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JELCINO NESĖKMĖ VOKIETIJOJE Jaunoji karta nori valstybę įstatyti į laisvos rinkos ir
Kazys Baronas, Vokietija

Grįžus B.Jelcinui į namus, Vokietijos spaudoje
pasirodė platūs komentarai, prieinant vieningos išvados, 
kad Rusijos prezidentas grįžo tuščiomis rankomis. 
Tikrovėje Jelcinas iš savo "draugo" kancl. H.Kohlio tikėjosi 
stiprios paramos, nes jo patarėjai reikalavo kelių svarbių 
klausimų išsprendimo: 1. negalint sulaikyti Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos įsijungimo j NATO , reikia dėti visas 
pastangas, kad tose 
valstybėse nebūtų laikoma 
svetima kariuomenė ir 
branduoliniai ginklai, 2. 
daugiau jokių kitų valstybių 
įsijungimo j NATO, ypač 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Pasirodo, kad H.Kholis į 
tuos rusų reikalavimus 
nekreipė jokio dėmesio ir, 
kaip vokiečių spauda rašė, 
kanceleris tiesiog ignoravo. 
Tad, valio, kancleri!

B. Jelcinas turi susitaikyti 
su patarėjų padarytomis 
klaidomis, n*'*' s'-’.’o 
panija prieš NATO, jie visą politiką privedė prie akligatvės. 
Vakarai žino ir supranta, kad Rusijoje dar nėra 
demokratijos. Užtenka prisiminti Čečėnijos karą. "Jeigu 
nebūtų to žiauraus karo Kaukaze, gal lenkai, čekai, 
vengrai, lietuviai, latviai, estai, matydami demokratiją 
Rusijoje, nesiveržtų j NATO. Tačiau Kaukazas buvo gera 
pamoka Rytų ir Vidurio Europos valstybėms", -rašė 
vokiečių spauda.

Bet Rusijoje matoma maža prošvaistė: keli tuzinai 
Rusijos parlamento demokratinio sparno atstovų įsijungė 
į dialogą su Atlanto Sąjunga, kadangi šiandieninė NATO 
reiškia stabilumą, laisvą rinką, demokratiją. Šių atstovų 
nuomone, gerai kaimynystėje turėti NATO valstybes.

Tačiau Jelcinas eina žymiai toliau ir sako, kad NATO 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
ir Lietuvių Namų Bendrovės

Visuotiniai suvažiavimai
įvyks

1997 m. liepos 19-20 d.d.
Lietuvių Namuose

17 Freeland Road, London W5 3IIR
Suvažiavimas prasidės 12.30 vai. su 

"Britanijos lietuviai 1974-1994" knygos pristatymu

DI3LS ir L N 13 direktorių valdybos

plėtotė yra didžiausia klaida. Patarėjai numato sudaryti 
naują karinę sąjungą su Kinija, Indija, Iranu. Be to, 
gyventojų tarpe pasireiškė priešvakarietiški balsai.
Ką į tai vokiečių spauda?

Rusai patys kalti, kadangi ant mažos ugnelės jie 
užpylė alyvos valstybės žinioje esančiai žiniasklaidai. Mat, 
prieš dvejus metus gyventojų dėmesys buvo nukreiptas 
į algas, bedarbę, nusikalstamumą. Negalėdama išspręsti 
tų problemų, vyriausybė persimetė j "hura" patriotizmą, 
sulaikydami prieš prezidento rinkimus vėją nuo 
komunistinių burių.

"Keista yra ta rusiška dialema" - rašė vokiečiai. Vis tik 
daugumas gyventojų laikosi dar prie sovietmečio pieštų 
priešo paveikslų. Jų laikosi generalitetas, KGB strategas 
užs. reik. min. Primakovas. Ar pasikeis tokios gyventojų 
pažiūros? Vokiečių spaudos nuomone, tą parodys ateitis, 
įsijungus į vyriausybės gretas jaunos kartos atstovams: 
Niemcovui, Ciubais.

tarptautinio bendradarbiavimo vėžes, laikydama 
konfrontaciją labai blogu žingsniu. Maskvai yra būtinas 
labai glaudus ekoniminis bendradarbiavimas su Vakarais. 
Taip pat, nėra kitos išeities saugos klausime. Tiesa, šiuo 
metu Rusijos - Kinijos santykiai yra labai geri, tačiau
kiekvienu metu gali sprogti teritoriniai ginčai, o draugystė
su Iranu gali baigtis įtakos praradimu arabų kraštuose. 

Nedidelė yra Maskvos "žaidimų" aikštė. Tokiu 
pavyzdžiu gali būti 
Gudija, siūlant 
Niemcovui ir Čiubais 
atidėti sąjungos 
klausimą. Tad reikia 
džiaugtis, nes jaunoji 
karta nori Kremliui 
įrodyti, kad NATO nėra 
grėsmė Rusijos 
demokratijai ir laisvai 
rinkai. Priešingai, 
Vakarų stabilumas, 
lydimas susikalbėjimų ir 
gerų mostų, verčia 
Maskvą apgalvoti savo

Pirm! žingsniai jau pasirodė, įjungiant Rusiją į 
septynių ekonominiai stipriausių pasaulio valstybių tarpą. 

