiol buvo oficialiai tvirtinama.
1386 m. Lietuvai yra istoriniai metai, nes kai kurių is
torikų jie yra laikomi Lietuvos krikšto metais. Taip buvo
rašoma lenkų ir anglų knygose.
Anglų laikraštis ‘The Observer’ 1997 m. rugsėjo mėn.
išspausdino tos knygos recenziją tokia antrašte: ‘Not even
Vikings would hold out against Christianity. So what was it
about those Lithuanians?’ (‘Net vikingai negalėjo atsispirti
prieš krikščionybę. Tai kaip gi ten buvo su tais lietuviais?’).
Recenzijos autorius pasakoja apie Europos apsikrikštijimą, žlungant Romos imperijai. Romos Bažnyčia pamažu
Europoje plėtėsi ir stipriai apėmė visas gyvenimo ir veiklos
sritis. Jeigu Europoje būtų gavusios pradžią kitos religijos,
tai ji būtų pasidavusi maurams, mongolams ar turkams,
kaip samprotauja autorius. O krikščionybė pamažu įsi
galėjo Europoje tarp keltų, germanų ir slavų tautų. 395 m.
jau ir Britanijoje vyravo krikščioniškosios diocezės vyskupi
jos, nors ji tebebuvo Romos imperiojos valdžioje. O po 200
metų popiežius Grigalius atsiuntė Šv. Augustiną oficialiai
apkrikštyti tos salos, nors joje jau gyveno užgrūdinti
pagonys anglo-saksai. Tačiau ir jie negalėjo atsilaikyti prieš
krikščionybę ir tapo visi krikščionimis.
‘The Observer’ recenzentas rašo, kad Richard Fletcher
visiškai pagrįstai 400 metų pratęsia krikščionybės įsi
galėjimo Europoje istoriją ir vien dėl to, kad taip keistai
išlikusi dar buvo vieniša Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
krikščioniškame pasaulyje. Ir toji Lietuvos D. K. iki apsikrikštijimo (1386 m.) šimmečiais nuostabiai gerai valdė
tautas nuo Atlanto iki Dniepro.
Todėl recenzentas ir klausia, tai kaip gi ten buvo su tais
lietuviais, kurie 400 metų sugebėjo valdyti krikščioniškas
tautas. Europos krikščionybės istorijoje kitas toks stebuklas
nėra žinomas. Taigi iš tikro kuo ypatingi tie lietuviai?
Skotai, valai, dalis airių ir visa eilė kitų tautų Europoje
nesugebėjo įkurti savo tautinių valstybių su savo kalba. O
mes, lietuviai 1600 metų žudomi, slopinami, mindomi,
mušami, smaugiami, vėl turime savo tautinę valstybę, o joje
ta dievišką archaišką lietuvių kalbą
Didžioji Lietuvos kunigaikštija nepasibaigė nei 1386 m.,
nei su Liublino unija 1569 m. Ji išsilaikė iki 1795 m.
Lietuvą tada užėmė rusai. 1918 m. Lietuva vėl tapo neprik
lausoma.
1920 m. liepos 12 d. Lietuva sudarė Maskvos sutartį su
Rusija. Įdomu pažymėti, kad toje sutartyje Rusija prašė
Lietuvos vyriausybę atsisakyti bet kokių teisių į didžiules
teritorijas, siekiančias Juodąją jūrą, kurios savo metu (iki
1795 m.) buvo Lietuvos kontroliuojamos (DLK).
Atsilygindama Rusija savo ruožtu pripažino Lietuvos
nepriklausomybę ir neginčijamą teisę į jos autentiškas
(original) žemes, kurios buvo Rusijai žinomos, kaip admin
istraciniai Vilniaus, Kauno, Gardino, Suvalkų rajonai. 1920
m. spalio 7 d. pasirašyta sutartis su Lenkija, pagal kurią
Vilniaus, Gardino, Suvalkų sritys priklauso Lietuvai. Po

