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Zalcburge susitiks Austrijos, Portugalijos ir Baltijos šalių 
prezidentai

Liepos 26-28 dienomis Austrijos mieste Zalcburge įvyks Austrijos, 
Portugalijos ir Baltijos šalių prezidentų susitikimas. Tai žurnalistams 
pareiškė Latvijos prezidento spaudos sekretorė Aiva Rozenbergą, pra
neša LETA-ELTA.

Penkių prezidentų susitikimas bus surengtas Austrijos vadovo Tomo 
Klestilio (Thomas Klestil) iniciatyva. Valstybių vadovai aptars Euro
pos Sąjungos plėtros klausimus, ES ateitį ir Baltijos šalių vietą naujojo
je Europoje, apsvarstys mažų valstybių bendradarbiavimą ir regioni
nius ryšius.

Austrijos prezidentas pasiūlė surengti šį susitikimą, kad būtų galima 
geriau susipažinti su Baltijos šalimis kaip būsimomis ES narėmis. Pre
zidentų susitikimo Austrijoje idėja T.Klestiliui (Thomas Klestil) kilo 
po vizito į Latviją, Estiją ir Lietuvą šių metų balandyje.

Portugalijos prezidentas Žoržė Sampajus (Jorge Sampaio) dalyvaus 
šiame susitikime, kadangi kaip tik tuo metu jis lankysis Austrijoje su 
vizitu.

Baltijos šalių prezidentai taip pat susitiks su Zalcburgo žemės prem
jeru ir kitais oficialiais regiono asmenimis.

Penki prezidentai bus garbės svečiai viename iš garsiausių Europoje 
- Zalcburgo muzikos festivalyje, kuriame dalyvaus ir žinomas smuiki
ninkas Gidonas Kremeris.

Prezidentas ir Premjeras pareiškė užuojautą dėl 
B.Brazdžionio mirties

LIEPOS MĖNESIO ŠVENTĖS !
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6d. - Valstybės (Lietuvos kara Z 
liaus Mindaugo karūna Z

vimo) diena •
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tys Z
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Iš gyvenimo pasitraukus lietuvių dvasios ir poezijos puoselėtojui 
Bernardui Brazdžioniui, gilią užuojautą velionio artimiesiems, rašytojų 
bendruomenei, visiems tautiečiams pareiškė Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, praneša EL
TA.

"Netekome iškilios asmenybės, kurios gyvenimas ir kūryba lemtin
gai sutapo su lietuvių tautos tragiškais išgyvenimais, ilgais laisvės ilge
sio metais ir istoriniu atgimimu. Įtaigus didžiojo neoromantiko poezi
jos žodis išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje buvo skaitomas kaip ruse
nanti laisvės, lietuvybės ir žmogiškumo viltis", - sakoma Prezidento 
užuojautoje.
Vyriausybės vadovas B.Brazdžionį prisimena kaip vieną skambiausių, 
vieną garsiausių mūsų tautos ir kultūros balsų. Didžiausią gyvenimo 
dalį pragyvenęs išeivijoje, rašoma A.Brazausko užuojautoje, 
"B.Brazdžionis neatitrūko nuo Lietuvos, o Tėvynei atkūrus

nepriklausomybę, nedelsdamas 
įsijungė į veržlų ir pilną per
mainų mūsų gyvenimą".

PLB praneša, kad 
“III-oji Pasaulio Lietu
vių Dainų Šventė” vyks 
Vilniuje 2003 m. Nuo 
birželio 30 iki 
liepos 06 d.
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V.Adamkus laukiamas Romoje ir 
Prahoje

Prezidentas Valdas Adamkus kitą savaitę 
lankysis Romoje ir Prahoje. Darbo vizito Italijoje 
metu V.Adamkus susitiks su aukščiausiais šios 
šalies vadovais, o Prahoje turės galimybę aptarti 
rudenį čia įvyksiančio NATO viršūnių susitikimo 
aktualijas, praneša ELTA.

Lietuvos vadovą priims Italijos Prezidentas 
Karlas Adzelijas čiampis (Carlo Azeglio Ciampi). 
Tą pačią dieną įvyks susitikimai su šos valstybės 
Senato, Deputatų Rūmų ir Ministrų Tarybos 
pirmininkais. Tai bus trečiasis V.Adamkaus vizitas 
į Italiją. Paskutinį kartą šioje pietinėje Europos 
valstybėje Lietuvos vadovas lankėsi 1999-aisiais.

Trečiąjį savo vizitą Čekijoje Prezidentas pradės 
ketvirtadienį. V.Adamkus ketina susitikti su 
Čekijos Vyriausybės įgaliotiniu NATO viršūnių 
susitikimo parengimui. Šis pokalbis įvyks likus 
keturiems mėnesiams iki Aljanso vadovų 
suvažiavimo, kuris rengiamas Prahoje.

Vakare V.Adamkus pakviestas pasakyti kalbą 
JAV ambasadoriaus rezidencijoje rengiamoje 
dalykinėje vakarienėje, skirtoje Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) transliuotojų tarybos susitikimo 
dalyviams. Prieš tai JAV transliuotojų taryba 
"Laisvosios Europos" radijuje rengiamoje 
diskusijoje bus aptarusi NATO plėtros aktualijas.

Į Vilnių Prezidentas sugrįš penktadienį. Prieš 
išvykdamas Lietuvos vadovas ketina pasivaikščioti 
po Prahos senamiestį.

A.Brazauskui labiau patinka būti 
Premjeru

Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui 
labiau patinka Vyriausybės vadovo, o ne šalies 
vadovo pareigos.

Viena iš priežasčių, dėl kurių A.Brazauskui 
nepatiko prezidentavimas, - dažnos kelionės, o 
Ministro Pirmininko pareigas jis sakė vertinantis už 
konkretumą.

Apie tai Vyriausybės vadovas A.Brazauskas 
žurnalistams prisipažino spaudos konferencijoje, 
surengtoje dvyliktosios Vyriausybės metinių proga, 
praneša ELTA.

"Valstybės atstovavimas, valstybės įvaizdžio 
kėlimas, važinėjimas, vizitai. O aš, atvirai šnekant, 
nelabai mėgstu važinėti, nors gyvenime tenka", - 
atviravo Ministras Pirmininkas, pabrėžęs, jog be 
didelio entuziazmo vyksta į keliones, ir per šiuos 
metus iš Lietuvos buvo išvažiavęs vos šešiolika ar 
septyniolika kartų.

"Transporto priemonių mes neturime, kaip turi 
kitos valstybės. Padarėme save superpatriotais, 
atsisakėme bet kokių lėktuvų, o kelionės reisiniais 
lėktuvais užima gerokai daugiau laiko. Taip dviejų 
darbo dienų nėra, mažiausiai. Tai laiko gaišinimas", 
- kelionių nepatogumus skaičiavo A.Brazauskas.

Anot jo, visą gyvenimą dirbęs konkretų darbą 
gamyboje vienose ar kitose vadovo pareigose, jis 
įprato veikti, priimti greitus, apgalvotus ir 
įgyvendinamus sprendimus.

"Nors iš tikrųjų pagal darbo krūvą, laiką, be 
abejo, kad daugiau darbo turi premjeras", - sakė 
Ministras Pirmininkas.

Premjeras teigė įpratęs dirbti ir kalbėti 
konkrečiai, todėl visą gyvenimą nemėgęs ir 
neskaitęs fantastikos kūrinių

Akcijos dalyviai atkreips dėmesį j 
Nemuno ekologines problemas

Liepos viduryje rengiama tarptautinė 
ekologinė ekspedicija "Nemunas". Jos tikslas - 
atkreipti Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos 
vadovų bei visuomenės dėmesį į ekologines 
problemas, į užterštą Nemuną, konsoliduoti šalių - 
ekspedicijos dalyvių - gamtos apsaugos 
organizacijas ir žaliuosius, stiprinti kaimyninių 
šalių bendradarbiavimą, praneša ELTA.

Penktadienį su šia ekspedicija Seimo Pirmininko 
pirmąjį pavaduotoją Česlovą Juršėną supažindino 
jos iniciatorius, Lietuvos ir Baltarusijos draugystės 
sąjungos pirmininkas Vladimiras Zarovskis.

Šios akcijos metu planuojami Lietuvos, 
Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos ir ES šalių aplinkos 
apsaugos ministrų, parlamentų aplinkos apsaugos 
komitetų posėdžiai Nemuno ekologijos klausimais. 
Tokie posėdžiai vyks Gardine, Druskininkuose, 
Jurbarke ir Sovetske (Tilžėje). Ekologinė 
ekspedicija "Nemunas" prasidės liepos 16 dieną.

