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Atsisveikinant su Eimučiu Šova
K. B arenas
Buvo jis tarp mūsų, ir nebėr. Buvo Eimutis Šova, 
DBLS pirmininkas, “Europos Lietuvio” redaktorius, 
..ondono Lietuvių Namų (viešbučio) direktorius, 
DBLS Maidenhead skyriaus pirmininkas, ryšių tarp 
/alijos ir Lietuvos mezgėjas, Kauno savivaldybės gar
bės atstovas. Gal ir ne visos jo pareigos čia išvardintos, 
le visi darbai nurodyti, bet ir tų turėtų užtekti vienam 
:mogui, dar ir net su kaupu. Ir jis dirbo, buvo vienas 
larbščiausių D.Britanijos lietuviškos bendruomenės 
vadovybės narių, kuris, matyt, nelabai net mokėjo ar 
sugebėjo taupyti jėgas. Net ir paskutinį savo gyvenimo 
sekmadienį, tik po varginančio ir dabar Britanijoje 
jradėjusio siautėti gripo pakilęs iš lovos, skubėjo prie 
compiuterio rinkti laikraščio medžiagos. Šiaip diena, 
odos, praėjo ramiai ir gražiai, kaip liudijo Rūta
Jovienė. Atvažiavo duktė su vaikais, tai taip ir praėjo 
naždaug idiliškas šeimos šventadienis, bet Eimutis 
ausio 4 d. jau nebeatsikėlė tęsti darbų, gal sėstiįj 
:ompiuterio, gal jau važiuoti į Londoną techni: 

tvarkyti turinčio pasirodyti laikraščio šiemetinio pirmo 
numerio.

Tomis redaktoriaus, pirmininko ir kitomis lietu
viškomis pareigomis jis, žinoma, didžiavosi, jei ne 
viešai, tai pats vienas. Tai buvo pasiekimas žmogaus, 
kuris į lietuvišką darbą pasinėrė dar visiškai jaunas 
bernelis. Šiaurinėje šio krašto pusėje, tokiame Al- 
sageryje, buvo ypatinga 1947 m. iš Vokietijos suvežtų 
lietuvių šeimų stovykla, kuri turėjo net ne anglišką, o 
lietuvišką normalią mokyklą, vieną vienintelę tokią 
visoje Britanijoje. Joje, aišku, mokėsi ir Eimutis Šova, 
ir Rūta Kroliūtė, busimoji Šovienė, Eimučio didžioji 
talkininkė ir jų sūnaus ir dukters motina. Kai toje 
stovykloje 1948 m. susiorganizavo tautinių šokių 
grupė, kuri labai išgarsėjo tarp anglų ir visur buvo 
kviečiama, tai kaip akordeonistas ją visur lydėjo 
Eimutis Šova. Pagroti akordeonu jis visada mėgo, 
daug kur grojo, o daug kas dar atsimena jo sudarytą 
jaunų mergaičių ir berniukų akordeonistų orkestrą, 
kuris daug kur rodėsi ir žavėjo klausytojus.

Tame Alsageryje jis buvo įsteigęs Vytauto Didžiojo 
Skautų draugovę ir paskui daug metų dalyvavo tame 
skautiškame judėjime, dirbdamas vadovybėse, 
redaguodamas ir savo suorganizuotomis priemonėmis 
spausdindamas “Budėkime” žurnaliuką. Jis parengė ir 
išleisdino D.Britanijos lietuvių skautų albumą.

Buvo ir tokių tarpų, kad daug laiko ir jėgų tekdavo 
paskirti kasdieniniam darbui dėl duonos. Tačiau 
Eimutis Šova ir tada nesitraukdavo iš lietuviško darbo. 
Daug metų jis yra išdirbęs DBLS Centro valdyboje, o 
dabar jau antrą kartą buvo perėmęs pirmininkavimą.
Dirbo ir DBLS Taryboje ir kaip jos narys, ir kaip
pirmininkas. Turbūt sunkiai užmirštamos tos kadaise 
laikraštyje dažnai pasiūdydavusios žinelės, kad iš 
pradžių jo brolis Rimantas, o paskui jau Eimutis Šova 
ir Aleksas Vilčinskas anądien buvo štai ten ir ten, 
šįkart lankėsi vėl kitoje vietoje, o kitą savaitę žada 
pavažiuoti į didesnį telkinį ir ten norėtų susitikti su 
jaunuoliais. Šitaip važinėdami jie turėjo rimtą misiją 
suorganizuoti lietuvių jaunimą. Jau, rodos, renkasi tas 
jaunimas, jau, rodos, bus kuo pasidžiaugti. Entuzi
astiški seminarai vyko Stoke-on-Trente, Mančesteryje. 
Bet ta nemaža energijos ir laiko pareikalavusi misija 
davė tik tiek, kiek dabar to organizuoto jaunimo yra. 
Aišku, jų suorganizuotą jaunimą parėmė kiti, o rezul
tatai matyti.

Kiek pasididžiavimo jis jautė, redaguodamas 
laikraštį, niekam nėra sakęs, bet ir be sakymo aišku, 

ypačiai didžiausiai D.Britanijos lietuvių 
a nemažas pasiekimas, ypač jei toks 
ik titulą turėti, bet ir dirbti. ---------->
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Tęsinys iš 1 psl.
Didžiąją tos organizacijos narių dalį sudaro dabar 

jau vyresnio amžiaus nariai, ir rūpestingo pirminiko 
uždavinys, aišku, būtų palaikyti juose vis gyvą ir plaz
denančią lietuvišką dvasinę ugnelę. O laikraštis turėtų 
nešti tą dvasinę ugnelę visiems, kurie jį skaito. Bėda, 
žinoma, nemaža ta, kad D.Britanijos lietuvių ben
druomenės vadovybė, jos žymesnieji veikėjai taip su
siskaldę, kad iš pirmo žvilgsnio nepajėgtum nė 
pasakyti, kas ką myli ir kas ko nežmoniškai nekenčia. 
Dar ir stipriau įsižiūrėjęs gali suklysti, nes kai kurie 
atskiri veikėjai, žiūrėk, vieną dieną akis draskosi, o 
kitą dieną nesigėdintų ir pasibučiuoti, kai nutaria, su 
kokia komanda galima būtų geriau pasiekti norimo 
tikslo.

Tokios sąlygos neleidžia rimtai dirbti teigiamų 
darbų. Vis ima savo reikalavimais garsintis kažkokios 
komandos, kurios stengiasi padėti savo tikslą pasiekti 
labai trokštantiems valdžios. Gal valdžios, o gal ir tų 
galimų pasiekti tūkstančių net lakstant į teismus, o 
tikriausias tikslas- perimti tuos turimus DBLS 54 
procentus LNB akcijų ir paskui ponauti. Gal net 
panaikinti DBLS, kuri būtų nereikalingas ir keblus 
priedas, jei komandininkai laimėtų. Tokios kalbos juk 
plaukioja, tokios idėjos ir spaudoje garsinamos. 
Eimutis buvo priešingas visoms tokioms nevi- 
suomeniškoms, o privačiam bizniui kelią 
ruošiančioms idėjoms. Tokias sąlygas turint, reikia 
geležinės sveikatos nepaprastoj įtampoj dirbti.

Tačiau Eimutis Šova dirbo ir tokiomis sąlygomis, 
priverstas ir pats dalyvauti visuose erzeliuose. Vis 
turėjome jo išleidžiamą laikraštį, mes abu su žmona 
esame patenkinti, kad jis surinko ir pasirūpino pado
riai išleisti tą knygą apie Britanijos lietuvius 1974- 
1994 metais. Kai DBLS Centro valdyba nusistatė ją 
išleisti, tai kaip rinkėja pradžią padarė Ilona 
Petrikienė, o paskui jau viską iki galo tvarkė Eimutis, 
ir mes dėkingi jam.

Bet Eimučio Šovos nebėr. Reikšdami jo našlei Rū
tai, jų dukrai ir sūnui ir kitiems artimiesiems užuo
jautą, matome, kad mirtis pasisuko jo pasiimti 
nelaukta ir netikėta. Juk jis buvo 67 metų, dar daug 
gyvenimo galėjo turėti ir daug darbų atlikti, ir vis 
lietuviškų, nes kitokių paskutiniais metais, rodos, 
nedirbo, tik lietuviškus.

