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E-L-Direktoriaus 
pranešimas

Nuriu dar kartą priminti 
prenumeratoriams, kad prenume
ratos mokestį siųstumėte man, o 
ne redaktoriui, nes tai sudvigubina 
darbą, padaro papildomas išlaidas 
ir galop kelionę baigia administ
racijos pašto dėžutėje.

Taip pat noriu pažymėti, kad 
Sodyboje esančioje DBLS raštinėje 
nuolatinio tarnautojo nėra ir 
telefonu susisiekti būtų greičiau 
mano asmeniniu telefono numeriu, 
kuris yra: 01420 472259

Prenumeratų mokestį prašau 
siųsti Sodybos adresu:

J.Levinskas, Headley Park Club, 
(R2), Picketts Hill, Nr. B or don, 
Hants, GU35 8TE.

Čekius išrašykite: "Lithuanian 
Houst Ltd"

J.Levinskas
E.L.dirėktorius

Atsistatydino Generalinis 
Prokuroras

Generalinio Prokuroro atsistaty
dinimas sutapo su Seime prasidė
jusiomis diskusijomis dėl Generalinio 
Prokuroro skyrimo tvarkos pakeitimo 
ir su kai kurių konservatorių partijos 
vadovų kritika Vlado Mikitino adresu.

Konservatorių frakcija pateikė 
Seimui projektą, pagal kurį Seimas

Škotijos DBLS 
skyriaus ir Bellshill 

lietuvių klubo 
pirmininkui

Juozui Bliūdžiui 
mirus, 

jo žmoną Kastutę 
giliai užjaučia 
DBLS ir LNB 

valdybos

Generalinį Prokurorą skirtų 
Teisingumo ministro siūlymu. Pagal 
dabar galiojantį įstatymą, Generalinį 
Prokurorą Seimas skiria septyniems 
metams Prezidento siūlymu.

Generaliniu Prokuroru Vladas 
Mikitinas dirbo daugiau kaip du 
metus, į šias pareigas paskirtas iš 
Vilniaus apygardos teismo pirmininko 
kėdės. Prieš tai Vladas Mikitinas dirbo 
Aukščiausiojo Teismo teisėju, kur 
išgarsėjo teisėjaudamas žurnalisto 
Vyto Lingio žudikų teisme. Šio 
proceso metu mirties bausme buvo 
nuteistas vienas iš mafijos vadeivų 
Borisas Dekanide.

Kova su korupcija
Prasidėjo rimtas susirėmimas tarp 

valstybės ir nusikaltėlių pasaulio, 
spaudos konferencijoje pasakė Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
LDDP spaudos konferencijoje buvo 
siūloma vyriausybei pradėti kovą su 
koripciia, nagrinėjant Finansų 
ministro skolas.

Nusikaltėlių pasaulis ėmė 
skverbtis į valstybės struktūras. Praėję 
keturi metai buvo valdžios 
nusikalstamo atlaidumo, bet ir 
nusikalstamo naudojimosi metai, -sakė 
Vytautas Landsbergis. Jis priminė 
Ministro pirmininko Gedimino 
Vagnorio pasisakymą Seime: 
"...neįsivaizdavau, kad tiek toli galima 
būtų nueiti, jog kai kurie pareigūnai 
faktiškai patys organizuoja 
nusikaltimus", - teigė Gediminas 
Vagnorius ir pateikė muitinės pavyzdį. 
"Kontrabanda yra organizuojama ne iš 
apačios, bet pagal numatytą schemą iš 
viršaus. Nurodoma koks vadovas, 
kokias mašinas, kokias firmas, 
užsiimančias kontrabanda, turi 
praleisti be patikrinimo". Ministras 
pirmininkas sakė, kad pradėti 
organizuoti tarnybiniai patikrinimai, 
kurie turėtų išaiškinti kodėl 
nutraukiamos kontrabandos baudų 
mokesčio nemokėjimo ir bendros 
finansinės bylos. Vytautas Landsbergis 
stebėjosi, kad nei vienas iš didžiųjų 
laikraščių nekomentavo šios Gedimino 
Vagnorio kalbos ir kvietė spaudą 
analizuoti reiškinių esmę.

Kitoje spaudos konferencijoje 
Seimo LDDP frakcijos seniūnas

Rolando Matiliausko poelgį, paimant 
kreditą iš banko. Česlovas Juršėnas tai 
vadino "negražiais praeities darbeliais . 
Konservatoriai į tai nereagavo. 
"Grupės partijų, vadovų kreipėsi į 
Generalinį Prokurorą, kad reikėtų 
bylą iškelti, tai atsirado siūlymas 
pakeisti Generalinį Prokurorą. Man 
atrodo, kad čia irgi tai ne taip gražiai 
sueina galai su galais'. Česlovas 
Juršėnas priminė, kad mafia pradėjo 
tvirtėti dar pirmaisiais Lietuvos 
nepriklausomybės metais.

Ignalinoje vyksta tautinė 
asimiliacija

Ignalinos Atominės Elektrinės 
direktoriaus saugumui pavaduotojas 
Algirdas Kairys sakė, kad beveik iš 
penkių tūkstančių dirbančių elekrinėje, 
lik apie septyni nuošimčiai yra 
lietuviai Šitas Lietuvos pakrašty* 
beveik nesijaučia esąs Lietuvos dalimi. 
Ignalinoje išeina tik vienas laikraštis ir 
tas yra spausdinamas rusų kalba. 
Laikraštyje yra taip pat spausdinamos 
penkiolika televizijos programų, kurių 
priekyje spausdinamos Rusijos kanalų 
programos. Lietuvos televizija tik 
dvyliktoje vietoje. Šis miestas yra 
vadinamas Rusijos miestu, o 
lietuviškose mokyklose daug blogesnės 
sąlygos nei rusiškose. Nors butai ir 
pigūs, bet lietuviai nenori ten keltis 
gyventi, nes labai neaiški elektrinės 
ateitis.
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Europos Lietuvis Nr.2

Prezidentas su Seimu žaidžia 
ping-pongą

Šią savaitę Socialinių reikalų ir Darbo komitete bei 
Valstybės ir Teisės komitete buvo svarstomi prezidento 
atmesti Įstatymai, kuriuos jis atsisakė pasirašyti ir grąžino 
atgal į Seimą persvarstymui.

Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Andrius 
Kubilius tai pavadino lyg teniso žaidimu. "Mes priimame 
įstatymą, o prezidentas jį grąžina mums atgal, lyg tai būtų 
teniso sviedinukas. Šito ping-pongo žaidimo gal ir galima 
būtų išvengti, jei prezidentas aktyviau dalyvautų įstatymų 
paruošime".

Seimo krikščionių demokratų partijos narys Julius 
Beinortas šiandieną spaudos konferencijoje pranešė, kad 
jo frakcija pritaria prezidento dekretui, kuriuo Seimui buvo 
sugrąžintas darbo sutarties įstatymo pakeitimo projektas.