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Č. 
Juršėnas domėjosi ne tik ekspedicijos tikslais, bet ir 
įkurta nauja Lietuvos ir Baltarusijos draugystės 
sąjunga.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos centro 
valdyba
reiškia giliausią užuojautą artimiesiems, 
netekusiems lietuviškos poezijos dainiaus

Bernardo Brazdžionio,
kuris iškeliavo amžinybėn liepos 11d.

Gerbiamas poete ilsėkis ramybėje savo brangioje 
tėvynėje.
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Ambasada Maskvoje laukia naujojo 
vadovo

Po keturių mėnesių Lietuvos ambasada Maskvoje 
vėl turės nuolatinį vadovą. Prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį įteikė skiriamuosius raštus 
paskirtajam Lietuvos nepaprastajam ir įgaliotajam 
ambasadoriui Rusijos Federacijoje Rimantui 
Šidlauskui, iki šiol atstovavusiam Lietuvai Kanadoje, 
praneša ELTA.
Prezidentas džiaugėsi, kad naujasis ambasadorius turi 
ilgametę diplomatinę patirtį, kuri yra svarbi plečiant 
santykius su Lietuvai svarbia kaimynine šalimi.

"Tikiu, kad Jūsų patirtis prisidės prie Lietuvos 
santykių su Rusija gerinimo", - sakė V. Adamkus.

R Šidlauskas padėkojo už vienų svarbiausių 
paskyrimų jo karjeroje ir teigė dėsiąs visas pastangas, 
kad pateisintų jam pareikštą pasitikėjimą.

"Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą ir 
NATO, laukia dinamiškas, bet įdomus darbas, nes 
Rusija nėra šių organizacijų narė". Tokią savo 
būsimą veiklą mato naujasis ambasadorius.

Dekretą dėl R.Šidlausko skyrimo ambasadoriumi 
Rusijoje Prezidentas pasirašė birželio 25 dieną. Šias 
pareigas R.Šidlauskas oficialiai pradės eiti nuo liepos 
18 dienos, tačiau dirbti į Maskvą jis ketina išvykti tik 
rugpjūtyje. ELTA primena, jog ankstesnysis 
ambasadorius Maskvoje Zenonas Namavičius savo 
kadenciją nutraukė kovo mėnesį, kai pradėjo eiti 
Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas. Iki naujojo 
ambasadoriaus paskyrimo diplomatinei atstovybei 
Maskvoje vadovavo laikinai einantys ambasadoriaus 
pareigas asmenys.

Poetas B. Brazdžionis bus laidojamas 
Lietuvoje

Kalifornijoje liepos 11-ąją miręs poetas Bernardas 
Brazdžionis bus laidojamas Lietuvoje, liepos 31 
dieną, pranešė Eltai Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas.

Karstas su poeto B. Brazdžionio palaikais į 
Vilniaus oro uostą bus atskraidintas liepos 28 dieną, 
sekmadienį.

Pirmadienį, liepos 29dieną, Vilniaus arkikatedroje 
bus kalbamas rožinis, antradienį - čia aukojamos 
šventos mišios. Tos pačios dienos vakarą rožinis bus 
kalbamas Kauno arkikatedroje. Trečiadienį, liepos 31 
dieną, numatytos šv. mišios Kauno arkikatedroje ir 
laidotuvės Petrašiūnų kapinėse.

PLB valdybai laidotuvėse atstovaus PLB valdybos 
vicepirmininkas ir PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis.

Laidotuvių tvarka derinama su velionio šeima, 
JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos 

pirmininke Dalile Polikaitiene ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos Kauno skyriumi.

Prezidentas nepanoro išskirtinių 
privilegijų

į Neringą vykęs Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus pateikė staigmeną bendrovės 
"Smiltynės perkėla" darbuotojams ir kelto 
laukusiems poilsiautojams.
Linksmas incidentas Naujojoje perkėloje Klaipėdos 
pusėje įvyko dėl nesusipratimo. Bendrovės 
"Smiltynės perkėla" kelto "Nemunas" kapitonas, iš 
anksto negavęs Prezidento apsaugos nurodymų, iš 
įpratimo pamanė, jog į Neringą vykstančio šalies 
vadovo kortežą per marias reikia kelti atskiru reisu. Į 
Tomo Mano festivalį skubančio Prezidento limuzinui 
ir kelioms jį lydinčioms mašinoms suvažiavus įkeltą, 
trapas buvo pakeltas, o pustuštis laivas pajudėjo.

Jau kelte išlipęs iš savo mašinos ir pamatęs, jog jis 
tuščias, šalies vadovas kapitono paprašė sugrįžti prie 
krantinės ir paimti ten laukiančius keleivius. Kai taip 
buvo padaryta, drąsiausi iš poilsiautojų, pasinaudoję 
reta proga, kelionės metu galėjo net šnektelėti su 
Lietuvos Prezidentu.

Prezidento atstovės spaudai Violetos 
Gaižauskaitės teigimu, pamatęs ant kranto likusią 
žmonių minią, V.Adamkus gerokai nustebo, todėl ir 
paprašė grįžti. Ji sakė, jog šalies vadovas visada, kai 
tik tai įmanoma, stengiasi būti tarp žmonių ir 
neatsiriboti nuo jų, tad šis jo poelgis savaime 
suprantamas. Nors Prezidentas ne kartą yra pasakęs 
pastabų pernelyg uoliems tarnautojams ar 
darbuotojams, laivo prie krantinės dar nebuvo 
grąžinęs

PATAISYMAS

“Europos Lietuvio” Nr.7, 1 puslapio paragrafo 
papildymas “Dėka DBLS pirmininkės Vidos 
Gasperienės “Aukuro” choras, sudarytas daugumoje 
iš profesionalių muzikų, praleido trumpa popietę ir 
vieną naktį Sodyboje. (Gegužės 8-9 dd). Jie 
sustojo Sodyboje grįždami iš Airijoje, Cork, vykusio 
muzikos festivalio, kur pelnytai laimėjo trečią vietą”. 
Redakcija atsiprašo už šią spausdinimo klaidą.

Redakcija

Siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus tautiečiams 
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos proga.
Linkime sėkmės, dvasinės ramybės ir santarvės, 
neišsenkančios energijos kilniuose 
darbuose.linkėjimus.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
generalinis direktorius

Antanas Petrauska
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Prenešlmas žiniasklaidai
I

Lietuvos valdovų portretai ir 2002 metų dr. Juozo Kazicko apdovanojimai

Liepos 6 d., karaliaus Mindaugo karūnavimo -valstybės diena, 13 vai. Katedros aikštėje buvo atidengti 16 
kos Lietuvos valdovų portretai ir įteikti Valdovų rūmų paramos fondo steigėjo dr. Juozo Kazicko apdovanojimai.

Iškilmes pradėjo Lietuvos kariuomenės garbės sargybos orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio dimisijo 
majoro Justino Jonušo, ir solistas Danielius Sadauskas. Renginį vedė aktorius Gediminas Storpirštis. Ištrauką i 
Justino Marcinkevičiaus poemos “Mindaugas” skaitė aktoriaus Regimanto Adomaičio sūnus aktorius Gediminą 
Adomaitis. Portretus iškilmingai atidengė Vilniaus miesto savivaldybės Senamiesčio teatro aktoriai. Valdov 
portretų projektą pristatė idėjos autorius Valdovų rūmų paramos fondo steigėjas, draugijos “Pilis” narys ir rašytoja 
Kazys Almenas. Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų vertinimo komisijos nutarimą pristatė valdovų rūmų paramo 
fondo steigėjas poetas Marcelijus Martinaitis.

Iškilmėse dalyvavo ir apdovanojimus bei laureatų diplomus įteikė apdovanojimų steigėjas dr. Juozą 
Kazickas. Savo sveikinimo kalboje dr. J.Kazickas nuoširdžiai padėkojo Lietuvos valdovų rūmų atstatym 
opozicijai. Daktaras teigė, kad opozicijos priešiškumas dar kartą įrodo, koks tai svarbus ir reikšmingas projektas, i 
tai, kad šiems žmonėms taip pat labai rūpi rūmų likimas.

