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Dvisavaitinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25. 1996 m. rugsėjo 14d.-28d Nr.20. (2409)

Balsavimas į Seimo 
rinkimus

Spalio 20 d. įvyks Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimai. 
Londone balsavimas vyks Lietuvos 
ambasadoje (balsuojant atvykus į 
ambasadą arba paštu). J rinkėjų 
sąrašus įrašomi Lietuvos Respub
likos piliečiai, kuriems rinkimų dieną 
yra sukakę ne mažiau 18 metų, 
turintieji Lietuvos Respublikos pilie- 
tybępatvirtinantj dokumentą - pasą.

Šiuo metu yra tikslinami rinkėjų 
sąrašai. Maloniai prašytume Britani
joje nuolat gyvenančius ar laikinai 
esančius Lietuvos Respublikos pilie
čius pranešti ambasadai savo 
adresą (Britanijoje ir Lietuvoje) ir 
paso duomenis. Besikreipiančiuo
sius paštu prašytume atsiųsti paso 
pagrindinio puslapio kopiją.

Ambasados adresas: 84 
Gloucester Place, London W1H 3HN, 
tel. 0171-486 6401, 0171-486 6402. 
Lietuvos Respublikos ambasada 
Londone

Naujas Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Londone

Rugsėjo mėn. 2 d. atvyko į 
Londoną jau seniai lauktas Justas 
Paleckis, buvęs Lietuvos Prezidento 
Algirdo Brazausko Nepaprastasis 
Patarėjas.

Justas Paleckis buvo paskirtas 
naujoms Lietuvos Ambasadoriaus 
pareigoms Didž. Britanijai ir Šiaurės 
Airijai.

Ką tik atvykęs griebėsi darbo. 
Jau spėjo įteikti savo Ambasadoriaus 
skiriamuosius raštus ir kredencialus 
britų vyriausybei.

K Tamošiūnas 
ELTA, Londonas.

Iš varžytynių bus parduo
dami neprižiūrimi pastatai 
sostinėje

Vilnius (ELTĄ. Vilniaus savival
dybės balanse esantis pastatas se
namiestyje, Arklių gatvėje 14 (prie
šais Jaunimo teatrą), bus siūlomas 
parduoti iš varžytynių, kurias surengs 
Privatizavimo agentūra. Dėl to sutar
ta įvykusiame pasitarime pas Prezi
dentą Algirdą Brazauską.

Jame dalyvavo premjeras 
Mindaugas Stankevičius, kultūros 
ministras Juozas Nekrošius, Vilniaus 
miesto meras Alis Vidūnas, 
Privatizavimo agentūros direktorius 
Vytis Atkočiūnas, kiti pareigūnai.

Pastatą Arklių g. 14 norėtų įsigyti 
ir susiremontuoti Nacionalinė filhar
monija, tačiau ji neturi lėšų, todėl 
nuspręsta jį kuo skubiau parduoti. 
Pasitarime kalbėta ne tik apie Arklių 
g. esantį pastatą.
Aptarta galimybė ir kitus 

neprižiūrimus Vilniaus senamiestyje 
esančius pastatus parduoti iš 
varžytynių. Prezidentas savo inicia
tyva kartu su meru apžiūrėjo keletą 
tokių pastatų.

Ir pigesnio kuro dauguma 
ūkininkų neįperka

Regina Ališauskaitė LA 142 rašo, 
kad Mažeikiuose Ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Vytautas Nostis ir savi
valdybės Žemės ūkio ir gamtos ap
saugos komiteto pirmininkas Ado
mas Šverba parašė Seimui ir Vyriau
sybei prašymą, kad būtų leista 
nusipirkti dyzelinio kuro iš AB 
"Mažeikių nafta", nemokant akcizo 
bei pridėtosios vertės mokesčių. 
Gavęs neigiamą atsakymą V. Nostis 
ir savivaldybės mero patarėja žemės 
ūkio klausimais Milda Gurinienė 
sutarė su "Lukoil" įmone parduoti 
Mažeikių žemdirbiams 1500 tonų 
dyzelinio kuro pigesne nei rinkos 
kaina. Rinkoje dyzelinis kuras kai
nuoja 1 Lt Mažeikių ūkininkai dabar 
perka po 84 et už litrą, dar 4 et 
užmoka UAB "Aisra", kuri krovinį 
atveža tiesiog į kiemą.

Pradėjus papigintai pardavinėti 
kurą, pakilo Ūkininkų sąjungos 
autoritetas, į sąjungą pertrumpą laiką 
įstojo per 100 valstiečių, ir dabar 
sąjungoje jau 442 nariai. Vidutinis 
ūkis - 26 ha. Daugiausia žemės 
(400 ha savo ir nuomotos) valdo 
Kazimieras Stankevičius. Degalai per 
Ūkininkų sąjungą pardavinėjami ir 
neprisijungusiems valstiečiams, ben
drovėms. Žmonės jau nupirko 100 
tonų dyzelinio kuro, o 25 tonas 
užsisakė "Serksnės" bendrovė. 
Valstiečiai daugiausia perka po 1 
toną.

Net ir papigintas kuras, Ūkininkų 
sąjungos pirmininko nuomone, 
daugumai valstiečių neįperkamas.

Druskininkus siaubia mašalai
Jau kelintus metus pietiniuose 

Lietuvos rajonuose nepaprastai 
gausiai dauginasi mašalai, dėl ko 
kenčia sukandžioti žmonės, gyvuliai 
ir paukščiai, - rašo LA 128. Tokio 
mašalų antplūdžio jau nebuvo, 
matyt, gerą šimtmetį, nes žmonės 
net pamiršę jų vardą ir vadina 
mašalus kaip kaip kas išmano - 
muselėmis, moškėmis, uodeliais. 
Net sugalvota legenda apie jų 
įvežimą su mediena iš Karelijos.

Londono Lietuvių dėmesiui 
Nuo dabar galima įsigyti "Europos 
Lietuvį" kas antrą sekmadienį 
Londono parapijos svetainėje per 
Veroniką Jurienę arba baro vedėją 
B. Narbutį. Kaina 80 penų.

Sąskrydžio šiais metais nebus
DBLS kultūros reikalų direktorė 

pranešą, kad Centro valdybos 
direktorių nutarimu šiais metais 
tradicinis Sąskrydis - Tautos šventės 
minėjimas - Lietuvių Diena neįvyks.

Buvo kreiptasi j skyrių valdybas 
bet nei vienas skyrius dėl įvairių 
priežasčių prie šio tradicinio 
sąskrydžio rengimo šiais metais 
nenorėjo ar nesugebėjo prisidėti.

1997 metais bus DBLS-gos 
įsteigimo 50 metų jubiliejus, kurį 
DBLS centro valdyba yra pasiryžusi 
atitinkamai paminėti.

V. Gasperienė

Redakcijoje gauta keletas 
pageidavimų vėl paskelbti naująjį 
ambasados adresą Londone ir darbo 
valandas.

Lietuvos Respublikos 
Ambasada

84 Gloucester Place 
London Will 3IIN 
Tel.: 0171 486 6401 

faksas: 0171 486 6403
Vizų skyriaus atidarymo valandos 

pirmadieniais - penktadieniais: 
10.00 am. - 1.00 pm.
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Juodojo kaspino dienai
Lietuvos Aidas nr. 164 rašo: 

■Rytoj Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija rengia Molotovo - 
Ribentropo pakto 57-ųjų metinių 
minėjimą. Seimo opozicijos atstovė 
spaudai Rasa Rastauskienė pranešė, 
kad 18 valandą prie buvusių KGB 
rūmų Vilniuje prasidėsiančiame 
minėjime mintimis apie praeitį ir 
dabartį dalinsis istorikai, politikai, 
eiles skaitys aktoriai, dainuos 
Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos 
choras.

