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I Atsisveikinome su Vincu Balicku

Paskutinę praeitų metų dieną amžinybėn išlydėjome beveik visą šimtmetį tėvynės sargyboje
stovėjusį mums visiems gerai pažįstamą, visiems pagalbos ranką ištiesus;, buvusį

Lietuvos Respublikos Ambasadorių Vincą Balicką
Londono lietuvių šv.Kazi-

micro bažnyčioje, grojant 
vargonams, giedant Jo pamėgtas 

j giesmes, paskutinį kartą atsi
sveikinome su ilgamečiu mūsų 
draugu, patarėju, padrąsintoju 
Vincu Balicku. Palydėjome į 
Ixmdono šv. Patriko kapinių 
lietuvių kampelį.

v lūcuKcz.s s. trr c .
į pradžioje, 1904 m. gegužės 11 dieną 

Virbalio miestelyje didelėje Balicku 
Į šeimoje. Tėvai vertėsi amatu, 

daržininkyste. Jis buvo jauniausias iš 8 
vaikų. Lankė Virbalio pradžios 
mokyklą, tačiau lietuviškai skaityti ir 
rašyti ji pamokė sesuo Bronė. Mat, 
tuomet pradinėse mokyklose 
pagrindinė kalba buvo rusų. Vėliau 
lankė jau lietuvišką Kybartų 
progimnaziją, į kurią kasdien eidavo 
pėsčias, suvaikščiodamas apie 8 km. Ją 
baigė vien penketukais. Mokslą tęsė 
Vilkaviškio Žiburio gimnazijoje, 
kurioje baigė 8 klases. Besimokin- 

I damas gimnazijoje gavo tarnybą

Lietuvos Respublikos 
Ambasada Londone 
nuoširdžiai užjaučia 

p. Stefaniją Baiickienę 
bei vaikus

Ritą ir Andrių 
netekus vyro ir tėvo, 

buvusio ambasadoriaus
Didžiojoje Britanijoje

Vinco Balicko

banke, kuriame išmoko banko
buhalteriją ir jau antrais metais buvo 
pakeltas i banko buhalterius. Pamokas 
ruošdavo vėlai vakare, grįžęs iš banko. 
Nežiūrint to brandos atestatą gavo 
gerą. Jam geriausiai sekėsi kalbos: 
lietuvių, lotynų, prancūzų ir vokiečių - 
baigtos penketukais.

Vincuko tėvai buvo labai 
pamaldūs ir jis pats, būdamas 
gimnazijoje priklausė Ateitininkų 
organizacijai ir buvo įsitikinęs, kad 
šios organizacijos ideologija padėjo 
jam suformuoti charakterį ir išlaikyti 
gyvenimo lygsvarą.

1926 metais išvyko į Austriją, 
kur. Vienoje, baigė komercinius 
mokslus.

Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti 
Lietuvos Banko Informacijos ir 
Statistikos skyriuje, o 1931 metais 
perėjo dirbti į "Eltos" ekonominę ir 
komercinę tarnybą, kuri jau priklausė 
Užsienių reikalų ministerijai.

1935 metais buvo perkeltas į 
Užsienio reikalų ministerijos 
ekonominį departamentą ir vėliau, 
1938 m. balandžio 20 d., prekybos 
patarėju į Lietuvos ambasadą 
Londone.

Atvykęs ėmėsi tvarkyti 
ekonominius projektus, posėdžiavo 
Anglijos - Lietuvos laivyno bendrovė
je, kurios vėliau pasidarė direktorium. 
Dirbdamas kartu su tuo metu 
dr.J.Glcmža užsimojo plėsti 

’ laivininkystę, perkelti į Londoną 
Lietuvos apdraudos operacijas. Svarstė 
kitokius finansinius ir prekybinius 
projektus.

Rusų okupacija diplomatinę tarny
bą apsunkino, ji darėsi vis atsakomin- 
gesnė. Visos jėgos buvo kreipiamos 
Lietuvsos laisvės išlaikymui.

Lietuvos pasiuntinybės pareigas 

ėjo iki B. K. Balučio mirties. 1967 metų
gruodžio 30 d. perėmė Lietuvos 
pasiuntinybę ir 1968 metų sausio 22 d. 
D.Britanijos vyriausybės buvo 
pripažintas kaip Lietuvos atstovas 
Charge d’affaires titulu.

Atstačius nepriklausomybę, Lietu
vos valdžia patvirtino jį ambasado
riumi ir vėliau Vilniuje buvo 
prezidento A.Brazausko apdovanotas 
Gedimino 3 laipsnio ordinu. 
Atsistatydino 19°3 metų birželio 8 
dieną, pareigas užleisdamas jau 
naujosios Lietuvos patikėtiniams.

Mielai rėmė Skautų sąjungą ir 
buvo apdovanotas Rėmėjo su kaspinu 
medaliumi.

1932 metais vedė iš Žemaičių 
Kalvarijos kilusią Stefaniją Gcrvinaitę. 
Nors ji buvo gimusi Licpojuje, bet jos 
šeima su 8 vaikais grįžo laisvon 
Lietuvon. Gyveno ir mokėsi Kaune.

V.S.Balickai susilaukė 2 dukteris 
ir sūnų. S.Balickienei visuomet teko 
talkinti vyrui reprezentacijose, 
prižiūrėti šeimą, namus, kas atėmė 
beveik visą laiką.

/Informacija iš Nottin^iame leisto "Šaltinio./

Mirus buvusiam 
Lietuvos ambasadoriui 
Didžiojoje Britanijoje

Vincui Balickui, 
jo žmonai Stefanijai 

ir vaikams
Ritai ir Andriui 

gilią užuojautą reiškia

DBLS ir LNB 
valdybos
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Mirė Vincas Balickas K. Barėnas
Londone 1996 m. gruodžio 19 d. mirė buvęs 

ambasadorius Vincas Balickas. sulaukęs gražaus 
amžiaus ir pagaliau pelnyto įvertinimo. Ilgus metus jis čia 
budėjo kaip Lietuvos atstovas Charge d'Affaires titulu, o 
atgimusios Lietuvos Aukščiausioji Taryba 1991 m. spalio 
23 d. patvirtino jį ambasadorium. Paskyrimo dokumentas 
V. Balickui įteiktas tik gruodžio 7 d., nes tik tada E. Šova 
jį parvežė iš Vilniaus.

Iš ilgai budėjusio nepriklausomos Lietuvos sargyboje 
V. Balicko kai kurie britų laikraščiai net bandydavo 
pasišaipyti, įžiūrėdami jo darbe beprasmiškumą. 1983 m. 
'The Times" išsispausdino straipsnį tokia antrašte: 
"Dingusios valstybės paskutinis pasiuntinys". 'The 
Observer" 1988 m. išspausdinto straipsnio atraštė buvo: 
"Pasiuntinys be poilsio ir valstybės". Kaip tik tada 
laikraštis išsispausdino ir fotografiją: V. Balickas 
šypsodamasis pritvirtina Vasario 16 iškeltą didelę 
Lietuvos trispalvę. Ta jo šypsena lyg koks iškalbingas 
simbolis. Dar trejetas metų ir tasai pasiuntinys susilaukė 
valstybės ir poilsio, ir jis nebuvo paskutinis, ir tie patys 
laikraščiai, kurie nesuprato, ką galėtų reikšti ta 
pranašinga šypsena, turėjo jau kitaip pažiūrėti į viską.

