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Tėvynės Sąjunga laimi
savivaldybės rinkimuose

Socialiniam
aprūpinimui
skirta daugiau lėšų

Neseniai pasibaigusiuose
savivaldybės rinkimuose, Tėvynės
Sąjunga iš 1484 varžomųjų vietų
laimėjo 498 ir iš esamų 56
savivaldybių dabar į savo rankas
perėmė 30.
Premjeras Gediminas Vagnorius
šiais rezultatais daug nesidžiaugė.
Jo nuomone konservatoriams būtų
buvę geriau, jei jie nebūtų laimėję
tiek daug savivaldybių, nes tada
būtų galima atsakomybe pasidalinti
su kitomis partijomis. Tačiau
pabrėžė, kad konservatoriai ir toliau
tęs savo reformas.
"Respublika" komentuoja, kad
LDDP Seimo narys Česlovas
Jurkšėnas pasakęs, kad Tėvynės
Sąjunga tokius gerus rezultatus
pasiekė tik kitų partijų sąskaita.
Pasak jo, dešiniosios frakcijos
b?>A’«otojai balsavo už Tėvynės
Sąjungą, o ne už savo partijas. Tai
parodo labai menki kitų dešiniųjų
partijų rinkimų rezultatai.

Lietuvos Vyriausybė ateinantiems
metams (1997) patvirtino Socialinio
aprūpinimo biudžetą, paskirdama3.5
milijardų litų. Tai 25 proc. daugiau
nei praeitais metais. Daugiausiai
pajamų manoma surinkti šiam fondui
iš socialinio draudimo mokesčių,
kurie šiais metais pakils 2.2 proc.
Pajamos iš socialinių draudimo
mokesčių numatomos 3.4 milijardai
litų.
Pensijos
ir kiti socialiniai
mokesčiai paims 73.6 proc. arba 2.5
milijardų visų pajamų. Šiais metais
numatoma, kad pensininkų skaičius
pakils 1.7 proc.
Mėnesinis atlyginimo vidurkis
1997 metais buvo 855 litai.

Lietuvos
prekyba
milijardų litų deficite

4.5

1996 metų Lietuvos prekybos su
kitomis šalimis deficitas siekė 4.5
milijardų litų. Lietuva importavo už
17.6 milijardus litų, o eksportavo už
13.1 milijardų, - praneša Lietuvos
statistikos departamentas.
Didžiausios Lietuvos prekybos
partnerės buvo Rusija ir Vokietija.
Rusija eksportavo į Lietuvą 29.1
proc., o importavo 23.8 proc.,
Vokietija eksportavo 15.7 proc., o
importavo iš Lietuvos tik 13 proc. Iš
Baltarusijos eksportai į Lietuvą viršijo
importus 8.1 proc., Latvijos - 7.6
proc., Ukrainos 5.5 proc. Tik
Didž. Britanijos
prekyba
su
Lietuva pasibaigė lygiomis - 3.4
proc. iš abiejų pusių.
Lietuva daugiausiai 1996 m.
importavo mineralų (naftos, dujų) už
3.6 milijardus, o daugiausiai
eksportavo tekstilės
produktų,
chemikalų.
Didžiausia dalis prekybos buvo
su buvusiomis Sovietų Sąjungos

Numatoma sustiprinti medikalinį bendradarbiavimą
Pereitą savaitę Estijoje Tartu
miete įvyko tarptautinis organų
persodinimo seminaras, kuriame
dalyvavo Baltijos ir Skandinavijos
šalių specialistai.
Lietuvos inkstų persodinimo
specialistas prof. Balys Dainys
komentavo, kad inkstų persodinimas
buvo pasirinktas kaip pradžia šio
bendradarbiavimo. Lietuvoje jau yra
padaryta 1000 inkstų persodinimo
operacijų, kai tuo tarpu Latvija ir
Estija yra truputį atsilikusios.
Tartu seminaras šioje srityje yra
tik pirmieji įkurto Baltijos Asamblė
jos rėmuose sveikatos
komiteto
žingsniai,
pasakė
Lietuvos
sveikatos viceministras Vytautas

Nuoširdžiai užjaučiame
Lietuvos ambasados
darbuotoją

Eriką Petriką
ir šeimą
dėl jo tėvelio mirties

DBLS centro valdyba
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Kriauza, pažymėdamas, kad organų
persodinimo
sritis
gali
duoti
geriausiusbendradarbiavimo rezulta
tus. Ateityje planuojama plėsti
bendradarbiavimą kraujo tiekimo,
kritiškoje ir katastrofų medicinoje,
kontroliuoti maisto produktų
tinkamumą, vengimą epidemijų ir
paruošimą specialistų.

Privatizuojamas
telefonas

Lietuvos

Balandžio mėnesyje Lietuvos
Vyriausybė paskelbs Lietuvos
telefono monopolio Lietuvos
Telekomas
Co.
privatizavimo
programą.
Šiuo
prasidės
eilė
strateginių biznių privatizavimų, pareiškė Lietuvos Europos reikalų
ministrė Laima Andrikienė. Lietuva
pasiūlys eilei tarptautinių firmų
prisidėti prie šios privatizavimo
programos savo investacijomis. Ji
pabrėžė, kad privatizavimas turėtų
būti
užsienio
firmoms
laba*
patrauklus.
Ateinantį
mėnesį Lietuva
paskelbs
naują privatizavimo
programą, į
kurią įskaitoma
keturiolika didžiausių Lietuvos firmų.