Lietuvos televizija parodys 
dokumentinį filmą "Ketvirtasis 
prezidentas". Kęstučio apygardos 
partizanų vadas Jonas Žemaitis 
galėjo tapti ketvirtuoju prezidentu, jei 
būtų pavykę atkurti Nepriklau
somybę. Išduotas jis buvo areštuo
tas ir sušaudytas. Dokumentinį filmą 
apie Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 
dalyvį sukūrė režisierius Juozas 
Sabolius ir scenarijaus bendraau
torius Eugenijus Ignatavičius. LNK 
televizija Juodojo kaspino dienai 
numačiusi parodyti dokumentinį 
videofilmą "Karių kapai".
Anglų kalbos diena VDU

Vituolis Joneliūnas LA nr. 164 
rašo, kad Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete įsikūręs knygynas "Hu- 
manitas" ir "Soros International 
House" rugsėjo 4-ąją kviečia anglų 
kalbos mokytojus, dėstytojus ir šios 
kalbos besimokančius iš visos 
Lietuvos j Anglų kalbos dieną. 
Vytauto Didžiojo universitete tą dieną 
veiks anglų kalbos mokymo 
priemonių paroda, vaizdo ir 
kompiuterinės priemonės padės 
susipažinti su naujausia anglų 
kalbos dėstymo metodika, kiek 
pigiau nei įprastai bus galima įsigyti 
anglų kalbos mokymosi priemonių.

Kaip "Lietuvos aidui" sakė 
renginio organizatorės Viktorija 
Išganaitienė ir Aušra Žemaitienė, 
mintis surengti Anglų kalbos dieną 
joms kilo kiek anksčiau, bet buvo 
laukiama naujųjų mokslo metų 
pradžios. Atvykusieji į renginį galės 
ne tik susipažinti su naujausia anglų 
kalbos dėstymo metodika, bet ir 
dalyvauti "Soros International House" 
dėstytojo Brian Marmion, Vytauto 
Didžionjo universiteto dėstytojos 
Janinos Lėtu kaitės bei knygos 
"English Test" autorės Inos Jaškū- 
naitės vedamuose seminaruose.

Šis renginys turėtų sudominti ir 
aukštųjų mokyklų studentus, visus 

norinčius išmokti anglų kalbos. Juo 
labiau, kad už dalyvavimą semina
ruose ir individualias konsultacijas 
mokėti nieko nereikės. Visi 
seminaro dalyviai nemokamai gaus 
leidyklų leidžiančių vadovėlius ir 
metodinę literatūrą, teminius planus 
bei šių leidyklų išleistųsuvenyrų.
"Žalgiris" laimėjo Škotijoje

Vilniaus "Žalgirio" futbolininkai 
padarė tai, ko jau niekas nesitikėjo 
po jų pralaimėjimo Vilniuje 
"Aberdeen" 1:4, kai net lietuvių 
komandos vyr. treneris Eugenijus 
Riabovas sakė, kad norėtų, jog 
vilniečiai svečiuose pralaimėtų ne 
tokiu dideliu skirtumu. Tą patį 
varžovą jie 3:1 nugalėjo jo aikštėje. 
Dabar beliko apgailestauti: o juk tiek 
nedaug trūko ir... Į kitą UEFA taurės 
turnyro etapą iškopė škotų 
komanda. "Aberdeen" (Škotija - 
Vilniaus "Žalgiris" (Lietuva) 1:3 (4:1).

"Aberdeen" iškopė j pirmąjį UEFA 
taurės turnyro etapą - rašė Reuter, - 
bet lietuviška smulkmė - Vilniaus 
"Žalgiris" juos gerokai išgąsdino. 
Svečiai į Aberdiną atvyko ankstyvą 
antradienio rytą iš Londono. Bet, 
pavargęs nuo kelionės atrodė škotų 
klubas, o vikrūs svečiai jų žaidimą 
tiesiog draskė, tad nebuvo netikėta, 
kad po Gražvydo Mikulėno smūgio į 
dešinę nuo vartininko 53 rungtynių 
minutę "Žalgiris" pradėjo pirmauti. 
Rungtynių pabaigoje šeimininkai 
buvo priversti gintis ir nekantriai 
laukti finalinio švilpuko.
Pora valandų - penki 
nusikaltimai

Aleksandras Kairys LA nr. 163 
rašo, kad savotišką rekordą 
sugebėjo pasiekti liepos 28 dienos 
ankstų rytą R.K., paleistas iš 
įkalinimo vietos pagal amnestiją. 
Gimęs jaunuolis Radviliškyje, gyvena 
Kaune vienoje gatvėje, įregistruotas 
kitoje. Liepos mėn. atvyko į Palangą 
pailsėti. Tik savotiškai ilsėjosi.

Ankstų rytmetį, dar po nakties 
neišsipagiriojęs, užpuolė gatvėje 
moteriškę, norėdamas atimti 
rankinuką. Bet nespėjo, tik perplėšė 
rankinuko dirželį - teko bėgti, nes 
netoliese pasirodė žmonių.

Nepasisekus, matyt, nutarė 
įsigyti pinigų ar daiktų kitaip. 
Jūratės gatvėje įlipo j kambarį pro 
atidarytą viršutinę lango dalį, bet ten 
miegojusi moteris su vaiku ėmė 
šauktis pagalbos. Vėl teko bėgti. 
Tik netoli. Tame pačiame kieme 
pamatė VAZ automobilį ir pabandė 

išlaužti duris. Pastebėjo gyventojai. 
Ir vėl - bėgti.

Gretimame name užlipo j antrą 
aukštą ir pro praviras balkono duris 
įsiveržė į kambarį, tikėdamasis ką 
nors nugriebti. Kambaryje miegojęs 
vyriškis pabudo ir pareikalavo dingti. 
Be to, šeimininkas pakvietė 
gretimame kambaryje miegojusią 
žmoną, kad ji skubiai skambintų j 
policiją. įsibrovėlis spruko atgal per 
balkoną. Bet ir vėl nubėgo nelabai 
toli. Netoliese esančios Naglio 
gatvės name išmušė langą, 
tikėdamasis patekti į vidų, bet kieme 
būtą^šunų. Ir vėl į kojas.

Salimais esančiame kieme 
stovėjo lengvasis automobilis. 
Jaunuolis akmenimi išmušė langą, 
tikėdamasis ką nors rasti. Bet vėl 
teko sprukti. Šį kartą nebepaspruko. 
Pateko tiesiai į atvykusių policininkų 
rankas.
Javapjūtė vėlesnė, bet 
derlius neblogas

Algirdo Meiliaus straipsnelyje LA 
nr.164 žinutėje apie javapjūtę 
sakoma, kad smėlėtuose Molėtų 
rajono laukuose šįmet javai 
pribrendo beveik dviem savaitėm 
vėliau negu įprasta. Rugių grūdai 
šiek tiek smulkesni negu kitais 
metais, bet žemės ūkio bendrovėse 
prikuliama apie 2 tonas iš hektaro.

