
Rudens sąskrydis Nottinghame
Darius Furmonavičius
Rugsėjo 26-ąją Nottinghame įvyko tradicinis rudens 
sąskrydis. Džiaugiamės, kad šiemet į jį sugūžėjo dau
giau lietuvių nei pernai. Sąskrydis prasidėjo 2 vai. po
Nelė ir Egidijus Paltinai

pietų pamaldomis "Židinyje’, kurias, paprašytas Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos, laikė kun. dr. S. Mat
ulis MIC.

Gaila, kad tiek mažai atvyko Londono lietuvių, nors 
Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos pirm. Jaras 
Alkis jiems Lietuvių Namų Bendrovės lėšomis buvo 
užsakęs didelį autobusą.

Tuo tarpu nottinghamiškiai, kaip visados, buvo 
drauge. Matėsi ir senelių, ir vaikų, ir 
anūkų.

Minėjimas ir koncertas praėjo labai 
gražiai. Atidarė DBLS Nottinghamo 
skyriaus pirm. Julius Damaševičius. Ku
nigas Steponas Matulis pakvietė visus 
garsiai sukalbėti Tėve mūsų ir Sveika 
Marija. Toliau Nottinghamo skyriaus 
pirmininkas žodį perdavė DBLS Direk
toriui politikos ir švietimo reikalams 
Dariui Furmonavičiui. Kalbėjo Lietuvos 
ambasados atstovas Giedrius Mickūnas. 
Sveikino tautiečius Lietuvių Namų Ben
drovės pirm. Klemensas Tamošiūnas, 
pažymėjęs, kad Tautos šventė yra mūsų 
tautinio solidarumo simbolis. Mes ją at- 
sivežėme iš Lietuvos su kitomis šven
tėmis jr tęsiame jų minėjimą čia išeivi
joje. Ši šventė šiandieninėje Lietuvoje 
yra lyg ir pamiršta. Tautos vardą ven

giame minėti. Atsirado pakaitalas "Lietuvos žmonės’. 
Aš bijau, sakė Klemensas Tamošiūnas, ar tai nėra 
tautinės garbės pažeidimas ir ar tai nesusilpnins tautinę 
vienybę ir tuo pačiu Lietuvos valstybingumą. DBLS CV 
pirm. Jaras Alkis tarė pagrindinę kalbą, kviesdamas 
bendruomenę susitaikymui ir vienybėn.

Estrados žvaigždė Nelė Paltinienė atliko puikią kon
certinę programą ‘Kad širdis liktų jauna’. Nelė Pal
tinienė yra koncertavusi Didžiojoje Britanijoje, JAV, 
Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kituose 
kraštuose. Šią vasarą surengė 30 koncertų Lietuvoje. 
Jos dainas įrašė ir Lietuvos Televizija ir Radijas. 
Didžiosios Britanijos lietuviai džiaugėsi turėdami tokią 
ilgą, įdomią ir gražią programą. Kiekviena daina buvo 
palydėta gausiais plojimais. O ypač paskutinioji Avė 
Marija. DBLS Nottinghamo sk. pirm. Julius Damaše- 
vičius kartu su viena jaunųjų vakaro dalyvių Ievute 
Furmonavičiūte įnešė didžiulį glėbį gėlių, kurį Sąjungos 
ir skyriaus vardu jiedu įteikė dainininkei.

Po programos žodį tarė klubo šeimininkai 
ukrainiečiai. Petro Temoščiuk, Didžiosios Britanijos 
Ukrainiečių sąjungos Nottinghamo skyriaus sekreto
rius, gražioje kalboje prisiminęs tai, kad ukrainiečiai ir 
lietuviai yra gyvenę bendroje valstybėje Didžiojoje Li
etuvos kunigaikštystėje, pasveikino Didžiosios Britani
jos lietuvius Tautos šventės proga.

Visi dalyvavusieji darniai sugiedojo Tautos himną. O 
po pertraukos šokiams pakvietė Kazio Venckaus grupę. 
Programos dalyviams užkulisiuose Nottinghamo skyri
aus šauniosios šeimininkės surengė arbatėlę, į kurią, 
menininkams ir svečiams pasistiprinus, buvo kviečiami 
ir kiti vakaro dalyviai. Ir maži ir dideli linksmai praleido 
vakarą šokdami ar šnekučiuodamiesi. Visi atsi
lankiusieji liko labai patenkinti ir pageidavo daugiau 
tokių gražių švenčių.

Rudens sąskrydžio dalyviaiNotinhame

1



Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius v
Šios dvi praėjusios savaitės buvo nepaprastai turtingos 
įvykiais tarptautinėje politikoje. Tik ką Vokietijoje buvo 
išrinktas naujas kancleris, socialdemokratas Gerhard 
Schroeder. Įvyko tai, ko su nerimu laukė Lietuvos 
krikščionys demokratai. Jei Helmut Kohl’io buvęs 
užsienio reikalų ministras Hans Dietrich Genscher 90- 
ųjų vidury daug padėjo Baltijos valstybėms atsistoti ant 
to paties startinio laiptelio, kaip ir kitoms Centrinės 
Europos šalims, siekiančioms narystės Europos Sąjun
goje, tai socialdemokrato kanclerio vedama Vokietija 
gali vykdyti dar didesnę ‘Realpolitik’ santykiuose su 
Rusija, nei vykdė Kohl. Juolabiau, nes glaudžių as
meninių kontaktų tarp šių kairiųjų asmenų ir Lietuvos 
politikų, matyt, nesama. Vokietijos elgesys gali tapti 
žymiai mažiau nuspėjamas Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių atžvilgiu.

Rusijos krizė tęsiasi ir ilgalaikiai ji yra naudinga Li
etuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, kurios, ypač Li
etuva ir Latvija, visų pirma, turi ryžtingai persiorien
tuoti dirbti Vakarų, bet ne Rytų rinkoms. Pagaliau, 
matyt, suprasta, kad sviestą, sūrį ir kitus maisto produk
tus Lietuva turi stengtis parduoti Vokietijai, Anglijai ir 
kitiems vakarų kraštams, o ne nuskurusiai Rusijai. Ly
giai taip ir su kitais aukštos kokybės gaminiais. Antra, 
Rusijos krizė turėtų sutelkti jos vyriausybę ties ekono
miniais pačio krašto klausimais, o ne ekspansionistiniais 
kėslais. ‘Geriau serganti Rusija, nei sveika Sovietų 
Sąjunga’, sakė Čekijos Prezidentas Vaclovas Havelas. 
Trečia, neišvengiamai artėja pačios Rusijos byrėjimo 
procesas, kuris vėl gi gali būti naudingas Lietuvai. Tada, 
aplinkybėms susiklosčius, Karaliaučiaus problema tarp
tautiniu mastu galėtų būti palankiai Lietuvai 
sprendžiama, jau žymiai anksčiau, nei mes to dabar 
galime tikėtis.

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Niu
jorke, kur savo kalboje Saugumo Tarybą pasiūlė išplėsti 
įtraukiant Vokietiją, Japoniją, o kai kurias kitas šalis, 
tarp jų ir Lietuvą, laikinosiomis narėmis. Nors kai kam 
galėtų šis pasiūlymas atrodyti ir ambicingas, tačiau jis iš 
tiesų labai geras. Maža valstybė, ar kelios šalia didžiųjų 
įneštų reikiamos politinės išminties ir originalumo gal
imų didžiųjų interesų sankirtoje. Lietuvos Prezidentas 
taip pat susitiko su Japonijos Ministru pirmininku 
Keizo Obuchi. Džiugu, kad pagaliau Lietuva atidarys 
savo ambasadą Tokijuje. Lietuvos - Japonijos ryšiai 
turėtų būti Lietuvos užsienio politikos prioritetu Azi
joje.

Lietuva pasaulyje
Parengė Darius Furmonavičius
Rusijos krizės poveikis Baltijos valstybėse
Estija, Latvija ir Lietuva po Sovietų Sąjungos žlugimo 
teigė galinčios būti vartais į naujosios Rusijos rinką, 
tačiau pastaruoju metu tie vartai užsidarė, nes rusai 
nepajėgūs atsiskaityti už prekes tvirta valiuta ar bar- 
teriu. 46.4 % Lietuvos, 29.5 % Latvijos ir 23.4 % Estijos 
eksporto, daugiausia maisto produktų, buvo nukreipta į 
Rusiją. Rygos turgus užverstas mėsos, žuvies ir pieno 