Po Jelcino į Boną atvyko Lenkijos prez.A.Katniewski. 
Pasikalbėjime su Mūncheno dienraščio "Sūddeutsche 
Zeitung" bendradarbiu š.m.balandžio mėn. 20 d. jis 
pažymėjo, kad Lenkija nenori likti buferine valstybe, bet 
stipriai įsijungta j Vakarų karinę sąjungą. Lenkija numato 
2004 m. savo armiją sumažinti iš 200,000 karių iki 
180,000 karių. Maskva reikalauja iš Lenkijos nekeisti 
karinės struktūros. Į tai A.Katniewski taip atsako: geras 
Kremliaus sąmojis! Lenkija yra priversta keisti struktūrą, 
ar būdama ar ne NATO nare. Lenkija priklausė Varšuvos 
sąjungai, jos kariniai orauosčiai buvo vakarinėje valstybės 
dalyje, kadangi jų paskirtis buvo bombarduoti Paryžių,
Londoną, Berlyną.

NATO sekr. Solana taip pat pažymėjo, kad Lenkija su 
savo ginkluote negali toliau gyvuoti- '’Jeigu rusai yra 
priešingi Lenkijos įstojimui į NATO, tai Vakarai turi 
atkreipti dėmesį j Karaliaučiaus apygardą, nes jos žemėje 
yra atsiradęs tikras lėktuvrWšfs. Tai ne tik Lenkijos 
problema, bet taip pat Skandinavijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Vidurio Europos valstybių".

"Rusai visuomet klausia, kiek Vakarai įnešė pinigų į 
NATO iždą Lenkijos įstojimai į jo eiles? Maskva daro 
didelę klaidą, kalbėdama tik su JAV ir Vakarų Europa, o 
ne betarpiai su norinčiom į NATO stoti paskirom 
valstybėm", - pasakė A.Krasnievski.

Pasikalbėjimo pabaigoje Lenkijos prezidentas 
pažymėjo, kad po pirmo ėjimo, turi būti antras. Lenkijai 
labai svarbu, kad Baltijos valstybės bei Rumunija 
priklausytų taip pat prie NATO.
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PAVYDAS
Dalius Stancikas /LA.15.4.97/

Vytauto Landsbergio vizitas į 
Ameriką buvo toks sėkmingas, kad 
ne tik JAV viceprezidentas Alas 
Goras, bet ir mes patys prisiminėme 
Sąjūdžio laikus - tuomet jautėmės 
esą valstybė, kuri gali paveikti net 
pasaulio didžiūnų mąstymą ir 
stereotipus.

Į Goro komplimentą Lietuvai 
("Jūs turite daug draugų J.V.") 
Landsbergis atsakė, kad JAV taip 
pat yra Lietuvos draugė - ir mums 
visai aišku, kad Landsbergio dėka 
pokalbis vyko tarp lygių partnerių.

Lietuvos Seimo pirmininko vizitas 
Amerikoje sukėlė net politinę konku
renciją - buvęs kandidatas į JAV 
prezidentus Bobas Dolas pats 
panoro susitikti su Landsbergiu.

Be kita ko, taisydamas 
Brazausko klaidą dėl jūros sienos su 
Latvija ir naftos telkinio, Landsbergis 
spėjo susitikti su "Amoco" 
korporacijos vadovais aptarti galimas 
jų investicijas į Būtingės terminalą.

Vis dėlto geriausiai šio vizito 
sėkmę atspindi prezidentūros įniršis, 
užtemdęs ne tik bet kokį valstybinį 
mąstymą, bet ir paprasčiausią etiką. 
Šįkart įgelti pasiųstas istorikas, 
neseniai paskirtas Prezidento atstovu 
spaudai J.Rekešius. Tačiau 
pamokslas Landsbergiui ("Seimo 
pirmininkui reikėjo susitikti su Senato 
ir Kongreso vadovais, o ne su 
vykdomosios valdžios atstovais") 
baigėsi pamokslautojo fiasko ir 
atskleidė prezidentūros neišprusini- 
mą ("Jeigu kas nori pasitobulinti, 
galiu pranešti, kad JAV vice
prezidentas kartu yra ir parlamento 
vadovas" - atsakė Landsbergis). O 
tradicinis desperatiškas prezinden- 
tūros priminimas, kad "užsienio 
politikos vairininkas Lietuvoje yra 
Algirdas Brazauskas", jau kelia 
smagų juoką.

Galbūt p.Brazauskas ir galėtų 
save vadinti užsienio politikos "vairu", 
tačiau vairininkas nuo pat Sąjūdžio 
laikų buvo ir tebėra Landsbergis.

Vis dėlto būtume neteisūs, jei 
neprisimintume poros atvejų, kai bū
damas Prezidentu, p.Brazauskas 
pats mėgino vairuoti užsienio politi
ką. Tai skandalingas bandymas vykti 
į Kremlių, kai Maskva, pajutusi 
silpnumą, panoro nudelsti kariuo
menės išvedimą, tai karinis tranzitas, 
Maišiogalos skandalas...

Žodžiu, net ir tais retais atvejais, 
kai Brazauskas panūsdavo imtis 
kokios nors iniciatyvos, jo užsienio 
politika baigdavosi valstybinėm 
nesėkmėm.

A.Brazauskas negalėjo ir negali 
ne tik kažką vairuoti, bet ir apskritai 
būti pirmose gretose, nes, kaip ir 
daugelis, kiekvieną istorinį postūmį 
suvokia tik jam jau įvykus. Tuo tarpu 
impulsus duoda tik tie, kurie žino, ko 
siekia, kurie tiki tuo, ką daro, ir kartu 
pasitiki savimi. Jo skelbta politika 
"žingsnis po žingsnio", savo giliausia 
prasme buvo ne atsargumo, delsimo 
politika - gal viskas nurims ir 
nebereikės radikalių sprendimų.