Ūkininkų laukuose javai dar 
pakulesni, tačiau ūkininkai neskuba 
kirsti javų, nėra lenktyniavimo kaip 
kolchozų metais. Sumanūs žemdir
biai laukia, kad grūdas išdžiūtų 
varpoje. Šitaip mažesni būna 
derliaus nuostoliai - pribrendę javai 
geriau išsikulia ir sumažėja grūdų 
džiovinimo rūpesčių, nes dauguma 
ūkininkų neturi nei džiovyklų, nei 
gerų sandėlių. Molėtų rajono 
žemdirbiai javų derlių pasirengę 
sudoroti be didelių nuostolių.
Jau dabar mokame už 
neapšildomas patalpas.

Tam pačiam LA pranešama, kad 
Lietuvos energetikai, norėdami 
išsaugoti didelius atlyginimus, užuot 
padarę tvarką savo ūkyje, Vyriau
sybei pritariant primeta vartotojams 
papildomus mokesčius.

Jau dabar esame priversti 
mokėti už tiesiogiai neapšildomas 
patalpas: koridorių, tualetą, sienines 
spintas. Bandomas "prastumti" ir 
"gyvatukų" mokestis (išraitytas karšto 
vandens vamzdelis vonios kambaryje 
- red.) nors už vonios apšildymą ir 
taip mokame.
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Pastabos dėl p. Varkalos 
straipsnio

Rugsėjo 1d. E.L Nr.19 buvo 
patalpintas p. P. Varkalos straipsnis, 
Sukurtų Organizacijų Ateitis. Ne vien 
tik p. Varkalai rūpi mūsų organizacijų 
ateitis, aš manau tai rūpi mums 
visiems.

p. Petras Varkala kaip ir 
visuomet savo diskusinio pobūdžio 
rašiniais ir straipsniais prisideda 
pozityviai prie mūsų lietuviškos 
veiklos išjudinimo. Todėl čia neliesiu 
visas p. Varkalos išreikštas šiame 
straipsnyje mintis. Man abejonės 
kyla dėl dviejų pasisakymų.:

/ valdybą buvo išrinkti keli jauni 
žmonės ... bet neįvertinome jų žinių, 
nemokėjome jų suprasti ... ir gal 
reikėtų pridėti ką apie mus galvoja iš 
Lietuvos atvykęs jaunimas - gal ir 
senimas.

Atsakymas: Mes jau dešimtme
čius diskutuojame, valdybų posė
džiuose, DBLS ir Tarybos metiniuose 
suvažiavimuose apie čia gimusį 
mūsų jaunimą ir ieškome priežasčių 
kodėl mūsų dauguma jaunimo 
šalinasi nuo mūsų lietuviškos 
veiklos. Ir atrodo, kad nei 
suvažiavimai, nei valdybų posėdžiai, 
įskaitant p. Varkalą ir E.L redaktorių, 
iki šiol dar neatrado tos formulės kuri 
pašalintų tas nesupratimo priežastis.

Kaip žinome, DBLS-ga sudarė 
sąlygas, kad jos rėmuose susikurtų 
DBLJS-ga. Iš pat pradžių DBLS rėmė 
ir finansavo jaunimo organizacijos 
veiklą, spausdino ir finansavo 
jaunimo leidžiamą laikraštį "LYNES".

Grįžkime prie pačios jaunimo 
organizacijos. Pati jaunimo DBLJS - 

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.

ga neturėjo sėkmės pritraukti 
daugumą čia gimusio jaunimo į savo 
DBLJS-gos eiles. Nežinau, ar čia 
buvo nesėkmė pačių organizatorių, 
ar dauguma nenorėjo ir neparodė 
noro dalyvauti lietuviškoje mūsų 
veikloje. Pati DBLJS-gos organiza
cija paliko ir toliau - nominali. Iš tų, 
kurie buvo DBLS/LNB centro 
valdyboje, nė vienas iš jų neatsinešė 
magiškos lazdelės ar būtų pateikę 
kokį nors projektą pagerinimui 
pelningesnės ekonominės veiklos 
LNB or DBLS perorganizavime. Kai 
kurie susimaišė šių organizacijų 
sąvokose ir jų funkcijose, todėl, kad 
mūsų organizacinė veikla yra labai 
unikali savo paskirtimi ir reikalinga 
artimesnio susipažinimo tiems, kurie 
ruošiasi įeiti į centro valdybą dirbti.

Toliau p. Varkala klausia: Kodėl 
tokia didelė namų pardavimo 
atsakomybę buvo užkrauta vien ant p. 
Tamošiūno pečių, kodėl jam 
nepadėjo ilgametis DBLS pirmininkas 
J. Alkis ir kvalifikuota advokatė p-lė 
Juraitė. Kodėl nebuvo pasitarta su 
Estate Agents dėl namų rinkos 
įvertinimo. Kodėl visa atsakomybė 
krito ant p. Tamošiūno pečių, kuris 
toje srityje turi mažiau patyrimo.

Pirmiausia neteisingai p. Varkala 
kalba dėl namų rinkos įvertinimo. 
Toks įvertinimas buvo padarytas 
Estate Agents dar prieš pardavimą, 
paskelbtas EL 1995 lapkričio mėn. 
4d. Nr. 45 ir pakartotas po to 
visuose vykusiuose suvažiavimuose - 
įkainuota 1.2m. Iš šio aukščiau pasi
sakymo, p. Varkala blogai suprato, 
kaip iš tikrųjų šis namų pardavimas 
buvo vykdomas. Aišku, neturėjimas 

pardavimo agento nepašalino tų 
pardavimo pareigų. Jas teko 
pasidalinti K. Tamošiūnui ir mūsų ad
vokatui. Pardavimo laikotarpyje, iš 
tikrųjų ėjau agento pareigas. Reikėjo 
susitikinėti su pirkėjais/klientais, 
išaiškinti kokiom sąlygom 
parduodamas, įleisti namų apžiūrai, 
priimti ar atmesti pasiūlytas sąlygas 
ir kainą, ir konsultuotis su advokatu.

Dėl pardavimo priėmimo sąlygų 
ir kainos buvo painformuoti visi 
valdybos direktoriai telefonu ir spren
dimą darydavo visi direktorių valdy
bos nariai - o ne vienas LNB-vės 
pirmininkas, kaip kad bando klai
dinančiai visuomenei įrodinėti kai 
kurie Tarybos ir Revizijos komisijos 
nariai. Beveik kiekvieną dieną teko 
konsultuotis su DBLS pirmininku p. 
Alkiu ir kitais valdybos nariais. 
Šiame 8 mėnesių pardavimo 
laikotarpyje kiekvieną dieną reikėjo 
važiuoti į Lietuvių Namus, kartais net 
po du kartus per dieną. Mašinų 
pastatymo skaitliukai neduoda sąs
kaitų. Reikėjo mokėti iš savo 
kišenės. Prie to prisidėjo dar dvi 
pabaudos už nelegalų statymą 60 
sv. Už visą šį patarnavimą, advoka
tas gavo atlyginimą, o K. Tamošiū
nas už savo darbą gavo upę 
pamazgų ant galvos^spaudoje.

Dėl p-lės Juraitės pagalbos - ji 
tuo laiku nebuvo direktorių valdyboje 
ir nebuvo reikalo turėti du advokatus.

Noriu paklausti p. Varkalos kokį 
patyrimą jis turi galvoje, sakydamas, 
kad p. Tamošiūnas šiame reikale turi 
mažiau patyrimo? Kiek žinau, nei p. 
Alkis ar p-lė Juraitė nekilnojamo turto 
prekyba neužsiima ir neturi Estate 
Agency ir iš to ne vienas duonos 
nevalgo.

(pasirašė) K Tamošiūnas 
LNB-vės pirmininkas.