Apdovanojimų vertinimo komisija sudarė trys Valdovų rūmų paramos fondo steigėjai: dr. E.Jovaiša, poetą 
M.Martinaitis ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas G.Žemkalnis.
Dr. J.Kazicko apdovanojimai įteikti 6 laureatams. Dr. J.Kazicko apdovanojimas žurnalistui, žiniasklaido 
publikacijų, televizijos ir radijo laidų autoriui skirtas dviems žurnalistams ir vienam leidiniui: 5 tūkst. Lt. Linu 
Jonušui ( Lietuvos Aidas) ir 3 tūkst. Lt. Aldonai Žemaitytei (Dienovidis), ir 2 tūkst. Lt. Užsienio lietuvi 
dienraščiui “Draugas”.
Dr. J.Kazicko apdovanojimas Valdovų rūmų atstatymo rėmųjui skirtas 3 laureatams: 3 tūkst. Lt. Lietuvos muzik 
rėmimo fondui, 1 tūkst. Vilniaus aukštesniosios statybos mokyklos Dizaino katedrai ir 1 tūkst. Lt. Atstatym 
rėmėjui ir leidinio “Tėviškės gamta” vyriausiam redaktoriui Juozui Stasinui.
Po apdovanojimų iškilmių ponai Aleksnadra ir Juozas Kazickai laureatams ir Valdovų rūmų atstatymo rėmėjam 
surengė priėmimą savo rezidencijoje.

Apie Vladą Šlaitą ir savo šeimos lietuviškumą

Šiemetinio Lietuvos “Poezijos pavasario” laureatu tapo poetas 
Kazys Bradūnas. Tai ta proga Renata Baltrušaitytė parengė su juo 
pasikalbėjimą, kuris išspausdintas savaitiniame žurnale “Veidas”.

Poetas papasakojo savo jaunystės atsiminimų, o bepasakojant 
iškilo mintis, ar buvo poetų kurie pasireiškė kaip keistuoliai. Ne, tokių, 
rodos, nebuvo, kas tam vaidmeniui tiktų. Tačiau poetas stabtelėjo ir 
pradėjo:

Gal Vladas Šlaitas? “Kai aplankiau jį Londone 1979 metais, 
radau mažyčiame kambarėlyje, kuriame tilpo tik spintelė, lova, o virš 
jos ant sienos kabėjo didžiulis kryžius. Ir nė vienos knygos. 
Šeimininkas man aiškino, kad skaityti skaitąs, tik knygų namie nelaikąs 
— išdalija kitiems lietuviams, kurie neturi už ką knygų pirkti. O kai 
pakvietėm jį Amerikon į poezijos vakarą ir sumokėjom honorarą- 
200JAV dolerių, tai visą vakarą vaikščiojo iš paskos ir įkalbinėjo tuos 
“baisius pinigus” paaukoti vietos vargšams. Sakė niekada neturėjęs tiek 
pinigų ir nežinąs, ką su jais daryti”,-prisimena K.Bradūnas.
Dar jis sustojo ir ties tokiais savo gyvenimo įvykiais:

“Žinot, ko mums Čikagoje kiti lietuviai galėjo pavydėti? Kad 
visi trys mūsų vaikai sukūrė lietuviškas šeimas. O Amerikoje dažnai 
taip būna: atsiranda šeimoje kitatautis žentas ar marti, ir visi namai dėl 
jo per šeimos susitikimus priversti kalbėti angliškai. Tada ir anūkai nuo 
mažens angliškai šlebizavoja”,-pasakoja. Bradūnų namai tos mados 
išvengė. Dabar Vilniuje viešinti vyriausioji duktė Elena prisimena, kad

angliškai išmoko kalbėti tik 
pradėjusi lankyti mokyklą, nors 
pirmomis savaitėmis ir joje 
ausimis karpė. Namai, pasak 
jos, visiems Bradūnų vaikams 
buvusi mažytė Lietuva, kur 
juos nuo mažens supo 
lietuviškos pasakos, dainos, 
knygos...

Lituanistikos mokslus 
baigę suvalkiečiai tėvai net 
priegaidės ir ilguosius balsius 
išmokė tarti taisyklingai, todėl 
dabar Bradūnų anūkai, 
viešėdami Lietuvoje, iš 
bendraamžių išsiskiria ne 
amerikoniška, o švaria 
suvalkietiška tartimi.
“Elenutė prieš miegą būtinai 
prašydavo paskaityti Balio
Sruogos “Giesmę apie
Gedimino sapną”. Ir 
neužmigdavo tol, kol
neišgirsdavo geležinio vilko 
“ūūū!...”,-juokiasi poetas.

K. B.
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Kaip Rusijos piliečiai važinės per 
Lietuvą?

Rusijos ministras pirmininkas Michailas 
Kasjanovas, kaip savaitiniame žurnale “Veidas” 
rašo Audrius Bačiulis, perdavė Europos Sąjungai 
memorandumą, kuriame sakoma, kad norima, jog 
Lietuva atidarytų du transporto koridorius, vieną 
260 kilometrų ilgio per Panemunę, Kauną Vilnių ir 
Medininkus, antrą 130 km ilgio per Lazdijus, 
Druskininkus ir Raigardą. Tais koridoriais Rusija 
piliečiai važinėtų be Šengeno vizų, tik su vidaus 
pasais. Leidimas važiuoti koridorium galiotų 12 
valandų, o jei užtruktų ilgiau, tai reikėtų mokėti 
pabaudą.

Rusijos piliečiai specialiai užplombuotais 
traukinių vagonais ir autobusais galėtų per Lietuvos 
teritoriją vykti į Kaliningrado sritį ir išjos. 
Kaliningrado gyventojai gautų Lietuvos, Lenkijos ir 
Šengeno vizas “supaprastinta tvarka”.
Birželio mėn. pirmomis dienomis Maskvoje vyko 
Europos Sąjungos vadovų susitikimas, kuriame 
sutarta Rusiją laikyti “rinkos ekonomikos” šalimi. 
Tačiau nors ir pamaloninti tuo nutarimu, kad tas 
kraštas bus laikomas rinkos ekonomikos šalimi, 
Rusijos vadovai įsiuto beveik iki isterijos, kad 
Europos Sąjunga atsisakė leisti rusams be vizų 
važinėti į Kaliningradą ir iš jo. Girdi, visi jų 
pasiūlymai dėl žmonių ir krovinių vežiojimo tarp 
Rusijos ir Kaliningrado Briuseliui buvo nepriimtini. 
Taip griaudėjęs prez. Putinas, o dar griežčiau 
pasisakęs Dūmos vicepirmininkas Lukinas. Jis 
sakė, kad jei Europos Sąjunga nesutinka, tai reikia 
nutraukti visus ryšius su ja. Pasak Putino, Rusijos 
gyventojų teisė susisiekti su savo giminaičiais 
priklausys nuo užsienio valstybių sprendimo, nors 
Rusijai tai gyvybinis reikalas.

Tas rusų reikalavimas duoti jiems koridorių 
susisiekti su Kaliningradu tuojau prikėlė 
prisiminimus apie Dancigo koridorių, kurio 1939 
m. pareikalavo Hitleris. Kai Varšuva atsisakė 
sutikti, tai tasai koridoriaus klausimas buvo viena 
priežastis Antrajam pasauliniam karui pradėti. Kai 
dabar iš Lenkijos buvo pareikalauta duoti tranzito 
koridorių, ta praeitis iškilo visu baisumu, ir 
Lenkijos ministras pirmininkas pasakė, kad jo 
kraštas jokių koridorių neduos, o tai, sako, 
galvojanti ir Lietuva.

Laikomasi tokios nuomonės, kad jei Rusija 
nori, jog jos piliečiai galėtų be pasienio kontrolės ir 
muitinių tikrinimo susisiekti su Kaliningradu, tai 
gali pasinaudoti jūros ir oro keliais. Kartą per 
savaitę ir dabar keltas iš Kaliningrado plaukia į 
Sankt Peterburgą, ir lėktuvai reguliariai skraido.Net 
spėliojama, kad Rusijos reikalavimai yra blefas, 
kuriuo norima prisidengti nuo savo piliečių, nes, 
sako, Lietuvoje dar tebesančios gyvos kalbos apie 
tankus, kurie per dvi valandas pramuš tą koridorių,

bet tos kalbos jau nebegąsdinanČios.Maskvos 
; politikai žino, kad susisiekimas be vizų per Lietuvą 
yra laikinas. Jis įvestas 1995 m. kaip dalis 
valstybinės sienos sutarties, bet jau ir tada Lietuva 
vedė derybas su Europos Sąjunga dėl narystės, ir 
buvo aišku, kad tapus jai nare turės būti įvestas 
Šengeno sutarties rėžimas su vizų reikalavimu. 
Rusija, sako tam atvejui nesirengė. Nekaip atrodo ir 
Kaliningrado srities gyventojų asmens dokumentų 
reikalas. Iš maždaug milijono gyventojų tik apie 
400 tūkst. turi naujo pavyzdžio pasus, o visi kiti 
tebegyvena su raudonais sovietiniais pasais. O kad 
Rusija nesirūpino, kaip bus su tuo susisiekimu 
ateityje, tai dėl to, kad netikėjo, kad taip greit ateis 
tas narystės sprendimas. Manyta, kad Lietuvai 
kliūtis pasidaryti NATO ir Europos Sąjungos nare 
bus Rusijos ligi šiol nepatvirtinta sienos sutartis. 
Vadinasi, Rusija apsiriko.