produktais. Pigus lietuviškas sviestas Latvijos parduotu
vėse latviško sviesto kainą numušė beveik perpus. Visų 
trijų Baltijos šalių firmos ragina apriboti laisvos preky
bos sutarties veikimą. Visų trijų vyriausybių pastangos 
įveikti krizės padarinius nukreiptos panašia linkme: ri
bojamas importas, subsidijuojamas eksportas, diplo
matiškai deramasi dėl naujų kvotų Europos rinkose. 
Baltijos vyriausybės laikosi panašios pozicijos: jos at- 
sikračiusios priklausomybės nuo Rusijos stabilumo ir 
dabar yra veikiamos tik tų pavojų, kurie gresia Europai. 
Centriniai trijų valstybių bankai turi pakankamai 
grynųjų pinigų rezervų, tačiau Baltijos šalių pramonė 
nepriklauso nuo centrinių bankų rezervų - ji priklauso 
nuo verslo. Parduoti Rusijai, Baltarusijai, Ukrainai 
dabar beveik neįmanoma (DPA, rugsėjo 25 d.)
Rusijos šnipinėjimas Baltijos jūros valstybėse
Suomija apkaltino du Rusijos diplomatus 
‘konfidencialios informacijos’ apie Europos Sąjungą 
rinkimu. Abu diplomatai buvo paskelbti persona non- 
grata ir išsiųsti iš Suomijos. Valstybės sekretorius Jukka 
Valtasaari šį įvykį pavadino ‘labai rimtu reikalu’, 
‘dideliu Rusijos Federacijos Ambasados Helsinkyje ne
susipratimu’. (INTERFAX, rugsėjo 25 d.)
Rusjja stiprina cheminius ir bakteriologinius ginklus 
ČIA ir JAV karinės žvalgybos agentūra įtaria, kad 
Rusija ir toliau stiprina savo turimus cheminius ir bak
teriologinius ginklus. ČIA taip pat nerimauja, kad Rusi
jos vyriausybė neužkerta kelio karinių technologijų par
davimui į užsienį. Privačios ir pusiau vyriausybinės 
Rusijos organizacijos, teigia ČIA, dėl finansų sunkumų 
eksportuoja karines technologijas ir kitais būdais 
padeda kitoms valstybėms. (ELTA, rugsėjo 17 d.)
ES reikalauja uždaryti Ignalinos atominę elektrinę 
Lietuvos Seimo spaudos tarnyba pranešė, kad Europos 
Sąjunga siūlo Lietuvai konsultacijas ir finansinę 
paramą, jei Lietuva nustatys tvirtą datą, kada bus 
uždaryta Ignalinos atominė elektrinė. Europos Sąjun
gos ir Lietuvos parlamentinis komitetas Vilniuje svarstė 
ilgalaikę Lietuvos energetikos sektoriaus strategiją. Li
etuva yra labiausiai pasaulyje nuo branduolinės energi
jos priklausanti šalis, 80% visos energijos gaminama 
atominėje elektrinėje. Lietuva pati buvo įsipareigojusi 
uždaryti Ignalinos atominę elektrinę iki 2005 - 2010 
metų. Dauguma Lietuvos pramonininkų priešinasi elek
trinės uždarymui, teigdami, kad jos uždarymas kainuos 
apie 8 milijardus litų, o išaugusios energijos kainos bus 
kliūtis ekonominiam šalies vystymuisi. Kai kurie eksper
tai teigia, kad po palyginus nedaug kainuosiančio elek
trinės modernizavimo, ji galėtų veikti iki 2020 - 2025 
metų. (REUTERS, rugsėjo 25 d.)
Nicolas Betchellpasakė dėl Lietuvos NATO narystės 
Didžiosios Britanijos Lordų rūmų narys Nicolas Bethell 
rugsėjo 14 d. privataus vizito metu susitiko su Lietuvos 
Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu. Susitikime 
buvo aptariami NATO ir Europos Sąjungos plėtros 
klausimai. Nicolas Bethell užgarantavo Seimo 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kad nėra jokių 
abejonių dėl Lietuvos NATO narystės. (BNS, rugsėjo 
18 d.)
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Lietuvoje
Parinkta iš Lietuvos spaudos ELR.
Vilniuje numatyta pakeisti atgyvenusius prekybos 
kioskus. Kiekvienas miesto rajonas turės savito stiliaus 
paviljonus.

* * *
Septyniose Lietuvos Vyskupijose yra 688 parapijos. 
Jose yra 657 kunigai. Apie pusė jų labai senyvo amžiaus. 
Nemažai parapijų aptarnauja kunigai atvykę iš kitų 
parapijų.

Trijose kunigų seminarijose, Kauno, Telšių ir Vilni
aus, yra 256 klierikai.

* * *
Vilniuje, Džocharo skverelyje, atidengtas paminklinis 
akmuo čečėnų tautos išsivadavimo lyderiui atminti.

* * *
Palyginus su praeitais metais, sostinėje sergamumas 
bakterinės kilmės ligomis padidėjo du kartus. Rug
pjūčio mėnesį salmonelioze susirgo 70, dizenterija - 40 
vilniečių. Salmoneliozės židinys užregistruotas 
restorane Amatininkų užeiga. Susirgo 4 kavinės lanky
tojai ir 2 darbuotojai. Jie valgė 'Vagaros’ pyrago, kurio 
kremui buvo naudojama žali kiaušiniai.

* * *
Statistikos departamentas paskelbė, kad pirmosios šių 
metų pusės Lietuvos užsienio prekybos deficitas buvo 
4,097 milijardo litų, palyginus su prėjusių metų laiko
tarpiu, eksportas padidėjo 629,5 milijono lt, importas - 
1,386 milijardo litų. * * *
Prezidentas V. Adamkus apžiūrėjo Lietuvos pajūryje 
statomą Būtingės naftos terminalą ir pareiškė esąs įsi
tikinęs, kad jis nekelia pavojaus gamtai.

* * *
Ministras pirmininkas G. Vagnorius spaudos konferen
cijoje patikino, kad nėra ekonominių prielaidų persi
mesti į Lietuvą Rusijos finansinei krizei, nes Lietuva 
pasistengė sukaupti kuo daugiau užsienio valiutos at
sargų. Iki šiol jos padidėjo 600 mil. JAV $ ir sudaro 
6,676 milijardo lt. Tai 629 mil. lt daugiau negu mūsų 
valstybė skolinga užsieniui.

* * *
Prezidentas V. Adamkus sudarė darbo grupę, kuri 
teisiškai įvertins teisės aktus, reglamentuojančius bu
vusių KGB darbuotojų statusą Lietuvoje. Į darbo grupę 
dekretu paskirtas prezidento patarėjas referentas A. 
Abramavičius, Žmogaus teisių centro direktorė T. Bi- 
montienė, advokatas A. Dziegoraitis, Europos teisės 
departamento vyr. specialistas D. Kriaučiūnas ir 
teisingumo viceministras G. Švedas.

* * *
Statistikos departamentas pranešė, kad šiemet per pir
mąjį pusmetį šalies teritorijoje investuota 2476 mil. lt - 
12.5% daugiau nei pernai per tokį patį laikotarpį. 21% 
investicijų teko transportui, 19% apdirbimo pramonei, 
9% - gyvenamųjų namų statybai.

* * *
Prezidentas V. Adamkus, sukvietęs žurnalistus, 
paneigė Lietuvos žinių laikraštyje paskelbtą žinią, kad 
prezidentas V. Adamkus sunkiai serga: jį kamuoja 
prostatos vėžys, liga jau persimetusi ir į kepenis. Prezi

dento asmeninis gydytojas R. Norgėla taip pat 
patvirtino, kad nėra nukrypimų nuo normos.

* * *
Lietuvoje atlikti nauji išsamūs gyventojų mitybos tyri
mai parodė, kad šalyje yra apie trečdalis antsvorį tur
inčių vyresnio amžiaus žmonių. Nustatyta, kad suvarto
jama per mažai daržovių ir per daug riebalų. Dėl to 
ypač dideli mirtingumo rodikliai nuo kraujotakos siste
mos ir onkologinių ligų. Vis daugiau žmonių serga 
diabetu.

* * *
Visi suimti nepilnamečiai, kalės naujame Kaųffo nepil
namečių tardymo izoliatoriuje. Iki šiol suimtieji, netur
intys 18 metų, buvo laikomi atskirose kamerose Vilni
aus ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose. Kadangi tie izolia
toriai perpildyti, paaugliams visgi tekdavo kalėti pri
grūstose kamerose.

* * *
Siekdamas paskatinti paramą sunkiai gyvenantiems, 
taip pat nukentėjusiems nuo finansų krizės Rusijoje 
įmonių darbuotojams, ministras pirmininkas G. Vagno
rius nutarė pusę savo atlyginimo, kurį gaus šiais metais 
skirti Lietuvos darbininkų sąjungos organizuojamoms 
nepasiturinčių žmonių rėmimo priemonėms.

* * *
Panevėžio UAB Elkada direktorius pasirašė sutartį su 
Amerikos kompanija dėl lininių rūbų tiekimo. Elkada 
vasarinius lino ir velveto rūbus daugiausiai parduoda 
Vakarams. Plečiantis užsakovų ratui, įmonė perka nau
jus įrengimus ir kuria naujas darbo vietas.

* * *
Lietuvoje kasmet žūva daugiau kaip 300 pėsčiųjų. Per 
pastaruosius aštuonis šių metų mėnesius autoavarijose 
žuvo 184 pėstieji, iš jų 122 naktį. Pernai šalyje iš viso 
žuvo 274 pėstieji.

* * *
Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, pašventinta ir atidaryta Šv. 
Juozapo kunigų seminarija. Oficialioje šventėje daly
vavo prezidentas V. Adamkus, seimo pirmininkas V. 
Landsbergis, aukšti dvasininkai iš Vatikano.

* * *
Marijampolėje įvyko vietos moterų klubo Zonta inau
guracijos iškilmės. Tai jau trečias toks klubas Lietuvoje. 
1994 m. buvo įkurtas Vilniuje, 1996 m. Alytuje.

Zonta International judėjimas prasidėjo 1919 m. 
JAV. Tai visuomeninė savarankiška moterų organi
zacija, siekianti tarnauti pasaulio visuomenei bei gerinti 
moterų padėtį. . įt'

* * *
Vilniaus apygardos teismas baigė liudytojų apklausą 
1991 m. sausio 13 d. perversmininkų byloje ir spalio 
pabaigoje ketina pradėti teisminius ginčus. Juozas Jer- 
malavičius ir Mykolas Burokevičius teismo nu
osprendžio laukia jau 4 metus.

* * *
Į kapitališkai suremontuotą prezidento rezidei^iją Val
das Adamkus kelsis lapkričio mėnesį. -Remontas 
kainavo 2.4 mil. lt. Tame name V. Adamkus gyvens, kol 
baigsis jo prezidento kadencija. Rezidencija atiteks jo 
įpėdiniui.
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Vilnius ir Juodojo kaspino diena
E. Šova
Grįžę iš Lietuvos Dainų šventės, dalyviai ir šiaip atosto
gautojai pasakojo, kad šiais metais Vilnius smarkiai 
pasikeitė, pasidabinęs labai gražiai atrodo. Nuvykau ir 
aš tuo sostinės grožiu pasidžiaugti. Tikrai, tiek senami
estis, tiek ir naujamiestis, gal mažiau mikrorajonai, 
naujai išdažyti net spindi, daugelio namų išorės 
atremontuotos, švaru ir tvarkinga, nors dar yra ir užsi
likusių nuo karo pabaigos nepaliestų tuščių namų- 
griuvėsių. Saulėtą dieną naujai išklotu taku, įkopus į 
Gedimino kalną ir po to į pilies bokštą, atsiveria 
įspūdingas panoramos vaizdas. Koks žalias senasis Vii- v
nius! Žaliuoja medžiai šaligatviuose, namų kiemuose, 
parkuose, kalneliuose. Tarp jų kyla šviesiomis 
spalvomis dažyti seni ir nauji namai, o juos karūnuoja 
raudoni stogai ir įvairiausių stilių bažnyčių bokštai - 
tiesiog negali atsigrožėti.

