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DBLS ir LNB direktorių nutarimai

B
alandžio 30d. Sodyboje įvyko po visuotinio 
suvažiavimo pirmasis Centro Valdybų direktorių 
posėdis. Jame taip pat dalyvavo DBLS Tarybos 
pirmininkas Vincentas O’Brien.

Pareigomis pasiskirstyta sekančiai:
DBLS Centro valdyba
Pirmininkė:
Vicepirmininkas:
Sekretorius:
Finansai:
Kultūra:
Juridiniai reikalai:
Direktorius be pareigų:

Vida Gasperienė 
Jaras Alkis
Jonas Podvoiskis 
Vladas Gedmintas 
Urna Švalkienė 
Virginia Juras-Watson 
Andy Blinstrub

LNB direktorių vaidyba
Pirmininkas:
Sekretorė:
Finansiniai reikalai:
Sodybos projektas:

Projektų patarėjas:
Direktoriai be pareigų:

Andy Blinstrub 
Virginia Juras-Watson 
Jonas Podvoiskis 
Andy Blinstrub ir 
Skot Mineikis 
Vladas Gedmintas 
Jaras Alkis 
Vida Gasperienė

Svarbiausias šio posėdžio uždavinys buvo išrinkti 
rangovą kuris atliktų pagrindinius remonto darbus 
Sodyboje. Praėjusio mėnesio laikotarpyje valdyba 
palaikė tarpusavio ryšius ir vedė diskusijas elektroniniu 
paštu įvairiais Sodybos ir kitais reikalais.
Sodybos remonto projektui atlikti pasisiūlė penki 
rangovai:
Baltech International, project management, Bucks
David M. Barley, Quality 
consultant, Co. Durham.
Colin Marriott, Bldg and 
Structural Eng. Hampshire.
Messrs. Glenny, Consultants, 
Project Managers, Chartered 
Bldg, surveyors, Essex.
Povilas Podvoiskis,
Manchester, Project 
management specialising in 
brewery outlets.

Perskaičius ir išnagrinėjus visų 
rangovų raportus šiam projektui 
ir jų kvalifikacijas, valdyba 
turėjo interviu su kiekvienu

Tradicinis Sekminių sąskrydis 
įvyks 

Lietuvių Sodyboje 
S.m. gegužės mėn. 28 d.,sekmadienį.

Visi kviečiami jame dalyvauti, 
susitikti pažįstamus, pasidalyti 
įspūdžiais, pakvėpuoti grynu 

Sodybos oru. f

Lietuvių Sodybos vedėjai 
Povilas ir Birutė Dobrovolskiui

rangovu, iškeldama šį projektą liečiančius įvairius 
klausimus.
Po ilgų ir išsamių diskusijų valdyba priėjo išvados, kad 
Messrs. Colin Marriott yra tinkamiausias šiam projektui 
rangovas. Atsižvelgė į jo gana plačią specializuotą 
patirtį šiame krašte ir užsienyje, gerus santykius su 
Hampshire District Council, gaisro apsaugos valdyba ir 
t.t. Tuo pačiu kartu jo kaina buvo prieinama ir 
valdybai atrodė realistiška - apie £650,000 (įskaitant jo 
3% pelną).
Mr. Marriott yra Headley Park clubo narys, todėl gerai 
pažįsta Sodybos pastatą ir aplinką.
Valdyba, pilnai patvirtins jo postą kaipo šio projekto 
vykdytoją tik jam patiekus pagrindinius apžvalgos 
raportus, kuriuos jis pažadėjo pristatyti kelių savaičių 
laikotarpyje.
Sodybos vedėjas yra įpareigotas palaikyti glaudžius 
ryšius su rangovu ir reguliariai raportuoti darbų 
progresą LNB pirmininkui.
LNB valdyba dėkoja visiems kitiems rangovams už 
atvykimą. į posėdį ir visą suteiktą šio projekto liečiančią 
informaciją. Tįį
Apie Sodybos remonto darbų progresą valdyba 
reguliariai informuos akcininkus ir Sąjungos narius per 
spaudą kad visi aiškiai žinotų kas yra daroma.

DBLS reikalai.
Dėl laiko stokos pilnas DBLS posėdis neįvyko. Nutarta 
turėti pilną DBLS reikalams skirtą posėdį Londone šv. 
Kazimiero bažnyčios svetainėje gegužės mėn. 13d., 
11.30 vai.
Taip pat nutarta Sekminių švenčių proga Sodyboje 
remtis saviveikla. DBLS vicepirmininkas Jaras Alkis 
apsiėmė tvarkyti Sekminių bendrą programą

Šiek tiek rūpesčių kelia 
įvykę neramumai 
praeitais metais, kada 
stipriai įsilinksminusius 
tautiečius buvo sunku 
sukontroliuoti. 
Šiais metais bus 
dedamos pastangos šių 
nemalonumų išvengti. 
Smulkesnės detalės, 
liečiančios šį reikalą 
bus svarstytos 
sekančiame DBLS 
posėdyje.

DBLS ir LNB Centro 
Valdybos

•idonalinė • /
> niblioteka
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2 puslapis Europos Lietuvis Nr.10

Gerb.E.L. redaktoriau,
Prieš pat šv. Velykas gavau iš Lietuvos laišką su 

tekstu: “Rūta” (saldainių fabrikas) prašo pagalbos, 
kurio autorius prašo pasiūlyti Tamstai ir, jei sutiktum, 
atspausdinti “Europos Lietuvyje”.

Su pagarba K.Kaktavičius
“Rūta” prašo pagalbos

Jau kelinti metai Lietuvoje vyksta ginčai dėl 
išimtinės teisės į “Rūtos” vardą Antano Gricevičiaus 
lietuvių saldainių fabrikui “Rūta”, kuris Šiauliuose 
buvo įkurtas 1913 metais. Toji problema iškilo prieš 
6 metus įmonę grąžinus teisėtiems paveldėtojams.

