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Ką Anglijos lietuviai galėtų daryti, 
artėjant rinkimams į Britų Parlamentą 

Darius Furmonavičius
Lietuvos narystė NATO ir Europos Sąjungoje yra 

svarbiausi lietuvių dabarties užsienio politikos tikslai, tad 
kiekvienas turįs teisę Anglijoje balsuoti lietuvis prieš 
balsuodamas gali pasiklausti, ką jo kandidatas į Britų 
Parlamentą mano dėl šio Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
siekio. Taip pat Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
skyriai galėtų sudaryti delegacijas, kurios susitiktų su 
kandidatais jų rinkimų vietose, galbūt pasišnekėtų ir 
įteiktų laiškus, raginančius palaikyti Lietuvos siekį. Na, o 
Lietuvių Sąjungos Vadovybė, galėtų pasiųsti laiškus 
partijų vadovams.

Suprantama, kad Europos Sąjunga pirmiausiai bus 
linkusi priimti kraštus, turinčius NATO saugumo garantus, 
tad kalbant ir rašant politikams reikėtų pirmiausia pabrėžti 
saugumo garantų Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms 
svarbą Europos stabilumui. Juk prisimename, kad 
antrasis pasaulinis karas kilo tuomet, kai dvi didžiosios 
valstybės ėmė dalytis Europą į įtakos sferas, o kitos 
didelės valstybės neatsižvelgė j mažųjų valstybių 
interesus.

Lietuvių tauta didvyriškai kovėsi beviltiškoje kovoje iki 
pat Stalino mirties, laukdama Vakarų - Sovietų Sąjungos 
konflikto. Suprantama, toks konfliktas branduoliniame 
amžiuje negalėjo kilti, buvo būtina Sovietų Sąjungą 
suardyti iš vidaus. Lietuva tai ir atliko, tačiau šiandien 
angliškoje visuomenėje dažnai tai pamirštama.

Lietuvos ankstyva narystė NATO drauge su Čekija ir 
kitomis Centrinės Europos šalimis, būtų geriausias 
pripažinimas tos politinės įtakos nulėmusios Sovietų 
Sąjungos suirimą ir, palyginti, taikią pasaulio raidą. 
Lietuva atitinka NATO keliamus reikalavimus pirmosioms 
narėms: yra demokratinė valstybė, neturi sienų
problemų, palaiko draugiškus ryšius su kaimynais. 
'NATO Enlargement Study' numato, kad pirmos 
kviečiamos narės bus iš asocijuotų Europos Sąjungos 
narių tarpo. Galime pasidžiaugti, jog Lietuva asocijuotos 
narystės sutartį pasirašė dar 1995 m. birželio mėnesį, o 
beveik visi Europos valstybių parlamentai ją jau ratifikavo 
(Prancūzija numato tai padaryti artimiausiu laiku).

Dažnai pateikiami argumentai, kad Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių negalima dabar priimti į NATO, nes 
Rusija gali pradėti jaustis izoliuojama, ji yra lyginama su 
Vokietija, kuri prieš antrąjį pasaulinį karą neva taip pat 
jautėsi izoliuota. Šis argumentas neturi jokio racionalaus 
pagrindo. Karine prasme, izoliuoti, arba lietuviškai 
sakant, apsupti tokią milžinišką valstybę yra neįmanoma. 
Politine prasme, NATO priešingai visomis išgalėmis siekia 
dialogo. Taigi, Vakarų diplomatai ir politikai kartais 
pasigauna šį ir daugelį kitų jiems patraukliai pateiktų, 
rusiškų argumentų.

Prof. John Hiden, Bradford© Universiteto Baltijos 
kraštų tyrimo centro direktorius, Klaipėdos Universiteto 
Garbės daktaras teigia, kad Rusija, prieštaraudama NATO 
plėtimu isi, stabdo taip pat ir Europos Sąjungos plėtimąsi. 
Rusija negali priešintis teikiančios jai paramą Europos 

Sąjungos plėtimuisi, tai priešinasi NATO. Na, o nežiūrint 
pastaruoju metu stengiamos! demonstruoti šių dviejų 
organizacijų plėtimosi procesų skirtingumo, Briuselio 
europiniai valdininkai kartais prasitaria, kad 
besikreipiantys kraštai neturėtų laukti iš Europos 
Sąjungos kokių nors saugumo garantų. Vadinasi, tų 
kraštų narystė Europos Sąjungoje yra galima tik jau turint 
Vakarų saugumo garantus.

Esminė Rusijos užsienio politikos taktika Europoje 
išlieka tokia pati, kokia ji buvo Sovietų Sąjungos laikais: 
'skaldyk ir valdyk*. Rusija stengiasi nuteikti vieną Europos 
kraštą prieš kitą, priversti vieną šalį politiškai lošti prieš 
kitą, kad tuo metu geriau galėtų jgyvėndinti savo kėslus - 
išlaikyti bent dalį Europos Rusijos įtakos sferoje. Lietuva 
ir kitos Baltijos valstybės dažnai parodo, kokie yra tikrieji 
Rusijos užsienio politikos tikslai Europoje.

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius 
Malcolm Rifkind yra visiškai teisus teigdamas The Times* 
laikraštyje, kad jei besibeldžiantieji į NATO kraštai būtų 
atstumti, jai tie pasijustų panašiai, kaip prieš antrąjį 
pasaulinį karą. Ir iš tiesų, Rusija jau pradėjo šnekėti, kad 
ji gali garantuoti Baltijos kraštų saugumą. Laimė, 
Jelcinas kiek vėliau, po susitikimo su Clinton pridūrė, 
garantuoti, kad 1940-ųjų tragedija daugiau niekada 
nepasikartotų. Tačiau, kodėl gi tada taip aktyviai 
priešinamąsi NATO, demokratijų gynybės organizacijos 
plėtrai j Baltijos valstybes? Juk ji negrąso nė vienai 
valstybei. Ar Lietuva ir Vakarai gali pasitikėti Rusija? 
Žinoma, ne.

Rusija dažnai stengiasi nuteikti Vakarus, kad jei 
Lietuva ar kitos Baltijos valstybės įsijungs j NATO, tai jų 
santykiai su Rusija žymiai pablogės. Tačiau, iš tiesų, yra 
priešingai ir geriausias pavyzdys - Norvegija. Ši valstybė 
yra ir NATO narė, ir turi bendrą sieną su Rusija, o tuo 
pačiu metu jos santykiai su Rusija, įskaitant ir 
ekonominius ryšius, yra labai geri. Zbigniew Brzezinski 
pabrėžia, kad Baltijos valstybių NATO narystė padėtų 
Rusijai pavirsti iš imperijos normalia valstybe.

Taigi, NATO saugumo garantai privalo būti suteikti 
Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms plečiantis šiai 
gynybinei organizacijai. Anot Lietuvos Užsienio reikalų 
Ministro Algirdo Saudargo, Lietuva laukia, kad bent viena 
iš Baltijos valstybių būtų pakviesta įsijungti į NATO su 
pirmąja banga. Naujoji Amerikos valstybės sekretorė 
Madlein Albright savo intervju Laisvosios Europos radijui 
sakė, kad Jungtinės Valstybės nori užtikrinti, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva galėtų pasijusti saugiai.