Lietuva pasistengė iš anksto išsiaiškinti, 
kaip su tais važinėjimais bus, kai ji pasidarys 
Europos Sąjungos narė. Apie praeitų metų vidurį 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis oficialiai pasiūlė, kad ir tada nebūtų 
reikalaujama Šengeno vizų. Kaip ir tikėtasi, 
Briuselis tą pasiūlymą atmetė, tasai diplomatinis 
žaidimas davė geresnius rezultatus Lietuvai negu 
tikėtasi. O apsižioplinę rusai išsigando, kad 
Kaliningrado gyventojams davus tokį specialų vizų 
rėžimą, ta sritis tols nuo Maskvos. Tai Maskva 
pareikalavo, kad būtų be vizų leista per Lietuvą 
važinėti 150 milj. Rusijos gyventojų. Europos 
Sąjungai toks reikalavimas pasirodė tiesiog 
neįsivaizduojamas. Sužinojusi apie tokį 
reikalavimą, Europos Sąjunga Rusijos atstovams 
pareiškė, kad jūs turite 10 milj. pabėgėlių, iš esmės 
sienos nekontroliuojamos, tai laikykitės mūsų 
reikalavimų. Rusija vis delsė, neskubėjo ir tikėjosi, 
kad gaus nuolaidų. Taigi apsiskaičiavo, dar 
derėdamas! su Lietuva ir Lenkija, kol dar nebuvo 
matyt, kad netrukus už jas ims kalbėti ir Rusijos 
reikalavimus tvarkyti Briuselis. Neduoti kokių 
didesnių lengvatų baimė varžė ir Europos Sąjungą. 
Štai Prancūzijoje, o taip pat ir kitose Europos 
kraštuose pradėjo populiarėti profašistinės partijos, 
kurių pagrindinis noras neįleisti į savo kraštus 
svetimšalių, tarp kurių būna nemaža linkusių į 
nusikaltimus, sergančių AIDS, narkotikų platintojų 
ir vartotojų. Ta baimė didelė.

Savo ruožtu vis labiau aiškėja, kad 
Kaliningrado gyventojai, ypač ten gimusi ir augusi 
karta, nelabai linkusi turėti globėją. Jie galvoja net 
kaip tą kraštą pavadinti. Dabar žmonės ir vadina jį 
Kionig (Koenigbergas). O naujas mąstymas vyrauja 
ir Kaliningrado Dūmoje. Polinkis į savarankiškumą 
stiprėja ir dėl to, kad Rusija nevykdo savo pažadų 
dėl investicijų, mokestinių lengvatų. Investicijos 
kaip tik ateinančios iš Lietuvos ir Lenkijos.

K.B.
■
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Hildai Piščikienei - Gedimino ordinas
Hilda Piščikienė gavo laišką, kuriame pranešama, kad jai 

paskirtas Gedimino ordinas.
Hilda yra giedojusi, dainavusi ir šokusi, darbavusis 

organizacijose, bet 1990 metais pasiėmė vykdyti didžiulę misiją - 
tvarkyti tada įsteigtą Vaikų fondą Lietuvos vaikams pagelbėti. Daug jai 
pasisekė per tą fondą padaryti. Vien tas faktas, kad fondui pasisekė 
surinkti 216.194 svarų aukų, gana vaizdžiai liudija apie darbo 
rezultatus.

Gedimino ordinas yra atžymėjimas, kad ji atsidėjusi dirbo 
Lietuvai, ir padėkos ženklas.

K.B.

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS

Aukos:

Iš likviduotos Lietuvių Socialdemokratų
Partijos Didžiojoje Britanijoje £ 323.60
“Vyties” klubo narių, Bradfordas £ 100.00
R.Seniunas, Londonas £ 50.00

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas
Fondo sekretorė

Britų — Lietuvių Vaikų fondui
PADĖKA

Respublikinė Vilniaus Universitetinė vaikų ligoninė ir I - mas 
reanimacijos intensyvios terapijos skyrius nuoširdžiai dėkoja už 
suteiktą finansinę paramą 3009,00 Lt. (535,00 GBP). Dėka jūsų 
dovanotų pinigų intensyvios terapijos skyrius įsigijo infuzinių tirpalų 
šildytuvą, kuris yra būtinas sunkiai sergančių vaikų gydymui. Dėka jūsų 
dovanotos įrangos vaikai greičiau sveiksta, trumpėja jų buvimo laikas 
intensyvios terapijos skyriuje.

Gydytojai ir sunkiai sergančių vaikų tėveliai labai dėkingi už jūsų 
kilnius darbus.

Te padeda jums Dievas jūsų kilniuose darbuose.
f ‘-t’'. i / • r-i . . p

Nuoširdžiai

Respublikinė Vilniaus Universitetinė
Vaikų ligoninė

‘ *' *. z ■ '' - r . '

Padėka geriems 
ponams iš Londono

Labai ačiū už gražius rūbus 
man ir sesutėms. Tėtis mažai 
uždirba, mūsų mama serga. 
Vasarą būsim pasipuošę.

' •.O'' • i. f ?

5 vaikų šeima iš Vilniaus 
rajono

Baigtas leisti didysis 
“Lietuvių kalbos 
žodynas”
Lietuvių Kalbos institutas baigė 
leisti akademinį “Lietuvių 
kalbos žodyną”-dabar išėjo 
paskutinis dvidešimtasis to 
žodyno tomas.
Visi 20 žodyno tomų sveria 
beveik 40 kilogramų ir turi apie 
20 tūkstančių puslapių, ir juose 
yra apie pusė milijono lietuvių 
kalbos žodžių.
Dabar žadama leisti elektroninę 
šio žodyno versiją. Kadangi 
žodynas ėjo ilgesnį laiką, tai tas 
darbas neišvengė ir kai kurių 
kliūčių. Pasirodžius antram 
tomui, kuriame buvo žodis 
“draugas”, garsusis Enrikas 
Zimanas surado prie ko 
prikibti, dėl to tas tomas buvo 
sulaikytas ir sunaikintas ir 
turėjo būti spausdinamas iš 
naujo. Pasirodo, ten buvo ir 
toks sakinys:”Draugas kaip 
šūdas”. Perspausdinti teko ne 
tiek dėl to, gal ir nelabai 
cenzūriško paskutinio žodžio 
sakinyje, bet dėl pirmojo. 
Zimanas išaiškino, kad žodžio 
aptarime draugas negali būti 
lyginamas su tuo 
mėšlu.Sovietinės okupacijos 
metais nebuvo uždrausta leisti 
žodyną, bet ano meto ženklai 
aiškiai matyti. Štai Dievas 
turėjo būti rašomas mažąja 
raide, ir daug kur žodžių 
pavyzdžiai teko paimti sakinių 
iš Lenino raštų, nors ir lietuvių 
kalbos nemokėjo.(k.a.)

6



Europos Lietuvis Nr.9 7 puslapis

Meno pasaulyje

Lietuvaitė pianistė-
Martyna Jatkauskaitė

Martyna Jatkauskaitė gimusi liepos 7 d. 
1984 metais. Pradėjo mokintis groti pianinu 
būdama penkių metų. Pirmosios jos pamokos buvo 
Vaikų Muzikos mokykloje pas mokytoją 
L.Petrauskienę. Būdama penktoje klasėje pradėjo 
lankyti J.Naujalio Muzikos Gimnaziją, kur ir dabar 
mokosi Birutės Kumpikienės klasėje. 1999,2000 ir 
2002 Martyna gavo padėką nuo Lietuvos 
Prezidento už gerą pasirodymą ir laimėjimus 
internacionaliniuose konkursuose.