Dėl netobulų Lietuvos įstatymų dėl 
pavėluoto Paryžiaus konvencijos pripažinimo 
Lietuvoje susidarė situacija, kad, grąžinus įmonę, 
deja, nebuvo grąžintas įmonės vardas ir jį gali 
savintis kitos firmos arba analogiški fabrikai. Anot 
“Rūtos” fabriko valdytojo Algirdo Gluodo, dabar 
teismuose tenka įrodynėti, kad “Rūta” egzistavo iki 
okupacijos, kad tai buvo įmonė, kad jos vardas ir 
firmos ženklas buvo patentuoti Prekybos 
departamente. Nors pastarieji dokumentai išlikę, 
tačiau dėl karo, dėl Lietuvos f , okupacijos negalėjo 
būti pratęsta vardo ir ženklo registracija, - įmonė iš 
savininkų buvo atimta, o jos vardą naudojo 
valstybinė įmonė bei gamybinis susivienijimas 
“Rūta”.

Vėl savininkams atitekusi “Rūta” baigia 
persitvarkyti iš esmės, čia jau vakarietiška aplinka ir 
labai aukštos kokybės produkcija. Tarpukaryje 
pelniusi tarptautinį pripažinimą ir penkis aukso 
medalius, trimis apdovanota jau šiais 
nepriklausomybės laikais. Be to, įmonė rūpinasi ne 
tik savimi, bet ir Lietuvos kultūra - remia literatūros 
almanachą “Varpai”, čia ne sykį lankėsi žymūs 
kūrėjai, tarp kurių ir Bernardas Brazdžionis, suteikęs 
“Rūtai” teisę naudotis Vytės Nemunėlio vardu, 
pirmoji tokiu vardu originalių saldainių dėžutė 
pasirodys netrukus.

Negalėdamas likti abejingu dėl to, kas 
gresia “Rūtai”, - jos populiarųjį ženklą per teismus 
ruošiasi atimti bendrovė, įkurta kitoje vietoje ir kitu 
laiku, - kreipiuosi į išeivijos žmones, prašydamas 
atsiliepti ir padėti įrodyti, kad “Rūtos” vardas buvo 
žinomas visą pirmosios nepriklausomybės laikotarpį 
ir dar anksčiau. “Rūtos" valdytojas ir savininkai 
prašo atsiliepti žmones, tą vardą įsidėmėjusius ar iš 
tėvų artimųjų girdėjusius, galbūt jie patys vartojo 
“Rūtos" gaminius, gal kažkokių kontaktų turėjo su 
fabriku ar jo įkūrėju Antanu Gricevičium.

“Rūtos” savininkai ir vadovybė viliasi, kad 
atsiras neabejingų Lietuvos praeičiai ir pramonės 
vystimosi raidai žmonių ir lauks laiškų su 
prisiminimais. Neabejojama, kad kiekviena 
smulkmena — koks nors faktas, istorinė detalė, 
dokumentas, tarpukario “Rūtos” saldainių dėžutė ar 
etiketė gali tapti labai reikšmingais.

Jos adresas: A. Gricevičiaus lietuviu 
saldainiu fabrikas “Rūta”, Tilžės g. 133, LT-5419, 
Šiauliai, Lithuania.

Leonas Peleckis-Kaktavičius
Literatūros almanacho “Varpai” vyriausias 
redaktorius

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS 
Aukos
P.Varkala £1000.00
DBLS Stoke-on-Trent skyrius £46.70
DBLS Maidenhead sk. nariai: P.Gimys £10.00

P.Tričys £10.00
A+A APodvoiskio atminimui vietoje gėlių:
DBLS Centro valdyba £100.00
P. V. O. Virbickai £20.00
V.M.G.Bematavičiai £20.00
M. V. Bylai £10.00
Rosita P. £10.00
A.J.P. £10.00
Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.

Fondo sekretorė
“Suvalkietyje”, Marijampolės apskrities laikraštyje, 

Ričardas Pasiliauskas rašo: Britų-lietuvių
pagalbos fondo dovana palengvins 

Marijampolės medikų darbą
Britų-lietuvių pagalbos fondas Marijampolės 
akušerijos skyriui padovanojo prietaisą medicinoje 
vadinamą atviro tipo inkubatoriumi.

Antradienį šio fondo koordinatorė Lietuvoje 
Ramutė Solominienė ant dovanos priklijavo 
graviruotą bronzos plokštelę imituojantį lipduką su 
užrašu: “Britų-lietuvių pagalbos fondo Lietuvos 
vaikams dovana”.

Prieš dešimt metų Didžiojoje Britanijoje įkurtas 
fondas renka lėšas įvairioms labdaros akcijoms tiek 
iš ten gyvenančių lietuvių tiek iš britų Fondas 
sulaukia daugybės prašymų padėti pavienėms 
šeimoms ir asmenims, tačiau, pasak 
R.Solominienės, pagalbą stengiamasi suteikti taip, 
kad ja galėtų pasinaudoti kuo daugiau žmonių.

Pristatydamas kompanijos “Fisher & Paykeri’ 
prietaisą fondo narys Linas Solominas (viešnios 
sūnus) sakė, kad tokius aparatus gamina tik trys 
žinomos firmos. O Marijampolėn atvežtasis gaminys 
- pačios garsiausios. Tai gerokai patogesnis medikų 
darbui prietaisas, atliekantis tas pačias funkcijas, 
kaip ir mūsų ligoninėse įprasti tokie seno tipo 
įrengimai. Čia naujagimiui reikalinga temperatūra, 
drėgmė ir kiti kriterijai palaikomi jam gulint ant 
specialaus atviro stalo. Todėl prie kūdikio medikai 
gali prieiti netrukdomi.

Laikraštyje “Marijampolė” Irena Juzėnienė 
rašo: “Miesto ligoninė lygiuojasi į didmiesčius”:

- Marijampolės ligoninėje antradienį seną 
naujagimių reanimacijos stalą pakeitė naujas, apie 
kurį personalas seniai svajojo. Įrenginio, kurį 
Marijamapolės ligoninei dovanojo Britų-lietuvių 
fondas Lietuvos vaikams, vertė 40 tūkst.litų.

Algis Vaškelis, tame pačiame laikraštyje rašo:
“...Pernai akušerijos skyrius Marijampolės 

ligoninėje buvo suremontuotas, jame įrenkta 
gimdykla su vonia, įruošta 30 lovų. Skyriaus 
remontas kainavo apie puse milijono litų ir pinigų 
naujagimių stalui įsigyti neliko.

