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DBLS C V pirmininkas Juozas Levinskas atidaro iškilmingą 
Vasario 16-osios minėjimą Londone, Lietuvių Namuose

VASARIO 16-oji LONDONE
įkvepiančia vilties diena ateities kartoms, kovo
jančioms už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. 
1949 metais Vasario 16-ąją partizanai sukūrė Laisvės 
Kovų Sąjūdį, kurio penkiasdešimtmetį šiandien min
ime. Vadovybę sudarė nepriklausomos Lietuvos 
karininkai. Vyčio, Didžiosios kovos, Vytauto, Tauro, v
Dainavos, Žemaičių, Kęstučio, Algimanto, Prisikėlimo 
partizanų apygardos apsijungė į vieningą šiaurės rytų, 
šiaurės vakarų ir Nemuno karinių sričių vadovybę, 
kurios vadu išrinktas pulkininkas J. Žemaitis. 
Smulkesnė organizacinė struktūra glaudžiai siejosi su 
Lietuvos Katalikų bažnyčios parapijomis. Daugelis za
kristijonų ir kunigų talkininkavo partizanams. Parti
zanas Juozas Lukša - Daumantas, prasilaužęs pro 
geležinę sieną, atnešė savo liudijimus bei dokumentus, 
kad Lietuva tebekovoja, prašė radijo laidų į kraštą bei, 
deja beviltiškai, Vakarų valstybių paramos. Juozas 
Lukša - Daumantas lankėsi senuosiuose Lietuvių Na
muose, Ladbroke Gardens 1-2 ir susitiko su diplomatu 
Petru Varkala, architektu Klemesn Tamošiūnu, kitais 
lietuviais. Apibūdindamas partizanų kovų reikšmę, 
Darius Furmonavičius pasakė, kad jos žymia dalimi 
pagelbėjo pasiekti Lietuvos valstybės inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimo politikos suformulav
imo. Kita Vasario 16-oji - labai svarbi data šiuolaikinės 
Lietuvos istorijoje - buvo Sąjūdžio Lietuvos moralinės 
nepriklausomybės paskelbimas 1989-aisiais Kaune, 
Muzikiniame teatre. Sąjūdis ragino lietuvius pasijusti 
nepriklausomais žmonėmis, laisvais savo krašto kūrė
jais. Visame krašte vyko iškilmingi minėjimai. Daug 
kas tą dieną suprato - Lietuva bus vėl nepriklausoma 
valstybė. Tauta suvokė vienybės reikšmę ir Vasario 
16-oji vedė į Kovo - 11-ąją, kuomet demokratiškai

Š.m. vasario 16-ąją Londono ir apylinkių lietuviai sug
ūžėjo į Lietuvių Namus, kur Didžiosios Britanijos Li
etuvių Sąjungos Centro Valdyba surengė ta proga 
skirtą iškilmingą paminėjimą ir priėmimą. Dalyvavo 
Lietuvos Respublikos Ambasadorius Justas Paleckis su 
žmona Laima, Ambasados kolektyvas, DBLS Garbės 
narys Petras Varkala su žmona Melita, DBLS direkto
riai Juozas Levinskas su žmona Bernadeta, Klemensas
Tamošiūnas, Darius Furmonavičius su žmona Rūta , 
Jaras Alkis su žmona Žydra. Šventinį minėjimą pradėjo 
DBLS Centro Valdybos pirmininkas Juozas Levinskas. 
Savo kalboje pasveikinęs visus lietuvius Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės proga, 
Pirmininkas pabrėžė, kad šiemet sukanka penkias
dešimt metų nuo Laisvės kovų Sąjūdžio įsikūrimo 
1949-aisiais vasario 16-ąją. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė ragina lietuvius per šią Vasario 16-ąją 
prisiminti Lietuvos laisvės kovas. DBLS Pirmininkas 
Juozas Levinskas pakvietė politologą, DBLS direktorių 
Darių Furmonavičių perskaityti ta proga skirtą 
pranešimą. Darius Furmonavičius, kalbėdamas apie 
Vasario 16-osios pareiškimo reikšmę, sakė, kad 
Vasario 16-oji yra vienijanti tautą diena, Lietuvos 
laisvės kovų simbolis. Ši diena Lietuvos istorijoje tapo

L. Paleckienė, M. Varkalienė, J. Paleckis, J. Levinskas 
Vasario 16-osios minėjime Lietuvių namuose Londone
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somos Lietuvos valstybės atkūrimą. Šią dieną, sakė 
Darius Furmonavičius, ištieskime vieni kitiems 
rankas, atleiskime vieni kitiems klaidas ir eikime 
vienybės keliu. Prisiminkime, kad visi mes esame, visų 
pirma, lietuviai. Po pranešimo DBLS CV Pirmininkas 
Juozas Levinskas pakvietė sveikinimo žodžiui Lietu
vos Respublikos Ambasadorių Justą Paleckį. Pasveik
inęs visus susirinkusius Vasario 16-osios proga, Am
basadorius pasidžiaugė Lietuvos laimėjimais, tuo 
pačiu pažymėdamas, kad, deja, praėjusių metų 
pabaigoje pasijautė tam tikra įtampa Lietuvos ir An
glijos santykiuose. Daug lietuvių nepagrįstai prašo 
politinio prieglobsčio Anglijoje. Lietuvos požiūris į šį 
reiškinį yra nepalankus, susirūpinimą pareiškė ir 
britai. Iškilmingoji dalis buvo baigta Tautos himnu.

Po pertraukos pasirodė praėjusiais metais atkurtos 
Maironio mokyklos mokiniai, sudainuodami mokyk- v
los himną ‘Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka’. 
Sekė ‘Gimtinės’ koncertas. Ypatingai įstrigo anglo, 
pramokusio lietuvių kalbos, kankliavimas. Mokyklinį 
eilėraštį padeklamavo Pranskūnas. Po koncerto 
DBLS Pirmininkas Juozas Levinskas pakvietė

Gimtinės ansamblio kanklininkas Chris Last

susirinkusius atsigaivinti vyno taure, pasivaišinti šau
niųjų šeimininkų suruoštais valgiais.

Sekančią dieną Londono lietuvių bažnyčioje kun. J. 
Sakevičius laikė DBLS CV užprašytas pamaldas už 
Lietuvą.

ELR
Gimtosios žemės šviesa
(Tęsinys. Pradžia Nr. 1,2,3)
Nekilnojamojo turto ten už keturis milijonus svarų. O 
viskas prasidėjo nuo rinkliavų, nuo aukų, nuo noro 
kažką turėti savo, lietuviško. Teko dirbti skyriaus 
pirmininku, buvau paprašytas pereiti į tarybą, porą metų 
buvau tarybos pirmininku, netgi Britanijos lietuvių 
sąjungos pirmininku...

- O Lietuvos žemė vis švietė akyse ir širdyje?
- Man į Lietuvą atvykti anais laikais buvo neį

manoma, netgi pavojinga, nes buvau įsivėlęs į gynybos 
pramonę. Reikėjo saugotis tam tikrų 
ryšių, kad nekiltų nemalonumų mano 
giminėms Lietuvoje, kad nebūtų jiems 
daromas spaudimas. Aš net nesusir- 
ašinėjau su savo artimaisiais. Kai kas dėl 
to man priekaištauja, bet aš žinojau, ką 
darau, ir, manau, elgiausi teisingai.

- Bet prasidėjo Sąjūdis...
- O mes nebuvome tikri, kas tai yra. 

Gal paprasčiausias burbulas, gal kažką 
sumanė komunistai pasauliui mulkinti? 
Tuo metu į Britaniją atvyko grupė 
filosofų, kuriems vadovavo profesorius 
Bronius Genzelis. Nutarėme su jais susi
tikti ir išsiaiškinti, ar tai burbulas, ar ne. 
Parengiau krūvą klausimų. Genzelį pak
lausė: ar Sąjūdis turėtų reikalauti absoli
učios nepriklausomybės, ar tiktai 
ekonominės? Filosofai čia pat susig

inčijo, ir aš supratau: vadinasi, gerai, jei ginčijasi, viskas 
gerai - išeitį rasim. Tik viena baimė: žmonės gali staiga 
užsidegti ir staiga suliepsnoti! Lietuva kartais gali 
nukentėti - juk dar okupacija, juk dar Sibiro ledai 
neištirpo! Ir nesusigaudėm, kiek padėt, o kiek 
nepadėt?! Bet įvykiai taip smarkiai rutuliojosi, jog 
galvoti nebebuvo kada - reikėjo dirbti. Tik laiko klausi
mas, kada Lietuva pasiskelbs nepriklausoma.

