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LNB pirmininko pranešimas akcininkų 
suvažiavime

Svarbesnės ištraukos iš LNB pirm. K.Tamošiūno 
padaryto pranešimo šių metų metiniame akcininkų 
suvažiavime Sodyboje.
Lietuvių Namai.

Po visų nesėkmių ir sunkaus darbo, pagaliau 
balandžio 19 dieną buvo pasirašyta sutartis su 
Aytesmead Estates Ltd. Parduota (Liet.Namai red) už 
1,250,000 svarų. Pirkėjas apsiėmė atsakomybę ir už 
esančius gyventojus: K.Makūną ir D.Antic'ą, bet su 
sąlyga, jeigu pirkėjas atsidurs teisme su jais, tai valdybos 
direktoriai turės dalyvauti teisme kaipo liudininkai.

Mums buvo nelengva su Lietuvių Namais skirtis. Iš 
čia buvo vedama kova už Lietuvos laisvę, leidžiamas 
"E.L"., spausdinamos knygos, spausdinamas VLIK'o ir 
ELTOS biuletenis ir kiti politinio ir kultūrinio pobūdžio 
leidiniai. Kartu mums juose teko pergyventi mūsų tautos 
linksmus ir tragiškus įvykius. Mes be Liet.Namų 
nebūtume galėję atlikti to milžiniško darbo, kuris buvo 
atliktas. Nors mes jų fiziškai netenkame, bet jie pasiliks 
mūsų atmintyje, nes tai yra dalis mūsų ir mūsų tautos 
istorijos.

Lietuvių Namai užbaigė savo paskutinius veiklos 
metus su 54,033 sv. apyvartos pelno - padidėjo 33%. 
Sodyba.

Pasitraukus iš Sodybos V. ir H.Banaičiams, po ilgo 
ieškojimo buvo paskirti nauji Sodybos vedėjai Birutė ir 
Povilas Dobrovolskiai pagal trijų metų sutartį.

Buvo padaryti kai kurie pagerinimai: pagal 
Savivaldybės sveikatos reikalavimus buvo pakeisti 
vandens rezerviniai bakai, pertvarkytas vedėjų butas, 18- 
tame kambaryje įdėtas dušas su tualetu.

Buvo ir nesėkmės. Dar praeitų metų valdyba, 
norėdama prieš suvažiavimą pasirodyti, paskubomis darė 
remontą senelių nameliui, kuris kainavo 17,000 sv. 
Pasirodo namelis neturi sienose prie žemės drėgmės 
barjero, todėl po pertvarkymo, įvedus centralinį 
apšildymą, drėgmė iš pamatų lipdama kapiliariniu būdu 
į sienų viršų, suardė tinką ir dekoracijas. Turės vėl būti 
perdirbta iš naujo.

Gera naujiena. Gavome iš Savivaldybės leidimą 
apribotoje aikštelėje laikyti 10 karavanų Sodybos pelnas 
pakilo iki 29,445 sv., sumažėjo išlaidos 
- geras taupumo požymis. Buvo 
padarytas Sodybos įkainavimas, kurios 
vertė šiuo metu yra 950,000 sv.
Europos Lietuvis.

Nelengva širdimi buvome priversti 
uždaryti E.L-vio leidimą Vilniuje. Tik 
pažiūrėkite į dabartines metines 
apyskaitas, ten aiškiai matosi, kur 
didžioji dalis LNB-vės pajamų buvo 
išleista.

Šios didelės išlaidos "E.L-viui" 
didžia dalimi ir privedė mus prie

Visuomenininkui 
inž.Rosčiui Baubliui 

mirus, 
jo žmoną Juzę, 

sūnų Kąstytį 
ir artimuosius Lietuvoje 

nuoširdžiai užjaučia

DBLS ir LNB valdybos

dabartinės finansinės krizės ir Lietuvių Namų uždarymo. 
Vis mažėjantieji skaitytojai ir didėjančios leidimo ir pašto 
išlaidos Lietuvoje privertė valdybą iš pagrindų peržiūrėti 
"E.L." leidimą Vilniuje. Kaip žinote, buvo padaryta 
Britanijoje gyvenančių skaitytojų apklausa ir dauguma 
pasisakė už "E.L." leidimo grąžinimą Anglijon ir leisti 
dvisavaitinį, sumažinto formato.

Jau keturi mėnesiai kaip E.L. išeina sugrįžęs "namo". 
p.Enrikas Gasperas Valdybos buvo paprašytas naujoms 
E.L. redaktoriaus pareigoms .

"Europos Lietuvio" metinė prenumerata yra 20 sv. 
Užsieniui yra skirtingas mokestis, priklausantis nuo pašto 
išlaidų. Šiuo metu turime 235 prenumeratą atnaujinusius 
ir susimokėjusius skaitytojus.

Žinoma, buvo keletas nusiskundimų. Kai kurie norėtų 
gauti "E.L." prieš savaitgalį, ir dėl pačio formato ne visi 
patenkinti. Yra ir administracinių nesklandumų ir pasitaiko 
klaidų. Valdyba gerai supranta, kad nėra ideali padėtis. 
Būtų daug geriau, kad visas kolektyvas būtų vienoje 
vietoje, bet esamose sąlygose tas būtų sunku įgyvendinti. 
Lietuvių Namų Bendrovės ateities planai.

Pagal Nottinghame įvykusio suvažiavimo nutarimą, 
pardavus Lietuvių Namus už gautus pinigus bus nupirkti 
kiti, mažesni namai Londone. Už likusius pinigus bus 
padaryti pakeitimai ir pagerinimai Sodyboje. Kad 
pakeitimai ir pagerinimai Sodyboje yra būtini, manau visi 
sutiks, nes jeigu nieko nedarysime ir tęsime toliau kaip 
dabar, atsidursime tokioje pačioje situacijoje kaip su 
Lietuvių Namais.

Neatidėliojant reikia pakeisti baldus salėje ir 
valgykloje. Reikia padaryti pagrindinę stogo inspekciją ir 
gauti sąmatą, kiek kainuotų pakeisti stogo dangą. 
Maudymosi baseinas yra apgailėtinoje padėtyje. 
Reikalingas neatidėliotinas išvalymas ir remontas, išklotų 
aikštelių praplatinimas ir persirengimo budelių 
pastatymas.

Negalime palikti Dievo valiai ir Sodybos aplinkos. Jau 
netoli dešimt metų, kaip vėtros buvo išlaužytas mūsų 
miškelis. Deja, nedaug ką padarėme, kad jis būtų 
išvalytas. Taip pat nežinau ar kada buvo išvalytas mūsų 
ežerėlis.

Aš nuogąstauju, jeigu mes patys tuo 
nepasirūpinsime, tai ir vėl teks susidurti su Gamtosaugos 
ir Savivaldybės organais.

Šitas pareikalaus ne tik daug 
finansinių lėšų, bet ir gerai organizuoto 
darbo iš valdybos, tinkamų žmonių ir 
daug pastangų tuos planus įgyvendinti. 
Manau, kad bus reikalinga paruošti tam 
planą ir čia paminėtus ir nepaminėtus 
projektus įvykdyti palaipsniui.
Direktoriai.

Šiam suvažiavimui buvo pasiūlyta 
sumažinti direktorių valdybą iki 5-kių. 
Mieli atstovai, praeityje kada valdybai 
nebuvo daug darbo ir būdavo galima 
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Europos Lietuvis Nr.13.

