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Vytautas Landsbergis 
kritikuoja ambasadas

Praeitą savaitę abi pusės gana 
aštriai pasisakė dėl Lietuvos 
ambasadorių paskirties užsienyje.

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kritikavo kai kurias užsie
nio ambasadas už "gana pasyvų, 
nelabai rezultatyvų veikimą. Kai 
kuriems ambasadoriams būtų 
patartina pamąstyti pakeisti darbą 
anksčiau negu baigsis jų kadencija", - 
tačiau konkrečiai jų nenurodė.

Seimo pirmininkas priminė, kad 
ambasadorius skiria šalies prezidentas 
ir nieks negali jų pakeisti ar pašalinti.

V.Landsbergis sakė, kad ambasa
doriai iš esmės yra paskirti buvusios 
valdžios, dažnai jie susiję su ja 
daugiau negu tik formaliu paskyrimu.

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
mano, kad ambasadoriams"susideginti 
gal nereikia, nes ne tiek daug turime 
diolomatų".

Jo nuomone 'nuimti žmogų labai 
lengva, bet parengti jį diplomatinei 
tarnybai kainuoja dešimt, o gal ir 
šimtą kartų daugiau negu jį pakeisti". 
Paklaustas ar Seimo pirmininkas 
tokiais pareiškimais neviršijo savo 
įgaliojimo, Prezidentas pasiūlė to 
pasiteirauti parlamento vadovo. 
"Konstitucijoje parašyta, kas kuo 
užsiima Lietuvoje. Reikia dar kartą 
paskaityti šį dokumentą ir žinoti, kas 
už ką atsako",- kalbėjo Prezidentas.

Premjeras žada greit 
atsiskaityti su "Gazpromu"

Šią savaitę premjerui atsiųstoje 
"Gazpromo" valdybos telegramoje 
buvo pagrasinta dvigubai sumažinti 
dujų tiekimą Lietuvai, jeigu 
nesumažės skolos už jau patiektas 
dujas. Jų vertinimu skolos jau pasiekė 
41 mln JAV dolerių.

G.Vagnorius pripažino, kad sausį 
buvo uždelsta atsiskaityti su "Gaz
promu", nes tarp buvusios Energetikos 
ir Finansų ministerijų "vyko vieno 
projekto stumdymas".

Premjeras prižadėjo išspręsti 
skolos problemą, nes, pasak jo, 
vyriausybė turi įgaliojimų ir galimybių 
tą padaryti.

Iki vasario vidurio tikimasi 
sumokėti visas susikaupusias skolas.

Valstybiniai bankai bus 
privatizuoti be išimčių

Vyriausybės pasirašytame memo
randume su Tarptautiniu valiutos 
fondu numatoma paskelbti Lietuvos 
taupomojo, Lietuvos valstybinio 
komercinio ir Lietuvos žemės ūkio 
bankų privatizavimo programas iki 
kovo mėnesio.

Šiuo metu Lietuvos valstybinis 
komercinis bankas yra 100 proc. 
valstybinis, Lietuvos žemės ūkio banko 
86.04 proc. akcinio kapitalo priklauso 
valstybei, o Lietuvos taupomojo banko 
- 74.25 proc.

Žemės ūkio ministerija 
skatins maisto produktų 
eksportą

Lietuvos maisto apdirbimo fabri
kai šiuo metu turi 8,300 tonų mėsos 
atsargų, iš kurių 5,000 tonų jautienos. 
Ministerija firmoms duos subsidijas, 
kjic paskatinti eKpo /tą. -*•

Lietuvos firmos negali parduoti 
užsienyje jautienos, nes jos kaina 
Lietuvoje yra aukštesnė kaip užsienio 
rinkose, tačiau exportuojant į Latviją 
ir Estiją subsidijos nebus duodamos, 
kad nepažeistų trijų Baltijos valstybių 
sudarytos laisvos rinkos sutarties.

Panaši padėtis yra ir su pieno 
produktais. Šiuo metu yra apie 4,000 
tonų sūrio ir 5,5 mln pieno dėžučių 
atsargų.

Pakilo algos Lietuvoje
Lietuvoje gaunamų algų vidurkis 

gruodžio mėnesyje pakilo 11.8 proc. 
nuo 692 iki 774 litų į mėnesį, 
palyginus su lapkričio mėnesio 
algomis, pranešė Lietuvos statistikos 
departamentas.

Pakilimas priskiriamas metiniams 
ar kalėdiniams premijiniams mokes
čiams, kurie algas pakėlė apie 90 litų.

Gruodžio mėnesį valdininkų, 
dirbančių valstybės, ekonomikos ir 
socialinėse sferose algos pakilo nuo 
855 iki 1,096 litų arba 28.2 proc.

Gi, mašinų ir įrankių, miško 
produktų ir statybininkų sferose algos 
nukrito nuo 605 iki 577 litų.

Gruodžio mėnesio algų vidurkis 
valstybinėse tarnybose, atėmus mokes
čius, buvo 598 litai, o algos privačiame 
sektoriuje - 534 litai.

Ignalinos vadovybė gali 
būti baudžiama

Lietuvos Seimo saugumo 
komitetas pastebėjo rimtus prasi
žengimus prieš valstybės įstatymus ir 
vyriausybės nutarimus Ignalinos atomi- 

, nės energijos elektrainėje.
Saugumo komitetas pasiūlė iš 

pareigų atleisti personalo direktorių 
Rimantą Kumpį už nuolatinį 

- nesilaikymą nustatytų elgimosi 
taisyklių ir nubausti kitus tarnautojus, 
atsakingus už discipliną darbe.
Rasta, kad priimant naujus 

darbuotojus nekreipiama dėmesio į 
valstybės saugumo reikalavimus, 
kompeticinę darbo procedūrą ir 
apsileidimą specialiuose saugumo 
reikalavimuose.

Svarbiausiai rasta, kad elektrinė 
atsisako įgyvendinti generalinio direk
toriaus Viktoro Sevaldino įsakymus 
darbovietėje naudoti oficialią valsty
binę kalbą.

Lietuvos vadai praranda 
tautos pasitikėjimą

Iš nesenai pravesto žmonių 
apklausinėjimo paaiškėjo, kad Lietu
vos vadų populiarumas slysta.

Prezidento Algirdo Brazausko 
populiarumas tautoje nukrito 3 proc., 
o Vytauto Landsbergio net 5 proc., 
palyginus su gruodžio mėnesiu.

Padėka
Mano mylimam ir brangiam vyrui 

bei šeimos tėvui
A+A Vincui Balickui 

iškeliavus į amžinybę, reiškiu 
padėką ambasadoriui J.Paleckiui ir 
Sąjungos pirmininkui J.AIkiui už 
pasakytas atsisveikinimo kalbas 
kapinėse, klebonui J.Sakevičiui už 
atlaikytas gedulingas Mišias, 
bažnyčios chorui, p.Barėnui ir 
p.Kinkai už nekrologus bei visiems 
aukojusiems vietoj gėlių Lietuvos 
vaikų fondui ir atsiuntusiems 
užuojautas laiškais ir kortelėmis. 
Kam pamiršau padėkoti, tai labai 
visų atsiprašau.

