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Naujas, pataisytas DBLS ir 
LNB tel.Nr. 01420 477164

Paskutinėmis žiniomis, Lietu
vių namų pirkėjo advokato 
pranešimu, liepos 12 d. bus 
pasirašytas galutinis pardavi
mo (Completion) kontraktas.

K.Tamošiūnas
LNB-vės pirmininkas

Naujas ambasadorius 
Į Londoną ?

Lietuvos Aidas 19.6.96. atspaus
dino BNS straipsnelį "Patarėjas Pa
leckis gali persikelti į Londoną”. 
Jame rašoma: - “Užsienio reikalų 
ministerija ir Prezidentas laukia at
sakymo iš Londono, kad galėtų 
patvirtinti Prezidento patarėjo Justo 
Vinco Paleckio paskyrimą ambasa
dorium Londone".

"Jokių komentarų",- pasakė 
Prezidento užsienio politikos pata
rėjas, paprašytas komentuoti pra- 
nešimą apie ambasadoriavimo Lon
done planus. URM nepaneigė, kad 
į Londoną nusiųstas paklausimas 
dėl J.V.Paleckio kandidatūros. Suti
kimo, vadinamo agremano, tikimasi 
maždaug per mėnesį. Pagal diplo
matijos taisykles, iki agremano su
teikimo informacija apie ambasa
doriaus kandidatūrą laikoma konfi
dencialia. Atsakymo nebuvimas 
traktuojamas kaip atsisakymas, 
kurio pagrįsti nebūtina.

J.V.Paleckis turi 14 metų diplo
matinio darbo patirtį Šveicarijoje ir 
Rytų Vokietijoje SSSR užsienio rei
kalų sistemoje.

Jis yra gyręsis galėjęs tapti 
SSSR generaliniu konsulu Miun
chene, tačiau pasirinkęs "Atgimimo 
Lietuvą". Generalinio konsulo 
pareigos būdavo standartinis SSSR 
KGB rezidento "stogas".

Rusijos Federacijos ambasa
dorius Nikolajus Obertyševas gavo 
paskyrimą į Vilnių dirbdamas, 
būtent, generaliniu konsulu 
Miunchene.

Ambasadorius Raimundas 
Rajeckas buvo atšauktas iš 
Londono metų pradžioje, kai viešai

apkaltino tuometinį premjerą Adolfą nors ambasadorius jau žinojo, kad 
Šleževičių nepadorumu. Grįžęs į kovo mėnesį jis bus atšauktas iš
Lietuvą, savo kritiką nukreipė j 
buvusį bendražygį Prezidentą 
Brazauską”.
Senasis ambasadorius 
kaltinamas

Rodytųsi, kad senieji bendra
minčiai vis negali išsiplauti savo 
skalbinių patylomis. Iškyla vis dau
giau į viešumą jų senų sąskaitų.

Dar vienas pavyzdys:
Atsakymas Užsienio reikalų 

ministerijos komisijos, tikrinusios 
L.R. ambasados Didž. Britanijoje ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje ūkinę ir 
finansinę veiklą, Į Seimo nario 
p.J.Karoso paklausimą: 
"Gerb. p. Karosai,

Atsakydamas j Jūsų paklau
simą dėl finansinių pažeidimų 
L.R.Ambasadoje Didž.Britanijoje ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje, norė
čiau pateikti keletą finansinių 
pažeidimų faktų, kurie buvo 
padaryti p.R.Rajecko ir kuriuos 
nustatė URM komisija, tikrinusi 
ambasados ūkinę - finansinę 
veiklą. Komisija siūlo ambasados 
išlaikymui skirtų lėšų sąskaita 
apmokėtas išlaidas asmeniniams 
reikalams laikyti nepateisinama ir 
ieškoti iš R.Rajecko 2345.58 GBP 
(svarų sterlingų red.) 
Neminėdamas kitų ambasados 
lėšų naudojimo atvejų, norėčiau 
pateikti kelis svarbesnius, iš kurių 
matyti šios sumos atsiradimas.

Pavyzdžiui, už R.Rajecko 
sveikatos draudimą 1996-1997 
metams (suma 1159.30 GBP) buvo 
sumokėta 1996 m. kovo 5 dieną, 
paliekant galioti draudimo sutartį,

DBLS-gos Centro 
valdybos pirmininką 

Jarą Alkį, 
jo mylimai mamytei 

mirus, 
giliai užjaučia

DBLS ir LNB 
direktorių valdybos

ambasados vadovo pareigų.
Ambasados lėšomis nuolat 

buvo perkami vaistai ir kitos 
medicininės prekės, daugiausiai be 
gydytojo receptų. Pavyzdžiui, už 
vitaminus, odos priežiūros ir kitas 
medicinines ir kosmetikos prekes 
R.Rajeckas liko skolingas 687.75 
GBP.

Tuo atveju, jeigu R.Rajeckas 
nesumokėtų šios sumos ir 
neatsiskaitytų su Užsienio reikalų 
ministerija, jam reiktų patiekti 
civilinį ieškinį”.

(pasirašė)
Ministras P.Gylys

L.R. Seimo opozicijos 
narių grupės pareiški
mas dėl Justo Paleckio 
skyrimo ambasadoriumi 
į Didžiąją Britaniją

Vilnius 1996.6.26.
"Lietuvos Rytas" 1996 m. 

birželio 18 d. paskelbė R.Sakalaus- 
kaitės informaciją, kad Lietuvos 
URM išsiuntė notą dėl agremano 
Lietuvos ambasadoriumi Didž. 
Britanijoje skirti dabartinį 
prezidento patarėją užsienio po
litikos klausimais Justą V.Paleckį. 
Kaip žinia, pas mus įsigalėjusi 
ydinga praktika ambasadorių kan
didatūras "svarstyti" Seimo užsienio 
reikalų komitete post factum, t.y. 
tada, kai agremanas iš užsienio 
valstybės jau gautas, ir Seimo 
užsienių komiteto sprendimas būna 
tik simbolinis .

Žinodamip.J.V.Paleckio biogra
fiją, reikalaujame neatidėliojant 
užsienio reikalų komitete svarstyti 
p.J.V.Paleckio tinkamumo Lietuvos 
diplomatinei tarnybai klausimą.

Būtina, kad p.Paleckis pateiktų 
savo darbo Sovietų Sąjungos 
diplomatinėje tarnyboje užsienyje, 
ypač Šveicarijoje, detales bei 
paaiškintų kai kuriuos savo 
biografijos faktus, apie kuriuos 
pastaruoju metu rašė vienas 
Lietuvos laikraščių.

Pasirašė 15 Lietuvos 
Respublikos Seimo opozicijos 
grupės narių.
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Žvilgsnis į Lietuvos kariuomenę
Lietuvių tauta dėl savo geografinės padėties per 

amžius turėjo kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę. 
Dar ir dabar ta teritorija, kurią šiandien užima Lietuvos 
valstybė, yra laikoma tiltu tarp Rytų ir Vakarų Europos. 
Per tą tiltą kovos tarp Vakarų ir Rytų ėjo šimtmečiais. 
Paskutinė tokia kova, žinoma, buvo vokiečių ir rusų 
karas 1941 m.