Padėka
Mūsų mylimai dukrelei Danutei 

Ivanauskaitei - Price mirus, 
nuoširdžiai dėkojame visiems 
lietuviams už prisiųstas užuojautas, 
gėles ir paaukotas šv.Mišias.

Ypatinga padėka mūsų krikšto 
sūnui J.Petkevičiui ir jo šeimai.

Trūksta žodžių išreikšti mūsų 
padėką visiems už visokeriopą 
pagalbą mūsų liūdesio valandoje,

Dėkoja vyras Geoffrey, sūnūs 
Crist u pas, Andrius, sesuo Audronė 
ir tėvai G.A.ivanauskai.
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Laiškas visuomenei

Aš esu naujausia ir jauniausia 
LNB-vės ir DBLS-gos valdybų 
direktorė. Į valdybas tapau išrinkta 
per šj Metinį Suvažiavimą balandžio 
mėn. 28 d. Kadangi šiuo metu 
plačiai vyksta diskusijos apie DBLS 
veiklą, ypač LNB-vės reikalus, 
norėčiau supažindinti bendruomenę 
su mano patirtimi dirbant valdybose.

Pirmiausia norėčiau pabrėžti, 
kad kiek tai liečia Lietuvių Namų 
pardavimą, LNB-vės pirmininkas K. 
Tamošiūnas pasirašė sutartį parduoti 
Lietuvių Namus už £1,250mil. prieš 
man tampant direktore. Jis pasirašė 
šią sutartį savaitę prieš metinį 
akcininkų suvažiavimą. Taigi atsaky
mas p. P. Varkala kodėl aš 
negalėjau padėti K. Tamošiūnui na
mų pardavimui, nes nebuvau direk
torė (ir mano profesionalinės pagal
bos nebuvo prašyta). Sutinku su p. 
Varkala, kad klausimai kaip: iš kur 
atsirado tas pirkėjas, kas faktinai tą 
kainą nustatė ir kiti neaiškumai turi 
būti išaiškinti.

Jau būnant direktorė, net ir per 
pirmuosius LNB posėdžius, man jau 
susidarė įspūdis, kad kai kuriems 
direktoriams aš buvau nepagei
daujamas asmuo. Iš pradžių, kaip 
teisininkė, sutikau prižiūrėti LNB 
teisinius reikalus. Siūliau padėti su 
mokesčių reikalais. Bet kada pa
reiškiau norą susipažinti su namų 
pardavimo korespondencija, direk
torius K Tamošiūnas vengė ją man 
parodyti. Jo manymu aš "kišiuosi" j 
ne savo reikalus. Aš negalėjau to 
suprasti, kadangi kiekvienas direk
torius turi teisę, ir yra net jo pareiga, 
žinoti kas valdybos vardu daroma. 
Ir mano kritika pirmininko pareigų 
atlikime, ypač kas man atrodė 
žalinga Lietuvių Namų Bendrovei, 
jam nepatiko. Po to, ir dabar, 
neturiu pareigų valdyboje. (Esu be 
portfelio).

LNB akcininkai, kurie balsavo už 
mane tikėjosi, kad aš būsiu ben
drovei naudinga. Taip pat galvojau 
ir aš.

Tuo metu rimtai maniau 
atsistatydinti. Direktorius E. Šova su 
pašaipa manęs vis klausė "Ar jau 
atsistatydinsi?" Jam toks klausimas 
gal atrodė nesvarbus, juokingas, bet 
man tai buvo rimtas klausimas.

Pirmininkas, gindamas savo 
klaidas, užgavo mane sakydamas, 
kad aš niekur lietuviškoje veikloje 
nedalyvavau. Tame posėdyje
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negavau progos atsakyti. Tikiu, kad 
dabar K Tamošiūnas perskaitys 
mano atsakymą.

Virš 10 metų dalyvavau tautinių 
šokių grupėje "Lietuva", atstovavome 
Didž. Britanijos lietuvius du kartus 
Pasaulio Liet. Šokių šventėje Ameri
koje, atstovavau lietuvius BBC 
televizijoje ir tarptautiniuose koncer
tuose. Buvau aktyvi DBLJS narė, jos 
pirmininkė, buvau atstovė Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongrese, atstovavau 
DBL jaunimą VLIKO seime. Buvau 
delegacijos narė kai buvo 
demonstruojama Airijos sostinėje 
prieš Sovietų Sąjungos uždraudimą 
įvežti airių dovanotos Marijos statulą 
į tuo metu okupuotą Lietuvą 
(leidimas buvo vėliau gautas).

Tokie ir panašus įžeidinėjimai ir 
nenorėjimas suprasti jaunesniosios 
kartos mus atstumia. Suprantu, 
kodėl mano generacijos žmonės, 
kurie buvo direktoriais ar su valdyba 
dirbo pasitraukė. Paminėsiu tik 
kelis: A. Kuliu kas, P. Podvoiskis, J. 
Podvoiskis, P. Markevičius, K 
Baublys, R. Kinka.

Aš įvertinu ir gerbiu visą tai, kas 
buvo padaryta Didž. Britanijoje mano 
senelių kartos, kurie iš savo kuklių 
uždarbių sugebėjo pastatyti lietu
viška bažnyčią Londone (apie kurią 
ir dabar sukasi lietuviškas gyve
nimas), įsigyti lietuvišką klubą ir 
išlaikyti mūsų tautines ir religines 
tradicijas.

Gerbiu taip pat ir mano tėvų 
generaciją, kuri atvykusi į šį kraštą, 
pasibaigus Antrajam pasauliniam 
karui, išplėtė lietuvišką organizuotą 
veiklą, sukūrė DBLS, nupirko 
Sodybą ir sugebėjo įsigyti klubus 
įvairiuose kituose Didž. Britanijos 
miestuose.

Bet ko aš negaliu toleruoti, tai 
pažiūras tokių žmonių, kurie užima 
atsakingas pareigas mūsų bendruo
menėje, bet savo elgesiu kenkia 
lietuviškos bendruomenės ekono
miniam stiprėjimui ir sklandžiam 
sugyvenimui.

Čia reikia paminėti DBLS aplink
raštį, kuris dabar buvo išsiuntinėtas 
skyriams, paruoštas E. Šovos, pilnas 
įžeidimų ir neteisingos informacijos, 
ir nebuvo priimtas valdybos.
Nauji Lietuvių namai

"E.L" Nr.19, K Tamošiūnas 
informuoja apie suradimą kitų namų 
ir juos aprašo. Aš aprašyčiau kitaip. 
"Namelis kuris naudojamas kaip 
"Bed and Breakfast" biznis, du 

viršutiniai aukštai turi po 3 
kambarėlius, kiti du aukštai po du 
kambarius, valgykla (!) ir virtuvėlė 
rūsyje, dušai įrengti spintelėse, 
stogas reikalingas remonto, elektros 
tinkas blogame stovyje, rūsyje 
drėgmė, lauke nėra vietos pastatyti 
mašiną. Kaina £700,000".

Nejaugi lietuvių bendruomenė 
nori pirkti tokius namus ?

Ekonomiškai netikiu, kad jie gali 
išsilaikyti. Aš esu preišinga tokių na
mų pirkimui.

Suprantu, kad jau E. Šova ir K 
Tamošiūnas valdybos vardu yra 
jgaliavę advokatą tvarkyti šio namo 
pirkimo reikalus. Čia mano patarimo 
pirmininkas neklausė.

Norėčiau tikėti, kad čia vėl nebus 
padarytos didžiulės išlaidos - 
advokatų firma, kuri padėjo parduoti 
Lietuvių Namus išsiuntė sąskaitas už 
beveik £20,000.

