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Rolandas Paksas antrą kartą ima Vyriausybės vairą
Vilnius, spalio 26 d. Liberalų sąjungos
pirmininkas Rolandas Paksas vado
vaus naujajai koalicinei Vyriausybei.
Ketvirtadienį Seimas slaptai balsuodamas pritarė jo,
kaip Vyriausybės vadovo kandidatūrai. Už Prezidento
pateiktą naujosios politikos koalicinio Ministrų Kabine
to vadovo kandidatūrą balsavo 79 Seimo nariai, prieš 51.
Už R. Paksą balsavo Liberalų, Naujosios sąjungos,
jungtinė Centro, Moderniųjų krikdemų ir Lenkų rinki
mų akcijos frakcija.
Konservatorių frakcija neprieštaravo Prezidento pateik
tai kandidatūrai, tačiau jos ir neparėmė.
Panašios pozicijos laikėsi ir Naujosios demokratijos
partijos Seime atstovai, o jų frakcijos kolegos Valstie
čių partijos nariai palaikė Premjero kandidatūrą. So
cialdemokratinės koalicijos frakcija buvo prieš R. Paksą
kaip Vyriausybės vadovą.
44-rių metų R. Paksas vadovaus Vyriausybei antrą kar
tą. 1999 metais, po Premjero Gedimino Vagnoriaus
atsistatydinimo, jis apie penkis mėnesius vadovavo
konservatorių Vyriausybei. Spalio mėnesį, atsisakęs
paremti sutartį su "Williams" dėl "Mažeikių naftos"
privatizavimo, R. Paksas atsistatydino. Pasitraukęs iš
Vyriausybės vadovo pareigų ir iš Konservatorių parti
jos, R. Paksas aktyviai įsitraukė į Liberalų sąjungos
veiklą, tapo šios partijos pirmininku ir kaip liberalų at
stovas buvo išrinktas į Seimą.
Liberalams, Naujajai, Centro ir Moderniųjų krikdemų
sąjungoms pasirašius naujosios politikos koalicijos su
tartį, R. Paksas yra Seimo daugumos atstovas.
R. Paksas Seimo posėdyje nežadėjo stebuklų, o tik
reformas, kurias anot jo, reiks "sukandus dantis iškęsti".
Jo teigimu, reikia vieną kartą ryžtis socialinėms
reformoms. “Aš manau, kad mes negalėsim mokėti
pensijų dirbantiems pensininkams, manau, kad mes
turėsim spartinti pensinio amžiaus pasiekimo ribą",
sakė R. Paksas. Kaip vieną pirmųjų naujosios
Vyriausybės žingsnių jis minėjo mokesčių mažinimą ir
pirmiausiai
PVM
mažinimą statyboms,
kuris
pirmiausiai išjudintų statybos pramonę ir paskui ją kitas
pramonės sritis. Anot R. Pakso, kiekvienas litas į
statybą į biudžetą grąžina 40-50 centų mokesčių. Paskui
statybas turėtų sekti "Būsto" programa ir kitos
priemonės, kurios bus pateiktos Seimui per 3 mėnesius.
R. Paksas, kalbėdamas apie prioritetinę naujosios

politikos koalicijos sritį - švietimą, sakė tikįs, kad 1,5
procento BVP, numatyto švietimui Liberalų sąjungos
programoje, išliks ir Vyriausybės programoje. Jis taip
pat teigė, kad išliks ir 1,95 procento BVP, numatyto
krašto apsaugai. "Aš suprantu, kad didelės judėjimo
laisvės čia neturime, tačiau manevro laisvę šio skaičiaus
viduje mes turime. Ir mes labai atidžiai pasižiūrėsime,
iš ko susidaro 1,95 BVP procento, skirto krašto apsau
gai", sakė R. Paksas. Naujasis Premjeras R. Paksas jau
kitą savaitę tikisi baigti formuoti Ministrų Kabinetą ir
pateikti Seimui koalicinės Vyriausybės programą. Nau
ja Vyriausybė, kaip numato Konstitucija, gauna įgalio
jimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių balsų
dauguma pritaria jos programai ir prisiekia Ministrų
Kabineto nariai.

