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Lietuvos seimas patvirtino 
naująją vyriausybę
Š.m. birželio 10 d. Lietuvos Seimas 
balsų dauguma patvirtino 43 metų 
Ministro Pirmininko Rolando Pakso 
sudarytą naująją vyriausybę.

Šis kabinetas yra jau devintasis 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 1990 metų kovo mėn. ir 
jo kadencija turėtų tęstis iki atei
nančių Seimo rinkimų 2000 m.

Vyriausybės programa pasiliks 
tą patį kaip ankstyvesnės vyriausy
bės su keliais mažais papildymais. 
Tai ekonominio augimo prognozė ir 
tolimesnis ekonomijos liberalizavi
mas. .

Pasak Premjero, naujoji vyriau
sybė stengsis pagerinti prekybą, 
skatinti eksportą ir pritraukti 
daugiau investacijų.

Pagrindinis užsienio politikos 
tikslas - įsijungti j NATO (ŠAS) ir 
Europos Sąjungą.

Neseniai pravestoje apklausoje 
75 proc. lietuvių pasisakė už įsto
jimą į NATO, 35 proc. galvoja, kad 
Įstojimas į NATO pablogins san
tykius su Rusija, 47 proc. galvoja, 
kad įstojimas neturės jokių didesnių 
politinių pasekmių.

Panaikintos vizos
Š.m. birželio mėn. 9 d.Užsienių rei
kalų viceministras Jonas Ru- 
dalevičius pasirašė vizų panaiki
nimo susitarimą su Belgija, Olandija 
ir Luksenburgu. Tai paskutinės trys 
Europos valstybės, atidariusios 
savo sienas Lietuvos piliečiams.

Naujoji sutartis įsigalios nuo 
š.m. liepos 1 d.

Latvija ir Estija tokio susitarimo 
dar nėra pasirašiusios, bet pasi
tarimai jau vyksta.

Infliacija Lietuvoje yra že
miausia Baltijos valstybėse
Pagal visų trijų valstybių Statistikos 
departamento patiektas žinias Lie
tuva gegužės mėnesyje turėjo že
miausią infliaciją Lietuvoje pasku
tinių penkių mėnesių duomenimis 
infliacija buvo 0.8 proc., Latvijos -
1.6 prOC. /iš ’Newsfile’/

Vilnius sveikins Berlyną
Vokietijos sostinėje oficialiai pra
dedama draugystės šventė “Vilnius 
sveikina Berlyną”.

Vilniaus meras Juozas Im- 
brasas Berlyno rotušės Herbų 
salėje pasirašys miesto Aukso kny
goje.

Televizijos bokšte Aleksandro

“Dainavos” ansamblio 
KONCERTAS

įvyks š.m. liepos mėn. 5 d. 
Sodyboje

Pradžia 7 vai. vakaro
Šis tautinis meno ansamblis buvo 
įkurtas 1977 metais Alytuje. 
Alytus, pietinėje Lietuvoje, yra 
pasižymėjęs senovinėmis tradici
jomis ir papročiais. Šios grupės 
tikslas kaip tik yra išlaikyti šiuos 
papročius ir parodyti juos plates
nei publikai.

Grupė turi kelias studijas, kur 
jaunieji šokėjai ir muzikantai 
mokosi iki yra priimti į grupę. Jie 
yra mėgėjai - studentai, mokyto
jai, darbininkai, kurie praktikuojasi 
tris kartus savaitėje. Visi muzi
kantai yra baigę Lietuvos muzikos 
akademiją. Visi groja kelis muzi
kos instrumentus - vienas net 
aštuonis.

Jų pasirodymai yra profesio
nalinio standarto.

Visi maloniai kviečiami atvykti ir 
bent keletą valandų paklausyti, 

pažiūrėti ir pabendrauti su 
dainaviečiais.

aikštėje bus iškabinama lietuviška 
vienybės juosta. Berlyno rotušės 
Kolonų salėje vyks lietuvių meninės 
fotografijos parodos “Apie Vilnių” 
atidarymas.

Prasidės dviejų dienų lietuvių - 
vokiečių šachmatų turnyras. 
Draugystės šventė truks iki birželio 
28 dienos. Jos programoje - kon
certai, parodos, kino filmai, versli
ninkų susitikimai, diskusijos, semi
narai, bendros pramogos.

Statybos dulkės atbaido 
turistus
Daugiausia turistų Vilnius sulaukia 
vasarą Sostinės Senamiesčio gat
velės, namų architektūra itin vilioja 
užsienio turistus. Tačiau šią vasarą 
atrodo, daugumas užsieniečių iš 
Vilniaus išvyks nusivylę.

Visą Senamiestį apgulė staty
bininkai: daugumą įdomių gatvių 
fasadų dengia pastoliai ir žali 
tinklai. Miestas pilnas dulkių, staty
bininkų keliamo triukšmo. Net ir 
Katedros aikšte negalima vaikščioti.

Argi nebūtų įmanoma Sena
miesti pradėti tvarkyti ankstėliau - 
pavasarį ar vėliau - rudenį, kai 
baigiasi turizmo sezonas? Galima 
būtų tvarkyti iš pradžios vieno pas
tato fasadą vienoje gatvėje, kito 
kitoje gatvėje, kad statybos 
neužimtų viso miesto. Dabar 
Senamiestis pilkas ir turistams be
veik neprieinamas. Reikia daugiau 
planavimo. Suprantama, kad Vil
niaus valdžia nori užbaigti restaura
vimo darbus kuo greičiau, bet ar 
visa tai nėra daroma per skubotai ir 
neapgalvotai.

/ištraukos iš Lietuvos rytas, 22.6/

“Aušros” gimnazijos pirmi 
abiturientai
Devynis kartus keitusi pavadinimą 
Kauno “Aušros” gimnazija išleido 
pirmąją atkurtosios gimnazijos 
gimnazistų laidą.

“Aušroje” yra mokęsi Pre
zidentas Valdas Adamkus, Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
Seimo nariai Kazys Bobelis, 
Aloyzas Sakalas ir daug kitų žymių 
žmonių.

Gimnaziją aplankęs Preziden
tas mato jos išleidžiamų abiturientų 
tarpe naujuosius mokslininkus, 
šalies vadovus, mokytojus.

Beklausydamas “aušrokų” 
himno, Prezidentas susigraudino ir 
tik su didelėmis pastangomis su
laikė ašaras. Aplankydamas gim
nazijos muziejų ir pamatęs savo ir 
mokytojų nuotraukas pasakė: “Kiek 
aš prieš juos drebėjau’.

/iš “Laikinoji sostinė’/
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Lietuviškas šakotis 
karališkose vestuvėse

Birželio 16d. “Lietuvos 
avialinijų’ lėktuvu į Londoną 
išgabentas 80 centimetrų aukščio, 
beveik 6 kilogramus sveriantis 
lietuviškas šakotis.