Birželio 14-tąją atsimenant
Prieš 55 metus, 1941 m. birželio 

mėnesį lietuvių tauta pergyveno 
vieną iš traumatiškiausių įvykių 
dvidešimtojo amžiaus istorijoje. 
Iškentėjusi beveik metus bolševikų 
okupacijos, lietuvių tauta net savo 
pesimistiškiausiuose galvojimuose, 
netikėjo kad jai galėjo atsitikti tokia 
tragedija.

Vyrai, moterys, vaikai iš miego 
pažadinti, gavę valandą laiko 
pasiimti kelis savo daiktus, susodinti 
į sunkvežimius, atvežti į geležinkelio 
stotis, sukimšti į gyvulinius vagonus 
ir galų gale išvešti į neribotas rusų 
stepes ir tundras. Nepasakyti kodėl, 
už kokius nusikaltimus, nepaaiškinti 
kur vežami, daugumoje negalėdami 
susikalbėti su mėlynom kepurėm 
mongoliškais veidais kareiviais, jie 
turėjo palikti savo kraštą, savo 
gimtynę, savo namus.

Šiandieną, po 55 metų, net 
įsivaizduoti sunku, kad galėjo įvykti 
toki barbariški įvykiai - ne šimtmečių 
pradžioje, bet dvidešimtame 
amžiuje., civilizuotoje Europoje.

Nė vienas negali ginčyti, kad taip 
neįvyko. Daugumas išeivijoje ir 
pačioje Lietuvoje gyvenančių 
tautiečių tuos įvykius aiškiai 
atsimena ir šiandieną.

Lietuvių tauta, daugiausiai dėl 
savo geografinės padėties, už savo 
išsilaikymą, už savo laisvę, turėjo 
kovoti beveik su visais savo 
kaimynais - ir su vokiečiais (kry- 
žuočiais), su lenkais ir su slavų 
tautomis rytuose. Vytautui Didžiajam, 
1410-tais sumušus kryžuočius ir 
Lietuvai pasidarius Lenkijos 
karalystės kunigaikštija, vieninteli 
kaimynai, kurie visą laiką reikėjo 
stebėti buvo slavų tautos. Maskvos 
suvienyti rusų kunigaikščiai savo 
gyventojų skaičium ir plotu pasidarė 
didžiulis Lietuvos priešas. Per 
šimtmečius rusai žiauriai elgėsi su 
savo pačių žmonėmis, tai lietuviai 
irgi negalėjo tikėtis jokios malonės ar 
gailestingumo iš savo didžiojo 
kaimyno.

Taigi 1941 metų įvykiai buvo ne 
pirmutinis kryžius, kurį rusai uždėjo 
ant lietuvių tautos nugaros.

Pirmą sykį lietuviai patyrė rusų 
žiaurumą 1658-61 metų karo laiku, 
kai viena caro armija ėmė veržtis į 
Lietuvą, o kita su kazokais j Lenkiją. 
Per šį karą rusai užėmė Vilnių ( o 
vėliau Gardiną ir Kauną). Tai buvo 

Lietuvos istorijoje pirmas atsitikimas, 
kada jos priešas užėmė Lietuvos 
sostinę. Vilnius tais laikais buvo 
turtingas ir gražus miestas. Nieko 
geresnio ir gražesnio anksčiau 
nematę, rusų barbarai ėmė jį plėšti ir 
naikinti, o visos brangenybės buvo 
vežamos j Maskvą. Pakrikę kareiviai 
masiškai žudė žmones ir plėšė 
bažnyčių ir vienuolynų rūsius. Mieste 
buvo išmėtyti juose rasti mirusiųjų 
palaikai, kilo gaisras, kuris truko 17 
dienų ir sunaikino viską, kas dar 
buvo neišplėšta. Po karo Vilniaus 
nebegalima buvo atpažinti.Tai buvo 
pirmas mūsų tautos susipažinimas su 
rusų okupacija.

Sukilimai 1831 ir 1863 metais 
pareikalavo daug daugiau lietuviško 
kraujo. Rusų kariuomenė, užimdama 
miestus ir miestelius, juos plėšė ir 
žudė nekaltus žmones. Vienus pakorė, 
kitus, grandinėmis surakintus, pėsčius 
išvarė į Sibirą. Rusai nepaliko 
ramybėje ir Vilniaus universiteto ir 
1832 metais jį uždarė. Maždaug tuo 
pat metu jie atidarė universitetą Kijeve, 
kuriam ir teko beveik visas universiteto 
turtas - biblioteka ir kitos mokslo 
priemonės.

Kitą lietuvių žudiką ir trėmėją į 
Sibirą Vilniaus generalgubernatorių 
Muravjovą lietuviai iš savo istorijos 
gerai žino. Atsiųstas į Lietuvą malšinti 
1863 metų sukilimo, Muravjovas, tik 
atvykęs į Vilnių, tuoj įsakė sušaudyti 
du kunigus ir vieną bajorą. Kad 
sukilėlius dar daugiau nugąsdinti, jis 
įsakė Vilniaus priekyvietėje pastatyti 
kartuves, kur sukilėliai buvo kariami 
dienos metu, visiems matant. Ano 
meto žmonių Muravjovas ir buvo 
pavadintas koriku.

Lietuvos valstybės pradžioje 1919- 
tais metais rusai, dabar jau bolševikai, 
vėl ginklu puolė mūsų kraštą, 
degindami kaimus ir piešdami 
žmones.

Taigi mūsų tauta šimtmečiais 
kentėjo nuo rusų agresijos ir metų 
metais mynė taką į Sibirą.

Palyginti su 1940-41 metų įvykiais, 
tačiau tie ilgi ir žiaurūs lietuvių 
persekiojimai šimtmečių bėgyje yra 
menki. Kai 1940 metais vokiečiai 
veržėsi j Prancūziją ir tų metų vasarą 
prancūzai ir anglai kovojo beviltiškus 
mūšius prie Paryžiaus vartų ir 
Dunkirko pajūryje, rusai vėl okupavo 
Lietuvą ir mūsų kaimynus Latviją ir 
Estiją. Tik per pirmas savaites

Henrikas Vaineikis 
bolševikai areštavo apie 12.000 mūsų 
žmonių, juos kankino ir žudė 
(majoras Tomkus buvo kalėjime 
paskerstas).

Per vienus okupacijos metus 
(1940-41 m.) apie 34.000 lietuvių 
buvo suimti, nužudyti, ištremti j 
Sibirą arba kitas "seseriškas" 
respublikas. Per tuos metus jie visą 
laiką buvo persekiojami ir kankinami. 
Visa tautos kančia kuliminavosi 
masinių tautos genocidu - ištrėmimu, 
kuris prasidėjo 1941 metų birželio 14 
dieną.