Iki šiol tokius stalus naujagimiams turėjo tik 
didžiosios šalies ligoninės, o dabar turėsime ir mes.
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Brangios motinos ir močiutės J.Maslauskas

Gražiausiame gegužės mėnesyje, kai gamta 
pasipuošia žiedais ir žalumynais, ievų ir alyvų 
kvapais, margaspalvių paukštelių giesmėms virpant, 
pagarba, padėka ir meilė skiriama brangiai Motinai. 
Motina gyvybės davėja pagerbiama už nemigo 
naktis, už meilę kūdikiams.

Tai verta prisiminti, kai Motinos dienos 
proga, trykšta iš apsupusių vaikų lūpų: Motinėle, 
močiute sengalvėle, gana pavargai, gana pailsai, kol 
mane užauginai. Tai jautrūs, skambūs dainos 
žodžiai, kuriuose atsispindi tas didysis motinos 
pasiaukojimas auginant ir auklėjant kūdikį, kad jis 
liktų ištikimas savajai tautai ir naudingas visai 
žmonijai.

Todėl visiškai suprantama, kodėl 
kultūringasis pasaulis pačiame gražiausiame metų 
laike - pavasarį skiria vieną dieną Motinos, gyvybės 
davėjos garbei.

Mes, lietuviai, su ypatinga pagarba 
prisimename lietuvę Motiną kuri prie ratelio, vaikučio 
jaunystės pradžioje, mokydama ji lietuviško rašto, 
jaunoje jo širdelėje ugdė ištikimybę savajai tautai, 
meilę tėvynei ir pagarbą Dievui.

Tik lietuvei motinai ir močiutei priskiriamas 
nuopelnas ir reiškiama padėka už tautinio 
sąmoningumo ugdymą ir jo išlaikymą jaunojoje 
kartoje, kada, anot vyskupo Baranausko, Lietuva 
maskolių teriojama buvo tamsi ir juoda.

Ne kas kitas, o tik lietuvė motina davė mums 
tautinio atgimimo dvasios milžinus: baranauskus, 
valančius, basanavičius, maironius ir vaižgantus, 
kurie šviečiančios “Aušros” spinduliais ir “Varpo” 
skardžiais dūžiais kėlė tautą iš tautinio snaudulio, kai 
tuo metu tautinio pavasario balsas nuskambo per 
visą Lietuvą.

Pirmieji pragiedruliai skverbėsi pro tamsios 
okupacijos ir priespaudos debesis, skaidrindami 
Lietuvos padangę. Pagaliau mūsų tautinio atgimimo

OFFICE HELP REQUIRED
Office help required for friendly busy office - 

speaking English and Lithuanian. 
No experience required.

Full time:
Monday to Friday from 9.00 am to 5.30 pm. 

Harrow Area - 
Accommodation provided if necessary - 

Good salary.
Contact: Mrs. Gražia tel 0181 423 4774

vadai 1919 ir 1990 metais Vilniuje tvirtai taria 
pasauliui: - gana vergovės Lietuvai.

Ji keliasi laisvam ir savarankiškam 
gyvenimui. Argi ne lietuvė motina, su gailia ašara 
akyse, kryžiaus ženklu laimindama sūnų išleidžia jį 
savanoriškai kovai, kad tauta taptų laisva, pati savęs 
valdovė. Šiandieną tai jau realybė...

Lietuva laisvai
Mes didžiuojamės lietuve motina, kuri tautos 

didžiojoje priespaudoje, visgi išugdė sūnus patriotus, 
išdrįsusius šaukti “Laivės Lietuvai!” Juk 
nepaneigiama tiesa, kad lietuviško ir religinio 
heroizmo pradžia yra ant motinos rankų lietuviškoje 
šeimoje.

Negalime užmiršti ir išeivijoje esančias 
motinas ir močiutes, kurios yra jaunosios kartos 
pirmosios auklėtojos ir tautinio atsparumo ugdytojos. 
Daugumoje, jei vaikas pamilsta tėvų kalbą tai tik dėl 
to, kad jos pirmuosius žodžius išgirdo iš savo 
motinos lūpų.

Šiandieną minėdami Motinos dieną ne ant 
Nemuno krantų, bet išeivijoje, Motinos dienos proga, 
su meile ir dėkingumu sveikiname motinas ir 
močiutes, linkėdami sveikatos, stiprybės, jėgų ir 
laimės - nepalūžti motiniškos meilės skiepijime 
šeimose ir jaunimo auklėjime.

Minėdami Motinos dieną mintimis 
nuklyskime į gimtąją šalį, ir sujungę širdis ir mintis su 
mūsų tautos kamienu, visi kartu pareiškime gilią 
pagarbą ir meilę motinai ir močiutei, kur tik jos 
begyventų, kokiame kampelyje bebūtų.

Su liūdnu atodūsiu ir karšta malda 
prisimename motinas ir močiutes amžinybėn 
iškeliavusias ir pagarbiai nulenkiame galvas.

Europos Lietuvio redakcijai ir DBLS CV
Darius Furmonavičius yra legalus Jungtinės 
Karalystės rezidentas ir yra DBLS Nottinghamo 
skyriaus narys jau penki metai, jau dveji metai yra 
išrinktas skyriaus revizijos komisijos pirmininku. 
1997 m. buvo išrinktas skyriaus atstovu į visuotinį 
suvažiavimą ir DBLS ir LNB suvažiavimuose buvo 
išrinktas kandidatu į direktorius. Kodėl 1998 m. 
mūsų skyriaus atstovas DBLS ir LNB suvažiavime 
buvo išrinktas į DBLS ir LNB direktorius, o dabar po 
3 metų, staiga pasidarė nebereikalingas ir 
nebepripažįstamas skyriaus atstovu bei nariu? 
Laukiame atsakymo iš dabartinių direktorių.