Nusileidęs nuo Gedimino kalno, nutariau apžiūrėti 
Vilniaus pasidabinimą iš arčiau, ir pamačiau, kad dar 
daug darbo prieš akis. Charakteringai Vilniaus senieji 
pastatai turi didelius kiemus, kurie buvo pritaikyti ark
lių ir vežimų transporto laikotarpiui. Daugumoje šie 
kiemai ir juos gaubiančios pastatų sienos nesutvarkytos 
ir nesudaro jokio patrauklumo. Kosmetika jų dar 
nepalietė. Namų laiptinės šaukiasi šluotos, dažų ir 
taisymo. Sakoma, kad pati tvarkingiausia ir švariausia 
išvietė Lietuvoje yra Vilniaus oro uosto skrydžių laukia
majame. Patikrinau: normalu ir priimtina, bet tik viena 
kajutė. Patikrinau ir Vilniaus autobusų stoties išvietę: 
sumokėjęs vieną litą, skubiai palikau nepasinaudojęs 
patogumais. Jau daug metų, kai Lietuva bando pakelti 
savo standartus iki Vakarų Europos lygio, bet, kiek tai 
liečia išvietes, dar ilgai užtruks.

Tą saulėtą rugpjūčio 23 d. Vilniaus Arkikatedroje 
vyko iškilmingos pamaldos skaudžios sukakties prisi
minimui. Jose dalyvavo Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus bei kiti aukšti Vyriausybės ir Seimo nariai. Po 
šv. Mišių, kurių klausėsi sausakimša minia, žmonės su
darė spalvingą eiseną į mitingą Gedimino prospektu 
link buvusių KGB rūmų. Šį Juodojo 
kaspino dienos minėjimą rengė Lietuvos 
Sąjūdis, o prie jų vėliavos dėjosi Sibiro 
tremtinių ir kalinių bei Lietuvos skautų 
brolijos bei seserijos vėliavos. Tenka 
pastebėti, kad Lietuvoje atsikūrę skautai 
nevengė uniformuotai dalyvauti Sąjūdžio 
parengimuose, nevengia ir dabar.

Mitinge prie KGB aukų paminklo Li
etuvos prezidentas nedalyvavo, o pa
grindinę kalbą pasakė Seimo pirm. V. 
Landsbergis. Jis minėjo, kad Juodojo 
kaspino diena jau įsigijo dvejopą prasmę. 
1939 metų rugpjūčio 23 d. Maskvoje 
Molotovo-Ribentropo pasirašytas paktas 
buvo baisus išdavystės ir būsimo 
Pasaulinio karo pradžios dokumentas. 
Buvo pasmerktos ištisos tautos ir 
pasaulio taika. Bet atėjo laikas, kai ši 

diena pradėjo reikšti visai ką kitą - prisiminimą ir 
susitelkimą, pasmerkimą, ryžtą kovoti ir pergalę. Buvo 
prisimintas ir drąsus mitingas prie žymaus poeto 
Adomo Mickevičiaus paminklo (šalia šv. Onos 
bažnyčios), kai iš viso pirmą kartą garsiai prabilta apie 
išdavikišką Rusijos-Vokietijos sąmokslą. Dabar minint 
Molotovo-Ribentropo pakto 59-ąsias metines, sakė V. 
Landsbergis, Amerikos Kongrese bus svarstoma rezoli
ucija, kurią su kitais pateikė neatsisakąs lietuvių kilmės 
kongresmenas John Šimkus. Rezoliucijoje JAV savo 
Kongreso valia pakartoja, jog niekada nepripažino Li
etuvos okupacijos. Ir Rusija turi padaryti tą patį - 
paneigti Molotovo-Ribentropo paktą dabartinės Rusi
jos vardu.

Tenka priminti, kad šiuo metu Rusijoje prasidėjo 
nauja politinė ir ekonominė krizė. Laikraščiai rašo, o 
bėgliai iš Rusijos tvirtina, kad Tarptautinio pinigų 
fondo parama Rusijai daugumoje nutekėjo į privačias 
kišenes. Sakoma, kad komunistų persvara Dūmoje 
privedė prie didesnio skaičiaus komunistų įsitvirtinimo 
vyriausybėje. Prognozuojama, kad visa tai smarkiai pak
enks Lietuvos ekonomikai. O Lietuvoje irgi įsigali buvę 
aukšti kompartijos tarnautojai net prezidentūroje. 
Žymūs kagėbistai valdo didelius turtus, stribai gauna 
pensijas, o Lietuvos prezidentas užvilkino Seimo įs
tatymą dėl apribojimo Lietuvių tautai ir žmogaus teisei 
prasižengusiems kagėbistams bei kitiems užimti aukš
tas valstybines pareigas. Ne veltui, matydamas dabar
tinius veiksmus Lietuvoje, kalbėtojas prie KGB aukų 
paminklo pareiškė: Dar nelaikąs palaidoti Juodąjį 
kaspiną skrynioje.

Vakare įsijungiau televizorių. LTV (Lietuvos Televiz
ija) rodė Boriso Dauguviečio vaidinimą Žaldokynė. Tas 
veikalas humoristiškai bando nusakyti kolūkio gyven
imą, bet yra ištisas bolševizmo garbinimas, kurio 
pabaigoje net su išdidumu pareiškiama būk tai visi 
lietuviai yra boševikai. Šitaip LTV baigė pagarbą 
Juodojo kaspino dienai. Koks nejautrumas?! Sekančią 
dieną mėginau pasiklausinėti dėl tokio įžūlumo ir gavau 
atsakymą: Taip, LTV yra valstybinė, bet kaip manai, kas 
jai vadovauja?

Vilniaus senamiesčio panorama iš Gedimino pilies bokšto
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Liudas Vaineikis - Lietuvos patriotas
Henrikas Vaineikis
Šiandien visi lietuviai, ar Tėvynėje gyvenantieji, ar kokiame 
kitame pasaulio kampelyje bebūdami, džiaugiamės ir didži
uojamės kad Lietuva vėl yra laisva, kad lietuviai vėl patys 
tvarko savo reikalus ir sprendžia savo problemas be svetim
taučių įsikišimo. 50 metų svetimiems valdant yra ilgas laikas.

Tie iš mūsų, kurie ėjome į mokyklas ir užaugome Lietuvoje 
per pirmąjį jos laisvės ir nepriklausomybės laikotarpį, buvome 
mokinami ir išmokome didžiuotis jos praeities istorija ir 
gerbti tuos, kurie per ilgus rusų caro priespaudos metus 
neleido lietuvių tautai užmigti ir nutautėti.

Mes visi žinome apie dr. Joną Basanavičių, atsimename 
Vincą Kudirką ir kitus, kurie ragino lietuvius neužmiršti savo 
kalbos, gaivino tautinį susipratimą ir norą būti laisviems savo 
tėvų ir senelių žemėje. Vienas iš tokių mūsų tautiečių buvo 
Liudas Vaineikis. Kaip EL skaitytojai, mes turime būti 
dėkingi Marijai Barėnienei, kuri atkreipė šių eilučių autoriaus 
dėmesį į ilgą straipsnį laikraštyje ‘Literatūra ir Menas’ kuri
ame yra aprašomi Liudo Vaineikio nuopelnai mūsų tautai.

Pasirodo, kad š.m. rugpjūčio 31 d. suėjo 129 metai nuo jo 
gimimo dienos ir 100 metų nuo pirmo lietuviško spektaklio 
pasirodymo Palangoje.

Liudas Vaineikis gimė 1869 m. rugpjūčio 31 d. Svirpliuose 
Joniškio rajone. Lankydamas Mintaujos gimnaziją, jis įsteigė 
slaptą kultūrino jaunimo draugiją ‘Atgaja’ ir artimai bendravo 
su J. Jablonskiu ir V. Kudirka. Baigęs gimnaziją jis studijavo 
Maskvos universiteto medicinos fakultete. Už lietuviškos 
spaudos platinimą ir anticarinių straipsnių rašymą 1895 
metais Vaineikis buvo suimtas ir pašalintas iš 
universiteto. Savo medicinines studijas 1896 
m. jis eksternu baigė Kazanės universitete, o 
1897 m. gavo leidimą apsigyventi Palangoje, 
kur vertėsi gydytojo praktika. Per visą šį laiką 
jis aktyviai dalyvavo lietuvių'tautiniame gyveri- '■* 
ime, Maskvoje lietuvių studentų veikloje, orga
nizavo slaptus ratelius, rašinėjo lietuvių spau
dai. Reikia atsiminti, kad rašytas lietuviškas 
žodis net ir vieša lietuvių kalba tais laikais 
buvo caro griežtai draudžiamas. Palangoje 
gyvenant pas L. Vaineikį lankėsi daug kitų 
lietuvių kultūros veikėjų ir jo idėja surengti 
lietuvišką spektaklį buvo entuziastingai pri
imta. G. Petkevičaitė-Bitė savo knygoje ‘Iš 
mūsų vargų ir kovų’ šitą spektaklį taip aprašė: 
‘Juk tai siūloma proga viešai prabilti savo 
gimtąja kalba ir tą kalbą, skurdusią 
‘samanotose lūšnelėse’, duoti viešai išgirsti 
šimtui brolių, pratintų prie gimtosios kalbos 
žeminimo ir niekinimo’.

L. Vaineikis gavo iš Kuršo gubernatoriaus 
leidimą daryti šį spektaklį ir G. Petkevičaitei- 
Bitei padedant, A. Vilkutaičio-Keturakio 
komedija ‘Amerika pirtyje’ pasirodė Palangos 
scenoje. Spektaklio pasisekimas buvo didžiulis 
ir jo atgarsiai perėjo per visą Lietuvą. Šis 
Palangos vakaro pasisekimas padėjo plisti ki
tiems vakarams ir padėjo išaugti į masinį lietu
vių pasipriešinimo sąjūdį.