Planuojama, kad sausio 16 dieną Seimas turės 
apsispręsti dėl dviejų Lietuvos Respublikos prezidento 
dekretų, kuriais prezidentas grąžino Seimui iš naujo 
tvarkyti Valdininkų ir Darbo sutarties įstatymų pataisų 
įstatymus. Seimas turės priimti prezidento pasiūlymus 
arba palikti priimtas įstatymo pataisas.

Krikščionių demokratų frakcija parems prezidento 
dekretą, todėl šis Valdininkų ir Darbo sutarties įstatymo 
pataisų įstatymas gali tapti pirmuoju, kurio nepavyko 
priimti Konservatų partijai laimėjus Seimo rinkimuose. 
"Krikščionys demokratai nuosekliai vykdys savo 
programą, kurioje užsibrėžta ginti darbo žmogų", - sakė 
Julius Beinortas. Paremdami prezidento dekretą 
krikščionys demokratai parodys, kas tikrai laiko Seimo 
vadžias.

Šiam prezidento dekretui pritaria ir kai kurie 
konservatorių Seimo nariai. Šis kontraversinis įstatymas, 
kuris darbdaviui ar tarnybinės etikos komisijai leidžia 
duoti atestaciją ir pagal jos rezultatus atleisti iš darbo.

Seimo Liberalių reformų frakcijos spaudos 
konferencijoje frakcijos seniūnas Alvydas Medalinskas 
kalbėjo, kad ir jis nepritaria Valdininkų įstatymo 
pataisoms, jį stebina tai, kad j valdininkų atestaciją 
žiūrima ne kaip j būdą kelti kvalifikaciją, o kaip į 
spaudžiamąją priemonę

Lietuvos pramonininkai reikalauja 
supaprastinti ginklų įsigijimą

Dėl pernelyg išsiplėtusių kriminalinių gaujų 
aktyvumo. Lietuvos pramonininkai ketina steigti 
koordinacinį įmonių apsaugos centrą ir kreipėsi į 
Vyriausybę prašydami palengvinti apsaugai ginklų 
įsigijimą.. Stambių Lietuvos įmonių vadovai teigia, jog 
rengiamo pareiškimo esmė ta. kad pramonininkai aktyviai 
įsijungtų j kovą su nusikalstamumu.

Lietuvoje šiuo metu yra apie 3000 žmonių, kurie dirba 
įvairiose privačiose apsaugos struktūrose. Tai yra 
kvalifikuoti teisininkai arba buvę policijos ar prokuratūros 
darbuotojai, kurie yra tikri savo darbo specialistai. Jų 
patirtį ir žinias galima būtų panaudoti kovai su 
organizuotu nusikaltamumu. Šių struktūrų veiklą reikėtų 
koordinuoti ir keistis informacija su teisėsaugos ir 
teisėtvarkos institucijomis. Anot pramonininkų šiandieną 
teisėtai besiginantis žmogus yra neapsaugotas. Sužalojus 
plėšiką ar raketininką žmogui gali būti iškelta byla ir jis 
turi teisintis. Pramonininkai mano, kad tokią praktiką 

reikėtų keisti, kad visų pirma būtų apgintas doras pilietis, 
o ne banditas.

Generalinio prokuroro pavaduotojas Arturas 
Paulauskas sakė, kad apie 65 nuošimčius visų Lietuvoje 
įvykdomų nusikaltimų sudaro turto vagystės, plėšikavimai 
ir elgetavimas. Anot Paulausko, nusikalstamų gaujų 
kūrimasis sutapo su privatinimo pradžia ir jis taip pat 
pripažino, kad per pastaruosius trejus metus gaujos net 
susiliejo su valdžia.

Užsidarė "Dienos" laikraštis
Nuo sausio pirmosios skaitytojai nesulaukė "Dienos" 

laikraščio. "Diena" išnyko paskutiniame praėjusių metų 
numeryje, skaitytojams palinkėjusi laimingų Naujųjų Metų, 
tačiau neatsisveikinus. Laikraščio vyriausiasis redaktorius 
ir stambiausias akcininkas Ryčius Taraila neinformavo 
apie laikraščio uždarymo priežastis, tačiau niekam 
nepaslaptis, kad "Diena" nustojo eiti dėl finansinių 
sunkumų, kurie ypač paaštrėjo antrajame praėjusių metų 
pusmetyje. "Dienos" laikraščio darbuotojams nuo vasaros 
neišmokėti atlyginimai, laikraštis skolingas spaustuvėms, 
popierio tiekėjams, socialinio draudimo fondui ir kitoms 
organizacijoms.

Praėjusių metų rudenį, vieną kartą "Dienos" leidyba 
trumpam buvo nutrūkusi, tačiau vėliau laikraštis pasirodė 
mažesnio formato. Ričiui Tarailai priklauso 60 procentų 
laikraščio akcijų, o dar apie 20 procentų Demokratinei 
darbo partijai, kuri pareiškė nebeturinti pinigų laikraščiui 
"Dienai" gelbėti.

R.Taraila teigia, kad yra du keliai - laikraštį "Dieną" 
parduoti arba paskelbti jo bankrotą. Nuo naujųjų metų 
nutrūko R.Tarailai priklausančio žurnalo "Gimtasis kraštas" 
leidyba. "Dienos" laikraščio saulėlydis sutapo su vienos 
iš jo akcininkių Demokratines darbo partijos pralai
mėjimas Seimo rinkimuose.

"Diena" buvo vienas iš didesnio tiražo laikraščių 
Lietuvoje, palaikęs Demokratinę darbo partiją.

Ne per geriausius laikus gyvena ir konservatorius 
remiantis dienraštis "Lietuvos aidas", kurio didžiausia 
akcijų dalis priklauso kultūros ministrui ir vienam iš 
konservatorių partijos vadovų Sauliui Šalteniui.

Informuoti šaltiniai teigia, kad laikraštį gali įsigyti 
pramonininkų konfederacijos vadovas, buvęs premjeras 
Bronius Slovaslubys, kuriam jau priklauso komercinė 
radijo stotis "Radijo centras". Jeigu Bronius Slovaslubys 
nusipirktų laikraštį "Lietuvos aidas" tarp galimų jo 
redaktorių minimas žurnalistas, "Lietuvos ryto" vyriausio 
redaktoriaus pavaduotojas Rimvydas Valatka.
Baltarusija vėl gretinasi prie Rusijos

Rusijos prezidento Boris Jelcino atsiųtas laiškas 
Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai tai ne 
draugiškai ištiesta kaimyno ranka, bet įspėjimas 
Baltarusijai tvarkytis savo kiemą. Baltarusijos prezidentas 
Aleksandras Lukašenka, kuris jau seniai apgailestauja dėl 
Tarybų Sąjungos žlugimo, pirmadienį sveikino Rusijos 
prezidento Boriso Jelcino siūlymą referendumu išspręsti 
ar Baltarusija ir Rusija neturėtų turėti bendro biudžeto, 
bendros valiutos ir mokesčių sistemas, bendrų kuro ir 
energetikos tiekimo sistemų. Praėjusių metų balandžio 
mėnesį Rusijos ir Baltarusijos prezidentai pasirašė 
sutartį, numatančią glaudesnius politinius ir ekonominius 
santykius. Abiejų šalių parlamentai sutartį patvirtino.