Liūdesyje likę 
žmona Stefanija, sūnus Andrius, 
dukra Rita, žentas ir anūkai.
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Sėkmingų Naujų Metų, Lietuva Henrikas Vaineikis

Daug kas įvyko per paskutinius 
porą senųjų metų mėnesių. Seimo 
rinkimai, - valdžios pasikeitimas, 
naujas Lietuvos Respublikos 
ministeris pirmininkas - premjeras. 
Seimas ir nauja valdžia buvo išrinkta 
be jokių ypatingų balsus gaudančių 
pažadų. Dar ir šiandien atsimename 
ką iki šiol valdančioji partija (nauju 
vardu pasivadinusi Lietuvos 
Komunistų Partija) buvo prižadėjusi 
rinkėjams.

Gediminas Vagnorius, dabartinis 
ministeris pirmininkas. griežtai 
išsireiškė, kad jis nežada nei pigios 
dešros nei degtinės. Jis pasakė, 
kad stengsis duoti galimybę visiems 
dirbti ir užsidirbti.

j paskutinius Įvykius nešališkai 
žiūrint, neturėtumėm daryti išvados, 
kad Lietuvoje įvyko kažkoks didžiulis 
tautinės dvasios atgimimas. Valdžia 
pasikeitė, nes tauta buvo nusivylusi 
valdančiąja partija. Sovietų išauklėti 
"aparatčikai", nebegaudami iš 
Maksvos įsakymų, nežinojo ką daryt, 
nepriklausomybę atgavus. Nepriim
dami nei patarimo nei pagalbos iš 
Vakaruose išauklėtų tautiečių, jie. 
nors ir nenoromis, atidarė duris 
didžiausiam sukčiavimui, o kyšių 
ėmimas pasidarė normalia gyvenimo 
norma. Sukčiavimas visuose 
lygiuose: valdžioje, buvusiuose kolū-. 
kiuose. pramonėje ir prekyboje augo 
kaip grybas po lietaus. Atsidarė 
nauji bankai, kurie po trumpo laiko 
vienas po kito pradėjo bankrutuoti. 
Daug lietuvių prarado savo 
sutaupąs, o kiti prisipildė savo kiše
nes. į tokias nešvarias machinacijas, 
galbūt ir visai nekaltai. įsivėlė net 
ministeris pirmininkas Adolfas 
Šleževičius, kuris bus teisiamas 
vasario mėnesį ir kurio byla susidaro 
iš devynių tomų ("Lietuvos Aidas" 
Nr.251). Mes išeivijoje norime tikėti, 
kad tokių nemalonumų ateityje 
neatsitiks, ir kad naujoji vyriausybe 
stengsis vėl atgauti užsienio 
pasitikėjimą Lietuva.

Kad naujos valdžios kelias bus 
nelengvas greitai paaiškėjo. kai 
Švietimo ir mokslo ministeris Z. 
Zinkevičius pareiškė, kad "visose 
valstybinėse mokyklose turi būti 
dėstoma valstybinė (tai yra lietuvių) 
kalba". Pasirodo, kad pietryčių 
Lietuvoje lenkų organizacijos per 
prievartą bruka vaikams lenkų kalbą, 
steigia lenkiškas mokyklas, o vargšai 

vaikai turi mokytis jiems svetimą 
kalbą.

Lenkų organizacijoms Lietuvoje 
toks ministerio pareiškimas nepatiko; 
nepatiko jis ir Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijai. Ministeris Z. 
Zinkevičius, žinoma, pareiškė kad jis 
nieko blogo prieš lenkus neturi ir 1.1., 
ir normalūs santykiai su Lenkija buvo 
greitai atstatyti. Mūsų akimis žiūrint 
ministeris buvo teisingas, nes visi 
rusai, gudai, lenkai gyvendami 
Lietuvoje turi mokėti ar mažiausiai 
mokintis kalbėti valstybine kalba, tai 
yra. lietuviškai. Dabar, jau po kelių 
nepriklausomybes metų atsirado, 
dėkui Dievui, žmogus, kuris pasakė 
ką jau seniai reikėjo pasakyti.

Kas iš mūsų dar teatsimena apie 
Martyną Mažvydą? Šis straipsnelis 
jums primins, kad š.m. sausio 8 d. 
suėjo 450 metu kai jis išleido pirmą 
lietuvišką knygą - katekizmą. Šios 
svarbios mūsų tautai sukaktuvės 
buvo garsiai paminėtos visoje 
Lietuvoje. Prof. Vytautas Lands
bergis. kalbėdamas tokiame 
minėjime Operos ir Baleto teatre, 
Vilniuje sausio 8 d., pasakė: "Lietuva 
išliko, nes buvo lietuviška kalba ir 
knyga, nes buvo Mažvydas". Kaip 
mes visi gerai žinome lietuviškų 
knygų iki tol nebuvo. Lietuvos 
metraščiai, istorijos įvykiai buvo ne 
lietuviškai, bet gudų. rusų, lenkų ir 
kitomis kalbomis aprašomi. 
Martynas Mažvydas, savo katekizmo 
pabaigoje, dar ir Jėzaus Kristaus 
vardu skaitytojus pagraudena: 
"Prašau aš jus, Lietuvinikus ir 
Žemaičius, milosius bralius ir seseris 

idant tą trumpą makslą 
išmaktumėt ... o šitą maną darbą ir 
prakaitą už ger preimtumėt. prašau". 
Lietuvių tauta dėkoja Tau. Martynai. 
Mažosios Lietuvos tautieti.

Šį straipsneli užbaigsime vieno 
lietuvio patrioto iš Vilniaus neseniai 
gautu laišku. Jis rašo: "Sausio 
pirmąją, po šventų mišių Katedroje. 
Įkopėme Į Gedimino kalną. Čia šiais 
metais buvo iškilmingai paminėta 
Valstybės Vėliavos šventė. 1919-tais 
metais, per Naujus Metus, vokiečių 
kariuomenei traukiantis iš Vilniaus. 
Lietuvos kariuomenės savanoris 
kūrėjas kapitonas Kazys Škirpa su 
grupe Lietuvos karių. Gedimino pilies 
bokšte iškėlė mūsų trispalvę, kuri 
iškilmingai plevėsavo 5 dienas. Nors 
po Vilnių siautė lenkų legionieriai. 

bet Gedimino pilis buvo Lietuvos. 
Tada tik Įsiveržę raudonarmiečiai 
pakabino savo raudoną.

