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I VILTINGŲ VELYKŲ ŠVENČIU ALELIUJA
ĄAHeiuja - tai džiaugsmo šūktelėjimas. Tasai - valio! - 
kurs vienas tetesi išreikšti širdies pilnybę.
^Ai/eiuja - nugalėjimo šūktelėjimas.., kuriuo vienu 
tepasakysi: jau nebėra jokių priešų.

^Ai/eiuja - tešaukime per sukaktį - Dievo sūnaus iš nu
mirėlių kilimo, kad jis, mirdamas, nugalėjo tai, kas rodės 
nenugalima: pačią mirtį.

AHeiuja per amžius stiprinosi žmonija savo sielas, sem- 
damosi iš to pat šaltinio visokiariopos gyvybės.

Vaižgantas
Mieli Broliai, Sesės,
■Šiandien kartu su atgimstančia gamta kartu su viso 
pasaulio krikščionimis švenčiame didžiojo džiaugsmo šventę 
*fcristaus istorinį ir mūsų visų viltingą busimąjį prisikėlimą 
pasaulio pabaigoje.
■Kristaus prisikėlimu yra pagrįstas mūsų tikėjimas į šio 
gyvenimo kančių bei vargų prasmę ir amžinosios laimės 

Šventomis Velykomis
DBLS CV, LNB DV
Europos Lietuvio9redakcija ir administracija 
Lietuvių namų viesšbutis, Lietuvių ‘Sodyba9

ramentų, dabar mes patys esame

Sveikiname su

[Velykų paslapties dėka krikščionybė išsiplėtė visame 
pasaulyje ir po kiekvieno tariamo žlugio keliasi su nauju 
gyvastingumu.
iKai žydų aukščiausioji taryba svarstė kaip sustabdyti apaš
talų liudijimą, kad Jėzus Kristus yra žadėtasis, tūkstančiais 
metų lauktasis Mesijas, pasaulio Išganytojas, garsusis jų sen
atorius ir Šv. Rašto aiškintojas Gamalielis pareiškė: "Jei šis 
mokslas paeina iš žmonių, jis pats savaime išnyks, bet jei jis 
yra iš Dievo, jūs negalėsite jo sustabdyti" (Ap D5,38-39).
■Didžioji pasaulinė spauda religijai neskiria daug dėmesio, 
tačiau laikas nuo laiko, ypač didžiųjų švenčių proga, išspaus
dina gana gerų straipsnių apie religinį gyvenimą
11997 m. Šv. Kalėdų proga du įtakingiausi Amerikos žur
nalai - "Newsweek" ir "US News and World Report" pateikė 
įdomių duomenų apie žmonių religingumą. "Newsweek" 
rašo, kad nežiūrint tariamo religijos išnykimo, žmonijos 
gyvenime religija tebėra gyva ir veikli.
■Prancūzijos revoliucija atmetė religiją, kaip protą aptem- 
dantį prietarą; marksistai religiją vadino žmonių opijumi; 
pažangiųjų" armijos žadėjo išaiškinti gyvenimo paslaptis. 
®sos jos dabar yra griuvėsiuose, rašo "Newsweek". "Mes, 
sekuliaristai, sako vienas iš žurnalistų pašnekovų, išgyve
name pasitikėjimo krizę, kai tuo tarpu tikinčiųjų eilės netikė
tai auga! Mes juokdavomės iš, kurie pažangos amžiuje buvo . • 1 1 • • t • • • - -

užsikrėtę miglotu spiritualizmu...”
Šiandien negalima įeiti į knygyną, tęsia ’’Newsweek", neat

sitrenkus galvos į knygą, užvardintą "Siela”. Religijos 
nepraktikuojanti Amerika yra priversta pripažinti transcen
dentinę angamtinę realybę." Amerika išgyvena didelį at
budimą. Religija atlieka didesnę rolę, negu kad galėjome 
tikėti". ("Newsweek", 1997 XII 15). Antrasis žurnalas - "US 
News and World Report" iškelia faktą, kad Jėzaus Kristaus 
prisikėlimą ir antrąjį atėjimą į pasaulį - paskutiniuosius tris 
metus padidėjo iš 61% iki 66%, įskaitant trčdalį, kurie 
sakosi niekuomet nėra lankę bažnyčios." Žmonės tiki, rašo 
žurnalas, žmogiška egzistencija ir istorija turi tikslą ir kad 
ateinantis auksinis amžius užbaigs blogį ir neteisybę". (US 
News and World Report, 1997 XII15).

Kristaus prisikėlimas yra ne vien jo dievybės patvirtinimas, 
bet ir įrodymas, kad Jėzus yra, kaip Šv. Raštas teigia, žmoni
jos pirmagimis ir mūsų kelias į laimingą amžinybę: "Aš esu 
gyvenimas ir prisikėlimas, kas tiki mane... turi amžiną gyven
imą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną" (Jn 11,25; 6,54).
Tęsinys 2 p si.
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Kuo gamtoje yra šalta, gyvybę apmarinanti žiema, tuo 
mums yra gyvenimo vargai, kančios ir kūniška mirtis. Kaip 
žiema nesunaikina gyvybės, o tik ją laikinai apmarina, kad 
pavasarį su nauja jėga ir gyvastingumu prasiveržtų, taip ir 
mūsų laikinoji mirtis, kurią Šventraštis vadina ’’miegu", mus 
nesunaikina, o tik apmarina, kad pasaulio pabaigoje galė
tume prisikelti su išaukštintu ir sudvasintu kūnu naujam, 
nesibaigiančiam gyvenimui. "Jei su Kristumi kenčiame, su 
Juo būsime ir išaukštinti" (plg. 2 Tim. 2.12).

Pasitikėdami Kristaus prisikėlimu, jo pergale prieš blogį ir 
mirtį, viltingai žvelkime į savo asmeninę, tautos bei visos 
žmonijos ateitį. Džiugių Šv. Velykų linkiu visiems!

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

LITHUANIA - INDEPENDENT AGAIN
The Autobiography of Vytautas Landsbergis 
Prepared for an English-speaking audience 
by Anthony Packer and Eimutis Sova

‘The night that stirred the world’s conscience’: so Vytau
tas Landsbergis, the first president of independent, post- 
Soviet Lithuania, describes the night of 13 January 1991, 
when thousands of Lithuanians rallied to defend their Par
liament against Russian tanks, thereby ensuring the return 
of their country ‘to the map of Europe and the fold of 
Western society’.

Landsbergis retraces the process which led to that memo
rable night, discussing influences upon himself - he was bom 
into a family of Lithuanian patriots and his interest in music 
and in the arts generally deepened his awareness and appre
ciation of Lithuanian culture - against the background of his 
country’s history under German and Soviet occupation.

This is a fascinating and very readable translation of the 
autobiography of a highly significant figure in post-Soviet 
Europe, offering a stimulating account to the general reader 
as well as providing a most useful document for historians.

EIMUTIS SOVA was the Chairman of the Lithuanian 
Association in Great Britain, the Editor of ‘European 
Lithuanian’ and the Chairman of Wales Baltic Society

ANTHONY PACKER is Lecturer at the School of Edu
cation, University of Wales Cardiff

pp 320, Demy8vo, SEPTEMBER 1998, hardback, £35, 
ISBN 0-7083-1454-1

ORDER FROM: University of Wales Press, 6 Gwennyth 
Street, Cathays, Cardiff CF2 4YD, Wales

E-mail: press@press.wales.ac.uk

Lietuva pasaulyje
Lietuva supranta karinių veiksmų Kosove būtinybę
Lietuva apgailestauja dėl nesėkmingų bandymų taikiai 
sureguliuoti konfliktą Kosovo regione, tačiau supranta 
NATO karinės operacijos būtinybę. Tai per savo Informaci
jos ir spaudos skyrių pareiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija. Oficialiame pranešime skelbiama, kad ‘NATO 
sprendimą dėl oro antpuolių prieš Jugoslaviją Lietuva 
vertina kaip priemonę užkirsti kelią ginkluoto konflikto 
plėtimuisi ir humanitarinei katastrofai Balkanų regione’. 
(ELTA, 99.03.24)
Rusijos krizė skaudžiai paveikė Lietuvą
Ekonominė ir finansinė Rusijos krizė skaudžiausiai atsiliepė 
maisto pramonės, lengvosios pramonės, statybos ir per

