
Išeivių grįžimas
E. Šova
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, rimtai imtasi 
pritraukti užsienio lietuvius, ypač iš Vakarų, kurių 
politinė, ekonominė ar kita patirtis bei sugebėjimai 
būtų naudingi Lietuvos klestėjimui. Tuo pačiu metu 
atsirado išeivių pensininkų, norinčių sugrįžti į savo 
išsvajotą gimtąjį kraštą ir jame nuolatiniai apsigyventi - 
ten be įtampos ramiai užbaigti kilnią senatvę. Abi 
grupės tuojau pat susidūrė su kasdieninio gyvenimo 
realybe. 50 metų okupacija bei sovietizacija aiškiai 
reiškėsi mums neįprastu biurokratizmu bei 
nepalankiomis sąlygomis jaukiai ir saugiai įsikurti. 
Dalinai visa tai pramatė Pasaulio Lietuvių 
bendruomenė ir Lietuvos Seimas. Kai Amerikos 
Lietuvių bendruomenės iniciatyva Seime buvo įsteigta 
PLB raštinė, pradžioje buvo dedamos viltys, kad šioji 
raštinė išspręs grįžtančių išeivių problemas. Tai 
nepasitvirtino, ir Lietuvos Vyriausybė ėmėsi tiesioginių 
žingsnių sudaryti Vyriausybės komisiją ir per ją šalinti 
grįžtančiųjų išeivių integravimosi kliūtis. Vadovaujantis 
1996 m. spalio 23 d. Lietuvos Seimo nutarimu, Lietuvos 
Vyriausybė 1997 m. rugpjūčio 14 d. sudarė ir patvirtino 
Koordinacinę komisiją išeivijos integravimuisi į 
Lietuvos gyvenimą. Be atstovų iš ministerijų ir užsienio 
lietuvių bendruomenių narių į šią Koordinacinę 
komisiją iš Vakarų Europos buvau pakviestas ir aš. 
Gyvenant Didž. Britanijoje ryšius teko palaikyti 
telefonais, faksais ir e-mailu, o Komisijos posėdžiuose 
įpareigojau dalyvauti savo sūnų dr. Gintą Šovą.
Dalis grįžusių išeivių klubo narių Šlapelių muziejuje
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Šios vasaros pabaigoje atvykau asmeniškai susipažinti 
su Komisijos nariais ir jų nuveiktais darbais. Komisijos 
pirmininku yra E. Kulikauskas, JAV Lietuvių 
bendruomenės Krašto valdybos atstovas. Su juo 

susitikau porą kartų. Lietuvos 
Vyriausybės rūmuose, Gedimino 
pr. 11 (anksčiau iš čia komunistų 
partija valdė Lietuvą) aplankiau 
Komisijos narę R. Trakymienę, 
valstybės konsultantę ryšių su 
užsieniu ir visuomeninėmis 
organizacijomis klausimais. 
Dalykiškai išsikalbėjome beveik 
visais išeivių rūpesčiais ir 
numatėm ateities
bendradarbiavimo gaires.

Vienas svarbiausių Komisijos 
įgyvendintų darbų yra Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centras, Gedimino pr. 24, Vilnius 
2600. Jam vadovauja direktorius v
Z. Beliauskas. Centre platinamos 
žinios apie įsikūrimo sąlygas 
Lietuvoje, talkinama Lietuvos ►
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pilietybės atstatymui, atliekamos pasiteiravimų 
paslaugos ir kt. Gražiai įrengtame Centro priėmimo 
kabinete turėjau pasitarimą su Komisijos nariais ir 
Centro vadovais. Čia imponavo tvirtos Australijos 
Lietuvių bendruomenės atstovo V. Augustinavičiaus 
nuomonės.

Grįžę išeiviai integruojasi iš lėto. Jų požiūriai ir 
gyvenimo būdas yra paveikti užsienyje gyvento krašto 
įtakos, o kai kurie ir prieškariniais prisiminimais. Taigi 
juos riša panašios pažiūros bei veikla, ir todėl Vilniuje 
jie įsteigė grįžusių išeivių klubą. Šis klubas renkasi bent 
kartą į mėnesį Marijos ir Jurgio Šlapelių name - 
muziejuje, Pilies g. 40. Čia pasidalinama įspūdžiais, 
aptariami klubo einamieji reikalai, pasiklausoma 
paskaitininko, rengiamos įvairios pramogos - žodžiu, 
vyksta tarpusavio bendravimas. Sakyta, kad klube 
užsirašę daugiau negu 100 narių. Dalyvavau viename jų 
susirinkime ir jame susitikau su Anglijos išeiviu V. 
Dargiu, kuris vienu metu yra buvęs Europos lietuvio 
redaktorium.

Bendrai paėmus, susidariau vaizdą, kad senesniems 
išeiviams sunkiau integruotis negu jaunesniems. 
Atsiranda ir sunkiai išspendžiamų asmeninių problemų 
(turto atgavimas, sveikatos paslaugos, pensijos ir pan.). 
Komisija šiais reikalais rūpinasi ir yra padariusi daug 
pažangos. Tikiu, kad su laiku dar daug pasitarnaus 
palengvinti išeivijos integravimuisi.

Norintiems gauti daugiau informacijos, prašau 
kreiptis į Centrą sekančiu adresu:
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras, 
Gedimino pr. 24, Vilnius 2600, Lithuania. Tel: (00 370 
2) 313623; Faksas: (00 370 2) 313624; EI. paštas: 
info@lgitic.lt.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos tarnybos 
(Centro) nuostatai
1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos tarnybos 
(Centro) pagrindinis tikslas yra Lietuvos išeivijos 

lietuvių gįžimo į tėvynę informacijos centre. Pirmas iš dešinės Centro 
direktorius Z Beliauskas, antras - komisijospirmininkas E. Kulikauskas

grįžimo ir integracijos į tėvynę programos 
įgyvendinimas.
1.2. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais, Išeivijos integravimosi į 
Lietuvos gyvenimą Koordinacijos Komisijos nutarimais 
ir šiais nuostatais.
1.3. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą, 
antspaudą su savo pavadinimu. Centras išlaikomas iš 
valstybės biudžeto lėšų.
1.4. Centro buveinė yra Gedimino pr. 24, Vilnius 2039.
2. Centro tikslai ir funkcijos
2.1. Pagrindinis Centro veiklos tikslas - rinkti ir teikti 
informaciją norintiems grįžti į Lietuvą išeiviams apie 
galiojančius Lietuvoje įstatymus, turinčius pagrindinę 
reikšmę grįžtantiems, bei jų integravimąsi į Lietuvos 
gyvenimą.
2.1.1. Pilietybės ir visais su pilietybe susijusiais 
klausimais.
2.1.2. Persikėlimo tvarkos, įskaitant turto ir santaupų 
pervedimą, muitų sistemą ir kt. klausimais.
2.1.3. Sveikatos draudimo, grįžusių asmenų sveikatos 
priežiūros klausimais.
2.1.4. Pensijų klausimais.
2.1.5. Aprūpinimu būstu, žemės būsto statybai įsigijimo 
ir kitais klausimais.
2.1.6. Socialinių garantijų, socialinės slaugos sistemos, 
veikiančių globos privačių ir valstybinių įmonių 
klausimais.
2.1.7. Įsidarbinimo galimybių, veikiančių užimtumo 
programų darbingo amžiaus asmenims klausimais.
2.1.8. Privataus verslo steigimo galimybių, prioritetų 
klausimais.
2.1.9. Lietuvių kalbos mokymosi ir vaikų greitesnio 
adaptavimosi ir integravimosi klausimais.
2.2. Rinkti informaciją apie norinčius aplankyti Lietuvą.
2.3. Palaikyti ryšius su jau grįžusiais į Lietuvą.
2.4. Tvarkyti norinčių grįžti ir jau grįžusių apskaitą.
2.5. Centras, siekiant įgyvendinti tikslus ir uždavinius, 
bendrauja su Lietuvos Respublikos valstybinėmis 
įstaigomis ir organizacijomis, su Koordinacine komisija, 
su užsienio valstybių atstovybėmis, su lietuvių

organizacijomis užsienio 
valstybėse, su Lietuvos ir 
užsienio žiniasklaidos
priemonėmis.
2.6. Centras savo santykius su 
kitomis organizacijomis, 
juridiniais ir fiziniais 
asmenimis grindžia sutarčių 
pagrindu ir kitomis įstatymais 
numatytomis formomis.
2.7. Centras, vadovaujantis 
surinkta medžiaga, pateikia 
Koordinacinei komisijai 
pasiūlymus dėl galiojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų 
pakeitimo ir naujų teisės aktų 
priėmimo.
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Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius
V

Si savaitė tarptautinėje politikoje buvo 
sukoncentruota į Jugoslavijos krizę. Amerikos 
pasiuntinys Richard Holbrooke, grasinant NATO 
lėktuvams bombarduoti, derėjosi su prezidentu 
Milosevic. Serbų kariuomenė ir saugumo pajėgos 
privalo nutraukti nekaltų gyventojų žudymą Kosovo 
apylinkėse ir atsitraukti.

Lietuva palaiko JT Saugumo tarybos rezoliuciją, 
diplomatines pastangas sustabdyti konfliktą. Tuo 
pačiu Lietuva remia NATO karinius veiksmus. Jei 
NATO pakviestų ir Lietuvos Parlamentas pritartų, 
Lietuva siųstų 40 karių taikos palaikymo būrį, kuris 
jau treniravosi Albanijoje rugpjūčio mėnesį 
‘Cooperative Assembly-98’ pratybose.