J.Damaševičius DBLS Nott. sk. 
pirmininkas

P.Grokauskas DBLS Nott. sk. 
sekretorius

DBLS CV atsakymas: Nottinghamo valdybai prieš 
suvažiavimą pasiųstame laiške buvo prašoma 
įrodyti, kad D.Furmonavičius yra pastovus, legalus 
UK gyventojas.
Atsakymo iki šiol dar negauta.
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V

Žinios iš Lietuvos
Prezidento vizitas Kazachstane
Tikimasi, kad gegužės 10-12 dienomis planuojamas 
Lietuvos Prezidento Vaido Adamkaus vizitas į 
Kazachstaną abiems šalims atvers naujų galimybių 
politinių ir ekonominių santykių plėtrai.
Lietuvos vadovą lydės gausi, apie 40 verslininkų 
delegacija, kurių dauguma jau dirba Kazachstane, 
turi partnerių šioje valstybėje. Per šį vizitą ketinama 
aptarti ir Kazachstano naftos tiekimo Lietuvai 
reikalus. Praėjusiais metais koncernas “Mažeikių 
nafta" gavo apie 500 tūkst. tonų naftos. Tačiau 
šiemet tolimesnis bendradarbiavimas jau priklausys 
nuo dabartinio “Mažeikių naftos” šeimininko 
“Williams International”.
Vizito metu V.Adamkus susitiks su Kazachstano 
prezidentu, premjeru, verslo atstovais ir lankysis 
Kazachstano sostinėje Astanoje.

Premjeras susirūpinęs dideliais atlyginimais.
Premjeras A.Kubilius davė nurodymus parengti 
bendrą valstybinių įmonių vadovų darbo užmokesčio 
sistemą pagal kurią daugelio vadovų atlyginimai 
bus sumažinti. Jo nuomone, dabartinė padėtis yra 
verta smarkios kritikos. Ne retai nuostolius nešančių 
ar ne pačių svarbiausių įmonių vadovai gauna itin 
didelį darbo užmokestį (5-10 tūkst. litų į mėnesį), 
kai tuo tarpu didesnių ir svarbesnių įmonių vadovai 
gauna mažiau.
Tai seka pradėtą atlyginimų mažinimą vyriausybės 
darbuotojų eilėse.
Pagal pravestą algų mažinimo įstatymą ypatingai 
didelius atlyginimus gaunantieji, sumažinimus 
algas, sukėlė protestų bangą.
Kažin ar geriau pavyks tvarkytis su pernelyg didelius 
atlyginimus gaunančiais įmonių vadovais?

Lietuvos narystė ES - apsisaugojimas nuo 
krizės
“Lietuvos ir Rusijos ekonominiai santykiai Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą” dokumentas, parašytas 
eksperto R.Vilpisausko, buvo pristatytas oficialiems 
pareigūnams ir žurnalistams. Dalis jo skirta 
valdininkams besirūpinantiems Lietuvos galima 
integracija į ES ir verslininkams.
Čia nagrinėjamos Rusijos 1998 m. rugpjūčio krizės 
priežastys.
“Rusijos vadovams, susirūpinusiems dėl NATO 
plėtros, ilgą laiką nerūpėjo Europos integravimosi 
procesai. Dabar paspartėjus ir prasidėjus oficialioms 
ES ir šalių kandidačių deryboms, Rusijos pareigūnai 
pradėjo reikšti susirūpinimą dėl galimų neigiamų ES 
plėtros ekonominių padarinių Rusijos ekonomikai.
Rusija pageidautų kad su ja būtų visą laiką 
konsultuojamasi integracijos klausimais, ir kad ji gali 
reikalauti tam tikros kompensacijos už galimus 
neigiamus Baltijos šalių narystės ES padarinius tam 
tikroms jos ekonomikos sritims”, - sakoma 
pranešime.

Prezidentas vetavo du įstatymus
Pranešama, kad Prezidentas Valdas Adamkus 
vetavo du Seimo priimtus įstatymus dėl religinių 
nevalstybinių švietimo įstaigų finansavimo. 
Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti 
Švietimo ir Religinių bendruomenių ir bendrijų 
įstatymų pataisas. Priežastis - šių metų biudžete 
nenumatyta lėšų reikalingų įstatymų įgyvendinimui, 
nors balandžio viduryje Seimo priimtose pataisose 
numatyta, kad religinės švietimo įstaigos bus 
finansuojamos taip pat, kaip valstybės ar 
savivaldybių švietimo įstaigos.
Vyriausybė skolinga ūkininkams
Joniškio žemdirbiai, neatgaudami pinigų už 
supirktus kvotinius cukrinius runkelius, reikalavo, 
kad Vyriausybė atsilygintų skolas.
Lietuvos darbininkų sąjungos surengtame proteste 
prie Vyriausybės rūmų piketavo ūkininkai 
reikalaudami, kad būtų sumokėta už paėjusių metų 
supirktus runkelius. Piketo dalyviai, susitikę su 
Vyriausybės priėmimo vadovu J.Linartu, 
pareikalavo nedelsiant atsiskaityti. Po susitikimo 
LDS prezidentė A. Balsienė pareiškė: “Vyriausybės 
atstovas susitinka su ūkininkais, tačiau absoliutiškai 
nežino susidariusios padėties”.
Pasak jos, “Vyriausybė per pirmąjį šių metų ketvirtį 
ūkininkams buvo skolinga 140 mln. litų. Kas mėnesį 
Vyriausybė turėtų grąžinti po 40 mln. litų skolą 
tačiau ūkininkų tai nepatenkina, jie nori, kad pinigai 
būtų grąžinti žymiai greičiau”.

Telekomas prarado milijonus
Teigiama, kad privatizuojant telekomą prarasti 
milijonai. Švedijos ir Suomijos telekomų 
konsortiumas “Amber Teleholdings” 1998 metais 
siūlė už Lietuvos telekomo akcijas net iki 600 mln. 
JAV dolerių jeigu Vyriausybė sutiktų su kai kuriomis 
jų sąlygomis (pvz., likusių akcijų neparduoti jų 
konkurentams). Tačiau G.Vagnoriaus vadovaujama 
Vyriausybė telekomo akcijas pardavė 90 milijonų 
dolerių pigiau.
Neaišku, kodėl nebuvo sutikta su jų sąlygomis ir 
gauta 90 mln. daugiau.