Šis šakotis skirtas Anglijos 
princo Edvardo vestuvių stalui. 
Šakotį kepė Kaune įsikūrusi 
individuali Onos Ribakovienės 
įmonė. O. Ribakovienė sakė, jog 
iškepti šakotį paparašė Lietuvos 
ambasadoriaus Didžiojoje Britani
joje Justo Paleckio žmona.

Ruošiantis princo Edvardo 
vestuvėms, Lietuvos ambasadorius 
kreipėsi į princo Edvardo 
sekretoriatą, klausdamas, ar 
princas sutiktų priimti šakotį kaip 
dovaną. Iš Windsor © rūmų buvo 
gautas teigiamas atsakymas. 
Šakotis i Windsor’o rūmus buvo* 
atvežtas birželio 17d.

Londono Madamė Tussauds 
muziejus paskelbė, kad Edvardo 
žmonos vaškine figūra netrukus 
bus pastatyta šalia muziejuje jau 
esančio jauniausio karalienės 
Elžbietos sūnaus..

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Europos Rajonas

maloniai kviečia tėvelius, garbės 
narius, rėmėjus ir svečius 

aplankyti
‘Šimtmečio Aušros’ 

vasaros stovyklą 
Lietuvių Sodyboje

nuo liepos mėn. 24d. iki liepos 
mėn. 31d. 1999 m.
Paskutinis laužas

3 vai. p.p. liepos mėn. 31 d. 
Pamatysite kaip skautai dirba, 

žaidžia ir dainuoja.
Laukiame visu!

Dokumentų reikalavimai 
atvykstant j Angliją

Panaikinus vizas į daugelį 
Europos šalių, vis dažniau būna, 
kad turistai neįleidžiami į užsienio 
šalies teritoriją. Kol vizos buvo 
būtinos, tokių atvejų pasitaikydavo 
mažiau, nes visus dokumentus 
tikrindavo ambasadų darbuotojai. 
Dabar šias funkcijas ' atlieka 
pasieniečiai - jie keliautojų 
dokumentus tikrina gana griežtai.

Kad būtų išvengta nemalo
numu. oirmiausia kiekvienas 

važiuojantysis individualiai turi 
atkreipti dėmesį j paso galiojimo 
laiką. Vykstančiojo į užsienį pasas 
turi galioti ilgiau nei tris mėnesius 
po to, kai baigsis viešnagė šalyje.

Jei kartu su vienu iš tėvų 
atvyksta vaikas iki 18 metų, jis 
būtinai turi turėti kito sutuoktinio 
sutikimą. Jei vaikas vyksta be tėvų, 
būtinas abiejų tėvų sutikimas, 
kuriame būtų įrašyta lydinčioj© ir 
atsakingo už vaiką asmens 
pavardė. Be to, vaikams, į užsienį 
vykstantiems be lydinčiojo asmens, 
reikia turėti Vaikų teisių gynimo ir 
globos tarnybos raštą. Pasieniečiai 
labai griežtai tikrina šiuos 
dokumentus. Ne kartą vaikai, 
neturintys sutikimo, buvo grąžinti 
namo.

Vykstantieji turėtų žinoti aiškų 
kelionės tikslą, buvimo šalyje 
trukmę. Būtų geriau, kad kelionės 
tikslas patvirtintas kviečiančiujų 
faksogramomis, laiškais, viešbučio 
rezervavimo patvirtinimu, atgaliniais 
bilietais. Reikia turėti ir grynųjų 
pinigų arba kreditinę kortelę. Nors 
dabar sveikatos draudimo nerei
kalaujama, geriau turėti ir jį.

Patariama dėl iškylusių 
nesklandumų per daug nesiginčyti 
su pareigūnais, geriau kreiptis į 
Lietuvos atstovybę užsienio šalyje.

Ils Respublikos' Nr.133/

Grąžinamų pabėgėlių įš 
Britanijos mažėja
Keleivių srautas iš Vilniaus į 
Londoną nuolat didėja, tačiau vis 
mažiau jų grąžinama po atmestų 
prašymų suteikti politinį prieglobstį 
Didž. Britanijoje. Tai konstatavo 
laikinoji koordinacinė grupė, kuri 
aiškinasi neteisėto Lietuvos piliečių 
išvykimo į Britaniją atvejus.

Pinigai studentams
JAV lietuvių Tautos fondas Lietuvos 
šalies studentams vienkartinėms 
stipendijoms skyrė 60 tūks. litų.

Nafta
Maskvoje viešėsiantis premjeras 

Rolandas Paksas kalbėsis su rusais 
apie kelis kartus nutrauktą naftos 
tiekimą Lietuvai.

Po trijų savaičių Būdingės naftos 
terminalas rengiasi priimti pirmąjį 
tanklaivį ir įsijungti į bendrą naftos 
eksportą iš Rusijos į Vakarų 
sistemą.

A + A 
Juozas Kičas

Juozas Kičas mirė Nottinghame, 
savo namuose, 1999 m. birželio 
15d. po ilgos ir sunkios ligos. Jį iki 
mirties uoliai slaugė ir prižiūrėjo 
žmona Juzė.

Juozas gimė 1917 m. 
balandžio mėn. 14 d. Kižių kaime, 
Mariampolės apskrityje. Nuo pat 
mažens turėjo tvirtą įsitikinimą 
nepriklausomos Lietuvos šviesia 
ateitimi.

Lankė Žemės Ūkio mokyklą, 
kurią baigė Mariampolėje. 
Priklausė Jaunalietuvių organi
zacijai. įstojo į Lietuvos 
kariuomenę ir užsitarnavo vyr. 
puskarininkio laipsnį. Karo metu 
atsirado rusų fronte, matė daug 
vargo. Vienu metu ėjo fronto 
prekių sandelio viršininko 
pareigas.

Kaip ir daugelis kitų, grįžo j 
Lietuvą lyg tai pasimetęs. Karo 
gale buvo paimtas vokiečių dirbti 
Luftwaffe’je. Iš Vokietijos 1947 m 
pasirinko išvykti į Škotiją, kur 
vienerius metus dirbo ūkio darbą. 
Tas darbas jam nelabai patiko ir 
nusprendė . apsigyventi Notting
hame, kur tada buvo gausi ir veikli 
lietuvių kolonija. Pradžioje dirbo 
geležies įmonėje.

Nottinghame susitiko 
žmoną Juzę, apsivedė ir susilaukė 
šeimos - dviejų dukterų. Žmona 
nuo pirmų vedybų turėjo sūnų, kuri 
Juozas priėmė kaip savo sūnų ir 
gražiai augino visus. Buvo labai 
geras vyras ir tėvas vaikams.

Po keleto metų įsigijo j 
vairuotojo profesiją ir dirbo 
Nottinghamo Transporto Departa
mente, kaipo miesto autobusu | 
vairuotojas iki pat pensijos 
amžiaus.