Lietuva buvo bolševikų 
"išlaisvinta" antrą kartą 1944 metų 
pabaigoje, karui artėjant prie galo. 
Žmoniškai galvojant, jie turėjo 
parodyti nors truputėlį didžia
dvasiškumo, gailestingumo. Karas 
jau buvo beveik laimėtas. Ką gi 
mažos tautos - lietuviai, latviai ar 
estai galėjo tokiai didžiulei valstybei 
kaip Sovietų Sąjunga padaryti ar jai 
pakenkti. Bet taip nebuvo - ta baisioji 
birželio 14-toji buvo pakartota kelis 
kartus, dar didesniu mastu, dar 
žiauresniais būdais. 1944 metų 
gruodžio 18-25 dienomis visoje 
Lietuvoje buvo įvykdyta bauginimo 
akcija. Rusai degino kaimus, vėl 
žudė beginklius žmones, ir todėl 
nereikia stebėtis, kad mūsų tautos 
vyrai ir moterys stojo į nelygią kovą 
prieš krašto okupantus, kuri tęsėsi 
beveik dešimt metų po karo 
pabaigos ir per kurią žuvo beveik 38 
tūkstančiai kovotojų. Antros 
okupacijos metu mūsų tauta prarado 
daugiau kaip puse milijono savo 
sūnų ir dukterų.

Šiandien, ačiū Dievui, Lietuva 
yra nepriklausoma ir laisva valstybė, 
nors jos padangėje tebeskraido rusų 
malūnsparniai ir per jos žemę 
važinėja traukiniai, veždami bombas, 
raketas ir rusų kareivius.

Šių eilučių intencija nėra ką nors 
apkaltinti ar kritikuoti, bet dar kartą 
pateikti nenuginčijamus Lietuvos 
istorijos faktus ir dar kartą priminti, 
kad tūkstančiai mūsų tautos sūnų ir 
dukterų buvo svetimtaučių ir jiems 
parsidavusių lietuvių persekiojami, 
tremiami, ir kad daug jų savo 
gyvybes prarado ne dėl to, kad jie 
buvo kokie nors nusikaltėliai, bet tik 
todėl, kad jie mylėjo savo tėvynę ir 
nuoširdžiai jai tarnavo.

Niekada nepamirškime jų!
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atlikti direktoriams savo pareigas po darbo, vakarais - 
visą laiką buvo 7 direktoriai valdyboje. Dabar, kada 
spaudžia darbas parduodant ir perkant naujus namus, 
prie to dar prisidės Sodybos nauji projektai, sumažinti 
valdybos sąstatą būtų nesąmonė. Būtų geriau, kad 
daugiau direktorių gyventų Londone.

Mūsų nelaimė, kad mūsų tarpe jau yra sunku surasti 
tinkamų žmonių į valdybas, ne tik iš senimo, bet ir iš 
jaunimo. Europos Lietuvio vedamajame puslapyje rašo, 
kad mes nesupratome ir neįvertinome jaunimo ir jų žinių, 
todėl jie atsistatydino ar nebuvo išrinkti ir todėl likome 
skęstančiame laive. Kaip 'Titaniko" laive puotavo, šoko 
valsą, o laivas artinosi prie ledkalnio.

Tai ir mūsų praeitoji buvusi valdyba, įtakoje jaunimo 
entuziazmo, kūrė grandiozinius planus "Kultūros ir Biznio 
Centrui", visiškai nenumatydami pavojaus iš artėjančio 
ledkalnio, nors jau jie ir buvo įspėti. Aš neginčiju to fakto, 
kad yra čia gimusio ir išsimokslinusio jaunimo, bet, deja, 
jo čia nėra mūsų tarpe. Ne tie pas mus ateina, kurie būtų 
mums reikalingi. Jie neatėjo, neateina ir neateis. Jie kitoje 
aplinkoje užaugo, išėjo mokslą, kad galėtų prie mūsų 
pritapti. Tad geriau mes nustokime apie juos verkšlenę. 
Nelabai džiugina jaunimo organizacinė veikla ir jų pačių 
susiorganizavimas. Neparodo jokios aktyvios, pozityvios 
veiklos - tai ką jie gali siūlyti mums.

Nepakartokime tos pačios klaidos: prieš rinkdami 
kandidatą į valdybą nežiūrėkime kaip arkliui į dantis kiek 
jis turi metų, svarbiau, kad žmogus būtų tinkamas į 
valdybą.

Vienas "I.Q." (protinių gabumų tyrimo red.) 
profesorius, nustatydamas žmogaus tinkamumą eiti 
visuomenines pareigas, panaudojo sekantį kriterijų: 
"Asmuo, kuris sugeba susitvarkyti savo asmeninį ir 
šeimos gyvenimą be kitų pagalbos, yra tinkamas 
vadovauti kitiems".

Baigdamas noriu padėkoti skyrių pirmininkams, mūsų 
redaktoriui, spaudos bendradarbiams, talkininkams ir 
rėmėjams ir taip pat Mr.M.Traviss už jų pastangas ir 
darbą LNB-vei.

KTamošiūnas

LNB Pirmininko pranešimo patikslinimas
LNB pirmininkas suvažiavimo metu Sodyboje, 

klaidingai pranešė išlaidas, padarytas 
ryšium su senelių namelio atitaisymu 
Sodyboje. Norėčiau jo pranešimą 
patikslinti, ką padariau suvažiavimo 
metu.

Atnaujinimas, centrinis apšildy
mas, visi virtuvės įrengimai, dušas, 
naujos durys, kilimai, linoleumas, 
užuolaidos ir jų įrengimai, iš viso 
kainavo apie £17,000 kaip 
p.Tamošiūnas pranešė, bet iš tos 
sumos reikia atskaityti VAT £2,428 
(kurią gavome atgal) ir šešių mėnesių 
nuomą £2,475.

Senelių namelis buvo išnuomotas 
anglų biznieriui nuo birželio iki 
gruodžio mėn. 1995. Nuomininkas 
pats mokėjo elektros ir apšildymo 
išlaidas. Tiksli išlaidų suma buvo 
£11,400, o ne £17,000. Reikia 
neužmiršti, kad ankčiau minėti

įrengimai niekur nedingo. Deja, kondensacijos problema 
jsibriovė, o po to seni vandens vamzdžiai prakiuro 
artėjant žiemai. Nuomininkas buvo priverstas išsikraustyti. 
Turėjome visą eilę nuomonių kaip tą problemą atitaisyti. 
Pats atitaisymas kažko daug nekainuos, bet šį kartą 
turime vėl napadaryti klaidos, p. Tamošiūno pasakymas, 
kad namelis buvo skubiai atitaisytas, norint pasirodyti 
prieš suvažiavimą, yra paties įsigalvotas be jokių 
įrodymų.

Viskas buvo daroma su geriausiais norais, kad 
Sodyba duotų daugiau pelno.

Direktorių valdyba laikinai suspendavo šį darbą dėl 
lėšų stokos.

Vida Gasperienė
Sodybos Direktorė

NAUJAI IŠRINKTOSIOS DIREKTORIŲ VALDYBOS 
PAREIGOMIS PASISKIRSTĖ SEKANČIAI:

DBLS valdyba
J. Al kis pirmininkas
KTamošiūnas vicepirmininkas
V.Juras sekretorė, teisė
J.MilIar-Juozapavičius iždininkas 
E.Šova organizaciniai reikalai

LNB valdyba 
vicepirmininkas 
pirmininkas 
be portfelio 
finansai 

"Europos Lietuvis"
V.Gasperienė kultūra, jaunimas Sodyba, sekretorė 
J.Levinskas kultūra, jaunimas Lietuvių Namai 

NAUJOS DBLS-gos TARYBOS SUDĖTIS:
Z. Juras
G.lvanauskienė
A.J.Podvoiskienė

pirmininkas 
vicepirmininkė 
sekretorė

J.Černis narys
J.Maslauskas narys - -•*- -

DERBY Išvežtųjų minėjimas
Pranešame, kad š.m. birželio mėn. 16 d.,/sekmadienį/ 

vietos skyrius rengia Tragiškų Birželio įvykių minėjimą.
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo patalpose, 27 

Charnwood Street, Derby, 2.00 vai. po pietų 
Paskaitą skaitys J. Maslauskas. Po minėjimo bus 
pranešimas iš DBLS-gos ir Liet.N.B-vės suvažiavimo, be 
to bus aptarti įvairūs lietuviški reikalai bei skyriaus veikla. 
Susirinkusieji bus pavaišinti kavute bei kitais 
skanumynais. Visus vietos ir apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą atsilankyti.

