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Lietuviai veržiasi i 
Amerikos valdžią

/Iš Lietuvos radio žinių/
Šių metų lapkričio mėnesį bus 

renkamas Amerikos prezidentas, 
trečdalis Kongreso arba Senato, dalis 
Atstovų Rūmų, taip pat įvairūs kitoki 
valdžios organai. Į kai kuriuos jų 
kandidatuoja ir lietuvių kilmės 
amerikiečiai. Ryškiausias kandidatas 
Illinois kongresmanas Ričardas 
Durbinas, kurio močiutė gimusi prie 
Tauragės ir kuris visuomet pabrėžia 
savo lietuviškas šaknis.

Kongresmanas Durbinas šį kartą 
kandidatuoja nebe į Atstovų Rūmus, 
o į Senatą, tikėdamas laimėti pasi
traukiančio senatoriaus vietą. Į Senatą 
yra renkami po du atstovus iš 
kiekvienos JAV valstijos. Kadangi 
JAV sudeda iš 50 valstijų, tai ir yra 
renkami 100 senatorių. Senatas yra 
itin svarbus sprendžiant užsienio 
politikos kausimus.

Kongresmanas Durbinas buvo 
didelis Amerikos ir Lietuvos bendra
darbiavimo šalininkas. Jis, Lietuvai 
skinantis kelią į nepriklausomybę, 
stipriai ragino Amerikos adminis
traciją, kad paremtų Lietuvos žmonių 
teisę į laisvą apsisprendimą. Jis 
priklauso kairesniai demokratų 
partijos pusei, kuri šiuo metu valdo 
prezidentūrą, bet turi mažumą Senate 
ir Atstovų Rūmuose. Iš spaudos ir 
pareiškimų matyti, kad Ričardas 
Durbinas turi didelį pasitikėjimą ir 
gali būti išrinktas Senatoriumi. Savo 
partijos kandidatų rinkimuose lengvai 
atsilaikė prieš savo varžovą. Jeigu jam 
rinkimuose pavyktų laimėti prieš 
respublikonų kandidatą, tai būtų 
istorinis įvykis, kad lietuvių kraujo 
turintis žmogus bus išrinktas į Senatą.

Į R .Durbino paliekamą laisvą 
vietą Atstovų Rūmuose kandidatuoja 
taip pat lietuvis, atsargos karininkas 
Džionas Šimkus, tačiau respublikonų 
partijos sąraše. Respublikonų 
tarpusavio kandidatų rinkimuose 
Šimkus lengvai nugalėjo 6 kitus 
kandidatus, tarp kurių buvo ir dar 
vienas lietuvis Petrikas Veikauskas, 
surinkęs mažiausiai balsų. Lapkričio 
mėnesį Džionas Šimkus turės rungtis 
su demokratų kandidatu ir čia ne taip 
aišku kuris laimės. Toje vietovėje, kur 

Šimkus kandidatuoja, gyvena mažai 
lietuvių, kurie už jį galėtų pabalsauti.

Pirminiuose rinkimuose į teisinius 
postus kandidatavo du lietuviai 
teisininkai. Į Prokuratūros vietas 
demokratų partijos nariai Rimas 
Skrečius ir Juozas Namika, bet į 
galutinį kandidatų sąrašą nepateko. 
Tai jų pirmutinis bandymas. Ateityje 
jiems gali sektis geriau.

Pirminiuose rinkimuose kandida
tavo dar vienas lietuvis, amžinas 
kandidatas Edvardas Šumanas. Jis 
bando savo laimę visokiuose 
rinkimuose, bet jam beveik niekada 
nesiseka. Jis kartais kandidatuoja kaip 
respublikonas, kartais kaip 
demokratas. Be to, dažnai keitinėja 
savo pavardę. Čia jis lietuviška rašyba 
Šumanas, čia jis tartum vokiškos 
kilmės Šuman. Amerikos lietuviai 
Šumaną žino, kaip lakstantį po 
rinkimines apylikes savo autobusiuku - 

amžiną kandidatą.
Jelcinui pradeda sek
tis geriau

Iki šiol opinijų apklausose rusų 
prezidentas Borisas Jelcinas vis 
pasilikdavo antruoju ar net trečiuoju. 
Jam vis nesisekė pasivyti Genadiną 
Žuganovą, komunistų kandidatą, 
norintį atstatyti senąją Sovietų 
Sąjungą. Tačiau dabar, atrodo, jo 
populiarumas pradeda taisytis. Ne dėl 
to, kad jis pasidarė žmonėms 
priimtinesnis, bet dėl to, kad rusų 
spauda ir televizija pradėjo baikotuoti 
jo oponentą.

Dar ne per seniai rusų spauda 
vertė visokius užgavimus ant Jelcino: 
nuo didybės troškimo iki 
girtuokliavimo. Tačiau dabar, tikrai 
išsigandę komunistų, kai jų grįžimo 
galimybė pasidarė jau tikra realybė, 
televizijos ir spaudos redaktoriai 
atsisuko nuo Žuganovo ir atsisako 
spausdinti jo kampanijos kalbas bei 
pažadus. Kai užsienio spauda tą viską 
perduoda savo klausytojams, rusų 
klausytojai nebegirdi nieko blogo apie 
Jelciną. Jam nuvykus balsų rinki į 
Sibirą, spaudoje ir televizijoje jis 
parodomas, kaip tikras rusų 
gelbėtojas, apipildas gėlėmis ir 
spaudžiamas balsuotojų prie krutinės.

Toks televizijos apsiėjimas yra 
lengvai išaiškinamas. Du valstybės 

televizijos kanalai neturi kitokios 
išeities, kaip tik būti paslaugūs savo 
viršininkui, trečiojo privataus kanalo 
viršininkas yra Jelcino rinkimų 
kampanijos vedėjas.

Laikraščiai Jelcinui padeda dar 
daugiau. Praeitą savaitę paskelbė, kad 
oficialioji komunistų programa 
numato, jog kiekvienas turintis 
amerikiečių dolerių bus priverstas juos 
pakeisti į rublius tik vienos 
dešimtosios jų vertės. Bus suvaržytos 
kelionės į užsienį ir bus vėl 
konfiskuojamas privatus turtas. O 
Maskvos laikraštis "Moskovski 
Komsomolets” paskelbė, kad 
Žuganovas į savo kabinetą paims 
pačius aršiausius komunistų vadus.

Tokie pasisakymai spaudoje labai 
suneramino maskviečius, bet vėliau šio 
laikraščio redaktorius prisipažino, kad 
tie pareiškimai buvo išsigalvoti.

Žuganovas pagazdino, kad jis 
laikraštį trauks į teismą. Bet vargu ar 
tokios bylos, žinant praktiškai rusų 
teisinę sistemą, pasieks teismą iki 
birželio 16-tos rinkimų.

Vienas iš tų politikos 
komentatorių net pasakė, kad jis 
nekenčia Jelcino, bet, sako "balsuosiu 
už jį, nes su juo žinau kur esu, o kai 
įeis į valdžią vėl galėsime jį smergti. 
Kokie komunistai yra visi žinome. Jei 
jie bus išrinkti, mes visi prarasime 
darbus’’.
Rusų turistai

Britų ginčai su rusai dėl 
diplomatų šnipinėjimo visai nesuma
žino turistų susidomėjimo pamatyti 
Londoną.