Iš laivo įšoko į Baltiją
Nežinomas lietuvis, kuris iš Švedijos plaukusio 
“Palangos” kelto šoko į atvirą Baltijos jūrą o po to su 
svetimu pasu buvo deportuotas į Lietuvą ir 
pasislėpė, demaskuotas. Vėliau nustatyta, kad tai 
Trakų rajono 20-ties metų gyventojas J. Jurjevas. 
Keltu vykdamas į Švediją jis pasinaudojo suklastotu 
Kėdainių gyventojo M. Šablevičiaus pasu.
Manoma, kad J. Jurjevas į jūrą šoko bijodamas, kad 
Lietuvoje bus sulaikytas už nelegalų valstybės 
sienos perėjimą dokumentų klastojimą ir kitus 
kriminalinius nusikaltimus. Nuo tardymo 
pasislėpusio J.Jurjevo Trakų policija ieško nuo 1997 
metų kai jis su keturiais kitais nusikaltėliais apiplėšė 
Lentvaryje gyvenančią šeimą.
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Praėjusiais metais išleistoje ukrainietės 
Svetlanos Aleksijevič knygoje “Černobylio malda”, 
kuri dabar jau yra išversta į lietuvių kalbą, plačiai ir 
atvirai aprašoma visa Černobylio atominę stotį 
ištikusi nelaimė ir tos nelaimės aukos.

Tai klaikūs vaizdai, pergyvenimai žmonių, 
kurie paliesti radiacijos pergyveno šiurpius gyvenimo 
etapus.

Prieš trejus metus Sapiegos ligoninės 
parke, Vilniuje, buvo monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko pašventintas paminklas Černobylio 
aukoms paminėti.

Prie šio simbolinio kapo buvo liūdnai 
konstatuota, kad Černobylio nelaimė neaplenkė ir 
Lietuvos. Jau tada Lietuvos kapinynai priglaudė 265 
šios tragedijos aukų.

Šiandien šis skaičius jau žymiai didesnis. 
Skaičiuojama, kad Lietuvoje mirtis išplėšia naują 
auką kas dešimt dienų. Šie skaičiai auga kasdien 
jau keturiolika metų nuo šio atominio sprogimo ir dar 
nematyti tunelio galo.

Tačiau šios sausos statistikos nieko 
nepasako apie žmonių, šeimų pergyvenimus po šios 
tragedijos ir jos tolimesio vystymosi.

Paskutiniai žinomi duomenys rodo, kad iš 
Lietuvos į Černobylį buvo išvežta 6948 vyrai ir 137 
moterys, iš kurių tarpo jau atsiskyrė 498 vyrai ir 4 
moterys. -

Lietuvos vėžio registracijos vedėjas Juozas 
Kurtinaitis teigia, jog iki šiol yra užregistruoti 152 
vėžio atvejai.

Prieš 14 metų ši tragedija labai nuvertino 
žmonių gyvybes ir sveikatą. Tokia buvo sovietinė 
tvarka, kad Kremlius slėpdamas šį įvykį, norėjo 
įrodyti pasauliui, kad Černobylyje nieko grėsmingo 
neįvyko. Joks pavojus negresia pasauliui.

Toje “Černobylio malda” knygoje yra 
smulkūs aprašymai, monologai žmonių, kuriuos 
paskaičius yra sunku knygą padėti. Tai jaudinančios 
šio įvykio dramos ragina suprasti šios tragedijos 
mastą.

Kol po sprogimo valdžia pati bandė suprasti 
įvykusį faktą, neperspėti žmonės važiavo prie 
atominės radiacijos apšviestos elekrinės, pakeldami 
vaikus į viršų, kad geriau matyti šį gražų šviečiantį 
spektaklį.

Šių žmonių ir jų vaikų jau gal ir nebėra mūsų 
tarpe. Tuo tarpu vyriausybė neperspėjo apie esamą 
pavojų, bet leido vandeniu gesinti radiaciją. 
Daugumas šių gesintojų ir pasiliko elektrinės 
griuvėsiuose.

Prie šių gyvais reaktoriais virtusių vyrų 
glaudėsi nusigandusios verkiančios žmonos su 
mažais vaikais.

Kaip knygoje rašoma, tų vyrų kūnai pradėjo 
irti jiems dar nenumirus. Po baisių skausmų jie mirė 
tik po keliolikos dienų o jų žmonų ir kūdikių lavonais 
paženklinti Ukrainos laukai.

Sovietų propoganda pirmuosius mirusius Černobylio 
gesintojus prilygino karo didvyriams, tačiuos juos 
laidojo naktimis, slapta, kaip nusikaltėlius Mitino 
kapinėse, Maskvoje, kad nesužinotų pasaulio 
žurnalistai, kuriais tuo metu jau knibždėjo visi 
kampai.

Tolimesniai įvykiai, tai pirmieji gimę 
Černobylio kūdikiai, kurie paliesti radiacijos vos 
išgyveno po keletą valandų. Jų kūneliai buvo iš 
motinų atimti, neva reikalingi moksliniams tyrimams, 
ir paslaptingai dingo.

Aplink Černobylio atominės jėgainės 
griuvėsius pilna paliktų įvairiausio tipo mašinų lyg 
tai jų kapinynas.

Jos taip smarkiai paveiktos radiacijos, kad ir 
jų nebegalima buvo liesti ar prieti arčiau. Tačiau 
žmonės, nepainformuoti tikrais faktais, ėjo tenais, 
išmontavo mašinų dalis ir tos dalys pasklido plačiai, 
ir niekas nebežino kur jos nukeliavo.

Ši knyga verčia pagalvoti, kad Černobylis 
nėra kažkur tai toli.

Jis yra arti mūsų. Jo radioaktyvūs debesys 
perėjo visą Europą ir net pasiekė kitus žemynus. 
Galima įsivaizduoti, kas įvyktų daugiau tokių didelių 
katastrofų akivaizdoje. Koks mažas ir bejėgis 
pasidaro tas protingasis žmogus, kuris visą tą 
sukūrė, sumontavo, bet pats nebesugeba 
kontroliuoti savo kūrybos.

Černobylis yra šalia mūsų dar ir todėl, kad 
šiuo metu gydytojų pagalbos ir priežiūros bei 
gydymo reikia daugiau kaip tūkstančiui vaikų, 
gimusių jau po darbo radiacijos zonoje tėvų.