Pianistės pasiekimų trumpa apžvalga: 
1994 Nacionalinis B.Dvariono Konkursas, Lietuva. 
Laureatė.
1997 Internacionalinis Karlo Čemi Konkursas, 
Praga. 4 vieta.
1998 Internacionalinis Pianistų Konkursas. 
“Konzertum 98” Graikija. 1 vieta
1999 Internacionalinis Pianistų Konkursas “La 
Muse” Italija. 3 vieta.
2000 “Liudmila Knezkova-Hussey” Kanada, 
Specialus prizas.
2000 Internacionalinis konkursas “Roma 2000”, 
Roma. 1 vieta.
2001 Internacionalinis S. Vainiūnas Pianistų 
Konkursas. Vilnius. 1 vieta.
2001 Internacionalinis “pro-Piano Romania”, 
Bukareštas. 1 vieta.

2002 Koncertų Turas Anglijoje

Penktadienį, liepos 19 d.
Bracknell Forest Music Society
8.00 p.m. koncertas įvyks South Hill Park, 
Bracknell, Berks.
Sekmadienį, liepos 21 d.
Norden Farm Centre for the Arts
12.00 p.m. Lunchtime Concert, Norden Farm, 
Maidenhead.
Antradienį, liepos 23 d.
Guildford Music Festival
13.00 p.m. Lunchtime Concert, United Reform 
Church, Portsmouth Rd.

Išsamesnė informacija teikiama:
Andrian Tuck, New Bam, Egdean, Pulborough, 
West Sussex6 RH 20 1 JX7
Tel/Fax/Ans.: - 01798-865101

Levas Tolstojus ir Lietuva
“Europos Lietuvio” 1984 m. Nr. 10 

straipsnyje “Levas Tolstojus ir Lietuva” rašo 
J.Budreika, tokiu slapyvardžiu pasivadinęs 
žurnalistas, vertėjas, poetas įsakas Kaplanas, buvęs 
“Sovietskaja Litva” literatūrinio skyriaus 
redaktorius, kalėjęs Liublankoje Maskvoje, 1980 m. 
Atsidūręs Olandijos Amsterdame, ten iš olandų 
suorganizavęs chorą “Daina” ir per jį populiarinęs 
lietuviškas dainas Europoje, JAV, Kanadoje. 
I.Kaplanas suorganizavo Lietuvių bendruomenę 
Olandijoje. Jis gimęs 1908 m., o mirė Olandijoje. O 
kaip ištrauka rodo, jis rašo štai ką:

Amsterdamo slavistų ir sovietologų 
diskusinė bendrija “B.E.S.E.D.A.”, šiaip retokai 
svarstanti Pabaltijo klausimus, savo pirmajame šių 
metų susirinkime išklausė pranešimą “1812- jieji — 
Vingio balius” Pranešėjas I.Kaplanas iš to romano 
skirsnio padarė išeities tašką, apžvelgiant Levo 
Tolstojaus santykius ir sąlyčius su Lietuva. Jis 
pirmiausia paminėjo, kad Tolstojų prosenelis buvo 
Indris (Intrius), ir dabartinės Tolstojų kartos 
atstovas Borisas Tolstojus patvirtino JAV rusų 
emigrantiniame “Naujame Žurnale” prof. 
Augustino Voldemaro mokslinę teoriją, kad 
karvedys, atvedęs 1335 metais į Černigovo žemę 
3000 karių palydą, buvo kunigaikščio Algirdo 
sūnus, pravoslaviškai pakrikštytas Leontijumi. 
Pravardę “Indrius”, reiškiančią “Šernas”, jis įsigijo 
už nepaprastą narsą. Černigovo djakai -raštvedžiai 
išvertę ją lenkiškai “dzik”, bet kai Indriaus - 
Leontijaus proanūkis turėjo gauti iš didžiojo 
kunigaikščio Vosyliaus Neregio pavardę, naujieji 
vertėjai, suprato tą užrašą kaip vokišką “diek”, 
storas, drūtas, ir tuo būdu Levas Nikolajevičius 
paveldėjo iš savo garsingos šeimos pavardę 
“Tolstojus” - “Drūtasis”.

Augustinas Voldemaras / 1883 -1944 Sovietijoje/. 
Politikas, visuomenininkas, ministeris pirmininkas. 
Anglijos 24-asis Tolstojaus palikuonis, kaip rašė 
“Literarūra ir menas” buvo Oxfordo universiteto 
istorijos profesorius.

M.Barėnienė

: V.

■ K
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Metinių ataskaitų pakeitimas, 
o ar tai sąmoningas 
piktnaudžiavimas ?

Pereitame DBLS Visuotiniame 
Suvažiavime (2002.5.4) vienos narės iškeltas 
klausimas tiesiog perblokštė mane. Ta narė 
užklausė kodėl buvo išmokėta £17,644 mano 
žmonai, p. Gail Gedmintienei už atseit “goods and 
services”, ryšium su nesenai baigtu Sodybos 
remonto projektu. Pasirodo, kad jos buvo klausta 
apie tai kitos E.L. skaitytojos kuri nepriklauso 
Sąjungai. Greitai perskaičius tą sakinį LNB 
Ataskaitų “Transaction With Directors” skyriuje 
supratau kodėl šis klausimas buvo iškeltas. 
Pridėtas sakinys matytinai buvo sąmoningai 
sukurtas iškelti abejonę, kad kas nors blogo buvo 
padaryta. Kad būtų sėkmingas užsimojimas cituoja 
tos narės klausimą.

Konstatuoju faktą, kad netik sakinys 
nefaktiškas ir neteisingas, bet jis buvo pridėtas 
po to kai buvo Valdybos priimta 2002m. metinė 
LNB ataskaita.

Įstatymai reikalauja, kad visi išmokėjimai 
Direktoriams ir jų tiesioginiams šeimos nariams 
būtų aiškiai nurodyti kiek ir už ką buvo mokėta. 
Tad, visai teisingai buvo rašyta, kad man buvo 
mokėta už projekto valdymo darbus. Valdyba matė 
ir sutiko su juodraščiu kuriame nebuvo to sakinio 
apie mano žmoną. Šis sakinys, “In addition, his 
wife was paid £17,644 for goods and services also 
relating to refurbishment of the same property”, 
buvo vėliau pridėtas be mano žinios.

Yra trys labai svarbūs faktai kurie turi būti 
tiksliai išaiškinti:
1. Tie “Goods and Services” buvo baldai 
parūpinti projektui per žmonos firmą, Ring O 
Roses. Jokio “Services” nebuvo teigta. Šitie 
parūpinti “goods” buvo DUCAL firmos pušies 
baldai. Skaitoma, kad jų pušies baldai yra 
geriausios kokybės šiame krašte. Jie buvo žmonos 
parūpinti taip vadinamu “Trade Discount” 
kainomis. Tai reškia, kad Bendrovė sutaupė 
maždaug £12,600 palyginant su normalia kaina 
parduodant kitiem viešbučiam. Gail jokio pelno 
neėmė. Be to, ji paaukojo net 5 pilnas dienas 
išaiškinant reikalavimą, kokybę, skaičių kiekvieno 
baldo, 1.1. Net neėmė jokio peno už išeikvotą 
benziną, telefono kainas bei kitas išlaidas. Visa tai 
galima patvirtinti pas LNB auditorių TRAVISS & 
CO. Reikalui esant perduosime jam visą bylą.

2. Klausimas kyla, kodėl ataskaitoje nebuvo 
įrašyta, kad DBLS Valdybos Pirmininkės Vidos 
Gasperienės sesers Dalės Vainoriūtės firmai, 
“Designs by DALA”, buvo išmokėta £15,030 
projekte už “goods and services”? Tai buvo už 
darbą, užuolaidas, lempas, t.t. Šiame darbe 
tinkamas pelnas buvo paimtas. Jei mano žmonos 
firma buvo įtraukta į tą “Transaction with 
Directors” skyrių, tai p. Gasperienės sesers firma 
turėjo irgi būti įtraukta.
3. Sakinys apie žmonos baldų pristatymą 
buvo pridėtas po to kai jau buvo Valdybos priimta 
LNB Ataskaita. Kiek suprantu tai buvo Jono 
Podvoiskio, LNB Finansų direktoriaus atsakymas į 
buhalterio keltą klausimą apie dar kitą panašų vardą 
į projekto vadovą. Jonas Podvoiskis parašė ir 
patvirtino pakeitimą.v 

Sis jo veiksmas iškelia tris rimtus 
klausimus jam, LNB Pirmininkui Jarui Alkiui, ir 
kitiem valdybos nariams mačiusiems šį pakeitimą.