Ilgai V. Balickui teko budėti ir laukti, kol Lietuva 
atgaus laisvę, ir amžius nebeleido jam dar kažkiek metų 
darbuotis ambasadorium. Tai 1993 m. birželio 8 d. 
Vilniuje prezidentas Algirdas Brazauskas pagarbos ir 
padėkos ženklan apdovanojo jį Gedimino 3 laispnio 
ordinu, o birželio 22 d. paskelbtas prezidento aktas, kad 
V. Balickas atsistatydina. Tiktai tas poilsis po ilgo 
budėjimo buvo per trumpas.

Vyiiai/jt: 'iėun- m. gegužes 11d., aukštuosius 
komercijos mokslus išėjęs Austrijos sostinėje Vienoje, 
grįžęs mokslais šarvuotas iš pradžių dirbo Lietuvos 
Banke, 1931 m. perėjo j Užsienio reikalų ministeriją, 
redagavo "Eltą", o 1938 m. paskirtas į Lietuvos 
pasiuntinybę Londone komerciniu patarėju. Britanija 
anuomet daug reiškė Lietuvai, nes į ją buvo 
eksportuojami nemaži kiekiai žemės ūkio gaminių. 
Didžiosios bendrovės - "Maistas", "Pienocentras", o vėliau 
ir "Sodyba" - turėjo ten savo atstovus. Atstovaudami ir 
tais eksporto reikalais rūpindamiesi ten dirbo K. Gineitis, 
P. B. Varkala, M. Bajorinas, Pr. Šveikauskas. Atstovybėje 
patarėju paskirtasis V. Balickas, aišku, turėjo derinti tų 
atstovų veiklą. Valgė tada britai lietuvišką sviestą, bekoną 
ir kiaušinius. Pusiau gal pasididžiuojant, o pusiau 
pajuokaujant net būdavo pasakoma, kad Londonas valgo 
lietuviškus pusryčius - bekoną su kiaušiniais. 
Paskutiniaisiais metais pradėta į Britaniją eksportuoti ir 
rudeninius gerų rūšių obuolius, uogas ir grybus.

Bet 1940 m. Lietuvos okupacija nutraukė visą tą 
veiklą. Čia Lietuvos bendrovių atstovais ar pasiuntinybėje 
dirbusieji turėjo ieškotis kitokių pragyvenimo šaltinių. 
Ministras B. K. Balutis ir V. Balickas ryžosi neapleisti tos - 
sargybvietės, į kurią juos paskyrė nepriklausoma Lietuva. 
Po ministro mirties Britanijos vyriausybės patvirtintas 
Charge d'Affaires, dešimtmečius išbudėjo ir sulaukė 
laisvos Lietuvos. Pragyventi nelengva buvo. Ir kokių 
nors didesnių diplomatinių ėjimų atlikti neteko, kol 
Lietuvoje tęsėsi okupacija. Bet reikšminga buvo, kad jis 
yra ir budi. Jis visada, žinoma, būdavo su mumis, 
lietuviais. Ar koks suvažiavimas, susirinkimas, minėjimas 
ar dar koks kitoks įvykis, tai Lietuvos atstovas Vincas 
Balickas visada dalyvaus kartu su vienintele savo darbų

talkininke Stefanija Balickiene. Dalyvaus ir kalbą ryšium 
su tuo įvykiu pasakys. •

Laukdami kartu su Vincu Balicku laisvės Lietuvai, 
vieni čia užaugome, kiti pasenome. Laisvės sulaukėme 
nors ir nebe visi, bet dabar tenka atsisveikinti ir su juo. 
Labai miela, kad britų tasai didysis dienraštis 'The Times" 
gruodžio 21 d. išsispausdino ambasadoriaus Justo V. 
Palekcio ir jo bendradarbių parašytą išsamų V. Balicko 
nekrologą. Ilgai budėjusio čia dėl Lietuvos, jo vardas 
išliks ne tik šio krašto ministerijų, bet ir spaudos 
analuose. Turės apie jį ką pasakyti ir Lietuva.

Nuoširdžiausia užuojauta Stefanijai Balickienei ir jų 
dukrai ir sūnui.

Buvusiam Lietuvos ambasadoriui i
Didžiojoje Britanijoje g

Vincui Balickui |
mirus, I

jo žmoną Stefaniją ir dukrą Ritą ir 1
ir sūnų Andrių į

širdingai užjaučia 9
"Europos Lietuvio" redakcija ir |

administracija į
II
* *

.__ _  ______________  - ~

Liūdnos Kalėdos
Šių metų gruodžio 19 d. staiga. mirė * ilgatnetįs 

Lietuvos atstovas D.Britanijoje Vincas Balickas. Ši 
nemaloni žinia pasiekė mus prieš pat Kalėdas ir toji 
džiugesio ir vilties šventė praėjo gilaus liūdesio šešėlyje. 

Velionis buvo pašarvotas buvusioje Lietuvos 
pasiuntinybėje, 17 Essex Vilias, pirmadienį, gruodžio 30 
d., kur lankytojų tarpe buvo ambasadorius Justinas 
Paleckis su ponia, diplomatai ir eilė Londono lietuvių.

Laidotuvių apeigos įvyko gruodžio 31 d., Naujųjų 
Metų išvakarėse. Jos prasidėjo su pamaldomis 
šv.Kazimiero bažnyčioje. Mišias atlaikė kun.J.Sakevičius. 
Giedojo J.Černio Londono lietuvių choras, o 
mėgiamiausią velionio giesmę "Avė Maria" atliko 
vargonininkas Vincas O'Brien.

Gausus būrys Lietuvos diplomatų, svečių, giminių ir 
Londono lietuvių palydėjo velionį į šv.Patriko kapines, kur 
buvo palaidotas šalia buvusio savo šefo Ministro 
B.Balučio.

Atsisveikinimo žodį tarė ambasadorius Justinas 
Paleckis ir DBLS pirm.J.AIkis. Susirinkusieji sugiedojo 
Lietuvos Himną.

Po apeigų laidotuvių dalyviai buvo pakviesti į 
Pasiuntinybę pasivaišinimui, kurį paruošė Veronika 
Jurienė.

Pagal velionio pageidavimą, vietoje gėlių buvo 
sudarytas specialus V.Balicko fondas vaikams Lietuvoje.

Aukas šiam fondui prašome siųsti:
V.Balicko Fondas, 
17 Essex Villas 
London W8 7BP. J.AIkiS
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Europos Lietuvis Nr.1 3
Atsisveikinimo žodis
/DBLS pirmininko J. Alkio žodis, 

atsisveikinant su V. Baltokui ~~
Susirinkome šių Londono 

kapinių lietuviškame kampelyje 
atsisveikinti su ypatingu lietuvių 
tautos vyru, D.Brit.Lietuvių S-gos 
Garbės nariu, ilgamečiu diplomatu, 
Lietuvos atstovu D.Britanijoje, 
ambasadorium Vincu Balicku.

Su liūdesiu širdyje man tenka 
tarti atsisveikinimo žodį D.Britanijos 
lietuvių vardu, DBLS ir jos valdybos 
vardu, nes sąjungai velionis skyrė 
ypatingą dėmesį, paramą ir globą, 
nuolat sekdamas mūsų veiklą ir 
rūpesčius.