- Ir kada patraukėt į Lietuvą?
- Pirmas tai 1989 m. padarė mano sūnus Markus 

Gintas. Jis tada buvo studentas, dalyvavo Pasaulio lietu
vių kongrese Vokietijoje, Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Ten buvo ir delegatų iš Lietuvos, kurie jį prišnekino 
važiuoti į Lietuvą, į “Lituanikos” stovyklą. Paskambino 
man ir pasakė: “Važiuoju”. Mes bijojome, sakyčiau, 
labai bijojome. Bet neprieštaravome. Juk važiuoja su 
Didžiosios Britanijos pasu.

Tęsinys sekančiame Nr.

Programą atlieka Maironio mokyklos auklėtiniai
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BLOGIS BUS NUGALĖTAS
Seimo Pirmininko V. Landsbergio kalba 
Iškilmingame Seimo posėdyje, 1999 m. sausio 13 d.
(Pabaiga. Pradžia Nr. 2, 3)
Du nusikaltėliai, atvedę Vilniuje tomis dienomis užpuo
likus ir kartu su jais užgrobę bei išvogę popieriaus 
sandėlį, prieš keletą metų atsipirko menkutėmis kelių 
šimtų litų nuobaudomis ir net gavo Lietuvos pilietybę. 
Vienas aršiausių perversmininkų, smogikų organizato
rius, jau atsėdėjęs du neilgus terminus, nors yra užsienio 
pilietis, taip ir liko neišsiųstas į tėvynę. Į nurodytąjį 1996 
m. kaltinamųjų sąrašą nepateko kažkur nubyrėję A. 
Petrauskas, V. Savinas, B. Makutinovičius, Č. Visockis, 
A. Monkevičius, V. Roščinas, V. Razvodovas. Daugelis 
bylos kaltinamųjų neapklausti, nes pasislėpę arba pri
dengti kitose valstybėse. Jų atžvilgiu Sausio 13-osios 
byla išskirta ir grąžinta tardymui papildyti, taigi trejetą 
metų vis dar pildoma. Rusijos teisėsauga, nepaisant jos 
pripažįstamo sunkaus kaltinimo valstybės perversmu ir 
esamos tarpvalstybinės sutarties dėl teisinės pagalbos, 
nerodo nuoširdžių pastangų padėti teisingumui. 
Tikėkimės, kad Lietuvos teisingumas rodys nuoširdžias 
pastangas patraukti atsakomybėn ir kitus kaltinamuo
sius, pavyzdžiui, išvykus jiems iš priedangos šalies į 
užsienį. Precedentas labai gerai žinomas.

Kalbame apie atsakomybę, todėl tenka dar grįžti prie 
pagrindinės figūros. Anuometinis KGB vadas 
V.Kriučkovas atsiminimuose rašo, kad 1991 m. sausio 
10 d. M.Gorbačiovas, po daugelio ankstesnių posėdžiav
imų ta tema jo kabineto siaurame rate davė nurodymą 
jam, Kriučkovui, ir dviems jėgos ministrams, D. Jazovui 
ir B.Pugo, panaudoti prieš Lietuvą karinę jėgą. Kaip 
prisimename, tą pačią dieną Lietuvos Aukščiausioji 
taryba gavo ultimatumą - pripažinti SSRS Konstituciją 
galiojančia Lietuvoje, tiksliau tariant, paneigti Neprik
lausomybės aktus ir stoti į Sovietų Sąjungą.

M.Gorbačiovas savo atsiminimuose laikosi legendos, 
neva “nežinojęs”; jis sako, kad ligi šiol neišaiškinta, kas 
davė komandą. Tačiau jis cituoja KGB veteranų knygą 
“Alfa”, kurioje sakoma, jog jau sausio 7-ąją (t.y. pirmąją 
kainų pakėlimo dieną!) specialiosios grupės karininkai 
N. Golovatovas, A. Mirošničenko ir L Orechovas buvo 
Vilniuje ir “rengė numatomą čekistinę-karinę op
eraciją”. Toje knygoje dar teigiama, kad veiksmų planą 
parengė KGB štabas Vilniuje ir “Pabaltijo karinė apy
garda”, kad “Alfos” pavaldumui buvo perduotos jėgos iš 
Pskovo desantininkų divizijos ir Vilniaus OMON’o. 
(Tai Boleslovo Makutinovičiaus, dabar besislapstančio 
Rusijoje, būrys). Pats Gorbačiovas atseit, pavedęs Kri
učkovui, Jazovui ir Pugo tik “stebėti padėties raidą”, 
kuomet jų kariniai daliniai jau buvo siunčiami prieš 
Lietuvą.

Visi meluoja, tik nežinia, kurie daugiau. Ir nežinia, 
koks teismas surengtų akistatą viens kitą kaltinantiems 
Kriučkovui ir Gorbačiovui? Beje, nekenktų ir trijų ak
istata: Michailo Gorbačiovo, Vladimiro Kriučkovo ir 
buvusio KGB generolo bei vado Vilniuje Romualdo 
Marcinkaus. Kolegos kagėbistai rašo, jog tai čia buvo 
rengiamas veiksmų planas. Vyriausiasis kagėbistas li
udija, jog planuota ir nuspręsta Maskvoje pas M. Gor-
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DBLS CV ir LNB Direktorių 
Valdybos nuoširdžiausiai sveik
ina kun. dr. S. Matulį, MIC gim
imo dienos proga, linkėdamos 
gerbiamam Nottinghamo 

‘Židinio’ vadovui kuo geriausios 
sveikatos ir pačių ilgiausių metų!

Kun. dr. S. Matulis, MIC, Aušros Vartų Marijos Not
tinghamo ‘Židinio’ vadovas su šeštadieninės mokyklos 
mokinukais Ieva Furmonavičiūte ir Luku Vaižgantu ir 
dr. R. Furmonavičiene, vedančia lietuvių kalbos 
pamokėlę

bačiovą. Išties, Lietuvos arba Haagos teismas dar turi 
ką veikti.

Istorija ir literatūra kada nors bene įstengs pažvelgti 
dar į vieną sielos kampelį, kurio turinys galėjo nulemti 
naudingesnę, šviesesnę įvykių raidą po Sausio 13-osios. 
Artimi M. Gorbačiovui žmonės dabar prisimena, kad 
apie sausio 15-ąją jis norėjęs vykti pats į Vilnių, pasakyti 
kalbą čia, šioje salėje, apgailėti, kas įvyko ir pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. Kiti ‘draugai’ atkalbėjo. Tai 
yra, žmogus pats nesuvokė, jog tėra tas vienintelis būdas 
atrodyti padoriai ir toliau dalyvauti kuriant istorijos 
vyksmą. Bet Michailas Gorbačiovas nebuvo Kitokios 
Ateities sąjūdžio dalyvis. Gorbačiovas liko Maskvoje, 
praeityje, ir tą pačią dieną nuėjo j praeitį.

Sukruvinta Lietuva žengė į ateitį.
Koks idealas, kokia šviesa vedė tuos nepaprastus 

mūsų žmones? Be abejo, laisvė.
O ką reiškia laisvė? - juk būna ir toks klausimas.
Laisvė daryti gera, tikriausiai. O jei kartu ateina laisvė 

daryti bloga? - tąsyk turime mokytis atskirti, pasirinkti.
Lietuva mokosi gyventi laisvėje. Tai sunku, tai 

vargina. Bet kitaip išvis nieko nebūtų.
Tegul mūsų darbuose dalyvauja prisiminimas tų 

žmonių, tų gyvybių, kurios buvo atiduotos už Lietuvos 
laisvę.
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Lietuvos Laisvės ir Demokratijos garantas
Euroatlantinės grupės vakarienėje - susitikime su JAV 
kongreso nariu Christopher Cox Lietuvą atstovavo Am
basadorius Justas Paleckis, o Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą sekretorius Klemensas Tamošiūnas ir direktorius 
Darius Furmonavičius. Christopher Cox yra didelis Lietu
vos draugas, aktyviai rėmęs Lietuvos nepriklausomybę, o

JA V Kongreso politikos komiteto pirm. Christopher Cox, 
DBLS direktorius politikos reikalams Darius Furmonav
ičius ir DBLS sekretorius Klemensas Tamošiūnas

dabar siekiantis Lietuvos NATO narystės antrojoje plėti
mosi bangoje, kuri bus skelbiama 1999-ųjų balandžio mė
nesį. Labai gerą klausimą uždavė Lietuvos Ambasadorius 
Justas Paleckis. Christopher Cox atsakė, kad Lietuvos 
NATO narystė tėra tik laiko klausimas.

