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JUOZUI LEVINSKUI - 70 METŲ
Derbio skyriaus pirmininkui ir naująjam
DBLS Centro valdybos pirmininkui Juozui
Levinskui prasidėjo antrosios jaunystės žy
dėjimo laikas - įžengė į 71-sius metus!
Kovo 2 d. žmona Bernadeta surengė jam
siurprizą - Juozui nesitikint prikvietė daug
svečių ir iškėlė tokią gimtadienio puotą,
kuri ilgai išliks visų atmintyje. Atvyko Li
etuvos Ambasadorius Londone J.E.
J.Paleckis su Ponia. Keli Ambasados
pareigūnai, Lietuvos radijo darbuotoja iš
Vilniaus D. Stonytė, giminės iš Lietuvos,
organizacijų atstovai ir bendradarbiai. Iš
viso per 40 asmenų. Tuo parodyta pagarba ir padėka
J.Levinskui už jo pašvęstą laiką lietuviškai veiklai.
Sukaktuvininkas Juozas Levinskas
gimė 1929 m. kovo
v
2 d. penkių brolių šeimoje Šiauliuose. Karo audros
išskyrė ir išblaškė šeimą iš Tėvynės: vienas brolis parti
zanas žuvo, antrasis jau mirė Lietuvoje, trečiasis mirė
Vokietijoje, ketvirtasis dabar gyvena Australijoje. Pats
jauniausias Juozas, atvykęs iš Vokietijos Anglijon, tuoj
įsijungė į lietuvių chorą, vaidintojų grupę. Tapo DBLS
Derbio skyriaus pirmininku ir Sąjungos Tarybos nariu.
Ilgus metus administravo skautų žurnalą “Budėkime”,
paskutiniu metu - “Europos Lietuvį”. Už nuopelnus
skautijai pagerbtas “Už nuopelnus” su Rėmėjo kaspinu
Ordinu. Juozo darbai platūs ir šakoti. Dar stiprių jo
pečių laukia sunki lietuviškos veiklos našta.
Prasidėjus vaišėms Kun. A.Gėryba palaimino Dievo
dovanas prasminga malda. Vaišių metu J.E. Justas
Paleckis pasveikino sukaktuvininką ir padėkojo p.
Bernadetai už malonų pakvietimą ir paslapties
išlaikymą, artėjančiam jos gimtadieniui įteikė puokštę
gėlių. Po to pakeltos taurės ir “Ilgiausių metų!”.
D.Stonytė padeklamavo savo kūrybos sveikinimą.
J.Maslauskas Derby skyriaus valdybos vardu sveikino ir

dėkojo už ilgametį vieningą Juozo darbą. Atėjo eilė
jubiliatui užpūsti 70-ties žvakučių tortą. Sukaktu
vininką telegramomis iš Lietuvos ir kortelėmis
sveikino organizacijų atstovai, bendradarbiai ir pažįs
tami, prisiminimui įteikdami dovanėles.
Besivaišinant vėl nauja staigmena! Atvyko estrados
žvaigždė Nelė ir jos vyras Arvydas Paltinas. Išgirdome
žavingus dainos žodžius, skirtus Juozo garbei. Nu
ostabus Nelės dainų žavėjimas tęsėsi iki vėlyvo vakaro.
Kas norėjo prisiminti jaunystės dienas, galėjo
pasišokti, grojant jaunimo muzikai.
Svečiai ir giminės iš Lietuvos, globojami p. Levinskų,
buvo nuvežti į Londoną pamatyti įdomesnių vietų.
Dalis svečių viešėjo net iki Bernadetos gimtadienio kovo 6 dienos. Sveikiname! Ilgiausių metų!
Nuoširdžiai dėkojame už mielą ir šiltą globą, vaišes ir
lietuviškų dainų ir muzikos vakarą.
Abiems sukaktuvininkams linkime sveikatos, en
ergijos ir sėkmės lietuviškoje veikloje.
Dalyvis J.M.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, pasveikinusiems mane
septyniasdešimtmečio proga, už gražius linkėjimus ir
dovanas.
Norėčiau atskirai pareikšti padėką J.E. Lietu
vos Ambasadoriui J. Paleckiui ir Poniai
Paleckienei už man suteiktą garbę.
Širdingas ačiū Nelei ir Arvydui Paltinams ta
proga atvykusiems iš Vokietijos, taip pat sveči
ams iš Lietuvos, ypač Vilniaus radijo darbuoto
jai Daliai Stonytei.
Dėkui visiems, draugams ir pažįstamiems
Didž. Britanijoje ir Lietuvoje, prisiminusiems
šią datą.
Ačiū mano žmonai Bernadetai už labai išrad
ingą ir giliai sujaudinusią šventę - staigmeną.

Pagarbiai J.Levinskas
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‘Nauji ateiviai’ - diskusijos tęsinys
Gerbiama redakcine kolegija,
Ponas Tamošiūnas savo straipsnyje “Ar išmesime nau
jus ateivius?” (E.L. Nr.5, 1999m. kovo 7 d.) iškreipia
mano nuomonę, kurią pristačiau Vienybės Klubo
posėdy, įvykusio maždaug prieš pusantrų metų. (Tarp
kitko, pagal Vienybės Klubo taisykles, pasikalbėjimų
turinys lieka konfidencialus. Atrodo, kad ponas Ta
mošiūnas šią taisyklę užmiršo...).
Ponas Tamošiūnas DBLS Tarybos posėdy, įvykusiame
Mančesteryje lapkričio mėnesį 1997 metais, savo
pranešime pasakė, kad yra problemų su naujaisiais
ateiviais iš Lietuvos: politiniai pabėgėliai turi pereiti per
Britanijos imigracijos procesus; apskritai paėmus, kas
gauna leidimą nuolat gyventi Britanijoje, ir kai suteikia
mas Britanijos nacionalinis draudimo numeris, galėtų
tapti DBLS nariu. (E.L. Nr.23,1997m. lapkričio 13d.)
Man atrodė, kad šie pono Tamošiūno siūlomi kriteri
jai per siauri, ir panagrinėjus juridinę “residence” są
voką (pagal ketvirtą Sąjungos įstatų paragrafą, narys
turi būti “resident in Great Britain”), priėjau išvados,
kad asmuo gali būti “resident in Great Britain”, nors jis
neturi nuolatinio leidimo gyventi Didž. Britanijoje, arba
neturi nacionalinio draudimo numerio (National Insur
ance Number). (Vartoju anglišką žodį “resident”, nes
Sąjungos įstatai yra parašyti anglų kalboje, ir juridinis
nustatymas apie teisę būti Sąjungos nariu būtų teismo
(High Court) nustatytas pagal šio žodžio nustatytą
prasmę).
Šią nuomonę ir pristačiau Vienybės Klubo nariams.
Bet, žinoma, tai nereiškia, kad lietuvis, atvykęs į Bri
taniją atostogom keliom savaitėm, arba atvykęs praleisti
keturis ar penkis mėnesius su giminėm, tampa “resident
in Great Britain”. Tam reikia tam tikro pastovumo.
Tokį pastovumą turi asmuo, atvažiavęs į Britaniją
dviems arba trims metams dirbti arba studijuoti, gavęs
atitinkamus leidimus ir vizą iš Didž. Britanijos vyriausy
bės.
Lygiai taip pat tokio pastovumo neįgyja lietuvis,
atskridęs į Heathrow arba Gatwick aerodromą iš Vilni
aus, kuris tuoj prašo politinio prieglobsčio. Didžioji
Britanija (tiksliau Suvienyta Karalystė), pasirašiusi 1951
metais liepos 28-ą dieną Ženevoje Susitarimą dėl
Pabėgėlių Statuso, pagal tą Susitarimą įpareigota išna
grinėti kiekvieną politinio prieglobsčio prašymą, ir per
tą tyrinėjimo laikotarpį negali išmesti asmens, prašančio
politinio prieglobsčio, iš karto.
Bet tokie asmenys, per šį laikotarpį, neturi jokios
legalios teisės būti Didž. Britanijoje. Nutarus, kad
prašymas nepagrįstas, - deportuojami iš šalies. Gali būti
tik viena išvada: tokie asmenys neįgyja ir negali įgyti to
pastovumo, kuris yra būtinas tapti “resident in Great
Britain”
Iki šiol nė vienas lietuvis, prašantis politinio prieglob
sčio Didž. Britanijoje, nepripažintas kaip politinis
pabėgėlis: tokių prašančių per vieną mėnesį yra maž
daug trys šimtai. Jie sudaro didelius sunkumus (ir
išlaidas-apie £14 milijonų į metus) Britų vyriausybei. Tai
didelė gėda Lietuvai. Ji žymiai apsunkina iki šiol
draugiškus ryšius tarp Lietuvos ir Didž. Britanijos vyri-