Rizikuodama jaunų gerai pasiruošusių lietuvių 
karių gyvybėmis, tuo pačiu Lietuva siektų parodyti 
pasauliui, kad jai rūpi prisidėti prie Europos 
saugumo reikalų sprendimo. Tačiau, norėdama, kad 
jos indėlis būtų pastebėtas ir kariškai svarus, Lietuva, 
iš tikrųjų, turėtų ne tik ‘ėriuką paaukoti’. Ji turėtų 
pasiūlyti ir modernios karo technikos: naikintuvų ir 
bombonešių, kurių vienas kainuoja milijardus. Deja, 
Lietuva kol kas to neturi, ir, matyt, dar negreitai turės 
tai ką tik neseniai galėjo sau leisti įsigyti Suomija.

Kita vertus, palyginimas su-Suomija vertingas ir 
kitu požiūriu. Ar galime įsivaizduoti Suomijos 
gynybos ministerijoje dirbantį buvusį Sovietinės 
kariuomenės pareigūną ? Ar galime Suomijos 
valstybės saugumo departamente aptikti aukštas 
pareigas užimantį KGB kariškį ? Ar galime aptikti 
Suomijos diplomatinėje tarnyboje dirbantį sovietinį 
diplomatą ? Tikriausiai, kad šiais laikais jau ne, nes 
neseniai, pavyzdžiui, vistik Suomija drįso iš savo 
krašto išvyti du šnipinėjančius rusų ambasados 
darbuotojus. O, ar Lietuva išdrįstų išprašyti, panašiu 
atveju, bent kelis svetimos valstybės tarnautojus. 
Tikriausiai, kad ne, nes, matyt, ji nenorėtų ‘gadinti 
gerų draugiškų santykių su Rusija’. O gal gi Lietuva 
jau yra finlandizuota ? O gal ji iš tiesų dar nebuvo nė 
desovietizuota? Nesinorėtų patikėti, kad Lietuvoje 
nėra jaunimo, galinčio pakeisti ‘kvalifikuotus’ ir 
‘valstybinę patirtį’ turinčius sovietmečio tarnautojus.

Tačiau jau dabar aišku, kad kaita bus labai 
sudėtinga. Pavyzdžiui, Lietuvos Krikščionių 
demokratų partija yra susiskaldžiusi, vis labiau 
įsitvirtina liberalusis jaunimas, kuriam yra svarbiausia 
asmeninė karjera. Ne vienam, taip vadinamam 
jaunos Lietuvos diplomatijos atstovui, pirmiausiai 
rūpi ne Lietuvos valstybės interesai, bet asmeninė 
gerovė. Idealizmas, tautiškumas ir patriotizmas, 
matyt, ne vienam yra jau tapę tik pageltusių senų 
knygų kvapu.

Lietuva pasaulyje
Parengė Danus Furmonavičius
Apdovanoti partizanai
Krašto apsaugos ministras dr. Česlovas Stankevičius 
suteikė karinius laipsnius partizanams. Vyresniojo 
puskarininkio laipsnis (po mirties) suteiktas Vytauto 
apygardos Tigro rinktinės būrio vadui Dominykui 
Zaptoriui. Puskarininkio laipsnis (taip pat po mirties) 
suteiktas Telšių apskrities Šatrijos rinktinės skyriaus 
vadui Antanui Monkauskui - Siaubui. (ELTA spalio 9 d.) 
Seimo Pirmininkas išvyko į Italiją
Lietuvos Seimo Pirmininkas Prof. Vytautas 
Landsbergis išvyko į Italiją. Jis dalyvaus Kandenabijos 
mieste vykstančiame seminare ‘Kultūros teisės ir 
kultūrinis identitetas Vidurio ir Rytų Europoje - 
Krikščioniškas požiūris į kultūrą naujojo tūkstantmečio 
išvakarėse’. (ELTA, spalio 9 d.)
KGB-istai bus suregistruoti
Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina svarstyti 
asmenų, susijusių su Lietuvą okupavusių ir kitų 
valstybių specialiomis tarnybomis, prisipažinimo, 
įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo
projektą. Naują, patobulintą įstatymo projektą pateikė 
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas dr. 
Algirdas Katkus ir šio komiteto narys Algimantas 
Sėjūnas. Dokumente siūloma KGB-istams suteikti 
galimybę registruotis ir prisipažinti Lietuvos valstybei. 
(ELTA, spalio 9 d.)
Atidarytas naujas kelias Lietuvoje
Lietuvoje atidarytas naujas Vilniaus - Panevėžio 
greitkelis. Atidarymo iškilmėse dalyvavęs Ministras 
Pirmininkas dr. Gediminas Vagnorius sakė, kad, 
siekiant narystės Europos Sąjungoje, Lietuvos kelių 
tinklas nuolat gerinamas. Kasmet jų priežiūrai, 
remontui ir tiesimui išleidžiama apie milijardą litų. 
Naują kelią pašventino Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Buvo atidengtas atminimo akmuo. (ELTA, 
spalio 9 d.)
Lietuva įsigijo oro erdvės kontrolės įrangą
Lietuvos Krašto apsaugos ministerija perka iš JAV 
kompanijos ‘Lockheed Martin’ modernią įrangą 
Lietuvos oro erdvei kontroliuoti. Pirkimo išlaidas - 2.5 
milijonų dolerių padengs JAV vyriausybė. Ši įranga yra 
reikalinga vieningai Baltijos Valstybių oro erdvės 
kontrolės sistemos BALTNET kūrimui. (BNS, spalio 9 
d.)
Lietuvos ekonomika sėkmingai auga
Lietuvos bendras nacionalinis produktas, lyginant su 
praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu per antrąjį šių metų 
ketvirtį išaugo 9.7%, o pirmą pusmetį - 7.3%. Gamybos, 
prekybos bei paslaugų augimas - drąsinantis ženklas 
ekonomikai, tačiau šis augimas gali sulėtėti dėl krizės 
Rusijoje, kuri yra didžiausias Lietuvos prekybos 
partneris. Lietuvos vyriausybė teigia, kad Rusijos krizė 
gali sulėtinti augimą tik keliomis nuošimčio dalimis. 
Statistikos departamentas pranešė, jog per šių metų 6 
mėnesius statybos pramonė Lietuvoje išaugo apie 30%, 
gamyba - 5%, o prekyba - 18%. Tuo tarpu, žemės ūkis 
nusmuko 1.5% (REUTERS, spalio 9 d.)
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Karaliaučius dėkoja Lietuvai
Kaliningrado srities gubernatorius Leonidas Gorbenka 
Lietuvos Seimo vicepirmininkui Romualdui Ozolui 
atsiuntė padėkos laišką, kuriame labdarą suteikusi 
Lietuva vadinama ‘gera kaimyne, pasiruošusia padėti 
sunkią minutę’. (INTERFAX, spalio 9 d.)
...o Žirinovskij reikalauja blokados
Tuo tarpu Rusijos Liberalų demokratų partijos vadovas 
Vladimir Žirinovskij, lankydamasis Kaliningrade, 
interviu vietinei radijo stočiai ‘Baltik plius’ pasakė, kad 
Rusija, pasikeitusi teritorijomis su Lietuva arba 
Lenkija, galėtų susijungti su Kaliningrado sritimi. 
Pažymėjęs, kad 100-200 kilometrų teritorijos vienai ar 
kitai valstybei jokio vaidmens nevaidina, Žirinovskij 
pasiūlė tokiems mainams Rusijos Smolensko srities 
žemes. Žirinovskij kvietė visokeriopai priešintis 
europinio standarto geležinkelio nutiesimui Lietuvoje, 
nes tai, pasak jo sustabdys Rusijos tranzitą per Lietuvą. 
Jeigu tai įvyktų, Rusija privalo surengti Lietuvai 
‘Leningrado blokadą’. (BNS, spalio 9 d.)
Žirinovskij siekia ‘suspausti’Lietuvą
Žirinovskij Karaliaučiuje mitingo metu pareiškė, kad jo 
partija padarys viską, kad Rusijos kroviniai į Baltijos 
jūrą eitų tik per Kaliningradą ir Leningradą. Žirinovskij 
ruošiasi balotiruotis į Peterburgo srities gubernatoriaus 
postą, o Kaliningrado mero rinkimų, kurie įvyko spalio 
11 d. nugalėtoju jis tikisi pamatyti savo partijos 
kandidatą. Tokiu būdu Žirinovskij tikisi ‘suspausti 
Baltijos šalis replėmis tarp Leningrado ir Kaliningrado 
sričių’. Žirinovskij teigimu, ‘nei Vokietija, nei Lietuva, 
nei Lenkija negali pretenduoti į Kaliningrado sritį, nes 
neturi į ją jokių teisių’. (BNS, spalio 9 d.)
Susitiks Karaliaučiaus ir Lietuvos vadovai
Lietuvos vicekonsulas Karaliaučiuje teigia, kad šio 
krašto dabartinio administratoriaus Leonido 
Gorbenkos ir Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus 
susitikimo galimybė priklausys nuo Lietuvos ir Rusijos 
ministrų pirmininkų Gedimino Vagnoriaus ir Jevgenij 
Primakov susitikimo, kuris planuojamas lapkričio 
pabaigoje. Karaliaučiaus krašto tema tebėra aktuali 
Europai. Kasdien šiame krašte dirba virš dešimties TV, 
radijo, spaudos kompanijų atstovų. Lietuva perdavė 
Karaliaučiui skirtos humanitarinės siuntos pirmąją dalį. 
Humanitarinę pagalbą Karaliaučiui taip pat pasiūlė 16 
Europos ir JAV miestų. (BNS, rugsėjo 18 d.)
Badaujantys rusai Karaliaučiuje
Rusijos Baltijos laivyno maisto dalies viršininkas V. 
Vengrovas pranešė, kad jau tris mėnesius Maskva 
neskiria jokių lėšų Baltijos laivynui maisto produktams 
įsigyti. Lietuva, tuo tarpu, suteikė 4 milijonų litų 
humanitarinę pagalbą, kurią laivynas pasiryžęs priimti. 
Lietuvos tiekėjai jau atsiuntė maisto produktų už 1 
milijoną dolerių, tačiau laivynas už juos jau pusę metų 
nesumokėjęs, nes negauna pinigų iš Maskvos. Šia 
pagalba tikimasi sugrąžinti skolą. Latvijos Užsienio 
reikalų ministras Valdis Birkavs atsiuntė Algirdui 
Saudargui laišką, kuriame paragino Lietuvą, 
pirmininkaujančią Baltijos jūros valstybių taryboje, 
imtis lyderio vaidmens pagalbai Rusijai. (BNS, rugsėjo