dviejų dienų, spalio 9 d., Lenkija atplėšė nuo Lietuvos tas
sritis ir ėmė lenkinti lietuvius. 1939 m. Sovietų sąjunga
grąžino Vilnių Lietuvai. Kaip sakoma: Vilnius jūsų, o Li
etuva mūsų. 1990 m. kovo 11d. Lietuva vėl nepriklausoma.
Gardino, Suvalkų rajonai dar tebėra Lenkijos žinioje.
Britų imperija išsilaikė 1497 - 1951 - 500 metų. Romos
imperija nuo 27 m. prieš Kristų iki 476 m. po Kristaus - 500
metų. O Lietuvos Didžioji Kunigaikštija (imperija) nuo
1000 m. iki 1795 m. Vadinasi, net 800 metų!
Taigi, kuo ypatingi tie lietuviai?
Kadangi Lietuvos istoriją dar teberašo lenkai, bent ki
tataučiams teberašo jie, tai Mindaugo ir Lietuvos krikšto
1251 m. anglai nežino. Ateis laikas, kai ir jie sužinos.
Atrodo, kad Richard Fletcher knyga yra įdomi. Taigi,
būtų malonu, kad kas plačiau apie ją parašytų, ypač apie
tas vietas, kur autorius aptaria tą pagonišką Lietuvą. Ta
tema galėtų susidomėti mūsų jaunimas ir mums papasakoti
savo ‘Lynes’ puslapiuose.
M. Barėnienė

Norima leisti užsieniečiams pirkti žemės
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA). Vyriausybė trečiadienį pri
tarė Užsienio kapitalo investicijų įstatymo pataisai, lei
džiančiai užsienio subjektams įsigyti nuosavybėn ne
žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Pataisos projektas bus teikiamas svarstyti Seimui.
Įstatyme taikomi bendrieji Europos Sąjungos teisės
principai, nustatantys įsikūrimo, kapitalo, paslaugų bei
darbuotojų judėjimo laisves, ir Europos bendrijų sutar
ties nuostatos, draudžiančios diskriminaciją dėl na
cionalinės priklausomybės.
Pataisa numato, kad užsienio kapitalo įmonės turi
teisę išsinuomoti arba įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio
paskirties žemės sklypus bei įsigyti, nuomoti ar kitaip
naudoti savo veiklai kitą nekilnojamąjį turtą pagal šalyje
galiojančius įstatymus.

Lietuva metus pirmininkaus tarp 11 šalių
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA). Vienerius metus
pirmininkaudama Baltijos jūros valstybių tarybai, Li
etuva stengsis, kad šios organizacijos veikla būtų prak
tiška ir pragmatiška.
Tai sakė Lietuvos delegacijos Baltijos jūros valstybių
taryboje vadovas ambasadorius Dalius Čekuolis.
Lietuva pirmininkės estafetę perėmė iš Danijos, o kitų
metų vasarą perduos Norvegijai.
Vadovaudama tarybai, Lietuva sieks į Baltijos jūros
valstybių bendradarbiavimo projektus kuo labiau
įtraukti Rusijos Kaliningrado sritį ir Sankt Peterburgą.
'Aktyviai dalyvaudama Rusija padėtų plėtoti regioną be
baltų dėmių', - sakė ambasadorius D.Čekuolis.
Baltijos jūros valstybių taryba buvo įsteigta 1992
metais. Šiuo metu tarybą sudaro Europos Komisija ir
vienuolika šalių - Danija, Norvegija, Švedija, Suomija,
Islandija, Rusija, Lenkija, Vokietija, Estija, Latvija ir
Lietuva.

Mįslės - atsakymai
1. Aguona. 2. Apynys. 3. Beržas. 4. Bulvė. 5. Grybas. 6.
Paparčio. 7. Riešutas. 8. Rugiai. 9. Saulėgrąža. 10.
Svogūnas. 11. Adata. 12. Ąsotis. 13. Strėlė. 14. Kalendo
rius. 15. Kelmas. 16. Kiaušinis. 17. Knyga.
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Trakų meno festivalis prasidėjo misterija