Amerika rems Lietuvos
priėmimą į NATO narystę
Lietuvoje atsilankiusi Amerikos
kongreso delegacija, vadovaujama
kongresmano G.Solomono susitiko
su Lietuvos Prezidentu Algirdu
Brazausku ir vėliau su Seimo
pirmininku Vytautu Landsbergiu,
prižadėdama remti Lietuvos įėjimą į
NATO.
Pavasaryje Liuksemburge įvyks
tančioje Šiaurės Atlanto Asemblėjos
sesijoje JAV delegacija aktyviai rems
Lietuvos prašymą įstoti j NATO.
Pasak G.Solomono, pokalbyje su
Amerikos Prezidentu Bill Clinton,
daug dėmesio buvo skirta Baltijos
kraštų įstojimui j NATO. Net ir kitoms
valstybėms prieštaraujant, JAV sieks,
kad^ Baltijos valstybės būtų priimtos
j Šiaurės Atlanto aliansą. Jo
nuomone, net ir Rusija, jeigu ji
prisitaikytų prie reikalaujamų sąlygų,
galėtų tapti šios organizacijos narė.
Tik tokiu būdu būtų galima išlaikyti
šioje pasaulio dalyje amžiną taiką.
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Tarp dangaus ir žemės
"Tėviškės Žiburiuose" Antanina
Germutė aprašo į Lietuvą grįžtančių
lietuvių problemas.
Malonu pastebėti, jog pasta
raisiais metais didelis dėmesys
skiriamas buvusių tremtinių grįžimui
į Tėvynę. Tuo rūpinasi specialiai
įsteigtas Tremtinių grįžimo fondas,
jautrūs tautiečiai užsienyje, vietinė
valdžia rajonuose. Grįžusieji be eilės
gauna butus, darbą, tremtinių vaikai
randa prieglobstį Lietuvių namuose
Vilniuje, kur sėkmingai įsisavina
lietuvių kalbą. Kartais, deja, pasiti
kėjimas apviliamas: tremtinių vaikai
čiai parduoda gautus butus ir grįžta
atgal - "na rodinu" - j gimtinę. (Taip
yra buvę Alytuje. Raseiniuose).
Nutautimo pasekmė.
Grįžta ir ne tremtiniai.
Norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį,
kad esama jaunų žmonių, kurie
nepriklauso tremtinių kategorijai, bet
grįžta į Tėvynę iš Rusijos nuolatiniam
gyvenimui. Tai natūralu: patys gimę
ir augę Lietuvoje, jie trokšta ir savo
vaikus užauginti lietuviais. Kuo tai
pavadinti - gimtinės šauksmu ar
genų trauka - nesvarbu.
Tokią
šeimą regiu savo akiratyje. Apie jos
gyvenimą Karaliaučiaus srityje rašiau
savo knygoje 'Tėvo vasara".
Edmundas ir Giedrė Pečiuliai su
dviem sūneliais - geras pusmetis,
kai grįžo Lietuvon. Nusipirko seną
sodybėlę prie Zapyškio. Už langų
kelios obelys, daržiukas, prie kelio
aukšti jovarai, o pamiškėje seni ber
žai. Gražu. Tik tvarte nė vieno
gyvulėlio, nes nebeliko už ką juos
nusipirkti.
Pradžia - visada sunki. Svar
biausia - šeimos galvai buvo įsidar
binti. Pradžioje pavyko - įsidarbino
privačioje autovežimių prekyboje.
Po poros mėnesių firma bankrotavo,
ir žmogus liko be darbo. Beje, jau
buvo spėjęs apeiti kryžiaus kelius ir
įsigyti Lietuvos piliečio pasą,
(žmona lietuvišką pasą turėjo ir
gyvendama Rytprūsiuose, nes jos
darbas buvo namuose auginti
vaikus). Keisčiausia, kad Edmundo
lietuviško (tvarkingo!) paso Lietuvoje
niekas neregistravo. (O neregistruoto
- darban nepriima).
"Išregistruok
(lietuvišką pasą?) ... Kaliningrade".
Suprato, kad reikia išregistruoti
turimą rusišką pasą, atsisakant Rusi
jos pilietybės.
Važiavo Kaliningradan. Ten išaiškėjo: išregistruoti
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reikia ne tą. rusišką pasą, o išsiimti
naują - Užsienio rusišką pasą ir jį
išregistruoti.
Prasidėjo begalinė
kanceliarinė biurokratija - prireikė
krūvos prašymų. Svarbiausia iš jų raštiškas tėvų sutikimas išleisti sūnų
.. iš Rusijos federacijos. Tuo tikslu iš
apsnigtų Prūsijos miškų tėvus nuga
benti j rajono centrą pas notarą.
Atsisakyti Rusijos pilietybės? - aja-jai
- koks neigiamas įvykis! įtikinėjama:
turėsi darbą, žmogum pas mus tave
laiko, ir t.t. Dviejų valstybių biuro
kratinės mašinos tarsi susigrojo:
vieni nenori išleisti, o kiti - priimti.
Grįžtančių
iš
Mažosios
Lietuvos mūsuose niekas su duona
ir druska nelaukia. Šeima, apie kurią
kalbama, su dviem mažais vaikais
(Lietuvos piliečiais!), nors pati
apsirūpino gyvenamu būstu, bet jau
penktas
mėnuo
neturi jokių
pragyvenimo šaltinių ir iš valstybės
neagauna net pašalpų už tuos
vaikus. Nuvykau, išvydau .. tuščias
lentynas ir blizgančias vaikų akytes
su pajuodusiais paakiais.
Iš ko jūs gyvenate?
paklausiau Giedrę. - Iš to. ką duo
dat Jūs, kai gaunat pensiją. Paskirstau duonai. Morkas ir kopūstus
baigėm. Dar bulvėm mintam. Kai
baigsis, nežinau, ką reikės daryt.

Vaikai nešąlą, malkų pasigaminam.
Ir ačiū poniai S.S. iš Kanados, kuri
vaikus aprengė.
- Jeigu valstybė jūsų neremia, tai
gal seniūnija ar kokie fondai galėtų?
- Niekam esam nereikalingi. Mes žmonės tarp dangaus ir žemės.
Visur svetimais laiko - ir Karaliaučiuj,
ir čia Lietuvoje. Už vaikus - nė cento
pašalpos negavau. Vyras bedarbio
pašalpos akyse nematė. Fondai?
Visokie labdaros, paramos, Carito,
Tremtinių, Kaimo vaikų, net kaliniųnusikaltėlių šelpimo fondai rūpinasi
tik "savais". Pas mus buvo užėjęs
vietinis klebonus. Vaikučiais
pasigėrėjo ir pamatė, kad jie dar per
maži katekizmo mokyti ...
Sunku atgaivinti pakirstas šaknis
gimtojoje žemėje grįžtantiems iš
paskutinės rusiškos kolonijos
Rytprūsių. Iš vaikystės žinau duonos
vertę. Todėl be svyravimų dalinuosi
savais
kąsniais su
minėtais
žmonėmis (kai viena senatvinė
pensija "gina" nuo bado penkis
asmenis), nes nuolatos girdžiu du
laibus balselius: - Močiute, valgyt
noriu!.. - Man .. niam niam!.
Girdžiu. Jeigu norėtų išgirsti
dar kas nors, adresas: E. Pečiulis.
Novos, km., Zapyškio paštas, Kauno
rajonas. Lithuania.

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS
7 1997 Summer Schedule
Effective from 31st March
* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Arrival and departure times:
Monday, Tuesday, Friday, Saturday
* TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dcp. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

Wednesday
*TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
*TE 453 dcp. HEATHROW 17.00 arr. VILNIUS 21.50

