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ETU VIS
Dvisavaitinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 1999 m. gegužės 11d. (Nr.9. 2476)

1999 metų Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
ir Lietuvių Namų bendrovės suvažiavimai

Suvažiavimui praėjus, išrinkus naujas valdybas ir įvykę pasikeitimai 
laikraščio leidime užgaišino šiek tiek laiko ir nenorimai privertė pavėluoti. 

Leidėjai ir redakcija atsiprašo.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Suvažiavimui 
Mieli Tautiečiai,

Sveikinu Jus visus, susirinkusius į savo metinį suvažiavimą, 
linkiu darnaus ir vaisingo darbo, santarvės ir gero vieni kitų su
pratimo.

Atmeskite nesutarimus, ieškokite, kas vienija, o ne skiria. Ben
drų ir visiems svarbių dalykų yra daug daugiau, nei nuomonių 
skirtumų. Savo nuomonę ir perspėjimą dėl žmonių, šmeižiančių 
Tėvynę, esu jau sakęs. Duok Dieve, kad jie susiprastų, bet apie tai 

I reikia kalbėti.
Viliuosi, jog Jūsų suvažiavimas suteiks Jus bendram ir vai

singam darbui. To trokštu ir laukiu Jūsų tvirtos talkos Lietuvai.

Jūsų
I Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

Į1999 m. balandžio 24 d.|

Š/s sveikinimas nebuvo perskaitytas Suvažiavimo metu, nes nebuvo pristatytas.

Suvažiavimai, balandžio 24-25 d.d.Lietuvių namuose, Londone praėjo 
I gana įtemptoje atmosferoje. Svarbiausias šio suvažiavimo uždavinys buvo 
į išspręsti ne tik šiam kartui, bet ir tolimesnei ateičiai politinio prieglobsčio 
I ieškančiųjų padėtį Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos rėmuose. Šis 
| klausimas jau gana giliai ir objektyviai buvo diskutuojamas mūsų spaudoje 
I ir privačiai. Į jį buvo bandoma įvelti sentimentalumą, neva mes norime ši- 
Įtuos žmones atstumti, nepriimti j mūsų tarpą. Tačiau į šį klausimą neįeina 
I čia atvykusių žmonių gerumas ar blogumas, bet vien tik jų legalumas 
I priklausyti DBLS-goje.

Šio klausimo išsprendimas labai svarbus Lietuvos vyriausybei ir lyg 
I rakštis jos palaikymui tolimesnių gerų santykių su Britanijos vyriausybe. 
Išiuo klausimu yra gana aštriai pasisakęs Lietuvos Seimo pirmininkas Vy
rautas Landsbergis ir kiti vyriausybės nariai, ir kai kurie mūsų ben- 
Idruomenės nariai. Todėl šio suvažiavimo tikslas kaip tik ir buvo šį klausimą 
i galutinai ir legaliai išspręsti.

Šiuo reikalu buvo kreiptasi j Mr.Michael Driscoll QC, kurio aiškinimu 
Ivisos trys atvykstančių j Britaniją lietuvių kategorijos legaliai negali prik
lausyti DBLS-ai. Svarbiausias mūsų DBLS įstatų punktas, reikalaujantis, 
kad nariais gali būti tik gyvenantį Britanijoje [prgr.4 (b) “resident in Great 
gBritain”] jo buvo išaiškintas, kad “resident” yra tik tas, kas čia gyvena 
pastoviai ir kas turi judėjimo laisvę. Nei atvykę su atostogų leidimais, nei 

studentai, nei politinio prieglobsčio ieškantieji tam mūsų įstatų punktui 
nekvalifikuoja. Tuo remiantis suvažiavimas balsų dauguma priėmė, kad 
naujoji valdyba šį reikalą gerai peržiūrėtų ir, jeigu būtų reikalas, papildytų 
į Status. /tąsa sek.psl./

Lietuvių Namų bedrovės direkto
riais pagal tradiciją buvo pat
virtinti DBLS CV. direktoriai.

Rinkimų rezultatai:
I DBLS Centro valdvba kandida-

tavo ir balsų gavo :
Juozas Levins kas 380
Klemensas Tamošiūnas 203
Darius Furmonavičius 156
Jonas Podvoiskis 494
Justina Snabaitis 299
Genė Ivanauskienė 172
Algis Klimas 99
Jaras Alkis 683
Andy Blinstrub 427
Vida Gasperienė 523.
Vladas Ged mintas 443
Virginija Juras 409
Povilas Markevičius 450
DBLS Centro valdvba:
Jaras Alkis
Vida Gasperienė
Jonas Podvoiskis
Povilas Markevičius 1 «* i '

Vladas Ged mintas
Andy Blinstrub < ‘‘ :' . .

Virginija Juras
Juozas Levinskas [kand.]
Justina Snabaitis [kand.]

1 Tarvba kandidatavo ir balsu
gavo:
Len Kvietkauskas 567
Aldona Podvoiskienė 536
Vincent O’Brien 535
Stasys Kasparas 525
Alena Bukauskienė 382
Jonas Kvietelaitis 374
Stasys Štarka
DBLS Taryba:
Len Kvietkauskas
Aldona Podvoiskienė
Vincent O’Brien

23

Stasys Kasparas
Alena Bukauskienė
Jonas Kvietelaitis [kand.]
Revizijos komisija:
Irena Timmins 608
lima Švalkienė 579
Vilma Petruševičienė 417
Stasys Štarka 282 [kand]
Mandatu/Nominacijos komisija:
Rima Gasperaitė
Balys Butrimas
Skot Mineikis
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/atkelta Iš 1-mo psl./...DBLS ir LNB suvažiavimai
Tai buvo svarbiausias punktas, kuriuo rėmėsi viso su
važiavimo raida.

Suvažiavimą atidarė DBLS pirmininkas Juozas 
Levinskas, pasveikindamas svečius, atstovus ir at
vykusius narius. Tylos minute pagerbti iš mūsų tarpo 
iškeliavę bendruomenės nariai. Sveikinimo žodį tarti 
buvo pakviestas Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Justas Paleckis, 
kuris širdingai palinkėjo sėkmingai ir našiai pravesti šj 
suvažiavimą. Po jo kalbėjo Lietuvos Ambasados Politi
nis patarėjas Ričardas Degutis, pranešdamas apie 
ateinančius parengimus Londone ir taip pat 
išreikšdamas Lietuvos vyriausybės nusistatymą 
politinio prieglobsčio siekiančiųjų atžvilgiu.

Į Garbės narius pakelti ir pažymėjimais apdova
noti: Katriutė Bliūdžiuvienė, DBLS Škotijos skyrius Al
dona Podvoiskienė, Mančesterio skyrius ir Arkadijus 
Podvoiskis, taip pat Mančesterio skyrius.

Suvažiavimui pirmininkauti buvo išrinkta Vida Gas- 
perienė, sekretore - Aldona Podvoiskienė. j Sveikinimų 
komisiją - Vladas Gedmintas, Urna Švalkus ir Vilma 
Petruševičienė. Pristatyta dienotvarkė priimta. Praeitų 
metų suvažiavimo protokolas buvo priimtas ne
skaičius. Toliau sekė pranešimai.

