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Žaibiškoje laiko tėkmėje blyksteli įvairių sukaktuvių su 
vienokiais ar kitokiais atžymėjimais. Kas gero atsiekiama, 
dažniausiai būna bendradarbiavimo išdava.

Neseniai Nottinghame ir kitur atžymėta šviesiojo tautiečio 
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio M.LC. 70 metų 
mirties sukaktis. Čia bei kitur prisimintos ir mano neeilinės 
metinės. Visiems ir visur atskirai dėkoti nepajėgiau. Todėl 
per savo mielą seną bičiulį ‘Europos Lietuvį’ tariu nuoširdų 
ačiū visiems. Visur visus pasiekti galiu tik malda: telydi visus 
nuolatinė palaima!

Pagarbiai, kun. Steponas Matulis MIC
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Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius
Praėjusią savaitę įvyko bene svarbiausias XX amžiaus pabai
gos Europos istorijos įvykis. Jungtinių Amerikos Valstijų 
Senatas patvirtino NATO plėtimąsi į Lenkiją, Čekiją ir Ven
griją. Tuo pačiu buvo atmesta pasiūlyta rezoliucija, laikinai 
(šaldanti tolesnįjį NATO plėtimąsi. NATO išplėtimą jau 
buvo patvirtinę 4 NATO valstybių Danijos, Kanados, 
Norvegijos, Islandijos parlamentai. Tad liko dar 9, kurie 
turėtų tai atlikti per šiuos metus iki jubiliejinio 50 metų 
NATO kraštų viršūnių susitikimo 1999-aisiais, kuomet, 
manoma, bus skelbiama naujoji plėtimosi banga.

Teigiamu balsavimu Senatas dar kartą parodė, kad Jungt
inės Valstijos išlieka aktyviai įsitraukusios į Europos politiką. 
Trinama stalininė Europos padalijimo riba. NATO plėsis ir 
toliau. Visa Europa, drauge su Baltijos valstybėmis, kurios 
yra nedaloma Vakarų pasaulio dalis, ilgainiui taps NATO 
nariais. Aukštas Britų užsienio reikalų ministerijos pareigū
nas pabrėžė, nėra jokių abejonių, ar Baltijos valstybės taps 
NATO narėmis, tai tėra tik laiko klausimas.

Pasaulio Lietuvių bendruomenė Toronte organizavo
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Sekminių sąskrydis Sodyboje
Pickett’s Hill, Bordon, Hampshire

Sekmadienį, gegužės 24 d.

v*

11.00 vai. - pamaldos.
15.00 vai. - meninę programą pristatys 

‘Gimtinės’ ansamblis 
(nepilnoje sudėtyje).

DBLS CV

alo iš viso. Ši kompanija bus pagrindinė investuotoja į 
‘Mažeikių naftos’, ‘Būtingės terminalo’ ir ‘Naftotiekio’ ben
droves, kuriai žadama parduoti 33% akcijų. Tikimąsi, kad 
sutartis bus greitai pasirašyta.

konferenciją, skirtą Kanados vyriausybės požiūriui į Lietuvos Sodyba kur vyks Sekminių sąskrydis
narystę NATO aptarti. Dalyvavo 
PLB pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, Lietuvos Ambasadoriai 
NATO ir WEU - Linas Linke
vičius, JAV - Stasys Sakalauskas, 
Kanadoje - Alfonsas Eidintas, 
Jungtinėse Tautose - Oskaras 
Jucys, JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenių pirmininkai. 
Pravartu būtų panašias konfer
encijas surengti ir Europos kraš
tuose.

Šalies energetinė sistema turi 
svarbią reikšmę krašto gynybai. 
Tad džiugu, kad JAV bendrovė 
‘Williams International Com
pany’ pasiryžo investuoti į Li
etuvą 1.5 milijardo dolerių. Tai, 
tikriausiai, bus šiek tiek daugiau 
nei Lietuvoje yra užsienio kapit-
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Lietuva pasaulyje
JAV Senatas patvirtino NATO išplėtimą
VAŠINGTONAS, balandžio 30 d. JAV Senatas dau
giau nei reikiama dviejų - trečiųjų balsų dauguma 
patvirtino Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos priėmimą į 
NATO. Tuo pačiu 59 balsais prieš 41 atmetė Senatori
aus John Warner siūlomą 3 metų tolesnio plėtimo 
pristabdymą. Šie balsavimai yra esminė Prezidento Clin
ton užsienio politikos pergalė. Pasaulis ‘priartėjo, kaip 
niekad arti prie mūsų kartos svajonės įgyvendinimo: 
vieningos, demokratinės ir saugios Europos sukūrimo’, 
sakė Prezidentas prieš balsavimą.
Lietuvos Prezidentą kritikuoja ‘Wall Street JournaP 
NIUJORKAS, balandžio 27 d. Lietuvos Prezidentas dr. 
Valdas Adamkus susilaukė bene pirmosios kritikos iš 
įtakingo JAV dienraščio ‘Wall Street Journal’, pranešė 
Laisvosios Europos Radijas. Laikraštyje abejojama, ar 
šis buvęs aplinkos apsaugos agentūros administratorius 
pajėgs išspręsti krašto ekonomines problemas ir vesti 
lietuvių tautą į 21 amžių. ‘Duokite man truputį laiko’, 
sakė laikraščiui Valdas Adamkus, ‘tikiuosi gal iki šių 
metų pabaigos įgyvendinsiu kelis sumany- 
mus’.Laikraščio nuomone, Prezidentas daug kalba apie 
moralinį atgimimą, tačiau dar jam reikia paaiškinti, kaip 
jis įsivaizduoja, kad tai įvyks. ‘Jis taip pat žadėjo pri
traukti investicijų, bet prisipažįsta, kad dar nebuvo susi
tikęs nė su vienu svarbiu potencialiu užsienio investuo
toju’, rašo dienraštis.
Seimo pirmininko kompaktinis diskas -
VILNIUS, gegužės 5 d. ELTA pranešė, kad pasaulio 
muzikos prekių parduotuvėse šią savaitę pasirodė Lietu
vos Seimo Pirmininko Prof. Vytauto Landsbergio įgro- 
tas M. K. Čiurlionio kūrinių kompaktinis diskas ‘Born 
of the Human Soul’. ‘Niekas net negalėjo pagalvoti, kad 
pasaulis dar iki galo nėra pažinęs savo genijaus’, komen
tavo šį diską jį išleidusios ‘EMI Clasics’ firmos direkto
rius Richard Lyttelton, rašo ELTA. Disko viršelyje - M. 
K. Čiurlionio paveikslo ‘Pilies pasaka’ fotografija, 
pateikiama išsami informacija apie kompozitorių bei jo 
kūrybos tyrinėtoją anglų, vokiečių, lietuvių ir rusų 
kalbomis.
Skyla Krikdemų ir Koncervatorių koalicija
VILNIUS, gegužės 6 d. Ilgame posėduje, rašo ELTA, 
Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos valdyba 
rekomendavo partijos tarybai apsispręsti dėl koalicijos 
sutarties su Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriais). 
Nuspręsta klausimą atidėti iki gegužės 16 d. įvyksiančio 
partijos tarybos posėdžio ir tuomet priimti galutinį nu
tarimą. Krikdemai su konservatoriais pradėjo ginčytis 
po to, kai Ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius 
atmetė krikdemų siūlomą Egidijaus Vareikio kandi
datūrą. Ministras pirmininkas pasiūlė Prezidentui Švi
etimo ir mokslo ministru skirti ‘Vagos’ leidyklos direk
torių, žymų kultūros veikėją, poetą Kornelijų Platelį. 
Naujasis švietimo ministras, priešingai nei Vareikis, 
žada tęsti pirmtako kalbininko Prof. Zigmo Zinkeviči
aus pradėtą reformą stiprinant lietuviškumą mokyklose, 
patriotiškai auklėjant jaunuomenę.
Poetui Justinui Marcinkevičiui Herderio premija
VILNIUS, gegužės 6 d. Žymiam Lietuvos poetui 