Parlamento "naujokas" ir "senbuvis"
išrinkti Seimo vicepirmininkais
Vilnius, spalio 26 d. Ketvirtadienio plenariniame
posėdyje išrinkti dar du Seimo Pirmininko pavaduotojai
- Česlovas Juršėnas iš Socialdemokratinės koalicijos
frakcijos ir socialliberalas Artūras Skardžius. Už
Č.Juršėną slaptai balsavo 116, prieš 15 parlamentarų.
Už
v A.Skardžių pasisakė 93, prieš buvo 38 Seimo nariai.
Česlovas Juršėnas - Lietuvos parlamentų "senbuvis",
išrinktas į Seimą ketvirtą kadenciją iš eilės. 1993-1996
metais Č.Juršėnas buvo Seimo Pirmininku. Naujajame
Seime socialdemokratinė koalicija buvo iškėlusi
Č.Juršėną kandidatu į Seimo Pirmininkus, tačiau jis
nemaža balsų persvara pralaimėjo Naujosios sąjungos
lyderiui Artūrui Paulauskui. 40-metis inžinierius
ekonomistas Artūras Skardžius - vienas iš Naujosios
sąjungos (socialliberalų) partijos steigėjų - tik pradėjo
savo, kaip parlamentaro, karjerą. Į Seimą jis išrinktas
Alytaus vienmandatėje apygardoje. A.Skardžius yra
UAB "Rastma" direktorius, Lietuvos prekybos įmonių
asociacijos "Vaisiai ir daržovės" prezidentas. Jis taip
pat yra UAB Dzūkijos dujos" valdybos narys. ELTA
primena, kad šią savaitę jau yra išrinkti du Seimo
Pirmininko
pavaduotojai
liberalas
Gintaras
Steponavičius ir Valstiečių partijos lyderis Ramūnas
Karbauskis. Pagal Statutą Seimo Pirmininkas gali turėti
penkis pavaduotojus. Išrinkti nauji vicepirmininkai
papildė Seimo valdybą. Į ją įeina Seimo Pirmininkas
A.Paulauskas,
vicepirmininkai
G.Steponavičius,
R.Karbauskis, Č.Juršėnas, A.Skardžius ir opozicijos
lyderis Vytenis Andriukaitis.
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Pirmadienį R.Paksas ketina pateikti
būsimų ministrų pavardes
Vilnius, spalio 26 d. Paskirtasis Premjeras Rolandas
Paksas tikisi, kad pirmadienį (30,10) galės pateikti
Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui visą busimojo
Ministrų kabineto sudėtį, visus pretendentus į
ministrus.
R.Paksas pirmojoje savo spaudos konferencijoje,
surengtoje Seime po pritarimo jo kandidatūrai į
Vyriausybės vadovo postą, išreiškė viltį, kad
pirmadienį taip pat turėsiąs koalicinės Vyriausybės
programos projektą. Jis prognozavo, kad kitą
penktadienį galės pristatyti Seimui ir Ministrų
kabineto narius, ir koalicinės Vyriausybės programos
projektą.
Žurnalistų paklaustas apie konkrečias būsimų
ministrų pavardes, paskirtasis Premjeras dar kartą
sakė kol kas nenorįs atskleisti jų pavardžių.
"Kai paskelbsiu Ministrų kabinetą, tada galėsime
diskutuoti apie konkrečias pavardes. To aš dar nesu
padaręs”, - sakė R.Paksas, priminęs, kad turi 15
dienų pristatyti ministrus.
Ve
Ziniasklaidos atstovai teiravosi paskirtojo Premjero,
ar išlieka jo nuostata skirti į ministrus žmones, kurie
kaip galima mažiau susiję su kokiomis nors interesų
grupėmis.
"Turėčiau pakartoti, kad išlieka", - sakė R.Paksas.
Paskirtasis Ministras Pirmininkas neslėpė, kad
vietoje
Stasio
Vaitkevičiaus,
vadovaujančio
Valstybės turto fondui, jis norėtų matyti kitą žmogų.
"Įsivaizduoju, kad tas postas yra pakankamai
įtakingas ir jame norėčiau matyti komandos narį,
kuris vykdytų bendros koalicinės Vyriausybės
programą", - sakė paskirtasis Premjeras.
Jis taip pat labai norėtų matyti veiksmus, kurie po
vieno ar kito įvykusio privatizavimo sandorio
nesukeltų prieštaringų vertinimų. R.Paksas sakė, kad
yra keletas galimų kandidatų į šį postą. "Jeigu tektų
man spręsti, manau, kad rasčiau gerą kandidatą", sakė paskirtasis Premjeras.

Tinkamiausias Prezidentas - Valdas
Adamkus
Vilnius, spalio 26 d. Jeigu rytoj vyktų Prezidento
rinkimai, daugiausia balsų gautų Valdas Adamkus,
skelbia žurnalas "Veidas", kurio užsakymu viešosios
nuomonės ir rinkų tyrimo studija "Spinter" atliko
gyventojų telefoninę apklausą.
Kaip praneša ELTA, už V.Adamkų balsuotų 44
procentai, Rolandą Paksą - 15,7 procento, Artūrą
Paulauską - 12,1 procento, Vytenį Andriukaitį - 5,2
procento apklaustųjų. 23 procentai kol kas
neapsisprendę, už kurį kandidatą balsuotų
rinkimuose.

Į klausimą "Jūsų nuomone, kaip ilgai išsilaikys
naujoji valdančiosios koalicijos Vyriausybė?"
32,5 procento apklausos dalyvių prognozavo, jog ji
išsilaikys mažiau nei pusę kadencijos. 17,9 procento
gyventojų mano, jog koalicinė Vyriausybė išsilaikys
ilgiau kaip pusę kadencijos, o 12,6 procento įsitikinę,
kad ji gyvuos mažiau nei pusę metų. Kad koalicinė
Vyriausybė išbus visą kadenciją numato vos 4,2
procento apklausos dalyvių. 32,8 procento šiuo
klausimu neturėjo nuomonės.
R.Paksas informavo, kad yra pakvietęs žurnalistą
Rimvydą Paleckį būti jo atstovu spaudai. Spaudos
konferencijoje R.Paleckis jau prisistatė žurnalistams.