Skyriaus valdyba

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday departure at 4.15 pm
Wednesday departure at 5.00 pm
Thursday departure at 3.30 pm

Ask your travel agent or call
LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323;

Fax 0181 745 7346.
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/tęsinys iš praeito numerio/ 
Sako, kartais ir taip būna, 
kad salota ir svogūnas, 
susimetę sau į porą, 
patys išlipa per tvorą 
ir per pievą nuo baseino 
palapinių miestan eina... 
Sako, kartą taip išgaišo 
šviežių bulvių pusė maišo, 
o tos patvoryje braškės 
kažkaip pačios nusiraškė...

Kvepia daržas, kvepia sodas, 
ridikėliai ir rasoda.
Kvepia svogūnėlių krūmai,- 
gardumymai, Įvairumai...

O valgykloj kvepia pietūs, 
kirsk čia bifšteksus, kotlietus 
ir pagal lietuvių būdą 
prisikrauk daržovių bliūdą. 
O kad pilvas išsipūstų, 
gausi dar dešrų, kopūstų.

Čia tau "čiopsai", čia tau silkės, 
jei esi šiek tiek nusilpęs, 
tai bematant atsigauni, 
kai su grybais silkių gauni.

O dėl bendro gardumėlio 
grybuos trupučiukas smėlio... 
Kompotai skanių skaniausi, 
sudoroji ir neklausi, 
kokiu juos vadinti vardu, 
žodžiu, Dėdei viskas gardu! 
Bet tie piknikai ko gero, 
konkurenciją padaro!..* * *
Po vidurdienio, po pietų 
net bare pritrūksta vietų, 
nes visiems po vaišių stalo 
reikia atgaivai bokalo.

O žmonių! Kaip bičių spiečius, 
vienas kitą šaukia, kviečia, 
Sveikas Petrai, sveikas Jonai! 
Ką išgersi? O ką žmonai? 
Ar viskelės, ar konjako? 
Cherry Brandy? Ką jis sako?..

Vienas kito jau negirdi, 
džiugesys liūliuoja širdį, 
visi spaudžiasi prie baro, 
rodo savo širdį gerą. 
Maišos prakaitas ir dūmai, 
malonumai, malonumai!..

O čia viduryje salės, 
Šoka ponios ir panelės. 
Jau barzdoti šoka ponai, 
sukas džinsai ir sijonai, 
sukas mielos, grakščios damos, 
aukštos, plonos, drūtos, žemos. 
Taip smagiai pamėto kojas,

Europos Lietuvis Nr.13.

sijonėliai net kesnojas...
Dreba grindys, dreba rūmai, 
malonumai, malonumai!.. 
Oi Sekminės, tai Sekminės, 
negi būsi nusiminęs.

Dėdė pakelia bokalą, 
stukteli kumščiu į stalą: 
"-Barborėle, švenčių metą 
kelk stiklelį į sveikatą!”

Visi šnekasi ir klega, 
kaip žarijos skruostai dega, 
vienas šneka apie karą, 
kitas - kaip jis vyną daro, 
trečias gi, palikdams ūkį, 
pabučiavęs arkliui snukį 
ir po to net be sermėgos 
nuo maskolių bėgęs, bėgęs...

Vargšas šneka, rodo širdį, 
bet jau niekas jo negirdi, 
nes kaip vokietis į sūrį 
į gražuolę visi žiūri.
Aukšta,įeina nuo baseino 
su bikini, štai, įeina 
ir sustojusi prie baro 
grimasas visokias daro.

Gieda seniai,taktą muša, 
godžiai žvalgos į pakusą, 
akimis žingsnius palydi, 
o bikini rožėm žydi...

Per petingų vyrų būrį 
ir mus Dėdė pasižiūri.
Tik Barbora kumšt į šoną: 
"-Nematai, kad be sijono? 

Kad nors būtų ji su džinsais.. 
Dar akis sau pagadinsi... 
Tau dairytis kur nereikia 
negražu ir net nesveika!

Dėdė šypsosi pro ūsą: 
"-Barborėle, teisus būsiu, 
ar tai leinos, ar tai mažos, 
man lietuvės visos gražios".

Dėdė dairosi po kiemą, 
čia gražu turbūt ir žiemą. 
Ant kalnelio puošnus kryžius 
laimina visus sugrįžus,

B.Žalialankis

rytą, vakarą vėlyvą 
laimina mūs tautą gyvą.

O čia prieš tautiečių minią 
dar pilaitė Gedimino 
mena mūsų bočių ryžtą, 
jų narsi dvasia sugrįžta, 
šaukia jauną, šaukia seną 
ir visų širdy gyvena...

Dėdė kopia dar į kalną 
o nuo jo lyg kad ant delno 
matosi žmonelių marios, 
jaunimėlis šokti tarias, 
tautiniais puošniais drabužiais 
ir mergelės ir bernužiai.

Dėdė dairos, Dėdė žiūri, 
gal Tamošių bekepurį 
pamatys kur nors iš tolo 
su Elžbieta ant atolo.
Daug kas pasakys, jei klausi, 
buvo jie draugai geriausi.

Kartu srėbė UNRROS košę, 
kartu "maušeliuką" lošė, 
prie lajinės kempėj žvakės 
kirto pokerį ir "akį".
Tik kai žmonas įsipiršo, 
tai draugystė pasimiršo.

O taip pat gi nesimato 
mūs poeto laureato.
Klausia vieną, klausia kitą, 
ar kas matė jį šį rytą.

Čia prislinkusi Anieška 
Dėdei kužda:”-Nebeieškok, 
net ir Vilniuj visi žino, 
Kad jį, vargšą, nu maitino, 
o iš to Namų Bendrovė 
kapitalą susikrovė.

Būtų miręs net nuo bado, 
laimė,išeitį surado.
Kaip garsiam poetui dera, 
gavęs rubliais honorarą, 
pirko sau viryklę naują, 
tai dabar su grybų sauja 
danišką sau kumpį kepa 
ir piragą sviestu tepa.” 

Dėdė baisiai išsigando, 
kad tas badas iš Ugandos, 
Etiopijos ir Čado 
Londone jau atshado... 
Lyg nuo kalno Ararato 
Dėdė aiškiai viską mato. 
Vienas puolęs prieš Dievulį 
ant dirvono kryžium guli, 
atgailoja už tuos griekus 
ir visus kermošiaus niekus.

O kažkam prie antro baro 
baisiai silpna pasidaro, 
lyg nuo žygio linksta kojos, 
virsta pievon ir sapnuoja, 
kad dar su draugais prie stalo 
tvirtai laikosi bokalo...
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Smulkios žinios
Toliau už motiną...

