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VASARIO 16-ąją MININT
Šiais metais mūsų tautos ir valstybės Nepriklausomybės 
paskelbimo aktui sueina 81-eri metai. Pasaulio istorijos 
atžvilgiu tai yra labai trumpas laikas, mums - svarbiausias 
modemiškos Lietuvos istorijos 
(įvykis. Nepamirškime, kad prieš 
tai Lietuva buvo rusų carų ■ 
prispausta daugiau kaip 120 
metų, kad mūsų tautiečiai buvo 
priversti pakeisti savo religiją, 
kad mums buvo draužiama li
etuviškai skaityti ir rašyti.

Mūsų tauta išsilaikė, 
repraradusi identiškumo, savo 
tapatybės, dėka nedidelio lietu
vių inteligentų būrelio, kaip, 
pavyzdžiui, vyskupo Valančiaus 
ir Simono Daukanto. Būdami 
Vilniaus Universiteto auklė- 
tiniai, susidomėjo Lietuvos 
praeitimi, lietuvių istorija ir pir
mieji pradėjo leisti knygeles 
apie mūsų tautos atsiekimus. 
Kiti, kaip Vydūnas, Donelaitis, 
Vileišiai, Mykolaitis-Putinas, 
Kudirka, Basanavičius, Grinius, 
Stulginskis, Smetona, Maironis 
ir kiti stengėsi sekti jais ir at
gaivinti tautos dvasią.

Nepamirškime taip pat, kad 
lietuvių tauta skaudžiai per
gyveno 1831 ir 1863 metų sukil
imus, po kurių Mykolas Mu

Šiame pastate, Vilniaus senamiestyje, 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos valstybės atkū
rimo aktą, D. Furmonavičiausnuotr.

Brangūs Lietuviai,
Ką tik netekome gabaus ir energingo DBLS 

pirmininko ir “Europos Lietuvio” redaktoriaus Eimučio 
Šovos. Jo netikėta mirtis smarkiai sukrėtė mūsų Sąjun
gos Valdybą bei visą lietuvišką bendruomenę. Tai didelė 
netektis lietuviškoje veikloje.

Šiuo metu man teko nepaprasta atsakomybė perimti 
DBLS pirmininko pareigas. Jas priėmiau su tvirtu 
tikėjimu, kad mes visi privalome ir turime siekti darnaus 
sugyvenimo ir toliau tęsti mūsų lietuvišką darbą, kurį 
mes jau dirbame 50 metų. Išsilaikyti ir dirbti lietuvybės 
labui darbo užtenka ir seniesiems ir jauniesiems, 
nereikia žiūrėti į žmogaus amžių. Amžius nesvarbu, 
svarbu yra žmogaus energija, sugebėjimai ir patirtis.

Aš kreipiuosi į visus: mėginkime pamiršti asmenines 
nesantaikas (kurios dažniausiai ir reiškiasi), pamirškime 
praeities nemalonumus, paduokime vieni kitiems 

ravjovas, naujas Vilniaus generalgubernatorius, ne tiktai 
Vilniuje viešai korė sukilėlius, bet ir įvedė didžiulę mūsų 
tautos rusinimo programą, uždrausdamas lietuviškai 

rašyti ir skaityti ir uždarydamas 
lietuviškas mokyklas. Faktinai 
Muravjovas ir buvo vienas iš 
didžiausių svetimtaučių rusin
imo vadovų, ir šių eilučių auto
rius, 1991-ais metais vaikščio
damas po Maskvos Kremliaus 
kapines, visai atsitiktinai rado 
jo, kaip Rusijos herojaus, kapą 
su dideliu paminklu.

Bet rusai nepalaužė lietuvių 
dvasios ir jų pasiryžimo. Pirma
jam Pasaulinian karui 
prasidėjus, lietuvių pastangos 
dėl tautos laisvės atgavimo 
stiprėjo visą laiką - ne tiktai 
pačioje Lietuvoje, bet ir 
užsienyje, ypač lietuvių veikloje 
Amerikoje. Mažas, bet aktyvus 
lietuvių būrelis neutralioje Šve
icarijoje, atsižvelgdamas į pro
pagandą, per kurią lenkai savi- 
nosi Lietuvą, 1916 m. kovo 
mėn. pradžioje per specialiai 
sušauktą konferenciją paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
lietuvių tautos savarankiškumą. 
Panašios konferencijos įvyko 
Danijoje ir Švedijoje.

Nukelta į 3psl.
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rankas, suglauskime gretas ir tęskime musų lietuvišką 
patriotinį darbą. *

Žinokime, kad nesame nė vienas, kuris dirba lietu- i 
višką darbą, neklystantis. Visi kartais klystame, nes į 
neklysta tas, kuris nedirba. 4

Būkime pakantesni vieni kitiems, nes tik santarvė ir 
pakantumas padės mums daugiau nuveikti mūsų ir J 
ateinančių kartų labui. Juk pykčiai ir nesantaika - patys * 
blogiausi patarėjai. Aš tikiu, kad daugumas mane gerai ; 
pažįsta ir žino, jog esu sukalbamas, gerbiu ir stengiuosi » 
atsižvelgti į kitų nuomones.Todėl kreipiuosi į visą * 
D.Britanijos lietuvišką visuomenę, ir ypač į Sąjungos 
narius: padėkite man ir padėkime vieni kitiems. * 
Sudarykime stiprią ir vieningą bendruomenę DBLS * 
ribose. »

Su nuoširdžiausiais linkėjimais *
J. Levinskas A
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2 Europos Lietuvis Nr. 3 1999m. vasario 7 d.
Gimtosios žemės šviesa. Tęsinys. Pradžia Nr. 1,2 
Sugrįžusių laukia Sibiras ar kalėjimas, juo labiau 
policininko šeimos. Viltis buvo trečias pasaulinis karas, 
kuris pagaliau nušluos nuo žemės paviršiaus Sovietų 
Sąjungą ir visą bolševizmą, ir mes galėsime sugrįžti į 
savo Lietuvą. O apie 1947-uosius jau buvo aišku, kad 
gerai ar blogai, bet Vakarai jau sugyvena su SSSR, kad 
mums kelio į Lietuvą nebėra. Taip lapkričio 23-ąją 
pasiekėme Didžiosios Britanijos krantus. Vėl gyvenimas 
iš naujo.

Kaip pasitiko Jus Britanija? Tas išdidžių žmonių kraš
tas?

Anglams reikėjo savanorių darbininkų. Jų atstovai 
važinėjo po pabėgėlių stovyklas Vokietijoje, pasakojo 
apie darbą Britanijoje, tiesiog verbavo tiems darbams. 
Metus dirbome mums paskirtose vietose. Kas tekstilės 
fabrikuose, kas sunkiosios pramonės įmonėse, kas 
žemės ūkyje. Pasirinkimo nebuvo. Po trejų metų tas 
įstatymas buvo panaikintas, ir mes tapome laisvi.

Gyvenimas nelepino?
Žinoma. Juk gyvenome ne vien šia diena. Rūpėjo, kas 

bus rytoj. Toks jau lietuvis yra. Vakarais sėsdavom prie 
knygų. Reikėjo mokytis, pasivyti vietinius ben
draamžius, kad neliktum juodadarbis visą gyvenimą. O 
dieną - darbas už duoną. Britai norėjo, kad greičiau 
vyktų asimiliavimasis, kad žmonės susimaišytų. Atskirų 
namų mums, pabaltiečiams, nebuvo, teko gyventi ben
drabučiuose. Tai, beje, mums padėjo išlaikyti lietu
viškumą. Pradėjo veikti lietuviškos organizacijos, chorai, 
šokių rateliai, telkėsi scenos žmonės, sportininkai. 
Viskas vyko lietuvių vardu. Viskas vyko Lietuvos vardu. 
O ryšiai su britais buvo labai menki. Tik darbe, sporto 
žaidynėse, meno saviveikloje.

Ir Jūs, penkiolikametis, turėjote imtis darbo, o ne 
knygos?

Ten mokslas - iki penkiolikos metų. O mes jau bu
vome trejus metus pragyvenę Vokietijoje. Taigi liko 
tiktai kursai. Mokslai man sekėsi. Žinot, vėliau net 
pakvietė dėstytoju.