Respublikinio vaikų Černobylio centro 
vedėja Danguolė Jusienė teigia, jog tai dvigubai 
nelaimingi vaikai. Jie kenčia ir dėl menkesnio 
atsparumo ligoms ir dažniausiai labai prastų 
gyvenimo sąlygų.

Daugelio jųjų tėvai yra bedarbiai, palaužti 
ligos. Kitų vaikai jau daugiau nebematys.

Tie nepainformuoti žmonės prievarta sovietų 
buvo vežami berniškiems darbams, padėti 
draugiškai respublikai “savanoriais”. Jų vežimas kai 
kam priminė “savanorių” vežimą į Sibirą.

Tačiau kas jais rūpinasi dabar.
Lietuva šiandien vienintelė iš greta esančių 

valstybių kuri nėra priėmusi jokio šių žmonių 
pagalbai įstatymo.

Judėjimo “Černobylis” pirmininkas Robertas 
Mockapetris, rūpinasi, jog jau laikas, kad gyvenimo 
faktai pakeistų mūsų valdžios požiūrį į daugybę 
socialinių bei su prarasta sveikata susijusių 
problemų.

Nors tie vyrai buvo vežami į avarijos vietą 
panašiai kaip į Sibirą tačiau tuos vyrus, ieškančius 
pagalbos, ne kartą skaudžiai žeidė Lietuvos 
valdininkų pasakymai, kad “ jus į Černobylį ne mes 
siuntėme”.

Vakar jie susirinko prie simbolinio 
Černobylio aukų kapo ligoninės parke prisiminti 
mirusius.
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VOKIETIJA
47 —oji Studijų savaitė
Šių metų liepos 9-16 dienomis Vasario 16-osios 
gimnazijos patalpose, Romuvoje, Hūttenfelde įvyks 
47-oji Lietuviškų studijų savaitė.
Studijų savaitės paskaitininkai ir jų temos:
Dr. Leonidas Donskis (Bradfordas) Demonų 
sutaikymas Lietuvos ir Vakarų politinėje vaizduotėje: 
kosmopolitizmas ir nacionalizmas.
Kristina Nikolajew, M.A. (Tubingen) Tumas- 
Vaižgantas šiuolaikinėmis akimis.
Tomas Sudavičius (Frankfurt) ir Remigijus 
Merkevičius M.A, (Vilnius): Sugrįžimas į Lietuvą: 
teisiniai, ekonominiai psichologiniai aspektai 
(paskaita ir simpoziumas).
Dr. Kristina Brazaitienė (Melbourne): Propheta ir 
patria. Johanneso Bobrovskio profetinė vizija lietuvių 
ir vokiečių santykiuose.
Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius (Kaunas): Tarp 
ištikimybės tautai ir asmens identiteto. Lietuvių 
egzilio galvojimai apie egzilį. i
Dr. Alvydas Nikžentaitis (Marburg): Istorinių mitų 
funkcionavimas Lietuvos visuomenėje ir politikoje. 
Artūras Hermanas (Heidelberg): Iš lietuvių išeivių 
istorijos Vokietijoje: Lietuvių literatūros būrelis (1975- 
1992).
Saulius Pi voras (Kaunas): Lietuvos savivaldybes 
raida.

Studijų savaitės moderatoriai:
Artūras Hermanas, Bammental, e-paštas:

Arthur. Hermann@urz. uni-heidelberg.de
Egidijus Aleksandravičius, Kaunas, e-paštas: 

EGIDIJUS@pub.osf.lt
Alvydas Nikžentaitis, Klaipėda-Marburgas
Savaitės pragyvenimas: 490 DM (jaunimui 250 DM) 

Registracijos mokestis: 100 DM (jaunimui veltui) 
Daugiau sužinoti apie dalyvavimo sąlygas, 
nuolaidas ir registruotis galite šiuo adresu:

Vokietijos LB valdyba, Lorscher Str. 1, 68623 
Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija

tel.: 06256 - 322, faksas: 06256 - 1641, 
e-paštas: 113240,151 @compuserve.com

2000 m. RENGINIAI
Š.m. gegužės 12 d, Vokietijos Lietuvių jaunimo 
sąjungos • suvažiavimas Haus Annaberg, Bad 
Godesberge. Bus renkami atstovai į PLJS Kongresą 
Australijoje.
Š.m. birželio 30, liepos 1 ir 2 d. XI lietuvių tautinių 
šokių šventė Toronte, Kanadoje. Smulkesnę 
informaciją teikia: Rengėjų komitetas, 2185 
Stavebank Road, Mississauga, ON L5C, Canada. ■
Š.m. rugpjūčio 16-20 d. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas Vilniuje.
Š.m. gruodžio 22 d.- 2001 m. sausio 11 d. X 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas Australijoje.

/Iš Vokietijos LB valdybos “INFORMACIJOS"/

Almos Adamkienės fondas
Išgyvenome nelengvą metą. Ekonominiai ir 

socialiniai sunkumai bei vilties praradimas palietė 
pačius jauniausius Lietuvos piliečius, vaikus, ir tai 

yra skaudi tiesa.
Mūsų Fondas (Almos Adamkienės Fondas) buvo 
įkurtas tam, kad Lietuvoje būtų užtikrintos bent 

pagrindinės vaikų teisės, kad mūsų vaikai ir 
jaunuomenė neprarastų vilties, jog turės normalias 

sąlygas mokytis ir studijuoti, kad tikėtų Lietuvos 
ateitimi.

Džiaugiuosi, kad šiai minčiai pritarė ir konkrečiais 
darbais prisidėjo daug žinomų visuomenės, kultūros 

ir meno veikėjų, verslininkų.
Sutikusieji dirbti tapo ir fondo nariais, taigi tikiuosi, 
kad jie ne kartą tauria mintimi ir humanišku darbu 
prisidės prie veiklos, skirtos visų mūsų šiandienai, 

visų mūsų ateičiai.
Tikimės, kad tokia meilės ir žmoniškumo apraiška 
neliks be atsako ir taps gražia iniciatyva, kuriant 
atviresnės ir žmoniškai šiltesnės Lietuvos ateitį. 
Tuo tikėdami, kviečiame pritarti ir palaikyti mūsų 

Fondo renginius ir akcijas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus supras ir 
veiks kartu. Parama žmoniškumo idealams gali būti 

įvairiausių formų.