Vilniaus studentas Tomas 
Bardauskas Lietuvos studentų 
atletikos pirmenybėse nušoko į tolį 7 
metrus 56 cm, o 200 metrų nubėgo 
per 22.3 sek. , laimėdamas abiejų 
rungtinių pirmąsias vietas. Tomas 
seka savo motinos pėdomis. 
Vilhelmina Bardauskienė yra pirmoji 
moteris pasaulyje peršokusi 7 metrų 
ribą.
Noras pataikauti viskam, 
kas svetima

Ilgi vergijos metai išugdė mūsų 
visuomenės norą pataikauti viskam, 
kas svetima. Skaudu, kad šia liga 
serga ir žurnalistai.

Gegužės 1 d. per radiją pusę 
dienos neišgirdau lietuviškos 
meliodijos, buvo birbinamos dainos 
anglų kalba.

Po TV programų apžvalgų 
būtinai paleidžiami "Anonsai"! 
(skelbimai red.) Kuo blogos 
apžvalgos? Matyt, kažkam nepatiko, 
atrodė neiškilminga. Geriau pirštu 
užspausti nosies šnervę ir iškilmingai 
pasakyti mums nesuprantamą žodį. 
Pratindami mus prie jo, iš pradžių 
suko užrašytą ant keturkampės 
kaladės, vėliau rašė ant nubyrančių 
kalendoriaus lapelių, dabar tik riebiai 
užrašo.

O vieną dieną TV 
pranešėja paskelbė, 
kad scenoje^ bus 
didelis "šou". Žemai
čiai sukluso - kada gi 
įropos tas baisus ke
turkojis (mat žemai
tiškai šou - tai šuo)? 
Dabar tas šou išplito: 
kur reikia ir nereikia 
visur šou. Panašiai 
atsitiko ir su žodžiu 
"prezidentas". Kur 
beeitum, baisu, kad 
ekscelencijai ant 
kojos neužmintum. 
Kačių asociacija ar 
šunų draugija - visur 
prezidentas.

LA Nr.94.
J. Kazlauskas

Kryžius
Šeštadienį j Šiau

lius iš Škotijos ir 
Anglijos atvykę 49 
lietuvių bend romėnės 
nariai Kryžių kalne 

pastatė kryžių - savo tėvų ir senelių 
vargams, patirtiems svetimuose 
kraštuose, atminti.
Militarizmas
Rusų VRM (vidaus reik, ministerija - 
red.) darbuotojų teigimu, Baltijos 
šalys ir Lenkija yra kontrabandinės 
prekybos ginklais lyderės, aprūpi
nančios Rusiją nelegaliais ginklais, 
gamintais Kinijoje, Rumunijoje ir 
Lenkijoje.

Respublika 27.5.96.
Naujas arkivyskupas

Vatikano radijo žiniomis, 
popiežius priėmė Kauno arkivyskupo 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
prašymą atsistatydinti iš einamųjų 
arkivyskupo pareigų ir jo įpėdiniu 
paskyrė iki šiol ėjusio jo 
pagelbininko pareigas Sigitą 
Tamkevičių.

Naujasis Kauno arkivyskupas 
buvo įšventintas kunigu 1962-sias 
Sovietų valdymo metais. Jis buvo 
vienas iš pagrindinių Bažnyčios 
pasipriešinimo priespaudai veikėjų. 
Buvo "Lietuvos Katalikų Kronikos" 
sumanytojas ir ilgametis redaktorius. 
1983 m. buvo nuteistas 4 metams, 
kalėjimo ir šešeriems tremties. 1988 
m. jam buvo leista grįžti j Lietuvą.
Vatikano radijo laidų 
bangos ir laikas

Yra pakeista Vatikano radijo 
laidos transliacija lietuvių kalba.

BALTIC MANAGEMENT CO.
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas. 

Patariame ir sudarome palikimus. 
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.

Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.
Administruojame ir parduodame nejudomą turtą Didž.Britanijoje. 

Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius sutarta valiuta ir jų pageidaujamu 

adresu.
Santaupos yra garantuotos nejudomu turtu Didž.Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų 
bendrovių investment trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUOJAU GAVĘ 
UŽSAKYMĄ /IŠMOKAME Į RANKAS/.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv.(pristatymo ir iškeitimo į 
pageidaujamą valiutą mokestis).

Už didesnius nei 2000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2 %. 
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su Didžiosios 

Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC MANAGEMENT CO.
(Z. Juras, A. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4IIB, England
Tel. 0181 460 2592, Fax 0181 290 0285

Vietoje panaikintos 49 metrų bangos, 
įvedama nauja 31 metro banga - 
9.825 Khz dažniu.

Taigi Vatikano radijo 
trumpabangės transliacijos, praside
dančios kiekvieną vakarą 20 vai.,20 
min. Lietuvos laiku (6.20 pm. mūsų 
laiku - red) ir kartojamos 6 vai. ,40 
min.(4.00 am mūsų laiku) - red.) bus 
girdimos trupomis 41 ir 31 m. 
bangomis.
Rinkimai St.Peterburge

Sankt Peterburge įvyko miesto 
mero rinkimai, kurie yra laikomi ir ba
domaisiais prezidento rinkimais 
birželio 16-tą dieną įvykstantiems 
Rusijos prezidento rinkimams. 
Senoje Rusijos sostinėje daugiausiai 
balsų surinko meras reformatorius 
Anatoli Sobčiak, kuris prezidento 
rinkimuose palaiko Jelcino 
kandidatūrą.

Pagal gyventojų apklausas, 
prezidentas Jelcinas, kuris iki šiol 
buvo laikomas rinkimus pralaiminčiu, 
dabar apklausose yra aplenkęs 
pagrindinį varžovą komunistų 
kandidatą Ziuganovą.

/Žinios per Vatikano radiją/ 
Rusai bus pakviesti į 
svečius...

Seimo užsienių reikalų komitetas 
iš principo pritaria Rusijos karinių 
jūrų pajėgų bei pasienio tarnybos 
kranto apsaugos laivo draugiškam 

vizitui į Klaipėdos 
uostą, tačiau mano, 
kad toks vizitas 
turėtų įvykti abiems 
šalims tinkamu laiku.

Galimybė su
rengti Rusijos karo 
laivų vizitą j Klaipėdą 
aptarta komiteto 
posėdyje. Komiteto 
nariai mano, kad 
vizitas galėtų įvykti 
sėkmingai užbaigus 
sausumos ir teritori
nės jūros sienos su 
Rusija delimitavimą.

Lietuvos ir Kara
liaučiaus krašto siena 
iki šiol nėra nustaty
ta, ir balandžio mė
nesį vykusių derybų 
metu nepavyko 
susitarti dėl sienos 
Vištyčio ežere, Ne
munu, Kuršių mario
se ir Baltijos jūroje.

BSN, LA.94.
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Skautiškuoju keliu

Vienybes kelias

Su Lietuvos nepriklausomybės atstatymu 1990 metais atgimė ir skautų 
judėjimas Lietuvoje, pasiimdamas vėl savo teisėtą vardą Lietuvos Skautų 
Sąjunga (LSS). Naudojant tuos pačius Statutus, kurie galiojo prieškarinėje 
struktūroje, judėjimas yra jau išaugęs iki 1400 skautų ir skaučių visuose 
pagrindiniuose Lietuvos miestuose. Judėjimas auga labai sparčiai ir tikimasi 
iki 1999 m. skautų judėjimas viršis 5000 narių, apytikriai tiek pat kiek buvo 
prieš karą.