Lietuvių tauta todėl visada turėjo didesnę ar 
mažesnę karinę jėgą - savo kariuomenę ir jos vadus. 
Tokia karinė pajėga buvo reikalinga ne tik apsiginti nuo 
savo kaimynų, bet ir juos nugalėti. Lietuvių tauta, nors 
maža savo skaičium, gali didžiuotis savo praeitim, nes 
jos kariai, gabiai vedami, buvo nužygiavę iki Juodosios 
jūros. Mes visi esame matę tą paveikią, gal istoriniai ir 
netejsingą, kuriame D.L.K.Vytautas įjoja į Juodąją jūrą.

Šio straipsnelio tikslas tačiau nėra kalbėti apie 
tolimą praeitį, bet atsiminti Lietuvos kariuomenę, kuri 
1918-20 metais atstatė mūsų nepriklausomybę ir 
pažvelgti kokia ji yra šiandien.

Nepriklausomybės kovų metais lietuviai stojo j kovą 
blogai aprengti, dar blogiau apginkluoti ir buvo vedami 
karininkų, mokytų rusų karo mokyklose ir tarnavusių 
caro armijoje. Kad jie išliko lietuviais nėra abejonės. 
Prasidėjus rusų revoliucijai ir Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, jie grįžo į savo gimtąjį kraštą jos 
laisvės ir nepriklausomybės ginti. Nei vienas iš jų 
nejautė ypatingo įsipareigojimo nei carui, nei Rusijai. 
Jie buvo, galbūt patys to nesuprasdami, tikrieji 
Lietuvos patriotai.

Ar galima tą pasakyti apie Lietuvos kariuomenę 
šiandien? Nėra kalbos, kad šiandieniniai Lietuvos kariai 
yra gražūs, jauni vyrai, aprengti gražiomis uniformomis 
ir mes jais didžiuojamės, kai jie pasirodo paraduose ar 
užsienio valstybių galvų priėmimuose. Bet jau ir 
anksčiau buvome girdėję, kad mūsų kariuomenės 
naujokai yra skriaudžiami ir mušami.

Tai ką gi galima pasakyti apie mūsų karininkiją, 
Lietuvos kariuomenės vadus? Beveik be išimties jie visi 
yra išmokslinti sovietų karo mokyklose ir akademijose 
ir yra tarnavę sovietų kariuomenėje, mūsų valstybės 
okupacinėje armijoje. Reikia neužmiršti, kad lietuviai 
tarnavę caro kariuomenėje buvo profesionalūs 
karininkai. Sovietų armijoje jie buvo auklėjami ne tiktai 
kaip karo mokslo žinovai, bet ir kaip geri komunistai. 
Tas ideologinis mulkinimas buvo intensyviai vedamas 
visuose sovietų gyvenimo sluoksniuose. Nėra 
abejonės, kad pakilimas į aukštesnį laipsnį sovietų 
kariuomenėje priklausė ne vien nuo buvimo geru savo 
srities specialistu, bet taip pat ištikimybės komunistų 
partijai ir "garbingajam proletariatui".

Šiandieną į mūsų karininkijos patriotizmą, jų 
pažiūras ir jų poziciją visuomenėje reikia žiūrėti 
atsargiai.

Pagal tautinės minties karininkų žurnalą "Kardas" 
(1996 Nr.3-4), atrodo, kad didelė mūsų karininkijos 
dalis nesidomi mūsų laisvos 1918-40 metų Lietuvos 
kariuomenės istorija, nežino kaip vertinti 1940-41 ir 
1942-45 metų įvykius ir partizaninį judėjimą. 
Kariuomenėje vyrauja sovietų pavyzdžio drausmė ir 
joje tarnauja ne tiktai lietuviai, bet ir rusų karininkai. 
Mes žinome kokia yra sovietų kariuomenės drausmė - 
kareivis yra mušamas ir keikiamas. Kai Krašto

Henrikas Vaineikis
Apsaugos Ministerijos inspektoriai, vienam naujoko 
tėvui pasiskundus, patikrino jo bataliono karius, tai iš 
52 karių 27 (!) buvo aiškiai mušti. Jie turėjo 
kraujosruvas, pajuodavimus, mėlynes, žaizdas. Visi 27 
buvo naujokai. ("Kardas 1996 Nr.3-4). Bataliono vado 
pavaduotojas S.Čičinadzė (!), pasirodo, keikė kareivius 
bjauriausiais rusiškais keiksmažodžiais ir juos mušė. 
Tai, greičiausiai, nėra vienintelis mūsų dabartinėje 
kariuomenėje atsitikimas.

Lietuvai tačiau reikia karininkų ir kareivių ne tik 
paradams, bet ir krašto apsaugai. Pagal "Lietuvos 
Aidą" (Nr.116) Rusijos karinis dienraštis "Krasnaja 
Zvezda" - "Raudonoji Žvaigždė" (dar vis raudona!) 
neseniai, gana objektyviai, nors ne visai tiksliai, aprašė 
Lietuvos kariuomenę savo skaitytojams:

Pagal valstybės įstatymus prezidentas yra vyriausia 
kariuomenės galva, bet svarbiausia karinė figūra 
Lietuvoje yra kariuomenės vadas. Generalinio štabo 
uždaviniai ir sudėtis nėra aiškūs ir jame, pagal rusų 
dienraštį, yra 134 (!) skyriai ir sekcijos. Iš Baltijos 
kraštų Lietuva turi gausiausią kariuomenę. Yra keturios 
lietuvių kariuomenės rūšys: sausumos, karinės oro 
pajėgos, karinė jūrų flotilė ir teritorinė kariuomenė.

Sausumos kariuomenė - viena pėstininkų brigada 
"Geležinis Vilkas", kurioje tarnauja trys su puse 
tūkstančio karių. Vienas iš jos batalijonų saugo 
Ignalinos atominės energijos elekrinę.

Karinėse oro pajėgose tarnauja apie 400 žmonių. 
Yra 4 mokomieji lėktuvai L-39, keturi transporto 
lėktuvai ir keli malūnsparniai. Taikos metu karinė 
aviacija yra naudojama stebėti valstybės sienoms ir 
šalies teritorinei erdvei.

Karinės jūrų flotilės bazė yra Klaipėda. Flotilė 
susideda iš dviejų lengvųjų fregatų, keturių patrulinių 
katerių ir mokomojo laivo. Lietuvių fregatos yra 
dalyvavusios NATO manevruose Baltijos jūroje.

Ketvirtoji dalis yra savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba (SKAT), kuri, operatyviniu atžvilgiu, yra pavaldi 
sausumos kariuomenei. Joje savanoriškai tarnauja apie 
10 tūkstančių karių ir tūkstantis kadrinių karininkų.

Rusų dienraštis, remdamasis vokiečių laikraščiu 
"Frankfurter Allgemeine", teigia, kad dėka geros 
koordinacijos tarp reguliarios kariuomenės ir 
savanoriškų teritorinių dalinių (SKAT), išoriniam priešui 
lietuviai galėtų ilgiau pasipriešinti negu estai ar latviai.