Kur?
Vidurinėje Anglijoje, Stock-on-Trento Architektūros 

ir spausdinimo koledže. O prieš tai buvo gimnazija, 
vakarais - aukštoji mokykla. Sudėtingas tas mano gyven
imas tada buvo, tarsi kokie 
trys keliai: vieną mokslo 
sritį anksčiau baigiau, kitoj 
gilinau žinias, o trečioj 
mokiau kitus. Krūvis - 
didžiulis. Darbas be poilsio. 
Tikro darbo metai, kai ju
tau protinio darbo prakaitą. 
Juk jau buvau vedęs savo 
žemaitukę, jau sukūriau 
šeimą, o jai laiko likdavo 
labai mažai. Reikėjo 
įsitvirtinti. Reikėjo įaugti į 
Anglijos žemę, suleisti jon 
šaknis, nes matėm - Lietuva 
okupuota, Lietuvai mes 
nereikalingi, Lietuva mūsų

nelaukia.
Lietuvis, kaip sakoma, niekur nežus, net Sibire statėsi 

sau namus, kurie ir dabar tebestovi, tik jau be langų, 
šuliniai užgriuvę, stogai sukniužę...

Ėmiausi verslo. Su broliu sutarėm pradėti gaminti 
naują dalyką: schemines plokštes. Jos tiktai buvo 
pasirodę rinkoj. Ėmėmės steigti įmones, kuriose buvo 
pažangesnė technologija negu kitur. Mudviejų fab
rikams teko geras gynybos pramonės kąsnelis. Mūsų 
plokštes naudojo lėktuvuose, mudviejų su broliu 
‘produktai’ skraidė aplink žemę. Prie viso to pridėtos 
mūsų rankos.

Ir kiek fabrikų turėjote?
Penkis. Bet aštuoniasdešimtaisiais įvyko didelė krizė - 

pasikeitė politinė padėtis pasaulyje, ėmė tirpti šaltojo 
karo ledai, daugumai fabrikų sumažėjo karinių 
užsakymų, ėmė trūkti darbo, ir iš visų mūsų fabrikų 
beliko vienas Belgijoje.Tai, žinoma, nieko neturi bendro 
su Lietuva, jos vargais. Tai yra mano verslas, mano 
pragyvenimo šaltinis.

Bet visus tuos metus neužmiršote, kad esate lietuvis, 
kad Jūsų Tėvynė - Lietuva?

Aš labai jaunas įsitraukiau į visuomeninę veiklą. Karo 
metu Vilniuje buvo steigiamas jaunimo teatras, ir man 
jame teko dirbti, nors turėjau tiktai 12 metų. Dalyvavau 
Vytauto Didžiojo gimnazijos visuomeniniame gyven
ime. Nestovėjau nuošaly ir besimokydamas gimnazijoje 
Vokietijoje. Britanijoje - irgi. Juk žmogų didelis miestas 
praryja. Žmogus dingsta. Tautos asimiliuojasi.

Bet juk niekas nevyksta savaime?
Žinoma, turi būti vienas, kuris kalbintų kažką daryti. 

Buvo tokių, kurių būdavo sunku prisiprašyti. Dirbau su 
skautais, buvau apdovanotas už tą veiklą, o kai išaugau 
iš to amžiaus ėmiausi kitų darbų. Perėjau į Lietuvių 
bendruomenę. Britanijos Lietuvių sąjunga veikia šiek 
tiek kitaip negu kitos lietuvių draugijos pasaulyje, 
kadangi ji buvo pirmutinė, kuri buvo įteisinta ir paskui 
nutarė nekeisti savo vardo. Ta sąjunga yra privati kom
panija, nes Britanijoje nėra juridinių asmenų. Sąjungos 
bendrovė įsigijo Lietuvių Namus, Lietuvių Sodybą, kur 
yra viešbutis su trisdešimt kambarių, apie 20 hektarų 
žemės. Tarp kitko, ten buvo du ežeriukai, kurių vienas, 
deja, išdžiūvo, gražūs miškeliai, labai panašūs į Lietuvos 
giraites.

Tęsinys sekančiame Nr.

A.A. EIMUTIS ŠOVA
Nuoširdžiai dėkojame kun. Meredith už atnašautas Mišias 
šventovėje, dr. S. Matuliui, atlikusiam laidojimo apeigas kap
inėse.

Dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir 
per spaudą, už užprašytas Mišias, gražias gėles ir aukas Sibiro 
tremtinių grįžimo fondui.

Esame dėkingi už jautrius atsisveikinimo žodžius prie kapo, 
skautišką atsisveikinimą ir visiems palydėjusiems velionį į 
paskutinę poilsio vietą.

Giliam liūdesyje Eimučio šeima
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Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Londone §

Tradicinis Vasario 16-osios minėjimas Lon
dono ir apylinkės lietuviams įvyks 

šeštadienį, vasario 13 d. 14.00 vai. 
Lietuvių namuose 

17Freeland Rd., Ealing, 
London W53HR

Šventinę programą išpildys 
“Gimtinės” ansamblis ir 

Maironio mokyklos mokiniai

Visi lietuviai ir svečiai maloniai kviečiami & 
dalyvauti f

Rengia DBLS Centro Valdyba §

Iškilmingos pamaldos
sekmadienį, vasario 14 d. 11.00 vai.

Londono Šv. Kazimiero Lietuvių bažnyčioje &
21 The Oval, Hackney Rd., London E2 ||

Vasario 16-ąją minint. Tęsinys. Pradžia 1 psl.
Lietuvoje dr. Jono Basanavičiaus iniciatyva ir jam 

pirmininkaujant 1917 m. rugsėjo mėn. Vilniuje, dar 
vokiečių okupuotoje Lietuvoje, įvyko konferencija, kuri
oje dalyvavo 214 asmenų. Si konferencija mūsų istori
joje žinoma, kaip Vilniaus konferencija, pareiškė lietu
vių tautos pasiryžimą atgaivinti savarankišką, nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Tai programai vykdyti buvo 
išrinkta 20 asmenų taryba, kuri pirmininku išsirinko 
Antaną Smetoną. Po ilgų ir sunkių derybų, prieš 81 
metus, ši Tautos Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklau
somybę 1918 m. vasario 16 d.

Lietuva paskelbė savo Nepriklausomybę. Dabar 
reikėjo tą nepriklausomybę ginti ir nuo rusų , ir nuo 
vokiečių, ir nuo lenkų. Padėtis atrodė beviltiška, nes 
nebuvo nei ginklų, nei lėšų. Bet tų laikų mūsų tautiečiai, 
dėkui Dievui, vilties ir pasiryžimo neprarado. Vyrai, 
palikę arklius laukuose, palikę savo tėvus, brolius, 
seseris, palikę savo bakūžes, kilo ir ėjo tos nepriklau
somybės, tos savo žemės ginti. Ir tie Lietuvos sūnūs 
sumušė ir bolševikus, ir bermontininkus ir, galų gale, 
lenkus. Ir Lietuva pasidarė laisva, nepriklausoma Euro
pos valstybė.

Mūsų tautos laisvės laikotarpis truko tik 20 su viršum 
metų. Mes visi žinome, kokį didžiulį progresą mūsų 
tauta padarė per tą trumpą laiką. Dauguma mūsų, skai
tančių šias eilutes, Lietuvoje užaugome, Lietuvoje į 
mokyklas ėjome, bet svarbiau už visa kita yra tai, kad 
mes užaugome laisvame krašte, kad mūsų šalis tik mums 
priklausė, ne rusams, ne vokiečiams, ne lenkams, bet
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mums priklausė, ir mes išmokome tą šalį karštai mylėti. 
Tas laisvės laikotarpis davė lietuvių tautai stiprius pa
matus ateičiai, jis išugdė gilų tautinį supratimą. Per tą 
laikotarpį lietuvių tauta vėl surado save, savo garbingą 
praeitį, savo kalbą, savo papročius, savo tautines ver
tybes, jų grožį, jų kilnumą.