Su nuoširdžia pagarba
Alma Adamkienė 
Fondo pirmininkė

1999 metų kovo 17 dieną įregistruoto Ponios Almos 
Adamkienės labdaros ir paramos fondo tikslas — inicijuoti 
ir teigti globą bei materialinę paramą socialiai remtiniems 

vaikams ir jaunuoliams.

Britanijos Lietuvių
Balso Nr.7

Jame rašoma apie DBLS ir LNB suvažiavimą. 
Kitas straipsnis yra “Tai, ko nematote suvažiavimo 
aprašymuose”.

J.Avižius “Jo laikas, kūryba ir ryšys su “Europos 
Lietuviu”. Rasite a.a. A.Podvoiskio nekrologą. 
Tebespausdiname “Gedimino laiškus”. Tęsiame 
plk.Z.Orento atsiminimus apie atgimimą Lietuvoje.

Daug kultūrinių žinių iš išeivijos ir Lietuvos, ir 
daug kitų įdomių pasiskaitymų. Eilės laukia “KGB 
veikla išeivijoje”, apie lietuvį misijonierių džiunglėse, 
partizano prisiminimai.
Prenumerata: 15 sv. Britanijoje ir 20 sv. užsienyje 
(galima gauti nuo pirmo numerio).
Užsisakyti: J.Levinskas, St. Lucia House, Lindford 
Road, Bordon, Hants GU35 OLL.
Čekį vardinti: J.Levinskas (BLB)

Redaktorius K.Tamošiūnas
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LONDONAS
Žiauri eismo nelaimė

Balandžio mėnesio ankstyvą rytą (2.30 vai.) 
įvyko žiauri eismo avarija Forest Gate kryžkelėje tarp 
Katherine Rd. ir East St.

Automobilio VW Golf, kuriame važiavo keturi 
jaunuoliai, vairuotojas dėl nežinomų priežasčių prarado 
automobilio vairavimo kontrolę, atsimušė į metalinius 
stulpus, esančius ant šaligatvio krašto, apsivertė ir 
atsigulė stogu ant gatvės.

Keleivė Ramunė Zarembaitė, 19 metų, kuri 
gyveno East India Dock Rd., Poplar, ir jos draugas 
Elonas X, nuo staigaus galingo smūgio į stulpus, 
išskrido per priekinį langą. Ramunė Zarembaitė buvo 
užmušta vietoje, o jos draugas Elonas X sunkiai 
sužeistas guli New Ham General ligoninėje. Šiuo metu 
sunku pasakyti apie jo ateitį.

Ramunė Zarembaitė atvyko į D.Britaniją 
būdama 15 metų. Ji dirbo Savoy viešbutyje, Strand, 
kaip kambarių prižiūrėtoja.

Savoy viešbučio generalinio manadžerio 
Michael Shepherd atsiliepimas apie Ramunės žuvimą: 
“Mes esame pritrenkti ir nuliūdę dėl tokios staigios 
tragedijos. Mes visi Ramunės pasigesime ilgą laiką. Ji 
buvo dalis mūsų viešbučio darbo komandos. Avariją 
tiria policija ir Walthampton Coroner court.

IKai kurie žmonės prašė neskelbti “Elono” 
pavardės. S.K./

Requiem Mišios
Po tragiškai siaubingos Ramunės Zarembaitės 

žūties, naujieji ateiviai iš dabartinės Lietuvos užprašė 
šv.Mišias už Ramunės sielą Londono šv.Kazimiero 
šventovėje balandžio mėm. 19 dienos vakare.

Mišias aukojo klebonas Petras Tverijonas ir 
svečias iš Romos kun. Petras Smilgys.

Dar gerokai prieš Mišias šv. Kazimiero 
šventovę užpildė Ramunės draugai, bendradarbiai, 
siaubingai žiaurios nelaimės akivaizdoje daugelis iš 
naujųjų ateivių bendruomenės.

Londono miesto Tower Hamlets R.K. dekanato 
posėdis

Tower Hamlets R.K. dekanatas susideda iš šių 
parapijų ir etninių misijų:

Bethnal Green, Bow Common, Commercial 
Road - Stepney, German Church, Filipinų misija, 
Lime House, Lietuvių šv. Kazimiero, Mile 
End, Maltos katalikų misija, Millwell, Poplar, 
Tower Hill, Underwood, Wapping, 
Vietnamiečių misija.

Šių parapijų klebonai, misijų vedėjai - 
kapelionai, kas mėnuo susirenka aptarti savo parapijų 
bendrus reikalus. Juose dalyvauja Pastoracinės 
tarybos nariai.

Toks posėdis įvyko balandžio mėn. 11 dieną 
Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijos centre, 
kuriame dalyvavo 15 kunigų, 5 vienuolės - seselės ir 
Bishop Challoner gimnazijos kapelionas kun. Fred de 
l’Orme.

Posėdis užtruko apie trejetą valandų. Po jo 
klebonas Petras Tverijonas svečiams iš kitų parapijų 
aprodė savo šv.Kazimiero šventovę.

Prie užkandžių „vyko . nuoširdūs.pasikalbėjimai... 
Šiame posėdyje dalyvavo ir etninių bendruomenių 
kunigai ir kapelionai, kurių pokalbiuose vyravo 
nuomonė, kad etninės parapijos svetimuose kraštuose 
yra didžiausios savo tautinių tradicijų išlaikytojos. 
Tautinės parapijos yra religijos ir tautybės tęsėjai, 
nežiūrint kokiame krašte jos bebūtų.

Posėdžio dalyviai pastebėję šventovėje stovinčią 
skautų vėliavą pareiškė norą ar nebūtų galima 
artimiau bendrauti su dekanato skautais.

Girnikų Kalnas 
ŠKOTIJA
Mielieji,
Velykos - Margučių ridenimo metas.

Dar neseniai rinkdavomės vieni pas kitus slapta 
(užantyje nešdamiesi velykinius kiaušinius) susidaužti 
ne taurelėmis ar kumščiais, bet margučiais. Tai buvo 
slaptas visuotinio susitaikymo metas. Jis jau baigėsi. 
Dabar kiaušiniais apmėtomi politikai, kaimynai ir net 
buvę draugai. Jei trūksta intrigomis ir padlaižiavimu 
paženklintų margučią į darbą pasitelkiami kiti lietuviški 
rankdarbiai.