Lietuva, norėdama įstoti į NATO, turi perorganizuoti 
savo karines pajėgas, kad jos atitiktų Vakarų 
standartams. Nors lėšų trūksta, struktūriniai 
pertvarkymai yra jau dabar daromi.

Nuo nepriklausomybės atstatymo Lietuva jau 
išleido antrą karininkų laidą. Nėra abejonės, kad jų 
karinė specializacija yra labai aukštos kokybės. Būtų 
įdomu sužinoti ar jie buvo geriau supažindinti su 
Lietuvos praeities istorija? Klausimas, tiksliau, turėtų 
būti klausiamas: ar mūsų aukštesniųjų karininkų eilėse 
yra kas nors, kuris galėtų tą uždavinį patenkinamai 
atlikti?

Reikia tikėtis, kad Lietuvos kariuomenės 
patriotizmas ir pasišventimas savo kraštui nebus 
tikrinamas artimoje ateityje. Lietuvio širdyje meilė savo 
Tėvynei nėra niekada visiškai numirusi ir, davus laiko, 
ji atgims ir skaisčiai degs Lietuvos karių širdyse.
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LN B-vės pirmininkas K.Tamošiūnas, nusikankinęs 
Lietuvių namų pardavimo "Odisėja", išvyksta dviem 
savaitėm "poilsio" atostogoms į Lietuvą. K.T.

DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovės 
direktorių valdybų pranešimai

DBLS ir LNB Direktorių valdybos praneša, kad 
DBLS Tarybos prezidiumas ir DBLS Revizijos 
komisija (DBLS padaliniai), paskelbdami "Europos 
Lietuvyje" Nr.14. savo numatyto posėdžio programą 
ir diktatus direktorių valdybų pirmininkams, 
prasilenkė su DBLS įstatais, Bendrovių nuostatais ir 
taip pat su sklandaus tarpusavio bendradarbiavimo 
nusistovėjusia tvarka.

DBLS statutas aiškiai nusako, kad Taryba neturi 
teisės kištis į bei kurios organizacijos vidaus 
reikalus, o DBLS ir LNB Direktorių valdybos turi teisę 
ir gali kviesti DBLS Tarybos prezidiumą atlikti 
valdybų pageidaujamus uždavinius. Iš kitos pusės, 
DBLS Tarybos prezidiumas gali kreiptis į direktorių 
valdybas bet kokias Tarybai rūpimais klausimais, ir 
valdybos tuos reikalus svarstys.

DBLS Tarybos prezidiumo (tiek pasisekė 
nustatyti) užmojis skelbtis visos DBLS Tarybos 
vardu kelia rūpestį, nes lengvabūdiškas tų titulų 
vartojimas gali pasireikšti lengvabūdiškais 
sprendimais.

Vyriausias DBLS ir LNB organas yra Visuotinis 
suvažiavimas. Jame DBLS ir LNB Direktorių 
valdybos pristato pilnas savo veiklos ataskaitas ir 
valstybinių auditorių patvirtintas apyskaitas, o 
Suvažiavimas tai priima arba atmeta. Kartą priimta, 
toliau neardoma.

Bet Direktorų valdybos, norėdamos išlaikyti 
bendruomenėje sklandų bendradarbiavimą, yra 
pasiruošusios atkreipti dėmesį į DBLS Tarybos 
prezidiumo reikalavimus ir įtraukti juos kaip 
pageidavimus svarstyti sekančiame Direktorių 
valdybų posėdyje bei padaryti sprendimą. Iki tas 
sprendimas nepadarytas, DBLS Tarybos prezidiumo 
ir DBLS Revizijos komisijos paskelbtos 
intencijos bus nelegalios. Apie tai 
DBLS ir LNB pirmininkai informavo 
laišku DBLS Tarybos prezidiumą ir 
DBLS Revizijos komisiją.

DBLS ir LNB Direktoriai: J.AIkis, 
K.Tamošiūnas, J.Levinskas, E.Šova, 
J.MilIar

Skaitytojų laiškai

Kodėl LNB be vieno portfelio?
DBLS ir LNB paskelbtas valdybų 

sąstatas susilaukė didelio atgarsio: 
kodėl vienas LNB narys pasiliko be 
portfelio? (E.L.Nr.13.)

Jei tai tikrovė, tai, pardavus 
Lietuvių namus Londone, galima tą 

porfelj nupirkti. Jei tai yar pajuoka, tai skaudus 
valdybų narių elgesys, kuris atbaido jaunąją kartą 
bendrauti kai dabar ji mūsų veikloje yra reikalinga.

LNB-vei yra labiau reikalingas sekretorius, negu 
pačiai DBLS-gai.

Sveikintina Dalia Vainoriūtė, kuri savo 
straipsnyje: "Jaunimo žvilgsnis į ateitį" (E.L.Nr.14.) 
blaiviai žvelgia į mūsų veiklą D.Britanijoje.

E.L.skaitytojas

Pabaltiečių Festivalis - Baltic Arts 1966
Pabaltiečių Taryba buvo įkurta prieš keliolika metų 

reprezentuoti ir ginti pabaltiečių reikalus politinėje, 
visuomeninėje ir kultūrinėje srityje. Ši Taryba atliko didelį 
politinį uždavinį kovoje už Pabaltijo kraštų atstatymą. 
Dabar, Pabaltijo kraštams išsikovojus laisvę, šios Tarybos 
uždavinys sumažėjo ir teliko tik puoselėti veiklą 
kultūrinėje srityje.

Tuo tikslu praeitų metų pradžioje buvo įkurtas 
pabaltiečių meno komitetas. Komitetuo buvo duotas 
uždavinys atgaivinti kultūrinius ryšius Didž.Britanijoje.

Komitetas susideda iš: Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
visuomenininkų. Lietuvius reprezentuoja J.AIkis, J.MilIar 
ir I.Sabaliūnaitė. Komiteto vadovė yra ilgametė Tarybos 
pirmininkė Nora Morley-Fletcher.

Po daugelio posėdžių, bendrų diskusijų nutarta 
organizuoti pabaltiečių meno festivalį 1996 metais.

Nustatytoje programoje:
nuo rugsėjo 26-tos dienos iki spalio pabaigos 1996 m. 
vyks įvairūs muzikos, džiazo koncertai, poezijos skaitymo 
vakarai, fotografinės parodos, filmai - Londone, 
Cambridgee, Cardiffe ir Folkstone. Galutinė programa jau 
ruošiama. Atvyksta Čiurlionio styginis kvartetas, o 
jaunimui roko koncertai Dingwalls, Middle Yard, Camden 
Lock, Camden Town, London NW1 8AB. Bilietų kaina 
£5.00. Dėl daugiau informacijos apie šiuos roko 
koncertus prašau skambinti: 0171 2671577. (Iki šiol 
žinoma, kad estų ir latvių grupės dalyvaus šiame 
koncerte).

Smulkesnės šio festivalio detalės bus pateiktos "E.L".
Vida Gasperienė
DBLS kultūrinių reikalų vedėja

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ 
VIRGINIA JURAS LLB.

