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Pirmųjų metų 
sukaktis

Jau praėjo vieni metai, kai 
"Europos Lietuvis" grįžo atgal į 
savo gimtinę.

Čia jis prasidėjo iš mažučio, 
rotatorium spausdinamo "Užsienio 
ir vidaus žinių biuletenio", pakilo 
iki "Britanijos Lietuvio", vėliau 
pavirto "Europos Lietuviu" ir. 
iškeliavęs į Vilnių, galop išsiplėtė 
net iki 8 puslapių "Europos 
Lietuvio" savaitraščio.

Tai buvo padaryti dideli 
žingsniai. "Europos Lietuvis" augo 
ne tik savo storumu, bet ir kokybe. 
Paskutiniu laiku jis jau galėjo 
lygintis ir su kitais mažesniais 
laikraščiais.

Kas įvyko ir ko niekas 
nepramatė - kad laikraštį 
skaitančioji visuomenė neaugo 
kartu su laikraščiu, bet pasuko į 
kitą pusę. Senesnieji skaitytojai 
seno, prenumeratorių skaičiai 
mažėjo, o naujų skaitytojų atsirado 
labai mažai.

Skaitytojų skaičiui mažėjant, o 
laikraščio leidimui brangstant, 
prieita prie liepto galo taip, kad 
visas Lietuvių Namų bendrovės pa
jamas paimdavo laikraščio 
leidimas, o pinigų trūkumas 
prižiūrėti ir tvarkyti kitą turto dalį, 
remontuoti Namus ir Sodybą, 
privertė pažiūrėti realybei į dantis.

Ir štai "Europos Lietuvis" jau 
metus vėl išeina Anglijoje. Ne be 
tas "Europos Lietuvis". Kaip ir mes 
patys - susitraukęs, daugiau susi- 
kuprojęs, lėtesnis, bet vis tiek savas.

"Europos Lietuvis" lyg ir yra 
didžiausias kaltininkas, kad taip 
atsitiko. Jis daugelį metų godžiai 
valgė mūsų turto pajamas, daugu
moje dėl jo turėjome atsisakyti 
Lietuvių Namų.

Paskutiniai metai nebuvo malo
nūs nei mūsų visuomenei, nei 
"Europos Lietuviui". Iškilo nepasi-

DBLS ir LNB 
direktorių 
valdybos 
nariams ir 

akcininkams linki 
džiugių 

Kalėdų švenčių ir 
sėkmingų

Naujųjų Metų

tenkinimas dalyje visuomenės dėl 
Namų pardavimo, kitų namų 
pirkimo, kas išsivystė į nepageidau
jamus ginčus, vienšališkas diskusi
jas, kaltinimus. { redakciją pasipylė 
laiškai. "Europos Lietuvis" taip pat 
buvo kaltinamas iš visų pusių: 
palaikantis vieną ar kitą pusę, 
cenzūruojamas, spausdinami iškrai
pyti faktai.

Man, kaip redaktoriui, tai 
nebuvo malonu girdėti. Galiu 
atvirai pasakyti, kad nei vienas laiš

kas nebuvo cenzūruotas, nei vienas 
faktas nepakeistas. Juk laiškai tam 
ir yra, kad per juos galima būtų 
išreikšti nuomonę. Jie nėra faktų, 
bet nuomonių išreiškimas.

Bet. tikėkimės, kad tai jau 
praeityje.

Problemų yra daug ir jos 
niekur greitai nedings. Jos 
neatsirado tik dabar. Jos išaugo iš 
mažo grūdo. Jų pirmieji daigai 
buvo ignoruojami. Vis tikėta, kad 
ateityje viskas atsitaisys. Tačiau 
niekas neatsitaisė. Viena iš 
didžiausiųjų: kaip įtraukti j savo 
eiles jaunimą? Ne vien į Sąjungą 
ar į Bendrovę. Kaip juos 
sudominti, kad jie ateitų ir su 
mumis galėtų kartu, vieningai 
dirbti? Gal mes jų nesuprantame, 
ar jie mūsų?

Jau mažai mūsų senųjų vilkų 
bėra dirbančiųjų. Nors dar kai 
kurie ir energingi, bet laikas daro 
savo, o metai nesustoja. Turime 
rimtai pagalvoti ką daryti. Ateina 
Naujieji Metai. Artėjame prie 
šimtmečio pabaigos. Ar nevertėtų 
užmiršti bereikalingus ginčus, viens 
kitu nepasitikėjimą?

Toleruokime vienas kito nuo
mones. Darykime sprendimus 
bendrai.

Ar nevertėtų sumažinti biuro
kratizmą, suprasti daugiau vienas 
kitą, užmiršti "jūs ir mes" ir ištiesti 
viens kitam ranką. Problemos nėra 
vien tik valdybų - spręskime jas visi 
kartu.
Laimingų Naujųjų Metų visiems!

H.Gasperas
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Lenkijos ambasadorius 

apie Lietuvos lenkus
Buvęs Lenkijos ambasadorius 
Lietuvai prof. J. Widacki peikia 
kraštutiniuosius Vilniaus lenkų 
veikėjus, susispietusius laikraštyje 
"Nasza Gazeta". Juos remia lėšo
mis Lenkijos senatas kenkiantis 
Lietuvos-Lenkijos santykiams,- rašo 
J.B. "Tėviškės Žiburiuose* Nr.45.

Krokuvos katalikų savaitraštis 
Tygodnik Powszechny" 1996 m. 
rugsėjo 22 d. laidoje išspausdino 
buv. Lenkijos ambasadoriaus Lietu
vai prof. J. Widacki'o straipsnį: "Kas 
vadovauja Lenkijos užsienio politi
kai?" Pagal Lenkijos konstituciją 
užsienio politikai turėtų vadovauti 
prezidentas ir vyriausybė, tačiau 
tikrovėje jie nėra vieninteliai, kurie 
tuo užsiima. Savo užsienio politiką 
turi seimas, senatas ir paskiros politi
nės partijos. Labiausiai j užsienio 
politiką kišasi senatas, nors pagal 
konstituciją jokių įgaliojimų tam 
neturi. Jis remia lėšomis "Lenkų 
bendruomenę", kuri palaiko kraštuti
niuosius lenkų veikėjus Lietuvoje.