Nuo Mažeikių iki Londono lietuviški margučiai 
rieda visomis pasaulio kryptimis, atsidauždami vienas į 
kitą — kniužindami kitus ir tuo pačiu save. Pasauliniams 
stebėtojams prieš akis nusidriekia akį badantis glitnus 
geltonas pėdsakas.

Jūsų Linas iš Škotijos

ATVIRAS LAIŠKAS TAUTIEČIUI PENSININKUI
Gerbiamas pensininke,

Jeigu nebešoki Mikitos, Malūno, Lenciūgėlio, 
Oželio ir kitų tautinių šokią tai aš labai abejoju, ar būsi 
priimtas į Sodybą kaip pensininkas.

Aš jau nebešoku 35 metai.
Albinas Pranskūnas

Ambasados vardu Ričardas Degutis sveikina metinį 
suvažiavimą Sodyboje
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Kronika
BRADFORDAS
Šv.Velykos

Jau atėjo ilgai lauktas pava
saris, o su juo Šv.Velykos. Balandis 
- kontrastų mėnuo. Pagal sinoptikų 
duomenis - buvo vienas slapiausių 
balandžio mėnesių metereologijos 
žinynuose.

Nors dar šaltoka, tačiau “jau 
saulutė vėl atkopdama budina 
svietą”, - pasak mūsų klasiko Kris
tijono Duonelaičio. Medžių pumpu
rai pamažu pradeda išsiskleisti ir 
šviesiai žali lapeliai aistringai aipi- 
nasi saulės spinduliuose.

Džiaugiamės pavasariniais 
žiedais, sugrįžtančiais paukšteliais.

Antrą šv.Velykų dieną, kaip ir 
kiekvienais metais, Bradford© lietu
vių “Vyties” klube buvo surengta 
velykinė popietė. Susirinko gal 
pusšimtis narių rėmėjų svečių ir 
penkiolika įvairaus amžiaus vaikų 
tarp jų trys kalbantys lietuviškai. 
Jauniai tuoj pat ruošėsi konkursui: 
kaip įmanydami dažė kiaušinius. Už 
geriausiai nudažytus margučius 
buvo įteiktos šešios piniginės pre
mijos. Šokoladiniai kiaušiniai buvo 
paslėpti klubo darželiuose, kuriuos 
suradus galima buvo pasisavinti.

Tačiau didžiausią vaikų dėmesį 
atkreipė darželio pievoje stovinti 
oro pripūsta pilis šokinėjimui 
“Bouncing castle”. Į pilį įeiti jiems 
reikėjo nusiimti batelius.

Bebėgiojant po drėgną pievutę, 
sušlapusios, susipurvinusios ko
jinės nebesilaikė ant kojų ir popi
etinę pasiliksminimų programą 
baigė basomis.

Popietės dalyviai buvo 
pavaišinti šaltais užkandžiais, kuri
uos paruošė M.Gribienė. Turtinga, 
narių suaukotų fantų loterija, turėjo 
didelį pasisekimą. Loterijos pa
jamos skiriamos popietės išlaidoms 
padengti.

Popietę kruopščiai pravedė 
I.Gerdžiūnienė.

Susibūrimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje.

Smagu buvo stebėti vaikučių 
džiaugsmingą protrūkį, seni ir jauni 
buvo apimti geranoriškų jausmų 
vienas kitam.

K.Kaktavičius 
BOLTONAS
Lietuvių veikla

Balandžio 12 dieną 
vietiniame ukrainiečių klube Bol- 
tono DBLS skyriaus nariai susirinko 
savo einamųjų reikalų ir ateities 
veiklos aptarti.

Dauguma vietinių lietuvių 
yra Mančesterio lietuvių klubo 
nariai todėl ir klubo padėtis ir dab
artiniai DBLS reikalai buvo smulkiai 
apkalbėti. Pranešimą apie tuos 
dalykus padarė skyriaus pir
mininkas H. Vaineikis. Buvo taip 
pat nutarta antrą Velykų dieną vėl 
susitikti ir kartu šventes atšvęsti ir 
pasivaišinti.

Susirinkime dalyvavo visi 
skyriaus nariai.
Velykų šventės

Balandžio 24d., antrą 
Velykų dieną Boltono tautiečiai dar 
kartą susirinko ukrainiečių klube. 
Šeimininkės O. Eidukienė, M. Pau- 
liukonienė ir F. Silienė paruošė 
daug skanių ir įvairių maisto pa
tiekalų todėl buvo skaniai užkąsta, 
pasikalbėta, pajuokauta ir gerai 
pasivaišinta bet, svarbiausia, 
vietiniai lietuviai Velykų šventes 
baigė kartu.

Buvo labai apgailestauta, 
kad kan. V. Kamaitis, kuris, kaip 
visada, buvo pakviestas ir į šį Bol
tono lietuvių suėjimą deja, dėl 
sveikatos problemų negalėjo atvykti 
pas mus. Dalyvavo visi vietiniai 
tautiečiai. Šis Boltono lietuvių vely
kinis susirinkimas praėjo labai 
smagioje ir šaunioje nuotaikoje.

H.Vaineikis

PAMALDOS
Londono 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 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.

Pranešame, kad kan.V.Kamaitis 
šiuo metu gydosi Crumpsall li
goninėje ir pamaldų nelaikys nei 
gegužės, nei birželio mėnesiuose.

Pranešimas jungtinio Hamp
shire skyriaus nariams 
Sekminių suvažiavimo metu, 
sekmadienį, gegužės 28 dieną 
(laikas bus nustatytas su
važiavimo metu), Sodyboje šau
kiamas naujojo skyriaus narių 
neoficialus susirinkimas- 
pasikalbėjimas dėl skyriaus atei
ties veiklos.

Skyriaus valdyba

“E.L. skaitytojų dėmesiui!
Pranešame, kad redakto

riui išvykus atostogų, 
sekantis 

“Europos Lietuvis" 
išeis tik po trijų savaičių.

Redakcija.
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