ĮM
ausybių. Pilnai suprantama, kad Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis (ir aplamai Lietuvos Vyriausybė
prieš tokius asmenis yra taip stipriai pasisakiusi. Li \
etuva, nors ji turi įvairių ekonominių ir socialinių prob
lemų, yra kraštas, kuriame egzistuoja visos demokrat ;
inės teisės. Tai reiškia, kad kiekvienas lietuvis, atvykęs
Didž. Britaniją, kuris imigracijos valdininkams sako
kad Lietuvoje jam gresia pavojus dėl jo religinių arbi j
politinių įsitikinimų, atvirai kalbant, melagis.
Ar Sąjungos direktoriai ir nariai iš tikrųjų nori, kati
tokie žmonės taptų Sąjungos nariais arba direktoriais
Dėl Sąjungos turto pagrobimo ponas Tamošiūnas rašo
“Mieli ponai, pagal Sąjungos įstatus, į Sąjungos turt;
neturi teisės individualūs asmenys. Tik Sąjungos likvi
dacijos atveju, turtas turi būti perduodamas panašiu 1
tikslus turinčiai organizacijai”. Deja, ponas Tamošiūna 1
arba užmiršo, arba nežino, kad Sąjungos Įstatus gal I
pakeisti atitinkama Sąjungos narių dauguma. Tokii
būdu Sąjungos nariai galėtų įgyti teisę pasidalinti Sąjun
gos turtą, nutarus Sąjungą likviduoti (ir galbūt įsteigt
naują sąjungą...)
\
Baigdamas, norėčiau patikslinti pono TamošiūnS
apibūdinimą mano profesinių bei akademinių kvali |
fikacijų: esu advokatas (teisininkas), anksčiau buvai
filosofijos dėstytojas, bet filosofijos daktarato neturiu.
Su pagarba,
Kastytis Baublys
Teisė likti iki2003metų (Interneto žinios)
Pagal naująjį Didž. Britanijos imigracijos įstatymo pro
jektą daugiau kaip trims šimtams Lietuvos piliečių
paprašiusių politinio prieglobsčio iki 1995 m. gruodži|
mėn.,bus suteikta ypatingoji teisė pasilikti Didžiojoj
Britanijoje iki 2003 metų.
Dar vienai grupei , mažiau kaip 50 Lietuvos piliečių
kurie perdavė savo lietuviškus pasus Britų imigracija
pareigūnams iki 1993 m. liepos ir kurių pareiškimai dė
politinio prieglobsčio liko neapsvarstyti iki šiol, bug
suteiktas visateisių rezidentų statusas.

■

ELI
Paaiškinimas p. K. Baubliui
Priešingai ne aš, o p. Baublys atskleidė paslaptį, kad
“Vienybės Klube” p. Baublys aiškino “rezidento” Bri
tanijoje sąvoką. Aš tik patį faktą pastebėjau, o ne
apibūdinau subuvimą po kokia “Vėliava” tas įvyko.
Tarybos posėdyje darydamas pranešimą tik tiek
pastebėjau, kad nauji ateiviai iš Lietuvos, turi savo as
meniškas problemas ir nemanau, kad jie neišsprendę jiį •
skubės masiškai stoti į DBI^ eiles.
Imigracijos procesai ir su jais susiję reikalai - ne mano
o p. Baublio aiškinimai. Aš jokių kriterijų nesiūliau, ka
liečia “rezidento” sąvoką,- aš tik pakartojau (savi |
straipsnyje) p. Baublio aiškinimą tuo klausimu. Aš (savi j
straipsnyje) išryškinau, kad Didž. Britanijoje po Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo atsirado 3 skirtingo
atvykėlių grupės, o ne visus suplakiau vien tik su
Egzilo” teisių ieškotojais. Tikiu, kad dėl tolimesni
naujų ateivių “priėmimo” pasisakys Metinis Suvažiavi
mas.
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Lietuvoje
“Veidas” paskelbė statistikos departamento duome
nis, kurie teigia, kad 1998 m. paskutinį ketvirtį
vienam šeimos nariui Lietuvoje vidutiniškai teko 443
litai-13 litų daugiau negu trečiąjį ketvirtį. Miestiečių
pajamos padidėjo dvidešimčia litų, o kaimo gyvento
jai pajamų gauna 30 centų mažiau negu trečiąjį 1998
m. ketvirtį. Tačiau nei vidutinis miestietis, nei kaimi
etis dar negali gyventi “vidutiniškai”-tam vienas
šeimos narys turėtų gauti apie 620-710 litų per mė
nesį. Beveik pusė gaunamų pajamų (46 proc.) praval
goma. Galima pasiguosti tik tuo, kad po truputį
mažėja pravalgomų pajamų dalis.
Nekilnojamojo turto kainos Vilniuje visą laiką
didėja. Pavyzdžiui, vieno kambario butas prieš pus
metį kainavo 13-14 tūkstančių dolerių, dabar-17-18
tūkst. 2 kambarių butas kainavo 16-17 tūkstančių
dolerių, dabar-21-24 tūkst. 3 kambarių butas kainavo
18-19 tūkst., dabar-25-27 tūkst. 4 kambarių kainavo
28 tūkst., dabar-30-32 tūkst. 120-150 kvadratinių
metrų namas kainavo 70-110 tūkst., dabar-80-150
tūkst. dolerių. Žemės aras Žvėryne kainavo 10-11
tūkst., dabar-12-13 tūkst.
Vilniuje vis didėja kinų skaičius. Mieste jau yra keli
šimtai kiniečių. Jie dar neįkūrė kinų kvartalų, bet šis
procesas pamažu vyksta. Migracijos departamento
duomenimis su galiojančiomis vizomis Lietuvoje
gyvena 106 kinai, kurie atvykę dirbti, mokytis ar į savo
šeimas. Didėja jų restoranėlių ir užkandinių skaičius.
Išvykstantieji žada vėl grįžti ir sako, kad “su Lietuva
jie lieka susiję visam gyvenimui” ir grįš kaip gidai arba
verslo reikalais. Beveik visi kinai turi ryšių Lietuvos
turguose.
Nuo šių metų pradžios pabrango beveik visų didži
ausių Lietuvos TV kanalų eterio laikas. Brangiausiu
metu 30 sekundžių kaina LTV kanalu pakils nuo
5000Lt iki 6100Lt. Baltijos TV programos populiari
ausios “Dviračio šou” laidos metu brangina dvigubainuo 2070Lt iki 4200Lt.
Vasario mėn. pabaigoje pūgos šėlo visoje Lietuvoje.
Kelininkai ir kiemsargiai nespėjo valyti sniego. Dėl
to, kad sniegą atnešusio ciklono centras praslinko
Baltarusijos teritorija visai netoli Lietuvos sienos. Pa
grindinis stichijos smūgis teko Vilniaus, Utenos ir
Panevėžio apskritims. Čia daugelis rajoninės
reikšmės kelių tapo neišvažiuojami. Tačiau vėliau
kliuvo ir Suvalkijai. Daugiausia rūpesčių kilo dėl to,
kad sniegas buvo smulkus ir sausas: vėjas jį lengvai
žarstė, pustė, todėl bet kokios žemesnės vietos, ar tai
būtų nukastas kelias, gatvė ar kiemas, tuoj vėl buvo
užnešami iš naujo. Pasinaudoję gausiai iškritusiu
sniegu papildomo uždarbio turėjo Vilniaus kiemsar
giai. Buvo nustatytas paslaugos tarifas-2 litai. Kiem
sargiai jį vadino “buteliui alaus”.
Balandžio 17 ir 24 dienomis Lietuvos abiturientai
laikys valstybinius matematikos ir istorijos brandos
egzaminus, kurie pakeis stojamuosius šių dalykų
egzaminus į aukštąsias mokyklas. Moksleiviai džiau-
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giasi, kad jiems nereikės du kartus išgyventi egzam
inų karštligės, bet yra įsitikinę, kad dar ne viskas
apgalvota, organizuojant šiuos egzaminus, o
svarbiausia-apie pakeitimus jie turėjo sužinoti kur
kas anksčiau nei praėjusių metų spalį.
Pagal Vyriausybės nustatytą 1999-2000 metų kvotą,
šalies cukraus fabrikai kasmet pagamins po 112 tūkst.
tonų baltojo cukraus. Toks kiekis pagal priimtą bazinį
cukrinių runkelių cukringumą atitinka 900 tūkst.
tonų cukrinių runkelių supirkimo kvotą. Daugiausia
cukraus pagal kvotas gamins AB “Panevėžio cukrus”34,6 tūkst. tonų per metus. AB “Marijampolės
cukrus”-20,3, AB “Pavenčių cukrus”-25,4, AB
“Kėdainių cukrus”-31,7 tūkst. tonų.
Vilniečiams bus nauji transporto “talonėliai”.
Miesto valdininkai svarsto naujas naudojimosi
maršrutiniais autobusais ir troleibusais Vilniaus mi
este taisykles, kuriose siūloma sugriežtinti važinėjimo
visuomeniniu transportu tvarką. Siekiant griežčiau
kovoti su be bilietų važinėjančiais keleiviais, naujose
taisyklėse turėtų būti reikalavimas bilietą pažymėti iš
karto-tik įlipus į troleibusą ar autobusą. Taip pat
siūloma uždrausti kontrolieriams pardavinėti
vienkartinius bilietus. “Kontrolieriai turi bausti be
bilieto važiuojančius žmones, o ne pardavinėti jiems
bilietus”.Bilietais, kaip ir iki šiol, galės prekiauti
vairuotojai.