Ta meilė savo kraštui ir noras tik lietuvias būti, o ne 
svetimus dievus garbinti, vėl pasirodė 1990 metais kovo 
11 d., kai po 50 metų komunistinio košmaro Lietuvos 
nepriklausomybė vėl buvo atstatyta. Kad ta išauklėta 
dvasinė stiprybė dar nebuvo mirusi, buvo patvirtinta 
1991 m. sausio 13 d. Visas pasaulis pamatė, kaip Lietu
vos moterys ir vyrai savo krūtinėmis rusų tankams kelią 
užstojo, dainuodami lietuviškas dainas ir šaukdami 
„Lietuva, Lietuva”. Pasaulis vėl pripažino, kad mūsų 
tauta, gal būt maža tauta, yra užsitarnavusi teisę būti 
laisva ir nepriklausoma.

Šiandien, minėdami 81-ą Vasario 16- ąją, mes atsime
name ir dėkojame tiems savo tautiečiams, kurie, neat
sižvelgdami į kliūtis, vargus ir mirtį, atstatė mums mūsų 
Lietuvą. Mes čia, galbūt, esame tik paprasti lietuviai, 
bet mes mylime savo kraštą ir didžiuojamės lietuviais 
būdami. Kartais net verkti norisi, kad nors mūsų 
skaičius čia yra toks mažas, mes tarp savęs sugyventi 
nebemokame. Juk mes visi mylime tą žemę, kur mūsų 
tėvai ir seneliai amžiams kapuose miega, juk mes visi 
didžiuojamės ir gerbiame ir mylime tuos mūsų tautos 
dukteris ir sūnus, kurie vargo ašaras liejo, kentėjo ir net 
savo gyvybes atidavė, kad mes lietuviais užaugtume ir 
kad mūsų Lietuva per amžius laisva būtų. Mes ištiki
mais Lietuvos dukterimis ir sūnumis išlikome iki šian
dien, atsimindami Vasario 16-ąją, mes ištikimi išliksime 
ir ateityje. Ir nepamirškime:
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

“Blogis bus nugalėtas”. Tęsinys. Pradžia ‘EL’ Nr. 2 
Eglė Bučelytė ligi paskutinės sekundės, kol nutrūko 
transliacija, ramiai ir drąsiai atliko žurnalistės pareigą.

Trečioji susirėmimo vieta buvo prie Aukščiausiosios 
Tarybos. Čia dabar matome buvus pagrindinį moralinį 
susirėmimą: daugybė apsisprendusių, neabejojančių val
stybės piliečių ir artėjantys, bet vis dėlto suabejoję gin
kluoti užpuolikai, kurie galų gale nepuolė, o grįžo į 
Šiaurės miestelį, okupantų bazę pačiame Vilniuje. Taip 
M. Gorbačiovo štabe suplanuotoji “žaibiška” operacija 
užsitęsė, subliūško ir baigėsi katastrofišku politiniu 
pralaimėjimu.

Daugelis dalyvavusių trečioje išmėginimo vietoje - 
aplink Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir juose - ligi šiol 
prisimena ypatingą nusiteikimą nesitraukti, abejingumą 
mirčiai, tiesos ir pareigos pojūtį be jokių skambių 
žodžių. Jau buvo žinoma apie žuvusius, apie sovietų 
žiaurumą; aikštėje neatlaikė ir sustojo vieno gynėjo 
širdis; o daugybė žmonių aplinkui nesusvyravo 
gręsiančios mirties akivaizdoje, nesitraukė netgi iš jų 
pačių ginamų rūmų per garsiakalbį paraginti.

Tokią žvaigždžių valandą ne bet kas gali patirti prag
matiniame nūdienos pasaulyje. Į ją reikėjo ateiti ir būti 
pasirengusiems. Sovietinė prievartos ir žmogaus
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4 Europos Lietuvis Nr. 3 1999m. vasario 7 d.
paniekinimo sistema ištisus dešimt mėnesių nuo Kovo 
11-osios bandė paimti viršų, pakirsti bręstančią laisvės ir 
tautos orumo dvasią. Tam buvo mesta išties daug: 
ekonominės ir diplomatinės blokados, vietinio psi
chologinio ir pasaulinio propagandinio karo priemonės; 
kruvinos galybės panieka tariamiems bejėgiams, ultima
tumų spaudimas ir ardomasis kiršinimas. Manipuliuota 
komplimentais vadinamiesiems “realistams”, linkusiems 
priimti dalį imperijos malonių. Gal kuriuos nors visa tai 
ir veikė, o kiti užsigrūdino. Per dešimt mėnesių nuo 
Kovo 11-osios ne nusilpo, bet subrendo tautos dorovinė 
ir pilietinė jėga, pasipriešinusi naujai nelaisvei. Naujos 
okupacijos nešėjai smurtininkai su narkotikų pastiklin- 
tomis akimis ir atjungtais žmoniškumo likučiais tiesio
giai įkūnijo Lietuvos atmetamą komunistų diktatūrą. 
Žodis “fašistai”, vienintelis gynėjų šūvis atgal, buvo 
teisingas bedvasės bjaurasties apibendrinimas. Lietuva 
nepripažino ne tik jau besiskelbiančios perversmininkų 
marionečių valdžios; Lietuva dar sykį atmetė sovietų 
sistemą, kurios esmė - panieka ir prievarta. Smur
tininkai buvo ne tiek baisūs, kiek šlykštūs, nors ir jų 
žmonės paklausdavo: iš kur esi, ką tu parašysi savo 
motinai, kiek užmušei lietuvių? Neveltui nuo jų veiksmų 
tuoj pat atsiribojo padoresnioji Lietuvos kitataučių vi
suomenė, mažumų bendruomenės.

Kita vertus, liudininkai prisimena ir verkiantį rusų 
kareivį, ir ne su vienu iš jų mėgindavo pasikalbėti kaip 
su žmogum. Blogį nugalėti gerumu - čia ir tai pasireiškė.

M. Gorbačiovo pasiuntinys (V. Fotejevas) referavo į 
Maskvą telefonu sausio 14-osios naktį: ‘Lietuvoje prieš
priešiais stovi dvi pagrindinės jėgos - teisėta Respub
likos vadovybė ir kariškiai’ (užrašė tada girdėję ministrai 
Vaidotas Antanaitis ir Vytautas Knašys). Ką būtų 
galėjusi vadovybė, jeigu ne tautos parama? - tą pasi
untinys nutylėjo.

Viena prieš kitą stovėjusios jėgos gali būti dar ir 
plačiau apibūdinamos. Lietuvos pusėje, kaip matėme - 
branda ir kryptingumas; žmonės - gyventojai - gimtinės 
patriotai darėsi piliečiais, stojančiais į savanorišką civil
inį pasipriešinimą; kilo tikra, organiška valstybė.

Sovietų Sąjungos pusėje - nuo kareivio iki prezidento 
- degradacija ir apsinuoginimas. Kareivis trypė 
žmoniškumą, o prezidentas - kartu ir tarptautinę teisę, ir 
savo šalies Konstituciją. Tuometinis Sovietų Sąjungos 
Konstitucinės priežiūros komiteto pirmininkas Sergejus 
Aleksejevas trumpai apibūdino: veiksmai už įstatymo 
ribų, už Konstitucijos ribų. Jeigu armija veikė pagal 
nekonstitucinės organizacijos įsakymą ir žudė žmones, 
tai čia, S. Aleksejevo nuomone, ‘kriminalas, kurį reguli
uoja baudžiamoji teisė’.

Mes pridurtume: turėtų reguliuoti teisinėje valstybėje, 
tačiau nei SSRS buvo, nei jos paveldėtoja Rusija nėra - 
dar netapo teisine valstybe. Michailas Gorbačiovas net 
neapklaustas.

Siekiantieji užtrinti teisinius kontūrus ir išvengti at
sakomybės naudoja vienintelį argumentą: Lietuvos teisi
nis statusas jiems dar buvęs tada neaiškus. Nepripažįstu 
ir okupuoju - tą galėjo pareikšti užsienio diktatorius, 
nelyginant Sadamas Huseinas kaimyninei valstybei Ku- 
veitui, beje, ką ir buvo padaręs tuo pat metu. Tačiau 

kaip atrodo kai kurie piliečiai viduje, valstybėje, nepri
pažįstantys savo valstybės ir jos Konstitucijos, talkinan
tys okupantams?