Jo mirtis yra netektis ne tik šeimai, bet ir lietuvių 
bendruomenei, nes teisinga net ir pakartotinai prim
inti, kad jis buvo vienas pačių darbščiausių lietuviškos 
vadovybės narių.

‘Europos Lietuvio’ redakcinė kolegija, 
reikšdama gilią užuojautą redaktoriaus 
žmonai Rūtai ir šeimai, maloniai at
siprašo skaitytojų, kad laikraštis vėluoja.

P-NIAI RŪTAI ŠOVAI,
BRANGI PONIA,
PRIIMKITE, PRAŠAU, KUO GILIAUSIĄ 
UŽUOJAUTĄ TAIP NELAUKTAI NETEKUS 
BRANGAUS GYVENIMO DRAUGO IR 
MYLIMO ŽMOGAUS. TAI DIDELIS NUOS
TOLIS MUMS VISIEMS
VISADA JŪSŲ,

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO PIRMININKAS
VYTAUTAS LANDSBERGIS

TELEGRAMA P. RŪTAI ŠOVIENEI,
Priimkite mano ir Lietuvos Respublikos vyri
ausybės gilią užuojautą šią skaudžią netekties 
valandą mirus iškiliam lietuvių išeivijos veikėjui 
Eimučiui Šovai. Šviesus pono Šovos atminimas 
mums visada primins jo darbus Lietuvos labui, 
siekiant atkurti ir įtvirtinti Lietuvos valsty
bingumą, vienijant lietuvių išeiviją ir išlaikant 
jos ryšį su Tėvyne.
Su pagarba,
GEDIMINAS VAGNORIUS
Ministras Pirmininkas

Gerbiamoji ponia Rūta Šoviene,

Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 
vardu reiškiu Jums ir Jūsų artimiesiems 
nuoširdžiausią užuojautą dėl Eimučio Šovos, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
pirmininko, staigios mirties. Jo darbai ir veikla, 
ginant Lietuvos valstybės interesus, yra gerai 
žinomi Tėvynėje ir nusipelno aukšto įvertinimo.

Gerbiamoji ponia, priimkite mano ir mano 
kolegų nuoširdžiausius užuojautos žodžius.

Pagarbiai,

Albinas Januška
Prezidento patarėjas
Nacionalinio saugumo ir užsienio 
politikos klausimais

2



Gerbiama ponia,
Mane pasiekė liūdna žinia apie netikėtą Eimučio 
Šovos mirtį. Šią netekties valandą savo ir visos 
Užsienio reikalų ministerijos vardu reiškiu 
Jums ir Jūsų artimiesiems gilią užuojautą.
Pagarbiai,
Algirdas Saudargas
Užsienio Reikalų Ministras

Poniai Rūtai Šovai,
Visi Lietuvos ambasados Londone darbuotojai 
reiškia nuoširdžią užuojautą dėl netikėtos Jūsų 
vyro mirties. Šviesus Eimučio Šovos - karšto 
Lietuvos patrioto, veiklaus visuomenininko - 
paveikslas neišblės iš mūsų atminties.
Ambasadorius
Justas Paleckis

GERBIAMA PONIA RŪTA,
PRIIMKITE, PRAŠAU, KUO GILIAUSIĄ 
UŽUOJAUTĄ DĖL JŪSŲ ŠEIMĄ IŠTIKUSIOS 
NELAIMĖS. GEDIME KARTU SU JUMIS.
NUOŠIRDŽIAI,
ANDRIUS IR RASA KUBILIAI

Skaudžią DBLS Pirmininko Eimučio Šovos 
netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Rūtą su šeima ir artimuosius.
Wolverhamptono skyriaus valdyba ir nariai

AMŽINĄ ATILSĮ staiga mirus buvusiam DBLS 
valdybos Pirmininkui Eimučiui Šovai.Velionio 
žmonai ir jo vaikams reiškiame gilią užuojautą. 
Petras ir Melita Varkalai

Mirus iškiliam lietuvių išeivijos veikėjui E.Šovai, 
prašyčiau perduoti mano nuoširdžiausią užuo
jautą Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungai, 
netekusiai Pirmininko, ir laikraščio “Europos li
etuvis” kolektyvui, netekusiam redaktoriaus.
_
E.Sova ilgam liks mūsų mintyse kaip labai 
nusipelnęs Lietuvai ir lietuvybei žmogus.
Pagarbiai,
Audronius Ažubalis
Lietuvos Respublikos Seimo Parlamentinės ryšių 
su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airi
jos Karalystės grupės pirmininkas

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai
Skaudi netektis palietė Lietuvių Sąjungą iš 
gyvenimo pasitraukus jos Pirmininkui, šviesios 
atminties Eimučiui Šovai. Mūsų mintyse Jis iš
liks kaip šviesi, darbšti asmenybė, mylėjusi gyven
imą ir, pasišventusi Lietuvai, daug padariusi jos 
labui.
Tėvynės sąjunga neteko savo aktyvaus nario, 
ištikimo bendražygio.
Šią liūdną valandą esu su jumis.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai 
Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Kar
alystėse reiškia gilią užuojautą mirus Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Pirmininkui 
Eimučiui Šovai.
Ambasadorius
Justas Paleckis

Nuoširdžiai užjaučiame Šovų šeimą dėl Vyro ir 
Tėvelio mirties.
Nottinghamo skyrius

DBLS ir LNB vadovybių nariui ir “Europos Li
etuvio” redaktoriui staiga mirus, jo žmoną Rūtą 
ir Jų šeimą nuoširdžiai užjaučia 
Boltono Lietuviai.

Palaimimi Itvdtntya:Jit but pajvosit.

GiM Uodimo kortu su dumi*, suflnają opia skoudiią rateli - Didišoslos Sdsnįfos lietuvių 
sąjunga t pirmininko. lolkrsUlo '‘Europos Hotuvis' rodtktortsus mdsų bičiulio 

Simučio šovos mĮrtj.
Prilmhts mOsų nuoSirdtlousią utuoįsutą.

Prof. LscnssKsdtMs 
Uotuvos mokslo fs/ybos pirmininkas

Visų jurbarkiškių vardu nuoširdžiausiai užjaučiu 
Jus, miela Rūtele, Jūsų dukrą Anita ir sūnų Gintautą 

dėl netikėtos mūsų gerbiamo 
bičiulio p. Eimučio Šovos mirties

Rajono meras ,
/A-Zmiys

Jurbarkas, 
1999 01 05
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Reiškiame gilią užuojautą visiems Eimučio v
Šovos artimiesiems taip staiga netekusiems vyro, 
tėvo, senelio, draugo, bendradarbio.
Liūdime netekę nuostabaus žmogaus, su kuriuo 
buvo taip gera bendrauti ir dirbti. Visada 
prisiminsime jo malonų lankymąsi mūsų Centre, 
jo šiltus žodžius ir laiškus.
Lietuvių Grįžimo į Tėvynę Informacijos Centras 
Žilvinas Beliauskas, Rimgaudas Bubelis, Kristina 
Macevičiūtė, Teresė Tumėnienė

Gerbiama ponia,
Mane pasiekė liūdna žinia apie netikėtą Eimučio 
Šovos mirtį. Šią netekties valandą savo ir visos 
Užsienio reikalų ministerijos vardu reiškiu Jums 
ir Jūsų artimiesiems gilią užuojautą.
Pagarbiai,
Algirdas Saudargas
Lietuvos Respublika, Užsienio Reikalų Ministras

DBLS pirmininkui ir Europos Lietuvio 
redaktoriui 

Eimučiui Šovai 
mirus

jo žmoną Rūtą ir šeimą giliai užjaučia 
DBLS ir LNB valdybos

DBLS pirmininkui ir Europos Lietuvio 
redaktoriui 

Eimučiui Šovai 
mirus

jo žmoną Rūtą ir šeimą giliai užjaučia 
Joana ir Klemensas Tamošiūnai

DBLS pirmininkui ir Europos Lietuvio 
redaktoriui 

Eimučiui Šovai 
mirus

jo žmoną Rūtą ir šeimą nuoširdžiai užjaučia 
Rūta ir Darius Furmonavičiai

Staiga mirus iškiliai asmenybei, padėjusiai įkurti 
DBLS Lietuvių Namų skyrių ir inspiravusiai jau
nimo judėjimą Lietuvių Namuose, Eimučiui Šo
vai, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai už
jaučiame velionio šeimą ir artimuosius.
DBLS Lietuvių Namų skyrius

DBLS-gos C-ro V-bos Pirmininkui a.a. Eimučiui 
Šovai taip staiga ir netikėtai mirus, jo žmoną, sūnų, 
dukrą ir visą giminę, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.
DBLS-gos Škotijos skyrius

D.Britanijos Lietuvių Sąjungos Pirmininkui, 
“Europos lietuvio” redaktoriui
Eimučiui Šova mirus,nuoširdžiai užjaučiame Jo 
šeimą- žmoną Rūtą, sūnų Gintą, dukrą Anitą, 
gimines bei draugus ir liūdime kartu su jais.
Laima Andrikienė ir Vidmantas Žiemelis

Kodėl Tu išėjai?
Kuo dar negalim patikėti
Šalna ir liūdesys aplankė mus visus
Taip sunkią valandą palikom vieni
Juk be tavęs dabar nelengva bus.