Justinui Marcinkevičiui buvo įteikta Alfred Toepfer 
fondo 1998-ųjų metų Herderio premija. Ši 30,000 DM 
premija yra skiriama Rytų ir Vidurio bei Pietų Europos 
žymiems mokslo ir kultūros veikėjams, padedantiems 
saugoti ir ugdyti Europos kultūrinį palikimą, rašoma 
ELTOJE.
Ruošiami naujieji asmens dokumentai
VILNIUS, gegužės 6 d. Lietuvos Ministrų kabinetas 
nutarė dabartinę pasų sistemą pakeisti kortelių identi
fikavimo sistema. Pasai bus reikalingi vykstant į užsienį, 
o krašto viduje pakaks kortelės, kurios turinys bus 
beveik toks pats, kaip ir paso puslapis su fotografija.
Lietuvos Prezidentas norėtų, kad Vilnius būtų saugiausia 
pasaulio sostinė
VILNIUS, gegužės 5 d. Lietuvos Prezidentas tikisi, kad 
Vilnius taps itin saugiu miestu, rašo ELTA. ‘Prezidentas 
nori, kad Vilnius garsėtų, kaip saugiausia pasaulio 
sostinė, kur patogiai jaustųsi jo gyventojai ir miesto 
svečiai’, teigė Prezidento atstovė spaudai. Prezidentas 
su Vilniaus meru R. Paksu aptarė, ką reikėtų daryti, kad 
Vilnius taptų saugesniu. Meras teigė, kad labai svarbu į 
visuomenę integruoti asocialius asmenis, rūpintis beglo
biais vaikais, jaunimo laisvalaikiu, nedarbo mažinimu, ir 
paprasčiausiai, gatvių apšvietimu.
Prezidentas susipažįsta su Studija apie
Ginkluotąsias Pajėgas
VILNIUS, gegužės 7 d. JAV karinių ekspertų parengta 
studija teigiamai vertina Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, 
jų artėjimą prie Vakarų standartų. Taip pat pabrėžiama, 
rašo ELTA, kad Lietuvai trūksta patobulinto gynybos 
plano. Generolo majoro Henry A. Kievenaar vadovau
jama kariškių grupė studiją rengė pusę metų. Studijos 
pristatymo proga į Lietuvą susitikimui su prezidentu 
atvyko aukšta JAV Gynybos Departamento delegacija. 
Turkija remia Lietuvą
VILNIUS, Lietuvos Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis susitiko su Turkijos parlamento delegacijos 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
Parlamentinėje Asamblėjoje grupės vadovu H. Tekiu 
Enerem. Turkija patvirtino visapusišką paramą Lietuvai 
integruojantis į Europos ir transatlantinio saugumo 
struktūrą. Aptarti dvišalių santykių vystymo klausimai, 
prekybiniai ryšiai. Turkija teigė, kad verslininkams su
daro daug kliūčių vizų į Lietuvą gavimas.
Lietuva nėra įsipareigojusi uždaryti Atominę Elektrinę 
VILNIUS, gegužės 8 d. Lietuvos valstybinės atominės 
energetikos tarnyba teigia, kad Lietuva niekam nėra 
davusi pažado uždaryti Atominę elektrinę. Seimo spau
dos tarnyba paneigė spaudoje pasirodžiusius 
pranešimus, kad Lietuva įsipareigojo Europos Komisijai 
uždaryti atominę elektrinę, rašo ELTA. 1994 m. Lietu
vos Energetikos ministerija gavo 33 milijonus ekiu iš 
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko elektrinės 
saugumui padidinti.
Baltijos Asamblėja Ventspilyje
VILNIUS, gegužės 7 d. Lietuvos Seimo delegacija, 
vadovaujama Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko Mečio Laurinkaus dalyvavo Latvijos 
uostamiestyje Ventspilyje vykusioje Baltijos Asamblėjos 
XII sesijoje ir Baltijos Tarybos IV sesijoje. ‘Svarbiausia 
- naujos idėjos’, teigia Laurinkus, rašo ELTA. ‘Europos
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Sąjunga - tai nauja patirtis, naujas kelias, kuriame reikės 
bendro balso mūsų interesų gynimui’. Baltijos Asam
blėja pasmerkė Rusijos kišimąsi į Latvijos vidaus 
reikalus.
Lietuvos Užsienio reikalų ministras viešės Vokietijoje 
VILNIUS, balandžio 30 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos 
Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas skaitys 
vieną svarbiausių pranešimų parlamentinėje konferenci
joje Liubeke, Vokietijoje, rugsėjo pradžioje, kurioje bus 
svarstomi Baltijos jūros valstybių bendradarbiavimo 
reikalai. Daugiausiai šioje konferencijoje bus ap
tariama, kokią įtaką Baltijos jūros regionui padarė Liuk
semburgo viršūnių susitikimas.
11 Partnerystės Taikos labui narių pratybos Danijoje 
BRIUSELIS, gegužės 11d. Daugiau nei 3,000 17 valsty
bių armijų, aviacijų ir jūrų laivynų pajėgų karių, pirmą 
kartą dalyvaujant net gi Rusijos sausumos pajėgoms, 30 
lėktuvų ir 30 laivų žais karines pratybas 
‘Bendradarbiavimo Jaguaras 98’ Danijoje 1998 m. 
gegužės 18 - 29 d., pranešė NATO spaudos atstovas. 
Dalyvaus 11 Partnerystės taikos labui kraštų ir 6 NATO 
nariai: Austrija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Latvija, Li
etuva, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Rusija, Švedija, 
Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos. Praty
boms vadovaus Jungtinių Pajėgų prie Baltijos Būstinės 
Vadas (HQ BALTAP) Viceadmirolas Knud Borck 
(Danija).
Europos rekonstrukcijos ir vystymo bankas apie Baltijos 
valstybes
RYGA, gegužės 12 d. Europos rekonstrukcijos ir 
vystymo bankas numato 5.5 % ekonomikos augimą Es
tijoje 1998-aisiais, palyginus su 10 % praėjusiais metais, 
pranešė Laisvosios Europos radijas. Latvija, laukiama 
išlaikyti 6 % augimą, pasiektą praėjusiais metais, o 
Lietuvos ekonomika, manoma sulėtės nuo 5.7 % iki 5.5 
%. Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko ataskaita 
buvo pateikta banko metiniame susirinkime.
Estija ir JAV pradės ekonomines derybas
TALINAS, gegužės 11 d. Estijos ir JAV pradės taip 
vadinamas ekonomines konsultacijas, numatytas JAV - 
Baltijos valstybių chartoje, pranešė Laisvosios Europos 
radijas. Taip pat numatomos Estijos derybos su 
Pasaulio Prekybos Organizacija, norint tapti pilnateisi
ais Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organi
zacijų nariais. Estija bus pirmoji iš Baltijos val
stybių, pradedanti ekonomines konsultacijas su 
JAV.
Latvijos parlamentas balsuoja už mirties bausmę 
RYGA, gegužės 11d. Ignoruodamas Prezidento 
Gunčio Ulmanio prašymą, Latvijos parlamentas 
per trečiąjį skaitymą balsavo už mirties bausmės 
išlaikymą. Latvijos vidaus reikalų ministras 
Valdis Birkavs kritikavo minėtą veiksmą, 
teigdamas, kad Latvija nežengė pragmatiško 
žingsnio Europos Sąjungos link. Nors Europos 
Sąjunga ir nereikalauja mirties bausmės 
panaikinimo, kaip vienos iš sąlygų dėl įstojimo, 
Latvija, įstodama į Europos Tarybą 1955-aisiais, 
pasižadėjo mirties bausmės atsisakyti.

IPWBUMSĮPfiiBH
Žydė gina Lileikį
DENVERIS, gegužės 11d. Shifra Grodnikaitė, viena iš 
Aleksandro Lileikio bylos liudininkų, teigia, kad 
Lileikis nebuvo žmogžudys, ar nusikaltėlis. 
‘Aleksandras Lileikis išgelbėjo man gyvybę, pats 
rizikuodamas savo gyvybe’, teigia Grodnikaitė, kuri 
buvo areštuota Vilniuje vokiečių okupacijos pradžioje ir 
dabar gyvena Denveryje. Žinodamas apie jos žydišką 
kilmę, jis sukūrė išgalvotą istoriją, kad Grodnikaitė yra 
neteisėta kunigo dukra. Lileikio teismas kovo pabaigoje 
buvo atidėtas, kol bus gauti Grodnikaitės ir kito liu
dininko parodymai.
Baltijos kraštų vyskupų pasitarimas
VILNIUS, gegužės 4 d. Vilniuje įvyko Baltijos valstybių 
Katalikų Bažnyčios vyskupų pasitarimas. Vyskupų 
pokalbio tema - ‘Katalikų Bažnyčios Baltijos šalyse 
pasirengimas 2000 metų jubiliejui’, rašo ELTA.
Ruošiamas žinynas apie iškiliuosius lietuvius
VILNIUS, gegužės 5 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla planuoja išleisti encik
lopedinį užsienio lietuvių biografijų žinyną. Jau pradė
tas leisti pirmasis tomas ‘JAV lietuviai’. Biografijos 
apims visus žemynus. Sovietinėje Lietuvoje užsienio 
lietuvių veikla buvo slepiama, jų knygos užrakintos spe
cialiose saugyklose. Pirmąjį žinyno tomą leidykla 
padovanojo Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovui 
Lietuvoje Gabrieliui Žemkalniui. Jis džiaugėsi dideliu 
darbu ir ragino, nors žinyne pagrindinę vietą užima 
išeiviai apsigyvenę užsienyje po Antrojo pasaulinio 
karo, nepamiršti ir senieji emigrantai.
Didėja pensija
VILNIUS, gegužės 4 d. Nuo gegužės 1-osios d. senatvės 
pensija Lietuvoje padidėjo 13 Lt. ir 14 cnt. ir bus 284 Lt. 
27 cnt, praneša ELTA. Iš viso Lietuva šiam padidėjimui 
turės skirti 10.5 milijonų litų kas mėnesį. Iš viso gegužės 
mėnesį Lietuvos pensininkams yra išmokama 270 mili- 
jonų litų.
Lietuvoje gimė ketvertukas
VILNIUS, balandžio 30 d. Vilniaus universitetinėje 
klinikoje vilnietė jauna mamytė V. L., kurios pavardės 
ELTA nepraneša, pagimdė ketvertuką. Vaikučiai ir 
mama yra geroje gydytojų priežiūroje.