J. Widacki rašo: 'Tai pasireiškia 
politine ir materialine parama tiems 
lenkų mažumos (Lietuvoje) veikė
jams, kurie būdami jos piliečiais, 
aiškiai ignoruoja valstybę, siekia len
kų visuomenę laikyti uždarame gete, 
priešpastato ją valdžiai bei likusiai 
visuomenės daliai, kursto juose iš
pūstą pavojaus pajutimą, tramdo bet 
kokią nepriklausomą iniciatyvą, kovo
ja prieš 'kolaborantus ir atsimetėlius'. 
Tai jiems turi pavesti neribotą visuo
menės valdymą ir jos balsus seimo 
rinkimuose. Lenkijos-Lietuvos santy
kių normalizavimas šiems vadovams 
yra neparankus, todėl jie kiekviena 
proga stengiasi Lenkijos valstybę 
įvelti j konfliktą su Lietuva, reika
laudami kartas nuo karto pripažinti, 
kad lenkų-lietuvių sutartis yra laužo
ma. Tam siekiui paremti jie be 
svyravimo naudoja aiškų melą (taip 
pvz. buvo padaryta protestuojant 
prieš Vilniaus miesto ribų 
praplėtimą).

(...) Lietuvos politikai ir žinia- 
sklaida aiškiai sako, kad šių vadų 
veikla siekia bloginti lenkų-lietuvių 
santykius, tarnauja trečiai valstybei', 
o jų praeitis, jų dalyvavimas sovietų 
valdžios aparate, daro šiuos 
kaltinimus įtikėtinais.(...)

Lietuvos lenkų sąjungos spau
dos organas yra savaitraštis 'Nasza 
Gazeta'. Jis yra būdingas kovos 
laikraštis. Jo skiltyse lenkai yra
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raginami protestuoti ir mitinguoti, o 
Lietuvos valstybė yra užsispyrusiai 
vaizduojama kaip policinė, totalistinė 
ir persekiojanti tautines mažumas.

Ne geriau yra pristatoma ir 
Lenkijos valstybė. Jeigu tikėti lai
kraščiu 'Nasza Gazeta' (o eilinis 
Lietuvos lenkas vis dar tiki), ji yra 
valdoma beidėjinių kosmopolitų, žy
dų ir masonų, prekiaujančių Lietuvos 
lenkų likimu, kuriems tautos reikalai 
nerūpi. Kaip pavyzdį Lietuvos len
kams 'Nasza Gazeta' neseniai nuro
dė Bosnijos serbus, o Lenkijos- 
Lietuvos sutartį pristatė kaip lenkų ir 
lietuvių masonų politinį laimėjimą. 
Būdamas ambasadoriumi, buvau 
'Nasza Gazeta' laikraštyje su nuos
tabiu reguliarumu apspjaudomas, ne 
taip reguliariai buvo apspjaudomi 
paeiliui visi užsienio reikalų 
ministerial ir abu prezidentai. (...)

'Nazda Gazeta' laikraštis yra 
pardavinėjamas žemiau savikainos, 
todėl dkyla klausimas, kas jo spaus
dinimą finansuoja. Tai bandė 
sužinoti Lietuvos žiniasklaida, įskai
tant ir didžiausią Lietuvos laikraštį 
'Lietuvos rytas". Lietuvos URM netgi 
pasiuntė Lenkijos ambasadai notą, 
kurioje buvo atkreipiamas dėmesys 
į Nasza Gazeta' iš Lenkijos nnan- 
savimą, kuris neprisideda prie gerų 
lenkų-lietuvių santykių plėtotės. 
Lietuvos laikraštininkai nustatė ir pra
nešė visuomenei, kas konkrečiai iš 
Lenkijos laikraštį 'Nasza Gazeta' 
finansuoja, būtent: LR senatas, 
tarpininkaujant 'Lenkų bendruome
nei". Verta vis dėlto patikslinti: pas
taruoju metu šis laikraštis yra senato 
finansuojamas, bet tarpininkaujant - 
dar geriau - valdiško, pagalbos 
lenkams Rytuose fondo. (...)

Niekam nėra paslaptis, kad pas
kirų lenkų mažumos vadovų pozicija 
priklauso svarbiausia nuo to, kokią 
paramą jie gauna iš Lenkijos. Todėl 
svarbu, kas paskirsto iš Lenkijos 
gautas žemės ūkio mašinas, vietas 
mokytojų kursuose ir vasaros sto
vyklose Lenkijoje, kas turi įtaką j vai
ko pasiuntimą studijoms j 
Lenkiją. (Pvz. praėjusiais metais 
'Bendruomenė* atėmė teisę skirstyti 
stovyklose vietas nepolitinei Moky
tojų sąjungai, perleisdama ją labai 
politinei Lietuvos lenkų sąjungai). 
Taigi svarbu, kuris vietinių politikų 
turi pažinčių 'Bendruomenėje' arba 
senato komisijoje ir tuo būdu prieina 
prie lėšų bei įtakos jų skirstyme. 
Taip pat svarbu, kas Varšuvoje yra 
iškilmingai priimamas ir kam Lenki
jos seime koks nors klubas gali 

suorganizuoti spaudos konferenciją. 
Pagaliau yra svarbu, kokiam vadovui 
'Bendruomenė' yra pasiruošusi finan
suoti netgi labiausiai absurdišką 
projektą.

Lenkijos užsienio politikos 
principus J. Widacki taip apbūdina: 
"Lenkijos abiejų prezidentų ir kelių 
eilinių vyriausybių (4 užsienio reikalų 
ministerial) užsienio politikos tikslai 
nekinta ir yra suprantami. Lenkija 
siekia Š. Atlanto bei Europos sąjun
gos narystės ir nori turėti gerus 
santykius su visais kaimynais. 
Pokario Vidurio Europos sienas ji 
laiko pastoviomis ir neginčijamomis".

Užsienio spauda apie 
Baltarusijos problemas 
Prezidentas Lukašenka pavadintas 
"raudonuoju duče".
Pirmo gruodžio Baltarusijoje įvykusį 
referendumą dėl konstitucijos pakei
timo jų Seimo pirmininkas pavadino 
paprasčiausiu farsu.

Prancūzų žinių agentūra France 
Presse pakelbė gana plačią šių 
įvykių apžvalgą, pabrėždama, kad 
Prezidentui Lukašenkai referendu
mas suteikė beveik neribotą valdžią. 
Naujas pokrypis. ligi šiol jaudinęs tik 
vietinę opoziciją, dabar pradėjo 
jaudinti ir Vakarų valstybes. 
Agentūros pranešimu aiškią poziciją 
kol kas užėmė tik Jungtinės 
Valstijos. Washingtono valstybės 
departamen-tas paskelbė, kad negali 
turėti normalių santykių su valdžia, 
kuri iš principo yra antidemokratiška.

France Presse taip pat apžvelgia 
Baltarusijos spaudos būklę, nes 
būtent laisvoji spauda yra 
pagrindinis demokratijos rodiklis. 
Neseniai Lukašenka pakeitė visų 
didžiųjų laikraščių vyriausius redak
torius. Nepriklausomai spaudai 
daromos įvairios kliūtys. Net keletas 
baltarusiškų laikraščių yra spausdi
nami Lietuvoje.

