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Lietuviškas Vytis tarp 
lenkiškų erelių

it rjer šią kelionę pasitvirtino faktas, 
i kad lietuviams neįdomi jų 

istorija. Nebeliko pagarbos tėvynei”, - 
apgailestavo Vilniaus savivaldybės 
darbuotojas Sigitas Vaitulionis, vienas 5 
dienas trukusios kelionės į Lenkiją 
organizatorų.

Vilniaus miesto savivaldybė jau antrą 
kartą rengia žygį po atmintinas Lietuvai 
istorines vietas. Svarbiausi maršruto 
pasirinkti taškai - Žalgirio mūšio laukas ir 
lakūnų S.Dariaus bei S.Girėno, įveikusių 
Atlantą žūties vieta,- rašo Vita Vilimaitė 
Liet.Aide.

S.Vaitulionis prisiminė 1990 m., kai tik 
prasidėjo sujudimas dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, minėjimus Lenkijoje. 
Tuomet grupei savanoriškos krašto 
apsaugos karininkų kilo mintis aplankyti 
reikšmingas Lietuvai vietas. Suvažiavo 
gausybė jaunuolių, skaitė eiles, šoko.

“Lenkams mūšis prie Žalgirio visada 
buvo tik jų šventė. Lietuvos vardas beveik 
visai neminimas”, - pasakoja S.Vaitulionis. 
Žalgirio mūšio muziejaus kino salėje 
rodomame dokumentiniame filme apie mūšį 
lietuviai vaizduojami kaip barbarai, miško 
broliai, netvarkingai pasirodantys pamiškėje 
irriaumodami puolantys priešą. “Manau, kad 
1990 m. lenkai turėjo progos įsitikinti, jog, be 
jų, dar kažkam ši vieta ir data brangi”, - 
kalbėjo S.Vaitulionis.

“Tai buvo diplomatinė Jogailos, lenkų 
tautos pergalė. Šis mūšis - mūsų karių 
patriotizmo simbolis”, - liepos 15 d. sakė į 
iškilmes susirinkę aukšti Lenkijos pareigūnai, 
karininkai, dvasininkai. Iškilmes aikštelėje 
lauko viduryje pradėjo lenkų karinės pajėgos. 
Pro paminklą marširavo skautai, tarp jų 
maišėsi stilizuotais kautynių drabužiais 
vilkintys jaunuoliai. Tarp Lenkijos 
Respublikos vėliavų plevėsavo vienintelė 
mūsų trispalvė, laikoma Vilniaus savivaldybės 
atstovų, susilaukusių nemažai užsienio ir 
vietinių žurnalistų dėmesio. Tarp kviestinių 
svečių iš Lietuvos buvo keturi “Geležinio 
Vilko” brigados karininkai. “Mes čia tik 
svečiai”, - sakė jie.

Prie koplystulpio karaliui Jogailai žydėjo 
gėlės. “Vytauto vietavietė rasta ir pažymėta, 
bet nesutvarkyta - niekas taip ir neranda 
laiko”, - sakė S.Vaitulionis.

Pustuščiai viešbučiai

Lietuvoje prasidėjo pats turizmo sezonas, tačiau Vilniuje 
viešbučiai, pagal turizmo informacijas, yra mažai užimti.

Pačiam didžiausiam viešbutyje “Lietuva”, turinčiame 320 
kambarių, šiuo metu tėra užimta tik 11% (35 kambariai). Šalia 
Vilniaus aerouosto esančiame “Skrydyje” tėra užimta tik puse 
kambarių, nors jis daugiausiai yra naudojamas laukiančiųjų 
lėktuvų.
“Panašus užimtumas mažesniuose ir pigesniuose viešbučiuose”, - 
patvirtina Lietuvos viešbučių asociacijos prezidentas Rimantas 
Miknius. “Praeitais metais pozicija buvo geresnė. Vidutiniškai buvo 
užimta apie 30% vietų viešbučiuose”, sakė R.Miknius. “Tam turi 
įtakos Lietuvos ekonominė kriminogeninė padėtis.

Vilniuje dabar yra daugiau kaip 40 viešbučių apsistoti 
turistams. Kainos labai svyruoja. Nuo 1200 Lt apartamentas 
“Stikliuose” iki 20 Lt lova nakvynės namuose.

Žinomą Vokietijos kompaniją TUI pradėjo konkuruoti į Lietuvą 
atsikėlęs naujas gigantas “Nickermann”, per metus aptarnaujantis 
4 mlj. žmonių. Jo parengtas keliones bei įvairias paslaugas siūlo 
Vilniaus kelionių agentūra “Mondus”. Ji pradeda Lietuvoje kurti 
savo agentūrinį tinklą.

Iš žemės ūkio ir agropramonės

Grybautojai susirūpinę šių metų grybų kainomis. Pernai 
krašte buvo supirkta 2.5 tūkst. tonų grybų, iš jų apie 1.5 

tūkst. tonų voveraičių ir apie 11 tonų baravykų. Jau nuo praėjusios 
savaitės voveraičių supirkimo kaina smuko nuo 13.5 Lt iki 9-10 Lt. 
Galvojama, kad iki rugpjūčio gali dar daugiau nukristi.
Grybų supirkimo bendrovės vadovas Ričardas Malinauskas riša 
kainų nukritimą su sustojusiomis kariauti Jugoslavijos šalimis. Jos 
vėl tampa didelės grybų eksportuotojos į Vokietiją.
Kainų kritimas siejamas ir su šiais metais nepaprastai drėgnu 
klimatu Bulgarijoje. Paprastai šioje Balkanų valstybėje vasarą yra 
didelė sausra.

Alaus šiais metais KR kompanija ketina pagaminti 400 tūkst. 
litrų, iš kurių būtų 200 tūkst. litrų populiaraus “Gambrinus” 

alaus. Jį kol kas ketina parduoti tik Lietuvoje, o vėliau eksportuoti j 
Latviją ir Rusijos Kaliningrado sritį. Net ir “Pilsner Urquel” neslepia, 
kad KR “Gambrinus” tapo populiariausias alus Lietuvoje.

Bendrovės“Vilniaus degtinė” pardavimai per pirmą pusmetį, 
lyginant su praeitais metais sumažėjo trečdaliu. Nuostolio 

nepatirta tik todėl, kad gerai uždirbo metų pradžioje. Įmonės 
vadovai tvirtina, kad Vyriausybei neleidus pabranginti produkcijos, 
gamyklos laukia liūdna ateitis.

Pieno bendrovė BP (Biržų pienas) nuo kitos savaitės 3.2% 
riebumo pieną pradeda pilstyti į vienų ir dviejų litrų 

plastikinius butelius - taip norima prailginti produktų realizavimo 
laiką nuo 4 iki 10 dienų, o kainą sumažinti. Mat, plastikinis 2 litrų 
butelis kainuos 20% pigiau nei dabar naudojamas tetrapakas. JAV 
kompanijos pagamintas įrengimas butelių gamybai kainavo apie 
700 tūkst, JAV dolerių.

Loterija. Nuo liepos 1 d. padidinti ir sujaukti loterijų 
mokesčiai sukėlė paniką loterijas rengiančiose bendrovėse. 