Lietuvos pasiuntinybė 17 Essex 
Vilias mums buvo lyg tvirtovė, kurioje 
tilpo mūsų visų Lietuvos laisvės 
troškimai ir jų išsipildymo viltys. Tai 
buvo Lietuvos Nepriklausomybės 
simbolis, ką saugojo, lyg 
budėdamas sargyboje, Lietuvos 
atstovas Vincas Balickas.

Jis buvo ramus, kuklus, bet 
tvirtas vyras, kuris savo pareigas 
atliko . be jokių kompromisų ar 
nukrypimų. Jo atpildas už ilgametį 
darbą ir pasišventimą savo tautai 

j atgavimas ir kaip
pridera tauta jį pagerbė kunigaikščio 
Gedimino Ordinu ir Ambasadoriaus 
pąreigomis. Atrodė, kad jis, atlikęs 
savo pareigas tėvynei, galės ramiai 
pagyventi ir pailsėti... Bet deja, 
Visagalis paskyrė jam amžino poilsio 
vietą čia, prie jo buvusio šefo 
Ministro Balučio, kartu su savo 
tautiečiais svetimoje žemėje.

Man asmeniškai, Jo' tėviški 
patarimai padrąsinimai, einant DBLS 
pirmininko pareigas, buvo ir liks 
neįkainuojami ir aš visuomet būsiu 
jam dėkingas.

Ir šiandieną, atsisveikinant su 
Amb.Balicku mūsų visų mintys yra 
Su jo mylima žmona, miela ponia 
Stefanija. Mūsų gili užuojauta Jai, 
dukrai Ritai ir sūnui Andriui, jų 
šeimoms ir visai Balicku giminei.

Atsisveikiname su ypatingu 
žmogumi.

Praradome dar vieną šulą 
D.Britanijos lietuviškame 
gyvenime...

J.AIkis

Neprašykime Dievo lengvo 
gyvenimo. Prašykime, kad padarytų 
mus stipresniais. Neprašykime 
uždavinių, bet prašykime jėgų, 
reikalingų tiems uždaviniams atlikti.

P. Brooks

Lietuvos studijų diena 
Londone

Sausio 24 d. Londono 
univertsiteto Slavistikos ir Rytų 
Europos studijų mokykla (School of 
Slovanic and East European Studies, 
University of London) rengia 
Lietuvos studijų dieną.

Pranešimus skaitys LR užsienių 
reikalų ministras A.Saugardas, pro
fesorius E.Vilkas, rašytojas V.Mar- 
tinkus, pranešėjai iš Britanijos 
universitetų.

Registracijos pradžia 9.30, 
pranešimai ir diskusijos tęsis nuo 
10.00 iki 18.00.

Adresas: Room 336, Third Floor, 
North Block, Senate House, Malet 
Street, London WC1E 7HU. 
Tel.0171-637 4934, faksas 0171-436 
8916. Dėl registracijos prašome 
kreiptis j Rebecca Bahar.

Įėjimo mokestis £25 arba £10 
(studentams ir vyresnio amžiaus 
asmenims); čekiai išrašomi Londono 
universitetui.

Vėl energijos trūkumas
Ši žiema gali būti vėl šalta. 

Nepajėgta sukaupti žiemos šildymui 
reikiamo kiekio mazuto, kurio, 
manoma, trūks apie 340,000 torių. .

Rusija daro didelį spaudimą, kad 
būtų sumokėta skolą už dujas, kuri 
jau siekia daugiau nei 120 mln.litų.

Energetikos ministras Saulius 
Kutas pareiškė, jog skola už dujas 
kelia didelį susirūpinimą ir iki 
lapkričio mėnesio ' dar nebuvo 
atsiskaityta su dujų tiekėjais.

x 20 mln.JAV dolerių paskola, 
gauta iš Šveicarijos banko bus 

LITHUANIAN AIRLINES
Į —LONDON HEATHROW- VILNIUS 

y 1996/97 Winter schedule 
Effective from 28th October

* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Standard arrival and departure times:
* TE 452 dep. 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

pervesta "Lietuvos energija" bendro
vei, kuri už dujas yra skolinga 
daugiau kaip 100 mln litų.

Lietuva buvo pakviesta 
dalyvauti taikos konfe
rencijoje

Lankydamasis Lietuvoje, Didžio
sios Britanijos užsienių ministro 
pavaduotojas Nikolas Bonsoras 
pranešė prezidentui Algirdui Bra
zauskui, kad Lietuva bus kviečiama 
stebėtojų teisėmis dalyvauti taikos 
įvedimo Bosnijoje klausimais 
rengiamoje konferencijoje, kuri įvyks 
gruodžio 4-5 dienomis.

Į panašią konferenciją, įvykusią 
birželio mėn. Lietuva nebuvo 
kviečiama.

Šiaurės kraštų tarybos 
susitikimas

Lapkričio mėn. 12 d. Kopen
hagoje įvykusioje Šiaurės ir Baltijos 
valstybių konferencijoje buvo 
diskutuoti šias valstybes rišantyš 
klausimai.

Daugumoje taryboje skaitytų 
pranešimų buvo keliama bendra 
nuomonė, jog Šiaurės valstybės 
nebenori taikytis prie Vakarų 
Europos, pačios turinčios senas 
demokratines tradicijas.

Buvo pareikštas bendras 
pasiryžimas paremti Baltijos valstybių 
siekį įstoti j NATO ir Europos 
Sąjungą.

Danijos ministeris pirmininkas 
priskyrė Baltijos valstybes prie 
Šiaurės valstybių brolijos, 
sakydamas, kad jas riša istorija, 
prekyba ir apysaugos problemos.
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Kalėdiniai sveikinimai iš 
Lietuvos Seimo

Kalėdų linkėjimai lietuviams ir mokantiems mūsų 
kalbą

Šventų Kalėdų vakarą ypač tenka būti šeimoje ir galvoti apie šeimą. Tai 
plati sąvoka, paliečianti visą žmogaus ir žmonijos būtį. Saugokime 
šeimą ir tąsyk dažniau jausimės esą žmonių bendruomenė, vieni 
kitiems padedantys, o ne po vieną bėgiojantys. Su meile ir tarpusavio 
solidarumo jausmu eikime per gyvenimą, ir jis bus geresnis.

(Pasirašė) Vytautas Landsbergis
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas 

1996 metų gruodžio 24 diena
. ____________________ _■_ _ / z * _x -

t \* / /•
Išeivijos laikraščių ateitis

Tokia antrašte 'Tėviškės Žiburiuose" lietuviškos spaudos ateitį diskutuoja 
Vytautas Šeštokas. Pradeda dainos žodžiais "Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt".

Toliau rašo: 'Paėmę į rankas lietuvišką laikraštį, galime didžiuotis, kad dar 
turime lietuvišką spaudą. Ją skaitydami, randame tikrą dvasios peną. Todėl 
visi, pagal savo išgales, turime lemti išeivijoje leidžiamus laikraščius. Jiems 
reikia ne tik prenumeratorių, bet ir aukų.