18 ir 25 d., LETA, rugsėjo 18 d.)
NATO karinės pratybos Open Spirit’98
Estijos, Lietuvos ir Latvijos karinės jūrų pajėgos baigė 
karines pratybas Baltijos jūroje, kuriose taip pat 
dalyvavo Vokietija, Prancūzija, Suomija, Švedija, 
Lenkija ir Olandija. Lietuvos politikai priekaištavo 
NATO dėl lėto plėtimosi proceso. Lietuvos Parlamento 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis pareiškė, kad NATO 
privalo kitais metais priimti Baltijos valstybes, nes 
kitaip rizikuoja sukurti ‘pookupacinę nežinomybės ir 
rizikos zoną’. (DPA, rugsėjo 25 d.) v
Žydai nerimsta
JAV ambasada Vilniuje paskelbė Valstybės 
Departamento atstovo spaudai James P. Rubino 
pareiškimą, kuriame JAV ragina Lietuvą imtis visų 
būtinų priemonių, kad įtariamas karo nusikaltimais 
Aleksandras Lileikis stotų prieš teismą, ir šioje bei 
kitose karo nusikaltimų bylose būtų įvykdytas 
teisingumas. Po karo gyvenęs Bostone 91 metų Lileikis 
kaltinamas, jog vokiečių okupacijos metais, būdamas 
Vilniaus apskrities saugumo vadovu, perdavė 75 žydus 
nacių baudžiamajam būriui. Praeitą savaitę prasidėjęs 
teismas netrukus buvo atidėtas dėl Lileikio ligos. 
Teismas pavedė nepriklausomai medikų komisijai ištirti 
Lileikio sveikatos būklę, tačiau kada procesas 
atsinaujins, nežinoma. Nacių medžiotojai kritikuoja 
Lietuvą už tai, kad ji esą vengia teisti lietuvius. 
(REUTERS, rugsėjo 18 d.)
Lietuvos Seimo pirmininkas viešėjo Suomijoje
Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis su 
žmona Gražina ir Seimo narių delegacija viešėjo 
Suomijoje. Lietuvos Seimo vadovas susitiko su 
Suomijos Prezidentu Martii Ahtisaari, Ministru 
pirmininku Paavo Lipponen, Helsinkio mere Suvi 
Ritniemi, Suomijos pramonės ir darbdavių 
konfederacijos vadovais. Paasikivi draugijoje 
Profesorius Vytautas Landsbergis skaitė pranešimą 
‘Baltijos regiono saugumas’. (ELTA, rugsėjo 23 d.) 
Lietuvos Prezidento viešnagė Niujorke
Vizito Niujorke metu V. Adamkus pasakė kalbą 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 53-iojoje 
sesijoje, susitiko su JT Generaliniu sekretoriumi K. 
Annan, kai kurių valstybių vadovais, Amerikos 
verslininkais, žydų atstovais. V. Adamkus Jungtinių 
Tautų būstinėje Niujorke surengtame priėmime 
susitiko su Japonijos Ministru pirmininku K. Obuchi. 
Lietuvos Prezidentas patvirtino, kad Lietuva jau yra 
priėmusi sprendimą atidaryti savo ambasadą Tokijuje. 
V. Adamkus taip pat susitiko su Lenkijos bei Ukrainos 
užsienio reikalų ministrais B. Geremek ir B. Tarasiuk. 
Su Ukrainos diplomatijos vadovu tarėsi apie lapkričio 
5-6 dienomis numatomą V. Adamkaus vizitą į šią šalį. 
V. Adamkus davė interviu CNN. (ELTA, rugsėjo 24 d.) 
Clinton ir Adamkaus pokalbis
Kviestinių pietų į JT Generalinės Asamblėjos sesiją 
susirinkusiems valstybių ir vyriausybių vadovams metu 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus trumpai 
kalbėjosi su JAV Prezidentu Bill Clinton. Prezidentai 
patvirtino, kad jie susitiks spalio 19-20 d. ir išsamiau j 
aptars abiem šalims rūpimus klausimus. (ELTA)
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Lietuvoje
Parinkta iš Lietuvos spaudos. ELR
Spalio 14 d. Prezidentas V. Adamkus dešimčiai dienų 
išvyko iš Lietuvos. Jis lankėsi Lenkijoje, JAV ir 
Vokietijoje.

Varšuvoje vakarienei pakviestas pas Lenkijos prezidentą 
A. Kvasnevskį.

Atvykęs Čikagon kelias dienas tvarkys asmeninius 
reikalus.

Spalio 20 d. vyks į Vašingtoną, kur susitiks su Amerikos 
prezidentu Klintonu ir valstybės sekretore M. Olbrait.

Tiesiai iš Vašingtono Lietuvos prezidentas spalio 24 d. 
vyks į Vokietiją, kur dalyvaus Vestalijos taikos sutarties 
350 metų jubiliejaus iškilmėse. Tą pačią dieną jis grįš į 
Vilnių.

* * *
Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės 
rinkos reguliavimo agentūra rugsėjo pabaigoje derybose su 
Maskvos vyriausybės valstybinės įmonės Mosprokontrakt 
atstovais pateikė komercinį pasiūlymą pirkti lietuviškų 
maisto produktų už 80mln. litų. Su šia Rusijos įmone 
Lietuva jau bendradarbiauja keleri metai, už produkciją 
atsiskaitoma iš anksto. Pernai Mosprokontrakt iš Lietuvos 
nupirko apie 2 mln. indelių mėsos konservų, 2 tūkst. tonų 
pieno miltų ir apie 6 tūkst. tonų jautienos.

* * *
Kauno sportinių šokių klubo Dileksa pora, praėjusių metų 
pasaulio jaunimo čempionai Linas Kareiva 
ir Aira Bubnelytė rugsėjo mėn. Kijeve 
iškovojo Pasaulio klasikinių šokių taurę. 
Lietuvos porą treniruoja treneris Juozas 
Aleksandravičius. —ov

Pernai pasaulio taurę gavo Kauno Sūkurio 
šokėjai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė.

***
Lietingi orai grūdų derliaus Lietuvoje 
nesumažino. Per savaitę prikulta 3 mln. tonų 
grūdų. Neabejojama, kad šalyje vėl gali 
susidaryti grūdų perteklius. Tačiau grūdai 
yra prastesnės kokybės, gali tekti pavasarį 
pirkti geresnės kokybės grūdų iš užsienio.

* * *
Balandžio mėn. atsidaręs indų restoranas 
Vilniuje siūlo kompleksinius pietus, nes 
daugeliui užsiėmusių žmonių trūksta laiko 
gerai ir skaniai pavalgyti. Kiekvienas, 
užsukęs papietauti į Jogailos gatvėje 
įsikūrusį restoraną darbo dienomis nuo 
11.30 iki 14.00 valandos, galės rinktis 2 
vegetariškus ir 2 nevegetariškus patiekalus, 
ryžius, indišką duoną, indiškų prieskonių. 
Kompleksiniai pietūs kainuoja 30 litų.

***
Spalio mėn. garsiąją Kauno Laisvės alėją 
ketinama paversti LTV Kauno direkcijos 
laidos Laisvės alėja studija. Iš kaunietiškojo 
Brodvėjaus ši laida bus transliuojama 
tiesiogiai, o procesą stebėti galės visi 
norintys. Galbūt vienam kitam žiūrovui bus 
leista prieš kamerą pamojuoti ranka ar 
perduoti labų dienų giminėms ir draugams. 
Žiemą ir vasarą, sningant ar lyjant vienas iš 
trijų laidos vedėjų Lietuvai pasakos Kauno 
naujienas.

**♦

1998 m. spalio 1S d. Europos Lietuvis Ar. 28 5
Lapkričio 23 d. sukanka 80 metų, kai buvo įkurta Lietuvos 
kariuomenė. Krašto apsaugos ministerijoje ketinama šį 
jubiliejų švęsti ne vieną dieną ir gana ištaigingai. 
Planuojama skirti 344550 litų. Ministerijos rūmuose bus 
iškabinti buvusių Lietuvos krašto apsaugos ministrų, 
kariuomenės bei rezistencijos vadų portretai. Ministerijos 
vadovybė pasirinko dailininką Darių Simanaitį, kuris atliks 
darbus. * * *
Rugpjūčio mėn. Lietuvoje buvo didžiausias Baltijos šalyse 
minimalus darbo užmokestis, bet mažiausia vidutinė 
senatvės pensija. Minimalus darbo užmokestis buvo 430 
litų - 107,5 JAV dolerio. Latvijoje - 69,7, Estijoje - 76,9 
JAV dolerio. Didžiausia vidutinė senatvės pensija buvo 
Estijoje - 88,1 JAV dolerio (352,4 lito), kiek mažesnė 
Latvijoje - 84,6 dolerio ir mažiausia - Lietuvoje - 71,2 
dolerio (284,8 lito). * * *
Apie 40 tūkstančių litų nuostolių Marijampolės žirgynui 
per naktį padarė vilkai.