Parengė Darius Furnionavičius
Paskutiniame Direktorių Valdybos posėdyje prieš suvažiavimą
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Teisingumo reikia ne dėt keršto
Jonas Kronkaitis

kaip anksčiau prof. V.Landsbergis ir A.Stasiškis.
Manyčiau, turėtume labiau susirūpinti okupacijos 

laikų valdininkų veikla, nors jų bendradarbiavimo su
Grįžau iš JAV, norėdamas prisidėti prie Lietuvos 
atkuriamojo darbo. Visą laiką matau daugybę trūkumų, 
jaučiu nepasitenkinimą lėtai vykstančia pažanga. 
Neužtenka septynių savaitės dienų net pačioms svar
biausioms užduotims atlikti, o kai kas, pvz., iš JAV 
sugrįžęs lietuvis, Seimo narys daktaras K. Bobelis veltui 
eikvoja ne tik savo, bet ir kitų pareigūnų laiką, valkio
damas ‘Marijos’ šmėklą. Esu įsitikinęs, kad tai tik atneša 
žalą Lietuvai ir nepuošia į Lietuvą sugrįžusių tautiečių.

Kaip buvo rašyta spaudoje, p. K. Bobelis žadėjo 
pateikti ‘Marijos’ originalius dokumentus Prezidentui p. 
V. Adamkui, tarytum nežinotų, jog tokias bylas na
grinėja ne Prezidentas. Tai patvirtino ir Prezidento at
stovė spaudai.

Šią bylą jau tyrė Generalinė prokuratūra, tačiau nieko 
nerado. Valstybės saugumo departamento generalinis 
direktorius netiki, kad p. K. Bobelio spaudos konferen
cijoje parodyti dokumentai yra agento byla. Premjeras 
G. Vagnorius teigia, kad tokia ‘raganų medžioklė’ gali 
būti naudinga sovietų represinių struktūrų kadrams, 
kurie okupacijos laikais persekiojo tūkstančius nekaltų 
žmonių. Drįstu teigti, jog jie tai daro ir dabar.

Panagrinėjus situaciją, peršasi išvados, visiškai 
priešingos negu anų laikų kadrinių darbuotojų, kuriuos 
paminėjo Premjeras, peršamoms mintims.

Kas prie KGB bylų priėjo ir kas jas išvogė? Kodėl tik 
dabar pasirodė ‘Marijos’ byla? Kas tie turtuoliai, kurie 
tokias bylas galėjo nusipirkti? Kaip jie tą turtą įsigijo? 
Kokiam tikslui jie ‘pirko’ tokias bylas? Kiek tokių bylų 
yra ir kieno rankose? Gal ši neaiški ‘Marijos’ byla yra 
panaudota asmens, kurio neįmanoma nei papirkti, nei 
suklaidinti šantažui? Jei taip, visai įmanoma, kad tas 
asmuo sąžiningai dirba Lietuvos labui, nepaisant įvairi
ausių kliūčių, kurias sukuria buvusių struktūrų kadrai.

Pažįstu L. Andrikienę ir drįstu teigti, jog tai darbšti, 
sumani, dorai ir teisingai atstovaujanti valstybės intere
sams moteris. Iš užsienio ambasadorių ir kitų svetim
taučių girdėjau tik gerus atsiliepimus apie jos darbus, 
todėl nenustebau, kad ji tapo piktnaudžiautojų taikiniu, 

okupaciniu režimu bylų nėra ir, ko gero, nebus surasta. 
Bet mes patys puikiai žinome, kad didelė dalis tautiečių 
buvo pasmerkti mirti ar ištremti okupantų agentų ir 
kolaborantų, kurie ir dabar gyvena tarp mūsų, pastan
gomis. Paklauskime kunigo Svarinsko ar sesulės Nijolės 
Sadūnaitės, kas buvo jų persekiotojai, ir pradėkime 
ieškoti teisingumo, ne dėl keršto, o kad išdavystė 
nepasikartotų.
Jonas Kronkaitis yra Krašto apsaugos Viceministras 
Lietuvos Aidas, 1998 04 29

Sveikinimas Lietuvai
Javier Solana
Šiandien mums yra didelė garbė Šiaurės Atlanto Tary
boje pasveikinti Lietuvos Prezidentą poną Valdą 
Adamkų, dalyvaujantį Intesyvaus Dialogo struktūroje. 
Aš norėčiau Jus pasveikinti su neperseniausiu Jūsų 
išrinkimu Lietuvos Respublikos prezidentu. Aš esu 
tikras, kad Jūsų prezidentavimo laikotarpiu Lietuvos 
santykiai su NATO ir toliau klestės.

Lietuva įrodė esąs vertingas Partneris mūsų ben
dradarbiavimo sumanymuose, prisidėdama sukuriant ir 
toliau įgyvendinant Euro-Atlantinės Partnerystės 
Tarybą, reikšmingai dalyvaudama Partnerystėje Taikos 
Labui. Neperseniausia Lietuvos iniciatyva painformuoti 
kitus Euro-Atlantinės partnerystės kraštus apie regioninį 
bendradarbiavimą Baltijos Jūros regione buvo labai 
savalaikė ir laukiama. Lietuvos prisidėjimas prie taikos 
sukūrimo buvusioje Jugoslavijoje taip pat rodo jos stiprų 
Europinį pašaukimą ir jos norą prisidėti prie saugumo 
iššūkių, su kuriais mes šiandien susiduriame Europoje 
išsprendimo.

Šios dienos dialogas remiasi šešiomis Individualaus 
Dialogo sesijomis, kurios buvo turimos su Lietuva per 
pastaruosius dvejus metus. Per dialogą ir Ambasadori
aus Linkevičiaus ir jo korpuso pastangas mes gavome 
žymiai aiškesnį Lietuvos pastangų supratimą politinėje ir 
karinėje sferose ir mes laukiame šiandien gauti dar dau
giau informacijos ir per sekančius Intensyvaus Dialogo
susitikimus su NATO Komanda.

NATO valstybių ir vyriausybių vadovai Madrido 
viršūnių susitikime įsipareigojo, kad 
Sąjungininkai liks atviri tolimesnių narių 
priėmimui, sutinkamai su Vašingtono Sutarties 
10 straipsniu ir požiūriu išsakytu Madrido 
viršūnių susitikimo deklaracijos 8 paragrafe. Ši 
dialogo sesija yra mūsų įsipareigojimo tęsti 
NATO atvirumą patvirtinimas.
Prezidente Adamkau, dar kartą sveikinu Jus. 0 

dabar norėčiau pakviesti keletą žodžių tarti 
einantį Tarybos Seniūno pareigas Ambasadorių 
von Richthofen.
Dr. Javier Solanos yra NATO Generalinis Sekretorius ir 
Siaurės Atlanto Tarybos Pirmininkas. Kalba pasakyta ati
darant Siaurės Atlanto Tarybos posėdį, dalyvaujant Lietu
vos Prezidentui Valdui Adamkui ir Lenkijos, Čekijos bei 
Vengrijos atstovams 1998 m. balandžio 23 d.