Po Euroatlantinės grupės vakarienės DBLS Vi
cepirmininkas Klemensas Tamošiūnas ir DBLS Direktorius 
Darius Furmonavičius kalbėjosi su JAV kongresmenu 
Christopher Cox. Klemensas Tamošiūnas iškėlė Karaliauči
aus demilitarizacijos svarbą Europos saugumui ir stabilu
mui. Kongresmenas Christopher Cox pasakė, kad jis 
pasiūlė prieš keletą metų ir kongresas priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią Rusijos armijos išvedimo ir Karaliaučiaus 
krašto. Darius Furmonavičius, padėkojęs Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms už paramą Lietuvos nepriklausomy
bei, ir JAV kongreso nariui Christopher Cox už aktyvų 
rėmimą Lietuvos NATO narystės siekiui, paklausė, ką 
Jungtines Valstijos daro, kad NATO politika Baltijos val
stybių atžvilgiu butų koherentiška. Jungtinių Amerikos 
Valstijų nuomone, kas ir aiškinama sąjungininkams, 
NATO išplėtimas į Baltijos valstybes nekelia jokios grės
mės Rusijai.

Darius Furmonavičius

DBLS Manchester™ sk. pirm. Arkadijus Podvoiskis 
kreipėsi į savo parlamentarą Tony Lloyd, prašydamas 
Britų vyriausybės išplėsti prekybinius santykius su Li
etuva. EL spausdina Tony Lloyd atsakymą į kreipimąsi. 
Tony Lloyd Esq MP 
House of Commons
London SW1A OAA
Thank you for your letter to Peter Mandelson of 23 
November on behalf of Arkadius Podvoiskis, Chairman 
of the Manchester branch of Lithuanian Association in 
Great Britan. I am replying in view of my responsibility 

for enlargement issues in the DTI.
The UK is a firm supporter of EU enlargement, in

cluding the accesion of Lithuania when it is ready. The 
European Commission Progress Report, published on 6 
of November, highlighted the considerable progress to
wards EU membership made by Lithuania over the past 
year. The UK believes the Report is an encouraging and 
fair assessment of Lithuania’s progress.

Lithuania remains an important market to the UK in 
Central and Eastern Europe. In 1997 Lithuania was the 
largest UK export market among the Baltic States, with 
exports totalling £106.2 million, an increase of 27% over 
1996. However, in common with a number of the UK’s 
export markets, the nine months to the end of Septem
ber this year have shown a decline in exports to Lithua
nia (£88.5 million) compared to the same period last 
year (£101.2 million). Causes for this downturn include 
the strength of Sterling and - more recently - the wide
spread financial and economic turmoil caused by the 
Russian and South East Asian crises.

You will be pleased to hear that Lithuania, together 
with the Estonian and Latvian markets, is - for the first 
time - to be included in new two year DTI trade and 
investment promotion initiative to be launched in early 
February 1999 by Brian Wilson, the Minister for Trade. 
Although the new initiative will have the Polish market 
as its principal focus, the format of the initiative - which 
is largely sector-based - will allow us to include adjacent 
markets where there is a common sectoral interest. For 
Lithuania, this will principally include: apparel, food 
processing and packaging machinery, transport infras
tructure and tourism.

An integral part of this new initiative is an expanded 
outward mission programme. In the coming year, there 
are plans to have eight missions to the Baltic States 
region, at least five of which will include Lithuania as 
part of the visit programme. In addition, there will also 
be a DTI-supported UK group exhibiting at the region’s 
principal agricultural fair - AgroBalt ’99 - in Vilnius in 
May 1999. There are also provisional plans to mount an 
“All-British Week” in Vilnius during the latter part of 
1999; this will follow similar successful events in Riga in 
October 1997 and Tallinn in October 1998.

Recent examples of DTI’s Baltic promotion have been 
the “Business in the Baltic States” series of regional 
workshops and a successful single-sector seminar in Lon
don last month which focused on the business opportuni
ties in these markets for UK companies in the building 
materials sector. This included a presentation by senior 
Lithuanian business representatives of the Senukai 
Group of companies. The seminar was mounted in part
nership with the Export Action Centre for Building 
Materials. The EAC plans to make a fact finding mission 
to Lithuania in April 1999. I

As you can see the UK is working with Lithuania to 
both countries’ benefit. We will firmly push for Lithua
nia’s inclusion in negotiations for accession to the EU, 
when Lithuania is ready. This will mean Lithuania ad
dressing as soon as possible the remaining areas identi
fied as weaknesses in preparations for EU accession, and 
keeping up the excellent progress made in 1998.
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Sąvadavimo pinklės
Kazys Baronas
„Netikėkite pažadais”- skelbia lenkiški, rusiški, rumu
niški užrašai geležinkelio stotyse, oro uostuose bei šiaip 
viešose vietose. Taip norima Rytų Europoje apsaugoti 
jaunas moteris nuo vilionių į „auksinius Vakarus” 
geriems uždarbiams, nes tikrovėje pažadėtus slaugių, 
padavėjų ar indų plovėjų darbus reikia apmokėti labai 
brangia kaina, patekus į sąvadautojų pinkles.

Vokietijos spauda rašė, kad veikia taptautinės organi
zacijos, kurių tikslas - ginti jaunas moteris nuo tokio 
išnaudojimo.

Pagrindinis Berlyno konferencijos klausimas buvo 
kova su sąvadavimu. Hamburge posėdis buvo pavadintas 
„Kova su moterų prekyba”. Abiejose konferencijose 
buvo konstatuota, kad moterys, atvežtos į Vokietiją ir 
kitus vakarų Europos kraštus, bijo bendradarbiauti su 
teisėtvarka.

Ar moterys žino, į kokį pavojų jos patenka visiškai 
svetimame krašte su turistine viza ar slapta pervežtos per 
sieną ? Taip, vienoms iš anksto žinoma, kad teks verstis 
seniausiu pasaulyje amatu, tuo tarpu kita dalis neturi 
jokio supratimo. Tiesa, daugelis moterų jau savo kraštu
ose buvo viešuose namuose. Hamburgo kriminalinės 
policijos nuomone, jos tikisi Vakaruose geriau uždirbti. 
Deja, uždarbis priklauso nuo sąvadautojų, nes tik maža 
dalis uždarbio patenka į prostitutės rankas, kadangi 90 
procentų sąvadautojas pasiima už kelionę, maistą, kam
barį ir t.t. Kitos. moterys žino, kad teks šokti naktinio 
klubo scenoje, tačiau neįsivaizduoja, kaip naktinio klubo 
savininkas ketina jas išnaudoti.

Miuncheno dienraštis “Sūddeutsche Zeitung” rašė, kad 
Hamburgo teismas nuteisė Latvijos pilietį 13 metų kalėti. 
Jis atveždavo net paaugles į Vokietiją ir priversdavo jas 
dirbti viešuose namuose. Vieną 20-metę, pažadėjęs 
įdarbinti valytoja, jis slapta atvežė į Hamburgą ir per
leido už 1,5 tūkst. dolerių turkui sąvadautojui. Kitai 
16-metei latvei jis parodęs net santuokos liudijimą. Voki
etijoje jis liepęs savo tautietei kasdien uždirbti 300 - 400 
dolerių, grasindamas sužaloti jos motiną jei at
sisakysianti. Kai mergaitė negalėjo kasdien įteikti 
reikalaujamų pinigų, latvis mergaitę perdavė kitam są
vadautojui. Jis iš visų moterų atimdavo pasus. Teisme 
moterys bijojo ką nors pasakyti, atsimindamos grasin
imus.

Pradėti vykdyti tam tikri nutarimai. Policija, suėmusi 
moteris be paso ir apsigyvenimo leidimo (kas penkeri 
metai, gavęs naują Kanados pasą, turi kreiptis į apskrities 
viršininko įstaigą, prašydamas leidimo apsigyventi, - 
K.B.), laikinai palieka organizacijos globoje. Tuo duo
damas apsigalvojimo laikas, kad be baimės teisme li
udytų prieš sąvadautojus. Kol vyks teismas, moterys būtų 
policijos apsaugoje. O po teismo ? Aišku siunčiamos į 
tėvynę, ten bijoti sąvadautojų keršto. Dvi prostitutės 
grąžintos į Maskvą ir Petrapilį buvo nužudytos. Nagrinė
tas ir kitas klausimas - moterims įsteigti kursus, išmokyti 
amato, vėliau duoti laikiną darbo leidimą. Tik sutaupiu
sios kiek pinigų, moterys būtų atgal siunčiamos. Bet, kita 
medalio pusė: Rytų Europos moterys, ar net eksprosti- 
tutės, sužinojusios apie tokias sąlygas, pradės plūsti į
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Vakarus visais galimais keliais, sudarydamos dar dau
giau rūpesčių teisėtvarkai.