3.1 Kodėl pakeitimas nebuvo vėl pristatytas 
pilnai Valdybai patvirtinti?

3.2 Kodėl nebuvo pilnai išaiškinta kuriam 
tikslui buvo pirkti tie “goods”? Taip kaip 
yra išaiškinti mano atveju.

3.3 Jokio “Serviso” nebuvo duota. Tad, kodėl 
klaidingai rašo, kad buvo?

3 A Kodėl nerašo apie kitus Direktorių šeimos 
narius kurie dirbo projekte?

Čia jau ne be šposas. Kai tokie dalykai 
darosi tai labai aišku kodėl mes negalime sugyventi 
tarpusavyje. Užtat, turbūt, vis mažiau ir mažiau 
žmonių randame kurie kokiu nors būdu nori 
prisidėti prie visuomeninės veiklos.

Mums yra duota suprasti, kad LNB 
Metinės Ataskaitos bus oficialiai pakeistos 
Companies House bylose. Bus tiksliai paaiškintas 
visas reikalas. Mums bus duota žinoti rezultatus. 
Pakeitimas turėtų įtraukti ir kitus Direktorių šeimos 
narius. Mes reikalaujame, ir tai buvo prižadėta 
DBLS Pirmininkės Vidos Gasperienės, pilno 
Valdybos raštiško atsiprašymo.

Ar čia sąmoningas piktnaudžiavimas 
Britanijos Companies Act kas liečia išmokėjimus 
Direktoriams, ar tik mėgėjų Direktorių 
nesupratimas įstatymų ir jų tikslios reikšmės bei 
atsakomybės, nesvarbu. Rezultatai lieka tie patys - 
labai demoralizuojantys ir visiškai žalingi.

Vladas ir Gail Gedmintai
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LIETUVA

Kas ant kitų sako - ant savęs pasisako
Ir mane Lietuvoje pasiekė “Europos Lietuvio” 7-asis numeris 

su įžeidžiančiais ir piktais p.p. Barėnų straipsniais.
Gaila, kad žmonės, apie kuriuos galvojau, kaip apie Didžiosios 

Britanijos lietuvių metraštininkus, faktus aukoja dėl aklo noro kitus 
pažeminti ir sumenkinti. Gal reikėjo prieš rašant p. Barėnui pabandyti 
prisiminti Lietuvių namų Freeland Rd. pardavimo istoriją ir kreiptis 
pirmoje eilėje į pardavimo iniciatorę V.Juraitę, kitus tuometinės 
valdybos narius, kurių balsų dauguma nulėmė sprendimą. O ne 
užsipulti tą, kuris balsavo prieš ir ragino nedaryti skuboto sprendimo.

Bet turbūt labai jau saldu buvo įgelti Jarui, kuris be jokio 
atlyginimo paskyrė gyvenimą lietuviškai ir skautiškai veiklai (žinant, 
kad už jūsų darbą buvo mokama iš tos pačios valdybos pinigų).

P.p.Barėnai, jūs su didžiuliu pasimėgavimu šaipotės iš visų, 
ironizuojate bet kokį kito žmogaus darbą ar apsisprendimą ir kažkodėl 
manote, kad viskas, ką darote jūs yra idealu, verta garbinimo ir 
įvertinimo.

Juk žmonės nesijuokė iš jūsų knygų ir straipsnių, 
nepasakė:”nerašykit, Barėnai, nerašykit”, nesišaipė kai K.Barėnui buvo 
įteiktas Gedimino ordinas. Tas pats Jaras ieškojo salės, organizavo 
garbingo apdovanojimo įteikimą ir paminėjimą.

O jūs kažkodėl manote, kad jums galima juoktis net iš 
Valstybinio apdovanojimo. Pagal jus, tik Barėnui jis buvo pelnytai 
įteiktas, o kitiems “užkabintas” - ir tiek...

Ar nepagalvojate, kad taip įžeidžiate ne tik visus, kuriems buvo 
įteiktas Valstybinis apdovanojimas, bet ir tuos, kurie jį skiria, 
menkinate pačią vaistybę.

Bet, kaip pas mus sakoma: kas ant kitų sako — ant savęs 
pasisako.

Z.Alkienė

Paaiškinimas

Lietuvių Namų Bendrovės direktorių valdyba atsiprašo Gail 
Gedmintas dėl nesusipratimų kurie iškilo ataskaitos pristatymo 
laiku LNB suvažiavime gegužės mėn. 2002 metais.

Reiškiame jai padėką įjos įnašą į Sodybos remontus. Kas liečia mano 
sesers Dalios Vainoriūtės įnašą į Sodybos remontus, detalės buvo 
pristatytos projekto vadybininko Vlado Gedminto “Europos Lietuvyje” 
ir “Lynes” balandžio mėn. 2001 metais. Tikrumoje, skaitytojams buvo 
pristatomi reguliarūs pranešimai apie Sodybos einamuosius remonto 
darbus.
Kad ji yra mano giminaitė ir to nebuvo pristatyta LNB ataskaitose, šis 
apsileidimas buvo direktorių klaida ir auditoriams Messrs Traviss yra 
pranešta apie šį reikalą.
LNB direktorės pareigas ėjau iki birželio 2001 metų, tai teko smulkiau 
matyti koks sudėtingas buvo Sodybos remonto projektas. Sunku buvo 
visus, visur ir visada patenkinti bet kokiais darbais ar reikalais. Tuo

atveju buvo sugaišta daug 
reikalingo laiko. Vladas 
Gedmintas paimdamas šį darbą 
stengėsi, pagal jo sugebėjimus, 
padaryti kuo geriausiai, ir už 
tuos įnašus turime pareikšti jam 
padėką.

Vida Gasperienė

escsca
Direktoriai patvirtino
ataskaitas, bet su pataisomis ir 
su klausimais. Paskutinį turinį 
patvirtinau aš, kaip sekretorius 
ir kopijos buvo pasiustos laiku 
prieš suvažiavimą. Visi “EL” 
skaitytojai gavo po kopiją, kas 
buvo pranešta valdybos 
posėdyje balandžio 20 d., 
kuriame dalyvavo ir Vladas 
Gedmintas.
Vėliau dėl sakinio reikšmės 
buvo vienos moters klausimas 
man telefonu. Atsakiau, kad tai 
buvo baldų pirkimas, kuris 
sutaupė LNB daug pinigų, 
pravestas per Gail 
Gedm intienės firmą. O pagal 
įstatymus, tą reikia pranešti 
ataskaitose. Po kiek savaičių tas 
klausimas buvo iškeltas 
suvažiavime.
Kodėl tas klausimas yra toks 
jautrus man neaišku. Vlado 
Gedminto laiškas padeda man 
suprasti kaip jis gali būti 
išverstas į kaltinimą. O aš 
matau jį beveik kaip padėką, 
kuriam pridėčiau didelį ačiū, 
kad bendrovei ir bendruomenei 
buvo tiek padėta.
O dėl mano asmeniško 
įsivėlimo aš norėčiau iš anksto 
pranešti. Asmuo, kuris buvo 
pakviestas dėl Sodybos biznio 
plėtimo ir buvo apmokėtas už 
jo kelionės išlaidas, tai yra 
mano brolis Povilas 
Podvoiskis. Yra laiko paruošti 
klausimą apie tą kitam 
suvažiavimui.

Jonas Podvoiskis 
LNB sekretorius ir finansų 

direktorius
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Kaltinimai dėl to, ko nėra
Ponia Elena Vainorienė “Europos Lietuvio” Nr.8 tvirtina, kad 

M.Barėnienė savo straipsnyje “Labai slaptai-arba niekam nesakyk” 
(Nr.7) pasakiusi savo nuomonę apie ordinus, kurių vieną gavo ir jos 
duktė DBLS pirmininkė Vida Gasperienė.

Skaičiau tą straipsnį ir niekur jame neradau, kad Marija būtų ką 
nors sakiusi apie tuos ordinus, kurį vieną gavo ir jos dukra. Gavo, tai 
apie tuos Marija ir nesiruošė ką nors sakyti ir nesakė. Ji tik sakė, jog 
viskas slepiama, net ir tai, kad ambasadorius J.V.Paleckis buvo. Tai iš 
kur ištraukėt tą savo nuomonę, kad Marija pasisakė ką nors dėl tų trijų 
ordinų? Toks kaltinimas dėl to, ko nėra, juk yra šmeižtas.