Per Palangą taip pat plito caro valdžios už
drausta lietuviška spauda ir L. Vaineikio 
nuopelnai šioje srityje yra plačiai žinomi. 
Palangos spektaklio atgarsiai rusams nepatiko, 
kai kurie jo dalyviai buvo suimti bet labiausiai 
nukentėjo L. Vaineikis. Jis jau buvo anksčiau 
policijos sekamas ir 1900 m. jis buvo suimtas. 
Jo byla truko du metus ir per tą laiką jis kalėjo 
Liepojos ir Mintaujos kalėjimuose. Jo tardymą 
vedė žiaurumu pagarsėjęs Vonsiackis, Kuršo 
gubernatoriaus žandarų viršininkas. L.

Vaineikis buvo penkeriems metams ištremtas į Jakucką, kur 
1904 m. pasižymėjo kovodamas su raupų epidemija.

L. Vaineikį suėmus, jo draudžiamos spaudos platinimą tęsė, 
jo žmona Stasė Vaineikienė. 1906 m. grįžęs į Palangą, L. 
Vaineikis savo tautinę veiklą vedė įvairiuose Lietuvos kam
peliuose, kur jis tik vertėsi medicinine praktika. Pirmo 
pasaulinio karo metu jis atsirado Vidurinėje Azijoje, į Lietuvą 
grįžo 1921 m. rudenį ir vėl apsigyveno Palangoje. Vaineikių 
namuose apsilankydavo daug mums žinomų lietuvių kaip J. 
Jablonskis, J. Basanavičius, J. Šliupas, L. Gira ir daugelis kitų.

L. Vaineikis, su pertraukomis gyveno Palangoje nuo 1897 
m. iki savo mirties, ir šių eilučių autorius ten besilankydamas 
aplankė ir Liudo Vaineikio gatvę. Jis mirė 1938 m. Kaune, 
taigi šiais metais yra ir jo mirties 60 metų sakaktuvėsf ■

Savo ‘Literatūra ir Menas’ straipsnyje Juozas Čaplikas jį 
apibūdino sekančiai: ‘Liudas Vaineikis - pažangus visuomenės 
veikėjas, gydytojas, humanistas, kovotojas už žmogaus teises, 
nacionalinio lietuvių judėjimo dalyvis, aktyvus varpininkas, 
spaudos draudimo veikėjas, apdovanotas Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordinu’.

Šio straipsnio pradžioje buvo paminėta, kad mūsų kartos 
lietuviai buvo auklėjami ir mokinami mokyklose, kari
uomenėje ir visur kitur mylėti savo kraštą, savo Tėvynę ir 
didžiuotis savo tautybe.

Liudas Vaineikis ir daug kitų jo kartos tautiečių, nebuvo 
raginami būti lietuviais. Jie gimė lietuviais, norėjo būti lietuvi
ais, dirbo lietuviams, kentėjo už savo veiklą Lietuvos labui ir 
mirė lietuviais.

Nepamirškime jų.

5



Londoniečiai atranda Vilniaus lobius
Laima Paleckienė
Puošniuose Chodkevičių rūmuose, kur dabar įsikūręs 
Dailės muziejus, Lietuvos meno meistrų koncertu užsi
baigė ‘Ilgojo savaitgalio Vilniuje’ programa. Ją tris
dešimčiai londoniečių - ambasadorių ir kito rango 
diplomatų, menininkų, bankininkų, verslininkų ir žunal- 
istų grupei - rugsėjo 11-15 dienomis surengė Lietuvos 
ambasada Londone.

Baroko epochos muziką grojo senosios muzikos 
ansamblis ‘Vilniaus arsenalas’. Šnarėdami prabangiais 
rūbais, pasidabinę perukais Camorgo trupės artistai 
šoko Hendelio gavotą ir sarabandą.

Karščiausių aplodismentų pelnė mūsų bosų bosas 
Vladimiras Prudnikovas. O Vilhelmo Čepinskio 
smuikavimas, svečio iš Londono, dirigento Edvardo 
Clark’o žodžiais tariant, ‘net penkiolikai minučių mus 
pakylėjo į dangiškas aukštybes’.

Prieš koncertą ir po jo svečiai turėjo progos paben
drauti su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Vy
tautu Landsbergiu ir jo žmona p. Gražina, Užsienio 
reikalų ministru Algirdu Saudargu ir jo žmona p. 
Laima, Ministro Pirmininko žmona p. Nijole 
Vagnoriene, iškiliais Lietuvos meninkais, bankininkais 
ir verslininkais.

Svečiai iš Londono lankėsi Prezidentūroje, apžiūrėjo 
puikiai restauruotus rūmus. Grupės žurnalistams inter
viu davė Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

O viskas prasidėjo šių metų kovo 15-tą, kai ‘The 
Sunday Times’ išspausdino britų žurnalisto Andrew 
Mueller įspūdžius apie trijų Baltijos valstybių sostines. 
Išgirdamas unikalų Lietuvos sostinės senamiestį, jis 
pavadino Vilnių ‘naująja Praha’ ir apgailestavo, jog šis 
miestas ligi šiol išlieka ‘kruopščiausiai paslėptu Euro
pos lobiu’ Vakarų turistams. Tą pačią dieną paskam
binęs į namus Švedijos ambasadorius Londone Mats 
Bergquist pasveikino su puikia reklama Vilniui, o jo 
žmona p. Anette pasiūlė: ‘Laima, o kodėl nesuorganiza
vus savaitgalio kelionės į Vilnių, kad paslėptųjų lobių 
visi kartu paieškotume...’.

Kaip tarėm, taip ir padarėm - pasireklamavom ir 
svečių sąrašas pradėjo greitai augti. Bankininkui Petri 
Karjalainenui nutarus, kad į kelionę pats laikas ir jo 
ketverių metų sūneliui Emiliui, sąrašas persirito per 30.

Dar birželio gale drąsiuosius keliauninkus pakvietėme 
į Lietuvos ambasadą, papasakojome apie jos istoriją, 
parodėme DBLS pirmininko Jaro Alkio maloniai pasiū
lytą Dainų ir šokių šventės įrašą vaizdajuostėje. 
Daugeliui svečių tai buvo pirmoji pažintis su Lietuva.

Rugsėjo 11-tos popietę į Vilnių skrendančiai grupei 
ore vadovavo pirmasis Didžiosios Britanijos ambasado
rius Lietuvoje (1992-1994) Michaelis Peart’as. Kaip 
sakė laimingai Vilniaus aerouoste nutūpę turistai, pa
sitikėjimą įkvėpė ir visa LAL’o komanda, gražiai, 
mandagiai ir su stiuardesių šypsenomis globojusi juos 
viso skrydžio metu.

Pažintis su Vilniumi prasidėjo tą patį šiltą, gaivų 

vakarą. Pakeliui į viešbutį sustojome prie gynybinės 
miesto sienos. Išlindę pro Aušros vartus, pasivaikščio
jome žibintais romantiškai apšviestomis, vingiuotomis 
gatvelėmis iki pat Katedros aikštės. ‘Tai tikras architek
tūros muziejus po atviru dangumi’, - vis aikčiojo ir kas 
žingsnis fotografavo žurnalistas Davidas Prest’as, rašan
tis apie keliones į ‘Mail on Sunday’. O istorijos 
pamokos, kaip šmaikštavo Londono City maršalo 
žmona Rosslyn O’Connor, prasidėjusios iš vakaro, 
tęsėsi ir šeštadienį: Katedros požemiuose, Gedimino 
kalno papėdėje, universitete, bažnyčiose...

Pietus profesoriaus Stasio Vainiūno memorialiniame 
bute surengė Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir žinomi 
verslininkai Birutė bei Juozas Budrikiai. Po pietų 
svečiai pasklido po gintaro, tapybos, keramikos galeri
jas. Meno kritiką Richard Noyce, sumaniusį išleisti al
bumą apie lietuvių grafiką, savo globon pasiėmė vil
niečiai grafikai.

Vakare į koncertą Muzikos akademijoje damos atėjo 
jau pasipuošę gintaro sagėmis, karoliais. O Tanzanijos 
ambasadoriaus Londone žmona Fatma Shareef vilkėjo 
kiauraraščiu megztą lietuviško lino kostiumėlį.

Koncertą pradėjo geriausi Akademijos vokalistai, pi
anistai, smuikininkai. Operos ekspertės Moiros Mack 
nuomone, Lietuva - skardžių balsų ir gražių žmonių 
kraštas. Mecosopranui Nomedai Kazlauskaitei ir 
tenorui Audriui Rubežiui EMI Classics menedžeris Ri- 
achardas Bradburn’as patarė kuo greičiau ruošti savo 
CD, nes jau dabar jie esą visiškai subrendę dainuoti 
geriausiose pasaulio scenose.

Studentų koncertas baigėsi nuotaikingu ansamblio 
‘Sutartinė’ ir liaudies instrumentų pristatymu.

Sekmadienis - itin maloniais siurprizais svečius džiugi
nusi diena. Ekskursija po Kauną, M. K. Čiurlionio 
galeriją, neaplenkiant ir velniukų kolekcijos. Važiuojant 
į Rumšiškes niekas ir neįtarė, kad pateks į didžiausią 
Europoje etnografijos muziejų po atviru dangumi. 
Sunkiausia svečius buvo sugaudyti Trakuose - visiems 
norėjosi kuo ilgiau pasigrožėti raudonmūre pilimi,

Austrijos Ambasados kultūros skyriaus direktorei Elizabeth Brix 
ir Slovakijos ambasadoriaus Londone žmonai Janai Slobodnikovai 
apsilankymas Kaune patiko
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unikaliais gamtovaizdžiais.
Vakare sugužėjome į ‘Ritos smuklę’. Pradžioje lon- 

doniečiai labai nedrąsiai ragavo cepelinus, o tuo labiau 
kiaulių ausis. Dabar ir Jana Slobodnikova, Slovakijos 
ambasadoriaus žmona, galėjo savo akimis įsitikinti, jog 
dar Londone sakiau jai tikrą tiesą: rūkytos ir virtos 
kiaulių ausys lietuviams prie alaus - tikras skanumėlis!

