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Naujasis tūkstantmetis - Nauji tikslai

Sveikinu gerbiamus DBLS narius naujojo amžiaus 
pradžios švente, linkėdama daug laimės ir 
sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems.

Praėjusio šimtmečio 50 metų raida šiame krašte 
iugebėjo mus suformuoti į lietuviškos dvasios jungini, 
curiame visi išaugome ir pasenome, patirdami gyvenimo 
>rožį ir skriaudą. Tą turtingą tautišką kraitį perdavėme 
eitiems, parodydami iš kur mes esame kilę. Kiek daug 
/eiklos sugebėjome sukaupti per tuos 50 metų. O mūsų 
cova už Lietuvos laisvę paliko ypatingą žymę šiame 
erašte. Galime didžiuotis šiais darbais.

Kiekviena era turi savo pabaigą, ypatingai kai 
brandus amžius atkeliauja į mūsų gyvenimą.

Taip pat ir su Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos veikla. Jos tikslai ir darbai šiais laikais nėra 
tokie reikšmingi, kaip būdavo jaunystės laikais, kada 
pavergtos Lietuvos dalia buvo mūsų visų svarbiausias 
ikslas: prisidėti prie kovos už ją ir išlaikyti tradicijas, 
atsivežtas iš nepriklausomos Lietuvos.

Pirkome namus, kūrėme mokyklas, organizacijas. 
Šokome, dainavome, užsiėmėme literatūriniais darbais, 
labai daug linksminomės - gi jauna širdis visuomet į ateitį 
žiūri šviesiomis akimis. Ateities kartai įamžinome dalį 
savo veiklos ir darbų spaudoje, knygose. Palikome savo 
antspaudą ateities istorikams.

O kas dabar? Žinoma, rankų negalima nuleisti, 
kultūrinis darbas turi tęstis toliau. Naujai atvykusieji 
pamažėle artėja prie mūsų. Jaunimas tėvelių raginamas 
Duriasi į organizacinę veiklą. Kaip ir senesniais laikais, 
/eiklą jungia bažnyčia ir jos vadovai. Kartojasi ta pati 
storijos raida, tiktai šį kartą su nepriklausoma Lietuva 
priešakyje ir su viltimi, kad Lietuva išliks laisva ant

visados.
Šiuo laiku kyla nerimas keletos mūsų tautiečių 

tarpe, kad, va, DBLS naujoji, jaunoji valdyba nemoka 
valdyti, “išparceliuoja” DBLS turtą. Toli gražu, tai nėra 
faktas. Iš praeities iškyla vienas neginčytinas faktas, kad 
per eilę metų apleidome senuosius Lietuvių namus 
centriniame Londone, nes dauguma lėšų buvo skiriama 
spaudai, politikai ir visuomeninei veiklai.

Pirkti naujieji namai “hotelio” modelio pagrindais 
neužpildė visuomenės reikalavimų ir buvo parduoti. 
Albeit, su jais buvo surištos ne vien tik finansinės, bet ir 
teisinės problemos.

Perimdama DBLS vadovybės postą aš esu tikra, 
kad surasime šio tūkstantmečio kartai tinkamą centrą 
Londone, kuriuo galės pasitenkinti visi mūsų tautiečiai.

Lietuviškas gyvenimas nevien tik sukasi apie 
Londoną, nors jo ten yra gana daug, bet ir provincijose, 
mažesniuose rėmuose. Remkime jas, padėdami vienas 
kitam. Tik gyvendami būryje išlaikysime kultūrą ir kalbą.

Su malonumu pranešu, kad naujojo Tūkstantmečio 
pradžioje atšvęsime Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
Londono šv. Kazimiero bažnyčioje su iškilmingomis 
pamaldomis sekmadieni, 20-to vasario, o tuo po to visi 
kviečiami į Bishopsgate Institute, netoli Liverpool Street 
geležinkelio stoties, kur įvyks koncertas su jaunais 
solistais ir muzikantais.

Visa tai ruošiame savo pajėgomis. Tikiuosi, kad 
provincijoje taip pat iškilmingai bus atšvęsta ši mums 
brangi šventė, o jeigu kam reikės pagalbos, stengsimės 
visuomet padėti.
Vida Gasperienė
DBLS centro valdybos pirmininkė

MIELI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠEIMOS NARIAI 
BRANGŪS TĖVYNĖS LIETUVOS SESĖS IR BROLIAI

Sužibus pirmąjai Kūčių vakaro žvaigždei, tradicinių Kūčių apeigų 
paplotėlis tejungia visą Pasaulio Lietuvių bendruomenę.

Sveikiname po visą platų pasaulį pasklidusius lietuvius Šventų Kalėdų 
proga, linkėdami sėkmės ir ištvermės naujuose metuose, saugojant gyvą 

lietuvybę ir ginant tautinius idealus.
Giliai vertindami Lietuvos didvyrių mintis, žodžius ir veiksmus, kurie 

atvedė Tautą ir Tėvynę į laisvę, su šviesia viltimi pasitinkame 2000-uosius.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba ir talkininkai

Vytautas Ka/nantas - pirmininkas Rimas Baliulis - PLJS pirmininkas
Milda Lenkauskienė, Algis Rugienius, Regina Kučienė, 

Tomas Bartusevičius, Danutė Čorniį, Virginija Grybaitė, Viktoras Kučas, 
Juozas Lukas, kun. Edis Putrimas, Andrius Šileika, dr. Vytis Viliūnas, 

Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs, Laima Žliobienė
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Prezidentas Valdas Adamkus 
džiaugiasi Jelcin’o atsistaty
dinimu
Prezidentas V.Adamkus įvertino 
Boris’o Jelcin’o atsistatydinimą labai 
teigiamai. “Visi žinome, kad jis 
paskutiniais metais nebuvo pajėgus 
pats daryti sprendimus - kažkas tai 
darė už jį. Aš manau, - sakė 
Prezidentas, - kad pasaulio politikai 
tikrai sveikins šitą Rusijos politinį 
pasikeitimą, kuris artimiausiu metu 
išryškės”. Sprendimai buvo daromi už 
jo nugaros, kuriuos darė Maskvoje taip 
vadinama “šeima”, kuriai priklauso ir jo 
duktė Tatyana Dyačenko.
Jelcin’o atsistatydinimui pritaria ir 
buvęs Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Jo žodžiais: “B.Jelcin’as 
turėjo didelę įtaką Rusijos 
valstybingumo įtvirtinimui, kai Rusijos 
federacija tapo nepriklausoma 
valstybe. Logiška, kad šis žingsnis 
buvo padarytas šimtmečio sandūroje, 
o Prezidento postą laikinai perima 
Vladimiras Putinas, kurio populiarumas 
tarp žmonių yra neabejotinas.” 
Reikėtų panagrinėti, kas yra tas 
V.Putinas ir kodėl jo populiarumas taip 
staigiai padidėjo.
Š.m. rugpjūčio mėn.B.Jelcin’ui jį 
paskyrus savo penktu ministru 
pirmininku, jo populiarumas vos siekė 
2 procentus. Dabar jis džiaugiasi 60-75 
proc. populiarumu ir greičiausiai, kovo 
26 dieną įvykstančiuose prezidento 
rinkimuose bus juo išrinktas. 
Daugiausiai jo populiarumą pakėlė 
dabar vedamas karas Čečnijoje, tuo 
parodant rusų tautiečiams, kad Rusija 
dar yra stipri, sugebanti apginti savo 
interesus. Ką mes vadintume “kova už 
laisvę”, rusai vadina terorizmu. Prieš 
pusmeti Maskvoje išsprogdintos kelios 
bombos, už kurias buvo apkaltinti 
čečėnai, publikos opiniją nukreipė 
prieš čečėnus, ir dabar rusų parodytas 
nežmoniškas negailestingumas šio 
krašto žmonėms yra labai gerai 
įvertinamas Maskvoje.
Kas gi yra tas V.Putinas?
Gimęs StPeterburge, kalvio šeimoje, 
studijavo Leningrado universitete teisę. 
Jo draugai jį prisimena, kaip ramų, 
santūrų, jautrų jaunuolį. Universitete jis 
buvo pastebėtas KGB, kurie jį paėmė 
po savo sparnu ir jis praleido 
sekančius 15 savo gyvenimo metų 
Rytų Vokietijoje, šnipinėdamas Sovietų 
Sąjungai. Apie šiuos ilgus metus 
Vokietijoje yra mažai žinių. Staiga 1990 
metais jis perėjo į politiką ir buvo 
paskirtas StPeterburgo mero 
pavaduotoju. Pasikeitus StPeterburgo 
merui jis atsidūrė Maskvoje Kremliaus 
Generalinės kontrolės įstaigoje. 
Pasidaręs lojalus Jelcin’o rėmėjas, jis 
pagarsėjo, kaip radikalus biurokratas, 