vežimų paslaugas teikiančioms įmonėms, Vyriausyh 
posėdyje konstatavo ūkio ministras Vincas Babiliui 
Įmonių nuostoliai siekė 150 milijonų litų. Karaliaučia. | 
krašto skola Lietuvai -100 milijonų litų. Žemės ūkio pi I 
dūktų eksporto kainos dėl krizės sumažėjo iki 20 %. Žema 
ūkio produkciją perdirbančių įmonių nuostoliai gaa 
sudaryti apie 40 milijonų litų. (ELTA, 99.03.24)
Kalbininko Pr.Skardžiaus 100-osios gimimo metinės
Lietuvoje paminėtos profesoriaus Prano Skardžiaus giifl 
imo 100-osios metinės. Garsusis mokslininkas tyrė lietuvį 
kalbos akcentologiją, slavizmus, žodžių daiybą, įsteigė 1 
redagavo tęstinį kalbotyrinį leidinį ‘Archivum philoloffl 
icum’. P. Skardžius parašė reikšmingų kalbotyrinių veika^ 
ir straipsnių iš bendrinės kalbos istorijos, leksikos, et 1 
mologijos, gramatikos, terminologijos. 1944 meti 
kalbininkas pasitraukė į Vokietiją, dėstė Tiubingeno uc i 
versitete. Nuo 1956 metų dirbo JAV Kongreso biblioteką 
Vašingtone. P.Skardžius mirė 1975 metų Hot Springs 
Arkanzase. (ELTA, 99.03.23)
Nužudytas kun. Ričardas Mikutavičius
Vasarą dingusio kunigo R. Mikutavičiaus palaikai jau ras' 
Patvirtinta, jog Kauno Karmėlavos kapinėse ekshumucį 
nežinomo vyro palaikai yra praėjusių metų liepos 1 diet 
dingusio kunigo kūnas. Pirmasis pranešimas apie Nennig 
pastebėtą skenduolį Kaune gautas praėjus vos savaitei [j 
kunigo dingimo, tačiau tada ugniagesiai kūno nerad 
1998-ųjų liepos 15-ąją, skenduolis buvo ištrauktas į krant 
Kojos buvo suveržtos viela, kūnas įvyniotas į metalinį tink | 
ir perrištas per juosmenį, pritvirtintas 16 kilograiu 
svarstis. Vėliau velionis buvo palaidotas neatpažintų J 
menų kapinėse. Generalinė prokuratūra aiškinasi, kod . 
kūnas nebuvo atpažintas. (ELTA, 99.03.23)
Italai padės lietuviams kovoti su mafija
Italijos Atstovų rūmų pirmininkas Luciano Violante sul 
tikime su Prezidentu V. Adamkumi kalbėjo apie kovą? 
korupcija bei nusikalstamumu. Buvęs baudžiamosios teisė 
profesorius L.Violante daug metų yra atidavęs kovais1 
mafija bei terorizmu. Jis pareiškė viltį, jog Lietuvi 
teisininkai jau artimiausiu metu galės stažuotis Italijoj! 
kur bus mokomi kovos su korupcija bei organizuoti 
nusikalstamumu. L.Violante taip pat pažadėjo pasirūpiu 
jog Lietuvą kuo greičiau pasiektų visų atitinkamų įstatyt 
projektai. (ELTA, 99.03.23) Į
Anti-KGB-istinis įstatymas įsigalioja
Konstitucinio Teismo sprendimas patvirtina, kad įstatyme Į 
apribojantis buvusių KGB-istų darbą yra pagrįstas. Tl 
pasitikėjimo ir lojalumo klausimas, o ne kokia nors kolei 
tyvinė bausmė, kaip bandė išpūsti šio įstatymo oponentą 
sakė Seimo Pirmininkas V. Landsbergis spaudos konfere 
cijoje. Parlamentas pataisys kai kurias įstatymo detali 
kurias nurodė Konstitucinis Teismas. V. Landsbergis sai 
kad bus pasiūlyta atsisakyti išimčių, taikant įstatymą. Į; 
tatyme pasakyta, kas turi teisę tikėtis išimties. V. Lani 
bergis siūlys kitaip traktuoti tuos, jeigu tokių būtų, kurie [į 
Kovo 11-osios sovietiniame saugume toliau dirbo jau P 
etuvos nepriklausomos valstybės pavedimu. (ELT| 
99.03.23) 1
Lietuva pirmauja tarp Baltų kelyje į NATO
Lietuva yra reali kandidatė narystei NATO, teigia Seilfl 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Artėjant balandai 
NATO valstybių viršūnių susitikimui Vašingtone vykfl 
labai didelis politinis darbas. Seimo Pirmininkas pažymą | 
kad dvi valdžios grandys - parlamentinė ir vykdomoji - sav 
Tęsinys sekančiame pusi.
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darbą jau padarė. Todėl jis tikisi, kad ir prezidentiniu 
lygiu taip pat bus padėtas taškas. Jo nuomone, preziden
tai, kontaktuodami tarpusavyje, gali taip pat išryškinti 
Lietuvos pozicijas ir privalumus. V. Landsbergio 
nuomone, iki balandžio viršūnių susitikimo būtinai 
turime išspręsti kai kuriuos vidaus klausimus, tarp kurių 
- kariuomenės vado paskyrimas. (ELTA, 99.03.23) 
Atvyksta dvi JAV Kongreso delegacijos
Į Lietuvą atvyksta dvi JAV Kongreso delegacijos. Viena 
jų vadovaujama Atstovų rūmų spikerio J.Dennis 
Hastert, o antra - Atstovų rūmų prekybos komiteto 
pirmininko Tom Bliley lankysis Lietuvoje kovo 29-31 
dienomis. Jose bus per 20 JAV Kongreso atstovų. 
(ELTA, 99.03.23)
Barėno minėjimai Lietuvoje

“Europos Lietuvyje” dar nebuvo rašyta, kaip Lietu
voje paminėta K. Barėno 90 metų sukaktis. O ten buvo 
įvairių renginių.

Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka Vilniuje, 
Maironio muziejuje Kaune, Panevėžyje G. 
Petkevičaitės-Bitės biblioteka surengė plačias jo fo
tografijų, įvairių dokumentų, knygų parodas, kurios 
tęsėsi ilgesnį laiką. Su didžiuliu renginiu, kviestiniais 
literatais iš Kauno ir Vilniaus, su paskaitomis, liter
atūrine ir muzikine programomis, dalyvaujant gim
inėms, suruoštas jo pagerbimas toje Panevėžio bib
liotekoje. Per didelius šalčius į minėjimą vis dėlto atsi
lankė ir du jo susenę ligoti broliai. Šį kartą abi sesutės 
nepajėgė dalyvauti o jos dalyvavo, kai toje bibliotekoje 
susirinkusiems ankstesne proga apie Barėną kalbėjo 
kritikas Algirdas Titus Antanaitis (JAV).

Mums buvo atsiųstas to renginio video filmas, bet mes 
neturime tokio aparato, tai 
pasižiūrėti.

Su Barėnu pravesti platūs 
Įpaudoje. Pasikalbėjimai su

pausdinti “Kauno dienoje” ir “Literatūroje ir mene”, 
u Leonu Peleckiu-Kaktavičium žurnale “Varpai”, rašė 

jr Panevėžio spauda ir kt.
Panevėžio kraštiečių vadovė Vitalija Urbonavičienė 

parengė ir su Panevėžio savivaldybės finansine parama 
išleido knygą “Rašytojas Kazimieras Barėnas”. Knyga 
jau išparduota.

Kaip jau žinote, Lietuvos rašytojų sąjungos iniciatyva 
Mažvydo metais buvo suteiktas vieninteliam svetur 
gyvenančiam rašytojui K. Barėnui Gedimino ordinas ir 
ne tik už jo parašytas knygas, kaip rašė “Lynes”, bet ir 
už knygos leidybos darbus, ilgametį darbą įvairioje 
spaudoje, už visą kultūrinį darbą. Kaip LRS pirmininkas 
Valentinas Sventickas laiške nurodė, Barėną parinko 
pristatyti tam ordinui, kai priėjo išvados, kad jis labiau
siai nusipelnęs būti atžymėtas Mažvydo metais.

90 metų sukakties proga LRS pagamino Barėnui 
skirtą gražiausią tautinę juostą su įrašu, kurį atvežė 
Romualdas Norkus ir poetas Ričardas Mikutavičius, o 
užrišo pats ambasadorius Justas Paleckis.

Kaip rašo Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos mokyto
jas ir gimnazijos muziejaus vadovas Vytautas Baliūnas, 
mokinių ekskursijos važiuoja aplankyti jo tėviškės. Pagal

dar iki šiol negalėjome

pasikalbėjimai Lietuvos
Dalia Kuiziniene buvo
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to mokytojo tvirtinimą, Barėnas išgarsino tokį Lietuvos 
užkampį.

Sukakties proga LRS leidykla išleido Lietuvoje “21 
Veroniką”, kurios Barėnas atsisakė, nes ji buvo taip 
“nuredaguota” ir sužalota, kad jau kai kuriose vietose 
nebeatpažįstama, kad tai jo darbas. Bet ir tokią sužalotą 
kritikai gerai įvertino.

Ruošiamasi išleisti jo atsiminimų knygą.
M. Barėnienė 

Mirė “didysis knygius”
Taip vadinamas Levas Vladimirovas /1912.II.27 - 

1999.11.20/. Gimė jis Telšiuose ir nuo pat mažens 
domėjosi knyga, nes jo tėvas buvo įsteigęs biblioteką 
“Knyga” Šiauliuose. Profesoriavo jis Vilniaus univer
sitete ir kurį laiką dirbo Jungtinių Tautų bibliotekoje. 
Jis parengė beveik 2000 universitetinio išsilavinimo bib
liotekininkų ir net kelis tos specialybės daktarus. Parašė 
10 knygų ir apie 400 straipsnių. Jo “Knygos istorija” 
susilaukė tarptautinio pripažinimo. Vokiečių žurnalis
tas jį net pavadino “knygų medžiotoju”.

