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E.L.direktoriaus pranešimas
Noriu dar kartą priminti visiems 

prenumeratoriams, kurie dar nėra 
apsimokėję už 1997 m., kad nedary
sime tokių klaidų kaip pernai, 
siųsdami laikraštį 9 mėnesius, 
tikėdamiesi, kad skaitytojai apsimokės, 
ir tik vėliau turėjome siuntinėjimą 
nutraukti. Todėl šiais metais įspėjame 
visus prenumeratorius, tiek 
Britanijoje, tiek užsienyje, kad, 
nesulaukę prenumeratos mokesčio iki 
š.m. balandžio 6 d., laikraščio 
siuntinėjimą nutrauksime.

Visus E.L. liečiančius mokesčius 
prašau siųsti man, o ne redaktoriui, 
kuris ir taip turi daug darbo ir vis vien 
persiunčia man. Tai sudaro 
bereikalingo darbo bei išlaidų.

Tuo pačiu primenu, kad, reikalui 
esant, skambinti man, tel.: 01420 
472584 arba faksu 01420 472259.

Prenumeratos ir kitus mokesčius 
siųsti Sodybos adresu: J.Levinskas, 
Head’y Par5’ (R2\ Pickett's Hill, 
Nr.Bordon, Hants, GU35 8TE.

J.Levinskas, E.L.direktorius

Išeivijoje gyvenantys lietu
viai susilauks informacijos 
centro

Šią savaitę Vilniuje posėdžiavę 
JAV lietuvių bendruomenės ir 
Lietuvos Seimo atstovų komisijos 
nariai mano, kad netrukus Vilniuje 
bus atidarytas užsienio lietuviams 
informacijos centras, kuris teiks 
informaciją į Lietuvą norintiems grįžti 
ir įsikurti tautiiejų pusių bendravimo 
naudingumąečiams.

Šio ab iškėlė Seimo pirmininko 
pavaduotojas Feliksas Palubinskas. 
Pasak jo, užsienyje gyvenanti lietuviai, 
ypač JAV, gali daug prisidėti Lietuvai 
siekiant NATO narystės.

JAV lietuvių atstovai sakė, kad 
sieks tvirtinti kultūrinius ryšius ir 
švietimo reikalus.

Seimas nesutinka su 
Prezidento veto

Praėjusią savaitę Seimas atmetė 
Prezidento pasiūlymą, kad Genera
linio prokurorą Seimui siūlytų 
Lietuvos Aukščiausio teismo 

pirmininkas. Seimo prokuratūros 
įstatymo pataisose numatyta, kad 
Generalinį prokurorą septiniems 
metams skiria ir atleidžia Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Tas Prezidento veto atmetimas, 
žinoma, nepatenkino Prezidento ir 
buvusiems jo frakcijos narių 
.* * * Tačiau paskutiniu laiku 
padaryta gyventojų apklausa ("L. R." 
12.3.97) skelbia, kad visuomenė vis tik 
palaiko Prezidentą. Jeigu šiuo laiku 
įvyktų balsavimas dabartinis Prezi
dentas surinktų 31 proc. balsų, antrą 
vietą užimtų JAV lietuvis Valdas 
AdavJrss su 22 p/cv. balsų, o Vytau
tui Landsbergiui tektų tik trečioji 
vieta. Toliau seka Seimo centro frakci
jos - Egidijus Biečkauskas, Premjeras 
Gediminas Vagnorius bei Lietuvos 
centro sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas.

Išeivijos lietuvis Lietuvos 
ministrų kabinete

Romas Kilikauskas, 1936 metais 
gimęs Jurbarke, š.m. kovo mėn. 8 d. 
Ministro Pirmininko G. Vagnoriaus 
paskirtas Vidaus reikalų viceministru.

JAV lietuvis, atsargos pulkininkas 
R.Kilikauskas (60 m.) yra baigęs JAV. 
Jungtinių pajėgų bendro štabo, Oro 
pajėgų vyriausiąją, Oro pajėgų štabo ir 
valdymo bei Kariuomenės žvalgybos 
akademijas. Jis ilgus metus tarnavo 
JAV aviacijos žvalgyboje ir garsiajame 
Pentagone.

1992 m. išėjęs į atsargą, 
pulkininkas grįžo į Lietuvą ir dirbo 
JAV ambasadoje konsultantu.

Praėjusių metų pabaigoje 
Premjeras G. Vagnorius paskyrė 
pirmuoju viceministru teisininką Julių 
Adomaitį, o penktadienį (14.3.97) 
savo potvarkiu paskyrė dar vieną 
viceministrą Juozą Gaudutį, kuris bus 
atsakingas už Mokesčių policijos darbą.

Nusikaltimai muitinėse
Ketvirtadienį, 13.3.97., kalbėdamas 

spaudos konferencijoje Ministras 
Pirmininkas Gediminas Vagnorius 
pareiškė, kad piktnaudžiavimai muiti
nėse , ypač tose kurios skirtos kovoti 
su kontrabanda, prašoko vaizduotę. 
Sakė turintis sąrašą asmenų, kurie 
įsipainioję į nusikaltamą veiklą, jų 
tarpe yra ir vieno Seimo nario 
pavardė. Premjeras mano, kad 
muitinės buvo bjauriai suaorganizuo- 
tos, todėl bus panaikinti kai kurie 
padaliniai. Nuo gegužės 1 d. 
uždaromas Muitinės departamento 
Kovos su kontrabanda skyrius ir kiti.

Perorganizavimo metu bus atleisti 
94 tarnautojai. Per pirmuosius šių 
metų mėnesius jau atleisti 39 
tarnautojai, darbus prarado ir trys 
Muitinės departamento direktoriaus 
pavaduotojai, o 55 nubausti.

Lietuva aplenkė kitas 
Baltijos valstybes

Antraštė graži, bet nėra kuo 
pasigirdi. Nusikaltimų augimas 
Lietuvoje per pirmus šių metų 
mėnesius pralenkė Latvija ir Estiją.

Per šį laikotarpį Lietuvoje 
užregistruota 11,200 nusikaltimų, 
prašokant 19 proc. tą patį laikotarpį 
praėjusiais metais. Kai tuo tarpu 
Latvijoje nusikaltimai sumažėjo 7.8 
proc., nors Estijoje ir truputį pakilo 
7.8 proc.

Naujokai į kariuomenę
Šiemet į kariuomenę bus pašaukti 

6 tūkst. naujokų. Iki šiol į būtiną 
tarnybą buvo šaukiami du kartus į 
metus - pavasarį ir rudenį. Nuo 1997 
metų tai bus daroma kartą per metus.

Į karinę tarnybą šaukiami 
jaunuoliai, sukakę 19 metų ir kiti iki 
to laiko neatlikę būtinos karo 
tarnybos.
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Skolos, paskolos, bankai ir teismai
Visi džiaugiamės, kad pavasaris netoli. Ir dienos 

pasidarė ilgesnės, ir saulė šilčiau pašviečia. Rimtai 
kalbant, dažnai, labai dažnai, vis tiek malonu, kad gali 
atsisėsti prie savo pečiaus ar prisiglausti prie šilto 
radiatoriaus.

Lietuvoje tačiau nėra taip paprasta. Kaime 
gyvendamas, galbūt gali užmesti keletą malkų ant savo 
namo židinio ir šildytis. Tačiau gyvenant miesto bute, 
kuris yra dideliame pastate, gyvenimas nėra toks lengvas.