Išlenkę po bokalą biržietiško alaus, į vakaronės 
pabaigą polką su ragučiais trypė visi iki vieno, kartu su 
Jo Ekscelencija Christopheriu Robbins’u, naujuoju D. 
Britanijos ambasadoriumi Lietuvoje.

O pirmadienį, iš pat ankstyvo ryto, mūsų svečius 
išvežiojo po savo įstaigas jų partneriai pagal profesijas.

BBC žurnalistas Andras Vinze pasijuto visai laimin
gas, kai savo interviu su Prezidentu galėjo papildyti 
interviu ir su Seimo Pirmininku.

Londono bankininkus ir verslininkus priėmė Vyri
ausybės vicekancleris Ronaldas Račinskas, suorgani
zavo dalykinius susitikimus ir su Ūkio bei Finansų min
isterijų viceministrais.

Juodas ‘Vilniaus’ banko limuzinas iš viešbučio 
‘pagrobė’ City bankininkus Petri Karjalainen’ą ir Steven 
Lewis.

- Abipusiai naudingas buvo Dr. Davido Guert’o War
dle, Londono Hammersmith ligoninės konsultanto, viz
itas mūsų Onkologijos centre, - pasakojo profesorė 
Laima Griciūtė. Aplankyti Vilnių ir užmegzti ryšius su 
Lietuvos onkologais daktarui Wardle pasiūlė jo pa
cientė, londonietė Jonė Brazauskaitė-Ashbourne.

Bendradarbiaujant su Valijos Princo Čarlzo litografijų 
leidėja Anna Hunter, Lietuvos ambasadai pavyko gauti 
Jo Didenybės sutikimą surengti jo darbų parodą Vilui- 
uje. Štai dabar Anna Hunter turėjo progos apsidairyti 
‘Vartų’ galerijoje, kurioje spalio 6 d. bus iškilmingai 
atidaryta paroda.

Trikotažo firmos Londone direktorė Jenni Randall

ija ir Kazimieras Motiekos. D. Britanijos Sibelijaus aso
ciacijos prezidentas Edwardas Clark’as su Vilniaus 
muzikais dalijosi ne tik atsivežtu sumanymu steigti Li
etuvoje Sibelijaus asociaciją, bet ir aptarė naujas idėjas, 
kaip geriau pristatyti Londone lietuvių kompozitorius ir 
artistus.

Grupę puošė ir savas gėlininkas, ‘Nacionalinės hiac
intų augintojų draugijos’ narys iš Cambridge Alanas 
Shipp’as. Jau porą metų jis keičiasi su Lietuvos 
gėlininkais itin retų veislių hiacintų svogūnėliais, o 
dabar ir pats turėjo gerą progą aplankyti savo kolegas 
Vilniaus eksperimentiniame gėlininkystės ūkyje, daly
vauti ten surengtoje mugėje. Visoms šešiolikai damų iš 
Londono jo kolegė Rita Radziulytė įteikė pačios išaug
intas gėlių puokštes joms dar tik žengiant pirmuosius 
žingsnius Lietuvos žemėje.

Penkios dienos prabėgo kaip viena. Antradienį pake
liui į oro uostą, sustojome ‘Pas Juozapą’. Svečiai apsi
lankė garsiajame prekybos centre, kur juos pasitiko pats 
šeimininkas, ir apsirūpino lauktuvėmis namiškiams: 
lietuviška rugine duona, rūkytu varškės sūriu, šakoči
ais...

Per paskutinę vakarienę paklausiau Lilly Segal, kas jai 
labiausiai iš visos kelionės įstrigę atmintyje. Aktyvi 
mūsų meno Londone rėmėja atsakė ne iš karto: 
‘Viskas... Nuo pat pradžių iki galo. O jei galėčiau, viską 
pakartočiau. Norėčiau, kad kelionė į Lietuva dabar tik 
prasidėtų..,.’.r>_x '

Jai antrino ir kiti londoniečiai: jiems Lietuvoje 
patikę viskas - ausyse ir dabar dar skamba nuostabi 
muzika, prieš akis mirguliuoja paslaptingas Vilniaus 
senamiestis, Trakų pilis ežerų apsuptyje... O labiausiai 
svečiai pabrėžė, kad jie tikrai atradę svarbiausią 
‘Vilniaus lobį’ - nuoširdžius, draugiškus, svetingus Li
etuvos žmones.

suspėjo net į Šiaulius, kur su 
mezgimo firmos ‘Salvyla’ 
savininke Salomėja Jasudi- 
ene susitarė dėl moteriškų 
lininių rūbų eksporto j D. 
Britaniją.

Grupėje buvo vienas gin
kluotas turistas. Graham 
Downing’ą žurnalas ‘The 
Field’ pasiuntė į Lietuvą su 
šautuvu ir su specialia mis
ija: ištyrinėti ir išbandyti 
medžioklės galimybes An
glijos elitui.

Pirmadienį per pietus į 
generalinę operos ‘Faustas’ 
repeticiją svečius pakvietė 
maestro Jonas Aleksa ir U 6 -
pats Mefistofelis
(Vladimiras Prudnikovas). 
Anglišką ‘lunch’ą’ surengė 
žinomi meno globėjai Mar-

Juodojo kaspino dieną Seimo pirm. V. Landsbergis ir ponia po šv. Mišių Vilniaus Arkikatedroje
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Susitikimas su Ministru Algirdu Saudargu - tąsa
D. Furmonavičius: Lietuva turbūt savo taikia revoliucija inici
javo tą Sovietų Sąjungos sugriuvimą, ar neatrodytų, Jums 
Gerbiamas Ministre, kad dabar Vakarai yra, tam tikra 
prasme, skolingi Lietuvai ir ta skola turėtų būti sugrąžinta, ją 
įtraukiant į pagrindinę Europos saugumo instituciją - NATO? 
A. Saudargas: Na, galima taip suformuluoti, bet tame, vis 
dėlto būtų nemažai romantikos. Šiaip, realybėje, lengviau 
mums kalbėti retrospektyviai. Tam Sovietų Sąjungos sugriu
vimui reikėjo nedidelio impulso. Iš dalies, Sąjunga jau vos vos 
laikėsi. Galėjo gal ir ilgiau pasilaikyti. Tai vienas pastebėji
mas. Antras pastebėjimas, žinoma, kad ji sugriuvo ir iš savo 
vidaus. Neturėtume kuklintis, kad Lietuva, savo pirštą, savo 
ranką, prie to prikišo. Parodė kelią, parodė tautos valią, 
pasiryžimą. Ir tai ką Jūs paminėjote, ypač svarbu, parodė 
taikaus pasipriešinimo, savo valios reiškimo būdą. Manau, tai 
buvo pakankamai reikšmingas faktorius. Bet nemanau, kad 
mums reikėtų tos teisės, pasirinkimo teisės, galimybės jungtis 
į tarptautines organizacijas, pagal savo pasirinkimą, kuri yra 
užfiksuota tarptautiniuose dokumentuose, ir panašiai, 
reikalauti, kaip kompensacijos. Ta teisė mums priklauso, taip, 
kaip ir bet kuriai kitai šaliai, kiek ji bebūtų prisidėjusi prie 
Sovietų Sąjungos griuvimo. Manau, kad tą reikėtų atskirti, tai 
nėra kokia nors kompensacija. Tai yra teisė, prigimtinė teisė, 
kiekvienos tautos, kiekvienos nepriklausomos valstybės teisė. 
Tai yra užfiksuota dokumentuose, mes, tarp kitko, šito sieki
ame. Šito siekiame, kad šie prisijungimo principai, įskaitant ir 
į saugumo struktūras būtų išsaugoti. Pavyzdžiui, funkcionuoja 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija, kurioje 
ruošiama nauja chartija, saugumo, ar kaip nors kitaip ji vadin
sis, gal net kitų metų pabaigoje jau viršūnių susitikime ji bus 
pateikta, sunku pasakytu Tai mūsų diplomatinis rūpestis, ir 
manau, kad jis pasiseks. Štai tokia yra mūsų teisė.
DF: Lietuva labai sėkmingai išgrūdo, išvedė iš savo teritorijos 
rusų armiją. Tas procesas įvyko taikiai ir sėkmingai. Lietuva - 
pirmoji iš Baltijos valstybių. Ar tai neduoda tam tikro pa
grindo argumentuoti kodėl Lietuva turėtų tam tikrą, lyginant 
su kitomis Baltijos valstybėmis, tam tikrą padėtį, siekiant 
NATO narystės.
AS: Jūs žinote, kad mūsų politikoje tas yra suformuluota. Tarp 
kitko dėl tos politikos yra išreikšta įvairių nuomonių. Mes 
esame tikri, kad visos trys Baltijos valstybės turėtų įstoti į 
NATO. Bet galimi įvairūs scenarijai. Galėtų viena valstybė 
įstoti anksčiau, ar vėliau, ar panašiai, be nuostolio kitom 
valstybėm. Be abejo, ne vienos, ar kitos valstybės sąskaita. 
Mes tokius scenarijus siūlome, svarstome. Ir dėl tos eventu
alios galimybės kovojame. Ir tuos argumentus kuriuos Jūs 
pasakėte, mes naudojame. Yra ir svaresnių. Pavyzdžiui, Li
etuva savo ginkluotų pajėgų atkūrime, pasiruošime integruo
tis į NATO, sąveikumo su NATO srityje, po objektyvių įver
tinimų, objektyvių komisijų yra pripažįstama, kaip lyderė. Tai, 
man atrodo, yra labai svarbus dalykas. Labai svarus dalykas, ir 
ko gero svaresnis, net ir už kitus. Aišku, toks ryškus pasiryži
mas ir kiti politiniai argumentai gali būti užskaitomi. Štai mes 
greitu laiku, esu tikras, jau būsime NATO valstybės Lenkijos 
kaimynai. Ir panašiai, ir panašiai. Visas paketas panašių sam
protavimų leidžia svarstyti įvairias galimybes, įvairius NATO 
tolimesnės plėtros variantus. Tame tarpe ir Lietuvai būti 
stipria kandidate, pirmąja, jeigu taip galima pasakyti.
DF: Sakykite, Prof. Zbigniew Brzezinski pabrėžia, kad Balti
jos valstybių, NATO narystė padėtų Rusijai save suvokti, kaip 
valstybę, o ne imperiją. Ar tai taip pat yra naudojama ta 
argumentacija, ir kita, sakykim, Norvegijos, geros sienos su 
Rusija pavyzdys. Kai maža valstybė yra NATO narė ir, tuo 
pačiu, turi bendrą sieną su Rusija ?
AS: Aš greičiau atsakysiu, kad mes formuluojam, jog Baltijos 
valstybių NATO narystė padėtų Rusijai atsikratyti praeities 
stereotipų ir labiau pasinerti į kūrybingą bendradarbiavimą, 
kuriant bendrą Europos saugumo struktūrą. Sakykim, NATO 
- Rusijos bendradarbiavimo plotmėje, todėl, kad toje būsi
moje Europos saugumo architektūroje, kada ir kokiais keliais 
ji besusiklostytų, manau, nebus kokių nors pilkų zonų, ar 
tuščių, neaiškių zonų, ar kokių nors neišspręstų klausimų. O 