Lietuva laukia pavasario...
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SLAPTA LIETUVYBĖS GALIA

1998 m. gruodžio 28 d. sukako 100 metų Lietuvos
Himnui.
Pirmą kartą jis buvo išspausdintas ir pavadintas
“Tautiška giesmė”. Kartu su himnu minima ir Vinco
Kudirkos 140 metų gimimo sukaktis.
Iškilmingame sukakties minėjime Lietuvos Prezi
dentas Valdas Adamkus taip kalbėjo:
“Visais laikais tie, kurie neužmiršo “Tautiškos gies
mės” žodžių bei dvasios, buvo ir yra siejami kuriamo
sios jėgos. Šią jėgą vienas iškilus mūsų intelektualas
knygoje “Žmogaus genezė” yra pavadinęs “slaptąja
lietuvybės galia”.
Ta galia vienijo, telkė Sibiro tremtinius, karo
pabėgėlius ir okupuotos Lietuvos žmones. Ji niekad
neleido užgesti vilčiai, kad tėvynę užgriuvusios tam
sumos bus pašalintos”.
Tikrą teisybę pasakė Prezidentas. Štai ir Britanijos
lietuviai, kurie giedojo ir gieda himną, tebėra lietu
viai, o tie, kurie tik judina lūpas, turi išmokti.
MAŽVYDO METAI

1547 m. Prūsijoje buvo išleista pirmoji lietuviška
knyga. Tai evangelikų kunigo Martyno Mažvydo
paruoštas Katekizmas. 1997 m. buvo pradėta švęsti
jos 450 metų sukaktis.
1996 m. E.L. rašiau, kad Lietuvoje 1995 m. buvo
sudaryta valstybinė komisija tam svarbiam jubiliejui
atitinkamai paminėti. 1999 m. toji komisija oficialiai
pabaigė darbą ir “Literatūroje ir mene” (LM)
paskelbė, kas buvo atlikta.
Apie tai “LM”rašo tos valstybinės komisijos
pirmininko pavaduotojas Bronius Genzelis ir sako,
komisija rūpinosi labai vertingų knygų leidyba, par
odų renginiais, minėjimais ir t.t.
Dėl vietos stokos nevardinsiu visų knygų. Br. Gen
zelis išvardina 11 labai svarbių Lietuvos kultūrai
knygų, bet rašo, kad buvo jų ir daugiau. Tarp
išleistųjų mini ir Zigmo Zinkevičiaus “Lietuvos is
toriją” anglų kalba. Anglų, vokiečių ir rusų kalbomis
išėjo labai gerai iliustruotos brošiūros “Pirmoji lietu
viška knyga epochos kontekste”. Ji buvo plačiai išplat
inta tarp UNESCO narių. Vokiečiai išsispaudino savo
brošiūrą, plačiai aprašydami Mažvydo metų pro
gramą. Jai įvadą parašė prezidentas A. Brazauskas.
Komisijos pastangomis pirmoji lietuviška knyga buvo
įtraukta į pasaulio kultūros kalendorių ir rekomen
duota nariams 1997 metus pažymėti kaip Mažvydo
metus.
Buvo surengta mokslinių konferencijų, parodų ne
tik Lietuvoje, bet Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje,
Prancūzijoje, JAV, Latvijoje, Baltarusijoje ir kitur.
Visose konferencijose dalyvavo užsienio mokslininkai
ir susilaukė geriausių atsiliepimų spaudoje. Dar buvo
surengta tarptautinė ekslibrisų paroda ir išleista
atskiru leidiniu (ekslibriai - knygos ženklai).
Klaipėdoje komisijos rūpesčiu pastatytas paminklas
Mažvydui, Tilžėje atidaryta lietuviška biblioteka.

vietos nei Mažvydo paminklui, nei gatvės pavadin |
Mažvydo vardu.
Dar vyko parodos, premijos, renginiai. Visi komis: 1
jos sumanymai buvo įvykdyti, išleistos numatytos kn; j
gos, ekslibrisų rinkiniai, pašto ženklai ir vokai, nukalt
jubiliejinė moneta, medaliai už geriausius darbus, tai;
pat ir iškėlusios tos knygos jubiliejinę reikšmę, buv:
apdovanotos bibliotekos premijomis. Ir dar įvairiausi
sumanymų buvo atitinkamai atlikta.
Kaip iš kultūros žmogaus Broniaus Genzelio rašinį I
matyti, komisijoje pirmininkai vis keitėsi, ir matai
kad jie nedirbo, tai ir nereikia jų minėti, bet neatrodė
kad ir intrigas būtų pynę.
Valstybinėje komisijoje dirbo įvairių politinių įsi j
tikinimų kultūrininkų, ir tai netrukdė jiems dalykiški
kalbėtis ir įgyvendinti tokį milžinišką puikų lietuvišk
darbą.
Skaitant tą B. Genzelio straipsnį apie tuos dideliu
atliktus valstybinės komisijos darbus, širdis dainavo i
verkė iš džiaugsmo, kad Lietuvos vardas taip plačiai |
vertingai buvo paminėtas pasaulyje.
O pabaigai paėmę lietuvišką knygą Martyn
Mažvydo žodžiais:
Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit...
A. MICKEVIČIAUS SUKAKTIS

1998 m. Lietuvoje buvo plačiai minima poeto Adom |
Mickevičiaus 200 metų gimimo sukaktis.
Lietuvai A. Mickevičiaus veikalai turėjo didelė !
politinės, kultūrinės reikšmės. Tikriausiai jis pats ne
suprato, kur nuves Lietuvą jo darbai.Tada jis būvi
labai ir labai reikalingas to meto sulenkėjusiai Lietui
vos bajorijai. Jis rašė lenkiškai, bet tik apie Lietuvą. J
kūriniai “Ponas Tadas”, “Vėlinės”, “Živilė <
“Konradas Valenrodas” ir kiti lenkiškai apledėjusia
lietuvių bajorijai pradėjo tirpdyti ledus.
Mano mokslo metų generacijai A. Mickevičius nebe
darė jokio įspūdžio. Supratome jo didelę politinę:
kultūrinę reikšmę, bet jo Paryžiuje sukurtosios Lenk
jos mesianizmo idėjos kėlė mums juoką. Tada mes ja
turėjome Donelaitį, Krėvę, Maironį, Vaižganto
Pietarį ir daugelį kitų autorių. Net “Pono Tad“grybai nebedarė įspūdžio, nes mes jau rinkome gr ■
bus Antano Baranausko “Anykščių šilelyje”:
“Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškaigrybų
Tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų.
Voveruškų leikelės kur ne kur pro plyšį
Išpo samanų marškos sarmatlyvai kyši.
Čia paliepių torielkos po mišką išklotos,
Čia kiauliabudės pūpso, lyg pievos kemsotos,
Čia po eglėms šeimynoms sudygę ruduokės,
Čia pušyne išgruodo išauga žaliuokės,
Čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės nutūpę,
Linksmutės, gražiai auga, niekas joms nerūpi.
Čia kazlėkaipakrūmėms ant piemenų tako,
Tartum kupkeliaikniūpšti, kaip Mickevičius sako,
Čia nemunes iš kelmo, lepšiai tarp alksnyno,
Čia šalpijonai tarp stuobrių dygsta iš skiedryno,
Čia musmirės raupuotos, veršiakiaigleivėti,
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E iš visų viršesnis auga baravykas,
Sulig dainuškos žodžiais - “grybų pulkaunykas”
Platus, storas, pasipūtęs, lyg tartum užklotas
Ant kieto, drūto koto bliūdas palivotas... ”
Adomas Mickevičius gimė Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštijos žemėse (dabar Baltarusija), rašė lenkiškai
apie Lietuvą. Lenkai laiko jį didžiausiu Lenkijos po
etu, klasiku, epochos pranašu, genijum ir t.t.
Bet toji A. Mickevičiaus tautybės problema iškilo
Lenkijos įvairiuose Europos, JAV ir kitur iškilmin
giausiuose sukakties minėjimuose ir seminaruose.
Kitataučiai klausytojai išpučia akis, nustemba, kad
toks lenkas genijus, pranašas rašė tik apie Lietuvą,
Lietuvą ir Lietuvą, bet nė žodžio apie Lenkiją. Tada ir
prasideda argumentai, kas jis, lenkas, lietuvis, baltaru
sis?
Gerai supranta šią problemą ir lenkai. Todėl į savo
pranešimus kitataučių seminarų dalyviams jie, kaip
“Metuose” (Lietuva) rašoma, jie klaidingai įrašė: “esą
su Lietuva ir Baltarusija jį sieja vien tai, jog ten yra
gyvenęs ir kūręs”. Pagal tą pačią logiką ir vokiečiams
poetas turėtų būti toks pats svarbus, nes Drezdene
parašė “Vėlinių” dalį.
O kaipgi gali pakeisti Adomo Mickevičiaus ne
mirtingus žodžius:

1999m. kovo 21 d.
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NE TAM LAIKRAŠČIUIATSIŲSTA
“EL” Nr.5 Arkadijus Podvoiskis rašo, kad savo pa
sisakyme neturėjau Mančesterio įvelti į Londone vyk
stančius ginčus.
Nesutarimai,
ginčai, neapykanta vyksta ne vien
v
Londone. Štai ir mane į ginčo kabalą įtraukė Kas
paras, parašęs dabar jam gerą dirvą davusiam V.
Gasperienės redaguojamame “Lynes”, kuris leidžia
mas Nottinghame.
Reikia sakyti tiesą, kad Mančesteris iš tikro vienas
pirmųjų įsivėlė į ginčus. Atsiminkime įtampą su
Rochdale, ir Boltoną norėta nusavinti, o mančesteriškis Jonas Podvoiskis buvo atvažiavęs į DBLS suvaži
avimą reikalauti valdžios, kaip vienas tos garsios ko
mandos narys.
Mano atveju, ginčą pradėjo Kasparas “Lynes”
skiltyse. Tai, gerb. Podvoiski, prašyk V. Gasperienę,
kad ji nebeleistų parako į neužgęstančią neapykantos
ugnį, kaip pats rašai, tai ir tą “gana” reikia siųsti
“Lynes” redaktorei, o ne “E. Lietuviui”. E. Šovos
nekrologe, prie kurio prikibo Kasparas, paminėjau,
kokiose sunkiose sąlygose žmogus turėjo dirbti, daly
vaudamas ir pats tuose erzeliuose. Dėl bet kurio
žmogaus tą patį pasakyčiau, jei jam reikėtų dirbti
tokiose sąlygose. Tai sakau ir dabar.