Klausimai "kur naują namą 
nupirkti?" ar "Iš viso pirkti naują 
namą?" turi, man atrodo, būti 
svarstomi visos bendruomenės. 
Turime sumoderninti Sodybą, 
svarstant visas pelningo išnaudojimo 
galimybes. Padaryti Sodybą puikia 
lietuviška vieta būtų mūsų visų, 
nesvarbu kokios generacijos, 
pasididžiavimas.

Nesutinku, kad lietuvių bendruo
menė Didž. Britanijoje išsilaikys tik 
kokius 5-10 metų. Neesu tokia 
pesimistė. Kiek bus lietuvių Anglijoje 
po 5 metų, neskaitant tų, kurie yra 
čia gimę, sunku pasakyti. Lietuvių 
bažnyčioje Londone jau dabar 
matome daug "naujų" lietuvių.

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
bendruomenės tęstinumas priklausys 
nuo vadovaujančių ašmenių noro ir 
sugebėjimo perduoti vadovavimą 
sekančiai kartai - kas gana sklandžiai 
vyksta Amerikoje ir Kanadoje. Kol 
yra direktorių, kurie nenori dirbti su 
jaunesniąją kartą, niekas nepasikeis. 
Lietuvių Namų Bendrovė tik 
ekonomiškai silpnės ir lietuvių 
bendruomenės veikla turės sustoti.

Virginija Juraitė

Naujienų agentūra "Baltic News 
Service" pradėjo^ žinių tarnybos 
darbą Internete. Čia galima kas dvi 
valandas sužinoti visas "karštas" 
naujienas anglų kalba iš Lietuvos bei 
lietuvių kalba - naujienas iš viso 
pasaulio.

Home page adresas: 
www.bns.lt
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Ar karalienė Boudicca 
kalbėjo lietuviškai?

Britų dienraštis The Times" šią 
vasarą pateikė skaitytojams straips
nių seriją apie tuos laikus, kai romė
nai okupavo ir valdė Britaniją net 400 
metų. Daug visokių dalykų buvo pri
siminta, bet gal mums bus įdomiau
sia istorija ikėnus /iceni/ valdžiusios 
karalienės Boudicca (LotBoudika). Ji 
valdė dabartinę rytų Angliją.

60 m. po Kirstaus mirė karalius, 
jos vyras. Liko karalienė su dviem 
dukterim. Valdydama ji pradėjo 
reikšti nepasitenkinimą romėnais, 
kad jie kišasi j jos karalystės reika
lus. Tai romėnai nutarė ją pamokyti: 
nuogai išrengtą plakė kaip nusikal
tėlę ir jos dukteris išprievartavo. 
Toks romėnų pasielgimas sudarė 
akstiną pradėti sukilimą. Raudon
plaukė karalienė davė savo kariams 
nurodymą neimti jokių belaisvių, 
žudyti be jokio pasigailėjimo. Toks 
siaubingas žudymas pirmiausia pa
lietė Colchesterj, paskui žudyta 
Londone, vėliau St. Albans.

Bet ikėnai pagaliau pralaimėjo 
kažkur vidurinėje Anglijoje. Karalie
nė Boudicca turėjo 100.000 karių ar
miją, bet nedrausmingą, ir draus
mingi į geriau ginkluoti romėnai 
sumušė žymiai mažesnėmis jėgomis. 
Tada Boudicca nusižudė.

įvairiuose senovės Anglijos do
kumentuose tas karalienės vardas 
rašomas Boudicca ir nurodoma, kad 
jis yra kilęs iš keltų žodžio "bouda", 
kuris reiškią Victory/pergalę/. Vidur
amžiais Anglijos vienuoliai, rašę tos 
karalienės istoriją, tvirtino, kad 
Boudiccos vardas reiškia Viktoriją.

J tokį aiškinimą įsiterpė Marija 
Barėnienė. Ji parašė The Times" 
laišką. Jeigu, sako, Boudicca var
das yra kilęs iš keltų žodžio "bouda", 
tai mums, lietuviams, jis reiškia 
"baudą", ir Boudicca vardas lietu
viškai reiškia "baudikė" /punish- 
eress/, o vyras būtų "baudikas". Jos 
visi veiksmai rodytų, kad lietuviškas 
žodis "bauda" yra daug artimenis jos 
veiksmams nusakyti, negu keltų žo
dis "Victory" /pergalė/. Boudicca 
baudė okupantus romėnus. Viktori
jos vardas galėjo kilti todėl, kad jos 
ikėnų tautos žmonės jautėsi galingi 
/victorious/, kaip rodė žudymų rezul
tatai, tai ir Boudiccos vardas per 
šimtmečius pavirto simboliniu 
Viktorijos vardu.

Prieš spausdindamas laišką, 
The Times" redaktorius paskambino 

Barėnienei ir kartojo, kad savo laišku 
ji iškėlė labai įdomų ir svarbų 
klausimą. Laiškas atspausdintas 
rugpjūčio 14d.

Kadangi prie laiškų pridedami ir 
adresai, tai Barėnienei atsiunčia
muosiuose laiškuose net keliamas 
klausimas, ar ta raudonplaukė kara
lienė Boudicca-Baudikė nebus tik lie
tuvė, atkeliavusi valdyti Anglijos ikė
nų, o kiti sako, kad emigrantai iš kitų 
kraštų /Lietuvos/ dažnai būna suki
limų vadais. Taip pat stengiamasi iš
klausinėti, ar nėra lietuviškai skam
bančių vietovių, upių, ežerų vardų 
Anglijoje. Visi rašo, kad jos laiškas 
sukėlė didelį susidomėjimą tarp 
anglų.

O Barėnienė sako, kad romėnų 
istorikas Tacitas savo knygoje apie 
Britaniją ir Germaniją mini Aestii 
/aisčius/, prūsų žemėje gyvenančius 
barbarus /romėnai visus kitataučius 
taip vadindavo/ kurie rinko gintarą ir 
kurių kalba esanti artima britų kal
bai. Be to, sako M. Barėnienė, Alek
sandrijos mokslininkas Claudius 
Ptolemaeus, gyvenęs 1-2 amžiuje 
po Kristaus, savo nubrėžtame žemė
lapyje prie lietuviams giminingų tautų 
galindų ir sūduvių, ir Chronos 
/Nemuno/ upės kaimynais nurodė 
igilionius. Lietuviai senobinėje 
kalboje anglus vadindavo ingliniais, 
inglionimis, inglėnais, ingliais ir t.t.

Dar viena įdomybė. Vilniaus 
prof. V. Mažiulio paruoštame prūsų 
etimologiniame žodyne yra žodis 
"baudė", kuris reiškia, be kita ko, ir 
intensyvų ir prievartinį raginimą. Ir 
didžiajame Lietuvių Kalbos žodyne 
yra žodis "baudinti", kuris reiškia 
kurstyti, raginti. Tai ir Boudicca- 
Baudikė kurstė ragino ikėnus sukilti 
prieš romėnus. Be to, Prūsijoje buvo 
miestelis Baudai ir upė Baudė.

Galimas dalykas, kad prieš 2000 
ar daugiau metų Britanijos gyventojai 
galėjo susikalbėti su lietuviais, nes 
esame iš vienos indoeuropiečių šei
mos. Tik palaipsniui pas Britanijoje 
gyvenančius goideliuos /gaideliai?/ 
keltus, britonų keltus ir galus /jie 
išvirto į valus ir škotus/ po Kr. 
gimimo ėmė plaukti angles, jutai, 
frizai, saksai /iš jų išsivystė anglo
saksų kalba/. Paskui dar plūdo 
įvairių tautelių grupės. Tasai įvairių 
grupių maišymasis keitė anglų kalbą. 
Mūsų gražioji lietuvių kalba tokių 
įtakų nepatyrė ir išlaikė savo senas 
kalbos formas.