Italijos spauda irgi skiria nemažai 
dėmesio Baltarusijos įvykiams, net 
kai kurie laikraščiai pavadina 
Lukašeką "raudonuoju duče“ ir kartu 
bando spėlioti kuo baigsis dabartinė 
krizė.

Praktiškai pusę Baltarusijos pro
dukcijos šiuo metu superka 
didžiosios Rusijos monopolijos. 
Rusijos bankai ir didžiosios verslovės 
turi Baltarusijos rinkoje neribotus 
įgaliojimus. Rusijos naftos ir dujų 
gigantai Lukoil ir Gazprom 
kontroliuoja visą energetinių žaliavų 
perdirbimą ir prekybą.
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Kova su kriminaliniai nusikaltimais Šiauliuose (Vilniaus radijas 10.12.96)
Praėjusią savaitę Šiaulių miesto 

Tarybos posėdyje buvo nuspręsta 
skirti lėšų prevencinei programai 
nusikalstamumui stabdyti. Ši 
programa Šiauliuose vykdoma 8 
mėnesius. 50% kelių policijos 
surinktų baudų, tenkančių vietiniam 
biudžetui, skiriamia prevencinei 
programai stabdyti nusikalstamumą.

Šiais metais buvo skirta apie 
300.000 litų. Programai skiriamos 
nemažos lėšos. Kituose miestuose 
dėl trūkumo lėšų nėra plačiai 
vykdoma prevencinė programa.

Programos tikslas užkirsti kelią 
nusikalstamumui. Pagrindinis dėme
sys skiriamas ryšių su gyventojais 
palaikymui, stengiamasi išaiškinti 
gyventojams, kad jų pagalba 
policijos pareigūnams būtina.

Apylinkės inspektoriai užeina pas 
gyventojus, jteikia savo vizitinę 
kortelę, kurioje nurodytas ne tik 
inspektoriaus - budėtojo, bet ir 
pasitikėjimo telefono numeris. Apie 
66% apklaustųjų gyventojų apylinkės 
inspektorius priėmė geranoriškai, 
33% gyventojų abejingai. 1% 
priešiškai nusiteikusių. paprašė 
apylinkės inspektorius išeiti, supiėšė 
jų vizitines korteles.

Per šešis mėnesius aplankytos 
6022 miesto šeimos. Manoma, kad 
visus miesto gyventojus pavyks 
aplankyti per du metus.

Pasitikėjimo telefonai. įrengti 
policijos nuovadose, suteikė 
gyventojams galimybę skambinti visą 
parą ir pranešti apie teisėsaugos 
pažeidimus. Per šešis mėnesius 
gauta 80 pranešimų. Dalis jų 
pasitvirtino. Iškeltos baudžiamosios 
bylos, nemažai pažeidėjų nubausta 
administracine tvarka.

Gyventojai informuoja apie 
nelegalią prekybą alkoholiniais 
gėrimais, prostitučių firmas, 
parduodamas cigaretes be 
banderolių ir t.t.

Ypač daug teisės pažeidimų 
soduose, kur gyventojai retai lankosi, 
todėl per vasarą sodų bendrijos 
suorganizuotos į saugios kaimy
nystės grupes. Į tokias grupes 
susibūrė ir 10 garažų kooperatyvų. 
Tokias kaimynystės grupes buvo 
bandyta suburti viename Šiaulių 
miesto rajone, tačiau gyventojai 
nepanoro. Matyt, dar nepakankamai 
pasitiki policijos pareigūnais, tačiau 
prevencinės programos komisijos 
nariai nenusimena. Mano, kad šis 
barjeras bus įveiktas.

Didžiausias dėmesys, vykdant 
prevencinę programą, skiriamas 
vaikams.

Be ekskursijų, kurios nuolat 
organizuojamos po vyriausiąjį 
policijos komisariatą, vaikai taip pat 
yra siunčiami į poilsio stovyklas. Į jas 
skiriami vaikai, turintįs problemų 
namuose ar mokyklose.

Gruodžio pabaigoje apie 40 
moksleivių žiemos atostogas praleis 
šioje stovykloje. Policijos pareigūnai 
susipažįsta su mokyklą nelan
kančiais ir niekur nedirbančiais 
vaikais.

Oficialiais duomenimis apie 40 
vaikų iki 16 metų amžiaus nelanko 
mokyklos. Tokius vaikus dažnai 
galima sutikti turgavietėse, prie

Lietuvos avialinijos 
dėkoja 

visiems Europos 
Lietuvio skaitytojams, 

skridusiems jų 
lėktuvais 1996 metais, 

linki 
jiems ir jų šeimoms V 

malonių Šventų 
Kalėdų ir geros 

sveikatos Naujaisiais 
Metais.

parduotuvių, mašinų stovėjimo 
aikštelėse.

Siekiant išvengti vagysčių 
mašinų susibūrimo vietose, 
apsisaugoti nuo kišenvagių, 
apsaugoti savo butą, mašiną, yra 
paruošta informacinė medžiaga, o 
artimiausiu metu planuojama išleisti 
leidinį "Stabdyk nusikalstamumą".

Ekspremjerui išeinant...
Išeinantis Lietuvos premjeras 

Mindaugas Stankevičius spaudos 
konferencijoje sakė, kad jo 
vyriausybė padėties Lietuvoje 
nepablogino. Jis teigė, kad jam 
vadovaujant vyriausybei daugelis 
svarbių Lietuvos ekonomikos 
rodyklių pagerėjo. Kartu jis įspėjo 
naująją vyriausybę dėl pernelyg 
didelio optimizmo.

Pramonės produkcijos reali
zavimas palyginamosiomis kainomis 
per 11 mėnesių išaugo 41/2%, o 
pakylėjimą ekonomikoje jliustruoja 
elektros energijos gamyba. Ji per 9 
mėnesius išaugo 25%. Vidaus 
rinkoje jos realizuota 5% daugiau, o 
eksportas išaugo du kartus.

Už lėšas, gautas iš šio eksporto, 
atsiskaityta už atominį kurą. "Ne 
tokia jau tragiška ir juoda padėtis yra 
ir energetikoje viduje,- sakė 
M.Stankevičius.

"Dabar turime apie 360.000 tonų 
mazuto ir metų pradžioje mes jo 
turėsime truputį daugiau negu 
praėjusiais metais. 'Gazpromui' 
sumokėta skola už dujas ir šis 
koncernas nebegrasina sustabdyti 
dujų tiekimą.