Tą patį galiu pasakyti ir dėl laiško baigiamojo sakinio 
“p.Barėniene nepavydėk”, nes jos dukra Vida ilgus metus rūpinasi ir 
daug skiria laisvo laiko Lietuvos labui.
Ką čia tamsta sugalvotais kažkokiais įtarinėjimais įžeidinėjate ją, kad 
pavydi! Kam pavydi ir ko! Ar norite prilipdyti dar vieną šmeižtą?

1981 m. tuometinis “Europos Lietuvio” redaktorius J.Vilčinskas 
net Amerikoje ieškojo, kas padėtų pašmeižti Barėną, kai jie pajudino jo 
pilsudskininkų-federalistų lizdą. Neradęs pajėgesnių šmeižikų, tai nors 
Barėnienei pašmeižti surado paslankų bernelį (gerai apmokomą), kuris 
sutiko pasirašyti “senu nariu” ir sudarė visą krūvą šmeižtų, net, girdi, ji 
bus pagaminusi tą paskvilį “Destroy the worm”, kuris gaudė kagėbistus 
Lietuvių namuose. J.Vilčinskas ir Centro Valdyba ir visi gerai žinojo, 
kas tą paskvilį pagamino. Ne, ne M.Barėnienė. 1984 m. Centro valdyba 
dėl to atsiprašė Baronienės.

Marija atkentėjo už mane tada taip, kaip ir dabar dėl p. 
E.Vainorienės rašymų. “Senam nariui”, tam berneliui sumokėjo, o 
p.E.Vainorienei nereikėjo mokėti. E.Vainorienė apgailestauja, jog 
M.Barėnienė nežinojo, kad ordinai atėjo ne iš Londono, o iš Lietuvos. 
Žinojo, ponia, ir gal kada pasakys, kaip ten kas buvo.

Dar p. E.Vainorienė kelia Marijai tokį provokacinį klausimą 
:...”bet ką Jūs padarėte?” Tuo klausimu labai gerą progą man davėte 
atsakyti. Niekada nesipratinęs ir nemokėjęs sakyti viešų prakalbų, tai 
jokiomis progomis to nesu pasakęs apie Mariją. Jei ponia nežino, ką 
Marija padarė, tai čia vienam žmogui nepradėsiu visko vardinti. Tik 
tiek labai trumpai pasakysiu, kad Marija yra inteligentiška, teisinga, 
viskam labai jautrus žmogus, net ir grindimis ropojančiam vabalėliui. 
Visapusiškai talentinga, savo tapyba, rašymu, kultūrinių renginių 
organizavimu, lietuvių kultūros pažinimu ir savo to žinojimo 
panaudojimu kur reikia išsiskiria iš visų.

Savo talentais ir jautrumu retas žmogus, ir ji yra mano 
gyvenimo meilė ir šviesa.

Dėl aiškumo dar čia pridėsiu, kad 1991 m. DBLS Centro 
valdyba siūlė jai garbės nario vardą užjos labai plačiai ir gausiai dirbtą 
kultūrinį darbą, nors jau visas dešimtmetis buvo praėjęs, kai ji 
pasitraukė iš tos organizacijos. Ji atsisakė priimti tą vardą. 
Darbuodamasi visada jausdavosi laiminga, kad gali įsiterpti į tą didžiulį 
draugišką veiklių Britanijos lietuvių moterų būrį.

Iš viso man kyla klausimas, kodėl p. E.Vainorienė panoro 
viešai apšmeižti Mariją, neturėdama jokių argumentų. Sakau, ar nebus 
tik pagrindą davęs su realybe nesusijęs pagalvojimas, kad Marija gal 
nori tuos dabar paskirtuosius ordinus atimti iš jų ir atiduoti jos 
išvardintiems asmenims? Taip galvoti nėra jokio pagrindo. Tie, kuriuos 
Marija išvardino, yra lietuviams nusipelnę, ir štai Hilda Liūdžiūtė- 
Piščikienė jau gavo ordiną už savo didžiulį darbą kaip Vaikų Fondo 
rūpestinga vadovė. Marija ir aš džiaugiamės, ir nemanau, kad kas nors 
galėtų jai pavydėti. O tokių nusipelniusių, žinoma, yra ir daugiau (pvz.

M.Gelvinauskienė, V.Jurienė, 
K.Bliūdžiuvienė ir kt.) Jei dar 
kam nors paskirs, ačiū bus, ir 
nieko dėl to nešmeišime.

Tamsta, p. Vainoriene, 
sakote, skaudu dėl to, ko 
Marija neparašė, o jai ir man 
skaudu dėl to, ką Jūs parašėte.

Norėčiau truputį 
pasisakyti ir dėl p Elenos V. 
straipsnio “Mano nuomonė”. 
Nors ten pavardė nėra minima, 
bet pradžioje įrašytas mano 
straipsnio pavadinimas. 
Kalbant dėl J.Alkio, reikia dar 
kartą pasakyti, kad jis vis 
būtinai norėdavo būti 
pirmininku ir, tą vietą 
turėdamas, vis, būdavo, sėdi 
ant tvoros, norėdamas visiems 
įtikti. O svirdinėdamas į vieną 
ir kitą pusę su visomis savo 
valdybomis, kuriose yra buvęs 
ir K.Tamošiūnas, ir 
V.Gasperienė, ir A.Vilčinskas, 
subankrutino Nidos spaustuvę, 
Lietuvių namus (Ladbroke 
Gardens), o perbėgdami į naują 
komandą, tik pagreitino 
Lietuvių namų Freeland Rd. 
pardavimą.
Plačiai rašiau išeivijos spaudoje 
apie mūsiškes bėdas(Tėviškės 
Žiburiuose, Dirvoje, Pasaulio 
Lietuvyje), ir nusibodo. 
Nesuprantate-nesupraskite.
Pardavėte vienus Lietuvių 
namus, pardavėte kitus ir dar, 
kaip buvo rašyte, papiginta 
kaina, žinoma, ne savus, o 
visuomeninius.
Nesiteisinkite,neprikaišiokite ir 
nelaukite jokių patarimų, nes jų 
niekada ir nenorėjote. Ir 
patarimai, kai slaptai kas 
parduodama, galėtų būti 
pasakomi tik tada, kai jau 
šaukštai po pietų. Štai 
sužinojome, kad savivaldybei 
spaudžiant apleistus namus 
LNB pirm. K.Tamošiūnas 
būtinai parduos, nes nėra 
pinigų remontui. Iš kur jų bus, 
jei dešimtys tūkstančių sukišta į 
“Europos Lietuvio” kišenę, 
oficiali prenumerata ir

Tęsinys 11 psl.
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(10 psl. tęsinys)
to laikraščio viena metinė prenumerata-173 svarai (40 sv. Oficiali 
prenumerata ir 40.000sv. Bendrovės parama).

O tų dalykų visuomenė ligi tol nežinojo. Jei kas privataus 
asmens ar angliškos bendrovės turtą taip tvarkytų, tai turbūt kalėjime 
atsirastų ar nors būtų gėdingai pašalinti.

Ir dabar tasąi Sodybos remontas. Net 850.000 svarų. Maždaug 
tiek, kiek numatyta 10 Downing Street remontui, ministro pirmininko ir 
centrinės valdžios rūmų. Gražu! Baisiai gražu! Sodybos remontas, 
rodos, dar net nebaigtas.

O to visuomeninio turto bankrotas vykdomas nuo 1983 metų.
Be kita ko, skaitytojai tikriausiai bus pastebėję, kad Marija ir aš 

po šiek tiek bendradarbiaujame “Europos Lietuvyje”. Tačiau kaip 
galima bendradarbiauti, jei net tokiais atvejais, kai nė žodžio dėl 
ordinus gavusiųjų nebuvo pasakyta, bet Marijai tuoj drebiamas šmeižtas 
ir dar ne vienas. Tokiomis sąlygomis talkininkavimas laikraščiui tiesiog 
neįmanomas.