Susirašinėdami su mieste gyvenančiais tautiečiais 
dažnai girdime, kai rudenį jie pasiskundžia, kad nors jau 
šalta, šiluma jų bute dar nejjungta. Arba pavasarį, kai dar 
oras nėra atšilęs, šiluma jau išjungta ir butuose reikia 
drebėti.

Mums, gyvenantiems išeivijoje, tai yra keista, bet 
Lietuvoje, iš sovietų paveldėta tvarka, tai yra paprastas 
dalykas. Daugiabučiame name vienam butui išjungti ar 
įjungti karštą vandenį neįmanoma, nes name yra tik 
bendras šilumos įjungimas. Taigi kontroliuoti negali. Tavo 
gerbūvis yra kitų rankose. Tokie namai ( o miestuose jie 
beveik visi tokie), dėl patogumo kontroliuoti, yra sujungti 
į bendrijas, kitaip sakant į kolchozus. Trijų Vilniaus miesto 
gyvenamų namų bendrijų gyventojams jau buvo išjungtas 
karštas vanduo, nes tos trys bendrijos už paslaugas buvo 
skolingos šilumos tinklui.. Atrodo, kad šiandien mūsų 
Lietuvoje visi yra skolingi viens kitam.

Vilniuje, bendrijai Nr.414 būnant šilumos tinklui 
skolingai 616 tūkst. (!) litų, tinklas nutraukė šilumą. 
Kiekvienas buto šeimininkas moka savo šilumos, dujų ir 
elektros mokesčius atskirai. Jo gerbūvis tačiau priklauso 
nuo kitų namo butų gyventojų, 
neapsimokėjusių to mokesčio.

Sunku suprasti, kaip tokios didžiulės 
skolos gali susidaryti, bet lengva 
įsivaizduoti mokančių visus mokesčius 
bendrijų gyventojų pasipiktinimą. 
Nesuprantama kodėl jie yra baudžiami už 
kitų skolas. Jų tarpe yra ir socialiniai 
remiamų žmonių, kuriems už energetikos 
paslaugas mokėti nereikia.

Neseniai, sensacingai iš savo pareigų 
atsistatydino finansų ministras 
R.Matiliauskas, buvęs dabartinio kabineto 
jauniausias ministras. Prokuratūra labai 
greitai surado, kad, būdamas komercinio 
banko tarnautoju, R.Matiliauskas, to 
banko klestėjimo metu, už simbolines 3 
proc. palūkanas skolinosi 18 tūkst.dolerių, 
tiek pat iš to paties banko pasiskolino ir 
jo tėvas. Kredito bankas vėliau 
subankrutavo. Greičiausiai Matiliauskai 
prokuratūroje neturėjo partijos draugų, 
nes ji per porą savaičių ištyrė jų paskolų 
gavimo aplinkybes. Ta pati generalinė 
prokuratūra pateikė informaciją apie tai, 
kas dėjosi trylikoje Lietuvos bankų 1993- 
95 metais. Juose buvo švaistomos lėšos 
ir turtas, dalinamos astronominės 
paskolos ir klastojami dokumentai ("LA." 
Nr.20). Tuose bankuose, pasirodo, 
aukštieji tarnautojai galėjo išsiimti 
paskolas, mokėdami vos 3 proc.

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE 

Dėl komercinių ir privačių 
teisinių reikalų 

prašome kreiptis:

Advokatė 
VIRGINIJA JURAITĖ LLB

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG 

England 
TeL: 0181 402 9403

JURIDINĖ 
KONSULTACIJA

Henrikas Vaineikis
palūkanų ir tuos pačius pinigus investuoti j tą patį banką 
už 70 proc. palūkanų. Prokuratūra R.Matiliausko bylą 
ištyrė per porą savaičių, bet daug yra bankininkų bylų, 
kurios jau pora metų senumo, bet dar nėra užbaigtos ir 
paliktos su pastabomis, kaip "byla nebaigta", "vyksta 
revizija", "išsiųsti teisinės pagalbos prašymai" ir panašiai. 

Gal geriausias išeikvojimų pavyzdys yra mums iki šiol 
negirdėtas kažkoks p.Urka, kuris Prezidento dekretu buvo 
paskirtas Lietuvos Banko valdybos nariu (1993 m.), o 
vėliau (iki 1994 m. rugsėjo mėn.) buvo Lietuvos Akcinio 
Inovacinio banko (LAIB) tarybos narys.

Būdamas aštuonių tarp savęs susijusių įmonių 
akcininkas, jis LAIB pasiskolino 128 mln.(taip, milijonus) 
litų.

Nepagalvokime, kad p.Urka sėdi kalėjime. Nieko 
panašaus. Tardymo departamento direktorius 
J.Vasiliauskas, televizijoje užklaustas apie Urkos bylą, 
paaiškino "turėkite biskutį kankrybės". Taigi, prokuratūra 
ištyrė R.Matiliausko bylą per porą savaičių, bet LAIB 
banko byla niekaip nepajuda, po ja niekaip 
nepasikasama. Kas gi gali žinoti, gal p.Urka yra 
pasikasęs po prokuratūra ("LA." Nr.20)

Reikėtų galbūt pastebėti, kad Matiliausko atveju 
prokuratūra dar nėra susirinkusi visų faktų ir Ministras 
Pirmininkas G.Vagnorius prašė prokuratūros, kad 
Matiliausko byla būtų kruopščiai ištirta. Kol kas neaišku 
ar jis pasipelnė ar buvo kitų apgautas, o gal pats 
nukentėjo, panaudodamas šeimos pinigus. "Negalima jo 
statyti greta tų, kurie graibstė milijonus", Premjeras yra 
pasakęs (”LA."Nr.22).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos tarnyba 
išplatino dokumentą, liečiantį 
buvusį finansų ministrą. Jame 
sakoma: "Reikalaujama tirti 
padarytus nusikaltimus (pirmiau
siai valdžios pareigūnų piktnau
džiavimus). Vyriausybė nesilaikys 
sovietinei valdžiai būdingos dvejų 
standartų politikos, bet savo 
politiniams pareigūnams taikys 
daug griežtesnius negu kitiems 
asme-nims reikalavimus. 
(L.A."Nr.23).

Mes tegalime sakyti "bravo" ir 
linkėti didelio pasisekimo. 
Premjeras G.Vagnorius yra 
pabrėžęs, kad per paskutinius 
metus nebuvo ištirta nei viena 
korupcinė byla, nenubaustas nei 
vienas valstybinio turto grobsty
to jas ar sukčius.

Mes išeivijoje žinome, kad tai 
yra sovietinio režimo "vokime ir 
gerkime" palikimas.

Mes tikime, kad dabartinė 
Lietuvos Vyriausybė tuos piknau- 
džiautojus suras ir vieną po kito 
pašalins iš mūsų Tėvynės 
visuomenės.

Uždavinys didelis ir nelengvas, 
bet esame tikri, kad mūsų 
Vyriausybė jį atliks.
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SODYBA
Metinis visuotinis susirinkimas

Šis susirinkimas buvo sušauktas 1997 vasario 22 d. 
šeštadienį. Sodyboje. John Juozapavičius-Millar buvo 
išrinktas Šio susirinkimo pirmininku. Prieš pat susirinkimo 
pradžią sekretorei buvo įteikta daug prašymų įstoti j 
skyriaus narius. Nors valdyba negalėjo jų išnagrinėti, grupė 
įsiaudrinusių jaunuolių reikalavo leisti jiems susirinkime 
dalyvauti.