* AIRCRAFT BOEING 737
with business and economy seating

Attractive prices for senior travellers
LITHUANIAN AIRLINES

Phone 0181 759 7323
Fax
0181 745 7346
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Baltijos valstybės ir NATO
Lietuva, Latvija, Estija ir kitos rytų Europos valstybės,
jau geroką laiką nori ir stengiasi įstoti į NATO, ir mes visi,
čia išeivijoje ir pačioje Lietuvoje, apie tai žinome. Kad
NATO taip pat nori plėstis į rytus nėra abejonės ir
neseniai spaudoje buvo paminėta, kad pirmieji j tą
organizaciją kandidatais yra Lenkija, Vengrija ir Čekija.
Taip pat nėra abejonės, kad Rusija prieš NATO
plėtimą yra griežtai nusistačiusi. Visas pasaulis supranta
ir sutinka kad, jeigu Baltijos valstybės arba bet kokia kita
laisva ir nepriklausoma rytų Europos valstybė nori j NATO
įstoti, tai yra jų vidaus reikalas ir jų privilegija. Maskva
tačiau tą supranta kitaip. Kai žmonės Belgrade (Serbija)
liejo savo kraują, besipriešindami komunistinei valdžiai,
tai visos Europos ir pasaulio valstybės tokius Serbijos
vyriausybės veiksmus pasmerkė.
Rusija, tačiau, tai
pavadino serbų "vidaus reikalu". Taigi kruvini įvykiai
komunistų valdomuose kraštuose rusų galvosenoje yra
jų "vidaus reikalas", bet kai Baltijos valstybės rengiasi
įstoti į NATO tai yra Maskvos reikalas.
Rusai galvoja, kad dėl priėmimo į NATO organizaciją
kitų j jos duris besibeldžiančių laisvų ir nepriklausomų
valstybių turi būti pirmiausiai deramasi su Rusija. Mes
visi, ir pati NATO, gerai žinome, jog derybos su rusais
reiškia, kad jie nesutiks ir nepasiduos, ir kad tik Vakarai
turės arba visai nusileisti, arba duoti visokius rusų
reikalaujamus įsipareigojimus. Kai NATO generalinis
sekretorius Ch. Solana neseniai lankėsi Maskvoje, tai jo
atsilankymo išvakarėse rusų laivyno admirolai buvo
pasakę, kad jų branduolinių raketų galvutės turi būti
nukreiptos j Vakarus, o Durnos Gynybos komitetas per
generolą S. Bascholovą pareiškė: "kad laikas kurti Rusi
jos, Baltarusijos, Kazachstano ir Ukrainos karinę sąjungą,
kuri būtų atsvara NATO". Gi V. Žirinovskis (atsimenate
Žirinovskį - jis dar ir dabar tebesvajoja) nori tokį bloką dar
labiau išplėsti, įtraukiant Serbiją, Bulgariją, Kiprą, Siriją,
Iraką, Iraną, Kiniją bei Indiją ("L.A."Nr.21).
Nėra abejonės, jeigu NATO norės plėstis tai jos
vadovybė, noromis ar nenoromis turės derėtis su Rusija,
ir klausimas iškyla ar naujieji NATO nariai nebus
"perkami", kaip kad buvo "pirktas" Vokietijos susivieniji
mas. Rusų laikraštis "Izvestija" buvo sensacingai paskel
bęs, kad Vakarai yra pasirengę Rusijai sumokėti 50 bilijo
nų dolerių kaip kompensaciją už NATO plėtimą. Rusijos
laikraščių teigimu Baltijos šalys buvo vertinamos 15
bilijonų dolerių, taip pat kaip Ukraina (L.A. "Nr.21).
Kad Baltijos šalys patektų į NATO ar j Europos
Sąjungą, Vakaruose yra sakoma kad jos mėgintų tą
daryti atskirai. Apie tai, kad į NATO plėtros pradžią
galėtų būti priimta bent viena Baltijos valstybė kalbėjo ir
Lietuvos Užsienių reikalų ministeris A. Saudargas, grįžęs
iš pirmo oficialaus vizito Varšuvoje ir Bonoje. Vakarai,
pasirodo, Lietuvą ir Lenkiją pradeda vadinti "istoriškai
susiformavusiu geopolitiniu vienetu" kuris galėtų būti
priimtas į NATO kaip vienas vienetas ("LA." Nr.21).
Nauja JAV Užsienių reikalų sekretorė ponia M.
Allbright, per NBS televiziją pareiškė, kad Amerikos užsie
nio politikos pirmenybė yra NATO plėtimasis į Rytus.
NATO plėtimasis tačiau reikalingas ir patiems rusams,
ypatingai jų generolams.
Rusijoje yra planuojama
sumažinti armiją, pirmiausiai atleidžiant vieną kitą šimtą
generolų, kurių Rusijoje yra daugiau negu bet kokioje
kitoje valstybėje. Kai kurie rusų laikraščiai sako, kad
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Lenkijai, Vengrijai ir Čekijai tapus NATO narėmis
sumažės "buferinė zona" ir Rusijos ginkluotos pajėgos dėl
to turės būti atitinkamai sustiprintos. Taigi atsiras dau
giau darbo karinėje pramonėje ir reikės daugiau kareivių.
Rusijos pramonininkų prezidentas A. Volsks, kuris pagal
Latvijos laikraštį "Diena" karo pramonėje yra svarbus
žmogus, kalbėdamas Karaliaučiuje buvo paminėjęs
Liepojos karinės bazės grąžinimą Rusijai ("L.A."Nr.41).
Ar trys Baltijos valstybės bus "nupirktos" j NATO ar
ne, ar reikės joms įstoti į ją pavieniui, nežinia. Jeigu
reikės j NATO įstoti atskirai, tai Lietuvos pasisekimas
priklausys nuo mūsų diplomatų veiklos. Kalbant apie
"nupirkimą", reikėtų, pastebėti, kad, pagal "Moskovskije
Novosti", Rusijos užsienio skola jau artėja prie pavojingos
ribos, kurią peržengus valstybei belieka paskelbti
bankrotą ("L.A."Nr.41). Taigi pinigų jiems labai reikia.
Mūsų akimis žiūrint tas viskas dvokia MolotovoRibbentropo paktu. Šiandien, kaip, ir 1939-tais metais,
mūsų valstybių ateitis priklauso nuo svetimtaučių derybų
ir jų susitarimų.
Lietuva neseniai ne tiktai buvo nustebinta, bet ir
sukrėsta, kai Amerikos lietuvių jaunimo paklaustas apie
Lietuvos įstojimą j NATO, V. Adamkus galimas kandidatas
į mūsų valstybės prezidentus, pareiškė, jog NATO yra
reikalinga kaip moralinė apsauga, bet ekonomišku atžvil
giu - nenaudinga. Jo nuomone NATO narystė iš Lietuvos
reikalaus daug pastangų ir lėšų, o užpulta Lietuva galėtų
laukti tik taikos dalinių, panašių j dabar tarnaujančius
Jugoslavijoje ("L.A."Nr.21). Jis kalbėjo apie Šiaurės bloko
sukūrimą, kuriame Lietuva ieškotų saugumo. Bet kas tokį
bloką sukurs, kas jame norės dalyvauti ir kas jame būtų
pasirengęs už Lietuvą kovoti, palieka neaišku. Švedija
jau seniai yra pasakiusi, kad ji nors ir remia Baltijos
valstybių nepriklausomybę, bet už jas kariauti ji neis.
Gyvenant užsienyje, mums yra lengviau suprasti p.
Adamkaus galvojimą, negu mūsų tautiečiams Lietuvoje.
Mes žinome, kad yra labai abejotina ar, pavojui atsiradus,
anglų, prancūzų, ar kitų Vakarų valstybių kareiviai norėtų
ir būtų pasirengę kovoti ir mirti už Baltijos valstybių laisvę.
Mums belieka tikėti, kad mūsų Tėvynei toks pavojus
niekada neiškils.