13 Kinnaird Avenue, 
Bromley, Kent BRI 41IG, England. 

Tel.:0181 402 9403 
Fax.0181 290 0285

3



nes kai trūksta baruos vietos, 
bokaliukai krūmuos mėtos... 
O kai Dėdė daro girą, 
parsiveš jis suvenyrą,- 
bokaliuką ir dar kitą,

Europos Lietuvis Nr.15.

Pradžia E.L.Nr. 10. 
/tęsinys iš praeito numerio/ 
Susimaišė visos rūšys, 
dangaus skliautais bėga pušys, 
skruostai kaip pirty jšilo... 
Dėdė kelias, eis j šilą, 
atsipūst, atsigaivinti 
ir pagauti šviežią mintį...

Dūšioj lengva,geras ūpas, 
su tavim ir žemė supas... 
Koks gražus tas eg linelis, 
Koks tų medžių tanku mėlis! 
Čia galėtum karo metais 
paslėpt arklį net su ratais, 
arba meitėlį neploną 
pakavotum nuo germono. 
Tarp eglaičių ir tarp rąstų 
net pats kipšas nesurastų.

O toliau žali berželiai 
kepures j saulę kelia, 
o po jais krūmokšnis žydi, 
niekas niekam nepavydi, 
nei jie baras, nei kariauna, 
tyliai žiedus susikrauna 
ir lyg motina rasodą 
kaimynėliams savo rodo.

Dairos dėdė, žiedą uosto, 
lapu bumą nusišluosto, 
Kvepia žiedas, kvepia krūmai... 
Gražumėlis, patogumai...* * *

Kai laputė vištą pjovė, 
su druska vedėjas šovė, 
bet ji kailį išsigydė 
ir vėl lankos j vištidę. 
Per Sekminių "rugiapjūtę" 
žada lapė "caca" būti, 
neis vištidėn vogt vištelių, 
nes gėrybių iki kelių 
pilnos pievos, pilnas šilas, 
o vedėjas net sušilęs, 
negi mes kotletus kepęs 
ir su "strielba" ieškos lapės.

Nuo kitos giraitės pusės 
atbėks lapinas uždusęs 
ir vaišinsis mėnesienoj 
gabalais keptos paukštienos. 
Kiek čia piknikų tų būt! 
Ras jis griaučius kalakuto, 
kumpio gabalą rūkytą, 
gardaus šokolado plytą 
ir marias kitų skanėstų, 
kad net šernas nesuėstų. 
Lapinas išlaks ant galo 
nebaigtą alaus bokalą,

gražiais raštais išraižytą. 
Šypsos Dėdė, žvilga krūmas, 
koks bokalų čia pigumas!.. 

★ * ★
Dėdė klausos , girdi dainą, 
tiesiai j pakalnę eina, 
ten j "Žaliąją Girelę", 
kur linksmumas stogą kelia. 
Rodos, patenki į rojų 
ar seklyčią mūs artojų, 
su berželiais apkaišytą, 
išdabintą, ištaisytą...

Nosį pakutena lapas 
su česnakais dešros kvepia, 
čia agurkai, čia barankos, 
apipintas bačkos lankas, 
kad negertum kokio raugo, 
gryną miežių alų saugo.

"Į sveikatą, j sveikatą!"- 
vyrai po burnelę meta, 
kaip šulai ratu sustoja, 
uždainuoja, trepsi koja, 
linksmi traukia balsu pilnu 
čia į kovą, čia į Vilnių, 
Palangoj žirgelį perka, 
linelius nurauna, merkia...

O tie žodžiai gražūs, graudūs, 
net prie vartų prisiglaudus,
kai graudumas širdį plėšo,

Čia vėl kitas girdis tonas, 
groja tau akordeonas, 
o melodijų tų pynės: 
čia tau maršas, sutartinės, 
čia vėl ilgesingos dainos 
lig širdies gelmių nueina...

Į sveikatą..., J sveikatą... 
"Jau namolio traukti metas, 
jau uliot seniai pakako",-

B.Zalialankis
Barborėlė Dėdei sako. 

Dėdė varto dešimtinę, 
"Penkis whiskey, šešis džino! 
Angelai čia, o ne žmonės, 
dar po vieną ant kelionės!.. 
O čia prie "Girelės" kampo 
dar kažkas armošką tampo, 
ulbauja liūdnai klarnetas 
apie rūtas, apie mėtas... 
Ir jauties esi vėl kaime, 
ar iš džiaugsmo, ar iš baimės, 
nors jau saulė girion sėda, 
dar gaidys darže užgieda... 
Skamba sodas, aidi krūmai - 
malonumai,malonumai!..* * *

Palei rūmus, pro fasadą 
Dėdę jau net dviese veda, 
ir pats Dėdė jau nežino, 
ar nuo viskės , ar nuo džino 
linksta keliai, pinas kojos 
ir tos rankos skėčiariojas. 
O gal vien tik nuo linksmumo 
ir geros širdelės kūmo?

Saulė jau seniai nusėdus, 
mažas vargas, mažos bėdos... 
Erdi kūmų palapinė,- 
bus nakvynė, bus nakvynė!..* * *
Po vidurnakčio nubunda, 
penki kūjai galvoj dunda, 
gomurys gerklėj pridžiūvęs, 
kaip su vailoku liežuvis, 
o čia naktį juodą 
alaus kaušo nepaduoda...

Dėdė nepažįsta vietos, 
ir tas guolis šaltas, kietas. 
Šieno čiužinį padėtų, 
būtų minkšta ir kvepėtų, 
arba daržinėj ant šieno 
būtų pailsėt naujiena...

Dėdė angą susiranda 
basas lauk šiaip taip išlenda. 
Ar čia vakaras, ar rytas? 
Baras tamsus, uždarytas, 
tik aukštai dar langas šviečia, 
bet ten Dėdės nieks nekviečia. 
Galbūt tie, kurie nakvoja 
antram aukšte dar gurkšnoja... 
Širdys dvi ant laiptų sėdi, 
o mėnuli, tu begėdi, 
nedabok kas šičia datos, 
ten žiūrėk, kur vyksta karas, 
kur arabas gi arabą 
smėlin užkasa be grabo. 
Pažiūrėk į šiaurės toli, 
gal pažinsi mano brolį, 
pažiūrėk, ar prie Dubysos 
su vainikais karvės visos.