Trakai, liepos 7 d. (ELTA). Antradienį istoriniame ir ciologų duomenimis, klasikiniais menais domisi apie dešimt
kultūriniame Lietuvos valstybės centre - Trakuose - procentų žmonių. 'Jei į mūsų renginius ateis nors du procen
prasidėjo Prezidento Valdo Adamkaus globojamas meno tai poilsiautojų, mes neturėsime kur jų dėti', - teigė Vilniaus
paveikslų galerijos vedėjas V. Balčiūnas.
festivalis.
Antradienio vakare festivalio pradžios koncerte Trakų Sportas
pilies kieme Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras,
chorai 'Ąžuoliukas' ir 'Jauna muzika', solistai bei aktoriai Pasaulio krepšinio čempionatui besirengiant
atliko Arthuro Honeggerio oratoriją-misteriją 'Žana d'Ark Keturių šalių rinktinių turnyre Nikosijoje (Kipras) Lietuvos
ant laužo'. Šiuo koncertu baigėsi Valstybės dienos krepšininkai užvakar 98:64 (43:33) sutriuškino Nigeriją, o
vakar 79:53 (37:20) - Olandiją.
minėjimo renginiai.
Lietuvos krepšininkai žais su kita turnyro favorite Graiki
Pirmąkart rengiamo Trakų festivalio iniciatoriai bei
Al
meno tarybos nariai - žinomi Lietuvos muzikai Vladimiras jos rinktine.
Lietuvių treneris Jonas Kazlauskas kiekvienam mačui reg
Prudnikovas, Gintaras Rinkevičius ir Saulius Sondeckis bei
pasaulinės žvaigždės - balerina Maja Pliseckaja ir kompozi istruoja dešimt žaidėjų. Du rinktinės nariai kaskart ilsisi,
kaip ir kol kas negalintis rungtyniauti komandos kapitonas
torius Rodionas Ščedrinas.
Festivalio steigėjai - Lietuvos kultūros ministerija, Trakų Artūras Karnišovas.
Pirmosiose rungtynėse su pasaulio čempionate taip pat
rajono savivaldybė, Trakų istorinis nacionalinis parkas bei
Trakų istorijos muziejus, Lietuvos valstybinis simfoninis dalyvausiančia Nigerija nežaidė Darius Maskoliūnas ir Ry
tis Vaišvila.
orkestras.
Nė 8 minučių aikštėje neišbuvo puolėjas Virginijus
Šiemet iki rugpjūčio 29 dienos truksiančio festivalio pro
kuriam varžovas
prakirto
smakrą.
gramoje - šeši koncertai atvirame ore: penki jų vyks Trakų Praškevičius,
salos pilies kieme ir vienas - Užutrakio Tiškevičių rūmuose. Krepšininkas buvo nuvežtas į ligoninę, ten jam susiuvo
žaizdą.
Be to, kitas Nigerijos komandos žaidėjas netyčia smarkiai
Klasikos sezoną kurorte pradėjo Kauno muzikai įspyrė į blauzdą vidurio puolėjui Eurelijui Žukauskui, ant jo
Valstybės dienos išvakarėse Palangos botanikos parke, kojos iš karto atsirado didelė mėlynė.
didžiajame Tiškevičių rūmų parteryje, vyko iškilmingas visą
Per rungtynes su Nigerija Lietuvos rinktinėje pasižymėjo
vasarą truksiančios kultūrinės programos 'Klasikos sezonas 29 taškus pelnęs Saulius Štombergas (9/10 dvitaškių, 3/4
Palangos parke' iškilmingas atidarymas. Klasikos sezoną tritaškių, 2/3 baudų) ir 21 tašką įmetęs Dainius Adomaitis
Palangos parke pradėjo du Mykolo Radvilos polonezai, (3/4 tritšk.).
kuriuos atliko Kauno kamerinis orkestras, dirguojamas
T. Masiulis pelnė 12 taškų, A. Giedraitis - 9, T. Pačėsas ir
Petro Bingelio.
D. Lukminas - po 8, E. Žukauskas - 6, M. Žukauskas - 5.
Klasikinių menų programą Palangoje remia kurorto savi
Vakar rungtynėse su Olandijos rinktine rezultatyviausi iš
valdybė, Palangos botanikos parkas, Lietuvos dailės lietuvių buvo D. Lukminas (16 tšk.), 15 minučių žaidęs A.