Tačiau gamtos dėsnis yra nepakeičiamas: retėja visų lietuviškų laikraščių 
skaitytojų eilės. Vyresnio amžiaus žmonės miršta, jų vaikai, su nedidelėmis 
išimtimis, lietuviškų laikraščių neskaito. Ateis laikas vieniems anksčiau, kitiems 
vėliaujie vienas po kito baigs savo ilgų metų spaudos dicn? s.

¥ LJ J3 ..vos perims mūsų laikraščių tęstinumą, yra didelis
klausimas?

Neseniai Chikagoje pradėtas leisti naujas lietuvių savaitraštis anglų kalba 
'The Friend". Ar naujasis senojo dienraščio "Draugo" finansuojamas 
savaitraštis bus jaunesnės lietuvių kartos skaitomas, jų prenumeruojamas, 
jiems reikalingas ir jų remiamas?

Pradėjus leisti naują laikraštį, reikia gerai ištirti esamą būklę: ar tinkamai 
parinktas laikas, sutelktos lėšos, įgaliojančios jį išlaikyti bent keletą metų.. 
Senelis dienraštis "Draugas" ateityje tikrai mirs. Negalime pasakyti tiksliai 
kada. Galime tik spėti, kad išmirus vyresnio amžiaus skaitytojams ir 
prenumeratoriams, mirs ir "Draugas". Dedamos viltys į lietuvių jaunimą 
nepasiteisino.

Senojo "Draugo" sutelktą lėšų fondą, jeigu jau turėsime vieną milijoną 
dolerių, perims naujagimis 'The Friend", kuris finansiškai bus pajėgus eiti 
"Draugo" pėdomis.

Tačiau, mano nuomone, pirmiausiai reikia surinkti milijoną dolerių 
"Draugo" kapitalą, o tik tada, turint pakankamai lėšų, pradėti leisti "Draugą" 
anglų kalba. "Draugo" fondo vajaus direktorius Bronius Juodelis rašo, kad 
šiuo metu 'The Friend" gavo 73 skaitytojus per tris mėnesius. Būnant realistu, 
šiuo metu ir negalima daugiau tikėtis. Paskaitykite spaudoje, kiek 
prenumeratorių turi "Bridges" ar "Lituanus", kurie jau seniai vegetuoja.

Karti teisybė yra ta, kad nė vienas lietuviškas laikraštis anglų kalba 
neišsilaikys, jeigu neturės macenatų ar skaitytojų, kurie nuolatos juos remia. 
Vienintelė viltis - gerai įsikūrę naujieji ateiviai - atgaivins merdėjančią išeivijos 
spaudą.

Naujam 'The Friend" bus daug geresnė finansinė ateitis sustojus 
"Draugui". Jo palikti namai, spaustuvė O’eigu vienuoliai marijonai užleis) ir 
vienas milijonas dolerių garantuos jo egzistenciją. Dabar, per anksti 
apsirodžius naujajam "Draugui" anglų kalba, reikia tik palinkėti sėkmės, 
nesustoti pusiaukelėje, išsilaikyti iki to laiko, kai atsisveikinsime su seneliu 
"Draugu"

Šiam straipsniui daug komentarų nereikia. Tai neišvengiama tiesa, kurią 
patyrė "Europos Lietuvis", pavirsdamas dvisavaitiniu biuleteniu. (Red.)

Lietuvos užsienių reikalų 
ministro Algirdo Saudar
go vizito Lenkijoje 
atgarsiai /Vilniaus radijožinios 7.12.97/

Užsienių ’ reikalų ministras 
Algirdas Saudargas gruodžio 7 d. 
baigė savo pirmą oficialų vizitą 
Lenkijoje.

Vakar Lenkijoje įvykusioje bend
roje spaudos konferencijoje lenkų 
užsienių reikalų ministras pasisakė 
už tai, kad Lietuva derybas dėl 
stojimo j NATO ir Europos Sąjungą 
pradėtų pirmoje kandidačių grupėje. 
Po tokio pareiškimo Lenkija greta 
Danijos tampa aktyviausia Lietuvos 
narystės NATO organizacijoje 
rėmėja. Lenkijos užsienio ministro 
pareiškimas nuskambėjo tuo metu, 
kai visuotinai pripažįstama, kad 
Lenkija bus tarp pirmųjų kandidačių, 
kai liepos mėnesį NATO paskelbs 
darybų dėl narystės pradžią ir, kai 
beveik nekyla abejonių, kad Lietuvos 
tarp pirmųjų laimingųjų gali nebūti. 
Lietuvos diplomatai pažymi, kad ’ 
Lenkija ir anksčiau rėmė Lietuvos 
narystę NATO ir Europos Sąjungoje. 
Tačiau Lenkija' dabar žengė dar

kad Lietuva turėtų būti tarp pirmųjų 
kandidačių.

Užsienių reikalų ministras 
Algirdas Saudargas Varšuvoje 
pareiškė, Lietuva Lenkiją laiko 
didžiausiu strateginiu partneriu, su 
kuriuo siekia bendradarbiauti, o ne 
varžytis. Jis pasisakė už tai, kad 
siekiant bendrų - tikslų reikia 
sinchronizuoti sprendimų priėmimą ir 
sukurti bendras institucijas konsulta
cijoms. Nors Algirdas Saudargas 
nerealizavo kaip tai galėtų įvykti, 
tačiau manoma, kad abi šalys galėtų. 
sukurti bendrą vyriausybinę komisiją 
ir, galbūt, rengti bendrus vyriausybių 
posėdžius.

Užsienių reikalų ministro susiti
kimuose Varšuvoje dar kartą buvo 
patvirtinta, kad Lietuva ir Lenkija 
1998 metais sukurs bendrą taikos 
palaikymo batalioną. Susitikime su 
Lenkijos premjeru Vladzimiežu 
Timoševičiumi kalbėta apie užsienio 
standarto geležinkelio tiesimą ir 
elekros perdavimo linijų sujungimą.

Šiandien Algirdas Saudargas 
susitiko su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kvašnevskiu ir abiejų 
Lenkijos parlamentų rūmų 
pirmininkais. Rytoj išvyksta į Berlyną, 
kur susitiks su Vokietijos Užsienių 
reikalų ministru.
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Mėnulio kerai
Be šio sidabrinio 

nakties šviesulio nakties 
tamsa nejauki ir grės
minga ... Poetų įkvėpė
jas, magų pagalbininkas, 
gydytojų patarėjas ... 
Prieš tūkstančius metų 
mėnulis žadino vaizduo
tę, žavėjo mūsų protė
vius, garbinusius jį kaip 
dievybę ir maniusius, kad 
ši planeta daro įtaką 
žmogaus gyvenimui.

Senovėje tikėta, kad 
Mėnulis - vieta, kur 
mirusiųjų sielos laukia, kol 
vėl galės atgimti žemėje. 
Šis šviesulys buvo laiko
mas motinos įsčių simbo
liu, vartais iš vieno pasau
lio j kitą, tiltu iš mirties į 
naują gyvenimą. Žmonės 
seniai pastebėjo, kad 
Mėnulis turi ypatingos ga
lios. Nuo seno jis buvo 
laikomas demonų, raganų, 
burtininkų pagalbininku. 
Senovėj Egipte tikėta, kad 
Mėnulis siunčiąs epide-

išdrįsta jam nepaklusti.
Mėnulis nuo mūsų 

nutolęs per 382,176 
kilometrus. Per 27,3 die
nas jis svaiginančiu greičiu 
- 3680 km/h. - apskrieja 
aplink Žemę, tuo pat metu 
sukdamasis aplink savo 
ašį. Šis Žemės palydovas 
atspindi Saulės šviesą, 
sukelia jūrų potvynius bei 
atoslūgius. Jis nulemia 
mūsų klimatą; stabilizuoja 
Žemės greitį ir sustabdo 
atmosferos pokyčius, kurie 
galėtų sukelti tropinę 
kuitrą ar ledynmetį.