Tiesa yra viena, bet pamėginkime sąlygiškai pažvelgti 
ir į sampratų alternatyvą. Po Kovo 11-osios ir po visų 
Sovietų Sąjungos reikalavimų atšaukti Nepriklausomy
bės aktus, tuo kaip tik patvirtinant jų teisėtumą ir galio
jimą, viena prieš kitą vėl stovėjo dvi valstybės. Viena jų 
sausio pradžioje užpuolė kitą, be abejo, turėdama savo 
pusėje anos vidinę penktąją koloną ir kvislingus, kaip 
1968 m. Čekoslovakijoje. Tačiau ir Europos Parlamen
tas savo sausio 22 d. rezoliucijoje, vasario 1 d. atsiųstoje 
tiesiai Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai, 
konstatuoja sovietų karinę intervenciją, kuri pažeidžia 
tarptautinę teisę, ir griežtai smerkia sovietų agresiją. Tai 
tarpvalstybinių santykių kvalifikacija. Tą pačią sausio 22 
d. Lietuvoje lankėsi Islandijos užsienio reikalų minis
tras; kaip vėliau Islandija paaiškino įpykusiai Sovietų 
Sąjungai, ši kelionė jau reiškė atkurtos valstybės pri
pažinimą.

Jei kas nors priimtų kitokį, būtent sovietų gynybinį 
požiūrį, neva SSRS tada užpuolė pati save - kažkada 
inkorporuotą Lietuvą kaip savo dalį, - regėtume civilių 
gyventojų žudymą nuo seno okupuotoje valstybėje. Tai 
būtų karo nusikaltimas, vis tos pačios Stalino Sovietuos 
nusikaltimų tąsa. Ir kolaborantai, kurie nenori prisi
pažinti įvykdę valstybės išdavimą, galėtų tikėtis nebent 
kolaborantų - karo nusikaltėlių statuso.

Sovietų kariškiams, vadovavusiems tada iš Maskvos 
arba permestiems į Lietuvos teritoriją, inkriminuotina 
ne tik žudymas ir plėšimas, bet ir karo nusikaltimas. Jie 
buvo apdovanoti ordinais ir paaukštinti pareigose, o 
Lietuvoje iškelta baudžiamoji byla šiems asmenims, Li
etuvos, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams: 
Mykolui Burokevičiui, Juozui Jermalavičiui, Juozui 
Kuoleliui, Ivanui Kučerovui, Leonui Bartoševičiui, 
Stanislovui Mickevičiui, Jaroslavui Prokopčikui, 
Vladislavui Švedui, Algimantui Naudžiūnui, Edmundui 
Kasparavičiui, Romui Juchnevičiui, Valerijui Šu- 
rupovui, Valentinui Lazutkai, Stanislavai Juonienei, 
Vladimirui Šeinui, Stanislavui Čaplinui, Olegui Šeninui, 
Vladimirui Kriučkovui, Dmitrijui Jazovui, Vladimirui 
Ačalovui, Osvaldui Pikauskui, Fiodorui Kuzminui, Vik
torui Ovčarovui, Jurijui Kalganovui, Vladimirui 
Uschopčikui, Nikolajui Demidovui, Aleksandrui Žit- 
nikovui, Sergejui Fiodorovui, Michailui Golovatovui, 
Vasilijui Kustrijo, A. Grečičnikovui, Sergejui 
Panikarovui, Sergejui Macho vui, Jevgenijui Či- 
udesnovui, Grigorijui Belousui, Valerijui Sibiriakovui, 
Vladimirui Ryžovui, Nikolajui Astachovui, Michailui 
Chabarovui, Aleksandrui Radkevičiui, Vladimirui Us- 
penskiui, Pavelui Vasilenko, Anatolijui Subotinui, Ana
tolijui Vadiljevui, Igoriui Ignatovui, Nikolajui Mikulai, 
Zigmuntui Mackevičiui (ne mūsų Seimo nariui), Ivanui 
Černych, Vitalijui Jegorovui, Juozui Bremkauskui, 
Olegui Chlybovui. Trys iš jų, S. Čaplinas, O. Pikauskas 
ir L Kučerovas jau mirę. V. Švedas lengvabūdiškai 
paleistas pasislėpti, o L Černych buvo perduotas Rusijai 
kaip jos nusikaltėlis - pučistas. Ten paaukštino.

Tęsinys sekančiame numeryje
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Ar tikrai mes Akropolio įkūrėjai ?
Vilniuje leidžiamo “Dienovidis” Nr.2 JAV gydytojas ir 
visuomenininkas Rimvydas J.Sidrys pasakojo, kaip jis su 
gausia šeima lankėsi Graikijoje, kelionės vadovas graikas 
angliškai turistams aiškino, kad žodis Akropolis labai 
senas lietuviškas žodis, jis net nėra graikiškas žodis, jis 
yra lietuviškas ir reiškia pilį ar kalnelį. Lietuvių kalba yra 
senesnė negu graikų, ji yra seniausia Europoje ir kilusi iš 
sanskrito. Visa tai aiškino vadovas, nežinodamas, kad 
tarp turistų buvo ir lietuviai.
Tokį pat aiškinimą aš girdėjau prieš kokius 20 - 25 metus 
Lietuvių Namuose iš Australijos žinomos keramikės 
Jolantos Janavičienės. Kaip turistė ir ji girdėjusi tokį pat 
aiškinimą apie Akropolį. Ji sakė, kad visa nutirpo iš 
nuostabos.
Iš tikro Akro reiškia aukščiausias, o polis miestas, pilis. 
Akropolis tinka ir graikų antikiniams miestams aptarti.
Per Kalėdas, skaitydama Glasgovo iš Bristolio univer
sitetų klasikinės graikų kultūros specialisto prof. 
H.D.F.Kitto “The Greeks” knygą, radau, ką reiškė 
graikams Akropolis. Tai - tvirtovė, religinis, politinis 
visuomeninis centras, o apie jį augdavęs miestas, kuris 
senesniais laikais buvo vadinamas Asty. Vadinas, Asty 
yra senesnis žodis negu Acropolis, ir tai yra miestas, kuris 
nepriklausomas, lyg kokia maža valstybė, o jos piliečiai 
galėjo būti vien tik graikai. To miesto, Akropolio, ben
druomenės įstatymai vadinosi Nomoi (namai ? ). Iš 
namų iš tikro išsinešam pirmuosius įstatymus. Atrodo, 
kad mes, lietuviai, iš anksčiau negu antikiniai graikai 
turime žodį pilietis, kuris reiškia apie pilį gyvenantį 
žmogų, ir ne tik apie pilį, bet mes esame juk visos 
Lietuvos piliečiai, o Lietuva mūsų Asty - Akropolis.
Galima priminti, kad antikiniai graikai turėjo mums 
visiems žinomus Atėnus ir Spartą. Kai kurie graikų 
istorijos specialistai teigia, kad žodis Atėnai nėra graik
iškas, nei dievaitė Atena nėra graikiškos kilmės. Žodis 
Atėnai buvo primestas kitataučių, kurie atėjo į Graikiją. 
Sparta lietuviškas žodis, nes ten ir gyveno visi spartuoliai. 
Bet grįžkime prie žodžio Asty. Romėnų istorikas Tacitus 
savo veikale Germania 98 m. po Kristaus rašo taip pat ir 
apie teritoriją, kurią vadina Aestii (Prūsijoje). Nuo to 
vardo mes ir vadiname save aistis - aisčiai, nors dar 
niekas nėra suradęs Aesti žodžio etimologinę reikšmę. 
Ką tas žodis reiškia.
Kai pasvarstai tą seną graikišką žodį Asty ir lotynišką 
aesti, tai taip ir pagalvoji, kad tie žodžiai panašūs, tai ir 
Tacito pavadinimas teritorijos Aestii gali reikšti tą patį 
ką ir Akropolis, tai yra vieta, kur gyventojai turėjo savo 
aukščiausią centrą. Iškasenos rodo, kad prieš 4-3 tūk
stančius metų Prūsija buvo tirštai apgyvendinta. Aišku, 
lietuviai ir latviai neatsiliko.