Stalinui pasibaigus, šešiasdešimtaisiais metais, kai tik 
režimas pasidarė truputį lengvesnis, Vladimirovas su 
savo bendradarbiais apvažinėjo Sov. Sąjungos bib
liotekas, ir tik jo dėka į Lietuvą buvo atvežta 15.000 
lietuviškų spaudinių, išvežtų carų laikais.

Mainais jam pasisekė parūpinti Lietuvai vienintelį 
žinomą Mažvydo Katekizmo egzempliorių, kurį turėjo 
Ukrainos biblioteka. Ta knyga dabar saugiai guli 
Mažvydo bibliotekoje Vilniuje.

M. Barėnienė 
Jehudi Menuchin ir Lietuva

Anglijoje mirė garsus, talentingas, genialus muzikas - 
smuikininkas, dirigentas Jehudi Menuchin. /Tarp kitko, 
“The Times” nekrologe buvo rašoma, kad jehudi reiškia 
žydą/.

Tas didysis muzikas ypač mėgo ir jautė didelį artumą 
ir pagarbą Lietuvai. Dažnai vienas ar su sūnum /muziku/ 
lankydavosi Vilniuje, Kaune. Jis kviesdavosi į užsienius 
koncertuoti Kauno Valstybinį chorą. Jam buvo suteik
tas Gedimino pirmo laipsnio ordinas, ir jis buvo Lietu
vos muzikos akademijos garbės daktaras. O Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis rašė, kad Jehudi 
Menuchin buvo didis Lietuvos draugas.

M. Barėnienė
Su Izraeliu santykiai geri

Lietuvos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas 
ir parlamentinių ryšių su Izraelio Kneseto (parlamento) 
grupe pirmininkas Emanuelis Zingeris, kaip rašoma 
“Dienovidyje”, gavo Izraelio Kneseto pirm. Dano Ti- 
chono oficialų laišką, kuriame pabrėžiama, kad Lietu
vos ir Izraelio valstybių santykiai yra geri ir tikima, kad 
tokie bus ir ateityje.

M. Barėnienė 
Naujas Švento Rašto vertimas

“Katalikų pasaulio” leidykla išleido visą Šventąjį 
Raštą stambia 2.000 puslapių knyga, kuri buvo išk
ilmingai pristatyta Vilniuje.

Naująjį Testamentą išvertė kun. Česlovas Kavali-
Tęsinys 4 p s L
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auskas, kuris dabar jau yra miręs, o Senąjį Testamentą - 
JAV gyvenantis prof. Antanas Rukšys.

Versta iš originalo - iš aramėjų, hebrajų ir graikų 
kalbų.

“Lietuvių Balse” rašoma, kad dabar pirmą kartą Šven
tasis Raštas išleistas lietuvių kalba. Bet jį yra išvertęs 
arkv. Juozapas Skvireckas. Jo vertimas buvo išleistas 
Lietuvoje, o po karo svetur. Matyt, “Lietuvių Balsas” 
/JAV/ užsimiršo.
Pagalba Mažosios Lietuvos tautiečiams

Apie ją “Lietuvių Balse” rašo Čikagos Mažosios Li
etuvos lietuvių draugijos atstovas Lietuvoje Vytautas 
Gocentas. Pagalba ten labai reikalinga, bet jos po šiek 
tiek ir sulaukiama. Štai Karaliaučiaus kraštą, jo lietu
viškų mokyklų klases, draugijas ir parapijas aplankė iš 
JAV Vilius Trumpjonas. Atvežė jis lietuvių suaukotų 
pinigų, tai praeitą vasarą Kačerginėje Jono Biliūno 
vardo vaikų tautinėje stovykloje galėjo atostogauti 30 iš 
įvairių vietų surinktų mokinių. Dar ir Lietuvos Vaiko 
draugija priėmė du to krašto lietuviukus kartu su savo 
atostogaujančiais vaikais iš Lietuvos.

Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva” senjore Rūta 
Mačiūnienė iš Lietuvių Fondo /JAV/ ir Kanados lietuvių 
Fondo gautais pinigais vis, sako, veža ir veža tautinius 
rūbus, garso kasetes ir magnetofonus mokytis lietuvių 
kalbai ir dainom.

Tas pats rūpestingasis V. Trumpjonas nupirko kol kas 
20 egzempliorių knygos “Kalbėkime lietuviškai”.

Donelaitis paminėtas Berlyne
Tame minėjime, kaip rašo “Lietuvos balsas” /JAV/, 

noveles apie Kristijoną Donelaitį skaitė Heinz Zierke 
Klausytojus ypač sudominusi novelė “Šventas 
Tolminkiemio rytas”. Visą pokarį gyvenęs ir dirbęs Ryti 
Berlyne ir visada domėjęsis lietuviškais reikalais Leonas 
Stepanauskas papasakojo, kaip tą vokiečių rašytoja 
pavyko sudominti Donelaičio “Metais”.

Į minėjimą buvo atvykęs iš Kauno knygos leidėja 
Romualdas Norkus. Dalyvavo ir kalbėjo apie Vokietijos 
ir Lietuvos kultūrinius ryšius Vokietijos ambasadorius 
Lietuvai dr. Ulrich Rosengarten.

M. Barėniei
Šypsokis - sveikatą lopyk!
- Kam žmogui reikalingos ausys? - klausia auklėtoj 
berniuko daržely.
- Kad viską matytų.
- Bet tam yra akys.
- Taip, bet jei nebūtų ausų, kepurė nusmuktų ant akių 
nieko nematytų.
* * *
- Brangusis! - sušunka žmona vyrui, tik grįžusiam 
darbo. - Tu turėtum būti labai laimingas - mūsų sūm 
šiandien ištarė pirmąjį žodį “tėtis”!
- Džiugu! Ir kur tai įvyko?
- Zoologijos sode, prie gorilos narvo!
* * *
Autobuse važiuojantis vyras sako šalia sėdinčiai panelei
- Panele, pasakykit man, kokius kvepalus jūs naudojate 
Labai jie švelnūs... Norėčiau ir aš savo žmonai toki 
gauti.
- Nepatarčiau, - atsako ė, - tada visi svetimi

Kurtas Vėlius parūpino savo brolio kunigo Alfredo
Vėliaus verstos biblijos ir kitokių knygų. Priekulėje buvo 
pastatyta “Šventvakarių Evės” statula /Ievos Simon
aitytės M.B./.

Planų esą ir daugiau, ir jie po truputį vis vykdomi, kad 
Prūsijos lietuviai visiškai nebūtų užmiršti.

kalbins jūsų žmoną, bandys sužino 
kvepalų rūšį.
* * *
Vyrukas, nemigos kankinamas, nueiti 
pas daktarą:

Negaliu miegoti, jokie vaisti 
nepadeda!
- Kai atsigulsi, skaičiuok iki dešimties i 
vis tai kartok, ir tavo akys pradės meti 
tis, - pataria specialistas.
Už savaitės tas pats jaunuolis skundžia; 
vėl:
- Dar blogiau! Kai tik suskaičiuoju ii 
aštuonių, kaip perkūno trenktas šokui 
lovos!
- Negali būti... - stebisi daktaras - koki' 
gi tavo profesija?
- Esu profesionalas boksininkas, - atsak 
vyrukas.
* * *