juo labiau nerealu, kad būsimoje architektūroje būtų kokios 
tai salelės, kurių likimas ar padėtis būtų apsprendžiama jau 
seniai praėjusios epochos stereotipais. Tai štai, tokie argu
mentai yra pagrindiniai, bet žinoma, jiems tapti realybe irgi 
reikia laiko. Mes juos nuolat naudojam, tai mūsų nuolatinis 
diplomatinis arsenalas, ir sėkmingai.
DF: Sakykite, Gerbiamas Ministre, ar Jūsų nebaugina, tokie 
vadinami Realpolitik Kohlio ir Jelcino santykiai, galbūt 
prisimintume ir Maltos slaptą sandėrį dėl Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių tarp Gorbachevo ir Busho, kuomet Gor
bachevas pažadėjo nenaudoti prieš Baltijos valstybes jėgos, o 
Bushas ‘nekelti didelių problemų’ Gorbachevui dėl Baltijos 
valstybių. Ar vis tik neramina, kad gali vykti tam tikri 
sandėriai už Lietuvos nugaros dėl Lietuvos likimo.
AS: Viena vertus, be jokios abejonės, didesnės valstybės 
sprendžia daug globalinių klausimų tarpusavyje ir įvairiais 
klausimais konsultuojasi su mažesnėmis valstybėmis. Tačiau, 
dabartinė praktika, šiuolaikinė praktika, tarptautinės teisės ir 
kitų tarptautinių principų laikymosi praktika, vis dėl to leidžia 
tikėtis, kad tų valstybių pasitarimuose klausimai, kurie liečia 
tas konkrečiai kalbamas mažesnes valstybes, be jų žinios, ar 
neinformavus esminių pozicijų, keičiančių jų likimą, nebus 
priimti. Todėl, kad tokie dalykai yra galimi, turbūt ir pats 
klausimas yra pagrįstas istorija. Neseniai buvo mūsų kasmet 
minimos Ribentropo - Molotovo pakto metinės. Toks paktas 
yra įmanomas, kai tarpusavyje tariasi dvi totalitarinės valsty
bės. O kada tariasi demokratinė valstybė, ir valstybė žengianti 
demokratijos kebu, kiek bebūtų ji pažengusi, pagaliau, jeigu 
yra bent viena! demokratinė valstybė, jau pačios demokratinės 
valstybės sąranga yra tas saugiklis, kuris šitokių susitarimų, iš 
principo, neleidžia. Kiekviename didesnių, ar mažesnių valsty
bių susitarime, yra aišku ir diplomatinių paslapčių, tam tikras 
neatskleistų susitarimų lygmuo, bet tokie esminiai dalykai, 
kad būtų kas nors už nugarų susitariama, tai tokie dalykai vis 
tiek yra aiškios vyriausybės pozicijos, kurios yra pateikiamos, 
demokratiniams parlamentams patvirtinti ir panašiai. Kitaip 
tariant, bent jau šiuo metu, tarp demokratinių valstybių ir kas 
išplaukia iš jų esminės demokratinių valstybių sąrangos, tokie 
slapti protokolai yra negalimi iš principo. Ir tai yra mūsų 
garantas, mūsų saugiklis, būtent demokratinių valstybių 
sąranga, demokratinių valstybių principas. Kitų saugiklių 
nėra.
DF: Lietuva ir kitos Baltijos valstybės pasirašė partnerystės 
chartą su JAV. Ar Jūs numatote artimu laiku tam tikrą dar 
glaudesnį bendradarbiavimą.
AS: Chartijos pasirašymas buvo tik pradžia, ar pradžia visos 
programos. Ta programa visą laiką vyksta. Mes turėjome 
vėlyvą pavasarį susitikimą Rygoje. Tame susitikime dalyvavo 
ir Štrobe Talbot, ir Baltijos valstybių Užsienio reikalų minis
trai. Tai buvo įgyvendinimas, arba tąsa tos chartijos, tos pro
gramos sklaida ekonominėje ir kitose plotmėse. Mes 
apsvarstėme padėtį, sąveikų ratą, ir tas vyksta. Tai nuolatinis 
procesas.
DF: Ačiū. Pabaigai norėčiau padėkoti už malonų pokalbį ir 
palinkėti kuo greičiausios Lietuvos NATO narystės.
AS: Labai ačiū.
Ministrui A. Saudargui įteikiama knyga Britanijos lietuviai1974-1994'
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Skaitytojai rašo
Reikėtų saugotis naujos skaudžios pamokos
K. B arenas
Gal jau reikėtų užmiršti, bet kažkaip dar vis prisimenu 
istoriją senojo Europos lietuvio, kuris mirė ar, tiksliau 
sakant, buvo numarintas Vilniuje. Kai dar Londone 
buvo leidžiamas ir pradėjo duoti didelius nuostolius, tai 
sakyta ir rašyta, kad reikia sumoderninti spaustuvę, ir 
po metų pajamos susilygins su išlaidomis. Moderni- 
nama spaustuvė, kaip žinoma, sunyko, o nuostoliai nė 
trupučio nesumažėjo. Tada sakyta, kad laikraštį reikia 
leisti Vilniuje, ten šoks visi jį prenumeruoti, ir jis nebus 
nuostolingas. Ir šįkart tokie sakymai ir darymai buvo 
dar viena labai brangiai kainavusi fantastinė pasaka. Į 
laikraštį teko vis kasmet sukišti po kelias dešimtis tūk
stančių, kad ten sukviestas gražus būrelis darbuotojų 
turėtų pajamų. Jeigu tie Ladbroke Gardens turėtieji ir 
tuos tūkstančius uždirbusieji Lietuvių Namai nebūtų 
subankrutinti, tai ir šiandien gal skaitytume savo 
laikraštyje apie senas ir niekada negirdėtas baletininkes 
ir panašius dalykus ir skųstumės, kad mes norime ki
tokio laikraščio, ne tokio, kuris pilnas mums svetimų ir 
nepageidaujamų temų, o tų skundų, žinoma, niekas 
neklausytų, kaip ir visada.

Iš tiesų gana pagrįsta nuomonė, kad tie laikraščiui 
sočiai penėti atiduodamieji dideli pinigai vertė apleisti 
Lietuvių Namus, o pabaigą visi žinome. Tai buvo 
pamoka, kokios kitos jau reikėtų labai vengti.

Po tos netekimų dramos ryžtasi leisti nors mažą 
laikraštį. Tas darbas pavestas Henrikui Gasperui, kuris, 
mačiau, yra sakęs, kad laikraščio atgaivinimas jo inici
atyva padarytas. Iš jo perimtas laikraštis buvo perkeltas 
į naujuosius Lietuvių Namus Londone, redaguoti ėmėsi 
Eimutis Šova su kolektyvu, o LNB pirmininkas Kle
mensas Tamošiūnas dabar Nr. 17 parašė, kiek papildo
mai pinigų laikraščiui paskirta, kokie honorarai 
mokami Dariui Furmonavičiui ir kokie norai yra padid
inti tą leidinį ar nors jo puslapius.

Kai mūsų sąlygomis tie honorarai ir netikėti ir 
neįprasti, ir labai žavūs atrodo, tai tikėta, kad ir kiti 
bendradarbiai pasinaudos tuo leidėjų nepaprastai kilniu 
geraširdiškumu ir nebenorės rašinėti už dyką, kaip ligi 
šiol darydavo. Žydra Alkis, Kazys Baronas, Henrikas 
Gasperas, Vida Gasperienė, Marija Gelvinauskienė, 
Zigmas Juras, Kazys Kaktavičius, Stasys Kasparas, Vy
tautas Keris, Juozas Levinskas, Juozas Maslauskas, 
Hilda Piščikienė, Arkadijus Podvoiskis, Eimutis Šova, 
Klemensas Tamošiūnas, Henrikas Vaineikis, Petras 
Varkala ir dar kiti, o taip pat Marija Barėnienė, rašanti 
aktualiomis temomis ir apie istorijos paslaptis, visi jie 
rašė ir rašo apie lietuvius ir jų veiklą daugiausia vis 
šiame krašte. Jų rašymas yra lietuviško laikraščio vertin
giausias pagrindas. Tai kaip, gerbiamieji laikraščio lei
dėjai? Jiems taip pat turėtų būti mokama, tiesa? Kai 
kurie jų dešimtmečiais rašė ne tik negaudami jokio 
honoraro, bet už savo tą darbą nesulaukdami nei ačiū, 
nei išlup. Taigi gali būti, kad tų papildomai paskirtų 
pinigų neužteks, reikės duoti daugiau ir daugiau, ir vėl 
ims kartotis ta jau žinoma nelinksma istorija. Gal ji

šįkart išvarys lietuvius iš Freeland Road, kai išsibaigs 
banke turimieji pinigai, o dar nebus praėjęs noras Euro
pos lietuviu stebinti pasaulį. Dabar lietuviškas pasaulis 
galės stebėtis tais gražiais honorarais, apie kokius ligi 
šiol niekas nesvajodavo ir net nesuprasdavo. Esu turėjęs 
artimų ryšių su beveik visa Amerikos žemyne lietuvių 
leidžiama spauda ir žinau, kad per tuos daugiau kaip 50 
metų ji nė iš tolo negalėjo pajėgti mokėti tokių atlygin
imų savo bendradarbiams, kaip kad dabar ima daryti 
Europos lietuvio leidėjai. Jei kuris laikraštis ar žurnalas 
kai kam mokėjo, tai tik grašius, ir man tai visiškai 
suprantama, nes jie nė vienas neturėjo už parduotus 
bendruomenei priklausiusius namus bankan padėtų 
tūkstančių, kuriuos rūpi, matyt, kuo greičiau išleisti.