“Lietuva, mano žeme, šalele gimtoji,
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji,
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs šiandieną
Tavo regiu ašgrožį ir kampą kiekvieną!”

Kultūrininkas ir žurnalistas Valdas Kukulas,
“Literatūroj ir mene” pripažinęs A. Mickevičiaus
didelę ano meto reikšmę lietuvių tautai rašo, kad anais
caro laikais lenko kūryboje buvo keliami lietuviški
reikalai, ko negalėjo daryti lietuvis. Atsiminkime, kad
pirmasis mitingas Stalino-Ribentropo suokalbiui prim
inti Vilniuje (Nijolė Sadūnaitė ir kiti) taip pat buvo
suruoštas prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilni
uje.
Bet, rašo V. Kukulas, Oskaras Milošius vis dėlto jam
buvo didesnis lietuvis negu Adomas Mickevičius. Su
lenkėjęs lietuvis O. Milošius buvo Lietuvos atstovas
Paryžiuje ir sėkmingai gynė Lietuvos 1918 metais
paskelbtą nepriklausomybę nuo įsisiautusių lenkų.

Šešerių metų vaikelis čiuožinėjo ant ežero. Žiema neb
uvo šalta, ledas dar plonas.
Ir staiga nelaimė. Įlūžo ledas ir vaikas pasinėrė. Ne
toliese vaikščiojo kaimo policininkas. Greit šoko į šaltą
vandenį ir ištraukė vaikigalį.
Vaiką nuvežė į ligoninę, ir ten jis greit atkuto.
Kitą dieną škote motina sutikusi tą policininką sako:
- Ačiū Bobi, kad išgelbėjai mano vaikutį, bet sakyk, kur
padėjai jo kepurę?..

***

- Prisilakei be jokio saiko,- bara žmona grįžusį vyrą,- juk
ir gyvuliai žino, kada sustoti gerus...
- Kai aš geriu vandenį irgi žinau kada sustoti...

***

Pacientas: - Ar galiu tikėtis sulaukti šimto metų, jei
1599 m. Vilniaus Universiteto spaustuvė išleido lietu nerūkysiu, negersiu kavos, nevartosiu alkoholio ir
viškai katalikų kun. Mikalojaus Daukšos parengtą ir į pavyzdingai gyvensiu?
Gydytojas: - Nežinau, bet užtikrinu, jog gyvenimas jums
lietuvių kalbą išverstą “Postilę”.
daug ilgesnis...
Prieš tai, 1595 m., buvo išleista to paties kunigo atrodys
***
pirmoji lietuviška katalikiška knyga “Katekizmas”.
M. Daukša pirmasis raštu kėlė lietuvių kalbos svarbą -Skrendančiam į Ameriką vyskupui jauna lėktuvo paly
dovė pasiūlė stikliuką konjako.
tautoje ir tauriausiais žodžiais ją
- Pasakykite man, kokiame aukštyje mes skrendame? aukštino.
paklausė dvasiškis.
Kaip rašo “Lit. ir menas”, Lietuvoje ryšium su ta
- Dvidešimties tūkstančių pėdų,- atsakė panelė.
sukaktim šįmet vyks įvairūs renginiai.
- Ačiū, ne! Per arti vyriausia būstinė,- nusišypsojo
M. Barėnienė vyskupas.

400 METŲ DAUKŠOS “POSTILEI”

i.
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Rusijos mafija Bavarijoje
Tikiu, kad Britų televizija parodė Austrijos ir Šveicari
jos Alpių kalnuose ištikusias nelaimes, kai sniego lava,
slinkdama 300 km per vai. greičiu, šlavė kaimus,
viešbučius, užklodama suaugusius ir vaikus. Skaudu
buvo po kelių dienų spaudoje skaityti mirties
pranešimus, kuriuose vaikai su meile vadinami prin
cais parašius “Mama und Papa”...Tai mano miestelio
gyventojai. Tėvai, bėgdami nuo lavos, laikė vaikus už
rankų. Tačiau lava buvo stipresnė už tėvų jėgą, iš
traukdama iš rankų stipriai laikomus vaikus ir užklo
dama juos po stora sniego danga.
Nepaisant tų nelaimių, Miuncheno oro uostą
pasiekia Maskvos ir Kijevo turtuoliai. Jie tuoj pat
užsisako brangiausiose žiemos sporto vietovėse kam
barius, klausia kur brangiausios sportinės aprangos
parduotuvės; už viską moka doleriais. Miuncheno di
enraštis “Suddeutsche Zeitung” kovo mėn. ld. aprašė
šių sporto turistų viešnagę Bavarijoje, pažymėdamas,
kad svečiai švaistosi doleriais į visas puses, gerdami
prie baro ne degtinę, bet brangiausią šampaną ar vyną.
Rusus ir ukrainiečius Bavarijos ir Austrijos viešbučių
savininkai pristatė taip: jie yra aukso kasyklos. Tačiau
iš kitos pusės mūsų svečiai baiminasi, matydami storas
pinigines, prikimštas dolerių. Vokiečiai, olandai,
danai, prieš užsisakydami kambarį, tylomis klausia - ar
pas jus apsistoję rusai?
Bavarijos turizmo įstaiga pranešė, kad 1997 m.
Maskvos, Petrapilio rusai sudarė 24,4% visų turistų, o
šiemet jų skaičius padidės 4,4%. Turizmo direktorius
pažymėjo, kad įstaiga nesigarsina Maskvoje, bet sten
giasi daugiau pritraukti svečių iš Vakarų Europos.
Dėl nežinomų priežasčių rusų ir ukrainiečių skaičius
kai kuriose žiemos sporto vietovėse sumažėjęs. Jos yra
Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Oberschtaufen.
Pastarosios vietovės viešbučio savininkas dienraščio
atstovui pasakęs, kad rusai buvę pinigų šaltinis, mėty
dami dolerius į kairę ir dešinę ne tik prie baro, bet taip
pat pirkdami brangias automašinas, dovanodami
patarnautojams 50-100 dol. Šiemet jie visi “dingo”.
Bet Oberschtaufeno viešbučio savininkas nenuleidžia
rankų. Jis mezga stiprius ryšius su Maskva, Kijevu,
Vilnium, Ryga, Talinu, nes, jo nuomone, ne tik Rusi
joje ir Ukrainoje gyvena turtingi žmonės, bet taip pat
storas pinigines turi lietuviai, latviai ir estai. Jie po
ilgametės komunistinės priespaudos nori investuoti
pinigus Vakaruose. Viešbučio tarnautojai jau moka
rusiškai, savininkas palaiko gerus ryšius su Vokietijos
ambasada Maskvoje. Jo nuomone, tai būtina, nes gan
greitai gaunamos vizos. Kaimo gyventojai jo viešbutį
pavadino “Mafija Haus”- Mafijos namai.
Panaši padėtis Austrijos Salzburgo krašte. Preky
bininkai, viešbučių savininkai mezga ryšius su Maskva.
Gyventojai gan skeptiškai žiūri į tokius santykius, iš
anksto bijodami mažutėje Austrijoje nekilnojamojo
turto išpardavimo. Bad Gastein banko direktorius
pareiškęs, kad rusai su pinigais visai nesiskaito. Gyven

tojai su baime žiūri į atvykstančius rusus. Jie bijo, kai
jų slėnis nevirstų antra Kipro sala, kurioje “kilmingo
piniginga gauja” stipriai įkėlė savo koją. Kipre, šąli
graikiškų užrašų, jau yra ir kiriliški, dauguma tarnai
tojų gerai kalba rusiškai (Odessos graikai?- K.B.
Kipro rusai veda derybas su Atėnais dėl ginki
pirkimo.
Atrodo, kad austrai apsisaugos nuo namų ir sklyp
išpardavimo, įvesdami naujus įstatymus.
K. Baronas, Vokieti]