(nukelta į 3 psl)
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Bandoma užbaigti 
Lietuvos sienų 
nustatymą

Lietuvos derybų dele
gacijos atstovas Rimantas 
Sidliauskas mano, kad 
vasario mėn. pabaigoje ar 
kovo mėn, pradžioje gali 
pavykti išspręsti visas 
problemas derybose dėl 
sienos su Kaliningrado 
sritimi..

Susitikus su Ypatingųjų 
Misijų ambasadoriumi 
Maskoje Obohovu, kuris 
vadovauja Rusijos derybų 
delegacijai, buvo pasiekta 
progreso, o bendrame 
spaudos pareiškime teigia
ma, kad pasikeitus nuo
monėmis pasiekta dau
giau savitarpio supratimo 
kol kas dar neišspręstais 
klausimais.

Rusija ir Lietuva jau yra 
nustačiusi daugumą sau- 
sumos sienos su 
Kaliningrado sritimi, tačiau 
iki pastarojo meto nepa
vyko susitarti dėl sienos 
linijos per Vištyčio ežerą, 
Nemuno žiotis ir ekono
minės zonos Baltijos jūroje, 
tačiau šis klausimas yra 
teigiamo poslinkio eigoje.

Lietuva jau yra 
nustačiusi sieną su Lenkija, 
Baltarusija ir Latvija, ir yra 
vilčių, kad šiais metais bus 
pasirašyti susitarimai su > 
Rusija.

Tačiau Lietuvai sun
kiausiai sekasi susitarti dėl 
jūros sienos ir ekono
minės zonos Baltijos jūroje 
su Latvija, nepavykstant 
susitarti dėl naftos telkinio 
priklausomybės.

Latvija, nepaisydama 
Lietuvos protesto, pasirašė 
sutartį dėl šio telkinio 
eksploatavimo su Vakarų 
šalių bendrovėmis.
Lietuvos ir Latvijos 

derybos nutrūko praeitų 
metų rudenį. Tačiau 
premjeras Gediminas Vag
norius pareiškė, kad 
vyriausybė derybose su 
Latvija laikysis kitokios 
taktikos, pirmiausiai siek
dama išspręsti ekonomines I

problemas ir tik po to 
politines, tačiau nenurodė 
konkrečios datos kada 
derybos su Latvija vėl gali 
būti atnaujintos.
Bus mažinamas 
ministerijų ir tar
nautojų skaičius
Vyriausybės programoje 

numatyta, kad apskritims 
bus greičiau perduodama 
daug ministerijų funkcijų, 
savo ruožtu bus siekiama 
toliau plėtoti vietos 
savivaldą. Vyriausybė keti
na vykdyti valdymo refor
mas, kad valdžios institu
cijos dirbtų efektyviau.

Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
ras Kęstutis Skrebys 
spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad pradėjo savo 
darbą nuo to, kad buvo 
sumažintas ministerijų skai
čius ir planuojama savo 
kadencijos laikotarpyje ir 
toliau tęsti tą reformą, ir 
dar labiau sumažinti 
ministenų skaičių, kad su- 
efektyvinti valstybės valdy
mo aparato darbą. Šia 
prasme tegul būna mažiau, 
bet gerų specialistų, gerai 
apmokamų specialistų, 
kurie, neabejoju, sugebės 
tą darbą deramai atlikti, - 
pareiškė Kęstutis Skrebys. 
Ministras pristatė aštuonis 
iš de- 
š i m - 
ties 
j a u 
paskir 
-1 u s 
apskri 
- č i ų 
virši- 
n i n - 
kus.
Naujo
ji mi- 
niste- 
r i j a 
u žs i- 
brėžu 
s i
mažin 
t i
minist 
erijų 

valdininkų skaičių.
Atsakydamas į šį klau

sima ministras Kęstutis 
Skrebys kalbėjo, kad vy
riausybė yra užsibrėžus 
kiekvienoje ministerijoje 
valdininkų skaičių sumažin
ti 10-30 procentų ir šitai 
bus įvykdyta.

Kaip pavyzdį Valdymo 
reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras pateikė 
savo ministeriją. Jo 
ministerijoje darbuotojų 
skaičius jau sumažintas 50 
valdininkų.

(atkelta iš 2 psl)-
Baltarusija vėl gretinasi...

Baltarusijos naciotia- 
listai sutartimi pasipiktino. 
Prasidėjo ilgos demons
tracijos. Savo ruoštu 
Lukašenka pažabojo opozi
ciją ir po to prastume 
referendumą, išplečiantį 
prezidento įgaliojimus.

Ūkio permainų požiūriu 
Baltarusija atsilieka nuo 
kitų, buvusių Tarybų Sąjun
gos šalių. Tarptautinis 
valiutos fondas praėjusių 
metų sausio mėnesį užšal
dė paskolą Baltarusijai dėl 
to, kad reformos vykdomos 
per lėtai ir valstybė valdo 
kainas ir valiutų rinkas.

Privatizacija vos prasi
dėjusi, o šių metų deficitą 
ketina padengti prispaus

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 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dep. 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

dintais banknotais.
Atlyginimai siekia tik 

maždaug ketvirtadalį Rusi
jos lygio. Jei Baltarusija 
jungtusi su Rusija, pirmoji 
tikėtųsi iš pastarosios para
mos. Nors Baltarusija 
turtingesnė už kai kurias 
Rusijos sritis, ji mažai ką 
galėtų pasiūlyti vyresniam 
pusbroliui, išskyrus mažes
nes naftos ir gamtinių dujų 
transporto kainas.

Rusija nepatenkinta 
netvarka Baltarusijoje. Anot 
Rusijos, Baltarusija 1995 
metais pasirašytos sutar
ties nesilaiko. Degtinė ir 
automobiliai plaukia į 
Rusiją per Baltarusiją, o už 
jas nemokami muitai.

Manoma, kad Jelcino 
laiškas tai mandagus įsa
kymas Baltarusijai sugriež
tinti pasienio kontrolę. Kiti 
mano, kad Jelcino laiškas 
tai parodymas, kad jis 
politiniai dar gyvas, nes ir 
jam iš visų pusių gresia 
pavojus. Populiarusis Alek
sandras Lebedis, buvęs 
generolas, teigia, jog 
prezidentas nepajėgia eiti 
savo pareigų ir, atrodo, 
mielai sutiktų jį pakeisti. 
Manoma, kad prezidentas, 
jveldamas Baltarusiją, 
mėgina nukreipti dėmesį 
nuo svarbių vidaus 
p roblemų. (Vilniaus radijas 17.1)
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4 Europos Lietuvis Nr.2

Visi esame turėję istorijos
pamokų. Vienos pavirto šūsnimis 
makulatūros, kitas atrandame šiek 
tiek primirštose knygose, bet yra ir 
tokių, kurias galime tiesiog pamatyti 
ir net paliesti rankomis. Tai mūsų 
pilys, bažnyčios, seni namai ir 
grindiniai, - viskas, kas atsispiria laiko 
jėgai ir griauti pasiruošusiai žmogaus 
rankai. Toli, beje, dar negailestin- 
gesnė už laiką ir paprastai renkasi tai, 
kas tautos istorijai ir kultūrai yra ypač 
svarbu ir brangu. Todėl reikia tik 
stebėtis, kad iki šiol tebeturime 
Gedimino pilį, Katedrą, Aušros vartus 
... Galime ne tik perskaityti Kristijono 
Donelaičio "Metus", bet ir aplankyti 
Tolminkiemio bažnyčią, kurioje kažka
da savo poemą skaitė pats pastorius.