Bendradarbiaujant bus siekiama spręsti
kaimo gyventojų užimtumo problemas
Penktadienį, spalio 25d., Vilniuje bus pasirašomas
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir
Lietuvos darbo biržos bendradarbiavimo susitarimas,
kurio tikslas - kuo efektyviau koordinuoti bendras
pastangas, sprendžiant kaimo gyventojų užimtumo
problemas,
švelninant
nedarbo
pasekmes,
[gyvendinant šį susitarimą, bus rengiamos tikslinės
programos, didinančios kaimo gyventojų laikino
užimtumo galimybes, vykdomos žemės ūkio
" darbuotojų
atleidimo - prevencinių
priemonių
programos,
užtikrinančios
darbuotojų
perkvalifikavimą ir sustiprinančios jų galimybes
konkuruoti darbo rinkoje.
Pasak Respublikinės darbo biržos pranešimo, šiuo
metu kaimo vietovėse nedarbo lygis yra trečdaliu
aukštesnis nei mieste. Vidutiniškai šalyje tarp
užsiregistravusių teritorinėse darbo biržose kaimo
bedarbiai sudaro 36 proc. Pasvalio darbo biržoje jų
yra net 78 proc., Molėtų - 76 proc., Šalčininkų - 74
proc.

Vilniaus teisme bus nagrinėjama dar
viena genocido byla
Vilniaus apygardos teismas nusprendė perduoti
nagrinėti teisiamajame posėdyje Lietuvos gyventojų
genocidu sovietų okupacijos metais kaltinamų penkių
buvusių Lietuvos SSR Valstybės saugumo
ministerijos (MGB) agentų ir agentų-smogikų
baudžiamąją
bylą.
Tai
teismas
nusprendė
tvarkomajame posėdyje trečiadienį. Pirmasis teismo
posėdis turėtų įvykti lapkričio 27 dieną.
Generalinė prokuratūra birželį teismui perdavė byloje
surinktus nusikalstamos veiklos 8 epizodus dėl 15kos Lietuvos partizanų, kovojusių prieš sovietų
okupaciją, sušaudymo ir vieno partizano ištrėmimo.
Nusikaltimai buvo įvykdyti 1952-1953 metais
tuometiniuose
Utenos,
Kupiškio,
Anykščių,
Troškūnų, Dusetų ir Ramygalos rajonuose.
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Mirė Petras B.Varkala

Petras B.Varkala 1947 metais
Š.m.
spalio mėn. 21 d. Basingstoke
ligoninėje mirė visų pažįstamas, visų
gerbiamas, Didžiojoje Britanijoje ilgiausiai
mūsų tarpe išgyvenęs nepriklausomos
Lietuvos diplomatas
PETRAS BAZILIJUS VARKALA
Jo rūpesčiai buvo Angijos lietuvių rūpesčiai,
o jo moralinė parama ilgai liks mūsų
mintyse.

>^^etras Bazilijus Varkala gimė 1908 metų
gruodžio 2 dieną Girininkų kaime, Pakuonio
valsčiuje, Kauno apskrityje. Pradžios mokslus
išėjo vietinėje kaimo mokykloje, vėliau lankė
"Aušros"
berniukų
gimnaziją
Kaune.
Gimnazijos metais dalyvavo meno-kultūros
būrelių veikloje.
Nuo 1928 studijavo ekonomiką Lietuvos
Vytauto Didžiojo universitete.
Studentaudamas
priklausė
Neo-Lituanijos
korporacijai, buvo išrinktas į Studentų atstovybę
ir dirbo jų komisijose. Kartu dirbo iš pradžių
teisingumo, o vėliau finansų ministerijos
žinybose. Baigęs universitetą 1935 metais,
išvyko pagilinti studijų į Londono universitetą.
Tais pačiais metais buvo pakviestas dirbti prie
Lietuvos pasiuntinybės Londone veikusių
ekonominių organizacijų. Iki Antrojo pasaulinio

karo P.Varkala buvo pasiuntinybės patarėjo
padėjėjas atstovauti "Pienocentro" reikalams
pietinėje Britanijos dalyje, vėliau 1940 m.
pradžioje jis buvo paskirtas žemės ūkio kultūros
patarėju prie Lietuvos pasiuntinybės.
Karo metu dirbo įvairiose tarptautinėse
organizacijose.
Po karo P.B.Varkala pasitraukė iš darbo Lietuvos
pasiuntinybėje ir perėjo dirbti į pramonę. Jis
vadovavo dviems plačius tarptautinius ryšius
turėjusioms pramonės bendrovėms.
1946 m. savo lėšomis jis išleido E.J.Harrisono
knygą “Lithuanian's Fight for Freedom”.
Vis didėjant į Britaniją atvykstančių lietuvių
skaičiui, reikėjo kaip nors juos apjungti į vieningą
organizaciją. Tačiau tokią organizaciją įkurti
nepažįstamame krašte, nežinant tos šalies
įstatymų, naujai atvykusioms būtų buvę labai
sudėtinga. Todėl šio darbo imtis buvo paprašytas
ilgesnį laiką D.Britanijoje gyvenęs P.B.Varkala.
Jis ir dar keletas Londone gyvenusių lietuvių 1947
metų liepos 2 dieną surengė pasitarimą, kuriame ir
buvo įkurta Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjunga. P.B.Varkala buvo išrinktas pirmuoju jos
pirmininku ir vadovavo Sąjungai iki trečiojo jos
suvažiavimo, įvykusio 1949 metais. Vėliau keletą
metų dirbo DBLS Tarybos nariu.
1957 metais, minint Didžiosios Britanijos
Lietuvių Sąjungos 10-metį pirmajam Sąjungos
pirmininkui P.B.Varkalai buvo suteiktas garbės
nario vardas.
1957-62 m. P.B.Varkala pirmininkavo Londono
lietuvių diskusiniam klubui, kuris daug prisidėjo
prie tolerancijos puoselėjimo tarp lietuvių
bendruomenes veikėjų. Vėliau klubui prigijo
Vienybės klubo vardas.
P.B.Varkala visada rėmė DBL Jaunimo Sąjungą,
ragino juos įsijungti į lietuvišką veiklą, skatino
nepamiršti tėvų gimtosios kalbos. Aukojo lėšų
lituanistinei mokyklai, buvo įsteigęs literatūrinęžurnalištinę premiją.
Ilgą laiką gyvendamas toli nuo Lietuvos, jis
nepamiršo savo krašto: aukojo lėšų Lietuvos
Raudonajam Kryžiui, rėmė Kauno medicinos
akademiją.
1997 metais, Mindaugo karūnavimo valstybės
dienos šventės proga, Lietuvos Respublikos
prezidentas A.Brazauskas apdovanojo P.B.Varkalą
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu.
Po sunkios ligos P.B.Varkala mirė 2000 m. spalio
20 dienąJaras Alkis
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Atsisveikinant su Petru Varkala...
Su giliu liūdesiu išgirdome žinią apie
Lietuvos diplomato, pirmojo Didžiosios
Britanijos Lietuvių Sąjungos vadovo
Petro Varkalos mirtį.
Anapilin iškeliavo žmogus, kurio iški
liame gyvenime atsispindi ištisa Lietu
vos ir lietuvių tautos istorijos epocha.
Mes pasigesime jo nuoširdžios šypsenos,
patarimų ir visada draugiško rankos pa
spaudimo.
Užjaučiame velionio žmoną Melitą,
sūnų Petrą, dukrą Iną.
Lietuvos ambasados Londone darbuotojai

Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo
Sąjunga,
netekusi savo globėjo, rėmėjo ir bendra
minčio
Petro Varkalos,
liūdi kartu su jo žmona Melita, dukterimi
Ina
ir sūnumi Petru.

r

Visos Britanijos lietuviai, DBLS nariai ir
valdyba liūdi netekę DBLS steigėjo ir jos
pirmojo pirmininko
r
PETRO VARKALOS,
kurio mirtis paliko gilią spragą lietuvių.
bendruomenės eilėse.
DBLS Centro valdyba savo ir visų narių
vardu užjaučia liūdinčią žmoną Melitą,
sūnų Petrą ir dukterį Iną.
DBLS Centro valdyba ir
LNB Direktorių valdyba

Mirus musų rėmėjui
bendrų idėjų broliui
Petrui Varkalai
broliai ir sesės tiesia užjaučiančią
ranką liūdinčiai šeimai žmonai Melitai, sūnui Petrui ir
dukrelei Inai.
Tave broli, prisiminsime savo darbuose ir
maldose
LSS Europos Rajono vadija, sesės ir
broliai

Ilsėkis Petrai ramybėje

DBLJS valdyba

Ilgus metus pažintą, daug valandų
kartu praleidusį ir kartu daug širdies
įdėjusį į mūsų bendruomenės
išgyventus vargus,
Petrą Varkalą
prisiminsime kaip Lietuvos vėliavnešį.

i

Jo žmonai Melitai, sūnui Petrui ir
dukrelei Inai tiesiame užuojautos ranką.
Jaras ir Židra Alkiai

Išeivijos bendrakeleiviui, bendraminčiui ir
artimam prieteliui
Petrui Varkalai
mirus,
jo žmoną Melitą, sūnų Petrą ir
dukrą Iną
užjaučia Gasperų šeima

A+A Petro Varkalos pageidavimu, DBLS
Centro Valdyba savo ir narių vardu vietoje
gėlių aukoja £100 Cancer Research Fund.
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Jaras Alkis

