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Lenkijos ir Lietuvos 
bendravimas

Lenkijos parlamentas pritarė 
Lietuvos Seimo pirm. Vyt. Lands
bergio pasiūlymui įkurti dviejų ša
lių tarpparlamentinę instituciją, 
kuri savo veiklos principais ir 
struktūra būtų panaši į Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos parlamentarus 
vienijančią Asamblėją.

Komentuodamas apie praėjusią 
savaitę vykusį savo vizitą 
Varšuvoje, pirmadienio /24.2/ 
spaudos konferencijoje V. Lands
bergis sakė, kad įtvirtinama anks
tesnė idėja, jog Lietuva ir Lenkija 
gali turėti kur kas stipresnį balsą 
sprendžiant Europos reikalus, 
Vidurio Europos ir Baltijos 
regiono saugumo problemas.

Pasak jo, pritariama nuostatai, 
kad abi šalys nėra "tokios dvi atsi
tiktinai viena šalia kitos esančios 
valstybės, kurios sąmoningai su
pranta savo tikslo bendrumą". Tai, 
V.Landsbergio nuomone, skatina 
kalbėti suderintu, vieningu balsu.

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Mečys Laurinkus, 
kuris taip pat lankėsi Lenkijoje, 
tikisi, kad jau pavasarį įvyks pirmas 
numatomos kurti tarpparlamenti
nės institucijos organizacinis susi
tikimas. Jame bus konkrečiai 
aptartos veiklos formos. /Elta/

Tikimasis pagerinti lietu
vių padėtį Ukrainoje

"Lietuvos regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departamento 
direktorius Remigijus Motuzas 
Vilniuje drauge su Ukrainos 
valstybinio tautinių reikalų ir 
migracijos komiteto pirmininku 
Vladimiru Jevtuchu pasirašė 
benradarbiavimo susitarimą.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
daugiau kaip 40 tūkst. ukrainiečių, 
o Ukrainoje - apie 11 tūkst. lietu
vių. R.Motuzo pasakymu, Ukraino
je veikia tik viena sekmadieninė 
lietuviška mokykla, o Lietuvoje 

ukrainiečiai turi penkias 
sekmadienines ukrainiečių mokyk
las, per mūsų radiją ir televiziją 
transliuojamos jų kalba laidos, 
leidžiama periodinė ukrainiečių 
spauda, veikia daug klubų ir meno 
kolektyvų.

Būtingės terminalas
Eltos žiniomis, Lietuvos 

Vyriausybė neketina skirti 
milijardo litų statymui Būtingės 
terminalo, nes nenori už mokesčių 
mokėtojo pinigus finansuoti 
Rusijos naftos eksporto terminalą. 
Tiek lėšų reikėtų investuoti, kad 
Lietuvos valstybei priklausytų 
daugiau pusė terminalo akcijų. 
"Valstybė nefinansuos daugiau kaip 
34 procentų terminalo statybos", - 
pareiškė Premjeras.

Valstybės įtaka turint 34 
procentus bus užtenkamai didelė ir 
toks akcijų kiekis neleistų be 
Lietuvos sutikimo daryti ypatingai 
svarbių sprendimų.

Sutartis su Turkija
Kaip URM Informacijos ir 

spaudos skyrius praneša, jog dar 
po vieno delegatų susitikimo 
pavyks baigti derybas su Turkija 
dėl laisvosios prekybos sutarties.

Šiuo metu Lietuva eksportuoja 
į Turkiją beveik už 100 mln. litų 
vertės prekių, o iš Turkijos 
importavo tik už 37 mln. litų. 
Lietuva daugiausiai eksportuoja 
spalvuotus televizorių imtuvo 
elektroninius vamzdžius ir verpalus 
iš dirbtinio pluošto, o importuoja 
mašinas ir mechaninius įrengimus, 
gatavus maisto produktus, muilą ir 
įvairias skalbimo priemones.

Lietuvos tautinių mažumų 
ryšiai su mafija, - rašo Limas 
Kontrimas "L.A" nr.30.
"Su politinėmis organizacijomis, 
turinčiomis ryšius su tarptautinės 
mafijos struktūromis, Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija jokios 
koalicijos nesudarys" - pareiškė

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
pirmininkas Janas Senkevičius, 
artėjant rinkimams į savivaldybes.

Jo nuomone dabar Lietuvoje 
yra dvi didelės mažumos - rusų ir 
lenkų ir joms atstovauja dvi 
politinės grupės: Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija ir Lietuvos rusų 
sąjunga. Šios dvi partijos koaliciją 
sudaryti galėtų, bet, pasak, 
J.Senkevičiaus, koalicija neįmano
ma su Lietuvos tautinių mažumų 
alijansu, susijusiu su mafija.

Lietuvos rusų sąjungos vadovas 
teigė, kad po Seimo rinkimų tapo 
aišku, kad mažosios partijos rinki
mų laimėti negali ir jos turinčios 
sudaryti koalicijas. Tačiau J.Sen- 
kevičius jo teigimą atmetė, patvir
tindamas, kad Lietuvos lenkai 
savarankiškai dalyvaus savivaldy
bių rinkimuose.

Kompensacijos bankruta
vusių bankų indėlininkams

Valstybės kompensacijos bank
rutavusių bankų indėlininkams 
šiemet bus pradėtos mokėti kovo 1 
dieną, - rašo "L.A." nr.30.

Nuo kovo 1 dienos gyvento
jams bus išmokama iki 2000 litų, 
nuo gegužės 29-osios-iki 3 tūkst. 
litų, o nuo rugpjūčio 21-osios-iki 4 
tūkst. litų. Šiemet gyventojų indė
lių kompensavimo fondui numato
ma iš biudžeto skirti 38 mln.litų.
Seimo moterys gins savo 
interesus

Moterys Seime turi labai realia 
įtaką, nes jų yra kiekviename ko
mitete ir frakcijoje, - tai trečiadienį 
/26.2/ pareiškė Seimo narių grupės 
pirmininkė Rasa Melnikienė.

Trečiadienio parlamentarinės 
moterų grupės susitikime su įvairių 
moterų organizacijų atstovėmis 
svarstytos moterų nedarbo, diskri
minacijos priimant jas į darbą, 
vaiko teisų apsaugos ir kitos 
problemos. Siūlyta parengti moterų 
pažangos programą, o prustituciją 
paskelbti kriminaliniu nusikaltimu.
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Devintasis Pasaulio 
Lietuvių 

Jaunimo Kongresas
Lietuviška prigimtis atidaro pasaulio 
duris - tai devintojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso šūkis.

Kongresas įvyks 1997 metų 
liepos mėnesio 17-27 dienomis JAV 
- Vašingtone, New Yorke ir Bostone.