DBLS Pirmininkas pranešė, kad liepos mėnesį 
atvyksta lietuvių meno grupė į tarptautinį koncertą 
Valijoje ir norėtų pasirodyti lietuviams Sodyboje. Jų 
koncertas negalėtų įvykti savaitgalyje, bet būtų 
šiokiadienį. Visus prašė juos paremti. Toliau 
pranešimus padarė Tarybos pirmininkė Aldona Pod
voiskienė, ragindama sutvarkyti dingusių ir vis dings
tančių akcijų klausimą.

“Europos Lietuvio” redaktorius K.Tamošiūnas pa
reiškė, kad laikraštį reikėtų leisti taupiau. Pranešimus 
taip pat padarė kelių DBLS skyrių atstovai. DBLS me
tinė apyskaitos iždininkas nepristatė, bet, suva
žiavimui pareikalavus, ją vėliau pristatė Sąjungos bu
halteriai Traviss & Co. Revizijos komisijos pirm. 
S.Štarka davė keletą pastabų, kad knygos galėtų būti 
geriau vedamos, trūksta atsiskaitymo dokumentų. Or
ganizacijų ir Tautos fondo atstovo pranešimų nebuvo. 
Sekė gyvos diskusijos ir pranešimų priėmimai.

Po trumpos pertraukos įvyko Lietuvių Namų bend
rovės suvažiavimas. Pirmininko kėdę užėmė Klemen
sas Tamošiūnas, nušviesdamas gana platų bendrovės 
nueitą kelią ir ateities planus. Siūlė priimti rezoliuciją, 
pagal kurią būtų skiriama per 500.000 svarų Sodybos 
ir Lietuvių namų remontams. Juose įskaitoma Sody
boje esančio “cottage” nugriovimas ir pastatymas 
naujo 6 miegamų namo ir Lietuvių namų kieme 
esančio sandėlio pritaikymas Maironio mokyklai, jei 
pavyks gauti leidimus abiems projektams. Tokio dide
lio masto esamo kapitalo išleidimas reikalingas, kad 
išvengti valdiškų mokesčių už parduotus senuosius 
Lietuvių namus. Suabejota, ar pinigai išleisti remon
tams būtų priimami Inland Revenue kaip investicija.

Rezoliucija buvo atmesta kaip per daug įpareigo
janti valdybą.

Po K.Tamošiūno, metinę apyskaitą pristatė Lietu
vių Namų bendrovės buhalteriai Traviss & Co. Buvo 
nagrinėjamas turto įvertinimo ir amortizacijos klausi
mai. Buvo iškelti klausimai dėl direktorių kelionės
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išlaidų ir raštinės išlaidų padidėjimo. Nerimą kėlė vis 
dar per didelės "Europos Lietuvio" išlaidos. Buvo 
siūloma stengtis išleisti be nuostolio.

Tuo ir baigėsi suvažiavimo pirmoji diena.
Sekančios dienos rytą suvažiavimas buvo pradė

tas Nominacijų ir Mandatų komisijos pranešimu ir po 
to rinkimais. Visa buvusi DBLS Centro valdybą atsis
tatydino ir vėl kandidatavo. Viso kandidatavo net 13 
kandidatų.

Paskelbus rezultatus, visus sukrėtė didelis atstovų 
nuomonių palinkimas j jaunesniųjų grupės kandidatų 
pusę. Buvę Centro valdybos direktoriai, priešingi šiai 
jaunesniųjų grupei, buvo visai iššluoti. Į Valdybos eiles 
įėjo daugiau jaunesnių, profesionalių asmenų. Jų 
sugebėjimus vadovauti ir atstatyti pašlijusią Lietuvių 
namų ir "Europos Lietuvio” būklę parodys ateitis, o jais 
pasitikėjimą ateinančių metų suvažiavimas.

Buhalteriais patvirtinti tie patys - Traviss & Co.
Sveikinimo komisijai nesuspėjus paruošti sveiki

nimų rezoliucijos, ji nebuvo skaityta, bet prižadėta ją 
greitai paruošti. (Spausdinama šiame E.L.numeryje).

Buvo pasiūlyta sekančių metų visuotinius su
važiavimus šaukti Sodyboje, kur yra daugiau vietos 
visiems atsisėsti, pavalgyti ir pernakvoti. Transporto 
klausimą būtų galima išspręsti gana lengvai, kaip buvo 
padaryta prieš tris metus - pasamdyti autobusą, kuris 
nuo Lietuvių namų nuvežtų į Sodybą.

Suvažiavimo pirmininkė nuoširdžiai prašė visų 
sugyvenimo ateityje ir pagaliau po sunkių ir vargingų, 
bet darbingų dviejų dienų, suvažiavimas baigtas 
sugiedant Lietuvos Himną.

Komentarai
Pasikeitimai “Europos Lietuvyje”.
Pastebėsite, kad šis E.L. numeris truputį skiriasi nuo 
ankstyvesnių. Jis kaip tas blogas pinigas eina iš rankų 
į rankas, bet vis nesuranda tikros nusistovėjimo vietos.

Po metinio suvažiavimo E. L. redaktorius Klemen
sas Tamošiūnas atsisakė jį toliau redaguoti ir, kad 
nenustojus mus rišančio žiniaraščio, naujai išrinktoji 
valdyba paprašė mane šį darbą tęsti toliau. Jis bus 
leidžiamas Londone, kaip iki šiolei, bet redaguojamas 
ir spausdinamas Nottinghame. Korespondentai ir ben
dradarbiai medžiagą galite siųsti j administraciją Lon
done arba tiesioginiai man į Nottinghamą, adresu: 
Henrikas Gasperas 107 Harlaxton Drive, Lenton, 
Nottingham NG7 1JD. Tel. ir faksas: 0115 - 8410612

Galiu iš anksto pasakyti, kad honorarai nebebus 
mokami niekam. Bandysime išleisti kuo taupiausiai.

Europos Lietuvio istorija visiems čia gyvenusiems 
ilgesnį laiką yra labai puikiai žinoma. Kasmet, gavę 
metinę apyskaitą pirmiausiai pažiūrime j E.L. para
grafą, kiek nuostolio atnešė šiais metais. Kai E.L-io ; 
leidimas buvo sugrąžintas iš Nottinghamo į Londoną 
tuometinis LNB pirmininkas K.Tamošiūnas parašė 
/1997 m. E.L.nr.17/, kad “tikimės, kad leidimas Lon
done sumažins išlaidas ir pašalins nesklandumus’ 
Kaip žinote tas neįvyko. Mes galutinai norime to 
išvengti ir parodyti, kad tokį laikraštėlį, kokio mums 
reikia, mes galime išleisti be nuostolių ir be nesklan- 
durnų, ir demokratiškai.
Taip pat, kad nebūtų abejonių ir apkaltinimų ateityje 
norėčiau dai kartą priminti, kad visa /nukelta į3psl./
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/atkeltais2-ropsij Pasikeitimai Europos Lietuvyje 
aparatūra, kurią aš naudoju Europos Lietuvio 
redagavimui ar spausdinimui priklauso man (turiu 
visas sąskaitas), 6 ne Lietuvių Namų bendrovei.
Galiausiai, noriu padėkoti buvusiam redaktoriui 
p.Tamošiūnui, kuris, E.Šovai mirus, įstojo į jo batus ir 
toliau vežė šį vežimą be finansinės naudos sau.