‘Europos Lietuvio’ kolektyvas darbo metu: Kazimieras Makūnas, Au
drius Balsevičius, LNB DV pirmininkas ir finansų direktorius, DBLS CV Viena moterų išsilaisvinimo organizac 
vicepirmininkas ir sekretorius Klemensas Tamošiūnas, ‘Europos Lietu- j°s nafė kviečia draugę į susirinkimą.
vio’ administratorius Vytautas Keris, DBLS direktorius politikos ir švi- - Negali būti, kad susirinkimas rengi'
etimo reikalams, DBLS iždininkas ir LNB sekretorius Darius Furmonav- mas tavo namuose - abejoja draugė.
ičius - Taip. Tikrai! Leidimą iš vyro jau gavai
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MES SĖKMINGAI ŽENGIAME PIRMYN
Nepritariu ir smerkiu melus ir šmeižtus, spausdinamus 
laikraštuko ‘Lynes’ puslapiuose, artėjant DBLS ir 
LNB visuotiniems suvažiavimams, apie DBLS CV ir 
LNB DV direktorius, įskaitant ir mane patį. Kad ir 
koks menkas skaitytojų ratas bebūtų, etikos ir moralės 
principų leidinukas privalo laikytis. Demokratija, tai 
ne vien laisvė, bet ir atsakomybė. Aiškus melas 
iššaukia visiškai priešingą narių reakciją, nei jo kūrėjai 
norėtų atsiekti. Jei anksčiau ir turėjau abejonių dėl 
tikrųjų ‘rekvizicionierių’ tikslų, visos jos išsisklaidė ap
silankius ‘Sodo’ skyriaus susirinkime drauge su LNB 
pirmininku Klemensu Tamošiūnu. ‘We need to throw 
those directors! We need to employ professional ones! 
We need to pay a salary of one hundred thousand 
pounds! And if they do not do the job properly, we 
need to throw them away!’ Štai tokius šūkius 
girdėjome atėjūno Gedminto vadovaujamo 
susirinkimo salėje. Jo sąjungininkas, buvęs 
pirmininkas Jaras Alkis, ‘sėdėdamas ant tvoros’ pa
sisuko į priešingą, nei ‘vežimas važiuoja’ pusę. Tiesa, 
per greitai sukantis nuo tvoros nukrentama. Ne
paisant sudėtingų darbo sąlygų, mes nenuleisime 
rankų ir toliau dirbsime visuomenės labui. Esame 
išrinkti vadovauti ir ginsime Didžiosios Britanijos li
etuvių turtą nuo tamsių kėslų. Šiais metais bendrovės 
darbo rezultatai yra ypatingai sėkmingi, bendras pel
nas tris kartus didesnis nei pernai ir viršyja šešias
dešimt tūkstančių svarų. Pradėti remonto darbai Li
etuvių Sodyboje, eina ‘Europos Lietuvis’, stojasi ant 
kojų Lietuvių namų viešbutis. Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga atkūrė ‘Maironio’ mokyklą Londone, 
vystoma politinė veikla dėl Lietuvos NATO siekio. 
Mes su dideliu optimizmu žvelgiame į ateitį. Turime 
puikų naująjį DBLS CV pirmininką Juozą Levinską. 
Tikrą lietuvį, patriotą. Turime nenuilstantį puikų LNB 
D V pirmininką Klemensą Tamošiūną. Pasitikėkime, 
daugiau mūsų vadovybe, tvirtai ir išmintingai žen
giančia pirmyn.
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prioritetai’. Taip pat žodį tarė ir publiką žavėjo kariška 
uniforma dėvinti estų kilmės dviejų žvaigždžių generole 
Tiiu Kerą, buvusi JAV gynybos etaše Vilniuje. 
Pabrėžusi, kad jos kalba neatspindi JAV gynybos minis
terijos ir nacionalinės saugumo agentūros nuomonės, 
pranešėja sakė, kad šiuo metu Rusija atitraukia daug 
kariuomenės nuo vakarinių sienų ir ją perkelia į pietus. 
‘Kai kūrėsi NATO nebuvo reikalaujama pasiruošimo iš 
busimųjų narių’, sakė T. Kerą. Po pietų kalbėjo spe
cialiai į konferenciją atskridęs Estijos gynybos ministras 
Andrius Oovel. Sekcija ‘Baltijos valstybių kandidatūros 
NATO narystei pravedė Estų Amerikiečių Tarybos at
stovas Vello Ederma. Sekcijoje kalbėjo Washington 
Post redaktorė Helle Bering, buvęs JAV Ambasadorius 
Estijoje Lawrence Taylor, George Washington Univer
siteto Profesorius Constantine Menges ir atsargos 
pulkininkas Larry Guderjohn. Savo pranešime Profeso
rius C. Menges pabrėžė, kad šiuo metu Kinija sparčiai 
ginkluojasi ir Rusijai turėtų būti labai naudinga turėti 
stabilią ir saugią vakarų sieną, nes komunistinės dik
tatūros valdoma Kinija, greičiausiai, bandys toliau 
plėstis. Tuo pačiu metu kitoje salėje Algis Rimas mod- 
eravo sekcija ‘Baltijos valstybių ekonomika: konkuren
cija ir integracija’, kurioje pranešimus padarė Profeso
rius Ed Jakubauskas, University of Colorado, Juris Ce- 
bulis, Pasaulio Banko Direktoriaus patarėjas ir Diana 
Dogan-Hillar, Lietuvos Finansų ministerijos patarėja.

Po pertraukos vyko kitos dvi sekcijos: ‘Žmogaus teisės 
Baltijos valstybėse’, kurią vedė Henry L. Gaidis ir 
‘Prekyba bei investicijos į Baltijos valstybes’, kurią mod- 
eravo Marju Rink-Abel. Pirmojoje sekcijoje pranešimus 
padarė Laisvosios Europos radijo ryšių su visuomene 
direktorius dr. Paul Goble, National Endowment for 
Democracy programų pareigūnė Catherine Cosman, 
Amerikos žydų komiteto direktorius Europos reikalams 
Rabbi Andrew Baker. Kitoje sekcijoje ‘Prekyba ir In
vesticijos Baltijos valstybėse’ kalbėjo Don Pressley, US
AID administracijos padėjėjas Europai, Paul E. Jones, 
Coastal State Management Corp, viceprezidentas,

Darius Funnona vičius Tęsinys 6psi.
Baltijos saugumo konferencija Washingtone
Po pertraukos kalbėjo rusų kilmės Vladimir Brovkin, 
leidinio ‘Demokratizaciya’ redaktorius. Sekė Jan Nowak, 
buvęs Lenkų kongreso viceprezidentas ir buvęs lenkiškų 
Laisvosios Europos Radijo laidų direktorius, viz
ituojantis Harvardo Universiteto Weatherhead 
tarptautinių studijų centro tyrinėtojas dr. Raimo 
Vayrynen. Dr. Raimo Vayrynen siūlė visų pirma 
Baltijos valstybėms įstoti į Europos Sąjungą, o ne į. .
NATO. Algis Rimas pristatė ‘galingiausią moter|g(Įjį6 
Baltijos valstybėse’ - dr. Laimą Andrikienę, Balti-ĮHBBB 
jos Asamblėjos prezidentę, kuri padarė pranešima^g^į^į 
‘Baltijos kraštų regioninė ir Europinė integracija’ig 
Sekė Valstybės departamento Šiaurės ir Baltijoj 
reikalų skyriaus vedėjo dr. Damian Leadeil 
pranešimas ‘Jungtinių Amerikos Valstybių ir Balti-3 
jos valstybių santykių apžvalga’.

Pietų metu kalbėjo Latvijos Seimo pirmininkas
Janis Straume tema ‘Latvijos saugumo politiko^Eį^'

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis...

Maironis
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Baltijos saugumo konferencija Washingtone
Tęsinys iš 5 p si.

Glenn Jackson, Williams International vyriausybinių 
reikalų direktorius, Mara Bolis Overseas Private Invest
ment Corporation atstovė ir John Bush, Harrison Digi
com Prezidentas.

Baigiamąjį žodį tarė Jungtinio Baltų Komiteto 
Pirmininkas Algis Rimas. Netrukus prasidėjo priėmimas, 
surengtas US - Baltic Foundation. Konferencijos da
lyviai ir svečiai laukė atvykstant Lietuvos Seimo 
Pirmininko Prof. Vytauto Landsbergio. Pasakęs gražią 
trumpą sveikinimo kalbą Lietuvos Seimo pirmininkas 
maloniai bendravo su konferencijos dalyviais ir svečiais. 
Sekė iškilminga vakarienė, kurios metu Prof. Jonas 
Račkauskas pristatė Prof. Vytautą Landsbergį, kaip labi
ausiai nusipelnusį politiką sugriaunant Blogio Imperiją. 
Savo kalboje Seimo pirmininkas pažymėjo, kad Rusija 
neatsisako savo imperinių ambicijų vėl atgauti Baltijos 
valstybes, tad NATO narystė yra Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių prioritetas.
Trečiąją dieną Baltijos kraštų lyderiai tarėsi dėl Lietu-

Išpraeities Tavo sūnūs te styprybės semia.

vos, Latvijos ir Estijos NATO narystės ir kitų organi
zacinių reikalų. Posėdis išleido kreipimąsi į Prezidentą, 
Kongresą ir Senatą, kurį tikimąsi pasirašys visos 
Amerikos Baltų organizacijos. Šiuo kreipimusi 
kviečiama Lietuva, Latvija ir Estija kuo greičiau priimti į 
antrąją NATO plėtimosi bangą.

Konferencija pavyko ypatingai gerai ir sėkmingai. Kon
ferencijos dalyviai ir svečiai nuoširdžiausiai dėkojo pa
grindiniams organizatoriams Algiui Rimui ir Kari Altau 
puikiai profesionaliai surengtą Baltijos saugumo konfer
encija Washingtone.
Kodėl buvo prarasti senieji
Lietuvių namai Londone? |
Darius Furmonavičius

Šį klausimą, lietuvių ir anglų kalbomis, man užduodavo 
ne vienas Didžiosios Britanijos lietuvis, kai aš lankiausi 
Bradforde, Manchesteryje, ar Londone. Šį klausimą man 
užduodavo ne vienas tautietis Nottinghame, Northamp- 
tone ar Coventryje. Iš tiesų, įžymiųjų Lietuvių namą j 
Londone praradimas lietuviškoje visuomenėje buvo ii 
dar yra pergyvenamas su skausmu ir nerimu dėl lietu
viškos veiklos ateities šiame krašte. Lietuvių namų 
praradimas sudavė skaudų smūgį lietuviškai veiklai 
Didžiojoje Britanijoje. Lietuvių namai Londone buvo tos 
veiklos, politinės ir kultūrinės, kovos dėl Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomybės, lietuviškų knygų leidimo, 
Europos Lietuvio centru. Čia, Ladbroke Gardens 1-2, 
Tėvynę Lietuvą mylintys Didžiosios Britanijos lietuviai 
leido VLIK’o ELTA Europai. Iš čia DBLS ir senosios 
Lietuvos ambasados buvo organizuojamos demon
stracijos bei piketai dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės.