M.Barėnienė

Atsiprašome už klaidą
Šio numerio 12 psl. aukų skyriuje paskelbta, kad PLB 
Fondas parėmė ‘Europos lietuvį’ 5045 dol. auka.
Iš tikrųjų turėtų būti 50 dolerių.

Red.

1999m. vasario 7 d. Europos Lietuvis Nr. 3

- Įsivaizduoji, vakar, eidamas į medžioklę, pamiršau
pasiimti šautuvą. .
- Nemalonu, aišku. Ir kada tai prisiminei
-Deja, tik tada, kai padaviau žmonai kiškį...

- Ką jūsų sūnus ruošiasi daryti baigęs mokyklą ?
-Na, jei jis ir toliau taip mokysis kaip dabar, tai baigęs 
mokyklą jau galės gauti senatvės pensiją.

-Mažas sliekiukas verkdamas klausia:
-Mamyte, mamyte, o kur mūsų tėvelis?
-Neverk, kvaileli, tėtis su vyrais žvejoti išėjo.

Česlovas Valdemaras Obscarskas
VIENIŠAS MEDIS VANDENYNO PAKRAŠTY
Auga vienišas medis vandenyno pakrantėj,
Ten kur gimsta lietūs ir vėjas žvarbus.
Melsvi toliai bekraščiai. Vandenynas platus
Ir jo miglos geltonos apgobia krantus.

Taip su vėjais gyvena vienišas medis.
Baltų žuvėdrų klyksmas praskrenda pro jį.
Taip jam reikia kentėti vienatvę bekraštę,
Dieną naktį vis augt ilgesy ...

Platūs, oi platūs ervės horizontai!
Kas čia vienišą medį kosmose paguos.
Neapsakomu greičiu skrieja žvaigždynai,
Bet visata šalta, lyg sustingęs ruduo.

Vandenyno bangos vis daužo krantus.
Jo pakrantėj linguoja vienišas medis.
Nuolatiniai lietūs ir vėjas žiaurus
Užgesina visus aukšto medžio sapnus.

Vilkaviškio Kadetdra, atstatyta D. Britanijos lietuvių
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6 Europos Lietuvis Nr. 3 1999m. vasario 7 d.
Žinutės išsiųsta, žinutės gautos
Paul Goble

Sprendžiant iš politinių pasisakymų, atrodo, kad Rusijos 
kariniuose sluoksniuose ir Maskvoje pagaliau suvokta, kad trys 
Baltijos valstybės vis tik taps NATO narėmis. Bet, kaip ir 
1990-aisiais metais, kai Maskvos kariuomenės vadovai pa
sisakė, kad jie nesitiki, kad Estija, Latvija ir Lietuva vis dar bus 
Sovietų Sąjungos sudėtyje 2000-iesiems metams artėjant, taip ir 
dabar rusų generolų pasisakymus nelengva suprasti tiek šalies 
viduje, tiek Vakaruose gyvenantiems stebėtojams. Gruodžio 
29-ąją leitenantas Pavel Labutin, Leningrado Karinio miestelio 
vadovas, pareiškė ITAR-TASS agentūrai, kad jis atkūrė rusų 
armijos grupuotę ‘nukreiptą į Baltijos kraštų pusę’, kaip atsaką 
į ‘NATO plėtimąsi į Rytus ir į planus priimti Baltijos valstybes 
į šį bloką’.

Labutin pareiškimas rodo, kad jis ir jo karininkai planuoja 
reorganizuoti oro pajėgas ne tiek tam, kad galėtų sutrukdyti 
NATO plėtimuisi, bet daugiau tam, kad pasiruoštų tam laiko
tarpiui, kai Vakarų sąjungininkai netolimoje ateityje priims ir 
Baltijos kraštus. Užimdamas tokią poziciją, Generolas Labutis 
pasirodo kiek išsišokęs iš Rusijos politinio elito mąstymo. Bet 
būtent dėl to, kad jo pasisakymas tai ir atskleidžia, Labutino 
veiksmus labai skirtingai vertina ne tik Rusijos, bet ir kelių 
NATO valstybių apžvalgininkai. Nenuostabu, kad kai kurie 
Baltijos kraštų oficialūs asmenys supranta šios karinės 
grupuotės atkūrimą taip, kaip jie suvokė praėjusią vasarą 
surengtas Rusijos karines 
pratybas ‘Sugrįžimas į

‘Europos lietuvio9 redakcinė kolegija 
nuoširdžiausiai sveikina Stanislovą Starką, 
Birminghamo skyriaus pirmininką artėjančio 
gimtadienio proga ir linki jam ilgiausių metų 
bei stiprios sveikatos. Nedaug turime tokių 
tautiečių, gimusių vasario 16-ąją. Tikrai vien
intelis 1914-aisiais!

ji
1

3

pokalbiais su generolais ir rodė, kad generolai netikėjo, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva tuo laiku būtų Sovietų Sąjungos dalys.

Bet žymia dalimi, šio žemėlapio išspausdinimas turėjo 
visiškai skirtingą įtaką JAV mąstymui apie Baltijos kraštu 
nepriklausomybės siekį, nei atrodytų, akivaizdžiai sektų. 
Priešingai nei tai, jog toks žemėlapis būtų sustiprinęs daugelio 
vakariečių paramą Baltams, kai kurių komentatorių nuomone 
nereikėjo skaldyti Maskvos. Įvykiai parodė, kad Sovietų kar
iškiai tikroviškiau vertino realybę, nei politikai. Ir jei tai būtų 
suprasta tuo laiku, abi pusės būtų išvengusios atitinkamų 
sunkumų, su kuriais jos susidūrė. Labutin’o veiksmai, kurių jis 
negali imtis vienas, be vadovybės pritarimo, atrodo yra dar I 
viena žinutė apie Rusijos kariškių supratimą esamos padėties. 
Ir kaip 1990-aisiais, nuo to kaip ši žinia bus priimta, atrodo,! 
tai, turės lemiamos įtakos, Baltijos valstybių likimui 
ateinantiems keleriems metams.
Iš anglų kalbos vertė Darius Furmonavičius

Baltiją’, prie Baltijos valsty
bių sienų: tiesioginę grėsmę 
joms ir pastangas šantažuoti 
Vakaruose.

Kai kurie stebėtojai 
NATO sostinėse padarė 
panašias pastabas. Jie teigė, 
kad ši Leningrado karinio 
rajono reorganizacija yra 
tiesioginis iššūkis NATO ir 
kad Vakarų Sąjungininkai 
privalo į tai atsižvelgti. Dar 
daugiau, jie teigė, kad šis 
paskutinis poslinkis gali būti 
potencialus Įprastinių pa
jėgų Europoje susitarimo 
pažeidimas.

Tokie Baltijos ir Vakarų 
kraštų komentarai gali ver
sti NATO sostines, iš šių 
Labutino žodžių ir Rusijos 
veiksmų, padaryti kaip tik 
priešingas išvadas. Jeigu 
taip įvyktų, tai būtų įvykių 
prieš devynerius metus 
pasikartojimas. Vieną dieną 
po to, kai Lietuvos vyri
ausybė paskelbė atstatanti 
nepriklausomybę, Wash- 
ingtono laikraštis išspaus
dino žemėlapį, rodantį, kaip 
Sovietų generolai mato Eu
ropos saugumo architek
tūrą 2000-aisiais. Šis 
žemėlapis buvo sudarytas 
remiantis JAV gynybos de
partamento analitikų

Lithuanian Airlines

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

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

Flight reservations and enquiries 
Phone: 0181759 7323 

Fax: 0181 745 7346

—
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Labour Member of Parliament for Birmingham 
Selly Oak
House of Commons
London SW1A OAA
Mr. Stanislovas Starka
48 Willows Road
Birmingham B12 9QB
1 February 1999 
Dear Mr Starka,
I enclose a copy of the reply I received from Dough 
Henderson MP, Minister of State for the Armed Forces, 
about NATO expansion to include Lithuania.