/tęsinys sekančiam numeryje/
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^YEIVYBĖS KELlAsjįį

Skautiškuoju keliu

Noriu vėl pakartoti šią gerą ir mus jaudinančią žinią. Mūsų bendruomenė jau 
yra pasiruošusi atžymėti labai svarbų jvykj - subūrimą iš viso pasaulio 
skautaujančio jaunimo į mūsų vasaros stovyklą.
Šį įvykį galima būtų palyginti, pagal mūsų bendruomenės pajėgas, su tik ką 
įvykusiu Europos futbolo turnyru Anglijoje. Jis mums gal net gali būti 
svarbesnis, nes skautai dalyvaus iš kitų pasaulio kraštų, ne vien tik Europos, 
ir, kad mes neturėjome tokio didelio organizacinio komiteto tą viską 
suorganizuoti.
Negalėjome praleisti progos pakviesti skautus iš Lietuvos dėl dviejų 
priežasčių. Pirma - mažai turintieji skautiškų žinių galės daug ką pramokti ir 
antra - šiuo iškvietimu bandome apjungti visus Lietuvos skautus, kurie 
Lietuvoje yra susiskaldę į kelias organizacijas. Tą atsiekti Lietuvoje įsteigėme 
specialų komitetą, kurio tikslas buvo išrinkti daugiausiai nusipelniusius iš visų 
susiskaldžiusių grupių ir leisti jiems dirbti kartu.
Jų autobusas jau stovi parengtyje.
Aš tikrai turiu paminėti vieną asmenį, kuris šį sunkų organizacinį darbą 
pravedė Lietuvoje: Vladai Ged mintai atsistok - visi paplosime.
Taip pat susirišome su mūsų skautiškąja vadovybe JAV, kuri atsiunčia 
geriausius instruktorius dirbti kartu su mūsų vadovais. Jau yra paruošta 
programa visiems: sesėms, broliams ar jie būtų 4 ar 64 metų amžiaus.
Turiu padėkoti mažai grupelei pasišventusių skautų, kurie per visus metus 
nenuilstamai dirbo, nugalėdami visokius sunkumus, kurių buvo daug.
Štai keletas pavyzdžių: Ar skautai iš Lietuvos tikrai atvyks? Kaip padaryti, kad 
visos grupės būtų reprezentuojamos vienodai - lygiateisiai? Kaip finansuoti? 
Kur gauti užtektinai palapinių apgyvendinti 2 ar net 3 kartus daugiau 
stovyklaujančių? Kaip juos išmaitinti? Kokia tema vesti stovyklą? Kaip 
apsidrausti saugumo atveju? Kaip išvengti atskirų grupių nesutarimų? 
Problemų buvo dar daugiau - čia visų nepaminėsi.
Džiaugiamės, kad jau jos visos beveik išspręstos ir tuo džiaugsmu norime 
pasidalinti su gerbiamais "Europos Lietuvio" skaitytojais. Šie metai lietuvių 
bendruomenei buvo sunkūs ir problematiški. Pasidžiaukime kartu, kad 
vienas darbas vyksta sėkmingai - jungimas lietuviško jaunimo su užsienio 
broliais.
Ko mes iš jūsų prašome? Pirmiausiai - paremkite mus moraliai ir savo 
pritarimu, kad išvengtume vienas kito nepasitikėjimo, antra - paremkite 
finansiniai. Nesvarbu kokia suma. Savo auka parodysite, kad mūsų darbui 
pritariate. Tokio įvykio suruošimo išlaidos yra dideles, o mūsų broliams 
Lietuvoje nepakeliamos. Prašom aukoti per skyrius ar siųskite čekius: 
J.Maslauskui 7 The Crescent, Mayfield, Derbyshire DE6 2JE, 
adresuotus "Lithuanian House Ltd”.

Gerardas Jakimavičius Stovyklos viršininkas

Aukos skautų stovyklai
Škotijos lietuvių klubo valdyba ir 
dosnieji skautiškos idėjos rėmėjai, nuo 
seno pasižymėję savo dosnumu 
remdami visas lietuviškas institucijas ir 
kasmetinę skautišką veiklą.
Veiklusis klubo, DBLS-gos ir LSS 
Garbės narys Juozas Bliūdžius 
atskubėjo, tik ką grįžęs iš Lietuvos, su 
107 svarų parama skautų/čių vasaros 
stovyklai. Aukotojai:
Škotijos lietuvių klubo valdyba skyrė

2Sv.
DBLS-gos skyrius skyrė 15 sv. 
J.Bliūdžius, kun.J.Andriušius, C.Bratt 

po10sv.
M.Cully, Mr.&Mrs J.Stor, H.Viacek, 
I.Londen, N.Ludwzok po 5 sv.
S.Gabalis 2 sv.
O.Dowd, A.Pussell po 1 sv.

LSS-gos Garbės nariui, klubo ir
skyriaus valdyboms ir visiems 
skautiškos idėjos rėmėjams 
išreiškiama nuoširdi, didelėj ir
skautiška padėka; AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ!

Derby LSS-gos Garbės narė, 
kasmetinė ir dosni skautiškos idėjos 
rėmėja - pensininkė Vl.Šližienė, 
malonėjo skirti 20 sv. skautų/skaučių 
stovyklai. Nuoširdus, skautiškas 
AČIŪ.

Derbyje įvykusio išvežtųjų 
minėjimo proga derbiškiai malonėjo 
paremti skautų stovyklą aukomis 
sekančiai:

J.&B.Levinskai v 10sv.
Br.&G.Zinkai, VI.&M.Žemaičiai,

A.&M.Tirevičiai, J.Petrėnas po 5 sv.
Br.Urbanavičius * 3 sv.
J.M. 2 sv.
Mieliems derbiškiams išreiškiama 

nuoširdi, didelė ir skautiška padėka: 
AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ!

v.s.J.Maslauskas
LSS Eurpos Rajono Vadeivos vardu

Dainų, muzikoj ir šokių 
ansamblis ,

grįždamas iš tarptautinio muzikos, dainų ir 
šokių festivalio, vieną naktį nakvos 

Sodyboje.
Atsidėkodami už nakvynę, liepos 13 d., 
šeštadienį, 6 vai. vakaro suruoš mums 

lietuvišką gegužinę 
su savo kapela ir lauktuvėmis - vaišėmis.

Visi kviečiami dalyvauti ir pabendrauti

Pirma premija Europos Rajonui
Iš LSS Tarybos pirmininko v. s. f U. 

Kęstučio Ječiaus laiško p. s. Rimutei 
Gasperaitei, laimėjusiai pirmą premiją:

Miela sese, džiaugiuosi, kad 
dalyvavai Lietuvių Skautų Sąjungos 
rašinių konkurse. Sveikinu laimėjusią 
pirmą vietą vyresniųjų amžiumi skautų 
ir skaučių tarpe.

Kartu siunčiu tavo premiją $100 
čekį.

Budėkime kartu ! 
v.s.fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmininkas
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43-sios Europos lietuviškųjų studijų savaitės 
1996.7.14 - 1996.7.21