Labai mėgo lietuvišką 
organizacinį darbą. Priklausė 
Nottinghamo DBLS skyriui nuo pat 
įsteigimo, priklausė vietinio Baltic 
Council komitetui, taip pat įdėjo 
daug darbo į 1985 m. įkurta 
Oppressed Nations of Europe 
organizaciją. Mėgo lietuvišką 
spaudą ir ją rėmė.

Juozas buvo palaidotas 
birželio 25 d. Wilford Hill kapiniu! 
lietuviškame kampelyje.

Ilsėkis ramybėje, mielas I 
Juozai, savo antrojoje tėvynėje. 
_____________ Vida GasperienėJI
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S.Lozoraičio palaikai pergabenti į Lietuvą
Birželio 13 d.amžinam poilsiui j Petrašiūnus perga
benti S.Lozoraičio palaikai.

Praėjus beveik penkeriems metams nuo žymaus 
lietuvių diplomato ir politiko Stasio Lozoraičio mirties, jo 
žmona Daniela Lozoraitienė nutarė jo palaikus iš JAV 
pergabenti į Lietuvą, į jo pamiltus Petrašiūnus. Tai 
paskutinė buvusio Lietuvos atstovo prie Švento Sosto, 
ambasadoriaus Vašingtone ir Romoje, pretendento į 
pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo Prezidento 
postą. Kelionė į amžino poilsio vietą Kaune buvo ilga.

- Mes apie jo norą būti palaidotam Kaune kal
bėjomės pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo 
lankydamiesi Lietuvoje, - kalbėjo jo našlė
D.Lozoraitienė. - Nuvažiavome į Kauną aplankyti jo 
vaikystės vietų, užsukome ir į Petrašiūnus. Ten palaidoti 
vyro seneliai - Lozoraičiai ir Matulaičiai. Ši amžino poil
sio vieta man ir vyrui paliko didelį įspūdį. Mano vyras jau 
tada nutarė parvežti iš Romos į Petrašiūnus savo tėvų 
palaikus. Jis jau tada sakė, kad tikisi jog ir jo palaikai 
bus palaidoti kartu su jais. Kasmet po vyro mirties vyk
stu į Bostoną, į Nekalto Prasidėjimo vienuolyną Put- 
name, kur jis yra palaidotas. Šiemet jo penktosios mir
ties merinės, tad pajutau, kad jau laikas ir jį perkelti į 
Lietuvą ir palaidoti prie senelių.

Palaikai lėktuvu buvo atskraidinti į Romą, kur buvo 
perkelti į “Lietuvos avialinijų” lėktuvą ir kitą rytą, kartu su 
žmona, išskrido į gimtinę. Iš Vilniaus buvo nuvežti į 
Kauną. Prie Vytauto Didžiojo universiteto jo garbei yra 
pastatytas paminklas.

S.Lozoraitis ilgus metus buvo Lietuvos pasiuntinys 
prie Šventojo Sosto. Čia jis kovojo, kad Lietuva nebūtų 
išbraukta iš Europos dvasinės atminties. Italija jo at
mintyje pasiliko tarsi jo antroji tėvynė. Amerikoje jis 
praleido tik kelis metus nuo 1989-ųjų. todėl jo palaikus 
žmona ir grąžino per Romą, kad paskutinė kelionė būtų 
jo praėjusio gyvenimo takas.

- Savo testamente aš pareiškiau vilti, kad ir mane 
palaidotų šalia vyro. Taigi po mirties ir aš keliausiu į Li
etuvą, - pareiškė našlė Daniela, - tačiau kartais man yra 
primenama, kad aš nesu Lietuvos pilietė, bet pilietybės 
klausimas galės iškilti tik jau man nesant.

Rusijos grasinimai baitiečiams
/ištraukos iš “Tėviškės žiburių" nr.18Z

Prasidėjus neramumams Jugoslavijoje ir rusų 
spauda labai susirūpino pabaltiečių šiuo atžvilgiu 
laikysena. Jų spauda kelia klausimą ar galima pasitikėti 
pabaltiečiais.

“Izvestija” rašo: “Rusija negali pasikliauti Baltijos 
kraštų parama, kad Jugoslavijos NATO (ŠAS) bom
bardavimo politika būtų pasmerkta, tai pasidarė aišku, 
kai šiuo klausimu oficialiai pasisakė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vadovai, palaikę stiprius ŠAS smūgius suvere
niai valstybei.

Rusijos ir Baltijos kraštų santykiams,kurie ir be to 
buvo ne be debesų, gresia visiškas apsiniaukimas 
nepasitikėjimo ir įtampos debesimis. Juo labiau, kad 
trijų kraštų vadovybės yra pasiruošusios siųsti į šį re
gioną karius, jeigu ŠAS programos “partnerystės už 
taiką” rėmuose paprašys pagalbos ir karinės paramos.

Lietuva gali pasiųsti iš Vytauto Didžiojo vardo 
Kauno bataliono 20 karių, o Latvija - kelias dešimtis 
žandarų. Toki “palankumą” galima paaiškinti ne kuo 
kitu, kaip tik didelėmis Vilniaus, Rygos ir Talino pas
tangomis įsigyti palankumą ŠAS, į kurią, kaip žinoma, 
veržiasi Baltijos kraštai.”

Tai nėra nuostabu, nes Rusija nuo pat pradžios 
Baltijos kraštų bandymui įstoti į ŠAS labai priešinosi, 
bijodama, kad jos itaka į šį regioną gali labai sumažėti, 
o, be to, Vakarų kraštų politinės sienos priartėtų per 
pavojingai arti Rusijos. Juos taip pat neramina ŠAS 
susidomėjimas Zoknių (prie Šiaulių) aerodromo 
ateitimi, nes kariškiai rodo juo didelį susidomėjimą. Šis 
aerodromas buvo vienas iš didžiausiu rusu kari
uomenės aerodromų Baltijos kraštuose.

Nėra jokių garantijų, kad šis karinės vertės aero
dromas nepatektų į ŠAS (NATO) rankas, kas labai 
baimina rusus. Baltiečių pritarimas Jugoslavijos bom
bardavimui sudavė stiprų smūgį baltiečių - rusų dabar
tiniams santykiams, kurie ir ateityje nerodo krypties į 
draugiškesnę pusę.

Santykių pablogėjimas gali atsiliepti ir į Baltijos 
kraštų ir Rusijos ekonominius santykius, ypač kada 
“Mažeikių nafta” kombinatas pergyvena persitvarkymo 
stadiją.

Mirė lietuvių draugas kardinolas Basil Hume

Kardinolas Basil Hume ir vysk A.Deksnys su lietuviais 1982 m. prie šv Kazimiero 
bažnyčios po Sutvirtinimo sakramento

Š.M. birželio mėn. 17 d. po 
sunkios ligos, būdamas 76 metų, 
mirė Anglijos ir Valijos katalikų ga
nytojas kardinolas Basil Hume. Jis 
palaikė artimus ryšius su mūsų 
bendruomene, ypač su Londono 
lietuvių bažnyčios parapijiečiais.