Norėtume surast daugiau dar žodžių
Užjausti artimus su virpančiom jaunom širdim.
Nors išėjai, bet mes toliau kovosim
Už Tavo perduotas tvirtas idėjas ir mintis.

Staiga mirus DBLS Pirmininkui, Lietuvių Namų 
direktoriui Eimučiui Šovai šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia
Lietuvių Namų Vedėjai
Rima ir Raimundas Zajankauskai

GIMTOSIOS ŽEMĖS ŠVIESA
Adolfas Strakšys

Su išeiviu Eimučiu Šova susipažinau Lietuvoje. 
Važiavome į Rudnią, pas poliomelitu sergančią mer
gaitę, kurią Seimo narės Laimos Andrikienės rūpesčiu 
apžiūrėjo Didžiosios Britanijos specialistai. Eimutis 
buvo vienas iš tų, kurie padėjo rinkti pinigus mergaitei 
gydyti.

O paskui buvo kelionė į Valiją. Eimutis mus pasitiko 
Londono aerouoste, lydėjo visas kelionės dienas. Prieš 
tai jis lankėsi Jurbarke su Glamorgeno Slėnio depu
tatų delegacija, sutiko ir lydėjo kelionėje po Valiją 
Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių chorą ‘Versmė’. 
Ir štai mudviejų pokalbis viešbutyje, geriant kavą, apie 
gyvenimą, likimą ir laumės juostas, kurios pančioja 
žmogų nuo lopšio iki karsto lentos.

Gyvenimas jūsų kartai nebuvo dosnus. Jis atseikėjo 
nemažą kalną vargų, skausmų, išsiskyrimų. Kas į 
Vakarus, kas į Rytus, į Sibirą. O Jūsų kelias iš Lietu
vos? Nebuvo pasirinkimo?

Nebuvo. Tėvas tarnavo Vilniaus policijoje. Artėjo 
frontas. Radijas iš Maskvos šaukė: keršto valanda 
artėja, keršto mūs rūstaus. Atrodo, tai Liudo Giros 
žodžiai. Aš, brolis ir mama pasitraukėme į Anykščius, 
tikėjomės ten perlaukti karą. Bet tėtis pasakė: 
‘Važiuojam!’ Atsirado jis Anykščiuose, kai prie Vilni
aus jau priartėjo bolševikų tankai. Susirinko būrys 
savanorių, ir kartu su Anykščių atsargos kariais bei 
policininkais patraukėme į Vakarus.

Ir kiek Jums metelių tuomet buvo ?
Ėjo trylikti. Ir nuo to laiko trylika laikau labai 

nelaimingu skaičiumi. Idėja buvo paprasta: susirinks 
didesnis būrys Žemaitijon, vyrai gal atidarys žemaičių 
frontą, iš paskutiniųjų priešinsis bolševikams, o šeimos 
trauks giliau į Žemaitiją. .

Tęsinys kituose numeriuose
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būt tą žodį išgirdęs žmogus perduos jį kitam, trečiam, 
galbūt žmogiškosios šilumos jungtis bus pratęsta ir 
mūsų dėka.

J.E. Prezidento Vaido Adamkaus Kalėdi
nis sveikinimas per Lietuvos televiziją 
1998.12.24

Mieli Lietuvos žmonės,
Brangūs tautiečiai, v

Šventas Kūčių vakaras kviečia mus susikaupti ir pasi
justi artimesniais nei visada, sutelkia apmąstymams ir 
vilčiai. Vilties vedamas Kūčių vakarą noriu pasidalyti 
savo mintimis su kiekvienu iš Jūsų.

Per savo gyvenimą esu sulaukęs Šventų Kalėdų 
įvairiose šalyse, įvairiomis sąlygomis. Prisimenu vaiko 
patirtą rimtį ir ramybę, gaubiančią prieškarinės Lietu
vos namus. Prisimenu sumaištį bei netikrumą dėl 
ateities ir skurdžias vaišes karo pabėgėlių stovyklose. 
Atsivėrusios netektys, tėvynės ilgesys būdavo giliausi 
būtent per didžiąsias šventes.

Visus mus gelbėjo artimų žmonių dvasios šiluma, jų 
skleidžiamas tikėjimas, meilė ir viltis.

Tai per tūkstančius metų patikrintos vertybės, kurių 
taip trūksta kiekvienam iš mūsų.

Todėl noriu pasakyti: vertinkime tai, ką turime. 
Džiaukimės kiekvienu artimu žmogumi, niekada 
nenutylėkime gero žodžio, jeigu galime jį ištarti. Gal

Kasdienybė slegia mus senais rūpesčiais ir darbais. 
Šį vakarą turime galimybę pabūti kartu, atidžiau 
pažvelgti į šalia sėdintįjį, ištiesti ranką, prisiglausti.

Patirtas žmogiškumas gydo didžiausias nuoskaudas. 
Tad pasidalykime gerumu su tais, kuriems jo šiandien 
trūksta. Atleiskime vienas kitam - kad Šventų Kalėdų 
rytą ir Naujuosius pasitiktume nešini vilties šviesa. 
Šviesa, kuri mūsų ir mūsų vaikų gyvenimus gali 
padaryti tauresnius ir laimingesnius.

Šie metai mūsų tėvynei nebuvo lengvi. Galbūt ne 
kiekvienas iš mūsų pajutome, kad gyvenimas tapo 
geresnis. Bet viltis, kad jis toks gali būti, stiprėja. 
Stiprėja dorų Lietuvos žmonių - kaimo ir miesto 
darbininkų, ūkininkų, verslininkų, valstybės tarnau
tojų, kultūrininkų dėka.

Visiems Lietuvos žmonėms, visiems pasaulio lietu
viams, visiems broliams ir seserims linkiu gražios 
ramybės ir santaikos Šventų Kalėdų rytą, prasmingų 
darbų ateinančiaisiais metais. Tegu jie skaidrina 
kiekvieno mūsų dalią ir mylimos tėvynės likimą.

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!

Valdas Adamkus,
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Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius
Praėjusių metų pabaigoje, JAV ir Britanijai bombarduojant 
Iraką, pablogėjo ir Rusijos bei Baltijos valstybių santykiai. 
Leningrado karinis rajonas įkūrė ‘Rusijos armijos grupę 
Baltijos valstybių kryptim’, pranešė RFE pagal ITAR-TASS 
pranešimą. Praėjusiais metais šis Leningrado rajonas 
pravedė karinius manevrus ‘Operacija sugrįžimas’, kuriuose 
buvo mokomasi susigrąžinti Latviją ir Estiją. Kremlius 
citavo NATO sprendimą plėstis ir galimybę, kad trys Balti
jos valstybės prisijungs prie Vakarų sąjungininkų. Gal 
Vakarai išsigąs?

Kremlius naujųjų metų proga pasveikino ir Lietuvą. 
Gruodžio 28-ąją Rusijos Ambasada Vilniuje išleido 
pareiškimą, kuriame Lietuva kaltinama dėl negero elgesio 
su rusų mažumomis. Kremliui užkliuvo sovietų aktyvistų - 
Sausio 13-osios ‘Kruvinojo sekmadienio’ organizatorių Li
etuvoje teismai, Rusijos piliečių asociacijos neįregistravi
mas. Taip pat buvo keliamos ‘problemos’ rusiškose mokyk
lose. Gal bijomasi prarasti veikos krašto viduje svertus?