Pastebėję magišką 
Mėnulio galią ir ritmiškai 
besikeičiančias jo fazes, 
žmonės pagal tai ėmė 
,sudarinėti kalendorius. 
Keturiomis Mėnulio fazė- 
jnis (jaunatimi, priešpilniu, 
pilnatimi ir delčia) buvo 
apibrėžta mėnesio trukmė. 
Pagal šį besikartojantį 
ciklą (t.y. 12 kartų iš eilės) 
buvo sudarytas ir pirmasis 
Mėnulio kalendorius. Tai 
vienas iš seniausių kalen
dorių - daugelyje šalių juo 
naudotasi iki pat XVI 

amžiaus, kol pakeitė pato
gesnis Saulės kalendorius. 
Jame 365 dienos - tai 
laikotarpis per kurį Žemė 
apskrieja aplink Saulę. 
Šis laikotarpis ilgenis už 
Mėnulio metus - pastarieji 
trunka 354 dienas. Tačiau 
Mėnulio kalendorių iki šiol 
naudoja dauguma islamą 
išpažįstančių šalių. Musul
monai mėnesio pradžia 
laiko metą, kai vakaro 
danguje pirmą kartą 
pasirodo siauras Mėnulio 
pjautuvas... Mūsų krašte 
gyvenama pagal Saulės' 
kalendorių, tačiau kai ' 
kurios šventės tebešven- 
čiamos pagal Mėnulį. 
Pavyzdžiui, Velykos visada 
būna pavasarį, sekmadienį 
po pirmosios Mėnulio 
pilnaties.

Kadangi nuo seno 
žmonės labiau garbino 
šilumą ir gyvybę teikiančią 
Saulę, daugelyje šalių pa
grindinės savaitės dieros 
■ - Hinr>.rn Saulės die k- -
mis (pavyzdžiui,, angį. - . 
Sunday): Antroji diena 
pavadinta artimiausio Že
mei kosminio kūno Mėnu
lio vardu (pavyzdžiui, 
pranc. - Lundi, isp. - 
Lunos, ital. - Lunedi): Gali 
būti, kad tik dėl "praktinės" 
naudos (šviečia, bet 
nešildo!) Mėnulis turėjo 
užleisti vietą Saulei...

Mėnulio paviršius 
keturis kartus didesnis už 
Europą. Jo masė sudaro 
tik 1/81 mūsų planetos 
masės, o pačiame 
Mėnulyje viskas sveria 
šešis kartus mažiau nei 
Žemėje. Ten visai 
paprasta iššokti j 6 m. 
aukštį ar pakelti daiktą, 
sveriantį 100 kg. Mėnulis 

negyva, akmeninė 
dykuma be vandens, oro 
ir gyvybės, tačiau tai kol 
kas vienintelis dangaus 
kūnas, kuriame lankėsi 
žmogus. 1969 metų 
liepos 20 d. amerikiečių 
astronautai N. Armstrong 
ir E. Aldrin pirmieji 
išsilaipino Mėnulyje ir iš 
tėn j žemę pargabeno

Mėnulio grunto pavyzdį. 
Nors grunto sudėtis nėra 
visiškai aiški, aišku tai, kad 
Mėnulis - sterili planeta ir 
jokia gyvybė jame negali 
egzistuoti.

Iš pradžių buvo 
pastebėtas Mėnulio povei
kis gamtai, pavyzdžiui, tai, 
kad per parą galime 
stebėti du vandens 
judėjimo etapus - potvynį 
ir atoslūgį. Vėliau paste
bėta Mėnulio įtaka gyvū
nams. Pavyzdžiui tai, kad 
paukščiai sugeba pasi
rinkti tinkamą' (pagal Mė-^ 
nulį) laiką sukti lizdus, kai 
kurios Didžiojo vanderty- 
no žuvys per atoslūgį 
leidžia ikrus pakrantėje, 
kad potvynis nuneštų juos 
į jūrą.

Buvo pastebėta, kad 
Mėnulis veikia visus skys
tus kūnus. Žmogaus or
ganizme - net 80% 
vandens, todėl nenuosta
bu, kad mes taip pat 
jaučiame jo poveikį. 
Seniau buvo teigiauia. kad 
Mėnulis valdo mūsų gyvy
binę energiją, taip pat tiki
ma astrologų teigimu, jog 
nuo Mėnulio priklauso 
žmogaus lytis - t.y., jei 
pradėjimo metu Mėnulis 
buvo netoli vyriškosios 
planetos - gims berniukas, 
jei šalia moteriškosios- 
mergaitė.

Pastebėta, kad did
žiausią įtaką daro pilnatis 
ir jaunatis - momentai, kai 
Mėnulio fazės pasiekia 
apogėjų. (Jų įtaka junta- 
ma 1-2 dienomis 
anksčiau). Galinga pilna
tis labiausiai veikia lunati
kus, pažeistos psichikos, 
silpnesnių nervų žmones... 
Per pilnatį buvo 

nužudytas Cezaris, nukry
žiuotas Jėzus Kristus. 
Medikų tyrimai rodo, kad 
ryškioj Mėnulio pilnaties 
šviesoj žmogaus orga
nizme padaugėja streso 
hormonų, todėl padidėja 
nervingumas, agresyvu
mas. Statistika tai patvir
tina - per pilnatį padaroma 
daugiau nusikaltimų, 

įvyksta daugiausia savižu
dybių.

Mėnulio fazių stebė
jimai labai pravertė 
gydytojams. Dar medici
nos tėvas Hipokratas 
teigė, kad Mėnulio padėtis 
lemia mūsų polinkius sirgti 
ir galimybę išgyti. Ne 
vieną šimtmetį, taikydami 
akupunktūrą ar traukdami 
dantis, liaudies gydytojai 
stebėjo Mėnulį.

Labiausiai Mėnuliu do
misi astrologai. Astrolo
gijoje jis simbolizuoja 
moteriškąjį pradą, Saulė 
vyriškąjį. Pastebėta, kad 
moteris Mėnulis veikia la
biau nei vyrus, o iš visų 
Zodiako - Mėnulio ženklų - 
Vėžį ši planeta veikia la

ibiausiai. Pavyzdžiui, per 
pilnatį Vėžiai tampa jau
tresni, neretai juos apima 
depresija. Šio ženklo žmo
nėms astrologai pataria 
nešioti Mėnulio akmenį - 
blyškų, melsvą kristalą, 
kartais vadinamą magų ir 
iiuiuiiĮfikų akrr.criL1. 
ma, kad jis sustiprina 
Vėžio ženklo žmonių intui
ciją, ' sugebėjimą matyti 
ateitį.