Praeitame Sąjungos ir Bendrovės metiniame
suvažiavime atstovai ir akcininkai pareiškė
nepasitikėjimą, kad Lietuvių namai Freeland Rd.
buvo taip skubiai ir neapgalvotai parduoti ir tada
Centro valdyba (CV) prižadėjo, kad klaida bus
atitaisyta ir šių metų bėgyje bus dedamos pastangos
nupirkti tinkamesnius namus Londone.
Deja, pažadai lieka pažadais, o tuo tarpu Sąjunga vis
dar be namų ir be Centro, ir aiškiai matosi, kad mūsų
lietuviškas gyvenimas atsidūrė tam tikro merdėjimo
stadijoje ir Sąjungos ateitis pasidarė miglota.
Mūsų jaunoji kartą, kuri tiek daug žadėjo, turbūt
patyrė, jog dirbti visuomeninį darbą nėra lengva.
Reikia pasiaukojimo, lėšų, žmonių ir atsakomybės
jausmo, kuri kartais prarandama einant kasdieninio
savo gyvenimo keliais.
Mums visiems yra aišku, kad be savo namų Sąjunga
neturi ateities, tad yra labai svarbu, kad valdyba
neatidėliojant pradėtų ieškoti patalpų lietuviškos
veiklos centrui Londone, o kai kurių narių
įsitikinimas, kad tam reikalui pakanka Sodybos
neturi visai pagrindo ir yra klaidingas.
Paskutinių kelių metų bėgyje mes pardavėm dvi
nuosavybes - namus ir tik dabar pradėjome seniai
numatytą pagrindinį remontą Sodyboje. Investuoti
dalį gautų už namus pinigų į nuosavybę Londone yra
būtina ne tik dėl mūsų lietuviškos veiklos ir Sąjungos
išlaikymo, bet perkant nuosavybę tas atneštų
valstybinių mokesčių mokėjimo atveju (Capital
Gains Tax), nes atsiskaitymo terminas jau neužilgo
baigsis.
Manau, kad tokie namai turėtų būti nupirkti
nuosavybės teisėmis (freehold) ir turėtų būti pajėgūs
verstis be nuostolių. Patirtis rodo, kad norint pasiekti
geresnių rezultatų tokiuose namuose reikėtų turėti:
1. BARĄ su atitinkamu leidimu. Baras ne tik
duoda pelną, bet tarnauja bendram
pasilinksminimui “suėjimui”.
2. PARENGIMŲ SALĘ - KAMBARĮ. Čia
vyktų priėmimai, susirinkimai ir kiti mūsų
bendruomenės renginiai.
3. KAMBARIUS nuomavimui. Kartu su baru
čia būtų pagrindinis pajamų šaltinis
4. RESTORANĄ. Gerai suplanavus su tinkama
priežiūra, restoranas galėtų būti labai
naudingas. Paprasta virtuvė ar valgykla
neatneštų naudos.
Pagal tokį apibudinimą agentai galėtų ieškoti
tinkamų patalpų - namo. Vertė tarp 800 tūkst. iki
1.5 mln. svarų.
Be abejo, tinkamas biznio planas turės būti paruoštas
sekančių kelių mėnesių laike už tam tikrą kainą.
Vertėtų ištirti galimybes gauti finansinės paramos iš
vietinės vyriausybės įstaigų ir kitų šaltinių, remiantis

tuo faktu, kad šiais laikais didelis skaičius naujų
imigrantų iš Lietuvos randasi Londone ir jo
apylinkėse. O tokie namai galėtų tarnauti jų
reikalams.
Tokį uždavinį atlikti mums reikėtų turėti tam tikrą
darbo grupę, susidedančią iš žmonių, kurie sutiktų
pašvęsti daug laiko ir pastangų šiam taip svarbiam
reikalui. Jei tas pavyktų Sąjunga vėl atsistotų ant
kojų ir toliau galėtų tarnauti Didžiosios Britanijos
lietuviškai bendruomenei.