Pievoje per naktį ganėsi 80 žirgų. Rytą buvo pastebėta, 
kad puse jų smarkiau ar lengviau sužaloti. Dėl kaltininko 
niekam abejonių nekilo - tokius sužalojimus gedėjo 
padaryti tik vilkai. Dviejų žirgų išgelbėti nepavyko.

Manoma, kad vilkai galėjo atklysti iš Amalvos ar Žuvinto 
apylinkių.
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Jis Lietuvai dirbo
Apie Albiną Pranskūną ir jo veiklą
M. Barėnienė
Ten, Aukštaitijoje, 18 km nuo Utenos į šiaurės rytų pusę, 
prie gražiosios Šventosios upės krantų, kur susikerta net 7 
keliai, yra įsikūręs Užpalių miestelis. Senas jis, nes žinomas 
net iš Livonijos Kronikų. Ten buvusi pilis ir 1233 m. įvykęs 
kruvinas mūšis tarp lettonų-lietuvių kunigaikščio 
Ringaudo(?) ir Volkvino vedamo kalavijuočių Ordino. 
Mūšį laimėjo lietuviai.

Miestelis turi įdomią istoriją. Unijos su Lenkija laikais, 
kaip ir visa Lietuva, buvo, žinoma, užgožtas baudžiavos 
jungo ir lenkinimo.

Nepriklausomybės laikais Užpaliai atsigavo ir sužydo. 
Sociališkai ir kultūriškai jis buvo pirmaujantis ten po 
Utenos 35 km spinduliu. Jame net buvo įkurtas Valančiaus 
liaudies universitetas. Bet nelemta buvo laisvai gyventi ir 
kurti, nes prislėgė sovietinė okupacija. Po karo Užpaliai 
dar ir kitaip skaudžiai nukentėjo - didžioji miestelio dalis 
sudegė, o okupacijos laikais labai lėtai vyko atstatymas.

Iš Užpalių apylinkių yra kilusi visa eilė inteligentų ir 
žymių žmonių. Pažymėtini profesorius geografas ir 
visuomenininkas Kazys Pakštas, šachmatų meistras Povilas 
Vaitonis, ilgametis parapijos ir LNB darbuotojas 
londoniškis Balys Narbutis.

O taip pat iš Užpalių kilo ir mums visiems gerai 
pažįstamas Albinas Pranskūnas. Gimė jis 1922 m. gruodžio 
16 d. 10 asmenų šeimoje. Tėvai turėjo 8 ha žemės, ir 
gyvenimas nebuvo lengvas, tačiau visi būdavo sotūs ir 
apsivilkę. O tėvo Jono Pranskūno kiemas miestelyje buvo 
garsus. Tie namai buvo Užpalių miestelio jaunimo centras. 
Albinas su ilgesiu ir sentimentu sako, kad jaunimo dainos 
ir armonikos garsai skambėdavo po visą apylinkę. Visa 
šeima buvo daininga ir veikli. Viena Albino sesuo buvo 
katalikiško jaunimo Pavasarininkų organizacijos valdybos 
pirmininkė. Tai ten ir vykdavo gegužinės, būdavo 

rengiamos įvairios programos, vaidinimai, ir žmonių 
niekad netrūkdavo Jono Pranskūno troboje ir kieme. O 
jaunajam Albinui buvo pavesta prižiūrėti sporto įrankiai.

Baigęs Užpalių pradinės mokyklos 6 skyrius, Albinas 
įstojo į Utenos gimnaziją. Rusų okupaciją jis praleido 
mokyklos suole, o vokiečiams atėjus Utenos komendantas 
1943 m. pareikalavo iš gimnazijos 10 mokinių Reicho 
darbams, kitaip uždažys gimnaziją. Savanoriai, praėję 12 
patikrinimų, buvo atrinkti 4-6, kaip pasakoja Albinas. 
Kartu su Jonu Matuliu (mūsų kun. Stepono Matulio 
broliu) jis buvo išvežtas į Vokietiją. Gavo kastuvą ir 
paskirtas dirbti aerodrome. Mokslas buvo nutrauktas, bet 
gimnazijos direktorius visiems išvežtiesiems išdavė 
baigimo atestatus.

Grįžęs namo 1944 m., Albinas su broliu stojo į gen. P. 
Plechavičiaus organizuojamą Vietinę rinktinę. 
Marijampolėje mokėsi karo mokykloje. Kaip Lietuvių 
enciklopedija rašo, kad į tą rinktinę stojo 30000 lietuviško 
jaunimo. Kai rinktinė buvo išardyta, tai jaunimas vis tiek 
rūpinosi kaip nors prisidėti prie kovos savo kraštui ginti. Su 
kitais vyrais Albinas atsidūrė prie Sedos (Žemaitijoje) ir 
stengėsi sulaikyti Raudonosios armijos veržimąsi į vakarus. 
Rytprūsiuose sužeistas, vokiečių išvežtas į karo ligoninę 
Vokietijoje. O iš ten jau su kitais belaisviais anglai 
išgabeno į Belgiją. 9 mėnesius pamažintas ten badu, anglų 
išgabentas atgal į Vokietiją Luebekan. Iš ten paleistas į 
laisvę - tiesiai į DP (išvietintų asmenų) stovyklą. 1947 m. 
Albinas atvažiavo į Angliją ūkio darbams.

Išrauto iš savo žemės Albino istorija yra panaši kaip ir 
mūsų visų to meto jaunųjų istorija. Vieni mirė kankinami 
Sibire, kiti žuvo Lietuvos miškuose, dar kiti raudonojo 
režimo pajungti ir dvasiškai žalojami, o kai kurie pabėgę iš 
savo gimtojo krašto taip pat skaudžiai nukentėjo, nes jų 
vaikai užaugo amerikiečiais, australais, brazilais.

Didelė skriauda buvo padaryta to meto ir Lietuvos 
jaunimui. Jaunystė buvo svetimų kareivių batų 
sumindžiota.

Apsigyvenęs Anglijoje, Albinas visad buvo su lietuviais. 
1955 m. tada nupirktoje Sodyboje susipažinęs su DBLS 
darbuotojais, jis buvo pakviestas dirbti į Centrą Londone. 
1959 m. jis jau DBLS reikalų vedėjas ir sekretorius. Vėliau 
ilgus metus buvo DBLS Centro valdyboje ir LNB 
direktorium. Didžią gyvenimo dalį praleido Lietuvių 
Namuose prie lietuviškų darbų. 1983 m. pasitraukė iš to 
darbo, bet visada domėjosi lietuviškais reikalais.

Per tuos ilgus metus matėme Albiną visur, Lietuvių 
Namuose, Sodyboje ar provincijoje, vis su lietuviais, su 
savo tautiečiais. Jis ir paskaitas paskaitydavo, ir kalbą 
pasakydavo, priiminėdavo svečius ir Kazio Makūno bare 
pasisvečiuodavo. Visur jis būdavo.

Bet Albino Pranskūno veikimo viršūnė buvo politinė 
sritis. Jau 1967 m. jį matome po Londono Claridge 
viešbučio langais, kur buvo apsistojęs Britanijos svečias 
Kremliaus Kosyginas, nešiojantį plakatą: ‘Atstatykite 
Baltijos valstybėse nepriklausomybę’, Hitleris ir Stalinas 
nebegyvi! Atitaisykite padarytus nusikaltimus ir grąžinkite 
Pabaltijui laisvę’. Lietuviams tada vadovavo Albinas 
Pranskūnas ir Steponas Nenortas. Albinas priklausė visai 
eilei antikomunistinių organizacijų. Labai aktyvus žmogus 
jis buvo Baltų Taryboje, Europos Liaison grupėje, 
Pavergtųjų tautų komitete ir daugelyje kitų sambūrių. 
Ruošė ir pats demonstracijas, sakė jose prakalbas, kaip štai 
Simo Kudirkos, Bražinskų, Simokaičių gelbėjimo akcijose. 
Jo iniciatyva surengta demonstracija Romo Kalantos
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susideginimo metu.
Kai aptemdintame Kaune pasipylęs lietuviškas jaunimas 

ir moksleiviai, susikibę rankomis, suglaudę pečius, voromis 
žygiavo Laisvės Alėja ir gūdžiu, lyg iš po žemės, širdį 
veriančiu balsu kaip vienas šaukėsi pagalbos: Algirdai, vesk 
mus į Rytus! Gediminai, ar girdi! Mindaugai, duok ženklą! 
Vytautai, mes pasirengę!, tai nors kukliai atsiliepė ir 
Londono lietuviai, reikalaudami Lietuvai laisvės. O kai 
Lietuvoje buvo nuteisti tariamieji 8 jauni ‘chuliganai’ 
ryšium su tomis Kalantos riaušėmis, Albinas suorganizavo 
demonstraciją prie Sovietų ambasados. Buvo dalijami 
lapeliai ‘Are they hooligans?’ Tais laikais nemaža mūsų 
tautiečių rodė baimę, tik ne Albinas. Jis drąsiai visur ėjo ir 
vedė demonstrantus Londono gatvėmis, nuo Hyde Park 
Corner iki Sovietų ambasados. Demonstrantai sustojo iš 
dviejų pusių. Ambasada į vidų nekviečia, kipitoko nesiūlo. 
Langai uždangstyti baltai, bet vienas juodas. Baugi mintis - 
filmuoja, bet kažkas duoda ženklą, ir visi kartu sušunka 
‘Freedom for Lithuania’.