‘Baltijos saugumo konferencija Washingtone
D. Furmonavicius
1999 m. kovo 7-8 d. Jungtinis Baltų Amerikiečil
komitetas Washingtone suorganizavo trečiąją tarp
tautinę Baltijos saugumo reikalų konferenciją. Koi
ferenciją Senato Russell Office pastate atidarė June
tinio Baltų Amerikiečių komiteto prezidentą.
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas Profesoriuj
Jonas Račkauskas. Pirmąją sekciją 'Užsienio politik
ir aktyvumas’ moderavo JBANC direktorius Kari
tau. Kalbėjo Laisvosios Europos radijo ryšių su v
suomene specialistė Asta Banionytė, lenkų kongres
atstovas Les Kuczynski, Senato užsienio ryši
komiteto patarėjas Stephen Biegun.
Senato Baltų grupės pasisakymus ir Balti
demokratijos laimėjimu įteikimų iškilmes toje pačioj
salėje pravedė Amerikos Estų Tarybos Prezidentą j
, Mati Koiva.^Labiausiai nusipelniusiems Senatoriams
Joseph R. Biden, Slade Gorton, atstovams Jok į
Shimkus ir Dennis Kucinich iškilmingai buvo įteik i
Jungtinio Baltų Amerikiečių komiteto garbės dipk
mai. Vėliau šėke labai gražiai suorganizuotas June
tinio Baltų Amerikiečių komiteto ir Baltų Amerikc
Laisvės lygos priėmimas, kainavęs 800 dolerių. Kol
ferencijos dalyviai turėjo progos pabendrauti s
aukščiau paminėtais ir daug kitu kongresmenų ir sene
torių. Iškilmės sutraukė tokį platų ratą įstatymų k
dejų, kad daugeliui neužteko vietos net atsisėsti - sal'
buvo pilna pilnutėlė šeimininkų ir svečių.
Dalis konferencijos dalyvių išskubėjo į Kongresl
biblioteką, kur Kongreso bibliotekos muzikos skyriui
Nacionalinė Fulbright asociacija ir Lietuvos Resput
likos Ambasada Washingtone organizavo Čiurlionį j
kurinių koncertą 'Gimusi dvasia’. Solistei profesorei
Patricia Miller is George Mason Universiteto akon \
panavo Lietuvos Seimo pirmininko žmona Gražir I
Ručyte-Landsbergienė. Koncertavo to paties univef
siteto choras, diriguojamas Dr. Stanley Engebretsoi į
Prof. Vytautas Landsbergis nuostabiai gražiai paskac
bino Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kurinių. Kol
certo klausėsi Kongreso narys John Shimkus, Lietuve |
Respublikos Ambasadorius Stasys Sakalauskas L
žmona, kiti iškilus svečiai is Jungtinių Amerikos Va
stijų, Lietuvos ir kitų Europos šalių. Tik vakariene |
metu pavyko sužinoti, kad šio koncerto vienas iš tiksi I
buvo sutelkti lėšų Vytauto Landsbergio fondui, kur
remia vaikus - invalidus Lietuvoje, perka įrengime
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Lietuvos ligoninėms ir remia jaunus muzikus. Kon
certe bilietų nebuvo, tačiau, gaila, kad nebuvo matyti
aukas renkančių fondo atstovų.
Prie kongreso bibliotekos lauke autobusai į Baltuo
sius rūmus, kur konferencijos dalyviai turėjo progos
susitikti su NATO 50-ųjų metinių organizacinio
komiteto nariu Charles Santangelo ir Prezidento spe
cialiuoju patarėju ir Nacionalinės Saugumo Tarybos
Direktorium Centrinės ir Rytų Europos reikalams
Stephen Flanagan. Dar prieš atvažiuodami i Baltuo
sius Rūmus, konferencijos dalyviai galėjo pasivaikšči
oti po Senato įstaigas, kur Senatorių štabo tarptau
tinių santykių patarėjams turėjo progos perduoti Sen
atoriaus Richard J. Durbin ir Slade Gorton prašymus
įsijungti į Baltų draugų grupę, palaikyti rezoliucija
rekomenduojančia Lietuvos, Latvijos ir Estijos inte
gracija i NATO. Stephen Flanagan supažindino su
NATO plėtimosi strategija. Baltųjų rūmų nuomone
naujoji NATO plėtimosi banga 1999-ųjų viršūnių
susitikime nebus skelbiama. Bus skelbiamas ‘Veiksmų
planas’, kuriuo kiekvienai kandidatei individualiai bus
padėdama tapti NATO nare, kiekviena kandidate bus
vertinama pagal pasiruošimą.
Įdomu pastebėti, kad, kai kūrėsi NATO nei Islandi
jos, nei Norvegijos, nei Danijos nebuvo klausiama, ar
jos yra pasiruošusios.
Aukščiau minėtos re
zoliucijos taip pat mini
‘Baltijos’ ’ 'rvalstybių^priėmimą į NATO
ankščiausia
galima
data’,
tačiau
pridedama ‘kai bus
pasiruošusios’.
Iš
tiesų, anot Amerikos
Lietuvių Tarybos at
stovo
Jungtiniame
Baltų komitete Algio
Rimo, panaši rezoliu
cija reikalaujanti pri
imti Lietuva, Latvija ir
Estija į NATO jau
buvo priimta Europos
saugumo aktu. Mano
asmenine nuomone, ši
R. Durbin pateikta re
zoliucija galėjo būti
griežtesnė ir įpareigo
janti administracija
skelbti naująją NATO
plėtimosi bangą, ir ku
rioje Prezidentas būtų
įpareigotas paminėti
Lietuva, Latvija ir Es
tija, kaip geriausias
kandidates
antrąjai
plėtimosi
bangai.
Deja, labai gaila, to ir
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Kongreso, ir Senato rezoliucijų projektuose nesi
mato. Tačiau, Lietuva, Latvija ir Estija bei Amerikos
Baltų organizacijos ‘NATO saldainiuką’ gaus - jos
bus
pakviestos, kaip ir kitos Centrines
Europos
bei
■v
• •
Siaurės Europos šalys bei organizacijos dalyvauti
viršūnių susitikime, berods antrąją dieną drauge su
NATO partnere Rusija...
Sekančią dieną prasidėjo akademine konferencija
nagrinėjanti Baltijos kraštų saugumo reikalus. Kon
ferencija vėl iškilmingai atidarė Jungtinio Baltų
Komiteto ir Amerikos Lietuvių Tarybos pfęzidentas
John Račkauskas, savo kalboje pabrėžęs'vieningo
Baltų veikimo svarbą nepriklausomybes įtvirtinimo
darbe, pakvietęs žodžiui Kalev Stoicescu, Estijos Re
spublikos Ambasadorių. Estijos atstovas pabrėžė
užsienio politikos prioritetus - NATO narystę ir įsto
jimą į Europos Sąjungą. Latvijos Ambasadorius
Oj ars Kalnins išdėstė Latvijos požiūrį į NATO plė
timąsi. Lietuvos respublikos Ambasadorius Stasys
Sakalauskas savo kalboje pabrėžė, kad Lietuva yra
vertinama, kaip geriausiai pasiruosuši iš Baltijos val
stybių NATO narystei.
Tęsinys sekančiame Nr.
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Pasaulyje
*Centrinis Lenkijos bankas buvo pateikęs ministrų
kabinetui svarstyti nacionalinės valiutos strategiją,
kurioje numatoma Lenkijos skolą susieti su valiutų
krepšeliu, kurį sudarys JAV doleris bei naujoji ES
valiuta euras.
*Egiptas griežtai kovos prieš prostitučių antplūdį iš
buvusių Sovietų Sąjungos šalių. Numatyta sugriežtinti
įvažiavimą 15-35 metų amžiaus moterims.
*Rusijos Vladivostoke buvo įvesta nepaprastoji
padėtis dėl šildymo sutrikimų, nedirbo vaikų darželiai
ir mokyklos, pasirengta evakuoti ligonines. Miesto
veikla buvo beveik paralyžiuota.
* Ukrainos vyriausybė nuo 1998 m. balandžio mėn.
apribojo daugiau kaip 5 metus naudotų automobilių
įvežimą. Taip uždraudė įvežti į šalį autošlamštą.
*Niujorke už 2.2 mln. JAV dolerių buvo parduotas
unikalus didžiojo graikų matematiko ir fiziko
Archimedo tekstas.
*Kinijos archeologams pavyko atrasti Didžiosios kinų
sienos dalį, statytą prieš 1400 metų. Ji yra 70 kilo
metrų į vakarus nuo šalies sostinės Pekino.
*Keli Gdansko kalėjime laikomi lenkai savo
kameroje aptiko aukso, sidabro ir platinos lobį, kurį
nedelsdami perdavė savo bendrininkams už kalėjimo
ribų. Manoma, kad brangenybes kalėjime galėjo
paslėpti prižiūrėtojas vokietis.
*Vienas Rusijos parlamento narys pareiškė, jog
ekonominės krizės ištiktoje Rusijoje kai kuriems
žmonėms tenka valgyti šunis.
*Pastaruoju metu į Europos šalių policijos akiratį vis
dažniau pakliūva lietuviai, vagiantys automobilius ir
gabenantys juos namo. Švedijoje už tokį nusikaltimą
buvo nuteisti kėdainietis ir panevėžietis.
* Rusijos valstybės Dūmos pirmininkas Genadijus Selezniovas pareiškė, kad galbūt šalyje mirties bausmę
galima ir panaikinti, bet tuomet reikia atgaivinti ka
torgą. Katorga Rusijoje atsirado 18-ojo amžiaus
pradžioje.
*Rusijos generalinio štabo vadovo pavaduotojas gen
erolas pulkininkas Valerijus Manilovas mano, kad
būsima NATO plėtra sukels “tarptautinę Rusijos izo
liaciją”. Išsiplėtus Vakarų gynybiniam aljansui, buvu
sios Sovietų Sąjungos šalys, pavyzdžiui, Baltijos val
stybės ir Ukraina, taptų ’’griežtos NATO ir Rusijos
konkurencijos zona”. Lenkija, Vengrija ir Čekija jau
priimtos.
*Buvęs Ukrainos ministras pirmininkas Pavelas
Lazarenka pareiškė, jog JAV imigracijos pareigūnai
teigiamai vertina politinio prieglobsčio suteikimo bu
vusiam premjerui perspektyvas.
* Ukrainos mieste Charkove naujagimė mergaitė
buvo pavadinta Princesės Dianos vardu. Šį vardą jai
parinko tėvai-jauna charkovietė ir jos vyras Nigerijos