Iš anglų kalbos vertė Darius Furmonavičius

Revizijos komisija tikrina DBLS knygas:
L. Timmins, J. Kvietelaitis, S. Starka

■ •?:
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Lenkijos žlugimas (tęsinys)
‘Kaip man atrodo, Baltijos valstybės ir Li
etuva 1939 m. Europos karinę padėtį vertino 
neblaiviai, rašo pik. L. Mitkiewicz. Jiems 
atrodė, kad viskas pasibaigs Lenkijos 
padalinimu, Čekoslovakijos užėmimu, 
mažais pasikeitimais Rumunijoje ir Bulgari
joje. Baltijos valstybėse viskas liks ‘po 
staremu’ -’kaip ir seniau’, tik aišku, su SSSR 
protektoratu. Lietuva tikėjosi po Vilniaus ir 
Vilniaus krašto antrojo atgavimo (pirmas 
buvo 1920 m. liepos mėn.) ir ateityje likti ne 
Lenkijos, bet SSSR, tiksliau pasakius - Gudi
jos SSR kaimyne. 1939 m. pabaigoje Lenki
jos valstybės reikšmė Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje buvo lygi nuliui, nors lenkai turėjo 
daug simpatijų tų valstybių visuomenėje.

Jurbarko delegacija supažindinama su kompiuterine įranga ir Interneto 
panaudojimu Vale of Glamorgan savivaldybėje

‘Mano atmintyje pasiliko viena charakteringa 
akimirka, puikiai atvaizduojanti vienos sferos nuo
taikas, atgavus Vilnių’ - rašo pik. L. Mitkiewizc. 
‘Nuėjome su žmona atsisveikinti su mūsų šei
mininkais, miela ir širdinga mjr. Bandžiaus šeima. Jis 
buvo gimęs Vilniuje, žmona nuo Švenčionių. Abu 
kalbėjo rusiškai ir tikrai lenkiškai, bet ne su mumis. 
Atsisveikinant ponia Bandžiuvienė apsiverkė, tačiau, 
šluostydama nosinaite ašaras, neišlaikė ir pasakė: a 
vsiož Vilno tiepier budiet naše’ (‘Ir visgi Vilnius dabar 
bus mūsų’ - K.B.). Aš tylėjau, nenorėdamas kalbėti 
politiniais reikalais. Tačiau Stefa (pik. L.M. žmona - 
K.B.) tuoj pat rusiškai atrėžė: ‘nu koniešno, cenoj 
vašei nezavisimosti! (‘Žinoma, jūsų nepriklausomybės 
kaina’ - K.B.). Ponia Bandžiuvienė pažiūrėjo į mus 
kaip į nepilnapročius. Ji neįsivaizdavo, kritus Lenkijai, 
tragiškos Lietuvos padėties.’

Lenkijos vyriausybės protesto nota, kurią min. Pr. 
Chorvat įteikė Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje 
teigė, kad Lietuva, užimdama Lenkijos žemę, palietė 
Žečpospolitos suverenias teises.

Po dviejų dienų, spalio 14 d. min. Pr. Chorvat gavo 
Lietuvos vyriausybės atsakymą su URM ministro J. 
Urbšio parašu. Rašte sakoma, kad Vilnius yra 

Jurbarkiečiai Brecon kalnuose Valijoje

sudedamoji Lietuvos valstybės dalis ir jos sostinė. Ir 
kas svarbiausia - Lietuvos vyriausybė nepripažįsta 
Lenkijos vyriausybės Paryžiuje, kadangi Lenkija, kaip 
valstybė, nustojo egzistavusi 1938 m. rugsėjo 18 d. 
Nepaisant šio teiginio, raštas dar buvo užbaigtas 
sakiniu, tvirtinančiu, kad Lenkijos vyriausybės protes
tas neturi jokio pagrindo.

‘Lietuvių rašto įteikime (jį įteikė eilinis pasi
untinys), nei iš ministro J. Urbšio, nei iš kitų 
pareigūnų nesusilaukta jokių paaiškinimų , kurių taip 
tikėjosi Lenkijos pasiuntinybė Kaune. Protesto žen- 
klan nutarėme apleisti Kauną.’

‘Pasirašius sutartį Maskvoje, stebėjau demon
strantų mases Kauno gatvėse, džiaugsmą ir entuzi
azmą, padovanojus jiems Vilnių.’
‘ Ypatingai skaudžiai mano širdį palietė gen. 
Nagevičiaus kalba viešoje demonstracijoje prie Karo 
muziejaus, kada tragiškose lenkams dienose jis įžeidė 
paniekinamais žodžiais lenkų tautą. Gen. Nagevičius 
(jo kalba buvo perduodama per garsiakalbius) sakė, 
kad išdidūs, nerūpestingi ir gudragalviai lenkai dar 
taip neseniai norėjo atimti Kauną, šaukdami Varšu
vos gatvėse ‘marš. Smigly - vesk mus į Kauną!’ Šian
dien tie patys lenkai Lietuvoje, kaip pabėgėliai, 

verkšlena ir elgetauja, prašydami riekės 
duonos, batų, stogo virš galvos. Vienok, 
mes žinojome geriau nei lietuviai, kokia 
yra tikroji Lietuvos padėtis, aiškiai 
matėme, kokia tamsi ateitis laukia lietu
vių, jeigu nebus išlaisvinta Lenkija.’
‘Lietuvos vyriausybės atsakymas, nepri

pažįstant teisėtos Lenkijos vyriausybės 
rodė, kad tolimesnis Lenkijos pasiuntiny
bės egzistavimas Kaune tampa bepras
mis. Sekantis Lietuvos žingsnis bus diplo- 

. matinių teisių pasiuntinybės darbuoto
jams atėmimas. Jų jau neteko pasiuntiny
bės Latvijoje ir Estijoje (juk tos valstybės 
palaikė labai gerus santykius su Lenkija 
-K.B.). Be to, Lietuvos valstybė tuo aktu
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solidariai veikė su tom valstybėm, kurios pasauliui 
skelbė, kad Lenkija nustojo egzistavusi. O tos valsty
bės buvo IlI-asis Reichas ir Sovietų Sąjunga.’

‘Prieš apleidžiant mums Kauną pas min. Pr. Chor
vatą apsilankė URM referentas lenkų reikalams p. 
Mačiulis, neminėdamas nė vienu žodžiu Lietuvos vyr
iausybės rašto į lenkų notą ir nemėgindamas išaiškinti 
mūsų teritorijos užėmimo. Tiesa, p. Mačiulis mėgino 
‘pusžodžiais’ įtikinti Pr. Chorvatą ir mane, kad 
bereikalingai apleidžiame Kauną. Tačiau tas buvo tik 
‘pro forma’.

‘Apleidžiant Kauną niekas iš lietuvių neatvyko su 
mumis atsisveikinti, niekas nepasirodė iš URM, gen
eralinio Lietuvos štabo. Atėjo į pasiuntinybę pas
pausti mums rankos ir palinkėti laimingos kelionės 
tik D. Britanijos ir Prancūzijos pasiuntiniai p. p. Pre
ston ir Dulong. Jie ir karininkas Pichon daug mums 
padėjo evakuojant karius, be jokių apribojimų išduo
dami vizas į Prancūziją.’

‘Nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 15 d. pasus ir prancūz
iškas bei angliškas vizas gavo per 400 karių. Apie 150 
jau apleido Kauną. Tai tik maža dalis, nes visoje 
Lietuvoje buvo apie 15 tūkst. kareivių ir 3 tūkst. 
karininkų. Lietuvos geografinė padėtis neleido laisvai 
vykdyti evakuacijos. Sienos buvo saugojamos vok
iečių, o per Švediją galima buvo evakuoti tik turinčius 
visus reikalingus dokumentus. Sunkiausiu per
sikėlimu punktu buvo Ryga (gera Varšuvos draugė! - 
K.B.).’

‘Tuo tarpu Lietuvoje tauta ir vyriausybė buvo pilna 
pasitikėjimo, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos ateitis 

labai plačiai atsakyti į pik. Mitkiewizciaus sampro
tavimus. Tačiau pasistengsiu trumpai. Vilniaus 
klausimu lietuviškoje išeivijos spaudoje buvo daug 
rašyta ir rašoma, o apie Vilniaus lietuvių golgotos kelią 
nušviečia J. Cicėno ‘Vilnius tarp audrų’, M. Biržiškos 
prisiminimai ir kt.

Mačiau paskutines Lenkijos nepriklausomybės dienas ir 
valandas, pergyvenau Lietuvos kariuomenės įžygiavimą į 
Gedimino miestą, pažinau tuometines ‘tuteišų’, sulenkėjusią 
lietuvių ir atbėgėlių nuotaikas.