kuris nebijojo sutvarkyti sukčiaujančius 
ir vagiliaujančius partijų vadovus. Po 
dviejų metų buvo paskirtas 
“Federalinės Apsaugos Biuro”, 
pasikeistu vardu KGB, viršininku, kur 
jis pasižymėjo kaip grieštas vadas 
bandymu sulaikyti Rusijos finansierių 
nelegaliai išvežamus į užsienį pinigus ir 
nemokėjimą valstybinių mokesčių. 
Pradėjus Čečėnijoje karą su 
nepriklausomybės trokštančiais 
čečėnais, jis parodė didelį žiaurumą, 
įsakydamas subombarduoti visą 
sostinę Groznį, neatsižvelgiant į tenai 
gyvenančių civilių žmonių gyvybes.
Tai toks gali būti sekantis Maskvos 
vadas.
Vakarų pasaulio valstybių vadovai 
pritaria jo paskyrimui, nes bet kas 
turėtų būti geresnis nei sveikatą 
praradęs, alkocholikas B.Jelcin’as. 
Pasaulis tiki, kad Vladimir’o Putin’o 
paskyrimas laikinai einti prezidento 
pareigas pagerins Rusijos ekonominę 
padėtį ir sutvarkys pairusią valdymo 
sistemą.
“Jis yra kietas ir pragmatinis. Jo 
pasisekimą opinijų reitinge, vienas 
bendradarbis apibrėžė labai paprastai: 
“Žmonės nesitiki stebuklų, bet tik nori 
tvarkos”.
*********************

Ginčas dėi metų skaičiavimo
Pasaulis suskilo į dvi skirtingas 
nuomones turinčias dalis dėl metų 
skaičiavimo. Vieni yra įsitikinę, kad 
2000 metų sausio mėnesio pirmoji 
diena pradės naują, trečiąjį tūkstant
metį, kiti mano, jog prasidės tik 
paskutiniai antrojo tūkstantmečio 
metai.
Vienus pradėti skaičiuoti naują 
tūkstantmetį vilioja pasikeitęs 1999 į 
2000 skaičius, kiti matematiškai 
apskaičiavę siūlo, kad dar reikėtų 
palaukti iki tikrai pasibaigs paskutiniai 
šio amžiaus metai, t.y., iki 2000 
gruodžio 31 dienos.
***********************

Lietuvos Prezidentas 
pakviestas vizitui į Lenkiją
“Lietuvos karių dalyvavimas taikos 
operacijoje Kosove yra labai svarbus 
politinis argumentas Lietuvai siekiant 
narystės Šiaurės Atlanto sąjungoje ir 
įrodant savo galimybes. Taikos misijai 
Kosove vadovaujantys aukšti ŠAS 
pareigūnai teigiamai vertina lietuvių 
karių profesinį pasiruošimą”, pasakė 
Lenkijos Prezidentas Aleksandras 
Kvasevskis Valdui Adamkui, kuris kartu 
su kitais valstybių vadovais baigė savo 
vizitą Kosove, aplankydamas Lietuvos 
karius.
Lenkijos Prezidentas pakvietė Lietuvos 
vadovą oficialaus vizito į Lenkiją šių 

metų balandžio mėnesio pradžioje. Jo 
manymu, pirmasis Lietuvos vadovo 
vizitas dar kartą parodys abiejų šalių 
draugišką bendradarbiavimą, duos 
naują impulsą plėtoti dvišalius 
santykius, ypač ūkio ir karinėje srityse. 
*************************

Lažybos Seime
Seimo kancleris Jurgis Razma 
susilažino iš konjako butelio su Seime 
akredituotais žurnalistais, kad nebus 
priimtos Visuomenės informavimo 
Civilinio kodekso pataisos, 
neribojančios kompensacijų už patirtą 
moralinę žalą.
Šių pataisų projektas numato, kad 
žiniasklaidoje paskelbtų žinių, 
įžeidžiančių asmens garbę ir orumą, 
kompensacijų dydžiai nebūtų ribojami. 
Iki šiol tokių kompensacijų nustatyta 
riba - 10 tūkstančių litų.
Pradėjus Seime svarstyri šių pataisų 
projektus, žurnalistų tarpe kilo 
nerimas, kad, atsisakius 
kompensacijų už moralinę žalą dydžių 
ribos, ekonomiškai gali sužlugdyti bet 
kokią visuomenės informacijos 
priemonę, bei įtariama, kad tokiomis 
priemonėmis politikai bandys 
susidoroti su laisva žiniasklaida.
Po svarstymo Seime, šių pataisų 
projektams minimalia balsų persvara 
jau yra pritarta. Priešpaskutinę metų 
dieną, skelbdamas lažybas, kancleris 
teigė esąs įsitikinęs, kad tokios 
pataisos nebus priimtos šios 
kadencijos Seime.
*************************

Skautu kampelis
Gautos aukos paremti “Budėkime” 
leidinėli:
Vydūno fondas $200.00
K.Ječas $ 15.00
S.Miknaitis - $15.00
J.Maslauskas £ 9.00
A.Vilčinskas £ 5.00
AJakimavičius £ 5.00
V.Puidokienė £ 5.00
Ypatinga padėka prelato ps. Juozo 
Prunskio įsteigtam “Vydūno” fondui, už 
gausią auką. Naujųjų metų proga 
norėtume palinkėti negaluojančiam 
prelatui J.Prunskiui sveikatos ir 
stiprybės ateinančiuose metuose, taip 
pat ir visiems kitiems “Budėkime” 
rėmėjams ir aukotojams.
Didelė padėka visiems sveikinusiems 
“Budėkime” leidinėlį, skautų vadovus 
bei brolius ir seses šv.Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga.
Šių metų pradžioje Londone įvyks 
iškilmingas skautų vadovybės 
perdavimas naujai išrinktam LSS 
Europos Rajono vadui Vincent O’Brien.