Kartais kyla įtarimas, kad 
Prezidentas ir jo kariauna, 
mąstydama pagal savo šabloną, iš 
tiesų nepajėgia suvokti, jog 
kišdamasis j užsienio politiką, 
Landsbergis nori išnaudoti mūsų 
valstybei tekusj istorinį šansą, o ne 
pakenkti prezidentūrai. Ką darysi, 
kiekvienas savaip suvokia pasaulį.

"Lietuvos avialinijos" ieško 
nuolatiniam darbui darbuoto

ms). turinčio-s) nuo!at 
gyventi (Residence Permit) 

Didžiojoje Britanijoje.
Skambinti: tel.0181 759 7323

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

Sėkminga LAL veikla
BNS žiniomis, bendrovė 

"Lietuvos avialinijos " (LAL) pelningai 
baigė 1996 metus. Tais metais per
vežta 183,300 keleivių, nugabenta 
1448 tonos krovinių, 4.3% ir 20.8% 
(atitinkamai) daugiau negu 1995m. 
Buvo prijungti du nauji skrydžiai, j 
Romą ir Helsinkį, o netrukus 
ketinama skraidyti ir i Kijevą. LAL 
ekonomikos ir finansų skyriaus) 
direktorius Bronius Jėčius pranešė, 
kad yra 14 reguliarių maršrutų, kurie 
sudaro 90% visų LAL skrydžių.

Pakilo alkoholio ir tabako 
kainos

Lietuvos Finansų ministerija 
informuoja, kad nuo 15 balandžio 
pakeliamas alkoholinių gėrimų ir 
tabako produktų akcizų tarifas.

Butelio degtinės kaina pakils 2.5 
lito. Žemesnės kokybės cigarečių 
apie 20 proc.

Tarifų pakėlimai reikalingi 
finansavimui naujai įvedamai 
socialinio aprūpinimo programai, - 
praneša naujasis Finansų ministras 
Algirdas Semeta.

Pagal Europos Sąjungos 
reikalavimus Lietuva turėtų išlyginti 
tautus tokios pat rūšies vietinės 
gamybos ir importuotiems produk
tams .
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Dabartis neatsiejama nuo praeities
Arvidas Saulėnas (L.A. 17.4.97.)

Šiandien dažnas šitaip postrigauja: "KGB jau niekam 
neįdomus. Nebesiknaisiokim pokario rezistencijoje, 
nekiršinkim žmonių. Politikams ir nedera apeliuoti j 
istorinę praeitį irt.t." Tačiau istorijai 50 metų - it mirksnis, 
juoba kad žmonės, išgyvenę okupacinį pragarą, dar gyvi 
ir apie praeitį patys liudija.

Albinas Pyragas LA pasakojo, kad 1949 m. buvo 
tardomas Kauno KGB kalėjime. Tardytoju buvo paskirtas 
rusas Karpovas, vertėjas jaunas Lietuvos rusas Vladimiras 
Beriozovas. Vertėjas tardomajam buvęs reikalingas tam, 
kad kol bus iš rusų kalbos verčiamas tardytojo klausimas, 
jis galėtų sugalvoti reikiamą atsakymą. Tačiau jei būtų 
žinojęs, kokio uolaus būta vertėjo, vargu ar būtų prašęs 
jo "pagalbos".

'Tardytojas buvo geresnis, jis sėdėdavo prie stalo ir 
dažniausiai būdavo girtas. O Beriozovas mušdavo. Mušė 
rankom, spardė, net ant grindų pargriovęs. Ir daugiausiai 
savo iniciatyva. Mušė pasimėgaudamas, rusiškai 
nusikeikdamas. Šitaip visą pusmetį, kol buvau Kauno 
KGB. Ir šiandien prastai girdžiu - pažeistas ausies 
būgnelis. Lengviau atsikvėpiau, kai buvau perkeltas j 
Kauno kalėjimą", - trumpai prisiminė savo "pasimatymus” 
su sovietinio saugumo darbuotojais A.Pyragas.

Klausėme, ar jo minimas Beriozovas - tai tas pats 
garsus politikas, Prezidento patarėjas. Taip, sakė, tas 
pats, nes "kaipgi užmirši tą veidą, nors tuomet ir jaunas 
buvo". Faktą galėtų paliudyti ne tik svarbiausi bylos 
dokumentai, bet ir kiti liudytojai, susidūrę su uoliuoju 
vertėju.

Po karo A.Pyragas tarnavo rezerviniame Kauno 
apygardos "Geležinio vilko" rinktinės būryje. Būrys veikė 
griežtai nustatytoje teritorijoje, daugiausia platino lapelius, 
raginančius ūkininkus nestoti j kolūkius. Pyragą areštavo 
įskundus "draugams", kurie buvo KGB agentai. Vieno, 
dabar Lietuvoje gyvenančio ir pavardę prisiminė - Kaselis, 
įskųstasis 7 metus praleido Džeskazgano lageryje.

Pagal dabartinius įstatymus - "Beriozovas darė 
negerai".