Prof. Vytautas Landsbergis tik ką sugrįžęs iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir susitikęs su 
viceprezidentu Al Gore ir užsienio politikos vadove 
Madlein Albright, Respublikonų daugumos Senate 
vadovais, bei Amerikos lietuviais teigia, kad JAV 
vyriausybė stengiasi padėti, kad Lietuva taptų Vakarų 
saugumo struktūrų dalimi. Tačiau ypatingas dėmesys, 
mano nuomone, taip pat turėtų būti skiriamas ir Anglijai, 
ir kitiems Europos kraštams, kurių balsas yra labai svarus 
Europos saugumo struktūrose.

(tąsa 7 psl.)
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DBLS Centro Valdybos Aplinkraštis
17 Freeland Road, London W5 3HR

Skyrių valdyboms, organizacijoms, DBLS Tarybai, Garbės nariams, 
Revizijos ir Mandatų komisijoms

Gerbiamieji,
DBLS visuotinis suviažiavimas šiais 1997-ais DBLS 

jubiliejiniais metais buvo numatytas gegužės mėn. Dėl 
paskirų žmonių daromų teisinių kliūčių, valdyba turėjo 
Visuotinį suvažiavimą atidėti. Jis įvyks liepos 19-20 d.d.

Rezoliucija Nr.1
Dabartinis DBLS Tarybos pirmininkas Z.Juras nuo pa 
kadencijos pradžios atsisakė bendradarbiauti su DBLS 
centro valdyba, todėl DBLS centro valdyba reiškia 
nepasitikėjimą Z.Jurui ir siūlo visuotiniam suvažiavimu 
atstatydinti Z.Jurą iš DBLS Tarybos prezidiumo.

DBLS centro valdyba

naujuose Lietuvių namuose. Pradžia 13.00 vai.
Pranešame, kad Londone jau nupirkti naujieji Lietuvių 

namai. Jų adresas yra: 17 Freeland Road, Ealing, London 
W5 3HR. Tel.:0181 896 0355.

Atstovai ir svečiai prašomi atvykti į naujus Lietuvių 
namus truputį anksčiau ir laiku užsiregistruoti. 
Suvažiavimas bus pradėtas "Britanijos lietuviai 1974-1994" 
knygos pristatymu, dalyvaujant autoriui KBarėnui ir 
poniai.

Atstovai prašomi skubiai pranešti apie savo atvykimą 
sekretoriui, tuo užtikrinant vietą autobuse ir nakvynę 
Sodyboje.

Iš DBLS valdybos atsistatydino V.Gasperienė ir V. 
Juraitė-VVatson. Pagal įstatus bus renkami du direktoriai. 
Kandidatus prašome siūlyti iki 14 dienų prieš

DBLS Nottinghamo skyriaus rezoliucija
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir Britanijoje įsikūrus 
pilnateisei Lietuvos ambasadai, be to, mažėjant skyriams 
ir narių skaičiams, DBLS centro valdyba, susidedanti iš 
penkių narių, pusmečio laikotarpyje sugebėjo atlikti save 
užduoti, tuo įrodydama, kad nėra reikalo turėti septynis 
narius Centro valdyboje darant bereikalingas išlaidas 
Tuo remdamasis Nottinghamo skyriaus metinis 
susirinkimas siūlo visuotiniam suvažiavimui DBLS centre 
valdybą išrinkti iš penkių asmenų, dabartiniams 
direktoriams atsistatydinus.

V. Gasperienė, susirinkimo pirmininkė
P. Grokauskas, sekretorius

suvažiavimą, gavus jų raštišką sutikimą.
Skyrių valdybų pareiga patikrinti bei papildyti narių 

sąrašus ir informuoti CV sekretorių apie pasikeitimus. 
Prašome atkreipti dėmesį į DBLS įstatų 4-tą paragrafą dėl 
naujų narių priėmimo j skyrius. Jų priėmimas ir perėjimas 
į kitus skyrius reikalauja CV patvirtinimo.

Atstovai į visuotinį suvažiavimą renkami skyrių 
metiniuose susirinkimuose. Skyrių tegali atstovauti tame 
skyriuje registruotas ir išrinktas narys. Jų kelionės išlaidas 
j suvažiavimą padengs CV.

PLB Seimas įvyks Vilniuje liepos 1-7 d.d. Atstovų

"Lithuanian Museum" Čikagoje
'The Balzek Museum of Lithuanian Culture", Čikagoje, 

kurį pradėjo Stanley Balzekas prieš trisdešimtį metų 
dviejų kambarių bute, praeitų metų birželio 22 d. oficialiai 
buvo atidarytas naujai pastatytose patalpose. Jame yra 
surinkta didžiulė kolekcija lietuviško liaudies meno, 
rankdarbių, drožinių ir kultūros dalykų. Be to, tenai 
patalpinta informacijos bei tyrinėjimo literatūros 
biblioteka. Muziejų kas metai aplanko apie 40,000 žmonių 
iš viso pasaulio. Jis turi 3000 aktyvių narių ir rėmėjų.

sąrašą turėjome pristatyti PLB Centro 
valdybai jau anksčiau ir jais sutiko būti: 
J.AIkis, K.Tamošiūnas ir J.Levinskas.

Prie aplinkraščio jungiame Visuotinio 
suvažiavimo darbotvarkę ir Centro 
valdybos siūlomas rezoliucijas, o skyrių 
valdyboms dar atstovų įgaliojimus ir skyrių 
narių sąrašus.

DBLS apyskaitos bus paruoštos ir 
prieinamos nuo birželio 27 d.revizijos 
komisijai patikrinti, prieš tai susitarus su 
DBLS iždininku.

Dėl įvairių neigiamų priežasčių pra
eitieji veiklos metai valdybai buvo ypatingai 
sunkūs. Nežiūrint to, jai pavesti uždaviniai 
buvo atlikti

Kviečiame visų skyrių atstovus 
dalyvauti suvažiavime pozityviai, siekiant 
sugyvenimo ir vienybės mūsų 
organizacijos ateičiai. Iki pasimatymo,

DBLS centro valdyba 
1997 m.balandžio 15 d.
Kaip pasiekti naujus Lietuvių namus: 
Požeminės stotys: Ealing Common (4 
min.pėsčiam iki L.N.), Piccadilly ir District 
Ealing Broadway (12 min), Central, Distrct 
(ir Main Line)
Autobusu stotis: Ealing Common.

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS 
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 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

Wednesday
*TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
*TE 453 dep. 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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VOKIETIJA
Lietuva į NATO už trijų metų? 

Kazys Baronas
Vokiško laikraščio "Bild am 

Sonntag" redakt. F.VVeckbach - 
Mara, pasikalbėjime su ŠAS (NATO) 
sekr. J.Solana, palietė šios sąjungos 
ateities planus, užduodamas keletą 
klausimų, jų tarpe ir būsimų 
kandidatų priėmimą. Sekretoriaus 
atsakymas: "tai pareiga ir didelis 
uždavinys. ŠAS (Šiaurės Atlanto 
Sąjunga) nėra uždara bendrija ar 
draugija. Tas yra (rašyta jos įsteigime 
Vašingtone 1949 m. Po 1949 m. į 
ŠAS eiles Įsijungė Graikija, Turkija, 
Vokietija, Ispanija, o 1994 m. nutarta 
atidaryti duris ir Vidurio bei Rytų 
Europos valstybėms". Redaktorius: 
"kada bus gautas konkretus 
atsakymas?" Solana: "iki šiol dvylika 
valstybių pasiprašė priėmimo. Liepos 
mėn. posėdyje Madride vienai ar 
kelioms valstybėms bus pasiūlyta 
įsijungti. Reikia tikėtis, kad iki 
jubiliejinio 50-čio ŠAS eilėse bus 
naujų narių." Red.: 'Vokietijos krašto 
apsaugos min. V.Ricke suminėjo tik 
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją - ar gali 
būti ir kitos valstybės, kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija ŠAS narėmis?" 
J.Solana: "aišku, ŠAS yra atvira 
organizacija. Durys yra atviros 
visoms demokratinėms Europos 
valstybėms, norinčioms prie mūsų 
prisijungti". Red.:"Ar Rusija turės 
balsavimo teisę?" J.Solana: "Rusijos 
vyriausybė neturės veto teisės. Tai 
laisvas sąjungos sprendimas".