Apdovanotas Ordinu
Jau anksčiau rašyta kad, Albinas Pranskūnas buvo
apdovanotas Šaulių Sąjungos ordinu, bet dabar
redakcijoje yra gauta kasetė oficialiai tą patvirtinanti.
Lietuvos Šaulių Sąjunga. Šaulių Ženklo Ordinas už
nuopelnus ginant Lietuvos garbę ir nepriklausomybę
1944m. Tėvynės Apsaugos Rinktinės karys Albinas
Pranskūnas apdovanojamas Pirmojo Laipsnio Šaulių
Ženklo Ordinu.
(pasirašė) Šaulių Sąjungos Vadas Rimvydas Mintautas.
Kaunas, 1996m. birželio 18d.
įsakymas Nr. 25
PAMALDOS
Londone šv. Kazimiero bažnyčioje 21 The Oval, E2 9DT,
rytinėje Londone dalyje pamaldos sekmadieniais 9.00
vai. ir 11.00 vai.
Nottinghame Židinyje, pamaldos šiuokiadieniais 8.00
vai., sekmadieniais 11.15 vai.
Eccles balandžio 13d. 12.15 vai.
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Žemiau yra patiektos asmeninės akcininkų
rezoliucijos metiniam DBLS-gos ir LNB-vės
suvažiavimui:
22nd March 1997
To: The Directors, The Lithuanian Association in Great
Britain Limited Headley Park Club Picketts Hill Nr.
Bordon, Hants.
Notice is hereby given that the undersigned, being
members of the Lithuanian Association in Great Britain
Limited, require the following resolutions to be proposed
at the Annual General Meeting of the Lithuanian
Association in Great Britain Limited to be held on or
around 17th May 1997:
1. All the directors of the company shall be removed
from office.
2. The following persons shall be appointed directors
of the company:
Povilas Dobrovolskis, Vladas Ged mintas,
Virginia Juras, Paul Markevičius,
Jonas Podvoiskis, Živilė llgūnaitė.
You are reminded that the Companies Act 1985
provides that, notwithstanding anything in the Articles of
Association of a company, a director may be removed
from office by an ordinary resolution. Twenty eight days
notice of this resolution is required and is hereby given.
You are also reminded that if, having received this notice,
you call a meeting in less than twenty-eight days time,
the notice is deemed properly given.
(signed)
K. Baublys, V. A. Juras, J. Podvoiskis,
S. Mineikis, P.J. Markevičius, V. Ged mintas,
Ž. llgūnaitė.

* * *

22nd March 1997
To: The Directors, Lithuanian House Limited Headley
Park Club Picketts Hill Nr. Bordon, Hants.
Notice is hereby given that the undersigned being
shareholders of Lithuanian House Limited, require the
following resolutions to be proposed at the Annual
General Meeting of Lithuanian House Limited to be held
on or around 17th May 1997:
1. All the directors of the company shall be removed
from office.
2. The following persons shall be appointed directors
of the company:
Povilas Dobrovolskis, Vladas Ged mintas,
Virginia Juras, Paul Markevičius,
Jonas Podvoiskis, Živilė llgūnaitė.
You are reminded that the Companies Act 1985
provides that, notwithstanding anything in the Articles of
Association of a company, a director may be removed
from office by an ordinary resolution. Twenty eight days
notice of this resolution is required and is hereby given.
You are also reminded that if, having received this notice,
you call a meeting in less than twenty-eight days time,
the notice is deemed properly given.
(signed)
K. Baublys, V. A. Juras, J. Podvoiskis,
P.J. Markevičius, V. Gedmintas.

22nd March 1997
To: The Board of Directors, Lithuanian House Ltd.,
Headley Park Club Picketts Hill Nr. Bordon, Hants.

We, the undersigned, are shareholders of Lithuanian
House Limited and/or members of The Lithuanian
Association in Great Britain Limited, the majority
shareholder of Lithuanian House Limited. We consider
that the recent purchase by you of the property at 17
Freeland Road, Ealing Common may have taken place
against the express wishes of the shareholders of the
company and therefore have been an improper exercise
of your powers as directors.
On 6th January 1996 an apparent General Meeting of
Lithuanian House Limited took place in Nottingham. The
minutes of that Meeting (the only written record available)
state: "Suvažiavimas pritaria LNB Direktorių Valdybai
parduoti Lietuvių Namus Londone, o suradus naujus,
informuoti akcininkus". (Translation: 'The General Meeting
authorised the Board of Directors of Lithuanian House Ltd
to sell Lithuanian House in London and to inform the
shareholders when a new (house) is found.")
The directors appear to have been specifically instructed
at that General Meeting to inform the shareholders when
they found a suitable new property for purchase. The
shareholders of the company were not informed of the
proposed property in Ealing prior to its purchase either
at a General meeting or in any other manner.
You are also aware that the purchase of any new
property prior to the 1997 Annual General Meetings of
Lithuanian House Ltd. and The Lithuanian Association in
Great Britain Ltd. was contrary to the wishes of a
substantial number of members of the latter company.
Their wishes were made clear at the Meeting of the
Taryba (Advisory Council) of The Lithuanian Association
in Great Britain Ltd., which took place in Nottingham in
October 1996. The large number of members present,
both individuals and branch representatives, voted by a
large majority for no new property to be purchased
before such General Meetings This clearly expressed
view, has been totally disregarded by you.
You are hereby put on notice that your authority to use
the company's funds for the purchase of this property is
in question and consequently any expenditure by you of
the company's monies upon any building works,
decorative works or furnishings relating to the said
property may also be found to be improper.
Consequently, until this matter is brought before the
shareholders at the Annual General meeting of Lithuanian
House Limited in 1997, serious consideration should be
given by the Board to the further use of company funds
upon the said property.
Each director may be
individually accountable for their decision in this respect.
You are also put on notice that monies belonging to
Lithuanian House Limited may be used for legal costs
only where such costs are incurred for the benefit of the
company. Any legal expenses incurred for the benefit of
protecting, advising or defending the actions of any
director(s) who has acted against the interests of the
companhy or in bad faith should be paid for by such
director(s) personally. Should it be necessary, an audit
of legal expenses paid for out of monies belonging to
Lithuanian House Limited may be sought.
(signed) V.A. Juras, J. Podvoiskis, P. Markevičius,
V. Gedmintas, Ž. llgūnaitė, K. Baublys, S. Mineikis.
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Karaliaučiaus kraštas Lietuvos etninė žemė
Vyt. Nezgada
išspausdino
"Respublikoje” įdomų straipsnį apie
Karaliaučiaus krašto ateities
problemą.
Pastaruoju
metu
Europos
politiniuose sluoksniuose aktyviai
svarstoma NATO plėtimosi į Rytus
problema. Rusija, kaip viena iš
branduolinių valstybių, šiame
žaidime nori (ir tikisi) kuo daugiau
laimėti nieko neprarasdama. Rašo:
"Manau, kad Vakarai, o ypač JAV,
Rusijai per daug nuolaidžiauja. Dėl
NATO
plėtimosi
neturėtų
būti
taikstomas! su šios Rytų šalies
didžiavalstybine pozicija. Niekas
neturi teisės trukdyti šalims pačioms
rūpintis savo ateitimi, jungtis prie
vienos
ar kitos tarptautinės
organizacijos, taip pat ir NATO.
Stebina Rusijos Valstybės
Dūmos geopolitikos komiteto pirmi
ninko Aleksejaus Mitrofanovo
siūlymas pradėti diskusijas dėl
Karaliaučiaus krašto ateities - atiduoti
šį kraštą Vokietijai, jei
bus
sustabdytas NATO plėtimasis į
Rytus. Anksčiau ar vėliau Karaliau
čiaus krašto ateities problema turės
būti išspręsta, ir tą supranta visos
Europos šalys. Bet tai neturi būti
dingstis Baltijos šalių nepriimti j
NATO. Antra vertus, derybose dėl
Karaliaučiaus krašto ateities turi
dalyvauti ne tik Vokietija ir Rusija
(negalima leisti, kad atsirastų naujas
Ribbentropo-Molotovo paktas), bet
visos suinteresuotos šalys (remiantis
Potsdamo 1945 m. konferencijos
nutarimais). Be to, atidavus šį kraštą
Vokietijai, problema nebūtų
išspręsta, nes susidarytų keblumų
dėl tranzito per Lenkijos teritoriją.
Vokiečiai vėl pareikalautų
koridoriaus, dėl kurio ir kilo Antrasis
pasaulinis karas.
Dėmesio vertos bet kokios
iniciatyvos pradėti diskusijas dėl
Karaliaučiaus krašto ateities. Tačiau
Lietuva šiose diskusijose turėtų būti
ne tik kaip lygi partnerė tarp kitų
suinteresuotų (Antrojo pasaulinio
karo laimėtojų) šalių, bet jai turėtų
būti suteiktos pirmumo teisės.
Norėtume tikėti, kad nauja Lietuvos
valdžia įstengs baigti ne tik
užsitęsusias diskusijas dėl Vištyčio
ežeru einančios sienos, bet suteiks
impulsą deryboms su mūsų
kaimynais dėl etninių Lietuvos žemių,
pirmiausia dėl Karaliaučiaus krašto.