Mano nuomone, Rytų Europos (taip pat ir -vidurio) 
prostitucijos šaknų reikia ieškoti socialiniame.gyven- 
ime. Tik turtinga vakarinė dalis gali padėti neturtingai 
rytinei Europai ir tuo išgydyti šią pavojingą žaizdą. 
Nemanau, kad Europos parlamento paskelbti 1999 
“Tarptautiniais metais prieš moterų prievartą” ką nors 
padės. Geri norai ir pokalbiai bus įsegti į kokią nors 
parlamento bylą ir padėti į stalčių.

Ir lietuvaičių taip pat pateko į vokiečių policijos 
rankas. Iš Lietuvos jos atvežtos į Berlyną, Hamburgą, 
skirstomos “darbams” į kitus Vokietijos miestus ar net 
Olandiją, Belgiją. Netoli mano gyvenamo Heidelbergo 
miesto, policija patikrino vieną naktinę užeigą ir rado 
lietuvių. Vienai pavyko pabėgti iš sąvadautojų ir 
pasiprašyti policijos pagalbos.

Ar jos buvo lietuvaitės,- sunku pasakyti. Policijos 
pranešimu, visos turėjusios Lietuvos pasus, tad ir tau
tybė spaudoje rašoma “Litauerinen”.

Mūsų tautiečiai spaudoje ir asmeniškai dažnai pa
siskundžia, jog Lietuvoje dingsta ne tik paprasti, bet ir 
įvardinti laiškai su juose siunčiamais pinigais.

Vengiant suaktyvintų muitinės tarnybų padarinių, 
būtų gerai per „E.L.” skaitytojus painformuoti apie 
Lietuvos Vyriausybės nutarimus, kurie leidžia mui
tininkams atplėšti laiškus ir konfiskuoti siunčiamus 
pinigus.

„Lietuvos Aidas” (Nr. 21) vasario 2d. išspausdino 
straipsnį, kuris puikiai apibūdina esamą padėtį. Manau, 
būtų įdomu visą ar dalinai straipsnį pateikti „E.L.” 
puslapiuse.

K Kaktavičius
Šiaulių teritorinės muitinės pareigūnai praėjusių metų 

pabaigoje pradėjo aktyviai dirbti Šiaulių apskrities cen
trinio pašto pervežimų skyriuje. Per tris patikrinimus 
rasta apie 15 įvertintų laiškų, kuriuose buvo siunčiami 
pinigai. Dauguma jų siųsti iš Anglijos.

Patikrinimus išprovokavo apmokytas šuo
Kaip vakar “Lietuvos Aidui” sakė Šiaulių teritorinės 

muitinės viršininkas Vytautas Bredulis, atrodo, ši
auliečiai šioje srityje lyg ir kolumbai. Pradžia buvusi 
neįprasta: jų kinologas su šunimi apsilankė pašte prie 
geležinkelio stoties. Kadangi šuns, apmokyto dirbti su 
organinėmis medžiagomis, reakcija buvo netikėta, at
plėšė voką. Pasirodė, kad jame, be laiško, buvo pinigų.

Nutarta tikrinti laiškus. Ir neapsirikta: pasirodė, jog 
tokie laiškai atkeliauja nuolat. Muitininkams aptikti 
pinigus padeda šunys, kurių jie turi porą.

“Mūsų šunys pagal testus patys geriausi, kas pusę 
metų vežami į Vokietiją patikrinti. Jie labai aktyvūs, 
stiprūs”,, - pasakojo LA muitinės vadovas V.Bredulis.

Didžiausia laiške rasta suma - 600 svarų sterlingų
Šiaulių teritorinės muitinės geležinkelio posto 

viršininkas Arūnas Kirdeikis tiesiogiai susijęs su įvert
intų laiškų tikrinimu Šiaulių apskrities centrinio pašto 
pervežimo skyriuje. Iš čia laiškai ir kitos siuntos patenka 
į visą apskritį. »

5



6 Europos Lietuvis Nr. 4 1999m. vasario 21 d.

Kaip sakė A.Kirdeikis, laiškus su pinigais atpažįsta 
beveik nesuklysdami, nereikia nė šuns. Visi jie įvertinti. 
Vokai dažniausiai su kietinančia medžiaga, pinigai nere
tai būna sulenkiamo atviruko viduje, netgi aplenkti folija, 
kuri apsaugo nuo rentgeno spindulių.

Iš viso šiauliškiai muitininkai jau išėmė iš laiškų 1570 
Anglijos svarų sterlingų, 680 JAV dolerių ir 100 
litų.Bendra suma - 13 500 Lt. Visi pinigai konfiskuoti. 
Didžiausia viename laiške rasta suma - 600 svarų ster
lingų. Ir visa tai rasta tik per mėnesį. Pavyzdžiui, sausio 
26 d. šešiuose laiškuose aptikta 1370, o sausio 28d. - 388 
svarai sterlingų.

A. Kirdeikis sakė, kad jie turi teisę taip elgtis, tai jiems 
leidžia 1995 m. gegužės 19 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 
717, pagal kurį draudžiama siųsti kai kuriuos daiktus, 
tarp jų ir pinigus. Jis taip pat minėjo 1996 m. gegužės 6 d. 
Vyriausybės nutarimą Nr. 538, kuris leidžia konfiskuoti 
taip siunčiamus pinigus.

Pareigūnas mano, kad pinigus laiškuose dažniausiai 
siunčia jauni žmonės iš Anglijos, kur jie tikriausiai uždar
biauja. Gal tai susiję su kalbos nemokėjimu, gal nežino, 
kaip išsiųsti piniginę perlaidą, gal bando sutaupyti. Muit
inės geležinkelio posto viršininkas nori visus gera
noriškai įspėti, kad ateityje niekas taip nesielgtų, nes taip 
padaroma “meškos paslauga sau ir artimiesiems, patiri
ami nuostoliai”.

Ar galima be adresato atplėšti laišką?
O kaip su laišku? Ar taip nepažeidžiamos piliečių 

privatumo teisės? A. Kirdeikis tvirtina, kad pačių laiškų 
jie neskaito, jie bus perduoti adresatui. O surašytą aktą 
gaus ir siuntėjas, ir gavėjas.

Pasak Šiaulių apskrities centrinio pašto direktoriaus 
Petro Veignerio, taip yra pažeidžiamos žmogaus teisės. 
“Aišku, blogai, kad žmonės pinigus siunčia laiškuose, bet 
tai reikėtų nustatyti kitokiais būdais. Dabar net informa
cijos atžvilgiu žmogus tampa nesaugus, jokio slaptumo. 
Manau, kad be laiško savininko, voko atplėšti nevalia”, - 
sakė P. Veigneris.

Laiškus tikrina ne tik šiauliečiai v
Šiauliškiai muitininkai, pradėję tikrinti laiškus, tiksliai 

nežino, ar jie vieni taip daro. A. Kirdeikis sakė girdėjęs, 
tačiau garantuoti neaglįs, kad anksčiau įvertinti laiškai 
buvo tikrinami Vilniuje, tarptautiniame pašte. Kiek jam 
teko girdėti, dėl to žmonės buvę labai nepatenkinti.

Kai Šiaulių teritorinėje muitinėje panorau pasikalbėti 
su laiškų, kuriuose buvo rasti pinigai, gavėjais, man buvo 
atsakyta trumpai: „Tokių adresų negausite, tai - konfi
denciali informacija”. Ar neprieštaraujama patiems sau? 
Juk laiško turinys taip pat konfidencialus.

O kur dedami konfiskuoti pinigai? Muitinės viršininko 
pavaduotojas Edmundas Blažys sakė, kad visi jie pateks į 
valstybės biudžetą. Reikia manyti, kad laiškai, nors ir be 
pinigų, pasieks adresatus.

Ar taip nepažeidžiamos žmogaus teisės? Gali būti, kad 
netyčia bus atplėštas ir toks vokas kuriame pinigų tikrai 
nėra. O juk laiškai įvertinti.

Dėl Stasio Kasparo kabinėjimosi
Europos rajono skautų vadės Vidos Gasperienės 
redaguojamo to jaunimui skirto laikraštėlio „Lynes”

Kasparas.
A. a. Eimučiui Šovai skirtame nekrologe esu suminėję 

kai kuriuos dalykus, kurie turėjo sunkinti velionio darbe 
sąlygas. Kasparas priekaištauja man, kad su pagieža jam; 
kalbąs „apie kažkokias komandas, teismus, kažkokiu: 
akcijų procentus ir t.t. Vieną to nekrologo ketvirtadal 
panaudoti, kad jis galėtų išlieti savo neapykantą an 
Britanijos lietuvių jaunesnės kartos bedruomenės, kurios 
jis labai nemėgsta”. Baigia jis savo tiradą tvirtinimu, kai 
aš mokąs kitus laikytis spaudos etikos, bet pats jos nesi 
laikąs tame nekrologe. Tai esanti gėda.