muziejus, Nacionalinė bei Kauno filharmonijos, Muzikų Giedraitis (13) ir S. Štombergas (10).
rėmimo fondas.
Šįkart ilsėjosi Š. Jasikevičius ir M. Žukauskas, o anksčiau
Du vasaros mėnesius truksianti kultūrinė programa nukentėję V. Praškevičius ir E. Žukauskas dalyvavo varžy
Tiškevičių rūmuose ir juos supančiame parke apims kon bose.
certus, literatūros ir muzikos vakarus, susitikimus su
Vienas klausimas Laisvės alėjoje
menininkais, vaizdajuosčių peržiūras.
Svarbiausiais klasikos sezono Palangos parke akcentais Ar didžiuojatės savo tautybe?
taps klasikinės muzikos koncertai Tiškevičių Didžiajame
Konsultacinės firmos 'Abišala ir partneriai' darbuotojas:
parteryje, į programą liepos 25 - rugpjūčio 6 dienoms taip
- Aš patenkintas, kad esu lietuvis. Lietuva turi pakanka
pat įsilies tradicinis maestro Sauliaus Sondeckio vadovau mai daug istorinių asmenybių, kuriomis galima didžiuotis.
jamas festivalis 'Nakties serenados'.
Lietuviams netrūksta darbštumo, atkaklumo. Tačiau, kaip ir
Iškilmingo renginio atidarymo metu Palangos mero kiekvienoje tautoje, nėra vien tik gerų ar blogų žmonių. Pats
pavaduotojas Dainius Želvys sakė, kad klasikos sezonas esu nemažai sportavęs, žinau, kad turime daug gerų
Palangos parke padės atgaivinti šimtmečių kultūrą, o Li sportininkų, ypač krepšininkų. Yra daug lietuvių - kovinių
etuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys sporto šakų atstovų, pasaulio čempionų. Turėjome puikių
vylėsi, jog 'Tiškevičių rūmai Palangoje taps klasikinės boksininkų. Tai parodo tautos charakterį, Turime ir
muzikos centru ir atsvara menkos vertės kultūrai, užplūdu kultūros atstovų - M. K. Čiurlioniu net japoriai domisi.
siai Palangą'.
Lietuva turi ir gerų dirigentų, dainininkų. Pasaulyje žino
Pasak renginio koordinatoriaus, Vilniaus paveikslų ga mas mūsų teatras. Aš manau, kad Lietuva turi didelį mokslo
lerijos vedėjo Vytauto Balčiūno, šios programos tikslas - potencialą.
išryškinti aristokratinės kultūros tradicijas Lietuvoje,
Gydytoja:
atskleisti jos savitumą ir vertę. Be to, klasikinių menų
- Didžiuojosi, kad esu kilusi iš senos, protingos, daug
programa turėtų tapti pirmuoju žingsniu, įsitraukiant į kančių patyrusios žydų tautos. Per amžius, kol nebuvo žydų
tarptautinę Europos Tarybos kultūros programą 'Istorinių valstybės, ši tauta išsiugdė vieningumą, norą padėti vieni
parkų ir sodų kelias'.
kitiems - kitaip nebūtume išlikę. Žydai pirmięjfepripažino
Klasikos sezono Palangos parke organizatoriai tikisi, jog vieną Dievą, neturintį veido: jis yra visur. Žydai pirmieji
renginys bus sėkmingas. Jie neliko nusivylę atidarymo kon atsisakė vergijos. Kai Vytautas Didysis atvežė žydus į Li
certu, į kurį susirinko gausus būrys palangiškių bei miesto etuvą, jis turbūt pagalvojo, kad bus gerai, jei jų bus Lietu
svečių.
voje.
Prinkta iš lietuviškos spaudos
Pasak programos koordinatoriaus Vytauto Balčiūno, so
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LIETUVIŲ NAMŲ
VIEŠBUTIS
Kambariai su patogumais
Nakvynė ir pusryčiai
Vienviečiai kambariai - £35
Dviviečiai kambariai - £55
Nuolaidos DBLS nariams ir
LNB akcininkams
tel.: 0181 896 0355
fax: 0181 896 0939