Britų ambasada Maskvoje 
nebesuspėja išduoti rusams vizų 
aplankyti šį kraštą. Jų išduodama 
daugiau negu bet kurioje kitoje britų 
ambasadoje pasaulyje.

1995 metais buvo išduota 97,000 
vizų. Neseniai britų ambasada 
Maskvoje įvedė vizų išdavimo mokestį 
£33. Per dieną, paimama £15.000.
Grėsmė lietuvių mokykloms 
Lenkijoje
Prunsko bendruomenės vadovas 

pažymėjo, kad pagridinės problemos 
lietuvių mokykloms yra trūkumas 
mokytojų ir vadovėlių. Kai kurios 
mokykos net gali būti uždarytos. 
Prunske veikia 11 lietuviškų mokyklų 
ir mokosi apie tūkstantis mokinių.
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POPULIARUMAS KYLA
Gyvendami Vakarų pasaulyje, mes esame priprarę prie 

Įvairių visuomenės nuomonių tyrimų, pagal kuriuos, taip 
vadinami specialistai, gali pasakyti kokia politinė partija laimės 
ateinančius rinkimus, kokias televizijos programas žmonės 
daugiausiai mėgsta ir net kokiu muilu mes kasdien 
prausiamės. Tokie nuomonių tyrimai Vakaruose pasidarė 
didelis biznis, bet jie plečiasi ir Rytuose, mūsų kraštui šioje 
srityje neatsiliekant

Pasirodo, kad tokie viešosios nuomonės tyrimai yra daromi 
ir Lietuvoje, ir juos veda Didžiosios Britanijos Įmonė "Baltijos 
Tyrimai". Žiūrint j tuos rezultatus, galbūt nereikia ir nustebti, kad 
po Šleževičiaus skandalo, Rajecko atviro laiško, bankų 
bankrutavimų ir tt, ir tt, dabartinės Lietuvą valdančios partijos, 
Lietuvos Demokratinės Darbo Partijos populiarumas yra truputį 
nukritęs ir balandžio mėnesio visuomenės nuomonės tyrimų 
rezultatai yra tikrai įdomūs. Čia gal reikėtų atsiminti, kad pusė 
Lietuvos seimo yra renkama procentiniu būdu. Kad tokiuose 
rinkimuose bet kokia politinė partija galėtų dalyvauti, ji turi gauti 
mažiausiai 4 procentus visų rinkėjų baksų.. Kita seimo pusė yra 
renkama vienmandatinėse rinkimų apygardose.

Balandžio apklausinėjimų rezultatai parodė, kad palyginant 
su kovo mėnesiu Lietuvos Demokratinės Darbininkų Partijos 
(LDDP) ir Lietuvos Konservatorių (Tėvynės Sąjungos) 
populiarumas nukrito, o Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos 
(LKDP) pakito. Pridedamoje lentelėje rodomos tik penktos 
politinės partijos, kurios gavo daugiau kaip 4 procentus turinčių 
teisę balsuoti piliečių balsų. Skliausteliuose yra rodomi rezultatų 
palyginimai su kovo mėnesio apklausinėjimo išvadomis.

(+2.2)

IR Henrikas Vaineikis

23 proc. (+1)

Krikščionių Demokratų Partija
Konservatorių Partija
Centro Sąjunga
Moterų Sąjunga
Demokratinė Darbo Partija

(nerodomi kitų 9 partijų rezultatai)
Nedavusių nuomonės 19.9 %
Neturinčių nuomonės 26.6 %
Negalima nepastebėti, kad nuomonių apklausinėjime net 

ir Moterų Partija pralenkė valdančiąją prezidento partiją LDDP. 
Krikščionių Demokratų Partijos pirmininkas ASaudargas, be 
abejonės, rezultatais patenkintas. Kalbėdamas su Vilniaus 
liberalų jaunimu ir, greičiausiai atsimindamas, kad rezultatai 
nerodo beveik pusės apklausinėtų žmonių nuomonių, pareiškė, 
kad jo nuomone didžiausi Demokratinės Darbo Partijos 
varžovai yra Tėvynės Sąjunga ir, kad reikalui esant Krikščionių 
Demokratų Partija su jais darytų koaliciją. Paklaustas ar 
krikščionys demokratai palaikytų konservatorių vadovo 
V.Landsbergto kandidatūrą į prezidentus, ASaudargas atsakė, 
kad "apie tai dar per anksti kalbėti".(LANr.85.)

Pagal "Lietuvos Aide" atspausdintus nuomonių 
apklausinėjimų rezultatus Lietuvos prezidento rinkimuose 
populiariausiu kandidatu, pasirodo, būtų Jungtinių Amerikos 
Valstijų gamtosaugininkas Vladas Adamkus, kuris 
prisipažino, kad dar šiemet jis yra pasirengęs aktyviai 
įsijungti į Lietuvos politinį gyvenimą. Prezidento 
ABrazausko populiarumas jau antrą mėnesį iš eilės krito 
ir atspausdintoje lentelėje 
rezultati būtų sekantys:

V.Adamkus
R.Ozolas
A. Brazauskas
V.Landsbergis

13.6 %
9.5 %

(rodomi tik aukščiausieji)

54 proc. (+5)
51 proc. (+3)
39 proc. (-4)
35 proc. (-)

KRINTA
G.Vagnorius
A.Saudargas
Mes Vakaruose, ypatingai gyvenantieji Anglijoje,

žinome kiek daug įvairių nuomonių, supykimų, ginčų 
yra britų politinėse partijose dėl D.Britanijos pilno 
įsijungimo j Europos Sąjungą. Panašiai buvo kalbama 
ir Lietuvoje. Buvo sakoma, kad ir lietuviai yra skeptiškai 
nusiteikę apie stojimą į europiečių bendruomenę. 
Pasirodo, kad taip visiškai nėra ir "Baltijos Tyrimų” 
kompanijos direktorė Rasa Ališauskienėtokią nuomonę 
išsklaidė. (R.Ališauskienė greičiausiai yra ta pati jauna 
moteris, kuri gilino savo žinias Mančesterio universitete 
ir lankydavosi lietuvių klube). "Baltijos Tyrimų" išvados 
rodo, kad tarp Vidurio ir Rytų Europos tautų lietuvių 
tarpe yra daugiausiai neapsisprendusių, bet mažiausiai 
tvirtų priešininkų Europos Sąjungos atžvilgiu. Jeigu 
tam reikalui Lietuvoje įvyktų referendumas, tai jame 
šiuo metu dalyvautų tik 51 procentas balsus turinčių 
piliečių, iš kurių tačiau 81 proc. balsuotų už stojimą j 
Europos Sąjungą ir tiktai 12 proc. prieš.

Taigi, palyginant su kitomis Europos tautomis, 
lietuviai rodo daugiau entuziazmo Europai negu, 
sakysime, latviai, kur "už" balsuotų 80 proc, Estijoje - 
76 proc., o kitos šalys, galvodamos apie įsijungimą j 
Europos Sąjungą to noro rodo dar mažiau.

Neseniai įvykusioje spaudos konferencijoje 
R.Ališauskienė sakė, kad neigiamai apie Europą 
nusiteikę yra tik 3 proc. Lietuvos gyventojų 
(L.A.Nr.56).Jie, pasirodo, bijo Europos dominavimo, 
didelių šalių diktavimo mažoms ir nenori likti pigia 
darbo jėga.