Taip. Taip buvo. Buvo tada, kai pasaulis tylėjo.
Dabar Albinas gyvena, globojamas žmonos Olive, netoli 

jūros. Nebemato, negali skaityti, nei rašyti, ir dėl to jam 
sunku. Nepamirškime jo. Jis tebesidomi visomis 
naujienomis. Štai jis jau antri metai neatlaidžiai beldžiasi į 
DBLS-LNB, kad duotų daugiau pinigų apmokėti apie 
Sedos kautynes išleistai knygai. Buvo duota tik £200. Taip 
pat jis rūpinasi žuvusiems pastatyti paminklą. Kai kuriems 
lietuviams atrodo, kad tuos reikalus turėtų tvarkyti ne vien 
Britanijos lietuviai. Aiškinasi Albinas ir kam ir dėl ko buvo 
išrašomi LNB čekiai. Jam tas labai rūpėjo, kai jis dirbo 
Lietuvių Namuose, tai ir dabar teberūpi.

Už savo jaunystės veiklą, kaip krašto ginti ėjęs savanoris, 
jis neseniai Lietuvos Šaulių sąjungos buvo apdovanotas 
Pirmojo laipsnio Šaulių Ženklo ordinu. DBLS jam suteikė 
Garbės nario vardą.

Vyžuonose A. Pranskūnas savo lėšomis pastatė 
paminklėlį Lietuvos laisvę gynusiems partizanams Petrui 
Dubravai (pusbrolis), Juozui ir Jonui Zabulioniams, v v
Antanui Šapokai ir J. Šukiui, susisprogdinusiems 
bunkeryje.

Paminklo statyba rūpinosi ginklo draugas Vincas 
Seibutis su šeima Lietuvoje.

Balsavimas Vokietijoje
K Baronas
Vokietijos Bundestago - parlamento rinkimų pasekmės 
skaitytojams yra žinomos. Bet, kad koalicija jas pralaimės gan 
aukštu skirtumu - tas buvo didelė staigmena.

Tikrovėje rinkimus pralaimėjo ne CDU ir Bavarijos CSU 
(Christlich Demokratishe Union ir Christlich Soziale Union), 
bet pats H. Kohl, norėjęs kanclerio pareigas eiti iki 2002 m. Jis 
tikėjosi, kad vokiečiai atsižvelgs į jo nuopelnus: abiejų 
Vokietijų sujungimą, jo huto dalį įdėto darbo į Europos 
Sąjungos įsteigimą, gerą Vokietijos ekonominį gyvenimą ir t.t. 
Tačiau tai jau praeitis, nes gyventojai žiūrėjo ne į praeitį, bet į 
ateitį, matydami prieš akis per 4 mil. bedarbių, ypač atgautose 
rytų Vokietijos žemėse kur bedarbystė siekia 20-25%. Tad 
nėra ko stebėtis, kad Mecklenburgo ar Tiuringijos kraštai 
balsavo ne tik už SDP, bet taip pat už komunistinę PDS 
(Partei dės Demokratischen Sozialismus), kuri Honeckerio 
valdymo metais vadinosi SĖD, o dabar PDS (juk ir Lietuvoje 
pakeistas vardas į LDDP!). Ir ši partija pateko į parlamentą ir 
greičiausiai parlamento vicepirmininko kėdę užims komunistų

atstovas. Parlamento pirmininkas po prezidento yra antras 
asmuo Vokietijoje, tad vicepirmininkas - trečias. Quo vadis 
Germania, kurios gyventojus romėnai vadindavo barbarais?!

Atsisakius buvusiai koalicijai bendradarbiauti su ŠPD, naują 
vyriausybę sutiko sudaryti žalieji\r socialdemokratai. Manding 
žalieji pastatė jau ultimatumą, reikalaudami trijų, o gal net 
keturių ministerijų bei norėdami matyti užsienio reikalų poste 
žaliųjų galvą Jošką Fišerį. Vokiečiai nesitikėjo, kad užsienio 
politikos vairuotoju bus žaliųjų ztetoNzs, o balsuodami galvojo, 
kad vyriausybę sudarys koalicija ir socialdemokratai, užsienių 
reikalų ministro pareigas perves krikščionių demokratų 
partijos vicepirmininkui krašto apsaugos ministrui V. Ruehe.

Kas tas Joška Fišer? Jis yra dalyvavęs priešvalstybinėse 
demonstracijose, simpatizavęs komunistams, metęs Molotovo 
kokteilius į policijos gretas, iš žaliųjų partijos patekęs į 
Badeno-Wiurtenbergo krašto parlamentą ir ėjęs gamtos 
apsaugos ministro pareigas, priesaiką priėmęs su krepšinio 
batais, džinsais ir gerokai padėvėtu švarku, be kaklaraiščio, 
atsisakęs pabaigti priesaiką žodžiais taip man padėk Dieve, 
gan greitai pradėjęs kopti Vokietijos politiniais laiptais. Labai 
gabus, iškalbingas, nors berods nebaigęs net gimnazijos. 
Paskutinė Bild laikraščio apklausa parodė, kad 85% 
skaitytojų nesutinka su Fišerio pareigomis. Dienraštis yra 
nepartinis, pritaikytas eiliniams piliečiams, be jokių filosofinių 
straipsnių. Skaitytojų nuomone toks asmuo reprezentuoja visą 
Vokietiją, jos gyventojus, kartu eina vicekanclerio pareigas, 
taigi esant kancleriui atostogose, jam sergant, vadovauja 
vyriausybės posėdžiams. Neduok Dieve, - rašo spauda, jei jisai 
pasirodys užsienyje, kaip parlamente be kaklaraiščio, prasta 
eilute, darydamas gėdą visai Vokietijai.

Pa— paskutinio ^apsilankymo... būsimo - kanclerio- G. 
Schroederio Paryžiuje, Prancūzijos spauda atkreipė dėmesį į 
jo aprangą, pažymėdama, kad G. Schroeder atrodė 
elegantiškai, gražia eilute (kostiumu). Mat jį remia jo 
ketvirtoji, 18 metų jaunesnė žmona. Tuo tarpu Joška yra 
išsiskyręs ir nesuradęs dar draugės. Aišku, prancūziška spauda 
tuoj pat užklausė, kaip atrodys Joška Fišer Paryžiuje, su 
kaklaraiščiu, ar be jo?

Numatoma, kad į gamtos apsaugos ministro postą dar įeis 
komunistuojantis Trittin, o advokatas H. Schilly, gynęs 
teismuose RAF (Rote Armee Fraktion) teroristus, eis vidaus 
reikalų ministro pareigas ir dar viena (šeimų, darbo?) žaliųjų 
atstovė. Tokiu būdu iš Europos Sąjungos valstybių tik Ispanija 
ir Airija yra konservatyviųjų rankose. Likusios trylika valstybių 
yra valdomos socialdemokratų.

Ar ilgai socialdemokratai ir žalieji savo rankose išlaikys 
vyriausybę - šiandieną sunku pasakyti, kadangi tikrovėje 
socialdemokratus valdo trio - O. Lafontaine, G. Shroeder, R. 
Scharping. Ar trijukė glaudžiai bendradarbiaus - taip pat 
didelis klausimas, kadangi O. Lafontaine ir G. Schroeder 
vienas kitam daug simpatijų nereiškia. Mat Oskar Lafontaine, 
kaip ir H. Kohl, yra valdžios sirgaliai.

Ką reiškia Lietuvai nauja vyriausybė? Iki šiol, užsienio 
reikalų ministras švabas Klaus Kinkei, tad tuo pačiu ir 
Vokietija (juk jis ėjo ir kanclerio padėjėjo pareigas) buvo 
Lietuvos ir Baltijos kraštų advokatė. Nenorėčiau tikėti, kad tas 
pareigas perims Joška Fišer, kadangi žalieji reikalauja 
panaikinti ŠAS (NATO) ir tuo pačiu Vokietijai pasitraukti iš 
tos organizacijos, panaikinti Europos Sąjungą,-sumažinti 
Vokietijos kariuomenę nuo 370 tūks. iki 150 tūks. sakydami, 
kad iš Rusijos jokio pavojaus nėra, panaikinti atomines 
jėgaines ir t.t Jeigu taps tikrove, Lietuvos svajonės priklausyti 
toms organizacijoms liks tik fata morgana.
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Skirtingas požiūris į saugumą
Paul Goble, iš anglų kalbos vertė D. Furmonavičius
Estai, latviai ir lietuviai sutaria tuo požiūriu, kad jie patys 
negali apsiginti ir kad atrodo niekas nenori jų ginti. Tačiau 
jie žymiai nesutinka dėl požiūrio į galimą grėsmę jų šalims, 
o taip pat j tai, kokios būtų naudingos tarptautinės grupės 
joms padėti.

Būtent šie skirtingi sutarimo ir nesutarimo taškai atrodo 
vis labiau apsunkins Baltijos kraštų vyriausybes išlaikyti 
vieningą poziciją siekiui įsijungti į NATO ir Europos 
Sąjungą, o Vakarams jas laikyti vieningu bloku, labiau nei 
trimis labai skirtingomis valstybėmis.

Anksčiau šią vasarą, Estijos Saar viešosios nuomonės 
tyrimų kompanija, norėdama nustatyti vyraujančią 
visuomenės nuomonę įvairiais saugumo klausimais, kaip 
turėtų veikti jų kraštų vyriausybės, apklausė 1,000 
suaugusiųjų kiekvienoje Baltijos valstybėje.

Tyrimų rezultatai, analizuoti NATO ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje, atskleidė žymų sutikimo ir 
nesutikimo būvį kiekvienoje tautoje.

Didžiulė dauguma - 76% estų, 81% latvių ir 72% lietuvių - 
tiki, kad jų kraštai negalės efektyviai patys apsiginti prieš 
karinę ataką. Ir dauguma taip pat yra įsitikinę, kad nepanašu, 
jog vakarai padėtų jiems apsiginti tokios atakos metu.