Trumpas atsakymas į p.O. Rakauskienės laišką 
praeitame E.L. nr.8.

Savo laiške ji rašo: “Blaiviai protaujančiam lietuviui 
kyla klausimas, iš kur ta nuožmi neapykanta naujai 
atvykusiems”.

Gerb. ponia, senieji lietuviai tikrai naujai 
atvykusiems lietuviams neturi jokios neapykantos. 
Priešingai. Kviečiami Jūs visur su mumis bendrauti ir 
dirbti kartu. Ko mes norime išvengti, brangi ponia, tai 
apkaltinimo, tiek iš Lietuvos vyriausybės, tiek iš 
Britanijos vyriausiybės, kad globojame žmones, kurie, 
žiūrint iš Lietuvos vyriausybės taško yra priešingi 
demokratinei Lietuvai, o iš Britanijos vyriausybės 
taško, negalintį priklausyti Sąjungai, kol nėra čia priimti 
nuolatiniai apsigyventi.

Pagaliau, žiūrint iš mūsų bendruomenės pusės, 
nenorime prarasti kontrolės savo prieš penkiasdešimt 
metų įsteigtos organizacijos ir jos įsigyto turto.

Henrikas Gasperas

“Europos Lietuvis” kviečia mūsų bendruomenę spaudoje 
padiskutuoti šį klausimą plačiau.

DBLS Metinio Suvažiavimo sveikinimų 
rezoliucija

DBLS-gos 51 metinis suvažiavimas, įvykęs 1999 m. 
balandžio 24-25 d.d. sveikina Lietuvos Respublikos 
Prezidentą, Vyriausybę ir visą tautą.
Didžiosios Britanijos lietuviai sveikina Lietuvos 
Respublikos ambasadą Londone kaipo atstovybę 
Didžiojoje Britanijoje
Didžiosios Britanijos lietuviai prižada visais būdais 
remti demokratinės Lietuvos pastangas puoselėti 
politines, socialines, ekonomines, mokslo, meno ir 
kultūros institucijas krašte ir kartu su Lietuvos išeivija 
remti lietuvybės išlaikymą savo bei jaunimo tarpe ir 
išlaikyti lietuviškus centrus užsienyje.
DBLS-gos suvažiavimas prašo Lietuvos vyriausybę ir 
jos atstovybes remti užsienio kraštuose esančias 
organizacijas bei religines bendruomenes ir 
steigiamas lietuvių kultūros draugijas, tautinės kultūros 
centrus, spaudą ir mokyklas.
DBLS-gos suvažiavimas prašo teigti valstybės 
paramą lietuviams, atvykusiems iš užsienio į Lietuvą 
mokytis ar studijuoti ir skirti jiems stipendijas.
DBLS-gos suvažiavimas dėkoja Britanijos lietuviams, 
praėjusių metų bėgyje dosniai rėmusiems lietuviškus 
fondus, kurių lėšomis buvo finansuojama humanitarinė 
pagalba Lietuvai.

Suvažiavimas ir toliau prašo lietuvius remti šiuos 
fondus.

rton ss/lsiM
Gegužės Mugė (May Fair)

May Fair šiais metais įvyks jau 4O-tą kartą. 
Tai jubiliejinė mugė.

Lietuva joje šiemet dalyvaus jau trečią kartą iš eilės.
Mugę organizuoja ISS - International Social Service - 

labdaros organizacija, kurią globoja Kento 
Kunigaikštienė.

Kartu su ISS, mugę organizuoja apie 100 užsienio 
valstybių ambasadų.

Lėšos skiriamos našlaičiams remti.
Mugė įvyks Kensington Town Hall.

Iš Kensington High Street pasukti į Campden Hill 
Road.

Pradžia 12 gegužės 10.30 a. m.
Mugė užsidaro tą pačią dieną 5.30 p.m. 

įėjimas £3.00 asmeniui.
Kviečiame atsilankyti.

Lietuviu Grįžimo į Tėvynę Informacijos Centras - 
informuoja užsienyje gyvenančius lietuvius būti 
atsargiais kokiu būdu siunčiate pinigus į Lietuvą.

Apie pinigų siuntimą į Lietuvą
Šiais metais per JAV LB ir Seimo atstovų komisijos 

posėdžių metu JAV LB valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė supažindino dalyvius su laišku, kuriame 
skundžiamasi, jog muitininkai konfiskavo siunčiamus į 
Lietuvą pinigus, kurie buvo įdėti j voką. Tiksliau, 
pinigai dingo, ir niekas nepaaiškino nei siuntėjui, nei 
gavėjui kokiu pagrindu jie konfiskuoti ir apskritai, kas 
juos pasisavino.

Esame girdėję, kad tai ne pirmas toks atvejis, todėl 
paskambinome į Vilniaus Centrinio pašto Eksploataci
jos skyrių pasiteirauti, kokios yra taisyklės, kas vykdo 
tokias konfiskacijas ir ką galėtume patarti šitaip 
praradusiems pinigus.

Mums paaiškino, jog iš tiesų “tokios yra taisyklės”, 
kad pinigų siusti paprasčiausiai įdėjus į voką negali
ma, ir yra “pakankamai informacijos”, jog yra būtent 
taip. Jeigu šių taisyklių nesilaikoma, muitininkai tokius 
pinigus konfiskuoja ir neprivalo pranešti apie tai nei 
vienai pusei, išskyrus atvejus, kai laiškas yra įvertin
tas. Tada apie konfiskavimą informuojamas siuntėjas 
arba gavėjas.

Taigi, kol “tokios taisyklės”, patariame jų laikytis, 
nes kitaip, rodos, tikrai neapsimoka. O siųsti pinigus 
galima išrašius gavėjo vardu asmeninį čekį arba 
Money order. Bankai Lietuvoje privalo juos paversti į 
pinigus ne ilgiau kaip per 21 dieną. Vilniaus Bankas, 
jeigu čekis išrašytas per PARAMOS banką ir yra ne 
daugiau kaip $500, pinigus išmoka iš karto. Galima 
pinigus pervedinėti iš sąskaitos užsienyje į sąskaitą 
Lietuvoje, bet tos paslaugos gerokai brangesnės.

Su pagarba Žilvidas Beliauskas
Direktorius
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Niekas nebadauja
Neseniai “Lietuvos aide” buvo 

išspausdintos nuomonės apie lab
daros balių. Nustebino Vytauto 
Tomkaus itin pikti ir, mano nuo
mone, tikrai neteisingi žodžiai. Taip 
rėkia tik piktos bobelės, aštrios 
Nepriklausomybės priešininkės, 
kurios, nežiūrėdamos tiesos, viską 
tik juodina. Kartą viena tokia man 
sako: “Dabar vaikai neina į mo
kyklą, nes tėvai neturi kuo jų 
pamaitinti.” Aš jai sakau: “Kaip tik 
tokius vaikus mokyklose veltui 
maitina”. Tą patvirtino ir šalia 
stovėjusios moterys. Piktoji nutilo.