LA paklausė genocido ir rezistencijos tyrimų centro 
generalinės direktorės Dalios Kuodytės, kaip šiuo metu 
sprendžiamas svetimų valstybių represinėse struktūrose 
ir genocidą vykdžiusiųjų asmenų klausimas. D.Kuodytės 
manymu, ši problema kasmet darosi vis sudėtingesnė. 
Svarbiausia, kad trūksta įstatymų arba esami nevykdomi, 
įstatymas "Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų 
genocidą" aiškiai skelbia: "Lietuvos žmonių žudymas ar 
kankinimas, jos gyventojų deportavimas, padaryti nacinės 
Vokietijos ar SSR okupacijos ar anekcijos Lietuvoje 
metais, atitinka tarptautinės teisės normose numatyto 
genocido nusikaltimo požymius". Bausmės už genocidą 
numatomos pačios griežčiausios: nuo 5 iki 15 metų 
laisvės atėmimo konfiskuojant turtą arba mirties bausmė 
ir turto konfiskavimas. Deja, iki šiol remiantis genocido 
faktu ištirta tik viena Antazavės stribų byla. Kuodytės 
manymu, pirmiausia reikėtų SSKP, KGB ir kitas buvusias 
represines struktūras pripažinti nusikalstamomis. Aišku, 
tobulinti ir Baudžiamąjį kodeksą - prokuratūros 
nesugebėjimas iškelti baudžjamąsias bylas, mat liudytojų 
parodymai nėra vertinami kaip daiktinis įrodymas. (Lyg 
tardytojui būtų įmanoma pateikti 50 metų senumo pirštų 

atspaudas ar balistinės ekspertizės išvadas!) Genocido 
centro vadovė prieš savaitę išsiuntė klausimą Generalinei 
prokuratūrai, tikėdamasi gauti konkretų atsakymą, kas 
trukdo kelti genocido bylas. Pasak Kuodytės, metas 
apsispręsti, ar išvis valstybė suinteresuota kelti tokias 
bylas. Norom nenorom tenka grįžti prie desovietizacijos 
įstatymo. Tai gerokai pavėluota, ir mėginant šį klausimą 
kelti viešumon, vėl tam tikra dalis žmonių jaus pyktį ar 
baimę. Todėl nuspręsti, ar reikalingas (ir kada) Lietuvai 
desovietizacijos įstatymas, galėtų tik patys piliečiai.

Apie Beriozovo atvejį Kuodytė sakė - jo veiksmuose 
galima būtų aptikti genocido požymių, tačiau vertinant jo 
veiklą pagal dabartinius įstatymus, galima viena išvada - 
"Beriozovas darė negerai".

Biografija su išplėštais puslapiais
Ką Beriozovas (dabar einantis Lietuvos Prezidento 

patarėjo pareigas) darė gerai, galima rasti knygoje "Kas 
yra kas Lietuvoje". Trumpa partinė politinė jo karjera 
baigiama LR Aukščiausios Tarybos deputato pareigomis.

Atskiroje pastraipoje aprašomas faktas, turėjęs didelę 
įtaką Beriozovo gyvenime:"Lietuvos atgimimo metu pirmą 
kartą išrinktas LKP CK II sekretorium be SSSR žinios, 
atsisakius Maskvos statytinio. Demokratiniuose 
rinkimuose 1989 m. buvo išrinktas SSSR liaudies 
deputatu. Tarp Lietuvoje išrinktų SSSR deputatų surinko 
daugiausia balsų". Tiek žinių. 1949-ųjų kaip nebūta. 
Matyt, iki šiol vieniems rašomi baltieji, o kitiems juodieji 
istorijos metraščių puslapiai.

1 rečioji Roma
Arminas Norkus (L.A. 17.4.97.)

Užvakar Rusijos gynybos ministras I.Rodionovas 
"netikėtai" pasmerkė JAV, kuriai nederėtų rūpintis Kinijos 
vidaus reikalais: "vadinamaisiais žmogaus teisių 
pažeidimais - tai Tibeto problema".

Tą pačią dieną Rusijos Užsienių reikalų ministras 
J.Primakovas Maskvoje derėjosi su NATO gen. 
sekretorium Ch.Solana. Rusija nori dalyvauti sprendžiant 
NATO plėtros problemas, t.y. už kitas valstybes spręsti, 
stoti joms j NATO ar ne.

Kiek anksčiau Rusijos Užsienių reikalų ministerija 
pasmerkė Lietuvos Seimo pirmininką Vyt.Landsbergj, 
kuris Karaliaučiaus kraštą palygino su Tasmanija: ir 
vienur, ir kitur kolonizavimas buvo vykdomas tais pat 
metodais.

Tuo pačiu, Rusijos Prezidentas Borisas Jelcinas 
netyčiomis išsižiojo, kad Rusijos visuomenė susirūpinusi 
žmogaus teisių padėtimi Baltarusijoje. Tačiau Primakovas 
po poros dienų nuskubėjo j Minską ir pataisė savo 
Prezidentą: girdi, visa tai yra Baltarusijos vidaus reikalas.

Dabar didžiausi Rusijos priešai - NATO (Jungtinės 
Valstijos) ir Baltijos valstybės. Dėl Jungtinių Valstijų viskas 
aišku: jos trukdo Rusijai būti didžiąja valstybe. Ta didybės 
manija būdinga Rusijai: ’"Maskva - trečioji Roma, o 
ketvirtos nebus".