★ * ★

Už Varšuvos, netoli Katovicų, 
vokiška policijos uniforma 
apsirengęs policininkas įlipa į 
sulaikytą Latvijos autobusą. Keleiviai 
nustemba: ką veikia vokietis 
policininkas Lenkijos greitkelyje? 
Prieš autobusą, su mėlynom 
šviesom, stovi lenkiška policijos 
mašina. Gal koks patikrinimas? 
Staiga j autobusą įlipa dar du 
lenkiška uniforma apsirengę 
policininkai, išsitraukia revolverius, 
reikalaudami atiduoti pinigus ir 
brangenybes - žiedus, auskarus, 
laikrodžius. Viena latvė pasipriešina, 
tad tuoj pat pasigirsta mirtinas šūvis. 
Visi tariamieji policininkai kalbėjo 
rusiškai.

Tai ne pirmas toks atsitikimas. 
Užpuolėjai gerai žino3 kokius kelei
vius veža autobusai. Šį kartą buvo

Europos Lietuvis Nr.8

smulkūs pirkliai, norintieji Vokietijoje 
pirkti elektroninius prietaisus, 
veždamiesi dolerius ir markes.

Latvė paliko 5-kių metų dukrą. 
Jos vyras tikriems lenkų policinin
kams pasakęs, kad galima buvo 
tuos tris rusus lengvai nuginkluoti, 
jeigu visi kartu būtų juos puolę.

Lenkų policija yra bejėgė kovoti 
su rusiška Mafija. O gal ji jos bijo? 

★ ★ ★

Vokietijos Lietuvių Kultūros 
Institutas, kartu su Lietuvos 
ambasada Bonoje, š.m.rugsėjo mėn. 
26 - 28 d.d. Bad Godesberge (netoli 
Bonos) rengia metinį suvažiavimą, 
kuriame bus atžymėtos 450 metų 
pirmos lietuviškos knygos 
sukaktuvės. Paskaitas skaitys 
Vokietijos ir Lietuvos u-to profesoriai, 
jų tarpe Lietuvos Švietimo ministras 
prof.dr. Z.Zinkevičius.

Šeštadienio vakaras bus 
užbaigtas koncertu ir bendra 
vakariene. Iš anksto prašoma 
registruotis, gaunant taip pat pilną 
informaciją, šiuo adresu: Litauisches 
Kultu rinstitut, Schloss Rennhof. 
68623 Hūttenfeld, Germany. 

★ ★ ★

išplatintame "Amnesty interna
tional" pranešime rašoma, kad Rusi
jos kaliniai ir toliau yra kankinami, 
suspaustai gyvena kamerose, blogo
se sąlygose. Tuo klausimu Lenkijos 
dienraštis "Zycie" (gyvenimas) ba
landžio mėn. 4 d. rašė: "Rusijos kalė
jimai primena pragarą, kadangi tikro
vėje ten ir yra paveldėtas pragaras. 
Daugumas policijos ir teisėtvarkos 
prižiūrėtojų savo profesijose buvo 
apmokyti dar Sov. Sąjungos laikais. 
Tad nėra ko stebėtis, kad tie 
profesionalai ir demokratinėje 
Rusijoje savo pareigas atlieka, kaip 
jie buvo mokinti sovietiniais laikais. 
Ši problema yra ne tik kalėjimuose. 
Tai žmonių problema, kurių sąmonė 
dar nukalta totalitarizmo, jie ir toliau 
gyvena senos sistemos normomis".

★ ★ ★

Rytprūsių vokiečiai gali būti 
laidojami prie savo gimtinių, įmetant 
urnas su pelenais Baltijos Jūroje tarp 
Karaliaučiaus ir Klaipėdos bei Kuršių 
Neringos. Tai atlieka viena 
Hamburgo laidojimo įstaiga kartu su 
Rusijos laivu "Baltika Vera". 
Laidojimo kaina apie 2.5 tūkst.dol.

Kur tų lietuvių nerasi? Visame 
pasaulyje! Mano dukra kovo mėn. 
tarnybiniais reikalais lankėsi Tailande 

ir Bali saloje. Vieną vakarą viešbutyje 
išgirdo lietuvių kalbą. Susipažino. 
Mūsų tėvynainiai nustebo, kad 
Kanadoje gimusi mišrios tautybės 
duktė dar neblogai kalba lietuviškai, 
lankė Lietuvą. Užklausta kokį įspūdį 
paliko tėvo gimtinė, atsakė - liūdną, 
mat ji lankė Lietuvą 1992 m. Dabar 
gyvenimas Lietuvoje yra gerokai 
pagerėjęs.

FRANKFURTAS
Vis sunkiau apsispręsti ar 

džiaugtis ar verkti, kai nuvyksti Į 
mėnesinius Frankfurto lietuvių 
susitikimus.

Šių metų balandžio 6 dieną vien 
bažnyčioje buvo suskaičiuota 110 
žmonių, o po to pobūvyje, parapijos 
salėje, kai dar prisirinko "pavėlavę", 
sunku buvo rasti laisvą kėdę, ir šį 
kartą nebuvo nieko ypatingo 
organizuojama - kartu buvo valgomi 
tik likę velykiniai kiaušiniai.

Organizatoriams ir klebonui 
kun.Jonui Dėdinui kas kartą reikia 
susipažinti su naujais veidais, kurių 
virš pusė yra nematytų. Vyresni kaip 
30 metų Frankfurto lietuvių bendruo
menėje jau jaučiasi seniai.

Yra nelengvai atsakyti, kodėl iš 
Lietuvos atvykę tautiečiai, jau nuo 
praeitų metų vidurio, taip gausiai 
pradėjo lankyti lietuviškas Mišias ir 
po to keletą valandų pabendrauti. Iki 
šiol galima tik spėlioti, kodėl 
skustagalvis kultūrininkas ir 
geltonkase studentė kartu meldžiasi 
ir po to randa bendrą kalbą.

Tuos žmones gyvenimo kelias 
atvedė j Frankfurtą ne nuotykių 
ieškoti, bet, švelniai tariant, ne kokia 
ekonominė Lietuvos padėtis. Galima 
atvirai sakyti, kad kuo blogesnis 
gyvenimas Lietuvoje, tuo daugiau 
lietuviško jaunimo Frankfurte (seniai 
jau tikriausiai nebeturi jėgos 
pasitraukti nuo “arielkos").

Tačiau vokiškuose laikraščiuose 
galima paskaityti, kad čia 
atvykusioms ne labai gerai sekasi. 
Pagal spaudą, ne kaip sekasi 
kekšėms, nes jų jau keliolika 
deportavo į tėvynę.

