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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS X SEIMAS VILNIUJE
PLB X Seimas oficialiai buvo pradėtas rug
pjūčio 15 dieną Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vėliavos pakėlimu Respublikos Sei
mo sodelyje.
Iš daugelio plataus pasaulio šalių atvykusių 
lietuvių krūtinių Gedimino prospektu nu
skambėjo Tautos himno garsai, o ant vėlia
vų stulpo suplevėsavo balta geltonu, žaliu ir 
raudonu gaubliais papuošta vėliava, jun
gianti visame pasaulyje už Tėvynės ribų gy
venančius lietuvius.
Trečiųjų Seimų 
rūmų salėje Sei
mą atidarė ben
druomenės pirmi
ninkas Vytautas 
Kamantas, pa
sveikindamas 
atvykusius šalių 
bendruomenių 
atstovus, garbin
gus valstybės 
Vyriausybės at
stovus ir gausius 
svečius.
Seimo atidarymo 
maldą - invoka- 
ciją sukalbėjo 
Vyskupas Lietu
viams Katalikams 
Išeivijoje Paulius 
A. Baltakis OFM.
Seimo atidarymo 
proga buvo pakviestas kalbėti Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus, kuris pats buvęs užjū
rio lietuvis, šiltai pasveikino susirinkusius ir palin
kėjo sėkmingo ir našaus darbo. Po jo Seimą sveiki
no LR Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
išvykusio Lietuvos premjero vardu Petras Austrevi- 
čius, Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencijos pir
mininkas Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Vil
niaus meras Rolandas Paksas.
Su Kraštų bendruomenių ir Jaunimo sąjungų pirmi
ninkais supažindino PLB Valdybos vykdomoji vice
pirmininkė Milda Lenkauskienė.

Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia su Didž.Britanijos atstovais

Seime iš galimų 31 kraštą reprezentuojančių 140 
atstovų dalyvavo 129 atstovai, reprezentuojantys 29 
kraštų lietuvius. Didž.Britanijos lietuviams atstovavo 
DBLS pirm.Vida Gasperienė, DBLS vicepirm. Jaras 

Alkis, Klemensas Tamošiūnas ir Alina Bukauskienė. 
Jaunimo atstovė dėl ligos negalėjo Seime dalyvauti. 
Pristačius atstovus, pranešimus skaitė ir pasiūlymus 
padarė PLB valdybos nariai bei talkininkai. Garbės 
Teismo pirm. Eugenijus Čiuplinskis pasidžiaugė, jog 
jų kadencijos metu jokių nesutarimų nebūta ir Teis
mas liko bedarbis.
Po pietų pertraukos trumpai, po kelias minutes, bu
vo leista pasisakyti Kraštų Bendrijų ir Jaunimo Są
jungų atstovų pirmininkams. Pranešimų jie nedarė, 
nes jie jau buvo atspausdinti “Pasaulio lietuvio” 
specialioje laidoje. Apie “PL” ateitį kalbėjo jo 

red.koleg. pirm. 
Vyt. Kamantas, 
pasiguosdamas, 
kad laikraštį 
sunku leisti ir 
kas metai turi 
nuostolių. 
Klausė, 
vertėtų 
puslapį spaus
dinti juodą-baltą 
kas sumažintų 
leidimo išlaidas. 
Galutinis spren
dimas paliktas 
redakciniam ko
lektyvui.
Didesnė dalis 
antros dienos 
buvo pašvęsta 
lituanistiniam 
švietimui ir jau
nimui. Trumpą 

pranešimą padarius apie Lietuvos galimybes įstoti į 
NATO ir Europos Sąjungą toliau kalbėjo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos vardu Rimas Baltulis ir 
apie šių metų pabaigoje įvyksiantį Jaunimo Kongre
są Australijoje Linas Šeikis.
Kvietė visus, o ne vien tik jaunimą Kongrese daly
vauti ir pasidžiaugti šv.Kalėdomis vasaros metu.
Gana ilgą pranešimą paskaitė Vilniuje veikiančio 
tautinės kultūros židinio “Lietuvių namai” direktorius 
Alfonsas Rudys, pranešdamas, jog “L.Namuose” 
veikia mokykla ir bendrabutis nemokamai vaikams, 
visai nemokantiems lietuvių kalbos, daugiausia iš 
buvusios Sovietų Sąjungos valstybių, kurie labai 
nori ir stengiasi išmokti lietuvių kalbą. Vasario 16-os 

/tąsa sek.psl./

ar ne-
pirmą
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2 puslapis Europos Lietuvis Nr.17