Rodionovas kartą jau mėgino užkirsti kelią 
"subyrėjimui", tada dar Sovietų Sąjungos: jo vadovaujami 
desantininkai Baku kapojo demonstrantus kastuvėliais

Dabar jis vėl nori užkirsti kelią, kad nesubyrėtų 
motina Rusija. Neišleisti iš po savo sparno neklusniųjų 
Baltijos valstybių

Kaip šią negalią gydyti?

3



4 Europos Lietuvis Nr.9

LONDONAS
DBLS CENTRINIS SKYRIUS, LIETUVIŲ NAMUOSE,

17 FREELAND ROAD, LONDON W5 3HR
Metinio skyriaus narių susirinkimo, įvykusio Lietuvių 

namuose, 17 Freelans Rd. 1997 m. balandžio 26 d. 
PROTOKOLAS. > ......

Susirinkimą atidarė skyriaus pirmininkas 
K.Tamošiūnas, tylos minute pagerbiant mirusius narius. 
Susirinkime dalyvavo sekantys septyni nariai: P.Batakys, 
K.Kirk-Kriaučiūnas, J.Evatt-Kvietalaitis, V.Leonas, J.Taru- 
lis, K.Tamošiūnas ir A.Vilčinskas.

Susirinkimas išrinko K.Tamošiūną pirmininkauti ir
A.Vilčinską sekretoriauti. Skyriaus pirm. K.Tamošiūnas 
pasveikino visus dalyvius, atvykusius į naujus Lietuvių 
namus. K.Tamošiūnas pranešė, kad praėjusiais metais 
skyriaus veiklos nebuvo, kadangi visas jo laikas buvo 
užimtas Centro valdybos ir Lietuvių Namų bendrovės 
reikalais. Skyriaus sekretorei J.AAshbourne neatvykus ir 
protokolo nepristačius, praeito metinio susirinkimo 
protokolas negalėjo būti patvirtintas.

Skyriaus iždininkas P.Batakys pranešė, kad rašęs 
laiškus visiems nariams su kuriais ryšiai nutrūkę. Gauti tik 
keli atsakymai ir sužinota apie kelius mirusius. Trys nariai 
persikėlė gyventi į Lietuvą, bet palikti sąraše, kadangi 
nėra parašę atsistatydinimo. Taip pat palikti tie, kurie 
kalbėjo apie persikėlimą j kitus DBLS skyrius, bet 
raštiškai to nepatvirtino. Narių sąrašas patikslintas tiek, 
kiek įmanoma. Skyriaus ižde buvo £82.50. Revizija atidėta 
kitam kartui - dėl laiko ir vietos susitars revizoriai su 
iždininke.

Lietuvių namų akcinės b-vės pirmininkas 
K.Tamošiūnas padarė trumpą bet dalykišką pranešimą 
apie senų namų pardavimą, naujų pirkimą ir reikalingus 
remontus Sodyboje. Susirinkimas išreiškė padėką K.T-ui 
už jo pašvęstą laiką LNB ir DBLS reikalams.

Į skyriaus valdybą 1997-98 metams išrinkta: 
pirmininkas - K.Tamošiūnas, sekretorė - J.Ashbourne, 
iždininkas - P.Batakys, revizoriai - K.Kirk ir J.Evatt.

Skyriaus atstovais į DBLS visuotinį suvažiavimą 
išrinkti K.Tamošiūnas ir A.Vilčinskas.

Prieš susirinkimą atvyko ir įstojo naujas narys 
Mykolas Kuzmickas iš Bath.

Susirinkimas apsvarstė ir priėmė sekančias 
rezoliucijas:

. DBLS Centrinio skyriaus susirinkimas, pažiūrėjęs 
17 Freeland Road patalpas, pritaria jų nupirkimui ir 
pritaikymui DBLS kultūriniam ir socialiniam panaudojimui 
bei LNB tikslams. Susirinkimas taip pat pritaria 
numatytiems kapitaliniams remontams Lietuvių Sodyboje.

B. DBLS Centrinis skyrius reiškia savo pasitikėjimą 
dabartinėms DBLS ir LNB valdyboms ir apgailestauja 
daugiau jausmais ir įtarimais nei faktais vadovaujamą 
opoziciją jų veiklai. Susirinkimas ragina visus nesantarvės 
dalyvius taikiai ir objektyviai išsiaiškinti ir drauge dirbti 
mūsų visuomenės labui.

C. DBLS Centro valdybos susirinkimas dėkoja savo 
pirmininkui K.Tamošiūnui už jo įdėtą didelį darbą tvarkant 
Lietuvių namų reikalus.

D. DBLS Centrinio skyriaus susirinkimas remia DBLS 
Centro valdybos sprendimą šaukti DBLS Visuotinį 
suvažiavimą 1997 m. liepos 19-20 d.d. naujuose Lietuvių 
Namuose, 17 Freeland Road, Londone.

E. DBLS Centrinio skyriaus susirinkimas siūlo sekan

čią rezoliuciją DBLS Visuotiniam suvažiavimui:
"DBLS nariai, kurie nori persikelti iš vieno skyriaus j 

kitą, turi savo sprendimą asmeniškai ir raštiškai pateikti 
DBLS Centro valdybai, kuri atitinkamai paimformuos 
abiejų skyrių valdybas. To nepadarius, persikėlimas 
skaitomas neįvykęs".