KB.

- Jonai, paskolink man penkis svarus. Atiduosiu, kai 
gausiu sekančią algą.

- Kada tu ją gausi?
- Negaliu tikrai pasakyti. Šiuo metu esu bedarbis.

* * *
- Girdėjau, kad nustojai rūkyti?
- Nevisiškai... Pradėjau tik pirmą stadiją...
- Nesuprantu. Ką tai reiškia?
- Reiškia, kad vis dar rūkau, tik pats nebeperku rūkalų, 

palaikau kitiems kompaniją...
* * *

Vyras grįžta vėlai namo:
- Brangioji, ik... negalėjau anksčiau, ik... buvo alaus gė

rimo varžybos, ik...
- Gerai, gerai, neaiškink. Sakyk, kas laimėjo antrą vietą?

***
Kalbasi du draugeliai:

> - Žinai, nutariau skirtis su žmona. Per paskutinius šešis 
mėnesius ji neištarė nė žodžio.

- Gerai pagalvok, bičiuli... Tokių žmonų labai sunku 
rasti...

saugi. 1939 m. lapkričio 
mėn įžygiavus į Vilnių 
(neteisingai - K.B. - spalio 
28 d.) jie čia daugiausia 
rado lenkus ir žydus. Li
etuvių buvo nežymus 
nuošimtis. Tenka ap
gailestauti, kad Lietuvos 
vyriausybė taikė labai 
klaidingą politiką Vilniaus 
lenkų atžvilgiu. Lietuviai, 
iš gaunamų pranešimų, 
Vilniuje ir Žečpospolitos 
žemėse vykdo ekstrem
istinę šovinistinę politiką 
lenkų atžvilgiu, įsitikinę, 
kad ir karui pasibaigus, 
šios žemės liks jų 
valdžioje’.

Paruošė K. Baronas 
Prierašas
Esu gimęs ir augęs lenkų, 
okupuotame Vilniuje, tad 
kaip vietinis, o ne atvykėlis 
iš Varšuvos, Krokuvos ar kt. 
Lenkijos vietovių, galėčiau
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Pasaulio lietuvių 
bendruomenėje 
Lietuva
Skriaudžiama lietuviška mokykla
Julius Aukštaitis, ‘Vilnijos’ draugijos 
Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas, 
‘Tėviškės žiburiuose’ rašo apie 
Šalčininkų rajono gyvenvietę - Butri
monys.
Butrimonys - 3 km nuo Gudijos 
sienos, seniūnijos centras, 437 
gyventojai (1989 m.). Ambulatorija, 
rusiška-lenkiška vidurinė mokykla, 
biblioteka, kultūros namai, medinė 
šventovė

1944 m. lietuvių kalba buvo už
drausta šventovėje lenkų Armijos krajovos 
dalinių, kurie po karo terorizavo lietuvius.
Lietuvių kalba buvo niekinama ne tik lenkų, bet 

ir sovietų valdininkų. Šeštojo dešimtmečio metu 
buvo uždaryta Butrimonių lietuviška septynmetė 
mokykla, o jos vietoje išaugo lenkų-rusų vidurinė 
mokykla.

Šiuo metu daugiau kaip pusė kitakalbių savo 
vaikus nori leisti į lietuviškas mokyklas, tačiau tam 
prieštarauja Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savi
valdybių autonomininkai, neskirdami lėšų nau
joms besikuriančioms lietuviškoms mokykloms. 
Vilniaus apskrities admininstracija ėmėsi inici
atyvos ir Šalčininkų rajone įsteigė 7 pradžios 
mokyklėles. Atėjusių mokytis į lietuviškas klases 
būtų daugiau, tačiau lenkiškieji autonomininkai 
griebėsi kraštutinių priemonių, kad tėvai neleistų

Jurbarko delegacija prie Duffryn rūmų Glamorgane

Glamorgano savivaldybės pirmininkas F. Johnson neatgauna 
kvapo paragavęs lietuviško ‘Suktinio’. Salia nuotraukoje - Jurbarko 

meras A. Zairys

vaikų į lietuvišką mokyklą. Pav., už tai, kad Bar
bara Jurgo leido savo dukrą į lietuvišką klasę 
buvo atleista iš darbo mokyklos valgykloje. 
Panašūs grasinimai buvo pateikti ir kitiems tė
vams.

Kas sutramdys savivaliautojus Lietuvos valsty
bėje? Šiandieną į šį klausimą atsakymo neturime. 
Tuo tarpu mokyklėlė įrengta ‘spartiškai’: sienos 
plikos, nei paveikslų, nei žemėlapių, nėra net 
pakabėlių vaikų drabužėliams...

Mokytoja Daiva Šakėnienė džiaugiasi, kad 
vaikai jau ją supranta, nors lietuviškai kalbėti dar 
negali. Mokytoja labai laukia savo pastogės. 
Mokykla šiuo metu glaudžiasi vienoje iš 
lenkiškos-rusiškos vidurinės mokyklos klasių. Li
etuviškoji mokykla ateinančiais mokslo metais

įsikurs buvusioje 
gyvenvietės val
gykloje, kurią 
dabar apskrities 
administ racij a 
pertvarko. Laukia 
šios mokyklos ir 
tėvai, -Worintys 
leisti vaikus į lietu
viškas klases.
Jeigu kas' ištiestų 
paramos £ ranką 
šiai mokyklėlei, 
jos adresu: Butri
monių Jie tu viską 
pradžios fiiokykla, 
Butrimonys, 
Šalčininkų ra
jonas, Lithuania.
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Po Draugystės sutarties pasirašymo Glemorgano savivaldybėje

tas Chicagos

Anglijos lietuvių klubas 
Chicagoje
1998 m. vasario 20 d. ‘Draugo" laikraš
tyje buvo patalpinti J. Alkio ir St. Kas
paro rašiniai apie DBLS nesutarimus. 
Sunku buvo orientuotis kas ten vyksta. 
Užklausiau Boltono veikėją H. 
Vaineikį, prašydamas suteikti daugiau 
informacijos, nes ‘Europos lietuvį.’ 
pradėjus leisti Lietuvoje, mūsų ryšiai 
su Londonu nutrūko.

H. Vaineikis pranešė, kad ‘EL’ vėl 
leidžiamas Londone, jo dėka Anglijos 
lietuvių klubas vėl gauna šį laikraštį.

Redaktorius E. Šova, prisiųsdamas 
pirmus ‘EL’ numerius užklausė - kas 
lietuvių klubas?

Anglijoje gyvenusieji lietuviai 1960 m. surengė 
pobūvį. Atsilankė daug žmonių. A. Kaulėnas paprašė 
pakelti rankas, kurie gyveno Anglijoje. Pakeltų rankų 
buvo tiek daug, kad neįmanoma buvo suskaityti. 
Pasiūlius steigti klubą, buvo entuziastingai pritarta. 
Po metų buvo įsteigtas Anglijoje gyvenusių lietuvių 
klubas Chicagoje.

Prasidėjus klubo veiklai, iš pobūvių ir gegužinių 
gautas pelnas buvo skirstomas pašalpoms ligoniams ir 
kitiems lietuviškiems reikalams.

Renginių būdavo daug.
1968 m. buvo surengtas literatūros vakaras. Buvo 

pakviesti Anglijoje gyvenę rašytojai, menininkai. 
Renginyje dalyvavo kun. J. Kuzmickas-Gailius, po
etas Vladas Šlaitas, dainininkė Janina Liustikaitė iš 
Londono, rašytojas Romualdas 
Halifaxo.

1972 m. 
dailininkų 
Bugailiškis,
Jokūbaitis iš Londono.

Stambesnės aukos: $1100 Lietuvių fondui, $1000 

Giedraitis-Spalis iš

suruošta jungtinė
paroda. Dalyvavo

Genovaitė Grigaravičiūtė ir Vincas

Anglijos lietuvių 
dailininkai Petras

klubas Chicagoje. Klubo pirmininkas - Justinas Šid
lauskas.

Daugiausia pasižymėjo Kazimieras Rožanskas, 
anksčiau gyvenęs Nottinghame. Jis ne tik tvarko 
klubo finansinius reikalus, bet ir mecenuoja už Lietu
vos ribų veikiančių lietuviškų mokyklų rašinių 
konkursą - $1000, prieš porą metų finansavo pamin
klo žuvusiems Lietuvos partizanams pastatymą. Labai 
darbšti Eva Paulauskienė, gyvenusi Bradfordo 
apylinkėje, kuri vadovauja ir daug dirba ruošiant 
įvairius renginius, bei pobūvius: Motinos dienos 
jnjnęjimgs, įvairios gegužinės. E. Paulauskienė dirba 
įvairiose organizacijose.