Tuo tarpu Lietuva ryžtingai didina karines išlaidas. Lietu
vos Prezidentas Valdas Adamkus pritarė Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio siūlymui padidinti krašto apsaugos 
išlaidas 2001 metais iki 2% bendrojo vidaus produkto. 
Prezidento nuomone, šiuo metu Seime svarstomas įstatymo 
projektas, kuriuo didinamas gynybos finansavimas, yra labai 
svarbus Lietuvai ir jos siekiui įstoti į NATO.

Lietuva per praėjusius metus pagražėjo ir smarkiai 
pažengė pirmyn. Nors dar daug liko tvarkyti ir puoštis, 
tačiau Lietuvos sostinė Vilnius jau tampa vienu gražiausių 
Europoje miestu. Išsivystė bankų sistema - galima pasinau
doti vakarietiškomis kortelėmis, automatuose išisiimti 
pinigų litais.

Liūdna ir skaudi žinia mus pasiekė pirmadienio, sausio 
4-osios rytą. Naktį netikėta mirtis išplėšė iš mūsų rato tik 
68-erių metų amžiaus DBLS pirmininką Eimutį Šovą. Liūdi 
artimieji, draugai ir pažįstami, Sąjungos nariai. Plaukia 
užuojautų telegramos mirusiojo šeimai iš vyriausybės ir 
parlamento, skyrių ir narių. Manau, kad ši skaudi laikinumo 
žinia mus dar labiau visus sutelks vienybėn ir pasiaukojimui 
savo mylimos Tėvynės labui. Eimučio darbštumo, meilės 
Tėvynei Lietuvai pavyzdys neišblės iš mūsų atminčių.
Lietuva pasaulyje
Baltijos valstybių gynybos ministrai posėdžiavo Kaune 
‘NATO plėtra turi tęstis, o kitą pavasarį Vašingtone rengia
mas aljanso šalių vadovų susitikimas yra palanki proga 
stabilumo ir saugumo zoną papildyti Baltijos regionu, todėl 
reikėtų pradėti naujas stojimo derybas su narystės 
siekiančiomis šalimis’. Tai sakoma bendrame Baltijos šalių 
krašto apsaugos ir gynybos ministrų pareiškime, kuris buvo 
priimtas ministrams posėdžiaujant Kaune. Susitikime dau
giausia buvo kalbama apie Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
drauge įgyvendinamus karinius projektus - taikos batalioną, 
oro erdvės stebėjimo sistemą, jūrų eskadrą ir gynybos 
koledžą. Aptartos tolesnės veiklos gairės plėtojant šiuos 
projektus ir įvertinti jau nuveikti darbai. (ELTA, Vilnius, 
gruodžio 12 d.)
Europos Komisijos vadovai remia Baltuos valstybes
Lietuvos Ministras Pirmininkas dr. G.Vagnorius ir Užsienio 
reikalų ministras A.Saudargas dalyvavo Europos liaudies 
partijos Vienos viršūnių susitikimo proga surengtose polit
inėse diskusijose. Jose taip pat dalyvavo Europos Komisijos 

(EK) ir Europarlamento prezidentai, daugelio ES narių ir 
valstybių kandidačių vyriausybių ar parlamentų frakcijų 
vadovai, taip pat EK naiys Hans van den Broek. EK vadovai 
pabrėžė, kad Lietuva ir Latvija kitų metų pradžioje galės 
pradėti dvišalę teisės reformų peržiūrą, kuri iš esmės reikš 
parengiamąsias derybas. EK ir ES Vyriausybių atstovai pa
sisakė už didesnį politinį solidarumą Baltijos valstybių sieki
ams. G.Vagnorius pristatė ne tik akivaizdžius Lietuvos 
pasiekimus, bet ir argumentais paremtą informaciją apie 
plėtros naudą ir patiems ES gyventojams, kurie būgštauja 
dėl galimų padidėjusių išlaidų. (ELTA, Vilnius, gruodžio 12 
d-)
Lietuva pasmerkė komunizmą
Lietuvos Seimas priėmė deklaraciją ‘Dėl komunizmo ir 
buvusių komunistinio okupacinio režimo struktūrų vertin
imo’. ‘Už’ balsavo 68 parlamentarai, ‘prieš’ ir ‘susilaikiusių’ 
nebuvo, tačiau Centro ir Socialdemokratų, LDDP-istų frak
cijos balsavime nedalyvavo. LDDP-istas Č.Juršėnas teigė, 
kad ‘pradedamas naujas raganų medžioklės etapas’. Seimo 
Pirmininkas V.Landsbergis citavo Čekijos, Vengrijos, 
Lenkijos liustracijos įstatymus, smerkiančius komunistinius 
režimus ir numatančius buvusių tų rėžimų pareigūnų at
sakomybę bei galimybių užimti pareigas valstybėje apribo
jimus. Būdami šių valstybių geopolitiniame ruože ir priėmę 
deklaraciją, ‘mes taip pat atsistojame į tų valstybių gretą, o 
ne liekame kažkokiame plotelyje tarp Rusijos ir Baltarusi
jos, kur vyksta visiškai priešingi procesai, nutariama atstatyti 
paminklą raudonojo teroro simboliui Feliksui Dzeržinskiui’. 
Deklaracijoje pasmerkiama komunizmo ideologija ir dokt
rina, konstatuojama, kad komunistinis totalitarinis SSRS 
režimas, prievarta įgyvvendintas tos šalies 1940-1941 ir 
1944-1990 m. okupuotoje Lietuvoje, buvo nusikalstamas jo 
vykdytojų veiksmais ir siekiais, apėmusiais dvasinį ir fizinį 
griovimą, genocido ir karo nusikaltimus. (ELTA, Vilnius, 
gruodžio 11 d.)
Seinuose statomi Lietuvių namai9
Lenkijoje, Seinuose, steigiamas vyskupo A.Baranausko fon
das ‘Lietuvių namai’. Šiam fondui kaip Lietuva perduoduos 
daugiau kaip devynių milijonų litų vertės kultūros centro 
pastatą Seinuose, Liepos 22-osios gatvėje. Fondo tikslas - 
teikti Lenkijos lietuviams visokeriopą paramą, remti jų 
kultūrinę, švietėjišką bei organizacinę veiklą. Lietuvių 
kultūros centras Seinuose, atsižvegiant į lietuvių pagei
davimus, Lietuvos valstybės lėšomis buvo pradėtas statyti 
1994 metais ir baigtas 1998 metų lapkričio mėnesį. Pastate 
įrengta 250 vietų konferencijų ir koncertų salė, šešios mažos 
salės mėgėjiškai meninei veiklai, kultūros ir švietimo reik
mėms. Kultūros^'centre numatytos patalpos Lietuvos Re
spublikos kęrisulatui. Ankstesnio sumanymo perduoti 
Kultūros centrą kaip labdarą Lenkijos lietuviams Vyri
ausybė atsisakė, ieškodama racionalesnių jo panaudojimo 
bei apsaugos būdų. Po konsultacijų su Lenkijos suinteresuo
tomis institucijomis bei lietuvių organizacijomis buvo nus
pręsta steigti vyskupo A.Baranausko fondą ‘Lietuvių na
mai’. (ELTA, gruodžio 11d.)
Buvęs Baltarusijos Parlamento 
pirmininkas dėkoja Lietuvai
Baltarusijos paleisto parlamento pirmininkas Seymon 
Sharetsky pasakė Vilniuje gruodžio 9 d., kad Parlamentas 
nori ‘padėkoti Lietuvai, kur mes visada randame paramos 
mūsų tikslams atstatyti konstitucinę ir teisinę tvarką Bal
tarusijoje’. Sharetsky kalbėjosi su žurnalistais po susitikimo 
su Lietuvos parlamento pirmininku Vytautu Landsbergiu. 
1996-ųjų lapkričio mėnesį Baltarusijos prezidentas Alyak-
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Lithuanian