K.Tamošiūnas,
susirinkimo pirminikas

A. Vilčinskas
susirinkimo sekretorius

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero bažnyčia 21 The Ovai
E29 DT /rytinėje miesto dalyje, prie Hackney Road/ 
tel.0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9 vai. lotiniškai ir angliškai, 11 
vai. tik lietuviškai.
Šiokiadieniais šv.Mišios 8 vai ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje 16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH, tel. 0115 9821 892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai. ryte 
Sekmadieniais 11.15 vak.
Eccles gegužės 11 d., 12.15 vai.

Vatikano radijo žiniomis, balandžio 18 d., sulaukęs 58 
metų amžiaus, mirė Telšių vyskupijos, Sartininkų 
klebonas kunigas Juozapas Maželis. Velionis buvo 
gimęs 1939 m. Rokiškio rajone.

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rūšių 

visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 

negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, 
jei vaistų pavadinimas yra žinomas. 

Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias 
mašinėles

su lietuvišku šriftu. Elektroninė "Optima" rašomoji 
mašinėlė su lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis 

kainuoja
£150.00, doleriais - 230.00.

PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES 
DOVANAS 

LIETUVOJE
Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo 

i 
pageidaujamą valiutą £15.00 išlaidos. 

Anglų - lietuvių, lietuvių - anglų žodynai.
Modern Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos 

vadovėlis
/21 pamoka/. Posakiai, idiomai, gramatika.
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir audiokasetės su persiuntimu kainuoja 
£29.00.

Turistiniai pasikalbėjimai lietuviškai - angliškai £4.50 
Baltic Management Company.

(Z.Juras & AJuras)
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB,

England. Tel.:0181 460 2592, Faksas 0181 290 0285.
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DBLS Centro valdybos aplinkraštis
Skyrių valdyboms ir nariams, Garbės nariams, 

organizacijoms, DBLS Tarybai, 
Revizijos ir Mandatų komisijoms

2.5.1997.
Gerbiamieji,

Jau praeitame aplinkraštyje pranešėme, kad DBLS ir 
LNB Visuotinis suvažiavimas teko atidėti j liepos 19-20 
d.d. Jis įvyks naujuose Lietuvių Namuose, Londone: 17 
Freeland Road, London W5 3HR. Šeštadienį 10-11 vai. 
skyrių atstovų registracija. Po to užkandžiai. 12.30 vai. 
pristatymas K.Barėno knygos "Britanijos lietuviai 1974- 
1994". Visuotinis suvažiavimas prasidės 13.00 vai.

Valdyba yra priversta atidėti Visuotinį suvažiavimą, 
nes Sąjunga ir Sodybos skyrius yra patraukti j teismą dėl 
to, kad Sodybos skyrius savo metinį susirinkimą vasario 
22 d. sustabdė ir paskelbė negaliojančiu. Kadangi teismo 
data yra š.m.gegužės 8 d., tai skyriaus padėtis ir atstova
vimas nebūtų aiškus iki pat Visuotinio suvažiavimo.

Peticiją į teismą padavė kai kurie neseniai 
įsisteigusios 'naujos komandos' dalyviai: P.Markevičius ir 
V.Gedmintas ir dar kiti trys: Richard O'Brien (Londonas), 
Algis Gasperas (Nottinghamas) ir Christine Harmes 
(Crewe).

Minėtos 'komandos'tikslas, kaip jau matėte spaudoje, 
yra pašalinti DBLS ir LNB teisėtai išrinktą valdybą ir 
perimti vadovavimą mūsų Sąjungai bei jos institucijoms. 
Tos 'komandos' pastangomis vyksta didesnių skyrių 
perėmimo akcija bei narių vyliojimas iš vieno skyriaus j 
kitą. Taip Stoke-on-Trent skyrius neteko apie 12 narių, o 
j Sodybos skyrių, minėtame vasario 22 d. susirinkime 
pareiškė norą įstoti net 15 jaunuolių, kuriems vadovavo 
vienas iš 'komandos' dalyvių. Tų 'komandosų' tikslas yra 
perimti bent tris didesnius skyrius, sudaryti daugumą ir 
per ją valdyti Sąjungą ir Lietuvių Namų bendrovę.

Tenka pastebėti, kad tos 'komandos' sudėtyje randasi 
vienas nelietuviškos kilmės asmuo ir viena Lietuvos 
pilietė, laikinai turinti teisę gyventi Britanijoje, ir dar 
neseniai atsiradusių veikėjų, kurie Sąjungai labai mažai 
pasitarnavo. Pereitų metų valdybų nuosekliam darbui 
buvo daromi įvairūs trukumai, o spaudoje buvo platinami 
šmeižtai ir d is informacija.

Be to, darbo metų pradžioje, poros valdybos narių 
nesilaikymas valdybos posėdžiuose priimtų nutarimų ir 
nepriėmimas daugumos nuomonės taip pat sueikvojo 
daug brangaus laiko bei sukėlė nesugyvenimą iki šie 
buvę valdybos nariai atsistatydino.

Čia tik keli pavyzdžiai, kas vyksta užkulisiuose. Yra 
pavojus, kad ateinančiam Visuotiniam suvažiavimui 
komanda' ruošia panašų suardymo metodą kaip ir 
Sodybos skyriaus susirinkimui.

Patys save pastatę kandidatais j Centro valdybą, 
komandosai' tvirtina, kad C V atidėjo suvažiavimą 
baimindamiesi, jog jos trys nariai nebusią išrinkti j 
Valdybą ir todėl liepos pradžioje negalėsią dalyvauti PLB 
Seime. Tai yra nesąmonė ir dar vienas disinformacijos ir 
šmeižto pavyzdys.