Įžangą sugadino įžeidinėjimai Dvasios tėvui Gerybai. Jo 
kalba buvo gana šiurkščiai nutraukta šūksmais: ’’Kalbėt 
angliškai, o ne lietuviškai”. Dvasios tėvas visada lietuvišką 
pasveikinimą pakartoja angliškai, bet dauguma iš naujai 
atėjusiųjų niekada nėra buvę skyriaus susirinkime, šito 
nežinojo ir neturėjo kantrybės išklausyti iki galo. 
Susirinkimo metu triukšmas vis didėjo. Kai kurie žmonės 
stovėjo ant kėdžių ir rėkavo.

Pasidarė nebeaišku, kas nariai, kas ne. Susirinkimo tęsti 
nebebuvo įmanoma civilizuotai ir drausmingai, todėl 
pirmininkui nebeliko nieko kito, kaip nutraukti susirinkimą 
ir paskelbti jį negaliojančiu.

Skyriaus susirinkimas bus sušauktas netrukus po 
valdybos posėdžio, kuriame bus apsvarstyti naujų narių 
įstojimo į Sodybos skyrių prašymai. Visiems nariams bus 
raštiškai pranešta susirinkimo data ir vieta.

John Juozapavičius-Millar

Metinis Sodybos skyriaus susirinkimas
Metinis Sodybos skyriaus susirinkimas įvyko 1997.2.22. 

Buvo išrinkta nauja valdyba ir tuo pačiu išrinkti atstovai į 
DBLS-os ir LNB-vės metinius suvažiavimus, kurie Įvyks 
gegužės mėnesio bėgyje. Apgailestautinai susirinkimo metu 
Įvyko nesklandumų ir iškilo ncaiškumt| susirinkimo eigos 
bei tvarkos atžvilgiu. Susirinkimui pravesti išrinktas 
pirmininkas John Millar (savo atsakomybe) sustabdė 
susirinkimą, nenustatydamas tolimesnės eigos tvarkos.

Iki šios dienos susirinkimo sekretorė nėra parašiusi 
protokolo. Kadangi beliko mažai laiko iki metinio atstovų 
suvažiavimo ir neturint visų skyriaus narių adresų, mes, 
naujai išrinkti skyriaus valdybos nariai, imame iniciatyvos 
per ’Europos Lietuvį" pranešti visiems Sodybos skyriaus 
nariams, kas įvyko neužbaigtame metiniame susirinkime ir 
paaiškinti mūsų tolimesnę eigą.

Mes, pasirašę šį laišką, konstatuojame, kad:
1. Kadangi susirinkimo eiga atitiko ir laikėsi DBLS 

Įstatuose nustaytos tvarkos (Articles of Association of the 
Lithuanian Association in Great Britain) iki susirinkimo 
uždarymo, SODYBOS skyriaus susirinkimas, kuris įvyko 
1997.2.22., iki jo uždarymo, yra teisėtas ir galiojantis.

2. Visi sprendimai ir balsavimai atlikti iki susirinkimo 
uždarymo yra teisėti ir galioja. Tarpe jų:

2.1 Visi nariai, kurie pilnai užsiregistravo, susimokėjo 
mokestį iki susirinkimo pradžios ir kurie išpildė visus 
reikalavimus DBLS įstatuose (Articles of the Association: 
Paragraph 3 and 4) yra pilni Sodybos skyriaus nariai, ir turi 
teisę balsuoti.

2.2 Naujai išrinkti Sodybos skyriaus valdybos nariai yra:
Algis Klimas, Elsa Grygelis, Sheila Songaila, 

Christine Uarmes, Scot Mineikis, Vladas Gedmintas, Paul 
Dobrovolskis, Lina Bendaravičiūtė-Jones, Joy Millar.

2.3 Naujai išrinkti atstovai į DBLS ir LNB metinį 
suvažiavimą yra:

Vincentas Grygelis, Scot Mineikis, Vladas

Gedmintas.
Kadangi yra iškilusi ypatinga padėtis, mes siūlome du 

veiksmus išaiškinti reikalą. Pirma: reikia sušaukti naujai 
išrinktos valdybos posėdį ir antra : reikia sukviesti visus 
skyriaus narius užbaigti pradėtą, bet nutrauktą metinį 
susirinkimą. Tiksliau:

1. Sodybos skyriaus nariai susirenka posėdžiui 
sekmadienį, 1997 3.23 dieną, 15.00 valandą. Dienotvarkėje 
numatyta:

1.1.Skyriaus valdybos pasidalinimas pareigomis: 
-pirmininko, iždininko, sekretoriaus. 
Reikalui esant bus rinkti kiti pareigūnai.

1.2. Nustatyti datą pilno skyriaus metinio susirinkimo 
užbaigimui,

1.3. Nustatyti metinio susirinkimo dienotvarkę.
2. Visų skyriaus narių susirinkimas turi būti sušauktas 

kuo greičiausiai po įvykusio (97.3.23)valdybos posėdžio. 
Mes siūlome š.m.balandžio 12 d., Sodyboje. Balandžio 19-ta 
irgi galiotų, jeigu pirmoji data būtų netinkama. Vėlesnės 
datos nebetinka, nes, norint įteikti kokias rezoliucijas 
Centro Valdybai, reikia užtikrinti, kad jos būtų gautos ne 
vėliau kaip 21 dieną prieš suvažiavimą.

3. Pagrindinis šio bendro skyriaus susirinkimo tikslas 
yra užbaigti pradėtą darbą nutrauktojo pirmojo susirinkimo. 
Todėl dienotvarkė, priimta pirmame susirinkime, bus 
galiojanti ir antrajame susirinkime. Nauji ar kiti reikalai bus 
nagrinėjami kaip atskiri punktai.

Sodybos skyriaus valdybos nariai:
Christine Uarmes Vladas Gedmintas, Scot Mineikis.

MANČESTERIS
I)BLS M. SKYRIAUS susirinkimas

Š.m. kovo 1 d. DBLS Mančesterio skyrius turėjo 
lietuvių klube metinį narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarė pranešimus, išrinko atstovą į 
DBLS suvažiavimą Londone, išnagrinėjo skyriaus veiklą ir 
išrinko valdybą bei revizijos komisiją 1997 metams.

Susirinkimą atidarė ir pirmininkavo A.Podvoiskis, 
sekretoriavo S.Lauruvėnas. Revizijos komisijos aktą per
skaitė Ald.Podvoiskicnė. Pirmininkas pranešė, kad skyrius 
įvykdė savo įsipareigojimus: surengė Vasario 16 ir Kovo 11 
d. bei Tautos šventės minėjimus. Pirmininkas dalyvavo 
DBLS Tarybos suvažiavime Nottinghame. Į DBLS 
Mančesterio skyrių įsijungė DBLS Leigh skyrius su 14 
narių, vienas įsijungė anksčiau. Mirė vienas narys 
/Aug.Gramauskas/. Dabar skyriuje yra 50 aktyvių narių. Su 
organizacijomis sugyvenimas buvo geras. Iždo stovis 
patenkinamas. Visiems sutinkant valdyba ir revizijos 
komisija paliktos tos pačios.

Valdybą sudaro: pirm. Ark.Podvoiškiš /10 m./, sekr. 
St.Lauruvėnas, ižd. Jn. Šablevičius. Revizija: 
Aid. Podvoiskienė /pirm./ir Hn.Pargauskas. Atstovė į DBLS 
suvažiavimą Londone išrinkta Aid.Podvoiskienė. LN akcijų 
reikalais kreiptis pas ją.