Pavyko pažaboti infliaciją, Šiais 
metais vyriausybės programoje buvo 
planuota 25% infliacija, tačiau ji 
greičiausiai neviršys 14%".

Jis nesutiko, kad Lietuva yra 
praskolinta. "Valstybė iš tikrųjų 
skolinga 800.000.000 litų 
energetikams ir sutarta su 
Tarptautiniu Valiutos Fondu ir 
Pasaulio Banku, kad per penkerius 
metus biudžetuose bus pramatoma 
kompensacija energetikai.

Lietuvos vidaus ir užsienio 
skolas sudaro apie 15% bendro 
fizinio produkto. Tai atitinka Europos 
Sąjungos standartus, kurie priima 
apie 20% skolas".- sakė Mindaugas 
Stankevičius.

"Šiais metais j valstybės biudžetą 
nebus surinkta daugiau nei 
300.000.000 litų planuotų lėšų". 
Atsisveikindamas pasakė, kad Seimo 
nariu nepasiliks. Pridūrė, kad 
ateidamas j valdžią pasakęs, kad jis 
ne politikas ir "kad šie aštuoni 
mėnesiai man daug kainavo, tai 
nebuvo medaus mėnesiai".

Senam draugui ir 
kūmui,

Jonui Grupilijonui 
mirus,

Jo žmonai Zosei ir 
vaikams 

reiškiame gilią 
užuojautą.

S.M.Blotniai
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ĄTSĮĘKĮMAĮ
Trys nauji magistrai 
Nottinghamo univer
sitete

Š.m. gruodžio 14 d. 
Nottinghamo universiteto diplo
mų įteikimo ceremonijose trys 
magistro laipsnio diplomai įteikti 
lietuviams.

Jauniausia iš visų Tarp
tautinės Teisės magistro laipsnį 
gavo Rima Gasperaitė, MSc.

- Dermotologijos ir Alergijos 
magistro laipsnį gavo Rūta 
Furmonavičienė ir Tarptautinių 
Studijų srytyje magistro laipsnį 
užsipelnė Darius Furmonavičius.

Tai mums yra pasididžiavi
mas, kad ir mes savo tarpe 
turime aukšto išsilavinimo 
žmonių. Galime jiems tik 
palinkėti, kad tas savo įgytas 
žinias panaudotų ne vietik savo 
asmeniniams poreikiams, bet 
prisidėtų ir prie mūsų siaurė
jančio darbininkų ratelio.

Apie Rimą Gasperaitę nėra 
daug ko rašyti. Daugumas ją 
pažįsta iš jos kultūrinio įnašo 
veikloje su jaunimu, skautais, 
muzikinėmis grupėmis.

Ji gimė Nottinghame, 
Anglijoje. Lankė pradinę katalikų 
mokyklą, vėliau baigė privačią 
vidurinę mokyklą. Įstojus į 
Londono Southbank universitetą 
gavo teisės bakalauro laipsnį. 
Nottinghame baigė Law School 
ir dabar įsigijo taip vertingą 
Magistro laispnį.

Rūta Furmonavičienė, 
gimusi Ukmergėje, augo ir 
mokėsi Kaune. Baigė Jono 
Jablonskio vardo vidurinę 
mokyklą, vėliau Kauno 
Medicinos Akademijos gydomąjį 
fakultetą. Kauno trečioje 
ligoninėje atliko internatūrą ir 
įgijo gydytojos - terapeutės 
kvalifikaciją.

Pradėjo dirbti Kauno medici
nos Akademijoje, Fiziologijos 
katedroje, kur susidomėjo 
imunologija - tapo Lietuvos 
Imunologų draugijos narė ir 
dalyvavo įvairiuose jos rengi
niuose ir tarptautinėse jaunųjų 
imunologų mokyklose.

Sužinojusi apie puikų 

imunologijos kursą Nottinghamo 
universitete, pasiuntė savo doku
mentus ir buvo priimta. Metus 
laiko čia studijavo "MSc Course 
in Dermotology and Allergy" ir 
po to buvo priimta tolimesnėms 
PhD studijoms imunologijos 
srityje toje pačioje imunologijos 
katedroje.

"Mano artimiausi studijų 
planai - sėkmingai pabaigti PhD 
studijas mano darbo tema - 
tyrimai alergijos srityje", 
pareiškė Rūta. "Bandoma suburti 
tokią naują gydymo priemonę - 
pepsidą, kuris galėtų būti kaip 
naujo typo skiepai (valecina) ir 
apsaugotų alergiškus žmones 
nuo pavojingų pasekmių".

Rūta taip pat turi muzikinį 
išsilavinimą ir sekmadieniais 
Židinyje pagelbsti kun.S.Matuliui 
vargonaudama.

Darius Furmonavičius, Rūtos 
Furmonavičienės vyras, gimęs ir 
augęs Kaune, mamos gydytojos 
ir tėvo inžinieriaus šeimoje.

Jo senelis - politinis kalinys - 
praleidęs 15 metų tremtyje, 
Vorkutos kasyklose.

Darius mokėsi Kauno 33-ioje 
vidurinėje mokykloje. Labiausiai 
mėgo chemija ir buvo to būrelio 
pirmininkas. Studijavo taip pat 
Kaune, Technikos Universitete, 
kur 1988 metais gavo 
Elektronikos inžinieriaus diplo

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1996/97 Winter schedule
Effective from 28th October

* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Standard arrival and departure times:
* TE 452 dcp. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dcp. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

* AIRCRAFT BOEING 737
with business and economy seating

LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323
Fax 0181 745 7346

mą ir buvo pakviestas dėstyti.
Politika susidomėjo jau 

vaikystėje. "Klausydavausi Lais
vosios Europos, Amerikos Balso 
ir Vatikano radijo laidų" - 
pasakojo Darius.

"Prasidėjus dainuojančiai 
revoliucijai, įsijungiau į Sąjūdžio 
veiklą. Prisimenu, surinkome 
tūkstančius parašų dėl Sovietų 
armijos išvedimo. Į Nottinghamą 
su žmona atvykome pernai 
vasarą", tęsė Darius.

"Šiemet gavau magistro 
Tarptautinių Santykių srityje 
laipsnį. Tęsiu Daktaratą 
Bradfordo Universitete ir 
vieninteliame Baltijos kraštų 
tyrimo centre. Taip pat mokau 
savo profesorių John Hiden 
lietuvių kalbos", - pridūrė Darius.

Abu yra aktyvus lietuvių bend
ruomenės veikloje.