Šiuo metu pasigirsta žodinių kaltinimų, kad šita LNB 
Direktorių valdyba prarado Lietuvių namus, praras ii 
Lietuvių sodybą. Tuo būdu, aš, pasinaudojęs direktoriaus 
privilegija, žvilgterėjau į Lietuvių namų bendrovės doku
mentaciją, esančią Valdybos kambario stalčiuose. 
Suprantama, norint išsamiai atsakyti į šį klausimą, 
reikalingas detalus tyrimas..

Susipažinus su dokumentais paaiškėjo, kad jokiu būdu 
neteisinga kaltinti šią Valdybą Lietuvių namų praradimu. 
Visų pirma, dalis šios valdybos žmonių nė nebuvo j 
ankstesniojoje valdyboje. Nei aš, nei Eimutis Šova, nei 
Klemensas Tamošiūnas nebuvo Direktorių valdyboje 
1992 - 1995 metais. Tuo metu LN bendrovės pirmininku 
buvo V. O’Brien, o nariai: J. Alkis, S. Kasparas, P 
Markevičius, V. Gasperienė, J. Millar-Juozapavičius, E 
Augaitytė.

Pažvelkime į dokumentus. 1991 m. liepos 12 d 
ankstesnė Valdyba, vadovaujama Klemenso Tamošiūno, 
jausdama kaimynų nepasitenkinimą netvarkingai atro
dančiu namu, iš kontraktoriaus ‘Domain’ gauna sąmatą 
namo iš lauko sutvarkymui už £49,850. Įeina ir sienų 
sutvirtinimai, pataisymai ir perdažymai, metalinių 
jungčių atnaujinimai ir t.t. Sutvarkius namus iš išorės ii 
atsikračius socialinio draudimo žmonių pertekliaus, Kle 
menso Tamošiūno vadovaujama Valdyba norėjo namu-' 
palengva tvarkyti iš vidaus. Naujai išrinkta Valdyba 
vadovaujama J.Alkio ir V. O’Brien planuojamą darbą 
nutraukia. Turtinga kaimynė du kartus eina skųstis I
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savivaldybę netvarkingu namu. 1992 m. birželio 26 dieną 
laiške to meto bendrovės pirmininkui V. O’Brien Kens- 
ingtono savivaldybė rašo: ‘Namai yra netvarkingame 
stovyje. Jie yra ir netinkami žmonėms gyventi, todėl 
esminis remontas yra reikalingas juos privesti iki reiki
amo lygio, atsižvelgiant į jų amžių, charakterį ir vietą. 
Pagal šį reikalavimą remontas turi būti pradėtas 
nevėliau, kaip 1992 m. gruodžio 26 d. ir baigtas per šešis 
mėnesius. Laiške buvo pabrėžta, kad kambariuose negali 
gyventi daugiau nei leidžiama asmenų (kambarių sąrašas 
su žmonių skaičiumi, daugiausia po 1 ar 2 kambaryje 
buvo pridėtas, taip pat pabrėžta, kad viename kambaryje 
negali gyventi skirtingų lyčių asmenys, jei jie yra nevedę). 
Po dviejų metų, 1994 m. liepos 6 d. Kensingtono savi
valdybės inspektorius rašo to meto LN bendrovės 
pirmininkui V. O’Brien jo namų adresu: ‘Aš suprantu, 
kad jūs norėtumėte, kad savivaldybė nutrauktų darbus, 
kurie yra pradėti, dėl to, kad asmenys valdantys patalpas 
laiku nepradėjo darbo, kaip buvo įsakyta savivaldybės 
rašte. Prieš nutraukiant darbus, savivaldybė reikalauja, 
kad būtų išpildytos priverstinių darbų nutraukimo sąly
gos: a) pinigų buvimas (banko raštai, auditorių patikrin
tos sąskaitos); b) kontraktoriaus buvimas (pvz., ketinimų 
raštas iš statybininko); c) nuomininkų laikinas apgyven
dinimas kitur; d) pilnas reikiamų atlikti darbų suvokimas 
(savininko specifikacijos ar žvalgytojų raportas). Reikia 
pateikti pradžios ir 
baigimo datas, kartu su 
prijungta darbų pro
grama’.

1992 m. J. Alkio ir V. 
O’Brien vadovaujamoje 
Lietuvių namų ben
drovės banko sąskaitoje 
iš viso buvo £119,000 - 
pakankamai lėšų 
pradėti remontą. 1994 
m. - sąskaita buvo 
tuščia, savivaldybė pati 
pradėjo priverstinį re
montą, nors prieš tai už 
daugiau nei £50,000 
buvo remontuojami Li
etuvių namų tualetai!

Aišku, kad J. Alkio ir 
V. O’Brien vadovau
jama Lietuvių namų 
bendrovė buvo nekom- 
petetinga tvarkyti vi
suomeninį lietuvių 
turtą. Su Lietuvių turtu 
buvo elgiamasi be at
sakomybės ir išminties. 
Tad kas gi kaltas dėl 
Lietuvių namų
praradimo? Kas re
montavo Lietuvių namų 
tualetus už daugiau nei 
penkiasdešimt tūk
stančių svarų? Ar tie
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tualetai buvo tinkamai suremontuoti?

Išrinkus naująją LNB Valdybą, vadovaujamą Kle
menso Tamošiūno, 1995 m. lapkričio 3 d. įvykę«isavi
valdybės inspektorių D. Torrance (pirmininkas), M. 
George, P. McGugan, M. Herbert susitikimas su Lietu
vių namų bendrovės pareigūnais. Tuo pačiu dalyvavo 
buvęs DBLS pirmininkas Jaras Alkis, advokatai D. 
March ir J. Daisley, sąskaitininkas M. Traviss, staty
bininkas Richardson. Savivaldybės inspektorius D. Tor
rance informavo, kad Lietuvių namų bendrovė, 
vadovaujama V. O’Brien ir J. Alkio nevykdė savivaldy
bės įsakymus datuotus 1992 m. birželio 26 d., 1992 m. 
liepos 6 d., 1992 m. gruodžio 26 d., 1994 m. birželio 26 
d., 1994 m. liepos 6 d. o 1995 m. spalio 25 d. buvo 
pradėti priverstiniai darbai.

Valdybos direktoriai, vadovaujami LNB pirmininko 
Klemenso Tamošiūno, matydami daugiau nei £600,000 
vertės užgriuvusius remonto darbus, kurių LN bendrovė 
nepajėgi apmokėti, vieningai nutarė nesant kitos 
išeities, kaip Namus parduoti. Savivaldybė sutiko nu
traukti priverstinį remontą.

Ar pasimokysime iš šių klaidų? Ar sugebėsime atskirti 
pelus nuo grūdų? Ar vis dar pasitikėsime gražiai 
kalbančiu, bet nieko nedariusiu?
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Pasaulyje
* Neseniai paskelbti visuomenės apklausos Danijoje ir 
Švedijoje duomenys rodo, kad pirmą kartą dauguma 
gyventojų pritaria dalyvavimui Europos ekonominėje ir 
pinigų sąjungoje.
* Rusijos centrinio banko duomenimis, per 1998 m. 
vienuolika mėnesių iš buvusių 2.552 bankų šalyje liko 
2.484. Iš 145 Rusijos bankų su užsienio kapitalu liko 
141.
* Lietuvos turizmo kompanijos bijo užsienio 
konkurentų invazijos. Didžiausių permainų šioje rinkoje 
žada Lenkijos turistinės kompanijos “Scan Holiday” 
startas.
* Bazelyje vykusioje pasaulinėje monetų parodoje tarp 
30 valstybių buvo pristatytos ir lietuviškos monetos. 
Parodoje ypač susidomėta naujomis apyvartinėmis 1, 2 
ir 5 Lt. monetomis.
*Keturi nauji modeliai - kompaktiniai “Ford Focus”, 
“Opel Astra”, “Renault Megane” ir mažylis “Mercedes- 
Benz A” - išlaikė Europos Sąjungos nustatytą 
tiesioginio automobilių susidūrimo bandymą (crash 
test). Tie modeliai įvertinti 4 žvaigždutėmis.
* Vengrijos bankų vadovai per metus uždirba per 
ketvirtį milijono US dolerių. Beveik
tiek pat, kaip ir jų kolegos V. Europoje.
*1999 m. ES skirs 60 mln. EUR greitkelių Lenkijoje 
tiesimui ir taisymui.
*Estija šiemet planuoja baigti privatizavimą.
*Prognozuojama, kad artėjant šio amžiaus pabaigai 
pasaulio rinkose susidarys ikrų trūkumas. Kadangi 
šviežius ikrus galima laikyti metus, tik vėlų 1999 m. 
rudenį paruošti ikrai tiks šventiniam tūkstantmečio su
tikimo stalui.
* Rusija šiais metais Latvijai parduos 1 mlrd. kubinių 
metrų gamtinių dujų.
* Prahos teismas priėmė sprendimą panaikinti dvigubą 
kainų sistemą čekams bei užsieniečiams, taikomą Čeki
jos sostinėje.
* Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis, pasirašęs trijų 
metų kontraktą su Portlendo “Trail Blazers”, per metus 
uždirbs 30 milijonų JAV dolerių.
*52 metų nesenstanti gražuolė dainininkė Cher sako: - 
Labai daug sportuoju, sveikai maitinuosi, nerūkau ir 
geriu mažai alkoholio. Jos naujasis albumas 
“Tikiu”(“Believe”) tapo hitu.
*Ūkio ministras V. Babilius susitikęs su Europos 
Komisijos vadovais pateikė jiems galimus Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo scenarijus.
* Rusijos liberalų demokratų partijos lyderis Vladimiras 
Žirinovskis, pagarsėjęs skandalistas ir mušeika, išleido 
savo knygą “Sekso abėcėlė”.
* Pietų Anglijos aukcione už 8 tūkstančius svarų parduo
tas “Titaniko” katastrofą išgyvenusios keleivės laiškas. 
Iš viso aukcione buvo parduoti 22 laiškai bei kiti daiktai, 
turį bendra su “Titaniku”.
* Buvusių jaunųjų komunistų spaudos leidinys 
“Komsomolskaja pravda” skelbė, kad pirmojo 2000- 
aisiais metais gimusio vaiko tėvai gaus dovanų naują 
automobilį.