“Europos Lietuvio” ateitis
Mažėjant vietinių bendruomenių veiklai ir mažėjant
rašančiųjų į “Europos Lietuvį” eilėms, ir tuo pačiu
retėjant skaitytojų skaičiui, DBLS Centro valdybos
direktoriai priėmė pasiūlymą leisti “Europos Lietuvį”
sykį į mėnesį. Vietoj dabar išleidžiamų 25 numerių,
sekančiais metais leisti tik 12 numerių.
Atitinkamai prenumeratos mokestis bus sumažintas
iki £10.00 metams Didžiojoje Britanijoje ir £15.00
Europoje oro paštu, o kitur už tą pačią kainą paprastu
paštu.
Gal kai kam tai atrodys drastiškas žingsnis, bet
turime priimti faktą, kad bendruomenė sensta, naujų
skaitytojų ir rašytojų tolimame horizonte nematyti,
todėl turime siaurinti ir savo akiračius.
Vietinės žinios (kronika) jau mažai beegzistuoja, o
žinios iš Lietuvos, kuriomis daugiausiai dabar yra
užpildomas “Europos Lietuvis”, galima gauti
įvairiais kitokiais moderniais būdais, o lietuviškų
laikraščių begalės.
Didž.Britanijoje, pagal gyvenančių lietuvių skaičių
spaudos turime pakankamai.
Londone yra leidžiamas “Britanijos lietuvių balsas”,
lietuviškos bažnyčios laikraštėlis “Veni”,
Nottinghame anglų kalboje, pritaikytas naujajai karta
“Lynes”.
Skautai turi savo laikraštėlį “Budėkime”, kuris
išleidžiamas tris kartus į metus ir prieinamas
kiekvienam, kam įdomus jaunimo gyvenimas.
Taigi spaudos trukumu negalime per daug skųstis.
Kitų kraštų bendruomenės nesugeba išleisti nei vieno
leidinėlio. Akademinė Vokietijos bendruomenė
išleidžia tik vieną biuletenį. Prancūzijos, Italijos,
Šveicarijos ir kitų kraštų bendruomenės, nors ir
truputį silpnesnės savo jėgomis neišleidžia nei vieno.
Taigi būtų laikas ir mums kirpti medžiagą pagal savo
didumą. Nebegalime turėti to, ką turėjome prieš
daugelį metų. Ne tik skaitytojai, bet ir redaktoriai
paseno ir pavargo, ir jiems jau reikėtų duoti
užtarnauto poilsio.
H.Gasperas
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SUDIE ANGELEI GIEDRAITIENEI
tautininkiškų pažiūrų. Abu ilgėjosi Lietuvos, o Lie
alifaxe spalio 24 d. mirė
tuvai atgavus laisvę Angelė džiaugėsi. Lietuvoje ji
Angelė Giedraitienė. Ji gi
mė 1915 m. kovo 30 d. Dikno- turėjo giminių, kuriuos, kaip sakė, šelpė.
Prieš mirdamas rašytojas prašė mane neapleisti, ne
nių kaime, Dusetų vis., Zarasų
užmiršti Angelės. Dariau, ką pajėgiau ir galėjau, nes
aps. vidutinio ūkininko šeimoje.
vienai jai gyventi buvo sunku. Turėjo daug progų
Dar neturėdama 7 metukų, pra
išsikelti kitur leisti senatvės, bet savuose namuose jai
dėjo mokytis Dusetų pradžios
buvo geriausia. Nors buvo savito būdo, draugų ir
mokykloje, vėliau baigė Zarasų
pažįstamų jai netrūko. Pastoviai lankydavosi bažny
gimnaziją ir studijavo Dotnuvos
čioje, buvo anglų Fatima grupės narė, tai po pamaldų
Žemes ūkio akademijoje. Ten
sueidavo, pasikalbėdavo, kaip ji sakė, išgerdavo
be privalomų disciplinų studen
“cup of tea”. Tie gerieji žmonės, kurie su ja bendra
tės dar privalėjo išeiti namų
vo, kaip ir visada atvažiavo tą gražų birželio mėn.
ūkio kursą. Angelė mokėsi kar
sekmadienį paimti jos į bažnyčią, bet neprisibeldė.
tu su Emilija Lūžiene, kuri su
Po pamaldų grįžo ir rado Angelę be sąmonės. Ligo
savo vyru Juozu ilgai yra dirbusi Sodybos vedėja.
ninėje ji atsigavo, bet ne suvisai. Kalbėjo, bet
Sukūrę šeimą, Angelė ir busimasis rašytojas Romualdas
negalėjo pati maitintis ir vaikščioti. Draugai ir
Giedraitis-Spalis 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, o 1947
pažįstami lankė ir guodė. Tarp tų lankiusiųjų viena
m. pradėjo gyvenimą Halifaxe, tame Brontės seserų krašte.
pora, moteris prieš porą metų atvažiavusi iš Lenkijos
Iš pradžių dalyvavo Angelė DBLS skyriaus valdyboje, ir
ir anglas, kaip ji man 1998 m. spalio mėn. laiške
jie abu pirko LNB akcijas, kurias perleido DBLS Centro
rašė, “Turiu naujus draugus, ji lenke, jis anglas”
Valdybai. Halifaxe iš pradžių ji dirbo ligoninės siuvykloje.
atsivedė savo advokatą į ligoninę, gavo Angelės
“Siuvu, siuvu ubagams lopus ant lopų”, mėgdavo ji sakyti.
parašą, kad jie dabar tiesioginiai jos finansų
Romas tapo Halifaxo rašytojų organizacijos nariu, ir ilgai
valdytojai ir vykdytojai ir rūpinsis ja. Angelė nebuvo
niui jie išsirūpino Halifaxo gimnazijoje mokytojų vietas.
pakankamai sveika, kad galėtų rimčiau galvoti ar
Angelės diplomą švietimo vadovybė pripažino greičiau
spręsti. Bet jos draugų iniciatyva susidomėjo
negu Romo, kuris dar turėjo mokytis ir pasiruošti matema
savivaldybės socialinis skyrius tuo reikalu ir perėmė
tikai. Angelė dėstė rankdarbius ir siuvimą. Pats Romas
į savo rankas visą tą by lą.
man sakė, kad jos mokyklos mokinės varžybose mokyklų
Iš ligoninės ji buvo perkeltą į slaugos namus. Ir čia
apygardoje gavo pirmą vietą už gražų siuvimą ir puikiai