Trispalvė buvo iškelta Gedimino 
pilyje 1939 metais, po to 1941 m. 
birželio 23 d. per sukilimą prieš 
sovietų okupacija, o nuo 1988 m. 
spalio 7-tos trispalve plevėsuoja ir 
šiandien. Švente buvo graži, ant 
kalno degė laužas, kareiviai šautuvų 
salve pagerbė vėliava. Kalbėjo 
Prezidentas, Seimo pirmininkas prof. 
V. Landsbergis, miesto meras A. 
Vydūnas. Apačioje susirinkę 
žmonės šoko, grojo muzika, kareiviai 
vaišino kareiviška koše. Nors buvo 
šalta, bet smagu. Ir kaip toj pasakoj 
... ir aš ten buvau".

Argi nemalonu? Ar tie žodžiai 
nesušildo lietuvio širdies? Čia jau 
buvo tikra, mūsų atsimenama. 
Tėvynė, jokio -izmo neužteršta mūsų 
Lietuva. Mes visi žinome ir tikime 
kad ta mūsų Trispalve ant Gedimino 
pilies bokšto nenustos plevėsuoti per 
šimtmečius.

Išeivijoje gyvendami, mes iš 
širdies sakome - sėkmingu Naujų 
Metų mūsų .Lietuva!

Marijampolės vaikai
Italijos katalikų laikraštis 

"Famiglia Cristiana" išspausdino 
platų pranešima apie pastangas 
gelbėti našlaičius, benamius ir 
gatvėse gyvenančius vaikus. 
Reportažas pavadintas "Marijampo
lės vaikai", kuriame įdėta didelė 
nuotrauka naujųjų gyvenamų namų, 
prie kurių susibūrę vaikai su 
kun.Vytautu Kazlausku, buvusiu 
Vatikano radijo programų vedėju. Šių 
namų projektas, jų Įsteigimas yra 
tiesioginis kun.V.Kazlausko nuopel
nas. Jis pasakoja, kad Lietuvai 
atsikūrus, visu aiškumu buvo galima 
Įsitikinti kokie pragaištingi komunis
tinės santvarkos padariniai šeimoms.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra 
apie 30.000 našlaičių. Jie tampa 
beglobiais pirmiausiai dėl šeimų 
netvirtumo, bet nemažiau ir dėl 
alkoholizmo. Prieš tris metus iš 100 
santuokų 60 iširo. Šiuo metu 
Lietuvoje daugiau miršta nei gimsta.

Daugiau kaip vieno milijono 
tiražo katalikų savaitraštis "Famiglia 
Cristiana" informuoja, kad italų 
bendrovė Nico projektui surinko 
daugiau kaip milijoną dolerių.
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Atsisveikinimas su Juozu Bliudžium
Į šv.Šeimos bažnyčią, Bellshill, Škotijoje, ketvirtadieni, sausio 23 d. 

susirinko giminės ir apie 200 lietuvių bei kitataučių išklausyti gedulingų 
Mišių ir palydėti Juozą Bliūdžiu į amžinybę.

Gedulingas Mišias atnašavo kun.J.Andriušius su vietiniu klebonu. Sv. 
Rašto skaitymus atliko Petras Geičionis ir Vladas Stankus. Mišių metu gražiai 
giedojo Petro Dzidoliko vadovaujamas choras. Tas pats būrys žmonių 
palydėjo velionj ir j kapus, kur religines apeigas atliko kun.J.Andriušius, o 
atsisveikinimo žodj tarė DBLS Centro Valdybos narys E.Šova. Po laidotuvių 
žmones rinkosi papietauti j Bellshill esantj Škotijos lietuvių klubą.

Juozas Bliūdžius gimė 1925 m. vasario 17 d. Dubiškiuose. Šakių apskr. 
Iš Lietuvos jis pasitraukė 1944 m. artėjant sovietų armijai. 1947 m. atsikėlė j 
Britaniją. Porą metų prie Čičesterio dirbo žemes ūkyje. 5 metus plieno fabrike 
prie Nottinghamo. vėliau pirmosios pagalbos vairuotoju Škotijoje. Savo 
pavarde sutrumpino i Blue.

Su žmona Kastule Įsitraukė Į Lietuvių visuomenine ir kultūrinę veiklą. 
Juozas buvo vienas iš tų tvirtų lietuviškų ąžuolų, apie kuri sukosi visa vietinė 
lietuviška veikla ir. daug kam atrodė, jei jis sustotų tai ir visa veikia sustotų... 
Čia jis ilgai vadovavo Škotijos lietuviu klubui. DBLS Škotijos skyriui ir dar 
atrado laiko dirbti DBLS Taryboje. Socialdemokratų veikloje ir kitur. Jo Įnašas 
lietuviškai veiklai, ypač Škotijoje, yra didelis ir bus Įtrauktas Į mūsų istorijos 
lapus Knygoje "D.Bntamjos Lietuviai".

Juozas Bliūdžius. mirė 1997 m. sausio 17 d.
Mielas Juozai. Tu savo darbus atlikai - dabar ilsėkis užsitarnautoje 

ramybėje
Eimutis Šova.

MANČESTERIS
DBLS MANČESTERIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 1 d.,šeštadienį, 5 vai. vakaro 
DBLS Mančesterio skyriaus valdyba 
šaukia metinį narių susirinkimą, kuris 
Įvyks Mančesterio L.klube,
212 Middleton Road, Hr. Crumpsail. 

Mančester M8 4JY.
Valdyba ir Revizijos k. padarys 
pranešimus. bus nagrinėjami 
skyriaus reikalai ir renkama valdyba 
1997 metams.Narius prašome 
būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

★ ♦ ♦

Vasario 8 d., šeštadienį. 6 vai. 
vakaro MLSoc. klubas rengia 
Užgąvėnių vakarą.

Kviečiame visus.
Rengėjai

1996 m.gruodžio 31 d. pensionate 
mirė Antanas Malinauskas. Mažai 

. kam žinomas. Gyveno Kupišky.
Praėjusiais metais Mančesteryje 

ir apylinkėje mirė 8 žmones.
Gerb. Redaktoriau.
Šiuo pranešu, kad iš eilės 10 dienu laikotarpyje mirė šie mūsų Škotijos 

išeivijos lietuviai:
Vladas Malinauskas 71 m. amžiaus.
Juozas Bliūdžius 71 m. amžiaus ir'
Gediminas Gustaitis 76 m. amžiaus. K.Savonis

★ ★ ★

Parsiduoda
Palangos centre naujas mūrinis 

namas. 260 m2. 10 kambarių ir butas 
viršuje. 2 virtuves ir Įrengta kavinė 
apačioje. Kaina £50.000.
Skambinti Į Kauną: 00 370 712227 ar 
LGerdžiūnienei: 01484 844967

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. VILNIES 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