K.Barėnas

Neskelbk netiesos mielas Kazimierai....
Kazimieras Barėnas “Europos Lietuvyje” 2002 m. gegužės 

20 d. nutarė pasišaipyti iš mano sugrįžimo į Lietuvą, ir kaip jau jam 
Į priimta, patiekti skaitytojams eilę klaidingų ir mane šmeižiančių 

išvedžiojimų, kurie neatitinka tiesos.
I Nuo pat atvykimo į Angliją 1947 m., sugrįžimas į Lietuvą man
Į buvo mano gyvenimo tikslas ir yra labai privatus ir asmeninis reikalas.
Į K.Barėnas sumanė iš to pasijuokti ir kartu palydėt savo
|; išvedžiojimus su nepagrįstais kaltinimais ir prielaidomis, kas yra virš 
| nachališkumo ir ko aš negaliu priimti.
I K.Barėnas nėra Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos narys
Ii ir man, kaip ilgamečiam jos pirmininkui, nėra reikalo aiškintis dėl tų 
I pareigų. Visiems jos nariams yra aišku, kad jie rinko valdybas ir jos 
I vadovavo Sąjungai, o ne pirmininkai ar kokie nors valdovai. Sąjunga 

buvo ir yra bendruomeninė ir demokratinė organizacija, o ne kokia nors 
diktatūra su vadu priešakyje, kaip kad bando ją pristatyti K.Barėnas.

Lietuvių namų akcinė bendrovė/ LNB/ yra atskiras ekonominis 
vienetas, kuris rūpinasi Lietuvių namų, Sodybos ir spaudos reikalais. 
Būdamas bendrovės akcininku jis turėtų žinoti, kad ir bendrovė renka 
savo metiniame suvažiavime direktorių valdybą, kuri išsirenka sau 
pirmininką ir visi sprendimai daromi pagal balsų daugumą, o ne 
pirmininko įsakymu. Kai buvo prieita prie Lietuvių namų Ladbroke 
Gardens pardavimo, 1996 m. sausio mėn. 6 d. Nottinghame, buvo 
sušauktas akcininkų suvažiavimas. Jame buvo gautas akcininkų 
pritarimas ir namai buvo parduoti su sąlyga — nupirkti kitus mažesnius 
paliekant lėšų Sodybos remontui. Kas ir buvo padaryta. Nemanau, kad 
šiandiena būtų galima kaltinti tuometinį LNB valdybos pirmininką.

Įvyko kitaip su Freeland Rd. namais. Jie buvo parduoti be v
akcininkų suvažiavimo pritarimo. Čia buvo daugumos direktorių 
sprendimas su kuriuo nesutikau.

Ir netiesa, p. Kazimierai, kad aš tik dabar, išvykdamas į 
Lietuvą, pasidariau išvadą, kad tai buvo klaida ir tragedija mūsų 
bendruomenei.

Protestuodamas prieš tokį Lietuvių namų pardavimą 1999 m. 
lapkričio 11 d. atsistatydinau iš DBLS valdybos pirmininko pareigų ir 
čia tamsta vėl klaidini visuomenę sakydamas, kad aš sudariau sąlygas 
ateiti į valdybą norėjusiems parduoti tuos namus. Akcininkai ir

Sąjungos nariai išrinko 
valdybą, tokia buvo jų valia. 
K.Barėnas tokiu pasisakymu 
užgauna suvažiavimą, o gal net 
duoda suprasti, kad rinkimai 
buvo suklastoti.

Panašius klaidinimus 
tamsta darei ir praeityje 
rašydamas ne tik į “Europos 
Lietuvį”, bet ir į užsienio 
lietuvių spaudą mesdamas 
neteisingus kaltinimus
daugeliui iš mūsų veikėjų, jų 
tarpe J. Vilčinskui, Z.Jūrui, 
Vl.Dargiui, V.Gasperienei, man 
ir kitiems, tuo suteikdamas tam 
tikros medžiagos tavo 
straipsnių platintojams
Londone. Štai tame pačiame 
puslapyje rašai, kad čia “Ne 
mes siunčiame...”. Čia, žinoma, 
paliksime patiems skaitytojams 
apsispręsti.

Kas link kitų K.Barėno 
išvedžiojimų apie mano 
grįžimą į Lietuvą ir užmetimų 
dėl pasitraukimo iš kažkokios 
man nežinomos kovos, dėl 
susidėjimo su vienais ar kitais, 
dėl ilgo valdymo, dėl darbo 
grupės, na ir dėl baldakimų ir 
kitų pletkų, čia jau jo, kaipo 
rašytojo, minčių klajojimas ir 
tam tikrų fantazijų kūrimas. Juk 
praeity panašiom temom 
rašydavo ir pats sau...Taip, 
visaip būdavo

Laikas . bėga ir reikia 
sutikti, kad buvo padaryta 
klaidų. O daugumoje dėl to, 
kad paskutinio Sąjungos ir 
Bendrovės veiklos dešimtmečio 
bėgyje pergyvenom daug 
nesutarimo ir ginčų valdybose, 
prie ko prisidėjo ir panašūs į 
K.Barėno straipsniai spaudoje.

Gal kada nors turėsime 
progą paskaityti ne apie 
fantazijas ir apie neigiamus ar 
netikrus įvykius Britanijos 
lietuvių bendruomenėje, bet 
apie teigiamus ir naudingus 
įvykius ir darbus, kuriuos atliko 
Sąjungos veikėjai. O tų darbų 
juk buvo daug tik tamstai, 
mielas Kazimierai, jie turbūt 
neįdomūs.

J.Alkis
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Mirė rašytojas 
Jurgis Jankus

JAV — bėse birželio 12 d. mirė 
ten gyvenęs rašytojas Jurgis Jankus, 
gimęs 1906 m. Biliūnuose, Kėdai
nių apsk.

Lietuvoje mokytojavo, o tuo pat 
laiku parašė ir išleido romanus 
“Egzaminai” ir “Be krantų”. Tačiau 
ilgiausiai gyveno svetur, kur dirbo 
fabrikuose ir daugiausiai sukūrė. 
Karo meto baisybes jis pavaizdavo 
romane “Naktis ant morų”. Po to 
sekė “Pirmasis rūpestis”, “Paklydę 
paukščiai”, “Namas geroj gatvėj”, 
“Po raganos kirviu”, “Senas karei
vis Matatutis”, “Anapus rytojaus”, 
pasakojimų knygas “Užkandis”,“Ir 
nebepasimatėm”, “Kol esu čia”, 
“Paparčio žiedas”, “Klajojančios 
liepsnos”, pora dramų.

Pastaraisiais metais rašytas jo 
knygas išleido Lietuvos leidyklos, 
nes svetur nebėra leidėjų.

Paskutinėmis žiniomis J.Jankus 
tik neseniai baigė rašyti romaną 
“Pušis”. Apie tą kūrinį būdavo kal
bama ir rašoma jau seniai, bet pasi
rodo, kad jis buvo nebaigtas rašyti. 
Dabar jį sudaro 900 ranka rašytų 
puslapių.

Jurgis Jankus žinomas kaip pui
kus pasakotojas ir išradingas litera
tūros meistras.

K.B.

SKAUTŲ STOVYKLA
VYKS

SODYBOJE

LIEPOS 27 - RUGPJŪČIO 3 
DIENOMIS

Išsamesnė informacija teikia
ma:

v*

Vincent O'Brien, Sv.Kazimiero 
Bažnyčia, Londonas.

A+A 
Mindaugas Kaulėnas

Pasiekė žinia iš JAV, kad balan
džio 27d. mirė Mindaugas Kau
lėnas.
Jis buvo 64 metų ir gyveno Am
herst MA. Paliko žmoną, dvi 
dukras, du sūnus ir tris anūkus. 
Mindaugas, kartu su broliu Ge
diminu ir tėvais Stefanija ir Al
girdu Kaulėnais atvyko į Angliją 
1947m. ir gyveno Londone. Jo 
tėvas Algirdas stipriai 
reiškėsi visuomenėje, priklau
santis DBLS centro valdyboje ir 
taip pat trumpam redagavo tuo
metinį “Britanijos Lietuvį” (da
bar “Europos Lietuvis”).
Mindaugas aktyviai dalyvavo 
skautų veikloje, šoko tautinius 
šokius. Baigė Londone Univer
sitetą su daktaratu iš zoologijos. 
Apsivedė Londone (žmona an
glė). Vestuvės buvo Lietuvių 
Namuose, Ladbroke Gardens.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptveriįonas.freeserve.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 val.angliškai. 
11.00 vaL tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.v
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

Kartu su tėvais ir broliu emigra
vo į JAV ir dirbo Massachussets 
State Universitete, Amberst, kur 
pasiekė profesoriaus postą. Jo 
brolis Gediminas gyvena Chica- 
goje. Tėvai Stefanija ir Algirdas 
Kaulėnai mirė JAVS’e.

AV/VG
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