Gimęs 1923 metais, būdamas 
18 metų įstojo į Ampleforth Abbey 
vienuolyną, kur dirbo ilgus metus 
kaip vienuolių mokykos vedėjas.

Savo gyvenime pasižymėjo 
nuoširdumu ir taktiškumu, kas labai 
pakėlė Romos katalikų savimi pasi
tikėjimą ir išlaikė jų gerą vardą. Net 
Karalienė Elžbieta, būdama angli
konų bažnyčios galva, yra jį 
pavadinusi: “mano kardinolas.”
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Kelionė į Karaliaučių
/Gabrielius Žemkalnis, PLB valdybos vicepirm. Ir 
LB atstovas Lietuvoje, rašo “Pasaulio Liet’ nr.5/

Balandžio 28-tą važiavau į Karaliaučių susitikti su 
krašto lietuvių koordinacijos taryba, kuri tą dieną turėjo 
savo posėdį. Pravažiavus Eitkūnus, palikus už savęs 
dabar rusų vadinamą Černyševskoje, atsivėrė tas pats 
vingiuotas, siauras, medžiais apsodintas kelias, kuriuo 
ne vienas pasitraukėme iš tėvynės 1944 metais. Kraštas, 
kiek jo dabar teko pamatyti, vis dėlto ne tas pats. Yra 
akivaizdus gyventojų apsileidimas, šiukšlės, sovietiniai 
“papuošalai” - sovietinių generolų paminklai, pjautuvai ir 
kūjai, penkiakampės žvaigždės. O pačiame 
Karaliaučiaus centre neišvengiamas Leninas. Skaudu 
matyti neatpažįstamus vietovių ir upių pavadinimus.

Gastai tapę Slavsku, vargšė Tilžė subjaurota 
Sovetsko pavadinimu, iš Stalupėnų padarytas 
Nesterovas, Gumbinė - Gusevas, Černiachovskio 
vardas duotas Įsručiui, ir kas gali žinoti pravažiuojant 
Gvardeiską, kad tai Tepliava

Sakoma, kad užėmus Rytprūsius rusai iš karto 
sudarė iš leitenanto ir dviejų seržantų komisiją 
vietovardžiams pakeisti. Vienas seržantas pavadinimus 
rinko pagal tas vietoves, kuriose jis pas panas ėjo, kitas 
seržantas pagal karininkų pavardes, o leitenantas pagal 
Rusijos vietovių pavadinimus, kuriuos prisiminė iš savo 
kelionių. Nepakeitė tik keleto pavadinimų, kuriuos galėjo 
ištarti. Vėliau, kai Lietuva paprašė kad būtų sugrąžintas 
Tolminkiemio pavadinimas, rusai atsakė, kad niekas 
tokio pavadinimo negalės ištarti. Šiandien Tolminkiemis 
vadinasi Čistije prudi - švarus prūdas. Prūdas yra ten, 
tačiau jo švarumu tenka abejoti. Tą pavadinimą 
Tolminkiemiui prikabinęs leitenantas matyt švarumą 
lygino su savo gimto krašto prūdu.

Pravažiavome Norkyčius (Meždureč) - istorijos 
kronikos sako, kad tai prūsų sukilimo vado Herkaus 
Manto žuvimo vieta. Pakelėje, ant kalnelio, kur savųjų 
išduotą Herkų Mantą nudūrė kryžuočiai, Lietuva, jau 
sovietiniais laikais, buvo pastačiusi žalčio pavidalo 
paminklą. Netrukus sovietai tą paminklą nuardė ir dabar 
jis paslėptas ir saugojamas Įsručio muziejuje.

Stebėjausi gausybe gandrų, beveik kas antras 
elektros ar telefono stulpas puošėsi jų lizdu. Labai 
greitai supratau, kad ne tik pavasarinių balų gausybė su 
varlėmis, bet ir vietinių gyventojų šiukšlina aplinka 
užtikrina visiems metams maitinimąsi pelėmis ir 
žiurkėmis.

Tarybos posėdyje svarstyti vaikų darželio, 
mokyklų, jaunimo stovyklų, jaunimo sąjungos ir bendrai 
organizaciniai reikalai. Ne pirmą ir ne paskutinį kartą 
teko aiškintis “bendruomenės” sąvoką. Rusijoje, taip 
kaip ir daugelyje rytų kraštų, veikia sovietinio sukirpimo 
visuomeninių organizacijų veiklos įstatymai. Reikia 
registruotis su savo įstatais, man sakoma, kad ir su 
narių sąrašu, ir užsiregistravus draugija turi savo

Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos 
Čikagoje valdybos pirmininkas Vilius 
Trumpjonas savo balandžio mėnesio laiške 
rašo:

“Mūsų narių ir rėmėjų dėka, 1998-tais 
metais galėjome remti 30 vaikų stovyklavimą 
Lietuvos Vaiko draugijos organizuojamose 
stovyklose Kačerginėje. Taip pat rėmėm vaikų! 
ir jaunimo ansamblių konkursą “Dainų! 
dainelė” Lazdynuose ir pasiruošimą Pasaulio 
lietuvių dainų šventei etnokultūrinėj stovykloj! 
“Ramovė 8” Lietuvoje (dalyvavo 50 i 
ansambliečių). Per Šv.Kalėdas rėmėme vaikų! 
lietuviškų vaidinimų konkursą Tilžės kultūros! 
rūmuose. Dalyvavo per 200 vaikų - tai pirma | 
kartą Karaliaučiaus krašto lietuviškos veiklos! 
istorijoje susirinko tiek mažų krašto lietuvaičių.

Taip pat padedam krašto j 
lituanistinėms mokyklėlėms įsigyti pačius;I 
naujausius vadovėlius bei kitus mokslo 
reikmenis. Šiais metais turėsime galimybę 
remti vaikų stovyklavimą to krašto lietuvių 
bendruomenės organizuojamoje stovykloje 
“Ramove 8" prie Vištyčio ežero.

Esame labai, labai dėkingi mūsų 
nariams ir rėmėjams už gautą paramą. Kiek 
mes toliau galėsime paremti pasišventusius 
lietuvybės puoselėtojus Karaliaučiaus krašte, 
iš dalies priklausys, kiek mūsų draugijos nariai 
ir mūsų rėmėjai galės ir toliau prisidėti prie šio 
lietuvybės išlaikymo darbo Mažojoje 
Lietuvoje.”

antspaudą, gali turėti sąskaitą banke, na, ir bylinėti 
teismuose. Tada jau viskas legalu ir tokia registruot 
organizacija yra veikianti. O neregistruota lyg 
neegzistuoja, jos atstovai negali dalyvauti kokios, te
pavadinkime, krašto valdybos sudėtyje. Tuo tarp 
Pasaulio Lietuviu Bendruomenė laiko, kad visi kuriai 
krašte gyvenantys lietuviai yra to krašto lietuv I 
bendruomenės nariai. Registruoti ir neregistruoti.