CV ruošia aiškesnį narių priėmimo j skyrius, perėjimo 
j kitus skyrius bei registracijos reglamento projektą. Jį 
pateiksime suvažiavimui patvirtinti.

CV pageidauja aplankyti visus DBLS skyrius dar prieš 
suvažiavimą ir norėtų supažindinti visuomenę su 
priežastimis, kurio veda mūsų Sąjungą prie susiskaldy

mo, o gal net prie subyrėjimo. Prašome pranešti 
Valdybai, kada norėtumėte susitikti su Valdybos atstovu.

Apgailestaujame, kad paskutiniųjų kelių metų bėgyje 
Sąjungos veikla ir vienybė bendruomenėje smarkiai 
nukentėjo. Dalinai tai įvyko dėl Lietuvių namų krizės ir dėl 
įvairiausių asmeninių ginčų ir intrigų Londone. DBLS 
Tarybos pirmininko atsisakymas dalyvauti posėdžiuose 
uždarė kelią bendradarbiavimui.

CV ir jos pirmininkas yra visuomet pasiruošę dirbti su 
visais, kuriems rūpi Sąjungos ar Bendrovės reikalai bei 
gerovė. Valdyba tvirtai siekia bendradarbiavimo 
vadovaujantis daugumos nuomone, o ne konfrontacijos 
ir revoliucijos keliu. Pastarieji veda tik j pražūtį.

Jokie teismai mūsų nesutaikins. Turime savo Įstatus, 
Centro valdybą ir patį aukščiausią organą - Visuotinį 
suvažiavimą. Ten ir privalome rasti išeitį.

Šiais metais švenčiame 50-ies metų jubiliejų. Tų ilgų 
metų bėgyje DBLS vadovai sugebėjo dirbti gan taikiai. 
Todėl mūsų jaunesnieji veikėjai turėtų pažvelgti į praeitį 
ir kurti ateitį Sąjungos Įstatų ir tradicijų rėmuose.

Gegužės 24-25 d.d. vyks tradicinis Sekminių 
sąskrydis. Bus oficialioji ir menimė programa. Iš 
Vokietijos atvyks estradinių dainų dainininkė Nelė 
Paltinienė. Dalyvaus ir mūsų ansamblio 'Gimtinė* vokalinė 
grupė. Dalyvaukime ir mes, visi, kas tik galime!

DBLS Centro valdyba.

MANČESTERIS
Balandžio 27 d., po lietuviškų pamaldų, St. Chad's 

bažnyčioje, MLK bendrija M.lietuvių klube surengė 
kan.Valentino Kamaičio 73 metų amžiaus ir 44 metų 
kunigystės sukaktims paminėti bendrus pietus.

Dalyvavo 40 žmonių.
Pietus paruošė B. Kupstienė, palaimino kan.

V.Kamaitis.
Besivaišinant žodį tarė A.Podvoiskis ir visų vardu 

pasveikino kan. V.Kamaitį jo gimtadienio sukakties proga 
ir palinkėjo geros sveikatos bei neišsenkamų fizinių jėgų, 
aptarnaujant Mančesterio ir plačios apylinkės tautiečių 
dvasinius reikalus. Įteikė visų pasirašytą sveikinimo 
kortelę.

Visi sugiedojo Ilgiausių metų ir išgėrė tostą už 
jubiliato sveikatą.

Jis perpjovė tortą, kuriuo buvo pavaišinti visi. 
Kanauninkas atsakė į sveikinimus bei linkėjimus ir 
padėkojo už jo garbei surengtus bendrus pietus.

Visi pasižmonėjo ir puikioje nuotaikoje praleido laiką.
Ilgiausių metų!

A.P-kis

A+A T. Vileišienė
Iš Čikagos gauta žinia, kad š.m. balandžio 6.d. nuo 

vidurių vėžio mirė Teresė Grabauskaitė - Vileišienė, 
g.1922 m. spalio mėn.

1947 m. atvykusi į Angliją gyveno Londone ir kitur, 
galiausiai Bradford e, iš kur išvyko j Čikagą.

Liko sūnus Algis ir giminės Lietuvoje
Ilsėkis ramybėje.
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6 Europos Lietuvis Nr.9

Vėl Lietuvos-Lenkijos unija ?
(Tokia antrašte "Tėviškės Žiburiai" 
Nr. 13 vėl sukelia nerimą lietuvių 
mintyse. Daugumas žino, kiek žalos 
Lietuvai padarė ir dar daro Liublino 
unija, kuria prieš 428 m. H 569 m. j, 
Lietuvos bajorai pardavė Lietuvą 
Lenkijai. Red.)

Duodame ištraukas.
Maskvos laikraštis "Izvestija" š.m. 
vasario 26 d. laidoje rašo: "Istorija, 
kaip žinome, kartojasi ir nebūtinai 
farso pavidalu. Migloti Lietuvos ir 
Lenkijos ketinimai sudaryti savotišką 
lenkų-lietuvių uniją, išryškėjo 
Lietuvos Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio viešėjimo Lenkijoje 
metu ir pasirodė esą visai rimti. Tam 
tikrą paslapties rūkelį praskleidė 
grįžęs j Vilnių pats V.Landsbergis.

Remdamasis dėsniu - "Lietuvos 
saugumas tai Lenkijos saugumas", - 
Seimo pirmininkas pranešė apie 
projektą sudaryti bendrą tarppar
lamentinę struktūrą, kurioje būtų 
galima kartu nuspręsti abiejų šalių 
saugumo problemas ir derinti abiejų 
valstybių veiksmus tarptautinėje 
plotmėje".