S. Baltaragis

Laiškai
"Kritikomanija"

Aš užsiprenumeruoju E.L. 
norėdamas sužinoti kas dedasi 
mūsų lietuvių bendruomenėje. 
Nustojus spausdinti kritiką ir ginčus 
pradings būdas ir medžiaga įžvelgti 
j sudėtingą DBLS sudėtį, valdybas, 
direktorių veiklą, elgesius.

Sutinku su E.L redaktoriaus 
nuomone, kad kritika bendruome
nėje reikalinga. Tegul ji tęsiasi, tegul 
nevėluoja. Kaltinimai apsileidimais, 
nuostoliais, akių draskymas yra jau 
pavėluotos kritikos pasekmės. Per 
vėlu tada ir skaitytojui sulaikyti liežuvį 
prieš tuos kurie prarado ekono
minius nuopelnus.

Sugebėjimas nuostolius paversti 
pelnu yra šiandieninis, bus ir ateityje, 
tinkamas požymis direktoriauti- 
vadovauti.

Gerb. p. redaktoriau, tegul plaka 
tas mūsų skaitytojų liežuvis - 
skaitytojų laisvų nuomonių 
išreiškimas - duodantis kuro, ugnies 
ir kasdieninės duonos demokratinei 
pasaulio spaudai.

E.L pasipelnyti tuo dar nevėlu.
Su pagarba.
P. Blaznys

A+A
Mylimam vyrui Kazimierui mirus, 

nuliūdus žmona, sūnus, duktė, 
anūkai ir marti.

Ilsėkis ramybėje Anglijos žemėje.
Dėkojame Kan. Kamaičiui ir 

visiems susirinkusiems palydint į 
amžiną poilsį.

Vaicekauskų šeima

DBLJS rengiamas 
KAUKIŲ BALIUS 

©e© 
įvyks 1996m. lapkričio mėn. 2d. 

Sodyboje.
Pradžia 20.30val. Baras veiks iki 

1.00 vai. ryto.
Bilietai: £5 suaugusiems, 

£4 iki 15 metų 
Prizas už įdomiausią kaukę. 
Pelnas skiriamas DBLJS IX 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso fondui.
Bilietus galima užsakyti Sodyboje 
arba pas DBLJS pirmininkę Nijolę 
O'Brien « 0181 925 8746.
Dėl užsakymo kambarių kreiptis j 
Povilą ir Birutę, Headley Park Club, 
Picketts Hill, Nr. Bordon, Hants 

« 01420 472810
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Baltic Arts *96 yra visas meno 
šakas apimantis festivalis, kuriame sa
vo meną ir kultūrą parodys trys Pabal
tijo valstybės: Estija Latvija ir Lietuva. 
Festivalio programa apima muziką, 
teatrą, poeziją, filmus ir parodas.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos skirtingos 
kultūros išsivystė ilgoje istorijoje per
galių ir priespaudos metu, sugebant 
išlaikyti savo kalbą ir tautines 
tradicijas.

Atgautųjų nepriklausomybių metu, 
tarp abiejų pasaulinių karų, prasidėjo 
tikrasis savo kultūrų atgaivinimas.

Festivalyje matysime ne tik garsių 
menininkų darbus, bet ir jų darbų 
naujas charakteristikas.

Šio festivalio globėjai yra Jų 
Ekscelencijos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikų ambasadoriai. 
Baltic Arts *96 festivalio raštinė yra:

45 Nottingham Place,
London, W1M 3FE. 
Tel: 0171 312 0040 
Fax: 0171 312 0042
Rėmėjai ir aukotojai: Festivalio 

organizacinis komitetas nuoširdžiai 
dėkoja sekančioms organizacijoms ir 
paskiriems asmenimis už dosnią 
finansinę pagalbą, be kurios nebūtų 
buvę galimybės organizuoti ŠĮ festivalj. 
Visiting Arts office of Great Britain and 
Northern Ireland, British Council, 
Foreign and Commonwealth Cultural 
Relations Dept, Ministries of Culture 
of the Republics of Estonia, Latvia and 
Lithuania, Cultural Endowment of 
Estonia Ministries of Foreign Affairs of 
the Republics of Estonia, Latvia and 
Lithuania, Baltic Council, British- 
Lithuanian Society, Latvian National 
Council of Great Britain, Latvian 
Welfare Fund, Lithuanian Association 
in Great Britain, Air Baltic, Estonian 
Air, Lithuanian Airlines, RlAir,Maras 
Linija, LEEC Ltd., The Soros Found
ation, Watermans Arts Centre, 
BACEE, Bradt Publications, Estonian 
Club Bradford, Estonian House 
Leicester, Estonian Society London, 
D. Heisters and Co., Latmar, Marine 
Technology Ltd., Masdar (UK) Ltd., 
Re-Nu Electrical, LF. Rumba, V. 
Štekelis, Villon Hotel, Zakss Ltd.
Festivalio organizacinis komitetas: 
Pirmininkė - Marie-Anne Zarina, 
muzikos koordinatorė - Lilija Zobens, 
teatro koordinatorė - Judith Hibberd. 
Nariai: Kersti Uibo, Imsrė Sabaliūnaitė,
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Baltic Arts *96 
26to rugsėjo - 26to spalio 1996 
Nora Morley-Fletcher MBE, Janis 
Millers, John and Joy Millar, Alvydas 
Medalinskas, Pilie Lili, Katrin Legrain, 
Marika Jahilo, Irena Hamilton, Laima 
Golestaneh, Jaras Alkis, Ann Alari.

Programa.
Skaitytojams duodame tik lietuvių 

programos ištraukas. Norintys 
daugiau žinių, prašome kreiptis į 

festivalio raštinę.
Muzika

M. K. Čiurlionio styginis kvartetas 
pasirodys sekančiose vietose: 

spalio mėn. 8d. 13val. Bishopsgate 
Hali, 230 Bishopsgate, London EC2. 

jėjimas prie durų £3. Informacija: 
0171 835 1610

spalio mėn. 10 d. 19.30 St. Mary the 
Great Church, King's Parade, 

Cambridge. Įėjimas: aukos prie durų.
Informacija: 01223 350914 

spalio mėn. 11d. Metropole Arts 
Centre, The Leas, Folkestone, 

(ėjimas: £9. Informacija: 01303 
255070 

spalio mėn. 12d. 19.45 Queen 
Elizabeth Hall, South Bank Centre:-

David Geringas, violončelė, 
rečitalis. Bilietai: £9.50, £7.50. Box 

office: 0171 960 4242.
spalio mėn. 14d. 19.30 Guildhall 
School of Music and Drama, Silk 

Street, Barbican, London EC2 
Naktiniai pasikalbėjimai: Peteris 

Plakidis ir d raugai. (Tuometinė Latvių 
ir Lietuvių kompozitorių muzika).

Vidmanto Bertulio - kvartetas 
(smuikas, klarnetas, violončelė ir 

fortepijonas) 
Bilietai: £6.lnformacija: 0171 312 

0040
spalio mėn. 14d. 15d. 20 vai. 

Dingwall's, Camden Lock, London.
v Baltic splash: Fojė and Livi. 
Žymios roko grupės iš Lietuvos ir 
Latvijos. Įėjimas: £8 Informacija: 

0171 267 1577.
spalio mėn. 15d. ir 26d. 18.30 

Watermans Arts Centre, 40 High 
Street, Brentford, Middlesex.