Nepaisant to, lietuviai kas pirmą 
mėnesio sekmadienį susitinka 
Frankfurte: Wilhemshoherstr. 67 
"Maria Rosenkranz" katalikų 
bažnyčioje 12 valandos Mišioms.

Romas Šileris
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/iš Lietuvos Aido 4.4.97/
V.Adamkus Šiauliuose

Irena Vasinauskaitė
Su šiauliečiais susitiko JAV 

lietuvių visuomenės veikėjas, gamto
saugininkas Valdas Adamkus. 
Diskusijų metu svečias griežtai 
kritikavo savivaldos struktūrų rinkimų 
sistemą. Jo manymu, miesto merą ir 
deputatus šiauliečiai turėtų rinkti 
patys, o ne balsuoti už partijų 
sudarytus sąrašus. Netrūko 
nacionalinės ir amerikietiškosios 
valdymo struktūrų sugretinimų, 
pirmenybę suteikiant p.V.Adamkaus 
antrąjai tėvynei. Svečias siūlė 
šiauliečiams pirmiesiems imtis 
reformų, keisti miesto tarybos narių 
ir mero rinkimo pagrindus. 
Visuomenės veikėjas, ko gero, 
nebuvo informuotas apie Šiaulių 
mero A.Lankausko apklausą šiais 
klausimais.

Sukrėtė realistiškas p.V.Adam
kaus atsakymas į klausimą, kodėl 
išeivija negrįžta j tėvynę, neprisideda 
prie valstybės valdymo, neskuba 
investuoti. Prelegentas prisipažino, 
kad išeivija yra informuota apie 
didžiulį nusikalstamumą ir nestabilius 
bankus Lietuvoje. Klausytojai turėjo 
suprasti, kad posovietinį chaosą teks 
tvarkyti patiems, tad, ko gero, 
neverta rinktis užsieniečių prezi
dentu. Pakaks vietinių prezidentų, 
kurie suvokia šalies situaciją, nebijo 
sunkumų, neatsisako moralinės 
išeivijos paramos.

Sąjunga amžiams
Arminas Norkus

Vakar Rusijos ir Baltarusijos 
prezidentai Borisas Jelcinas ir 
Aleksandras Lukašenka pasirašė 
trumpą dokumentą, kuris turi tapti 
šių dviejų buvusių sovietinių 
respublikų sąjungos pagrindu.

Rusijos ir Baltarusijos susivieniji
mas - tai Maskvos atsakas į NATO 
plėtrą. Toks aiškinimas sutarties 
pasirašymo išvakarėse buvo gana 
populiarus, tačiau kam jis skirtas? 
Vakarai, be abejo, supranta, kad 
Minskas ir iki balandžio 2-osios buvo 
visiškai paklusnus Maskvai. Nebent 
dabar Rusija galės oficialiai 
dislokuoti savo kariuomenę 
Baltarusijoje; iki šiol joje buvo tik 
"instruktoriai".

Kitas klausimas - kam naudingas 
šis susivienijimas? Visi lyg susitarę 
tvirtina: tik Baltarusijai. Ekonomikos 
padėtis šioje šalyje tokia prasta, kad 

Lukašenką gali išgelbėti tik Rusija. 
Reformos iš esmės nepradėtos, 
privatizuota tik 10 proc. valstybinių 
įmonių. O privatizavimas Baltarusijoje 
vis tiek turės vykti. Ir labai gerai, kad 
šioje buvusioje šalyje tiek daug 
neprivatizuotų įmonių. Tai jau bus 
naudinga Rusijai, tiksliau, kai kam 
Rusijoje. Kam - nesunku atspėti.

Prastesni žmogaus teisų reikalai. 
Su opozicija Minskas susidoroja ne
gailestingai: lazdomis muša demons
trantus, žurnalistus baudžia didžiau
siomis bausmėmis. Opozicija savo 
laikraščius turi spausdinti užsienyje.

Ne veltui Rusijos spauda klausia: 
kodėl demokratine save laikanti 
Rusija taip atvirai palaiko autoritarinį, 
antidemokratinį Lukašenkos režimą?

Praeitos savaitės įvykiai klostėsi 
labai sparčiai ir, kaip visada Rusijos 
istorijoje, - slaptai. Net šiandien 
nelabai aišku, kokia valstybė įkurta: 
federacija, konfederacija ar dar 
kokia. Projekto pirmame straipsnyje 
sakoma: "Rusijos ir Baltarusijos 
bendrija pertvarkoma į Rusijos ir 
Baltarusijos Sąjungą ir įvedama Są
jungos pilietybė". Kaip buvo SSSR. 
Antrame straipsnyje sakoma: 
"kiekviena valstybė - Sąjungos narė 
išsaugo savo valstybinį suverenitetą, 
nepriklausomybę ir teritorini 
vientisumą". Čia jau ne taip, kaip 
SSSR ir prieštarauja pirmam 
straipsniui.

JAV konservatoriai žavisi 
Estijos ekonomika

Algirdas Landsbergis 
Įsivaizduokime šalį, kurioje visi 

moka vienodus mokesčius ir kurios 
valuta susieta su visuotiniai 
pripažintu standartu, bet kurioje nėra 
muitų ir kurios vyriausybė išvengia 
deficitų. - tokią serenadą Estijai 
Niujorko savaitraštyje "National 
Review" jo korespondentas Redakas 
Sikorskis. Jį ypač sužavėjo Estijos 
mokesčių sistema, kurią jis vadina 
"aštuntuoju pasaulio stebuklu". Kuo 
ji "stebuklinga"? Estams mokesčių 
surinkimas kainuoja apie vieną 
nuošimtį surinktų lėšų; JAV ši 
procedūra praryja apie ketvirtadalį 
pajamų.

Straipsnio autorius pripažįsta, 
kad ne viskas Estijos ūkyje tobula: 
Talino miestas apleistas, sovietiniais 
laikais nevykusiai įrengtų 
vandentiekio, dujotiekio ir elektinės 
išlaikymas vis brangsta.

Už visą tai estai turi dėkoti

Rusijai. Maskva mėgino kolonizuoti 
Estiją, socializmas estams tapo 
svetima ideologija.

Byloms lemta trūnyti, Pau
lauskui - balotiruotis

L. Pečiulienė ir M. Sejunas 
"Aš, Artūras Paulauskas, noriu 

pranešti jums, kad ketinu kelti savo 
kandidatūrą j Lietuvos Respublikos 
Prezidento postą", - taip generalinio i 
prokuroro pavaduotojas pradėjo 
savo spaudos konferenciją. 
Pranešimas baigėsi tokiais žodžiais: 
Į XXI amžių Lietuva turi įžengti su 
ateities prezidentu". Jis neatskleidžia 
savo komandos. LA priminė,kad 
pirmasis A.Paulauską padaryti 
prezidentu buvo pasišovęs KGB 
Žvalgybos mokyklos auklėtinis, 
susijęs su kontrabanda S.Čiapas. 
Klausėme prelegentą, kas dabar jį 
remia prezidentinėje kovoje. "Aš pats 
pasirūpinsiu rėmimu" - atsakė 
Paulauskas. Tačiau pripažino, kad 
kol kas nėra ne vienos politinės 
jėgos, kuri keltų jo kandidatūrą. Kiek 
žinoma, tik Moterų partija siūlė 
A. Paulausku i tapti jos nariu.