Vienos skuba pranašauti bankrotą, kitos pačios ruošiasi pasiduoti. 
Dėl naujo įstatymo netobulumo ir kitų loterijų organizatorių 
problemų Kūno Kultūros ir Sporto departamento vadovai 
artimiausiomis dienomis pagalbos kreipsis Į vyriausybę.
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49-as metinis suvažiavimas
Nors tris mėnesius pavėluotas, 

tačiau 49-as metinis suvažiavimas 
pagaliau įvyko naujuose Lietuvių 
namuose. Vėliavoms plevėsuojant, 
Namai buvo pašventinti kun. Iš 
Lietuvos, dalyvaujant Jo 
Ekscelencijai LR ambasadoriui 
Londone J. V. Paleckiui, Centro 
valdybos direktoriams, skyrių 
atstovams ir svečiams. Namas nors 
dar ir nevisai užbaigtas taisyti ir dar 
kvepia dažais, tačiau atrodo gana 
gražiai, ramioje Londono priemies
čio gatvėje, nepertoliausiai nuo 
požeminio traukinio stoties. 
Kambariai dar tušti ir neap
gyvendinti. Pastebima, kad K.Ta- 
mošiūnas, tvarkydamas namų 
remontavimo projektą, yra įdėjęs 
labai daug darbo, už ką jam visi 
turime būti dėkingi. Kad namas 
buvo pirktas be akcininkų sutikimo, 
tai jau yra kitas klausimas.

K.Barėno knyga buvo pristatyta 
namo salonėlyje, kur pats redak
torius pasirašynėjo suvenyrinius 
tomus ir buvo išgertos taurės vyno.

Po trumpos pertraukos prasi
dėjo taip visų lauktas suvažiavimas. 
Gal geriau tiktų pavadinti ne 
suvažiavimu, bet dviejų “komandų” 
(dabar pasidaręs labai populiarus 
žodis) varžybomis, o kiti Sąjungos ir 
Bendrovės einamieji reikalai buvo 
pastumti j šoną. Prasidėjo ramiai, 
bet vėliau išsivystė j tikrą kovą: kuri 
‘komanda’ pajėgs surinkti daugiau 
rėmėjų balsų.

Saliukė buvo per maža 
sutalpinti visus susirinkusius, todėl 
dalis stovėjo tarpduryje, o kai kurie 
net koridoriuje. Ar nebūtų protin
giau kitų metų suvažiavimą vėl 
daryti Sodyboje. Daugiau erdvės, 
viens kitam nelipa ant kulnų.

Suvažiavimą sveikinimo žodžiu 
atidarė DBLS pirm. J.AIkis, pakvies
damas atsistojimu pagerbti miru
sius DBLS narius. Po jo kalbėjo LR 
ambasadorius J.V.Paleckis, truputį 
papasakodamas apie Lietuvos 
ekonominę padėtį.

Suvažiavimo pirmininku išrink
tas J.Zokas, sekretore A.Podvois- 
kienė, o į Sveikinimų komisiją 
H.Gasperas, Z.Juras ir I.Timmins.

Mandatų komisijai dar 
nesutarus dėl atstovaujamų narių 
skaičių skyriuose, skaityti sveiki
nimai. Kažkodėl pirmininkas 
paskaitė P.Varkalos sveikinimo 
laiško tiktai pirmąją dalį, o antrąją 

išleido. Tik suvažiavimui pasiprie
šinus buvo paskaitytas visas 
laiškas.

Mandatų komisijos pirm.J.Čer- 
nis pranešė, kad Mandatų 
komisijos nariai negali sutarti dėl 
kelių skyrių pristatytų narių sąrašų ir 
pasiūlė tai nuspręsti suvažiavimui, 
paaiškindamas, - kad Londono 
Pirmas skyrius buvo pristatęs 
sąrašą su 94 nariais, bet kiti du 
komisijos nariai naujai Įstojusių ir iš 
kito skyriaus persikėlusių narių 
pavardžių nepriėmė ir skyriaus 
atstovui paliktas tik praeitų metų 
narių skaičius.

Iškilo kitas klausimas dėl 
Rochdalės skyriaus atstovo suva
žiavime, nes pasirodo, kad skyrius 
neturėjo pagal įstatus reikalaujamo 
metinio suvažiavimo ir atvykęs 
atstovas yra neišrinktas, bet 
paskirtas. Tas klausimas rankų 
pakėlimu buvo išspręstas teigiamai 
Rochdalės skyriui.

Londono Centrinio skyriaus 
sąrašas apvainikavo visus. Jame 
prirašyta ir miręs narys, ir išvykę 
nuolatiniai gyventi į Lietuvą, ir 
išsikėlė į kitus skyrius Jų pavardės 
tebėra sąrašuose.

Miręs narys, žinoma, 
pareiškimo negali parašyti, o išvykę 
nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą 
patys save diskvalifikuoja, nes 
įstatai aiškiai sako, kad nariu gali 
būti tik gyvenantis Didž.Britanijoje. 
Persikėlimas į kitą skyrių mūsų 
įstatuose visai nėra paminėtas ir 
turėtų būti traktuojamas kaip naujai 
įstojimas į Sąjungą, tuo būdu apie 
nario persikėlimą j kitą skyrių 
senojo skyriaus valdyba turi būti 
informuojama CV-os, kuri gauna 
visus įstojimo pareiškimus.

Jos pareiga sekti, kad narys 
nepriklausytų dviejuose skyriuose, 
kas yra pasitaikę praeityje.

Sąjungos 50 metų istorijoje 
pirmą kartą buvo taip kruopščiai 
nagrinėjami narių skaičiai ir šis 
iškilęs ginčas užsitęsė net porą 
valandų.

Atrodė, remiantiems jaunimą 
buvo užkertamas kelias laimėti, ir 
sekančią dieną rinkimuose pasiūlyti 
kandidatai buvo vien palaikantieji 
senesniuosius. Vienu žodžiu pirmą 
rundą laimėjo senoji “komanda”

Visa suvažiavimo eiga 
pirmininkui nėjo sklandžiai, 
neužbaigus vieno klausimo buvo 

paskubiai šokama prie antro ir jam 
pradėjus reikšti savo nuomones, 
kas pirmininkui nedera, buvo 
pareikalauta, kad atsistatydintų ir 
būtų renkamas naujas pirmininkas, 
bet su tuo suvažiavimas vis tik 
nesutiko.

Toliau sekė Centro valdybos 
pirmininko pranešimas, Tarybos 
pirmininko pranešimas, “Europos 
Lietuvio” redaktoriaus.
LNB pirmininkas atsiprašė, kad 
“E.L.” apyskaita buvo nepatiekta 
tiksli, nes kai kurių gautų prenume
ratos mokesčių nueita ne į “E.L” 
sąskaitą.

Skyrių pranešimus padarė 
Derby, Nottinghamo ir Sodybos 
skyrių atstovai, pasidžiaugdami, 
kad skyriai dar gyvuoja. Tik Stake- 
on-Trent skyriaus atstovas 
pasiskundė, kad narių skaičiui 
mažėjant kitais metais skyrius 
greičiausiai turės užsidaryti.

Skautų vardu kalbėjo 
V.Gasperienė, padėkodama skautų 
rėmėjams ir kviesdama į jubiliejinę 
šių metų vasaros stovyklą.

Jaunimo atsovai A.Gasperas ir 
R.O’Brien pranešė (lietuviškai), kad 
jaunimo daug nėra, bet dar yra 
gana veiklūs ir sugebėjo be DBLS 
pagalbos pasiųsti atstovę į JAV 
vykstantį Pasaulio Jaunimo 
Kongresą. Jų leidžiamą biuletenį 
“Lynes” redaguoja V.Gasperienė ir 
jis atneša šiek tiek pelno.