/atkelta iš 1 psl. PLB SEIMAS...
gimnazijos vardu direktorius Andrius Šmitas kalbėjo 
apie gimnazijos siekius ateičiai, pranešdamas, kad, 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vokiečių teikiama 
gimnazijai parama buvo nutraukta, sakant, jog dabar 
ją gali remti Lietuvos Vyriausybė. Kad išvengus 
gimnazijos uždarymo, buvo sugalvota ją 
užregistruoti kaip vokiečių mokyklą su lietuvių kalba. 
Tą padarius buvo vėl gauta Vokietijos parama ir 
mokykla praturtėjo daugiau už mokslą mokančiais 
mokiniais, o lietuvių kalba ir kultūra nenukentėjo.
Daugiau lituanistiniais reikalais kalbėjo Rygos 
lietuvių vidurinės mokyklos direktorė Aldona Treija, 
pasidžiaugdama, kad mokyklą lanko nemažai 
Latvijoje gyvenančio jaunimo.
Karaliaučiaus srities lituanistinės mokyklos mokytoja 
Aldona Bursteikienė pasiskundė sunkumais, nes 
daugelis vaikų yra iš mišrių šeimų ir juos sunku 
mokyti, nes namuose ir gatvėse kalba rusiškai.
Maskvos lituanistinės mokyklos mokytoja Renata 
Greimaitė taip pat turi tautinių sunkumų ir vadovėlių 
nedatekliaus.
Diskusijas šia tema pravedė lietuvių kalbos 
specialistas Algis Uzdila, dalyvaujant lituanistinių 
mokyklų mokytojams. Iškelti sunkumai - neturėjimas 
pritaikytų vadovėlių mokymui visai nemokančius 
lietuvių kalbos. Atrodo, jog buvusiose sovietinėse 
respublikose yra daug daugiau noro ir entuziazmo 
mokytis lietuvių kalbos, nors sąlygos yra sunkesnės. 
Jaunimo tarpe yra noras ne tik mokytis kalbos, bet ir 
atvykti į Lietuvą ir gal net joje apsigyventi, ką mažiau 
pastebime Vakaruose gyvenančio jaunimo tarpe.
Šiomis diskusijomis užsibaigė antroji oficialioji 
Seimo diena. Po diskusijų dalyvaujantieji buvo 
pakviesti į LR Seimo restoraną kur buvo pavaišinti 
skaniais lietuviško maisto patiekalais ir pramoginių 
dainų koncertu.
Sekančią dieną pranešimą pateikė Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Generalinis direktorius dr.Remigijus 
Motuzas.
Kalbėjo apie lietuvių mokyklas Lietuvos kaimynų 
Rusijos, Latvijos ir Lenkijos šalyse. Ten mokyklos 
yra skriaudžiamos, nors tuo pačiu kartu Lietuvoje 
yra daug svetimkalbių Lietuvos valstybės remiamų 
mokyklų. Lietuva dabar palaiko glaudesnius 
santykius su Lenkija ir bando lietuvių mokykloms 
gauti palengvinimų. Lietuvoje yra 125 rusų 
mokyklos, tuo tarpu kai Rusijoje yra tik trupiniai. 
Pasakojo, jog remia Vasario 16 gimnaziją nes tai 
yra lietuvių centras Vakarų Europoje.
Lietuvos universitetuose studijuoja apie 30 užsienio 
lietuvių studentų kurių dalis gauna valstybinę 
paramą. Moldavijoje, Rusijoje ir Ukrainoje vyksta 
lietuvių vaikų stovyklos. Kai kuriose mokyklose vaikų 
kolektyvai yra aprūpinami tautiniais rūbais. 
Užsienyje veikia 31 bibliotekos, kurios yra visą laiką 
papildomos naujai išleidžiamomis knygomis ir 
vaikiška literatūra. Yra seminarai būrelių vadovams 
muzikoje, šokiuose. Yra akivaizdinės juostelės 
“Lietuvą pažinti!”. Seinuose pastatytas Lietuvos 

kultūros centras, Punsko lietuvių namų statyba 
tęsiama.
Sekantį įdomų pranešimą Lietuvos archyvų reikalu 
pateikė šio departamento Generalinis direktorius 
Vidas Grigoraitis. Sakė, jog archyvinė medžiaga yra 
labai gerai ir profesionaliai tvarkoma. Prašė siųsti 
bet kokią turimą medžiagą. Dabar turima medžiaga 
yra klasifikuojama, restauruojama, daromos kopijos.
Toliau kalbėjo “Pasaulio lietuvio” redakcinio 
kolektyvo vardu Vytautas Kamantas, 
papasakodamas apie “P.Lietuvio” gimimą ir jo 
išsivystymą iki dabartinio žurnalo pavydalo. Prašė jį 
skaityti, remti ir užsiprenumeravusių nepamiršti 
apsimokėti prenumeratos mokestį.
Katedros aikštėje esančios Valdovų rūmų liekanos 
yra svarbiausias Lietuvos nekilnojamo kultūros 
paveldo likutis. Pirmieji rūmai buvo statyti 13 
amžiuje Lietuvos karaliaus Mindaugo laikais. Kelis 
kartus rekonstruoti, vėl sudeginti ir vėl atstatyti, bet 
17 amžiaus viduryje Maskvos buvo galutinai 
suniokoti, - pasakojo Edmundas Kulikauskas, šio 
rūmų atstatymo projekto iniciatorius. PLB Seimo 
prašė pritarimo šio darbo vykdymui. Tai būtų 
simbolinis darbas, kurį įvykdyti yra visų mūsų 
pareiga. Norėtų šį darbą atlikti iki 2009 metų kada 
sueis 1000 metų kai Lietuvos vardas pirmą kartą 
paminėtas rašytiniuose šaltiniuose.
Sakė, kad rūmų atstatymas kainuotų 100-120 mln. 
litų. Pagrindinė našta, žinoma, tektų Lietuvos 
valstybei, bet jau daug prisidėjo ir visuomenė. 
Daugiausia talkomis. Vienas Kalifornijoje gyvenantis 
lietuvis Antanas Mikalajūnas savo lėšomis leidžia 
Pilių tyrimo centro leidinius ir jo įnašas matuojamas 
jau dešimtimis tūkstančių JAV dolerių. 1998 m. į 
talkas rinkdavosi iki 50 žmonių po tris kartus per 
savaitę. Prašė ir išeiviją paremti šį mums labai 
svarbų projektą. Jį remia ir Lietuvos Respublikos 
prezidentai, 1998 m. vasario 9 d. pasirašydami 
Vilniaus pilių globos aktą Visiems pasaulio 
lietuviams sudėjus tik po tris litus tą projektą būtų 
labai lengva įvykdyti. Atkurti Valdovų rūmai užpildytų 
istoriškai susiformavusią erdvę tarp Vilniaus 
katedros ir Gedimino kalno, ir būtų naudojami 
kultūros, švietimo, turizmo reikalams, valstybės 
reprezentacijai bei pasaulio lietuvių tautiškumui 
palaikyti. Sekantis PLB Seimas jau galėtų vykti 
atstatytuose V. Rūmuose.
Pasisakyta dėl Tarptautinio komunizmo nusikaltimų 
įvertinimo kongreso, įvykusio Vilniuje birželio 12-14 
dienomis. Jame dalyvavo daugiau nei 20 šalių 
kviesti mokslininkai, politikai, teisininkai. Šio 
kongreso tikslas kelti ne vien nacių bet lygiai tokius 
pat raudonųjų padarytus nusikaltimus, kad pasaulis 
žinotų pilną genocido istoriją o ne tik vieną pusę.
Seimo užbaigai buvo pasodintas medelis Seimo 
kieme, kurį sodino Sibiro atstovas.
Seimo užbaigimo proga buvo surengtos miesto 
Rotušėje iškilmingos užbaigtuvės, dalyvaujant 
Valstybės prezidentui Valdui Adamkui su ponia ir 
Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui su ponia.