*Vokietijoje gyvenanti Elvio Presley gerbėja, seniai 
praradusi viltį gauti savo numylėtinio autografą, buvo 
nepaprastai nustebinta, kai po 39 metų gavo atsakymą j 
savo laišką. Šis laiškelis galėtų kainuoti per 5 tūkst. 
dolerių.
*1998 metais Didž. Britanijos pricesė dalyvavo beveik 
visuose oficialiuose renginiuose. Tai veikliausia D. Bri
tanijos Karališkosios šeimos narė.
* Europos Sąjunga sutarė dėl žemės ūkio politikos 
tvarkymo, kuris nebus radikalus, kaip siūlyta. Tačiau 
pertvarkymas atvers kelią platesnei ES finansavimo re
formai.
* Vatikane įvyko popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas 
su Irano prezidentu Mohammadu Khatami. Per susi
tikimą padėtas pagrindas geresniems santykiams tarp 
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krikščionių ir islamo.
* Čečėnijos valdžia įspėjo Maskvą nepradėti karo dėl 
Rusijos vidaus reikalų ministerijos atstovo Čečėnijoje 
generolo Špiguno pagrobimo. Rusijos premjeras Pri
makovas teigia, jog Maskva neketina vėl pradėti karo su 
čečėnais.
* Danijos įmonės pasiruošusios importuoti aukštąjį 
išsilavinimą turinčius inžinierius, pirmiausia iš Baltijos 
valstybių. Šiuo metu maždaug 100 inžinierių jau dirba 
Danijoje, rašo “Dagens industry”.
* Izraelio grožio karaliene išrinkta arabė. Pirmą kartą 
šalies istorijoje “Miss Izraelis” titulas teko arabei, 21 m. 
Rana Raslan.
*Visame pasaulyje vynas yra išskirtinis elitinis gėrimas. 
Visos civilizuotos ir kultūringos tautos pripažįsta vyną 
kaip kultūros kraują.
*Lenkijoje veikia 475 nusikalstami susivienijimai, kuriu 
veikloje dalyvauja apie 4 tūkstančiai žmonių. Šių su
sivienijimų nariai verčiasi narkotikų kontrabanda, api
plėšimais, vagystėmis, išpirkomis, prostitucija.
* Paleontologų atlikti iškasenų iš Šiaurės ašigalio tyri

mai rodo, kad vėlyvuoju Kreidos periodu Šiaurės aši
galis buvo tikras tropikų rojus. Tyrinėtojai rado gyvūno 
liekanų, kurios, kaip mano mokslininkai, priklauso čam- 
pozaurui, dabartinio krokodilo protėviui.
Įvairenybės
* Kregždė per vasarą sugauna iki milijono musių, mašalu 
ir uodų.
*Zylė per parą sulesa tiek vabzdžių, kiek sveria pati.
*Pelėda per vieną vasarą sulesa iki 1000 lauko pelių ii 
išsaugo nemažiau nei toną grūdų.
* Jeigu žmogus turėtų tokį pat apetitą, tai per dieną jis 
suvalgytų tiek, kiek dabar suvalgo per mėnesį.
* Stiprios šeimos bitės darbininkės per gerą meduneši 
nuskrenda atstumą, kuris lygus atstumui nuo Žemės iki 
Mėnulio.
* Norėdamos surinkti kg medaus, bitės turi surinkti nek
tarą iš daugiau nei šimto tūkstančių kiaulpienių galvučių 
arba iš dviejų milijonų akacijų žiedų, arba iš 6-7 milijonu 
raudonojo dobilo žiedų.
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Iš praeities
“Lietuvos laisvės varpo” byla

Vėlyvą 1952 metų rudenį per Vilkiją ir jos apylinkes 
nusirito žinia - areštuotas Batniavos aštuonmetės mokyklos 
mokytojas Jonas Žilaitis. Nors apie suėmimą nepranešė nei 
rajono, nei kiti laikraščiai, tarpusavyje apie tai šnibždėjosi 
Čekiškės, Seredžiaus, Veliuonos, Vilkijos ir kitose rajono 
mokyklose.

Laikai buvo neramūs. Kaimuose prie Dubysos naktimis 
aidėjo šūviai. Valdžios aktyvistai vienas kitą baugino nepa
gaunamu Jurgiu Bartašu, kurį kažkas matė tai Klausučiu
ose, tai Aukštrakyje, tai Motiškiuose, tai kitur. Dar nebuvo 
užmiršti areštai Vilkijos vidurinėje mokykloje, kai miesto 
gatvėmis varinėjo suimtų, gerbiamų pedagogų sūnų Algį 
Geniušą, žvejų vaikus Algį Bartulį, Zenoną Anusaitį ir 
kitus. Kaip didelę paslaptį vieni kitiems vilkijiečiai praneš
davo, jog mokyklos išvietėje prie sienos buvo priklijuotas iš 
žurnalo iškirptas spalvotas J. Stalino portretas. “Tautų 
vadas ir mokytojas” tuomet dar buvo gyvas. Saugumiečiai 
aiškinosi, kas galėjęs su jo portretu taip nepagarbiai pasiel
gti... Bet nieko neiškniso.

Greitai sužinota, kad areštuotas ne tik Jonas Žilaitis, bet 
ir keletas Veliuonos vidurinės mokyklos, kurioje jis anksčiau 
mokėsi, moksleivių. Sklido įvairiausi gandai: esą mokinukai 
rengėsi nuskandinti Nemune plaukiojusį garlaivį 
“Aleksandras Matrosovas”, gamino bombas. Ne tik vėliau, 
po Naujųjų metų, sužinota, kad J. Žilaitį ir veliuoniškius 
moksleivius teisė už organizacijos “Lietuvos laisvės varpas” 
įkūrimą. Ką veikė ši organizacija, gaubė gili paslaptis...

Jos skraistę po daugelio metų praskleidė pats Jonas Ži
laitis. Šių metų savaitraščio “Tremtinys” 8-ąjame numeryje 
išspausdintas jo prisiminimų pluoštelis “Mirties glėbyje”.

Išspausdinta ir organizacijos narių priesaikos, kurias 
išsaugojo prisiminimų autorius, faksimilė: “Mes, čia 
susirinkę, bolševikų išniekintos Lietuvos sūnūs, kupini 
nepalaužiamo ryžto išvaduoti Tėvynę ir mirtinai neapkęs
dami jos priešų, tvirtai tikime, kad Lietuva bus laisva ir 
prisiekiame prieš Dievą, Tėvynę Lietuvą, prieš mūsų žuvusi
uosius už laisvę, kad mes visuomet būsime ištikimi savo 
Tėvynei Lietuvai, kiek galėdami ruošimės ir su ginklu 
rankose stosime kovon už Lietuvos laisvę, nesigailėdami 
jokio vargo, o reikalui esant, paaukodami ir savo gyvybes 
ant šventojo Tėvynės aukuro.

Sulaužęs šią priesaiką, tebusiu amžinai prakeiktas, tautos 
paniekintas ir griežtai nubaustas.

Veliuoniečiai! Pirmyn į kovą už Lietuvos Tėvynės laisvę! 
Tegyvuoja mūsų Laisvoji Lietuva!
Telaimina mus Dievas, ir mūsų protėvių žygiai ir aukos 
teįkvepia mus mūsų Tėvynės išvadavimui.

Parašai. Veliuona, 1951. 03. 31”.
Belieka pridurti, kad dokumentą pasirašė 16-18 metų 

amžiaus jaunuoliai.
Jonas Žilaitis prisimena, kaip jį areštavo, nugabeno į 

Kauno saugumą... “Galų gale - ilgai lauktas teismas, - 
rašoma prisiminimuose.- Kareiviai įveda į salę. O čia jau 
sėdi mano draugai V. Ulinskas, K. Žukauskas, V. Juška, S. 
Juškevičius, A. Šulcas, Z. Banys, A. Andrikis, V. Mickus, A. 
Mačiulis. Teisiamasis ir V. Mickaus tėvas. Jo bute vykdavo 
mūsų susirinkimai. Dviejų iš mūsų grupelės kaltinamųjų 
suole nėra. V. Bakutis 1951 metų rudenį išvežtas į Sibirą, 
Tomsko sritį. Trūksta ir mūsų išdaviko A. Veličkos - šian
dien jis jau miręs”.