PAMALDOS
Londone Nepriklausomybės šventės 
pamaldas vasario 16 d.. 11 vai., už 
Lietuvos žuvusius laisvės gynėjus 
atnašaus dr.J.Sakevičius, MIC. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti.
Nottinghame sekmadieniais 11.15 
vai., šiokiadieniais 8 vai. ryte Aušros 
Vartų Marijos Židinyje
Derby vasario 15d., 14 vai. Bridge 
Gate.
Coventry vasario 16 d., 14 vai., šv. 
Elzbietos.
Leamington Spa Vasario 16 d., 16 
vai., šv.Petre.
Birminghame vasario 23 d., 14.30 
vaLšv.Onos.
Wolverhamptone kovo 2 d., 14.30 
vai., Fistral., McBean Rd.
Mančesteryje vasario 23d., 12.30 vai.
Bradforde kovo 2 d.. 12.30 vai.
Eccles kovo 9 d.,12.15 vai.
Huddersfielde kovo 16d., 13 vai.
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Lietuva - Rytprūsių vokiečių spaudoje
-K. Baronas (Vokietija)

Elmshorno (j šiaurę nuo 
Pinnebergo) mėgėjų teatras insce
nizavo Hermanno Suedermano 
novelę "Die Reise nach Tilsit - 
Kelionė į Tilžę." Nepasitenkino 
mėgėjai vien tik savo vietove, bet 
taip pat aplankydami artimiausius 
Šlezvigo-Holšteino miestelius bei 
pasiekdami net Mažosions Lietuvos 
Tilžę, Šilutę, Klaipėdą. Rytprūsių 
vokiečių savaitraštis rašė, kad Tilžėje 
teatrą nuoširdžiai sutiko vietos 
rusiškas ansamblis. Pasirodo, kad ir 
Tilžės rusų teatras keletą kartų j 
sceną įvedė H. Suedermano insce
nizuotas noveles, aišku rusų kalba. 
Dar šiais metais Tilžės rusų teatras 
numato atvykti j Vokietiją.

Šilutėje (vokiečiai vadina 
"Heydekrug"). Vokietijos vyriausybė 
vietos vokiečių mažumai pastatė 
kultūros namus, tad Elmshorno 
grupės pasirodymas buvo sujungtas 
su kultūros namų iškilmingu 
atidarymu, dalyvaujant Vokietijos 
pasiuntiniui Lietuvoje bei Vokietijos 
Vidaus reikalų ministerijos atstovui. 
Rytprūsių vokiečių savaitraštis rašė, 
kad ž’fTovu tarne wravo jaunimas, * * * * * 

mokąs vokiečių kalbą.
Ir Klaipėdoje Šlezvigo-Holšteino 

mėgėjai džiaugėsi dideliu 
pasisekimu, pasirodant vokiškuose 
namuose, kurie tarnauja ne tik 
Klaipėdos vokiečiams, bet taip pat 
visiems, dirbantiems lietuvių-vokiečių 
gerovei. Pasirodo, kad "Simon Dach 
Haus" suprojektavo žinomas 
architektas Saulius Manomaitis, taip 
pat atnaujinęs rašytojo Tomo Manno 
muziejų - namą Nidoje.

Teatro mėgėjų grupė iš 
Klaipėdos pasuko j Latviją, Estiją, 
Suomiją. Tas pats laikraštis
pranešė, kad bendradarbiaujant 
Lietuvos ir Vokietijos jaunimui, už 
kareivinių, šiaurinėje Klaipėdos 
miesto dalyje, buvo atnaujinti 
Pirmojo didžiojo karo metų palaidotų 
vokiečių karių kapai. Amžiną poilsio 
vietą čia rado ir Antrojo karo metu 
Klaipėdos ligoninėje mirę vermachto 
kariai.

Tačiau po 1945 m. iš kapinių 
pamažu dingdavo kryžiai, paminklai, 
dingo ir mūrinė tvora, o 1970 m. 
buvo išsprogdintas viduryje stovėjęs 
paminklas, pačias kapines 
paverčiant pramogų - parko vieta.

Viskas pasikeitė Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę. Kapinės buvo 

paskelbtos apsaugos paminklu. 
Gražiu lietuvių-vokiečių jaunimo 
bendradarbiavimu atkasti buvę 
pamatai, pašalinti krūmai, o visą tą 
darbą atliekant rangavo Algirdo 
Žukausko priežiūroje.

Laikraštis paieško jaunimo, kuris 
š.m. rugpjūčio mėn. 1-13 d.d. 
galėtų su lietuviais prisidėti prie 
kapinių atnaujimo darbų.

*****
Skelbimu puslapyje "Das 

Ostpreussenblatt" Kristaus gimimo ir 
Naujųjų Metų proga atspausdino 
labai daug sveikinimų, jų tarpe ir 
Lietuvos oro linijų: "Lithuanian 
Airlines linki visiems "Das 
Ostpreussenblatt" skaitytojams 
linksmų švenčių ir sveikų Naujų 
Metų. Ir 1997 m. skraidinsime jus iš 
Frankfurto, Hannoverio, Miunsterio, 
Hamburgo, Berlyno į Lietuvą, 
jungdami su įvairiais renginiais".

Suprantamas yra "Lithuanian 
Airlines" sveikinimas vokiškame 
laikraštyje, nes reikia spėti, kad 
skrydžiais daugiausia pasinaudoja 
Rytprūsių ir Klaipėdos krašto 
vokiečiai. Tačiau taip pat negalima 
buvo pamiršti ir išeivių lietuvių 
spaudos, nes ir užjūrio ar šiapus 
Atlanto lietuviai taip pat naudojasi 
Franfurto ar Berlyno orauoščiais.

Skelbime labai daug kelionių 
įstaigų pranešimų apie rengiamas 
ekskursijas į Lietuvą, išnuomavimui 
vasarnamių Nidoje, Palangoje, 
Krante (Cranz) ir kitur. Dešimties 
dienų kelionė keltu iš Mukrano į 
Klaipėdą, aplankant Vilnių, Kauną 
kainuoja 1,375 DM. (887 dol.). 
Didelė pasiūla įvairių Rytprūsių 
knygU. jų tarpe Antano Sutkaus 
Kuršių Neringos 60 psl. su 66 
nuotraukom. Leidinys "Kurische 
Nehrung" kainuoja 19,80 DM. -12,25 
dol.

Vokietijos lietuvių bend
ruomenės suvažiavimas 
įvyko 1996m. lapkričio 22-24 d.d. 
Vasario 16 gimnazijai priklausančioje 
"Romuvoje", rašo "T.Z." Dabar VLB, 
pasak Armino Lipšio teturi tik 
pusdevinto šimto narių. Pasigirsta vis 
daugiau garsų, kad tokia VLB 
organizacija ir jos sumenkėjusi veikla 
jau yra nereikalingos. Tačiau 

valdybos pirm. A.Lipšys su tuo 
nesutinka. Jam atrodo, kad VLB 
veiklą būtų galima sustiprinti, arčiau 
sutelkus po visą Vokietiją 
išsiblaškiusius lietuvius.

Pertvarkant VLB organizaciją, 
dabar palikta tik 15 apylinkių, o 
anksčiau jų dar buvo 29 su 
mažėjančiu narių skaičiumi. Buvo 
gyvenama su viltimi, kad tą narių 
skaičių vėl padidins ateiviais iš 
Lietuvos. Tačiau pastaruoju metu 
sumažėjo ir iš ten atvykstantys 
svečiai.