Liūdime prieš metus amžinybėn iškeliavusio Ana
tolijaus Lako, anksčiau gyvenusio Bradforde. Jis ne 
tik suruošė menininkų parodą ir literatūros vakarą, 
bet ir išleido klubo 20, 25 ir 30-ies metų veiklos 
jubiliejinius leidinius. Suruošdavo ir pravesdavo 
Motinos dienos minėjimus ir visur, kur reikdavo 
meniškos rankos pagalbos.

Dabartiniu metu veikla šiek tiek sumažėjusi, bet 
klubas, turintis 112 narių yra stiprus, veiklus ir 
pasiryžęs ilgai gyvuoti.

Vladas Paliulionis
D. Britanijos Lietuvių
knygai, parama Jaunimo Iš Anglijos atvykusi Chicagon pionierių trejukė: B. Paliulis, S. Matulis ir Kazys Rožanskas 1960 m.
centrui, ALTAI, litu
anistinėms mokyk
loms, spaudai, radijui 
ir kt. lietuviškiems 
reikalams.

Vienu metu 
Chicagoje veikė du to 
paties tikslo siekiantys 
klubai - Anglijos ir 
Britanijos. 1974 m. 
klubų pirmininkams 
Justinui Šidlauskui ir 
Pranui Rumšai pa
sisekė klubus su
vienyti. Dabar jis vadi
nasi Anglijos lietuvių
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Aukos ‘Europos lietuviui’
J. Evatt-Kvietelaitis - £19. Nuoširdus ačiū.
Korektūros klaidos
‘Europos lietuvio" Nr. 9 išspausdintame straipsnyje ‘Kas iš
liko apie Tėvynės apsaugos rinktinę?" Sedos kautynių data 
turi būti 1944 m. spalio 7 d., o ne 1994 m. spalio 2 d.

Tos skilties priešpaskutinė pastraipa pradedama ‘Kai 
paskaitai sąrašus, tai nematyti...", o turėtų būti ‘Kai paskaitai 
sąrašus, tai matyti..."

DBLS Derby skyriaus valdyba:
M. Žemaitienė, B. Levinskienė, G. Zinkienė, B. Jakštys, J.
Levinskas, J. Maslauskas, A. Tirevičius.

VI. Žemaičio nuotr.

Kronika
Derby
Sveikinimai motinoms
Gražiausiame gegužės mėnesyje, kai gamta pasipuošusi 
žiedais ir žalumynais, pagarba ir padėka skiriama brangiai 
Motinai - Motinai gyvybės davėjai.

Gegužės 10 d., sekmadienį, DBLS Derby skyrius organi
zavo Motinos dienos minėjimą. Ta proga į Ukrainiečių 
klubą susirinko gausus būrelis brangių lietuvių motinų ir 
svečių, ne tik iš Derby, bet ir iš tolimesnių apylinkių. Daly
vavo DBLS atstovas D. Furmonavičius su žmona ir dukrele.

DBLS Derby sk. pirm. J. Levinskas, pradėjęs minėjimą 
pasveikino skyriaus vardu motinas ir visus šventės dalyvius. 
Po to žodį tarti buvo pakviestas J. Maslauskas. Savo žodyje 
jis paminėjo, kad Motinos diena minima ne tik prie Nemuno 
krantų, bet ir išeivijoje. Šios garbingos šventės proga, pirmi
ausia skyriaus valdybos, narių ir skautaujančio jaunimo 
vardu, jis nuoširdžiai pasveikino visas brangias motinas ir 
močiutes, susirinkusias į minėjimą Derbyje, likusias namu

ose, Lietuvoje, Sibire. Jis palinkėjo visoms sveikatos ir 
laimės toliau skleisti motinišką meilę šeimose, auklėjant 
jaunimą.

Tris tautinių spalvų žvagutes uždegti buvo pakviesta A. 
Ramonienė. Pirmąją žvakutę uždegusi Ona Jesevičiūtė, 
padeklamavo ‘Mintys apie mamą". Antrąją žvakutę uždegė 
B. Levinskienė, trečiąją - M. Tirevičienė. J. Maslauskas 
priminė, kai žvakučių šviesoje, mintimis nuklysime į 
gimtąją šalį, sujungę širdis ir mintis su mūsų tautos 
kaminu, visi kartu pareikšime gilią pagarbą ir meilę gyvajai 
Motinai ir Močiutei.

Iškeliavusioms amžinybėn motinoms ir močiutėms pa
garbiai lenkime galvas, susikaupimu pagerbkime-^visas. Po 
tylos ir susikaupimo J. Maslauskas priminė kaip lietuviai 
gerbė motinas. Joms pavadinti turime apie 80 žodžių, 
pavyzdžiui, mama, močiutė, mamytė, motinėlė ir daug kitų. 
Priminė pokario ir okupacijos laikotarpį, kai Motinos 
kovojo, kentėjo kartu su savo vaikais. Nepalūžo Motina po 
sunkia našta, vis naktimis meldė Aukščiausią. Deja, ne 
visos jos sulaukė Lietuvos atgimimo.

DBLS Derby sk. pirm. J. Levinskas padėkojo kalbėtojui. 
Šventiškas Motinų pagerbimas baigtas ‘Lietuva Tėvyne 
mūsų..."

J. Maslauskas plačiai papasakojo apie DBLS ir LNB 
suvažiavimą ir nutarimus, talkinant J. Levinskui ir A. Tire- 
vičiui. Įvyko ir diskusinis pasitarimas, skyriaus išvykos į 
Lietuvos Respublikos ambasadą bei Lietuvių namus Lon
done tema.

Kaip visuomet, dosniųjų narių ir svečių aukotų daiktų 
dėka B. Levinskienė, talkinant svečiams iš Mansfieldo V. 
Barauskienei ir kitiems, pravedė loteriją Laimė aplankė 
visus.

Ilgų metų A. ir M. Tirevičių dėka,kurie kasmet pobūvių 
metu pavaišina jų paruoštais gėrimais ir užkandžiais, buvo 
pabendrauta gražiame lietuviškame ratelyje. J. Levinskas 
visiems išreiškė nuoširdžią padėką už prizus loterijai ir 
malonų dalyvavimą.

DBLS Derby sk. valdyba, pasinaudodama proga, A. ir 
M. Tirevičių namuose pasitarė dėl tolimesnės veiklos. 
Šeimos ir valdybos ratelyje buvo pažymėtas A. Tirevičiaus 
72 m. gimtadienis.

Nutarta rugsėjo 6 d. paminėti Tautos švente vėl 
Ukrainiečių klubo patalpose. O norintieji dalyvauti 
išvykoje į Lietuvos Respublikos ambasadą ir Lietuvių na
mus Londone, prašomi skubiai užsirašyti pas A. Tirevičių: 
13 Brampton Close, Silver Hill Estate, Micklover,Derby 
DE23 5QJ. Išvyka numatyta birželio 9 arba 10 dienomis.

J. Maslauskas
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keturis Nr. * 10 a 1998 m. gegužė

Kronika
Bradfordas
Motinos dienos minėjimas
Motina visur ir visais laikais buvo garbinama kaip gyvybės 
nešėja, kenčianti ir mylinti rūpintoja bei globėja. Ta globa ir 
jos teisių apsauga užtikrinama visų kultūringų tautų įstaty
muose.

Prieškarinėje nepriklausomoje Lietuvoje Motinos diena 
pradėta švęsti nuo 1929 m., pirmąjį gegužės sekmadienį. Tą 
dieną buvo rengiami iškilmingi minėjimai. Ypatingai moti
nos buvo pagerbtos 1930 metais, prisimenant Lietuvos val
dovo Vytauto Didžiojo motiną Birutę. Šeimos ratelyje, 
Motinos diena buvo itin svarbi padėkos diena, už nemigo 
naktis ir širdies šilumą.

Motinos diena niekada nepamirštama ir užsienio lietuvių 
bendruomenėse.

Gegužės 3 d., sekmadienį, St. Patricko bažnyčioje kun. V. 
Kamaitis aukojo šv. Mišias mamytėms, pasakė jų garbei 
pamokslą. Pamaldų metu viešnia iš Nottinghamo V. Gaspe- 
rienė iškilmingai pagiedojo dvi giesmes, vargonavo Julie 
Horwill.