Ta atgaivinta istorija yra 
kruopštus archeologų, restauratorių, 
architektų darbas. Pašnekinti jie 
mažai kalba apie save, bet tik iš jų 
gali išgirsti, kaip prikeliami naujam 
gyvenimui svarbūs mūsų tautai istori
niai paminklai, kaip praėjusių šimtme
čių statiniuose atgyja epochos dvasia 
ar išaiškinami ligi šiol nežinoti 
istorijos faktai.

Štai ką išgirdome iš 
archeologo, architektūros mokslų 
daktaro, K. Donelaičio draugijos 
pirmininko, Lietuvos Respublikos 
nacionalinės premijos laureato, 
knygos "Vilniaus pilys" autoriaus 
Napaleono Kitkausko.

Apie Tolminkiemį
Tolminkiemis - vieta, kur lietu

viškas pamaldas laikė klebonas 
Kristijonas Donelaitis, poemos "Me
tai" autorius. Dabar jau septyniolika 
metų čia veikia Tolminkiemio muzie
jus, prieš aštuonerius metus baigti 
klebonijos restauravimo darbai.

Kaip pavyko atstatyti visiškai 
sugriautą bažnyčią? Juk toji vieta 
netgi ne Lietuvos teritorijoje, o 
Kaliningrado srityje? "Iš tikrųjų po 
karo bažnyčios buvo tiesiog griau
namos arba paprasčiausiai 
uždaromos, - pasakoja p Kitkauskas. 
- O čia staiga ėmėm ir atstatom 
vieną ... Matyt, kaip Karaliaučiaus 
katedrą išgelbėjo I.Kanto paminklas, 
taip Tolminkiemį prikėlė K. 
Donelaičio vardas. O viskas 
prasidėjo nuo to, kad archeologai 
rado ten K. Donelaičio palaikus. 
Tada ėmėme ruošti projektą, 
padarėme architektūrinius tyrimus,

Iš praeities į dabartį
atsisiųsdinome iš Vokietijos doku
mentinės medžiagos. Liko tik išsiaiš
kinti bažnyčios vaizdą, atkurti 
epochos dvasią. Pastangų jdėjom 
nemažai, lėšų - irgi ... Atvažiavęs iš 
Vokietijos Tolminkiemio dvaro 
savininkas stebėjosi: "Kaip jūs ir 
padarėt, kad ką palikau išvažiuo
damas, tą radau". Labai norėjom, 
kad tokiai žymiai asmenybei būtų 
muziejus. Juk mums K. Donelaitis, 
kaip anglams V. Šekspyras ar 
vokiečiams J.V. Gėtė ir F. Šileris....

Vėliau paaiškėjo, kad dar 
tebegyvena ir nemažai K. Donelaičio 
palikuonių. Vokietijoje dabar yra 59 
šeimos, turinčios Donelaičių 
(Donalies) pavardę. Be to, gyvena 
ten ir nemažai šeimų, kurių 
giminystė su Donelaičiais siejasi per 
moteriškąją liniją. Jie, palikę 
gimtąsias vietas prieš 100-200 metų, 
pasklido po Vokietiją, užmiršo 
protėvių kalbą, bet šiandien ne 
vienas ieško savo šaknų, tyrinėja K. 
Donelaičių giminės genealogiją.

Lutz Wenau, kurį su Donelaičiais 
sieja giminystė per senelę Augustę 
Donelaitytę, rado, kad Tolminkiemio 
bažnyčios archyve buvusi K. 
Donelaičio laikų medžiaga nedingo, 
o buvo išsiųsta į Berlyną padaryti 
kopijoms ir šiandien saugoma 
Leipcigo ir Berlyno archyvuose. 
Pagal ją buvo sudarytas to meto 
Tolminkiemio parapijos gyventojų 
sąrašas.

Dabar gyvenantys Vokietijoje K. 
Donelaičio palikuonys didžiuojasi 
savo pavarde, atvyksta į Lietuvą, 
aplanko Tolminkiemį. Su kai kuriais 
iš jų susirašinėjame. Pernai lankėsi 
medicinos dr. Christian Donalies 
(Kristijonas Donelaitis)."

Apie Valdovų rūmus
Dabar ruošiamasi atstatyti 1799- 

1801 m. nugriautus Valdovų rūmus. 
Anksčiau tik spėliota, kaip jie atrodė, 
buvo vienas kitas piešinys (bet juk 
dailininkai mėgsta ir pafantazuoti...), 
o dabar jau žinoma, koks buvo 
tikrasis rūmų vaizdas, yra parengtas 
atstatymo projektas.

Katedra išliko iki šių dienų, o 
Valdovų rūmai buvo visai nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Kodėl? p. N. 
Kitkausko nuomone, "katalikų bažny
čiai reveransų darė net caro valdžia, 
- tai Katedrą ir išgelbėjo, o 
Kunigaikščių rūmai buvo tarsi 

valstybės simbolis, todėl juos buvo 
pasiskubinta nugriauti".

Tad kokią istorijos atkarpą mena 
šis architektūros statinys? "Kai į 
Vytauto valdymo pabaigą prasidėjo 
ramūs laikai, Vilnius ėmė atkusti. 
XVIa. čia nemažai gyvendavo: caras 
Aleksandras, karalienė Bona, mėgo 
Vilnių ir Steponas Batoras. XVIa. vid. 
Vilnius Rytų Europoje buvo vienas iš 
gražiausių miestų. Ryga tuo metu 
buvo Ordino buveinė, ten vyravo 
vokiečių architektūra - gotika, 
Maskva tebuvo didelis kaimas, 
Peterburgas išvis neegzistavo, o jau 
Vilniuje tuo metu, nors buvo nemažai 
gotikos, klestėjo renesansas. Tikro
sios didybės išraiška tapo Kuni
gaikščio dvaras. Žygimanto Augusto 
laikais rūmuose buvo kaupiami netik 
turtai ir brangenybės, bet iš visų 
pasaulio kampų plaukė knygos, 
paveikslai, rinkdavosi daug artistų, 
muzikantų. Buvo įkurta didelė 
biblioteka (4 tūkst. egz.). O juk 
viena knyga tuo metu kainavo jautį! 
Paveikslų pirkti specialiai siųsdavo 
pasiuntinius į Vakarų Europą.