Kaip ir kitos atsikūrusios organizacijos, skautybė išgyveno labai sunkų 
laikotarpį. Iš daugybės visokiausių problemų, bene sunkiausiai spren
džiama, apart finansinės, yra dabartinis struktūrinis pasiskirstymas į keletą 
atskirų organizacijų ir didžiulis trukumas skautiškų žinių bei tinkamai 
paruoštų skautų/čių vadovų. Šie trukumai yra visose šakose ir labai trukdo 
jos klestėjimą.

Sovietinės okupacijos metu Vakaruose išaugo Lietuvių Skautų Sąjunga 
(LSS). Susidariusi iš karo ir komunizmo pabėgėlių. Ji tęsė toliau tradicijas, 
įkurtas 1918 m. Lietuvoje. Ši sąjunga per savo stropią ir atkaklią veiklą, buvo 
labai įtakinga ir išlaikė skautavimo ideologiją visose Vakarų pasaulio lietuvių 
kolonijose.

Nuo pat nepriklausomybės atstatymo vienas iš svarbiausių išeivijos 
Lietuvių Skautų Sąjungos užduočių buvo ir yra pagalba vystyti ir tobulinti 
Lietuvos skautų judėjimą. Per savo būstinę JAV-se ir kitus rajonus pasaulyje, 
išeivijos LSS sutelkė finansinę ir praktišką pagalbą, vesdama vadovavimo 
kursus Lietuvoje, siųsdama daug skautiškų vadovėlių, žurnalų ir kitų būtinų 
reikmenų.

LSS Europos Rajonas jau 45 metus rengia vasaros skautų stovyklas 
visiems lietuvių kilmės Europos skautams Lietuvių Sodyboje. Šių metų 
pradžioje buvo diskutuota ir nutarta kreiptis į skautus Lietuvoje su mintimis 
rengti vadovų kursus 1996 metais stovyklos metu, nuo liepos mėn. 27 d. iki 
rugpjūčio mėn. 4d. LSS Europos Rajono Vadija^ įpareigojo s. Vladą 
Gedmintą atstovauti 'Kelionės' komitetui Lietuvoje. Šio komiteto užduotis 
yra rūpintis visais kelionės reikmenimis, išlaidomis irt.t. Komiteto darbas jau 
yra stipriai įpusėjęs ir tiksliai žinoma, kad iš Lietuvos autobusu atvyks 59 
skautai/skautės tarp 12-22 metų ir 3 - 5 suaugusiais vadovais.

Be to, atvyksta vadovų iš JAV, skautų/skaučių iš Kanados ir Vasario 16- 
tos gimnazijos Vokietijoje. Taip pat turėsime būrelį mokyklinio amžiaus 
jaunimo iš Lietuvos, norinčiais tapti skautais kandidatais. Šių metų stovykla 
Sodybos skautų kalnelyje turės apie 150 - 200 stovyklaujančiųjų.

Europos Rajono Lietuvių Skautų Sąjunga kviečia visuomenę aplankyti 
juos skautų kalnelyje. Taip pat Rajonas reiškia didžiulę padėka 
organizacijoms, klubams, skyriams ir pavieniams asmenims, kurie nesigailėjo 
aukų tuo spartindami jaunimo auklėjimą skautavimo id elegijoje. Be jūsų 
moralinės jr finansinės paramos būtų neįmanoma įvykdyti visą ką esamę 
pasiekę. Šių metų numatytas projektas yra labai didelis ir mums vieniems 
gali būti per sunkus. Todėl, kaip ir kiekvienais metais, vėl kreipiamės į 
plačiąją lietuvišką visuomenę pagalbos.

Kas galėtų ir sugebėtų paremti iš Lietuvos atvykstančius skautus/skautes 
ir norėtų palengvinti LSS Europos Rajono finansinę naštą, aukas prašau 
siųsti LSS Rajono Atstovui v.s. J. Maslauskui, 7 The Crescent, Mayfield, Nr. 
Ashbourne, Derbys DE6 2JE Tel: 01335 344023, arba į 'E.L' redakciją, 
aiškiai pažymint savo pavardę.

Visuomet budime!
LSS Europos Rajono Vadija

Straipsnį parengė s. Vida Gasperienė iš 'Kelionės' projekto santraukos.

Britų - Lietuvių Draugija 
(British - Lithuanian Society)

Šios organizacijos vardas yra 
mažai kam žinomas, ypač gyvenan
tiems toliau už Londono.

Atgavus nepriklausomybę buvo 
jaučiama trukumas^ryšių tarp Lietuvos 
ir Didž.Britanijos. Šiame krašte ypač 
pasireiškė didelis susidomėjimas Lie
tuva, jos gyvenimu ir jos žmonėmis. 
Lietuva buvo Pabaltijo valstybių 
priešakyje pasipriešinant rusams ir 
paskelbiant nepriklausomybę. Kaip 
visi gerai prisimename, jos vardas 
ypač buvo dažnai linksniuojamas 
televizijos ekranuose ir spaudoje.

Esant tokiai santykių palaikymo 
spragai, tuometinis Lietuvos Ambasa
dos Charge d'affaires dr.Antanas 
Nesavas ėmėsi tą reikalą atitaisyti. 
1994 metų vasario 16d., bendromis 
britų ir lietuvių visuomenininkų pas
tangomis buvo sušauktas susirin
kimas, j kurį buvo pakviesti žymesni 
asmenys. Susirinkimui pirmininkavo 
Lordas Ennals, kviesdamas visus įstoti 
ir sukurti šią organizaciją. Jos tikslai 
buvo nurodyti kaip: raginti ir pagelbėti 
užmezgant politinius, ekonominius, 
mokslinius ir kultūrinius ryšius tarp 
abiejų šalių, pasikeisti kultūrinėmis 
programomis, moksline informacija.

Pastaruoju laiku ši draugija 
suorganizavo anglų kalbos kursus 
Lietuvai ir išvykę mokytojai mokino 
anglų kalbą. Yra palaikomi glaudūs 
kultūriniai ryšiai tarp Edinburgh'o ir 
Vilniaus. Draugija turi 60 narių. 
Komitetas susirenka kartą mėnesyje 
Lietuvos Ambasadoje.

Nuoširdžiai kviečiame 
Jus ir Jūsų šeimos 

narius 1996 m. liepos 26- 
30 d.,per didžiuosius 

šv.Onos atlaidus atvykti į 
Anykščius dalyvauti 
antrajame pasaulio 

anykštėnų suvažiavime. 
Apsigyventi siūlytume 

Poilsio namuose "Šilelis". 
Maloniai prašytume apie 

suvažiavimą pranešti 
kitiems anykštėnams ir 

besidomintiems 
Anykščių kraštu.

Rašyti: L.Laukaitienė, 
J.Biliūno 23, 4930 

Anykščiai. Tel.251 51365
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Lietuvių kronika
Mančesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d., šeštadienį, 6 
vai. vakaro MLSoc klubo valdyba 
rengia Išvežtųjų minėjimą.

Paskaitą skaitys VI.Bernatavičius. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti 
minėjime.