pilietis. Ukrainos patvirtintos normos reikalauja, kad l
vardas būtų tik vienas. Tačiau padaryta išimtis: leista
užregistruoti abudu mergaitės vardus.
* Kremlius pareiškė, kad Maskvos klinikoje gydomo
Rusijos prezidento Jelcino būklė stabili.
*Varšuvoje vagys buvo pavogę “Lietuvos geležinke
lių” automobilį, kuriuo atvyko Lietuvos susisiekimo
ministerijos delegacija. Po kelių valandų policija au
tomobilį surado.
* Žuvusios Valijos princesės Dianos BMV markės
automobilis Miunchene slaptos akcijos metu paver
stas metalo laužu. Spencerių šeima baiminosi, kad
mašina gali tapti spekuliacijos objektu, ir prašė ją
sunaikinti.
į
* Švedijos banko “Handelsbanken” ekonomistas G.
Tersmanas įsitikinęs, kad Estija, Latvija ir Lietuva yra
tarp geriausių Rytų ir Vidurio Europoje.
*Vienas tauriųjų metalų lyderių D. Britanijos bankas
“Standard Bank” prognozuoja, kad uncija platinosi
tarptautinėse rinkose šiais metais kainuos 330-4151
JAV dolerių.
* Dabar Rusijos vidutinis darbo užmokestis lygus 40
dolerių (160 litų) per mėnesį. Tai Vašingtone j
pareiškė Rusijos darbo ir socialinės plėtros ministras
Sergiejus Kalašnikovas.
*Ukrainos užsienio reikalų ministerijos kolegija nus
prendė aktyviai siekti, kad Ukraina 2000-2001 metu
laikotarpiu būtų paskelbta Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos nuolatine nare.
*Dėl iki šiol nesuprantamų priežasčių, Europos!
merginos dažniau griebiasi cigaretės nei vaikinai,
todėl per ateinančius kelerius metus rūkančių moterų
skaičius Europoje viršys rūkančių vyrų skaičių. Rytų
Europos merginos kol kas atsilieka nuo savo ben
draamžių Vakaruose. D. Britanijoje pastoviai rūko
daugiau nei trečdalis merginų bei ketvirtadalis vaik
inų.
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Kronika
Mirusieji
Vasario 13 d. Londone, Greenfordo apylinkėje, mirė
Bronė Dzvonkutė, 78 m. Velionė buvo mokytoja.
Liko dvi seserys: Ona ir Elena. Ona tarnavo Lietuvos
atstovybėje Londone prieš karą. Po karo buvo anglų
vyriausiojo prokuroro asmeninė vertėja Nuemberge,
Vokietijoje.
Sausio 29 d. Londone mirė Elena Bembliauskienė,
72m. Liko duktė Kristina su šeima.
Sausio 31 d. Ilforde, Londone, mirė Marija Girdijauskienė, 88 m. Liko sūnus su šeima.
Sausio 14 d. Bedforde mirė Povilas Gudas, 91m.
Vasario 23 d. Birchingtone, Kente, mirė Marija Do
brovolskienė, 83 m. Velionė anksčiau gyveno Lon
done. Liko vyras Juozas.

Skautiškuoju keliu
1999m. kovo 13d. įvyko skautų sueiga šv. Kazimiero
bažnyčios svetainėje Londone. Sueigoje dalyvavo 30
skautų, skaučių, taip pat ir tėvelių.
Sueigos tikslas buvo pagerbti Kovo 11d. aukas ir
prisiminti Lietuvos kelią į Nepriklausomybės
atkūrimą.
Susirinkusieji sustojo minutei pagerbti tuos, kurie
žuvo, kovodami už Lietuvos laisvę. Po to Kun.
J.Sakevičius, MIC, sukalbėjo maldelę už visus, kurie
daug dirbo atgaivinant laisvės šviesą, tap pat Lietuvių
skautus ir jų darbus per daugel metų išeivijoje. ~
Po to sekė žaidimai skautams, skautorama, lauželis
(improvizuotas) su dainomis, juokais, jaunatviškais
pokštais. Popietė baigėsi rateliu susiėmus rankomis,
tradiciškai sugiedant skautišką giesmę Ateina Naktis.
Jaunieji skautai prašė daugiau tokių sueigų. Nutarta
prieš vasaros bendrą stovyklą surengti išvyką į skautų
būstinę Gilwell ir taip pat į visų labai mylimą Sodybą.
Vadovai sutiko tą suorganizuoti.
LSS Rajono vadija reiškia padėką Šv. Kazimiero
klubui už leidimą naudoti jų patalpas ir taip pat už £25
paramą padengti tos dienos išlaidas.
Po sueigos įvyko LSS Europos Rajono posėdis. Buvo
diskutuojama tolimesnė veikla, Ryšiai su “Aušros”
tuntu Vokietijoje, ateinantis LSS Skautų posėdis
JAV’se, lankstinukų pasiuntimas (apie lietuvišką skautavimą) lietuvių bendruomenei Didž. Britanijoje,
ryšiai su skautais Lietuvoje, ateinančios vasaros
stovyklos tvarka, informacija spaudai Didž. Britani
joje, JAV’se ir Kanadoje. Išrinkti LSS Europos Ra
jono Revizijos Kom. nariai s.v. St.Kasparas, ir v.s.
J.Alkis. Padėka pareikšta “Budėkime” redakcijai už
įdomų ir taupiai leidžiamą leidinėlį.
Kitas vadijos posėdis įvyks Nottinghame. Data bus
nustatyta, sužinojus visų galimybes dalyvauti.
LSS Europos Rajono Vadija
Ką tik sužinojome, kad netekome uolaus lietuviško
skautavimo bičiulio Stasio Lauruvėno. Reiškiame gilią
užuojautą artimiesiems. A+A Stasys Lauruvėnas buvo
ilgametis LSS Europos Rajono rėmėjas. Gyvendamas
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Manchesteryje, jis mylėjo lietuvišką skautavimą ir
paaukojo daug laiko puoselėjant šį kilnų darbą.
Sudie, mielas Stasy, ilsėkis ramybėje.
LSS Europos Rajono Vadija, sesės ir broliai

Nottinghamas
Nottinghame Aušros Vartų Marijos Židinyje kun. S.
Matulis MIC pakrikštijo Ritos ir Remigijaus Jačėnų
iš Lietuvos pirmagimį sūnų Antaną Donatą. Krikšto
tėvai S. Butkevičius ir A. Vėžytė.
Vasario 18 d. palaidotas Vincas Lisius, liko gedule
žmona Vilma ir dukra Ona.
Vasario 19 d. palaidotas Pranas Valiukonis, 73
metų, kilęs iš Kauno, viengungis, ilgiau gyvenęs
Židinyje.

Sekmadieninė Lietuviškoji Maironio mokykla
Mūsų mokyklėlė visuomet laukia naujų mokinių,
norinčių prisijunti prie mūsų šaunaus lietuvaičių
būrio. Mes su džiaugsmu padėsime mokytis toliau
gimtosios lietuviškos kalbos ir kartu prisiminsime
lietuviškas tradicijas ir papročius. Džiaugiamės gavę
naujų li
etuviškų
vadovė
lių pra
dinėms
klasėms
siuntą iš
Lietuvos
v
Švietimo
ir mokslo
Ministerijos.
Tikimės,
kad nau
jos kny
gos ir tiks1inga
pro
grama
padės
lengviau
pasiekti
norimų rezultatų, kad vaikai bus sudomintį:?patenkinti ir didžiuosis kalbėdami lietuviškai.
Jeigu jau nusprendėte, kreipkitės adresu:
Lietuvių namai, 17 Freeland Road, Ealing^ London
W5 3HR. Artimiausia požeminė stotis Ealing Com
mon. Skambinkite tel. 0181 896 0355 ir kvieskite
Rimą Zajankauskienę.
DBLS STOKE-ON-TRENT skyriaus narnjj metinis
susirinkimas įvyks š. m. kovo mėn. 27d., 2jyal. p. p.
ponų Puodžiūnų namuose, 31 Marina Drive, May
bank, Newcastle, Staffs, ST 5 9NL.
Kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba.
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AUKOS “EUROPOS LIETUVIUI”
R.Karalius - £5.
Nuoširdžiai dėkojame.
JAU LAIKAS PRATĘSTI PRENUMERATĄ
Kas dar iki šiol nėra susimokėjęs už laikraščio prenu
meratą 1999 metams, prašomi ilgai nedelsti. O tokių
yra apie aštuoniasdešimt. Nelaukite atskirų as
meniškų paraginimų.
Siųsdami čekius ar pašto orderius, būtinai įrašykite,
kam pinigai siunčiami, t.y.: “Lithuanian House Ltd.”.
Tuo pačiu dėkojame visiems aukotojams, kurie
supranta, kad laikraštuko leidimas pelno neduoda, o
nauda visiems didelė, nes per jį palaikomas ryšys tarp
krašte išsisklaidžiusių tautiečių.