, ją lankė ten gyvenantieji Genė ir Vytas Ašmenskai,
atlikus rankdarbius. Atrodo, kad iš mūsų išeiviškos gene
Gertrūda (už lietuvio ištekėjusi austrė), kun. Stp.
racijos gal tik tie du ir buvo pasiekę mokytojo profesijos.
Matulis, atvažiavęs su dr. Rūta ir D. Furmonavičiais
Gyveno jie iš pradžių sename name, o paskiau nusipirko
iš Nottinghamo. Lankė Violet ir Stan Smith, kuris jai
puikų vienaaukštį namelį. Romas atsidėjęs dirbo sode prie
visada padėdavo aptvarkyti sodelį, nupjaudavo žolę
to namelio - sodino vaismedžius ir dekoratyvinius krūmus
ir atlikdavo kitokius darbus, taip pat Mildred , Leslie
ir gėles. Deja, išliejęs daug prakaito, neilgai galėjo džiaug
ir Elsie Helliwell ir kiti. Fatimietė Elsie štai ką man
tis tais savo atliktais darbais - 1980 m. Angelė neteko vy
laiške parašė: “...all we want for Angela to be cared
ro.
for, we will keep visiting her and let her know she is
Rašytojas Spalis buvo tikras keliautojas, nuolatinis Studijų
loved”, (ir mes visi norime, kad ji būtų aprūpinta,
savaičių dalyvis, mėgęs ir šiaip pakeliauti vasarą, Angelė
mes ją lankysime ir leisime jai žinoti, kad ji yra mū
kartais važiuodavo kartu, bet dažniausiai pasilikdavo
sų mylima).
namie.
Tais jos gražiais ir šiltais žodžiais ir palydime miruSunkus metas Angelei buvo, kai mirė vyras. Dar sergantį »
siąją ir sakome Angelei sudiev...
Romą ji veža į Vokietiją, bet ir ten pagalbos nebesulaukia.
St. Patrick bažnyčioje susirinkus Angelės draugams
Miršta jis Vokietijoje. Angelė urną su jo pelenais veža į
ir pažįstamiems, buvo atlaikytos gedulingos mišios,
Čikagos Tautines kapines. Paskui ji vis ruošia savo na
sugiedota 3 himnai, kuriuos ji buvo pasirinkusi, kun.
muose ar Vokietijoje Romo minėjimus. Atgavus Lietuvai
Mgr. Cannon Sharp, gražiai atsisveikino. Apie 30
nepriklausomybę, vėl ji važiuoja į Čikagą ir iš ten jo pele
žmonių palydėjo velionę, tarp jų 5 lietuviai, 2 slau
nų urną veža į Kauną. Kaune kartu su neolituanais išklau
gės. Lima iš krematoriumo su pelenais keliaus į Liesomos mišios, pagerbtas rašytojo atminimas (jis kaunietis),
tuvą.Halifaxo vietinėje spaudoje velionė net 2 kartus
bet, deja, Kauno Petrašiūnų kapinėse neatsirado vietos, tai
buvo paminėta.
ji urną nugabeno į savo tėviškę - Dusetas - ir su visomis
Pagal velionės nurodymą vietoj gėlių aukos siun
iškilmėmis palaidojo ten kapinėse ant kalnelio ir pastatė
čiamos į Britanijos lietuvių vaikų fondą. Visi sakė,
paminklą su dviem vietomis, vieną Romui, kitą prie sau
kad velionė tikriausia būtų patenkinta išlydėjimu į
skirto kapo, kuris bus užpildytas dabar. Dusetų K.Būgos
amžinybę.
vardo bibliotekoje įsteigė Romualdo Giedraičio-Spalio
M, BARĖNIENE
labdaros fondą. Rašytojas Spalis ir Angelė buvo
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Kreipimasis,» *
Redakcijoje
gautas laiškas
iš
rezis
tencijos ko
vų dalyvio
Stanislovo
Gvildžio,
kuriame jis
kreipiasi
į
Didž. Britani
jos lietuvius,
ypač buvu
sius partiza
nus savanorius, prašydamas paramos išleidimui savo
knygos apie rezistencines kovas Suvalkijoje ir apie
gen.P.Plechavičiaus karius.
Prisiuntė patvirtintus įrodymus iš Lietuvos Sąjūdžio
Kauno Tarybos ir Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų
Sąjungos. LNRS sąjungos pirmininkas Bronius
Jauniškis rašo:
“Mūsų sąjungos narys Kauno Vietinės Rinktinės
karys savanoris Stanislovas Gvildys turi sukaupęs
daug medžiagos iš archyvų, buvusių Lietuvos
Vietinės Rinktinės karių ir karininkų dienoraščių,
laiškų, atsiminimų aprašymų apie kovas su
okupantais, apie pogrindžio organizacijų veiklą ir
patirtą smurtą sovietinės okupacijos metais, apie
karių ir karininkų bei partizanų likimus. Ta vertinga
istorinė medžiaga žymia dalimi liečia įvykius
Suvalkijoje, Kauno ir Vilniaus apskrityse. Jos
pagrindu ruošiama išleisti istorinę apybraižą,
knygos apimtis - 15 spaudos lankų.
Knygos autorius S.Gvildys yra betarpinis tų įvykių
liudininkas bei dalyvis, nuolat bendraujantis su
kovų dalyviais bei žuvusių kovos draugų
giminėmis, susirašinėjantis su jais laiškais, kurių
dalis eina iš užsienio.
Autorius turi sukaupęs daug foto medžiagos, todėl
knyga bus gausiai iliustruota. Ši knyga papildys
rezistencinių kovų istoriją ir turės išliekamą bei
auklėjamą reikšmę Lietuvos jaunimui.
Prašome suteikti finansinę paramą minėtos
S.Gvildžio knygos išleidimui, pinigus pervedant į
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
sąskaitą Nr.571001601 AB “Lietuvos taupomojo
banko” Kauno miesto Centro skyriuje kodas 60104,
nurodant autoriaus pavardę.
Už Jūsų suteikiamą paramą knygos išleidimui iš
anksto nuoširdžiai dėkojame.
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
pirmininkas
(pasirašė) Bronius Jauniškis