Jau virš dvidešimt metų PLJS 
jungia lietuvišką jaunimą, sutelkiant 
jam galimybę dirbti savo 
bendraamžių tarpe. PLJS priklauso 
visas lietuviškas jaunimas tarp 16-35 
metų, gyvenantis už Lietuvos ribų. 
Kas keturi metai šaukiamas Kongre
sas yra Jaunimo Sąjungos 
aukščiausias organas, o į Kongresą 
susirinkę atstovai nustato organi
zacijos veiklos kryptį ir renka naują 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybą.

Kongreso ruošos komitetas 
kreipiasi į visus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės narius paremti IX 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. 
Jūsų parama užtikrins Kongreso 
pasisekimą.
Padėkite ugdyti ir išlaikyti 
lietuvybės dvasią jaunimo širdyse.

Su gilia pagarba
Laisvyda Bielkus

Ruošos Komiteto vicepirmininkė

PAMALDOS
Londone šv. Kazimiero bažnyčioje, 
21 The Oval, E2 9DT, rytinėje 
Londono dalyje pamaldos 
sekmadieniais 9.00 vai. ir 11.00 vai. 
Derbyje kovo 15 d., 14.00 vai. Bridge 
Gate.
Northamptone kovo 16 d.,18 vai., 
šv.Lauryne, Craven St.
Notinghame kovo 23 d.,Verbose, 
11.15 vai.; kovo 27 d., Did. Ket
virtadienį, 17 vai., Židinyje susitelki
mą pravęs iš Lietuvos-Belgijos kun. 
Algirdas Dauknys. Išpažintys nuo 16 
vai. Did. Penktadienį, kovo 28 d. 
pamaldos Židinyje 17 vai. 
Did.Šeštadienj, kovo 29 d., 18 vai., 
Velykose 11.15 vai.
Gloucesteryje šv.Petre drauge ir 
Stroudo tautiečiams kovo 22 d., 12 
vai. Praves kun. d r. Jonas 
Sakevičius, MIC
Huddersfielde kovo 16 d., 13.00 vai. 
Vargonai. Gegužės mėn. iš Vokie
tijos j Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčią 
bus atgabenti vargonai, kainuojantys 
1.5 mln. markių. Savo unikalumu jie 
gali pranokti esančius Arkikatedroje.

Viskas po truputį 
brangsta, - rašo "Respublika" 
Nr.38. Preliminariais apskaičiavimais, 
infliacija sausio mėnesį buvo 3 proc., 
ir tai didžiausias kainų šuolis nuo 
1996-ųjų metų vasario. Praėjusį 
mėnesį maisto produktų kainos 
pakilo 5.2 proc. Smarkiai sausio 
mėnesį pabrango taip pat sveikatos 
apsauga - 1.7 proc. bei išlaidos 
būstui, kurui ir energijai.

Kitų prekių mažas pabrangimas 
lemiamos įtakos infliacijai neturėjo.

Nedarbas Vilniuje didės.
Bedarbė Vilniuje didės ir 

numatoma, kad metų pabaigoje 
bedarbių skaičius gali siekti apie 23 
tūkst. Numatoma įdarbinti tik nedidelį 
žmonių skaičių - apie 9 tūkst., tuo 
tarpu darbo ieškančiųjų skaičius 
pakils iki 33 tūkst.

Dalis bedarbių bus nukreipta j 
viešuosius darbus. Tam reikalui 
savivaldybė paskyrė 1.8 mln. litų ir 
tai leis įdarbinti apie 900 darbo 
siekiančiųjų.

Mirė "Lietuvos enciklo
pedijos" leidėjas. Netoli 
Bostone, Kreipkods, JAV, mirė "Lie
tuvių Enciklopedijos" ir kitų veikalų 
leidėjas Juozas Kapočius, sulaukęs 
89 metus. Jis 1927 m. išvyko į 

BALTIC MANAGEMENT CO.
Finansinių 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 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 finansinius ir kitus klausimus su Didž. Britanijos 

valdžios įstaigomis.

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

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

Uragvajų, vėliau grįžo j Lietuvą ir vėl 
emigravo į JAV, kur išleido 37 tomų 
"Lietuvių Enciklopedija", o vėliau 
šešių tomų enciklopediją "Lituanica" 
anglų kalboje.

Dėstys lietuvių kalbą.
Elta praneša, kad nutarta sukurti 

Lietuvos ir Kaliningrado srities tarpre- 
gioninę ekonominio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo komisiją.

Kaliningradosryties administraci
jos vadas Leonidas Gorbenka, po 
susitikimo su Lietuvos Ministru 
Pirmininku Gediminu Vagnorium, 
pažadėjo padėti spręsti lietuvių 
kultūrinio palikimo Kaliningrado 
srityje, lietuviškų mokyklų, vaikų 
darželių steigimo problemas.

Nuo kitų metų Kaliningrado 
universitete pradės dėstyti lietuvių 
kalbą.

Potvynis Šilutės rajone.
Priešgaisrinės apsaugos depar

tamentas pranešė, kad pirmadienį, 
vasario 24 d..Šilutės rajone dėl ledo 
sangrūdos Nemune vanduo buvo 
pakilęs 35 cm. virš kelio. Šilutė- 
Rusnė prie Uostadvario ir Girininkų 
kaimo. Antradienį, pajudėjus ledams, 
vandens lygis nukrito iki 20 cm. 
Ugniagesiai nuolat matuoja vandens 
lygį •
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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga
Lietuvių Sodyba - Headley Park, Picketts Hill, Bordon, Hampshire GU35 8TE

DBLS Centro Valdybos Aplinkraštis 
DBLS skyriams, DBLS Tarybai, garbės nariams, organizacijoms 

Gerbiamieji,
Sveikiname pradedant Naujuosius Metus ir linkime sėkmės bei sveikatos.
Šiais metais DBLS minės savo 50-ties metų gimtadienį - Jubiliejų. Centro Valdyba numato šį Jubiliejų tinkamai 

atžymėti ir kviečia visus skyrius, organizacijas bei klubus ateiti j talką.
Dėl pašalinių neigiamų įtakų paskutinieji keli metai buvo nesklandūs, net žalingi organizacijai. Tikimės, kad 

pergyventa nesantaika pasiliks praeityje, kur ji priklauso, o naujajam 50-mečiui dėsime vieningus ir tvirtus pamatus.

Lietuvių namai
Pardavus senuosius Lietuvių Namus, naujų namų pirkimo procesą stabdė įvairūs ginčai ir trukdymai Valdyboje. 