sandr Lukashenka paleido parlamentą ir pakeitė jį sau 
ištikimais nariais. (Laisvosios Europos Radijas, Vilnius, 
gruodžio 9 d.)
Lietuvos konstitucinis teismas atmetė mirties bausmę 
Lietuvos Konstitucinis teismas nustatė, kad mirties bausmės 
taikymas prieštarauja Lietuvos konstitucijai ir turi būti 
pašalintas iš Kriminalinio kodekso. Konstitucinio teismo 
pirmininkas sakė, kad mirties bausmės taikymas priešta
rauja pagrindinei žmogaus teisei gyventi, o žmogaus teisių 
apsauga yra užtikrinta Lietuvos konstitucijoje. Prezidentūra 
pareiškė, kad Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus remia 
Konstitucinio teismo sprendimą ir ragina parlamentą greitai 
priimti įstatymų pataisas. Jo pirmtakas Algirdas Brazauskas 
priėmė moratoriumą mirties bausmei 1995-aisiais. Lietuvos 
įstatymų leidėjai sekančiais metais diskutuos naujus įstaty
mus be mirties bausmės taikymo (Laisvosios Europos Radi
jas, Vilnius, gruodžio 9 d.)
Baltijos - Amerikos fondas tikisi toliau teikti paskolas 
‘Tikiuosi, kad iki Naujųjų metų bus priimta Lietuvos akcinių 
bendrovių įstatymo pataisa, leisianti vėl netrukdomai ben
dradarbiauti Baltijos-Amerikos fondui ir Lietuvos 
įmonėms’, sakė
spaudos konferencijoje JAV Tarptautinio vystymo agen
tūros pareigūnas Don Pressley. Jis teigė, kad šį pavasarį, 
Seimui pakeitus Akcinių bendrovių įstatymą, Baltijos- 
Amerikos fondas negalėjo teikti paskolų Lietuvos įmonėms. 
Latvijoje ir Estijoje fondas dirbo kaip dirbęs. Nuo 1996 
metų rudens iki šio 
pavasario fondas 
smulkaus ir vidutinio ver
slo įmonėms Lietuvoje 
suteikė beveik 11 mili
jonų JAV dolerių 
paskolų. Per tris vieš
nagės dienas Don Press- 
ley ir kiti JAV Tarptau
tinio vystymo agentūros 
pareigūnai susitiko su Li
etuvos Seimo Pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, ki
tais Seimo nariais, Lietu
vos Prezidentūros, Vyri
ausybės atstovais.
(ELTA, Vilnius, 
gruodžio 9 d.)
Vilniaus teismas nuteisia 
NKVD’istus 
Trys buvę NKVD tarnau
tojai buvo antrą kartą 
rasti kalti, nužudę ke
turių asmenų lietuvių 
šeimą 1945-aisiais, įskai
tant ir nėščią moterį. 
Kiril Kurakin ir du jo 
buvę kolegos buvo gavę 
šešis ir tris su puse metų 
kalėjimo. Pagal amnesti
jos įstatymą, nu
osprendžiai buvo treč
daliu sumažinti. Teismas 
surado, kad jie kalti 
nužudę dar vieną šeimą. 
Aukščiausiasis teismas 
sugrąžino rajoniniam

TE452

TE453

TE452

TE 453

teismui toliau svarstyti. Tai pirmas Lietuvoje NKVD-istų 
teismas pagal genocido įstatymą. (Laisvosios Europos 
Radijas, Vilnius, gruodžio 7 d.)
Lietuva pristato maisto pagalbą Karaliaučiaus kraštui
Pirmoji Lietuvos maisto siunta pasiekė Karaliaučiaus 
kraštą gruodžio 3-ąją. Anksčiau šį rudenį Karaliaučiaus 
kraštas paskelbė ypatingąją padėtį, įspėdamas, kad maisto 
ir kuro atsargos gali greitai pasibaigti. Lietuva pristatė 
100,000 skardinių kondensuoto pieno, 100,000 skardinių 
mėsos, 40 tonų sūrio. Šie maisto produktai bus padalinti 
vaikų darželiams ir ligoninėms. (Laisvosios Europos Radi
jas, Vilnius, gruodžio 7 d.)
Lietuva priima subalansuotą sekančių metų biudžetą
Po šešias savaites trukusių diskusijų, Lietuvos parlamentas 
priėmė subalansuotą biudžetą 1999-aisiais. Balsavimo 
rezultatai buvo 70 prieš 27 su 7 susilaikymais. Finansų 
ministras Algirdas Šemeta pasakė, kad tai pirmasis subal
ansuotas biudžetas nuo 1993-čiųjų. ‘Sekančių metų bi
udžeto esmė yra ta, kad vyriausybė, siekdama išlaikyti 
makroekonominius rodiklius, paruošė taupymo programą’. 
Vyriausybė tikisi sulaukti 10.3 milijardų litų pajamų, 11.7 
% padidėjimo, palyginus su šiais metais. GDP augimas yra 
numatomas 5.5 % ir metinė infliacija 5 %. (Laisvosios 
Europos Radijas, Vilnius, gruodžio 7 d.)

Parengė Darius Furmonavičius

Airlines

Winter Schedule effective from 25th October
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday

VILNIUS 
dep. 13.15 —

HEATHROW 
arr. 15.15

HEATHROW 
dep. 16.15 ■B

VILNIUS 
arr. 20.05

Sunday

VILNIUS 
dep. 12.50

HEATHROW 
arr. 14.50

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

HEATHROW — VILNIUS
dep. 15.50 arr. 19.40

Flight reservations and enquiries 
Phone: 0181 759 7323 

Fax: 0181 745 7346
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ar 1251 m. Karūną jam suteikė popiežius Inocentas IV 
1253 m. Lenkų, vokiečių, rusų, o vėliau ir lietuvių min- 
dauginėje literatūroje buvo peršama mintis, kad karal
ius Mindaugas atkrito nuo krikščionybės. Rusų Ipatijaus 
metraštyje randadme pasakojimą, kad Mindaugo krikš
tas ‘buvęs apgaulingas’, jis slapta aukodavęs dievams, 
deginęs mirusius ir viešai išpažinęs pagonybę.

Kaip ir visada, taip ir anais senais laikais buvo tokių, 
kuriems jei kas nors nepatikdavo, tai tokius imdavo 
niekinti ir šmeižti. Per šimtmečius tie visi kitataučių 
niekinimai prigijo ir būdavo kartojami. Tačiau kad Min
daugas buvo nužudytas su savo dviem vaikais būdamas 
krikščioniu, rodytų ir 1268 m. popiežiaus Klemento 
laiškas Čekijos karaliui Otokarui. Apie Mindaugą jis 
rašė, kaip apie ‘šviesaus atminimo vyrą (clare memoria), 
‘kuris, gavęs krikštą, buvo Apštalų Sosto vardu 
vainikuotas karalium, tačiau nuožmiai nužudytas piktos 
valios sūnų’. Jeigu jis būtų atkritęs nuo krikščionybės, 
vokiečių Ordinas būtų painformavęs Romą, ir popiežius 
nebūtų jo vadinęs ‘šviesaus atminimo vyru’.

O čia štai Mindaugo raštas, rašytas pirmajam Lietuvos 
vyskupui Kristijonui, kuris tose pareigose išsilaikė iki 
1259 m.

Tasai raštas yra rašytas lotynų kalba ir buvo surastas 
Ordino archyve, kuris buvo laikomas Karaliaučiuje iki II 
pasaulinio karo. Dabar jis yra Goettingen.

‘Mindowe, dei gratia rex Lettowiae...’

| LITHUANIAN AIRLINES

I WINTER
: MADNESS!!!♦ 

___: LONDON-VILNIUS❖
♦
♦

Širdingai dėkoju viešiems, 
kurie mane sveikino 
mano 90-ties metų 
sukaktuvių proga

Petras Varkala

I FORJUST £150 
o
į RETURN
♦ (AIRPORT TAXES NOT INCLUDED)
❖

: Travel between
❖

♦ January 1st and February
♦ 28th, 1999
♦ For further information and condi

Tiesą apie karaliaus Mindaugo krikščionybę % 
liudija popiežius Klementas t
M. Balėnienė ♦
Pagal Livonijos kroniką, pirmojo Lietuvos karaliaus ♦ 
Mindaugo ‘tėvas jau buvęs toks galingas, kad neturėjo ♦ 
sau lygaus’. Tai ir Mindaugas turėjo pakankamai galy- ♦ 
bės. ♦

Mindaugo vykdomas Lietuvos krikštas buvo 1250 m. *

tions contact your 
Travel Agent 

or 
LITHUANIAN AIRLINES 

Tel. 0181 759 7323

8



Susitikimas su Lietuvos
Seimo nariais NATO kriterijus: civilinė armijos kontrolė, demokrat

inė santvarka ir laisvosios rinkos ekonomika. Tačiau
Darius Furmonavičius
Gruodžio 10 d. Lietuvių namuose Londone įvyko 
Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos ir ambasados 
organizuotas susitikimas su Lietuvos Seimo nariais kon
servatoriais Rasa Rastauskiene, Andrium Kubilių, Au
drium Ažubaliu, socialdemokrate Roma Dovydėniene 
bei LDDP-istu Povilu Gyliu. Susitikimą atidarė DBLS 
pirmininkas Eimutis Šova. Kalbėjęs delegacijos vadovas 
Andrius Kubilius pabrėžė skirtingų partijų Seimo narių 
vienybę užsienio politikos klausimais. Jis sakė, kad kar
tais šeimininkai net stebėdavosi tokiu vieningu požiūriu 
dėl Lietuvos NATO ir ES narystės. Trumpai apibūdinęs 
kelionės tikslus, svečias pakvietė pateikti klausimų.