Veiklesnė yra VLB Hamburgo 
apylinkė, suorganizuojanti daugiau 
renginių, tačiau ir ten Užgavėnių 
karnavalas susilaukia daugiau 
dėmesio už Vasario šešioliktosios 
šventę. 

*****

Tvarko įgulos šventovę
Kaune jau pradėta tvarkyti 

vandalų išniekinta š.Mykolo 
Arkangelo (įgulos) šventovė, rašo 
Kanados "Tėviškės Žiburiai".

Jų ištepliotą "Baltosios Madonos" 
statulą sutvarkys skulptorius Petras 
Deltuva, pasalindamas vandalų 
įrašus nuo šventovės sienų.

Skulptoriaus Juozo Mikėno 
baltąjį Rūpintojėlį - M.K.Čiurlionio 
muziejus. Šešiolika Kristaus kančios 
kelio stočių sutiko atkurti dail. 
Vaidotas Kvašys. Jų paveikslus, 
sukurtus modernia technika, 
nepataisomai sudarkė vandalai.

Policija vis dar nėra nustačiusi, 
kas atliko šį nusikaltimą.*****

Konferencijos kaltina
Lietuvos moterų lyga 1995 m. 

yra pradėjusi konferencijų ciklą 
"Moterys kaltina: Komunizmo 
nusikaltimai Lietuvoje". Trečioji šio 
ciklo konferencija įvyko Kaune. 
"Lietuvos Aide" rašoma, kad šioje 
konferencijoje apie komunizmo 
nusikaltimus, dvasinį ir fizinį Lietuvos 
naikinimą, KGB veiklą ne tik prieš 
Lietuvos laisvės kovotojus, bet ir 
prieš kunigus bei mokytojus kalbėjo 
eilė svarbių ir įtakingų asmenų.

Šios moterų konferencijos 
organizatorių ir dalyvių priimta 
rezoliucija reikalauja ne keršto, tik 
istorinio teisingumo, tautžudybės 
vykdytojų pavardžių bei jiems skirtų 
bylų, ir tautos kančių-paminklo 
buvusiuose Vilniaus KGB rūmuose.
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Europos Lietuvis Nr. 3 5

Is praeities Į dabartį
Apie Vilniaus Katedrą ir slaptinguosius jos požemius

(Tęsinys iš Nr. 2)
Katedra, nors nebuvo 

nugriauta kaip Valdovų rūmai, bet 
per ilgus šimtmečius buvo 
perstatinėjama daugybę kartų. 
Betyrinėjant paaiškėjo, kad josios 
šerdis išlikusi dar iš Vytauto laikų, o 
paskutinieji klasicizmo stiliaus 
perstatymai XVIIIa. priklauso lietuvių 
architektui Laurynui Stuokai- 
Gucevičiui.

"Be abejo, tai šedevras, - pritaria 
visuotinei nuomonei architektūros 
mokslų daktaras Napaleonas 
Kitkauskas - tačiau ... įsivaizduokite, 
kas atsitiktų, jei, tarkim, šv. Jono 
bažnyčią sumanytume padaryti 
naujo stiliaus, sumoderninti. O 
kažkada taip atsitiko su Katedra. 
Tada buvo atiduota duoklė madai, o 
mes dabar turim klasicizmo stiliaus 
graikiško tipo šventovę. O ji juk 
buvo barokinė ... Prie kolonų stovėjo 
11 altorių, - visi paauksuoti, 
įmantrūs. Iki šių dienų barokinė 
išliko tik Kazimiero koplyčia. Be 
abejo, dabar kiti laikai. Yra paminklų 
apsauga, restauracija, galima ilgiau 
išsaugoti buvusį vaizdą".

Katedros požemiai - taip pat 
viena iš įdomesnių tyrinėjimo vietų. 
Ir, žinoma, labai smalsu, gal ten 
pavyko atrasti ką nors įdomaus ir 
paslaptingo?

'Taip, - nenuvilia Napaleonas 
Kitkauskas, - senosios karalių (dabar 
Valavičių) koplyčios sienoje yra 
išlikęs užrašas lotynų kalba: 
'Tebūna nelaimingas tas, kas žalos 
šį kūrinį". Renesanso laikais, kad 
nebūtų išniekinami palaikai, kartais 
rašydavo tokius perspėjimus, lyg 
savotiškus užkeikimus. Sklisdavo 
kalbos, kad tyrėjams, kurie neva per 
daug gilinasi į Katedros paslaptis, 
negerai baigiasi.

Ko gero, ir man teko patirti tokį 
likimo pirštą. Porą kartų net gulėjau 
ligoninėje. Tie rūsiai nevėdinami, o 
juose dar pasitaikydavo sunykusių 
palaikų liekanų. Kai eidavome 
tyrinėti ir tekdavo ilgokai užtrukti, 
jausdavome, kad ima galvoje ūžti, 
kartais pakildavo net temperatūra. 
Prisikvėpavau ir aš tų mikrobų, 
matyt, dėl to gavau plaučių 
uždegimą.

Kartą čia buvo atvykęs toks 
lenkas Swiech, knygos "Mikrobai.

Mokslininkai. Užkeikimai" autorius. 
Jis aprašė, kaip Lenkijoje, Krokuvos 
karalių pilyje, mokslininkai atidarė 
Kazimiero (Jogailos sūnaus) 
palaikus, o paskui kuriam laikui 
praėjus viens po kito ėmė mirti. 
Buvo tas tyrinėtojas nuvykęs į Egiptą 
prie Tutanchamono kapo. Taip 
besiaiškindamas paslaptis ir parašė 
knygą. O kai ėmėsi II tomo, atvyko 
į Vilnių, mat buvo girdėjęs apie 
Vilniaus Katedrą visokių legendų. Aš 
jam viską aprodžiau - Katedrą ir kaip 
sutvarkyti rūsiai. Na • taip, P. 
Smuglevičius, kuris piešė katedrą, L. 
Gucevičius po sukilimo greit mirė, 
neilgai gyveno ir profesorius J. 
Klosas, bet aš su pertraukom jau 
dvidešimt metų ją tyrinėju - ir gyvas 
...Todėl jam labai netikau j scenarijų.

O iš tikrųjų yra visokių versijų 
apie tas "paslaptis". Tarkim, Kijevo 
Rusioje į palaikus dėdavo 
radioaktyvių medžiagų, ir žmonės, 
kurie paskui prie jų prisiliesdavo, 
apsišvitindavo ir po kurio laiko 
mirdavo. Gali būti, kad tokie dalykai 
buvo perimti iš žynių, iš pagonybės 
laikų."

Ir vis dėlto, anot Napaleono 
Kitkausko, lietuviai savo istoriją 
tyrinėja sąžiningai, todėl, ko gero, jų 
ir mikrobai už tai neima.

Dar daug ką galima papasakoti 
ir apie Katedrą, ir apie neseniai 
rastoŽ pagonių šventyklos liekanas 
... O jeigu dar prisimintume Lietuvos 
pilis - Biržų, Raudonės, Trakų ...