Pagal šios apklausos rezultatus, tik 23% estų, 15% latvių 
ir 15% lietuvių yra tikri, kad Vakarai suteiks karinę 
pagalbą. Priešingai, maža dauguma visuose trijuose 
kraštuose įsitikinę, kad Vakarų pagalba tokiose 
aplinkybėse ribotųsi diplomatinėmis priemonėmis.

Tokie sprendimai dėl Vakarų noro padėti, kaip bebūtų, 
atrodo, nejaudina daugumos šių kraštų žmonių. Iš tiesų, 
Saar atrado, kad 95% šių kraštų gyventojų yra tikri, kad 
šiuo metu jų kraštams negresia tiesioginė kito krašto 
karinė grėsmė.

Bet štai čia nuomonių vienodumas baigiasi ir skirtumai 
prasideda. Pagal šį tyrimą, estų, latvių ir lietuvių nuomonės 
išsiskiria dėl grėsmių pobūdžio, kurios kyla jų kraštams, ar 
jiems reikia įstoti į NATO, ir kokia narystė tarptautinėse 
organizacijose geriausiai atitinka jų saugumo interesus.

Estai tiki, kad didžiausia jų saugumo grėsmė yra iš 
užsienio, bet latviai ir, mažiau, lietuviai, mano, kad 
didžiausia grėsmė jų saugumui glūdi šalies viduje. Tik 35% 
estų mano, kad jų saugumo problemos yra susijusios su 
vidinėmis priežastimis. Tuo tarpu 62% latvių ir 45% 
lietuvių palaiko šią nuomonę.

Pagal estų viešosios nuomonės tyrimų bendrovės 
direktorių Andrus Saar, šis bruožas atspindi, ką jis 
pavadino, Estijos labiau išbalansuotu ekonomikos 
vystymusi, kuriame yra mažiau įvairovės tarp įvairių 
sektorių, palyginti su padėtimi kitose dviejose šalyse.

Trijų tautų nuomonės taip pat skiriasi, nors ir šiek tiek 
mažiau, dėl NATO narystės vertės jų kraštams. Didesnė 
dalis lietuvių - 51 %, palaiko mintį įsijungti į NATO ir tik 
25 % prieštarauja. Estijoje 43 % norėtų įsijungti į Vakarų 
aljansą, bet 25 % prieštarauja. Ir Latvijoje tik 37 % palaiko 
narystės idėją, su 29% prieštaraujančių.

Bet, tikriausiai, labiausiai įdomūs yra trijų tautų 
skirtumai į požiūrį, kas suteiktų didžiausią saugumą. Apie 
30% estų tiki, kad narystė NATO ir ES atneštų jų kraštui 
didžiausią saugumą. Tuo tarpu, 29% mano, kad 
neutralumas sukurtų didžiausią saugumą.

Tarp latvių 29% mano, kad neutralumas būtų geriausia, 
o 26% linkę palaikyti NATO ir ES narystę, ir mažesnis 

nuošimtis palaiko narystę tik NATO, arba, tik ES.
Galiausiai, 26% lietuvių įsitikinę, kad NATO narystė 

suteiktų jų kraštui didžiausią saugumą, o 23% remia 
neutralumą ir 23% remia narystę kartu NATO ir ES.

Akivaizdu, kad šie skaičiai greitai pasikeistų, jei pakistų 
regiono geopolitika ar, jei kraštų vadovai išplėstų savo 
pastangas ypač remti tam tikras saugumo aktualijas.

Bet šio viešosios nuomonės tyrimo rezultatai parodo, kad 
šie trys kraštai bus vis labiau linkę eiti išsiskiriančiu 
saugumo keliu, ir kad tarptautinė bendruomenė, seniai 
įpratusi galvoti apie nesiskiriančius Baltus, turės 
sureaguoti į šį vystymąsi.

Pasaulyje
Parinko ELR
• Grįžusi iš Graikijos, kur konkurse Ponia visata laimėjo 
trečiąją vietą, choreografė Ligita Adomavičienė 
papasakojo, jog didžiausias netikėtumas jai buvo žinia, kad 
iškovojo Ponia turizmas titulą. Jis jai suteikė teisę 1999 m. 
sausį dalyvauti Pasaulio modelio konkurse.
• Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) 
paskelbtame nacionalinių dviratininkių komandų reitingų 
sąraše Lietuva, turinti 838 taškus, užima pirmąją vietą. 
Antrojoje vietoje liko Italija, o trečiojoje - Vokietija. Iš viso 
klasifikuotos 26 komandos.
• Prancūzas B. Lecomte tapo pirmuoju žmogumi, 
perplaukusiu Atlanto vandenyną. Per 72 dienas jis 
nuplaukė nuo Amerikos iki Prancūzijos. Įveikė maždaug 
6920 km.
• Rugsėjo 10 d. Vilniuje mirė Ona Vyšniauskienė, kurios
asmens dokumentuose nurodyta, jog gimė 1885 m. Jai 
buvo‘113 metų.*"*' ’ * .....” - :
• Pirmąkart pasaulyje atlikta operacija, kurios metu 
žmogui, netekusiam rankos, buvo prisiūta mirusio donoro 
ranka. 11 valandų trukusią labai sudėtingą operaciją 
Prancūzijoje atliko daugiatautė chirurgų komanda.
• 65 centimetrų ūgio Jordanijos pilietis Kayedas tikisi, kad 
bus oficialiai pripažintas mažiausiu gyvu vyru. Mažylis juda 
elektriniu vežimėliu.
• Švedijos parlamente (Riksdage) yra 149 moterys ir 200 
vyrų. Moterų skaičiumi švedų parlamentas smarkiai lenkia 
visus kitus pasaulio parlamentus.
• Albanijoje vykusiose NATO ir partnerių pratybose 
dalyvavo Baltijos šalių bataliono Lietuvos kontingento 
pirmasis pėstininkų būrys.
• Bosnijoje lietuvių taikdarių būrys - 41 karys - netoli 
Dubajaus miesto prižiūri kontrolės postus, saugo tiltus, 
lydi krovinius, teikia humanitarinę pagalbą.
• Pakviesti dalyvauti ginkluotės programose, Lietuvos 
mokslininkai pasiūlė du projektus: lazerinį treniruoklį 
šauliams bei užuodžiantį sprogmenis minų ieškiklį. Abu jie 
buvo priimti.
• Japonijoje ėmė sparčiai gausėti ilgaamžių. Jau yra apie 
10000 vyresnių kaip 100 metų amžiaus japonų.
• Taline inauguruota bendra Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
karinė jūrų eskadra Baltron.
• Praėjus beveik 7 metams po Sovietų Sąjungos žlugimo, 
Latvijos Skrandos mieste uždaryta Rusijos priešraketinės 
gynybos radiolokacinė stotis. Kai kurie stoties darbuotojai 
pasiliks Latvijoje iki 2001 metų, kol stotis bus visiškai 
išmontuota.
• Netekėjusios moterys Vakarų Europoje miršta 76,6, o 
ištekėjusios - 78,7 metų. Nevedę vyrai miršta 68,6, o 
turintys šeimas - 73,2 metų
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Lankėsi Lietuvių Namuose
Lietuvos Žemės Ūkio ministerijos respublikinio 
technikos komiteto Duona ir konditerija pirmininkė 
Ilona Riaubeikienė buvo apsistojusi Lietuvių Namų 
viešbutyje. Iš Vilniaus ji atvyko dalyvauti Agrofood 
konferencijoje. Ji įdomavosi naujomis 
biotechnologijomis ūkio pramonėje.

LNBpirm. K Tamošiūnas su L Riaubeikiene Lietuvių namuose

Taip pat trumpam laikui buvo apsistojęs Lietuvos 
Avialinijų generalinis direktorius Stasys Jarmalavičius. 
Sakoma, kad Vilnius - London Heathrow skrydis yra 
vienas LAL pelningiausių. Šiuo metu iš Vilniaus į 
Londoną ir atgal skrendama 6 dienas savaitėje. 
Stengiamasi išgauti leidimą skristi ir septintą dieną - 
ketvirtadienį.

Lietuvių namuose organizuojama
Šį rudenį Lietuvių namuose Londone prasidės lietuvių 
kalbos mokyklėlė vaikams iki 18 m.

Suaugusiems jau vyksta lietuvių kalbos kursai 
susitarus privačiai.

Organizuojama tautinių šokių grupė, kuriai vadovaus 
V. ir L Vilčinskai.

Taip pat Lietuvių namuose organizuojamas jaunučių 
sporto klubas. Meistrai instruktoriai mokys 
pageidaujančius rytų kovos menų.

Norinčius išmokti lietuvių kalbos ar pasitobulinti, taip 
pat dėl dalyvavimo sporto ir kultūrinėje veikloje, 
prašome kreiptis į Lietuvių namų vedėjus Raimondą ir 
Rimą Zajankauskus.

▼
Sukurusiems naują šeimą Į

L R Seimo nariams J
Vidmantui Žiemeliui :

ir
Laimai Andrikienei

Linkime daug laimės
DBLS CV ir LNB Direktoriai

Z Sveikiname susituokusius 5
; LR Seimo narius ;
; Vidmantą Žiemelį ;
; ir ;
; Laimą Andrikienę v ;
; Linkime daug laimės ir džiaugsmo ; 
Į Europos lietuvio r 5
; bendradarbiai ir ekspeditoriai ;

Grąžinkit!
Vytenis Grabauskas

Vilnius, 1985

Grąžinkit vaikystės upę, 
Jos guolį, išklotą smėliu, 
Lelijų kerus, kurie supa 
Žuvų nebylius šešėlius!

Grąžinkit vaikystės girią, 
Dar vikšrų neiškapstytą, 
Kur bruknių rubinai pabirę 
Ant žalio kilimo švyti!