Kuo remdamasis V. Tomkus 
teigia, kad "didžioji tautos dalis 
badauja”? Tik pažiūrėkite, kaip 
gražiai apsirengę visi žmonės, o 
jaunimas - tiesiog švyti, vieni už 
kitus madingesni, gražu žiūrėti!

Daug metų gyvenu 60 butų 
name. Gerai pažįstu gyventojus. 
Drįstu tvirtinti - nė vienas iš jų ne
badauja. Jaunesni dirba, pensi
ninkai gauna pensijas, lengvatas 
už šildymą, skolininkų nėra. Kai 
mūsų namo pirmininkas ieškojo 
kiemsargės-valytojos, skelbimai 
kabojo visuose koridoriuose, bet 
niekas iš mūsiškių nepanoro šiek 
tiek užsidirbti. Visiems užtenka 
tiek, kiek turi. Pasižiūriu, kaip 
aprengti kiemo vaikai, mokinukai, 
ateinantys jų draugai. Jie tikrai 
nebadauja, o dažnai laksto į artimi
ausią parduotuvę ir perka ledus. Ir 
tai gerai. Tvarkingos šeimos 
suduria galą su galu.

Aš irgi pensininkė. Gaunu 294 
litus ir gyvenu geriau negu “prie 
ruso”, kai dirbau inžiniere. Atly
ginimas tada buvo 90 rb, vėliau 
120 rb, pagaliau pakilo iki 150 rb. 
Retkarčiais numesdavo menkas 
“ketvirtines” premijas. Jokios 
mano santaupos nenuvertėjo, nes 
aš jų neturėjau. Dabartinės pensi
jos, taupiai gyvenant, užtenka, tik
rai nebadauju. Jei yra galimybė, 
stengiuosi užsidirbti. Anksčiau iš 
Rusijos atvažiuodavo prekeiviai. 
Pažįstamiems rekomendavus, tris 
apnakvindindavau keletai dienų, 
taip susitaupiau pinigų nusipirkti 
grotuvą. Turiu sodą, auginu 
tulpes, žiemą pražydinu, parduodu. 
Iš tų pinigų prenumeruoju 
“Lietuvos aidą”. Nusiperku knygų. 
Turiu visus 24 tomus “Laisvės kovų 
archyvo”, daug iš “Tremtinių bib

liotekos” serijos, partizanų pri
siminimų, V. Landsbergio “Laisvės 
bylą” ir “Lūžį”, kun. Roberto Grigo 
"Rekruto prisiminimus”. Perku ir 
religinę literatūrą, kurios jaunystėje 
neturėjau. Taip nuo Atgimimo 
pradžios naujomis knygomis pri
kroviau penkias lentynas. Kada 
nors gyvenimo saulėlydy jas pado
vanosiu kokiai bibliotekai ar mo
kyklai.

Žinoma, yra ir sunkiai gyve
nančių žmonių. Gaila jaunų šeimų, 
jeigu jų nariai netenka darbo. Apie 
tai susirūpinusi kalba ministre I. 
Degutienė. Sunki yra (ir visada 
buvo) butų problema, bet jokiu 
būdu ne "didžioji dalis badauja”.

Bronė Serbentaitė /iš 'Dienovidis'/

Ignalinos jėgainė
K. Baronas

Didžiausio Vokietijos dienraščio 
“Suddeutsche Zeitung” (jo tiražas 
savaitgaliais 760 tūkst. egz.) 
Varšuvos korespondentas gan il
game straipsnyje balandžio mėn. 
14d. rašė apie pavojingą Lietuvos 
jėgainę, kartu paliesdamas Euro
pos Sąjungos klausimą. Esą, 
neišjungus pavojingos jėgainės, 
Lietuva nebus priimta į Europos 
Sąjungą. Lietuvos prezidentas 
pasakęs kad, išjungus jėgainę, 
Lietuvai gresia ūkinė krizė ir Lietuva 
negalėsianti išpildyti visų Europos 
Sąjungos reikalavimų.

JAV pilietis Valdas Adamkus, 
prieš išrenkant jį Lietuvos pre
zidentu, ėjęs Čikagoje gamtos ap
saugos įstaigoje viršininko parei
gas. Jis išsprendęs didžiųjų ežerų 
taršos problemą, supranta daromą 
žalą gamtai bei pavojų gyvento
jams, tačiau spaudos atstovams 
pasakęs: “Neleisime mus prievar
tauti”. Tais žodžiais jis norėjęs 
pažymėti, kad Europos Sąjunga 
privalo atsiųsti į Vilnių atominių 
jėgainių žinovų, kurie kartu su Lie
tuvos vyriausybės atstovais 
parengtų jėgainės uždarymo 
planus.

Vilnius priešinasi greitos 
jėgainės uždarymui. Apytikriais 
duomenimis Ignalinos reaktoriaus 
uždarymas kainuotų apie 2,2 mili
jardų dolerių. Be to, valstybė nus
totų beveik 4 milijardų dol. pajamų 
- dvigubai daugiau už Lietuvos biu
džetą. Mat, Lietuva energiją ek
sportuoja j Latviją, Lenkiją, Gudiją, 
Rusiją (Karaliaučiaus apygardą).

Iš tikrųjų Lietuvos vyriausybė 
neatmeta Ignalinos jėgainės 
uždarymo plano. Ginčas vyksta 
dėl laikotarpio. Vilnius nori du 
blokus uždaryti 2003-2007m., tad 
galėtų jėgainę naudoti bent 
penketą metų.

Bet šuo pakastas kur kitur: lie
tuviai mano, kad Briuselis nori 
išjungti Vakarų Europos elektros 
koncerno konkurentą, tuo pačiu 
prailginti Lietuvos įstojimą j Euro
pos Sąjungos nares.*******

Miuncheno teismas nuteisė 
Gintarą S. trejus su puse metų 
kalėti už atvežimą j Bavarijos 
sostinę šešių prostitučių ir brutalų 
elgesį su jomis. Aišku, spauda tuoj 
pat pažymėjo, kad Gintaras S. yra 
Litauer, jis jas “pardavęs" 
sąvadautojams už 4,5 tūkst.dol.

Teismo salė buvo stiprioje 
policijos apsaugoje nes liudinin
kams grasinta jų “likvidavimu”. 
Vienas tų moterų atvežimo organi
zatorių Marius K. Kūčių vakarą 
buvo nušautas Lietuvoje. Marius 
K., atvykęs kartu su Gintaru į Miun
cheną, buvo policijos suimtas, 
vagiant prekes krautuvėje, tad 
Gintaras turėjęs vienas šią 
“prekybą” užbaigti. Gintaras buvęs 
labai žiaurus ukrainietėms, kai vi
ena prostitutė pasiskundė 
sąvadautojui, lietuvis stipriai ją ap
kūlė grasindamas net miške 
užkasti. Bausmė jam buvo su
mažinta, atsižvelgiant, kad 
ukrainietės ir Lietuvoje vertėsi seni
ausiu pasaulyje verslu, tačiau su- 
tiko vykti į “auksinius vakarus’ 
tikėdamos ten geresnio uždarbio.