Romuvoje, Vasario 16 gimnazijoje, Huttenfelde, 
Vokietijoje 
Programa

Sekmadienis, liepos 14 d., 20 vai. Susipažinimas
Pirmadienis, liepos 15 d., 10 vai. Atidarymas. Egidijus 
Aleksandravičius (Kaunas) "Naujausioji Lietuvos istorija^ ir jos 
tyrinėjimo problemos”. 20 vai. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė (Šiauliai) 
"Jonas Deksnys laisvės kovose: tarp idealų ir ambicijų".
Antradienis, liepos 16 d.. 10 vai. Arūnas Sverdiolas (Vilnius) 
Tikėjimas šiandienos Lietuvoje". 20 val.Arthur Hermann (Bammental) 
"Išeivijos liuteronų bažnyčia po 1945 metų".
Trečiadienis, liepos 17 d., 10 vai. Kęstutis Girnius (Praha) "Lietuvos 
Seimo rinkimų išvakarėse". 20 vai. Diskusijos "Lietuvos politinės 
raidos perspektyvos".
Ketvirtadienis, liepos 18 d., 10 vai. Leonidas Donskis (Klaipėda) 
"Lietuviškoji kultūros filosofija Rytų ir Vakarų Europos kontekste" 
(numatoma). 20 vai. Tėvynės valandėlė.
Penktadienis, liepos 19 d., 10 vai. Vytautas Bikulčius (Šiauliai) 
"Vakarų literatūra šiandieninėje Lietuvos kultūroje". 20 vai. Kajetonas 
Čeginskas (Uppsala) (tema dar nepranešta).
Šeštadienis, liepos 20 d., 10 vai. Savaitės vertinimas ir kitos 
problemos. 20 vai. Koncertas.
Sekmadienis, liepos 21 d.. 10 vai. Pamaldos. Savaitės uždarymas.
Studijų savaitės moderatoriai - Darius Kuolis (Vilnius), dr.Jonas 
Norkaitis (Stuttgart) ir dr.Kajetonas J.Čeginskas (Uppsala).
Pragyvenimo savaitei kainos: 434,-DM (62,-DM dienai) viengubam 
kambaryje, 385,-DM (55,-DM dienai) dvigubam kambaryje iš anksto 
užsiregistravusiems. Registracijos mokestis -100,-DM, jaunimui - 50,- 
DM.
Prašom registruotis iki liepos 1 d. pas Tomą Bartusevičių:
T.Bartusevičius Lorscher Str.1, 68623 Lampertheim - Huttenfeld, 
Tek: 06256-322 (dienos metu), Faksas: 06256-1641.

mokslininkus, auklėtojus ir visus tėvus, kurie 
iš kartos j kartą - neretai savo laisvės ar net 
gyvybės kainą sugebėjo perduoti meilę savo 
kalbai ir kultūrai. Pasak jo, kultūrinio turizmo 
raida padės pasauliui susipažinti su šiomis, 
iki šiol mažai pažįstamomis šalimis. Trys 
Baltijos valstybės pačios pasirinko būdus 
pristatyti savo kultūrą.

Estija pirmenybę atidavė muzikai ir kinui. 
Tarp kitko bus parodyti trys dokumentiniai 
filmai, kurių autorius yra Estijos prezidentas 
Lenart Meri.

Latvija surengs 24 šiuolaikinių dailininkų 
bei Rygos Art Nouveau architektūros 
fotografijų parodas ir modernios folkorinės 
muzikos koncertus.

Lietuva eksponuos šiuolaikinę bei senąją 
liaudies dailę. Taip pat vyks vaikų knygų 
iliustracijų paroda. Paryžiuje koncertuos 
Lietuvos nacionalinis kamerinis orkestras, 
vadovaujamas Sauliaus Sondecko. Bus 
rodomi anksčiau sukurti lietuvių kino 
režisierių ir nepriklausomos kino studijos 
"Kinema" filmai.

Vatikano radijo Žiniomis:birželto 1?-28 dienomis Paiyžiuje 
vyko Jungtinių Tautų organizacijos švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos - UNESCO rengiamos Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
kultūros dienos. Generalinis direktorius Frederico Mayor, spaudos 
konferencijoje pristatydamas būsimą renginį pažymėjo, kad šios 
kultūros dienos būs proga pagerbti trijų Baltijos šalių intelektualus,

NATO valstybių pasitarimas
Berlyne dvi dienas vyko NATO santarvei 

priklausančių valstybių užsienio reikalų 
ministrų pasitarimas, kuriame dalyvavo ir 
santarvės narystės siekiančių Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių atstovai, o antrą dieną 
dalyvavo taip pat ir Rusijos užsienio reikalų 
ministras Jevgeni Primakov.

Buvo nuspręsta labiau "sueuropinti" 
NATO struktūras ir veikimo mechanizmą 
galimų konfliktų atvejais. Pagal Berlyne

LITHUANIAN AIRLINES
/) HEATHROW - VILNIUS
y 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.

pasiektą susitarimą, Vakarų Europos sąjunga, 
galės pati, be Jungtinių Amerikos Valstijų 
sprendžiamo balso, naudoti NATO karines 
priemones Europos konfliktams spręsti.

Apžvalgininkai šia proga pažymi, kad šis 
pakeitimas daromas pavėluotai.

Taip pat Berlyne pranešta, kad į 
perorganizuotas NATO struktūras 
sugrįš Prancūzija, kuri prieš 30 metų, 
būtent dėl nesutarimų su 
amerikiečiais, buvo apribojusi savo 
dalyvavimą NATO santarvėje.

Kitas svarbus dalykas, svarstytas 
šiame susitikime, NATO plėtimosi Į 
Rytų Europą klausimas. Rusijos 
užsienių ministras Jevgeni 
Primakovas pakartojo, kad NATO 
artėjimas prie Rusijos vakarinės 
sienos keltų grėsmę jos interesams ir 
saugumui. Skirtingai negu kitomis 
progomis, Primakovo kalbos tonas 
buvo švelnesnis.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministras Klaus Kinkei, komen
tuodamas spaudai Primakovo pareiš
kimą, pasakė, jog jame įžvelgęs 
Rusijos pozicijos švelnėjimo ženklų.
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Lietuvių kronika
BOLTONAS

Birželio 15 d. vietinis Baltijos 
Tautų komitetas suorganizavo metinį 
Išvežtųjų minėjimą Boltono latvių 
klube.

Minėjimą atidarė Komiteto 
pirmininkas latvis J.Zakis, o religines 
apeigas pravedė lietuviškai kalbantis 
latvių kunikas A.Pucė. Trys atitinkami 
eilėraščiai buvo perskaityti: lietuviškai 
(H.Silius), estiškai ir latviškai.

Minėjimo kalbą pasakė Komiteto 
sekretorius H.Vaineikis. Jis, tarp 
kitko, pabrėžė, kad vokiečiai nebenori 
atsiminti savo nusikaltimų, padalytų 
per paskutinį karą, o rusai ne tiktai 
kad pamiršo tūkstančių žmonių 
kankinimus ir žudynes, padarytas 
komunistų valdymo metu, bet vėl nori 
komunizmą atstatyti. Todėl, jis sakė, 
pabaltiečiams yra ypatingai svarbu ne 
vien pasauliui priminti, bet ir patiems 
neužmiršti tų savo brolių, kurie be 
jokio apkaltinimo buvo išvežti j Sibiro 
tundras, kur jie buvo kankinami ir 
daug jų žuvo.

Jo kalba buvo priimta gausiomis 
katutėmis. Sugiedojus estų,latvių ir 
lietuvių himnus, prasidėjo vakaro 
vaišės. Stalai buvo apdėti įvairiausiais 
patiekalais ir pyragaičiais. Jie buvo 
pagaminti latvių šeimininkių, kurios 
vakaro dalyvius taip pat aptarnavo 
kava arba arbata ir pravedė turtingą 
loteriją.

Latvių klubo salė buvo perpildyta. 
Minėjime dalyvavo netoli 60 žmonių, 
bet lietuvių skaičius, gaila pasakyti, 
buvo labai mažas.
BRADFORDAS

Š.m. gegužės mėnesį nuolatiniam 
gyvenimui pas savo sūnų į Lietuvą 
išvyko Bradford© Lietuvių 
visuomenininkas Ancetas Bučys.