Apklausinėjimai taip pat parodė, kad lietuviai yra 
nusivylę demokratijos tvarka ir pažanga, galvoja, kad 
pagarba žmogaus teisėms mažėja (tokią nuomonę po 
50 metų komunistų okupacijos labai sunku suprasti) ir 
kad jie yra nepatenkinti šalies vystymosi kryptimi.

Pagalvojus apie įvykius mūsų tėvynėje per 
paskutinius porą metų, gal ir nereikėtų tuo stebėtis, bet 
laikui bėgant nuomonės ir mūsų šalyje gali pasikeisti 
ir net naujai valdžiai perėmus yra abejotina ar Lietuvos 
vystymasis daug kuo pasikeistų.

Tarp kitko, mes visi gerai žinome visuomenės 
nuomonių tyrinėjimai neretai pasirodo klaidingi.

Atostogos Sodyboje 
skautų stovyklos metu 

nuo sekmadienio liepos 28 d. iki 
sekmadienio rugpiūčio 4 d. (7 dienos) 
Šiai savaitei Sodybos vadovybė siūlo 
papigintas atostogavimo kainas: 
kambarys be patogumų su pusryčiais 
ir vakariene vienam asmeniui 120 sv. 
kambarys su patogumais, pusryčiai 

ir vakariene vienam asmeniui 150 sv. 
Dėl smulkesnių detalių kreiptis į vedėją: 
Headley Park Lithuanian Country Club, 

Picketts Hill, Nr.Bordon, Hants., GU35 8TE. 
Tel.:01420 472810
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Ona Dzvonkutė
Neseniai Greenforde katalikų 

leidžiamas "Endeavour" atspausdino 
ten gimusios ir gyvenančios 
lietuvaitės Onos Dzonkutės 
pasikalbėjimą su Bruce McNair.

Lietuviškoje spaudoje dažnai 
matome mūsų visuomenės veikėjų, 
politikų, mokslo žmonių, korespon
dentų pavardes, bet tik retkarčiai 
išgirstame apie čia pat, mūsų tarpe 
gyvenančius, taip pat daug 
atsiekusius ir daug prisidėjusius prie 
lietuvių vardo garsinimo. Viena iš 
tokių, daug mačiusi, daug savo 
gyvenime pergyvenusi, yra Ona 
Dzvonkutė, kurios pasikalbėjimą su 
Bruce McNair perspausdinsime 
lietuvių kalboje.

Jeigu susitiktumėte Oną 
Dzvonkutę pirmą kartą, galvotu
mėte, kad tai kokia pensijos amžių 
pasiekusi mokytoja. Tai būtų tiesa, 
tačiau po šia išore slepiasi daug 
daugiau, negu akis gali matyti.

Onos tėvai atvyko į Angliją 
bebėgdami nuo bolševikų pirmo 
pasaulinio karo metu ir apsigyveno 
rytų Londone, Bethnal Green, kur ji 
gimė,augo ir pradėjo mokslą katalikų 
St. Patrick's pradžios mokykloje. 
Vėliau lankė Notre Dame seselių 
aukštesniąją mokyklą. Toliau mokslą 
baigti tėvai pasiuntė ją į Lietuvą, kur 
teišbuvo tik metus. Anglų svarui 
praradus savo aukštą vertę prieš litą, 
turėjo grįžti, nes mokslas pasidarė 
per brangus. Grįžusi du metus 
mokėsi Pitman's College ir jau buvo 
beveik priimta j Londono Universiteto 
Kings College, kai jai buvo 
pasiūlytas Charged'Affaire padėjėjos 
darbas Lietuvos Ambasadoje, kurį ji 

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday departure at 4.15 pm
Wednesday departure at 5.00 pm
Thursday departure at 3.30 pm

Ask your travel agent or call
LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323;

Fax 0181 745 7346.

pasirinko. Čia ji dirbo beveik penkis 
metus iki rusai užėmė Lietuvą ir 
Lietuvos Ambasados darbas baigėsi.

Prasidėjus antrajam pasauliniam 
karui ji norėjo įstoti į anglų aviacijos 
dalinius, bet nebuvo priimta, nes 
buvo lietuvė, bet jai rekomendavo 
darbą aviacijos inspekcijos departa
mente, kur ji dirbo iki karo pabaigos.

Puikus mokėjimas stenografijos, 
darbo patirtis Lietuvos Ambasadoje 
ir mokėjimas dviejų kalbų padėjo jai 
gauti labai pageidautiną darbą 
pokarinėje Vokietijoje. Ją paskyrė 
anglų advokato Sir Elwyn Jones, 
kuris tuomet dalyvavo Niurembergo 
karo nusikaltėlių teisme, asmenine 
sekretore. Jis buvo jaunesnis 
advokatas, paskirtas prie šio teismo 
garsiųjų prokurorų, kurių vardai tuo 
metu buvo minimi spaudoje kas 
dieną. Kartu su ja dirbo ir Airey 
Neave, vėliau buvęs britų 
parlamentaras ir Margaret Tatcher 
patarėjas. Jis buvo IRA nužudytas.

Karo nusikaltėlių teisme, tik 10 
pėdų nuo Onos sėdėjo garsiausi 
karo nusikaltėliai, kaip Herman 
Goering, Admirolas Doenitz, kuris 
pasirašė Vokietijos kapituliavimo 
sutartį, von Ribbentrop, užsienių 
reikalų ministras, Rudlf Hess, Hitlerio 
pavaduotojas ir daug kitų. Karo 
nusikaltėlių teisme ji dirbo beveik 
metus, kartais po 14 valandų į dieną, 
tačiau jai darbas labai patiko. Ji 
turėjo savo naudojimui paskirtą 
mašiną ir nedarbo dienomis 
lankydavo Įdomesnes Vokietijos 
vietas. Ona, nors nerūkanti, 
nupirkdavo cigarečių, kurias 
išdalindavo karo pabėgėlių 
lageriuose, kadangi tuo laiku 
cigarečių buvo sunku gauti ir buvo

3 
labai vertingos. Jos dosnumas 
žinoma, buvo labai įvertintas.

Pasibaigus karo nusikaltėlių 
teismui Ona dar ten dirbo du 
mėnesius, perrašydama visus 
dokumentus tautiniams archyvams.

Grįžus iš Niurembergo, jai buvo 
pasiūlyta palydėti tuo laiku buvusi 
Finansų ministerj Stafford Cripps į 
Ženevoje vykstančią Prekybos ir 
Darbo konferenciją, kur ji galėjo 
parodyti savo sugebėjimus.

Pasibaigus šiai konferencijai, 
lankė mokytojų matematikos kursą ir 
vėliau mokino Wesley mokykloje.

1953 metais, kartu su kitais 
mokytojais, išvyko į Pitsburgą, 
Penselvėnijoje, JAV. Ten būdama 
buvo pakviesta aplankyti garsiuosius 
Baltuosius Rūmus, Apsilankymo 
metu buvo pakviesta j Rūmų kieme 
vykstantį priėmimą, kurio metu buvo 
supažindinta su tuometiniu Amerikos 
prezidentu Harry S.Truman, kurio 
nuotrauką dar ir dabar tebeturi.