Diskusijose buvo pasisakyta prieš naujų namų pirkimą 
Londone. Manoma, kad būtų geriau Palangoje už 1 mln. 
pastatyti pensioną, kuriame, grįžę iš Anglijos tautiečiai 
galėtų apsigyventi. Į DBLS suvažiavimą išrinkta atstovė 
buvo nepatenkinta, kad CV nepranešė suvažiavimo datos, 
nes traukinio bilietą Į Londoną reikia užsisakyti prieš 
mėnesį laiko.

Valdybai linkime sėkmės
AP-kis
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Estija nori būti pirma Kazys Baronas, Vokietija
Vokietijos Užsienių reikalų ministras švabas K Kinkei, ką tik grįžęs iš 

Maskvos, jau rado Bonoje jo laukiantį Estijos kolegą T.H.Ives. Vokiškos 
žiniasklaidos pranešimu, Baltijos valstybės atstovas "spaudė" (gedraengt) 
vokietį dėti visas pastangas, kad pirmiausiai Estija būtų priimta j Europos 
Sąjungą. Ką j tai K.Kinkel? Jo atsakymas buvęs labai atviras: jokių pirmenybių 
atskiroms valstybėms. Šis klausimas bus sprendžiamas Briuselyje, nežiūrint, 
kad Estija privatizacijose yra gana toli pažengusi. Manding, estas ėjo dar 
toliau, pakartodamas savo vyriausybės norą, kad Estija būtų pirmoji Baltijos 
valstybė į Euroatlantinę struktūrą. Toks praplėtimas "skleis spindulius" 
(ausstrahlen) j Lietuvą ir Latviją, tad joms bus greičiau atidarytos durys.

Jeigu Estija, atsižvelgiant j Rusiją, nebus priimta j NATO kandidate, 
tad, tuo labiau, ji turėtų būti priimta į Europos Sąjungą.

Vokiečių žiniasklaida rašė, kad Bona dar neturi nuomonės ar tik vieną 
Estiją remti j ES bei NATO, ar visas tris Baltijos valstybes. Ką tik iš Maskvos 
grįžęs K.Kinkel spaudai pareiškė, jog Rusija yra griežtai priešinga Baltijos 
valstybių įstojimui j Nato eiles, tačiau dėl E. S-gos Maskva nepareiškusi jokios 
nuomonės. Laikraščiai pranešė, kad JAV "spaudžia" europiečius Lietuvą. 
Latviją ir Estiją įjungti j Europos Sąjungą.

Kaip minėjau. K.Kinkel. viešėdamas Masvoje vasario 16-17 dienomis, 
palietė ir Baltijos valstybių klausimą ir jų įjungimą į NATO. Rusijos atsakymas 
buvo "niet". Negali būti jokių kalbų apie Lietuvos. Latvijos ir Estijos įjungimą 
į NATO. Miuncheno dienraščio "Sueddeutsche Zeitung" Maskvos 
korespondentas rašė, kad spaudos konferencijoje K.Kinkel pareiškė, jog 
Vokietija Baltijos valstybėms einanti advokato pareigas ir ypatingai tuo būdu 
jaučiasi tampriai surišta su tais kraštais.

Aplink NATO sukasi politinis Europos. Vašingtono ir Maskvos 
gyvenimas. Didžiausias Vokietijos dienraštis Miuncheno "Sueddeutsche 
Zeitung" vasario 22 d. rašė, kad tikrovėje Rusija susitaikė su Lenkijos. Čekijos 
ir Vengrijos kandidatūromis, tačiau ir toliau žaidžia "pokerį" stipriai 
"blefuodama". Tuo tarou i Briuseli atvykęs Lenkijos min.oirm.V.Cimocievič 
NATO sekretoriui pareiškęs, kad Lenkija niekuomet nesutiks būti antros 
kategorijos nare. Kaip minėjau, Maskva tylomis sutiko su trijų valstybių 
naryste, tačiau neatvežant į Lenkiją. Čekiją ir Vengriją jokių branduolinių 
ginklų. Prieš tokį Maskvos norą Lenkija gins savo teises visomis galimomis 
priemonėmis,-pareiškė min.pirm.V.Cimocievič.

Lietuva dairosi į Lenkiją
Miuncheno "SueddeutsheZeitung"dienraščio Varšuvos koresponden

tas. ryšium su privačia prof.V.Landsbergio viešnage Lenkijos sostinėje vasario

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

28 d. rašė: "Lietuvos parlamento 
prezidentas V.Landsbergis apleis
damas Varšuvą, be jokio akcento 
lenkiškai žurnalistams pasakė, kad 
atkūrus nepriklausomybę, lietuvių - 
lenkų santykiai šiandieną yra geresni 
už ankstyvesnius".

Korespondentas rašė, kad 
tais žodžiais jis priminė praėjusius 
metus - Sov. Sąjungos lūžį. Lenkai 
politikai jam pritarė. Tikrovėje, 
laimėjus konservatoriams rinkimus 
Lietuvoje. Lenkijoje laukta, kad 
santykiai pablogės. Manding, 
kiekvieno aukšto Lietuvos pareigūno 
apsilankymas Varšuvoje, sustiprina 
lenkų - lietuvių bendrus reikalus.

Tą aiškiai pasakė Lietuvos 
užs. reik .min. Algirdas Saudargas, 
kodėl Vilnius remiasi Varšuva: "mes 
norime per Lenkiją ir su Lenkija j 
NATO". Lenkijoje šis siekis randa 
daug simpatijų, kadangi Lenkija 
nenori būti NATO sąjungos nare, 
stovėdama priešakinėje pozicijoje, 
prieš stipriai ginkluotą rytų kaimyną. 
Be to. abi valstybės jaučia baimę, 
kada Gudija atsiras visiškoje Rusijos 
globoje, darant Lenkijai ir Lietuvai 
dar didesnį spaudimą.

Tiesa. Lenkijos vyriausybė 
vengia aiškiai ir garsiai remti Lietuvą, 
bijodama pakenkti pati sau. Tačiau 
abi šalys sutiko bendradarbiauti 
karinėje plotmėje, gal net 
jsteigdamos bendrą lietuvių - lenkų 
batalioną.

Lenkijos komentatoriai 
Vilniaus - Varšuvos suartėjimą laiko 
natūralia įvykių eiga: abi valstybes 
viduramžiais jungė unija, abi tautos 
yra katalikų tikėjimo, garbinančios 
anksčiau Lenkijai priklausiusiame 
Vilniuje Aušros Vartų koplyčioje 
stebuklingą Marijos paveikslą.

Kiek karčių lašų į gerus 
lietuvių - lenkų santykius įnešė 
grubus Švietimo min. Z.Zinkevičiaus 
pareiškimas, reikalaujant uždaryti 
lenkiškos mažumos mokyklas, 
kadangi jų motiniška kalba nėra 
lenkų, bet gudų. Be to. mokyklų 
lygis yra labai žemas.

Lenkų spaudoje tai sukėlė 
didžiausią audrą. į Lenkijos užs.. 
reik. min. buvo pakviestas Lietuvos 
pasiuntinys Varšuvoje.

Lietuvos min. pirm, j tai atsakė, 
kad tai privati asmeninė nuomonė ir 
nėra prasmės jos gvildenti, kadangi 
yra pasirašytas mažumų abipusės 
sutartis.