Skaitau tą savo rašytą nekrologą ir ieškau, kur či< 
būčiau prasilenkęs su etika. Ar kokius nors įvykius 
iškreipiau? Ne. Ar kokius nešvarius žodžius naudojau' 
Ne. Neparašiau nei taip, kaip V. Gasperienės nekrologi 
matome, kad velionis staiga pasidarė toks geras, bet vi 
dėlto kai kam, ypač jaunimui, nepataikė į koją. Tie mane 
minimi įvykiai visiems žinomi, tik S. Kasparo atmintis 
matyt, bus sušlubavusi, nes jis sako, kad aš net su pagiež: 
kalbąs apie kažkokias komandas, teismus, akcijų procen 
tus ir t.t. Vadinas, jis tokių dalykų neatsimena. Tai ga 
reikia jam priminti? Galiu jam čia dar pasakyti, kad si 
pagieža ir neapykanta nieko nedarau, ne mano būdas.

Kai su didžiule pompa prisistatė ta Kasparo dabar jai 
užmiršta komanda ir pareiškė suvažiavimų išrinkta 
DBLS-LNB centro valdybai: jūs pasitraukit, mes daba 
perimsim, tai tikrai turbūt ne aš vienas pasibaisėjau, kai 
mūsų lietuviškoje bendruomenėje gali vykti tokie da 
lykai. Kas gi čia, sakau, atsitiko, kad 50 meti j 
demokratiškais pagrindais veikusiai organizacijai im: 
diktuoti keli savo komandą sudariusieji asmenys?

Šitaip įsakinėti kai kas galėjo stalinistinėmis ir hitlei į 
inėmis sąlygomis, tik tai mūsiškei komandai labai trūki 
vieno dalyko, kad klusniai butų jai atiduota viskas: au 
tomatų.

Ar Kasparas lauktų, kad aš entuziastiškai papločiau ta 
komandai? Matyt, taip.

Argi ten tikrai buvo ir jaunimo? Rodos, kad visi tei 
surašytieji suaugę, kai kas gal ir peraugęs. Tai Kaspara 
gali neraudoti dėl jaunimo, kurio komandoje nebuvo.

Galiu pasakyti šia proga Kasparui apie tariamąją savi| 
neapykantą jaunimui. Prieš nemaža metų primygtina 
kalbinau DBLS vadovybę, kad pasiūlytų suvažiavimu į 
kandidatais į centro valdybą du jaunuolius, kurie atrod 
pajėgūs dirbti visuomeninį darbą. Vienas buvo išrinkta 
ir daug metų sėkmingai ir nuosekliai dirbo. Ne sėdėjo i 1 
laidė liežuvį ar kabinėjosi prie kitų, bet dirbo. Kitas tu į 
dabar prieš keletą metų ėmėsi visuomeninės veiklos.

Ar Kasparas tikrai neatsimena ir teismo, apie kurį ji į 
rašė „Tėviškės Žiburiuose”, kad gindamasi DBLS centr | 
valdyba išleidusi 15 000 svarų lietuvių visuomenės pinigt 
DBLS Sodybos skyriaus valdyba tada nepriėmė nariai 
kelių asmenų, kurie būtų padėję išrinkti komandos a' į 
stovus, o tie suvažiavime balsuotų taip, kaip komand 
norėtų. „Lynes” Nr.14 redaktorė V.Gasperienė yr ■ 
paaiškinusi, ko vertas buvo tas DBLS Sodybos skyrių 
dėl kurio ir į teismą bėgiota. Tada turėjęs daug nari 
tasai skyrius buvo pajėgus nulemti centro valdybe 
rinkimus, kaip jie rašė. Pagal ją, jis buvo gera kort į 
rankose /a big stake/. Taigi mirusių ir gyvųjų Britanijc 
lietuvių visuomeninis turtas ir jo likimas buvo dedam*
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ant gerų kortų, kurias norėjo perimti neaiškių tikslų 
siekiantieji. Nuostabu, kad dėl teismo visi kaltino ir 
dabar gerai prisimena du jaunuolius, o tų trijų subren
dusių ir peraugusių niekas nemini. Pirmuoju pareiškime 
teismui ėjęs dabar jau centro valdyboje gąsdina kitus 
narius, kad turėsiąs suvažiavime 400 balsų ir perimsiąs.

Tada stengtasi padidinti ir Londone 1 skyrius su tokia 
pat intencija, ir Mančesteris ryžosi sutraukti į krūvą visus 
mažesnius apylinkės skyrius, kad į suvažiavimą, jeigu bus 
toks nusiteikimas, bus galima eiti jau apsišvietusiems 
komandine dvasia ir perimti viską balsais ir pasinaudoti 
tomis DBLS surinktomis LNB akcijomis padaryti taip, 
kaip trokštantieji valdžios ir galimybių norės.

Suvažiavime komanda iš pradžių dar ožiavosi - demon
stratyviai išmarširavo iš salės. Kitą kartą visas jos 
karingumas subliūško, kai jai buvo parodyta, kad taip 
visa grupe einant nieko nebus.

Taigi, gera korta turi nuspręsti likimą mūsų visų, 
mirusių ir susenusių 50 metų darbo, triūso, vilties. Taip 
vertinamas tų suaugusių, subrendusių ir perbrendusių 
viduriniosios kartos žmonių, kurie sakosi esą baigę aukš
tuosius mokslus, kompiuterių ekspertai su daugybe tal
entų. Ką sakyti?

Tai tie visi erzeliai ir intrigos sunkino Eimučiui Šovai 
darbą. Šitai aš ir pasakiau nekrologe. Ir Kasparo 
kabinėjimasis prie manęs nepagrįstas. Jis, matyt, baisiai 
troško prisikabinti, bet 
neturėjo stipresnės pro
gos. Turbūt pykčiui pra
siveržti ir pagrindą jam 
būsiu sudaręs, nes dėl jo 
palaido šlykštaus liežu
vio buvau priverstas su 
laiškeliu grąžinti 
kalėdinį-naujametinį 
sveikinimą, tai jis, 
matyt, ir šokosi kabintis 
nors prie to nekrologo, 
nors čia bandydamas 
viešai sudoroti mane.

Kai kalbama apie 
nekrologus, taigi ir apie 
mirusius asmenis, su 
kuriais atsisveikinti jie 
ir rašomi, priminsiu 
įdomią Kasparo laiky
seną. Gyvo jis gali 
nekęsti kiek tik pajėgia, 
ėdė ir Šovą pakanka
mai, o kai žmogus 
miršta, tai Kasparui jis 
pasidaro tikras krišto
las, kai jis rašė viename 
nekrologe. Dabar irgi, 
teigiamai vertindamas 
„Lynes” V.Gasperienės 
rašytą a.a.E.Šovos 
nekrologą, jis rašo: 
„Skaitai ir jauti, ką mes 
praradome jo as-
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menyje”. Ar tokį elgesį reikėtų laikyti nereikšmingu 
veidmainiavimu, noru įtikinti gyviesiems, lietuvių vi
suomenei, kad štai koks aš vis dėlto geras, ar reikėtų 
klausti kun. dr. J.Sakevičių, kaip jis išaiškintų savo il
gamečio parapijos pirmininko dviveidiškumą?

K.Barėnas
Ar Melas Turi Ilgas Kojas ?
Š.m. ‘Lynes’ Nr. 35, S. Kasparo patalpintame straip
snyje ‘Londonas gali užtrenkti duris lietuviams’, S. Kas
paras rašo: ‘Gana įdomus dalykas šio skyriaus (Lietuvių 
Namų) įsisteigimas. K. Tamošiūnas praeitą vasarą bū
damas Lietuvoje, dalyvaudamas vienoje konferencijoje, 
D. Britanijos naujuosius ateivius iškoneveikė: Būtų 
geriau kad jų nebūtų D. Britanijoje’.

Pirmiausia, aš, būdamas praeitais metais Lietuvoje, 
jokioje Konferencijoje nebuvau. Buvau tik pakviestas 
dalyvauti ’’Lietuvai Pagražinti Draugijos” pobūvyje. Aš, 
būdamas svečiu, pateikdamas savo apibūdinimus apie 
D. Britanijos lietuvius, pastebėjau, kad mes per 50 metų 
neturėjome iš Lietuvos naujų emigrantų į D. Britaniją, 
kaip kad kiti kraštai. Todėl mūsų Bendruomenė nyksta. 
Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo į Angliją 
atvyko apie 1500 naujų lietuvių. Būtų gerai, kad Britų 
Vyriausybė, leistų jiems čia pasilikti.