Pabaigoje šio vizito Ona grįžo j 
Angliją. Bet pabuvusi su šeima, vėl 
panoro vykti į Ameriką, kuri ją labai 
vyliojo ir kur išbuvo sekančius 35 
savo gyvenimo metus, mokindama 
matematika Pitsburgo mokyklose, 
kur užsitarnavo pensiją

Bet pensininkės gyvenimas 
neilgai truko. Buvo pakviesta dirbti 
Prekybos departamente (Chamberof 
Commerce) Hotsprings. Arkansas. 
Arkansas gubernatorius tuo laiku 
buvo jaunas gražus vyras Bill 
Clinton, kuris dabar yra Amerikos 
prezidentas. Būnant Arkansas, Onai 
teko susitikti su garsiąją motiną 
Terese iš Kalkutos (Mother Teresa of 
Calcuta).

Ona grįžo į Angliją 1987 metais 
ir dabar gyvena su savo dviem 
seserimis Greenforde. Ji yra labai 
pamaldi ir du kartus į dieną išklauso 
šv.Mišias 8.30 ryto ir 7 val.vakare.

Neseniai, šv.Kazimiero proga 
buvo pakviesta kun.Ranahan 
paskaityti maldas lietuvių kalboje.

Onos Dzvonkutės gyvenimas 
buvo pilnas įspūdžių ir pergyvenimų. 
Ji sutiko daug ir susipažino su 
žymiais žmonėmis. Ji, nors 
blaškydamas! po pasaulį, neužmiršo 
savo kalbos. Jos meilė Lietuvai 
visuomet ruseno jos širdyje.

Ji gyvena labai kulkliai ir vengia 
viešumos. Kaip Bruce McNair rašo, 
jis jau seniai norėjo padaryti šį 
interviu, bet ji vis atsisakydavo. 
Pagaliau po metu sutiko ir 
papasakojo savo gyvenimo istoriją

H.Gasperas

3



Europos Lietuvis Nr.12.
0

Pradžia E.L.Nr.10.
/tęsinys iš praeito numerio/

Po to dukterį išvežęs,
Bilius verkęs, rankas grąžęs, 
sielvartas širdy netilpęs 
ir užnėręs pats sau kilpą.

Taip malūne ir surado 
Bilių kabantį be žado...
Lakstė mergina po mišką, 
verkė, verkė kol ištryško 
skausmą gydantis šaltinis, 
toks skaidrus ir sidabrinis,

Daug vėl vasarų praėjo, 
pūtė nauji marių vėjai, 
nauji žmonės čia atvyko, 
vėl nauji dalykai vyko 
ir turbūt dėl Vienaragio 
antrąsyk malūnas degė...

Liko vėl tik mūro sienos, 
betgi, sako, mėnesienoj 
vėl kažkas tą kipšą matė, 
cypė pamatuos gyvatė, 
ponas su lazda stovėjo...

Sako, naktimis be vėjo 
vis girdėti girnos ūžia, 
verkia mergina giružėj, 
kažkas meiliai šaukia Bilių, 
o vidurnaktį taip tylu 
iš malūno lango juodo 
Bilius kilpoj pasirodo...

Dėdę šiurpas net nupurto:
- Barborėle, kur tu? Kur tu? 
O ji po medžiu prie rūmų 
klausosi šnektelės kūmų. 
Džiaugias tie - vaikai suaugo, 
dukterį nuo Džiordžio saugo, 
porina, kaip stogą lopė, 
na, ir apie pilvo sopę...★ * *

Švenčių rytą maldai tyrai 
renkas moterys ir vyrai - 
kunigaikščių gentys visos 
nuo Šventosios ir Dubysos, 
Nemuno, Neries ir Mūšos, 
žodžiu, visos gyvos dūšios 
be sermėgų ir be vyžų 
maldai klaupiasi prieš kryžių.

Tvaska saulė švenčių rytas, 
kryžius rožėm apkaišytas 
ir margi žiedų žiedeliai 
ant altoriaus po berželiais. 
Šventą giesmę kai užgieda, 
klausos pievoj gelsvas žiedas, 
klausos kryžius, klausos pušys, 
girios paukštis, žemės triušis, 
rodos, net šakelės sausos 
Dievui meilės žodžių klausos...

Sklaidosi kodylo dūmas, 
giedro rytmečio šventumas 
viltimi pripildo širdį 
ir jauti, kad Dievas girdi 
griaudžią maldą už tėvynę 
ir giesmių gražiausią pynę...

Dėdė pro kraštelį ūsų 
aiškiai kalba 'Tėve Mūsų", 
nuo akių nubraukia rasą, 
dangų sugrįžimo prašo, 
kad savuos kapuos tarp rūtų 
amžina ramybė būtų...
Bet kartu jis jaučia gėdą,
kad per pamaldas susėdę 
palapinėj švenčių rytą 
vyrai sveikina viens kitą, 
lyg būtų mažai jiems laiko, 
džinglina stiklais be saiko.* * *

Oi, kad Dėdė būt tijūnu, 
užtrauktų jiems su bizūnu, 
tėvišką jiems žodį tartų 
ir vytų miškan už vartų. 
O čia virš minios ir choro 
kregždės šmėkčioja po orą, 
nardo - net žiūrėt malonu - 
lyg tartum po tėvo kluonu 
po Sodybos rūmų stogu 
joms lizdus lipdyt patogu.

Dėdei maldos išsisklaido, 
atminimų soduos braido, 
dairosi aplink lyg vaikas, 
o čia jau žegnotis laikas.

Prieš pat rūmus knygų stendas, 
čia romanai, čia legendos, 
čia žodynai, čia plokštelės, 
margos juostos, melsvos, žalios, 
čia ženkliukai, medalikai 
net ir meniški dalykai.

Kol dar pinigėlio yra, 
reikia pirkti suvenyrą. 
Gaila svarų, bala žino, 
bet juk reikia ir žodyno, 

Dėdė kainos net neklausia,

B.Žalialankis

renkas iš visų storiausią 
priedo dar knygelę kitą, 
gal ir liks ji neskaityta, 
bet sakys vaikam Šakočiaus:

"Va, lauktuvių iš kermošiaus". 
Dėdė varto grąžos svarą, 
"Ant alaus neliks,ko gero..." 
Lyg kad pinigų pristigęs, 
skersai traukiasi nuo knygos, 

o Barbora užsispyrus: 
"Va, žiūrėk, apie pipirus, 
kiek į dešrą dėt česnako 
viską aiškiai tau pasako". 
Ir paėmus "Cooking Book'ą" 
Dėdei rankosna vėl bruka.
Rodo gintaro karolius:
"Pirk man juos, primins mūs brolius, 
gintarinį jūros smėlį, 
Nidos kopų gražumėlį, 
žalsvą jūrą, melsvą dangų, 
viską, kas lietuviui brangu".

Dėdė gintarą kilnoja, 
padeda ranka numoja. 
"Gal gražu, bet nusibosta, 
daug pigiau bus, pirk va, juostą, 
ją matysime kasdieną 
salionėly puošiant sieną".* * *
"Baltazarai, man jau matos, 

kad tu šiandien baisus knatas. 
Lyg būtum kažkoks nabagas, 

net kermošiuj esi nagas..." 
Taip pasakiusi nuėjo, 
Dėdei to tik ir reikėjo.

Nesvarbu,kad ji užpyko, 
bet svariu kai alui liko.

Čirškia pypkė, kvepia dūmas, 
tai galvelė, tai gudrumas!* * *

Dėdė žvilgteli į daržą,- 
niekas čia planuot nevaržo. 
O tos žemės baisus plotas! 
Dėdė liktų net kuprotas, 
jei tiek žemės jis turėtų, 
visą laiką artų, sėtų, 
savo rankų negailėtų, 
laistytų, kauptų ravėtų.