Skautiškuoju keliu
Aplankęs "Vienybės Kelio"
stovyklą ir praleidęs keletą dienų su
mumis Britanijoje, Lietuvių Skautų
Sąjungos buvęs Pirmijos pirmininkas
Kęstutis Ječius kartu su žmona Dalia
dėkoja
ir siunčia velykinius
sveikinimus Europos Rajono
skautams:
"Sesės - Broliai: Ačių labai už mielus
žodžius ir pareigų įvertinimą ...
Sveikiname su Sv. Velykomis, Lai
Kristaus prisikėlimas suartina mus
bent mintimi. Lai pavasario pradžia
paskatina mus visus suaktyvėti ir tapti
naudingesniais.
Aleliuja.
Budėkime!“
Dalia ir Kęstutis Ječiai, JAV.

Vatikano bendradarbiai sveikina
Mieli Kolegos! Kristaus Prisikėlimo
šventėje mes, Vatikano Radijo
lietuviškosios programos darbuotojai
ir bendradarbiai, trokštame
pasidalinti
su
Jumis
velykiniu
džiaugsmu:
prisikėlė Viešpats ir
nušvito mums, kuriuos yra atpirkęs
savo krauju.
Sveiki sulaukę Šventų Velykų!
Aleliuja!
Roma 1997.

Sportas
Paskutines Europos vyrų krepši
nio kvalifikacines rungtynes Lietuvos
rinktinė žaidė Šveicarijoje, įveikdama

aukšta pasekme 118:62 (52:30). Šia
pergale gintarų kraštas pateko į
baigiamuosius susitikimus Ispanijoje
- Badolona vietovėje, birželio mėn.
24d. iki liepos mėn. 6d. Kartu su
Lietuva dalyvaus: Graikija, BosnijaHercogovina, Rusija, Latvija, Italija,
Slovėnija, Ukraina, Kroatija, Prancū
zija, Izraelis, Vokietija, Turkija,
Lenkija ir Ispanija. Valstybės bus
padalintos į du pogrupius, iš kurių
po keturias pasieks ketvirbaigmę.
Greičiausia Jugoslavija (1976m.
meisteris)
ir Lietuva
(1976m.
vicemeisteris) bus išskirtos ir burtų
keliu priskiriant prie jų likusias
valstybes. Pavojingiausi penketukai
yra Graikija, Italija, Rusija, Ispanija,
Kroatija, Prancūzija. Laukiama, kad
prie Lietuvos rinktinės prisijungs
Arvydas Sabonis ir Šarūnas Marčiu
lionis, kadangi krepšinio sezonas
JAV bus jau pasibaigęs. Be to, A.
Sabonis turi namą Ispanijoje, tad su
žmona ir trim vaikais norės pasilsėti.
Vokietijos futbolo antros lygos
Liubecko komandoje žaidžia
Lietuvos rinktinės narys Romas
Mažeikis. Susitikime su Frankfurto
vienuolike, lietuvis pirmose minutėse
buvo sunkiai sužeistas. Tuoj pat
nuvežus j ligoninę, rastas sunkiai
sužalotas inkstas, pašalinant taip pat
Iki vasaros R. Mažeikis
blužį.
negalės žaisti.
K.B.

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 4IIB, England
Tel. 0181 460 2592, Faksas 0181 290 0285
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Ląįškąj
Gerb. Redaktoriau,
Paskutiniu
metu "Europos
Lietuvyje"
išspausdinti
laiškai,
susirinkimų aprašymai, rezoliucijų
siūlymai ir kitų namų pirkimo reikalai,
paskatino ir mane, kaipo buvusį
mūsų spaustuvės darbuotoją ir
senųjų namų gyventoją, įsiterpti
keliom pastabom.
Pradėsiu nuo Lietuvių namų.
Parduotas senas laužas. Ir gerai
padaryta, kad nebandyta remontuoti,
nes, tam reikalui paėmę didžiulę
paskolą, tikrai būtume pražuvę.
Kampinis namas smuko žemyn, seni
medžiai leido šaknis po pastatu, o
dar giliau čiurlena požeminis upelis
Ladbroke. Dėl šių priežasčių vis
reikėdavo nuolatinio taisymo ir geros
priežiūros. Dabar ten vyksta ypač
brangus remontas: daromi butai,
stiprinami
ir
izoliuojami
namo
pamatai.
Žinoma, turėjome namus
Londono centre. Nepasakysiu, kad
labai lengvai surandamus
atvykusioms iš Lietuvos, o ir
londoniškiams kartais pasitaikydavo
sunkumų arčiau pastatyti mašinas.
Dabar atvykėliams
lėktuvu,
maršrutas bus lengvesnis: 20 min.
Piccadilly linija iki Acton town, iš ten
District linija iki Ealing Common, ir
tada pėsčiom nereikia nė penkių
minučių.
Turėjome daug mažų kambarių,
bet jų skaičių savivaldybė reikalavo
mažinti, t.y. sujungti ir padidinti.
Naujieji namai nėra daug mažesni:
saliukė didesnė ir kambariai erdvūs.
Mašinoms statyti problemų nėra:
gatvė plati, namo prieky vietos yra
penkioms. Didelis sodelis kitoje
pusėje turi visokių
naudojimo
galimybių.
Šiuo
metu
vyksta
remontas pagal valdybos nutarimus,
K.Tamošiūno priežiūroje. Daug
darbų bus atlikta iki suvažiavimo, ir
atstovai galės įvertinti direktorių
pastangas.
★
★
*