Dauguma nesusipratimų, 
kilusių suvažiavimo metu, buvo vien 
todėl, kad mūsų DBLS įstatus 
kiekvienas bando interpretuoti 
saviškai. Tačiau iškilęs klausimas 
dėl naujų narių priėmimo yra 
įstatuose labai aiškus.

Ten sakoma: “Į Sąjungą gali 
būti priimti nariais tik a) gyvenantieji 
Didž.Britanijoje, b) lietuviai, vedę su 
lietuviais arba lietuvių kilmės, c) virš 
18 metų, d) užpildę Centro 
valdybos pripažintą įstojimo anketą, 
ir sumokėję nario mokestį arba yra 
nuo jo atleisti”.

Toliau sako: “Centro valdybos 
sprendimas yra galutinis, kas liečia 
šio paragrafo (b) dalį (The 
determination of Central Committee 
with regard to the matters set out in 
sub-clause (b) above shall be 
final.). Tad, pagal įstatus Centro 
valdybai yra tik pranešama, koks 
narys yra įstojęs ir jie gali nuspręsti 
tiktai ar jis yra lietuvis. Jokių kitų CV
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patvirtinimų pagal įstatus nerei
kalinga, o CV-os aplinkraštyje 
ZE.LNr.8Z, kad CV turi patvirtinti 
narių įstojimą j skyrių ar persikėlimą 
iš vieno skyriaus į kitą yra tik 
išsigalvotas. Nei centro valdyba nei 
skyrių valdybos neturi teisės 
nepriimti lietuvių, kurie atitinka 4 
paragrafo sąlygas. Visi lietuviai turi 
teisę būti Sąjungos ar jų pasirinkto 
skyriaus nariais.

Šis suvažiavimas tikrai parodė, 
koks didelis plyšys atsivėrė tarp 
jaunesnės kartos (kiek dar jų yra) ir 
pokarinių ateivių - mūsų (kiek dar 
mūsų yra. Toks elgesys abiejų 
pusių suvažiavime yra nepriimtinas. 
Reikia tikėtis, kad kitų metų 
jubiliejinis suvažiavimas,- kuris jau 
tik už 9 mėnesių, bus taikingesnis ir 
vieni kitiems parodys daugiau 
tolerancijos ir šiame suvažiavime 
padarytos žaizdos gal užgys. 
Pažvelkime į save kitų akimis. 
Pamatysime, kad mūsų suva
žiavimas, atmetus jaunuosius, 
atrodo jau panašus į House of 
Lords.

Abiem pusėm susitarus teismo 
eiga buvo nutraukta.

H.Gasperas

Adamkus nepasiduoda
BNS (Baltic News Service) 

žiniomis, nepriėmus j Prezidento 
postą kandidatuojančio Amerikos 
lietuvio Valdo Adamkaus kandidatū
ros, jo štabas rengia pilietinę akciją, 
ketindamas surinkti daugiau nei 
pusę milijono Lietuvos piliečių 
parašų, reikalaujant, kad p.Valdas 
Adamkus būtų įregistruotas 
kandidatu Į Lietuvos prezidantus.

Parašus ketina surinkti poros 
savaičių laikotarpyje.

"Tai yra politinė akcija, kurios 
pasekmės bus politinis argumen
tas, kad j piliečių valią ir balsą turi 
būti atsižvelgta”, - pareiškė 
V. Adam kaus rinkimų štabo vado
vas, Centro sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Vidmantas Staniulis. 
Jis pabrėžė, kad paremsiantys šią 
akciją žmonės kartu pasisakys už 
visų piliečių lygias teises kandida
tuoti prezidento rinkimuose.

L. Andrikienė prašo 
vokiečių paramos

Europos reikalų ministrė Laima 
Andrikienė atkreipė Vokietijos parei
gūnų dėmesį į netikslumus, esan
čius Europos Komisijos išvadose 

dėl šalių pretendenčių pasirengimo 
deryboms su Europos Sąjunga.

Vakar /18.7.97/ ministrė susitiko 
su Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijos valstybės ministru Wer
ner Hoyer ir ekonomikos minis
terijos parlamentiniu sekretoriumi 
Heinrich Kolb. Aptariant Lietuvos 
pasirengimą pradėti derybas su ES, 
kai kurie aukšti Vokietijos 
pareigūnai pastebėjo, kad EK 
išvados pagrįstos ne tik objektyviais 
kandidačių vertinimo kriterijais, bet 
ir tam tikrais politiniais motyvais.

Ministrė patvirtino Lietuvos 
vyriausybės ryžtą siekti, kad Lietuva 
būtų pakviesta deryboms gruodžio 
mėnesį Liuksenburge vyks
tančiame ES vadovų susitikime. 
Ministrė taip pat prašė paremti šią 
Lietuvos iniciatyvą, atkreipdama 
dėmesį, kad Vokietija yra 
didžiausias iš ES šalių Lietuvos 
prekybos partneris. /L.A.Nr.140/

Japonai sužavėti lietu
vaitėmis -

Lietuva domina Japoniją kaip 
ypatingoje geopolitinėje padėtyje 
esanti valstybė, tarp Rytų ir Vakarų , 
- pareiškė Japonijos parlamentaras 
Masakuni Murakani, vadovavęs 
Vilniuje viešėjusiai Japonijos 
parlamento draugystės su Lietuva 
asociacijos delegacijai. /BNS/

Susitikime su Seimo pirmininko 
pavaduotoju Andriumi Kubiliumi ir 
Lietuvos parlamento draugystės su 
Japonija grupės pirm .Seimo 
kacleriu Jurgiu Razma Japonijos 
delegacijos vadovas sakė ypač 
sužavėtas daugybės gražių moterų, 
dirbančių svarbiose Lietuvos 
įstaigose - Vyriausybėje ir Seime. 
“Šioje srityje ir mes galėtume iš 
jūsų pasimokyti”, - juokavo 
Japonijos parlamentaras.

Seimo pirmininkas sakė, kad 
Lietuva labai laukia investacijų iš 
privačių Japonijos bendrovių. 
Lietuva taip pat labai vertina 
Japonijos Vyriausybės sprendimą 
įtraukti Lietuvą j šalių, kurioms 
numatyta teikti techninė pagalbą, 
sąrašą.

A.Brazauskas pareiškė 
užuojautą lankams

Prezidentūra pranešė, kad 
pajūryje atostogaujantis A.Brazaus
kas, telefonu kalbėjo su Lenkijos 
prezidentu Aleksandru Kwasniews- 

kiu ir jam pareiškė užuojautą dėl 
brolišką šalį ištikusio potvynio ir 
žmonių aukų.

Lietuvos Vyriausybė paskyrė 
pusės milijono litų paramą nuo 
potvynio nukentėjusiems. Vilniaus 
lenkų radio stoties akcija, raginanti 
Lietuvos gyventojus aukoti, 
sukaupė 115 tūkst. Litų. /LA Nr.140/

Taikdarių būrys Danijoje
Atostogų į Lietuvą grįžo 

Bosnijoje taiką palaikantis Lietuvos 
karių būrys, kurį pakeis šeštasis 
būrys, neužilgo išvykstantis į Daniją 
atlikti tam reikalingo paruošimo.