H.Gasperas
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Europos Lietuvis Nr. 3 puslapis

DBLS Centro valdyba kartu su 
Bradfordo skyriumi 

kviečia visus iš toli ir arti

AUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ
- SĄSKRYDĮ

šeštadienį, rugsėjo mėn. 9 dieną 
“Vyties” klubo patalpose.

Pradžia 18.30 vai.
Programoje Angelės Joknytės dainos 

akompanuojant gitara.
Veiks šaltas bufetas, loterija.

DBLS Centro valdyba 
Bradfordo DBLS skyrius

PLB Seimui sveikinimas
Gerbiami Seimo dalyviai, mieli 
lietuviai,
Graži jūsų mylima Tėvynė Lietuva 
jungia jus visus čia atvykusius iš 
įvairių pasaulio kraštų. Gyvendami 
tarp kitų tautų, jūs visuomet 
rūpinotės savo Tėvynės likimu. Už 
Lietuvos Laisvę ir nepriklausomybę 
jūs atidavėt daug jėgų. Lietuvių 
išeivija yra pavyzdys kaip reikia 
saugoti savo kalbą ir tautiškumą, 
kad ji nesunyktų svetimose etninėse 
aplinkose.
Į Lietuvą atvykau kaip Čečėnijos 
valstybės atstovė prieš pat pirmą 
Čečėnijos karą 1994 metais. Vykau 
trims mėnesiams. Negalvojau, kad 
man taip ilgai teks užsilikti. Labai 
ilgiuosi savo Tėvynės ir artimųjų.
Dabar Čečėnija gina savo valstybę 
partizaninio karo būdu. Jūs geriau 
nei kas kitas žinote, koks svarbus 
tokiu atveju yra pasaulio 
palaikymas.

VOKIEČIUS ŽAVI LIETUVAITĖS BALSAS
Kiekvienais metais baigiantis vasarai Vokietijoje, Bairoto mieste, 
vyksta operos festivalis. Šiemetinis festivalis, prasidėjęs liepos 25 
dieną Ričardo Wagnerio opera “Parsivalis”, vyks iki rugpjūčio 28 
dienos.
‘Tarsivalyje” Kundri rolėje dainuoja Vokietijoje, Mūnchene, 
gyvenanti žymi lietuvių kilmės dainininkė Violeta Urmana 
(Urmanavičiūtė).

Už savo laisvę kovojančios 
Čečėnijos vardu su geriausiais 
linkėjimais sveikinu jus po pasaulį 
išblaškytus nepamiršusius savo 
Tėvynės lietuvius.

Aminat Saijeva
Čečėnijos Respublikos Reketijos 

atstovė Lietuvoje
(ištrauka iš jos sveikinimo, skaityto 
PLB Seime, Vilniuje.

Mieli tautiečiai,
Maloniai kviečiame Jus apsilankyti Pasaulio artojų varžybose, kuriose mūsų šalį atstovaus 
Respublikinių artojų varžybų nugalėtojai - Juozas Rupšys ir Rimantas Garuckas . Rugsėjo 11-20 dienomis 
netoli Linkolno, Linkolnšyro grafystėje vyks šventė - tai iškilmingi minėjimai, šalių pristatymai, šventinės 
eitynės, pamaldos katedroje, mugė. Lietuvos Respublikos pretenzija įvyks rugsėjo 13 dieną nuo 21 vai, de 
Monford University, Rischhohne. netoli Linkolno. Pretenzijos metu numatyta oficiali programa, muzikinis 
Vytauto Babravičiaus pasirodymas, lietuviškos vaišės. Pačios varžybos vyks rugsėjo 16 - 17 dienomis nuo 
10.30 iki 14.30 valandos Angleterre vietovėje. Atvažiuokite palaikyti Lietuvos artojų ir paraginkite kitus!
Taip pat norėtume Jus informuoti, kad Vytautas Babravičius, Lietuvos muzikos gerbėjams žinomas 
Simo sceniniu vardu, koncertuos ne tik Lietuvos prezentacijoje Artojų varžybose, bet ir Lietuvių bažnyčioje, 
Londone rugsėjo 12 dieną, 19.30 valandą.
Simas — country muzikos pradininkas Lietuvoje, gerai žinomas ne tik gimtinėje, bet ir išeivijoje. Jis 
koncertavo JAV, Kanadoje bei Lenkijos lietuviams. Jo dainos skambėjo Lietuvos atgimimo metu, o pats 
V.Babravičius įsiamžino kaip vienas “Dainuojančios revoliucijos” įkvėpėjų. Už nuopelnus muzikos srityje 
bei labdaringą koncertinę veiklą buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 
medaliu. Šiemet V.Babravičius pažymi savo kūrybinės veiklos “30 metų scenoje su gitara” jubiliejų ir ta 
proga rengia koncertus ne tik Lietuvoje, bet ir pas mus, Anglijoje.
Maloniai kviečiame ateiti ir kartu pasiklausyti mielų lietuviškų dainų.

Lietuvos Respublikos ambasada
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4 puslapis uropos Lietuvis nr. 17

Skautiškuoju Keliu
“Skautybės Takas” naujame tūkstantmetyje
“Kokiu vardu galėtumėm pavadinti mūsų vasaros 
stovyklą”,- mąstė LSS Rajono Vadas, klausdamas 
patarimo kelių vadijos narių, “Gi naujas 
tūkstantmetis, naujieji veidai, naujos idėjos”.

Brolijos ir seserijos stovy 
pajėgas, buvo didelės -

mūsų įprastas 
jįuniėjį skautai, ir 26 skautės. 

 

Prie to prisidėjo vadija ir teį^el iai — išviso 110. 