O vėliau viską už dyką 
tau kopūstą ar ridiką 
Barborėlė bliūdan dėtų 
ir ant stalo tau kvepėtų 
prie tų šventinių ragaišių 
gardumynai darbo vaisių.

Lysvėse daržovės gražios, 
jau paaugę ir nemažos, 
o toliau rikiuojas dailios 
obelaičių eilių eilės.
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Ištrauka iš Aidos Krilavičienės 
straipsnio ’Ji' 96/4 apie kvepalų 
istoriją.

Reta moteris šiandien apsieina 
be kvepalų. Ir ne tik dėl mados ar 
savo malonumo. Dar Kleopatros 
laikais moterys žinojo apie vylingą 
aromato galią. Laukdamos myli
mųjų, jos jsitrindavo galvas kvap
niaisiais aliejais, ant sienų paka
bindavo gėlių puokščių, patalpas 
puošdavo krokais, lotoso ir kitokiais 
kvapniais žiedais. Šiais laikais vis
kas paprasta - tereikia atsuktu mažą, 
gražų buteliuką....

Kvepalų istorija prasidėjo nuo 
kvapnių gėlių, kuriomis puošėsi 
žmogus, ir smilkalų, kuriuos jis 
naudodavo atlikdamas religines 
apeigas. O tarptautiniu tapęs kvepa
lų pavadinimas "parfum'’ - tai smil
kymo ("per fu mum" - per dūmus) 
pavadinimas.

Tikrąja kvepalų tėvyne laikomi 
Tolimieji Rytai, tačiau dar prieš mūsų 
erą kvepalai (t.y. įvairios kvepančios 
medžiagos) buvo populiarūs ir 
Europoje. Tik plintant krikščionybei, 
jų populiarumas kiek sumenko, o 
nuo XII amžiaus sakų sandalmedžio, 
kedro ir rožių kvepalai buvo nuolat 
gabenami į Europą.

Perversmo šimtmečiu kvepalų 
istorijoje laikomas XIV amžius, o jo 
vieta - Vengrija. Mat tame šimt
metyje Vengrijos karalienė Elisabeth 
atskleidė savo "rozmarininių" kvepa
lų, dabar vadinamų "Eu d e Hun
gary", sudėtį. Šie vengriški kvepalai 
laikomi pirmaisiais, kurių sudėtyje 
buvo alkoholio; tačiau kvepalų isto-

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB.

13 Kinnaird Avenue, 
Bromley, Kent BRI 4HG, England. 

Tel.:0181 402 9403 
Fax.0181 290 0285

Vylinga Aromato galia 
rijoje jie dažnai užmirštami, o 
pirmaisiais kvepalais laikomas net 
keturiais šimtais metų "jaunesnis" 
Kelno vanduo - "Eau d e Cologne" (iš 
jo kilęs ir odekolono pavadinimas). 
Šį kvapnų vandenį, vadinamą "Nr. 
4711", 1792-aisiais Kelno bankinin
kas Wilhelm Muhlens vestuvių dieną 
padovanojo savo žmonai. Skaičius 
"4711" reiškė jų namo numerį. Šių 
kvepalų paslaptį iki šiol saugo jau 
šeštoji jų gamintojų karta.

1555 metais buvo paskelbta 
pirmoji kvepalų gamybos "ins
trukcija". Tai buvo Venecijoje spaus
dinta ilgo pavadinimo knyga - 
"Notandissimi Secreti del Arta Pro- 
fumatoria". Ją paskelbė chemikas 
Rossetti. Šis veikalas sukėlė didelį 
susidomėjimą visoje Europoje, ir net 
du šimtmečius kvepalų gamintojai 
rėmėsi Rossetti darbu.

Nuo XV šimtmečio kvepalai buvo 
gaminami daugelyje Europos šalių. 
Ispanams atradus Ameriką, į senąjį 
žemyną atkeliavo ir naujų aromatų. 
Ispanijoje geriausiais kvepalų "spe
cialistais" buvo laikomi arabai, 
Italijoje geriausius kvepaius gamino 
Firencės ir Romos dvarai. XVIII ir 
XIX amžiuje Anglija kvepalų gamyba 
net bandė nurungti Prancūziją. 
Abiejose šalyse kvepalų gamybą 
spartino tai, kad kvepintis pradėjo ne 
tik dvariškiai ir aristokratai, bet ir 
naujas sparčiai augantis turtingųgų 
sluoksnis buržuazija. Ypač popu
liarūs tais laikais buvo stiprūs, 
svaiginantys aromatai.

Pirmieji madų namai, vėliau ėmę 
gaminti ir kvepalus, buvo įkurti XIX

£ 
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amžiaus pradžioje. Kai kurie jų 
veikia iki šiol ir, žinoma, tebegamina 
kvepalus: pavyzdžiui, 1828-aisiais 
įkurti "Guerlain" madų namai. Jų 
pagamintiems kvepalams "Jicky" jau 
107 metai! Šie kvepalai - tai Aime 
Guerlain meilės prisipažinimas nepa
siekiamai Anglijos merginai. Kiti, jau 
klasika tapę, "Guerlain" kvepalai - 
"imperatoriškieji" "Eau de Cologne 
Imperiale", sukurti 1853-aisiais Napo
leono lll-ojo sutuoktinei impera- 
torienei Eugenie. Tų pačių madų 
namų kvepalai "Eau de Fleurs de 
Cedrat" gaminami nuo 1920-ųjų, 
"Shallimar" - nuo 1925-ųjų. Klasika 
vadinami ir populiarieji Chanel "Nr. 
5", kuriais ir šiandien mielai kvėpinasi 
ir senelės, ir anūkės. Jie gaminami 
nuo 1921-ųjų. Klasika tapo 1947- 
aisiais įkurtų "Christian Dior" mados 
namų kvepalai "Miss Dior". Iki šiol 
tebegaminami ir populiarūs madų 
giganto Marcel Rochas kvepalai 
"Femme". 1944 metais sukurti 
"Femme" - vestuvinė M. Rochas 
dovana žmonai Helene.

Tortas "Meilutis"
Tešlai: 300 g miltų, 100 g sviesto, 
truputis bet kokios kvapų esencijos, 
100 g medaus, 2 kiaušiniai, trečdalis 
arbatinio šaukštelio sodos.
Kremui: 500 g grietinės, 200 g 
grietinėlės, 1,5 valgomojo šaukšto 
želatinos, 100 g cukraus, truputis 
citrinos rūgšties. Puošimui: 150 g 
šokolado. Pabarstymui: 1,5 
valgomojo šaukšto miltų. 
Patepimui: truputis riebalų.
Tešlai ištirpinti sviestą, sudėti cukrų, 
medų, sodą, įmušti kiaušinius, viską 
gerai išmaišyti. Paskui su berti 
išsijotus miltus ir užmaišyti tešlą. Ją 
apie 20 minučių palaikyti šaltoje 
vietoje, kad sukietėtų. Tešlą padalyti 
j 7-8 gabaliukus ir iškočioti apvalius 
2-3 mm storio lakštus, kuriuos sudėti 
ant riebalais pateptos skardos ir 
kepti apie 8 minutes 200-220 
laipsnių C temperatūroje. Iškeptus 
(dar šiltus) sudėti vienas ant kito į 
apvalią formą ir peiliu aplyginti jų 
kraštus. Atvėsusius lakštus sutepti 
kremu. Torto šonus ir viršų taip pat 
aptepti kremu. Šonus apibarstyti 
trupiniais, atsiradusiais lyginant torto 
kraštus (juos reikia pertrinti per 
sietelį). Torto viršų puošti šokoladu. 
Kremui želatiną išbrinkinti grietinėlėje

5



6
Europos Lietuvis Nr.12.

įį. L '
Įk

Lietuvių kronika
•J RELIGINIS KONKURSAS

Prelatas Juozas Prunskis, 1996 metais skiria premiją(s) 
Krikščionybės Idealų Ugdymui, sumoje $4,250.00.