Nafta
Rusijos kuro ir energetikos mi

nisterija paneigė gandus, kad 
planuojama sumažinti naftos 
tiekimą Lietuvai.

Rusijos koncerno “LUKoil", 
naftos tiekimo Lietuvai koordinato
riaus atstovas Dmitrijus Dolgovas 
teigė, kad bendrovė, planuodama 
naftos eksportą, atsižvelgia tik j 
bendrą naftos rinkos padėtį.

Pinigai
Lietuvos banko valdyba rengiasi 

leisti naujus 100 litų nominalo 
banknotus. Juos ketinama spaus 
dinti konkursą laimėjusioje Švei 
carijos banknotų ir saugiu 
dokumentų spausdinimo įmonėje 
“Oreli Fuessli Sicherheistdruck”. f
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Atsistatydino premjeras 
Gediminas Vagnorius

Balandžio 30 d., 19 vai. premjeras Gediminas Vag
norius per Lietuvos televiziją pranešė, kad atsistatydina iš 
savo pareigų. Atsistatydindamas G.Vagnorius kreipėsi į 
Lietuvos žmones. Čia trumpos ištraukos iš jo kalbos:

“Mieli tautiečiai, kaip ir kiekvienas iš jūsų, matau dar 
daugelio žmonių patiriamus kasdieninius sunkumus ir dėl 
jų išgyvenu. Dar daug šalyje biurokratizmo ir korupcijos, 
gerai suprantu žmonių nepasitenkinimo valdžios instituci
jomis, pirmiausia - Vyriausybe, nuotaikas.

Pastaruosius dvejus metus konstruktyviai ir dalykiškai 
bendradarbiavome su Respublikos Prezidentu, ir tai 
padėjo sustiprinti Lietuvos tarptautinį vaidmenį. Tačiau 
šiais metais tarp Vyriausybės ir Prezidento atsirado 
beprasmės politinės įtampos, kurios apsunkina krašto 
valdymą, daro žalą šalies ūkiui ir finansams. Tai silpnina 
valstybę ir kenkia jos tarptautinei padėčiai ypač šiuo 
įtemptu laikotarpiu, kai paaštrėjo santykiai tarp NATO ir 
kaimyninės Rusijos.

Šių metų pabaigoje Helsinkyje Lietuva turėjo būti ofi
cialiai pakviesta pradėti realias derybas dėl stojimo į Eu
ropos Sąjungą, kuri paspartins šalies pažangą ir sustip
rins saugumą.

įtampa tarp Prezidento ir Vyriausybės kilo ne dėl as
meninės nesantaikos. Nesutarimai kilo daugiau dėl 
politinių motyvų. Žinoma, neišvengėme ir dalykinių klaidų. 
Tačiau Vyriausybė ir jos komanda nuoširdžiai stengėsi 
dirbti šalies ir jos piliečių naudai, o ne savo pasipelnimui. 
Atsistatydindamas nenusišalinu nuo pareigos Seime remti 
Prezidentą ir jo patvirtintą Vyriausybę. Ir dirbsiu kartu su 
visais, kurie sieks spartesnės pažangos.” ... .. r. . 4..^

Nesantaika tarp Prezidento Valdo Adamkaus ir kon
servatorių partijos bei jos valdyboszpirmininko premjero 
Gedimino Vagnoriaus prasidėjo jau šių metų pradžioje. To 
pasekmėje ir įvyko šis premjero atsistatydinimas, kuris 
nėra visai netikėtas, bet jau buvo pradėta spėliojamas.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
(Šis laiškas atsiųstas DBLS pirmininko dėmesiui.) 

kerbiamas pirmininke,
(aipjau žinote, šių metų liepos 11-17 dienomis Vokietijoje 
vyks Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, Pasaulio Lietu
sių Bendruomenės kraštų valdybų suvažiavimas ir Lietuvių 
Dhartos 50 metų minėjimas.

Tuo metu bus išstatyta Pasaulio Lietuvių Bend- 
uomenės 50 metų gyvavimo fotografijų paroda.

Šių metų vasario 24 d. visiems kraštų pirmininkams 
juvo išsiuntinėtas laiškas, prašant atsiųsti nuotraukų iš 
savo krašto Lietuvių Bendruomenės bei jos padalinių iki 
jegužės 1 d. Kol kas nieko negavau. Kokias išvadas 
eikėtų daryti??? Būtų gaila, jeigu paroda atspindėtų tik 
/okietijos lietuvių gyvenimą! Labai prašau atsiųsti nuo
lankų iki birželio 1 d.

Siųskite jas man šiuo adresu:
M.Šmitienė
Lorscher Str. 1, Lampertheim-Huttenfeld, 
Vokietija

Su geriausiais linkėjimais

Kronika
BRADFORDAS
Motinos Dienos minėjimas K.Kaktavičius
Š.m.gegužės 2 d.,sekmadienį, Motinos Dienos pamaldose 
St.Patrick bažnyčioje, kurias atnašavo kan.V.Kamaitis, 
dalyvavo 30 tautiečių. Jų tarpe svečiai iš Nottinghamo ir 
Mančesterio. Pamaldų metu V.Gasperienė sugiedojo dvi 
giesmes. Vargonavo J.Horvvill.

Po pamaldų visi skubėjo į Lietuvių klubą. Kiti tiesiog iš 
namų. Čia, savo pastogėje, galėjo atsigaivinti gėrimais iš 
baro ir pabendrauti su draugais ir pažįstamais. 
Kan.V.Kamaitis ir svečiai programos dalyviai buvo 
pakviesti karštų pietų, kuriuos paruošė R.Vaicekauskaitė.

Susirinkus menėje visų dėmesį atkreipė priekyje ant 
stalo vaza su gėlėmis, perjuosta juodu kaspinu ir tautine 
juosta, simbolizuojanti mirusias motinas.

Minėjimą atidarė klubo pirm.R.Vaicekauskaitė. 
Padėkojusi už atsilankymą, pakvietė dalyvius pagerbti 
žuvusias ir mirusiais motinas Tylos minute. Dienos pas
kaitą skaitė V.Gasperienė. Prelegentė, kruopščiai 
pasiruošusi, pateikė klausytojams įdomias kronikas apie 
motinos pagerbimo šventės vystimasi nuo romėnų iki šių 
laikų. Ji išvardino visą eilę pasaulinio masto motinų - jų 
tarpe ir lietuvių - mokslininkių, visuomenininkių, pabrėž
dama, kad juo kilnesnė motina, tuo kilnesnė tauta. Tik su 
motinos pagalba tautos pasiekia aukšto moralinio lygio. 
Priminė lietuvės motinos įnašą kritiškiausiais istorijos 
laikotarpiais, tuo suteikdama mūsų tautos tęstinumą. 
Šiandien ta globa ir jos teisių apsauga užtikrinama visų 
kultūringų tautų įstatymuose. Sutrumpintai buvo perduota 
ir anglų kalba. Paskaitą prelegentė baigė B.Braždžionio 
eilėraščiu “Motinai”.