Prie to dar prisidėjo Tarybos ir Londono Pirmojo skyriaus reikalavimai ir tik dabar, po metų laiko, galime pranešti, kad 
vakarų Londone, 17 Freeland Road, Ealing W5 suradome namus, kurie, mūsų nuomone, bus tinkami Lietuvių Namai 
Sąjungai ir visai Didž. Britanijos lietuvių visuomenei, ir dar galės pasitarnauti naujiems lietuvių išeiviams. Kaina: 
£500.000. Šiems namams pradedame ieškoti vedėjų.

Iš likusio LN pardavimo kapitalo valdyba numato paskirti sumą remontams Lietuvių Sodyboje ir investuoti DBLS 
kultūriniams bei organizaciniams reikalams.

DBLS Jubiliejaus parengimai

Vasario 16-toj i
Jubiliejiniai metai pradedami Vasario 16 minėjimu Londone. Jis įvyks vasario 16 d. Bishopsgate instituto salėje 14.00 
vai. Programa, vietinių kultūrinių pajėgų ir menininkų iš Lietuvos, bus paskelbta 'Europos Lietuvyje'.

DBLS ir LNB visuotinis suvažiavimas
Jis numatytas gegužės mėnesio 17 dieną, šeštadienį, naujuose Lietuvių Namuose (nespėjus nupirkti naujus LN, 
suvažiavimas vyktų L. Sodyboje). Raginame skyrius ruošti savo susirinkimus ir juose rinkti atstovus j visuotinį 
suvažiavimą.

Sąskrydis L. Sodyboje gegužės 25d.
Čia vyks vienas didesnių Jubiliejaus minėjimų. Į pagalbą kviečiame jaunimą ir, jei pasiseks, svečius iš Lietuvos. Bus 
paruošta Jubiliejaus vaizdų paroda, kitos parodos, pasirodymai, šokiai ir žaidimai.

Skautu stovykla
LSS Europos rajono vasaros stovykla vyks. L. Sodyboje, taipogi Jubiliejaus ženkle, nes per pereitus 50 metų mūsų 
skautų organizacija atliko didelį darbą ir padarė turtingą įnašą į visuomeninę veiklą. Paremkime juos apsilankymu šioje 
stovykloje, ar bent piniginėmis aukomis.

Pagrindinis Jubiliejaus minėjimas ir koncertas
Pagal įgyventą tradiciją, rudenį, apie rugsėjo mėn., vidurinėje Anglijoje vyksta Britanijos lietuvių sąskrydžiai, kurių metu 
atšvenčiama Tautos šventė. Taip ir šiais metais numatyta suruošti Tautos šventės minėjimą ir jis bus pagrindinis bei 
svarbiausias DBLS Jubiliejaus paminėjimas. Planuojama aukštos kokybės meninė programa, taip pat ir šokiai. 
Kviečiame ir skatiname visus ir iš visų D. Britanijos kampų ir užsienio dalyvauti šioje šventėje.

D. Britanijos lietuviai 1974 - 1995
Šiais Jubiliejaus metais išleisime K. Barėno parašytą knygą "D. Britanijos lietuviai 1974 - 1995”, kuri yra tęsinys "D. 
Britanijos lietuviai 1947 - 1973", ir joje atspindės veikla bei įvykiai iki šių laikų. Kiekvieno D. Britanijos lietuvio pareiga 
yra užsakyti šią knygą. Paremkime jos išleidimą aukomis.

Jubiliejaus minėjimai skyriuose
Ne paslaptis, kad mūsų Sąjunga mažėja. Tai dar nereiškia, kad Britanijoje lietuvių skaičius mažėja - atvyksta nauji 
išeiviai iš Lietuvos ir jų įsijungimas į DBLS eiles būtų abipusiai naudingas. Įvertindami esamą situaciją, dėsime 
pastangas paskatinti veiklą. Prašome skyrius kviesti Centro Valdybos narius pasitarimams, paskaitoms, padaryti veiklos 
pranešimus ar j skyrių renginius ir pobūvius. Taip pat, laikomės nuomonės, kad skyrių bendradarbiavimas tarpusavyje 
yra būtinas veiksmas lietuviškos bendruomenės išsilaikyme.

Centro Valdyboje
Dėl nesutarimų Centro Valdyboje iš 7 direktorių liko tik 5. Nutarta nepadidinti CV iki ateinančio visuotinio suvažiavimo. 
Reikalui esant, pasinaudosime darbo pajėgomis visuomenėje.

1998m. Dainų ir sporto šventė
Prašome atkreipti dėmesį, kad 1998 m. Lietuvoje įvyks Sporto ir Dainų šventė. Būtų gražu, jei mūsų sportininkai ir

/tąsa 4 psl/
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/atkelta iš 3 psl/ 
dainos meno pajėgos dalyvautų toje 
šventėje. Prašome pranešti CV, kas 
Jūsų vietovėse norėtų nuvykti j tą 
šventę ir dalyvauti varžybose.

Europos Lietuvis
Mūsų laikraštis gyvuoja ir lankosi 
pas mus. Didelė padėka redaktoriui. 
Kviečiame jj prenumeruotis, remti, jo 
puslapiuose reikšti savo nuomones 
ir pageidavimus, o taip pat rašyti 
veiklos reportažus, kur atsispindėtų 
mūsų gyvenimas ir mūsų mintys.

DBLS Centro Valdyba
1997 m. sausio 28d. 

(Aplinkraštis redakciją pasiekė tik 
25.2.97.)

1997 m. sausio 17 d. mirė DBLS 
Škotijos skyriaus pirmininkas 
Juozas Bliūdžius. jo žmonai 
poniai Kostei Biiūdžiuvienei ir 
giminėms reiškiame užuojautą

LONDONAS
A+A Bronius Banevičius

Po ilgesnių negalavimų, senelių 
prieglaudoje 1997 metų sausio 14 
diena, mirė a+a Bronius Banevičius. 
Gimęs 1913 metais balandžio 
mėnesio 30 dieną Dzūkijos Lazdijų 
miestelyje. Londoniečiai jj vadindavo 
"dzūku", o ne Banevičium.

| Didžiąją Britaniją jis atvyko po 
Antro Pasaulinio karo su britų 
Aštuntosios Armijos daliniais.

Būdamas nuoširdus žmogus, 
kaip ir visi dzūkai, niekuomet 
neatsisakydavo atlikti bet kokį darbą. 
Šv.Kazimiero šventovėje visuomet 
talkininkaudavo bažnytinėse procesi
jose. Buvo nuolatinis "Kario" ir 
’Tėviškės Žiburių" prenumeratorius.

Laidotuvių pamaldos buvo 
šv. Kazimiero šventovėje 1997 metų 
sausio mėn.24 dieną. Sudegintas 
City of London krematoriume.