Klubo valdyba
* * *

PUSMETINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 6 d., šeštadienį, 4 val.p.p. 
MLSoc klubo valdyba šaukia 
pusmetinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir revizijos komisija padarys 
pranešimus, bus nagrinėjami klubo 
reikalai ir bus klubo įstatų paragrafo 
pakeitimas dėl parduoto klubo pinigų 
panaudojimo narių nuožiūra.

Kvorumui nesusirinkus minėta 
valandą susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

* * *

DARIAUS IR GIRĖNO IR MINDAUGO 
KARŪNAVIMO MINĖJIMAS

Liepos 20 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro LKVS-gos "RAMOVĖS"- 
Mančesterio skyrius lietuvių klube 
rengia Dariaus ir Girėno ir Mindaugo 
karūnavimo minėjimą.

Paskaitą skaitys H.Vaineikis.
Prašome visus gausiai dalyvauti 
minėjime.

Ramovėnų valdyba
* * *

DBLK BENDRIJA 
Padėka

Į DBLK Bendrijos paskelbtą vajų 
padėti apmokėti Židinyje apsistojusiems 
studentams inž.Dariui ir gyd. Rūtai 
Furmonavičiams, studijuojantiems 
daktaratus, maloniai ir dosniai jau atsiliepė 
kai kurios vietovės, atsiųsdamos aukas:

CORBY per Vyt, Uogintą 30 sv. 
Aukojo: Kettering-Corby DBLS skyrius, 
V.Petrauskas, V.Uogintas, A Ingman- 
Uogintaitė, P. Young-Uogintas visi po 5 sv.

DERBY per Č.Širvidą 81 sv. Aukojo: 
Kir M.Žemaičiai 50 sv., Č. ir V.Širvidai 
20 sv., AKulikauskas, F.Ramonis, 
ATirevičius, B.Urbonavičius po 2 sv., 
B.Zinkus, J.Maslauskas, J.Stankus po 1 sv.

Leamington spa per A. Kas
paravičių 85 sv. Aukojo:B. Banys, 
A. Banevičienė, A. Kasparavičius, J. Ku- 
nigiškis, J.Krisiūnas, P.Mulerčikas, 
H.Slrašinskas po 10 sv. V.Gečas,

S. Petrauskas, F.Seilius po 5 sv.
NOTTINGHAM - asmeniškai įteikta: 

M.Griškauskienė 200 sv., S.Pučinskienė 
100 sv. Per V.Montvilaitę 61 sv. Aukojo: 
D.Gintas, P.ir M.Grokauskai, EJasiulis, 
V.Montvilaitę po 10 sv., ASabulis, 
M.Janulis, R.Makowecky, B.Čiudiškis po 
5 sv., F.Damaševičius 1 sv. Per 
V.Bielevičių 63 sv. Aukojo: kun. S.Matulis 
MIC, Z.Vaitkus po 10 sv., V.ir 
J.Bedulskiai, Dailiai, G.Kamaitis, 
O.Petkevičius, J.Viliūnas po 5 sv.,
T. Domeikienė 4 sv., V.Bielevičius, 
J.Butkevičius, M.Klumbienė po 3 sv., 
J.Lideika, B.Remelis po 2 sv.,L Jusius 1 sv.

PETERBOROUGH S.B. ir O. Vait
kevičiai 50 sv.

STROUD per V.Cibulską 12 sv. 
Aukojo: V.Cibulskas 10 sv., 
V.Meskelevičius, AValentukevičius po 1 
sv.

Dosniems aukotojams, kruopštiems 
aukų rinkėjams DBLK Bendrijos, taip pat 
ir D.ir R.Furmonavičių vardu nuoširdžiai 
dėkoju.

Tikiu, kad ir kitos vietovės tuo 
reikalu, kad ir su maža auka atsilieps.

Mūsų senoji karta sensta, skaičius 
mažėja, daugumoje pensininkai, bet lie
tuviškas dosnumas padėti artimui klesti 
širdyse.

S. B. V aitkevičius 
DBLK Bendrijos pirmininkas

Gerbiama ir miela 
p.Janina,

Ačiū nors ir už labai 
liūdną žinią. Nuoširdi 
užuojauta. Šv.Mišias 

už a+a Danielių 
atnašausiu 

gegužės 31 d.
Su gilia užuojauta ir 

malda, 
nuoširdžiai Jūsų 

Paulius A.Baltakis 
1996.5.15.

A+A
Danieliui Narbutui 

mirus, 
Jo žmonai

Janinai Narbutienei 
gilią užuojautą reiškiame 

ir kartu liūdime

DBLS Wolverhamptono 
skyrius

REIKĖTŲ TIK TRUPUČIO LNB 
KAPITALO

Londono Lietuvių Namai jau 
parduoti. Sakoma ir rašoma, kad bus 
perkami mažesni. Vadinas, liks pinigų. 
Nežinau kas su jais bus daroma, o čia 
norėčiau šį tą pasiūlyti.

Seniau, kol gyvenome Lietuvoje, 
matėm ir žinojom, kad lietuviai yra 
žmoniška tauta Dar tą žmoniškumą ji yra 
aiškai įrodžiusi, kai po karo Lietuvą 
užplūdo badaujantieji iš kaimyninių kraštų. 
Norėčiau, kad LNB vadovybė neužmirštų 
atlikti žmoniškos pareigos, kai svarstys, 
kam labiausiai reikėtų trupučio to 
kapitalo. Tik trupučio.

Dar atsimename tą kelionę į Lietuvą, 
kuri neįvyko. Kelionė į Lietuvą neįvyko, 
bet organizatoriai negrąžino norėjusiems 
važiuoti pinigų. Tada LNB pirm. 
KTamošiūnas paskelbė, kad LNB 
neatsakinga, nes pinigus rinko pašaliečiai, 
tai taip niekas tiems nuskriaustiesiems ir 
neatlygino, nors kvitus už paimtus pinigus 
išrašinėjo DBLS-LNB direktorius ir LNB 
samdoma tarnautoja, taigi LN Bendrovės 
atsakingi asmenys.

Anuomet LNB pirmininko 
nusistatymui, matyt, pritarė ir kiti 
direktoriai. Galima būtų prašyti, kad LNB 
vadovybė tą reikalą iš naujo pasvarstytų, 
man atrodo, kad LNB yra atsakinga už 
direktorių ir tarnautojų veiksmus. Tačiau 
gal norint persvarstyti iškiltų prestižo 
reikalas: jeigu vieną kartą jau taip nutarta, 
tai taip ir turi būti! Tai gal paprasčiausia 
būtų peržiūrėti, kokios sumos buvo 
paimtos iš tų senų pensininkų, ir atsilyginti 
jiems.

Toks veiksmas būtų vertas pagyrimo. 
Jis parodytų, kad žmoniškumas yra 
stipresnis už visokius teisinius pagrįstus ar 
nepagrįstus raizgalus.

Ta proga reikėtų baigti tvarkyti ir kitą 
reikalą. Kadaise Nidos Knygų Klubas 
žadėjo išleisti trejetą lietuvių autorių knygų 
anglų kalba. Iš autorių buvo paimtos 
nemažos sumos pinigų. Knygos neišleistos, 
kai kam pinigai grąžinti, o kai su kuo 
nevisiškai atsiskaityta. Reikėtų ir tą reikalą 
sutvarkyti.