Ar honorarai pagerins Europos lietuvį?
Nebe nuo šiandien matyti, kad jame kaskart būna 

dalis nereikalingos medžiagos, niekam neįdomios, 
tiesiog tikrai nevertos skaityti, tik užimančios vietą 
brangiuose puslapiuose. Vadinas, trūksta geros medžia
gos, jos tikriausiai negalės daugėti, ir nereikėtų tikėtis, 
kad dideli honorarai ar papildomi niekalo puslapiai 
patrauks naujų skaitytojų. Apie tą prenumeratorių 
medžiojimą kalbama metai iš metų, bet niekada nieko 
nelaimėta. Tikriausiai prenumeratorių turės mažėti, nes 
juk visiems žinoma, taigi, be abejo, ir laikraščio leidė
jams, kad seni žmonės paprastai miršta, o lietuviškos 
kilmės jaunimas Europos lietuvio neskaitys, nes 
nemoka tos tautos kalbos. Tiems trims šimtams skaity
tojų užteks kad ir mažesnio puslapių skaičiaus, bet kad 
tik jie visi būtų užpildyti reikalinga medžiaga. Mažesniu 
pasitenkinant, galima būtų lengviau išvengti pavojų vėl 
susilaukti dramatiškų pralaimėjimų.

Būtinai, žinoma, mestina šalin mūsų sąlygomis 
nepateisinama fantazija, kad laikraštį reikėtų didinti ar 
paversti savaitiniu. Manau, kad banke likusius pinigus 
galima ir kitiems reikalams išleisti, nebūtina iššvaistyti 
juos už laikraštyje spausdinamą papildomą balastą.

ELR - Prašome bendradarbius ir skaitytojus, pa
sisakyti, kokio laikraščio jie pageidautų, ir kaip dažnai 
jis turėtų skaitytojus aplankyti. 

v

Laikraščio korespondentas klausia 100 metų senumo 
senuko:
- Kaip jums dabar atrodo šių laikų moderni moteris?
- Negaliu į šį klausimą atsakyti. Prieš dviejus metus nusto

jau apie jas galvoti.
* * *

Miesto gatvėje susitiko du politikai, kurie labai neapkentė 
vienas kito. Pirmasisi praeidamas ir sako:

- Žiurkės aš nesveikinu.
Antrasis nusiėmė kepurę ir žemai nusilenkė tardamas:
- O aš sveikinu visokius gyvius.

* * *
Paukščių augintojas užeina į patentų įstaigą:

- Noriu užpatentuoti naują išradimą. Aš sukryžminau 
karvelį su geniu!

- Na ir kas iš to ?
- Tas naujasis paukštis ‘Kargenis’ ne tik nuneša laiškus, 

bet ir pasibeldžia į duris.
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Tėviškės žiburiuose paminėta M. Barėnienė
Tėviškės žiburiai Nr. 27 išspausdino rašytojos Alės 
Rūtos straipsnį apie Mariją Barėnienę, kuri pristatoma 
kaip mokytoja ir publicistė. Primenama, kad ji mokyto
javo Vokietijos Neustadte, dešimt metų dirbo skautu
ose ir parengdavo po storą sąsiuvinį Lithuania su žin
iomis apie Lietuvos istoriją, literatūrą ir kitus kultūros 
dalykus. Jaunimas džiaugėsi ta informacija.

Rašytoja pasakoja apie M. Barėnienę ir kaip 
dailininkę, kuri turi savitą tapybos braižą ir įdomų 
spalvų derinimą. Jai ypač patiko išraiškūs portretai, 
lėkštės, lietuvių tautiniai ornamentai. Tokią išvada 
daroma iš matytų jos kūrinių nuotraukų. Straipsnio 
autorė dar sužinojusi apie dailininkės dalyvavimą 
grupinėse ir savo individualiose parodose ir apie laimė
tas premijas.

Straipsnis iliustruotas dviem fotografijomis. Vienoje, 
smarkiai laikraštyje padidintoje, matoma pati M. 
Barėnienė prie knygų spintos su enciklopedija ir kitoki
ais leidiniais, o ant spintos išdėstytos jos tapytos lėkštės. 
Sienoje kabo ir jos tapytas K. Barėno portretas, kuris 
spausdinamas dar ir atskiroje fotografijoje.
Šia proga primintina, kad du M. Barėnienės tapyti 
dideli kunigaikščių ir karalienės Mortos paveikslai 
puošia Sodybos salę. Jos paveikslų dar yra Sodybos 
kambariuose Mančesterio ir Bradfordo klubuose ir ki
tur. * ELR

Česlovas Valdemaras Obcarskas
Sala
Palši debesys ir nuolatiniai lietūs.
Tu sala bekraščiam vandenyne.
Vėjai, su audrom čia susipynę, 
Tavo veidą dieną, naktį pliekia.
Čia tavoj pakrantėj nėra medžių, 
Tiktai aštrios uolos ir granitas. 
Vienišas žvejys nueina, šlapdribos sulytas ...

Tiktai protarpiais čia saulė pasirodo.

~o%'=^°o=^o=^%;:=^^=^ :̂==^%==io==‘Ą:=:=i°<,==i' a<,===i00==‘Ą===='<.‘l==='.’o===i,°o==’o0<,==='«o-=r

[ DBLS Tarybos posėdis j
f- (suvažiavimas) įvyks *
* Šeštadienį, spalio 24 d. 1
į 13.00 vai. j
| Polish Catholic Club į
* Stafford Rd, Oxley, Wolverhampton *
°© c°įį Visi mielai kviečiami dalyvauti
į DBLS Tarybai priklausančioms J

organizacijoms prie pakvietimų yra
* prijungtos Organizacijų įregistravimo
4 anketos, kurias prašome užpildyti
•• ir pasiųsti DBLS Tarybos sekretoriui *
•• DBLS Tarybai nepriklausančias
f organizacijas, bet norinčias priklausyti *
•* Tarybai, prašome kreiptis pas DBLS

Tarybos sekretorių dėl
* įregistravimo anketos prisiuntimo *
I! J. Maslauskas, DBLS Tarybos sekretorius * 

7 The Crescent, Mayfield, Near Ashbourne *
Derbyshire DE6 2JE

y—<—*-—<—**—<—•-—*-—=?»=>—

Pranešimas visuomenei
Su Pasaulio lietuvio žurnalu bet kokį ryšį turintiems 
pranešu, kad šio žurnalo daugiau neberedaguoju. 1998 
rugpjūčio - rugsėjo numeris buvo paskutinė mano 
redaguota, spausdinimui paruošta laida. Visą spalio 
laidai atsiųstą ir rugpjūčio-rugsėjo laidai skirtą, bet joje 
netilpusią, užsilikusią medžiagą bei nuotraukas 
Pasaulio Lietuvio leidėjo PLB valdybos pirmininko 
Vytauto Kamanto nurodymu jam perdaviau 1998 
rugsėjo 25 d. Nuo šios dienos už bet kokius su Pasaulio 
lieutviu susijusius reikalus nebesu atsakingas.

Bronius Nainys, 1998rugsėjo 25 d.

Ar šalta žiema ar gruodas, - 
Niekad nepaliauja kristi lietūs; 
Ir bangų tas amžinas šniokštimas, 
Ir atklydusių žuvėdrų klyksmai kimūs ...

Tu sala beribiam vandenyne.

Islandija
Kai tave iš Anglijos nuvykęs aplankiau, 
Išvydau aukštus vulkaniškus uolynus 
Ir beribį, platų vandenyną, 
Tūkstančius baltų žuvėdrų ir būrius 
delfinų.
Čia norvegiškai ir angliškai gali kalbėti 
Su vikingų palikuoniais, 
Jųjų restoranuose ramiai ilsėtis
Ir žiūrėt, kaip jūros vilnys keliasi didin- 
gaiš šuoliais.

Juodojo kaspino dienos eisena Gedimino prospektu, Vilniuje
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Kronika
Bradfordas
Svečiuose pas Mančesterio lietuvius
Rugsėjo 19 d., šeštadieni, Mančesterio Lietuvių klubo 
pakviesti, Bradfordo lietuvio klubo Vytis 19 narių auto
busiuku, nuvyko atsakomajam apsilankymui pas 
Mančesterio lietuvius. Per Penainių aukštumas einančia 
autostrada netrukus atsidūrėme Mančesterio 
priemesčio greitkelio trijų eilių eismo kamštyje. 
Judėjome sraigės greičiu. Kelionės likusias kelias mylias 
pravažiuoti užėmė virš valandos laiko. Todėl atvykome 
pavėluotai.

Atvažiavusius pasitiko klubo lietuviai su pirmininku 
A. Podvoiskiu. Buvo šiltai pasisveikinta ir atsiprašyta už 
vėlavimą. Baro salione numalšinome kelionėje įsi
galėjusį troškulį. Su pakilia nuotaika, tarp seniai ne
matytų draugų bei pažįstamų, užsimezgė linksmi 
pasikalbėjimai. Taip tęsėsi, kol atsivėrė menės durys ir 
buvome paprašyti užimti vietas prie stalo. Padavėjai ir 
padavėjos sukosi aptarnaudami svečius, paduodami 
karštus patiekalus. Prieš pradedant vaišintis klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis pakvietė maldai, kurią jis 
pats ir pasakė. Po karštų patiekalų su desertu sekė šalti 
užkandžiai su įvairiausiais gėrimais, pasiskanaujant 
sūriu su vynuogėmis.