Grąžinkit vaikystės dangų, 
Jo kupolo mėlynumą, 
Kuriuo lyggluodenai rangos 
Debesys, o ne dūmai!

Grąžinkit vaikystės sodybą, 
Lazdynų rikiuotę tiesią, 
Langų stiklus, kuriuos kybo 
Akys motinos šviesios!

Grąžinkit vaikystės lanką, 
Giesmę žiogų neįmantrią,

Grąžinkit vaikystės žmones, 
Kaimynus nesušunėjusius,

Griežles, kurios nakčiai renkas Kurių net ra ūda ir dejonės 
Su putpelėm rungtis kantriai! Kaip tyras šaltinis liejas!

Grąžinkit vaikystės sąžinę, 
Melo, keiksmų nepridergtą, 
Jausmus, kurie nesimažina 
Ir sielą priverčia verkti!

Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Aukščiausioji Taryba 
svarsto galimas pasekmes: Vokietija kariavo prieš Rusiją 
ir pralaimėjo, o ji dabar labai gerai stovi; Japonija kariavo 
prieš Rusiją, pralaimėjo ir jai labai gerai išėjo. Tada V. 
Landsbergis paklausė: O ką darysime, jei laimėsime?

* * *
Policininkas sustabdė vairuotoją už greitą važiavimą ir 
rengiasi rašyti protokolą. Užpakalinėje sėdynėje sėdėjusi 
moteris pradėjo piktai išmetinėti:
- Ar nesakiau? Ar neprašiau? Skubi, kaip padūkęs, nežiūri 
į šviesas, nei į kitas mašinas! Tik per paties dievo malonę 
manęs neužmušei. Na ir gavai! Ar nesakiau,...??? Ar 
nesakiau ...??? Ar nesakiau ...???

Policininkas išklausęs tą pamokslą, paklausė vairuotojo:
- Kas ta moteris?
-Tai mano žmona, - atsakė vairuotojas.
- Jeigu taip, tai, vargšas žmogau, važiuok toliau ir tegul 
Dievas tave globoja... Protokolo neberašė.

* * * . Jį'
Gaidys įridena stručio kiaušinį į vištidę:

- Žiūrėkit mielos vištelės! Nenoriu aš įžeisti ar pasijuokti 
iš jūsų rekordų, bet štai va kokius kiaušinius gamina 
užsienyje.
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Skaitytojai rašo
Europos Lietuvis - mūsų ryšininkas
Praėjusiame laikraščio numeryje išeivijos lietuviškos 
spaudos veteranas ir buvęs ilgametis EL redaktorius 
rašytojas K. Barėnas įspėjo dabartinę DBLS valdybą, 
kad vėl nedarytų klaidų ir nesišvaistytų banke esančiais 
pinigais, skirdama EL dešimt tūkstančių metinę 
paramą, jog dabartiniai honorarus gaunantieji ar dar 
negaunantieji bendradarbiai neišsilakstytų. Rašytojas 
savo laiške nuosekliai ir teisingai iškėlė mūsų 
laikraštėlio esamą padėtį ir ko jam reikia: ne didinti, bet 
kondensuoti, nespausdinti bereikalingo balasto.

Pilnai sutinku su jo visais siūlymais.
Kai Vilniuje bandymas leisti nepavyko dėl padidėjusių 

nuostolių, EL grįžo namo. Iš pradžių j Nottinghamą, 
kur redaktorius H. Gasperas, sumažinęs formatą ir 
neperžengdamas aštuonių puslapių, jau skelbėsi darąs 
pelną. Ir skaitytojai priprato prie sumažėjusio 
laikraštuko, nes ir kaina perpus sumažėjo.

Kai laikraštis sugrįžo į sostinę, redaktoriaus E. Šovos 
kolektyvas pamažu priprato kartais siekti net 14 
puslapių. Pasigirdo balsų, bent taip K. Tamošiūnas 
Mančesteryje girdėjo ir susižavėjo, kad norima didesnio 
formato ir savaitinio leidinio.

O vienu laiku įsismaginęs Darius Furmonavičius, 
užpildydamas beveik pusę laikraščio, pareikalavo tikro 
honoraro. Žinome dabar, kas tada atsitiko.

Esu dabartinis - EL administratorius,* asmeniškai 
pažįstu daugumą skaitytojų ir žinau, kad didesnė jų 
pusė viena koja įžengę Amžinybėn. DBLS valdyba 
neturi fantazuoti ir svajoti apie prenumeratorių 
didėjimą, bet ieškoti būdų mažinti laikraščio leidimo 
išlaidas. Girdėjau, jog D. Furmonavičius, redakcijos 
kolektyvo narys, turi planų pigiau spausdinti anglų 
spaustuvėje. Ir tai reikia rimtai ištirti. Gal ir jis palaikys 
mano nuomonę, kad nuolatiniams bendradarbiams 
nebūtų mokama daugiau kaip penkiasdešimt svarų.

Jaunimas sodina obelaites Lietuvių namų sodelyje

Ne didinkim laikraštuką, bet gerinkim, nes jis yra 
mūsų ryšininkas. Leiskime daugiau kondensuotą, 
nemažindami šrifto, be neskaitomo balasto, be neseniai 
pasirodžiusios Mortos grafomaninės filosofijos.

V. Keris

EL Nr. 19, garbusis rašytojas, knygų autorius ir buvęs 
Europos lietuvio redaktorius Kazimieras Barėnas, labai 
atidžiai susipažinęs su praeitimi ir EL leidimo istorija, 
rašo: reikėtų saugotis naujos skaudžios pamokos. Tai 
yra dėmesio verti žodžiai ir pastaba ateities EL 
leidėjams.

Tiesa, visi tie įvykiai yra jau praeityje. Tačiau, būtų 
per skaudu, jei praeities klaidos kartotųsi ir dabar. O jos 
tik tada nepasikartos, jei vieni apie kitus žinos, parems 
vieni kitus darbe, efektyviai valdantieji plunksną 
nereikalaus honoraro, dar kiti parems vienu kitu svaru 
tuos, kuriems mūsų skirta vykdyti įvairius darbus ir 
uždavinius.

Toliau reikia pastebėti, kad iki šiol, nors ir gana 
vargingose aplinkybėse, atsirado visa eilė sąmoningų 
tautiečių, kurie be jokio honoraro rašė ir dar rašo. 
Jiems visiems priklauso pagarba ir didi padėka.

Dėl leidimo ir jo puslapių, tai, asmeniškai savo 
samprotavimo mintis pareiškiu EL palikti to pačio 
formato ir pagal gaunamas žinias užpildyti jo puslapius. 
Svarbu, kai efektyvūs plunksnos valdytojai EL puslapius 
praturtintų savo kolonijų veiklos žiniomis ir nepamirštų 
atsisakyti kaušo alaus ir skirti EL leidimui svarą kitą 
(tuo pasinaudodamas dariau). - - •

Taigi didžiai įvertindamas Tamstų kilnų darbą ir 
siekius, metų pabaigai artėjant, siunčiu 30 svarų čekį EL 
prenumeratos pratęsimui už 1999-us metus. Su 
pagarba, padėka ir linkėjimais.

J. Maslauskas

Man Europos lietuvis labai patinka, ypatingai politika ir 
žinios iš Lietuvos Lietuva pasaulyje. Taip pat labai 
linksmi ir puikūs yra Šypsokis-sveikatą lopyk juokai. 
Dėkojame už tokį gražų laikraštį.

Su linkėjimais.
Verutė Montvilaitė

Europos lietuvis yra mano 
mėgstamas laikraštis. Tikrai būtų 
smagu, kad šis laikraštis būtų 
didesnis ir mus pasiekų kas savaitę. 
Žinoma norėtume, kad kaina liktų 
ta pati.

Labai ačiū.
E. Juozelskienė

Aš Europos lietuvį myliu. 
Pusvalandis - ir perskaitau. 
Galėtų būti didesnis. Mums 
pensininkams labai svarbu, kad 
kaina nedidėtų.

Su pačiais geriausiais linkėji
mais redakcijai.

Julė Makoveckienė
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Kronika
Mančesteris
Vladui Bernatavičiui 81 metai
Rugsėjo 19 d. ramovėnų pirmininkas ir MLSoc. Klubo 
patikėtinis V. Bernatavičius sulaukė 81 m. amžiaus. Šia 
proga spalio 5 d. lietuvių klube surengė šaunų 
gimtadienio paminėjimo balių-pobūvį, kuriame 
dalyvavo jo artimieji, pažįstami ir kan. V. Kamaitis.

Pobūvį atidarė, pravedė ir vaišių maldą sukalbėjo 
klubo pirm. A. Podvoiskis.

Besivaišinant žodį tarė, sveikino ir geros kloties V. 
Bernatavičiui palinkėjo klubo ir kelių organizacijų 
pirmininkai, A. Podvoiskis, kan V. Kamaitis ir 
ramovėnų sekretorius bei klubo vicepirmininkas H. 
Vaineikis ir pasakė keletą anekdotų. Kalbėjusieji iškėlė 
V. Bernatavičiaus nuopelnus M. lietuvių bendruomenei 
kelių dešimčių metų laike. Jam buvo įteikta visų 
pasirašyta asmeninė kortelė, sugiedota ilgiausių metų ir 
išgertas tostas už jo sveikatą. Visi pabendravo, 
padainavo ir puikioje nuotaikoje praleido laiką. V. 
Bernatavičius padėkojo visiems už dalyvavimą 
pobūvyje, dovanas bei linkėjimus sulaukti 100 metų.

Visi V. Bernatavičiui linkime stiprių fizinių jėgų, 
puikios nuotaikos ir sėkmės tolimesniame gyvenime.