DBLS Politikos grupės pirmininkas Darius Furmonav
ičius pasakė, kad iš DBLS organizuotos laiškų kampani
jos teko patirti, kad, Britų užsienio reikalų ministerija 
atsako diplomatiškai, kad Baltijos valstybės yra Euro- 
Atlantinės Partnerystės Tarybos narės ir durys joms yra 
atviros, Washingtono viršūnių susitikime progresas gali 
būti pasiektas. Tuo tarpu, Gynybos reikalų ministrerija 
atsako mažiau diplomatiškai, kad nėra formalaus plano 
pakviesti Baltijos valstybes į NATO. Ką Lietuva, 
konkrečiai, siūlo Britanijai, kad toks formalus planas 
pakviesti Lietuvą būtų atsiektas?

Andrius Kubilius atsakydamas kalbėjo: ‘Siūlyti mūsų 
valstybei nelabai išeina. Mes daug šnekėjome apie 
busimąjį Washingtono viršūnių susitikimą. Lietuva tikisi, 
kad tame viršūnių susitikime bus nurodytas NATO val
stybių planas ir Baltijos valstybės galės būti priimtos į 
NATO. Jūs žinote, kad tarp saugumo ekspertų pasiū
lymų yra ir Zbigniew Brezinski siūlymai. Tai, mums labai 
optimistinis scenarijus, kuriame figūruoja ir Lietuva. 
Koks jo realumas sunku pasakyti, bet mes tikimės, kad 
Baltijos valstybių viršūnių susitikime būtų aiškiai 
nurodyta, kad Baltijos valstybės galės būti priimtos į 
NATO. Mes turėjome susitikimų su Gynybos ministeri- 

niekas šito nežiūri. Amerika pasilieka teisę politiniam 
sprendimui, o ne kokių nors įsipareigojimų vykdymui 
vienai ar kitai aktyviai kandidatei. Pavyzdžiui, Edin
burge vykusioje Šiaurės Atlanto Asamblėjos rudens 
sesijoje (nuo šiol ji vadinsis NATO šalių parlamentinė 
asamblėja) tai buvo pateikta, bet nebuvo priimta. Mes 
siūlėme, pateikite, prašau, konkretų tvarkaraštį ir mes 
darysime, ką reikia atlikti. Kalbėjusi Rasa Rastauskiene 
teigė, kad Vakarai turi per daug jautrumo Rusijai ir jos 
nuomonei. Mes stengėmės ‘praplauti smegenis’, išsakyti 
savo argumentus. Yra ženklų, kad Rusija susitaiko su 
tuo galimu NATO plėtimusi į Lietuvą. Aš nežinau, kiek 
Vakarai tą jaučia ir, iš tikrųjų, žino, bet dar praėjusią 
savaitę Rusijos gynybos ministro pavaduotojas kalbėjo, 
kad rusai turi ruoštis galimam NATO plėtimuisi į Li
etuvą.

Gylys ragino aktyviai veikti lietuvių bendruomenes. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose lietuviai gavo tuo pačiu 
ir lenkų bendruomenės paramą. ‘Sunku, pasakyti, kiek 
Rusiją provokuoja plėtimasis, kiek provokuoja neplėti- 
masis’.

Klemensas Tamošiūnas iškėlė partijų bendradarbiav
imo svarbą. Kaip yra formuojami partijų santykiai? 
Audrius Ažubalis atsakė, kad Lietuvos santykiai su 
Britų konservatorių partija yra labai geri. Andrius Ku
bilius pridūrė, kad jei mes daug pasimokėm iš Britų 
konservatorių', tai dabar daug jie gali pasimokyti iš 
mūsų - kaip laimėti rinkimus. Sekė ir kiti klausimai bei 
atsakymai. Klemensas Tamošiūnas palietė Rytprūsių 
problemą. Andrius Kubilius atsakė, kad Lietuva nenori 
uždegti parako statinės. Pabaigoje padėkos žodį tarė 
DBLS pirmininkas Eimutis Šova, pakviesdamas DBLS 
vicepirmininką Klemensą Tamošiūną įteikti Seimo nari
ams atminimo dovanas - knygas ‘Britanijos Lietuviai’. 
Po susitikimo svečiai ir vietos lietuviai turėjo progos 
maloniai pabendrauti.

jos atstovais, kurie daugiausia ir 
dirba Baltijos kraštų reikalais ir 
pokalbis buvo labai atviras. Mes 
klausėme, kas mums aki
vaizdžiai aišku, ar, jų nuomone, 
Baltijos valstybių priėmimas į 
NATO padidins Europos 
saugumą. Tuo jie labai abejojo. 
Didžioji Britanija nėra užside
gusi dideliu entuziazmu dėl 
Baltijos valstybių NATO narys
tės. Aišku, labai daug lems 
Jungtinės Amerikos Valstijos.

Audrius Ažubalis tęsė. Tokio 
plano, kurį mes galėtume pasiū
lyti Britanijai, ar kitai NATO 
valstybei, nėra ir negali būti. Tai 
pačių NATO valstybių klausi
mas, kaip planuoti Lietuvos 
priėmimą. Mes atitinkame visus

Seimo nariai P. Gylys, R. Dovydienėnė, DBLSpirm. E.Šova, ambasadorius J.
Paleckis, Seimo nariai A. Kubilius, R. Rastauskiene
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Kronika
Manchesteris
Naujų metų sutikimas
Kaip ir praeityje, apylinkės tautiečiams Naujų metų 
sutikimį suorganizavo Mančesterio lietuvių Klubas. 
Jame. Jame dalyvavo ir 11 asmenų ekskursija iš 
Boltono. Mančesterį, be baro aptarnautojo, atstovavo 
pora lietuvių ir keli anglai. Maistu visus aprūpino klubo 
valdyba, bet puikiai paruoštų patiekalų pristatė ir 
vakaro dalyviai.

Taigi visi susėdo prie maistu apkrautų stalų ir buvo 
gerai pasivaišinta. Kadangi
Mančesterio tautiečiai klubą turi palikti valanda prieš 
vidurnaktį ir kadangi klubo pirmininkas A. Podvoiskis 
del nesveikatos šiame baliuje dalyvauti negalėjo, tai 
visos Naujų Metų susitikimo apeigos ir liko boltoniškių 
rankose. Jų pirmininkas (klubo vicepirmininkas) H. 
Vaineikis perdavė Lietuvos Ambasadoriaus J. Paleckio 
sveikinimus Boltono ir apylinkės tautiečiams, angliškai 
pasveikino vakaro dalyvius su Naujais 1999-tais Metais, 
o boltoniškiai sugiedojo Tautos Himną.

Vakaras praėjo linksmoje ir draugiškoje nuotaikoje - 
buvo šauniai pasivaišinta ir gražiai padainuota, o lietu
viai yra dėkingi savo kasininkui H. Siliui už transporto į 
Mančesterį suorganizavimį ir, tik po vidurnakčio grįž
dami namo, net apgailestavo kad išvažiuodami jie lietu
vių klube paliko tik baro aptarnautoją A. Bendžių ir 
kelis anglus.

Naujų Metų proga Šiaurės Vakarų Anglijos lietuviai 
sveikina visus D. Britanijos ir pasaulio tautiečius linkė
dami jiems laimės, geros sveikatos ir pasisekimo visuose 
jų darbuose.