Budėkime kartu!
LSS Europos Rajono vadija
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2000 metų perspektyvos
“2000 metais geriau gyvens darbštūs ir 
agresyvūs,” - “Lietuvos ryte” rašo 
Ramunė Sotvarienė.
Daug šalies žmonių abejoja, ar pavyks 
2000 metais gyventi geriau nei šiemet 
Didėjant šalies šilumos, elektros, dujų 
kainoms, brangstant mokslui ir vaikų 
priežiūrai ikimokyklinėse įstaigose, ne 
viena Lietuvos šeima gali pajusti 
sunkumus. Net ir tuomet, jeigu šeimos 
pajamos nemažės.
Iki šių metų vidurio statistinis šalies 
gyventojas dar galėjo džiaugtis po 
truputį didėjančiu darbo užmokesčiu, 
bet nuo liepos tendencija pasikeitė. 
Vidutinis darbo užmokestis pradėjo 
mažėti ir artėja prie metų pradžios 
lygio.
Nepaisant tų statistikų, Lietuvoje yra ne 
viena įmonė ar bendrovė, veiklos sritis, 
kurioje dirbantys žmonės ateities 
pajamas vertina optimistiškai.
Sėkmingos ateities kitais metais tikisi 
daugelis privačia praktika 
besiverčiančių teisininkų, konsultantų, 
auditorių, finansinių tarpininkų,
gydytojų.
Lietuvos rinkos instituto prezidentė, 
buvusi prezidento Valdo Adamkaus 
patarėja Elena Leontjeva, tikisi, jog 
2000-aisias jų institutui priklausančių 
profesinių žmonių algos pakils gerokai 
ir darbuotojų skaičiai padidės du 
kartus. Praėjusiais metais jų 
vidutiniškas atlyginimas buvo 3000 Lt.
Truputį atsargiau apie ateities planus 
kalbėjo didžiausio šalyje banko 
valdybos pirmininko pavaduotojas 
Raimondas Kutra. Jo nuomone algų 
didėjimo galimybės paaiškės, kai 
sužinosime praėjusių metų valstybės 
veiklos rezultatus
Mokytojai pripažįsta, kad pastarieji 
metai jiems nebuvo blogi. Daugelio 
atlyginimai padidėjo beveik dvigubai. 
Tačiau 2000-ieji žada kiek blogesnius 
laikus. Švietimo darbuotojų 
užmokesčiui šiems metams paskirta 
maždaug 5 procentais mažiau lėšų. 
Dėl to sumažės individualūs atlyginimų 
priedai. Lėšų sumažinimas švietimui, 
kultūrai bei mokslui kelia kai kurių 
politikų bei visuomenės sluoksnių 
nepasitenkinimą.
Nuo 1997 metų 1.5 karto padidėjo 
medikų darbo užmokestis, bet 
gydytojai, kaip ir mokytojai, mano 
uždirbą palyginti nedaug. Kitais metais 
medikų algos taip sparčiai nedidės, 
bet tikimasi, kad daugelyje gydymo 
įstaigų neturėtų ir sumažėti. Šiose 
klinikose gydytojai uždirba vidutiniškai 
1300 litų per mėnesį.
Socialiniai darbuotojai Lietuvoje nėra 
skiriami prie daug uždirbančiųjų, 

išskyrus nebent valstybinio socialinio 
draudimo įstaigų darbuotojus. Jų 
darbo užmokesčio fondas šiais metais 
turėtų būti dešimtadaliu mažesnis. 
“Sodros” direktoriaus pavaduotoja 
Česlava Zabulėnienė mano, kad 
pirmiausiai reikėtų revizuoti šio fondo 
funkcijas ir tuomet nuspręsti, ar visos 
jos yra reikalingos.
Tikimasi, jog šiais metais sumažės 
darbuotojų, vidutiniškai per mėnesį 
gaunančių 1100 litų, atlyginimai.
Praėjusių metų pabaigoje vidutinė 
nedirbančio pensininko pensija buvo 
310 litų. Tikimasi, kad ji po metų 
padidės 10 litų.
Valstybiniame sektoriuje dirbančiųjų 
atlyginimas per praėjusius metus 
padidėjo 7 procentais. Bet šie metai 
valdininkams nebus tokie dosnūs. 
Vyriausybė nusprendė pakeisti
valdininkų, teisėjų, prokurorų
atlyginimo sistemą. Jeigu, kaip 
tikimasi, sausio pradžioje bus priimti 
darbo mokesčio sistemą keičiantys 
įstatymai, nė vienas valdininkas 
nebegaus asmeniškai jam nustatyto 
priedo, o tik atlyginimą.
Valdiško darbo užmokestis turėtų 
mažėti apie 10 procentų. Kol įsigalios 
nauja tvarka, ministerijos bei joms 
pavaldžios įstaigos nepriima žmonių į 
laisvus etatus. Jeigu šiems metams 
numatyto darbo užmokesčio fondo 
neužteks mokėti įprastiems atlygi
nimams (juos sudaro alga ir priedai), 
bus mažinami priedai.
Finansų ministerijos darbo užmokesčio 
fondas šiais metais bus net 15 
procentų mažesnis.

Lietuvos avialinijos Lithuanian Airlines

Daily service to Vilnius 
from 1st April 1999

Standard timings are as follows:
TE 452 Dep. Vilnius 13.15 - Arr. London/Heathrow 15.15
TE 453 Dep. London/Heathrow 16.15 - Arr. Vilnius 20.05

All fights are operated by Boeing 737 
aircraft with business and economy class cabins.

RETURN FARES START AT £185
For further information contact 
Lithuanian Airlines in London:

Tel: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346
E-mail: lithair@qlobalnet.co.uk