Liko nuliūdusios žmona Matilda, 
dukterys Lidija ir Irena.

S. K.

STOKE-ON-TRENT
A+A Ona Vencaitienė

Š.m. vasario 3 d. netikėtai mirė 
mūsų miela skyriaus narė Onutė, 
sulaukus 71 metų amžiaus

Nors ir šaltoje, vėjuotoje vasario 
13 dienoje, St.Wulstant'o bažnyčioje 
susirinko gana daug žmonių, lietuvių 
ir svetimtaučių, atsisveikinti su 
velione su gėlėmis ir palydėti 

amžinybėn.
Laidotuvėse taip pat dalyvavo 

giminės iš Notinghamo, o iš 
Kanados atvyko duktra Roma. 
Gedulingas mišias atnašavo 
dr.kun.S.Matulis, pasakė gražų atsi
sveikinimo pamokslą ir palydėjo j 
Newcastle kapines, kur jau daug 
ilsisi mūsų tautiečių

Po laidotuvių susirinkome j 
Wulstand Inn užkandžiams.

Velionė buvo draugiška, geros 
širdies patriotė. Rėmė jaunimą, 
skautus, gimines Lietuvoje.

Nuliūdę liko vyras Pranas, 
dukros, žentas, anūkai ir giminės 
Anglijoje ir Lietuvoje.

Miela Onute, ilsėkis ramybėje, 
Aukščiausio globoje.

Užjaučia ir kartu liūdi visi draugai 
ir pažįstami.

B.P-nė

ITALIJA
Romoje gyvenantys lietuviai sek

madienį /16.2/ paminėjo Vasario 16- 
osios šventę Mišiomis ir bendruome
nės šventiniu susitikimu Tėvų 
marijonų generaliniuose namuose. 
Mišių aukai vadovavo Romoje šiomis 
dienomis besilankantis apaštalinis 
nuncijus Korėjoje ir Mongolijoje arki
vyskupas Jonas Bulaitis.

Šventiškame pobūvyje, su 
keliomis dešimtimis lietuvių, dalyvavo 
visi trys Romoje reziduojantys 
ambasadoriai: ambasadorius prie 
šv.Sosto ir Maltos Ordino Kazys 
Lozoraitis, ambasadorius Italijoje 
Romanas Podagėlis ir nuolatinis 

©
LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1996/97 Winter schedule 
Effective from 28th October

* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Standard arrival and departure times:
* TE 452 dcp. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dcp. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

* AIRCRAFT' BOEING 737 
with business and economy seating

LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323 
Fax 0181 745 7346

atstovas Jungtinių Tautų maisto ir 
žemės ūkio organizacijoje FAO 
ambasadorius Algirdas Žemaitis.

Pagrindinę kalbą pasakė Kazys 
Lozoraitis, paminėdamas sunkias 
atsikūrimo dienas 1918 metais ir 
palygindamas jas su dabar po ilgų 
metų vėl atkurtos nepriklausomybės 
atstatymu.

Italijos parlamentas paremia 
Lietuvos Europos narystę

Italijos parlamento žemieji rūmai 
ratifikavo Lietuvos Europos sutartį 
dėl asocijuotos narystės. Italijos žinių 
agentūra praneša, kad dokumentas 
buvo ratifikuotas didele balsų 
dauguma.

Balsavime prieš Lietuvos 
Europos sutartį balsavo tik du italų 
parlamentarai, o susilaikė 28 Šiaurės 
Lygos deputatai.

Agentūrų pranešimuose taip pat 
nurodoma, kad Lietuvos ambasa
dorius Italijoje Romanas Podagėlis 
ketvirtadienį /20.2/ buvo priimtas 
Italijos Senato pirmininko Nicola 
Mancino. Žemųjų parlamento rūmų 
patvirtintą įstatymo projektą dėl 
Lietuvos asocijuotos narystes 
Europos Sąjungoje artimiausiu laiku 
svarstys Italijos Senatas. /Vatik. rad./ 

★ ★ ★

Lietuva ir Estija ratifikavo 
Tarptautinę konvenciją, suteikiančią 
teisę j Vakarus bėgantiems prašyti 
prieglobsčio Baltijos kraštuose ir jie 
nebus verčiami tęsti savo keliones.

j 3

į

-

1
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Vokiškos pabiros iš Vokietijos rašo K. Baronas
Su numatoma Vokietijoje pajamų 

mokesčių reforma, nukentės Katalikų 
ir Evangelikų Bendrijos, nes jau 
pereitais metais jos neteko 500 mln. 
markių - apie 320 mln. dol.

Be abejo, "E.L." skaitytojai 
paklaus - ką bendro turi pajamų 
mokestis ir Bendrijos pajamos? 
Trumpai atsakysiu.

Kiekvienam katalikui ar 
evangelikui darbdavys iš pajamų 
mokesčio ima 8% - 9% (priklauso 
nuo krašto) ir gautą sumą iš bruto 
atlyginimo persiunčia vyskupijai. 
Mažas pavyzdys: mėnesinis pajamų 
mokestis yra 500 markių, tad 
darbdavys automatiškai vyskupijai 
perveda 40-45 markes ir, kaip 
minėjau, jas atskaito nuo bruto 
atlyginimo ir tuo pačiu, 
sumažindamas algą. Išstojimas iš 
Bendrijos turi būti patvirtintas notaro 
ar advokato, atiduodant pareiškimą 
darbdaviui.

Taigi, sumažinus pajamų 
mokestį, sumažės ir Bendrijos 
pajamos. Apskaičiuojama, kad 
Katalikų ir Evangelikų Bendrijos 
neteksiančios 2 milijardų markių! 
Vyskupai jau dabar stato klausimą: 
nuo ko pradėti taupymą? Gal 
valdyboje, pas dvasiškius, 
sumažinant algas (klebono 
atlyginimas apie 2.5 tuksi, dol) 
socialinėje globoje?

Sunkiai išsprendžiamas 
klausimas, kadangi pav. Bendrijų 
pajamos 1992 m. siekė virš 17 
milijardų markių (apie 11 milijardų 
dol.). Didžiausios išlaidos randomos 
administracijoje, t.y. parapijų 
išlaikyme, kandangi jos siekia 70- 
80% visų pajamų. Tiesa, kiek 
geresnėje padėtyje yra katalikiškos 
Bavarijos Miuncheno ir Freisingo 
arkivysk.. kadangi jose pereitais 
metais įplaukos sumažėjo tik 10 milj. 
m., tačiau stipriau paliesdamos 
Ruhro kraštą, kuriame Katalikų 
Bendrija neteko 27 milj. m. Ne 
geresnė padėtis Miunsterio 
vyskupijoje. Joje nustota 15 mil.