I projektas KRIKŠČIONIŠKŲ IDEALŲ UGDYMAS 
y KASDIENYBĖJE

Praktiška programa ar Seminaras ar 
Stovykla skirta katekistams / Religijos/ 
Etikos dėstytojams; Jaunimo
vadovams;
Jaunom šeimom.

t. "

II veikalas 
yF?** ■' 4 ■ ‘ *

i -r <
. •? ’ 'į;. % ‘•/f

Konkurso komisijai prisiųsti:
1. programos turinys; 2. pravedėjo(ų) 
vardus, kvalifikacijas, patirtis. 3. finansinę 
sąmatą; po to 4. dalyvių raštišką apklausą, 
kaip įvertino programą.
KRIKŠČIONIŠKAS GYVENIMAS

KASDIENYBĖJE
Praktiškas vadovas - 2 metų programa 
besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui. 
Turinyje turi būti šie skyriai: 1. jaunuolių 
maldos būdai: asmeninė, liturginė, šv. 
Raštas, peržvalga savo santykio su Dievu r

artimu, sakramentai ir t.t. 2. pagalba artimui,
tarnavimas, parapijinė veikla; 3. krikščioniškos
vertybės šeimoje, mokykloje, veikloje, draugų
tarpe ir t.t 4. savaitgalio rekolekcijų programa(os).
Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu. Atskirame 
užklijuotame voke pridedama tikroji autoriaus pavardė, 
adresas, telefonas
Konkurso medžiagą reikia prisiųsti iki 1996m. spalio 1d. šiuo 
adresu: Sisters of Immaculate Conception, Religinis 
Konkursas 600 Liberty Highway, Putnam, CL06260.

WOLVERHAMPTONAS
• A + A '

Danielius Narbutas
1996 m. gegužės mėn. 9 d. palaidojom Danielių Narbutą, 

kuris po ilgos ir sunkios ligos mirė Wolverhamptono New Cross 
ligoninėje.

Gimė Rokiškio mieste 1921 m liepos 21 d. Vėliau šeima 
persikėlė į Kauną, kur jis baigė mokslą Jėzuitų gimnazijoje. 1947 
m. iš Vokietijos atvyko į Angliją ir su žmona Janina ir tėvu 
Mykolu apsigyveno Wolverhamptone. Jis buvo vienas iš pirmųjų, 
kuris organizavo ir čia įsteigė DBLS skyrių ir kurį laiką buvo 
pirmininku. Greitai įsigijo didelį namą, į kurį priimdavo 
atvykstančius svečius, ne tik vyskupai ir kunigai, bet ir kiekvienas 
svečias jų namuose būdavo mielai sutinkamas.

Į laidotuves atvyko labai daug svečių iš visur - bažnyčia buvo 
pilna. Laidotuvių Mišias celebravo trys kunigai: tėvas S.Matulis 
MIC iš Nottingham© ir du anglų kunigai. Giedojo seselės 
vienuolės, sunešta 13 vainikų Iš Lietuvos atvykęs jo brolis po 
Mišių perdavė jaudinančios poezijos. Kapinėse jis perdavė 
sveikinimus Lietuvos kardinolo V. Sladkevičiaus ir vysk Tam- 
kevičiaus. Po laidotuvių priėmime dalyvavo 60 svečių.

Tebūna tau, Danieliau, ramu ilsėtis Anglijos žemėje, gražiose 
kapinėse, visai arti prie savo gyventų namų.

Gili užuojauta žmonai Janinai, broliui Leonui, brolėnui 
Sauliui su šeima ir Janinos giminėms Lietuvoje.

G.Kaminskienė .

BRADFORDAS
Gegužės 4 d., sekmadienį,15 vai Bradfordo "Vyties” klubo 

patalpose įvyko Motinos Dienos minėjimas. Buvo puiki, saulėta 
diena. Vieni atvyko po pamaldų bažnyčioje, kiti - tiesiog iš 
namų.Susirinko daugiau kaip pusšimčio tautiečių. Malonu buvo 
matyti svečių net iš Mančesterio.

Minėjimą atidarė skautiškai apsirengęs AGerdžiūnas, 
pasveikino gausiai susirinkusius ir pakvietė, taip pat skautų 
uniformoje, v.sJ.Maslauską paskaitai

Prelegentas gražiais žodžiais apibūdino motinos reikšmę 
pasaulyje, tautoje ir šeimoje. Priminė jos įnašą į mūsų tautos 
gyvenimą. Nepaprastą motinos pasiaukojimą Vargo mokyklos 
laikotarpyje, ištremtų į Sibirą kančias, sunkią ašarų bei skausmo 
perpildytą buitį okupacijos metais. Tpliau v.sJ.Maslauskas kvietė 
visus susijungti širdyse su tėvynės kamienu, su motina ir močiute 
į bendrą, lietuvišką šeimą. Prisiminti partizanų motinas ir visų tų, 
kurie padėjo galvas ant Tėvynės Aukuro. Prisiminti motinas čia, 
kurių jau nebėra mūsų tarpe. Prelegentas pakvietė klausytojus 
atsistoti tylos minutei, o po to I.Gerdžiūnienė, skautiškai 
pasipuošusi, paskaitė maldą Motinai.

Paskaita buvo atidžiai išklausyta ir palydėta gausiais 
aplodismentais. Esančioms motinoms tarp klausytojų buvo 
išdalinta daugiau kaip dvidešimt puokščių gėlių.

Tokiomis progomis, kada esi pagautas nostalgijos, prieš akis 
atsiskleidžia žydrus paveikslas - paskutinis atsisveikinimas su 
Mama! Karo audroms ūžiant daugumas mūsiškių su motinomis 
atsisveikinome paprastai be sumišimo, tikėdami greitai vėl 
pasimatyti Bet Aukščiausios Valios buvo užprogramuota kitaip. 
Dešimtmečius atskirti subrendome ir senstelėjome be akivaizdinės 
motinos palaimos. Pasigedome jos meilės, švelnumo, artumo, kai 
negrąžinamai Jos netekome.

Sekančioje dienos programos dalyje - pirmoji su eilėraščiu 
Motinai (anglų kalba) pasirodė 10 metų amžiaus Kristina 
Grybaitė. Po to, jos broliukas Simonas 13 m. paskaitė eilėraštį 
lietuviškai Dar girdėjome motinai skirtų eilių iš I.Gerdžiūnienės 
ir J.Maslausko: Brazdžionio eilėraštį '’Motinai’. Kelis anekdotus ir 
kupletus atliko KKaktavičius. Susirinkusieji atsakė ilgais plojimais.

Minėjimui pasibaigus motinos garbei buvo sugiedota:"Marija, 
Marija"...

Toliau "Vyties” klubo pirm. V.Gurevičius padėkojo 
v.s.J.Maslauskui už įdomią paskaitą ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie šios šventės įgyvendinimo. Kvietė visus 
pasivaišinti šaltais užkandžiais, kuriuos paruošė daug dirbanti 
I.Gerdžiūnienė. Minėjime dalyvavusios visos moterys buvo 
pavaišintos po stiklą vyno.