H. Vaineikis

Londonas 
‘Maironio’mokykla ir Kalėdų eglutė
Gruodžio 20 d., sekmadienį, į Lietuvių namus rinkosi 
pasipuošę vaikučiai su savo tėveliais. Čia jie rinkosi 
‘Maironio’ mokyklos naujų mokslo metų atidarymui ir 
dalyvauti kalėdinėje vaikų eglutėje.

‘Maironio’ mokykla turi 15 mokinių. Jiems vadovauja 
vedėja R. Zajankauskienė ir mokytoja L Daugirdienė - 
abidvi nepaprastai gabios pedagogės, paruošusios šios 
dienos programą.

Mokyklos atidarymo proga, žodį tarė DBLS pirm. E.

Šova. Pasveikinęs susirinkusius, padėkojo mokytojoms 
už pasiaukojimą neapmokamai dirbti labai svarbų 
darbą: mokyti jaunimą lietuvių kalbos, tradicijų, ir tuo 
užtikrinti lietuvių bendruomenės ateitį Londone. Esame 
dėkingi ir tėveliams, kurie kantriai atlydi savo vaikučius 
į Lietuvių namus. Lietuvių namų bendrovės vardu 
sveikino LNB pirmininkas K. Tamošiūnas. Jis džiaugėsi 
gražiai lietuviškai kalbančiais vaikučiais, kad mokykla 
vėl veikia ir žadėjo mokyklai visokeriopą paramą.

Prie kalėdinės eglutės sekė mokinių pasirodymo pro
gramėlė. Gražiai padainuotos dainos, ypač kalėdinės, 
padeklamuota, o Daugirdaitė fleita pagrojo net kelis 
muzikinius kūrinius. Tokios programėlės seniai būta 
Lietuvių namuose - didžiavomės savo vaikučiais. Atėjo 
ir Kalėdų senelis (J. Tarulis), nešinas maišą dovanėlių. 
Sužibo vaikų akys, apstojo senelį ratu, ir vėl gražiai 
deklamuoja ir dainuoja, kad tik senelis kuo geresnę 
dovaną iš maišo ištrauktų...

Jauni ir seni dar pasivaišino užkandžiais, pabendravo 
ir pasišoko grojant disko muzikai.

Sekančiais metais žadama tokį renginį paskelbti 
anksčiau ir į jį pakviesti platesnę bendruomenę.

V Vilčinskas

Skaitytojai rašo
Nesėkmės su Lietuvos pašto patarnavimais
Gerb. redaktoriau,
Pereitame EL numeiyje H. Vaineikis gražiai aprašė Lietu
vos pašto 80 m. sukaktį. Gaila, kad jis nepaminėjo 1997- 
1998 Lietuvos pašto naudotojų nesėkmių, tad leiskyte man 
jūsų laikraštyje pateikti savo asmeninius pergyvenimus.

Kaip daugelis išeivijoje, šelpiu savo gimines Lietuvoje. Iš 
Motherwell Škotijoje pasiunčiau per Vilniaus paštą keturis 
apdraustus laiškus, įdėdamas į juos po £500. Du laiškai 
pasiekė adresatus, o kiti du dingo. Motherwell paštas 
pranešė, kad pasitikrinę su Tarptautinio pašto draudimo 
įstaiga, patvirtina 4 mano laiškų perdavimą Lietuvo respub
likos paštui (vėliau iš Tarptautinio pašto draudimo įstaigos 
gavau kompensaciją už prarastus laiškus). Parašiau apie tai 
Vilniaus vyriausiam pašto direktoriui, bet jokio atsakymo 
nei iš jo, nei iš jo įstaigos negavau...

Po kurio laiko parašiau skundą Lietuvos Seimo 
pirmininkui V. Landsbergiui dėl dingusių mano laiškų ir 
dėl Vilniaus pašto visiško nenoro būti paslaugiems ir tinka
mai pasiaiškinti. Seimo pirmininkas pavedė tuo reikalu 
pasiteirauti pirmajai vedėjai E. Jonikienei. Vilniaus Cen
trinio pašto generalinis direktorius J. Šalavėjus įgaliavo 
pašto administraciją atsakyti Seimo pirmininkui. Atsakyta, 
bet atsakomybė neprisiimta...

Žinoma, tuo laiku Vilniuje siautė vagystės. Net Škotijos 
televizijoje buvo linksniuojamas Vilnius ir rodomi iš
draskyti siuntinių paketai.

Sovietų okupacija Lietuvoje pasėjo daug žalingų sėklų, o 
įsodinti tarnautojai komunistai dar tebeklesti, ir jų darbai 
yra kliūtis Lietuvai įstoti į Europos sąjungą. Taip ir paraši- 
auVilniaus Centrinio pašto generaliniam direktoriui. Dar 
patariau, kad tarnautojų tarpe padarytų ‘skriningą’ ir išsi
jotų komunistinio rojaus paprotį - vogti, nes dabartinis 
Lietuvos paštas yra nepatikimas. Gal ir nenorom atrašė, 
bet atsakymą gavau - nesibelsti į kitų įmonių duris...

Su pagarba,

Zigmas Sledžiausiskas, Škotija
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Bradfordas
Kalėdų šventės
Prieš kelis mėnesius perėmęs tarnybą iš į Lietuvą išvyk
stančio Audriaus Lukensko, Povilas Grybas atšventė 
pirmas šv. Kalėdas “Vytis” klubo baro vedėjo pareigose. 
Su savo gyvenimo drauge Jenny solidžiai šeimininkauja 
pagal valdybos pavestas užduotis. Šventėms baro salone 
buvo papuošta net iki lubų aukšta eglutė, nuo kurios 
buvo juntamas miško aromatas. Kita Biliardo kam
baryje. Klubo patalpos, išdabintos Kalėdiniais 
papuošalais ir žvaigždžių girliandomis, teikė šventišką 
nuotaiką.

Povilas Grybas yra, lietuviams gerai žinomų Stasio 
(Richardo) ir Margaretos Grybų, sūnus. Tikimės, jog 
klubo patalpos ir baro priežiūra yra gerose rankose, visų 
mūsų labui.

Antrą šv. Kalėdų dieną, pagal daug metų įgyvendintą 
paprotį, atvykome į klubą popietiniam švenčių susi
būrimui. Svečiai ir nariai buvo pavaišinti, pagal pagei
davimą, nemokamu gėrimu. Prie eglutės puikavosi 
įvairiais valgiais apdėtas stalas- šaltas bufetas. Maistą 
paruošė darbšti, visur suspėjanti Irena Gerdžiūnienė.

Popietei įpusėjus klube linksminosi virš 40 žmonių. 
Gaila, kad tik mažesnę pusę sudarė lietuviai. Buvo 
pravesta narių suaukotų prizų loterija. Surinkta 65 
svarai, kurie skiriami lietuvių skautų stovyklai paremti. 
Vaišių išlaidas padengė klubas.

Šventinis suėjimas praėjo labai draugiškoje nuo
taikoje. Buvo tikėtasi susilaukti daugiau tautiečių, 
tačiau normalaus transporto nebuvimas padarė įtakos. 
Vis dėlto apsiriko neatvykę...

Naujų Metų sutikimas
Storas sieninis kalendorius rodo dar metų pradžią. 
Laikui bėgant reguliariai nupiešiame atgyventų dienų 
lapelius ir kai pasilieka plonas lapelių pluoštelis- žen
klas, kad baigiasi metai, nusinešdami praeities dži
augsmus ir liūdesį, svajones, viltį, atliktus ir neįvykdytus 
darbus.

Palydėti senus metus ir sutikti naujus, klube buvo 
surengtas kaukių balius. Nariai, rėmėjai bei svečiai (kai 
kurie su šeimomis) rinkosi pasidabinę nuostabiai 
įdomiomis kaukėmis. Barmenas Povilas, vyras virš 6 
pėdų, apsirengęs šių laikų jaunuolės padavėjos rūbais, 
atrodė pramogiškai juokingas. Kiti- nemažiau origi
nalūs, pripildė klubo patalpas kaukių baliaus humoru.

Biliardo kambarys buvo pavestas šokiams. Muzika- 
įvairi, juostelių. Menėje buvo įrengtas šaltas bufetas. 
Užkandžius parengė, kas daugiau jei ne Irena ir Algis 
Gerdžiūnai. Kitas padėjėjas, šį kartą, negalavo gripu, 
kuris paplitęs apylinkėje. Todėl visi darbai krito ant jų 
pečių.