Po mokymosi Danijoje 41 kaiys 
atliks misijos darbą Bosnijoje. Sis 
būrys, kartu su Latvijos ir Estijos 
būriais sudarys ' junginį, kuris 
priklausys Danijos taikos palaikymo 
pajėgų batalionui.

Naudingi adresai:
Lietuvių Namai 17 Freeland Road, 
London W5 3HR. Tel./Faksas 0181- 
8960355.
Lietuvių Sodyba Headley Park 
Club, Picketts Hill, nr.Bordon, Hants 
GU35 8TE. Tei.01420-472810.
Lietuvių šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT. Tel.0171- 
7398735.
LR ambasada 84 Gloucester
Place, London W1H 3HN. Tel. 0171- 
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MAČESTERIS
ATŠVENTĖM GIMTADIENĮ j
Liepos 10 d. Jonas Šablevičius

i sulaukė 70 metų amžiaus. Ta progai 
[liepos 12 d. liet, klube surengė[ 
šaunų gimtadienio balių-pobūvį, [ 
kuriame dalyvavo jo draugai ir.

i pažįstami.
[ Jis yra iš jauniausių mūsų [ 
kartos žmonių. Nuo atvykimo į [ 

[ Mančesterį aktyviai dalyvauja į 
i visuomeninėje ir organizacinėje i 
[veikloje ir eina klubo ir DBLS skyr. [ 
[ Iždininko pareigas. j

Jo gimtadienio proga jį] 
i pasveikino klubo pirm. A.PodvoiskiSi 
[ir įteikė visų pasirašytą sveikinimo] 
kortelę. [

Visi sugiedojo Ilgiausių Metų ir j 
i išgėrė tostą už jo sveikatą. i

Pobūviu buvo patenkinti visi. [ 
Ilgiausių metui ,

A.P-kis i
i i
t_________________________________________________ i
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Europos Lietuvis Nr.1S

Lietuva pareiškė savo 
nuomonę Briuselyje

Susirinkusiems Europos 
Sąjungos Užsienių reikalų 
ministrams Briuselyje, Lietuva 
pristatė dokumentą, išreiškiantį 
Lietuvos Vyriausybės nuomonę dėl 
atsisakymo priimti Lietuvą pirmoje j 
ES priėmimo bangoje.

Jame aiškinama, kad Lietuva 
pilnai kvalifikavo būti ES narę, pilnai 
išpildydama visas reikalaujamas 
sąlygas. Aiškindamas jumalistams 
šio dokumento svarbą, Gediminas 
Vagnorius nurodė, kad Europos 
Komisija neteisingai įvertino 
Lietuvos tinkamumą tapti nare.

Savo rekomendacijose Europos 
komisija atkreipė dėmesį į 
neužtenkamai pažengusią subank- 
rotavimo pocedūrą, žmonių indelių 
apsaugą, alkoholio kontrolę, bankų 
ir energetikos sistemas.

Lietuvos Premjeras prižadėjo 
peržiūrėti Lietuvos atsiekimus ir vėl 
pristatyti Europos Komisijai, o 
Lietuvos diplomatai planuoja įrodyti 
Liuksenburgo susirinkimui, kad 
Lietuva yra verta būti priimama.

Danai dovanoja laivą
Liepos 22 d. į Klaipėdos uostą 

atplaukė 4 danų laivai, kurių vieną 
danai dovanoja Lietuvos savanoriš
kiems apsaugos daliniams (SKAT).

Laivas bus naudojamas 
patruliuoti Lietuvos pakraščio 
vandenis ir gelbės jūros vandenyse 
j nelaimę patekusiuosius. Oficialiai 
buvo pranešta, kad laivas yra labai 
geram stovyje ir turi visus pagalbai 
reikalingus įrengimus.

Danai pirks ekologiniai 
švarius produktus

Danų žemės ūkio ekspertai 
lankėsi Radviliškio rajone ir 
apžiūrėjo vietinius ūkius.

Svečiai paragino ūkininkus 
auginti ekologiniai nesuterštas 
daržoves, kurios gal surastų rinką 
Danijoje ir kitur pasaulyje, ir pakeisti 
ūkio mašinas moderniškomis. Be 
to, danų specialistai labai 
susidomėjo linų produktais, kurie 
yra Lietuvos tradiciniai dirbiniai.

Lietuvos žemės ūkio specialistai 
yra labai patenkinti danų rodoma 
parama. Danų pastangomis jau yra 
pradėta mechanizacijos mordeniza- 
vimo žemės ūkio mašinų programa.

j- ■? 'irylį- £****>-- - ■■

Cukraus fabrikai jau naudoja 
modemiškas danų mašinas.

Stabilizuojasi partijų 
skaičius

Po praeitų metų rinkimų 
politinių partijų augimas Lietuvoje 
nustojo augti. Dabar registruotų 
partijų yra 33, - praneša
Teisingumo ministerija.

Šiuo metu nei viena nauja 
partija nėra padavusi registravimo 
aplikacijos, kai tuo tarpu praeitais 
rinkimų metais buvo užregistruotos 
net septynios.

Nors kai kurios naujai 
atsiradusios partijos yra neveiklios, 
tačiau nei viena nepaprašė, kad 
būtų išbraukta iš ‘96 metų sąrašo.

Šiuo metu tik vienas naujas 
sąjūdis “Nepriklausomai Lietuvai”, 
pradėtas parlamentaro Rimanto 
Smetonos gali pavirsti politine 
organizacija. Jos tikslas priešintis 
Lietuvos įstojimui į Europos 
Sąjungą.

Surinkti akcizo mokes
čiai didėja

Pirmame šių metų pusmetyje iš 
akcizų ant importų, eksportų 
Lietuvos muitinės surinko 3 bilijonus 
970 tūkst. litų - 400 mlj. litų daugiau 
palyginus su preitų metų tuo pačiu 
periodu, - pranešė per radijo 
muitinių departamento direktorius

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Summer Schedule
Effective from 31st March

5 flights weekly
Daily except Thursday and Sunday
Arrival and departure times:

Monday, Tuesday, Friday, Saturday
TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
TE 453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05 

Wednesday
TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
TE 453 dep. HEATHROW 17.00 arr. VILNIUS 21.50

AIRCRAFT BOEING 737 
with business and economy seating 

Attractive prices for senior travellers

LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323 
Fax 0181 745 7346

Alvydas Budrys. Svarbiausiai yra 
kova prieš ilegalių prekių importus, 
kontrabandą ir nesąžiningus 
muitininkus.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems taip 
gausiai dalyvavusiems mano 
brangaus sūnaus Petro Bundonio 
palydėjime j amžino poilsio vietą.
Taip pat dėkoju dr.kun.S. Matuliui 
už apeigas ir palydėjimą j kapines, 
Wolverhamptono skyriui už vainiką 
ir visiems prisiuntusiems gėles ir 
užuojautas asmeniniai ir paštu, ir už 
dovanotas šv.Mišias.

H.A.Bundonienė, žmona Rita, 
broliai Algirdas ir Gintautas su 
šeimomis, ir giminės iš Lietuvos.