 

Kai kurie tėveliai klausė, Auc 

 

jaunus visą savaitę? Lį^tuvĮų SkauU\Sąjungos Europos 
Rajono 50 metų patirtis 
dirbti ir džiaugtis kartu vienoji skautiškoj^ šeimoje.

mes lėsime užimti tokius

reiškia gyventi,

Skautavimo ideologinis principas paskatino pavadinti 
stovyklą “Skautybės Tako” vardu. To vardo principu 
visi dalyviai ir buvo skatinami eiti, ir visa savaitės

Skautai puošė aikštę, dabino savo pastovykles, 
apsaugojo palapines nuo lietaus, kėlė ir nuleido lietuvišką 
vėliavą su atitinkamu ceremonialu. Popiečiais vyko

programa buvo 
pagrįsta skautiškais 
darbais.
O kas tie darbai? Tai 
gyvenimas gamtoje, 
sugyvenimas tarpu
savyje, gerieji darbe
liai, pagarba Dievui ir 
Tėvynei.
Liepos 29d. skautų 
kalnelis Sodyboje 
priglaudė daugiau nei 
100 stovyklautojų, 
nuo 7 metų iki 70. 
Palapinių miestas jau 
buvo iškilęs, o 
virtuvėje kunkuliavo 
gardi sriuba ir 
sumuštiniai. Tai dė
ka priešstovyklinės 
grupės, kelių pasiau
kojusių skautų, kurie 
atvykę prieš savaitę 
sutvarkė visus būti
niausius reikmenys 
stovyklai.
Stovyklautojai pra
dėjo atvykti pavieniui, 
mažom grupėm ir 
galutinai atriedėjo 
visas autobusas iš 
Londono, pilnas 
skautukų ir grupės 
tėvelių.
Virtuvės šeimininkė 
sesė Irena griebėsi už 
galvos: “kada galuti
nai jie sustos važiuoti.

A

/Qc es unas

Skautų stovykla “Skautybės takas”
v 

Lietuvių Sodyba; Anglija, liepos 29 d. - rugpjūčio 5 d. 2000 m.

Sveikiname
liečiu

PK.Jr.-a •
G 25

iškylos, sportas. Rytai 
buvo užimti skautiškais 
darbais - skautų 
organizacijos struk
tūra, uniforma, įstatais, 
jų reikšme ir tikslais.
Vakarais skambėjo 
dainos ir juokai prie 
skautiško laužo. Po to 
kakava su sausainiais, 
ir įsakymas - eiti 
miegoti.
Ką ten jaunimas 
pirmomis dienomis 
miegos - palapinėse 
šnabždėjimas, klikse- 
nimas, o tarp berniukų 
net rimtesni, vyriški 
nesutarimai.
Savaitės bėgyje su 
skautais' > atvyko
pastovyklauti kun. 
Petras Tverijonas. Jo 
žodis ir daina atgaivino 
išvargusių vadovų 
jėgas. Stovyklos 
komendantės sesės 
Vlados ryžtingi įsa
kymai nuaidėdavo per 
visą stovyklą o sesės 
Dainos, mokytojos 
drausmingas balso 
tembras tuoj sudre
bino mažųjų ‘kinkas’ 
klausyti įsakymų.
Seserijos pastovyklė 
“Trys žingsniai į rojų” 
buvo kartais tikrai

Sriubos katilas bus
per mažas visus maitinti - o kur talka?” Nesirūpink, 
sakė atvykėliai sesei Irenai — va, kokią virtuvės talką 
atvežėm: tuoj prisistatė būrys tėvelių ir mamyčių - ir 
malkų krūva padidėjo pečiui kūrenti, ir sumuštinių 
kalnas augo, ir skauradų garsas nuaidėjo per visą 
stovyklą pranešdamas - jau “VAKARIENĖ”.
Savo stautišką žodį tėveliai išlaikė visą savaitę. Dirbo, 
skuto, virė, tepė (duoną), plovė taukuotus puodus - su 
šypsena, juokais ir smagiu bendradarbiavimu.
Paskatinti jaunus stovyklautojus būti savarankiškais — 
pusryčiai buvo ruošiami atskirai skiltimis. Trylika 
skilčių (po 8 skiltyje) virė sau pusryčius po atviru 
dangumi. Jų pastangos buvo stebimos vadijos ir 
geriausiai susitvarkiusiai skilčiai duodami taškai.

netoli rojaus - sutvarkyta, gražiai pravedama sesių Rios 
ir Monikos. O brolijos pastovyklė “Valio, valio” stengėsi, 
bet ne visuomet pavyko, susitvarkyti kaip sesių, nors jie 
pasireiškė kaip geresni virėjai.
Šaudymo konkursą laimėjo brolis Davidas. “Taukuotas 
Puodas”, kaip visuomet, pritaukavo visokių nuotykią 
užsitarnaudamas: “ne, tikrai ne aš” iš sesių ir “ eik tu sau” 
iš brolių. Taip ir praėjo dar viena šių metų skautiška 
savaitė. Didesnė, pilna naujų veidą ir būsimų naujų 
vadovų. LSS šiemet užgarantavo šiame krašte šiame 
šimtmetyje tikrą lietuviško skautavimo taką.

Iki kitos stovyklos!
Sesė dalyvė
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Lfetivią tatort (LITO) Jaras Alkis m