Tačiau sunkiausia padėtis yra 
Berlyno-Brandenburgo Evangelikų 
Bendrijoje, nustojant net 60 milj. m. 
pajamų. Čia numatoma sumažinti 
tarnautojų skaičių, o gal net ir vaikų 
darželių. Panaši padėtis Hamburge, 
kuriame randami net bedarbiai 
evangelikai kunigai, kartais 
pasidalinant mėnesinį atlyginimą tarp 

jaunesnio ir vyresnio kunigo.
Kodėl toks didelis atšalimas nuo 

katalikų ir Evangelikų Bendrijų?
Be abejo, kraštiečiai prisimena 

pokarinius laikus, kada bažnyčios 
buvo perpildytos katalikais ir 
evangelikais, kada procesijos 
eisenoje miesto gatvėse dalyvavo 
tūkstančiai tikinčiųjų. Šiandieną? 
Šiandieną Mišias išklauso tik 15-20% 
katalikų (tiek pat dalyvauja tarybos 
rinkimuose), kurių 98% . sudaro 
žilagalviai. Keistai jie jaučiasi pav. 
klausydami Mainco vysk. Karolio 
Lehmano valandos ilgio laišką 
abortų klausimu, kadangi bažnyčioje 
matomos žilagalvės senutės ...

Parapijos stengiasi, jos mėgina j 
organizacinį gyvenimą įtraukti 
jaunimą. Mišių patarnautojais 
berniukus ir mergaites, pritaikant 
Mišias šių dienų jaunimo "skoniui", 
giedant giesmes prie gitarų ar būgnų 
garsų, rengiant vasaros stovyklas ir 
t.t. Bet tas yra tik lašas ant karšto 
akmens, nes pav. Pelenų Dieną 
mano parapijos bažnyčioje mačiau 
tik tris suolus, užimtus jaunimo. Kur 
kiti? Greičiausia jie jautėsi nuvargę 
nuo "fašingų" pasilinksminimų.

Sunkiai sprendžiamas to 
"atšalimo" nuo Bendrijų klausimas, 
kartais nurodant mišrias šeimas, 
ekonominį gyvenimą (aukšti įnašai 
Katalikų ir Evangelikų bendrijoms), 
irgi, tikėjimas jau ne "madoje", 
įsirašant j kokią nors sektą, kuri yra 
"gyvenimiškesnė". "moderniškesnė", 
pateisinant lytinį klausimą jaunimo 
tarpe, persiskyrimą ir t.t. Platus 
klausimas. kurį vokiečiai 
neišsprendžia svarstybose.

Didžiausi kelionų mėgėjai 
Europoje, o gal net ir visame 
pasaulyje yra vokiečiai. Manding, 
bloga ekonominė padėtis (virš 4,7 
milj. bedarbių) privertė ir vokiečius 
suspausti diržus, atsisakant atostogų 
svetimuose kraštuose, nors dar 1996 
m. 52% vokiečių keliavo į užsienio 
valstybes.

Kaip minėjau, ekonominė 
padėtis suvaržė keliones, nes 
apskaičiuojama, kad tik kas ketvirtas 
vokietis atostogaus tris savaites 
užsienyje, kai tuo tarpu 1995 m. jų 
buvo net 30%.

Užsienyje atostogas praleisti 
numato 75%, kurių 13% tenka 

Ispanijai, Austrijai ir Italijai - 8%. 
Graikijai - 6%, Turkijai - 5% , 
Skandinavijai bei Prancūzijai - 4%.

★ * *

Š.m. vasario mėn. 11 d. 
amerikiečių daliniai, nakties metu, vėl 
įkėlė koją į Tiuringijos Heldburg 
miestelį.

Manding, 1945 m. taip pat ir 
birželio mėn. j liepos mėn. 1 d. 
amerikiečių daliniai staiga apleido jų 
užimtus Tiuringijos ir saksonijos 
kraštus, kuriuos tuoj pat okupavo 
raudonoji armija. Kuo buvo atlyginti 
amerikiečiai? Tik vakarine Berlyno 
dalimi.

Staigus amerikiečių pasitrau
kimas sukėlė didžiausią paniką ir 
baimę ne tik lietuvių, latvių, estų 
tarpe, bet taip pat ir vokiečių 
pabėgėlių. Traukdami vežimėlius ar 
pėsčia jie bėgo į amerikiečių zoną. 
Tiesa, JAV kariai daug padėjo 
pabėgėliams bei ligoninėse 
gulintiems kariams. Jų tarpe buvo 
18-metis būsimas Vokietijos 
ministeris grafas Lambsdorf (jo 
gimines šaknys siekia Latviją ir 
Estiją). Amerikiečiai sužinoję, kad jis 
yra kilmingos giminės reiškė 
nusistebėjimą sakydami "blue blood" 
- that's bad". Mat amerikiečiai 
galvojo, kad jis turi mėlyną kraują, 
nesuprasdami, kad vokiečiai 
"mėlynkraujais" vadina aukštos 
kilmės atstovus. Taip pat ir buvęs 
užs.reik. min. H. D. Genšer buvo 
likęs hallėje, tačiau po septynių metų 
pabėgo į vakarus. Ar visiems 
lietuviams pavyko pasitraukti iš 
Tiuringijos - atsakymas būtų 
neigiamas.

Skautiškuoju keliu
Šiais metais pirmieji skautiškos 

idėjos kasmetiniai ir dosnieji skautų 
rėmėjai atskubėjo su auka 
skautiškai veiklai ir stovyklai::

Derbyje gyvenanti pensininkė 
Vl.Šližienė - 30.00 sv.,(30 svarų 
"Budėkime").
Mansfielde gyvenantis Jonas 

Dainoras - 10.00 sv.
Gerbiamiems rėmėjams širdingai 

dėkoju!
v.s. J.Maslauskas
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6 Europos Lietuvis Nr.5

Užpirkti nauji Lietuvių namai Londone
Pardavus buvusius Lietuvių namus Londone, Lietuvių bendruomenėje 

įsižiebė ginčai ir aistros, kaltinimai dabartinei DBLS ir Lietuvių Namų 
Bendrovės valdybai ir paskiriems valdybos nariams.

Charakteringa buvo tai, kad daugumoje tie, kurie liejo "krokodilo" ašaras 
dėl buvusių Lietuvių namų pardavimo, buvo priešingi naujų Namų pirkimui. 
Manau neklystu sakydamas, kad mūsų lietuvių bendruomenės istorijoje 1996 
metai buvo nesantaikos metai. Esant tokiai padėčiai, po atsistatydinimo iš 
valdybos dviems jos nariams, nelengva buvo normaliai dirbti penkiems, 
likusiems valdyboje.