Būta ir renesansinio humanizmo, 
ir prabangos, o per ją ir lengvo 
gyvenimo. Štai karalienė Bona buvo 
labai griežta, valdinga motina, o 
sūnus Žygimantas Augustas ...

Čia iš karto norisi prisiminti 
romantika dvelkiančią istoriją apie 
Barboros Radvilaitės ir Lietuvos - 
Lenkijos karaliaus Žygimanto 
Augusto meilę. Esam pripratę, kad 
istorija - tik nuolatinės kovos, vedy
bos iš išskaičiavimo, o čia staiga... 
tokia atgaiva širdžiai. Norėtųsi žinoti, 
kažin kiek čia tos tiesos, o kiek 
išmonės ... 'Taip, žavi judviejų vedy
bų neįprastos aplinkybės", - šypsosi 
p. Kitkauskas, - Žygimanto Augusto 
ryžtas ginti savo santuoką prieš 
Lenkijos didikus, sukrečia tragiška 
Barboros mirtis. Tuo metu jų vedy
bos susilaukė nemažai diskusijų, 
prieštaringų nuomonių. Gal daugiau 
šalininkų buvo lietuvių pusėje. Juk 
Radvilų giminė ypač iškilo tik 
Barboros dėka ir jiems, be abejo, 
labai norėjosi savo giminėj turėti 
karalienę. Deja ... politinių motyvų 
čia būta ne mažiau nei meilės.

Bet vis dėlto archeologams pa
vyko patikslinti vieną abejotiną šios 
istorijos faktą. Radvilų rūmai buvo 
netoli Kunigaikščių rūmų, o juos, 

(nukelta j 6 psl.)
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Žydų turtas Vilniuje
Frankfurte leidžiamas angliškas 

dienraštis "International Herald 
Tribune" 1996m.gruodžio mėn. 5d. 
persispausdino iš 'The New York 
Times" straipsnį apie atrastus 
Vilniaus bažnyčioje hebraiškus ir jidiš 
raštus, pavadindamas tą straipsnį 
'Treasure in Lithuania - Turtas 
Lietuvoje".

JAV dienraštis rašė, kad 
tūkstančiai XVIla. ir XVIHa, raštų - tai 
tik mažas žydėjusio 
("flourished") žydų gyveni
mo palikimas. Laikraščiai 
ir knygos buvo ilgai 
paslėptos po sovietiniais 
kolchozų statistiniais 
daviniais. Jos yra vertos 
geresnės globos ir vietos, 
suteikiant taip pat teisę 
panaudoti moskliniams 
reikalams. Ideali vieta yra 
Vilnius, tačiau pasirodžius, 
kad ši' vieta visiškai 
netinkama, visi raštai 
turėtų būti perkelti į New 
Yorką ar Jeruzalę.

Vilnius yra buvęs 
žymiu žyoų ku’iūros 
centru. Vilniuje, iki nacių 
laikotarpio bei sekusios 
sovietinės okupacijos 
buvo tuzinas sinagogų, 
spausdinami jidiš laik
raščiai, veikė mėgėjų 
teatrai, gyveno garsūs 
mokslininkai. (Jidiš 
"Vilna").

Po nacių tautžudystės 
ir vėlesnės emigracijos, 
šiandieną Vilniuje yra likę 
tik 4 tūks. žydų. Norima 
atgaivinti žydišką gyve
nimą, tačiau stoka finansų 
ir mokslininkų neleidžia tų 
visų norų įvykdyti.

Pirmutinis tikslas - apsauga heb- 
raiškų ir žydiškų knygų.

Žydiškos mokslinės įstaigos 
Europoje, Izraelyje, JAV turi parūpinti 
finansinę paramą bei technišką 
pagalbą, kopijuojant raštus, sudarant 
knygų sąrašą. Laikant visą 
medžiagą Vilniuje yra gera proga 
žydų bendruomenei tęsti kultūrinį 
gyvenimą mieste, pergyventi 
persekiojimą, įrodant istorinę praeitį.

Nesant užsienio finansinei 
paramai, pati Vilniaus žydų 
bendruomenė nepajėgi parūpinti 
raštams tinkamų patalpų. Tokiu

K. Baronas (Vokietija) 
atveju, raštus reikia perkelti kitur, 
paliekant tik kopijas Vilniuje. Jie 
negali sunykti. Vilniaus žydų kultūra 
buvo kęstingai sunaikinta, tad ji 
dabar negali apsileidimu pražūti.

Vokietijos kancleris H. Kohl
Išrinkus naują Vokietijos 

"Bundestagą" - parlamentą, atspaus
dinamas taip pat leidinys, kuriame 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
Jubiliejiniai Metai 

1997 m. vasario mėnesio 16 d., sekmadienį 
ruošia

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS šventės 
minėjimą

Programoje

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
11.00 vai. šv.Kazimiero šventovėje,
The Oval, Hackney Road, London E2 

(Kun.dr. J.Sakevičius, MIC)
Giedos J.Černio Londono Lietuvių Choras

VASARIO 16-OS KONCERTAS 
14.00 vai. Bishopsgate Instituto salėje 

230 Bishopsgate, London EC2 (netoli Liverpool st .stoties)

Koncertą atliks: 
smuikininkė: RUSNĖ MATAITYTĖ 

pianistė: MARGRIT JULIA ZIMMERMANN

GIMTINĖS ansamblis vadovė VIDA GASPERIENĖ 
Kviečiame visus Londono ir apylinkės lietuvius 

pamaldose ir koncerte atsilankyti

su nuotrauka duodama trumpa 
atstovų biografija. Pristatęs lietuviš
kos spaudos bendradarbio pažy
mėjimą, visuomet tokį leidinį gaunu.

Didž. Britanijos lietuviai dažnai 
skaito spaudoje ar mato televizijoje 
Vokietijos kanclerio Helmuto Kohl'io 
nuotrauką. Tad norėčiau supažin
dinti "E.L." skaitytojus su šiuo 
žymiuoju Europoje asmeniu.

Jis gimė 1930m. balandžio 3d. 
pramoningame Liudvigshafene (nuo 
mano vietovės apie 25km). 
Katalikas, dviejų sūnų tėvas, baigęs 
teisę Heidelbergo Universitete, 

1958m. gavęs daktaro laipsnį, įstojęs 
į C DU partiją (Christliche Demo- 
kratische Union - Krikščioniška De
mokratinė Sąjunga) ir vadovau
damas jai nuo 1982m. Palyginus 
kuklios žinios (gerokai sutrumpinau).

Tačiau landūs spaudos 
bendradarbiai sužinojo kiek daugiau 
apie H. Kohlio praeitį.

Karo pabaigą jis sutiko pietų 
Vokietijoje priešlėktuvinių artilerijos 

pabūklų dalinyje, 
pėsčia į namus ke
liavęs beveik 500km. 
Jo gimtojo Liudvigs- 
hafeno miesto du 
trečdaliai gulėjo griu
vėsiuose, brolis žu
vęs kare, tėvas sirgo 
širdies liga, uždaryta 
mokykla.