Klubo pirmininkas A. Podvoiskis savo žodyje 
padėkojo bradfordiškiams už atvykimą. Apgailestavo, 
kad atvyko mažiau nei praeitais metais. Pasigedome 
veidų, kuriuos buvomė'^įpratę' matyti " kiekviename 
pobūvyje. Kaip sunku sutikti su gyvenimo realybe, kada 
ilgamečiai draugai, vienas po kito apleidžia iškeliau
dami Anapiliu. Mūsų bendrijos kasmet mažėja ir nėra 
jokių vilčių jas papildyti. Toliau priminė nenuleisti 
rankų: dirbkime bendrijai, kol mūsų jėgos leidžia tai 
atlikti. Tokie mūsų narių bendradarbiavimai suteikia 
galimybių atsipalaiduoti nuo kasdienybės; pagerina ryt
dienos gyvenimo viziją.

Atsakydama Vytis klubo pirmininkė I. Gerdžiūnienė 
padėkojo Mančesterio lietuviams už pakvietimą pa
sisvečiuoti. Ji pažymėjo, jog mūsų nariai labai mėgsta 
čia atvykti ir susitikti nors kartą metuose. Gaila, kad 
septyni nariai, anksčiau užsirašę, atvykti dėl įvairių 
priežasčių negalėjo. Baigdama pirmininkė Irena pakvi
etė ateinančiais metais apsilankyti Bradforde. Ta proga 
klubui buvo įteikta Bradfordiškių tradicinė dovana - 
galono talpos viskio butelis papuoštas trispalve juostele. 
Maisto parengėjams taip pat buvo įteiktos dovanos ir 
gėlės. Po to H. Vaineikis prajuokino susirinkusius keli
ais anekdotais, kurie buvo šiltai priimti aplodismentais.

Pobūviui įsibėgėjus įsisiūbavo dainų melodijos akom- 
ponuojant J. Horwill akordeonu. Buvę chorų bei oktetų 
dainininkai užtikrino, kad jų dumplės dar veikia neblo
gai. Ir taip pasivaduodamas vienas stalo kampas su kitu 
dainavo lietuviškas bei angliškas dainas beveik be pali- 
avos.

Buvo šaunus abiejų klubų narių susiėjimo balius, 
praėjęs draugiškoje nuotaikoje. O geros nuotaikos

mums reikia visiems, kad nepamestume meilės gyven
imui. Dar kartą didelis ačiū Mančesterio lietuviams ir 
klubo valdybai! ?

Atsisveikinome su dainele Eisim, važiuosim proteliai 
namo.

K Kaktavičius
Britų-lietuvių vaikų fondas
Gauta iš Inland Revenue (per Covenant ir Gift Aid 
Schemes) - £1613.
Aukos: Mančesterio Lietuvių socialinis klubas - £500;
T. McDiarmid, Dorset - £25; V. Jasaitis, Bedford - £20.
Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.

Fondo sekretorė
Skaitytojo laiškas
Dėkoju E.L. suteikusiam jo skaitytojui lašelį praeities 
stiprybės - Dievaitį Perkūną. Ne mažiau girtina yra M. 
Barėnienės ’žvalgyba’ istorinių knygų lentynose.

Popiežių pasiuntiniai suklupdė kai kuriuos Lietuvos 
valdovus, nulygino piliakalnius - kapus milžinų. Išduo
tus sentėvius skandino viduramžių tamsoje - braukė 
Lietuvą iš Europos istorijos. Bet mūsų ypatingumas 
nesuklupęs dar vis: - giedant tautos maldą garbingai 
tęsiasi mūsų sentėvių - sentikių apeigos.

Su pagarba P. Blasnys - ištikimas EL skaitytojas
Atitaisymas ir skundas
EL Nr. 18 išspausdintame straipsnyje Didžiulis lettonų 
keršto žygis. Lettia, Lettonia, Lettigalia yra kraštų pava
dinimai, tai tai turėjo būti rašomi didžiosiomis raidėmis, 
o išspausdinta mažosiomis.

Lettonų žygis buvo ne 1027 kaip išspausdinta, bet 
1207 metais. Tokių klaidų turėtų būti vengiama.

Buvau davusi gabalą Kronikos, kurią iš lotynų kalbos 
išvertė akademikas, istorikas prof. Juozas Jurginis. Bet 
atsirado, atsiprašant, ’istorikas’, kuris Europos Lietu
vyje praleidinėjo teksto žodžius, ar pakeitė kitais, kurie 
iškreipia įvykių prasmę. Tame mano pateiktame Kro
nikos tekste ir mano parašytame įvade, radau net 36 
klaidas. Tasai kronikos tekstas yra istorinis dokumentas 
ir šitaip sudergti jį yra daugiau negu bjauru.

M. Baronienė
Teisė balsuoti
Gyventojai Britanijoje, kurie yra užsiregistravę rinkimų 
sąrašuose, turi teisę balsuoti Britų valdžios ir savivaldy
bių rinkimuose. Deja, ne visi turi teisę užsiregistruoti.

Pagal dabartinę tvarką balsuoti gali Jungtinės Kara
lystės, Commonwealth ir Europos Sąjungos piliečiai. 
Kiti gyventojai Britanijoje balsuoti negali.

Lietuviams gyvenantiems D. Britanijoje, galima bal
suoti turint Britų arba ES pasą. Bet, kas turi tik lietu
višką pasą arba Travel Document, negali balsuoti.

Balsuojančių registravimo metu kiekvienam namui ir 
butui pristatoma anketa, kurią privaloma užpildyti 
teisingai. Negalima užsirašyti neturint teisės balsuoti.

Kam neaišku gali pasiteirauti telefonu, kurio numeris 
užrašytas ant registravimo anketos.

Jonas Podvoiskis, Manchester
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LNB naujienos
Mokesčiai
Pardavus buvusius Lietuvių Namus, 
1-2 Ladbroke Gardens, pagal Cor
poration Tax mokesčių skaičiuoto
jus buvo padaryta £577000 pajamų 
pelno. Iš šios sumos reikia mokėti 
Capital Gains Tax. Korporacijos 
mokesčių inspekcija pareikalavo 
viso £166993. Ši suma susideda iš 
25% ir 24% pajamų pelno, ir 6.25% 
ir 9.25% palūkanų nuo buvusių LN 
pardavimo dienos. Kad išvengti 
tokio didelio mokesčių mokėjimo 
reikia likusią sumą pervesti į nekil
nojamo turto pagerinimą, arba 
pirkimą kito nekilnojamo turto.

Lietuvių Namų bendrovės direk
torių valdyba rugsėjo 20 d. disku
tavo ir vienbalsiai priėmė nutarimą: 
šiuos likusius pinigus, laikomus 
banke, investuoti į Lietuvių Namų 
Bendrovės turto pagerinimą, padi
dinimą.
Priešgaisrinė apsauga sodyboje
Rugsėjo 16 d., Hamphiro Ugniage
sių reguliacijos komandos du in
spektoriai atliko Sodybos inspek
tavimą ir rado, kad Sodyboje prieš
gaisrinė apsauga visiškai neatitinka 
dabartinių įstatymų reikalavimams.

Davė nurodymus, ką neatidėlio
jant reikia padaryti, iki jie pateiks 
pilną planą, ir kas turės būti 
padaryta, kad išduotų sertifikatą. 
Bus duotas laikotarpis, per kurį turi 
būti viskas padaryta ir to 
neįvykdžius jie turi galią uždaryti 
biznį, ar gaisrui įvykus patraukti di
rektorių tarybą baudžiamojon at
sakomybėn už neatsakingumą. 
Nors dar neturime iš gaisrininkų 
pateiktų formalių nurodymų, bet, 
kiek supratau iš jų žodžių, tai bus 
labai brangus darbas. Šis darbas bus 
įjungtas į bendrą Sodybos atnaujin
imo ir remonto projektą.

LNB Valdyba, K Tamošiūnas

DBLS CV pranešimas
DBLS CV posėdyje buvo priimtas DBLS 
CV direktoriaus A. Motūzos atsistaty
dinimas.

Pasiskirstyta pareigomis sekančiai: 
Jaras Alkis - Pirmininkas;
Klemensas Tamošiūnas - Sekretorius;
Darius Furmonavičius - Iždininkas, Poli
tikos ir Švietimo reikalai;
Eimutis Šova - Narys, Europos Lietuvio 
vyriausiasis redaktorius;
Juozas Levinskas - Kultūros ir socialiniai 
reikalai; v
Justina Snabaitytė - Jaunimo reikalai.

DBLS Centro Valdyba nutarė pritarti 
CV pirmininko siūlymui pakviesti taip 
vadinamą opoziciją, aktyviai jungtis į 
bendrą lietuvišką veiklą, savo kultūriniu 
ir politiniu darbu užsitarnaujant visos 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
pagarbą.

CV paragino visus DBLS narius, tėvus, 
vaikus ir anūkus atvykti į Rudens 
sąskrydį Nottinghame vieningai drauge 
švęsti Tautos šventę.

DBLS pirm. Jaras Alkis pasiūlė ap
galvoti Vasario 16-osios minėjimo 
surengimo Londone galimybes.

CV sekretorius praneša, kad yra 
paruoštos naujos DBLS nario kortelės, 
kurios artimiausiu laiku bus išsiuntinėtos 
skyriams

DBLS CV

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares

to Vilnius
Lithuanian Airlines

from Heathrow £250.00
(price reduction for pensioners, 6 months
valid ticket with free return date change

Austrian Airlines £255.00
SAS

• ’3**

from Manchester/Newcastle £315.00
from Glasgow £315.00
all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsory)

For further information and bookings, please contact
»■ v „S - _ '-.;Cį-;'

Gunnel Travel Service Ltd
45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB 

Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866

- . ■ ■ ■ 
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Pamaldos
Bradforde
Spalio 4 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį - 14.00 vai.
Eccles
Spalio 11 d., 12.15
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. 
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai. Šiokiadieniais šv. Mišios 
8.00 vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892. Pamaldos šiokiadieni
ais 8.00 vai. ryte. Sekmadieniais - 
11.15 vai.
Wolverhamptone
spalio 18 d., 14.30 vai.
Antano Petkevičiaus 85 metų sukak
ties proga, jo namuose
‘Fistral’, McBean Rd.
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