Savaime suprantama, kad kiekvieni 
bendruomenė turi veiklti savo krašto įstatymų ribosi 
Vis dėlto, reikia ieškoti būdų, kad nepažeidus kraš'l 
įstatymų visos lietuvių organizacijos, draugo 
bendrijos galėtų tame krašte veikti kartu, vieningai, kai 
kiekvienas to krašto lietuvis, registruotas I 
neregistruotas, turėtų vienodą balsą vadovų rinkimuos!

Ne kartą man buvo rodomi registravai 
dokumentai, įstatai, įstatymai ir aiškinama, *1 
negalima Ir tada man vėl tenka sakyti, kad visų pi^j 
kalbėkimės ne kaip įstatymų aiškinimo advokatai. T 
kaip lietuviai.

4



Europos Lietuvis nr.13 5 puslapis

Lietuviai Antrajame pasauliniame kare
Paimta iš “Respublikos” A.Daugėlos straipsnio - pasikalbėjimo su vilniečiu pulkininku 
leitenantu Petru Stankeru, kuris tapo kūrybinio konkurso laureatu už parašytą knygą 
“Lietuvių policija 1941-44 metais”. Pulkininkas domisi Antro pasaulinio karo laikotarpiu, 
ypač mūsų policija ir kariais, kurie dalyvavo kare, vokiečių kariuomenėje.

Į klausimą -“Ar lietuvius policininkus galėtumėte vadinti nacių 
kolaborantais?”, - jis atsakė, kad taip vadinti nesutinkąs. “Lietuvius priskirčiau 
prie Vokietijos sąjungininkų, nes Lietuva nepriklausė tokiai koalicijai, panašiai 
kaip vengrai, slovakai, italai, rumunai ar suomiai. Pirmiausia todėl, kad Lietuva 
įsitraukė į Antrąjį pasaulini karą jau būdama okupuota.

Lietuviai sukilo prieš sovietus ir komunizmą, prieš grėsmę iš Rytų. 
Vermachtas įžengė į Kauną, iš kurio jau prieš tai buvo išvaryti raudonarmiečiai. 
Buvo sudaryta Lietuvos laikinoji vyriausybė, kuri su Vermachto vadovybe 
užmezgė draugiškus ryšius. Beje, iš Baltijos šalių tik lietuviai atkūrė savo 
valstybines institucijas. Vokiečiai, nors ir nenorėdami, turėjo su jomis bendrauti. 
Laikinoji vyriausybė savo administraciją visoje Lietuvoje atkūrė per du 
mėnesius.

Lietuvoje buvo atkurtos visos prieškarinės policijos struktūros, išskyrus, 
žinoma, pasienio policiją. Dirbo viešoji, kriminalinė, geležinkelių, saugumo 
policijos.

Lietuva nelaikė save kariaujančia su Vokietija, todėl tarp krašto gyventojų ir 
vokiečių karių dėl bendros kovos su sovietais buvo užsimezgę natūralūs 
santykiai. Žinoma, vokiečiams buvo naudinga pasinaudoti Lietuvos resursais 
savo tikslams. Jie leido sudaryti Lietuvos savisaugos batalionus, kurių per karą 
iš viso buvo suformuota 25. Prie to reikia pridėti 6 statybos batalionus. Šie 
batalionai atliko pagalbines funkcijas Rytu fronte, vėliau atskiri daliniai kovojo 
Italijoje. O 1944 metais spaudžiant sovietams, ir Kurske.

Į laikinosios vyriausybes kvietimą grįžti atgal į darbą atsiliepe daugiau kaip 
40 proc. policininkų - viso apie 3000 žmonių. Aišku, visi grįžti negalėjo, nes 
nemaža policijos dalis tuo metu jau buvo ištremta i Sibirą. Policija nuo KGB 
teroro nukentėjo labiau negu kariuomene. ...
Iš viso policijos batalionuose tarnavo apie 20 tūkstančių kareivių ir karininkų 
Daug daugiau negu garsiojoje Raudonosios armijos 16-oje šaulių divizijoje, 
kurioje 1942 metais gegužės 22 dieną buvo 12.398 kariai, iš jų lietuvių vos 4499. 
arba 36.3 proc.

Dar 5.4 tūkstančiu lietuviu savanoriu tarnavo kituose Vermachto 
junginiuose, iš jų 1.4 tūkst. inžineriniuose daliniuose, 12 tūkst. karinėse oro 
pajėgose, 400 - Reicho darbo tarnyboje ir karinėje statybinėje organizacijoje 
TODT dar 15 tūkst. vyrų. Iš šių skaičių galima spręsti, kieno pusėje buvo Lietuva 
Antrojo pasaulinio karo metais.

Į klausimą: - “Ar policijos batalionai tiesiogiai dalyvavo fronto mūšiuose? - 
pulkininkas atsake: - ‘Taip. Rytų fronte buvo apie 10 batalionų. Svarbiausias ju 
uždavinys - vokiečių kariuomenes užnugario apsauga. Kai kuriems teko iš tiesu 
dalyvauti mūšiuose. Daug šių batalionu karių buvo apdovanoti aukštais vokiečiu 
ordinais ir medaliais. Septintasis lietuvių batalionas dalyvavo Stalingrado 
mūšyje, kur buvo sovietų apsupti. Jie, vadovaujami majoro Jono Semaškos, 
per atkaklius mūšius buvo išvesti iš apsupties, o jis buvo apdovanotas 
Antrosios klasės Geležiniu kryžiumi. Vėliau J.Semaška gavo ir Pirmosios klasės 
Geležinį kryžių.” Jis pulkininko žiniomis yra tik vienas lietuvis, gavęs tokį aukštą 
apdovanojimą. Antrosios klasės Geležinį kryžių iš viso gavo apie 50 lietuvių.

Iš vokiečių aviacijoje dalyvavusių lakūnų, pavyko sužinoti tik vieną - 
hauptmaną Horstą Adomaiti. Jis gavęs riterio kryžių už 122 sunaikintus priešo 
lėktuvus. Tai labai daug - Sovietų sąjungos didvyriai yra sunaikinę po 20 - 30 
priešo lėktuvų.

Paklaustas: -“Ar tarp lietuvių policininkų buvo vokiečių karininkų”, atsakė, 
kad “kiekvienas batalionas turėjo vokiečių pusę atstovaujanti ryšių karininką su 
keletą pagalbininkų, tačiau jis daugiausiai atliko tik ryšių funkcijas. Bataliono 
dokumentai buvo tvarkomi lietuvių kalboje, o vokietis, nesuprasdamas jos, 
negalėjo turėti didelės įtakos.