Nuoširdus ir patriotiškas M.
Barėnienės kreipimasis į tautiečius
dėl mūsų sukaupto turto ateities ir
siųlymas viską perduoti Lietuvai,
tikrai turėtų būti vertas visų dėmesio.
Taip ir aš dažnai pagalvodavau.
Tačiau neskubėkime ir pirma gerai
apgalvokime. Gal po kokių penkerių
metų.
Per tą laikotarpį galutinai
apsispręstu me. Šiuo metu Lietuva
laisva, bet jos nepriklausomumas

dar nėra patikimai įtvirtintas.
Įstojimas į NATO kybo ore. Nestabili
Rusijos padėtis nėra garantija
Pabaltijo kraštų nepriklausomybėms.
Pasižadėti galėtume jau dabar žinotume kokiu keliu eiti toliau.
★
*
*
Eiliniam laikraščio skaitytojui
sunku suprasti kas ten vyko
Sodybos skyriaus susirinkime. Du
priešiški pasisakymai, susirinkimo
pirmininko J. Millar ir V. Gedminto,
ivykj dar labiau supainioja. Jeigu
kažkokie karšti jaunuoliai trukdė
Sodybos kunigui kalbėti lietuviškai,
tai mums tikrai nėra ko džiaugtis,
kad jie kartais pasirodo mūsų tarpe.
Chuliganizmo
neturėtų
būti
susirinkimuose.
*
*
*

Su pono Vilkonio mintimis
negaliu visiškai sutikti. Žinau, kad
jam lietuviški reikalai visad buvo
pirmoje vietoje. Neaišku, ką mes su
tais jo
siūlomais
biuleteniais
atsiektume. Nemanau, jog dabar
kas imtųsi tokio darbo. Turime savo
laikraštį, tikriau biuletenį, kuriuo
galime naudotis.
Kai atvykom j šį kraštą, niekas
nelaikė mus pigia darbo jėga.
Anglija pati buvo karo nualinta,
neturėjom
tikėtis
čia
rojaus.
Nemokėjom
kalbos
gavom
raumenų darbą.
Persidirbti
nereikėjo, nors ir sąžiningai dirbom.
Pasirašėm trejų metų darbo sutartį, o
jau po dvejų atleido. Galėjom pagal
sugebėjimus
ieškotis darbo.
Prisimenu ir tas darbui verbavimo
komisijas, sveikatos tikrinimą: anglai
nematavo raumenų ir neskaitė dantų.
Kam čia nepatiko, galėjo grįžti
Vokietijon ar skristi už Atlanto.
Anglija priėmė mus ne kaip motina,
bet kaip gera pamotė.
Ir už tai
esame dėkingi.
V. Keris
Londono

mirusieji

Šių metų vasario 3d. Royal
London hospital, Whitechapel, mire
Jonas Kažiukonis. Paskutiniu laiku
gyveno Tower Hamlets, 193 Globe
Road, London, E.2 OLJ specialiuose
invalidams gyventi pritaikytuose
namuose.
Velionis buvo gimęs Varėnos
rajono 1913 metais. Apleido savo
kraštą ir savo tėviškę 1944 m.
pasitraukdamas į Vakarus nuo
artėjančios antrosios
Sovietų
okupacijos. Iki antrojo pasaulinio

karo pabaigos gyveno Vokietijoje,
karui pasibaigus, negalėdamas grįžti
į savo kraštą, emigravo į Didž.
Britaniją 1947 m.
Būdamas sėslaus būdo asmuo,
velionis visą savo gyvenimą praleido
ir dirbo tame pačiame Londono
rajone, kur buvo susikoncentravusi
medžio apdirbimo ir baldų gamybos
pramonė. A+A Jonas Kažiukonis
buvo specialistas toje srityje ir jam
nebuvo sunku pasirinkti darbo vietą.
Velionis buvo aktyvus lietuviškos
bendruomenės narys, rėmė
organizuotą veiklą, klubus, lietuvišką
bažnyčią.
Jonas taip pat nepamiršo savo
artimųjų Lietuvoje, jais rūpinosi ir
padėjo materialiai, kiek jo sąlygos
leido. Paskutiniu laiku jo sveikata
smarkiai pablogėjo, dėl gangrinos
1991 m. neteko vienos kojos. Kurį
laiką sveikata pasitaisė, bet dėl
susidarusių komplikacijų prarado ir
antrą koją. Operacija buvo padaryta
sausio 31d., velionis mirė vasario 3d.
Gedulingos pamaldas įvyko
Londono Lietuvių bažnyčioje.
Sudegintas
East
London
krematoriume. Į laidotuves atvykęs
sūnus palaikus nuveš į Lietuvą
palaidoti Klaipėdoje, šeimos kape.
Liko vienas sūnus, trys anūkai ir
vienas pro-anūkas.
Z. Juras
Iš Panevėžio praneša, kad kovo 9d.,
po sunkios ligos mirė Antašavos
par. klebonas kun. Juozapas Lukšas.