I hope that this addresses the concerns that you raised 
in your letter and accompanying literature.

If you, or your members, have any further comments, I 
would be pleased to pass them on to the Minister on 
your behalf.

Yours sincerely,
Lynne Jones MP 

***
MINISTRY OF DEFENCE
MAIN BUILDING WHITEHALL
LONDON SW1A 2HB
MINISTER OF STATE FOR
THE ARMED FORCES
17 January 1999
Dear Lynne,
Thank you for your letter of 10 December 1998 which 
enclosed a further letter, dated 4 December, and accom
panying documents from Mr Stanislovas Starka of 48 
Willows Road, Birmingham, the Chairman of the Birm
ingham Branch of the Lithuanian Association of Great 
Britain, regarding Lithuania’s possible membership of 
NATO.

On the general issue, it is difficult to add anything to 
my earlier letter to you of 21st September. As I said 
then, the question of who might be invited to join the 
Alliance, and when invitations might be issued, is one for 
the Alliance as a whole. The Government participates 
fully in the debate and a wide range of factors must be 
taken into account. I cannot therefore say when further 
accessions might take place, or who will be invited. The 
Government is, however, unequivocal in its support for 
the enlargement process.

In these circumstances it would be impossible for the 
UK Government alone to develop a ‘formal plan to 
invite Lithuania to join NATO’, as Mr Starka wishes. 
Our outreach programme contributes significantly to the 
development of democratic defence structures and to 
interoperability between Lithuanian Armed Forces and 
NATO Armed Forces. This is of value in itself, but it will 
also contribute to Lithuanians integration into the Al
liance should an invitation be issued. Lithuania is also a 
very active participant in the ‘Intensified Dialogues’ be
tween NATO and all those countries who wish to join 
the Alliance. The statement made by the President 
Adamkus at the North Atlantic Council on 23 April, 
which Mr Starka attached to his letter, was an important 
element in these Dialogues, but by no means the only 
one.

In line with the policy set out by the Madrid NATO
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Summit in July 1997, we are also playing a full role in 
ensuring that NATO develops a consensus on enlarge
ment, based on the readiness of the Alliance for further 
enlargement and the wider impact on European secu
rity, as well as the readiness of the countries concerned. 
The points raised by Mr Starka either directly or in his 
accompanying documents all play a role in these discus
sions, although I should add in all fairness that they do 
not play an equal role. For instance, wedo not see 
NATO membership as an important means of generat
ing economic recovery. Lithuania is, however, a partici
pant in the EU enlargement process, which has the full 
support of the British Government.

There is, therefore, no question of Lithuania becom
ing a commodity on a counter where the great trades 
conduct their bargaining’. Russia has no veto on NATO 
enlargement. But neither is the enlargement of the 
Alliance directed against Russia, or any other State. 
Our aim is to maintain and enhance peace and security 
for every European State.

The current stage in the debate will be completed at 
the Washington Summit at the end of April. It would be 
wrong of me to make any predictions on the outcome of 
the Summit, or to raise any false hopes. But it would be 
equally wrong of me to suggest that the Washington 
Summit will be the end of the story. NATO enlarge
ment is a long-term process, in which Lithuania is 
already playing an important role.
; -Doug Henderson MP < - ---- *

Lithuanian House Ltd News
East Hampshire County Council has given permission 
for Headley Park “Sodyba” to be run as a hotel.

Instructions have also been received from the Hamp
shire Fire Service for the work necessary to meet the 
fire-safety requirements. The contract for this was 
signed 5 weeks ago but the raining weather and rerout
ing of the fire escape path did not allow the work to 
start on time.

The Board of Lith. House Ltd has also decided to 
include in the first stage of the changes the introduction 
of Calor gas for use in the kitchen and central heating 
to rearrange the fire-safety protection, reconstruct the 
kitchen and of the roof and to improve the water 
drainage system.

The Directors of Lith. H. Ltd.

| THE ANNIVERSARY OF INDEPENDENT | 
| LITHUANIA STATE |
| IN THE PRESENCE OF THE AMBASADOR OF g 
| THE REPUBLIC OF LITHUANIA | 

1 MUZA RUBACKYTE, PIANO J |
I I| MONDAY 15 MARCH1999AT 7.30 PM |
| WIGMORE HALL, 36 WIGMORE STREET, f 
i LONDON W1 f
| TEL. 0171-935 2141 g
| BOX OFFICE TICKETS 14, 12, 10, 7 į
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Mums rašo...
Gerbiami tautiečiai,
Mes, aš ir mano vyras, Stephan Collishaw, prieš šešis 
mėnesius atvykome gyventi į Nottinghamą. Mums kilo 
mintis, kad gyvenant Anglijoje, galėtume padėti Lietu
vai. Nusprendėme, kad geriausias būdas bus surinkti 
angliškų knygų ir įkurti biblioteką.

Pasirinkome Tauragę, mano gimtąjį miestą. Mano 
vyras ten pravedė anglų kalbos kursus 1997 metų vasarą, 
ir mus labai nustebino mokinių, ir mokytojų entuziaz
mas. Tačiau buvo akivaizdu, kad jie neturi pakankamai 
mokymo priemonių. Didmiesčiai toli, pirkti knygas 
brangu ir ne visi išgali. Tauragės rajono centrinėje bib
liotekoje knygų anglų kalba beveik nėra - viena lentyna ir 
keletas žodynų kitoje vietoje. Nei grožinės literatūros, 
nei metodinės medžiagos mokytojams nėra, jau 
nekalbant apie video ir adio mokomąją medžiagą. Sunku 
įsivaizduoti, kiek vargo patiria moksleiviai, norintys to
liau studijuoti anglų kalbą, ar kaip jaučiasi jauni mokyto
jai, atvykę iš didmiesčių dirbti į Tauragę.

Praėjusių Kalėų metu susitikome su Tauragės rajono 
švietimo skyriaus darbuotojais aptarti mūsų projekto, ir 
vėl mus nustebino didžiulis entuziazmas. Jie pasiruošę 
visokeriopai paremti mūsų idėją ir norėtų sulaukti 
bibletekos atidarymo jau sekančią vasarą.

Taigi, mes turime įvykdyti mūsų pasižadėjimą - surinkti 
ir nugabenti į Tauragę 7-10 tūkstančių knygų, ir mes 
tikimės tai padaryti iki šių metų liepos mėnesio.

Todėl kreipiamės į visus tautiečius - paremkite šį mūsų 
planą paaukojant nebenaudojamas knygas, audio, video 
kasetes, žurnalus etc.

Lauksime Jūsų idėjų ir paramos adresu:
1 Rambers Close
Colwick
Nottingham
NG4 2DN

Su pagarba,
Marija Marcinkutė

Lietuvių grįžimo į Tėvynę Informacijos centras
Iš laiškų mūsų informacijos centrui galime aiškiai jausti, 
kad dar toli gražu neišblėsę aistros dėl turto susigrąžin
imo. Vieni dar teiraujasi apie jau pasibaigusius terminus, 
kiti bando rasti atsakymą, kodėl reikalai nejuda į preikį, 
nors prašymai tarsi buvo paduoti laiku.

Dėl terminų, deja, pagal esamą padėtį visus turime 
nuvilti, kad jie pasibaigė dar 1997 12 21. Vėliau, kaip 
skelbėme, buvo nutarimas, pagal kurį visi kreipiąsi dėl 
Lietuvos pilietybės atstatymo iki 1997 12 31 ir paliudiję 
tai pažymomis iki 1998 12 31 gali būti laikomi laiku 
padavę prašymus nuosavybės atstatymui. Šiuo metu 
paskutinis žimonas terminas yra 1999 05 01, bet jis nus
tato laiką, iki kurio galima pateikti nuosavybę patvirti
nančius dokumentus , bet ne patį prašymą, kuris jau 
turėjo būti paduotas anksčiau.