ZZZZZS St SS SS J
Padėkos ir atsiliepimai
Maloniai nustebinta Lietuvių namais, apie kuriuos daug
girdėjau, o gyvenau pirmą kartą. Tai dalelė Lietuvos
istorijos.
Istorikė, dr. D. Marcinkevičienė

Niekada nesirūpink, ką žmonės galvoja apie tave. Jie
neturi laiko tam, nes visuomet galvoja, ką tu galvoji apie
juos.

***

Mokytojas klausia savo mokinio:
- Iš kur tu žinai, kad žemė apvali? Kaip tu įrodysi tai?
- Aš visiškai neturiu įrodyti to, nes niekada nepasakiau,
kad ji yra apvali, pone mokytojau.

***

Draugai kalbasi:
- Ar perdavei savo žmonai tą mažą knygelę apie
ekonomiją?
- Taip.
- Nu, ir kokie rezultatai?
- Turėjau mest rūkyt.

***

Rusijos generolai prieštaravo Pabaltijo įstojimą į
NATO. Vienas jų sako:
- Gali kilti karas. Turėsime siųsti agentus į Vakarų
sostines su jų lagaminuose paslėptomis atominėmis
bombomis.
- Labai gera idėja, generole. Atominių bombų dar liko
daug, bet su lagaminais...

***

Nusikratę Stalinu, sovietai 1956 m. išėmė jį iš mauzolie
Pamačiau - nustebau!
Reikalų verčiamas atvykau į Londoną ir nutariau pa jaus, bet nesutarė, kur nukišti jo palaikus.
Pirmiausiai jie kreipėsi į Britanijos ambasadą su
matyti naujus Lietuvių namus - hotelį.
Atvykom taksi ir tik privažiavus pamatėm plevėsuo prašymu palaidoti jį Anglijoje. Prašymas buvo atmestas:
- Čia jau palaidotas Marksas. Dviejų komunistų
jant mūsų trispalvę ir užrašą - ‘Lithuanian House Ho
tel’. Kažkas sujaudino mūsų širdis, ypač dviem panelėm neperneštume...
Tada sovietai kreipėsi į Vokietiją.
iš Lietuvos, kurios buvo su mumis.
- Mūsų žemėje palaidotas Hitleris. Dviejų tironų
Buvom maloniai priimti, nors ir sakė, kad nežinojo,
jog atvyksim. Buvo pranešta telefonu ir užsakyti pietūs - neperneštume...
Apie sovietų nesėkmes išgirdo Izraelio vyriausybė:
sakė bus tvarkoj.
- Kadangi Stalinas kariavo prieš nacius, mes sutinkame
Atvykus puikiai ir mandagiai mus priėmė. Buvom
pavaišinti pusryčiais, nes pietūs čia nepateikiami. surasti jam vietą čia.
Tuoj pat atėjo Kremliaus atsakymas:
Aprodė visą hotelį. Puikus pastatas. Per trumpą laiką
- Ačiū, bet ne. Jūs jau turėjote vieną prisikėlimą...
daug nuveikta ir patogumai gan geri. Palyginus su senais
***
namais yra šviesesni, gražesnis vaizdas iš lauko, o vidaus
nepalyginsi su senaisiais namais. Taigi, gerai
Taip [rengtas dviejų lovų miegamasis Lietuvių namų viešbutyje
padaryta, kad pakeista...
Kaina už specialiai ir greitai padarytus pus
ryčius 4-iems žmonėms ir du buteliai raudono
vyno - £39. Taigi, pagal Londono hotelių kainas žmoniška.
Noriu padėkoti V. Keriui, E. Šovai ir vedėjams
už malonų priėmimą ir patarnavimą. Dirbkite,
stiprėkite ir siekite dar aukštesnio standarto!
Su pagarba ir padėka
V. Kelmistraitis
DBLS Wolverhamptono sk. narys