PAMALDOS
Lietuviškos pamaldos 

Nottinghamo Aušros Vartų 
Židinyje vyksta šiokiadieniais 8 
vai., šventadieniais 11.15 vai. 
Kalėdų dieną ir Naujuosiuose 
Metuose mišios 11.15 vai.
Mančesteryje gruodžio 29 d., 
12.30 vai.
Bradforde Sausio 5 d., 12.30 
vai.
Eccles sausio 12 d., 12.15 vai. 
Londonas - (žiūrėk 7 psl.
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Tautos Užugirio viešnia ir šeimininkė
šviesuomenė

1938-40 metais musų šeima 
gyveno Užugiry. Tėvai, Jonas ir 
Kotryna Mikėnai, dirbo prezidento 
ūkyje, o mes, dvi seserys, Marytė ir 
Bronė, lankėme Užulėnio Antano 
Smetonos pradžios mokyklą. Kitoje 
kelio pusėje tada dar tebestovėjo 
gimtasis prezidento A. Smetonos 
namas - paprasta kaimo pirkia dviem 
galais. Tuomet ten gyveno 
prezidento giminaitė su sūneliu ir 
laikė smulkių prekių krautuvėlę, 
kurioje ne kartą teko pirkti ir man.

Mokykla buvo nauja ir labai 
graži, su puikia aktų sale, kurioje 
vykdavo ir mokinių, ir apylinkės 
jaunimo vakarėliai. Beje, madinga 
buvo puoštis tautiniais rūbais. Mudvi 
su seserim juos irgi turėjom.

Į Užugirj prezidentas Antanas 
Smetona atvažiuodavo vasarą, o p. 
Sofija Smetonienė nuolat ten gyveno 
ir rūpinosi ūkio reikalais - buvo tikroji 
Užugirio kiemo šeimininkė. "Pas 
mane dirbti bus nelengva, nes aš 
visą laiką būsiu "ant kulno", - 
juokdamasi ji pasakė tėveliui, kur j 
mylėjo ir vadindavo Jonuku. Tas 
"ant kulno" nereiškė nieko bloga. 
Neprisimenu, kad kas būtų 
skundęsis gavęs pastabą dėl darbo 
iš p. prezidentienės. Ji tiesiog mėgo 
bendrauti su žmonėmis, išsikalbėti 
su jais; apeidavo laukus, ganyklas, 
gėrėdavosi blizgančiu galvijų plauku. 
Atėjusi j tvartą, ji pati nešdavo 
karvėms glėbius šieno, o ja 
pasekdavo ir jos svečiai. Su ja 
nuolat vaikščiodavo jaunas leite
nantas. Jis nešiodavosi fotoaparatą 
per petį, yra nufotografavęs ir mudvi 
su seserim.

Mes, vaikai, ponią prezidentienę 
(taip ją visi Užugirio kieme vadino) 
sutikdavom vos ne kasdien. 
Sveikindamiesi bučiuodavom jai ran
ką (taip buvom tėvų pamokyti), o ji 
tuo tarpu mums bučiuodavo į viršu
galvius. Vasarą iš tolo pama- 
tydavom ją baltu chalatu ir balta 
ažūrine skrybėlaite, o žiemą, 
prisimenu, ji būdavo apsivilkusi 
rusvus puskailinius, apsiavusi aulinu
kais. ant galvos - juoda beretė.

Kiekvieną sekmadienį p. 
prezidentienė lankydavo darbininkų 
šeimas, todėl šeštadieniais šveis- 
davome grindis, išimdavome iš ma
mos kraitinės skrynios jos austas 
puošnesnes lovatieses. P. preziden-

Bronislava Plevokienė iš Moteris-11/94rašo 
tienė aptardavo su žmonėmis jų 
rūpesčius, o vaikams dalindavo 
saldainių (paprastai figūrinį šokola
dą). Mažesnius vaikus pakilodavo, 
pamyluodavo. Moterys kartais nusi
stebėdavo: "Kaip jūs, ponia, galite 
svetimus murzinus vaikus glamo
nėti?" Ji atsakydavo, kad tai pavel
dėjusi iš savo motinos.

P.prezidentienė būdavo "ant kul
no" ir tada, kai žmogų kokia bėda 
ištikdavo. Kai mano sesuo sunkiai 
sirgo plaučių uždegimu ir tėvai 
uždegdavo žiburį net naktį, žiūrėk, ir 
beįeinanti p. prezidentienė su pilnu 
visokių gėrybių krepšeliu. Kai seserį 
paguldė j Ukmergės ligoninę, p. 
prezidentienė, važiuodama j Kauną, 
užsukdavo jos aplankyti. Tai be
sigydantiems žmonėms ir ligoninės 
personalui darydavo didelį įspūdį. 
Susirgusį Užugirio kiemo žmogų pas 
gydytojus j Ukmergę ar Kauną 
veždavo p. prezidentienės automo
biliu. Ne kartą ten ir pati esu 
važiavusi. Ligonį paprastai lydėdavo 
prezidentūros gailestingoji seselė. Ji 
ir vaistus ligoniams leisdavo, ir 
teikdavo kitokią pirmąją medicinos 
pagalbą.

Anksti pavasarį p. prezidentienė 
atnešdavo mums agurkų iš 
šiltadaržio, o vasarą, prisimenu, 
kartą liepė man ateiti braškių. Aš 
nuėjau j rūmus, pasakiau tarnaitėms 
apie tai. Viena man atnešė lėkštę su 
krūvele uogų. Bet čia pat, "ant 
kulno", ir p. prezidentienė: "O ne, eik 
namo ir atsinešk didesnį indą". 
Tarnaitėms liepė parodyti, kur skinti. 
Namie mama padavė gerą pus
dubenį, kurį pilną pririnkdavau braš
kių visą sezoną.

Per Kūčias p. prezidentienė bū
davo su savo darbininkais. Ji sėdė
davo stalo centre, kalbėdavosi su 
žmonėmis. Mes prie gražiai papuoš
tos eglės žaisdavom, deklamuo- 
davom eilėraščius. Paskui nuo eglės 
galėdavom nusiskinti "laimę" - didelį 
šokoladinį rutulį, kurio viduje 
rasdavom sagę, žiedelį ar pan., o po 
egle mūsų laukdavo ryšulėlis 
dovanų. Įvairių dovanų gaudavo ir 
suaugusieji. Ir ne tik šia proga. Šv. 
Jono išvakarėse p. prezidentienė 
ateidavo į namus pasveikinti tėvelio. 
O šv. Sofijos dienos išvakarėse 
vairuotojas mus. vaikus, susodinda
vo j automobilį ir veždavo į pievas, j 

pamiškes, kur mes pririnkdavom 
daugybę lauko gėlių. Parvažiavę 
pindavom vainiką, kuriuo apjuos- 
davom rūmų duris.