3 puslapis

Politikų, Seimo narių atlyginimai šiais 
metais liks tokio pat didžio. Jie keisis 
tik po rinkimų. Tuomet įsigalios nauja 
darbo apmokėjimo tvarka, pagal kurią 
bus įtvirtinta aiški algų priklausomybė 
nuo pareigų hierarchijos. Tuomet 
padidės Vyriausybės vadovo, ministrų, 
Seimo pirmininko atlyginimai. 
Premjerui iki šiol buvo skiriama 
daugiau kaip 7 tūkstančiai litų, siūloma 
mokėti 8600 litų. Ministrai, kurie dabar 
gauna 6252 litų algą, priėmus 
įstatymą, gautų 6880 litų.
Seimo pirmininkui šiuo metu mokama 
6252 litai, o priėmus pataisą, jam būtų 
skirta 9482 litų atlyginimas.
Aukso amžius pasibaigė ir teisėsaugos 
institucijų pareigūnams.
Vyriausybė pakeitė ankstesnį nutarimą, 
kuriuo teisininkų algos padidintos 2.5 
karto, ir nutarė nuo šių metų sausio 
mėnesio jų atlyginimą padidinti 1.75 
karto. Iki šiol Konstitucinio Teismo 
pirmininkui buvo mokama 18.5 tūkst 
litų alga, teisėjams - 16.8 tūkst. litų, 
sumažinus jiems bus mokama 12.9 ir 
11.7 tūkst. litų. Per penkerius metus 
kai kurių prokurorų algos sumažės 
daugiau kaip 50 procentų.
Aišku, kad vien dėl valstybinėse 
institucijose numatomos pertvarkos 
sumažės darbo turinčių žmonių 
skaičius. Nedarbas paskutiniais šio 
amžiaus metais gali tapti skaudžiai 
kertančia rykšte. Viešosios nuomonės 
tyrimai rodo, jog daugiau nei 60 
procentų žmonių kaip svarbiausią 
šalies problemą nurodo didėj
antį nedarbą, kuris jau yra pasiekęs 
net 9 procentus. /Nurodytos algos yra 
mėnesinės. Red./
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Lietuvos čiaupas įjungtas Vakaruose
Nepavyko rusiškam “Lukoil” koncernui įsiskverbti į 
Lietuvos rinką.
Tuo reikalu platesnį dėmesį atkreipė įtakingi Vokietijos 
dienraščiai, pradėdami pranešimus nuo automašinų 
vairuotojų, kadangi jie nepastebėjo benzino kainos 
pakėlimo. Lietuviai galvojo, kad “Williams” koncernui 
perėmus Mažeikių naftos įmonę, degalinėse tuoj pat 
bus pakeltos kainos. Bet Lietuvos Parlamento 
(vokiečiai Seimą daugumoje vadina Parlamentu) pirm. 
Vytautas Landsbergis Muncheno dienraščio 
bendradarbiui pasakė: “alyva nėra lygi alyvai”.
Prieš dešimt metų demokratinio sąjūdžio vadas, po 
pasirašytos sutarties su amerikiečiais, džiūgaudamas 
skandavo: “dešimties metų mano noras atsipalaidoti 
nuo rusų alyvos galų gale išsipildė”. Mat, jau atplaukė 
škotiški tanklaiviai, atveždami škotišką alyvą. Deja, 
viena tona yra 20% brangesnė už importuotą iš 
Rusijos.
Rusai tuoj pat užsuko lietuviams čiaupą kadangi 
Vilnius visiškai neatkreipė dėmesio į Rusijos 
pasiūlymą pasirašant sutartį su JAV koncernu, nors 
rusų pasiūlymas buvo 10 % žemesnis už pasaulinės 
rinkos kainą \
Vilniui pasirašius sutartį su amerikiečiais, rusai tuoj pat 
iš pasiūlytos sutarties išbraukė nuolaidos klausimą. Bet 
Lietuvos vyriausybė tokiam rusiškam žingsniui buvo 
pasiruošusi, gal net jį pasveikino, nes tuoj pat 
amerikiečiai su britais užpildė tą spragą.
Prieš šešetą savaičių tarp min.pirm. R.Pakso ir 
Lietuvos prez. V.Adamkaus įvyko stiprus kivirčas. 
Valdas Adamkus, buvęs JAV pilietis, ėjęs aukštas 
pareigas gamtos apsaugos administracijoje Čikagoje, 
rėmė “Williams" koncerną Principiniai ir R.Paksas 
nesipriešino sutarties pasirašymui. Tačiau jo nuomone 
kaina buvo per žema. Nepaisant V.Adamkaus 
pasirašytos sutarties, tūkstančiai demonstrantų rėmė 
R.Paksą Kas beliko R.Paksui? Pasitraukimas iš min. 
pirmininko pareigų nes net ir didelis Rusijos priešas 
Vyt. Landsbergis neparėmė jo laikysenos.
“Atrodo”, - rašo Muncheno dienraščio bendradarbis 
Tomas Urban, - “įjungus alyvos čiaupą į Vakarų pasaulį 
padėtis Lietuvoje aprimo, nes Mažeikių įmonei yra 
užtikrintas darbas”. Tad visai teisingai dienraščio 
korespondentas Varšuvoje savo komentarą pavadino 
“Lietuvos čiaupas įjungtas Vakaruose”. Laikraštis 
atspausdino jo pranešimą politinių žinių puslapyje.
Po kelių savaičių V.Adamkus ir R.Paksas susitaikė, 
pakviečiant R.Paksą V.Adamkaus patarėju. Kalbama, 
kad V.Adamkus nori paruošti R.Paksą būsimoms 
Lietuvos prezidento pareigoms.
Viršūnių pasitarimai Suomijoje nuėjo į istorijos 
puslapius. Vokiečių žiniasklaidoje vis dar gvildenamos 
pasekmės, nagrinėjamos teigiamos ir neigiamos 
pusės, naujų valstybių įstojimo klausimai. Iškilo 
klausimas dėl Turkijos prašymo įstoti į Europos 
Sąjungą Tikrumoje Turkija yra Azijoje. Tik maža jos 
dalis guli Europos kontinente, tačiau ji priklauso 
įvairioms tarptautinėms Europos organizacijoms ir 
kartu yra labai svarbi ŠAS (NATO) narė, gindama 
pietrytinį Europos sparną Deja, ne visi europiečiai nori 
jai atidaryti duris į Europos Sąjungą matydami 
skirtingą gyventojų gyvenimo būdą kultūrą

Kazys Baronas

numatydami islamo plėtotę krikščioniškoje Europoje. 
Šiuo metu pav.Vokietijoje gyvena apie 2 mln. turkų. 
Jų skaičius kiekvienais metais auga, kadangi šeimos 
džiaugiasi gausiu prieaugliu, augindamos po 5-6 
vaikus.
Kai kurie vokiečių politikai, ypač Bavarijos CSU ir 
Vokietijos CDW partijų įtakingi pareigūnai atsako 
trumpu “Nein”. Jų nuomone po Turkijos to paties 
pareikalaus Izraelis (jau dabar priklauso Europos 
sportinėms organizacijoms, dalyvauja Europos 
metiniuose Dainų festivaliuose). Mat, islamiškas 
pasaulis jų į savo tarpą neįsileidžia.
Manding, tų dviejų valstybių įsijungimą į Europą gali 
stipriai remti JAV, matydamos geras geostrategines 
pozicijas.
Vėl, keli Europos politikai įžiūri į būsimą finansinę 
problemą. Dvylikos kandidatų (be Turkijos) su 106 
mln. gyventojų bendras vidaus gamybos produktas 
siekia 334 milijardus euro (Europos Sąjungos 
pinigas, į apyvartą numatomas išleisti po dviejų 
metų). Tačiau dvylikos naujų valstybių BVP (su 106 
mln. gyventojų) yra žemesnis už nedidelės Olandijos, 
kai tuo tarpu ūkio plotas padidėtų 50%. Taigi, 
Europos Sąjunga žemės ūkio valstybių paramai (jų 
tarpe ir Lietuvai) turės išmesti milžiniškas euro 
sumas. Gruodžio mėn. 15 d. vienas euro buvo vertas 
1,0022 JAV dolerio, 1.955 D. markių ir 0.6127 anglų 
svarų. Vienu metu 1 euro buvo vertas 1.17 JAV 
dolerių.
Baigiantis Suomijos konferencijai Vokietijos televizija 
nufilmavo visus konferencijos viršūnių dalyvius. 
Pirmoje eilėje ir beveik viduryje pastebėjau Lietuvos 
prez. Valdą Adamkų.