Kuo kaltino veliuoniečius?
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Pabaltijo karinės apygardos karinis tribunolas kaltinimą 

suformulavo taip: “Antisovietinė veikla, kurios tikslas... 
nuversti tarybinę valdžią ir atkurti buržuazinę Lietuvos 
Respubliką”.

Įkalčiais buvo, pas J. Žilaitį, kratos metu rasti partizanų 
laikraštėliai ir atsišaukimai, “baisios” knygos: du “Lietuvių 
archyvo” tomai, J. Petraičio “Kaip jie mus šaudė”, B. 
Daunoro “Čekistų naguose”...

Moksleivius nuteisė kalėti po 25 metus, tik vienam 
bausmė buvo “švelni” - 10 metų. Joną Žilaitį, vyriausią, 
apkaltino “Lietuvos laisvės varpo” sukūrimu ir vadovav
imu. Jam paskyrė aukščiausią bausmę - sušaudyti.
Kaune, A. Mickevičiaus gatvės kalėjime, jį atskyrė nuo 
draugų.

“Jonai jeigu ves šaudyti, žūk garbingai, su himnu lū
pose”, - šūkteli atsisveikindamas nuteistasis A. Andrikis”, - 
rašoma prisiminimuose.

Vilniaus Lukiškių kalėjimo mirtininkų kamerose menkas 
maistas, jokių pavaikščiojimų, dieną ir naktį palubėje įkyr
iai žiba elektros lemputė. Mintys ir prisiminimai, apmau
das, kai mažai spėta padaryti.

Dvasią stiprino motinos žodžiai, pasakyti per kratą:
“Vaikeli, neužmiršk Marijos”, ir tvirtas tikėjimas, kad 

viskas - Dievo rankose.
“1953 metų vasario pabaigoje, - rašo J. Žilaitis, - Iš 

Kauno kalėjimo mane parvežė į Vilniaus Lukiškių 
kalėjimą. Sargai nuveda į gilų požemį ir, atplėšę storas 
geležines duris, įleidžia į kamerą. Kamera mažutė, sienos 
storiausios, o dangaus nematyti nė kraštelio... Prie manęs 
prieina griežtų veido bruožų, vidutinio amžiaus vyras. Pa
sisveikiname ir susipažįstame. Tai Petras Vaitkus, miško 
brolių vadintas Geniu. Dzūkas, kilęs nuo Varėnos. Nuo 
1944 iki 1952 metų vasaros Vaitkaus gyvenimas kabojo ant 
plaukelio. Kiek kartų miškuose jis išvengė mirties. Tačiau 
1952-ųjų vasarą atsirado išdavikas ir Vaitkus buvo suimtas. 
Dabar jis irgi mirtininkas. Daug su Petru kalbėjomės ir 
tvirtai tikėjome, kad Lietuva vėl bus atkurta. Tik abejo- 
jome, ar mes to sulauksime... 1953 metų birželio pradžioje 
Petrą Vaitkų iš kameros išvedė. Tikriausiai sušaudė. Šian
dien dažnai prisimenu linksmą, besišypsantį Dzūkijos 
miškų sūnų Petrą Vaitkų”.

Dienos požemyje sekino jėgas. J. Žilaitis prisimena: sriu
bos kaušas per dieną. Nusilpome. Birželio mėnesį buvome 
į žmones nepanašūs - išsekę, oda pažaliavusi. Vos laikėmės 
ant kojų. Siuntinių gauti ir susirašinėti neleido. Mirtininkus 
nuo kitų kalinių slėpė... Šiame “mirtininkų korpuse” 
požemyje kalėjo apie 20 mirtininkų”.

Vieną naktį jis susapnavo motiną. Ji šnibždėjo: “Sūneli, 
Jonuk, nebijok, tavęs nešaudys...” Tie žodžiai buvo 
pranašiški. Po J. Stalino mirties peržiūrėjo kai kurias bylas, ■v
J. Zilaičiui mirties bausmę pakeitė 15 metų lageriu.

Vidurvasarį Joną Žilaitį įsodino į specialų vagoną - 
kalėjimą. Ešelonas pajuda iš Vilniaus. “Sudiev, Lietuva, 
man linksma buvo gyvent tavo šalelėj”, - šnibždėjo nuteis
tasis dainos žodžius.

Prasidėjo jo kančių naujas skirsnis. Kartybių taurę jam 
buvo lemta išgerti iki dugno...

Iš “Tėviškės žinių”. Tą priesaikos dokumentą pasir
ašiusių pavardės, faksimilėje, aiškiausiai įskaitomos.

Dabar Jonas Žilaitis gyvena Lietuvoje, prie gražaus 
ežero.

M.Barėnienė
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Kronika
NOTTINGHAM

Nottinghamo lietuviai Latvių klube

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimas
1999 m. vasario 27 d. Nottinghame, Latvių klube įvyko 

tradicinis DBLS Nottinghamo skyriaus Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios minėjimas. Iškilmingą dalį atidarė 
DBLS Nottinghamo skyriaus pirmininkas Julius Do
maševičius, pakvietęs kun. S. Matulį MIC sukalbėti 
maldą už mirusiuosius. Iškilmingame minėjime dalyvavo 
svečias iš Lietuvos, mėnesiui atvykęs į Nottinghamo 
Universitetą, Kauno Technologijos Universiteto docen
tas dr. Bronius Tamulynas, kurį pirmininkas pakvietė 
žodžiui. Pasveikinęs visus susirinkusius Lietuvos valsty
bės atkūrimo dienos proga, doc. Bronius Tamulynas 
trumpai papasakojo apie dabartinę padėtį Lietuvoje.

Pirmininkas pakvietė politologą Darių Furmonavičių 
perskaityti ta proga skirtą pranešimą. Darius Furmonav- 
ičius, kalbėdamas apie Vasario 16-osios reikšmę Lietu
vos išsivadavimui iš Sovietų okupacijos pažymėjo, kad 
Vasario 16-oji yra Lietuvos laisvės kovų simbolis. 
Šiemet minime ne tik 81-asias Lietuvos valstybės atkū
rimo metinės, bet ir 50-asias Lietuvos Laisvės Kovų 

loterija, kurioje buvo parduota bilietų net už 130 svarų. 
Daugiausia prizų laimėjo Vaižgauskų šeimyna. Notting- 
hamo pirmininkas Julius Domaševičius sakė, kiek mūsų 
bebūtų - Vasario 16-ąją visada susirinksime. Ir aš ten 
buvau, alų midų geriau ...

BOLTONAS
Skyriaus veikla

Kovo 20 d. Boltono ukrainiečių klube vietiniai lietu
viai buvo susirinkę aptarti Velykų švenčių sutikimą.

Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis pradėjo 
susirinkimą, ragindamas jo dalyvius ir šiais metais su
tikti Velykų šventes kartu ir surengti švenčių pobūvį. Jis 
taip pat painformavo visus apie tautiečių nelaimes ne
tolimame Mančesteryje, ypatingai apie netikėtą tragišką 
lietuvių klubo sekretoriaus S. Lauruvėno mirtį. Visi 
susirinkimo dalyviai išreiškė gilų liūdesį ir apgailestavo 
nuostolį visai apylinkei.

Buvo aptartas velykinis pobūvis ir skyriaus iždininkas
H. Silius pasiūlė kaip tokį pobūvį finansuoti, o šei
mininkės aptarė pobūvio vaišių paruošimą.

Susirinkime dalyvavo visi Boltono tautiečiai su savo 
žmonomis, ir vakaras kaip ir visada praėjo labai šau
nioje nuotaikoje. Buvo gražiai pasikalbėta, gerai pasi
vaišinta ir visos problemos buvo išspręstos draugiškai.

Henrikas Vaineikis

Česlovas Valdemaras Obcarskas
Taip laukiau aš tavęs, pavasari!

Ir vėl per lygumas, laukus
Tu sugįžai, pavasari!
Su žydinčiais narcizais
Ir medžių pumpurais žaliais.
Ne vieną tau eilėraštį esu paskyręs,
Kad liktum mano širdyje
Su kvepiančiais žiedais.

Narcizų žiedai
Taip gyvenimas praeina kaip vėjas,
Kaip pražydę narcizų žiedai.
Kai numirsiu - aš pas jus sugrįšiu, 
Visą žemę apsėjęs gegužės žiedais.

Sąjūdžio susikūrimo metinės. Kita labai 
svarbi vasario 16-oji buvo 1989-aisiais, 
kuomet Lietuvos Sąjūdis paskelbė moralinę 
Lietuvos nepriklausomybę. Vasario 16-oji 
vedė į Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą. Po pranešimo pirmininkas 
Julius Domaševičius pasakė, kad šiandien 
švenčiame dar vieną jubiliejų - tai kun. S. 
Matulio 81-asias gimimo metines. Gerbia
mam Nottinghamo klebonui, ‘Židinio’ 
vadovui tiek pat metų, kiek ir atkurtai 
Vasario 16-ąją Lietuvai.