Bet štai keletas ištraukų iš siūlomų NUOSAVYBĖS 
TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 
ATKŪRIMO ĮSTATYMO pakeitimų projektų:

10 straipsnį papildyti 4-a dalimi ir ją išdėstyti taip:

1999m. vasario 7d. Europos Lietuvis Nr. 3 9
„Piliečiai, praleidę nustatytus terminus susigrąžinti 

turtą, per 3 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo 
dienos pateikia prašymus atkurti nuosavybės vteises į 
žemę, mišką ir vandens telkinius miesto (rajono) žemėt
varkos skyriui, o į gyvenamuosius namus, jų dalią, bu
tus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus miesto 
(rajono) savivaldybei ar kitai vyriausybės įgaliotai insti
tucijai. Šiems piliečiams nuosavybės teisės į žemę, 
mišką ir vandens telkinius atkuriamos visais įstatyme 
numatytais būdais, jeigu prašymas paduotas iki apskri
ties viršininko įsakymu nustatyto termino piliečių valios 
dėl nuosavybės teisė būdo keitimo patvirtintose teritori
jose rengti žemėtvarkos projekrus, o jeigu prašymas 
paduodamas po nustatyto termino - atlyginant verty
biniais popieriais. Nuosavybės teisės į gyvenamuosius 
namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties 
pastatus atkuriamos atlyginant vertybiniais popieriais. 
Šios įstatymo 4 dalies nuostatos taikomos piliečiams, 
jeigu nuosavybės teisės į turtą neatkurtos kitiems šio 
įstatymo 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.”

Projektą teikia: Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Saulius Pečeliūnas.

Ir kitas:
2. 10 straipsnį 4 dalį pakeisti ir išdėstyti taip:
,,4.Piliečiams praleidusiems terminus paduoti prašy

mus susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą, nuosavybės 
teisės atkuriamos, jeigu nuosavybės teisės į šį turtą 
neatkurtos kitiems šio įstatymo 2 straipsnyje 
nurodytiems piliečiams. Kai šiuo atveju piliečiams pagal 
jų prašymus nekilnojamąjį turtą galima atkurti, bet tas 
nekilnojamasis turtas jau privatizuotas, už jį atlyginama 
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į iš
likusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme nurodytais 
būdais, išskyrus pinigais.”

3.10 straipsnį papildyti 5 nauja dalimi ir ją išdėstyti 
taip:

,,5.Piliečiai, kurie praleido nustatytus terminus 
paduoti prašymus dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį 
turtą atstatymo, o nuosavybės teisė į tą turtą jau at
statytos kitiems šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytiems 
piliečiams turi teisę iš šių asmenų gauti kompensaciją 
teismine tvarka.”

Projektą teikia: Seimo Kaimo reikalų komiteto 
pirmininkas V. Lapė.

Taigi, iš visko sprendžiant, diskusijos nuosavybės 
tema dar tęsis.
Su pagarba,
Direktorius Žilvinas Beliauskas

Rašykite aiškiai

Skaitytojai kartais rašo laiškus redakcijai, prašydami in
formacijos, adresų, ar pan. Pasitaiko, kad administrato
rius negali atsakyti, nes pavardė neišskaitoma, adresas 
neaiškus. Taip pat primename, kad siųsdami čekius ar 
pašto orderius, pažymėkite kam jie skirti, t.y.: 
“Lithuanian House Ltd.”.

Administratorius
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LSS Europos rajono apžvalga. Pabaiga. Pradžia Nr. 2 
Skautavimas Lietuvoje yra naujoviškas ir turi kitokius 
reikalavimus. Jiems išeivijos pagalbos nereikia, bet 
ryšiai su Lietuvos skautais yra laikomi.

Aplankėme skautus Lietuvoje vasaros metu. Vasaros 
stovykloje Sodyboje turėjome gerbiamą viešnią v.s. Al
iną Dvoreckievę iš Vilniaus. Tryse (Seserijos atstovė ps. 
Kristina Harmes, Brolijos atstovas s. Vincentas O’Brien 
ir aš) aplankėme labai puikiai suorganizuotą VIII 
Tautinę stovyklą Massachusetts JAV rugpiūčio 
pabaigoje, kurioje dalyvavo arti 800 išeivijos lietuvių 
skautų. Tenai sutikome seniai pažįstamus draugus, kaip 
buvusi nottinghamiškį Romą Juozelskį ir jo puikią lietu
višką šeimynėlę.

Gerai sutvarkytos Patyrimų laipsnių programos skau
tams knygelės, parvežtos iš JAV-jų, buvo išdalintos 
skautams kandidatams D. Britanijoje, kad jie pilnai 
pasiruoštų duoti skautišką priesaiką 1999 m. Taip pat 
atsivežėme lankstinukų iš JAV apie lietuvišką skau- 
tavimą, kurie buvo išstatyti DBLS Tarybos suvažiavimo 
metu Wolverhamptone pereitų metų spalio mėn. Šie 
lankstinukai bus pateikti visiems lietuvių veiklos cen
trams D. Britanijoje.

Sekančių metų vasaros stovykla įvyks Lietuvių sody
bos skautų kalnelyje liepos mėn. 24-31 d.d. Paskau- 
tininkė Kristina Markevičiūtė-Harmes sutiko būti 
stovyklos vedėja. Plačiau apie stovyklą bus paskelbta 
vėliau. Sekantis LSS Europos Rajono vadijos posėdis 
įvyks 1999 m. kovo mėn. 13 d. Londone,, kur. bus 
smulkiau svarstoma šių metų programa.

Baigdama noriu nuoširdžiai padėkoti visiems ben
dradarbiams, kurie suteikė pagalbos ir galimybės atlikti 
man užduotas pareigas.

Didelis ačiū mūsų Garbės nariams, skautų rėmėjams 
ir kitiems, kurie per eilę metų teikė mums moralinę ir 
finansinę paramą, be kurios tikrai nebūtume galėję tęsti 
skautiškos veiklos. Šis darbas, dirbant ir padedant ki
tiems, teikia man bei tiems, kurie yra skautavę ir skau- 
tauja kartu, lietuviškos draugystės šilumą, sugyvenimą ir 
pasitenkinimą.

Visuomet budžiu!
1998m. ‘Vytauto ir Birutės9 vardo vasaros stovykla
Pajamos £ Išlaidos £
Registracija 2568.00 Maistas 1117.65
Aukos 840.50 Programa 859.46

Apdraudimas 286.00
Dušai 49.00
Telefonas 20.00
Vanduo ir elektra 40.00
Kuras 84.96
Valymo reikmenys 47.25

* Paštas 33.99
Sodybos Jeep 35.00

Skautininkei iš Lietuvos kelionės išlaidos ir kt. 
£200.00. Palapinėms, virtuvės reikmenims, svečių 
priėmimui ir kt. £600.00

DBLS CV ir LNB Direktorių Valdybos nuoširdžiai 
sveikina Lietuvių Namų viešbučio vedėjus Rimą ir Rai
mondą Zajankauskus gimtadienių proga.

'Jfao&ndžioi bueifatoute in fanto M įfomi& 
džicuc^tomė^ Cietooičfa^ arijint,-
imcc. 7oi dan uiewz Cietoocf^ėn ič&z&y&jitM' in 

todete totonome ccž&ietufje. *l/i~ 
fra4in&t^e įjcuun padėti in duciiame 

uadouėčicc4s.
&ėfaiė& in &ueifato&.

Viso pajamų £3408.50; išlaidų £3373.31
Likutis £35.19 keliamas į LSS Rajono iždą.

LSS Europos rajono vadija

'Kon*ečija& 'Piotedto
^ietooo^ ^etpcMifab luietrino in mofaio 
TfttoiAtnoA,
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Kronika
Britų - Lietuvių vaikų fondas
Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono psichoterapijos 
(psychotherapy) skyriaus vaikai atsiuntė šią nuotrauką, 
dėkodami Britų - Lietuvių Vaikų Fondui už dovanas.

Vaikų Fondo koordinatorė Lietuvoje R.Solominienė 
I atsiuntė spaudos iškarpų apie britų pagalbą. Viename 
1 straipsnyje, pavadintame “Padovanojo gyvenimą”, 
įrašoma apie dviejų anglų širdies chirurgų - Mr.Marcus 
J Haw ir Mr.Richard Cope - vizitą Vilniaus Universiteto 
j ligoninės Santariškių širdies chirurgijos klinikoje, svečiai 
j atliko dvi labai sudėtingas operacijas kūdikiams. Ope- 
I motos abi mergaitės su sunkiomis širdies ydomis - viena 
į 6 dienų, o kita - 5 mėnesių. Operacijos truko 5 valandas 
į ir kainavo po 8000 US dolerių. Pinigais parėmė labdaros 
| fondas “Status”.