K Tamošiūnas

Airlines

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

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

VILNIUS 
dep. 13.15 —

HEATHROW
arr. 15.15

HEATHROW 
dep. 16.15 — VILNIUS 

arr. 20.05
Sunday

VILNIUS 
dep. 12.50 —

HEATHROW 
arr. 14.50

HEATHROW 
dep. 15.50

VILNIUS 
arr. 19.40

Flight reservations and enquiries 
Phone: 0181 759 7323 

Fax: 0181 745 7346
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Šveicarijos Lietuvių bendruomenėje
Šveicarijos lietuviai kasmet švenčia Vasario 16-ąją 
Berno miesto restorane, suvažiuodami ta proga iš viso 
krašto.

Ilgametis Šveicarijos Lietuvių bendruomenės 
pirmininkas dr. Vaclovas Dargužas-Andreas Hofer taip 
papasakojo apie bendruomenės reikalus apsilankius 
Berne prieš Naujuosius metus: senoji imigracijos karta 
išeina amžinybėn, tačiau bendruomenė pasipildo naujai 
atvykusiais žmonėmis - daugiausia tai lietuvaitės, 
ištekėjusios už šveicarų, ar gabūs studentai, dalis kurių 
pasiliks dirbti šiame krašte.

Dr. Vaclovas Dargužas aktyviai seka įvykius Lietu
voje, metus dirbo Lietuvos garbės konsulu Šveicarijoje, 
Šveicarijos vyriausybės pavedimu ne kartą lankėsi 
Tėvynėje. Jis, žymus veterinarijos gydytojas, Vilniaus 
universiteto garbės daktaras, padovanojęs universiteto 
bibliotekai neįkainojamos vertės senovinių Lietuvos 
žemėlapių kolekciją.

Žymia Šveicarijos Lietuvių bendruomenės ilgamečio 
pirmininko veiklos dėka Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų 
piliečiams buvo panaikintos vizos į Šveicariją.

‘Anksčiau turėjome daug problemų. Įvairūs banditai 
ir kagėbistai vizas lengvai nusipirkdavo Rygoje, o 
akademinis jaunimas, dėstytojai, bendruomenės svečiai 
mėnesių mėnesiais turėdavo laukti eilėse. Šiuo metu 
šios problemos nebeliko. Kiekvienas lietuvis gali laisvai 
atvykti ir išvykti iš Šveicarijos. Tai buvo pasiektą per 
parlamentinę Baltijos kraštų draugų grupę Pro 
Balticum’, kuri taip pat pasiekė daug kitų gerų dalykų 
Baltijos valstybėms.

‘Lietuvai reikia atlikti velnių ‘medžioklę’. Juršėnas 
sako, kad Lietuvoje vyksta raganų medžioklė, tačiau, 
velnius tikrai reikia išgaudyti’ - taip apie padėtį Lietu
voje atsiliepia dr. Vaclovas Dargužas. ‘Pašalinus senus 
kagėbistus, ir vieną-kitą susikompromitavusį valdininką 
iš Lietuvos valdžios struktūrų, kiti išsigąs ir dirbs 
geriau’.

Ilgametė Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės sekre-

Dr. Vaclovas Dargužas su žmona Ruth savo namuose Thune.

Ilgametė Šveicarijos Lietuvių bendruomenės sekretorė ir 
iždininkė p. Irena Kaestli drauge su dr. Rūta Furmonav- 
ičiene savo bute Berne.

tore, buvusio Šveicarijos Konsulo Lietuvoje žmona apie 
Šveicarijos lietuvių reikalus taip pasakojo: ‘vyksta 
neišvengiamas procesas. Mūsų karta jau iškeliauja, ją 
keičia jaunesnieji. Daugelio naujųjų atvykusių mes nė 
nepažįstame’.

p. Irena Kaestli gyvenimas labai įdomus. Jos vyras 
dirbo šveicarų Charge d’Affairs Kanadoje, Jugoslav!- ’ 
joje, kituose kraštuose. Sugrįžus į Šveicariją, p. Irena 
aktyviai įsijungė į bendruomenės veiklą.

Ypač, deja, ramias dienas temdo ilgai besitęsianti 
byla. Kauno miestas niekaip nenori grąžinti p. Irenos 
Kaestli - Augevičiūtės tėvų namo. Jos tėvelis pik. dr. J. 
Augevičius - žymus Lietuvos gydytojas, karo ligoninės 

steigėjas. Deja, Kauno miestas privatizavo 
namą, nepaisant Lietuvos - Šveicarijos draugi
jos protestų ir pakartotinų prašymų sugrąžinti jį 
teisėtai paveldėtojai. Pardavė jį butais tame 
name gyvenantiems nelietuvių kilmės 
žmonėms. Šveicarijos vyriausybė rūpinasi savo 
krašto gyventojų turto atgavimu. Lietuvai 
turėtų būti didelė gėda, kad priimdama Šve
icarijos vyriausybės milijoninę pagalbą, niekaip 
nesugeba sugrąžinti jos piliečiams teisėtai prik
lausančio turto. Kauno miestas turėtų nedel
siant peržiūrėti neteisėtą privatizavimo 
sprendimą, kuris buvo padarytas prieš kelis me- I 
tus, negalint atvykti į posėdį paveldėtojai dėl 
ligos. Manyčiau, kad tokios nedovanotinos klai
dos nedaro garbės nei Kauno miestui, nei Li- ] 
etuvai. Tiek namai, tiek žemė turi būti sug- | 
rąžinti teisėtiems savininkams, nesvarbu, kur

■ jie begyventų, juo labiau, jei yra lietuviai.
D. Furmonavičius
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Teigiamas lietuviškos kultūros žmogus
Tasmanijoje/Australija/ gyvenantis Algimantas P. Taškū- 

|nas parengė „Rinkinį”, kuriame surašyta 1200 lietuvių 
įkalboje nereikalingų skolinių. Jie visai nereikalingi, nes 
■kiekvienas toks svetimas žodis turi vieną, o kartais net 

kelis lietuviškus atitikmenis. „Rinkinį” išleido australų 
tgrupė „Lithuanian Studies Society at the University of 
Tasmania”, kuri leidžia nuo 1987 m. tarptautinį žurnalą 

■„Lithuanian Papers”. Viskas tai daroma Algimanto
dėka. Jis yra to universiteto dėstytojas.

„Rinkinys” tuoj pat buvo išpirktas. Jį įsigijo Anglijos, 
Australijos, Kanados valstybinės bibliotekos. Tuoj pat jį 
įsigijo Japonijos ir Italijos kalbų tyrinėtojai. Leis ir antrą 

I laidą.
Autorius Algimantas P. Taškūnas gyvai reiškėsi ir 

j „Europos Lietuvyje” Barėno laikais. Visada domėjosi 
viskuo. Tai šviesus, teigiamas, nusipelnęs kultūros žmo
gus.

Tokie į mūsų kalbą įbrukti svetimžodžiai yra vadinami 
§ „barbarizmais”. „Barbaroj” yra graikiškas žodis. An
tikiniams graikams, išgirdus svetimą kalbą, atrodydavo, 
kad jie sako „bar-bar”. Romėnai pasisavino iš graikų 
žodį „bar-bar”, taip pat „barbarais” vadino tautas, kurios 
kalbėjo kita, ne lotynų kalba.

Prieš karą Lietuvoje mūsų didieji kalbininkai Jonas 
Jablonskis, Kazimieras Būga, Antanas Salys, Pranas 
Skardžius ir kiti valė lietuvių kalbą nuo lenkiškų, rusiškų, 

, vokiškų barbarizmų. Angliškų barbarizmų dar nereikėjo 
(tada vyti iš lietuvių kalbos.

Man atrodo, kad komunistų laikais kažkaip nebuvo 
pastebimi spaudoje rusiški barbarizmai. Lietuvių kalba 
buvo niekinama per mokslo ir visuomenines įstaigas, 
vėliau net nuo vaikų darželio skiepyta ta svetima kalba. 
Lėtai, bet atkakliai siekta tikslo. Dabar Lietuvos spau
doje siautėja angliški barbarizmai su lietuviškomis 
galūnėmis.

Mikalojus Daukša prieš 400 metų rašė, kad lietuvių 
tauta gali būti gyva tik „...labiausiai išlaikymu ir varto- 

’ jimu savo kalbos, kuri didina ir laiko visuomenę, jos 
santaiką ir brolišką meilę”. 

M
M. Barėnienė

Skautiškuoju keliu
Aukos gautos 1999 m. skautiškai veiklai:
p.Irena Gerdžiunienė, Bradford© “Vyčio” klubo 
pirmininkė, pravesdama klube loteriją Naujųjų Metų 
proga gautą £65 pelną paaukojo LSS Europos Rajono skau
tiškai veiklai.
p. Vladė Šližienė, gyvenanti Derbyje, “Budėkime” ir skau
tiškos veiklos rėmėja, paaukojo £100.

j
LSS Europos Rajono vadija, sesės ir broliai nuoširdžiai 
dėkoja jiems už šią gausią paramą.