Nors priešininkai buvo pasiryžę suardyti šią valdybą ir jos paskirus narius, 
panaudodami atvirą melą ir keldami intrigas mūsų visuomenėje. Bet likę 
valdyboje nariai nepakriko. Laikėsi vieningai principiniuose klausimuose ir tuo 
pačiu laikėsi vienos nuomonės naujų Lietuvių namų pirkimo klausimu, kad kiti 

" Lietuvių namai yra būtini mums Londone. Tik dar labiau pasidarė aišku, kokią 
didelę spragą mes dabar jaučiame praradę senuosius Lietuvių namus. Be 
centro Londone nebus galima atlikti tų uždavinių, kuriuos uždeda išeivijai 
mūsų tauta. Tik turėdami apsijungusią ir suvienytą mūsų išeiviją po Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos (DBLS) vėliava ir centrą Londone, galėsime 
užgarantuoti mūsų sėkmingą veiklą ateičiai ir neturėsime gėdos prieš mūsų 
tautą.

Po ilgo ieškojimo ir daug nesėkmės namus surasti, galų gale mums 
pavyko surasti, ir jau užpirkome. Namai yra vakarų Londone, 17 Freeland 
Rd.,Ealing, London, W5, prie North Circular Road, prie Ealing Common. 
Transportas: yra dvi požeminio linijos: Piccadilly ir Central Line.

Namas turi viešbučio naudojimo teises (buvusieji Lietuvių namai neturėjo). 
Yra 21 kambarys, erdvi salė, valgykla, virtuvė ir tualetai, mašinoms pastatyti 
aikštelė priekyje ir sodas užpakalyje namo. Name buvo vykdomas kapitalinis 
remontas, bet kitam panaudojimui. Todėl, mes nupirkę turėsime baigti 
remonto darbus ir pritaikytrmūsų panaudojimui. Bus viskas naujai padaryta, 
nauji baidai, nauji kilimai. Dušai ir tualetai daugumoje miegamuosiuose 
kambariuose. Tai bus viešbutis su vidurinio standarto patogumais. Lauksime 
klientų iš Lietuvos.

Kaina be užbaigimo remonto - 475.000 sv. Formalus atidarymas 
numatomas per metinį DBLS/LNB-ės suvažiavimą, numatytą gegužės 17 
dieną. Galutinė data valdybos bus paskelbta vėliau. Už likusius pinigus 
pertvarkysime Sodybą ir dalis turės būti palikta rezerve - banke.

K.Tamošiūnas, pirmininkas 1997 m.vasario 28 d.
Lietuvių Namų bendrovė

Reikalingas vedėjas
Naujiems Lietuvių namams Londone reikalingas vedėjas.
Gali būti vedusi porelė - be šeimos.

Sąlygos:
a/turi laisvai mokėti lietuvių / anglų kalbas
b/turi turėti viešbučio administravimo ir 
kulinarinių kursų pažymėjimą

Priimant bus kreipiamas dėmesys į turėjimą ilgos patirties 
viešbučio administravime.
Namas bus naudojamas kaipo viešbutis su 14 miegamųjų 
kambarių ir tikimasi gauti baro naudojimo leidimą.
Geras atlyginimas.

Rašyti: Lietuvių Namų Bendrovė, Headley Park Club, R2,
Picketts Hill, nr.Bordon, Hants, RU35 8TE.

Lietuvių Namų bendrovė
K.Tamošiūnas

1997.3.1

Laiškai
Ir atsitik tu man, kad šimet 

Vasario 16-tos šventė ir buvo kaip tik 
16-ta vasario. Taip tikrai retai! 
atsitinka, tad ta diena turėtų būti 
malonesnė. Bet ar taip buvo?

Žvelgiu j visus susirinkusius ir 
tiek mažai pažįstamų veidų. Tad ir 
klausiu savęs: ponai, gal koks maras 
Londono lietuvių tarpe praūžė ir tik 
aš vienas nieko nežinau? Bet apie 
masines laidotuves niekas nerašė. 
Tai kur gi mes visi išsivaikščiojome, 
kad jau ir j savo brangiausią šventę 
ateiti nebenorime.

Prisimenu, kai atvažiavau j 
Angliją prieš .penkiolika metų, aš 
pirmą kartą giedojau Lietuvos Himną 
ir mačiau gyvą, tikrą trispalvę per 16 
vasario. Koks man tada buvo 
nepamirštamas įspūdis.

Šiandieną skamba aukštos 
klasės klasikinė muzika, apie kurią 
net nedrįsčiau ištarti žodžio. Tik 
noriu paklausti štai ką: o mus, mūsų 
šokius ir muziką ar kas nors beprisi
mena? Mes, kartais ir kreivi ir šleivi ir 
neįvaizdyvūs. ir ne su labai jau 
darniais balsais, bet šokdavom ir 
dainuodavom, nes tai buvo mūsų 
švente ir mes tą šventę šventėm.

Mes ir mūsų liūdnos, šventiškos 
ir didingos dainos.

Taip. Kas be' ko. Šventės 
tebešvenčiamos. tik. atrodė, kad be 
mūsų. Bet staiga, programos pabai
goje. lyg saulės spindulėlis nevilties 
karalystėje išėjo Vida Gasperienė su 
keliais bendraminčiais ir... užgrojo ir 
uždainavo - kad net akys atšviesėjo. 
Tai gal dar ne viskas prarasta. Gal 
dar rasim jėgų, kaip sako žemaičiai, 
bent paskutiniam pasispardymui?

Tiek daug gražaus jaunimo iš 
Lietuvos. Ne visi jie yra tokie, kaip 
kai kas linkęs nupasakoti. Ar viską 
padarėme, kad patys geriausi 
įsijungtų j mūsų gretas? Taigi kad 
ne. Kur gi tos mūsų gretos? Ar jums 
neatrodo, ponai, kad "palaidojome" 
save genetiniai per anksti. Kad 
paskendome tokiam šlykščiam 
smulkmenų ir rietenų klane, kad 
takelio j santarvę neberandame. 
Giliai širdy visiems dėl to gėda, tad ir 
pūpsom kas sau j kertę įlindę.

Todėl kviečiu visus grįžti j mūsų 
šventes, sutelkti jėgas, kad mes ir 
mūsų tautinės šventės niekad 
neišsivaikščiotų skirtingais keliais.

Algis Šveikauskas
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BRADFORD AS
Š.m. kovo 23 d. Bradford© 

DBLS skyrius šaukia metinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks "Vytis" klubo 
patalpose 3 vai po pietų.