19 Westport Crescent
Lyndale Park
Wednrsfield
Wolverhampton
Wil 3JW
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Kronika
Newcastle
A. a. Balys Gailiūnas
Mūsų maža grupelė lietuvių čia, šiaurės rytų Anglijoje, vėl
sumažėjo. Ilgesnį laiką praleidęs Newcastle miesto Marie
Curie Centre (galutinės ligos prieglaudoje), sulaukęs 80
metų, 1998 m. birželio 7 d. rytą mirė Balys Gailiūnas.
Jaunystėje buvo vienas tarp paskutiniųjų, pašauktų tar
nauti į Lietuvos kariuomenę. Neužilgo buvo perrengtas į
rusišką uniformą. Karui prasidėjus, atsidūrė vokiečių
rankose - ir vėl nauja uniforma. Karui pasibaigus buvo
apvilktas dar viena uniforma jau "dypukų’ stovyklose.
Pasiekęs Angliją, 1947 m. atsidūrė angliakasių eilėse.
Palikęs Škotiją, atsidūrė šiaurės rytų Anglijoje, dirbo
įvairiose kasyklose. Apsigyvenęs Ryton miestelyje, sukūrė
šeimą su Sylvia Mulhern 1949 m., susilaukė vienintelio
sūnaus Povilo.
Jo namus lankė "Europos lietuvis’ nuo senų laikų. Jis pats
su žmona neužmiršo aplankyti Tėvynės dar Rusų okupaci
jos metais. Dabar paskutinis jo prašymas gražinti pelenus į
kapinyną tėviškėje, Joniškio rajone.
Liūdi žmona Sylvia su sūnumi Povilu ir nedidelė lietuvių
bendruomenė. Ilsėkis ramybėje.
J. Ramanauskas

Pasaulio lietuvių bendruomenė
Šalčininkai
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui
Pirmuosius metus dirbanti nauja Šalčininkų lietuvių vidur
inė mokykla, pavadinta Lietuvos tūkstantmečio vardu, ne
abejotinai gražiausia Lietuvoje. Tad neatsitiktinai būtent
čia, atokiame Vilniaus žemės krašte, kur lietuviškai kalbant
teišgirsi žymiai rečiau negu lenkiškai ar rusiškai, surengtas
pirmasis Lietuvos muzikų rėmimo fondo sumanyto ciklo
koncertas, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose
dokumentuose tūkstantmečiui. Jį ruošiamasi minėti 2009
metais. Taigi, ciklo koncertai vyks ištisus 11 metų...
Kaip sakė koncertų programas rengęs ir jas aptarinėjąs
muzikologas Vaclovas Juodpusis, daugybėje Lietuvos mi
estų ir miestelių žmonės girdės ir šiuolaikinę, ir seniai
Lietuvoje ar su ja susijusių kompozitorių sukurtą muziką.
Pirmame koncerte Šalčininkų mokykloje mokiniai, peda
gogai, tėvai klausėsi vieno iš ryškiausių šių dienų Lietuvos
muzikinių grupių Lietuvos kamerinio orkestro, vadovau
jamo prof. Sauliaus Sondeckio, daugiau kaip 30 m. garsi
nančio pasaulyje Lietuvos vardą. "Apkeliavau beveik visą
pasaulį, o štai Šalčininkuose, gražioje Rytų Lietuvos vi
etovėje, kur gyvena įvairių tautybių žmonės, grojame pirmą
kartą’ - sakė dirigentas, pavadinęs didele garbe tai, kad
būtent jų orkestras pradeda reikšmingą istorinį koncertų
ciklą.
Smalsumu spindėjo mažųjų mokinukų, gal dar ne
girdėjusių tokio koncerto, akys. Vienas iš jų net bandė
diriguoti, žiūrėdamas į S. Sondeckio rankas... Skambėjo
muzika, sukurta nuo 16 amžiaus iki šių dienų. Tai D. Cato,
F. Janevič, M. Radvilos, S. Moniuškos, M. K. Čiurlionio, F.
Bajoro kūriniai. Po koncerto mokyklos direktorius Vid
mantas Žilius dėkojo muzikantams, pasakojo, kad dėkingi
už naująją mokyklą pedagogai turi daug sumanymų, kaip
skleisti kultūrą, ugdyti lietuvybę šiame krašte. Iki Lietuvos
vardo paminėjimo 1000-mečio tikimasi, bendraujant su
dailininkais, mokyklos kiemą papuošti šiai istorinei datai
skirta skulptūra. Dabar dar įrenginėjama salė, baseinas. Ne
vien lietuviai nori leisti vaikus į šią puikią mokyklą.