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia, 21 The Oval, E2 9DT tel. 
0171 739 8735. Pamaldos sekma
dieniais: 9 vai. lotyniškai ir angliškai, 
11 vai lietuviškai. Šiokiadieniais 8 
vai. ryte. Artimiausia požeminė 
stotis - Bethnal green, Central line.
Nottinghame - Židinyje: 
šiokiadieniais 8 vai ryte, 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge gate. 
Bradforde rugpjūčio 3 d. 12.30 vai. 
Eccles rugpjūčio 10 d. 12.15 vai.
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Europos Lietuvis Nr.15 5

Lenkijos ir Ukrainos 
Suartėjimas

Kazys Baronas Vokietija
Lenkijos ir Ukrainos sutartis 

buvo pasirašyta Kijevo u-te. Į 
iškilmes buvo pakviesti ir studentai. 
Kodėl? Ukrainos prez. LKudžma 
spaudai pareiškęs, kad ši sutartis 
liečia ir jaunąją kartą, abiejų tautų 
ateities gyvenimą.

Manding, sutartyje paliečiami 
praeities santykiai, ypatingai po 
pirmojo pasaulinio karo nepriklau
somoje Lenkijoje ukrainiečių mažu
mos priespaudą (ir lietuvių - K.B.), 
mėginant įvairiomis priemonėmis 
mažumas sulenkinti (ukrainiečiai 
sudarė 14% visų gyventojų). 
Ukrainiečiai “atsilygino” lenkams 
1940 m., kada Galicija buvo įjungta j 
Sov. Sąjungą.

Ši tautybių kova vėl suliepsnojo 
1947m.,lenkams prievarta perkeliant 
ukrainiečius j naujai atgautas Lenki
jos žemes, išvežant į Javožno 
koncentracijos stovyklą, juos 
kankinant, žudant.

Sutarties formulavimas buvo 
labai sudėtingas, kadangi ukrai
niečiai, kaip ir lenkai, nenorėję daryti 
jokių nuolaidų, nesurasdami vieni ki
tiems atsiprašymui tinkamų žodžių.

Kita grupė, tautinio saugumo 
nariai, mėgino surasti bendrą kalbą 
strateginėje plotmėje, kadangi 
Kijevas ir Varšuva saugume turi 
bendrus interesus, mėgindami 
sulaikyti imperialistinius Maskvos 
kėslus. Lenkija stipriai remia 
Ukrainos suverenitetą, norėdama 
sudaryti politinį trikampį iš 
Vokietijos-Lenkijos-Ukrainos. Bet 
Bona nėra linkusi į tokį 
bendradarbiavimą, nenorėdama už
gauti Kremlių.

Ukrainiečiai neužmiršta 1991 m., 
kai lenkai buvo viena pirmųjų vals
tybių, pripažinusių Ukrainos nepri
klausomybę. Ir šiandieną Kijevo 
akys yra nukreiptos j Varšuvą, 
kadangi Lenkijai durys atviros į ŠAS 
(NATO) bei Europos Sąjungą. Tad, 
ir Ukrainos sienos priartėja arčiau 
Vakarų.

"Solidarnošč” oficiozas "Gazeta 
Wyborcza” gegužės mėn.18 d. rašė, 
kad dviejų priešų santykiai 
niekuomet nėra buvę tokie geri, kaip 
dabar.. Vokietijos televizija gegužės 
mėn. 27d. parodė pasitarimą Taline, 
dalyvaujant Baltijos valstybių bei 
Lenkijos ir Ukrainos prezidentams. 
Vokietis komentatorius pažymėjo, 

kad pasitarimo atstovai numato 
sudaryti bendrą pylimą prieš 
Maskvos agresinius tikslus.

Politinė drumstis 
Vilnijoje

Pastaruoju metu Vilniaus 
apygardos teismas grąžino tardymui 
Rytų Lietuvos autonomistų bylą, 
kurią 1994 m. LDDP valdžia buvo 
nutraukusi.

Apie autonomistų pastangas 
neleisti Lietuvai atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos, rašo “Journal of Baltic 
Studies” 1996 m. ketvirtoje laidoje:

“Maskvos paskatintos lenkų 
apgyventos sritys bandė visokiais 
būdais stabdyti Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo pastangas ir 
kelis kartus nuo 1989 m. ligi 1991 
m. rugpjūčio mėn. Paskelbė savo 
politinę autonomiją. Pav. 1990 m. 
gegužės 23 d. Šalčininkų rajonas 
pasiskelbė esąs lenkų terito- 
rinėtautinė sritis, kurioje galioja 
LTSR konstitucija.

1991 m. gegužės 22 d. Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų atstovų 
kongresas priėmė rezoliuciją, pagal 
kurią Vilniaus sritis buvo paskelbta 
autonomine teritorija.

Lietuvos Seimas šiuos 
nutarimus panaikino. Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų tarybos taip pat 
leido lenkus šaukti į sovietų 
kariuomenę, kai tuo tarpu Lietuvos 
valdžia tai buvo uždraudusi. Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų lenkų vadovybė 
1991 m. kovo mėn. 17 d. leido 
pravesti sovietišką referendumą dėl 
Sov. Sąjungos ateities, nepaisant to, 
kad valdžia Lietuvos teritorijoje buvo 
tai uždraudusi.

Apie skirtumą tarp lietuviškų 
mokyklų Lenkijoje ir lenkų Lietuvoje 
rašo Paryžiaus lenkų žurnalo 
redaktorius J.Giedroyc š.m. 
balandžio laidoje:

“Dėl 130 lenkiškų mokyklų 
14.000 mokinių Lietuvoje yra 
išleidžiama apie 140 vadovėlių ne tik 
lenkų kalbos, bet ir visų dėstomų 
dalykų mokymui. 1997 m. žadama 
išleisti 23 knygas. Lietuvoje visi 
mokyklų vadovėliai yra spausdinami 
švietimo ministerijai užsakius, jos 
išperkami ir išsiuntinėjami 
mokykloms, kurių mokiniai jas 
gauna nemokamai.

Lenkijoje 1996 m. buvo išleistas 
tik vienas lietuvių kalbos vadovėlis. 
Šiuo metu Lenkijoje gimtosios 
kalbos mokosi apie 1000 mokinių.

Lietuvoje j lenkų kalbą yra 
verčiami lietuviški vadovėliai, kad 
lenkai galėtų jais naudotis. 
Vieninteliame Lenkijos lietuviškame 
licėjuje (vidurinėje mokykloje red.) 
mokiniai tokios pagalbos negauna - 
mokytojai j lietuvių kalbą verčia 
lenkų vadovėlius. Pirma ir vienintelė 
kregždė šiais metais bus Mokyklų ir 
pedagogikos leidyklos ruošiama 
lietuvių kalba Lietuvos istorija.

Lietuvos prezidentas A.Brazaus
kas š.m. balandžio mėn. lankėsi 
Vilniaus rajone ir kalbėjosi su 
lenkiška šio rajono vadovybe.

JAV Užsienių reikalų 
ministrė lankėsi Vilniuje

Informacijos priemonės Vaka
ruose daug dėmesio skyrė JAV 
Užsienių reikalų ministrės Albright 
vizitui Vilniuje, kur užtikrino Ame
rikos paramą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įstojimui j NATO. Ji Vilniuje 
aiškiai pasakė, kad Baltijos kraštai 
yra rimti kandidatai j Atlantinę orga
nizaciją ir yra Vašingtono remiami.

Skautiškuoju keliu
Aukos j ūbi Iieji ne i stovyklai:

Skautų bičiulis ir kasmetinis 
rėmėjas Juozas Kuliukas 
paaukojo £30.00 paremti 
stovyklaujantį Lietuvos jaunimą.