Dienotvarkėje skyriaus 
reikalai, skyriaus valdybos, revizijos 
komisijos ir atstovo j visuotinį 
DBLS/LNB suvažiavimą rinkimai. 
Kvorumui nesusirinkus, po valandos 
susirinkimas bus pravestas, neatsi
žvelgiant į susirinkusiųjų skaičių.

Skyriaus valdyba 
DERBY
Vasario 16 minėjimas

Vasario 16-osios paminėjimas 
prasidėjo išvakaryje, vasario 15 d. šv. 
Mišiomis už Tėvynės žuvusiuosius, 
kurias atnašavo kun.S.Matulis, MIC.

Minint nepriklausomybės atgavi
mo 79-jų metų sukaktį ir Kovo 11. 
prie Derby Rotušės plevėsavo tautos 
simbolis - Lietuvos trispalvė.

Derby DBLS pirm J.Levinskas, 
įžanginiu žodžiu atidarė minėjimą, 
dėkodamas nariams už dalyvavimą 
minėjime ir bendrai skyriaus veikloje, 
įrodant, kad širdyse plaka Tėvynės 
meilė ir ištikimybė gimtajam kraštui.

J.Maslauskas, pakviestas žodžiui, 
priminė, kad visą išeivijos gyvenimą 
kas metai minėjome tautines ir 
valstybines šventes, jungdamiesi su 
mūsų tauta. Kartu prisimename Kovo 
11, kai po 50 okupacijos metų tautos 
dvasiai nepalūžus vėl išaušo 
nepriklausomybės aušra. Minėdami 
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją su 
atodūsiu lenkiame galvas, už kritusiųjų 
vardus, užjausdami jų šeimas, 
partizanus, tremtinius, seses ir brolius.

Mes gyvenusieji laisvėje, vykdy
kime kritusiųjų kovos dvasią - darnų 
sugyvenimą, ištiesdami vienas kitam 
ranką, parodydami meilę ir 
solidarumą.

Minėjimas oficialiai baigtas 
Tautos Himnu.

Po minėjimo ir trumpos 
pertraukos įvyko skyriaus narių 
metinis susirinkimas. Į prezidiumą 
pakviesti J.Levinskas pirmininkauti, 
J.Maslauskas sekretoriauti. Priėmus 
darbotvarkę, skyriaus pirm. J.Levins
kas plačiai apibūdino skyriaus veiklą, 
ruoštus Vasario 16, birželio trėmimų, 
Tautos šventės minėjimus, Motinos 
pagerbimą ir kitą. Skyriaus atstovai 
dalyvavo DBLS-os ir Tarybos 
suvažiavimuose..

Revizijos komisijos sekr. 
G.Zinkuvienė pranešė, kad knygos ir 
kasa yra vedamos gerai. Skyriaus kasą 

papildo narių mokestis ir loterijų 
likučiai. Paskaityta padėka iš Vilniaus 
Jėzuitų gimnazijos direktoriaus kun. 
A. Gražulio, S J, už narių aukas ir 
pasiųstus paketus.

Suvažiavimo pageidavimu valdyba 
palikta ta pati: J.Levinskas - pirm., 
J.Maslauskas - vicepirm., A.Tirevičius 
- sekr., B.Levinskienė - iždininkė. 
Revizijos komisija: Br.Jakšys, 
G.Zinkuvienė ir M.Žemaitis. Atstovas 
į metinį DBLS ir LNB suvažiavimą - 
J.Maslauskas.

Stipriai pasisakyta, kad mažai 
duodama informacijos apie Centro 
valdybos veiklą, planus, apie Lietuvių 
namų pirkimo reikalą. Buvo paskai
tytas DBLS-gos siųstas aplinkraštis, 
kuriame atsispindėjo visa informacija. 
Pageidaujama, kad per "E.L." tankiau 
pasirodytų CV su informacija, kadangi 
nariai negauna aplinkraščių.

Narių pageidaujama šeimos 
ratelyje paminėti 50-čio sukaktį į 
atvykimo į šį kraštą.

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti, kaip ir visuomet, 
A.M.Tirevičių paruoštais užkandžiais 
ir kavute. Ačiū jiems. Vėliau jų 
seklyčioje sk.valdyba turėjo pasitarimą. 
Nutarta 50-tiems metų sukaktį 
atžymėti birželio 8 d. ukrainiečių 
klubo patalpose, (jeigu gausime 
patalpas).

J.Maslauskas

BRADFORDAS
Š.m.vasario mėn. 16 d., sekmadie

nį, Bradfordo ir apylinkės lietuviai 
susirinko "Vytis" klubo patalpose 
paminėti VASARIO 16-OSIOS.

Tikėtasi didesnio skaičiaus, bet 
sutrukdė lietingas oras ir gripo 
epidemija, kuri, be abejo, palietė ir 
mūsų bendruomenę. Prisimenant iš 
praeities, svarbūs minėjimai buvo 
gausiai lankomi, norint kolektyviai 
prisiminti ir pagerbti tuos, kurie 
atidavė savo brangiausią turtą - 
gyvybę, kad Lietuva būtų laisva.. Buvo 
svečių iš Notinghamo ir Mančesterio.

Minėjimo atidarė A. Gerdžiūnas 
DBLS-os Bradfordo sk. ir klubo vardu 
pasveikinęs susirinkusius ir padėko
damas, kad nepabūgo atvykti, atlikti 
pareigą. Po to pakvietė K.Kaktavičių 
dienos paskaitai.

Paskaitoje išryškinami tik 
gyvybiškai svarbūs istorijos fragmentai. 
Pradžioje prisiminta Vasario 16-osios 
ypatinga reikšmė dvidešimto amžiaus 
Lietuvosvalstybingumui. Kaip kiekvie
nas iš mūsų turi būti ir visada išlikti 
tautos bei valstybės nariu, jos dalimi.

Neatsižvelgiant, kad pasaulyje mūsų 
nedaug ir kad Lietuva maža valstybė, 
tačiau mūsų tautos ir valstybės siekiai 
yra dideli ir autentiški..

"Nėra tokio dalyko kaip mažas 
kraštas, tautos didybė jau nespren
džiama pagal žmonių skaičių, kaip kad 
žmogaus vertė nenustatoma pagal jo 
ūgį" taip rašė mažas tautas užtardamas 
devyniolikto amžiaus žymus prancūzų 
rašytojas ir poetas Victor Hugo.