4



5
Europos Lietuvis N r.6

Londono Pirmo skyriaus 
metinio susirinkimo metu 
priimtos rezoliucijos:
Rezoliucija Nr.1
Kiekvieno DBLS-gos skyriaus teisėtų 
ir apsimokėjusių narių sąrašas turi 
būti patikrintas Nominacijos komi
sijos prieš Sąjungos suvažiavimą ir 
prieš suteikiant teisę to skyriaus 
atstovui balsuoti suvažiavimo metu. 
Suvažiavimo dieną kiekvienas 
Sąjungos narys turi teisę pamatyti 
skyrių narių sąrašus.

Rezoliucija Nr.2
Revizijos komisija ir Tarybos 
valdyba, išrinktos per paskutinių 
metų DBLS-gos ir akcininkų 
suvažiavimą yra įpareigojamos 
patikrinti DBLS-gos ir Liet.Namų 
Bendrovės buhalterines apyskaitas ir 
visą susirašinėjimą dėl senų namų 
pardavimo. DBLS-gos ir LN 
Bendrovės valdybos pristato knygas 
ir kitus reikalingus dokumentus 
patikrinimui 4 savaites prieš Metinį 
Suvažiavimą.

Rezoliucija Nr.3
Siekiant pratęsimo sklandžiai 
lietuviškai veiklai Didžiojoje 
Britanijoje, atstatant nuoširdų ir 
glaudų valdybos bendradarbiavimą 
su lietuviška visuomene, dabartiniai 
likusieji DBLS-gos valdybos nariai 
turi pasitraukti, suteikiant galimybę 
išrinkti naują valdybą.
Ši rezoliucija turi būti pristatyta 
DBLS-gos Suvažiavimui 1997 m.

Rezoliucija Nr.4
Siekiant pratęsimo sklandžiai 
lietuviškai veiklai Didžiojoje 
Britanijoje, atstatant nuoširdų ir 
glaudų valdybos bendradarbiavimą 
su lietuviška visuomene, dabartiniai 
likusieji LNB-vės valdybos nariai turi 
pasitraukti. suteikiant galimybę 
išrinkti naują vakdybą.
Ši rezoliucija turi būti pristatyta 
Lietuvių Namų Bendrovės suva
žiavimui 1997 m.

Rezoliucijos priimtos 1997.3.2.
Virginija Juraitė

Londono Pirmojo skyriaus 
vicepirmininkė

Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos Centro Valdybai

Rezoliucija
Traviss ir jo bendrovė yra Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos finansi

niai knygvedžiai. Ir ta pati Traviss ir 
jo bendrovė atlieka Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Auditoriaus pareigas. Viena ir ta pati 
bendrovė veda knygas ir pati save 
tikrina - audituoja.
Siūlome Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ateinančiame metiniame 
suvažiavime Traviss ir jo bendrovę 
atleisti iš pareigų.
S.Kasparas, B.Butrimas, A.S.ives

* * *

Lietuvių Namų Bendrovės Valdybai. 
Rezoliucija
Traviss ir jo bendrovė yra Lietuvių 
Namų Akcinės Bendrovės finansų 
knygvedžiai. Ir ta pati Traviss ir jo 
bendrovė atlieka Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės . Auditoriaus 
pareigas. Viena ir ta pati bendrovė 
veda knygas ir pati save tikrina - 
audituoja.
Siūlome Lietuvių Namų Akcinės 
Bendrovėsalcininkamsateinančiame 
metiniame akcininkų suvažiavime 
Traviss ir jo bendrovę atleisti iš 
pareigų.
S.Kasparas, B.Butrimas, A.S.ives

Siūiau ii piašūu
Siūlau 1997 metų DBLS ir 

Lietuvių Namų bendrovės akcininkų 
suvažiavimui ir prašau priimti 
rezoliuciją, kad visas nuo 1947 metų 
D.Britanijoje lietuvių uždirbtas, 
sudėtas ir sutaupytas nekilnojamasis 
turtas - naujieji Lietuvių Namai 
Londone ir Lietuvių Sodyba /Pickett's 
Hill, Headley GU35 8TE/ ir likęs 
kapitalas - būtų atiduota mūsų 
vienintelei Tėvynei Lietuvai, kad jos 
samdyti ir atsakingai prižiūrimi 
žmonės tą turtą tvarkytų.

Mieli broliai ir seserys, D.Britani
jos lietuviai, išklausykite šį mano 
pasiūlymą ir įgaliokite savo atstovus, 
kad jie DBLS Centro Valdybos 
išdalytas akcijas tinkamai ir teisingai 
panaudotų šiai rezoliucijai įtvirtinti.

Gerbiamieji atstovai. DBLS 
Centro Valdybos padalytos LNB 
akcijos nėra ir niekada nebuvo ir 
nebus jūsų asmeniškos, jūsų 
nuosavos. Ne jūs jas pirkote. Jūs 
turėsite savo rankose akcijas savo 
draugų, bičiulių, kaimynų, pažįstamų 
ir nepažįstamų ar tik girdėtų ir gal 
negirdėtų lietuvių, kurie nesulaukė 
laisvos Lietuvos, o jau amžinai ilsėsis 
svetimoje žemėje, ir kurie, kaip ir 
mes. gyvieji, vargo dulkinuose fabri

kuose, lydėsi anglų ūkiuose, šlavė 
ligonines, ištisas dienas mindė 
mašinų pedalius siuvyklose, bet 
kurių vienintelis tikslas ir meilė ir 
skausmas buvo Nepriklausoma 
Lietuva, tik Nepriklausoma Lietuva ir 
niekas kitas.

Jūs savo rankose laikysite 
mirusiųjų lietuvių akcijas, tai prisidėję 
ranką prie savo širdies, būkite 
teisingi ir atsakomingi prieš savo 
sąžinę ir atiduokite viską 
nepriklausomai Lietuvai, padarykite 
tai, ko mes, tiek dar gyvi, tiek 
mirusieji siekėme ir troškome per 50 
metų - Laisvos Lietuvos ir jos 
gerovės.

Palikime Lietuvos Seimui, 
Švietimo. Kultūros, Sveikatos ar dar 
kurioms lietuviškoms institucijoms, ar 
net ir Lietuvos žemės dalelei, kurią 
sudaro Lietuvos ambasada Londone, 
kad tos institucijos tą D.Britanijos 
lietuvių turtą atsakingai prieš lietuvių 
tautą tvarkytų ir palaikytų lietuvybę 
D.Britanijoje.

To perdavimo sąlygas 
suvažiavimas gali apsvarstyti ir 
nurodyti advokatams, ką reikėtų 
daryti.

To linkiu iš gilios lietuviškos 
širdies ir įsitikinimo ir tikėdama, kad 
tuo teisingiausiai įvykdysime savo ir 
savo mirusių seserų ir brolių lietuvių 
norą ir valią.

M.Baronienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems 
lietuviams, dalyvavusiems mano 
brangios žmonos A+A Onos 
laidotuvėse už pareikštas 
užuojautas, vainikus iš skyriaus ir 
draugų.
Taip pat dėkoju dr.kun.S.Matuliui, 
MIC už apeigas ir palydėjimą į 
kapines -

nuliūdę vyras Pranas
Vencaitis ir šeima

Atominis pavojus Lietuvoje
Neseniai anglų spaudoje 

pasirodė žinutė /"Daily Express" 
5.3.97/, kad Ignalinos branduolinė 
/atominė/ elektrinė Lietuvoje yra 
pavojingiausia visame pasaulyje.

Vakarų specialistai teigia, kad ji 
šią vasarą turėtų būti uždaryta ir kad 
pataisymai ją padaryti saugia 
kainuotų apie 60 mln.svarų.
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To juk niekad nepamir
šime

Mielieji, šiemet gegužės 
mėn. sukanka 50 metų, kai 
dauguma musų atsiradome šiose 
Britų salose. Kaip kas tą sukaktį 
prisimins, žinoma, lieka kiekvieno jų 
asmeniniam supratimui, bet 
daugumai ta sukaktis primena 
liūdniausią dieną jų gyvenime.