Lietuvoje nukrinta maisto 
kainos
Per metus nuo 1998-ųjų gegužės 
maisto produktai Lietuvoje atpigo 
6.3 proc. Tai labiausiai atpigusi 
prekų grupė. Per metus taip pat 
atpigo sveikatos apsauga (1.6 
proc.), o visos kitos prekių ir 
paslaugų grupės pabrango.

Vanduo, būstas, elektra, 
dujos ir kitas kuras pabrango 8.7 
proc., transportas - 5.3 proc.

Švietimas per metus 
pabrango 4.9 proc., viešbučių, 
restoranų ir kavinių paslaugos 
bei alkoholis ir tabakas - 3.1 
proc., drabužiai ir avalynė - 2.7 
proc.

Dvylikos mėnesių infliacija 
Lietuvoje buvo 0.2 proc., bet 
penkių pastarųjų mėnesių - 0.8 
proc.

Atsigauna Rusijos rublis
Rusijos rublio kursas JAV dolerio 
atžvilgiu palengva auga,

S artėdamas prie 1999 metų 
Rusijos biudžete numatyto lygio. 
Tačiau ekspertai perspėja, kad 
šis pakilimas gali baigtis dar 
didesniu nusmukimu.

Rusijos centrinis bankas, 
taikydamasis prie Tarptautinio 
valiutos fondo reikalavimų, turės 
panaikinti JAV dolerio pirkimo 

i apribojimus ir tada, dolerių 
i pareikalavimui žymiai pakilus, 

pakils dolerio kaina, suduodama 
rubliui vėl didelį smūgį.

Lietuvos deficitas mažėja 
Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas per keturis šių metų 

| menesius buvo 2.1 milijardo litų - 
! 13.6 proc. Mažesnis nei tuo pat 

metu pernai.
Šiemet eksportas sumažėjo 

1.2 mlrd litų, bet tuo pačiu metu 
sumažėjo ir importas - 1.5 mlrd 
Irtų.

Svarbiausios Lietuvos 
eksporto užsienio prekybos 
partnerės yra Vokietija (16.1 %), 
Latvija (12.6%), Baltarusija 
(7.55%), Rusija (6.9%) ir Italija 
(6.3%).

Sausio - balandžio menesiais 
daugiausiai prekių eksportuota į 
Europos Sąjungos šalis, 
atitinkamai 50.7% viso eksporto ir 
46.1% viso importo. Importas iš 
ES šalių, palyginus su 1998 
sausio-balandžio, 20%.
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Šiemet pirmasis sezonas, kai sodybų 
šeimininkai gali legaliai priimti poilsiautojus, 
Įteisinus praėjusių metų rudenį naują 
Turizmo įstatymą.

Šiuo metu Lietuvoje yra 150 sodybų, 
kurių savininkai planuoja užsiimti kaimo 
turizmu. Tačiau šią vasarą poilsiautojus 
priims tik 67 sodybos, kurios pirmajam 
vasaros savaitgaliui jau yra visos užsakytos. 
Kitos šiemet nespės tinkamai įsirengti ir gauti 
tam reikalingą pažymėjimą. Jau iš pradžios 
paaiškėjo, kad šiais metais pirmi tokio 
poilsio ieškotojai yra ne užsieniečiai, bet 
Lietuvos miestiečiai, ištroškę ramybės ir tikro 
poilsio, nemėgstantys triukšmingų kurortų.

Šių poilsiautojų pageidavimai labai 
paprasti - medinis namas, netoliese upės ar 
ežero, ar bent tvenkinys su valtimi ir 
svarbiausia miškas. Aišku, tokių sodybų nėra 
daug ir ne visos, atitinkančios šias sąlygas 
nori turizmu užsiimti, nors tai pelningas biznis.

Į naujai įkurtą kaimo turizmo asociaciją susibūrė jau

kranto. Šiame malūne, kurį atstatė menininkas 
LČemiauskas, dažnai vyksta semonarai, konferencijos, 
kūrybinės stovyklos, o rūsyje įrengtoje kavinukėje 
užsakomi pobūviai. Būnant toje Lietuvos dalyje patartina

Viena iš tokių poilsio sodybų prie Žiedelio ežero /nuctr. iš ‘laisvalaikis*/ 
aplankyti šį malūną, kuriame yra įrengta ir LČerniausko 
darbų paroda.

120 ūkininkų, kurie yra įsitikinę, kad jų verslas turi 
pelningą ateiti. Jau yra išleistas katalogas “Poilsis 
kaime” ir daug lankstinukų, kurių dėl didelio 
susidomėjimo nespėjama spausdinti. Kaimo turizmas, 
pasak valstybės turizmo departamento specialisto 
Gintauto Indriūno, tampa rimtas konkurentas pajūrio 
kurortams. Gal net ir daugiau, nes kaimo turizmas 
numatomas tęsti ir žiemos sezono metu, aprūpinant 
turistus žiemos sporto reikmenimis, motorinėmis sniego 
rogėmis ir pan. Kaimo turizmas plečiasi ne tik prie 
Aukštaitijos ežerų, bet jau yra nemažai sodybų 
užregistruotų Akmenės, Šiaulių, Pakruojo ir Radviliškio 
rajonuose.

Kataloguose patogumo lygis yra žymimas gandro 
ženklu. Kuo daugiau gandrų, tuo patogesnė sodyba. 
Vienas gandras - sodyba arčiau gamtos, be tualeto ar 
dušo name. Jos kaina parai 10-20 litų (£2.00-3.00). 
Keturiais gandrais pažymima sodyba, turinti butą su 
visais patogumais ir jame gali gyventi visa šeima. Jos 
kaina 130 litų (apie £20.00) parai, tačiau jų yra mažai ir 
lietuviai pageidauja ilsėtis du gandrus turinčiose 
sodybose su ribotais patogumais. Jų kaina 20-30 litų 
(£3.00-5.00).

Atvykę atostogautojai turi turėti ne tik lovą, bet ir 
šiokių tokių pramogų. Kai kurios jų tikrai nėra pritaikytos 
ramybę mėgstančiam vasarotojui. Vienas siūlo nardymą 
ežere, skraidymą oro balionu, parasparniais 
(sklandytuvais). Už kai kurias pramogas reikia mokėti 
ekstra, bet daugumas, kaip paplaukiojimas laiveliu, yra 
įskaitomi į buto kainą.

Žemaitijoje puikiais kaimo turizmo ūkiais ypač 
garsėja Plungės rajonas, prie Platelių ežero. Šiais 
metais kaimo turizmo seminaras buvo surengtas prie 
Plungės esančiame Babrungėnų malūne ant Babrungio

Šios rūšies turizmui plečiantis yra pristatoma if 
naujų ūkio pastatų, specialiai turizmui pritaikytų, kaip 
Rumšu sodyba, ant paties ežero kranto (nuotraukoje). 
Čia galima atostogauti dviejuose namuose, senoje 
medinėje troboje ir naujai pastatytoje. Šioje trijų gandru 
sodyboje poilsis kainuoja tarp 20-40 litų (apie £5.00).