LIETUVIŲ MOTERŲ
CHORAS IŠ KAUNO
Penktadienį 11-to balandžio
1997m., 7.30 val.pp.
St. Mary’s Roman Catholic
Church, Alton
koncertuos
Šv. Petro ir Šv. Povilo
katedros Kaune
Moterų Choras
Programoje:
Domenico Bartolucci,
Michael Head, Sven Lekberg,
Vytautas Miškinis, Arvo Part,
Francis Poulenc kūriniai,
Anglijos, Prancūzijos, Italijos
madrigalai (dainos be
akompanimento).
Lietuviškos liaudies dainos.
Įėjimas £5 (nuolaidos)
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NOTTINGHAM AS
Š.m. kovo 15 d. latvių klubo
patalpose jvyko DBLS Nottinghamo
skyriaus narių metinis susirinkimas.
Susirinkimui pirmininkauti buvo
pakviesta V.Gasperienė, sekreto
riauti P.Grokauskas.
Priėmus susirinkimo darbotvar
kę, tylos minute buvo pagerbti
skyriaus mirusieji nariai. Skyriaus
pirmininkas J.Damaševičius padarė
skyriaus veikos pranešimą, iš kurio
matėsi, kad
sėkminga skyriaus
veikla tęsiama ir toliau. Skyriuje šiuo
metu yra 62 nariai.
Revizijos protokolą paskaitė
V.Gasperienė. Skyriaus finansinė
padėtis yra gana gera. Pinigai jdėti į
aukštus nuošimčius nešančią
sąskaitą.
Skyriaus valdyba patvirtinta ta
pati, su viena išimtimi. Skyriaus
vicepirmininkės pareigoms išrinkta
V.Gasperienė.
Atstovais į visuotinį suvažiavimą
išrinkti J.Damaševičius ir V.Gaspe
rienė.
Diskusijų metu buvo išreikštas
susirūpinimas dėl skubaus ir
neapgalvoto naujų Lietuvių namų
pirkimo, net nesulaukus visuotinio
akcininkų suvažiavimo.
Susirinkimo metu buvo priimta
rezoliucija, siūlant sumažinti DBLS
centro valdybos direktorių skaičių iki
penkių asmenų (rezoliucija žemiau).
Toliau diskusijose buvo paliesta
DBLS 50 metų sukakties proga
ruošiamo
jubiliejinio
sąskrydžio
Nottinghame detalės ir taip pat
skyriaus pasiruošimas šį jubiliejų
paminėti skyriaus plotmėje. Nors
Moterų draugijos Nottinghame jau
nėra, tačiau skyriaus moterys
prižadėjo suruošti Joninių vakarą.
Buvo pasigesta ruošiamuose
minėjimuose meninių programėlių,
kas patrauktų daugiau skyriaus
narių. Ateityje numatoma j tai
atkreipti dėmesj.
Susirinkimas užbaigtas Tautos
Himnu.
Rezoliucija.
Nottinghamo DBLS skyriaus metinis
susirinkimas priėmė sekančią
rezoliuciją:
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir
Britanijoje įsikūrus pilnateisei
ambasadai,
be to,
mažėjant
skyriams ir narių skaičiams, DBLS
centro valdyba, susidedanti iš penkių
narių,
paskutinio
pusmečio
laikotarpyje sugebėjo atlikti savo

užduotį, tuo įrodydama, kad nėra
reikalo turėti septynius narius centro
valdyboje,
darant
bereikalingas
išlaidas.
Tuo remdamasis Nottinghamo DBLS
metinis susirinkimas siūlo visuoti
niam suvažiavimui DBLS centro
valdyba išrinkti iš penkių asmenų,
dabartiniams direktoriams atsistaty
dinus.
BOLTONAS
Skyriaus veikla

Kovo 15d. Boltono ukrainiečių
klube
įvyko vietinių
lietuvių
susirinkimas.
Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis
padarė trumpą pranešimą apie
įvykius Lietuvoje. D.Britanijos Lietuvių
Sąjungoje ir Mančesterio apylinkėje.
Jis tada pasiūlė susirinkimui aptarti
šių metų Velykų programą.
Kasininkas H. Silius padarė
pranešimą apie skyriaus finansinį
stovį.
Vakaras praėjo labai smagioje ir
draugiškoje nuotaikoje, o Londone
ir
pietų
Anglijoje
gyvenantieji
lietuviai galbūt galėtų šio to
pasimokinti iš savo šiaurėje
gyvenančių tautiečių.
H. V.

MANČESTERIS
DU GIMTADIENIAI

Kovo 15d., lietuvių klube, savo
gimimo dienas atšventė Juozas
Panavas ir Henrikas Pargauskas.
Abudu vyrai yra susipratę lietuviai,
kurie dalyvauja visose klubo
rengiamose funkcijose ir sueigose.
Klube gyvenantis Henrikas, tarp
kitko, yra mėgėjas daržininkauti,
todėl klubo pastatas yra apsuptas
gerai prižiūrėtais gėlių darželiais ir jo
aplinka niekada taip gražiai neatrodė
kaip dabar. Gimimo dienų šventėse
dalyvavo gražus būrelis vietinių
lietuvių.
Klubo pirmininkui A. Podvoiskiui
sergant,
popietį pravedė H.
Vaineikis. Buvo sudainuota "Ilgiausių
metų" ir gražiai pasivaišinta.
Juozui ir Henrikui linkime geros
sveikatos ir, žinoma, ilgiausių metų!
Ar mėnuus sukasi apie savo ašį?

A. Krilavičienė "Europos
Lietuvyje" Nr. 2 savo straipsnyje
"Mėnulio kerai", tarp kitko, rašė, kad
Mėnulis sukasi apie savo ašį.
"Europos Lietuvyje" Nr. 3 parašiau,
kad Mėnulis apie savo ašį nesisuka.
Gavau įrodomų duomenų, kad
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Mėnulis apie savo ašį sukasi, tik ne
taip kaip Žemė ir kitos mums
žinomos planetos. Noriu paaiškinti.
įsitikinimui, pamatyti kaip jis
sukasi, padarykite tokį eksperimentą.
Paimkite lėkštę ir šaukštą. Lėkštės
centras yra Žemė, šaukštas Mėnulis, kurio tik viena puse atgręžta
j Žemę, o kita niekad nematoma.
Pridėkite šaukštą prie lėkštės krašto
ir veskite aplink iki kur pradėjote.
Stebėkite šaukšto viršutinį galą ir
pamatysite, kad, kol jį apvesite, jis
apsisuks vieną kartą. Tai toks yra
Mėnulio apsisukimas apie savo ašį,
trunkantis vieną Mėnulio mėnesį.
Anksčiau mokyklose to neaiškino,
todėl senesni žmonės apie Mėnulio
sukimąsi apie savo ašį nėra girdėję.
Esu dėkingąs p. A. Krilavičienei
už iškeltą mintį ir kan. V. Kamaičiui
už suteiktą Mėnulio apie savo ašį
apsisukimo planą.
Dabar jau
neklysime.
Ark. Podvoiskis
(atkelta iš 8 psl )

metais, su Britų pasu kišenėje, kelis
kartus viešėjo Lietuvoje ir susitiko su
giminaičiais. Po nepriklausomybės
atkūrimo vėl buvo nuvykęs aplankyti
sesutę ir kitus, apžiūrėti jaunystėje
bėgiotus gimtinės takus ir žymesnes
tėvynės vietoves. Kartą ar du jo
sūnėnai lankėsi Bradforde.
Alberto Brazdeikio palaikai
sudeginti kovo 14d.
Nab Wood
krematoriume ir vėliau bus grąžinti j
Lietuvą. Gedulingas pamaldas St.
Patrick'o bažnyčioje ir apeigas
krematoriume atliko kan. V. Kamaitis.
Karstas buvo papuoštas vieninteliu
geltonos, žalios ir raudonos spalvos
gėlių kryžiumi. Kitų gėlių velioniui
nepageidauta. Laidotuvėse dalyvavo
didelis būrys lietuvių ir kitataučių
draugų.
Po to Bradfordo lietuvių klube
buvo laidotuvių dalyviams paruošti
gedulingi užkandžiai. Juos parengė
R. Vaicekauskaitė ir M. Kaktavičienė.
Bradfordo ir apylinkės lietuviai
liūdi netekę aktyvaus bendruomenės
nario ir giliai užjaučia žmoną Anną ir
gimines Lietuvoje.
Amžiną Atilsį!
K. Kaktavičius

Vatikano Radijo transliacijos
Nuo kovo 30d. Vatikano radijo
transliacijos
lietuvių
kalba
trumpomis bangomis - 9.825, ir
7.366 kHz dažniais 20.20 min.
Lietuvos laiku.