Česlovas Valdemaras Obscarskas

Napoleono armijai, kurioj buvo šeši šimtai tūk
stančių karių, 

Lengva buvo nuo Tilžės pereiti Nemuną, 
Net nepaskelbus karo Rusijos Carui.

Paskui Napoleonas, persikėlęs per Nemuną, 
Trumpam laikui sustojo Vilniuje į. 

Ir toliau žygiavo į Smolenską. - ;
Netoli Maskvos, Borodino kaimely, 

Įvyko didžiulis mūšis, 
Kuriame žuvo (80 000) aštuoniasdešimt tūk

stančių karių
Iš abiejų pusių : rusų ir prancūzų.

Po to, Napoleonas įžengė į padegtą Maskvą, 
Kurioj išbuvo penkias savaites 

Ir nutarė grįžti atgal į Prancūziją, 
Nes Rusijos caras nepasirašė su juo taikos.

Atėjus žiemai, jis su visa armija 
Traukėsi atgal į Prancūziją. 

Besitraukiant nuo šalčio žuvo 
Visa Napoleono armija, 

Ir tik su keliais kareivių likučiais Napoleonas 
Laimingai pasiekė Paryžių gruodžio 18-tą dieną, 

Taip žuvo visa Napoleono kariuomenė.

Autoriaus pastaba: čia yra žurnalistinis reportažas, 
parašytas eilėraščio forma, o ne lyrinis eilėraštis.

Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos 
ir Lietuvių namų bendrovės

Visuotiniai suvažiavimai
įvyks

1999 m. balandžio 24 - 25 d. d.

Lietuvių namuose ••'ff
17 Freeland Rd., London W53HR

Registracija: 10.00 vai.

DBLS suvažiavimo pradžia: 13.00 vai. 
LNB suvažiavimo pradžia: 17.0(Tyal.

DBLS ir LNB Direktorių valdybos
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Kronika
Wolverhamptonas
1999 m. sausio 24 d. Wolverhamptone, Antano Petke
vičiaus namuose ‘Fistral’ kun. dr. S. Matulis, MIC laikė 
šv. Pamaldas už nesenai mirusio DBLS nario ir Katalikų 
Bendrijos nario Broniaus Kriščiūno sielą. Jį ilgai 
rūpestingai globojo Genė ir Antanas Ivanauskai. Už 
velionį daugiau pamaldų skiria Nottinghame Aušros 
Vartų Marijos Židinys, kurį a.a. Bronius palikimu 
stipriau parėmė. Po pamaldų įvyko skyriaus susirinki
mas. Susirinkimą pradėjo skyriaus pirmininkas Antanas 
Ivanauskas. Pirmininkauti buvo pakviestas DBLS 
direktorius D. Furmonavičius, sekretoriauti A. 
Kelmistraitis. Buvo priimtas 1998 m. visuotinio 
skyriaus susirinkimo protokolas, išklausytas skyri
aus pirmininko, revizijos komisijos pirmininko 
pranešimas. Skyriaus knygos vedamos tvarkingai. 
A.a. Bronius Kriščiūnas parėmė skyriaus iždą pa
likimo dalimi. 50 svarų pasiųsta vaikų fondui Lon
done. Vienbalsiai nubalsuota palikti tą pačią 
valdybą. Vienbalsiai atstovais į DBLS ir LNB su
važiavimą Londone išrinkti DBLS Tarybos vi
cepirmininkė ir Wolverhamptono skyriaus 
pirmininkas Genė ir Antanas Ivanauskai. Centro 
valdybos atstovas Darius Furmonavičius trupai su
pažindino skyriaus narius su DBLS Centro valdy
bos veikla: ypač politine ir švietimo. Skyriaus nar
iai išreiškė didelę nuostabą, kad valdyba įsileido į 
direktorius V.Gedmintą, nusileidžia rėksniams. Ragino 
nepasiduoti šešių žmonių reikalavimams atsistatydinti 
valdybai - tik suvažiavimas išrinko valdybą, tik suvažiav
imas turįs teisę spręsti apie valdybos darbus. Skyriaus 
nuomone, neeiliniu suvažiavimu ir įvairiais gąsdinimais 
buvo siekiama išvaryti daugiausiai dirbančius direkto
rius - vienas jau išvarytas į kapus, ar dabar siekiama 
išvaryti ir kitus? A. Kelmistraitis išsakė nuomonę, kad 
‘Europos Lietuvyje’ turėtų atsirasti puslapis anglų 
kalba, kur lietuvių kilmės angliškai kalbančiam jaunimui 
būtų paaiškinama apie Sąjungos veiklą. Jaunimas yra 
labai reikalingas Sąjungai ir politinei veiklai, ir 
kultūrinei. Jaunimas turėtų būti raginamas užsisakyti 

Wolverhamptono skyriaus nariai. Viduryje - DBLS tarybos vi
cepirmininkė G. Ivanauskienė ir Wolverhamptono skyriaus pirm. A. 
Ivanauskas. Kairėje sėdi dr. kun. S. Matulis.

‘Europos Lietuvį’, kuris turėtų sutelkti lietuvišką vi 
suomenę vieningai veiklai, o ne skaldymui, kaip dari 
‘Lynes’. Susirinkimas baigtas Lietuvos himnu.
Londonas
Lietuvių Namų sk. I-asis metinis narių susirinkimas
1999 m. vasario 7 d. Lietuvių Namuose įvyko I-asi 
Lietuvių Namų skyriaus narių susirinkimas, kuriam 
dalyvavo 25 skyriaus nariai iš 92. Kaip garbės svečiai i 
stebėjimo komisija dalyvavo DBLS Pirmininką 
J.Levinskas, jo žmona DBLS mandatų komisijoj 
pirmininkė B. Levinskienė, LNB Pirmininkas K. Tai 
mošiūnas, LNB ir DBLS direktorius D. Furmonavičius.

Susirinkimo meti

Susirinkimą, kaip įprasta, pradėjo skyriau, 
pirmininkė atidarydama jį, bei paskirdama susirinkimu 
pirmininkauti R. Zajankauską.

Visi atvykusieji garbės svečiai savo pasisakymuos! 
pasveikino skyrių su jo susikūrimu ir trumpai apibūdint 
DBLS ir LNB veiklą bei tikslus. Po skyriaus pirmininkė 
ir iždininko pranešimų įvyko skyriaus valdybos rinkimą 
1999 metams.

Skyriaus pirmininke išrinkta O. Rakauskienė, sekrej 
tore - A. Kuzienė, o iždininku - M. Kuzas. Į revizijoj 
komisiją išrinkti I. Daugirdienė, A. Gruzdys, R. Butkus 
o atstovais į DBLS ir LNB suvažiavimą : R. Za 

jankauskas, V. Simonaitienė, V. Mykolaitienė 
Kandidate į DBLS Centro Valdybą išrinkta 0

R

Rakauskienė.

Petras Dirgėla - Pasaulio metų žmogus
Cambridge /Anglija/ įsikūręs tarptautinis bi 
ografijų centras /IBS/, kasmet pasvarstęs tūk
stančius kūrybinių biografijų, grupei kūrėjų vi 
paskiria Pasaulio metų žmogaus vardą. Šįmet j i 
gavo Petras Dirgėla /Lietuva/. Pernai jis būvi 
įtrauktas į tarptautinį leidinį „už istoriniu 
tyrinėjimus ir literatūrą”. P. Dirgėla iš pradžii 
rašydavo su savo broliu, bet, atgavus nepriklau ■ 
somybę, ėmė reikštis vienas. Tas IBS centra 
kasmet leidžia „Who is who” žinyną.

Prieš keletą metų toks Pasaulio žmogau į 
vardas buvo suteiktas taip pat Lietuvos rašytoju

i Justinui Marcinkevičiui.
M. Barėnie.
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Kronika
Britų - Lietuvių Vaikų Fondas
Sritų - Lietuvių Pagalbos Fondas Vaikams Lietuvoje 
kviečia visus Londono ir D.Britanijos lietuvius 
neužmiršti, kad Lietuvoje yra daug neįgalių vaikų, kurie 
?atys negali tiesiog prabilti į jūsų širdis iš savo 
prieglaudų, tad fondo vadovybė jų vardu prašo jūsų 
atsiminti juos. Siųsti aukas šiuo adresu: British - Lithua
nian Relief Fund For Children in Lithuania, 21 The 
Dval, London E2 9DT.

Fondo vadovybė reiškia padėką už jūsų atsiunčiamas 
aukas.

Fondas registruotas kaip “Charity” Jungtinėje Kara
lystėje.