Kronika
Vasario 16-osios minėjimas Derbyje
Lietuvos Nepriklausomybės 81 metų sukaktis ir Kovo
11-osios diena Derbyje buvo paminėta vasario 28 d.
Susirinko gražus būrelis Derbio lietuvių, svečių iš
tolimesnių apylinkių ir B.Tamulionis iš Kauno, studi
juojantis Nottinghamo unuversitete. Minėjimą ati
darė Derby skyriaus pirm. J.Levinskas, padėkodamas
atsilankiusiems.
Paskaitai pakviestas B.Zinkus, kuris plačiai palietė
tautos istoriją, kūrimąsi ir okupacijas. Už išsamų žodį
dalyviai atsidėkojo ilgais plojimais. Minėjimas baigtas
Tautos himnu.
Po minėjimo įvyko skyriaus narių metinis susirinki
mas. Į prezidiumą pasiūlyti: J.Levinskas
pirmininkauti ir J.Maslauskas - sekretoriauti. Priė
mus darbotvarkę, J.Levinskas apibūdino skyriaus
veiklą: rengtas šventes, Motinos minėjimą, buvo
aplankyta Lietuvos Respublikos Ambasada Londone,
naujieji Lietuvių namai, skyrius atstovautas DBLSgos ir Tarybos suvažiavimuose, kas trečią sekmadienį
Derbyje Kun. S.Matulis, MIC, atnašauja šv. Mišias.
Revizijos komisijos sekretorė G.Zinkienė pranešė,
kad knygos ir kasa vedamos tvarkingai. Skyriaus kasą
papildo narių mokestis ir loterijos pelnas. Skyriuje yra
40 narių. Visiems pageidaujant valdyba ir revizijos
Komisija paliktos tos pačios. Pirmininku lieka
J.Levinskas, vicepirm. - J.Maslauskas, sekretorius A.Tirevičius, iždininkė - B.Levinskienė. Rev.
Komisija: B.Jakštys, G.Zinkienė ir M.Žemaitienė.
Atstovais į Metinį Sąjungos suvažiavimą išrinkti:
J. Maslauskas ir B.Zinkus.
Vėliau DBLS pirm. J.Levinskas nušvietė dabartines
pirmininkavimo sąlygas ir įvairias problemas.
K.Tamošiūnas plačiai apibūdino Sodybos pert
varkymo planus. D.Furmonavičius trumpai su
pažindino su politine ir švietimo veikla. Svečias iš
Lietuvos B.Tamulionis papasakojo apie dabartinę Li
etuvos ekonomiją, pažangą ir esamas problemas.
Diskusijose buvo keliami jaunosios kartos reikalai.
Taip pat pareikštas nepasitenkinimas
dėl
V.Gedminto pareiškimo, kad “senių lizdą reikia

išardyti”. Buvo reikalauta pravesti rezoliuciją, kad šis
C. valdybos narys būtų suspenduotas.
Baigiantis minėjimui, J.Maslauskas pranešė, kad ii
gametis skyriaus pirm. J.Levinskas kovo 2 d. švęs
70-čio sukaktį. Jam įteikta gimtadienio progos kortelė
su dalyvių parašais ir palinkėta “Ilgiausių metų!’
J.Levinskas visiems padėkojo.
Kaip ir visada, A.M.Tirevičiai paruošė kavutę si
užkandžiais. Visi pasivaišino ir pasidalijo dieno;

Skyriaus valdyba, susirinkusi A.M.Tirevičių sek
lyčioje, pasitarė dėl tolimesnės veiklos. Nutartc
gegužės 2 d. pagerbti Motinas Ukrainiečių klube
patalpose.

Mirė Pranas Voveris
Vasario 24 d. savo namuose, 104 New Milton Rd.,
Hampshire, staiga mirė PRANAS VOVERIS.
Velionis buvo kilęs nuo Analgės, gimė 1910 m.
gegužės 25 d. Lietuvoje ilgiausiai gyveno Kaune,
1940 m. ir apsivedė. 1944 metais, kartu su žmona,
pasitraukė nuo Sovietų okupacijos į Vokietiją.
Gyveno Vokietijoje, dirbdamas žemės ūkyje iki
Antrojo pasaulinio karo pabaigos.
1947 m. velionis su žmona atvyko į Angliją, apsi
gyveno gražioje Pietinės Anglijos dalyje ir kartu dirbo
žemės ūkyje.
Būdami taupūs, per trumpą laiką, įsigijo žemės
sklypą, pasistatė namą ir užveisė mažą sodą.
Atrodo, kad buvo vienintelis atvejis, kai lietuvis iš
Vokietijos sugebėjo pasistatyti naują namą labai
gražiame Pietinės Anglijos rajone.
Tame miestelyje lietuvių nebuvo. Pranas sugebėjo
įsijungti į vietinės parapijos veiklą ir visą savo gyven
imą pasiliko aktyviu tos parapijos nariu.
Per visą savo gyvenimą velionis nepamiršo savo
giminių Lietuvoje, palaikė su jais ryšį ir juos finan
siškai rėmė. Savo testamente nepamiršo jų ir įvairiu
organizacijų.
Velionis labai plačiai skaitė ir rėmė lietuviška
spaudą Anglijoje, Amerikoje, Kanadoje.
Religinės apeigos buvo vietinėje katalikų bažnyčioje
“Our Lady of Lourdes”, kurias atliko vietinis kle
bonas, giedojo bažnyčios choras, dalyvavo nemažas
skaičius anglų parapijiečių.
Velionis palaidotas New Milton , Hampshire kap
inėse, tame pačiame kape, kur ilsisi jo žmona.
Laidotuvėse dakyvavo ir giminaitis iš JAV Kęstuti5
Gobužas.
Visi laidotuvių dalyviai buvo pakviesti pietums, kur
Z. Juras supažindino juos su Prano gyvenimu Lietu
voje ir Anglijoje.
Prisiminsime Praną Voverį kaip patriotą lietuvį]
kokiu jis išliko nors gyveno tarp anglų daugiau kaip
50 metų.
Lietuvoje liko daug giminių , kurių vardu Z. Juras
padėkojo laidotuvių dalyviams.
Z. Jurai
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pakvietė dalyvius pasivaišinti šalto bufeto įvairiais
valgiais ir kavute. Ji taip pat, su šeimos pagalba,
paruošė bufeto valgius ir pravedė minėjimo pro
gramą.
,
L". •.
Dalyvavo per pusšimtį žmonių.
-- -