Kitur statyba taip pat vyksta. Įrengiamos suomiškos 
pirtys, meškeriotojų nameliai. Kai kur net galima 
pasistatyti savo palapinę, užsisakyti skanaus maisto 
Buvusio Lietuvos kariuomenės pulkininko atstatytame 
dvaro sode duktė Alina Plechavičiūtė įrengė žirgyną if 
siūlo pasinaudoti žirgų sporto patarnavimais.

KAS YRA "TREJOS DEVYNER10S'
Daugelis išgirdęs pavadinimą “Trejos devynerios. 
pagalvoja apie tuo vardu vadinamą degtinę, tačiau 
mažai kas žino, kad šis pavadinimas yra senovėje 
vartojamų vaistų. Šių vaistų - ekstrakto galima įsigyti tik 
patentuotų vaistų vaistinėse. Juo gydomasi nuraminimui 
organizmo ir reguliavimui virškinimo.

Šis ekstraktas rekomenduojamas ypač po žiemos, 
sustiprinti imuninę sistemą. Jį reikia gerti su medumi, 
arbata arba mineraliniu vandeniu.

Pastaruoju laiku atrasta, kad “Trejos devynerios' 
šalina nemažai negalavimų, kaip skrandžio pilnumo 
jausmą, apetito stoką, pilvo skausmą, viduriu 
užkietėjimą. Skatina virškinimo aktyvumą, tulžies 
veikimą, apsaugo nuo skrandžio ir žarnų uždegimo. Ji 
vartoti tiesiog po valgio, geriant 20-30 lašų arbatiniam 
šaukštelyje.

Taigi, vartokite seną, dar mūsų tėvų ir senelių žinotu 
vaistą.
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Europos Lietuvis

Lietuvos Grįžimo Tėvynę Informacijos
Centras

Gedimino pr. 24 Vilnius 2600, tel. (370 2) 313623.
Stovyklaviečių SĄRAŠAS

1. Pranciškonų Jaunimo tarnyba
Ona Darkutaitė, Vilniaus g. 6 LT - 5700 Kretinga, 
tel.825855114, 51571
Pastabos: Jau surasta vaikų grupė šiems metams.
2. Vaikų ir jaunimo poilsio stovykla “Liepsnelė”
Aldona Jurevičienė, Šlaito Giruliai, Klaipėda, 
tel.826490154

3. Viešosios įstaigos Pušyno stovykla
Ina Bedarfienė, Savanorių pr. 14-2, 3000 Kaunas, 
tel.827542386, 207969
Pastabos: 1 korpusas, 22 kambariai. Dušai, prausyklos 
pastate ir lauke. Greta Nemunas, tvenkinys, miškas. Yra 
biblioteka, žaidimų aikštelė. Kaina 376 Lt. 14 dienų. Yra 
galimybė susitarti dėl atskiros programos (laivu kelionė 
po pilis, ekskursijos į muziejus ir pan ). Pageidavimus 
pranešti iš anksto.
4. Liaudies kūrybos klubas “Atžalynas”
Algis Razminas, Grūdų 6 2020 Vilnius, tel.828542460

r-- ,-v- * nt f.. ■

Argentinos Lietuvių Centras 
Buenos Aires, 1999 gegužės 24d.

EUROPOS LIETUVIUI,
Redakcijai.
Yra maloni proga pranešti Jums, kad 1999 balandžio 
men. 18 d. Argentinos Lietuvių Centre įvykusiame 
visuotiniame susirinkime buvo perrinkta nauja valdyba 
1999-2000 kadencijai sekančios sudėties:
Pirmininkas 
Vicepirmininkas 
Sekretorius 
Pro sekretorius 
Kasininkas

Pro kasininkas 
Valdybos nariai:

Atsarginiai nariai:

5. Vaikų ir jaunimo poilsio stovykla “Baltijietis”
L.Gasiunienė 
tel.826213547

Debreceno 92-1 5800 Klaipėda,

6. Kačerginės vaikų ir jaunimo poilsio stovykla
“Merkurijus”
Ališauskienė, Žemaitės 3-3, 3005 Kaunas,
tel.827220913, Pastabos: Priklauso 3 stovyklos:
“Merkurijus”, “Liepsnelės”, “Dobilėliai”. “Merkurijuje”
kaina 10 dienų 349 Lt. “Liepsnelėje” ir “Dobilėlyje" - 299 
Lt10 dienų. Stovyklos vieta 15 km. nuo Kauno. Yra 
nuosavas baseinas. Vyksta aerobikos užsiėmimai, 
mokoma anglų, vokiečių kalba. 
Maitinimas 5 kartus per dieną. 
Stacionariniai nameliai (tualetai, 
prausyklos, karštas vanduo), dušai 
atskirai. “Liepsnelei” priklauso 1 
pastatas -150 vietų.
7. Sportinės pažinties vaikų 
poilsiavietė “Gintaro krantas”
R. Milašienė tel.826399956 Pasta
bos: Stovykla viena iš geriausių. 
Žinybinė, priklauso “Jūros krovi
niams”. Stovykla pateikusi dvi 
programas Švietimo ministerijai ir 
Tautinių mažumų departamentui. Yra 
medinis pastatas (60 vietų) ir mūrinis 
(200) vietų). Dušai, prau-syklos, 
tualetai. Maitinimas penkius kartus 
per dieną. Stovyklos metu 
organizuojamos 2-3 ekskursijos. 
Stovyklos profilis sportinė 
pažintinė. Kaina 526 Lt 14 dienų. 
Dar atsiųs smulkesnę infoermaciją.

Su pagarba
Žilvinas Beliauskas 
Direktorius

/Atsiųsta paminėti “Europos Lietuvyje“!

Revizijos Komisija: 
Pirmininkas 
Sekretorius 
Kandidatai:

Jus gerbiantis

F. Daratėnas 
Sekretorius

Arch.Artūras Kaminskas 
Juozas Pulikas 
Fernandas Daratėnas 
Juozas Luksas 
Jonas Karolis, 
Mahne Baltrūnas

Lie. Povilas Kliogas 
Birutė P.Daratėnienė
Nelida Zavickartė Mahne 
Ona Marija T.Pulikienė 
Jurgis Gaidimauskas 
Marijona Valerija Kaminskaitė 
Erika Tamolytė

Alfredas Ruplėnas 
Hektoras Survila 
Karolis Urbanavičius 
Karolis Luna
A. Kaminskas
Pirmininkas

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice
Min. stay Saturday night/Max stay 1 months.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Satnight or 3 nights/Max stay 3 mths
Change of return date permitted against small fee in Lithuania 
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
Pensioner’s ticket
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat night or 3 nights 
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00 
Manchester/Glasgow via Copenhagen 
Special offer - Ex Manchester 
Conditions as above.