Labai apgailestaujama, kad, taip 
gyvenimo sąlygoms susiklosčius, 
Bradfordo lietuviai neturėjo progos 
tradiciniai atsisveikinti - su vaišėmis, 
šiltais linkėjimais... Apkabinti, 
paspausti garbaus amžiaus tauraus 
lietuvio ranką. Anicetas visą savo 
gyvenimo laikotarpį Bradforde buvo 
vienas iš darbščiausių bendruomenės 
šulų. Patriotizmo vedamas, nuosekliai 
rūpinosi lietuvybės išlaikymo 
puoselėjimu. Paskutiniais metais, nors 
ir būdamas garbaus amžiaus, neatitolo 
nuo bendruomenės reikalų, kol ta 
nelemta eismo nelaimė sužeidė ir 
susilpnino.

Su šiomis eilutėmis, 
pasinaudodami "E. L." paslauga, 

lietuvių "Vyties'' klubo ir 
bendruomenės vardu norime išreikšti 
nuoširdžiai gilią padėką Anicetui 
Bučiui už visokeriopai įneštą darbą 
mūsų kolonijoje. Aniceto išvykimas 
paliko didelę spragą ir daug liūdesio, 
kurią jau niekas neužpildys.

Suprantame ir kartu džiaugiamės, 
kad išsipildė svajonė - grįžti j Gimtą 
Šalį! Tikimės, kad mylimo sūnaus ir 
šeimos priežiūroje Anicetas sulauks 
daug saulėtų metų prie Nemuno, prie 
Neries!

Daug laimės ir geros sveikatos 
Tėvynėje!

K.Kaktavičius
DULK BENDRIJA
Padėka

Pagelbėti apsimokėti Nottingham© 
Universitetui už studijas, iš Lietuvos 
studentams D.&R.Furmonavičiams 
gautos aukos:
LEICESTER per J.Šalkauską 10 sv. 
Aukojo J.&P.M. Šalkauskai.
MANSFIELD per J.Beinorą 70 sv. 
Aukojo Z. Mikalauskas 20 sv., 
J.Beinoras, J.Jesmantas, J.B., 
P.Dubosas po 10 sv., Z.B.Bindokas, 
B.Jakštys &O.HHI po 5 sv.
WOLVERHAMPTON per G.Kamins- 
kienę 46 sv. Aukojo G.Kaminskienė 
15 sv., J. Petkevičius, A Petkevičius, B. 
Krikščiūnas, V.Kaminskaitis po 5 sv., 
V.Matiukas, B.Vedrickas, J.Žaliauskas 
po 3 sv., A.Ivanauskas 2 sv.
NOTTINGHAMAS asmeniškai įteikta 
25 sv. Aukojo AVažgauskas 10 sv, V. 
Važgauskas, AVažgauskas, A.Sabulis 
po 5 sv.
ŠKOTIJA per J.Bliūdžių 100 sv. 
Aukojo Škotijos lietuvių klubas 17 sv., 
kun.J.McAndrew, J.Bliūdžius, T.Gor- 
don, M.Foster po 10 sv., M.Culby, 
J.Brown, B.J.Star, V.Stankus po 5 sv., 
M.Balavage, D.Rottarby, Curran, 
J.Sinclair po 2 sv., Mrs.Nan Andrews, 
J. Peterson, E. Javaras, S. Robertson, G. 
Morgan, S.Gabalis, Susan Gabalis, 
Grace Donnaghue, Wm.Donnaghue,

Kun.dr.S.Matulį, MIC, 
sulaukus 50-ties metų 
kunigystės Jubiliejaus, 

nuoširdžiai sveikiname 
ir

linkime daug sveikatos, 
Dievo palaimos dar daug 

metų rūpintis mūsų 
dvasiškais reikalais.

DBLK Bendrija

A.Frank, Mrs Hepburn, M.Hepburn, 
A.Poutney po 1 sv., J.McGill 1.40 sv., 
Mr.X 40 p.

Dosniems aukotojams, kruopš
tiems aukų rinkėjams DBLK 
Bendrijos vardu, taip pat ir 
D.&R.Furmonavičiųvardunuoširdžiai 
dėkoju.

S. B. Vaitkevičius
DBLK Bend rijos pirmininkas 

ŽIDINYS
Skaudaus ir didvyriško Birželio 

proga lietuviškose pamaldose 
Nottinghame, Derbyje ir Nothamp- 
tone buvo perduota Albino Pranskūno 
rūpesčiu pastatyto tautos kankiniams 
paminklo šventinimo apeiga.

* * *
S toke-o n-Trent tautiečiai 

parapijiečiai per p. Brone Podžiūnienę 
įteikė Šv. Mišioms Aušros Vartų 
Marijos Židinyje aukų: P. A Balnys 10 
sv., B.B.Podžiūnas, K.Kamarauskas, 
J.Z.Račkauskas, Z.Kalsevičius, P.O. 
Vencaitis, I.Petronis, A.Žvirblis,
S.Svidinskas po 5 svarus. Mišios 
aukojamos kasdien paeiliui, pradedant 
liepos 1 d. Židinio vedėjas visiems 
labai dėkingas ir visus jungia į 
kasdienes maldas. Tegu gyvus ir 
mirusius lydi Viešpaties palaima! 

* * *
Solistė Anita ir jaunimo veikėjas 

Vidas Puodžiūnai Kanadoje sulaukė 
antro kūdikio, šiuokart sūnelio. 
Džiugūs seneliai B. B.Puodžiūnai iŠ 
Stoke-on-Trent kelia sparnus į 
krikštynas. Pažįstami jungia šviesius 
linkėjimus!

PAMALDOS
Londone, šv.Kazimiero bažnyčioje 
sekmadieniais 9 ir 11 vai.
Nottinghame, Židinyje šventadieniais 
ir sekmadieniais 11.15 vai., 
šiokiadieniais 8 vai. ryto 
Eccles liepos 14 d.,12.15 vai.

Paieškojimas, atsiųstas redakcijai:
Aš esu Stadalius Gintaras, man 

yra 30 metų, esu katalikas - 
krikščionis. Esu nevedęs, o laišką 
rašau iš Vokietijos.

Mielas lietuvi, aš norėčiau, kad 
Jūs man padėtumėte susirašinėti ir 
bendrauti su Anglijos lietuvių 
jaunimu. Taip pat noriu gauti adresą 
Dainos Česnulevičiūtės, gyvenančios 
Londone. Man rašykite sesers adresu 
į Vokietiją: Giedra Colberg, Am 
Banhof 8, 49504 Lotte - Worsen, 
Dcutchland, tel.49 05404 71865. 
(Kas galite - padėkite. Red.)
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Lietuvių kronika
LONDONAS
ŠVENTO KAZIMIERO KLUBO 
NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, liepos 20 dieną, 17.00 
vai. įvyks metinis klubo narių 
susirinkimas parapijos menėje: 21 The 
Oval, London E2.

Dienotvarkėje: klubo 1995/96 me
tų veiklos pranešimai, valdybos 
rinkimai, bendros diskusijos dėl klubo 
veiklos.