“SODYBOS AIDAI” skautų 
jubiliejinė stovykla jau prasidėjo 
pereitą šeštadienį ir tęsis visą 
savaitę.

Penktadienį, rugpjūčio 1 dienos 
vakare tėveliams ir rėmėjams 
ruošiami užkandžiai su lietuviška 
programėle. Visi skautus prijau
čiantys kviečiami pabendrauti.

Užbaigimo iškilmingoji sueiga 
įvyks rugpjūčio 2 dieną f tuojau po 
pietų. Iškilmėse turėsime svečių iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. Su 
mumis stovyklaus LSS Vyriausias 
Skautininkas v.s.fil. Albinas Sekas ir 
Vyriausia Skautininke v.s.fil. Rita 
Penčilienė, taip pat turėsime svečių 
iš Lietuvos ambasados. Londono 
Pirmasis skyrius atvyksta autobusu.

Mieli “E.L.” skaitytojai, tėveliai, 
rėmėjai, kviečiame jus visus 
aplankyti mus skautų kalnelyje 
stovyklos metu, pamatyti mūsų 
darbus, vargus, išgirsti ir padainuoti 
lietuviškų dainų prie vakaro laužų.

LSS Europos Rajono Vadija
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6 Europos Lietuvis Nr.15

Prieš keletą savaičių “Lietuvos 
Aidas" /Nr. 119, 20.6.97./Įdėjo Ryčio 
Janulio straipsnį, labai neteisingai ir 
įžeidžiančiai nupasakojantį Anglijos 
lietuvių gyvenimą, išvadinantį mus 
anglais, kaitinantį, kad kalbame tik 
angliškai ir ypatingai apšmeižiantį 
Londono lietuvių bažnyčią. 
S. Kasparas pasiuntė į tuos 
užmetimus LA. atsakymą, kurį 
spausdiname žemiau:

“Lietuvis Londone. 
Paveikslėliai”

Mes gavome kelioliką fotoko- 
pinių iškarpų iš “Lietuvos Aido” 
1997 metų gegužės mėn. 17 d.- 
numerio. Provincijoje gyvenantys 
mūsų lietuviškos bendruomenės 
nariai stebisi, kad “Lietuvos Aidas" 
spausdina tokias korespondencijas 
kaip tūlo “Ryčio Janulio”.

Dėl Londono bažnyčios ir jos 
veiklos straipsnio mintys yra 
siaubingai melagingos. Pamaldos 
būna eilinėmis savaitės dienomis 8 
vai. ryto, šventadieniais 11 vai., d 
šeštadieniais nebūna jokių nepap
rastų pamaldų. Sekmadieniais 9 ir 
11 valandą laikomos šv. Mišios. 11 
Vai.- parapijos choras gieda 
lietuviškas giesmes. Šiuo metu jos 
yra giedamos pagal Lietuvos 
giesmyną. Chore dalyvauja trijų 
emigracijų žmonės: tie, kurių tėvai 
atvyko tarp 1900-1939 metų, poka
rinės emigracijos ir dabartiniai 
ateiviai, Lietuvoje dalyvavę įvairiuo
se ansambliuose ir choruose. Pa
maldose dalyvauja ne 20, kaip jūsų 
korespondentas rašo, o 200 
žmonių! Dar labiau gaila, kad Rytis 
Janulis nežino, kur yra bažnyčios 
altorius! Lietuviška ir angliška 
vėliava yra prie paminklinės Vyčio 
kryžiaus lentos, kuri buvo įmūryta 
minint Lietuvos Nepriklausomybės 
50-metj.

Londono lietuvių bendruome
nės centras - tai kompleksinis 
pastatas. Jame yra sakralinė 
bažnyčia, Londono lietuviškos 
parapijos salė (ja naudojasi 
šv. Kazimiero klubas; čia vyksta 
įvairūs susitikimai), Centro svečių 
kambariai ir Centro biblioteka, kuri 
savo knygomis stebina iš Lietuvos 
atvykusius bibliotekininkus.

Rytis Janulis mini, kad arbata 
kainuoja 1.35 svaro. Akivaizdu, kad 
p.Rytis nenusimano apie gėrimus. 
Taip, ji vadinama arbata, bet ją 
sudaro karštas virtas vanduo, 
vyšnių ar serbentų likeris bei 50 

gramų romo. Žiemos metu šis 
gėrimas žmonių labiausiai 
mėgstamas (tikiu, kad “Lietuvos 
Aido” redaktorius mielai tokios 
arbatos išgertų).

Toliau norėčiau pasakyti, kad 
niekas naujųjų ateivių nevadina 
banditais. Jų vestuvės vyksta 
lietuvių bažnyčioje, čia jie krikštyja 
savo vaikus, kartu su senais 
emigrantais jie dainuoja, šoka ir 
niekas jų neverčia kalbėti angliškai! 
Jeigu Morkus sumušė Apolinarą ir 
atėmė iš jo pinigus, nereiškia,kad 
visi tokie yra. Ne. Tiek, kurie nori 
muštis,tegu pasilieka Lietuvoje.

Aš griežtai protestuoju dėl tokių 
melagingų aprašymų ir prašau, kad 
artimiausiu metu Ryčio Janulio 
melagystės būtų atšauktos 
“Lietuvos Aido” puslapiuose.

Stasio Šalkauskio 
premija

Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto taryba 1991 m. įsteigė Stasio 
Šalkauskio premiją - garbingiausią 
krašto apdovanojimą. Šis aktas 
buvo dvigubai prasmingas: 
pirmiausiai jis atkreipė dėmesį j 
iškilią mūsų krašto asmenybę, 
profesorių, teologijos filosofą, 
Lietuvos švietėją ir kultūros veikėją 
Stasį Šalkauskį, antrą - kandidatų 
šiai premijai skirti siūlymas 
paskatino visuomenę atidžiau 
pasižiūrėti j talentingus, darbščius, 
pasišventusius ir nusipelniusius 
savo amžininkus, trečia - premijos 
laureato vardas įkvepia 
apdovanuotuosius kurti, tarnauti 
Lietuvai, maksimaliai realizuoti savo 
laiką ir gabumus.

Stasio Šalkauskio pirmasis 
premijos laureatas buvo politikas, 
filosofas Romualdas Ozolas.

Šiais metais ši premija yra 
skiriama Kauno arkivyskupui, 
Katalikų teologijos fakulteto Vytauto 
Didžiojo universitete Didžiajam 
Kancleriui, Lietuvos Caritas 
federacijos prezidentui Sigitui 
Tamkevičiui. Šiuo apdovanojimu 
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto taryba siekia atkreipti 
Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių 
dėmesį j ypatingus arkivyskupo 
Sigito Tamkevičiaus SJ nuopelnus 
rūsčiomis pogrindžio sąlygomis 
leidžiant Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kroniką ir padėkoti jo 
Ekscelencijai už kančias, dėl tos 
veiklos patirtas.

Pakeisti miestų statusai
Rusnė ir Žemaičių Naumiestis 

neteko miestų statuso ir buvo 
priskirti miestelių grupei. Mat 
Rusnėje dabar yra tik 1400 
gyventojų, o Žemaičių Naumiestyje 

1700. Dabartiniai įstatymai 
miesteliais laiko gyvenvietes, 
turinčias nuo 500 iki 3000 
gyventojų. Nutarimą, pakeičiantį 
Rusnės ir Žemaičių Naumiesčio 
statusą, vyriausybė priėmė sausio 
30 d. Esą šis pakeitimas bus 
naudingas, nes jis vietiniams 
gyventojams sumažina mokesčius 
už elektrą ir žemę. /T.Ž.Nr.24./

Devintoji “Mažeikių naf
tos” degalinė

“Mažeikių nafta” savo sklype 
pradeda statyti devintąją degalinę. 
Firminių degalinių tinklas, pradėtas 
kurti prieš pora metų, apima 
strategines Lietuvos vietas.