Šoko, dainavo ir bendrai visi linksminosi, o seni metai 
slinko į amžinybę. Buvo ruošiami tostai: dvigubo įpilo 
pagrindinių gėrimų nemokamai, kiekvienam.

Artėjant prie dvyliktos, dalyviai buvo pakviesti pa
sisavinti tostus. Paskutinės dešimt sekundžių skaičiuo
jama žemyn kol suskambo varpo dūžis ir įžengėme į 
1999-uosius metus.

Klubo pirmininkė Irena Gerdžiūnienė susirinkusiems

palinkėjo geros sveikatos ir gerų Naujų Metų. Tik pasi
baigus sveikinimui, klubo darželyje įvyko stiprių fe
jerverkų sprogimų, kurie apšvietė visą padangą įvairi
omis šviesomis. •

Tuo ir baigėsi didžiai pasisekęs balius. Dalyvavo kelių 
tautybių virš 70 žmonių, įskaitant jaunius. Lietuvių 
dešimt. Dauguma dalyvių, dar neperžengusių penkias
dešimties slenksčio, buvo pramogiškai nusiteikę ir 
dvelkė jaunatviškumu.

Sėkmės Naujuose Metuose.

Mirė Ona Vitkevičienė M
1998 m. gruodžio mėn. 16 d., po sunkios ir ilgos ligos 
mirė 87 metų amžiaus Ona Vitkevičienė. Laidotuvių 
religines apeigas atliko vietinis anglų kunigas. Sudeginta 
Leedso Lannswood kapinių krematoriume. Dalyvavo 
grupelė lietuvių ir anglų bičiulių. Testamento reikalais ir 
palikimu rūpinosi advokatų įstaiga ir Alvyra Silnickienė.

Velionė buvo gimusi Latvijoje. Šeima grįžusi į Lietuvą 
įsikūrė Šiauliuose ir gyveno iki 1944 metų. Artėjant 
antrajai Sovietų okupacijai, pasitraukė į Vakarus. Karui 
pasibaigus prisijungė lietuvių “DP” stovykloje Vokieti
joje. Čia ji susipažino su būsimu vyru Vytautu Vitkeviči
umi. 1947 m. abu atvyko į Angliją. Apsigyveno ir įsi
darbino Leedso mieste. Šeimos neturėjo. Mylimam vyrui 
mirus 1988 m., jos gyvenimas ir sveikata žymiai 
pablogėjo. Atsidūrus beviltiškoje padėtyje, laimė, kad 
dar yra “artimui padėk” atsidavusių tautiečių, šiuo 
atveju, Alvyra Silnickienė, kuri prižiūrėjo ir slaugė ve
lionę iki gyvenimo pabaigos.

Polaidotuvinius užkandžius parengė A.Silnickienė 
savo namuose.

Bradfordo ir apylinkių lietuviai netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučia Onos seserį Kanadoje ir gimines 
Lietuvoje ir kartu liūdi.

Amžiną atilsį.
K.Kakta vičius

SKAITYKIME LIETUVOS AIDĄ’, 
Lietuvos Valstybės laikraštį 

Pasaulyje pripažįstamas, kaip patikimiausias ir 
geriausias Lietuvoje žinių ir politikos dienraštis

Metinė prenumerata £120, - 
Pusmečiui £60, -

• J-5-

Atsiuntę čekį iki sausio pabaigos, gausite nuo vasario 
1-osios, kas savaitę šeštadienį arba pirmadienį 5nu

merius
Pasiekia per kelias dienas oro paštu iš Vilniaus 

Užsisakyti galite per

DARIŲ FURMONAVIČIŲ, 
“Lietuvos Aido’įgaliotinį Jungtinėje Karalystėje 

16 Hound Rd.
W. Bridgford 

Nottingham NG2 6AH 
tel. 0115-982-1892
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Aukos ‘Europos lietuviui’
Po £10 - A.Džiūvė, O.Vilimas, 
KKamerauskas, J.Šlepertas. Po £5 - 
M.Kuzmickas, R.Sakalas, P.Zukas, 
S.Avižienius, A.Žemaitis, J.Dirvonskis.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Kronika
Bradfordas
Bradfordo Vyties Klubo narių 
susirinkimas
1999 m. vasario 7 d., Sekmadienį, 
14.30 vai., Vyties klubo valdyba šaukia 
metinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir revizijos komisija padaiys 
pranešimus, bus nagrinėjami klubo 
reikalai. Bus išrinkta nauja klubo 
valdyba ir revizijos komisija 2999 - 
tiems metams. Kvorumui nesusirinkus 
minėtą valandą, susirinkimas bus 
atidėtas vieną valandą, o po to praves
tas, neatsižvelgiant į susirinkusiųjų 
skaičių. Visus narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Vyties Klubo valdyba

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Londono pirmojo skyri
aus metinis susirinkimas

įvyks 1999 m. vasario 7 d. 12.30 vai. 
Parapijos svetainėje 21 The Ovai, 
Hackney Road, London E2 
Darbotvarkė:
a) Valdybos narių pranešimai
b) Valdybos rinkimai
c) Atstovų rinkimas į Metinį Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Suvažiav
imą
d) Klausimai ir sumanymai
Visi seni ir nauji skyriaus nariai kvieči
ami dalyvauti

Britų - Lietuvių vaikų fondas 
Aukos:

A R.Karalius, Wakefield-100 svarų 
A.C.Dawnay, Eversley-50 svarų 
S.Gailiūnienė, Tyne and Wear-25 
svarus
A.Pukštys Wright, Sussex-10 svarų 
K.Pukštys, Glos-10 svarų
Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.

Fondo Sekretorė

Manchesteris
Ramovėnų susirinkimas
Sausio 30 d., šešetadienį, 5 valandą 
vakare, LKVS-gos “Ramovė” , Mančes
terio skyrius, šaukia metinį savo narių 
susirinkimą, kuris įvyks Mančesterio Li
etuvių Klube, 121 Middleton Road, 
Manchester M8 4JY. Valdyba ir Reviz
ijos komisija padarys pranešimus, na
grinės skyriaus reikalus ir bus renkama 
skyriaus valdyba 1999-tiems metams 
narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Wolverhamptonas
Skyriaus susirinkimas
Sausio mėn. 24 d. 14 vai. 30 min. 
A.Petkevičiaus bute, “Fistral” Me Bean 
Rd., Wolverhampton, DBLS Wolver- 
hamptono skyrius šaukia metinį- 
vis uolinį susirinkimą.
Bus renkama skyriaus valdyba, revizijos 
komisija ir atstovas į DBLS Suvažiavimą 
Londone ir sprendžiami kiti skyriaus 
reikalai.
Narius ir visus lietuvius kviečiame daly
vauti pamaldose ir susirinkime.

Skyriaus valdyba

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares to Vilnius 

Lithuanian Airlines
Special Offer from Heathrow during January and February 

£176.00 incl. tax
Conditions:! days advance purchase. Min stay SAT night/
Max stay one month . No changes permitted, if cancelled no refund.
Heathrow - Vilnius £266.00 incl. tax
Conditions: 3 days advance purchase. Min saty 3 nights/ SAT night. Max stay 3 mnths. 
Return can be changed in Vilnius against a fee. Cancellation fee 10% of ticket value 
after it has been issued.
NEW £300.00 incl. tax
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds-Bradford, Manchester-Vilnius
Austrian Airlines daily ex SAT and SUN
Heathrow-Vilnius via Vienna
Manchester-Vilnius via Vienna 
SAS daily 
Heathrow-Vilnius via Copenhagen 
Manchester/Glasgow/Edinburgh via Copenhagen

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd, 45 Woodthorpe Road, Hadleigh,

Suffolk IP7 5JB, Tel. 01473 828855, Fax. 01473828866

Pamaldos
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį -14.00 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon
Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road).
Telefonas: 0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. lo
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai.

Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. 
ryte.Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 982 
1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. ryte.
Sekmadieniais -11.15 vai.

Wolverhaptone
Sausio 24 d., 14.30 vai. Antano Petkeviči
aus būstinėje Fistral, McBean Rd.
Pamaldos už neseniai mirusį uolų tautietį 
Br. Krikščiūną

£264.00 incl.tax
£279.00 incl.tax 

£266.00 incl.tax
£279.00 incl.tax
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