/Pradžia Nr.12/

Nežiūrint to, kad Lietuvoje politinė padėtis dar buvo 
neaiški, LNB pirmininkas nuvyko į Vilnių ir pasirašė 
sutartį su Šiaurės Atėnų leidykla. 1991 metų 
pirmasis numeris išėjo Vilniuje, bet, deja, pakeliui į 
Londonąjo siunta buvo sulaikyta ir dingo Maskvoje. 
Tada leidyba vėl grįžo į Londoną.
Tas nepasisekimas neprivertė nuo spausdinimo 
Lietuvoje atsisakyti. Bendrovė padarė sutartį su 
redaktorium, pagal kurią jis perima EL leidimą ir 
1992 m., laikams pasikeitus, EL vėl buvo 
spausdinamas Vilniuje. Redaktoriaus VLDargio 
pastangomis buvo įkurta privati “Europos Lietuvio" 
leidykla, samdomi darbininkai ir naujas redaktorius 
M.Milieška. VI.Dargis lieka leidyklos vedėju. Buvo 
tikėtasi geresnių rezultatų naujų skaitytojų mažiau 
išlaidų. EL buvo spausdinamas “Vilties” spaustuvė
je, Vilniuje.
Tačiau tų metų pabaigoje paaiškėjo, kad “Europos 
Lietuvio” leidimas bendrovei kainavo 40,000 sv. ir 
neatrodė, kad išlaidos mažės. Ateinančių kelių metų 
bėgyje skaitytojų skaičius nepadidėjo, kaip kad buvo 
tikėtasi, o išlaidos augo. Be to, išeivijoje pasirodė 
daugelis leidinių iš Lietuvos, kaip “Gimtasis kraštas” 
ir kiti, pigiomis kainomis ir su gana geru turiniu.
Dėl to, buvo aišku, kad bandymas Vilniuje nepavyko » 
ir 1995 m. pabaigoje leidimas Lietuvoje buvo 
sustabdytas ir grąžintas į Londoną.
Pažvelgus į padėtį buvo nutarta leisti dvisavaitinį 
laikraštį. Jį nuo 1996 m. pradžios savo namuose 
redagavo ir spausdino H.Gasperas. Tada Britanijoje 
EL turėjo apie 400 skaitytojų. Jo tikslas ir buvo, kaip 
pradžioje, toliau tarnauti Didžiosios Britanijos 
lietuviams.
1997 m., nupirkus naujus namus 17 Freeland Road, 
EL grąžinamas į Londoną ir jį redagavo E. Šova ir 
K.Tamošiūnas. Paskutinius dvejus metus jį vėl 
spausdina ir redaguoja H.Gasperas.
Žengiant į ketvirtą dešimtmetį Lietuvių namai ir 
Sodyba davė Bendrovei apytikriai 30,000 sv. 
metuose pelno, tuo tarpu iš tos sumos Spaudos 
skyriui teko skirti apie 10,000 sv. paramos. Be to, 
DBLS politinė ir kultūrinė veikla vis didėjo, kas 
reikalavo didesnės paramos, kuri siekė iki 5,000 sv. 
metuose.
Lietuvių namams ir Sodybai kasmet reikėjo skirti 
lėšų pagerinimui ir, turint tokias dideles išlaidas, 
nebuvo lengva sutaupyti pakankamai pinigų 
didesniems kapitalinio pobūdžio remontams.
Pirmoje eilėje teko susirūpinti Lietuvių namais ir 
1984 m. buvo nutarta atnaujinti jų stogą pastoges, 
pakeisti pagrindinį vandens baką ir nutekėjimo bei 
kanalizacijos vamzdžius. Prie to dar prisidėjo 
dažymas iš lauko ir vidaus, priešgaisrinės apsaugos 
sistema ir aliarmai. Tam projektui numatyta išleisti 
apie 44,000 sv.

Sekančiais metais parama Sąjungai siekė daugiau 
nei 8,000 sv., o Spaudos skyriui apie 17,000 sv.
Nors skaitytojų skaičius vis mažėjo, NIDOS 
spaustuvėje tuo metu buvo išleista ir paruošta 
spausdinimui 6 knygos ir leidžiami jaunimo LYNES, 
skautų BUDĖKIME ir, žinoma, EUROPOS 
LIETUVIS.
1986 m. visuomenėje kilo nepasitenkinimas dėl 
Sodybos “malūno” pardavimo, kas buvo padaryta be 
akcininkų žinios. Todėl tų metų suvažiavime buvo 
patiektas pageidavimas, kad direktoriai ateityje 
neparduotų jokio LNB turto be S-gos narių ir 
akcininkų pritarimo. Tais metais buvo numatyta 
sąmata Sodybos stogo pataisymui: 10,000 sv. 
Atkreipiant dėmesį į visas tas metines išlaidas ir 
įvairias paramas, bendrovei buvo labai sunku 
susitaupyti didesnių rezervų banko sąskaitoje, kad 
būtų įmanoma paskirti daugiau lėšų prekybai ir 
pastatų išlaikymui.
1987 m. buvo planuota padidinti Bendrovės akcinį 
kapitalą parduodant apie 20,000 LNB akcijų po 1 
sv. už akciją. Nuo to teko atsisakyti, nes ta vieno 
svaro kaina buvo nereali, palyginant su Bendrovės 
turtu, kuris siekė apie 2 milijonus svarų.
Tuo laiku atsirado pageidavimų kai kurių Sąjungos 
skyrių tarpe parduoti Sodybą ir pirkti lietuvišką 
centrą vidurinėje Anglijoje. Tai buvo rimtas 
argumentas, nes daugumas lietuvių gyveno šiaurės 
ir vidurio Anglijos apylinkėse. Ten toks centras būtų 
daug naudingesnis lietuviškai veiklai, negu Sodyba, 
kuri yra toli nuo visų ir sunkiai pasiekiama.
Direktorių valdyba sutiko tą reikalą ištirti ir buvo 
apžiūrėta keletas namų ir vietovių tačiau nuo tos 
idėjos teko atsisakyti, nes nebuvo gautas daugumos 
akcininkų pritarimas.
Kiek vėliau buvo svarstoma pirkti namus-klubą 
Nottinghamo lietuvių kolonijai. Deja, vietinis DBLS 
skyrius neparodė noro imtis tokios atsakomybės ir 
nuo to projekto teko atsisakyti. Gal ir gerai, nes 
paskutinieji dveji metai baigėsi su nuostoliais. 1988 
m. įvairiems kultūriniams ir politiniams reikalams 
išleista 28,467 sv. suma, į kurią dėjo 23,278 sv. 
padengti “Europos Lietuvio’ išlaidoms. Imtasi griežtų 
priemonių ir kuriam laikui buvo sustabdyta parama 
DBLS veiklai.
Laikiną pinigų trūkumą pašalinti Bendrovė galėjo 
paimdama paskolą arba parduodama dalį turto. 
Buvo nuomonių kad bendruomenei drastiškai 
sumažėjus, didelių ir sunkiai išlaikomų nuosavybių 
nėra prasmės turėti, o geriau jas parduoti ir laikyti 
pinigus banke, kurie be jokių problemų finansuotų 
Sąjungos veiklą. Vis dėlto nutarta įvesti stipresnę 
kontrolę ir su tikslesniu planavimu grąžinti bendrovę 
į pelningą padėtį.

/tąsa sek. numeryje/

5



6 puslapis Europos lietuvis Nr,17

Roberto Stitb pdsimiaim ų:
/Neseniai apsilankiusio Lietuvoje įspūdžiai/

LIETUVA
Vieniems « tu didvyrių palaiminta žemė.
Kitiems - tu nykštukų varginga tėvynė, 
O man tu esi kaip smuikelis prie kelio. 
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.