Besiklausant peršasi mintis, - gal 
mes per daug linkę gyventi viena 
diena ir per mažai vertinam istoriją? 
Tikriausiai geriau ją pažinę mažiau 
sielvartautume, kad gyvenime 
nebelikę nieko gero ir įdomaus ...

Parengė J. Normantienė 
"Ji" 8/96

Netikslios žinios apie 
mėnulį

"Europos Lietuvy" Nr.1 
(1997.01.12) Aidos Krilavičienės 
"Mėnulio kerai" aprašyme yra 
mokslinių klaidų.
1. Rašoma, kad Mėnulis, 
skrisdamas apie Žemę, sukasi ir apie 
savo ašį. Mėnulis apie savo ašį 
nesisuka. Jo viena pusė visą laiką

yra atgręžta j Žemę, o kita pusė 
mums niekada nematoma.
2. Sakoma, kad Mėnulio trauka turi 
įtakos į mūsų vandenis ir sukelia 
potvynius bei atoslūgnius. Tai sena 
mokslinė pažiūra, kuria jau 
nesiremiama. Kiekviena planeta turi 
savo traukos ribą, iki kurios ji veikia, 
o toliau nesiekia. Silpnesnė Mėnulio 
trauka, kuri yra tik 1/6 Žemės 
traukos, negali paveikti Žemės 
stipresnės traukos. Turėtų būti 
priešingai, bet taip nėra. Ne Mėnulis

-.sukelia potvynius bei atoslūgius.
Mokslininkai sako, kad tai 
besisupanti jūra. Bet ji nesisupa be 
priežasties. Potvyniai bei atoslūgiai 
susidaro nuo Žemės sukimosi apie 
savo ašį. Vanduo nesisuka kartu su 
Žeme, bet atsilieka ir atsimuša į 
užpakalinį krantą, kuris vandenį, 
padedant Žemės sukimuisi, 
nustumia j priekinį krantą ir vėl grįžta 
atgal. Ežeruose, kad ir dideliuose, 
potvynių nebūna, nes nėra vietos 
įsibėgėti vandeniui. Jei Mėnulis 
galėtų paveikti mūsų vandenis, tai 
užskrides ištrauktų vandenį iš šulinių, 
prūdų, pelkynų ir gėrimą iš bokalų ir 
puodelių, o augaliją, gyvūniją ir 
žmones, kadangi juose yra 80% 
vandens, pakeltų nuo žemės.
3. Sakoma, kad Mėnulis sterilus 
(nevaisingas). Amerikiečių astro
nautai N. Armstrongas ir A. Aldis 
1969 m. iš Mėnulio parvežė Mėnulio 
akmenų ir žemės, kuriuose rado 
drėgmės. Mokslininkai ištyrė ir rado, 
kad Mėnulio žemėje augalai auga 
30% našiau nei mūsų Žemėje. N. 
Armstrongas iš Mėnulio pranešė, 
kad ten yra vėjas. Iš Žemės jam 
atsakė, kad tai saulės spindulių 
veikla. Anksčiau amerikiečių prof. 
Adamskis, kurį kitos planetos 
erdvėlakio įgula nuskraidino j kitą 
Mėnulio pusę, kad pamatytų, kas ten 
yra, matė upelį ir prie jo stirną. 
Vėliau amerikiečiai nusiuntė raketą į 
kitą Mėnulio pusę, ištirti, kas ten yra, 
bet nieko nepastebėjo, ir pranešė, 
kad ant Mėnulio nieko nėra. Už tai 
prof. Adamskį smarkiai sukritikavo. 
Bet prieš metus gruodžio mėn. 
nusiuntė kitą raketą į kitą vietą ir 
nufilmavo. Matėsi, kad ten yra jūros, 
ežerai, upės, kanalai ir kad gyvena 
kolonija žmonių. Vėliau tą parodė 
per Anglijos televizijos BBC1 
vakarines žinias, (nukelta į 6psi.)
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Europos Lietuvis Nr. 3

Matėme erdvėlakį
Paskutinių kelių dešimtmečių 

laike, be abejo ir anksčiau, visame 
pasaulyje žmonės matė 
skrendančius ir nusileidusius 
erdvėlakius. t.y., spaceships. Kai 
kurių erdvėlakių jgulos užmezgė ryšį 
su pasirinktais žmonėmis ir kai ką 
pasakė apie savo gyvenimą ir kitas 
planetas, ir tai, kad ant visų planetų 
gyvena įvairių rasių ir rūšių žmonės 
ir yra skirtinga augalija bei gyvūnija, 
bet yra ir panašių. Tačiau yra ne 
mažai žmonių, kurie juos mačiusių ir 
paimtų į erdvėlakį žmonių liudijimu 
netiki. Sako, kad tai prasimanymas 
arba matė kažką tai kita, nors visi 
žino, kad tokių dalykų prasimanyti 
neina, juo labiau, kad panašiai tą 
patį liudija dešimtys tūkstančių 
žmonių įvairiose pasaulio vietose. 
Tokį erdvėlakį mateme ir mes.

1996 m. gruodžio 22 d., 
sekmadienį, tarp 6,30-45 vai. vakaro, 
būnant Owd Betts restorane. 
Norden. Rochdale. NE už 
Mančesterio. nuošalioje vietoje, 
kalvose, prie nuošalaus kelio, kur 
nėra avvenamu namų, krūmų nei 
medžių, restorane mano šeimos 
nariai, viso 10 asmenų, valgėme 
prieškalėdinius pietus, po kurių 
laukėme laiko vykti į koncertą 
Mančesteryje. Restorane buvo 29 
žmonės, jų tarpe keletas mažamečių 
vaiku Belaukiant, restorano šei
mininkas pranešė visiems, kad per 
langą lauke matosi spaceship 
(erdvėlakis, kosminis laivas). Visi 
bėgo prie langų ir tuo kitoje prie 
restorano kelio pusėje pamatėme už 
150-200 m. arti žemes paviršiaus, 
ore kabantį erdvėlakį. Kad geriau 
matytume, dalis išėjome lauk. 
Erdvėlakio forma buvo kaip didelio 
plataus varpo. Spalva žalia. Jis ten 
kabojo apie 15-20 minučių. Bet tuoj 
iš lėto pradėjo temti. Viršuje 
erdvėlakio visą laiką degė šviesa. 
Tuo metu kelyje jokio judėjimo 
nebuvo. Turėjau bėdos. Erdvėlakio 
apie savesukeltas magnetinis laukas 
išjungė mano girdėjimo aparatėlį 
(hearing aid) ir negalėjau girdėti 
jokio garso. Kai niekas su manim 
negalėjo susikalbėti. kilo 
susirūpinimas. Kai mane įsodino j 
mašiną ir rengėmės važiuoti, 
erdvėlakis iš lėto leidosi žemyn j 
slėnį, nes. jam esant arti, neveikė 
akumuliatoriai. Kiek pavažiavus

Ark. Podvoiskis (Mančesteris)

pradėjo veikti ir mano ausų apara
tėlis. O mano duktė Birutė, atvykusi 
su vyru ir sūnumi iš Australijos 
atostogų, vis susirūpinimusi klausė: 
Tėte, ar tu girdi? Ar tavo aparatas 
veikia? Klausė tol. kol įsitikino, kad 
veikia. Įgula nepasirodė. Galbūt dėl 
to, kad gal jie atrodo kitaip nei mes. 
Nors mano šeima, galbūt ir kiti, 
turėjo du foto aparatus ir viduje 
padarė daug nuotraukų, tačiau nei 
vienam neatėjo mintis nufotografuoti 
erdvėlakio.