Ilgiausių metų!
A.Podvoiskis

Apsilankė ambasadorius Justas Paleckis
Rugsėjo 28 d. Lietuvos ambasadorius Anglijai Justas 
Paleckis., vykdamas į d ar bi ečių_,, konferenciją 
Blackpoolyje, pakeliui 12.45 vai. užsuko į Mančesterio 
lietuvių klubą su tikslu susipažinti su klubu ir 
pabendrauti. Tuo reikalu buvo susitarta iš anksto. 
Atvyko vienas su savo mašina. Netoli Mančesterio 
paklydo, nes pasuko ne į tą kelią. Priėmime dalyvavo 
kan. V. Kamaitis ir būrys lietuvių.

Jį pasitiko klubo pirm. A. Podvoiskis. Svečią su 
atėjusiais į priėmimą supažindino klubo vicepirm. H. 
Vaineikis. Svečias buvo pakviestas prie puikiai paruošto 
vaišių stalo, kurį paruošė B. Kupstienė ir M. 
Bernatavičienė. Svečias atvežė dovanų lietuviškos 
degtinės ir spaudos. Besivaišinant buvo pasikalbėta 
įvairiais reikalais ir susipažinta su klubo ir mūsų 
bendruomenės istorija. Ta pačia proga ambasadorius su 
žmona buvo pakviesti ateinančiais metais dalyvauti M. 
lietuvių klubo 50-mečio jubiliejiniame minėjime.

Po stiprių užkandžių pirmininkas ir klubo bibliotekos 
vedėjas V. Bernatavičius svečią supažindino su klubo 
patalpomis, biblioteka, klubo albumu, buvusios 
sekmadienio lituanistinės mokyklos patalpomis ir 
rūpestingai užlaikoma klubo aplinka, kokios kiti 
lietuvių klubai neturi. Ambasadorius įdomavosi viskuo 
ir buvo nustebintas tuo, kas ir kaip pas mus yra. Klubo 
viduje ir lauke padaryta daug nuotraukų.

Ambasadorius tarė žodį ir padėkojo už nuoširdų ir 
vaišingą priėmimą. Mes ambasadoriaus J. Paleckio 
apsilankymu pas mus jaučiamės esą pagerbti ir tuo 
didžiuojamės. Praeityje klube apsilankė keletas 
vyskupų, Lietuvos atstovas Anglijai V. Balickas ir V. 
Landsbergis, bet ambasadorius pas mus apsilankė

pirmą kartą.
Po pusantros valandos trukusio pabendravimo, 

ambasadorius išvyko susipažinti su Mančesterį^miestu, 
po to vyko į Blackpoolį, darbiečių konferencija į kurią 
buvo pakviestas. į

Dalyvavusieji priėmime išvyko žymiai vėliau.
Tikime, kad šis susitikimas nebus paskutinis.

A. Podvoiskis
Kariuomenės minėjimas
Lapkričio 21 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro LKVS-gos 
Ramovės Mančesterio skyriaus lietuvių klube, 121 
Middleton Rd., Nr. Crumpsail, rengia Kariuomenės 
šventės minėjimą. Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Bus 
skaitomi eilėraščiai.

Prašome visus gausiai dalyvauti minėjime.
Skyriaus valdyba

Stoke-on-Trent
A. a. Anelė Balnienė.
Rugsėjo 15 d. staigiai, tik pasiekus ligoninę, mirė a. a. 
Anelė, 76 m. amžiaus. Velionė buvo draugiška šio mažo 
skyriaus narė.

Rugsėjo 25 d. susirinko lietuviai bei anglai prie St. 
Joseph’s bažnyčios, Goldenhill, sutikti velionės karstą. 
Po gedulingų apeigų velionę palydėjome į Tunstall 
kapines.

Po laidotuvių visi buvome pakviesti vaišėms į Balnių 
namus.

Nuliūdę liko vyras Pranas, dukra, žentas, anūkės ir 
giminės Lietuvoje.-Taip pat užjaučia ir- kartu liūdi 
Stoke-on-Trent lietuviai.

Miela Anele, ilsėkis ramybėje.
B. Puodžiūnienė

Lietuviškas informacijos greitkelis
Tie, kurie prieina prie Interneto ir siekia informacijų 
apie Lietuvą arba nori įsijungti ir pasisakyti juos 
dominčiomis temomis, gali pasinaudoti sekančiais 
tinklais:
http://neris.mii.lt/
Pagrindinis Litnet serveris. Teikia dokumentaciją apie 
Lietuvą, jos istoriją ir kultūrą.
http://www.mcs.com/—thomas/www.lt
Šis serveris vadinasi Lietuvos veidrodis. Teikia 3 
patarnavimus: perėjimą į kitus Lietuvos www serverius, 
kitų serverių kopijas, galimybę išreikšti nuomones 
visiems Lietuvos www serverių administratoriaįįs.
http://nemunas.sc-uni.ktu.lt *
Sukauptas didelis bendro pobūdžio, švietimo ir tyrimų 
informacijos rinkinys. Per čia prieinama prie KTU 
Litnet tinklo.
http://tauras.vu.lt
Pagrindinis Vilniaus universiteto www (pašaulinio 
masto tinklas).
http://rc.lrs.lt , ■ ’ v*
Lietuvos Seimo serveris. Teikiamos žinios apie Seimo 
veiklą, įstatymus bei įvairių pasaulio žiniasklaidos 
agentūrų atsiliepimus apie Lietuvą.
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Europos lietuviuiaukojo - Ačiū
J. Maslauskas, £10.00; M. Sabutis, 
£5.00.

Kronika
Bradfordas
E. Karalienės paminėjimas
Spalio 4d., sekmadienį, Bradfordo 
lietuvių pamaldas St. Patrick 
bažnyčioje atnašavo kan. V. Ka- 
maitis. Šv. Mišios, užprašytos Ro- 
maldo Karaliaus, buvo aukojamos 
už žmonos Evos Karalienės sielą, 
praėjus vieneriems metams nuo jos 
mirties. Pamaldose dalyvavo per 70 
žmonių. Vargonavo J. Horwill.

E. Karalienė kaip ir daugelis kitų 
iškeliavusių iš mūsų tarpo buvo at
sidavusi, nenuilstama Vytis klubo 
bei lietuvių bendruomenės narė ir 
talkininkė. Įvairūs minėjimai, 
pobūviai ir susirinkimai pareikalau
ja darbščių moteriškų rankų. Eva 
visada sutikdavo padėti. Metams 
bėgant ir sveikatai silpnėjant, sielo
davosi negalėdama, senu papra
timu, pagelbėti. Tokia ji buvo: dar
bšti, vietinė mergina, kurią Romal- 
das, dabar jau 80 m. slenkstį 
peržengęs, vedė prieš 46 metus. 
Tokią ją mes ir prisimename.

Po pamaldų Romaldas jos garbei 
surengė pietus. Dalyvavo apie 20 
artimesnių draugų. Prieš pradedant 
skanauti, kan. V. Kamaitis pasakė 
maldą.

Klubo moterys, vadovaujamos R. 
Vaicekauskaitės, paruošė karštų 
patiekalų: pradedant sriuba, trijų 
rūšių mėsos patiekalai, kugelis, 
pasigurkšnojant vynu ar stipresniais 
gėrimais. Po to sekė desertas: torto 
porcijos su kava, braškės ir sūris su 
vynuogėmis. Baro salone svečiuo
jantys taip pat buvo pavaišinti 
sumuštiniais su kugeliu.

Po pietų, R. Karalius padėkojo 
kanauninkui už bažnytines paslau
gas, šeimininkėms už gardžius 
pietus ir visiems atsilankiusiems. 
Susirinkusieji, padėkodami už at- 
simintiną popietę, karštai paplojo.

Kiekviena netektis yra sunkiai 

pakeliama, ypač ji baisi netekus 
mylimos žmonos po tiek daug metų 
bendro gyvenimo. Tačiau negalime 
atitrūkti nuo realybės, kad nieko nėra 
amžino mūsų gyvenime ir nežinome 
kiek dar teks mums čia būti. Amžini 
yra tik tikri draugystės ryšiai.

Mes užjaučiame tave, Romaldai, 
sunkioje valandoje.

K. Kaktavičius

Informacinis pranešimas
Ketvirtadienį (1998 10 08) Vilniuje 
susituokė seimo nariai Vidmantas 
Žiemelis ir Laima Andrikienė.

Ir V. Žiemelis ir L. Andrikienė yra 
Nepriklausomybės Atstatymo Akto 
signatarai, Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) steigėjai. Nuo 1996 m. 
iki 1998 m. abu dirbo ministrais G. 
Vagnoriaus Vyriausybėje: L.. An
drikienė - Europos reikalų ministre, V. 
Žiemelis - Vidaus reikalų ministru.

L. Andrikienė yra našlė (1992 m. 
vyras žuvo autoavarijoje), augina sūnų, 
V. Žiemelis - išsituokęs (iš pirmos san
tuokos turi sūnų ir dukrą), kelerius 
metus gyvena vienas.

L. Andrikienė, kol sūnui sukaks 16 
m., yra nusprendusi pavardės nekeisti 
ir vadinsis savo senąja pavarde.

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

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

For further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866 Jb

Pamaldos
Bradforde
Lapkričio 1 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį -14.00 vai.
Eccles
Lapkričio 8 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill,
Bordon Hampshire GU35 8TE
Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Road). 
Telefonas: 0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. 
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai. Šiokiadieniais šv. Mišios 
8.00 vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green, Central Line.
Manchesteryje
Spalio 25 d., 12.30
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892. Pamaldos
šiokiadieniais 8.00 vai. ryte. 
Sekmadieniais -11.15 vai.
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