Klausytojai atsidėkojo gausiais plojimais.
Toliau vaikučiai mamytėms įteikė po gėlių puokštę. 

Gertruda ir Povilas Pacevičiai perskaitė eilėraščius: vieną 
lietuviškai, o kitą angliškai. Buvo sudainuota kelios su
tartinės, visiems prisidedant, akomponuojant J.Horvvill 
akordeonu. Minėjimo pravedėja l.Gerdžiūnienė padėkojo 
V.Gasperienei už įdomią paskaitą ir visiems kitiems bet 
kokiu būdu prisidėjusiems. Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”. Dalyvavo apie 50 žmonių.

Tuojau mamytės buvo pavaišintos vynu. Visi buvo 
pakviesti pasiskaninti šalto bufeto valgiais ir išgerti kavos. 
Gerus užkandžius paruošė M.Gribienė su anūko Simono 
pagalba. Buvo pravesta loterija, kuri davė £69.00 pelno. 
Pinigai skiriami skautų vasaros stovyklos fondui. Brad
ford© ir apylinkių lietuviai kasmet dosniai rėmė skautų or
ganizaciją. Tai pagirtina. Tačiau neturėtume būti tik vienos 
krypties žmonėmis. Prisiminkime lygiai taip pat ir kitas, 
nemažiau svarbias labdaros šakas, kurios šaukiasi pagal
bos. Klubas, kaip socialinė institucija, turėtų būti jautresnė 
Lietuvių našlaičių vaikų fondui, negu kaip iki šiol būta.

Motinos dienos minėjimas praėjo draugiškoje nuo
taikoje. Turėjome progos kartu pabendrauti, prisiminti 
prabėgusias dienas.

Klubas padengė visas minėjimo išlaidas.
Kai esi pagautas nostalgijos lelijos, prieš akis atsi

skleidžia žydrus paveikslas - paskutinis atsisveikinimas su 
Mama! Karo audroms ūžiant, daugumas mūsiškių su 
motinomis atsisveikinome paprastai be sumišimo, 
tikėdami greitai vėl pasimatyti. Bet Aukščiausios valios 
buvo užprogramuota kitaip. Dešimtmečius atskirti subren
dome ir senstelėjome be akyvaizdinės motinos palaimos. 
Pasigedome jos meilės, švelnumo, artimumo, kai negrąži
namai Jos netekome.
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Įvairios žinios iš Lietuvos
*“Verslo žinios” pranešė, kad 

pernai pirmą kartą visi Lietuvoje 
veikiantys bankai finansinius metus 
baigė pelningai. Bendras bankų 
rezultatas beveik 100 mln. Lt. 
grynojo pelno. Daugiau kaip pusė 
jo - 59,8 mln. Lt., tenka Vilniaus 
bankui. 1997 m. bankų sistema 
patyrė per 66 mln. Lt. nuostolio. Iš 
vienuolikos bankų 1997 m. 
pelningai dirbo tik šeši. Tada 
bankų rezultatams įtakos turėjo ir 
Rusijos finansų krizė. Didžiausi 
bankai yra: _ Vilniaus bankas, 
Hermis, LŽUB, LTB, Snoras, 
Litimpeks, Ūkio bankas.

* Rusija yra svarbiausia Lietuvos 
užsienio prekybos partnerė, tačiau 
jos reikšmė mažėja mūsų šaliai vis 
labiau orientuojantis į Vakarų 
rinkas. Lietuvos eksportas į Rusiją 
per vienuolika 1998 m. mėnesių 
sumažėjo 24,8%, importas 11,2%. 
Į Rusiją eksportuota prekių už 
2,539 mlrd. Lt., o importuota iš jos 
už 4,583 mlrd. Lt. Lietuves ir 
Rusijos prekybos deficitas buvo 
2,043 mlrd. Lt.

*”Respublika” skelbė, kad 
Vyriausybė nutarė sugriežtinti 
muito reikalavimus keleiviams, 
vykstanties per Lietuvos sieną. 
Bus smarkiai ribojamas akcizo 
prekių - alkoholio, tabako, kai kurių 
maisto prekių ir benzino - importas. 
Šios priemonės turėtų pristabdyti 
padidėjusį minėtų prekių įvežimą iš 
Baltarusijos ir ypač iš Kaliningrado 
srities. Vienas lengvasis auto
mobilis j Lietuvą be muito gali įvežti 
ne daugiau kaip 30 litrų, o 
sunkiasvoris automobilis - iki 100 
litrų degalų. Įvežti kurą new 
automobilių bakuose bus 
uždrausta. Gyventojai “lauktuvių” - 
maisto prekių - įsivežti galės, 
pabuvę užsienyje ne mažiau kaip 
tris dienas. Įsivežamos degtinės 
gaminių kiekis apribotas iki pusės 
litro vienam gyventojui. Per jūros ir 
oro uostus - vienas litras. Be to, 
įvažiuojant j Lietuvą, reikės turėti ne 
mažiau kaip 100 litų (arba 
ekvivalentą kita valiuta) vienai 
dienai, iš viso - nemažiau kaip 300 
litų. Iki šiol iš Gardino į Vilnių 
kursuojantys du dyzeliniai traukiniai 
bei keturi autobusi vyksta 
pilnutėliai. Pasiūlytos priemonės 
sumažins keleivių srautą.

* Nuo šių metų balandžio 19 
dienos vienos didžiausių šalies 

bendrovių - AB “Lietuvos 
teiekomas” (LT) - 5 proc. Akcijų 
galės įsigyti beveik 12 tūkstančių 
buvusių bei esamų jo darbuotojų. 
Valstybė iki liepos 16 dienos yra 
pasirengusi bendrovės darbuo
tojams parduoti 40745638 
“Lietuvos telekomo” akcijas. 
Vienam įmonės darbuotojui bus 
parduodama be daugiau kaip 10 
procentų įmonės darbuotojams 
skirtų akcijų.

*Knygų leidėjai prognozuoja, 
kad dėl finansiškai nepajėgios 
rinkos kai kurios šalies knygų 
leidyklos bus priverstos jungtis 
arba bankrutuoti. Šiuo metu 
Lietuvoje įregistruota 577 leidykos, 
tačiau aktyviai veikia tik kelios 
dešimtys.

“Verslo” žiniose L. Varana
vičienė, leidyklos “Tyto alba” 
direktorė, tvirtina, kad tiek leidyklų 
šalyje tikrai nereikia ir ateityje 
daugelio jų neliks. “Leidyklų yra 
per daug, o pirkėjų per mažai” 
teigia ji.