Visi suprato ir taip sakė, kad tas 
erdvėlakis specialiai nusileido mums 
pasirodyti. Aiškiai matėsi, kad 
pasirodymas padarytas pagal 
apgalvotą ir tikslų apskaičiavimą. 
Reikia manyti, kad jų pamatysime 
daugiau. Gal ir kavos pakvies 
išgerti?

★ * ♦ ★ ★

Buvo ir kita įdomi žinia. Apie 
gruodžio vidurį BB1 televizijos stotis 
per vakarines žinias pranešė ir 
parodė, kad amerikiečių į Mėnulio 
užpakalinę pusę nusiųsta raketa 
nufilmavo paviršių. Matėsi trys jūros, 
ežerai, kanalai, upės ir dideli 
krateriai. Paviršius labai nelygus. 
Rodė trumpai, todėl nebuvo galima 
pamatyti smulkmenų. Kada nors 
parodys daugiau ir aiškiau.

Be to, oficialiai paskelbė, kad 
antroje Mėnulio pusėje yra vanduo. 
Prieš tai išleista raketa to 
nepastebėjo.

Anksčiau ir dabar išsiųsto 
raketos tirti kitų planetų mums 
perduos žinių. Jau beveik 
visuuotinai tikima, kad ir ant kitų 
planetų gyvena žmones. Tas reiškia, 
kad ten yra atmosfera, t.y.. oras ir 
vanduo, taip pat augalija ir gyvūnija. 
Ne taip jau seniai skelbė, kad Žemė 
tėra gera gyventi, o kitos planetos 
neturi atmosferos ir yra tuščios. 
Pasirodo, kad tie, kurie taip skelbė, 
nežinojo ką sako.

Amerikietis prof. Adamskis 
parašė knygą 'The Spaceship has 
landed", kurioje jis aprašo turėtą ryšį 
su vienu erdvėlakių, kurio įgula jį 
nuskraidino parodyti kitą Mėnulio 
pusę. Ten jis pamatė upelį ir prie jo 
stirną. Yra pasakyta ir šis tas 
daugiau. Bet kai amerikiečiai 
pasiuntė raketą ištirti užpakalinę 
Mėnulio pusę pirmą kartą, nieko ten 
nepastebėjo ir paskelbė, kad

Mėnulis neturi atmosferos. Adamskio 
istoriją, kaipo absurdą, atmetė. Bet 
dabar pasirodė, kad prof. Adamskis 
buvo teisus.

(atkelta iš 5psl.)
Netikslios žinios apie mėnulį 
kurias daug kas matėme, ir oficialiai 
paskelbė, kad ant Mėnulio yra 
vanduo. Pasirodo, kad prof. 
Adamskis ir N. Armstrongas sakė 
tiesą.

Visos planetos turi atmosferą, 
t.y. orą ir vandenį ir yra geros 
gyventi tam tikrą laiką, kuris 
priklauso nuo planetos dydžio, t.y. 
tai. kad mažesne planeta greičiau 
atvėsta, suslūkgsta, subyra ir 
išnyksta. didesnes - vėliau, 
didžiausios - vėliausiai.

Ark. Podvoiskis 
(Redakcija neatsakinga už šiame 
straipsnyje pateiktas žinias).

Baltic Arts '96 
loterijos rezultatai

1. Kaupo Norman Nr.02905
Du Naujųjų Metu skrydžiai i 
Rygą su apsistojimu 

viešbutyje Hotel de Rome
2. Dzidra Cirulis Nr.01960

Du atgaliniai skrydžiai į Taliną 
su apsistojimu viešbutyje 
Hotel Palace.

3. A. Dmitriev Nr.05115
Du atgaliniai skrydžiai į Vilnių 
su apsistojimu viešbutyje 
Hotel Villon.

4. Z. Rudovics Nr.06726
1 litro Blue Label Jonnie 
Walker whisky.

5. Elza Millers Nr.00002
Pietūs dviem Hyatt Carlton 
Hotel.

6. A. Feldmanis Nr.01009 
Čiurlionio video ir Neringa 
albumas.

7. Marins Dale Nr.04237
12 bonkų Estų vodkos.

8. Indrek Utstat Nr.01855
Gintariniai karoliai iš Latvijos.

9. Dzidra Booth Nr. 04236
Vilnonis megztinis iš Estijos.

10. Phil Jackson Nr.05113
Anne Tenno paruoštas Talino 
fotografinis albumas.
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ATITAISYMAS
Praeitame numeryje (nr.2) buvo 
padaryta klaida, duodant E.L.admi- 
nistratoriaus tel. numerį.

Turi būti 01420 472584

MANČESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 15 d. DBLS Mančesterio 
skyrius rengia M.lietuvių klube 
Vasario 16 ir kovo 11 minėjimą. 
Paskaitą skaitys A.Podvoiskis 
' Pradžia 5 vai. vakaro. Kviečiame 
atsilankyti visus.

Skyriaus valdyba
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 25 d. LKVS-gos ‘'Ramovės" 
Mančesterio skyrius turėjo M.lietuvių 
klube metini narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir revizijos komisija 
padarė pranešimus, išnagrinėjo 
skyriaus reikalus ir išrinko valdybą 
1997 metams.

Susirinkimą atidarė ramovėnų sky
riaus pirm. V.Bernatavičius. Susirin
kimui pirmininkavo ir protokolą 
parašė A.Podvoiskis. Paskutinio 
susirinkimo protokolą paskaitė 
J.Šablevičius.

D«rr» •̂ n L*"! <? ro i o
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pranešė, kad metų bėgyje skyriaus 
veikla buvo gyva: kartu su klubu 
surengė N.Metų sutikimą. Dariaus ir 
Girėno. F.Vaitkaus. Mindaugo 
karūnavimo ir Kariuomenes šventės 
minėjimus, ir kad su organizacijomis 
sugyvenimas buvo geras.

Sekretorius H.Vaineikis perskaitė 
C/V aplinkraščius ir sveikinimus 
švenčių proga.

Revizijos k. pirm. S.Lauruvenas 
perskaitė Revizijos komisijos aktą. 
Rado. kad knygos vedamos 
tvarkingai. išlaidos atitinka 
sąskaitoms. Iždo- stovis patenki
namas.