Karas buvo baigtas, tautos 
ėmėsi atsistatydinimo darbo. Karo 
išblaškyti žmonės ieškojo kelio grįžti 
į namus. Tik mes visi turėjome 
trauktis tolyn nuo Tėvynės, vykti j 
nežinią, nežinomiems darbams, 
netikram rytojui. Karo laimėtojai 
susidėjo su didžiausiu bet kada 
istorijoje tironu - Sovietų sąjungos 
komunizmu ir mūsų Tėvynę Lietuvą 
paliko jų valiai.

Prieš akis stojasi anos atvykimo 
dienos į Hulio uostą ir St.John's 
Crescent hostelis Londone, kuriame 
buvome laikinai apgyvendinti. 
Atsimenu Lietuvos ambasadorių 
B.K.Balutį, atvykusį j tą viešbutį 
mūsų aplankyti ir davusį mums 
patarimų. Atsimenu mūsų rūpestį 
nepaklysti čia tarp svetimųjų, 
nepalikus žinios kas mes esame ir 
kokia nelaimė privertė mus čia 
atsirasti. Atsimenu ir mūsų 
jaunuolius, buvusius karius ir jų 
prasmingus pasisakymus: - dirbsim, 
nes pinigo reikės pragyvenimui, bet 
širdy vis tiek turėsim,, kad ne mūsų 
labui ar užuojautai jie mus čia 
atvežė, bet išnaudoti benamius

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 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dep. 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

Kazimieras Vilkonis
jaunus vyrus. Jie žino, kad, 
negalėdami grįžti j namus, dirbsime 
bet kokius darbus, kokius tik 
pasiūlys. Dirbkime, bet širdy 
turėkime, kad pirmoje vietoje stovėtų 
Lietuva, o darbas ir pinigas tik kaip 
priemonė tam tikslui siekti.

Stebino jų kalbos, nes daugelis 
jų buvo neperžengę 20-ties savo 
amžiaus metų.

Suaugusieji daugelis sielojosi 
netekę savo šeimų, nežinojo jų 
likimo ir patys baiminosi jau 
pirmaisiais įspūdžiais šiame krašte. 
Piktos praeivių akys rodė jų pasyvų 
jausmą mums.

Ir mes buvome teisingi. Buvome 
pastumdėliai šiame krašte. Niekas 
nenorėjo su mumis bendrauti. 
Dirbome sunkius fizinius darbus, 
kurių anglai nenorėjo dirbti ir taip 
alinomės fiziniai ir dvasiniai. Tėvynės 
ilgesys darė mus ligoniais. Bandėme 
belstis j šio krašto valdovų duris. 
Bandėme ieškoti užtarimo mūsų 
Tėvynei, bet visur atsimušdavome j 
šaltą ledyną. Bandėme siekti nepa
siekiamo. Vaikščiojom lyg per miegą 
ir atsibudę rasdavom tik slegiantį 
skausmą. Mūsų klubai ar tautinių 
parengimų saiės dažnai nuo pirmo 
lietuviškos dainos posmo ašarom 
paplūsdavo.

Dabar pasenę, pražilę, su lazda 
ar invalido vežime, turime pripažinti, 
kad mes čia nieko nepasiekėme. 
Pažiūrėję -atgal matome, kad mūsų 
gyvenimas čia tik didelė, tuščia 
gyvenimo spraga. Tragiškai didelė - 

50 metų gyvenimo spraga. 
Negirdime nieko ir apie mūsų 
jaunuolius, anuomet besisielojančius 
Tėvynės likimu. Juk ir jie pasenę, 
pražilę viengungiai pensininkai.

Mielieji aš kreipiuosi į jus, j 
didesnes, pajėgesnes lietuvių 
kolonijas, dar kartą sukaupti jėgas ir 
išleisti savo kolonijose 
VIENKARTINIUS BIULETENIUS. 
Padarytume didelį ir vertingą darbą. 
Žinokime jų laukia lietuvių archyvai 
čia išeivijoje ir bibliotekos Lietuvoje. 
Kvieskime visus, kiekvieną kolonijos 
gyventoją, juk kiekvienas turi daug 
ką pasakyti iš to pilko mūsų 
gyvenimo.

Lauksime daugiau pasisakymų 
tuo reikalu. Tik neužmirškite, nes 
gegužė jau čia pat.

Ląįškąj
Gerb.p. redaktoriau, džiaugiuosi 

gavęs paskutinį "Europos Lietuvį" 
9.2.97. Nr.3.

Tai kaip toks, apie kokį aš 
svajojau. Rašiau ankstyvesniems 
redaktoriams, kad i "E.L." įdėtų nors 
kiek Lietuvos valstybės ekonomikos, 
deja, to nebuvo. Labai malonu, kad 
Jūs pasirinkote kai ką šioje srityje 
užpildyti.

Spėju, kad kai kas sakys, kad 
nedaug kas tą skaito ir yra neįdomu. 
Bet iš tikrųjų tik senieji jį skaito, o 
seniams rūpi kas ir kaip Lietuvoje 
vyksta.

Todėl nuoširdžiai dėkoju Jums. 
Nors kart kartėmis šios krypties 
neužmirškite. Su pagarba.

N.Butkus
1996 m. liepos mėn. TO T 
Mannheime mirė a+a Jonas 
Vasalauskas.
Velionis gimė 1925 m., Panevėžyje. 
Karui pasibaigus tarnavo amerikiečių 
pagalbiniame 8591 pionierių darbo 
kuopos dalinyje.

1996 m. spalio mėn. 6 d. mirė 
a+a Ona Vilčinskienė-Plukienė 
(merg. Streckaitė). Velionė gimė 
1920 m. Tauragėje. Pradžios 
mokyklą lankė Kaltuvėnuose, 
gimnaziją Raseiniuose. Kaune baigė 
slaugių mokyklą---------------------------
Didinamos pensijos

BNS pranešimu. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė 
nuo vasario 1 d.vidutiniškai padidinti 
bazinę pensiją ir kitas socialines 
išmokas.
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NOTTINGHAM AS
Nottingham o lietuviai švenčia 
Vasario 16-ąją

Nottinghamo lietuvių Vasario 16- 
osios minėjimą pradėjęs sk.pirm. 
J.Damaševičius pakvietė visus tylos 
minute pagerbti žuvusių savanorių, 
partizanų ir Sausio 13-osios aukų 
atminimą. Nuoširdžiai pasveikinęs 
tautiečius Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga J. Damaševičius pakvietė 
Darių Furmonavičių, ruošiantį Dakta
ro desertaciją tarptautinių santykių 
srityje paskaityti paskaitą. Pagrindinė 
paskaitos "Lietuvos partizanų kovų 
reikšmė" mintis buvo ta, kad parti
zaninis karas parodė tikrąjį lietuvių 
tautos apsisprendimą likti vakarietiškų 
demokratinių šalių šeimoje. Tuo 
pačiu, dešimtmetis aktyvaus partiz
aninio pasipriešinimo, kuriam ilges
niąją šio laikotarpio dalį vadovavo 
Lietuvos laisvės Kovų Sąjūdžio vado
vybė žymia dalimi padėjo apsaugoti 
Lietuvą nuo surusinimo. Tuo būdu, 
partizanai karą, nežiūrint Lietuvos 
Laivės Kovi| Sąjūdžio vado pulkininko 
Juozo Žemaičio ir daugelio kitų 
žūties, iš tiesų laimėjo - Lietuva 
atkūrė nepriklausomybę.