Labiausiai perkami žodynai, 
enciklopedijos, pažintinė literatūra, 
knygos, skirtos kuriai nors sričiai - 
kompiuterijai, sodininkystei, kuli
narijai. Kiekvienais metais valstybė 
skiria dotacijų kultūrinės paskirties 
leidiniams. Pernai šiuo tikslu buvo 
skirta 4 mln. Lt. knygų leidimui. 
Literatūros ekspertų komisija 
atrenka, kurioms knygoms išleisti 
reikalinga valstybės finansinė 
parama.

*Praėjusių metų pabaigoje 
didžiausius atlyginimus visame 
šalies ūkyje (išskyrus individualias 
įmones) gavo aukščiausios 
valdžios pareigūnai - jų vidutinis 
atlyginimas buvo 2078 litai. Kiek 
mažiau uždirbo bankininkai - po 
1040 litus, draudėjai - 1476.

Mažiausią darbo užmokestį 
gavo žemdirbiai - vidutiniškai 494 
litus. Mokytojai vidutiniškai uždirbo 
po 1142 litus, gydytojai - po 1277 
litus (valstybinėse įstaigose).

*”Atgimimas” rašė: “stiprės 
kariuomenė - silpnės Lietuva”. 
Lietuva paskelbė didinanti kariuo
menės skaičių tuo metu, kai Vidaus 
Reikalų ministerijoje policininkų 
algoms pinigų liko tik iki birželio, 
kai policininkams mažinamos 
algos. Policijos departamentui 
šiemet iš viso nenumatyta lėšų 
transportui, ginkluotei, kitai 
technikai pirkti. Ir tokiu arsenalu 
Vyriausybė skelbia karą mafijos

gaujoms. 
Tokioje 
biudžeto

Europos Lietuvis Nr,9

Banditai džiaugias 
šviesoje kariuomenė 

didinimo negalim?
pateisinti nei grėsme iš Rytų, m 
siekiu įstoti į NATO. Policija 
departamentas pinigų tikisi gauti i 
privatizavimo fondo, kuris ja 
tirpsta.

Vašingtono surengtoje spaudos 
konferencijoje ministras A 
Saudargas pranešė, kad Lietuvi 
kariuomenė nuo 10 tūkstanči 
pagausės iki 25 tūkstančių karių 
kad numatoma įkurti keturias 
brigadas - Rytų, Centro, Vakarų^ 
greitojo reagavimo. Daba 
Lietuvoje yra viena - motorizuoto 
pėstininkų brigada “Geležinę 
vilkas”.

*”Vakarinės naujienos” praneša 
kad iš Vyriausybės prašoma skili 
pinigų Prezidentūros prieigom 
tvarkyti. Gegužės mėnesį praside 
priešais Prezidentūrą esančios $ 
Daukanto aikštės 3,5 milijono lit 
kainuosianti rekonstrukcija. Bu 
pakeisti inžineriniai tinklai, aiksi 
išklota naujomis trinkelėmis.

Prezidentūros Reikalų valdybos 
viršininkas Eduardas Tašlinskas 
teigia, kad ši rekonstrkcija yrc 
būtina - vamzdynai jau senis 
sudilę, aikštės danga nelygi. R 
remonto S. Daukanto aikštė bus 

s dekoratyviu.
Čia paprastiems žmonėm 
galima statyti automobiliu 
pėstiesiems aikštė lik

■į«

aptverta metaline 
tvora, 
nebus 
tačiau 
atvira.

Prezidentūros Reikalų valdybe' 
kad aplinkc 
užsitęsti K

spėja, 
turėtų

šalies vadovai 
ne pirmu? 

remonte 
neįrengti

viršininkas 
tvarkymas 
rudens.

Nors
Senamiestyje dirba jau 
metus, Prezidentūroje 

. dar nesibaigė. Dar 
konferencijų salė, ūkinės paskirties 
patalpos, nebaigtas vidinio kieme 
remontas. Šiemet remonte

- „ ,1 darbams Prezidentūra ketina isleis 
apie 13 milijonų litų.

*‘Vakarinės naujienos’ rašo kac 
balandžio 24 d. visi savivaldybes 
darbuotojai kviečiami susirinkę 
įvairiose Vilniaus miesto vietose 
Bus sodinami medeliai, grėbs 
tomos vejos, tvarkomi šiukšlynai.

Savivaldybės tarnautoje 
darbuosis Vingo ir Valakam^ 
parkuose, prie Turniškių, Verki 
regioniniame parke, Markuči 
miško parke, Pavilnio parke, tai 
pat Neries pakrantėje.
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“Žalgirio” komanda iškovojusi Europos taurę

Visa Lietuva pasitiko Kauno "Žalgirio" krepšininkus, Miunchene iškovojusius stipriausio Europos 
vyrų krepšinio klubo vardą ir tai [amžinusią taurę, rašo balandžio 23 d. - “Vakarinės naujienos”

Vilniaus gatvėmis pasipylė tikras šėlsmas sužinojus, kad “Žalgiriui” pavyko nugalėti praeitų metų- 
laimėtojus Italų komandą “Kinder”. Tai didelis atsiekimas jų klubo istorijoje. Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus šią žinią išgirdo Vašingtone, NATO viršūnių susitikime ir tuojau pasiuntė sveiki
nimo telegramą ir išgėrė už į jų sveikatą stiklą alaus.

lun.Ričardo Mikutavičiaus 
ipkaltinti žudytojai pakelbė 
iado streiką.

V.Baleckas ir jo sūnėnas Rolan- 
las Baleckas, du pagrindiniai 
u n. R. Mikutavičiaus kaltinamieji jo 
užudymu, paskelbė bado streiką.

V.Baleckas Alytaus policijos 
omisariato areštinės adminis- 
acijai įteikė pareiškimą, kad atsi- 
akąs maisto ir badaus tol, kol 
lebus Įvykdyti jo reikalavimai, kurie 
lar nėra aiškūs, bet susiję su jo 
ūnėnu. Šis jau prieš savaitę 
įaskelbė bado streiką, motyvuo- 
lamas, kad “prokuroras neištesėjo 
luoto pažado” ir badaus tol, kol jis 
ius ištesėtas.

Koks tas pažadas, suimtasis 
lepasakė.

tobin Hudo filmas
Gegužės 4-tą dieną Lietuvos 

:ino studija pradės filmuoti ketvirtą 
Robin Hudo nuotykių” sagą. Šis 
ilmavimas susidės iš 13 serijų. 
Ankstesniais metais buvo filmuo

jama taip pat 13 serijų, tačiau šie
met yra daroma keletas kiemo 
pakeitimų, kostiumų eskizų ir ki
emo. Nottingham© pilis, kurioje 
Robin Hudas turėjo labai daug 
herojiškų nuotykių, yra miškuose 
esanti Nemenčinės pilis.

Ja ypač domėjosi vaikai. 
Pavasarį ir rudenį čia apsilankė 
kelių Vilniaus vidurinių mokyklų 
moksleiviai, o Marijampolės moki
nių grupė atsivežė savo draugus iš 
Vokietijos.

Nottingham© herojaus vardas 
pasiekė net Lietuvą.