Nottinghamo he tuviai sugiedojo ilgiausių 
metų, ilgiausių, linkėdami klebonui pačios 
geriausios sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Po 
to visi susirinkusieji buvo pakviesti pasi
vaišinti šauniųjų Nottinghamo šeimininkių 
paruoštais sumuštiniais bei iškeptais pyra-

Jurgis Juodis, Karininko Juozapavičiaus mirtis, aliejus
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Mirė Vincas Ignaitis

Vasario 18 d. Kanadoje mirė žymus prieškario Lietu
vos ir išeivijos visuomenės veikėjas Vincas Ignaitis.

Jis gimė 1912 m. Marijampolės apskr., Keturvalakių 
vis., Parausių kaime. V. Ignaitis buvo vienas iš mūsų 
dailiojo čiuožimo pradininkų. Šį grakštų sportą ėmė 
propaguoti dar besimokydamas Rygiškių Jono gimnazi
joje Marijampolėje. Būdamas Kauno Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teisės fakulteto studentas, jau skina tarp
tautinius laurus. Baigęs studijas dirbo Kauno apygardos 
teisme, rūpinosi jaunųjų sportininkų ugdymu, rengė 
sporto šventes, parašė dailiojo čiuožimo vadovėlį. Deja, 
nespėjo išleisti.

Karo metais jis įsijungė į slaptą antinacinę veiklą 
“Kęstučio” organizacijoje.

Aktyviai veikė ir pasitraukęs į Vakarus. Kur tik susi
burdavo didesnis pabėgėlių būrys, V. Ignaitis tapdavo lyg 
kokiu tautiečių ambasadorium. Gerai žinodamas įstaty
mus, padėdavo jiems įsikurti, gauti paramos.

Kanadoje prasimušti padėjo pamėgtasis sportas. 
Dailusis čiuožimas ten viena mėgstamiausių sporto šakų. 
Linkmą, išradingą trenerį pamilo ir kanadiečių vaikai. Jo 
mokiniai pasirodydavo įvairiose šventėse, iš jų išaugo ir 
profesionalių šokėjų.

V.Ignaitis buvo vienas iš JAV lietuvių fondo (1961 m.), 
Kanados lietuvių fondo (1962 m.) 
steigėjų. . —— ---- c _

“Dienovidis”

Kun. Pr. Šulskis MIC automobilyje

Palaidotas Pranas Valiukonis 
1999 m. vasario 19 d. palaidotas Pranas Valiukonis, 73 
metų, kilęs iš Kauno, viengungis, ilgiau gyvenęs įNotting- 
hamo ‘Židinyje’.

Kun. S. Matulis MIC

Pranas Valiukonis (1926-1999)

Kunigo Prano Šulskio MIC netekus
Su juo vienmečiu susitikau 1932 m. rugsėjį Užpalių 

progimnazijoje. Čia labai rūpestingai jaunučius mok
slino, auklėjo kun. kapelionas Antanas Survila. Jis tris 
mokinius pakreipė pas marijonus Marijampolėje, ir 
pats kartą prasitarė: “Kai pasensiu ir aš stosiu pas 
marijonus”. Tačiau vyskupas jį nukreipė į klebonus 
Svėdaruose. O mes iš trijų du - Marijampolėj ir Kaune 
kilom mokslo laiptais. Pranas 1939 m. baigęs marijonų 
gimnaziją, studijavo filosofiją ir teologiją Kaune, ku
nigu įšventintas 1945 m. gegužės 2 d. Porą metų kape- 
lionavo Marijampolės marijonų parapijoj. 1946 m. 
birželio 26 d. sunkvežimiu grįžtantį iš Kauno, apšaudė 
sovietų kareiviai. Kunigą Praną sunkiai sužeidė. Iki 
mirties liko paralyžiuotas. Globojo bedrabroliai, Šv. 
Marijos Vargdienių seselės ir jo paties seserys Stasė ir 
Valerija.

Kiek sustiprėjęs, gamino rožinius, taisė laikrodžius, 
išvertė keturias knygas iš vokiečių, lotynų kalbiai969 - 
1981 m. buvo Lietuvos Marijonų provinciolas. Vyriau
sias vadovas kun. A. Bonieckis jį taip apibūdina: “Jis 
buvo giedriausias žmogus iš visų marijonų. Ne aš jį 
paguosdavau apsilankydamas, bet jis man duodavo 
savo jėgos ir giedrumo. Iš tėvo Pranciškaus buvo galima 
mokytis svarbaus meno - džiaugtis gyvenimu ir pasaulio 
grožiu”.

Kun. Pranas palaidotas Marijampolėje vasario 6 d. 
Šv. Mišias koncelebravo vysk. J. Žemaitis MIC ir 20 
kunigų. Kiekvienas Lietuvos marijonas kunigas už jį 
atnašavo mišias.

Kunigui kankiniui Pranui Amžiną atgaivą!
Kun. S. Matulis MIC
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Aukos “Europos lietuviui”
C. Budrys - £20.00
B. Benekeraitis - £10.00
Nuoširdžiai dėkojam.
Pamaldos
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį -14 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor- 
don Hampshire GU35 8TE 
Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Road). 
Telefonas: 0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. lotyniškai ir angliškai,
11 vai. tik lietuviškai.
Šiokiadieniais šv. Mišios 8 vai. ryte.
Velykų pamaldos
Kovo 28 d.
Verbų Sekmadienį -11 vai.
{Pastaba. Laikrodžius nustatyti 
vieną valandą PIRMYN).
Išpažinčių bus klausoma nuo 10 vai.
Balandžio 1 d.
Didįjį Ketvirtadienį 19 vai.
Balandžio 2 d.
Didįjį Penktadienį - Kristaus kančios 
minėjimo pamaldos -15 vai.
Svečias, kun. Valentinas Kamaitis (iš 
Manchesterio) klausys išpažinčių 
nuo 14 vai. (Šią dieną yra pas
ninkas).
Be to išpažinčių klausome ir kitomis 
dienomis prieš pamaldas.
Balandžio 3 d.
Didįjį Šeštadienį - pamaldos 
prasideda su ugnies ir vandens šven
tinimu -19 vai.
Balanžio 4 d.
Velykų rytą - prisikėlimo pamaldos 
su procesija ir šv. mišiomis - 8 vai. 
Mišios 11 vai. (be choro)
Londono lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Jonas Sake- 
vičius MIC kviečia visus dalyvauti 
Velykų pamaldose ir priimti Šv. Ko
muniją kas tik gali.

Prašome jau dabar užsiregistruoti Pir
majai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo 
Sakramentui.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.
Nottinghame - Aušros Vartų Marijos 
Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH.
Telefonas ir faksas: 0115 982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8 vai. ryte.
Sekmadieniais -11.15 vai.
Velykinės pamaldos
Kovo 28 d., Verbų Sekmadienį -
11.15 vai.
Kovo 31 d., Didįjį Trečiadienį - 
velykinei išpažinčiai patarnaus kun. J. 
Sakevičius MIC nuo 16.30 vai.
Šv. Mišios 17.30 vai.
Balandžio 1 d., Did. Ketvirtadienį - 
18 vai.
Balandžio 2 d., Did. Penktadienį -
15 vai.
Balandžio 3 d., Did. Šeštadienį -
18 vai.
Balandžio 4 d., Velykos - 11.15 vai.
Išpažintys prieš pamaldas arba susi
tarus.

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
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds-Bradford

Austrian Airlines daily ex SAT and SUN
Heathrow-Vilnius via Vienna
Manchester-Vilnius via Vienna
SAS daily
Heathrow-ViInius via Copenhagen
Manchester/Glasgow/Edinburgh via Copenhagen

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

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

Mančesteryje
Kovo 28 d., 12.30 vai.
Bradforde
Balandžio 4 d., 12.30 vai.
Eccles
Balandžio 11 d., 12.15 vai.

Laiškai
Gerb. redaktoriau,
Siunčiu taip pat “Pataisymus” “E.| 

Lietuviui”. Atrodo, kad belaužiantl 
straipsnius iškrenta paskutinės eilutės, 
ar pirmosios. Tokių dalykų pirmiau 
nebūdavo. Prasidėjo su Barėno laišku 
Kasparui. Nežinau, kas laužo, bet tas 
asmuo turėtų atkreipti dėmesį į tokį 
darbą.
Su pagarba M. Barėnienė
Pataisymai

“EL” Nr.6 “Mažvydo metai” psl. 4 
antroje skiltyje praleista pirma eilutė. 
Sakinys turi būti toks: “Tik, rašoma, g 
Vilniaus miesto savivaldybė nesurado 
vietos nei Mažvydo paminklui,, nei 
gatvės pavadinti Mažvydo vardu”.

“A. Mickevičiaus sukaktis” psl. 4 toje 
vysk. A. Baranausko grybų karalijoje 
praleista paskutinė eilutė: “Čia grybai 
ir šungrybiai vardais nežymėti”.
M. Barėnienė

i

£300.00 incl. tax
, Manchester-Vilnius

£264.00 incl.tax
£279.00 incl.tax 

£266.00 incl.tax
£279.00 incl.tax
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