K Barėnas

L R Ambasados adresas: 
Lietuvos Ambasada 
84 Gloucester Place 
London W1H 3HN 
tel.:0171 486 6401 

faksas 0171 486 6403Vizų skyriaus atidarymo valandos: 10 am - 1 pm pirmadieniais - penktadieniais
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Lietuvių
Aukos spaudai: 
C.Sirvidas 
S.Štarka 
J.Sankauskas

kronika
10.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.

LONDONAS
PABALTIEČIU PAMALDOS, 

prisiminimui Žiauriojo Birželio 
įvykių, kada nuo raudonųjų teroro 
žiauriai nukentėjo visos trys Pabaltijo 
valstybės, kada iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos buvo ištremtas, nukankintas 
ar kalėjime nužudytas kas dešimtas 
žmogus.

Pamaldos įvyks SLMartin-in-the- 
Fields, Trafalgar Square, Londone 
1996 m. birželio mėn.15 d.,11 vai.

Kalbės buvęs Aukščiausios 
Tarybos Pirmininkas VYTAUTAS 
LANDSBERGIS.

Giedos pabaltiečių choras ir 
solistai.

A+A ANTHONY LEWIS
Britų-Lietuvių Pagalbos Fondas 

Vaikams Lietuvoje neteko vieno savo 
rėmėjų aktyvaus šeimos nario 
Anthony Lewis, kuris mirė 1996 metų 
kovo mėnesio 19 d., būdamas 55 metų 
amžiaus. Jo gyvybę pakirto onkologinė 
piktybė.

Dar prieš mirtį jis paaukojo 50 
svarų Fondui ir šiais metais buvo 
pasiryžęs aplankyti Lietuvą.

Velionis buvo geras automobilių 
technikas ir puikus vairuotojas. Jis 
padėjo 1992 m. rugsėjo mėnesį 
nupirkti pirmą miniautobusą, 
pritaikytą vežioti invalidams vaikams 
Lietuvoje. Velionis tą minibusiuką 
pasisiūlė nugabenti į Lietuvą, 
apmokėdamas savo kelionės išlaidas.

1992 m. spalio mėnesį 
miniautobusu, pakrautu labdaros 
siuntiniais, išvyko Petras Žurenskas, 
Anthony Lewis ir Stasys Kasparas į 
Lietuvą. Velionis pamatęs Lietuvą, 
nors rudenį, ir ten praleidęs dvi 
savaites pamilo mūsų tėvynę ir jos 
žmones kaip savo kraštą.

Fondo sekretorė

A+A JONAS GIPAS
Šių metų gegužės antrą dieną savo 

namuose buvo rastas negyvas Jonas 
Gipas. Velionis mirė sėl žaizdos 
dvilikapirštėje žarnoje ir kraujo 
išsiliejimo viduriuose.

Jonas Gipas buvo kilęs iš Siesikių. 
Ilgesnį laiką dirbo ir gyveno Kaune 
Velionis paliko savo tėviškę artėjant 
antrajai sovietų okupacijai 1944 m. 
Pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno iki 
karo pabaigos. Į Didž.Britaniją atvyko 
1947 m. Kurį laiką gyveno ir dirbo 
Škotijoje, įvairiose vietose Anglijoje, 
bet ilgiausiai gyveno ir dirbo Londone.

Jonas Gipas buvo vienas iš tų 
tūkstančių Rytų ir Vidurio Europos 
gyventojų, kurie turėjo palikti savo 
kraštą ne ieškodami geresnio 
materialinio gyvenimo, bet paliko savo 
tėviškę tik dėl susidėjusių politinių 
sąlygų Europoje. Vis gyveno su viena 
viltimi, kad, karui pasibaigus, galės 
grįžti pas savo artimuosius į savo 
tėviškę, į savo gimtąjį kraštą.

Jonas mėgo keliauti ir, įsigijęs 
leidimą važiuoti motociklu, nuo 1954 
m. plačiai aplankė įdomiausias vietas 
Didž.Britanijoje. Per visą savo 50 
metų gyvenimą Didž.Britanijoje Jonas 
išliko tikru lietuviu patrijotu. Rėmė 
visą organizuotą lietuvišką veiklą 
Anglijoje, priklausė Didž.Britanijos 
Lietuvių Sąjungai, rėmė skautus, 
jaunimo tautinių šokių grupes.

Ypač dosnus velionis buvo 
lietuviškai spaudai. Sumokėdamas 
prenumeratos mokestį ne kartą 
pridėdavo 3 kartus daugiau negu buvo 
mokestis. Nežiūrint sunkių gyvenimo 
sąlygų, Jonas nepamiršo savo artimųjų 
Lietuvoje Kiek jam sąlygos leido, 
siuntiniais rėmė gimines.

Brolis Albertas, kuris eilę metų 
buvo ištremtas toli nuo savo krašto, su 
didžiausiu dėkingumu prisimena tą 
brolio pagalbą, kurios dėka jis išliko 
gyvas. Šiandien, jis su dukra Vestina, 
kuri daug kartu aplankė dėdę 
Londone, dalyve jo laidotuvėse.

Bažnytines apeigas atliko 
kun.J.Sakevičius MIC Londono 
lietuvių bažnyčioje, talkininkaujant 
Londono parapijos chorvedžiui Justui

U “““—■
Černiui.

Krematoriume visų vardu 
atsisveikino Z.Juras. Velionio palaikus 
giminės paėmė parsivežti į Lietuvą, 
kur bus palaidoti šeimos kape.

Zigmas Juras

ĮVAIRŪS FONDAI
Per šių metų metinį Didžiosios 

Britanijos Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimą Sodyboje buvo pareikšta 
įvairių nuomonių dėl tolimesnės 
Didž.Britanijoje įvairių fondų veiklos. 
Vietoje kelių dabar egzistuojančių 
fondų gal užtektų vieno. Kai kurie 
fondai jau savo veiklą atliko, kaip 
Pagalbos Lietuvai Fondas, Raudono 
Kryžiaus Fondas, Tautos Fondas. 
Tautinės Paramos Fondo valdybos 
vardu aš norėčiau atkreipti skaitytojų 
dėmesį, kad TPF, kuris buvo įsteigtas 
tikslu remti politinius kalinius, ypač 
tremtyje, ir jų šeimas, savo darbą tęsia 
ir toliau.

Politinių kalinių darbai yra 
remiami per Lietuvos Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjungą. Taip pat kukliai 
yra paremiamos ir šeimos 
nukentėjusios per Sausio 13-tosios ir 
Medininkų tragedijas.

Aukas galima siųsti senuoju 
Lietuvių Namų adresu, nes tenais 
raštinė tebeveikia:

Tautinės Paramos Fondas: 
Lithuanian House Ltd. 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT.
Aukos Tautinės Paramos Fondui:
F.Jasiulis, Nottinghamas 10.00 sv. 
V.Miškinis, Rugeley 10.00 sv.

Z.Juras

PAMALDOS
Londone, šv .Kazimiero bažnyčioje 
sekmadieniais 9 ir 11 vai.
Derby birželio 15 d., 15 vai. Bridge 
Gate
Nottinghame birželinės pamaldos 
būna laike šv. Mišių šventadieniais ir 
sekmadieniais 11.15val.,šiokiadieniais 
8 vai. ryto. Birželio 16 d., 11.15 vai., 
Židinyje minimas tragiškas ir 
didvyriškas Birželis.
Nothamptone birželio 23 d., 18 vai., 
šv. Lauryne, Craven Street.
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