Klausytojams buvo priminta Min
daugo jungtinės valstybės laikai iki 
Gediminaičių dinastijos pabaigos. 
Kaip išryškėjo dabartinė mūsų tautos 
samprata ir pasirinkimas būti nepri
klausoma valstybe. Kūrimosi vargai ir 
vėl jos praradimas Lietuvos žmonės 
skaudžiai pergyveno. Okupantų replė
se tauta neteko tūkstančių sūnų ir 
dukrų, o tūkstančiai žiauriausiu būdu 
ištremti iš savo krašto mirė kankinių 
mirtimi Sibiro taigose. Po ilgų 
okupacijos metų darbšti tauta nepra
rado vilties siekti nepriklausomybės, 
organizavo demonstracijas, jungėsi j 
Sąjūdį.

Daug padėjo poeto Gintauto 
Iešmanto žodžiai: "Ko vertas 
gyvenimas, laisvės neturint? Dabar 
arba niekad! Mūs ginklas tiesa. 
Liepsnotom krūtinėm sustokim į būrį. 
Kova - žygio takas, o meilė - šviesa".

Tylos minute pagerbti žuvusieji 
kovos lauke ir mirusieji Sibiro 
koncentracijos stovyklose.

Džiugu, kad Lietuvoje žmonės 
išsirinko į valdžią tuos, su kuriais dir
bo kartu nepriklausomybės atkūrimo 
laikotarpyje. Trokštame ir kartu 
esame įsitikinę, kad tauta su nauja 
vyriausybe priešakyje sieks gyventi ir 
dirbti kaip mus visus yra įpareigojęs 
dr.Vincas Kudirka Tautos Himne.

Antra paskaitos dalis buvo anglų 
kalba.

Toliau programoje skaitė 
eilėraščius: lietuvaitė iš Notinghamo, 
I. Gerdžiūnienė, V. Gurevičius ir 
P.Pucevičius. Julie Horwill akordeonu 
akomponuojant buvo sudainuota 
lietuviškų dainelių.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
"Vytis" klubo pirm. V. Gurevičius 

padėkojo už paskaitą ir visiems 
prisidėjusiems prie minėjimo 
programos, o I.Gerdžiūnienei ir 
padėjėjoms už užkandžių parengimą. 
Maloniai pakvietė susirinkusius 
pasivaišinti. ICKaktavičius

(dėl vietos stokos kiti Vasario 16 
aprašymai tilps sekančiam "E.L".numeryje)
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

J.Beinortus 10.00 sv.
P.Mulerickas 5.00 sv.
R.Sakalauskas 5.00 sv.
M.Klumbienė 5.00 sv.
A.Gudelis 5.00 sv.

LONDONAS
Britų-lietuvių vaikų fondas 
Aukos
A+A Anthony Lewis visada visa 
širdimi rėmė ir su noru padėjo vaikų 
fondo veiklai. Jo sūnus Keith su savo 
muzikantų grupe ’’Roadhouse” tėvo 
atminimui suruošė rytų Londone 
labdaros vakarą. Anglai gausiai 
dalyvavo. Vakaras buvo linksmas ir 
pelningas.
Visas pelnas buvo paaukotas Vaikų 
fondui, t.y. 773.00 sv.
T~>_— J_____ „„t-,.- - -

OUlillKlVd

Londono svetainėje 26.00 sv. 
V.Keris, Ealing 25.00 sv.

Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja už šias aukas.
Aukas prašome siųsti:
British-Lithuanian Childrens Fund, 
21 The Oval, Hackney Road, London 
E2 9DT. Tel: 579 4657

Lietuvių švento Kazimiero klubas
Š.m. sausio mėnesio 31 d. klubo 

sekretorė F.Senkuvienė Thames 
Magistrates Court apgynė klubo 
prašymą gauti leidimą.

Leidimas gautas dešimčiai metų, iki 
2007 metų sausio 31 d.

MANČESTERIS
Vasario 16 ir kovo 11 d. minėjimas

Vasario 15 d. DBLS Mančesterio 
skyrius M. lietuvių klube surengė 
Vasario 16 ir Kovo 11 d. minėjimą, 
kuriame dalyvavo vietos ir apylinkės 
lietuviai, ir viena studentė Dalia iš 
Lietuvos, atvykusi j Mančesterio 
universitetą studijuoti biologijos. Šį 
kartą minėjime dalyvavo daugiau 
žmonių. Minėjimą atidarė, pravedė ir 
tarė įžanginį žodį klubo vicepirm. 
H. Vaineikis Paskaitai pakvietė
A.Podvoiskį, kuris vaizdžiai nusakė 
aplinkybes ir priežastis, kurios privedė

prie Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 1918 ir 1990 m.,
nepriklausomą gyvenimą ir siekius.

Meninėje dalyje V.Bernatavičius ir 
A.Bruzgys paskaitė eilėraščių. 
Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos Himną.

Po minėjimo rengėjai visus 
pavaišino užkandžiais. Visi 
pabendravo ir puikioje nuotaikoje 
praleido likusį vakaro laiką.

A.P-kis
Trys gimtadieniai

Vasario 10 d. Hn.Vaineikis, 72 m., 
Al.Remeikis 71 m. ir June Meyers 
M. lietuvių klube surengė šauni) 
gimtadienių balių. Dalyvavo būrys 
artimų ir pažįstamų. Vaišių stalą 
palaimino kan. V.Kamaitis.

Juos sveikino klubo pirm. 
A.Podvoiskis ir įteikė visų pasirašytas 
sveikinimo korteles. Visi sugiedojo 
jiems lietuviškai ir angliškai Ilgiausių 
Metų ir pakėlė taures už jų sveikatą. 
Dąr angliškai žodį tarė ir keletą 
anekdotų pasakė H.Vaineikis.

Linksmas gimtadienių pobūvis 
nusitęsė iki vėlaus laiko.

Ilgiausių melų! A.P-kis

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares 

to Vilnius
from Heathrow
Lithuanian Airlines (price reduction for OAPs) £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 compulsory)

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

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

WOLVERHAMPTON AS
Skyriaus susirinkimas

Šių metų kovo mėn. 15 dieną, 2 
valandą "Fistral" McBean Road, 
(A.Petkevičiaus rezidencijoje) 
Wolverhamptone skyrius šaukia meti
nį- visuotinį susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija ir atstovas į DBLS 
suvažiavimą.

Visus skyriaus narius ir 
prijaučiančius prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

NOTTINGHAM AS
Susirinkimas

Nottinghamo skyriaus valdyba 1997 
m. kovo 15 d. šaukia metinį skyriaus 
susirinkimą, kuris įvyks latvių klube, 
1A S t and h ill Rd., Carlton, 
Nottingham, 5 vai. vakaro.

Darbotvarkėje skyriaus reikalai, 
sk.valdybos, revizijos komisijos ir 
atstovo į DBLS suvažiavimą rinkimai. 
Kvorumui nesusirinkus, už valandos 
susirinkimas bus pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusiųjų skaičių.

Skyriaus valdyba ,
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