Po pamaldų visi skubėjo į lietuvių klubą. Čia, savo lietu
viškuose namuose, galėjo atsigaivinti gėrimais iš baro ir 
pabendrauti su draugais bei pažįstamais. Kun. V. Kamaitis 
ir svečiai iš toliau buvo pakviesti prie šiltų pietų, kuriuos 
paruošė R. Vaicekauskaitė.

Minėjimą atidarė skautiškai apsirengęs A. Gerdžiūnas. 
DBLS Bradfordo skyriaus ir ‘Vyties’ klubo vardu padėkojo 
atvykusiems į minėjimą, pakvietė pagerbti priešų nukankin
tas ir mirusias Lietuvos motinas Tylos minute.

Po to buvo pakviestas H. Vaineikis dienos paskaitai. 
Prelegentas apibūdino motinos reikšmę šeimoje, tautoje ir 
bendrai pasaulyje. Ypač pabrėžė motinos įnašą lietuvių 
kalbos išlaikyme Carinės Rusijos spaudos draudimo laikais 
ir Sovietų okupacijos dešimtmečiais. Paskaita buvo pateikta 
lietuvių ir anglų kalbomis ir nuosekliai išklausyta.

V. Gasperienė papasakojo apie skautų veiklą ir artė
jančios vasaros stovyklos rūpesčius. Pakvietė, galinčius, ap
silankyti. Ta pačia proga, Europos lietuvių skautų sąjungos 
dekretu, kurį perskaitė V. Gasperienė, Margareta Grybienė 
buvo apdovanota Skautų Rėmėjo medaliu.

A. Gerdžiūnas perskaitė Maldą Motinai. Vaikučiai 
paskaitė eilėraščių. Pritariant akordeonui, padainuota su
tartinių. Motinoms buvo įteiktos gėlių puokštės.

Minėjimas baigėsi jausmingai sugiedojus ‘Lietuva brangi’.
Prieš šaltus užkandžius, motinos buvo pavaišintos šam

panu ir vynais. Maistą paruošė L Gerdžiūnienė su klubo 
moterų pagalba.

Šventės metu neapsieita ir be siurprizų: Bradfordo lietuvi
ams teko didelė garbė apsilankius netikėtiems svečiams. 
Minėjime dalyvavo prof. Algirdas Pakštas su šeima iš Sun- 
derlando. Prof. A. Pakštas dėsto aukštuosius mokslus Sun- 
derlando universitete.

Minėjimo metu pravesta loterija surinko £54, kurie skiri
ami skautų vasaros stovyklai Sodyboje.

Minėjime dalyvavo daugiau kaip 60 žmonių. Išlaidas 
padengė ‘Vyties’ klubas.

Didelis ačiū V. Gasperienei, H. Vaineikiui, J. Horwill ir 
visiems prisidėjusiems prie Motinos dienos minėjimo 
surengimo. Taip pat rengėjai dėkoja visiems atsi
lankiusiems.

Ką žmogus sukuria savo sielai praturtinti, yra kultūra. 
Lietuvių namai Bradforde duoda galimybių visiems kartu 
dirbti, kad išlaikytume vienintelį lietuvišką centrą šioje 

apylinkėje.
Ne visada įvertiname tai, ką turime, bet gailimės praradę. 

Laiko liko nedaug.
K. Kaktavičius

Manchesteris
Motinos dienos minėjimas
Gegužės 2 d. Manchesterio lietuvių klubas kartu su skautais 
surengė Motinos dienos minėjimą. Dalyvavo 19 žmonių, 
kun. V. Kamaitis.

Minėjimą atidarė klubo pirm. A. Podvoiskis, kuris 
padėkojo visiems už atsilankymą ir pasveikino motinas 
Motinos dienos proga.

Minėjimą toliau vedė skautė s. Irena Gerdžiūnienė, kuri 
pasveikino motinas skautų vardu. Lietuvą Motiną sim
bolizavo ant stalo stovinti žalumynų ir gėlių pintinė, perju
osta tautine juosta. Mirusios motinos pagerbtos tylos 
minute.

Paskaitą skaitė mūsų nuolatinis paskaitininkas Hn. 
Vaineikis, kuris iškėlė lietuvės motinos ryžtingas pastangas 
ir meilę auginant ir auklėjant naujas kartas. Kartu prisiminė 
ir kitų tautų motinas. Ypač daug gražių žodžių skyrė lietu
vių motinoms, nuo kurių priklauso mūsų tautos ateitis.

Skautai A. Gerdžiūnas perskaitė maldą už motiną ir įteikė 
motinoms gyvų gėlių, L Gerdžiūnienė perskaitė ‘Laišką 
motinai’.

Po minėjimo motinas ir svečius pavaišino puikiai paruoš
tais užkandžiais ir šiltais gėrimais, kuriuos paruošė A. ir L 
Gerdžiūnai. Išlaidas apmokėjo klubas ir surinko skautams 
auką. Skautai taip pat surengė piniginę rinkliavą savo 
reikalams.

A. P-kis
Skautiškuoju keliu >
Sunkiai serga
Ilgametė skautų rėmėja p. Verutė Montvilaite jau kurį laiką 
sunkiai serga ir gydosi Queen’s Medical Centre, Notting
ham University Hospital.

Sesės ir broliai siunčia jai geriausius linkėjimus ir linki 
greitai pasveikti.
Bradfordas
LSS Tarybos Pirmija 1998 m. kovo 9 d., protokolu Nr. 4, už 
ilgametį darbą skautų Europos Rajone, apdovanojo p. Mar
garet Grybienę ‘Už nuopelnus su Rėmėjo kaspinu’ ordinu.

Ordinas buvo įteiktas p. Grybienei Bradfordo klubo patal
pose, Motinos Dienos paminėjime, gegužės 31 d. Rajono 
Vadė, įteikdama ordiną, padėkojo p. Grybienei už paramą 
skautų veiklai. Susirinkę sesės ir broliai pasveikino ją visi 
kartu ir sušuko ‘Valio’. Atsidėkodama p. Grybienė prisi
pažino jaučianti ‘silpnybę’ lietuvių kilmės jaunimui, kuris 
seka LSS idealus ir principus.

LSS Rajono Vadei buvo perduoti sekantys linkėjimai ir 
aukos vasaros stovyklai Sodyboje:

Bradfordo klube I. Gerdžiūnienės pravesta Kalėdinė lo
terija atnešė £71 pelno skautams;

Bradfordo klubas ‘Vytis’ paaukojo skautams £50;
V. Gurevičius, ilgametis skautų rėmėjas, davė skautų 

stovyklai £25, linkėdamas skautams sėkmės ir smagaus 
stovyklavimo Sodyboje.

DBLS Bradfordo skyriaus nariai ir svečiai per pirm. A. 
Gerdžiūną aukojo: H. Gasperas, E. Vainorienė, L ir A 
Gerdžiūnai - po £10; V. Ašmenskas, Babinskas, E. Silnick- 
ienė, M. Šilingienė, Jankaitis, S. Sasnauskas, K. Kaktavičius, 
T. White - po £5; R. Karalius, Meinortas, Anužienė, C 
White - po £3; G. Ašmenskienė, Kavaliauskas, E. White, A 
Pajuner - po £2; Pucevičius - £1, Mr. X - 50p. Iš viso - 
£291.50.
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Kronika
Skautiškuoju keliu
Manchesteris
Motinos dienos minėjime, gegužės 2 d. Manchesterio so
cialiniame klube, gautos sekančios aukos: Manchesterio 
Lietuvių soc. klubas - £50; kun. V. Kamaitis - £10; H. 
Vaineikis, A. Rimeika, J. Panavas, S. Lauruvėnas, A. Mil
iūnas, P. Virbickas, V. Byla, P. Muers, C. Royle, J. Šable
vičius, J. Navickas, M. Bylienė, B. Kupstys, A. Podvoiskis - 
po £5; O. Vilimas - £4; V. Virbickas - £2; A. Podvoiskienė - 
£1. Manchesterio ir apylinkės lietuvių, svečių aukų suma - 
£137.00.

Už visas aukas, linkėjimus ir nenuilstamą paramą skautams, 
širdingai dėkojame visiems mieliems tautiečiams, tėveliams ir 
svečiams. Jūsų nuoširdumas liks mūsų atmintyje.

LSS Europos Rajono Vadija 
Bradfordas
A. a. Edvardas Zemda
Bradfordo ir apylinkės lietuvių bendruomenė neteko dar 
vieno lietuvio: gegužės 1 d., po ilgai trukusios ligos nuo 
širdies priepuolio, būdamas 79 metų amžiaus, mirė Edvar
das Zemda.