“Eurovizijos” dainų kon
kursas Lietuvos televi-zijoje

Lietuvos televizija (LTV) pradės 
transliuoti tarptautinio “Eurovizijos” 
konkurso, šiemet įvykstančio 
gegužės mėnesyje Izraelyje, 
vaizdus.

Žiūrovai galės susipažinti su 
visais 23 Europos šalių preten
dentais į didžiąją sceną.

Lietuvą konkurse reprezentuos 
jauna dainininkė Aistė Smil
gevičiūtė.

Ji žemaitiškai dainuos dainą 
“Strazdas” (muziką pagal liaudies 
žodžius parašė Linas Rimša).

Kaip paskirstytas Amerikos 
lietuvių fondo 1998 metų 
pelnas rr.ž.Nr.10.1

Fondo 1998 metų pelnas 
paskirstytas į tris dalis. Didžiausia 
dalis skirta švietimui, ypač daug 
studentams. Viso švietimui teko: 
331.953 doleriai.
Studentams iš Lietuvos 37,350 
Kitiems studentams 51,965 
Vasario 16 mokiniams 41,000 
Vasario 16 gimnazijai remti 10,000

Kultūros reikalams teko ma
žiausiai, vos: 149,265 dolerių. 
Pažymėtina, kad Čikagos lietuvių 
opera gavo tik 5,000 dolerių.

Visuomeniniuose reikaluose 
kažkodėl priskaityta spauda. Dau
giausiai gavo plačiai skaitomi 
“Tėviškės žiburiai” net 25,000.
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“Europos Lietuvio” redakcija, administracija ir leidėjai Motinos Dienos proga sveikina visas musų mo\

Lietuvių kronika
MANČESTERIS
Kan. Valentinui Kamaičiui 75

Balandžio 15 d. kanauninkui 
Valentinui Kamaičiui suėjo 75 m. 
amžiaus. Šios sukakties proga, MLK 
bendrija balandžio 17 d. lietuvių 
klube surengė šaunų paminėjimą. 
Dalyvavo nemažai žmonių: lietuvių ir 
anglų. Moterys atnešė puikaus ir 
įvairaus maisto, prisidėjo ir klubas, 
vyrai prisidėjo gėrimu. Prie bendro ir 
turtingo stalo visi sočiai pasivaišino 
ir pabendravo.

Kan.V.Kamaitis, po Airijoje 
įšventinimo į kunigus, atvyko j Man
česterį 1953 m. ir nuo to laiko aptar
nauja StChad’s parapiją bei 
Mančesterio ir plačios apylinkės lietu
vių dvasinius reikalus; dabar ir Brad- 
forde. Nuo to laiko jis buvo ir bus 
mūsų dvasiniu ramsčiu, kol galės.

Jis yra visų mylimas ir gerbia
mas. Dosnus šalpai ir ypač atsta
tomoms Lietuvoje bažnyčioms. Ka
dangi sulaukė 75 m. amžiaus, 
St.Chad’s parapijos daugiau ne- 
beaptarnaus. Pakol kas dar gyvena 
St.Chad’s klebonijoje ir padeda 
bažnyčioje, bet ten ilgai nebus. Kur 
apsigyvens dar nežino, bet lietuvių 
dvasinius reikalaus aptarnaus ir 
toliau. Kan.V.Kamaitj visų vardu pa
sveikino ir geros kloties tolimes
niame gyvenime palinkėjo bendrijos 
sekretorius A.Podvoiskis ir apibū
dino jo reikšmę mūsų bendrijai ir 
visuomenei. Angliškai jį pasveikino 
DBLS Boltono skyriaus pirm. 
H.Vaineikis ir apibūdino jo ganyto
jišką būdą. Visi jubiliejatui sugiedojo 
angliškai ir lietuviškai Ilgiausių metų. 
ALPodvoiskienė jam įteikė visų 
vardu sveikinimo kortelę ir suaukotą 
piniginę dovaną.

Kan.V.Kamaitis padėkojo vi
siems už jo garbei surengtą pobūvį, 
sveikinimus, linkėjimus ir dovanas.

Šios išimtinos sukakties proga,

“Europos Lietuvis” savo 
ir skaitytojų vardu sveikina 

Mančesterio klubo vadovybę

50 metų

išlaikusią klubo kultūrinę, 
visuomeninę ir socialinę veiklą.

Linkime dar penkiasdešimt!

LONDONAS
Sekminių išvyka į Sodybą

Londono DBLS Pirmas skyrius 
Sekminių-pavasario sąskridčio proga 
organizuoja ekskursiją į Sodybą.

Autobusas išvyks sekmadienį 
(birželio 30 d.) nuo bažnyčios 8.45 
vai., o iš Sodybos išvyks tą pačią 
dieną 7.00 vai. vakaro ir grįš atgal prie 
bažnyčios.

Kelionės kaina tiek suaugusiems, 
tiek vaikams 8.00 svarai žmogui.

Ekskursijos reikalu kreiptis j Vin
cent O’Brien.

Londono DBLS Pirmojo 
skyriaus valdyba 

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia 21 The Oval, E2 9DT 
(rytinėje miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.0171 739 8735.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares to Vilnius

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius £266.00 incl. ta
Conditions: 3 days advance purchase. Min stay 3 nights/ SAT night Max stay 3 mntt 
Return can be changed in Vilnius against a fee. Cancellation fee 10% of ticket vali 
after it has been issued.

NEW £300.00 incl.ta
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds-Bradford, Manchester-Vilnius

Austrian Airlines daily ex SAT and SUN
Heathrow-Vilnius via Vienna
Manchester-Vilnius via Vienna

SAS daily
Heathrow-Vilnius via Copenhagen
Manchester/Glasgow/Edinburgh via Copenhagen

Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. lotyniškai ir angliškai 
11.00 vai. tik lietuviškai 
Šiokiadieniais šv.Mišios 8 vai ryte. 
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje 16 Hound 
Road, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, tel. 0115 9821892. Pamal
dos šiokiadieniais 8 vai., sekmadie
niais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge gate. 
Eccles Gegužės 9 d. 12.15 vai.

-.1 
I

Išvežtųjų paminėjimas Londone | 
įvyks

StJame’s bažnyčioje, Piccadilly I 
Londone |

sekmadienį 13-to birželio 7 vai. 
vakaro.

Pamaldų metu giedos jungtinis 
pabaltiečių choras.

Kviečiame visus ateiti ir prisiminti tuos 
kurie kentėjo ir prarado savo gyvybes 

sovietų ir nacių priespaudos metu.

Birminqhamo skyriaus pirmininke 
S.Štarkos naujas adresas: 
8 a Main Road, Pontesbury, Nr. 
Shrewsbury, Shropshire SY5 ORR

£264.00 incl.tar
£279.00 Incl.tal 

£266.00 Incl.taJ
£279.00 inci.tal

visi nuoširdžiai sveikiname 
kan.V.Kamaitį ir linkime jam saulėtų 
dienų ir gaivaus užsitarnauto poil
sio.

For further Information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd, 45 Woodthorpe Road, Hadlelgh, 

Suffolk !P7 5JB, Tel. 01473 828855, Fax. 01473828866

A.P-kis
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