Giminės susi
siekia su vienu netoli 
Viurcburgo 1200 
margų dvaru, kuris 
tikrovėje buvo išmon
tuotas pietų Vokie
tijos cukraus b-vės. 
Daugumoje buvo au
ginami cukriniai run
keliai, tačiau dvaras 
laikė taip pat 90 
karvių, kiaulių, vištų.

Jaunas Helmutas 
patyrė sunkų ūkinin
ko gyvenimą: jau 
penktą vai. ryto 
turėjo keltis, parūpinti 
pašarą karvėms ir 
tuoj pat eiti į lauko 
darbus, pav. arti su 
jaučiais.

Po metų laiko jis 
metė berno darbą, 
sugrįždamas į na

mus, kadangi iš rytų Europos atvyko 
daug ūkininkų - pabėgėlių.

Tačiau vienas "Bundestago" 
narys papasakojo kitą versiją.

H. Kohl, ardamas jaučiais, panoro 
kiek pailsėti. Užmigo, o jaučiai nuėjo 
"savo keliu", traukdami plūgą per 
užakėtą lauką. Tuo pačiu metu 
pasirodė prižiūrėtojas, užbaigdamas 
H.Kohl'io ūkininkavimo "karjerą".

Laikraščiai šį įvykį taip užbaigė: 
"esame dėkingi tiems jaučiams, kad 
H.Kohl neliko ūkininku, bet tapo 
mūsų kancleriu".
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Rusai pasitraukė iš Čečė
nijos K.Baronas

Didžiausiu ir teigiamu 1996 m. 
įvykiu rusai Jaiko kariuomenės pasi
traukimą iš Čečėnijos, kadangi karas 
Kaukaze pareikalavo 100 tūkst. 
gyvybių.

Miuncheno dienraščio "Sued- 
deutsche Zeitung" politinių žinių 
bendradarbė Mariam Neubert stebė
jo Rusijos kariuomenės pasitrauki- 
mąsavo pranešime pažymėdama, 
kad miestuose bei laukuose dar likę 
cementinių blokų įrengti atsparos 
punktai, o kai kuriuose jų taip pat 
rusų kariai. Tačiau su kalašnikovais 
juos "saugoja" čečėnai, tad rusai 
jaučiasi kaip belaisviai.

Tik pasitraukus paskutiniems ru
sų daliniams,laisvės kovotojai sudės 
ginklus, pradėdami ramų, civilinį 
gyvenimą. Nepasitiki čečėnai rusais. 
Vienas laisvės kovotojas vokietei 
pareiškė: "Jie pasilieka arti mūsų, 
pasitraukdami tik į kitą sienos pusę".

Rusų gen._ Valadimiras Urnajev 
vokietei pasakęs: "juo greičiau 
pasitrauksime į Maskvą, tuo bus 
geraiau mūsų santykiams su čečė
nais. Taigi, būsime tokioje pačioje 
padėtyje kaip ir prieš dviejus metus".

Tikrovė: rrsų pasitraukimas
veda j nežinią. Vokietė televizijoje 
matė netoli Stavropolio apsnigtas 
palapines, kuriose apsistoję buvo iš 
Čečėnijos pasitraukę vidaus reikalų 
bei motorizuoti daliniai. Šaltis 
vargina kareivius. Karių motinų 
komitetas savo atsišaukime prašė 
vietinių gyventojų aprūpinti jaunuo
lius maistu, antklodėm, šiltais rūbais. 
Vokietei šis vaizdas priminė rusų 
karių atsitraukimą iš Rytų Europos, 
kada net karininkų šeimos turėjo 
gyventi palapinėse, prisimindamos 
puikius butus su visais patogumais 
Vokietijoje, Vengrijoje, Lietuvoje.

Manding, nesutvarkytas yra karių 
grįžimas į civilinį gyvenimą. Ypač 
sužeistų laukia liūdna ateitis. Prie 
tokių "Komsomolskaja pravda" 
priskaitė S.Riabovickj, praradusį koją 
ir ranką.

Tuo tarpu krašto apsaugos min. 
leidžiamame laikraštyje "Krasnaja 
zviezda" (Raudonoji žvaigždė) moti
na laiške rašė, kad sūnus grįžo 
nesužeistas, tačiau psichiniai suža
lotas. Be jokio kario aprūpinimo jis 
važiavo į namus, turėdamas pakeliui 
į maistą iškeisti laikrodį. Motina toliau 
rašo, kad sūnus yra visiškai atskirtas 
nuo žmonių, prašydama - neleiskite 

mano sūnui pražūti!
Tačiau valstybė ir visuomenė ne
pasiruošusi atsakyti į tokius 
klausimus: kaip elgtis su jaunais 
Čečėnijos veteranais,kaip juos įjungti 
j gyvenimą. Karas pasibaigęs, tačiau 
jo pasekmės rusams dar sunkiai 
išsprendžiamos.
Sportas Geriausiu Europos 
krepšininku išrinktas kroatas Kukoč. 
Antrą vietą užėmė Arvydas Sabonis. 
Abu žaidžia JAV profesionalų NBA 
lygoje.

(atkelta iš 4 psl)
Iš Preities į Dabartį
kaip dabar paaiškėjo, jungė 
požeminis koridorius, kurio liekanų 
mums pavyko rasti. Taigi pasako
jimą, kad tuo koridoriumi Barbora 
ateidavo į Kunigaikščių rūmus 
susitikti su Žygimantu, patvirtino ir 
materialūs faktai.

Archeologija ne kartą yra 
pasitarnavusi istorijai. Taip, kaip 
kažkada apie Trojos egzistavimą 
žmonės tik iš Homero raštų težinojo, 
o paskui T. Šlymanas patyrinėjęs 
atrado ir patį miestą ..."

Parengė J. Normantienė "Ji" 96/8 
Sekančiame numeryje: "Apie 

Katedrą!r slaptinguosius jos požemius".

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PAMALDOS
Šiais metais Lietuvos nepriklau
somybės šventę Londono lietuviškoji 
švento Kazimiero parapija švęs 
sekmadienį, vasario 16 dieną; 11 

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

valandos š.Mišias parapijos klebonas 
atnašaus už Lietuvos žuvusius 
laisvės gynėjus.

Daug sykių skausmo ir gedulo 
valandomis rinkdavomės j švento 
Kazimiero šventovę prašydami 
šventos Marijos: "Palengvink vergiją, 
Pagelbėk žmoniją. Išgelbėk nuo 
priešo baisaus".

Šiais metais parapijos klebonas, 
taryba kviečia viso Didžiojo Londono 
lietuvius šiose pamaldose dideliame 
būryje bendrai padėkoti už Lietuvos 
laisvę.

Šventovė pasiekiama autobu
sais: 26, 48, 55, 106, 253.