8

EUROPOS LIETUVIS - evrope s Lithuanian - fortnightly
Published by Lithuanian Association in Gt.Britain and Lithuanian House Ltd. Headley Park Club(R2), Picketts Hill, nr. Bordon,
Hants GU35 8TE. Tel. 01420 477164, Faksas 0181 959 5393 Prenumeratos kaina: Didž.Britanijoje - £20.00, Europoje -£30.00,
visur kitur pridedamos papildomos pašto išlaidos. Skelbimų kaina - 5.00 sv. už vieną skilties colį arba iš anksto susitarus.
Administracija: Headley Park Club, (R2), Picketts Hill, nr.Bordon, Hants GU35 8TE. Čekį išrašyti: "Lithuanian House Ltd".
Redaktorius: H. Gasperas. redakcijos adresas: 107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham NG7 1JD, England.
Redaktorius rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai
išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjų nuomonę. Už įdėtų skelbimų turinį redakcija neatsako.

Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

K.Blue (Mrs)
15.00sv.
K.Bendoraitis(Vok.) 30.00 sv.
V.Grygelis
5.00sv.
A.Gaidelis (Nott.)
5.00 sv.
Aukos britų-lietuvių vaikų fondui
J.Dambrava, Coventry500.00 sv.
Notinghamo skyrius 150.00 sv.
B ir S.Gailiūnai,
Tynė &Wear
25.00 sv.
C.Tayior, Orpington 20.00 sv.
BRADFORDAS

Britų-Baltų draugija veikia jau eilę
metų, bendradarbiaudama su Bradfordo universitete veikiančiu Baltijos
kraštų tyrimo centru. Savo
susirinkimus rengia mieste esančiuose
estų, latvių ir lietuvių klubuose eilės
tvarka. Lietuvius draugijoje atstovauja
C.Micutiehė ii m.Grinienė.
Šių metų kovo 13 d. toks
susirinkimas Įvyko lietuvių klube
"Vytis". Aptarus organizacinius
reikalus, dienos paskaitai buvo
pakviestas iš Lietuvos atvykęs tęsti
daktarato studijas Bradfordo universi
tete Darius Furmonavičius.
Pradžioje buvo išdalinti klausytojų
susipažinimui lapai su Lietuvos
žemėlapiu
ir Lietuvos Laisvės
Kovotojų Sąjungos
(L.S.K.S.)
organizacinės struktūros 1948 - 1950m.
grafika. Taipogi pristatė apie dešimt
įvairių knygų iš partizaninio judėjimo,
partizanų asmeniški prisiminimai bei
moksliniai veikalai iš partizanų ir
K. G. B. archyvų, iš kurių, anot
prelegento, sudaryta paskaita apie
partizanų kovas Lietuvoje 1944 - 1953
metais. Paskaita buvo turininga ir
nuosekli, susirinkusių atidžiai
išklausyta. Įdomu ir tuo, kad tik
paskutiniais metais rašytojams ir
mokslininkams buvo prieinami slapti
K. G. B. dokumentai su slaptosios
tarnybos duomenimis. Sužinome, jog
šiuo metu Lietuvoje dar tebegyvena
apie 700 buvusių partzanų.
Po paskaitos prelegentas atsakinėjo į
klausytojų pateiktus klausimus.
Vienas iš jų apgailestavo partizanų tautos didvyrių materialinę būklę

Lietuvoje, kurie iki šiol buvo
Vyriausybių palikti Dievo valiai su
minimaiinėmis pensijomis. Antroje
pusėje - K.G.B-istai, kurie juos
persekiojo ir žudė, tačiau turėdami 50
metų okupacinį stažą yra apdo
vanojami turtingomis premijomis.
Naujas Parlamentas šią skriaudą ir
gėdą privalo neatidėliojant atitaisyti.
Paskaita ir pokalbiai buvo pravesti
anglų kalba. Dalyvavo apie 30 keturių
tautybių žmonių. Iš lietuvių - čiabuvių
pusės nuoširdus ačiū gerbiamam
Dariui Furmonavičiui už atvykimą
svarbiai misijai. Prie kavos puodelio
ir užkandžių, o vėliau baro salone
buvo maloniai pabendrauta iki vėlyvo
vakaro.
K. Kaktavičius

* * * *
Š.m. kovo mėn. 9d. vietos ligoni
nėje mirė a + a A. BRAZDEIKIS, 74
metų amž. Kovo 5d. staiga pasijuto
negerai, Greitąja buvo nuvežtas į
miesto ligoninę. Po tyrimų pripažinta
širdies negalavimai. Ligoninėje buvo
pradėjęs jaustis geriau ir daktarai
galvojo po kelių dienų paleisti namo.
Tačiau po antro infarkto susilpnėjo.

Sekmadienį, kovo 9d. 23.00 vai. buvo
iškviesta žmona Anna, kuri dar spėjo
su vyru atsisveikinti. Vietinis anglų
kunigas suteikė paskutinį Sakramentą.
Alberto staigi mirtis sukrėtė visą
mūsų bendruomene.
Netekome
draugo, tauraus lietuvio, gero
žmogaus. Vienas iš pirmųjų "Vyties"
klubo narių, valdybos bendradarbis,
klubo ūkvedys.
Šeštadieniais
padėdavo klubo bare.
Ilgų metų
bėgyje su žmona Anna patarnaudavo
įvairių renginių metu:
pradedant
vyskupo priėmimo iškilmėse iki
lietuvių bendrų suėjimų. Bažnyčioje
rinkdavo aukas, buvo paslaugus
artimui reikalingam pagalbos, sielojosi
lietuvių bendruomene, o ypač klubo
reikalais.
.Atvykęs į z\.zigliją, p<? priverstiniu
darbo žemės ūkyje, apsigyveno
Bradforde.
Vedė graikų kilmės
žmoną, Anna, su kurią išgyveno iki
mirties - 37 metus. Šeimos neturėjo.
Iki išėjimo į pensiją dirbo vandens
tiekimo įmonėje. Buvo gražiai įsikūrę.
Albertas sielojosi ir rūpinosi savo
artimaisiais Lietuvoje. Dar okupacijos
(tąsa 7 psl.)

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares
to Vilnius
from Heathrow
Lithuanian Airlines (price reduction for OAPs)
Austrian Airlines
SAS
from Manchester/Newcastle
from Glasgow

£250.00
£255.00
£255.00
£310.00

£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