Žemės gyventojai
Jungtinių Tautų ekspertų duomenimis šiandien 
pasaulyje gyvena 6 milijardai žmonių. Vertindami 
būsimą situaciją ekspertai teigia, kad 2050 metais 
Žemės gyventojai padvigubės ir jų skaičius pasieks 
netoli 12 milijardai, - rašo “Tremtinyje” R.Šalčius. 
Prognozuojama, kad Afrikos gyventojų skaičius 
išaugs nuo 728 mln. iki 4.8 mlrd. Azijos šalyse, 
kuriose šiuo metu gyvena 3.5 mlrd. žmonių, gyvens 
5.6 mlrd. Tuo tarpu Europoje gyventojų sumažės nuo 
727 mln. iki 678 min.
Labiausiai susirūpino Rusija. Rusų mokslininkai jau 
kelis metus muša pavojaus būgnus, teigdami, kad 
Rusijoje yra katastrofiška padėtis. Pasirodo, kad rusų 
moterys nebenori gimdyti. Aštuntojo dešimtmečio 
viduryje Rusija pagal gyventojų skaičių užėmė 4-ąją 
vietą pasaulyje. Šio dešimtmečio pradžioje Rusija 
užėmė jau 6-ąją vietą. Toks Rusijos gyventojų 
skaičiaus mažėjimas yra didesnis nei po Antro 
pasaulinio karo ir pilietinio karo metu. Netgi Stalino 
masinių represijų metais Rusijos gyventojų prieauglio 
skaičius siekė 1.5 mln. metuose. Tas prieuglis 
sustojo aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Prasidėjo 
masinis gyventojų senėjimo procesas. Dabar 
Rusijoje yra daugiau nei 21 proc. pensininkų. 
Specialistai prognozuoja, kad per sekantį dešimtmetį 
Rusijos gyventojų skaičius sumažės 8 proc.
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Apie 80 kilometrų už Irkutsko yra savo mineraliniais 
vandenimis ir druskomis garsėjantis Usoljės rajonas. 
Sibiro masteliais — tai visai čia pat, tačiau gyvenimas 
čia skiriasi kaip diena nuo nakties.

Šiame rajone ištremti lietuviai dirbo druskos 
kasyklose. Dabar šalia buvusios gamyklos - kurortas, 
kur žmonės gydomi purvo ir mineralinio vandens 
voniomis. Iš druskos garinimo įmonės, kurioje pluošo 
tremtiniai, liko tik prisiminimai ir keletas apleistų 
statinių. Sunkiai apsiverčia liežuvis šią vietą vadinti 
kurortu. Viskas apskurę, apgriuvę, apaugę 
piktžolėmis, nors žmonės čia nuoširdūs ir geri, vis dar 
turintys vilčių, gal kada nors ateis geresni laikai.

“1947- aisias mus, mamą ir penkis vaikus, kaip 
liaudies priešus, naktį Dūkšte įgrūdo į arkliams vežti 
skirtą vagoną ir išgabeno į Irkutsko sritį. Buvome labai 
išsigandę, manėme, kad mus veža nuskandinti 
Baikale. Kas pakeliui mirdavo, sudegindavo traukinio 
krosnyje arba paprasčiausiai išmesdavo į taigą Po 
ilgos kelionės mus atvežė į Karatajevo kaimą. 
Išlipome alkani, utėlėti, nesiprausę. Vietiniai rusai 
iškūreno pirtį, išmaudė, pamaitino, priglaudė. Šių 
nuoširdžių ir gerų žmonių dėka likome gyvi,” - rašo 
“Tremtinyje” į Sibirą vykusios delegacijos vadovas 
Gabrielius Žemkalnis, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkas. Buvau nustebęs: 
“Žinojau, kad šiame krašte palei baikalą tebegyvena 
nemažai tremtinių bet nesitikėjau, kad tiek daug.”

Manoma, kad į Irkutsko sritį ir Buriatiją buvo 
ištremta apie 30 tūkstančių Lietuvos žmonių. Toli 
gražu ne visiems pavyko sugrįžti į Tėvynę. Įvairiai 
susiklostė jų likimas, deja, kaip paaiškėjo, nemaža jų 
ir toliau gyvenančių taigoje pasklydusiuose kaimuose, 
nuošalesniuose miestuose bei rajonuose, nieko nėra 
girdėję apie Lietuvoje veikiančią programą sudarytas 
lengvatas ir valstybės paramą. Daug kas į susitikimą 
atėjo, visai atsitiktinai išgirdę apie tai iš kelintų lūpų. 
Reikėjo matyti, su kokiu susijaudinimu veide tą ir kitą 
vakarą į Tėvynę pasiryžę grįžti žmonės pildė iš 
Lietuvos atvežtus dokumentus, pasirašinėjo 
pasižadėjimus Lietuvos Respublikai. Kas antras tai 
darydavo su ašaromis akyse.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
tremtinių grįžimo programos vyriausioji specialistė 
prognozavo, jog po šio Lietuvos delegacijos vizito į 
Sibirą gali prasidėti tikras tremtinių bei jų palikuonių 
grįžimo antplūdis. Vien šiais metais, jos nuomone, 
savivaldybėse gali padaugėti maždaug 150 grįžtančių 
į Lietuvą tremtinių prašymų aprūpinti gyvenamuoju 
plotu. Nuo 1992 metų veikia vyriausybės tremtinių 
grįžimo programa. Realias finansinės “injekcijas” ji 
pradėjo gauti tik po metų, nors apie tremtinių 
sugrįžimą kalbėta dar 1989-aisiais. Nuo tada 
Lietuvoje imta rinkti duomenis apie dar negrįžusius iš 
tremties, kaupiama informacinė bazė. Iš pradžių 
bandyta ieškoti galimybių keistis butais su iš Lietuvos 
išvykstančiais rusų kariškiais. Kurį laiką ministerijos 
departamentas buvo tapęs savotiška butų keitimo 
agentūra. Reikalai sparčiai pajudėjo tik tuomet, kai, 
gavus pinigų grįžtantiems į Lietuvą tremtiniams 
pradėti statyti butai. Nuo to laiko į Tėvynę grįžo apie 
900 šeimų.

Daugelis šių susitikimų metu tiesiog nustebo 
sužinoję, jog grįžtantys į Lietuvą tremtiniai aprūpinami 
butais, jog kompensuojamos persikėlimo išlaidos, 
duodamos pašalpos įsikurti, pradėti savo verslą 
nemokamai mokoma lietuvių kalbos, pagal galimybę 
padedama įsidarbinti. Vilniuje yra namas, kuriame, 
laukdami, kol bus suteikti atskiri butai, gyvena jau 
sugrįžę į Lietuvą tremtiniai. Dabar čia glaudžiasi apie 
penkiasdešimt šeimų. Už komunalinius patarnavimus 
žiemą tie žmonės moka tik puse kainos. Be to, yra 
įsteigti Lietuvių namai, kuriuose mokosi lietuviškai iki 
šiol nemokėję tremtinių vaikai. Netgi ir tie, kurių tėvai 
dar negrįžę į Lietuvą.