Po paskaitos J.Damaševičius pa
kvietė svečią DBLS direktorių, Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių Partijos) Centro Skyriaus Didž. 
Britanijoje pirmininką Eimutį Šovą 
tarti žodį. Pasveikinęs tautiečius su 
Vasario 16-ąja, svečias trumpai 
papasakojo apie Didž. Britanijos lietu
vių 50-ties metų veiklą, keliant ir 
garsinant Lietuvos laisvės bylą Brita
nijoje ir visoje Europoje. Ypatingai 
pažymėjo "Europos Lietuvio" reikšmę 
sutelkiant kūrybines-patriotines jėgas 
nepriklausomybės siekiui, "turėjome 
stiprų leidinį, kuris buvo skaitomas 
visoje Europoje", sakė kalbėtojas. 
E.Šova papasakojo ir apie namų 
Londone pirkimą. Namai Londone yra 
būtini ir jau perkami. Londone yra 
daugiau nei tūkstantis naujai atvykusių 
lietuvių, kuriuos yra būtina įtraukti į 
lietuvišką veiklą. E.Šova pabrėžė 
būtinybę aktyviai įsijungti į politinį 
Lietuvos gyvenimą, dalyvauti 
rinkimuose.

Nottinghamiečiai reiškė susirū
pinimą, kad lietuviams Ambasada 
daro kliūtis įsigyti Lietuvos pilietybę. 
Tėvynės Sąjunga sieks, jog visos 
kliūtys ir trukdantys asmenys valdžioje 
būtų pašalinti, juk kur pasaulyje 
lietuvis begyventų - jis yra Lietuvos 
pilietis. Tėvynės Sąjunga pasirūpins, 

kad visi norintys Didž. Britanijos 
lietuviai galėtų įsigyti Lietuvos pasus ir 
balsuoti jau ateinančiuose savival
dybių ir prezidento rinkimuose.

D.Furmonavičius perskaitė Tėvy
nės Sąjungos Centro skyriaus gautą 
Seimo Pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio ir Ministro Pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus sveikinimą 
Didž. Britanijos lietuviams.

Po iškilmingos dalies sekė 
geriausių Nottinghamo šeimininkių 
paruošti užkandžiai, tautiečiai 
pasakojo vieni kitiems savanorių ir 
partizanų kovų istorijas, džiaugėsi vėl 
atsikūrusia Lietuva. Sekė tradicinė 
loterija, o skyriaus pirm. J.Damaše
vičius žadėjo ir toliau nepamiršti 
lietuviškų švenčių. Su pakilia nuotaika 
šio vakaro dalyviai grįžo namo, 
prisimindami gimtojo sodžiaus laukus.

Darius Furmonavičius

BRADFORDAS
Š.m.vasario 23 d. Bradfordo ir 

apylinkės lietuvių klubo "Vytis" nariai 
turėjo metinį susirinkimą. Buvo 
renkama nauja valdyba ir revizijos 
komisija, padaryti pranešimai ir 
aptarti einamieji reikalai. Buvo garsiai 
pašūkauta ir prieita, kaip dažnai 
tokiuose susirinkimuose priprasta, prie 
pernelyg karštų diskusijų, šiuo atveju 
asmenų, kurie klube atsilanko tik per 
atlaidus. Priimame kaip mūsų 
chronišką psichologinę silpnybę, kuria 
neišgalime atsikratyti.

Buhalterio ataskaitos lapuose 
matėme, kad klubas 1996-97 metus 
baigė su daug mažesniu nei 1995-96 
metuose - £1752.62. Susirinkimas 
nutarė dabartinį klubo nario mokestį, 
kuris yra tik £1.00 metams pakelti iki 
£2.00. Toliau sekė klubo organų 
rinkimai.

Ilgametis klubo iždininkas 
R.Karalius, dėl susilpnėjusios žmonos 
sveikatos, atsisakė kandidatuoti.. Jam 
buvo padėkota už ilgų metų tarnavimą 
klubui, o susirinkusiųjų buvo pritarta 
aplodismentais.

1997 metų "Vytis" klubo valdybos 
sąstatas yra toks: I.Gerdžiūnienė - pir
mininkė, A.Gerdžiūnas vicepirminin
kas ir kultūros reikalai, K.Kaktavičius 
- sekretorius, V.Gurevičius - iždinin
kas ir A.Brazdeikis - ūkvedys. Revizi
jos komisija: P.Puccvičius - pirminin
kas, R. Vaicekauskaitė ir R.Karalius - 
nariai.

Naujos valdybos užmojai: metų 
bėgyje stengtis dar daugiau sumažinti 
deficitą ir išlaikyti klubą akredituotoje 

vietoje. Tai atlikti bus reikalinga visų 
narių ir rėmėjų pagalba, o ta 
pageidaujama pagalba yra paprasta: 
turėdami vienintelį lietuvišką židinį 
šiame regione, privalome visokeriopai 
jį remti. Tik dirbdami kartu įveiksime 
ateities sunkumus.
Po susirinkimo buvo pasivaišinta 
įvairiais sumuštiniais ir kava, kuriuos 
paruošė R.Vaicekauskaitė. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. Dalyvavo 30 
žmonių.

* * *
Pranešame, kad šv.Velykų antrą 

dieną (kovo 31), pirmadienį, "Vytis" 
klube rengiama popietinė arbatėlė. 
Tikimės gerų sumuštinių ir dar ko.

Narius ir svečius prašome gausiai 
dalyvauti.

K-Kaktavičius

PAMALDOS
Velykinės pamaldos lietuvių 
bažnyčioje Londone, 21 The Ovai, prie 
Hackney Road, E2, tel.0171 739 8735 
Did. Ketvirtadienį, kovo 27 d., 19 vai..

Did. Penktadienį, kovo 28 d., 15 vai. 
Did. Šeštadienį, kovo 29 d., 19 vai. 
Velykų rytą, kovo 30 d., 9 vai. 
Prisikėlimo pamaldos su procesija ir 
Mišiomis 11 vai. - tylios Mišios be 
choro. Kasdien klausoma išpažinčių 
prieš ir po pamaldų.
Did. Penktadienį, Did. Šeštadienį ir 
Velykose kalbės svečias kun. Algirdas 
Dauknys ir klausys išpažinčių.
Prisimintina, kad Velykų rytą 
Britanijoje prasiseda vasaros laikas. 
Laikrodžiai pasukami 1 vai, pirmyn. 
Nottingamo Židinyje
Verbose, kovo 23 d., 11.15 vai
Did. Ketvirtadienį, kovo 27 d., 17 vai. 
Židinyje susitelkimą praves iš Lietuvos 
- Belgijos kun. Algirdas Dauknys. 
Išpažintys nuo 16 vai.
Did. Penktadienį, kovo 28. 17 vai. 
Did. Šeštadienį, kovo 29 d., 18 vai. 
Velykose , kovo 30 d.,11.15 vai.
MANČESTERYJE - Velykose, kovo 30 
d., 12.30 vai.
BRADFORDE balandžio 6 d., 12.30 
vai.
ECCLES balandžio 13 d.,12.15 vai.
ŠKOTIJA. Pranešame, kad Škotijoje 
1996 m. gruodžio mėn. 11 d. mirė 
a+a Romas GUDELIS. Velionis buvo 
73 metų amžiaus, gimęs Švenčionių 
apskr., Miežionėlių kaime. Nuliūdę 
liko žmona Elizabeth, sūnus Romas ir 
du vaikaičiai. Palaidotas Kinlochleven 
kapinėse, Škotijoje Ilsėkis ramybėje.
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Lietuvių kronika
LONDONAS
Aukos spaudai

A.Gofmanas 5.00 sv.
M.Gelvinauskienė 5.00 sv.