Paulauskas prisipažino, kad 
apsisprendimą būti prezidentu 
paskatino ir pagreitino nuojauta, jog 
jis gali būti atleistas iš generalinio 
prokuroro pavaduotojo pareigų. .

Gyvenimo absurdai
Dalius Stancikas 

Sunku išsiaiškinti, kodėl 
balandžio 1-oji neoficialiai įteisinta 
kaip melagių, paikysčių, linksmybių 
ir absurdo diena. Gal ši idėja iš 
mūsų dvilipumo.kai bijodami atrodyti 
juokingi ir kartu suprasdami, kad 
jokie žygdarbiai nepasiekiami be tos 
donkichotiškos avantūrizmo kibirkš
tėlės, norėtume bent sykį per metus 
apsidrausti savo kompleksu.

Prieš keliolika metų net 
aikčiodami klausėmės iš Šiaurės 
Korėjos grįžusio bičiulio pasakojimo 
apie marširuojančius pionierių 
būrius, prie medžių priraišiotus 
dirbtinus obuoliukus (koks gi 
socializmo rojus be jų?), apie tai, 
kad korėjiečiai nedangsto langų, mat 
vakarais, uždegus bute šviesą, turi 
būti matomas ant sienos Vado 
portretas, apie trejopą Šiaurės 
Korėjos valiutą - vieną išrinktiems, 
kitą - žmonėms iš gatvės, trečią - 
užsieniečiams; apie svarbiausią 
komunizmo laimėjimą - ryžių 
dubenėlį kiekvienam triskart per 
dieną.
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Narystė Sodybos skyriuje
Jūsų išspausdintas 5-ajame numeryje Vlado 

Gedminto ir Christine Harmes straipsnis turi tiek daug 
netikslumų ir pusiau tiesos, kad reikia išsiaiškinti kaip iš 
tikrųjų yra.

Niekas neginčyja nė vieno lietuvio, jo žmonos (ar 
vyro), vaikų ir kitų šeimos narių teisės jstoti į Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungą. Nei skyrius, nei kas nors kitas, 
kiek man žinoma, to neginčijo. Šiuo klausimu p. 
Gedminto ir mūsų nuomonės visiškai sutampa. Kam mes 
nepritariame, tai bet kurio lietuvio teisei įstoti į bet kurj 
skyrių, nepaisant jau esančio komiteto ir narių nuomonės. 
Negalime sutikti ir su tuo, kad minėtu atveju norintys 
atitiko visus reikalavimus. Toli gražu. Iš tikrųjų nors 
atitinkamas prašymas buvo padarytas, bet dėl įvairių 
priežasčių tie prašymai arba nebuvo apsvarstyti ar 
neįteikti sekretorei, nei iždininkas gavo pinigus. Dar 
svarbiau yra tai, kad Sodybos komitetas nenagrinėjo šios 
narystės. Todėl negaliojančio Sodybos visuotinio metinio 
susirinkimo metu nei p.Gedmintas, nei niekas iš jo 
šeimos nebuvo priimti nariais j Sodybos skyrių.

Suprantame, kad ankstyvesnis skyrius, kurio narys 
buvo p.Gedmintas, džiaugėsi gavęs jo atsistatydinimą. 
Todėl visiškai nesąmonė yra teigti, kad jam nebuvo leista 
tapti DBLS nariu; žinoma, jam nebuvo atsakyta. Yra daug 
kitų skyrių, kurių nariu jis galėtų tapti, arba, jeigu nori, 
gali įsteigti savo skyrių.

Tai, kad DBLS Memorandumas ir įstatai nieko nesako 
apie skyriaus galią atsisakyti priimti nariu ką nors, nėra 
įrodymas, kad skyrius tokios galios neturi. DBLS tapo 
Limited Company pagal Didžiosios Britanijos įstatymus 
maždaug prieš devynerius metus ir pirmuosius 40 su 
trupučiu savo gyvavimo metų buvo tik asociacija 
(draugija). Skyrių nuostatai buvo sudaryti pagal 
ankstesnius Draugijos reikalavimus. Kuriant Limited 
Company reikėjo, kad visi skyriai liktų autonomiški 
padaliniai su savo taisyklėmis ir reikalavimais, kurie jau 
buvo suformuluoti per ankstesnius 40 su trupučiu jų 
gyvavimo metų. Skyriai iš tikrųjų yra daug metų senesni 
negu gyvuojanti Sąjunga. Ir Sąjungos įstatuose negalima 
nei nesiekiama atimti iš skyrių anksčiau galiojusias jų 
teises patiems rinkti savo narius.

Skyriams nereikia Sąjungos, kurią jie sukūrė patys 
specialiam tikslui, pritarimo nei įgaliojimo.

1985 metų Companies Act (Kompanijų įstatyme) nėra 
ničnieko, kas paremtų jų teiginį, jog viso Sodybos 
komiteto veiksmai yra aukščiau visų ir visko; nes taip 
nėra.

Ponas Ged mintas taip pat klysta teigdamas, kad nei 
jam, nei jo žmonai nebuvo atsakyta priimti skyriaus 
nariais. Sodybos komiteto vienbalsiu nutarimu jo 
prašymas atmestas, o jeigu jis dar abejoja, to sprendimo 
nuorašas yra nusiųstas registruotu paštu.

Aprašytame Sodybos visuotiniame metiniame 
susirinkime 1997 metų vasario 22 dieną daug prašymų 
priimti nariais buvo įteikti susirinkimo pirmininkui arba 
sekretorei susirinkimo dieną. Tie prašytojai tikėjosi būti 
priimti tą pačią dieną ir tuoj pat įgyti balsavimo teises. 
Prie jų prisidėjo žmonės, kurie nebuvo nariai, o 
daugumas jų niekada nėra buvę jokiame Sodybos 
skyriaus susirinkime anksčiau. Jie atsisakė pritarti 
darbotvarkei, rezoliucijoms ar protokolui, kurie buvo 
pasiūlyti ir priimti praėjusiame skyriaus susirinkime, ne

paisydami to, kad nė vienas nebuvo ankstyvesniame 
susirinkime.

Kai buvo skaitomi, remiami ar balsuojami jiems 
patinkami siūlymai, jie sėdėjo ramiai ir tylėjo. Bet kai buvo 
pateiktas pasiūlymas, kuris jiems nepatiko, jų elgesys 
labiau tiko bokso arenai, kai žmonės stovėjo ant kėdžių 
ir rėkė, kiek gerklės nešė. Paprasta tiesa yra tai, kad tarp 
visų balsų buvo balsai tų, kurie prašėsi į narius, bet dar 
nebuvo priimti jais; asmenų, kurie norėjo tapti nariais ir 
parašė prašymus, bet negalėjo tapti nariais, nes neturėjo 
jokių ryšių su Lietuva, apie kuriuos bent vienas narys 
būtų žinojęs; netgi tų žmonių, kurie nebuvo nariai ir net 
nebuvo prašę priimti j narius.