Iki šiol prisimenu ir gautą 
mandagumo pamoką. Kažkas iš 
rūmų paprašė manęs surasti ponią - 
ją kvietė prie telefono. Pamačiusi ją 
parke, įprastai pasisveikinau ir 
sakau: "Ponia prezidentiene, jus 
šaukia prie telefono!" Ji mane 
pamokė: "Reikia sakyti ne "šaukia", 
o "kviečia", "prašo" ...

S. Smetonienė labai pamilo gerą 
ir paslaugų piemenėlį Jonuką. 
Paėmė jį j rūmus, gražiai parengė. 
Jis lankė Užugirio pradžios mokyklos 
penktąjį ar šeštąjį skyrių, svajojo tapti 
karininku.

Prezidentas, kaip minėjau, atva
žiuodavo vasarą. Jis dažnai su visa 
nemaža palyda eidavo pasivaikščioti 
j laukus, mišką. Ten, perėjose, 
kareiviai buvo padarę dailių suolelių 
prezidentui ir jo svečiams atsisėsti. 
Vasarą beveik kasdien sutikdavom 
prezidentą su palyda. Mes. kaip 
buvom pamokyti tėvų, bučiuodavom 
prezidentui ranką. Visi lydintieji ati
tinkamais atstumais sustodavo. 
Prezidentas mums paglostydavo gal
veles. pakalbindavo, pasiteiraudavo, 
kaip sekasi mokykloje.

Iškilmingai būdavo švenčiamos 
prezidento A. Smetonos vardinės. 
Mes. vaikai, pindavom vainiką. 
Vakare ant Lėno ežero kranto vyrai 
uždegdavo tris laužus, o vieną ant 
plausto užkurdavo ežero vidury. 
Valtimis po visą ežerą išplukdydavo 
mažus plaustelius su degančiom 
žvakėm, apjuostom spalvotu po
pieriumi. Ant kranto vykdavo 
gegužinė, j kurią susirinkdavo daug 
apylinkės jaunimo.

Prezidento apsauga - kareivių 
kuopa - gyveno parke pastatytose 
kareivinėse, o keletas kareivių ir 
puskarininkis budėdavo prie ežero 
stovinčiame mediniame namelyje. Iš 
čia juos vesdavo eiti sargybos prie 
rūmų. Laisvi nuo sargybos kariai 
juokaudavo su mumis, leisdavo 
pakalbėti telefonu, pavaišindavo 
kareiviška sriuba. O kaip jie 
dainuodavo vakarais! Visa šeima 
susėsdavom verandoje ir klausy
davomės iš parko sklindančių žygio 
dainų. /Tęsinys 6 psl/
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Lietuvos vardas žinia- 
sklaidoje K.Baronas

Politiniai pasikeitimai nuo Lietu
vos iki Balkanų rado platų atgarsj 
Vokietijos žiniasklaidoje. Tad nenuo
stabu, kad ir įtagingas "Der Spiegei" 
žurnalas net du kartus komentavo 
balsavimų pasekmes bei nr.46 vėl 
sustodamas prie laimėtojų, jų tarpe 
ir prof.V.Landsbergio.

Žurnalas pažymėjo, kad per 
pirmuosius rinkimus V.Landsbergis 
savo kalbose lietuviams prižadėjo 
greitą gerbūvį, nors panašiai kalbėjo 
ir kiti tuometiniai Rytų Europos disi
dentai. Apsirikta, nes pav. Lietuvos 
laisvės kovotojai neapskaičiavo įvyk
siančių problemų - perėjimą iš pla
nuoto ūkio į laisvą rinką. Be to, - 
mini žurnalas, - V.Landsbergiui pa
kenkė jo kalbose laisvės kovų 
prisiminimai prieš sovietų galybę, 
nors Rusija liko svarbiausiu energijos 
tiekėju. Jo tautiškumas (sein 
Nationalizmus) privedė Lietuvą prie 
ūkinės suirutės bei grįžimo prie 
valstybės vairo ekskomunistų, pasi
vadinusių LDDP.

"Der Spiegei" taip pat priminė, 
kad Lietuva yra vėl pirmoji Rytų 
Europos valstybė pašalinusi eksko- 
munistus. Pabaigoje žurnalas 
paminėjo, jog V.Landsbergiui be 
socialinių reformų bus labai sunku 
jauną respubliką išvesti iš ūkinės 
stagnacijos.

Frankfurte leidžiamas angliškas 
dienraštis "International Herald 
Tribune" gruodžio mėn. 2 d. persi
spausdino iš "Washington Post" 
komentarą Gudijos klausimu. Krizė 
yra labai pavojinga, kadangi 
Lukašenka nori įvesti Rytų Europos 
širdyje diktatūrą, kai tuo tarpu visos 
Gudijos kaimynės - Lietuva, Latvija, 
Lenkija, Rusija ir Ukraina iš 
komunistinės sistemos perėjo į 
demokratinę santvarką. Jų plėtotę 
gali apsunkinti Gudijos netvirtumas ir 
jos nepastovus kelias.

Dienraštis taip pat pažymėjo, 
kad Gudija, jos žemėje išdėstytas 
raketas jau grąžino Rusijai.

Naujasis Užsienių reikalų mi
nistras Algirdas Saugardas 
dalyvavo Šiaurės Atlanto Tarybos 
posėdyje Briuselyje.

1996 gruodžio 12 d. surengtoje 
spaudos konferencijoje A. Saudargas 
kalbėjo apie NATO plėtimo pers
pektyvas.

Jis su atsargiu optimizmu vertino
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NATO plėtimo planus.
Briuselyje Tarybos priimtas 

dokumentas numato pradėti derybas 
su valstybėmis, kurios siekia NATO 
narystės. NATO nusprendė kitų metų 
liepos mėnesį sušaukti aukščiausiojo 
lygio susitikimą, pakviesti vieną ar 
kelias valstybes pradėti derybas dėl 
narystės Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacijoje. Jis gana optimistiškai 
išsireiškė, kad liepos mėnesio 
pasitarimuose bus pamynėtas ir 
Lietuvos vardas, nors priėmimas gal 
ir neįvyks pirmojoje į NATO pri
ėmimo bangoje.

Sportas
Danijos futbolo meisterio "Brond- 

by" vienuolikėje žaidžia Lietuvos 
rinktinės narys Aurelijus Skarbalius. 
Europos futbolo taurės rungtynėse 
danai susitiko su Vokietijos Karsruhe 
klubu, kuriame žaidžia rusas 
S.Kirjakov. Rungtines perdavė 
Vokietijos televizija ir kovojant dėl 
kamuolio Kirjakovui su Skarbalium, 
komentuodavo, kad kova vyksta tarp 
lietuvio ir ruso. Deja, vieną kartą 
lietuviui teko kamuolį pralaimėti ir to 
pasėkoje j danų vartus įkrito įvartis. 
Ant lietuvio sportinių marškinėlių 
nugaros neįrašyta pavardė, bet 
sutrumpintas "Aurini" vardas.