Britų-lietuvių vaikų fondas 
Natalijos Fondas

Apie Natalijos Fondą buvo 
plačiau rašyta Vilniuje leistame "E.L.". 
Fondas remia Rytų Europos vaikų 
ligonines medicininiais Įrengimais ir 
medikamentais. Ši labdaros 
organizacija veikia jau penki metai, 
Įregistruota British Charities 
Commission.

Praėjusių metų pabaigoje Fondas 
išleido Draugystės Dovaną - M. K. 
Čiurlionio ir W.A.Mozarto kūrinių 
kasete ir CD.

M.K. Čiurlionio Vilniaus kvartetas 
suteikė teisę ją išleisti ir atsisakė 
linnnrorn otn
pelnas būtų panaudotas Vilniaus 
Universiteto vaikų ligoninei.

Kasete ir CD. galima gauti visose 
didžiosiose muzikos parduotuvėse, kur 
labdarai sugrąžinama tik puse jų kai
nos. Užsisakius tiesiog Fondo centre 
visas pelnas eina labdarai. Kasetės 
kaina 7.50 sv. su persiuntimu, CD. 11 
sv.50 p. Tiesiogiai užsisakyti galima 
šiuo adresu: Natalya's Fund, Box 
Cottage, Beachley Road, Sedbury, 
Chapstow, Monmouthshire. Tel: 01291 
621229 (Andrew Leighton).

Už gautus pinigus Fondas nupirks 
Įrangos Vilniaus Universitetinei Vaikų 
ligoninei

Britų-Lietuvių Vaikų Fondas glau
džiai ir nuoširdžiai labdaros darbe 
bendradarbiauja su Natalijos Fondu ir 
kviečia lietuvius įsigyti kasetę ir CD. 
Britų-Lietuvių Vaikų Fondo aukos

P.B.Varkala, Basingstoke,
Mūsų Tėvynės Nepriklausomybės 
šventės proga £200.00
G.Nicholls, Stockport £200.00 
E. ir A. Vilčinskai, Londonas 
A.A.Vinco Balicko atminimui 
vietoje gėlių £25.00

Fondo Vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
už šias aukas.
Aukas prašome siųsti: British- 
Lithuanian Childrens Fund, 21 The 

Oval, Hackney Road, London, E2 
9DT, tel: 0181 579 4657.
DBLS-os Londono I-jo skyriaus 
METINIS SUSIRINKIMAS

Š.m.kovo mėn. 2 d. Londono 
lietuvių parapijos svetainėje, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London, E2 9DT 
įvyko Metinis skyriaus susirinkimas.

Susirinkimą atidarė skyriaus pirm. 
J.Černis, pakviesdamas dalyvius tylos 
minute pagerbti mirusius skyriaus na
rius. Paskutiniais metais mirė 4 nariai.

Susirinkimui pirmininkauti buvo 
pakviestas Kąstytis Baublys ir sekreto
riauti Viktoria Puidokienė.

Skyriaus pirmininkas savo praneš
ime trumpai apibūdino praėjusių metų 
skyriaus veiklą, perskaitė Centro 
valdybos pranešimą skyriams, pirmojo 
skyriaus talką minint Vasario 16-ąją 
H • r L — Ir- *XV... 
Pasidžiaugė, kad per metus Į skyrių 
Įstojo 46 nauji nariai, iš jų 30 yra 
naujai atvykusieji ir gyvenantieji 
Londone. Šiuo metu skyrius turi 
teisėtus ir nario mokestį apsimo
kėjusius 94 narius. Centrui solidarumo 
mokestį skyrius pilnai apmokėjo.

Rinkimai. Skyriaus pirmininku 
sutiko pasilikti J.Černis. Ilgametis 
valdybos narys ir dabartinis sk.vicepir- 
mininkas Jonas Baublys, pasitraukda
mas iš savo pareigų - pabrėžė, kad jau 
laikas į skyriaus valdybą Įtraukti kiek 
galima daugiau jaunesnio amžiaus na
rių ir pasiūlė į vicepirmininko pareigas 
Virginiją Juraitę. Susirinkimas tam 
entuziastiškai pritarė. Atsisakius iš 
iždininkės pareigų Bronei Černienei, 
šias pareigas perėmė Viktoria 
Puidokienė. Ji yra ilgametė aktyvi 
skyriaus narė ir buvusi sekretorė. 
Sekretorium buvo išrinktas Juozas 
Neskauskas, aktyvus parapijos narys, 
vienas iš naujųjų, Londone gyvenančių 
ir neseniai atvykusių lietuvių. Jis jau 
puikiai pažįsta lietuvišką gyvenimą 
Londone. Revizorius Balys Butrimas.

Skyriaus atstovai į Metinį DBLS- 
os ir L.Namų bendrovės susirinkimą 
išrinkti Virginija Juraitė ir Kąstytis 
Baublys /abu juristai/. Tarp įvairių 
pasisakymų diskusijose visus dalyvius 

stebino nesuprantamas ir nepriimtinas 
centro valdybos elgesys skubiai 
perkant kitus namus. Per Tarybos 
suvažiavimą Nottinghame 1996 spalio 
26 d. buvo priimta rezoliucija ir 
nubalsuota, kad naujų namų pirkimo 
klausimas turi būti plačiau 
išdiskutuotas: kur namus pirkti, 
kokiam tikslui jie bus naudojami, už 
kokią kainą. Galutinis sprendimas 
turėjo būti padarytas per šių metų 
akcininkų suvažiavimą. Kiek gali 
spręsti iš gandų, nauji namai jau 
nupirkti. Notinghame Tarybos padary
tas sprendimas ignoruotas, kur tie 
namai yra nebuvo paskelbta.

Kodėl centro valdyba nesupranta, 
kad jie 5 žmonės nesudaro Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos.

Toliau buvo priimtos rezoliucijos, 
r>r>T c t mr

ės valdyboms. /perspausdintospsl.5/ 
Viktoria Puidokienė

STOKE-ON-TRENT
Skyriaus metinis susirinkimas

Š.m. balandžio mėn. 5 d., 
šeštadienį, 2 val.p.p., B.B.Podžiūnų 
namuose, 31 Marina Drive, May 
Bank, Newcastle šaukiamas metinis 
skyriaus narių susirinkimas.

Visi skyriaus nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti, nes nuo to 
priklausys skyriaus ateitis.

Skyriaus valdyba

ARTIMIAUSI LIETUVIŲ REN
GINIAI VOKIETIJOJE

Kovo mėn. 15 d.- Vokietijos LB 
Tarybos suvažiavimas.

Gegužės mėn. 1-3 d.d. savaitgalis 
paminėti pirmosios lietuviškos knygos 
450 m. sukaktį Hage-Quambusch. Inf. 
teikia Valdas Jelis, Leim Str.9, 58135 
Hagen, tel: 02331/43532.

Gegužės mėn. 3 d. - Motinos 
Dienos minėjimas Huettenfelde. 
Koncertuos žymus dainininkas Stasys 
Povilaitis iš Lietuvos.

Birželio mėn. 21 d. Joninės 
Vasario 16-osios gimnazijoje 
Huettenfelde.
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