Velionis buvo ilgametis ‘Vyties’ klubo narys ir mėgėjų 
grupės dainininkas.

Sukūręs šeimą su angle, užaugino sūnų ir dukrą, kurie 
tėvus apdovanojo anūkais.

Lietuvių ‘Vyties’ klubo nariai ir valdyba užjaučia Edvardo 
šeimą netekties valandą ir kartu liūdi.

Klubo valdyba ir nariai
Valija
Susibroliavimas
Jau keli metai kaip Jurbarko rajono ir Vale of Glamorgan 
savivaldybės bendrauja įvairiuose projektuose ir vieni kitus 
aplanko. Gegužės 8 d. Jurbarko savivaldybės Taryba: 
meras A. Zairys, vicemerė K. Vančienė, nariai L. Frejienė, 
S. Makūnas, K. Jurevičius, S. Lapenas ir K. Naujokas 
atvyko į Barry, Valiją, kur gegužės 10 d. pasirašė tar
pusavio draugystės sutartį su Glamorgano Slėnio savi
valdybe. Iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos ambasados Lon
done pirmasis patarėjas A. Brūzga.

Šiam susibroliavimui pamatus Lietuvoje padėjo Seimo 
narė L. Andrikienė, o Valijoje E. Šova.

Vizito metu jurbarkiečiai dalyvavo intensyvioje susi
tikimų programoje. Jie susipažino su Britų savivaldybių 
darbo eiga bei aparatūra, su švietimu, gamtos apsauga, 
žemės eksploatavimu ir kt., bet taip pat atrado laiko pasi
grožėti Glamorgano slėniu ir palaipioti 
po Brecon kalnus.

ELR
Britų Prekybos ir pramonės departa
mento veikla
Uostų seminaras
Britų Department of Trade and Industry 
kartu su Britų Consultants Bureau kovo 
11 d. Londone suorganizavo seminarą 
apie Baltų ir Lenkijos uostus. Iš lietuvių 
pusės pranešimus padarė Klaipėdos jūrų 
uosto departamento atstovai. Britų Sir 
William Halcrow and Partners grupė 
pristatė pavyzdinę studiją apie veiklą 
Klaipėdos uoste.
Statybos medžiagų seminaras
Lietuvoje ir Latvijoje pakilo statybinių 
medžiagų pareikalavimas, ypač ‘pats

1998 m. gegužės 14 d. Europos Lietuvis Nr. 10 11
pasidaryk’ (DIY) produktų. DTI kartu su Export Action 
Centre statybos produktams ruošia seminarą, kuris įvyks 
Londone lapkričio mėn. (tikslesnė data bus nurodyta 
vėliau). Informacija gaunama iš DTI Baltic States lįesk, tel. 
0171 215 4775. ;
DTI misijos į Lietuvą
Rugsėjo 26 - spalio 3 d.d. Informacija gaunama: Stephane 
Verguadue, Birmingham Chamber of Commerce, tel. 0121 
454 6171

Spalio 3-10 d.d. Informacija: Business Link Northumber
land, tel. Adrian Vass 01670 363239.
Londonas
Cigarečių kontrabanda
BBC Ceefax gegužės 12 d. pranešė, kad Britanijoje sustab
dyta 4000000 cigarečių kontrabanda. Iš Lietuvos į Britaniją 
importuojamoje medienoje britų muitininkai atrado 
£1500000 vertės paslėptų cigarečių. Tyrinėtojai padarė 
kratas Norwich ir Bridgewater (Somerset) nuošaliuose ūki
uose. Trys lietuviai ir trys britai yra sulaikyti ir tardomi.

Turistas, nuvykęs į Prancūziją, aplankė vieną sūrių gamyklą. 
Nusistebėjęs, kad tiek daug pieno sunaudojama sūrių gamy
bai, paklausė:

- Ar tikrai, kad prancūzai niekad negeria pieno?
- Kai karvės ės vynuoges, prancūzai gers pieną, - atsakė 

sūrių meistras.
***

Žymus kišenvagis vedė tokios pat specialybės moterį.
- Va, - sako vyras, - dabar mūsų sūnus bus puikus vagišius. 
Metai praėjo... Ir gimė toks rėksnys - gražus ir sveikas.
Po savaitės žmona pastebėjo, kad mažylis vis laiko sus

paudęs vieną plaštakėlę. Mama bando ištiesinti, bet tas 
neatleidžia.

Nunešė pas gydytoją.
Gydytojas bandė ir taip, ir šiaip. Nieko! Tada išsiėmė 

auksinį laikrodį ir, paėmęs už grandinėlės, ėmė linguoti 
kūdikiui prieš nosytę.

Vaikutis ėmė šypsotis ir atgniaužė plaštakėlę - joje buvo 
akušerės vedybinis žiedas.

Sėdi: Jurbarko merė K Vančienė, Vale of Glamorgan administrato
rius P. Evans, meras A. Zairys, pirmininkas F. Johnson ir ponia, LR

ambasados patarėjas A. Brūzga
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Kronika
Londonas
Maratonas
Garsiajame Londono maratono 
bėgime (balandžio 26 d.) dalyvavo ir 
Ealinge gyvenantis Laimutis Vymeris. 
Šią distanciją jis įveikė per 4 vai. ir 4 
min.
Prof. V. Landsbergio vizitas
Prof. V. Landsbergis atvyksta į Lon
doną dalyvauti jo įgroto M. K. Čiurlio
nio kūrinių kompaktinio disko, kurį 
išleido EMI įrašų kompanija, pris
tatyme. Seimo pirmininkas ir kiti 
svečiai apsistos Lietuvių namų viešbu
tyje Londone. Antradienį, gegužės 19 
d. 19.00 vai. įvyks prof. V. Landsbergio 
susitikimas su D. Britanijos lietuviais, 
kurio metu jis žada pianinu paskam
binti keletą M. K. Čiurlionio kūrinių.

Trečiadienį, gegužės 20 d. įvyks CD 
pristatymas.

Ketvirtadienį numatyti susitikimai 
D. Britanijos Užsienio reikalų minis
terijoje. Taip pat numatyti susitikimai 
su Parlamento spykere Betty 
Boothroyd, Parlamento Užs. reikalų 
komiteto pirm. Donald Anderson, 
MP, bei išplėstinis susitikimas su Ben
druomenių rūmų Užs. reikalų ir Gyny
bos komiteto nariais.

Penktadienį svečias skaitys 
pranešimą RUSI institute ‘Europos 
saugumas Baltijos šalyse’.

Penktadienį 16.15 vai. ‘Lietuvos avi
alinijų’ reisu V. Landsbergis išskrenda 
į Vilnių.

Bradfordo ir apylinkės 
lietuvių klubui ‘Vytis’ 

reikalingas

Vedėjas-a
Gali būti pagyvenusi aktyvi 

lietuvių pora
Turi mokėti anglų kalbą

Butas nemokamas klubo patalpose 
Rašyti

The Lithuanian Club ‘Vytis’
5 Oak Villas, Bradford DB8 7BG 

Klubo valdyba

Baltų Taryboje
Baltų Taryba D. Britanijoje rengia 
išvežtųjų į Sibirą paminėjimą, kuris 
įvyks birželio 14 d., sekmadienį, 19.00 
vai. St James’s church, Piccadilly, Lon
don Wl.

Programoje: jungtinės pamaldos, 
meninė dalis, kurioje dalyvaus lietuvių 
pianistas P. Geniušas.
* * *
Nuo balandžio 24-os iki birželio 30-os 
dienos vyksta Baltų meno paroda, 
surengta STAIR galerijos ir Baltic Arts 
draugijos. Parodą remia Švedų institu
tas ir Baltų ambasados Londone.

Adresas: 14 Mount str., London 
W1Y 5RA.

Visi kviečiami atsilankyti.
Rengėjai

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius

Pamaldos
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį - 14.00 
vai.

Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor- 
don Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 vai.

Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Road). 
Telefonas: 0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. 
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai.

Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. 
ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.

y*

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais - 11.15 vai.

Lietuvių namams Londone 
reikalingi

Reziduojantys vedėjai 
sugebantys prižiūrėti namus, 
aptarnauti viešbučio klientus, 

atlikti administraciją bei 
galintys susikalbėti 

lietuviškai ir angliškai 
Atlyginimas pagal sutartį 
Kreiptis: L. N. Direktorius 

Lietuvių namai
17 Freeland Road, London W5 3HR 

Telefonas: 0181 896 0355
- V'! ■ ■ L . ■

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 further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd 

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866
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£250.00

£255.00

£315.00
£315.00
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