£219.00

£279.00

£242.00

£308.00

£279.00

£324.00
£285.00

incld. tax

incld. tax

incld. tax

incld. tax

incld. tax

incld. tax
incld. tax

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna £270.00 incld. tax
Ex Manchester £285.00 incld. tax
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Services Ltd., 45 Woodthorpe Road, Hadleigh, 

Suffolk IP7 5JB, Tel. 01473 828855, Fax. 01473 828866
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Kronika
Aukos spaudai
Vl.Gedmintas 10.00 sv.

LONDONAS
Londono šv.Kazimiero parapijos 
kronika
Vestuvės
Gegužės mėn. 30 dieną kun 
Aušvydas Belickas suteikė su
tuoktuvių Sakramentą Tomui 
Drausaikai ir Neringai Karklytei.
Birželio mėn. 5 dieną kun. Aušvy
das Belickas suteikė Moterystės - 
sutuoktuvių Sakramentą Eugenijui 
Rimvydui Rinkevičiui ir Ramutei 
Pasvenskaitei, Eugenijui Paškevi
čiui ir Aušrai Paškevičienei - 
Rinkevičiūtei.
Krikštynos
Gegužės mėn. 16 dieną kun. 
Petras Tveri jonas pakrikštijo 
Klaudijų Vytautą Naskauską, sūnų 
Kęstučio ir Linos Naskauskų.
Birželio 5 dieną kun. Aušvydas Be
lickas pakrikštijo Joną Gediminą 
Bajorą, sūnų Egidijaus ir Aušros 
Bajorų.
*************************

Memorialinis paminėjimas kun. 
dr. Ričardui Mikutavičiui

Balandžio mėn. 27 dieną, Anglijos ir 
Valijos vyskupų konferencijos Eu
ropos Reikalų sekretoriatas savo 
centro koplyčioje surengė Memo
rialinį paminėjimą. Šv. Mišias at
našavo Monsr. Arthur Riche, vysk
upų konferencijos generalinis sek
retorius.

Jis savo pamoksle iškėlė kun. 
Ričardo Mikutavičiaus asmens 
bruožus - poetas, rašytojas, tikras 
lietuvių tautos šaunuolis.

Būdamas Londone jis lankėsi 
šiame centre, norėdamas užmegzti 
tamprius ryšius tarp Anglijos ir Lie
tuvos katalikų. Šiuo metu yra, bet 
labai neryškūs ryšiai.

Paminėjime dalyvavo Lietu
vos Respublikos ambasadorius J. E. 
Justas Paleckis su ponia, Ričardas 
Degutis su ponia ir dar kiti amba
sados darbuotojai.

Europos Tarybai - 50 metų
Anglijoje ir Valijoje esantiems etninių 
bendruomenių katalikams kunigams - 
The RtRev.Crispian Holis, Ports
mouth vyskupas kartu su Europos 
Reikalų sekretoriatu surengė 
gegužės mėn. 12 dienos vakare 
Westminsterio katedroje Europos 
Tarybos 50-mečio minėjimą.

Jis ta proga atnašavo 
šv.Mišias. Po jų vyko Westminsterio 
kardinolo rūmuose priėmimas, į 
kurį buvo pakviesti etninių ben
druomenių kunigai, britų ir etnikų 
visuomenininkai. Lietuviams at
stovavo S. Kasparas. 
*******************************
Rt.Rev Canon Michael 
A.Bourdeaux LDK Gedimino 
kavalierius
Šiais metais per Lietuvos Nepriklau
somybės Vasario 16-tosios iškilmes 
Vilniuje, Prezidentas Valdas Adam
kus įteikė Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino ordiną Lietuvos 
draugui, Keston kolegijos, dabar 
Keston Instituto Oxfordo universitete 
vedėjui Rt Rev. Canon Michael 
A.Bordeaux.

Taip buvo apvainikuotas 
“Land of Crosses” -“Kryžių Šalis” 
autorius, Templeton Fund laureatas.

Būdamas Lietuvoje susitiko su 
prel.A.Svarinsku, arkivyskupu Tam- 
kevičium ir kitais Lietuvos laisvės 
kovotojais.

Stasys Kasparas

KVIETIMAS
Liepos 1 dieną Edinburge bus atidarytas naujasis Škotijos parlamentas. Šiai is

torinei dienai paminėti Škotijos lietuvių studentų aktyvas (įsu) nusprendė surengti 
lietuvišką Susigrūdimą Preliminari programa:
1 dalis
Liepos 1 diena-dalyvavimas masinėse gatvės linksmybėse.
Liepos 2 diena-poilsis, ekskursija, lietuvių kalba.
2 dalis
Liepos 3 diena-lietuviško kempingo prie jūros (detalės bus paskalbos vėliau) atidary
mas
Liepos 4 diena-lietuviško kempingo prie jūros uždarymas.

Tiems, kurie norės dalyvauti pirmoje dalyje, galime padėti surasti nakvynę hos- 
telyje (7-8 sv. nakčiai). Tiems, kurie atvyks į antrą dalį, nakvyne rūpintis nereikės. 
Maistą kiekvienas atsiveža individualiai. Būtina pasiimti miegmaišį, neperšlampamą 
striukę, gertuvę ir gerą orą. Galite atvažiuoti su vaikais, draugais anūkais. Laukiame 
jūsų atsiliepimų. Škotijos įsu aktyvo vardu - Linas, University of Aberdeen, Depart
ment of History, M est on Walk, Old Aberdeen, Scotland AB24 3FX.

Tel.01224-272-456 Fax 01224-272-203

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia 21 The Oval, E2 9DT 
(rytinėje miesto dalyje, prie Hackney 
road) te!.:0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. lotyniškai ir angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
šiokiadieniais šv.Mišios 8 vai ryte. Ar
timiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje 16 Hound 
Road, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge gate.

PATIKSLINIMAS
Paskutiniu laiku pasklido gandai, 

kad H.Gasperas už Europos Lietuvio 
redagavimą ima £6000. Kokiam 
tikslui tas yra daroma nežinau. 
Norėčiau patikslinti šį paskleista 
gandą, kad nebūtu klaidinamą ben
druomenė.

Už Europos Lietuvio redagavimą 
niekada neėmiau ir dabar neimu 
£6000. Imu tik £50 i savaite (£2500 i 
metus), iš kuriu apmoku daugumą 
leidimo išlaidu, kaip telefonas, inter
net mašinos naudojimas ir kt Pats 
apsimoku valstybini pajamų mokesti 
(Income Tax).

Tikiuosi, kad šis patikslinimas 
užkirs paskleistiems gandams kelią.

Henrikas Gasperas
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