Išsisklaidėme vakarui atėjus atsigaivinę, pajaunėję su naujomis 
jėgomis tolimesniam gyvenimui.

K-Kaktavičius

PADĖKA

Mano nuoširdžiausia padėka kun.S.Matuliui ir kitiems 
dvasiškiams suteikusiems mano a 4-a. vyrui Danieliui 
paskutinius žemiškus patarnavimus, taip pat visiems 
Wolverhamptono ir kitų miestų lietuviams, 
palydėjusiems mano mylimo palaikus į amžino poilsio 
vietą ir užjautusiems mane skausmo valandoje.

Janina Narbutienė

6



Europos Lietuvis Nr.12.

Lietuvių kronika
Aukos spaudai:
Anicetas Bučys, išvykdamas nuola
tiniam gyvenimui į Lietuvą, atsiuntė 
£40.00, prašydamas, kad jam ir toliau 
"E.L." būtų siuntinėjamas į Vilnių.

Laiškas "E.L.” iš Bradfordo
Rašo Algimantas Bučys, poetas, mums 
gerai žinomo visuomenininko Aniceto 
Bučio sūnus, prieš išvežant savo tėtį 
nuolatiniam gyvenimui j Lietuvą.

Sudie ir iki pasimatymo
Norėčiau širdingai padėkoti 

visiems už galimybę man, kaip svečiui 
iš Lietuvos, dalyvauti suvažiavime dvi 
gražias dienas vaišingoje Lietuvių 
Sodyboje, kurioje teko apsilankyti 
pirmą kartą.

Ta pačia proga prašyčiau Jūsų 
perduoti per "Europos Lietuvį" mano 
tėčio, Aniceto Bučio, kuo geriausius 
atsisveikinimo žodžius ir linkėjimus 
Jums ir visiems skaitytojams, jo 
bičiuliams ir pažįstamiems nuo senų 
gerų laikų. Mat jis jau šiek tiek 
atsitaisė po nelaimingo autoavarijos 
atsitikimo praeitų šv. Kalėdų išvakarėse 
ir dabar mudu artimiausią savaitę 
grįžtame visam laikui į Lietuvą. Jis ją 
vėl pamatys po 52-jų metų išsiskyrimo 
su Tėvyne..

Manau jam kils nemaža įspūdžių 
ir minčių,o ir jis pats žada dar 
pamiklinti seną Aniceto plunksną ir 
parašyti šį tą į "E.L", kuriame šitiek 
metų, nuo pat atvykimo Anglijon, 
spausdino straipsnius, eilėraščius, 
scenos vaizdus ir šiaip naujienas iš 
Bradfordo lietuvių ir jų "Vyties" klubo 
kasdieninių darbų darbelių ir švenčių.

Norėtume čia padėkoti ir 
dabartiniam Didž.Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Tarybos pirmininkui p. 
Z.Jurui, kuris neužmiršo Garbės 
Nario, visokeriopai padėjo sutvarkyti 
išvykimo iš Anglijos rūpesčius ir laiške 
parašė gražius ir svarius žodžius: 
"Perduokite Tėveliui nuoširdžiausius 
linkėjimus ir priminkite, kad 
Didž-Britanijos Lietuvių bendruomenė 
labai gaili prarasdama vieną iš 
pagrindinių lietuviškos veiklos veikėjų. 
Linkime Jam geriausios sveikatos ir 
ilgo gyvenimo Vilniuje".

Savo ruoštu Tėtis, palikdamas 
Angliją prašo perduoti, kad, vis viena, 
lieka visa širdimi su savo ilgamečiais 
bičiuliais ir bendražygiais Lietuvių 
Sąjungos darbuose ir Londone ir 
Bradforde. Maža to - kviečia visus 

susitikti Tėvynėje prie gero lietuviško 
alaus ir prisiminti visus tuos 
pralėkusius Anglijoje dešimtmečius, 
nelengvas ir linksmesnes dieneles! 
Taigi ir sudie ir iki pasimatymo!

Visa ko geriausio ir Jums, 
gerbiamas redaktoriau, ir vėl Anglijoje 
atgimusiam "Europos Lietuviui" bei jo 
ištikimiems skaitytojams, tarp kurio 
prenumeratorių liekame po senovei.

Algimantas Bučys 
DERBY
Pranešame, kad š.m. birželio mėn. 16 
d. /sekmadienį/ vietos skyrius rengia 
Tragiškų Birželio įvykių

MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo 

patalpose, 27 Charnwood Street, 
Derby, 2.00 vai. po pietų.

Paskaitą skaitys J.Maslauskas.
Po minėjimo bus pranešimas iš 

DBLS-gos bei Liet. B-vės suvažiavimo. 
Be to bus aptariami įvairūs lietuviški 
reikalai bei skyriaus veikla.

Susirinkusieji bus pavaišinti 
kavute bei kitais skanumynais.

Visus vietos bei apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečiame į 
minėjimą gausiai atsilankyti.

Sk.valdyba
VOKIETIJA

Išrinkta nauja Vokietijos LB 
valdyba.

Vokietijos nauja Lietuvių 
Bendruomenės valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:
Arminas Lipšys - pirmininkas
Vincas Bartusevičius - vicepirmininkas 
Elena Tesnau - sekretorė
Antanas Šiugždinis - iždininkas 
Antanas Šmitas - narys.

Taryba yra aukščiausias 
Bendruomenės organas.

DBLS-gos Derby 
skyriaus 

vice-pirmininką
J.Maslauską,

ryšium su jo sesers 
Albinos mirtimi 

Lietuvoje,
giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Sk.valdyba ir nariai

British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania

Fondo valdybos sekretorė Hilda 
Piščikienė ir valdybos narė Frances 
Senkuvienė 1996 m. gegužės mėn. 18 
d. išvyko į Lietuvą dviem savaitėm. 
Lankys "Vilties" Bendrijos Ugdymo 
Centrą, "Puntuko" invalidų vežimėlių 
dirbtuves Vilniuje, Santariškių vaikų 
ligoninę, kuriai yra paaukota 25.000 
svarų medicininė technika.

Bus aplankyta vaikų TB 
sanatorijos.
Skautiškuoju kęįįu

Aukos skautų stovyklai
Šiaurėje esantieji lietuvių klubai ir 

dosnieji skautiškos idėjos rėmėjai 
Motinos pagerbimo proga malonėjo 
paremti skautų/čių vasaros stovyklą.

Mančesteryje aukų surinkta 137.50 
svarai. Mančesterio lietuvių socialinio 
klubo valdyba skyrė 50 sv.

Aukų surinkta:
po 10 sv. A.Miliūnas ir 

H.Pargauskas.
po 5 sv. Kan.V.Kamaitis, V. Byla, 

H.Vaineikis, S.Lauruvėnas, V.Rudys, 
A.Podvoiskis, J.Panavas, A.Remeikis, 
J.Navackas, J.Šablevičius, P. Myers, 3-r-k y y ’-*>sv. - B r. Kupstiene,

po 2sv. P.Virbickas, AE.Podvois- 
kienė, C.Bernatavičienė, V. Bernata
vičius.

1.5 sv. - G.AValiukevičiai.
* * *

Bradfordo lietuvių "Vyčio" klube 
Motinų minėjimo proga skautų/čių 
stovyklai aukų gauta: 148 svarai.