Tačiau Mėnulis veikia 
visų Zodiako ženklų 
žmones (ypač per pilnatį). 
Pavyzdžiui, per pilnatį 
padidėja Avino impulsy
vumas, o Jautis tampa 
vangesnis. Tuomet labai 
greitai keičiasi Dvynių 
ženklo žmonių emocijos, o 
Liūtai tampa aistringesnį, 
optimistiškesni. 
Svarstyklės jaučia didesnį 
pasitenkinimą gyvenimu, o 
Mergelės būna atsar
gesnės, nepatiklesnės, irz
lesnės. Skorpionai tampa 
nervingesni, suaktyvėja 
Šaulių vaizduotė, bet Ožia
ragiai pasidaro ramesni, 
santūresni. Per pilnatį pa
gerėja Vandenių nuotaika, 
padidėja Žuvų intuicija.

Su Mėnuliu susiję 
daug prietarų, kuriuos 
"patikrinę" nepatiklieji daž
nai ima tvirtinti, jog visa 
tai, deja, tiesa, ir Mėnulio 

(nukelta į 6 psi.)
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(atkelta iš 5 psl) 
galia privalome tikėti ir 
pasinaudoti. Kaip pagal 
ilgamečius stebėjimus tu
rėtumėm elgtis vienos ar 
kitos mėnulio fazės metu?

Jaunatis - kuomet j 
žemę atgręžtoji Mėnulio 
pusė neapšviesta - geriau
sias laikas išvalyti orga
nizmą. Patartina bent vie
ną dieną pabadauti, kad 
pašalintume iš organizmo 
kenksmingus medžiagų 
apykaitos produktus, - jei 
reikia - mesti svorį.

Per PriešpilnĮ (t.y. 
tarp jaunaties ir pilnaties) 
"pilnėja" kūnas, o siela 
kaupia energiją. Tuomet 
puikiai jaučiamės, esame 
aktyvūs. Priešpilnis - ge
riausias laikas tvarkyti ne
malonius ir nuolat atidė
liojamus reikalus. Tai 
energijos antplūdžio 
metas.

Per Pilnatį Saulės 
apšviestas pasirodo visas 
apvalus Mėnulio diskas. 
Siaubo istorijose - tai vam
pyrų siautėjimo metas, ka
da i ičs Kdociau nei 
paprastai. Padaugėja sa-_ 
vižudybių, policija sulaiko 
daug daugiau nusikaltė
lių, dažnesnės stichinės 
nelaimės ir žemės 
drebėjimai.

Delčia vadinamas "su
dilęs" mėnulis. Kai jis pra
deda dilti, atslūgsta jaus
mai, ateina išminties ir ra
mybės laikas - organiz
mas naudojasi savo rezer
vais. Tai permainų metas. 
Norite mesti rūkyti ar 
atsikratyti keliais nereika
lingais kilogramais? Esant 
delčiai, organizmas labai 
lengvai ištvers tokius 
pokyčius.

Nutolęs nuo gamtos 
XX amžiaus žmogus linkęs 
skeptiškai paneigti "bo
bučių prietarus". Laikas 
parodė, kad kai kurios 
senos tiesos iš tiesų tėra 
prietarai, bet ... Civilizaci
jos įvytas j kampą žmogus 
vis dažniau pakelia akis į 
dangų ir susvyruoja: "Jei 
anksčiau buvo tikima ..."

Parengė Aida Krilavičienė
"Ji" 96/8

Europos Lietuvis Nr.t

Pavojingi Lenkijos keliai
"Lietuviams, latviams, 
estams ir ukrainiečiams 
Lenkijos keliai yra 
pavojingiausi Europoje" - 
rašė Lenkijos Poznanės 
laikraštis "Wprost".

"Kelionė Lenkijos ke
liais Baltijos valstybių 
piliečiams sukelia baimę".

Nėra dienos, kad bal- 
tietis ar ukrainietis nebūtų 
užpultas, apvogtas, labai 
dažnai sunkiai sužeistas.

Baltijos ir Ukrainos 
pasiuntinybės kaltina Len
kijos vidaus reikalų 
ministeriją, kuri mažai rūpi
nasi kelių apsauga. 
Tačiau lenkai teisinasi, kad 
tų gaujų nariais yra 
daugumoje rusai, kurie 
ankščiau užpuldavo taip 
pat pavieniai iš Vokietijos 
besitraukiančius iš Rytų 
Vokietijos Rusijos karinin
kų šeimas. Dabar jų 
aukom yra sunkvežimių 
vairuotojai, prekybininkai, 
turistai.

Laikraštis nurodo 
pavojingiausius ruožus. 
Jais yra Frankfurto (prie 
Oderio) į Poznan ią ir 
Dancigo-Kioslino iki perei
namo punkto prie Štetino. 
Lietuviai jau padarė 
išvadą. Jie pasirinko jūros 

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

kelią - keltą iš Mukrano į 
Klaipėdą. Jam reikia skirti 
daugiau laiko, tačiau jūros 
kelias yra tikresnis.

* * *
1944m. spalio mėn. 

raudonoji armija įžengė į 
Klaipėdos kraštą. Ryt
prūsių vokiečiai tą kraštą 
laiko nedaloma Vokietijos 
dalimi, tad savo 
leidiniuose visuomet atžy
mi, kad tai vokiška žemė. 
Tokiu mažu pavyzdžiu gali 
t)ūti Manfredo Teweleit 
(Tėvelio) išleisti du 400 
psl. leidiniai "Memel - 
Klaipėda", kurią autorius 
pavadino 43 metus už
draustu miestu bei 
"Ostwind" - "Rytų vėjas", 
aprašydamas gyvenimą 
Rytprūsiuose, pasitrauki
mą iš Klaipėdos iki 
Pamario.

Švenčių progos Ryt
prūsių savaitraštyje pasiro- 
d o daug s a s I u«itj ų, 
kviečiančių Naujus Metus 
sutikti Gumbinėje, vykstant 
traukiniu ar lėktuvu, o 
stipresniųjų gėrimų gamin
tojas Verbickas (Wier- 
bitzki) savo skelbime siūlo 
'Tapiauer Meschkinnes" 
(Tepliuvos Meškinį - labai

K.Baronas (Vokietija) 

panašus j lietuvišką midų), 
"Trakehner Blut" - Trakėnų 
kraujo ir "Pillkaller" - 
Pilkalnio stipriosios.

Prieškariniais laikais 
Virbicko darykla buvo 
Tepliuvoje. 

* ★ *
Europos moterų ran

kinio pirmenybėse Lietuva 
užėmė dvyliktą - paskutinę 
vietą, pralaimėdama, po 
pratęsimo, Lenkijai 30:27.

Dėl trečios vietos 
žaidė Vokietijos ir Danijos 
rinktinės, o rungtynes 
teisėjavo lietuviai. Vokie
tės pralaimėjo 22:24, 
apkaltindamos Lietuvos 
teisėjus šališkumu, favo- 
risuojant daugiau danes. 
Vokietijos spauda yra labai 
pasipyktinusi, o Vokietijos 
moterų rinktinės treineris 
pareiškęs: kaip galima 
laimėti rungtynes septy
nioms žaidėjoms prieš 
devynias? Mat prie 
Danijos rinktinės vokietis 
treneris dar priskyrė 
teisėjus.