Šiomis aplinkybėmis komitetas nusprendė, kad 
vienintelis sprendimas yra paskelbti susirinkimą 
negaliojantį ir niekinį, ir sušaukti naują metinį susirinkimą 
balandžio 20 dieną Sodyboje

Nė vienas asmuo, kuris deramai elgiasi ir siekia viso 
ko geriausio DBLS, ir didžioji dauguma jos nuoširdžių 
narių neturi nė menkiausios priežasties nerimauti dėl kito 
susirinkimo sušaukimo, kad viskas būtų padaryta 
deramai. Taigi teiginys, kad naujasis komitetas buvo 
paskirtas, nepagrįstas, nes nevienas dalyvavęs nežinojo, 
kas iš tikrųjų buvo nariai, o kas ne. Kadangi susirinkimas 
neteko galios, senasis komitetas tęsia darbą. Gali atsitikti, 
kad per kitą visuotinį metinį susirinkimą visas komitetas 
bus pakeistas naujais nariais. Jei taip atsitiks, mes tam 
pritarsime ir su tuo sutiksime. Mes tik prašome, kad būtų 
aišku, kad daroma taip, kaip turi būti daroma. Šūkauti ir 
nutraukti susirinkimą vien dėl to. kad nepatinka 
balsavimas, nėra rimta.

Sodyba nėra ištroškusi tokių naujų narių, kurie tik 
niekina visas mūsų taisykles, papročius, siekius, kurie tik 
pavertė mūsų nepavykusį susirinkimą žvėrynu, dar ne; 
netapę skyriaus nariais.

Komitetas parodė, kad nė vienas narystės prašymas 
nebuvo atmestas visiems laikams. Iš tikrųjų kiekvienam, 
kuriam buvo atsakyta, buvo pasiūlyta kreiptis vėliau. 
Sodyba nori ir jai reikia naujų narių, ypač jaunų.

John Millar

TARPTAUTINIS MUZIKOS FESTIVALIS 
ALNWICK

Š.m.rugpjūčio mėn. 2 - 9 dienomis Alnwick mieste. 
Northumberlande, įvyks tarptautinis muzikos festivalis, 
kuriame dalyvaus iš Lietuvos ansamblis "Grandinėlė", 
susidedantis iš vaikų nuo 10 metų iki jaunuolių.

ALNWICK miestas randasi pačioje Northumberland 
širdyje. Jo vardas yra kilęs iš Anglo Saxon laikų, "wick" 
reiškiantis ūkis, o Al n - upelį prie kurio jis stovi. Randasi 
pusiaukelyje tarp Newcastle upon Tyne ir Berwick upon 
Tweed, pasiekiamas pagrindiniu A1 keliu. 
Northumberland yra Britanijos gamtos deimančiukas, 
kurio gamtos grožį pamatyti yra būtinybė.

Amsamblis "Grandinėlė" čia pasirodė prieš du metus 
ir turėjo labai didelį pasisekimą.

Visiems vakaro pasirodymams bilietai bus 
parduodami nuo 23 birželio. Kaina tarp £4.00 ir £4.50 su 
nuolaidoms pensininkams. Savaitinis bilietas £20.00. 
Bilietai ganami: Playhouse, Bondgate Without, Alnwick, 
Northumberland NE66 1PQ, tel 01665 510785.
Norintį daugiau informacijos kreipiasi tel.01665 60268.
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(Artėjant Britanijos Parlamento 
rinkimams, lietuviai yra raginami rašyti 
panašaus turinio laiškus savo 
parlamentiniams kandidatams.) 
BALTIC COUNCIL ISSUES

We write on behalf of the 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
community in Britain. The Baltic 
community derives its origins from 
an influx of near-destitute refugees 
after their countries had been 
illegally and brutally incorporated 
into the Soviet Union during the 
Second World War. Today the Baltic 
community has a large number of 
active second generation British- 
born Estonians, Latvians and 
Lithuanians, who enjoy the additional 
dimension their ethnic European 
language and culture provides.

During the years of Soviet 
occupation, the community was 
active in campaigning for human 
rights and freedom for the Baltic 
States. Estonia, Latvia and Lithuania 
regained independence in 1991, 
upon the disintegration of the Soviet 
Union.

Since then, the democratically 
elected Baltic governments have 
embarked on a difficult course to 
recover from the economic, social 
political chaos resulting from 50 
years of Soviet occupation. To date 
the Baltic States have achieved 
membership of the United Nations, 
enjoy Associate Membership of the 
EU and are engaged in the NATO 
Partnership for Peace process.

We believe that re-integration of 
the Baltic States into Western family 
of nations is necessary not only to 
consolidate the sovereignty, 
independence and unique culture of 
these small European nations, but 
also to ensure the stability of Europe 
as a whole. To this end full 
membership of the EU and NATO is 
essential.

We would like to hope that 
universal support for this could be 
found across the political spectrum 
in Britain. In view of the forthcoming 
General Election, we would be most 
grateful for your views as regards 
British foreign policy on this matter. 
Our communities would be 
particularly interested in whether you 
intend to support the Baltic States' 
application for full EU and NATO 
membership.

Yours sincerely, Jaras Alkis
Chairman

Kelionė į sibirinius 
lagerius
Tokia antgalve "Tėviškės ŽiburiaT 
Nr.9 išspausdino H.Paulausko 
straipsnį apie ruošiamą ekspediciją į 
Sibiro buvusius lagerius.

Kaip jau skelbta, pradėtas 
pasiruošimas 1998-jų metų rudenį 
numatomai ekspedicijai į vienas iš 
baisiausių sovietinio pragaro vietų - 
Karagandos, Balchašo, Džezkaz- 
gano ir kitus kalėjimus bei buvusius 
lagerius, kur kalėjo ir žuvo 
tūkstančiai lietuvių. Būtinai turime 
prieiti prie Karagandoje saugomų 
kalinių archyvų, kur nepaliestos guli 
ir negrįžusių lietuvių kalinių bylos.

Kapinėse būtinai reikia pastatyti 
kryželius - manome, kad jie turi būti 
panašūs j taip kuklius, bet 
išraiškingus lietuvių karių-savanorių 
kryžius, kuriais buvo pagerbtos 
1918-1920 Nepriklausomybės kovų 
aukos. Turėdami metalines formas, 
kryžius galėsime gaminti nuvykę j 
vietas iš betono.

Labai norėtume, kad ši nelengva 
ekspedicinė kelionė sudomintų 
jaunus žmones - moksleivius ir

JURIDINĖ 
KONSULTACIJA

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių 
teisiniu reikalu 

prašome kreiptis:

Advokatė 
VIRGINIJA JURAITĖ LLB 

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG 

England 
Tel.: 0181 402 9403 

studentus, ateitininkus ir skautus. 
Patikėkite, kad per dvi savaites jūs 
patirsite daugiau, nei per visus 
studijų metus. Jūs galite čia surinkti 
retos medžiagos savo kursiniams ir 
diplominiams darbams. Nepapras
tus įspūdžius ten patirs žurnalistai, 
pedagogai, istorikai.

Primename, kad ekspedicijos 
štabas yra Čikagoje, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre (5600 South 
Claremont Avenue, Chicago, Illinois, 
60636-1039), istorikė Skirmantė 
Miglinienė. Telefonas - (773) 436- 
8087. Dalyvaukime ir paremkime šią 
ekspediciją!

Vėl kaltinami lietuviai
Tame pačiame "T.Ž" numeryje K. 
Baronas duoda pasisakymus vokiečių 
spaudoje, (ištraukos).