Bradfordo "Vytis" klubo valdyba 
paskyrė 40 svarų,

Aukojo: 20 sv. V.Gurevičius, 
po 10 sv. A .ir I.Gerdžiūnai, S. 

Stankaitis ir šeima, V.Ašmenskas,
po 5 sv. A.Brazeikis, K .ir M. 

Kaktavičiai, C. ir I. Karaliai, S. Sasnaus
kas, J.Siauka, R .ir M. Grybai, D .ir 
R. Murphy.

po 2 sv. Z.Genaskas, J.Puteikis, 
Panužienė, Babinskas, Ašmenskienė, 
ADauzitis, R.Bekeris, Mugatadar, P. 
Pysaviuk.

po 1 sv. P.Pucevičius, Daunorius, 
M.Mirtash, J.Trevote, AAisher.

Mančesterio ir Bradfordo lietuvių 
klubų valdyboms, skautiškos idėjos 
dosniems rėmėjams ir sesei Irenai 
išreiškiama nuoširdi, aukšta skautiška 
padėka: AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ !

v.s. J.Maslauskas
LSS Europos Rajono Vadijos vardu
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Lietuvių kronika
Skaitytojai, kurie dar yra 
nesusimokėję šių metų prenumeratos 
mokesčio, yra prašomi kuo grei
čiausiai atsilyginti.

* * *
MANČESTERIS
MOTINOS MINĖJIMAS
Š.m. gegužės 4 d. MLSoc. klubas ir 
skautai surengė Motinos minėjimą, 
kurį atidarė ir pravedė s. I.Gerdžiū- 
nienė. Dalyvavo ir s. A.Gerdžiūnas. 
Pradedant minėjimą motinas skaučių 
vardu pasveikino s. LGerdžiūnienė. 
Mančesterio lietuvių bendruomenės 
vardu A.Podvoiskis, pageidaudamas, 
kad minint motinas kartu būtų minimi 
ir tėvai, nes jų atskirai nemini.
Paskaitą skaitė v.s. J.Maslauskas, kuris 
skyrė daug gražių žodžių motinoms už 
jų meilę ir pastangas auginant 'ir 
auklėjant naujas kartas, ypač sunkiais 
okupacijos laikais, s. L Gerdžiūnienė 
įterpė maldą į Aukščiausią, prašyda
ma suteikti motinoms jėgų ir pagalbos 
jų pareigose. Paskaita buvo tęsiama 
toliau. Ji patiko visiems.
Skautės s. I. Gerdžiūnienė ir prit .sk 
.N.Siurblytė motinoms įteikė po 
puokštę gėlių. Jas asmeniškai 
pasveikino v.s. J.Maslauskas.
Motinai skirtus eilėraščius paskaitė 
V.Bernatavičius, prit.sk. N. 
Gerdžiūnaitė, s. LGerdžiūnienė ir v.s. 
J.Maslauskas.
Minėjimas užbaigtas sugiedant Marija, 
Marija.
Po minėjimo motinos ir minėjimo 
dalyviai buvo pakviesti arbatėlei, kurią 
paruošė skautai, finansavo klubas.
s. I. Gerdžiūnienė skautijos reikalams 
pravedė pasisekusią rinkliavą, už ką 
skautai aukotojams yra dėkingi ir taria 
skautišką ačiū.

A. P-kis
* * *

A.A VALERIJA PALKIMIENĖ
Š.m. balandžio 28 d. senelių 

priežiūros namuose Cheethame mirė 
V.Palkimienė, eidama 93-čiuosius 
metus. Ji buvo seniausia Mančesteryje. 
Jos vyras mirė anksčiau.

Valerija gimė 1903 m. gruodžio 9 

d. Viekšniuose, stambaus ūkininko 
šeimoje. Tėvas buvo medžiotojas. 
Turėjo 9 seseris ir 4 brolius, kurių du 
buvo kunigai ir buvo išvežti j Sibirą. 
Vienas jų tenais ir mirė, o kitas - 
sugrįžęs į Lietuvą, būdamas 96 metų 
amžiaus. Valerija gyveno Telšiuose, 
turėjo siuvyklą. Baigiantis karui 
atsidūrė Vokietijoje. 1947 m. atvyko į 
Angliją ir dirbo siuvykloje. Turėjo 
sūnų Povilą ir dukterį Ireną, kuri 
gyvena Australijoje. Valerija pas ją 
išbuvo 5 metus, bet, kadangi 
Australijos klimatas jai buvo per 
karštas, sugrįžo j Mančesterį. Lankė 
lietuviškus renginius, bažnyčią, nes 
buvo pamaldi.

Liko nuliūdę vaikai ir sesuo 
Lietuvoje.

Palaidota gegužės 7 d. iš Chad’s 
bažnyčios Mosto no kapinėse, privačia
me kape. Pomirtines apeigas 
bažnyčioje ir kapinėse atliko kan. V. 
Kamaitis. Laidotuvėse dalyvavo 21 
asmuo. Karstą dengė gėlės. Laidotuvių 
dalyviams buvo šeimos narių surengta 
arbatėlė, kurią paruošė B.Kupstienė.

Ilsėkis Valerija ramybėje.
Artimuosius ir gimines giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime 
Mančesterio lietuviai.

A. P-kis

LR Ambasados 
Londone 

kolektyvas 
nuoširdžiai atjaučia 
Lietuvos Avialinijų 

atstovę 
Genovaitę 

Balsevičienę 
dėl brolio mirties

NOTTINGHAM AS
Motinos Diena paminėta gegužės 

5 d. Šv.Mišias už gyvas ir mirusias 
motinas Aušros Vartų Marijos 
Židinyje Moterų draugijos vardu 

užprašė pirm. F.Damaševičienė ir 
A. V ažgauskienė.
Tuoj po pamaldų inž. Darius ir 
gydytoja Rūta Furmonavičiai perdavė 
atitinkamos prozos ir poezijos, o 
Vidos Gasperienės vadovybėje 
gintariečiai jautriai išpildė Maironio 
"Oi neverk, matušėle, kad jaunas 
sūnus eis ginti bragiosios tėvynės".

Į Nottinghamą iš Lietuvos buvo 
atvykę pora jaunuolių ieškoti 
uždarbių. Jie nekalba angliškai. Kiti 
turėtų žinoti, kad čia irgi yra bedarbių 
ir užsieniečių valdžia darbams 
nepriima.

Sunkiai susirgo Marija
Griškauskienė, Juzė Rimšienė, Stasys 
Stulgys ir Jurgis Baukys. -Vieni iš jų 
gerėja. 

* * *
PAMALDOS
Redakcija prašo dvasiškiją skelbimus 
pamaldoms atsiųsti kuo anksčiausiai, 
kad visuomenė neliktų be religinės 
informacyos.
Londonas

LIETUVIŲ
ŠV.KAZIMIERO

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono centro 

dalyje.
Įėjimas iš Hachney Road.

Tel: 0171 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 

9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis: 

Bethnal Green centrinė

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

Nottinghamc gegužinės ir birželinės 
pamaldos būna laike šv. Mišių 
šventadieniais ir sekmadieniais 11.15 
vai.,šiokiadieniais 8 vai.ryte.
Mančesteryje gcguž.26 d., 12.30 vai 
Bradforde birželio 2 d., 12.30 vai. 
Eccles birželio 9 d.,12.15 vai.
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