Liaudies muzika (fojė). Įėjimas 
veltui. Informacija: 0181 568 1176 

Teatras
spalio mėn. 25d. ir 26d. 19.30 vai. 
Watermans Arts Centre, 40 High 

Street, Brentford, Middlesex.
Sena moteris 2 (Vilniaus Mažasis 

Teatras). Spektaklis, kupinas absur

diška komedija ir stebinančių vaizdų. 
Bilietai: £8.50. Box office: 0181 568 

1176.
Filmai

National Film Theatre, South 
Bank,London.

Rodomi Įvarus filmai: meniniai, doku- 
mentariniai, animacijos.Lietuviški fil

mai: Jausmai, Kadaise Lietuvoje, 
Moteris ir keturi jos vyrai, Baubas, 

Žemės Keleiviai, Ikarus, Ir jis pasakė 
jums sudie, Laimės žiburys,

Praėjusios dienos atminimui, Neregių 
Žemė, Už slenksčio. Bilietai: £4.35, 
£3.95. Box office: 0171 928 3232 

(11.30-20.30).
spalio 19d. ir 20 d. Watermans Arts 
Centre, 40 High Street, Brentford, 

Middlesex.
Filmų iš Pabaltijo papildant National 

Film Theatre rinkinį. Informacija: 
0181 568 1176

Parodos
rugsėjo 26d. - spalio 23d.The 

Commercial Gallery, 109 
Commercial Street, London E1.

Antrad. iki penktad. 12 - 17.30val.
Sekm. 12- 17.00val. (uždaryta

" pirmad. if šeštad.).
Pabaltijo kraštų atsikūrimas.

Fotografinė paroda, parodanti tautų 
pergyvenimus Sovietų laikais, ir 

stebuklinga transformacija atgavus 
nepriklausomybes. Lietuvių Įnašas:

Antanas Sutkus. Įėjimas 
nemokamai. Informacija: 0171 247 

9747.
Poezija

spalio mėn. 8d. 19.30val. Voice Box, 
Royal Festival Hall RFH 1, South

Bank Centre SE1
Pabaltijo balsai. Lietuvių Įnašas: 
Sigitas Geda. Poezija skaitoma 

anglų ir lietuvių kalbomis. Įėjimas: 
£4. Box office: 0717 960 4242

Festivalio Bazaras
spalio mėn. 3 d. 17.30 - 21.00 vai.
Canning House, 2 Belgrave Sq., 

London SW1. Meno ir rankdarbių 
paroda. Bus galima pirkti parodos 

eksponatų. Įėjimas: aukos prie durų.
Informacija: 0171 312 0040.

Jungiamieji įvykiai
spalio 19 d. ir 20 d. Lėlių teatras 

Lietuvos lėlių teatras aplankys Little 
Angel Theatre, 14 Dag mar Passage,

Cross Street, London N1. Box 
office: 0171 226 1787.
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Lietuvių kronika 
MANČESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 7 d. savo klubo patalpose 
vietiniai lietuviai atšventė Tautos 
Šventę.

Vakarą pravedė klubo vicepirm. 
H. Vaineikis. Padėkojęs nedideliam 
tautiečių būreliui už atsilankymą, 
pakvietė A. Podvoiskį pasakyti 
atitinkamą Tautos Šventei kalbą.

Savo kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje, Arkadijus Podvoiskis ne 
tiktai išaiškino Tautos Šventės prasmę, 
bet taip pat pateikė daug iki šiol 
nepaminėtos tautinės informacijos. 
Nėra abejonės, jog prelegentas savo 
kalbai buvo pasiruošęs ir įdėjęs daug 
pastangų tyrinėdamas lietuvių tautos 
istoriją. Vakaro dalyviai šią įdomią 
kalbą priėmė labai šiltai.

Meninėje dalyje V. Bernatavičius 
įspūdingai perskaitė Maironio poemą 
"Šatrija" ir užsitarnavo daug katučių.

Minėjimas baigtas iškilmingai 
sugiedant Tautos Himną.

PATAISOS
"E.L." Nr.18 korespondencijoje 

apie Onos Ramonienės 80 m. sukak
ties proga surengtą pobūvį M.lietuvių 
klube liepos 27 d., įsivėlė nemalonios

JURIDINĖ 
KONSULTACIJA

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių 
reikalų prašome kreiptis:

Advokatė 
VIRGINIJA JURAS LLB

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG 
England
Tel: 0181 402 9403
Fax: 0181 290 0285

klaidos, dėl kurių apgailestaujame. 
Tai įvyko dėl "Britanijos Lietuviai 
1947-73" paduotos klaidingos infor
macijos, per korespondento netyčia 
praleistus faktus.

Korespondencijoje parašyta (taip 
atrodė), kad buvo dvi MLM "Rūtos" 
Rateliai. 1962 m. buvo įsteigtas tik 
MLM Ratelis, bet po trijų mėnesių 
užsidarė. Po 6 metų, t.y., 1968.7.28 
(tikrumoje 11 d.) buvo įsteigtas naujas 
MLM Ratelis, kuris buvo pakrikštytas 
"Rūtos" vardu. Ten parašyta, kad kū
mais buvo E. Žebelienė ir D. Dai- 
nauskienė. Turėjo būti D. Dai- 
nauskas. Rašoma, kad tuometinis M. 
klubo pirm. D. Dainauskas lietuvių 
klube sušaukė moterų pasitarimą ir 
įsteigė MLM Ratelį. Tikrumoje 
įsteigti moterų Ratelį moteris prikal
bino Ona Ramonienė, kuriai jos prita
rė. D. Dainauskas yra pašalinis as
muo. Moterys jo kišimosi į moterų 
reikalus nepageidavo. Praleista, kad 
O. Ramonienė gimtadienio proga 
gavo iš Lietuvos posūnio Rimanto 
sveikinimus ir tautinę juostą su įaustu 
80 m. jubiliejumi, kurią V. Berna
tavičiaus anūkės perjuosė jubiliatę. 
Be to, O. Ramonienė 3 metus buvo 
klubo valdyboje. "E.L." parašytas 
ALM Ratelis turėjo būti MLM.

AP-kis
* * *

APSILANKĖ BRADFORDO 
LIETUVIAI
Rugpjūčio 17 d. į MLSoc. klubą 
atvyko Bradfordo "Vyties" klubo 
surengta ekskursija, tikslu vienas 
klubas aplankyti kitą. Jų tarpe 
buvo ir viena viešnia iš Lietuvos. 
Tokį vienų pas kitus apsilankymą 
pradėjo boltoniškiai prieš 
keliolika metų, vėliau prisidėjo 
Mančesterio klubas. Šį kartą 
buvo jų /bradfordiškų red./ eilė 
atvykti pas mus. Vėliau atvyko 
ir kan. V. Kamaitis. Po 
atsigaivinimo prie baro, svečiai 
buvo pakviesti į vaišių salę. 
Pobūvį atidarė ir pravedė klubo 
pirm. A Podvoiskis ir sukalbėjo, 
prie B. Kupstienės vaišių 
paruošto stalo, maldą. Vaišių 
metu žodį tarė pirmininkas, 
viceprm. H. Vaineikis ir 
Bradfordo klubo vicepirm. A. 
Gerdžiūnas. Visi prisiminė užsi- 
mezgusį ir besitęsiantį klubų 
pabendravimą. Svečiai įteikė 
klubui pačią didžiausią viskio 
bonką ir dovaną šeimininkei.