Po ilgesnės pertraukos 
Hamburgo futbolo aikštėje prieš Mo
nako klubą žaidė Lietuvos rinktinės 
narys Valdas Ivanauskas.

Mūsiškis pasirodė gerai, turė
damas keletą progų įkirsti įvarčius. 
Hamburgo lietuviai "palaiko" mūsiškį, 

'K&Cėcfcttčač 'Patoutauomač

Siūlome kalėdinių, kalėdinių ir Naujųjų 
Metų, ir kitoms progoms sveikinimų kortelių 

su lietuviškais užtašais.

Primename, kad žiemos sezono proga dar 
galima užsisakyti trejų devynerių 

/27 rūšių vaistažolių/ dėl įvairių ligų. 
Pakelis £5.50 su pristatymu
BALTIC MANAGEMENT CO. 

(Z.Juras ir AJuras)
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4IIB, England 

Tel. 0181 460 2592, Faksas 0181 290 0285

rodant televizijoje žiūrovų tarpe 
mūsų vėliavas.

Geriausiu olimpinių metų sporti
ninku Lietuvos Tautinis Olimpinis 
Komitetas išrinko krepšininką Arvydą 
Sabonį. Jis žaidžia JAV "Portland 
Trail Blazers" klube.

K.Baronas

/Tąsa iš 5 psl/
Užugirio viešnia ir šeimininkė

Neretai nueidavom j parką 
pasižiūrėti karių rikuotės.

Kai po keliasdešimties metų su 
šeima apsilankėme Užugiry, visi 
pastatai stovėjo savo vietoje, tik 
papilkavę, pajuodę, be ankstesnio 
blizgesio, kai kurie pertvarkyti. Vien 
akmeninės garažų sienos švytėjo 
tauriu pastovumu. Kelias, kuriuo 
lėkdavo prezidentūros automobiliai, 
atrodė toks siauras. Išaugę sodai. 
Dar p. prezidentienės nurodymu 
kiekvienai darbininkų šeimai buvo 
užveistas sodas.

Mano vaikystės laikais prie 
kiekvienos obels kabėjo lentelė su 
medžio rūšies pavadinimu.

Ežero pakrantė, kur praleidome 
daug šviesių dienų, apaugusi 
meldais...

Daug metų praėjo.
bet tuos dvejus metus Užugiry 

prisimenu kaip šviesų savo 
vaikystės tarpsnį, 

o p. prezidentienę - 
kaip tolerantišką, humanišką, 

demokratišką asmenybę, veiklią 
ir energingą, mylėjusią žmones, 

ir kitų mylėtą bei gerbtą.
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Kalėdinių renginių pranešimai
LONDONAS

Kalėdmečio pamaldos Londo
no lietuvių šv. Kazimiero šventovėje

Kūčių dieną, gruodžio 24 d.,24 
vai. (vidurnaktį) bus atnašaujamos 
Bernelių Mišios.

Parapijos klebonas kviečia visus 
senesnės kartos ir jaunesnės kartos 
naujuosius ateivius dalyvauti šiose 
mišiose.

Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 
šv. Mišios bus atnašaujamos 9 vai. ir 
11 vai.

Antrą Kalėdų dieną, gruodžio 
26 d. šv.Mišios atnašaujamos 11 vai.

Naujųjų Metų dieną, sausio 1d. 
šv.Mišios atnašaujamos 11 vai.

Trijų Karalių dieną, sausio 6 d. 
šv.Mišios atnašaujamos 11 vai.

Visose kalėdmečio pamaldose 
visi kviečiami gausiai dalyvauti.

Londono lietuvių šv.Kaziriero 
šventovės adresas:

21 The Oval, Hackney Road, 
London E2. Tel.:0171 379 8735.

Šventovė pasiekiama autobusais 
26, 48, 55, 106 ir 253. Požeminis: 
“Central Line", stotis: Bethnal Green.

# sis
Naujųjų 1997-ųjų Metų 

sutikimas Londono Sporto ir 
Socialiniame klube.

Antradienio vakare, gruodžio 
mėn. 31 d. Londono lietuvių Sporto 
ir Socialinis klubas rengia "Naujųjų 
Metų sutikimo vakarą" savo 
patalpose, 345A Victoria Park Road, 
London E9.

Klubo patalpos pasiekiamos 
autobusais Nr.26, 30.

Įėjimo bilietai parduodami nuo 
gruodžio mėn. 1 d. klube pas 
sekretorių Alan Latham, parapijos 
menėje sekmadieniais pas Juzefą 
Kaliu-Kalinauskienę. Kaina £5.00.

Vakaro metu veiks maisto 
bufetas. Šokiams muzika "Disco".

Klubo vadovybė kviečia savo 
narius ir svečius įsigyti bilietus iš 
anksto, nes vakaro metu prie įėjimo 
bilietai nebus parduodami.

$ $
Sporto ir Socialinis klubas 

kalėdmetyje. Sporto ir Socialinio 
klubo atidarymo valandos 
kalėd mečiu:

Kūčių dieną gruodžio 24 d. 19 - 
23.30 vai.

Kalėdų dieną gruodžio 25 d. 12 
-14 vai. Vakare uždarytas.

Kalėdų antrą dieną gruodžio 26 

d. 11.30 - 17.00 vai. Vakare 
uždarytas.

Naujųjų Metų išvakarėse vyks 
Naujųjų Metų sutikimo vakaras su 
bilietais. Dieną klubas atidarytas 
11.30 - 17.00 vai., vakare uždarytas.

MANČESTERIS
Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 

klubo baras veiks iki trečios 
valandos p.p.

Kalėdų antrą dieną, gruodžio 26 
d. baras veiks normaliai.

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
kartu ramovėnai ir klubas. Galite 
atsinešti ir savo maisto, nors jo duos 
ir rengėjai.

Naujųjų Metų sutikime prašome 
gausiai dalyvauti.

8$ 8$ 8$

SODYBA
Penktadienį, gruodžio 20 dieną 

klubo nariams DISCO ir užkandžiai. 
Pradžia 8 vai. vakaro iki vėlumos. 
Įėjimo kaina įskaitant maistą £6.50.

Kūčių vakarienė, gruodžio 24 d.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.
Kaina £11.50.

Kalėdiniai pietūs (lunch)
Pirmą Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 
nuo 1.00 val.p.p.
Kaina £17.75.