Šešios degalinės jau veikia 
Kaune, prie Kauno, Lazdijuose, 
Mažeikiuose, Panevėžyje ir 
Medininkuose. Bus statomos švedų 
gamybos kolonėlė su keturių rūšių 
kuru. /R. Ališauskaitė/

JURIDINĖ 
KONSULTACIJA

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE 

Dėl komercinių ir privačių 
teisinių reikalų 

prašome kreiptis:

Advokatė 
VIRGINIJA JURAITĖ LLB 

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG 

England 
Tel. 0181 402 9403 

Faksas 0181 290 0285
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Europos Lietuvis Nr.15

LONDONO BAŽNYČIA
Vatikano radijo žinių panora

moje liepos 10 d. buvo pacituotas 
“Catholic Herald” straipsnis apie 
Londone esančią Šv.Kazimiero 
bažnyčią ir lietuvių parapijos 
veiklą.

Korespondentę Jenniffer Sym 
domino Rytų Londono Hackney 
rajone prieš 85 metus įkurtos 
lietuvių katalikų bažnyčios interjero 
dailės kūriniai. Jos dėmesį 
labiausiai patraukė didžiojo alto
riaus skulptūra: stambios medinės 
Šventosios trejybės figūros - Dievas 
Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, iš 
aukšto stebinčios Mergelės Marijos 
vainikavimą. Skulptūra buvo 
sukurta didžiajai 1851 metų parodai 
ir parapijos steigėjams lietuviams 
kainavo 500 svarų sterlingų, kas tuo 
metu buvo milžiniška pinigų suma. 
Parapijos svečių kambaryje 
pakabintos nuotraukos ir laikraščių 
iškarpos pasakoja apie bažnyčios 
praeitį. Tarp kitų kaba arkivyskupo 
Jono Bulaičio portretas, rašo 
korespondentė ir pažymi, kad 
Londono Šv. Kazimiero parapijos 
aplinkoje augęs Arkivyskupas 
Bulaitis, dabar Popiežiaus nuncijus 
Albanijoje, dar vaikas šioje 
bažnyčioje buvo mišių klapčiukas.

Bažnyčios įrengimu rūpinosi 
patys lietuviai, rašo korespondentė, 
kuri taip pat atpasakoja pokalbį su 
ilgamečiu šios parapijos klebonu, 
marijonu kun.Jonu Sakevičium. 
Parapijiečių sudėtis keitėsi priklau
somai nuo poslinkių Lietuvoje ir 
Baltijos kraštuose. Kadaise į mišias 
ateidavo 2.000 tikinčiųjų. Dabar 
sekmadieniais tepasirodo geras 
šimtas, nors būna išimčių kai 
šventovė būna sausakimšai pilna.

Parapija buvo įkurta prieš l-ąjį 
pasaulinį karą. Nauja lietuvių banga 
atvyko į Londoną po antrojo 
pasaulinio karo, bet iš buvusių 
parapijiečių nedaug teliko. Dabar 
atvyksta nauji tautiečiai, sakė 
kun.J.Sakevičius žurnalistei.

Bažnyčioje prie pat Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslo 
įrengta paminklinė lenta primena 
okupacijos metais Lietuvoje žuvu
sius tautiečius. Korespondentę su
domino tai, jog Kryžiaus kelio stotys 
yra vietinės anglų gamybos, bet su 
lietuviškais užrašais. Koresponden
tei pastebėjus anglams mįslingai 
atrodančią sėdinčio Jėzaus statulą, 
kun. J.Sakevičius paaiškino, kad tai 
Rūpintojėlis. Okupacijų metais 
Rūpintojėlis buvo Jėzaus kenčian

čio mumis simbolis. Prie Lurdo 
Marijos Mergelės statulos yra dar 
viena paminklinė lentelė, menanti 
vieno bažnyčios steigėjų, jauno 
lietuvio kunigo Juozo Montvilos mirtį 
1912m. Mėnesį po bažnyčios 
pašventinimo kun.Montvila su dar 
dviem kunigais išvyko į Jungtines 
Valstijas per Atlantą garsiuoju “Tita
niku”. Laivas susidūrė su ledkalniu 
ir paskendo. Didvyriškai atsisakęs 
gelbėjimo valties, kun. Montvila 
paskendo su kitais 1.500 keleivių.

Baigdama pokalbį, korespon- 
detė pažymėjo, kad klebonas yra 
vyresnis už pačią bažnyčią: jam ką 
tik sukako 90 metų. Už uolumą 
vadovaujant užsienio lietuvių para
pijai buvo Lietuvos apdovanotas 
Gedimino ordinu.

LEIGH
A+A Kazys Narbutas

A+A Kazys Narbutas mirė 
1997m. birželio 11-tą dieną savo 
namuose Ashton-in-Makerfield, prie 
Wigan. Kazys buvo gimęs 1926 m. 
vasario 19d. Vanagiškių kaime, 
Raseinių raj., Viduklės paš.

Gedulingas šv.Mišias atnašavo 
vietinis kunigas Father Newns, o 
Deacon J.O’Brien palydėjo į Wigan 
krematoriumą. Giliame liūdesyje 
liko žmona Grace, du sūnūs, 5 
vaikaičiai ir sesuo Janina Lietuvoje.

Kazys priklausė DBLS 
Mančesterio skyriui ir buvo klubo 
narys. Dažnai paaukodavo Lietuvos 
našlaičiams.

Mes visi Tavo buvę draugai ir 
pažįstami linkime Tau, Kazimierai, 
dieviškos ramybės.

A.Gudelis 
BRADFORDAS

Bradfordo ir apylinkės lietuvių 
klubui “Vytis” reikalingas 
VEDĖJAS / A. Gali būti pagyvenusi 
aktyvi lietuvių pora. Turi mokėti 
anglų kalbą. Reikės apsigyventi 
klubo namuose. Butas nemoka
mas.

Rašyti: Lithuanian Club “Vytis" 
5 Oak Villas, Bradford BD8 7BG. 
Klubo vaidyba

ALNWICK TARPTAUTINIS 
MUZIKOS FESTIVALIS 
Tarptautiniame muzikos fes

tivalyje, (vykstančiame š.m. 
rugpjūčio mėn. 2-9 dienomis 
Alnwick, Northumberland, dalyvaus 
Lietuvos vaikų ansamblis 
“Grandinėlė”. Jie jau dalyvavo 
šiame festivalyje prieš du metus ir 
žiūrovų buvo labai šiltai priimti.

Ansamblį sudaro vaikai nuo 10 
metų iki jaunuolių.

Alnwick yra tarp Newcastle- 
upon -Tynė ir Berwick -upon-Tweed 
prie pagrindinio A1 kelio, pačioje 
Northumberland’o srities širdyje.

PETRUI VARKALAI ĮTEIKTAS 
GEDIMINO ORDINAS

Mindaugo karūnavimo 
valstybės dienos šventės proga LR 
Prezidentas A.Brazauskas apdova
nojo vieną iš Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos steigėjų ir pirmąjį 
jos pirmininką, ekonomistą bei 
verslininką Petrą Varkalą Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
ordinu.