Lietuvių kalbos kursai
Nuo 1990 m. Vilniaus universitete rengiami; įvairios
trukmės lietuvių kalbos kursai, pradedantiem&gpažengusiems bei mokantiems lietuvių kalbą.
Lituanistinėse studijose dalyvauja studentai, pradėję
mokytis lietuvių kalbos savoje šalyje. Galima pasinaudoti
žiemos ar vasaros metu vykstančiais dviejų ar keturių
savaičių kursais. Šiais metais vasaros kursai vyks birželio
30 - liepos 28 dienomis. Trukmė 110 valandų. Mokestis
2000 litų (4 litai - 1USD). Mokantiems lietuvių kalbą
kursai vyks birželio 30 - liepos 15 d. Mokestis 1280 litų.
Grupės sudaromos iš ne daugiau kaip 12 studentų.
Esant reikalui (studentui pageidaujant) mokoma indi
vidualiai. Dirbama kasdien, išskyrus šeštadienius ir sek
madienius, po 4 - 6 akademines valandas (akademinės
valandos trukmė - 45 minutės). Vilniaus universitetas
parūpina apgyvendinimą bendrabutyje arba universiteto
tarnautojų šeimose.
Kursai vyksta lietuvių kalba, išskyrus būtinus komen
tarus pradedančiųjų grupėms.
Studentai, išklausę pilną kursą, gaus pažymėjimus, o
sėkmingai išlaikę egzaminus - gaus baigimo diplomus
(graduation diplomas) iš Vilniaus universiteto kursų
vadovybės.
Greta mokymo kursų klausytojams siūloma kultūrinė
programa: ekskursijos autobusu į kitus miestus,
žymesnes vietoves, pajūrį ir kt.
Registracijos dokumentus ir smulkesnę informaciją
galima gauti: Department of Lithuanian Studies;, Vilnius
University, Universiteto 3, 2734 Vilnius, Lithuania.
Pageidaujantys privalo užsiregistruoti prieš du mėne
sius iki kursų pradžios.
PLB inf.

Moldova
Moldova esanti tarp Rumunijos ir Ukrainos. Jos teritorijoje
jau yra beveik tūkstantis lietuvių. Informacijų apie juos
pateikia Lietuvos aide Alfonso Kairio paskelbtas praneši
mas Moldovos lietuviams stinga vienybės. Iš tikrųjų tą lietu
vių grupę daugiausia sudaro buvusieji Sibiro tremtiniai,
kuriems nebuvo leista apsigyventi ir įsidarbinti Lietuvoje.
Toks ryškus A. Kairio pavyzdys yra Eugenijus Vytautas
Eidukaitis, su tėvais ir broliuku 1941 m. ištremtas Barnaulan Altajaus krašte. Jo tėvas - Lietuvos nepriklausomy
bės kovų karininkas, Vyčio kiyžiaus kavalierius, mirė badu
Sverdlovske 1944 m., o brolį priglaudė Barnaulo žemė. 1949
m. E. V. Eidukaitis su mama dukart bandė pabėgti iš Sibiro,
bet buvo suimti ir uždaryti devyniems mėnesiarrį^JCauno
sunkiųjų darbų kalėjime, o iš ten jis vėl buvo ^į^ąžintas
penkiolikai metų Sibiran. Atlikus šią bausmę, E. V. Eidukaičiui iš sovietinių pareigūnų pašaipų paaiškėjo, kad
jam, kaip Sibiro tremtiniui, nebus saulėtos vietos Lietuvoje.
Tad 1968 m. jis ieškoti saulės atvyko Moldovon ir pradėjo
telkti ten gyvenančius lietuvius.
Š. m. kovo 15 d. įvyko Moldovos lietuvių bendrijos
ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Buvo išklausyti
pirmininko Petro Laurinavičiaus ir Kontrolės l^nisijos
pranešimai.
7F
Pagal naujus bendrijos įstatus nauja valdyba buvo išrinkta
3 metams. Naujoje bendrijos valdyboje yra: pirm. P. Lauri
navičius, pirm, pavaduotoja A. Nastasenko, sekr. M.
Budinevič. Nariai: I. Garliauskaitė, V. Banelis, J. Svalbonas,
L. Velinskaja, K. Augulis, A. Soltan.
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Kronika
Manchesteris

ypač vadovams stiprios sveikatos ir
daug kantrybės.
Skyrius - £10, B. ir B. Puodžiūnai £10, Pr. Vencaitis - £7, K. Kama
rauskas - £5, R. Puodžiūnas - £3, J.
Aukštikalnis, J. Miškinis - £2, M.
Sveikutis - £1.
Už visas šias aukas ir malonius
žodžius LSS Europos
Rajonas lieka nuoširdžiai dėkingi