Bradfordas
Šiais metais vasario 16-osios. - 81-mą nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį ir Kovo 11-tosios - 9-tą
Nepriklausomybės atkūrimo, minime paskutinį šiame
tūkstantmetyje.
KKakta vičius
Bradfordo ir apylinkės lietuviai šią šventę pradėjo
iškilmingomis pamaldomis St.Patrick’o bažnyčioje, Mančesteris
kurias atnašavo ir šventei pritaikytą pamokslą pasakė Kovo 6 d. DBLS Mančesterio skyrius turėjo M. lietu
vių klube metinį narių susirinkimą, kuriame! valdyba
Kun. V.Kamaitis.
Po pamaldų susirinkę klubo bare, valandėlę paben padarė pranešimus, išrinko valdybą 1999 metams ir
- ;
dravę ir pasivaišinę buvo pakviesti į menę užimti vi išnagrinėjo skyriaus reikalus.
Susirinkimą atidarė skyr. Pirm. A. Podvoiskis,
etas.
Minėjimą atidarė dabartinė klubo pirmininkė Roma pasveikino susirinkusius, padėkojo už atsilankymą į
Vaicekauskaitė. Įžangos žodyje ji pareiškė, kad susirinkimą ir supažindino su dienotvarke. Buvo
nežiūrint sąlygų, Bradfordo lietuviai visada garbingai prisiminti mirę skyriaus nariai.
Visų
sutikimu,
susirinkimui pirmininkavo
minėjo Vasario 16-tąją, o atkūrus nepriklausomybę ir
Kovo 11-tąją. Taip darysime ir toliau, kol mūsų jėgos pirmininkas ir parašė protokolą.
Pirmininkas padarė skyriaus veiklos pranešimą.
leis. Padėkojusi susirinkusiems už atsilankymą, pakvi
Skyrius metų bėgyje surengė Vasario 16-Kovo 11 d.
etė K.Kaktavičių dienos paskaitai.
Prelegentas paskaitą pradėjo primindamas, kad šioje ir valstybės dienos minėjimus. Pirmininkas dalyvavo
žemėje jau 3500 metų gyvena lietuvių tauta, išlaikiusi DBLS Tarybos suvažiavime Volverhamtone. Skyri
savo kalbą, pasiekusi daug kultūrinių laimėjimų ir aus atstovas J. Podvoiskis atstovavo skyrių DBLS
prieš 500 metų sukūrusi didžiausią Europoje valstybę, suvažiavime. Skyriuje yra 52 nariai. Su organizaci
kuri sugebėjo apginti Vakarų civilizaciją nuo totorių jomis sugyvenimas buvo geras. Mančesterio
antplūdžio. Nuo Mindaugo iki Stepono Batoro laikų ir apylinkės skyriai dar nesusivienijo. Žiūrint į skyriaus
vėliau 20-to amžiaus sūkuriuose, garbinga Lietuvos ateitį ir tai, kad dėl mirties narių skaičius sparčiai
mažėja, būtų gerai, kad skyriai susivienytų ir
istorija amžiais galės didžiuotis lietuvių tauta.
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas 1918m. sudarytų stipresnį skyrių. K. Barėnas“ E. Lietuvy“
vasario 16d. buvo tautos dvasinis laimėjimas, nepa rašė, kad Mančesteris nori suvienyti apylinkės skyrius
ir, surinkęs akcijas, diktuotų Sąjungai ir jos veiklai.
prastai sunkiose sąlygose valstybę atstatant.
Tačiau valstybė buvo atstatyta ir išlaikyta ir kai,1938- Mes tokių norų neturėjome ir neturime ir į Sąjungos
40 metais kilus pavojui valstybės nepriklausomybei, reikalus bei vykstančius
v
*ginčus nesikišame,
Iždininkas J. Šablevičius pranešė skyriaus iždo
politikai neparodė reikiamo ryžto: nusprendė priešui
ginklu nepasipriešinti. Lietuva, su sudraskyta tautos stovį, kuris yra patenkinamas.
Valdyba 1999 metams palikta ta pati. Ją sudaro:sąžine, buvo pasmerkta ilgų metų okupacijai su
baisiomis pasekmėmis. Buvo pradėta beviltiška re- Ark. Podvoiskis. Sekr.-St. Lauruvėnas, ižd. - Jn.
sistencinė kova prieš krašto okupantus, jai pasibaigus Šablevičius. Revizijos komisijos pirmininkė- Aid.
Podvoiskienė.
- prasidėjo pasyvus pasipriešinimas.
Į DBLS suvažiavimą Londone skyriaus atstove
Subyrėjus Sovietų Sąjungai, jų kova ir auka sutelkė
mūsų žmones laisvo gyvenimo siekiui, kurį ap išrinkta Aid. Podvoiskienė.Susirinkimas nutarė Joną
vainikavo 1990m. Kovo 11-tosios aktas dėl nepriklau Podvoiskį siūlyti kandidatu į DBLS Centro Valdybą.
somos Lietuvos atstatymo. Lietuviai, kur tik jie be Buvo pasisakyta dėl DBLS Namų skyriaus Londone,
būtų, trokšta ir tikisi, kad tauta ir vyriausybė sieks į kurį, atvykę iš Lietuvos, šalia legalių skyriaus narių,
gyventi ir dirbti kaip yra mus įpareigojęs Dr. V. priimami nariai atsisakę Lietuvos pilietybėsTr neturi
Kudirka Tautos himne. Paskaitos metu, žuvę ir mirę leidimo ilgam pasilikti Anglijoje. Pasisakyta tokį
dėl Lietuvos laisvės buvo pagerbti Tylos minute. skyrių į DBLS nepriimti. Reikia į DBLS įstatus
įrašyti paragrafą, aiškiai nusakantį DBLS skyrių teis
Paskaita buvo perduota ir anglų kalba.
Toliau eilėraščius ta proga skaitė I.Gerdžiūnienė ir inę padėtį ir kokie nariai turi teisę įsirašyti nariu.
Pavesta skyriaus atstovei A. Podvoiskienei tą iškelti
A.Gerdžiūnas. G.Pucevičienė vieną eilėraštį perskaitė
anglų kalba. P.Pucevičius, su akordeonu rankose ir suvažiavime, kad suvažiavimas padarytų atitinkamą
bubneliu prie kojos akompanuodamas, padainavo sprendimą.
Išnagrinėjus rūpimus klausimus, susirinj§mą už
porą liaudies dainelių, prajuokindamas klausytojus.
Po to, sekė sutartinės dainos visiems prisidedant, darė prezidiumo pirmininkas.
Naujai valdybai linkime sėkmės.
į
akompanuojant Juliui Horwill akordeonu.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
- A. P-kis
Po oficialios dalies klubo vicepirm. I.Gerdžiūnienė
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Pamaldos

Velykinės pamaldos

Kovo 28 d., Verbos 11.15 vai.
Kovo 31 d., Did. Trečiadienis - velykinei
Kiekvieną trečią šeštadienį -14.00 vai. išpažinčiai patarnaus kun. J. Sakevičius
Lietuvių sodyboje
MIC nuo 16.30 vai. Šv. Mišios 17.30 vai.
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon Balandžio 1 d., Did. Ketvirtadienį -18.00
Hampshire GU35 8TE
vai.
Sekmadieniais 11.00 vai.
Balandžio 2 d., Did. Penktadienį - 15.00
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
vai.
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto Balandžio 3 d., Did. Šeštadienį - 18.00
dalyje, prie Hackney Road).
vai.
Telefonas: 0171 739 8735.
Balandžio 4 d., Velykos - 11.15 vai.
Pamaldos sekmadieniais:
Išpažintys prieš pamaldas arba susitarus.
9.00 vai. lotyniškai ir angliškai,
Mančesteryje
11.00 vai. tik lietuviškai.
Kovo 28 d., 12.30 vai.
Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. ryte. Bradforde

Derbyje - Bridge Gate

Velykų pamaldos

Kovo 28 d., Verbų Sekmadienis, Šv.
Mišios
11.00
vai.
{Pastaba. '
Laikrodžius nustatyti vieną valandą
PIRMYN). Išpažinčių bus klausoma
nuo 10.00 vai.
Balandžio 1 d., Didįjį Ketvirtadienį
19.00 vai
Balandžio 2 d., Didįjį Penktadienį Kristaus kančios minėjimo pamaldos 15.00 vai. Bus svečias Kun. Valentinas
Kamaitis (iš Manchesterio) jis klausys
išpažinčių nuo 14.00 vai. (Šią dieną yra
pasninkas). Be to išpažinčių klausome
ir kitomis dienomis prieš pamaldas.
Balandžio 3 d., Didįjį Šeštadienį pamaldos prasideda su ugnies ir van
dens šventinimu -19.00 vai
Balanžio 4 d., Velykų rytą prisikėlimopamaldos su procesija ir šv.
mišiomis - 8.00 vai. Mišios 11.00 vai
(be choro)
Londono lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Jonas Sakevičius
MIC kviečia visus dalyvauti Velykų
pamaldose ir priimti Šv. Komuniją kas
tik gali.
Prašome jau dabar užsiregistruoti Pir
mąją! Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo
Sakramentui.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal
Green, Central Line.
Nottingbame - Aušros Vartų Marijos
Židinyje

16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas:
0115 982 1892.
Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai.
ryte. Sekmadieniais - 11.15 vai.

Balandžio 4 d., 12.30 vai.
Eccles

Balandžio 11 d., 12.15 vai.

Kronika

druomenės narį, pasveikino ir
geros kloties tolimesniame gyven
ime
palinkėjo
klubo
vi
cepirmininkas H. Vaineikis.
Prie turtingo vaišių stalo visi pasi
vaišino ir pabendravo. Mirus klubo
sekretoriui, nuo dainų susilaikyta.
J.Panavui visi linkime ilgiausių
metų.
Mirė Stasys Lauruvėnas

Kovo 3 d. ligoninėje mirė S. Lauru
vėnas. Laidotuvės įvyks kovo 31 d.
10 vai. St. Chad's bažnyčioje bus
laikomos gedulingos pamaldos. Po
jų bus lydimas į Blackley kremato
riumą. Laukiama atvykstant brolio.
Plačiau apie velionį bus parašyta
po laidotuvių.

Manchesteris
v

Šventė gimtadienį

Š.m. kovo 13d. Juozas Panavas M.
Lietuvių klube būry draugų bei pažįs
tamų atšventė savo 79-tą gimtadienį.
Dalyvavo ir trys svečiai iš Lietuvos.
Vėliau atvyko Kun. V.Kamaitis.
Jį, visų vardu, kaipo aktyvų ben-

Susituokė
Sausio 4 d. Londono lietuvių
bažnyčioje susituokė Saulius Migli
nas iš Santakos, Marijampolės
apsk. ir Sonata Gembickaitė iš
Druskininkų.

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius
£266.00 incl. tax
Conditions: 3 days advance purchase. Min stay 3 nights/ SAT night. Max stay 3 mnths.
Return can be changed in Vilnius against a fee. Cancellation fee 10% of ticket value
after it has been issued.
NEW
£300.00 incl. tax
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds-Bradford, Manchester-Vilnius

Austrian Airlines daily ex SAT and SUN
Heathrow-Vilnius via Vienna
Manchester-Vilnius via Vienna

£264.00 i nei. tax
£279.00 incl.tax

SAS daily
Heathrow-Vilnius via Copenhagen
Manchester/Glasgow/Edinburgh via Copenhagen

£266.00 incl.tax
£279.00 incl.tax

For further information and bookings, please contact
Gunnel Trave! Service Ltd, 45 Woodthorpe Road, Hadieigh,
Suffolk !P7 5JB, Tei. 01473 828855, Fax. 01473828866