Požeminė linija "Central", stotis 
"Bethnal Green".

Adresas: 21 The Oval, Hackney 
Road, netoli Cambridge Heath.

Parapijos klebonas ir Taryba

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS ŠV. 
KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE

Londone besilankantis šv.Sosto 
Nunsijus Pietų Korėjai arkivyskupas 
d r. Jonas Bulaitis švento Kazimiero 
šventovėje, sekmadienį, vasario mėn 
9 dieną, per 11 valandos pamaldas 
suteiks Londono lietuviškos 
parapijos jaunuoliams Sutvirtinimo 
sakramentą. Tėvai, .norintys kad jų 
jaunuoliai gautų Sutvirtinimo 
sakramentą, prašomi kreiptis į 
parapijos kleboną, tel:0171 739 
8738.

Tai yra didelė parapijos šventė.. 
Kviečiame šiose iškilmėse gausiau 
dalyvauti.
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Lietuvių kronika
Lietuviai šiaurės rytų Anglijoje

Šio laikraščio skiltyse dažnai 
girdime apie savo tautiečius, 
gyvenančius Europoje, Anglijoje, 
mūsų tėvynėje ir kituose pasaulio 
kraštuose. Kalbant apie Angliją, mes 
dažniausiai sužinome, kas dedasi 
Londone, Sodyboje, Nottinghamc, 
Mančesteryje, Bradfordc.

Mes, tačiau, niekad negirdime, 
kas su lietuviais darosi Šiaurės Rytų 
Anglijoje.

Prieš metų pabaigą (30.11.96 - 
1.12.97) Newcastle-on- Tyne Įvyko 
didelė aerofilatelinė pašto ženklų 
paroda, kurioje dalyvavo ir iš Kauno 
atvykęs inžinierius filatelistas I Icn- 
rikas Kebeikis.

Jo eksponatas "Gagarin' laimėjo 
paauksintą medali.

II.Kebeikis, kuri šių eilučių 
autorius buvo porą kartų sutikęs 
Kaune, pasirodo, yra žymus Lietuvos 
filatelistas ir yra laimėjęs 60 medalių 
Įvairiose pašto ženklų parodose ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Po parodos, kurioje buvo rodoma 
ir Karalienės Elžbietos ori) pašto 
ženklų kolekcijos dalis (pirma kartą už 
Londono ribų), II.Kcbeiki priėmė ir 
pasveikino Newcastle miesto meras ir 
jo žmona.

Ši žymų Lietuvos filatelistą 
Anglijoje prižiūrėjo ir išlaikė 
Tynemouth'c (netoli Newcastle) 
gyvenantis Juozas Ramanauskas, kuris 
taip pat yra pasižymėjęs filatelistas, 
rodęs Lietuvos pašto ženklus apylinkės 
miestuose ir buvęs Whitley Bay 
filatelistų draugijos prezidentu.

Atvykęs Į Angliją J.Ramanauskas 
mokinosi ir, išlaikęs atitinkamus 
egzaminus, gavo N. C. B. anglių 
kasyklos menedžerio teises ir per savo 
darbą tobulino rajono kasyklų 
mechanizacijos techniką.

Juozas Ramanauskas, kaip ir 
daugelis mūsų tautiečių Anglijoje, 
1996 metais išėjo i pensiją, yra vedęs 
ir užaugino dvi dukteris.

Taigi, nors Šiaurės Rytų Anglijoje 
daug lietuvių ir nėra, tai dar nereiškia, 
kad jie yra užsnūdę, nors ir mažai apie 
juos girdėti.

Ramanauskas ne tik pats vienas, 
bet ir pasikvietęs tautieti iš gimtojo 
krašto garsina Lietuvos vardą Šiaurės 
Rytų Anglijoje.

Tikėkimės, kad mes apie juos ir 
kitus toje padangėje gyvenančius 
tautiečius ateityje ir dažniau išgirsime.

Il.Vaineikis

LONDONAS
A+A Bronius Bulcvičius

Po ilgesnės ligos 1996 metų 
gruodžio 10 dieną mirė Bronius 
Bulcvičius. Velionis gimė Bielėnų 
kaime, Rudaminos valsčiuje, 1917 
metais liepos mėn. 13 dieną gausioje 
šeimoje, keturi broliai ir sesuo.

Anuometiniais Nepriklausomos 
Lietuvos laikais kiekvienas jaunuolis 
turėjo atlikti savo pareigą, 
tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje. 
Jis tarnavo Kavalerijos pulke, eidamas 
viršilos pareigas. Rusijai okupavus 
Lietuvą visa kariuomenė buvo Įjungta 
i Raudonąją Armiją. Taip velionis 
prieš savo valią pradėjo tarnauti" 
okupacinėje kariuomenėje. Prasidėjus 
vokiečių-rusų karui, jis buvo vokiečių 
karinių pajėgų Įsakymu Įjungtas 
Vokietijos kariuomenėn.

Antrajam Pasauliniam karui 
einant prie pabaigos, velionis Bronius 
atsidūrė Britų Aštuntoje Armijoje 
Italijos fronte jau kovodamas prieš 
vokiečius. Karui pasibaigus velionis su 
8-tosios Armijos daliniais buvo 
perkeltas i Didžiąją Britaniją. 1947 
metais I lorsham miestelyje paleistas i 
civilini gyvenimą. Paleidimo proga 
buvo apdovanotas Antrojo pasaulinio 
karo, Italijos Pronto medaliais ir 
suteikta britų pilietybė.

1964 metais sukūrė šeimos židinį, 
susilaukdami vienintelės dukters 
So lėmėjos. Gana ilgą laiką dirbo 
Royal London ligoninės virtuvėje. 
Mėgo lietuviškus laikraščius, lietuvišką 
muziką. Dalyvavo lietuviškų 
organizacijų veikloje.

Laidotuvių apeigos Įvyko 1996 
metų gruodžio mėn. 19 d. Londono 
šv. Kazimiero šventovėje.

Pasiliko nuliūdę - duktė su šeima, 
brolis Adolfas Lazdijuose, sesuo Adelė 
Vilkaviškyje. S. K.

Garbės konsulas Kristupas Juras
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

paskyrė Kanados Vakanj provincijoms 
Garbės Konsulą Kristupą Jurą, 
Vancouver mieste. Britų Kolumbijoje. 
Jo Įstaiga aptarnaus Vakarų Kanados 
provincijos žmones.

Kristupas Juras yra Zigmo ir 
Veronikos Jurų jauniausias sūnus. 
Savo pačios jaunystės metais aktyviai 
dalyvavo "Lietuvos" tautinių šokių 
grupėje. DBL jaunimo sąjungoje, 
lankė Londono parapijos šeštadieninę 
mokyklą, kuriai vadovavo Romas 
Kinka.

Sėkmės garbingose pareigose.

Naujųjų metų sutikimas sporto ir 
socialiniame klube

Nežiūrint labai šalto ir sibiriškai 
smarkaus vėjo, klube susirinko 120 
klubo narių sutikti "jaučio'’ 1997 
metus.