Pamaldos
Coventry] e

Liepos 19 d., 15 vai. Šv. Elžbietos
Klubo narių susirinkimas
bažnyčioje, St. Elizabeth Rd.
Birželio 27 d. Manchesterio lietuvių
Derbyje - Bridge Gate
soc. klube įvyko pusmetinis narių
Kiekvieną 3-ią šeštadienį - 14.00 vai.
susirinkimas, kuriame valdyba ir re
Eccles
vizijos komisija padarė pranešimus ir
Liepos 12 d., 12.15 vai.
išnagrinėjo klubo reikalus.
Lietuvių sodyboje
Susirinkimą atidarė klubo pirm. A.
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon
Podvoiskis,
pirmininkavo
V.
Hampshire GU35 8TE
Bernatavičius, sekretoriavo S. Sas
Sekmadieniais 11.00 vai.
nauskas, kuris perskaitė ir revizijos DBLS Lituanistikos skyrius
komisijos
aktą.
Paskutinio 17 Freeland Rd., Ealing, London W5 Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto
susirinkimo protokolą skaitė K. 3HR
Šį rudenį Lietuvių namuose Lon dalyje, prie Hackney Road).
Pažėra.
Telefonas: 0171 739 8735.
Pirmininkas padarė pranešimą done prasidės lietuvių kalbos mokyk
Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. lo
lėlė
vaikams
iki
18
m.
apie klubo veiklą. Klubas surengė
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
Suaugusiems
jau
vyksta
lietuvių
metinį susirinkimą ir 6 valdybos
viškai. Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00
kalbos
kursai
susitarus
privačiai.
posėdžius. Surengti Vasario 16vai. lyte.
Taip
pat
Lietuvių
namuose
orga

osios, Kovo 11-osios, Motinos
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal
dienos minėjimai, bendri pietūs kan. nizuojamas jaunučių sporto klubas. Green, Central Line.
V. Kamaičio gimimo dienos proga. Meistrai instruktoriai mokys pagei Mansfielde
Jaunieji klubo nariai, Tėvo dienos daujančius rytų kovos menų.
Liepos 12 d., 14.00 vai. Šv. Pilypo
Norinčius išmokti lietuvių kalbos bažnyčioje, 3 Chesterfield Rd., South
proga, surengė vakaronę. Su organi
zacijomis gerai sugyventa. Su policija ar pasitobulinti, taip pat dėl dalyvav Nottinghame - Židinyje
nesusipratimų nebuvo. Apsilankė imo sporto veikloje, prašome kreip 16 Hound Road, West Bridgford, Not
keletas svečių, tame tarpe ir iš Lietu tis į Lietuvių namų vedėjus Rai tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115
982 1892.
vos. Metų bėgyje suteiktos pašalpos. mondą ir Rimą Zajankauskus.
DBLS inf
Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai.
Klubo padėtis gera. Užregistruoti
ryte. Sekmadieniais - 11.15 vai.
144 nariai.
Sekretorius S. Lauruvėnas su
pažindino su klubo pajamų-išlaidų
GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD
apyskaita, kuri rodė pelną. Revizija
Offer the following air-fares
parodė, kad klubo knygos vedamos
to Vilnius
tvarkingai,
padarytos
išlaidos
Lithuanian Airlines
atitinka pakvitavimus. Minėjimas
£250.00
from Heathrow
baigtas sugiedant Lietuvos himną.
(price reduction for pensioners, 6 months
A. P-kis
valid ticket with free return date change
£255.00
Austrian Airlines
Skautiškuoju keliu
SAS
Aukos Vytauto ir Birutės jubiliejinei
£315.00
from Manchester/Newcastle
stovyklai:
£315.00
from Glasgow
N. Butkus, Saltdean, Sussex - £10.
all above prices do not include Departure Tax
Savo laiške p. Butkus linki sėkmės ir
or Travel Insurance (not compulsory)
gero oro stovyklai, v. s. J.
For further information and bookings, please contact
Maslauskas, Derby - £5.
Gunnel Travel Service Ltd
DBLS Stoke on Trent skyrius:
45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Br. Puodžiūnienė, siųsdama aukas,
Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866
palinkėjo visiems stovyklautojams
gražaus oro, linksmos nuotaikos, o
X