Tačiau ne viskas taip sklandu ir paprasta, 
kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Daugelis iki šiol 
nesugrįžusių į Lietuvą tremtinių yra pagyvenę, senyvo 
amžiaus žmonės. Jų apsisprendimą neretai stabdo 
tai, kad tarp Rusijos ir Lietuvos nėra susitarimo dėl 
pensijų. Šiuo metu jau gaunantys pensijas Sibire, 
grįžę Į Lietuvą jei yra nesulaukę pagal mūsų 
įstatymus nustatyto pensinio amžiaus, jas praranda ir 
turi dar keletą metų dirbti. O daugelis neturi nei 
sveikatos, nei realios galimybės įsidarbinti.

Talcuose mūsų delegacijos laukė iš Irkucko ir 
jo apylinkių suvažiavę lietuvių tremtiniai ir jų 
palikuonys, - rašo toliau G.Žemkalnis. Sėdę į savo 
autobusiuką patraukėme Baikalo pakrante ten, kur iš 
jo išteka vandeningoji Angara. Gamtos sukurtuose 
vartuose į didžiausią daugiau kaip pusantro kilometro 
gylio gėlo vandens ežerą kyšojo paslaptingasis 
Šamano akmuo. Dabar tai gausiai turistų lankomos 
vietos. Jiems pastatytas ir didžiulis, panašus į mūsiškį 
Rumšiškėse, etnografinis muziejus, kuriame galima 
pasigėrėti ne tik rusų, kazokų kitų prie Baikalo 
gyvenusių tautų architektūra. Iš senų sunykusių kaimų 
čia sugabentos medinės trobos, cerkvės. Nėra tik 
tremtinių barakų... Tačiau mums reikia toliau, kur 
Angara jau “įsirėmusi” stačiais skardžiais, o anapus 
juoduoja miškais apaugusios kalvos. Nuo čia jau ne 
taip toli ir iki Mongolijos, tereikia įveikti tik laukinę 
taigą

Tai buvo paskutinis mūsų vakaras Sibire. Į 
susitikimą sugužėję žmonės atsinešė kas ką turėjo. 
Nepagailėjo net žiemai paruoštų atsargų. 
Jaudinančiai ant šio stataus Angaros upės kranto 
atrodė plevėsuojanti lietuviška trispalvė. Ar galėjo 
prieš penkiasdešimt metų kas svajoti, kad ateis laikas, 
kai čia, Sibire, nieko nesibijant skambės tremtinių 
traukiamas nepriklausomos Lietuvos valstybės 
himnas, “Lietuva brangi"?

Net nepajutome, kai pradėjo gesti sparčiai 
rudenėjančio Sibiro diena. Irkutsko oro uoste tą 
ankstų rytą mūsų laukė dar viena staigmena. Buvome 
pakviesti į salę, kurioje ant stalo garavo karšta kava, 
stovėjo po šampano taurę. Tai tremtinio Vasilijaus 
Syrovatskio, šio oro uosto generalinio direktoriaus 
pavaduotojo, atsisveikinimo gestas. Ir jis jau 
susitvarkęs dokumentus grįžti namo.

Sudie, šalta Sibiro žeme, mes skubame 
namo.

/ištraukos iš G.Žemkalnio aprašymų “Tremtinyje”./

5



6 puslapis Europos Lietuvis Nr.1

BOLTONAS
Mirė Helmutas Silius
Š.m. gruodžio 5 d. Boltono Royal Hospital netikėtai 
mirė vietinis lietuvis Helmutas (“Donas”) Silius.
Helmutas gimė 1933 m. spalio 5 d. Midverių kaime, 
Žemaičių Naumiesčio valse., Tauragės apskr. 1940 m. 
su tėvais atsirado Vokietijoje, o karui pasibaigus 1947 
m. visa Silių šeima atsikėlė į Angliją.
Helmutas buvo darbštus vyras. Anglijoje dirbo 
visokiuose darbuose, kasė tunelius ir t.t. Paskutinius 
keliolika metų vietiniame fabrike jis dirbo kaip metalo 
darbininkas - septynas dienas į savaitę, kol sulaukė 
pensijos 1998 metais. Jau prieš darbo galą Helmuto 
sveikata buvo sublogėjusi ir per vienus pensininko 
metus jis geroką laiką praleido ligoninėse ir pergyveno 
kelias operacijas.
Religinės laidotuvių apeigos, kurios įvyko gruodžio 14 
d., buvo atliktos Trinity Metodistų bažnyčioje ir didelis 
būrys žmonių galutinai atsisveikino su Helmutu 
Overdale krematoriume. Boltono lietuvių skyrius, 
Boltono Baltijos Tautų Komitetas ir Boltono ukrainiečiai 
palydėjo Helmutą su gėlėmis, nors buvo ir daug 
privačių gėlių puokščių, įskaitant jo šeimą gimines ir 
kiekvieną Boltono lietuvį.
Polaidotuvinis pobūvis įvyko Boltono ukrainiečių klube, 
kuriame dalyvavo visi vietiniai lietuviai, keli tautiečiai iš 
Eccles ir Mančesterio ir apie 30 kitų tautybių atstovų. 
Šermenių maistą paruošė Boltono šeimininkės: 
M.Pauliukonienė ir O.Eidukienė.
Helmutas buvo populiarus ir susipratęs lietuvis, ir 
ilgametis Boltono DBLS skyriaus kasininkas. Jis taip 
pat yra buvęs Mančesterio lietuvių klubo pirmininku ir 
iki mirties buvo klubo patikėtiniu. Jis paliko nusiminusį 
brolį, nuliūdusią žmoną du sūnus, dukterį ir podukrą 
Ilsėkis, mielas Donai, sulaukęs amžinos ramybės!

H.Vaineikis

Laiškas
O, širdis, širdis, kas tau yra? Kodėl tu taip nuliūdus, 
kad ašara byra? Gal ta ašara yra krokodilo?
Skaitau Europos Lietuvį ir prisimenu, kaip po karo 
lageriuose ukrainiečiai dainavo: “Nema, nema velyki 
doma".
Skaitau, net trys puslapiai užpildyti apie Londono 
namus. Pirmiausiai buvo nupirkti “blogi” namai. Vėliau 
parduoti “geri” namai, o labiausiai spaudžia mano širdį, 
kaip dabar Londono lietuviai gali gyventi be namų. Gal 
jau vargšeliai miegos ant gatvių ar krautuvių 
įėjimuose? Bet nenusiminkite - Tony Blair žada 
padėti.
Aš, kaip dauguma lietuvių, atvykome į Angliją 1947 
metais. Neradome “didelių" namą kur galėjome 
susirinkti. Uždirbdami tik mažus uždarbius, dalį 
aukojome - po kelis svarus, pirkome akcijas, įsigijome 
patalpas, kur galėjome palaikyti bendrą ryšį ir prisidėti 
prie okupuotos Lietuvos laisvinimo.
Namų bendrovė nebuvo įsteigta, kad turėtų viešbučius 
ar didelius namus, kur galėtų susirinkti vis didėjanti 
bendruomenė Londone.
Visoje Anglijoje yra lietuvių bendruomenės. Kas 
nupirks jiems viešbučius ar didelius namus? Gal 
didėjanti lietuvių bendruomenė Londone galėtų pati 

savimi pasirūpinti ir nereikėtų užimti Europos Lietuvio 
puslapių dėl ginčų?
Šiandien Lietuva yra laisva ir jai mūsų pagalbos 
nebereikalinga. Namų bendrovė turi Sodybą tai yra 
gėrė vieta, kur visos Anglijos lietuviai gali aplankyti. 
Linkiu valdyboms ir taryboms sėkmės, kad jie 
sąžiningai atlinktų savo pareigas, o kurie “atsistato”, 
geriau, kad jie nekandidatuotų tokioms pareigoms. 
Kaip sakoma: “jei nepakeli karščio - neik į virtuvę”.