Vėlai iškeliavęs iš nykių sodybų 
Į kito pasviečio laisvmgą rytojų 
Aš pusėje kelio vidurnakčio gody ’ 
Palinkusia galva prieš tave sustoju. 

Žinojau, kad tu rūpestinguoju žvilgsniu 
Palaiminsi mano ir sėją, ir pjūtį, 
Bet leisk man, šios žemės paklydusiam sūnui. 
Nulinkusia galva pne tavęs pabūti.

Tu man paslaptis, kuri myli ir kenčia. 
Ir žodžiais išreikšti aš tau nemokėsi. 
Tik naują gyvybę krūtinėj pajusiu 
Po tavo priglobiančių rankų pavėsiu.

Paskui aš nueisiu, kaip daugel nuėjo. 
Į gūdžiųjų nakų senelių keleliais. 
Bet aušrą ir rytmečio varpą išgirdęs. 
Žinosiu, kad tu buvai mirus, o kėleis.

Tik ką dabar lankydamas savo gimtinę, net 
nustebau - nes mūsų laisva tėvynė Lietuva žaliuoja 
ir žydi. Žydi sodai, laukai ir daržai. Miškai pilni 
baravykų, uogų zuikių šernų ir net vilkų netrūksta.
Keliai geri ir ne tik pilni geros kokybės mašinų bet ir 
Jaguarų BMW., ir Range Roverių netrūksta. 
Dažnai ir anglišką Rolls Royce pamatai.
Parduotuvės pilnos ne tik visokių gėrybių bet ir 
pirkėjų daug, o skilandžių ne mažiau kaip puse 
tuzino rūšių. Žmonės gerai apsirengę, linksmai 
nusiteikę ir vaikšto ne tik kad su šypsenom 
veiduose, bet ir akyse.
Restoranų alinių ir kavinių netrūksta, ir ten visuomet 
rasi vietą atsisėsti ir pasismaguriauti. Bet jei 
sugalvosi praleisti vakarą restorane, kur svetimų 
valstybių pareigūnai lankosi, tai turi iš anksto 
užsisakyti stalą.
Vilniaus priemiestyje didžiausia turgavietė Europoje, 
kur ne tik prekiautojai, bet ir pirkėjai apsilanko iš 
visos Europos, ir iš visos buvusios Sovietų 
Sąjungos Kitoje kelio pusėje didelis mašinų turgus, 
kur galima pirkti rusiškas, europietiškas ir net 
amerikietiškas mašinas
Aišku, kaip Britanijoje, taip ir Lietuvoje yra tokių 
žmonių kurie sėdi parėmę savo galvas tarp rankų 
geria pačių pasidarytą degtinę, rūko machorką ir 
skundžiasi, kad Lietuvos valdžia neduoda jiems 
užtenkamai pinigų nusipirkti geros angliškos 
degtinės, bet pamiršta, o gal nenori prisiminti, kad 
Lietuva dar kraujuoja nuo Antro Pasaulinio karo 
žaizdų ir 50-ies metų okupacijos.

Paimk Britaniją buvusią turtingiausią imperiją 
pasaulyje, o dabar kiek yra bedarbių bet vis tiek 
tūkstančiai atvykusių svetimtaučių susiranda sau 
darbą
Taip pat ir Lietuvoje. Žmones, kurie gerbia patys 
save ir savo Tėvynę, susiranda užsiėmimus ir patys 
save įsidarbina, ką pastebėjau iš savo giminaičių. 
Ne su ašarom, bet su pažanga ir pasiryžimu 
galėsimo žengti pirmyn.
Na, o kur gi kitur surasi tokį pilną meiles susitikimą 
kaip Lietuvoje? Pulkas giminaičių su šypsena, 
bučkiais ir puokštėm gėlių, o vėliau vaišina ne tik 
namuose, bet ir restoranuose, vežioja tave po visą 
Lietuvą parodo visas įdomias ir istorines vietas.
Man teko grybauti, uogauti, meškerioti, vaikyti 
zuikius, maudytis ir ežeruose, ir Baltijos jūroje. Nė 
nepastebėjau, kad atėjo laikas atsisveikinti ir sugrįžti 
atgal į paniurusią Bntamją
Ir vėl su šypsena jųjų veiduose - šampanas, 
bučkiai, sudainuota ‘Ilgiausių metų’, užkvietimas 
sugrįžti ateinančiais metais ir net kelios ašaros 
išlietos. Dar ir maišas dovanų giminaičiams 
Britanijoje.
Su tokiais vaizdais ir prisiminimais žmogus net gali 
pamiršti ligas ir visokias blogybes ir atrandi ūpą 
ištverti iki šimto metų

Lietuva, šalie gražioji! -■
Robertas Sakalas

Pavardė
Lietuvos ministrą pirmininką pakvietė į Vokietiją į 
muzikos kompozitoriaus Vagnerio festivalio 
atidarymą Lietuvos premjeras Kubilius sutiko. 
Pasirodo, jog vokiečiai nespėja sekti įvykių 
Lietuvoje: į Vagnenaus muzikos festivalį jie norėjo 
pakviesti Vagneriu buvusį Lietuvos premjerą.

LR ambasadorius Londone
LR ambasadorius Londone Justas Vincas Paleckis 
buvo prašomas Lietuvoje net kelių partijų dalyvauti 
jų Seimo rinkimo sąrašuose. Tačiau J. V. Paleckis 
šių siūlymų atsisakė, nors laimėjus rinkimus jam 
buvo siūlomi postai Vyriausybės aparate.
Pasirodo, mūsų ambasadoriui pavyko užmegzti 
gana geri santykiai su dabartinės Vyriausybės 
darbiečių premjeru Tony Blair ir jis nori šiuos 
santykius puoselėti Reikia paminėti, jog praeityje 
Lietuvos diplomatams nelabai vyko užmegzti 
ryšius su Britanijos kairiaisiais.