Visais fondo reikalais kreiptis į sekretorę Mrs. 
FLPiscikas, tel.0181-579-4657.
Londonas
Centrinio skyriaus metinis susirinkimas
Kovo 20 d., šeštadienį, 14.00 vai. Lietuvių namuose, 17 
Freeland Rd., London W5 3HR šaukiamas DBLS Cen
trinio sk. metinis susirinkimas. Kvorumui laiku ne
susirinkus, susirinkimas bus atidėtas 30 min., po to įvyks 
ir bus laikomas galiojančiu. Kviečiame visus dalyvauti.

DBLS Centrinio skyriaus valdyba
Mančesteris

Vasario 8d., du, gerai Mančesterio ir apylinkės lietu
sių tarpe žinomi, tautiečiai A.Rimeikis ir H.Vaineikis 
itšventė savo gimtadienius Mančesterio lietuvių 
dube. Pobūvį pravedė V.Bernatavičius. Jis įteikė 
ibiems jubiliatams visų pasirašytas sveikinimų korte- 
es, o susirinkę dalyviai jiems sudainavo “Ilgiausių 
Metų” ir “Happy Birthday”.
Vėliau H.Vaineikis padėkojo visiems už atsilankymą, 
seimininkėms už puikių stalų paruošimą ir už visus 
sveikinimus ir linkėjimus.
Pobūvyje dalyvavo apie 20 lietuvių ir anglų, jų tarpe 
<an. V.Kamaitis. Buvo tikrai šauniai pasivaišinta, o 
ietuviškos dainos, jau dabar po ilgokos pertraukos, 
/ėl nuskambėjo klubo patalpose.
Linkime “jaunikliams” laimingos ateities.

Skyriaus y^ldyba

1999m. vasario 21 d. Europos Lietuvis Nr. 4 11
Skyriaus valdyba ir revizijos komisija, susirinkimui 

sutikus, paliko ta pati ir 1999-iems metams. Jas sudaro: 
pirmininkas V.Bernatavičius, sekretorius H.Vąineikis, 
iždininkas J.Sablevičius. Revizijos komisija: 
S.Lauruvėnas (pirmininkas), A.Podvoiskis. 
Susirinkimas buvo užbaigtas Tautos Himnu.
Hampshire skyriaus susirinkimas
DBLS HAMPSHIRE skyrius šaukia metinį 
susirinkimą kovo 13d. 1999, 2.30 p.m. Sodyboje. 
Prašome visus narius pasistengti dalyvauti.

Bratfordas
Kovo 7d., sekmadienį, Bradfordo „Vytis” klubas ren
gia Vasario 16 ir Kovo 11 dienų minėjimą. Bus 
paskaita, bufetas ir muzika.

Klubo sekrektorius
PLB Fondo parama “Europos Lietuviui”
Didž. Gerb. Redaktoriau,
Siunčiu Jūsų redaguojamai lietuviškai spaudai 
paremti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondo 
čekį ir linkiu Jums , Jūsų bendradarbiams ir skaityto
jams geriausios sėkmės šiais 1999 metais.

Vytautas Kamantas
Premija Al f Sešplaukiui-Tyruoliui
Lietuvių Rašytojų draugija /išeivijos/ dabar kas antri 
metai skiriamą 2 000 dol. premiją paskyrė šiais metais 
sukankančiam 90 metų Alfonsui Šešplaukiui-Tyruoliui 
už jo nuo 1929 m. spausdinamus literatūrinėmis 
temomis straipsnius, už jo redaguotas antologijas, ver
timus Dantės, Šekspyro, Šilerio ir kt., už savo 
eilėraščių rinkinius ir kt.

Čikagoje laureatui buvo įteikta premija su šauniu jo 
pagerbimu, kaip rašyta, tam darbščiam ir kukliam 
kultūros žmogui.Premijos mecenatas - Lietuvių fondas 
/JAV/.

Prisiminsiu, kad laureatas bendradarbiavo kun.
Stp. Matulio „Šaltinyje”. Kun. Stp. Matulis išleido jo 
poezijos rinkinių. Laureatas dalyvavo ir K. Barėno 
redaguotose „Pradalgėse”.

M. Barėnienė

>ausio 30 d. lietuvių klubo patalpose įvyko Lietuvos 
Carių Veteranų Sąjungos “Ramovė” Mančesterio skyri- 
ius narių metinis susirinkimas.
Susirinkimą atidarė skyriaus pirmininkas 

/.Bernatavičius. Susirinkimą atidaręs, trumpai 
įpibūdino skyriaus veiklą, pranešdamas, kad jie surengė 
avo metinį balių ir kariuomenės minėjimą, aktyviai daly
davo lietuvių klubo gyvenime. Sekretorius H.Vaineikis 
avo pranešime supažindino susirinkimą su Centro 
/aldybos (JAV) aplinkraščiais ir pranešė, kad praeitų 
netų “Ramovės” Sąjungos metinis susirinkimas buvo 
pavestas korespondenciniu būdu. Pasirodo, ramovėnų 
ąjunga pasaulyje turi 9 skyrius - keturis Amerikoje, 
keturis Australijoje ir vieną Mančesteryje, D.Britanijoje 
įsteigtas 1955 m.). Skyriaus kasos stovis, pagal 
J.Lauruvėno pranešimą, yra patenkinamas.

g Xl-oji LIETUVIŲ 
g TAUTINIŲ ŠOKIŲ

LITHUANIAN 
FOLK DANCE 
FESTIVAL ~ 2000

Ruošiama Toronte, Kanadoje, 
2000-ųjų metų 

birželio 30 - liepos 2 d. d.

Ž Lnformacija: R. ir J. Karasiejai, r^3K'

Ž 2364Adena Ct., g
g Mississauga ON, L5A IRI. ž
g Telefonas 905-279-9079 g
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Aukos ‘Europos lietuviui’
Mrs. V.Sližys - £20.
Po £10 - P.Urbonas, Mrs. M.Zokas. 
Po £5 - V.Leonas, V.Andrijauskas, 
Mrs. V.Petrušaitienė, C.Ašmėga, 
A.Gotmantas, V.Grygelis.

Nuoširdžiai dėkojame.

Kronika
Londonas
Švento Kazimiero Šventė -

v

Jo Šventovės 87-tosios Sukaktuvės 
Sekmadienį, kovo mėn. 7 dieną, 
Londono lietuviškoji švento Kaz
imiero parapija švęs savo globėjo Šv. 
Kazimiero šventę, ir lietuviškos 
šventovės 87-tasias sukaktuves nuo 
jos pašventinimo 1912 metais.

Pamaldos prasidės 11 valandą.
Londono lietuviai kviečiami daly

vauti savos parapijos iškilmingoje 
metinėje šventėje.

Trečiadienį, kovo 17 dieną yra 
tradicinė Pelenų Diena.

Pamaldos Šv.Kazimiero šventovėje 
bus 11 valandą, parapijiečiai kvieči
ami jose dalyvauti, 

v
Švento Kazimiero Klubas sekma

dieniais po pamaldų, kviečia visus 
apsilankyti klubo menėje, pasisveči
uoti ir susitikti vieni su kitais. Visi 
laukiami.

Lietuvių Sporto ir Socialinio 
klubo valdyba praneša visiems klubo 
nariams, kad nuo vasario 1 dienos, 
klubo sekretore yra pakviesta Mary 
Hoye - Marija Kalinauskaitė. Klubo 
valdyba ir naujoji sekretorė kviečia 
visus lietuvius, jų šeimas tapti nari
ais.

Klubas ateityje bus atidarytas: 
penktadieniais, šeštadieniais nuo 19 
iki 23 valandos. Sekmadieniais nuo 
12 iki 17 valandos.

Klubas pasiekiamas autobusais 26, 
30, S2, važiuoti iki “Pub Tiger”. 
British Rail /North London Line/ 
Hackney Wick stotis.

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

Klubo ir skyrių valdybos 
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

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. ta
Conditions: 3 days advance purchase. Min stay 3 nights/ SAT night. Max stay 3 rnnthi 
Return can be changed in Vilnius against a fee. Cancellation fee 10% of ticket val| 
after it has been issued.
NEW £300.00 incl.tai
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, ptease contact 
Gunnel Travel Service Ltd, 45 Woodthorpe Road, Hadieigh, 

Suffolk !P7 5JB, Tei. 01473 828855, Fax. 01473 828866

Pamaldos
Bradforfde
Kovo 7 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį -14.00 vai.
Eccles
Kovo 14 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordo 
Hampshire GU35 8TE 
Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miest 
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 va 
ryte. Artimiausia požeminė stotis 
Bethnal Green, Central Line.
Manchesteiyje
Vasario 28 d., 12.30 vai.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, No! 
tingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 va 
ryte. Sekmadieniais -11.15 vai.

£264.00 incl.ta)
£279.00 incl.ta) 

£266.00 incl.ta)
£279.00 incl.ta)
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