Jus gerbiantis
Vytautas Kvietkauskas

Gerbiamas pone Redaktoriau,
Siunčiu Jums naujausią mūsų Lithuanian Papers 
žurnalo numerį. Malonėkite jį plačiau parecenzuoti. 
Jau trylikti metai, kaip mažytis Lietuvos Studijų 
Sambūris Tasmanijos universitete kasmet išleidžia 
Lithuanian Papers plataus turinio. Šio žurnalo 
pagrindinis tikslas yra dominti svetimtaučius Lietuva ir 
skatinti mokslo darbus visomis temomis, liečiančiomis 
Lietuvą ir lietuvius.
Kad šitos pastangos neša vaisių matyti iš Lithuanian 
Papers plataus turinio. Į žurnalą dabar rašo įvairių 
dalykų žinovai - lietuviai ir ne lietuviai - iš viso 
pasaulio. Žurnalas turi 2000 prenumeratorių 22 
valstybėse ir vis dar plinta į naujas šalis.
Dėkoju iš anksto už Jūsų dėmesį.
Jus gerbiąs

Algimantas P.TRAŠKŪNAS
Lithuanian Papers redaktorius

Šis žurnalas yra 80 puslapią spausdinamas gerame 
popieriuje, su daug dabartinių ir praeities 
nuotraukomis. Jo turinys plačiai apima ne tik politines, 
mokslines žinias, bet ir svarbesnius įvykius Lietuvoje ir 
lietuvių gyvenimą visame plačiame pasaulyje. 
Jame išspausdintuose straipsniuose plačiai 
diskutuojama dabartinė padėtis Lietuvoje, paminimi 
svarbūs okupacinių metų įvykiai Lietuvoje, jos 
ekonominė ir politinė padėtis, ypač liečianti santykius 
su Rusija ir kitomis buvusios Sovietų Sąjungos 
valstybėmis.
Vienas iš įdomiausių straipsnių - Estijos prezidento 
Lennart Meri — ištraukos iš jo padaryto pranešimo 
Stokholme 1999 įvykusio seminaro metu, pavadinto 
“77?e Black Book of Communism’, kuriame jis aprašo 
jo asmenišką deportavimą iš Estijos į Sibirą. Jame 
autorius giliai diskutuoja komunizmo supratimą. Sako: 
“Communism is easy to describe but difficult to define" 
- “komunizmą lengva charakterizuoti, bet sunku 
apibūdinti”.
Diskutuojama Lietuvos šansas būti priimtai į Europos 
Sąjungą ir Europos Komisijos prezidento Romano 
Prodi rekomendacija 1999 m. spalio mėn. 13 d. pradėti 
derybas su Lietuva ir Latvija dėl jų priėmimo į Europos 
valstybių bendromenę. Vida Rudaitytė iškelia lietuvių 
kalbos sudarkymą Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 
Paskolintų svetimų kalbų žodžių naudojimą lietuvių 
kalboje ir kalbos sudarkymo pavojų lietuvių tautos 
kultūrai. Rašoma apie Australijoje 2001 metais 
įvyksiantį Pasaulio Jaunimo Kongresą kurio metu bus 
keliama jaunosios kartos svarba sekančiame 
tūkstantmetyje. /Red./
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Lietuviškos poezijos popietė
Londono lietuviškoji bendruomenė paskutinį kartą 
girdėjo poezijos skambesius 1997 metų liepos mėn.27 
dieną kada Lietuvos poezijos patriarchas Bernardas 
Brazdžionis, Londono lietuvių parapijos centre savo 
aukso eilėmis dalinosi su susirinkusiais londoniečiais, 
kurie gausiai susirinko jį sutikti ir jo pasiklausyti.
Dabar, štai, 1999 metų gruodžio mėn. 5 dieną vėl 
laimė nusišypsojo londoniečiams pasiklausyti poezijos 
žodžių iš pačių poetų lūpų - prof. Tomo Venclovo, 
atvykusio iš JAV, ir Eugenijaus Alešankos iš Lietuvos. 
Abu poetus į Londono lietuvių parapijos centrą atlydėjo 
L. R. ambasados Londone kultūros atašė Dangira 
Jelinskaitė.
Parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas 
garbinguosius svečius - poetus supažindino su 
poezijos popietės klausytojais. Pirmasis su sava 
kūryba prabilo prof. Tomas Venclovas. Po jo Eugenijus 
Ališanka. Po perduotos poezijos, klausytojai davė 
paklausimus. Beaiškindami paklausimus, poetai 
perdavė dar daugiau savosios poezijos. Buvo klausimų 
ne vien dėl kūrybinės poezijos. E.Ališauskai teko 
papasakoti apie dabartinį Lietuvos rašytojų ir 
menininkų gyvenimą šiais sunkiais laikais. Bendras 
komentaras: Sunku, bet reikia pragyventi...
T. Venclovas papasakojo, kad lietuvių rašytojų poetų 
kūrybos yra išleidžiamos užsienio leidyklų. Jų 
kūrybiniai raštai geriau, greičiau ir plačiau paplinta 
užsienio skaitytojų tarpe.
Kun. P.Tverijonas išreiškė didelę padėką svečiams 
poetams klausytojų vardu, kurių buvo daugiau negu 
šimtinė.
Klebono kun.P.Tverijono surengtame priėmime, prie 
užkandžių ir vyno, pokalbiuose buvo prisiminti ir 
D.Britanijos buvę poetai, rašytojai: J. Kėkštas, J. 
Gailius-Kuzmickis, V. Šlaitas; rašytojai: F.Neveravičius, 
kuris vėliau buvo Lietuvos Rezistencinės Santarvės 
žurnalo “Santarvė” redaktorius. Žurnale reiškėsi 
tuometiniai didieji lietuviškos bendruomenės nariai - 
dr. S.Kuzminskas, prof. S.Žymantas-Zakevičius. Daug 
tame žurnale rašė tuomečių rezistentų iš užsienio, kaip 
B.Raila, V.Banaitis ir kt.
Pokalbiai galėjo tęstis dar ilgai, bet laikas daro savo 
tėkmę ir su brangiais svečiais poetais teko 
atsisveikinti.
Tariu lietuvišką ačiū ir, galbūt, iki kito karto.