Sveikinimas iš 
Milano

Iš Milano Katalikų 
Universiteto gautas kalė
dinis sveikinimas, kuriuo 

Lietuvių 
kalbos ir 
kultūros 
dėstytojas 
Tąsius Eremi
nas sveikina 
šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga "Euro
pos Lietuvio" 
skaitytojus.

Ar žinote, 
kad...
iki 1764 metų 
Londone na
mai nebuvo 
numeruoti, 
nutarta, kad 
mieste 
gyvena per 
daug žmonių
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Lietuvių kronika
MANČESTERIS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Ramovėnai ir klubas surengė savo 

patalpose šaunų Naujųjų 1997-tųjų 
Metų sutikimą, į kurį atvyko 
boltoniškių 11 asmenų ekskursija. 
Dalyvavo 20 žmonių. Sniegas ir 
transporto nebuvimas sutrukdė atvykti 
didesniam skaičiui. Moterys atsivežė 
savo užkandžių, davė ir rengėjai. Prie 
turtingų stalų visi pasivaišino, 
padainavo, pašoko ir linksmoje 
nuotaikoje sutiko Naujuosius Metus. 
Palydint senuosius ir sutinkant 
N. Metus, žodį tarė klubo pirm. 
A.Podvoiskis, ramovėnų skyr. pirm. 
V.Bernatavičius ir boltoniškių vardu, 
jų skyr. pirm. H.Vaineikis. Naujųjų 
Metų proga ramovėnus sveikino 
C.valdyba, Tėvynės Sąjungos /KP/ 
vardu TS Mančesterio skyriaus narius 
pasveikino TS /KP/ pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

Naujieji Metai sutikti sugiedant 
Lietuvos Himną ir vieni kitiems 
palinkint laimingų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų.

Ramovėnų ir klubo valdybos 
nuoširdžiai sveikina savo narius ir 
linki kiknlngų m’tų ir 
laimės. < -

S.P-kis
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 4 d. MISoc.klubas turėjo 
metinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir Revizijos komisija padarė 
pranešimus, išnagrinėjo klubo reikalus 
ir išrinko naują valdybą 1997 metams.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. 
A.Podvoiskis ir pasveikino visus Naujų x 
Metų proga. Padėkojo už atsilankymą 
į susirinkimą ir supažindino su susirin
kimo darbotvarke. Mirę klubo nariai 
pagerbti tylos minute. į garbės 
prezidiumą pakvietė kan. V.Kamaitį ir 
klubo garbės narį V.Rudį, nors jis 
neatvyko.

Susirinkimui pirmininkavo 
V.Bernatavičius ir perskaitė Revizijos 
komisijos aktą. Sekretoriavo A. Gude
lis. Paskutinio susirinkimo protokolą 
skaitė J.Šablevičius.

Klubo pirmininkas padarė klubo 
veiklos pranešimą, iš kurio matėsi, kad 
klubo veikla buvo gyva: surengti N. 
Metų sutikimas, Vasario 16 ir Kovo 
11, šv.Kazimiero, Užgavėnių vakaras, 
Motinos dienos, Dariaus ir Girėno bei 
F.Vaitkaus ir Mindaugo karūnavimo, 
Tautos ir Kariuomenės šventės 
minėjimai. Surengta daug privačių 
balių. Be to, buvo surengta vaikų 
sporto ir žaidimų šventė. Klubas ir 

organizacijos turėjo susirinkimus ir 
posėdžius. Klubas davė šalpų. 
Užsakytos Mišios už mirusius klubo 
narius. Su organizacijomis sugyveni
mas buvo geras. Su policija reikalų 
neturėta. Atvyko svečių iš Lietuvos. 
Nariai klubą lanko tik išimtinomis 
progomis. Narių yra 145, iš jų 128 
lietuviai, 24 kitų tautybių.

Klube atlikta daug remonto dar
bų: išdekoruoti klubo koridoriai, 
apačioje du tualetai, viršutinė virtuvė, 
nudažytas klubas ir langai, du garažai, 
vaismedžiai, metalinės tvoros, 
stulpeliai. Kai kurie darbai atlikti 
talkos būdu. Dar reikia išdekoruoti 
salę, tualetą , prausyklą. Nuomininkai 
savo patalpas dekoruoja savo ruoštu, 
klubas duoda medžiagą. Klubo aplinka- 
švari ir tvarkinga.

Pirmininkas padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie klubo darbų ir jo 
išlaikymo.

Klubo sekr.S.Laurinavičius 
supažindino su klubo 1996 metų 
pajamų-išlaidų apyskaita. Nors buvo 
daug išlaidų, tačiau klubas baigė 
metus su 510 sv.pelnu.

Klubo valdyba 1997 metams liko 
beveik ta pati. Iždininku į 
atsistatydinusio V.Rudžio vietą 
išrinktas J .Šablevičius. I valdybą 
darinktas A.Rertieikis.

Šių metų klubo valdybą sudaro: 
pirm. Ark. Podvoiskis /13-ti metai/, 
vicepirm. - Hn.Vaineikis, sekr. St.Lau- 
ruvėnas, ižd. Jn.Šablevičius. Valdybos 
nariai: Jn.Keturakis, Al.Myliūnas, Hn.' 
Pargauskas, Pv.Virbickas, Al.Remei- 
kis, K t.Pažėra. Revizija: 
VI.Bernatavičius /pirm/, Jn.Podvoiskis 
ir St.Sasnauskas.

Išnagrinėjus klubo reikalus, 
susirinkimą uždarė klubo pirmininkas.

Vieša padėka reiškiama klubo 
garbės nariui Vincui Rudžiui, kuris 
klubo iždininku išbuvo daugiau kaip 
20 metų. Dėl sveikatos šių pareigų 
turėjo atsisakyti.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A . P - k i s 

DERBY
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS
Pranešame, kad š.m. vasario 

mėn.16 d. (sekmadienį) DBLS-gos 
Derby skyrius rengia VASARIO 16- 
osios MINĖJIMĄ.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo 
patalpose, 27 Charnwood Street, 
Derby, 2 vai. po pietų.

Tuojau po minėjimo šaukiamas 
metinis narių SUSIRINKIMAS, kur bus 
renkami skyriaus valdomieji organai 
bei atstovas į metinį DBLS-gos bei 
Liet.B-vės suvažiavimą Londone.

Visi vietos ir apylinkės tautiečiai ir 
svečiai maloniai kviečiami į minėjimą 
gausiai atsilankyti.

Susirinkusieji bus pavaišinti 
kavute ir kitais skanumynais.

Vasario mėn.15 d. virš Miesto 
Savivaldybės Namų bus pakeliama 
Lietuvos tautinė vėliava.

Sk. Valdyba
Skautiškuoju keliu

Pasibaigus trijų metų kadencijai ir 
išrinkus naujus Europos Rajono 
vadovus, pareigų pasiskirstymas įvyks:

1997 sausio mėn. 25 dieną, 
šeštadienį, 13.00 vai. Lietuvių 
Židinyje, 16 Ilound Road, West 
Bridglbrd, Nottingham.
Pareigų perdavime kviečiami 
dalyvautų ir rėmėjai.