Klubo nariai kviečiami dalyvauti 
savo metiniame susirinkime ir su 
savimi turėti klubo nario pažymėjimus 
- korteles, kad esate narys 1996 
metais.

Klubo valdyba 
MANČESTERIS

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Š.m. birželio 15 d. M.Lietuvių 

klubas surengė Išvežtųjų minėjimą. 
Dalyvavo vietos ir apylinkės tautiečiai 
ir kai kurių kitatautės žmonos, kurios 
taip pat giedojo Lietuvos Himną.

Minėjimą atidarė ir pravedė klubo 
pirm. A.Podvoiskis. Pasveikino 
atvykusius j minėjimą ir pažymėjo, kad 
Lietuvą jau yra laisva, ir tremtinių 
nėra. Atrodytų, kad išvežtųjų jau 
nereikėtų minėti, Tačiau reikia 
prisiminti, kad tik maža dalis tautiečių 
tesugrįžo į gimtąjį kraštą, nes nėra 
lėšų visus aprūpinti butais ir parvežti. 
Ten mirę liks amžinai. Tik kai kuriuos 
giminės parvežė ir palaidojo Lietuvoje.

Paskaitą skaitė VI. Bernatavičius, 
kuris savo paskaitoje, remdamasis 
istoriniais daviniais, vaizdžiai nusakė 
1940 metų ir vėlesnius trėmimus ir 
skaudžias pasėkas tautai. Paskaita visų 
išklausyta dėmesingai.

Vėliau jis pasakė, kad ši jo 
paskaita yra paskutinė, nes 79 m. 
amžiaus našta darosi vis sunkesnė. 
Praeityje jų priskaityta daug. Už tai 
esame dėkingi ir tikimės, kad 
progomis eilėraščių, kurių žino 
atmintinai daug, neatsisakys 
padeklamuoti.

Šiai progai po parinktą eilėraštį 
paskaitė A. Jakimavičius, A. Podvoiskis 
ir V. Bernatavičius.

• J

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos Himną.

Po minėjimo visi pasivaišino 
M.Bernatavičienės ir J.Valiukevičienės 
paruoštais užkandžiais, kuriuos 
finansavo klubas ir šventiškoje 
nuotaikoje praleido likusią vakaro 
dalį. Anksčiau miesto centre airių 
teroristai susprogdino didelę bombą, 
sužeisdami 206 žmones ir padarydami 
apie 100 mil. svarų nuostolio. Tas 
mūsų tautiečius nuo atvykimo į 
minėjimą neatbaidė.

A.P-kis
DERBY

PRISIMINTOS MOTINOS IR 
TRAGIŠKO BIRŽELIO ĮVYKIAI

Artėjančiai senatvei spaudžiant 
narių pečius, valdyba padarė spren
dimą, birželio 16-tą susirinkus ukrai
niečių klubo patalpose, tragiškus 
trėmimus minėti kartu pagerbiant 
motinas už nemigo naktis, šeimos 
auklėjimą ir darbą.

Prie papuošto trispalve stalo 
Derby skyriaus pirm.J.Levinskas pa
sveikino gausiai susirinkusius ir pasi
džiaugė, kad veikla šiame lietuviškame 
telkinyje jau gyvuoja 48 metai.

Žodį tarti pakvietė J.Maslauską. 
Prelegentas, skyriaus ir skautų vardu 
pasveikino motinas - močiutes, ir pa
kvietė mintimis nuklysti į gimtąjį kraš
tą ir susijungus mintimis ir širdimis 
pareikšti gilią pagarbą ir meilę 
motinai ir dar gyvai močiutei.

Šiandien susirinkę, jaučiame nepa
mirštamą pareigą prisiminti motinas, 
tremtinius, sukilėlius, partizanus, kali
nius, pogrindžio veikėjus ir paskutines 
Lietuvos laisvės aukas, iškeliavusias iš 
mūsų tarpo amžinam poilsiui. Pažy
mėjo, kad šiandieną yra ir tėvų diena 
ir pakvietė tylos minute ir atsistojimu 
visus pagerbti.

J.Maslauskas sakė, kad kasmet su
sirenkame prisiminti prieš 55-rius me
tus įvykusių siaubingų trėmimų, karui 
prasidėjus sukilimą, bet prieš 6-rius 
metus Vilniaus gatvėmis riedinti tan
kai ir Medininkų įvykiai nebegalėjo 
sustabdyti laisvėjančios Lietuvos. Nie
kados neužmiršime baisias kančias 
iškentėjusių išvežtųjų, kankintų ir su

naikintų Sibire, miškuose žuvusių Lie
tuvos partizanų, nukankintų po
grindžio veikėjų ir Sausio 13-tosios, 
kai daugiau kaip 38 tūkstančiai mūsų 
tautos didvyrių žuvo nelygioje kovoje 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Mes minėsime kol būsime gyvi 
praeities lietuvių pergyvenimus ir 
perduosime juos mūsų vaikams ir 
anūkams. Oficialioji dalis baigta 
Lietuvos Himnu.

J.Levinskas padėkojo susirinku
siems nariams ir svečiams už atsi
lankymą ir suneštus fantus loterijai, 
primindamas, kad Sodyboje šiais me
tais įvyks didelė skautų stovykla, ku
rioje dalyvaus skautai iš Lietuvos, 
Amerikos, Vokietijos ir Didž. Bri
tanijos. Derbiškiai dosniai parėmė šią 
stovyklą, suaukodami 55 svarus.

Taip pat padarė pranešimą apie 
išeinantį antrą tomą knygos "Britanijos 
Lietuviai" bei sekančiais metais mini
mą 50 sukaktį, kai lietuviai buvo 
išblaškyti po pasaulį. Siūlė šią sukaktį 
paminėti skyriuose. J.Levinskas, B.Le- 
vinskienė ir ATirevičius pravedė 
turtingą loteriją, po kurios A. ir M. 
Tirevičių visi buvo pavaišinti kavute ir 
užkandžiais. Ačiū jiems.

Po minėjimo A .ir M.Tirevičių 
seklyčioje įvyko skyriaus valdybos pasi
tarimas, kuriame dalyvavo J. Levinskas, 
B.Levinskienė, A .ir M. Tirevičiai ir 
J.Maslauskas. Nutarta rugsėjo 22 d. 
ukrainiečių klubo patalpose paminėti 
Tautos šventę.

Pagarba ir padėka visiems atvy
kusioms iš toliau, o ypatinga padėka 
dosniais fantais parėmusiems loteriją 
ir p. J.irB.Levinskams, kurie visuomet 
patys padengia visas kelionių išlaidas.

J.M.
Vatikano radijo laidos lietuvių kalba 
transliuojamos kiekvieną vakarą 20 
vai. 20 min. Lietuvos laiku ir 
kartojamos kitos dienos rytą 6 vai. 40 
min. trumposiomis 31 ir 41 metro 
bangomis - 9.825 ir 7.365 kHz 
dažniais. Per palydovą transliuojamus 
rytinius mūsų laidų pakartojimus, 7 
vai. 5 min. transliuoja Lietuvos 
valstybinio radijo II-oji programa.
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