Visi pasigedome tų, kurių

jau nėra mūsų tarpe.
Besivaišinant buvo pasidalinta 

mintimis, pasakyta anekdotų /H. 
Vaineikis/. Svečių tarpe esantieji pora 
balsingų daininkų, pravedė trimis 
kalbomis šaunių dainų. Visi buvo 
patenkinti vaišėmis ir pabendravimu. 
Atsisveikinant svečiams palinkėta 
laimingos kelionės. Tikimės, kad 
kitais metais pasimatysime Bradforde.

AP-kis

Ilgamečiui Bradfordo 
"Vytis" klubo nariui 
Kaziui Vaicekauskui 

mirus, jo žmoną Sofiją 
Vaicekauskienę ir šeimą 

giliai užjaučia ir kartu 
liūdi 

Klubo valdyba ir nariai

PATIKSLINIMAS
E.L. Nr.18 tilpo DBLS direktorių val
dybos aplinkraštis kurį spausdinimui 
atsiuntė E. Šova. Tame aplinkraštyje 
buvo netikslumų, kurių vienas (verstas 
iš anglų kalbos):
"Finansų direktorius pastebėjo Sody
bos senų ir naujų vedėjų padalytus 
didelius ir nepateisinamus išmokėji
mus grynais pinigais—"
DBLS iždininkas J. Juozapavičius- 
Millar savo laiške (anglų kalboje) 
patikslina (red.):

To the Editor of "Europos Lietuvis" 
Dear Sir,

It has been brought to my 
attention that you recently published 
a statement under my name which 
(quite innocently I assume) has suffer
ed in translation. Although the circ
umstances of translation and public
ation were not under my control, I 
would like to take this opportunity to 
put the record straight

In particular, whilst critical, I 
did not imply that any manager of 
Headley Park had acted improperly in 
respect of finances.

Directors have a responsibility to 
assure themselves at least that records 
are properly and well maintained and 
that fiscal policies are appropriate. 
To examine, question, investigate or 
suggest changes does not of itself 
necessarily imply criticism of any 
specific and unnamed person or 
persons.

1 i
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

Patikrinus prenumeratorių karto
teką rasta, kad skelbiant aukas buvo 
praleisti keli aukotojai:

Mrs.M.Neimantas 10.00 sv
J. Kandelis 5.00 sv.
K. Pažėra 5.00 sv.
Aukotojus širdingai atsiprašome.

BRADFORDAS
SVEČIUOSE PAS MANČESTERIO LIETU
VIUS

Š.m. rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 
Mančesterio lietuvių klubo valdybos 
pakviesti, Bradfordo lietuvių klubo 
"Vytis" 26 nariai autobusiuku nuvyko 
atsakomam apsilankymui pas Mančes
terio lietuvius. Tokie "vieni pas kitus" 
klubo narių susitikimai pabendrauti 
daromi daug metų.

Atvykusius pasitiko klubo lietuviai 
su pirmininku APodvoiskiu prieša
kyje. Po šiltų pasisveikinimų 
apžiūrėjome naujai išdekoruotasklubo 
patalpas ir kulūtringus kiemo 
darželius. Visur švaru, tvarkinga ir, 
pirmininko žodžiais, atlikta solidariu 
talkos būdu. Čia būtų geras pavyzdys 
pasekti ir Bradfordo lietuviams.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
from Heathrow

Lithuanian Airlines £250.00
Austrian Airlines £255.00
SAS £255.00

from Manchester/Newcastle £310.00
from Glasgow £320.00

all above prices do not include Departure Tax or 
Travel Insurance (not compulsary)

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd.

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB 
Tel.: 01473-828855 fax: 01473-828866

■•i ‘k ■■ ... . , ■ , f

__________________________________

Tuojau pat bare užsimezgė pokal
biai, bet neilgam...Buvome paprašyti 
eiti j salę ir sėsti už "U" formos stalo, 
papuošto įvairiais valgiais ir gėrimais.

Prieš pradedant vaišintis, klubo 
pirm. A. Podvoiskis pakvietė susikaupti 
maldai, kurią jis pats pasakė. Po 
valandėlės sekėjo žodis. Jis pasveikino 
atvykusius pasižmonėti ir dar kartą pa
dėkojo už praėjusių metų vaišes Brad- 
forde.

"Jūsų atvykimas",-kalbėjo pirmi
ninkas,-"yra tartum atlaidų šventė ir 
sukelia šventišką nuotaiką mums 
visiems. Su apgailestavimu mes pasi
gendame veidų, kuriuos buvome 
įpratę matyti mūsų tarpe. Mes juos 
prisimename". Toliau paminėjo, kad- 
"jau yra mūsiškių, grįžusių į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui, jų tarpe mums 
gerai žinomas ABučys. Bet ne visiems 
yra palankios sąlygos. Jei nebūtų ma
fijos ir nebūtų sąmoningai trukdomas 
Lietuvos Respublikos pasų išdavimas, 
dauguma būtume sugrįžę. Mes tiki
mės, kad naujoji valdžia bus mums 
palankesnė. Likę čia, gyvenimą ir 
bendradarbiavimą tęsime toliau. O 
dabar siūlau išgerti tostą už svečių 
sveikatą!"-baigė pirmininkas.

Iš bradfordiškių pusės klubo pirm, 
pavaduotojas AGerdžiūnas padėkojo 
už gražius žodžius ir išreiškė nuoširdų 
ačiū už pakvietimą pasisvečiuoti, pa
bendrauti. Buvo įteigta klubui dovana 
- galiono talpos milžiniškas butelis 
whiskey ir vokas grynais, o vyriausiai 
šeimininkei B. Kupstienei puokštė gė
lių ir butelis gaivinančio.

Vakarui įpusėjus įsiūbavo sutar
tinės. H. Vaineikis, kaip ir visada, klau
sytojus prajuokino angliškais ir lietu
viškais anekdotais. Neatsilikdami, 
mūsų solistai dar įdomiau paįvairino 
pobūvio nuotaiką. Taip tęsėsi iki 
vaišių pabaigos.

Atsisveikindami svečiai dėkojo 
Mančesterio klubo valdybai ir nariams 
už nuoširdų vaišingumą ir malonų va
karą jų tarpe.

Iki pasimatymo sekančiais metais 
Bradforde.

KKaktavičius

DERBY
Pranešame, kad š.m. rugsėjo mėn. 

22d Derby skyrius rengia
Tautos Šventės Minėjimą

Minėjimas įvyks virš minėtą dieną 
ukrainiečių klubo patalpose, 27 
Chamwood Street, Derby - 2.00 vai. 
po pietų.

Programoje oficialioji dalis su J. 
Maslausko paskaita. Po minėjimo bus 
diskutuojami įvairūs skyriaus ir kiti 
lietuviški reikalai. Ta proga susirin
kusieji bus pavaišinti kavute bei kitais 
skanumynais.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius 
ir svečius maloniai kviečiame į 
minėjimą gausiai atsilankyti

Skyriaus valdyba 
PAMALDOS
Londone Šv. Kazimiero bažnyčioje 
sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai
Nottinghame Aušros Vartų Marijos 
Židinyje šventadieniais 11.15 vai., 
šiokiadieniais 8 vai. ryte
Derbyje rugsėjo 21 d.,14 vaLBridge 
Gate.
Eccles rugsėjo 15 d.,12.15 vai.
Mančesteryje rugsėjo 29 d.,12.30 vai. 
Bradforde 6 d., 12.30 vai.
Eccles spalio 13 d.,12.15 vai.
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