Ilgamečiam Europos 
Rajono lietuvių skautų 

rėmėjui ir globėjui 
Vincui Balickui 

mirus, 
jo žmoną Stefaniją 

dukrą Ritą ir 
sūnų Andrių 

liūdesio valandoje 
užjaučia 

LSS Europos Rajono 
sesės ir broliai

Mokyklėlė Nottinghamo Lietuvių 
Židinyje norima pradėti prieš
mokyklinio amžiaus vaikų mokyklėlę. 
Mokyklėlė veiktų bent vieną kartą 
mėnesį po sekmadieninių pamaldų. Ją 
pasiryžę vesti Darius ir Rūta 
Furmonavičiai. Visi vaikai kviečiami.
Skaitytoju laiškai
ŠKOTIJA

Jau gana senokai DBLS 
pirmininkas man prisiuntė loterijos 
bilietų, kuriuos išplatinau Škotijos 
lietuvių bendruomenėje ir išplatintų 
bilietų šakneles grąžinau pirmininkui.

Gavau padėkos laišką ir taip pat 
pakvitavimą už prisiųstus pinigus. 
Traukimas turėjo įvykti 1996 spalio 
26 d. Watermans Art Centre, 
Brentford 9.30 vai. Jau prabėgo gana 
ilgokas laikas, bet jokių traukimo 
rezultatų nesigirdi nei spaudoje, nei 
asmeniškais pranešimais. Būtų malonu 
išgirsti iš organizatorių, kas atsitiko. 
Laukiame rezultatų.

J.Bliūdžius
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI
Susimokėdami prenumeratos mo
kestį 1997 metams spaudai aukojo:

J.Liūdžius 20.00sv
S. Gailiu nas lO.OOsv
J.Kuliukas 10.00 sv
A. Miliūnas 10.00 sv
Mrs.M.Neimantas lO.OOsv
B. Urbonavičius 5.00 sv
V. Juknelis 5.00 sv
V.Rcmeikis 5.00 sv
A.Sabulis 5.00 sv
P.Grokauskas 5.00 sv
P.Simonaitis 5.00 sv
A.Važgauskas 5.00 sv
Administracija širdingai dėkoja 

visiems parėmusiems lietuvišką raštą.
Prenumeratos mokestį prašom 

siųsti j administraciją, ne redaktoriui.

“LONDONAS
BRITŲ-LIETUVIŲ PAGALBOS FONDUI- 
"EUROPOS LIETUVIO" REDAKCIJAI

Vilniaus universiteto vaikų ligoni
nės Pediatrijos centro onkohemato
logijos skyriuje gydosi vaikučiai, ser
gantys sunkiomis kraujo ligomis: leu
koze. limfomomis bei trombo- 
colofcnija. Gydymas minėtų susirgimų 
yra labai brangus. Nežiūrint visų de
damų pastangų, skyriuje pastoviai yra 
trukumas būtiniausių medikamentų. 
Bet ir šį kartą mums padėjo Britų-Lic- 
tuvių pagalbos fondas. Jis davė mums 
pinigų, už kuriuos nusipirkome bū
tiniausių vaistų, rodei kreipiamės į 
Jus miela redakcija ir nuoširdžiausiai 
dėkojame poniai Mildai Piščikicnei bei 
kitiems Britų-Lictuvių pagalbos fondo 
nariams.

Onkohematologijos skyriaus vai
kučiai. jų tėveliai bei personalas svei
kina Britų-Lietuvių pagalbos fondo 
narius bei "Europos Lietuvio" redak
ciją su artėjančiomis šv.Kalėdomis bei 
Naujais metais. Nuoširdžiausiai linki- 

■. me Jums daug, daug sveikatos bei 
laimės asmeniniame gyvenime.

Onkohematologijos skyr. gyd. 
Gražina Klcinotienė bei vaikučiai 
su tėveliais.

MANČESTERIS
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 25 d., šeštadienį, 5 vai. 
vakaro LKVS-gos "RAMOVĖS" 
Mančesterio skyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks M. lietuvių 
klube, 121 Middle ton Road, Hr. 
Crumpsall, Manchester M8 4JY. Val
dyba ir Revizijos komisija padarys 
pranešimus, nagrinės skyriaus reikalus 
ir bus renkama valdyba 1997-tiems 
metams. Narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba 
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 15 d. DBLS Mančesterio 
skyrius rengia M.lietuvių klube Vasa
rio 16 ir kovo 11 minėjimą.

Paskaitą skaitys A.Podvoiskis. 
Pradžia 5 vai. vakaro. Kviečiame 
atsilankyti visus.

Skynaus 'vaidyba.

DĖKOJAME
Labai norėtume padėkoti kun 

S.Matuliui, p.S.Vaitkevičiui ir visai 
Didž. Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijai už paramą. Nuoširdžiausias 
ačiū nuo mūsų šeimos.

Darius ir Rūta Eurmonavičiai

Vasario 16-osios 
minėjimas 
Londone 

įvyks sekmadienį, 
1997 m.vasario 16 d.

Bishopsgate 
Institute, EC2, 

prie Liverpool Street 
stoties.

Pradžia 14.00 vai.

DBLS direktorių 
valdyba

SVEIKINA VATIKANAS
Jau istorijai priklauso dar vieni, 

1996 Viešpaties Metai, kuriais, be abe
jo, išgyvenote ir liūdnų ir džiaugs
mingų akimirkų, kuriais dėjote pagrin
dus Naujųjų Metų siekiams ir 
darbams.

Šiais Naujaisiais metais Viešpats 
vėl visus mus kviečia su viltimi ir 
pasitikėjimu Jo malonia Apvaizda 
žvelgti i ateiti.
Tegu Jo palaima lydi kiekvieną Jūsų 
žingsni!
Vatikano Radijo darbuotojai ir 
bendradarbiai.
Roma, 1996. Šv. Kalėdos.

* * *
PAMALDOS
Londone šv. Kazimiero bažnyčioje 
sekmadieniais 900 ir 11.00 vai.
Nottinghamc Aušros Vartų Marijos 
Židinyje šventadieniais lt.15 vai., 
šiokiadieniais 8 vai.ryte.
Derbyje sausio 18 d.. 14.00 valį 
Mančesteryje sausio 26 d. 12.30 vai. 
Bradforde vasario 2 d..12.30 vai. 
Ecclesvasario 9 d ,12.15 vai.

ATSILYGINIMAS
Už "Šaltinį” ir jo kalendorių galima 
atsilyginti per kun.S.Matuli.

PADĖKA 
A+A Jonas Grupiijonas

Po sunkio ligos, 1996 m. gruodžio 1 d. 
sulaukęs 72 metų Amžinybėn iškeliavo 
mano mylimas vyras ir vaikų tėvas.
Gimęs Lietuvoje, Salaku valščiujc, 
Zarasų apskrityje, Anglijon atvyko 
prieš 49 metus ir gyveno Londone.
Dėkojame visiems draugams ir 
pažįstamiems iš JAV. Kanados ir 
Lietuvos už pareikštas užuojautas, 
gėles. Mišių aukas ir visiems taip 
gausiai palydėjusiems Joną į amžino 
poilsio vietą. Dėkingiužatsisveikinimą 
prie kapo p. Justui Černiui ir parapijos 
chorui už giesmes. Dėkojame klebonui 
Sakevičiui už atnašautas šv.Mišias ir 
palydėjimą į kapines.

Nuliūdę - žmona Zofija, Sūnus 
Jonas ir duktė Regina.
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