Girinikų Ansulis

PLB Valdybos vicepirmininkė kultūros 
reikalams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba padidėjo 
viena nauja bendradarbe - PLB kultūros reikalais - 
dabar rūpinasi JAV lietuviųyisuomenininkė ir 
bendruomenininkė Laima Zliobienė.
Laima Zliobienė (Leonaitytė) gimė Kaune, Lietuvoje. 
Gimnaziją lankė Vokietijoje: Ravensburge ir Keptene. 
Priklausė skautams. Į JAV atvykusi baigė Hartford 
Public High School (Connecticut valstijoje). 
Studijuodama buvo Hartford School of Music ir De 
Paul School of Music stipendijantė. 1956 m. baigė De 
Paul universitetą su Bachelor of Arts laipsniu iš 

modernių kalbų (vokiečių, prancūzų anglų) literatūros 
ir muzikos.
1956-1957 metais lankė Pedagogikos kursus Indiana 
universitete, meno istoriją - Roosevelt universitete ir 
Chicago Art institute.
Dvylika metų dirbo mokytojos darbą Beverly Shores ir 
Michigan City Public Schools (Indiana) pradžios 
mokyklose, Vasario 16 gimnazijoje ir dėstė Vakarų 
kultūros (muzikos, meno ir literatūros) apžvalgą Little 
Company of Mary School of Nursing, Evergreen Park, 
Illinois.
Buvo aktyvi amerikiečių veikloje, priklausė American 
Association of University Women organizacijai, buvo 
Evergreen Park Schoolboard Caucus delegatė, PTA 
(Parents and Teachers Association) sekretorė.
Buvo Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos valdybų 
iždininkė ir sekretorė, dirbo su Americans for 
Lithuania's Freedom, Saulute ir kitoms labdaros bei 
kultūrinėms organizacijoms. Buvo Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos vicepirmininkė.
PLB Valdybos vicepirmininkės kultūros reikalams 
Laimos Žliobienės adresas: 1500 Lake Shore Drive 
South, Barrington, IL 60010, USA. Tel. 847-381-3772, 
elektroninis paštas: lzlioba@hotmail.com
Dabar šeši PLB Valdybos nariai yra iš JAV (Vytautas 
Kamantas, Regina Kučienė, Milda Lenkauskienė, Algis 
Rugienius, Horstas Žibąs ir Laima Žliobienė), du iš 
Kanados (kun.Edis Putrimas ir Audrius Šileika), du iš 
Vokietijos (Rimas Baltulis ir Tomas Bartusevičius), ir 
po vieną iš Australijos (Gabrielius Žemkalnis), Rusijos 
(prof.dr. Vytis Viliūnas) ir Ukrainos (Danutė Comij).
Vytautas Kamantas
k’kkk-k-kkkkk-kkk-kkkkkkkkitifkkkkkifk

Laiškas
1999 gruodžio 13 d. 

Gerbiamas Redaktoriau,
Ačiū už PLB Valdybai ir “Pasaulio lietuviui” siunčiamą 
EUROPOS LIETUVĮ. įdomu jame skaityti žinias apie 
lietuvių gyvenimą Didžiojoje Britanijoje ir kitur.
Jums siunčiu PLB Valdybos ir JAV Lietuvių Fondo 
kalėdinę dovanėlę - 100 dolerių čekį.

VytK
EUROPOS LIETUVIO redakcijos, bendradarbių 
ir skaitytojų vardu reiškiu padėka už šią kalėdinę 
dovanėlę, kuri mum bus labai pravarti. Skaitytojų 
skaičiams mažėjant, visa užsienyje leidžiama 
spauda pereina sunkesnius laikus.
Taip pat savo ir skaitytojų vardu norėčiau Jus ir 
visą Vaidybą pasveikinti švenčių proga.

Henrikas Gasperas

Ignalinos atominės elekrinės uždarymo fondas
Europos Sąjungos rekonstrukcinio ir plėtros banko 
vicepirmininkas pranešė, kad bus sukurtas specialus 
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo fondas.
Toks projektas, manoma, parodo, jog ES efektyviai 
remia valstybes, kurios yra numatytos būti 
priimamomis į Europos Sąjungą sudarančių valstybių
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MANČESTERIS
2000 m. sausio 29 d., 5 vai. vakaro 
LKVS-gos "RAMOVĖS" Mančesterio 
skyrius šaukia metinį narių susirinkimą, 
kuris įvyks M.lietuvių klube.

Valdyba ir Revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus sprendžiama skyriaus 
ateitis.

CAISTER ON SEA
A+A Aleksas Kasparavičius

Paskutinėmis šio tūkstantmečio dieno
mis praradome dar vieną senesnės kar
tos lietuvį. 1999 metų gruodžio 7 dieną 
Great Yarmouth ligoninėje mirė ilgus 
metus sirgęs Aleksas Kasparavičius.

Velionis, gimęs 1924 m. vasario 27 
d., gyveno toliau nuo didelių lietuvių 
kolonijų, pajūryje - Caister on Sea, 
netoli kurortinio Great Yarmouth. Net 
13 metų kovojęs su mirtina vėžio liga, 
pagaliau atsisveikino su mumis, nesu
laukęs šio šimtmečio ir tūkstantmečio 
pabaigos. Kad ir sunkiai sirgdamas, 
aplankydavo gimines Lietuvoje, pasku
tinį kartą 1997 metais. Paliko dvi 
liūdinčias dukteris. Buvo uolus "Euro
pos lietuvio’’ rėmėjas ir skaitytojas.

Narius prašome būtinai dalyvauti.

Skyriaus valdyba
2000 m. vasario 19 d., 5 vai. vakaro 
DBLS Mančesterio skyrius rengia 
M. lietuvių klube Vasario 16 ir Kovo 11 
d. minėjimą. Paskaitą skaitys 
H. Vaineikis.
Prašome gausiai dalyvauti

Skyriaus valdyba
2000 m. vasario 26 d., 5 vai. vakaro 
DBLS Mančesterio skyrius šaukia 
metinį narių susirinkimą, kuris įvyks 
M. lietuvių klube. Valdyba ir Revizijos 
komisija padarys pranešimus, bus renk
ama nauja valdyba ir atstovas į DBLS 
suvažiavimą. Bus nagrinėjami skyriaus 
reikalai.

Skyriaus valdyba

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice 
Min. stay Saturday night/Max stay 1 month.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Sat.night or 3 nights/Max stay 3 mths
Change of return date permitted against small fee in Lithuania 
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
Pensioner’s ticket
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat.night or 3 nights 
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00 
Manchester/Glasgow via Copenhagen
Special offer - Ex Manchester 
Conditions as above.

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna 
Ex Manchester
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.

£219.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Services Ltd., Little Acres, The Causeway, Hitcham, 

Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 21 
The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:0171 739 8735. 
Pamaldos sekmadieniais: 
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
16.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv. Mišios 8 vai ryte.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Autobusai eina iš skirtingų Lon
dono dalių ir yra patogiausi, nes 
beveik visi eina kelių minučių 
ėjimo distancija nuo šventovės. 
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinahame - Židinvie
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio 
trečią šeštadienį 14 vai. Bridge 
Gate.
Mančesteryje lapkričio 28 d., 
12,30 vaL
Bradforde gruodžio 5 d., 12.30 
vai.

Įsteigta dar viena nauja partija
Prieš Kalėdas šaukiamas naujai 
steigiamos Tėvynės liaudies parti
jos suvažiavimas.
Šio partijos steigimo iniciatoriai, 
buvę ministrai, iš Tautinės Sąjun
gos pašalinti, Laima Andrikienė ir 
Vidmantas Žeimelis. Ši partija 
būsianti nuosaiki dešiniosios pa
kraipos, atstovaujant vidutiniam 
Lietuvos piliečių sluoksniui. Jiems 
artimiausių pažiūrų partija esanti 
liberalų.

Partija ketina dalyvauti ateinan
čiuose savivaldybių ir Seimo 
rinkimuose.
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