Gyventojų prieaugis Lietuvoje
Po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos gyventojų 
skaičius pradėjo mažėti. Manoma, jog to priežastis 
yra migracija į kitus Vakarų Europos kraštus.
Vien tik šiemet gyventojų skaičius sumažėjo 0.1%. 
Nors tai nedaug, bet palyginus su Britanijos 4% 
prieaugiu yra įsidėmėtina, o gal ir priežastis.
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Ginklų gamykla prie Kauno 
Pakaunėje, Užliedžio seniūnijos, Vijūkų kaimo 
laukuose, labai spardai dirba buldozenai, statybiniai 
kranai, darbininkai
Ateinančių metų vasarą čia turėtų pradėti veikti 
Lietuvos kames ekonomikos gigantiška šaudmenų 
gamykla, šalia jos bus statomas parako sandelis ir 
bandomoji šaudykla Darbų statybos sąmata apie 70 
milijonų litų Ekonominiai sustingusio Kauno fone 
grandioziniai darbai atrodo tiesiog neįtikėtini.
Apylinkes gyventojams nepatinka šios statybos 
paslaptumas Pasirodo fabnko statyba jau buvo 
Vyriausybes priimta praėjusių metų gegužes mėnesį, 
tačiau planavimo darbai vyko slapta Pati statyba 
prasidėjo daugiau nei pneš mėnesį, bet oficialios 
pradžios ceremonija įvyko tik pneš savaitę.
Gyventojai mano, jog Lietuvai pergyvenant sunkius 
laikus ar verta išleisti tokius didelius pinigus 
gigantiškai šaudmenų fabnko statybai Juk 
šaudmenų pasaulyje yra perteklius, o didelės naudos 
Kauno gyventojai iš šios gamyklos tikrai neturės 
•Dėl pažangios technologijos čia reikės nedaug 
darbininkų ir kauniečiai negali viltis gausią čia 
darbus.“ - teigė Ginklų fondo direktonaus 
pavaduotojas V Drupas
Tačiau Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas A Katkus sakė, jog “ta nauda 
jau matoma dabar Statyboje jau įdarbinta 150 
žmonių, o gamyklą pastačius joje galės dirbti apie 40 
kauniečių. Jis informavo, kad įmonėje planuojama 
kasmet pagaminti apie 20 mln. vienetų NATO 
standartus atitinkančių įvairaus kalibro šovinių
Pasak jo, tų 70 milijonų dar neužteks, kuriuos kredituoja 
Prancūzijos bankas 5.5 procento metinių palūkanų 
Pastačius gamyklą, joje bus sumontuota Prancūzijoje 
pagaminta šovinių gamybos linija. Šis renginys kainuos 
brangiau nei naujoji Įmonė - net 140 milijonų litų. Kai 
kam kyla abejonių, kodėl Prancūzijos bankas skolina 
pinigus tokiomis mažomis palūkanomis?
Kilometro atstumu nuo Giraites kaimo statoma gamykla 
turės naudotis šioje gyvenvietėje įrengta nuotėkių 
valymo stotimi Dabar veikianti stotelė yra pasenusi ir 
nesugebės atlikti naujosios šaudmenų gamyklos uždėto 
papildomo darbo - didelio kiekio pramoninių nuotekų, 
kuriose bus aplinkai itin kenksmingų cheminių junginių 
Yra sudarytas projektas šią nuotekų valymo stotį 
moderninti ir šiems darbams yra skiriama 660 tūkstan
čių litų.
"Aš nustebau sužinojęs, kad statybos užsakovai dalį 
šios sumos planuoja gauti iš mūsų biudžeto. Pasakiau, 
kad negausit, vyručiai, nė cento, - sako Kauno rajono 
meras E.Mikelionis.
Pasak jo, statant tokius svarbius objektus, kurių finansa
vimui Vyriausybė skiria milžiniškus pinigus, to rajono 
gyventojai turėtų sulaukti naudos, o ne papildomų 
išlaidų
Praėjusiais metais šaudmenų gamykla buvo 
planuojama įrengti Raudondvario plente esančioje 
įmonėje “Tide”, kuri tiko šaudmenų gamybai "Tide" 
mažino savo produkciją, atsisakė nuomoti patalpas, 
laukdama naujų produktų gamybos, o dabar paaiškėjus, 
jog jų patirties ir patalpų nereikia, merdi nesulaukusi 

žadėto atgimimo Mat neturi vietos pastatyti šaudmenų 
sandėlį

Nauji troleibusai Kaune?
Visą mėnesį po Kauną 13-upįu maršrutu važinėjo 
modemus čekų gamybos “Škoda“ troleibusas. 
Kauniečiams gerą įspūdį palikęs troleibusas netrukus 
iškeliaus į Vilnių. Nauji troleibusai labai reikalingi 
Kaunui, tačiau reklamos tikslais važinėjusio 
troleibuso kauniečiai gali daugiau ir neišvysti.
“Škoda“ siekia sustiprinti pozicijas Lietuvos rinkoje. 
Troleibusas “Škoda-21TR buvo pristatytas miesto 
vadovams, transporto įmonių atstovams, 
žiruaskiaidai Susitikime dalyvavo pirmasis miesto 
mero pavaduotojas Erikas Tamašauskas ir Čekijos 
Respublikos ambasadorius Štefanas Fulė.
Kauno transporto firmos “Aurolis“ direktorius Vytas 
Bancevidus pareiškė, kad bendrovė savo lėšomis 
naujuosius troleibusus galėtų įsigyti tik tada, jei 
vienkartinių bilietų kaina būtų pakelta iki 72 centų. 
“Tokio tipo troleibusas kamuoja apie 1 mln. litų ir tik 
kainoms pakilus iki 72 centų, per metus galėtume 
įsigyti penkis troleibusus. Jei kaina nebus leista 
pakelti, naujus troleibusus galėsime įsigyti tik 
padedant Savivaldybei“, - teigė V.Bancevičius. Jis 
toliau sake, kad Kaunui jau dabar reikia 40 naujų 
troleibusų “Apie tai galime tik svajoti",- pridūrė jis.

Vyriausybė neišgali duoti studentams 
stipendijas
Vyriausybė pripažino neišgalinti aukštosioms 
mokykloms mokėti už specialų rengimą ir nutarė leisti 
priimti susimokančius studentus į studijų vietas. 
‘Aukštosios mokyklos nėra finansuojamos taip, kaip 
turėtų būti finansuojamos’,- teigė švietimo ir mokslo 
ministras Kornelijus Platelis.
Ankstyvesne tvarka, valstybinis universitetas į 
mokamas vietas galėjo priimti iki 50 proc. studentų, 
palyginti su valstybės finansuojamose vietose 
studijuojančių asmenų skaičiumi.
Atsižvelgdama į finansines išgales. Vyriausybė birželį 
nusprendė 4.4 proc šiemet sumažinti valstybės 
finansuojamų vietų skaičių valstybiniuose 
universitetuose ir nustatė, kad jų rudenį galės būti 
priimta ne daugiau kaip 18.7 tuksi
Valstybinių aukštųjų mokyklų skolos viršija 45 mln. litų.