Dabar mažylės yra intensyvios priežiūros skyriuje.
Fondo Sekretorė

i “Pasaulio Lietuvio” naujas redaktorius
jPLB Valdybos leidžiamo “Pasaulio Lietuvio” naujas 
1 redaktorius yra Arvydas Reneckis ir nauja administra- 
1 tore Laima Zavistauskienė. “Pasaulio Lietuvio” redakci
jos ir administracijos raštinės yra Lemonto Pasaulio Li- 
I etuvių Centro patalpose:
j Pasaulio Lietuvis

14911 127th Street
j Lemont IL 60439

USA
Itel.: +630 257 8714
lfax: +630 257 9010
I
j

LITHUANIAN 
FOLK DANCE 
FESTIVAL ~ 2000

Ruošiama Toronte, Kanadoje, 2000-ųjų metų birželio 
30 - liepos 2 d.d. Pradėti finansų telkimo ir kiti organi
zaciniai darbai. Meno vadovais sutiko būti Rita ir

'S*Juozas Karasiejai. Lietuvių tautinių šokių institutas 
ragina visas tautinių šokių grupes užsiregistruoti iki 
1999 m. vasario 16 d., kad būtų galima kuo greičiau 
pradėti derinti paruoštą programą su tiksliais šokėjų 
skaičiais. Lapkričio pradžioje grupėms buvo išsiųsti 
registracijų lapai. Juos prašoma grąžinti 
R.J.Karasiejams, 2364 Adena Ct., Mississauga ON, 
L5A IRI. Telefonas 905-279-9079. Negavę lapo gali 
registruotis pažymėdami grupės pavadinimą, vadovo 
pavardę ir pilną adresą bei telefoną, grupėje esamus 
skyrius (vaikų, jaunių, jaunų veteranų, veteranų) ir 
tuose skyriuose dalyvaujančių šokėjų skaičius.

Dešimtmetis Chicagos naujajai Lietuvių buveinei
Chicagos vakarų ir pietvakarių lietuvių įvykdytas pro
jektas - prieš dešimt metų Lemonte įsteigtas Pasaulio 
Lietuvių centras. Visapusišką pasisekimą liudija nepa
prastai judri veikla, augimas, plėtimasis ir apskritai - 
patrauklumas, jaukumas, sava aplinka.

Nors šio užmojo pradžia buvo sunki, tačiau atsirado 
žmonių, kurie suprato, kad jau pribrendo laikas šioje 
apylinkėje įsigyti nuosavą lietuvišką buveinę, kuri burtų 
ir vienon šeimon jungtų po šias plačias apylinkes 
pasklidusius lietuvius jų pagrindiniam tikslui - jų pačių, 
vaikų bei vaikaičių lietuviškas iškilimui ir taip ap
sisaugotų nuo paskendimo svetimųjų jūroje. Užmojo 
įgyvendinimui buvo pasirinktas jau seniai mūsų įprastos 
aukos būdas, kuriuo mes iki šiol laikėme visą lietuvišką 
veiklą: bažnyčias, organizacijas, spaudą, radiją, mokyk
las, stovyklavietes. Stebėtinai greitai sudėjome pinigus, 
pasinaudodami reta proga, labai patogioje vietoje, tin
kamu laiku, prieinama kaina nupirkome buvusios ku
nigų seminarijos didžiulį pastatą kartu su 16 akrų 
sklypu, jį pertvarkėme, papuošėme ir jau dešimt metų 
juo naudojamės. Centro visokeriopas vystymasis par
odė, kad jo tikrai labai reikėjo.

B. Nainienė

Informacija grįžtantiems į Tėvynę

Vilniuje nuo praėjusių metų rugsėjo veikia Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos centras. Atsakymų į 
įvairius su šiuo svarbiu žingsniu susijusius praktinius ir 
teisinius klausimus galima kreiptis šiuo adresu ; Ged
imino pr. 24, Vilnius, LT 2600, Lietuva.
Tel: (370 2) 313 623 \
Fax: (370 2) 313 624
Centro direktorius
Žilvinas Bieliauskas
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Aukos ‘Europos lietuviui’
PLB Fondo parama - 5045 dol.
Po £10 aukojo: Mrs. H.Vaicekauskas, 
LLisius, KJankus, AJ.R.Putce, Mrs. 
R.Švalkus, V. ir E. Andriulis. £7 
aukojo V.Vasaitis. Po £5 J.Ashbourne, 
A. Valentą, V.Lukšys, J.Kandelis, 
A.Gudelis, A.Bruzgys, R.Gustainis, 
Mrs. B.Mockaitis, A,Važgauskas, 
A.Surblys, A.Kadžionis, Mrs. 
A.M.Waylen, Mrs. R.Jaloveckas. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Kronika
Derby
Pranešame, kad š.m. vasario 28 d. 
DBLS Derby skyrius rengia Vasario 
16-osios minėjimą, kuris įvyks 
ukrainiečių klube 27 Chamwood St., 
Derby 14.00 vai. Paskaitą skaitys Br. 
Zinkus. Po minėjimo įvyks metinis 
DBLS Derby skyriaus narių susirinki
mas. Bus renkami skyriaus valdomieji 
organai bei atstovas į metinį DBLS bei 
LNB suvažiavimą. Visus narius, 
akcininkus ir visus, kuriems rūpi lietu
viškieji reikalai, maloniai kviečiame 
gausiai dalyvauti. Galima bus pasi
vaišinti kava.

Sk Valdyba
Manchesteris
Parengimai ML klube
Vasario 16 ir Kovo 11 minėjimas įvyks 
vasario 20 d., 17.00 vai.

DBLS Manchesterio skyriaus 
susirinkimas įvyks kovo 6 d., šeštadi
enį, 17.00 vai.

Klubo ir skyrių valdybos* * *
Trys Manchesterio skyriaus nariai gy
dosi ligoninėje - Ark. Podvoiskis, J. 
Šablevičius, A. Bendžius - linkime 
jiems greitai pasveikti.
Nottinghamas
DBLS Nottinghamo skyrius latvių 
klube vasario 27 d. 15.00 vai. rengia 
Vasario 16-osios minėjimą. Kartu bus 
paminėta Kovo 11-oji. Bus paskaita. 
Galima bus pasivaišinti arbata su 
užkandžiais. Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti.

Sk. valdyba

Britų - Lietuvių vaikų fondas
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dovan
otus 425 svarus, už kuriuos įsigijome 
labai reikalingų priemonių darbui su 
kurčiais ir neregiais vaikais. Visi 
žmonės yra Dievo vaikai. Negalios 
vaikams ypatingai reikia paspirties ir 
atramos. Vieni laimi teikdami pa
galbą, kiti laimingi tą pagalbą gavę. 
Tepadeda Dievas visuose geruose 
Jūsų darbuose.
Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių 
Ugdymo Centras.
Aukos
Bendros aukos Ixmdono svetainėje - 
£22.70
A.Rowland, Warrington - £20
K.B.Mockaitis, Yorks - £10
V.E.Andriulis, Škotija - £10
Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas. 
Aukas maloniai kviečiame siųsti: 
British - Lithuanian Childrens Fund, 
21 The Oval, Hackney Road, London, 
E2 9DT. Tel. 0181 579 4657.

A.A. Povilas Žvirblis savo palikime 
paskyrė Britų-Lietuvių vaikų fondui 
200 svarų.

Fondo Sekretorė

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

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 stay 3 nights/ SAT night. Max stay 3 mnths.j 
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.
Eccles
Vasario 14 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor- 
don Hampshire GU35 8TE 

Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėj^ 
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 -į 
Bethnal Green, Central Line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas! 
0115 982 1892.
Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais -11.15 vai.

-
£264.00 incl.tax j
£279.00 incl.tax

£266.00 incl.tax
£279.00 incl.tax I
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