Pats autorius rašo:
Gerb.p.Redaktoriau,
Išsiunčiau
Jūsų
adresu
mano
knygą
“Gen.P.Plechavičiaus kariai savanoriai. Dabar
pridedu prie laiško du raštus, kokiais buvo
kreiptasi įvairiais adresais Lietuvoje, prašant
paremti ruošiamos knygos išleidimą. Jau 2/3 tos
knygos paruošta ir numatomas išleidimas 2001
metų pradžioje.
Prašau pagal galimybes paraginti - paprašyti
Anglijos lietuvius paremti leidybą, kadangi
Lietuvoje parėmė mažai, o mano santaupos per
menkos, nepajėgsiu.
Parėmusius
nurodysiu
knygos
pradžioje,
pageidaujančius - net su foto nuotrauka.
Geriausia būtų paramą gauti tiesioginiai mano
adresu:
Stanislovas Gvildys
Kovo 11-osios g. 73-54
LT 3042 Kaunas
LITHUANIA - LIETUVA

OOOOOOOOOOOOOOOO
APSISPRENDIMAS

Nebuvo jokių abejonių
Apsisprendimo tikrumu:
Tėvynė šaukiasi pavojuj Aš jąją ginti išeinu.
Žinau didžiausą laisvės kainą Ją pasiryžęs sumokėt,
Atpirk kaltes Tėvynės “kainų”,
Nors tektų daugel iškentėt.
Duok, Viešpatie, jėgų iškęsti,
Nesumirksėt, kai žvelgs mirtis;
Auka negali būt beprasmė Ją lydi meilė ir viltis.
Sustiprink mano silpną valią,
Apšvieski protą dieviška šviesa,
O sunkią mūs Tėvynės dalią,
Telydi meilė ir tiesa.
Ir nepriklausomai nuo nieko,
Net jeigu tektų pralaimėt,
Neužgesink jai laisvės siekio —
Tauta įpratusi kentėt.
Tvirtai tikiu, kad ginti Tėvų žemę Ne tiktai pareiga, bet ir didi garbė,
Pasirinkau galbūt sunkiausią kelią,
Kurio gale pražydusi gėlė.
Gyd. Modestas Juozaitis
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Kronika
DERBY
AMŽINĄ ATILSI
ČESLOVAS SIRVIDAS

mirė 2000 m. spalio 5 d., palaidotas
spalio 16 d.
Česlovas gimė 1927 m. balandžio
mėn. 2 d. Dotnuvoje, Kėdainių ap
skrityje Kazimiero ir Aleksandros
Sirvidų šeimoje.
v
Pustrečių metų Cesius su tėvais ap
sigyveno Josvainiuose,
Kėdainių
v
apskrityje. Čia baigė pradinę mo
kyklą, o Kėdainiuose gimnaziją.
Neramūs laikai nubloškė į Vokieti
ją, o 1947 metų gegužėje į Angliją.
1962 m. rugsėjo mėn. 22 d. vedė
Veroniką Grigonavičiūtę.

PARYŽIUS
Paryžiaus Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdybos pirmininkė prašo
paskelbti, kad Paryžiuje, Orsay mu
ziejuje, paminėti M.K.Čiurlionio
125-ojo gimtadienio metines vyks
paroda ir koncertai.
Paroda prasidės 2000 m. lapkričio 6
d. ir vyks iki 2001 m. vasario 4 d.
Programoje:
2000 m. lapkričio 6 d. parodos ati
darymas.
Lapkričio 7 d., 19.00 vai. V.Landsbergio paskaita-koncertas.
Lapkričio 8 d., 12.30 vai. Čiurlionio
kvartetas. P.Geniusas.
Lapkričio 9 d., 18.30 vai. Serge
Fauchereau paskaita.
Lapkričio 21 d., 12.30 vai. Jean
Dubė koncertas.
2001 m. sausio 8 d. Lietuvos Na
cionalinis Simfoninis orkestras, di
riguojamas
M. Rostropovičiaus,
koncertuos Eliziejaus laukų teatre.

A+A
ČESLOVUI SIRVIDUI
DBLS Derby skyriaus nariui
mirus
dukrą Izabelę ir šeimą užjaučia
ir kartu liūdi

DBLS centro valdyba

Išaugino dukrą Izabelę Silviją, su
laukė labai mylimos anūkės.
Česlovas buvo vietos Lietuvių Kata
likų Bendrijos rūpestingas pirmi
ninkas, DBLS narys.
Amžiną atgaivą teiki jam, Viešpatie!
S. M.
Visi maloniai kviečiami apsilankyti
pas mus į Paryžiuje ruošiamą paro
dą ir įdomius koncertus ir tuo paremsite, Prancūzijos bendruomenės
veiklą.
Lauksime visų!

Inga Lancltas Jonaitytė
Manchesteris
Gražus būrys klubo narių susirinko
21 spalio į metinį pobūvį. Stalas
gražiai papuoštas ir maistas karštas
ir įvairus. Ant stalo taip pat atsirado
ir iš Lietuvos atvežtas šakotis. Po
būvis prasidėjo 4 vai., kad nebūtų
per vėlu sugrįžti žmonėm atvyku
siem iš toliau. Loterijoj laimėtos
vertingos dovanos.

*********

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.freeserve.co.uk

Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais
šv.Mišios 19 vai.
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.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 6AH,
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai.,
sekmadieniais 11.15 vai.
Nuo lapkričio 12d., 11.15 vai. ir
po to kasdien lietuviškos pamal
dos bus laikomos 11.15 vai. Ži
dinyje.
Derbyje lietuviškos pamaldos
vyksta kiekvieną mėnesio trečią
šeštadienį 14 vai. pas seseles
Bridge Gate._________________
laiką šelpė. Laidotuvės dar nepa
skelbtos.

*********

Ruošiama Kalėdų Eglutė

Vėl nauja mirtis aplankė mūsų ben
druomenę.
Netekome Albino Myliūno. Jis
buvo taip pat klubo valdybos narys.
Mirė ligoninėj nepalikęs testamento,
todėl sudarys sunkumų turtą perves
ti giminėms Lietuvoj, kuriuos visą
t

Dėl jaunų klubo narių Manchesterio
Soc. Klube ruošiama “Kalėdų Eglutė”
17-tą gruodžio 2000, sekmadienį

4 vai. p.p.
Užkandžiai veltui, žaidimai ir dovanos iš
Kalėdų senelio.
Tėvelių privatiškas
dovanas senelis taip pat priims.