Dvyliktą valandą, dainuojant "Ar 
skirsimės netikėdami pasimatyti?" 
(Auld Lang Syne) atrodė, kad pats 
klubo pastato stogas kyla aukštyn.

1997 metų rytinei žvaigždei 
užtekėjus, svečiai skirstėsi namo.

NOTTINGHAM AS
Nottinghamo DBLS skyrius 

vasario mėn. 15 d., šeštadieni, rengia 
vasario 16-osios minėjimą.

Minėjimas Įvyks latvių klubo patalpose 
fA Standhill Road, Carlton.

Minėjimo progai pritaikytą 
paskaitą skaitys nottinghamicčiams 
gerai pažįstamas inžinierius Darius 
Eurmonavičius.

Pradžia 5 vai. vakaro.
Po minėjimo užkandžiai, kavutė, 
loterija.

Prašome visus savo dalyvavimu 
paminėti šią garbią dieną, susitikti su 
draugais, praleisti keletą valandų 
savųjų tarpe,

Skyriaus valdyba

Nottinghamo skyriaus valdyba 
1997 melų kovo mėn. 15 d. šaukia 
metinį DBLS skyriaus narių 
susirinkimą, kuris įvyks latvių klube, 
1A Standhill Road, Carlton. 
Nottingham. Pradžia 5 vai. vakaro.

Darbotvarkėje skyriaus reikalai, 
skyriaus valdybos, revizijos komisijos 
ir atstovo i metinį DBLS ir LNB 
suvažiavimą rinkimai.

Kvorumui nesusirinkus, už 
valandos susirinkimas bus pravestas, 
neatsižvelgiant į dalyvaujančių skaičių.

Nariams dalyvavimas būtinas.
Skyriaus valdyba 

PAMALDOS
Londone šv. Kazimiero bažnyčioje 
sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai.
Vasario 16-tų, sekmadienį, mišios bus 
aukojamos už Lietuvą.
Nottinghame Aušros Vartų Marijos 
Židinyje šventadieniais 11.15 vai., 
šiokiadieniais 8 vai. ryto.
Bradforde vasario 2 d., 12.30 vai. 
Eccles vasario 9. d.,12.15 vai. 
ATSILYGINIMAS
Už "Šaltinį" ir jo kalendorių galima 
atsilyginti per kun. S.Matulį
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

H.Vaicekauskas (Mrs) 60.00 sv.
A.Putcė (Rev) 40.00 sv.
V.Šližienė 20.00 sv.
A.Kamaitis (Rev) 10.00 sv.
P. Miliauskas 10.00 sv.
O.Vilimas (Mrs) 10.00 sv.
R.Šileris 10.00 sv.
A. Gečas 10.00 sv.
L. Mathews 10.00 sv.
J.Babilius 10.00 sv.
V.Keris 10.00 sv.
S. Žilinskas 10.00 sv.
V.Andriulis 10.00 sv.
R.Švalkus (Mrs) 10.00 sv.
J.Lideika 10.00 sv.
M.Janulis 5.00 sv.
K. Pažėra 5.00 sv.
P. Žukas 5.00 sv.
P.Vencaitis 5.00 sv.
J. Plepys 5.00 sv.
A. Kasparavičius 5.00 sv.
B. Banys 5.00 sv.
J,Dunauskas 5.00 sv.
L.Ašmėga 5.00 sv.
M.Kleizienė 5.00 sv.
O. Petravičius 5.00 sv.
O. Paulauskas 5.00 sv.
S.Štarka 5.00 sv.
B.Šimėnas 5.00 sv.
V. Lukšys 5.00 sv.
J. Urbonas 5.00 sv.
J.Levinskas 5.00 sv.

LONDONAS
BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
Andrejus yra iš šeimos, kur auga 10 
vaikų. Jisai gimė per anksti ir nuo 
gimimo laiko ilgą laiką gulėjo 
ligoninėje. Dažni ausų uždegimai 
pakenkė klausą. Vaikas apkurto viena 
ausimi, o kitos ausies klausa sumažėjo 
2/3. Vaikų Fondo koordinatorė 
Vilniuje R.Solominienė kalbėjo su 
firma, kuri prekiauja klausos 
aparatais, ir ji padarė nuolaidą. 
Pritaikė Andrejui klausos aparatą už 
50 sv., kuris normaliai kainuoja apie 
120 sv.

Tą dieną buvo berniuko 
gimtadienis, ir jis galėjo girdėti 
sveikinimus. Vaikas džiaugiasi ir 
nenori aparato nusiimti.

AUKOS:
J.Liudžius, Bromley 100.00 sv.
W.Meek, Jersey 100.00 sv.
B.S.Gailiunai,

Tyne &Wear 50.00 sv.
S. Pickering-Bulevičiūtė 
(A.Broniaus Bulevičiaus 
atminimui) 50.00 sv.
Imsrė Sabaliūnaitė, 
L.Ambasada Londone 30.00 sv.
P.P.Kadžionis, Bradford 25.00 sv.
V.Jasaitis, Bedford 20.00 sv.
K. Narbutas, 

Gr.Mančester 20.00 s v
V.E.Krasauskai, W.Yorks 10.00 sv.

Fondo vadovybė nuoširdžiai
dėkoja už šias aukas. Taip pat
dėkojame už kalėdinius sveikinimus ir 
gerus linkėjimus gautus iš Didž. 
Britan’jos Lietuves.

Aukas prašome siųsti: British- 
Lithuanian Childrens Fund 21 The 
Oval, Hackney Road, London, E2 
9DT. Tel. 0181 579 4657.

Fondo sekretorė 
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 ukrainie
čių klubo patalpose, 27 Charnwood 
Steel, 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 
MANČESTERIS

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.
Skyriaus valdyba 

BRADFORDAS
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS
Š.m. vasario mėn. 16 d.,

sekmadienį, 15 vai., DBLS-gos 
Bradfordo skyrius ir lietuvių "Vytis" 
klubas rengia Vasario 16-tos minė
jimą, kuris įvyks "Vytis" klubo 
patalpose.

Paskaitą skaitys K.Kaktavičius. 
Bus programėlė. Po to užkandžiai ir 
kava. Prašome gausiai dalyvauti.

Rengėjai
Š.m. vasario mėn. 23 d., sekma

dienį, 15 vai. Bradfordo lietuvių 
"Vytis" klubo valdyba šaukia metinį 
narių susirinkimą. Klubo valdyba ir 
revizijos komisija padarys pranešimus. 
Bus nagrinėjami einamieji klubo 
reikalai, renkama nauja valdyba ir 
revizijos komisija 1997-tiems 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

T* ■ - —1 1 ■■ i i ■

Škotijos lietuvių 
socialinio klubo 

pirmininkui 
Juozui

Bliūdžiui mirus, 
jo žmoną Kastutę 

Bliūdžiuvienę 
nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu 
liūdi

>

Bradfordo lietuvių 
"Vytis" klubo 

valdyba ir nariai
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