Visiems sutinkant, senoji valdyba 
bei revizijos k. paliktos ir 1997 
metams. Valdybą sudaro: pirm.Al. 
Bernatavičius, sekr. Hn. Vaineikis, 
ižd. Jn.Šablevičius. Revizija: 
St.Lauruvėnas /pirm./ ir Ark. 
Podvoiskis.

Einamuosiuose reikaluose 
išnagrinėjo skyriaus reikalus ir 
užsakė “Kardą“ 1997 metams. Nutarė 
daugiau Dariaus ir Girėno neminėti.

Susirinkimas užbaigtas tylos 
minute, pagerbiant mirusius skyriaus 

J narius. Naujai valdybai linkime 
sėkmės

A.P-kis

Europos Lietuvis Nr.3

PATAISA
“E.L“ Nr.1 per klaidą parašyta 

pavardė S. Laurinavičius - turi būti 
S.Lauruvenas.

Redakcija už šią klaidą 
p.S.Lauruvėną atsiprašo.

DBLS Škotijos skyriaus 
ir lietuvių klubo 

pirmininkui
Juozui Bliūdžiui mirus, 

jo šeimos nariams ir 
Škotijos lietuviu 

bendruomenei gilia 
užuojauta reiškia ir 

kartu liūdi 
Mančesterio lietuviu 

bendruomenė

NOTTINGHAMAS
Nottinghamo DBLS skyrius vasa

rio 15 d..šeštadienį, rengia vasario 
16-osios minėjimą. Minėjimas įvyks 
latvių klubo patalpose. 1A Standhill 
Road. Carlton. Nottingham.

Minėjimui pritaikytą paskaitą 
skaitys inž Darius Furmonavięius.

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

Kviečiame visus praleisti keletą 
valandų savųjų tarpe.

Skyriaus valdyba 
Susirinkimas

Nottinghamo skyriaus valdyba 
1997 m. kovo 15 d. šaukia metinį 
skyriaus susirinkimą., kuris įvyks

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares 

to Vilnius
from Heathrow

Lithuanian Airlines (price reduction for OAPs) £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

7
latvių klube. 1A Standhill Rd.Carlton. 
Nottingham. Pradžia 5 vai. vakaro.

Dienotvarkėje skyriaus reikalai, sk. 
valdybos, revizijos k. ir atstovo j 
metinį DBLS ir LNB suvažiavimą 
rinkimai. Kvorumui nesusirinkus.už 
valandos susirinkimas bus pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių skaičių.

Skyriaus valdyba
SODYBA

1997 vasario 22 d. Sodybos 
patalpose įvyks DBLS skyriaus 
susirinkimas. Pradžia 3 vai. po pietų.

Skyriaus valdyba

Londonas
A+A Eugenijus Valentinas 

Domidavičius
Po sunkios onkologinės ligos *- 

mirė 30.12.96 Eugenijus 
Valentinas Domidavičius, gimęs 
1934m. Vilkaviškio mieste. Būda
mas tik 4 metų amžiaus su tėvais 
Jonu ir Magdelena Domidavičiais 
atvyko gyventi į Didž. Britaniją, 
nes abu tėvai buvo gimę 
Didžiojoje Britanijoje.

E.V.Domidavičius tarnavo Royal 
Air Force ir savo tarnybą atliko 
Vokietijoje esančiuose daliniuose, 
tad labai gerai kalbėjo vokiečiu 
kalba. Palaidotas vietinės baž
nyčios Barkingside kapinėse. Li
ko nuliūdę žmona Ona, sūnus 
Gregonjus. duktė Helena, anūkai 
ir brolis Algimantas, gyvenantis 
Godalming miestelyje, netoli 
Lietuvių Sodybos.

7



EUROPOS LIETUVIS - Europe's Lithuanian - fortnightly
. Published by Lithuanian Association in Gt.Britain and Lithuanian House Ltd. Headley Park Club(R2), Picketts Hill, nr. Bordon, 
Hants GU35 8TE. Tel. 01420 477164, Faksas 0181 959 5393 Prenumeratos kaina: Didž.Britanijoje - £20.00, Europoje -£30.00, 
visur kitur pridedamos papildomos pašto išlaidos. Skelbimų kaina - 5.00 sv. už vieną skilties colį arba iš anksto susitarus. 
Administracija: Headley Park Club, (R2), Picketts Hill, nr.Bordon, Hants GU35 8TE. Čekį išrašyti: "Lithuanian House Ltd". 
Redaktorius: H. G a speras. redakcijos adresas: 107 Hariaxt on Drive, Lent on, Nottingham NG7 1JD, England.
Redaktorius rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai 
išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjų nuomonę. Už įdėtų skelbimų turinį redakcija neatsako.

Redakcija ir administracija nuoširdžiai 
.* ■' - a

Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

V.Nedzinskas 30.00 sv
KrKamarauskas 10.00 sv
A. Klimas 5. OOsv
A.Kadzionis 5.00 sv
S.Lauruvėnas 5.00 sv
B. Kupstienė 5.00 sv
P. Poviliūnas 5.00 sv
V.Petrušaitienė 5.00 sv
J. Randelis 5.00 sv
J.Gudynas 5.00 sv
R.Jaloveckas (Mrs) 5.00 sv
V. Byla j 5.00 sv
A. Su rb lys 5.00 sv
B.Mockaitienė 5.00 sv t
J.Šulskus 5.00 sv
R. Gustainis 5.00 sv
A. M. Way le n 5.00 sv
J.Collins 5.00 sv

dėkoja visiems aukotojams.

renkami skyriaus valdomieji organai 
bei atstovas į metinį DBLS-gos ir 
LNB-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
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 minėjimą, 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

BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
Nuoširdžiai dėkojame Britų- 

Lietuvių vaikų fondui už dovaną - 
monitorių - Pagarbiai

Jonavos rajono centrinės ligoninės 
vaikų ligų skyriaus vedėja

Vida Steponavičienė
AUKOS:

A.S.P.Dunn, Dovercourt 142.00 sv
Jonas Liudžius, Bromley,
Vinco Balicko atminimui 
vietoje gėlių 50.00 sv
J.Gudynas, Birmingham 50.00 sv 
V.Andriulis, Argyll 10.00 sv 

Fondo vadovybė nuoširdžiai dėkoja už 
šias aukas. Aukas prašome siųsti:
British-Lithuanian Childrens Fund, 21 
The Oval, Hackney Road, London, E2 
9DT. Fondo Sekretorė

DERBY
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

Pranešame, kad š. m.vasario mėn. 
16d. (sekmadieni) DBLS-gos Derby 
skyrius rengia vasario 16-tosios 
minėjimą.

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

Tuoj po minėjimo šaukiamas 
metinis narių susirinkimas, kur bus

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
Jubiliejiniai Metai

1997 m. vasario mėnesio 16 d., sekmadienį 
rengia

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.Cernio 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
Rengėjai: DBLS Centro valdyba ir Londono Pirmasis 

skyrius
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