Ta proga P.Varkala buvo 
pasveikintas Lietuvos ambasadoje 
Londone, kur ambasadorius Justas 
V. Paleckis įteikė garbingą 
apdovanojimą. Jis pabrėžė, kad 
Petras Varkala, jau 62 metus 
gyvenantis Didžiojoje Britanijoje, 
niekad nepamiršo Lietuvos, nuolat 
rūpinosi savo gimtine bei jos 
žmonėmis.

Atsakydamas Petras Varkala 
pažymėjo, kad jam ypač malonu 
priimti Gedimino ordiną, kadangi 
tokiu ordinu buvo apdovanotas jo 
tėvas - knygnešys, Didžiojo Vilniaus 
Seimo narys.

Šių metų pradžioje, Vasario 16- 
osios proga LR Prezidentas 
Gedimino ordinu yra apdovanojęs 
kitus du iškilnius Didžiosios 
Britanijos lietuvius - rašytoją 
Kazimierą Barėną ir kunigą Joną 
Sakevičių.

DBLS išleista ir K.Barėno 
redaguota knyga 

BRITANIJOS LIETUVIAI 
1974-1994 

Jau galima nusipirkti 
Lietuvių namuose 
17 Freeland Road 
London W5 3HR 

Telefonas 0181 896 0355
Knyga 408 psl., kietais viršeliais su 

aplanku.
Joje daug informacijos ir 

nuotraukų.
Tai yra paminklas tiems, kurie 

gyveno ir dirbo visuomenės labui, 
kaip pavyzdys ateinančioms 

kartoms.
Tai yra žinynas, kuriuo mokslininkai 

ir susidomėję galės pasinaudoti.
Kaina: £12.00 

Paštas ir įpakavimas: £4.50
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Lietuvių kronika
LONDONAS

Britų-Lietuvių Vaikų Fondas 
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Mr.W.Meek, Jersey £100.00
Mr.F.Dineley, Dorset £ 50.00
Lt.Col.C.Dawnay, Hants £ 30.00
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Lady Bridgeman, London £ 15.00
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Hants £ 10.00
Margaret M.Read, Wilts £ 10.00
Fondo vadovybė dėkinga visiems 
anglams už nuoširdžia paramą.

Karaliaus Mindaugo karūnavimas 
~ Lietuvos Valstybės Diena
Londono lietuviškoji šv, 

Kazimiero parapija sekmadienį, 
liepos 6d., atšventė Lietuvos 
Valstybės Dieną. Parapijos 
klebonas dr. J.Sakevičius MIC savo 
pamoksle supažindino ap»? to meto 
Mindaugo krikštą ir jo karūnavimą.

S.Kasparas po pamaldų para
pijos salėje kalbėdamas apie 
Lietuvos Valstybės Dieną, sakė: 
Popiežius Inocentas IV-asis Lietu
vos valdovo Mindaugo pasiun
tiniams 1251 metais duotame rašte 
suteikė Mindaugui karaliaus 
karūną, tituluodamas jį: FILIUS 
SPECIALS SANCTAE ROMANAE 
ECCLESIAE. Karaliaus karūną Min
daugui ant galvos uždėjo Livonijos 
magistras 1253 metais liepos 6 
dieną. Tai buvo pirmasis ir pasku
tinis Lietuvos karalius. Pagal 
Bernardą Brazdžionj, tuomet kara
lius Mindaugas kalbėjo savo karū
navimo iškilmių žmonėms: - "Kol 
savo pirštais dar nesu jos lietęs, 
prisiekiu šventą priedermę - nuo 
šios Dienos tegu kiekvienas 
Lietuvos pilietis karališką karūną 
savyje nešios”... Taip trumpai 
simboliškai buvo paminėta 
Valstybės Diena, dalyvaujant 
gausiam skaičiui senųjų ir naujųjų 
lietuvių..
Sporto ir Socialinio klubo išvyka 

prie jūros
Kaip kiekvienais metais ši 

išvyka įvyksta pirmą liepos mėnesio

šeštadienį. Šiemet liepos 5 dieną. 
Šiais metais važiuota į artimiausią 
vietovę, Southend-on-Sea. Ekskur
santai vyko net su dviem didžiuliais 
autobusais. Pasitaikė gražus, sau
lėtas ir karštas oras. Visi grįžo su 
paraudusiais veidais ir dainomis, 
laukdami kitų metų panašios 
išvykos. S.Medžiokalnis.

Autobusinė išvyka į skautų 
stovyklą

Šiais metais Europos Rajonas 
Lietuvių Sodyboje, mūsų mažoje 
Lietuvoje, turės savo jubiliejinę 50- 
ąją skovyklą - “Sodybos Aidai”. 
Londono DBLS Pirmasis skyrius 
rengia autobusinę išvyką į tos 
stovyklos uždarymo iškilmes.

Autobusas išvažiuoja nuo lie
tuvių parapijos pastato 21 The 
Oval, London E2, rugpjūčio 2d.,
8.30 vai. ryto, grįžta iš Sodybos
19.30 vai. Norintieji vykti į Sodybą 
prašomi užsirašyti pas Juozą 
Naskauską arba Viktoriją 
Puidokienę. Vieta autobuse 
kainuoja 7.50 ’ svaro, kuris 
sumokamas užsirašant.

MANČESTERIS
Klubo narių susirinkimas

Liepos 5 d. MLSoc. Klubas 
turėjo pusmetinį narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir Revizijos komisi

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines

from Heathrow
(price reduction for pensioners, 6 months
valid ticket with free return date change)

Austrian Airlines
SAS

from Manchester/Newcastle
from Glasgow
all above prices do not include Departure Tax
or Travel insurance (not compulsory)

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

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

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00

ja padarė pranešimus ir išnagrinėjo 
klubo reikalus. Susirinkime 
dalyvavo ir trys svečiai iš Lietuvos. 
Susirinkimą atidarė klubo 
pirmininkas A.Podvoiskis. Pirminin
kavo A.Bruzgys, sekretoriavo 
A.Gudelis, kuris perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė 
S.Sasnauskas. Mirę klubo nariai 
pagerbti tylos minute.

Pirmininkas pranešė, kad šį 
pusmetį klubo veikla, kaip ir iki šiol, 
buvo gyva. Klubo valdyba ir 
organizacijos turėjo posėdžius ir 
susirinkimus. Surengti Vasario 16 - 
kovo 11d. ir Motinos dienos minė
jimai ir privatūs baliai. Po lietuviškų 
pamaldų visi pavaišinti užkandžiais. 
Su organizacijomis sugyvenimas 
buvo geras, su policija reikalų 
neturėta. Yra 144 nariai, bet klubo 
lankymas maža®. Klubo priežiūra 
gera. Dar bus dekoruojamos dvi 
patalpos. Sekretorius S.Lauruvėnas 
supažindino su pusmetine pajamų- 
išlaidų apyskaita. Turėta didelių 
išlaidų. Šis pusmetis baigtas su virš 
šimto svarų pelnu.

Pirmininkas padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie klubo darbų ir 
parėmė. Susirinkimas užbaigtas 
sugiedant Lietuvos Himną.

A.P-kis

8


	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1997-07-14-EUROPOS-LIETUVIS-0008