Policininkai rečiau nusikalsta
Policijos departamento atstovas pranešė spaudai, kad 
per pirmąjį šių metų pusmetį policijos pareigūnai padarė 
164 teisėtumo pažeidimus. Jų tarpe 78 autoavarijas. 
Pernai per tą patį laikotarpį tokių įvykių buvo trečdaliu 
daugiau
Pasak pranešimo, policininkai rečiau nusižengia 
įstatymams dėl griežtesnės tarnybinės kontrolės ir dėl 
to. kad jų pačių liko mažiau.
Mažinant etatų skaičių policijoje per pirmą šių metų 
pusmetį atleistas 891 pareigūnas. Dažniausiai buvo 
atleidžiami nedrausmingi ir nusižengti linkę policininkai. 
Už padarytus nusikaltimus šiemet baudžiamojon 
atsakomybėn patraukta 11 policijos pareigūnų
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Kronika
DERBY

Š.m. rugsėjo mėn. 17 d. DBLS-gos 
Derby skyrius rengia

Tautos Šventės minėjimą
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo 
patalpose, 27 Chamwood Street, 
Derby, 2.00 vai. p.p.
Programoje J.Maslausko paskaita.
Po minėjimo bus aptariami skyriaus 
bei kiti lietuviškieji reikalai.
Visi vietos bei apylinkės tautiečiai, bei 
svečiai maloniai kviečiami į minėjimą 
gausiai atsilankyti. Susirinkusieji bus 
pavaišinti kavute bei kitais skanumy
nais.

Skyriaus valdyba 
NOTTINGHAMAS

A+A Juozas Šukaitis
Po ilgos ir sunkios ligos minus Juozui 
Šukaičiui, buvusiam ilgamečiu! sky
riaus valdybos nariui, jo gimines Lie

Gerbiami Lietuvos piliečiai,
2000 metų spalio 8 dieną įvyks Lietuvos respublikos Seimo rinkimai.
Lietuvos piliečiams, rinkimų metu būsiantiems Jungtinėje Didžiosios Bri
tanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje ir Airijoje, balsavimas organizuojamas 
Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone:

Embassy of the Republic of Lithuania
84 Gloucester Place
London W1U 6AU

Tel: 020 7486 6401
020 7486 6402

Fax: 020 7486 6403
E-mail: iraon@globalnetco.uk

Visi Lietuvos piliečiai gali atvykti balsuoti į Lietuvos ambasadą Londone 
šiomis dienomis: 2000 m. rugsėjo 26-29 d. nuo 13.00 iki 17.00 vai.

2000 m. spalio 2-6 d. nuo 13.00 iki 17.00 vai.
2000 m. spalio 8 d. nuo 9.00 iki 21.00 vai.

Norinčius balsuoti paštu, prašome kreiptis į ambasadą. Tačiau atkreipiame 
dėmesį, kad Jūs turite iš anksto užsiregistruoti ir būti įrašyti į rinkėjų sąra
šus.
Ambasadoje sudaryta galimybė visiems Lietuvos piliečiams susipažinti su 
Lietuvos ambasadoje Londone rinkėjų išankstiniu ir galutiniu sąrašais.
Visais balsavimo klausimais prašome kreiptis į balsavimo komisiją: amba
sados darbuotojus Ričardą Degutį, Giedrių Mickūną ir Liną Verbušaitį (am
basados adresas, telefonai, faksas ir elektroninis adresas nurodyti aukš
čiau).

Balsavimo komisija
Lietuvos ambasadoje Londone

tuvoje nuoširdžiai užjaučia skyriaus 
nariai ir kartu liūdi.

Nottinghamo skyrius

STOKE-ON-TRENT
A+A Kazimieras Kamarauskas

Mirė 2000 m. liepos mėn. 11 dieną.
Gimęs Anykščiuose 1919 m. ūki
ninkų šeimoje, turėjo vieną seserį ir 
du brolius. Kazio tėvas mirė jam vos 
būnant 12 metų. Anglų draugų tarpe 
buvo žinomas kaip “Charley”.
Praleidęs karo metus kaip ir daugelis 
iš mūsų sunkiose sąlygose, 1947 m. 
atvyko į Angliją kur daug metų dirbo 
nelengvą darbą anglies kasyklose, 
čia ir prarasdamas sveikatą.
Buvo ramaus būdo, darbštus, pri
klausė DBLS Stoke-on-Trent skyriui. 
Rėmė lietuvišką spaudą skaitė E.L., 
dalyvaudavo lietuviškuose minėji
muose.
Kazys buvo geras vyras savo žmonai

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
9 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Autobusai eina iš skirtingų Lon
dono dalių ir yra patogiausi, nes 
beveik visi eina kelių minučių 
ėjimo distancija nuo šventovės. 
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai. •

Bradforde rugsėjo 3 d., 12,30 
vai.

Emai, kuri mirė prieš tris metus. My
limas tėvas, kuris labai didžiavosi 
savo trimis vaikais - Irena, Paulium ir 
Raimundu. Mėgdavo praleisti Kalė
das, gimtadienius ir kitas šventes 
su šeima ir septyniais anūkais.
Daug kalbėdavo apie Lietuvą apie 
linksmai praleistą jaunystę, plaukioji
mą Šventąja upe ir kt. Po žmonos 
mirties jo sveikata labai pablogėjo, 
bet kantriai, nedejuodamas tęsė savo 
paskutines dienas. Mirė ligoninėje, 
dažnai lankomas vaikų.
Štoko lietuviai su velioniu atsisveikino 
liepos 21 d. St.Wulstanto bažnyčioje, 
palydėdami jį į Newcastle kapines, 
kur jau ilsisi daug mūsų tautiečių.

Mielas Kazį, ilsėkis ramybėje!
Stoke-on-Trent lietuviai
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