Miuncheniškis "Sueddeutsche 
Zeitung" ilgame straipsnyje vasario 
3d. rašė, kad Vokietijos pajamų 
mokėtojų pinigais kiekvienais metais 
karo invalidams arba našlėms 
išmokamos 13 milijardų markių, 
kurių apie 600 milijonų markių (1 
kanad.dol.-1.20m.) eina j karo 
nusikaltėlių sąskaitas. "Kur teisybė?" 
- klausia žiniasklaida.
Klaidinantys vaizdai. Kada galų 
gale baigsis tų "nacių" gaudynes, 
kaltinimai tautžudyste? Niekuomet 
neminima lenkų ar prancūzų policija, 
glaudžiai bendradarbiavusi su 
Vokietijos saugumu, niekad neminimi 
flamų. vikingų, Elzaso-Lotaringijos 
SS dalinių kariai.

Dažniausiaitautžudystekaltinami 
baltiečiai (naujausias pavyzdys 
"Lietuvos Aide" išspausdintas 
pasikalbėjimas su Izraelio 
ambasadorium Baltijos valstybėms). 
Vokietijos televizijoje rodomas 
Varšuvos geto sukilimas ir jo 
malšinimas, kuriame minimi Lietuvos 
SS daliniai (tokių nebuvo). Net ir 
nuotraukose matomi "lietuviai”.

Štai 1986 m. sausio 25d. "Bild" 
dienraštis išspausdino didelę 
nuotrauką, kurioje matyti griovys ir 
jame judantys žmonės ir toks 
paaiškinimas: "Sukrečianti scena: 
lietuviai Milizsoldaten' (tokių 
Lietuvoje nebuvo), vadovaujami SS, 
šaudo žydų moteris, vyrus ir vaikus. 
Jie stovi griovyje, kurį turėjo patys 
išsikasti.“ Tų "lietuvių Milizsoldaten" 
uniformos nieko bendro neturi su 
lietuviška uniforma. Tai apgaulė.
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Laiškai
Senųjų namu remontas
Aną kartą rašiau, kad parduotas 

senas laužas ir įsigytas mums 
tinkamesnis namas. Kai kam toks 
tvirtinimas nepatiko. Sako, nebuvo 
jau toks laužas, per mažai už jį 
gauta... O aš visgi lieku prie savo 
nuomonės. Ir tuo dar labiau 
įsitikinau, kai praėjusią savaitę 
nuvykau pasižiūrėti ką gi ten daro su 
mūsų buvusiais rūmais. Pamačiau, 
jog čia tikrai vyksta rimtas remontas: 
iškasta didžiausia duobė, 
stipriausiais plieno skersiniais 
tvirtinami pastato pamatai, privežta 
krūva statybinės medžiagos. 
Pasikalbėjau su vienu darbininku: 
'Turbūt kokį milijoną kainuos toks 
darbas?" "Daugiau! Gal pusantro", 
atsakė airis.

Tai va, ponai, jeigu dar kas 
abejojat, kad per pigiai pardavė, dar 
kartą sakau, laužą, tai nuvažiuokit ir 
patys pasižiūrėkit. LNB-vė apie tokį 
remontą nė svajoti negalėtų. Beje, 
kiek triukšmo sukėlė buvusio "Namų 
pertvarkymo vieneto" projektas ir 
siūlymas lįsti skolon. Laimė, kad 
buvo atsisakyta paskolos ir pasisekė 
parduoti namus.

Dabar jau neverta plepėti ir 
gailėtis laužo. Geriau rūpinkimės 
naujųjų namų areitimi.

V.Keris

LONDONAS
DBLS Centrinio skyriaus metinis 

SUSIRINKIMAS
1997 m. balandžio 26 d., 1.30 

vai., Lietuvių Namuose, 17 Freeland 
Rd., Ealing W5, šaukiamas DBLS 
Centrinio skyriaus metinis narių 
susirinkimas.

Kvorumui nesusirinkus, posėdis 
bus atidėtas pusę valandos iki 2 vai., 
po to bus laikomas teisėtu.

C.Skyriaus valdyba 
* ★ ★

Lietuvės Motinos Diena
Šiais metais Londono švento 

Kazimiero parapija paminės Lietuvės 
Motinos Dieną sekmadienį, gegužės 
4 dieną, 11 valandos pamaldomis.

Sporto ir Soc.klubo futbolas
East London Advertiser 

balandžio 1d. rašo, kad sekmadienį 
balandžio 13d. žaidynėse Lithuanian 
Victoria 7 - Queensbridge 1. Šiuo 
metu Lithuanian Victoria yra antro
sios divizijos čiampijonė ir tikisi 
laimėti šios d iv. čempijonato taurę.

(Vatikano radijo Panoramos 
žinios 25.3.97.) 

Popiežius Jonas Paulius paskyrė II 
arkivyskupą Joną Bulaitį 
apaštaliniu nuncijum Albanijoje. 
64-rių metų amžiaus arkivyskupas 
Bulaitis lig šiol ėjo apaštalinio 
pronuncijaus Korėjoje ir nuncijaus 
Mongolijoje pareigas.

BOLTONAS
Velykų pobūvis

Antros Velykų dienos popietį 
ukrainiečių klube įvyko tradicinis 
vietinių lietuvių Velykų pobūvis, 
kuriame, dalyvavo ir kan.V.Kamaitis. 
Prieš palaimindamas maistu 
apkrautus stalus, angliškai paskaitė 
poemą apie duoną, per kurią jis 
ragino ją mylėti.

Duona reprezentuoja viską, kas 
yra gera: ir saulę ir žemę, ir 
žmogaus darbą. Jo žodžiai visiems 
paliko labai gilų įspūdį.

Pasivaišinus, skyriaus pirmininko 
H.Vaineikio pakviestas, kan. 
V.Kamaitis pasakė trumpą, anekdotu 
paįvairintą kalbą.

Jis pastebėjo tarp kita ko, kad 
per apsilankymus kitose lietuvių 
kolonijose, jų skaičius vis mažėja, 
bet Boltone darosi atvirkščiai - jų 
pobūviuose vis daugiau ir daugiau 
atsilanko jaunimo.

Kanauninko Kamaičio kalba 
angliškai susilaukė daug tikrai 
užsitarnautų katučių ir Boltono 
lietuvių pirmininkas jam padėkojo už 
jo atsilankymą ir malonius žodžius.

Skanų, įvairų ir gausų maistą 
paruošė Boltono šeimininkės: 
O.Eidukienė, S. Keturakienė, 
M.Pauliukonienė, Florence Silius ir 
Peggy Wilson. Boltoniškiai joms yra 
labai dėkingi.

Jaunoji karta (keli iš jų buvo 
labai jauni), nors tiktai angliškai 
tekalbėjo, atsilankydami į tokias 
lietuvių sueigas, išmoks atsiminti 
savo gimimo šaknis ir, mūsų 
nuomone, nors gal būt lietuviškai 
kalbėti ir neišmoks, tačiau tai pasiliks 
jų gyvenime svarbus dalykas.

H.Vaineikis

(akelta iš 1 psl.)
Amerikos lietuviai daug veikia 
keldami Lietuvos reikalą už Atlanto, 
tačiau, nemažai galėtų nuveikti ir 
Anglijos, ir kitų Europos kraštų 
lietuviai. Lietuva laukia savo istorinio 
šanso, narystės NATO, kuri bus 
gauta mums visiems veikiant drauge.