Sodybos vedėjai Povilas ir Birutė 
Dobrovolskiai kviečia visus 
pasinaudoti šventiniais patarnavi
mais ir kartu kalėdinėje nuotaikoje 
praleisti šventes.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
from Heathrow

Lithuanian Airlines £250.00
Austrian Airlines £255.00
SAS £255.00

from Manchester/Newcastle £310.00
from Glasgow £320.00

all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsary) 

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd.

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB 
Tel.: 01473 828855 Fax: 01473 828866

Skautiškuoju keliu
Lietuvių Skautų Sąjungos metams 

baigiantis (lapkričio mėnesio pabai
goje), ir taip pat šių metų pabaigoje 
baigiantis LSS vadovybės trijų metų 
kadencijai, įvyko vadovybės rinkimai 
išeivijos skautams.

Atsisakius kandidatuoti į LSS 
Europos Rajono vado postą ilgus 
metus buvusiam v.s. Jarui Alkiui, 
sekantiems trims metams Rajono 
Vadu yra išrinkta s. Vida Gasperienė.

Oficialus pareigų perdavimas 
įvyks: 1996 m. sausio mėn. 25d., 

šeštadienį, 13.00 vai.
Lietuvių Židinyje
16 Hound Road,
West Bridgford, Nottingham.
Tuo pačiu bus paskirti nau

joms pareigoms Brolijos ir Seserijos 
atstovai sekantiems trims metams.

LSS Europos Rajono 
vadovybė reiškia užsitarnautą padėką 
buvusiam Rajono Vadui už 
nenuilstamą darbą, padedant išlaikyti 
lietuvišką skautiją išeivijoje.

LSS vadijos rinkimų rezultatai 
yra sekantys:

Brolijos Vyriausiu Skautininku 
išrinktas vs.fil Albinas Sekas.

Seserijos Vyriausia 
Skautininke išrinkta vs.fil.Rita Penčy- 
lienė.

ASS vadijos pirmininku 
išrinktas s.fil. R.Griškelis.

LSS Europos Rajono Vadija
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Lietuvių Kronika

' ŠKAITYTOJAMS. lO
Pranešu, kad sekantis 

^Europos Lietuvis",' 
1997 metų Nr.l, 

išeis po Naujųjų Metų * 
’ 1997 nusausiu 12 d. .į

( 
% 

%;

>

3 Redaktorius

EL direktoriaus pranešimas
Noriu atkreipti visų EL pre- 

nuHiprptorjij dėmėsi, i^p ncužileo 
jau Nauji Metai ir kiekvieno pa
reiga būtų apsimokėti 1997 metų 
prenumeratos mokestį, atnauji
nant prenumeratą sekantiems me
tams. Prašyčiau tai atlikti kaip 
galima greičiau, tuo įgalinant 
tolimesnį laikraščio leidimą. 
Laikraščio kaina 1997 metams pa
liekama ta pati: Britanijoje £20.00, 
Europoje £ 30.00.

Tuo pačiu būtų gerai, jei 
skaitytojai pareikštų savo nuomone 
dėl laikraščio turinio, išvaizdos ir 
t.t. Užsienyje gyvenančius prenu
meratorius prašome duoti žinių iš 
tų kraštų lietuvių gyvenimo bei 
lietuviškos veiklos.

Taip pat labai laukiame naujų 
skaitytojų tiek iš Britanijos, tiek ir 
iš užsienio. Kartu primenu, kad, 
siunčiant prenumeratos mokestį, 
čekį išrašytumėte "Lithuanian 
House Ltd" vardu, adresuojant: 
J.Levinskas Headley Park Club, 
(R2), Picketts Hill, Nr.Bordon, 
Hants, GU35 8TE

J.Levinskas 
E.L.dircktorius

* * *

į
- • ..r,... t --------- ----------:■■■

"*'SS.-_ - ’ ‘.S.

AUKOS SPAUDAI
Susimokėdami prenumeratos mo

kestį 1997 metams, spaudai aukojo:
V.Žemaitis 15.00 sv.
St.Vaitkevičius 5.00 sv.

* ♦ ♦

NOTTINGIIAMAS
Nottinghame gyvenantieji "Euro-pos 
Lietuvio" skaitytojai, norintį 
apsimokėti prenumeratos mokestį 
vietoje, galės susimokėti redaktoriui 
Kalėdų dieną Lietuvių Židinyje po 
pamaldų.
H. Gasperas

Nottinghamo DBLS valdyba 
ateinančių švenčių proga sveikina savo 

narius ir bei visą Nottinghamo 
bendruomenę ir linki 
džiugių šv.Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų Metų.

LONDONAS
Britų-Lictuvių Fonde gautos 
aukos:

A.Kadžionis,
Bradfordas 100.00 sv.

Vasario 16-osios 
minėjimas 
Londone 

įvyks 
sekmadienį, 

vasario 16-tą dieną 
Bishopsgate 

Institute, EC2, prie 
Liverpool Street 

stoties 
Pradžia 17.00 vai.

DBLS direktorių 
valdyba

DBLS Nottinghamo
Moterų draugija 87.00 sv.

S.Chotkevičius,
Cornwall 25.00 sv.

Mrs.V.Biggs-Kadžionis,
Bradford 15.00 sv.

J.Seržin. Surrey 10.00 sv.
J.W.K.Kadžionis,

Bradford 10.00 sv.
Visiems Fondo aukotojams, 

bendradarbiams ir talkininkams reiš
kiame padėką ir linkime:

Linksmų šv.Kalėdų ir laimingų
Naujųjų Metų.

Fondo sekretorė
* * *

Sporto ir Socialinis klubas - ’’Pool” 
čempionas

Sporto ir Socialinio klubo "Pool" 
komandos laimėjo East End Pool 
lygos 1996 metu taures čempionatą. 
Be to, dar laimėjo šios taurės 1996 
melų East End Pool lygos "Doubles, 
Singles ir East End lygos Knock-out" 
čempionatą.

Tuo būdu klubo patalpas puoš 
šios taurės iki 1997 metų čempionato 
pabaigos. Visos šios taurės yra 
pereinamosios taurės.

Šių taurių įteikimo ceremonijos 
įvyko klubo patalpose 1996 metų 
gruodžio mėn. 2 dienos vakare.
Linkime mūsų komandoms 
sėkmės 1997 metais.
MANČESTERIS
Metinis klubo narių susirinkimas

Sausio 4 d..šeštadienį, 4 val.p.p. 
klubo valdyba šaukia metinį, visuotinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys pranešimus.

Bus nagrinėjami klubo reikalai ir 
renkama valdyba 1997-iems metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

8


	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1996-12-21-EUROPOS-LIETUVIS-0008