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS 
GEGUŽĖS 17-18 DIENOMIS
Šiemet pirmą kartą per daugelį 

metų DBLS nesuorganizavo metinio 
Sąjungos suvažiavimo laiku, kovo ar 
balandžio mėnesyje, kaip būdavo 
per visą Sąjungos veiklos istoriją.

Daugelis Sąjungos narių tuo 
pavėluotu metiniu suvažiavimu yra 
nusivilę, nes visa eilė svarbių 
Sąjungai reikalų turi būti kaip galima 
greičiau išspręsti, kas yra labai 
svarbu mūsų organizacijos ateičiai.

Sąjungos valdyba nusprendė 
sušaukti pavėluotą suvažiavimą 1997 
m. gegužės 17-18 dienomis. Visiems 
skyriams buvo pranešta data, laikas, 
vieta ir visi skyriai gavo suvažiavimo 
darbotvarkę.

Dabar Centro valdyba vėl nori 
pakeisti savo nuomonę ir nukelti 
suvažiavimą iki liepos mėnesio galo. 
Trys iš dabartinių C.valdybos narių 
planuoja dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Seime, kuris įvyks Vilniuje, liepos 
pradžioje. Atrodytų, kad dabartiniai 
C.valdybos nariai yra susirūpinę, 
kad, jei metinis suvažiavimas įvyks 
gegužės mėnesyje ir jie nebus 
išrinkti j C.valdybą, tada jie negalės 
atstovauti DBLS-gos Pasaulio 
Lietuvių Seime, Lietuvoje.

Čia ir yra C.valdybos pagrindinė 
priežastis, kodėl suvažiavimas yra 
keliamas kuo toliau.

Skyriams yra pranešta, kad 
metinis suvažiavimas įvyks 1997 m. 
gegužės 17-18 dienomis. Skyriaus 
atstovai yra pasiruošę ir susitvarkę 
kelionių reikalus dalyvauti.

METINIS SUVAŽIAVIMAS TURI 
ĮVYKTI GEGUŽĖS 17-18 
DIENOMIS. CENTRO VALDYBA 
DABAR NEBETURI LEGALIOS 
TEISĖS SUVAŽIAVIMĄ VĖL ATIDĖTI.

Kandidatai j Centrro valdybą 
(P.Dobrovolskis, V.Gedmintas,

V.Juras, P.Markevičius, 
J.Podvoiskis)

PAMALDOS
Londone šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje 21 The Oval E2 9DT, 
rytinje Londono dalyje pamaldos 
sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai.
Nottinghame, Židinyje pamaldos 
šiokiadieniais 8.00 vai., sekma
dieniais 11.15 vai.
Mančesteryje balandžio mėn. 27 d., 
12.30 vai.
Bradforde gegužės 4 d., 12.30 vai.
Eccles gegužės 11 d., 12.15 vai.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

lietuviškos spaudos rėmėjams.

V.Olencevičius 5.00 sv.
C.Širvidas 5.00 sv.
P.Vilkauskas 5.00 sv.
J. Žaliauskas 5.00 sv.

Administracija dėkoja visiems

BRADFORDAS
Šieme t šv. Velykos buvo ankstyvos, 

saulėtos, šiltos.
Žmonės, pasinaudodami švenčių 

laisvalaikiu, greitkeliais ir vieškeliais 
veržėsi Į gamtą pasidžiaugti 
atgimstančiu pavasariu.

Pagal įgyvendintą tradiciją 
Bradfordo lietuvių klube, Velykų 
antrą dieną susirinko būrys tautiečių 
su vaikais ir anūkais šventiškoje 
nuotaikoje pabendrauti.

Bilijardo kambaryje stovėjo stalas 
su šaltais užkandžiais, grojo juostelių 
lengva, lietuviška muzika. Pasieniais 
ant stalelių pintinės lėkštės 
(lietuviškos) su kelių spalvų 
vienspalniai nudažytais kiaušiniais ir 
krūvelės spalvotų pieštukų - teptukų.

Norintieji dalyvauti margučių 
konkurse, šį kartą, vietoje turėjo 
kiaušinį galutinai paruošti ir perduoti 
žiūri komisijai, tuo įrodydami savo 
sugebėjimus neįprastoje aplinkoje. 
Jaunimas šį kvietimą priėmė 
pozityviai.

Keturi geriausi buvo apdovanoti 
piniginėmis premijomis.

Popiečio metu buvo pravesta 
loterija, kurios pelnas £43.01) skiriami 
ateinančiai vasaros skautų stovyklai 
paremti.

Velykinį popietį paruošė ir 
pravedė J. ir A.Gerdžiūnai. Su tuo 
susiejusias išlaidas padengė "Vytis" 
klubas.

Paruošėjams ir atsilankiusiems 
tariame Ačiū.

K-Kaktavičius
* * *

Motinos Dienos minėjimas
Š.m. gegužės mėn. 4 d.,

sekmadienį, po pamaldų, 15.30 vai. 
’Vytis" klube rengiamas Motinos 
Dienos minėjimas. JL* '

Paskaitą skaitys H. Vaineikis. 
Programėlę atliks skautai.

Po minėjimo pasivaišinsime šaltais 
užkandžiais ir kava.

Prašome gausiai dalyvauti.
Rengėjai.

MANČESTERIS
Velykų margučiai

Kaip visi Anglijoje gyvenantieji 
lietuviai gerai žino, Mančesterio ir 
apylinkės tautiečiai paskutinį mėnesio 
sekmadienį atsilanko į St. Chad's 
bažnyčią išklausyti Mišių lietuvių 
kalba.

Šiais metais šis paskutinis mėnesio 
sekmadienis buvo ir Velykų pirma 
diena, todėl į Velykų Mišias lietuviai 
susirinko su šventine nuotaika.

Mišios buvo atlaikytos kan. 
V.Kamaičio, iš švento rašto paskaitė 
H. Vaineikis, o kanauninkas pasakė 
šventėms atitinkamą pamokslą.

Po religinių apeigų gražus 
tautiečių būrelis susirinko lietuvių 
klube.

Kaip visada, klubas po pamaldų 
atsilankiusiems tautiečiams paruošia 
užkandžių, bet šį kartą pasirodė ir 

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 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

spalvoti Velykų kiaušiniai. Dar 
didesnę staigmeną padarė Viktorijos ir 
Povilo Virbickų duktė Onutė, 
atsivežusi didelį skaičių įvairiomis 
spalvomis nudažytų velykinių 
margučių.. Tai tikrai padėjo sudaryti 
tikrą švenčių nuotaiką,.

Buvo dažomi kiaušiniai, valgoma 
ir vaišinamasi.

Šventėje dalyvavo ir iš Lietuvos 
atvykusi Dalia Baršytė, studijuojanti 
viename Mančesterio universitetų.

Klubas jau seniai kaip turėjo tokį 
šventšką suėjimą ir be abejonės jo 
šventinę nuotaiką pagerino 
O.Virbickaitės velykiniai margučiai.

Visi buvo patenkinti ir dėkingi.
n.Vaineikis

* * *
Motinos minėjimas

Gegužės 3 d., šeštadieni, 5 v?) 
vakaro skautai ir M. Lietuvių klubas 
rengia Motinos Dienos minėjimą.

Paskaita H.Vaineikio. Skautai 
praves programą.

Kviečiame gausiai dalyvauti, ypač 
motinas.

Rengėja
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