Šis Seimo pirmininko pasiūly
mas buvo Lietuvoje įvairiai 
vertinamas. Toronto lenkų dienraštis 
"Gazeta" š.m. kovo 7-9 d. laidoje 
rašo: "Centro sąjungos pirmininko 
Ozolo manymu, ligšiolinis išbalan
suotas Lietuvos-Danijos, Latvijos- 
Švedijos ir Estijos-Suomijos bendra
darbiavimas, kuris nebuvo Rusijai 
parankus, tapo sukrėstas. Be to, 
būdas kuriuo Landsbergis padarė 
savo pasiūlymą yra nepriimtinas. 
Reikėjo jj pirma išgvildenti krašte, o 
ne pastatyti lietuvius prieš įvykusį 
faktą".

Grįžęs Lietuvos Seimo šefas 
buvo užsienių politikos komiteto 
apklausinėtas, bet, pasak jo nario 
Medalinsko, jo pasiūlymas buvo 
daugiau teigiamas negu neigiamas. 
Lietuvių nusistatymas Lenkijos 
atžvilgiu, sakė Medalinskas, gerėja. 
Pasipriešinimas, kuris buvo prieš 
kelerius metus dėl generolo 
L.Želigovskio veiksmų, dabar labai 
aiškiai silpnėja".
Lietuvos lenkai nevieningi

Lietuvos lenkų dienraštis "Kurier 
Wilenski" š.m. vasario 27 d. laidoje 
rašo: "1997 m. vasario 25 diena tapo 
oficialia švietimo, kultūros ir sporto 
fondo "Wilenszczyzna" gimimo diena. 
Tą dieną Vilniaus Šv.Dvasios 
šventovėje atnašautos šv. Mišios 

Vilniaus srities lenkų vienybės 
intencija, po kurio įvyko visuotinio 
fondo steigėjų susirinkimas".

Šventėje dalyvavo du Lenkijos 
vyskupai, Lenkijos ambasadorė 
Lietuvai prof. Eufemia Teichman, 
generalinis konsulas Lipka-Chudzik, 
stambūs Vilniaus pramonininkai bei 
daug limuzinais atvykusių žymių 
svečių.

"K.W." rašo: "Organizatoriai 
pabrėžė, kad vardiniai kvietimai buvo 
pasiųsti per Lietuvos lenkų sąjungos 
centro valdybą, bet daug jų nei 
šv.Mišiose, nei susirinkime nedaly
vavo, susirinkimą restorane pavadinę 
paprastomis nugertuvėmis.

Susirinkimo dalyvis G.Rutkowski 
taip kalbėjo: "Nuo 1989 m. dalyvauju 
lenkų organizacijų veikloje ir daug ką 
mačiau. Vieno jus prašau 
nesiskaldykite! Gana savo tarpe kaip 
šunims rietis! Dieve suteik mums 
protą ir susivaldymą!"
Stalinas išgelbėjo lenkiškumą

Š.m. vasario pabaigoje Toronte 
viešėjo Žymus Lietuvos lenkų 
veikėjas prof.Jan Ciechanowics. 
Svečias skaitė dvi paskaitas apie 
Adomą Mickevičių ir Lietuvos ’orkų 
istoriją. Kadangi šios dvi temos yra 
plačios, apie jas yra parašyta daug 
knygų, todėl kalbėtojas pasitenkino 
šių temų fragmentais.

Štai vienas antros paskaitos 
fragmentas:

" Vilniaus žemė buvo prijungta 
prie Sovietų Sąjungos, o 1948 
metais Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetas oficialiu laišku 
kreipėsi j draugą Juozapą Staliną, 
‘visų tėvų tėvą ir visų mokslų genijų', 
prašydamas, kad visus Vilniaus 
krašto lenkus išvežtų j Sibirą. Tačiau 
tuo metu mums (lenkams J.B.) 
parodė lyg ir "tėvišką gerumą": užuot 
išvežęs lenkus j Sibirą, kaip to 
pageidavo lietuviai komunistai, jis 
atsiuntė j Lietuvą savo specialų žydų 
kilmės pasiuntinį su užduotimi - 
įsteigti platų lenkiškų mokyklų tinklą 
ir lenkišką laikraštį. Taip ir įvyko - 
atsirado 365 lenkiškos mokyklos ir 
lenkiškas laikraštis.
Ar Juozas Visorianovičius pats save 
išdavė, ar mus pamilo? Ne, Stalinas 
pilnai suprato pakvaišusį lietuvių 
šovinizmą, kuriam sutramdyti reikėjo 
sukurti 'perkūnsargį'. Rusišką? Rusų 
Lietuvoje beveik nebuvo. Žydišką? 
Lietuviai beveik 100% žydų išžudė. 
Tai kokį? Lenkišką.Tegul būna

Stasys Dalius
lietuviškas nacionalizmas, bet tegul 
jis išsisemia kovoje su lenkais. Taip 
atsirado keli šimtai lenkiškų mokyklų, 
lenkiškas laikraštis, netgi keli lenkiški 
šokių ir dainų ansambliai. Tos 
mokyklos buvo labai žemo lygio, kurį 
administracija stengėsi išlaikyti.

Taigi lenkai, Stalino pageidavimu 
išliko, tačiau buvo tik perkūnsargiu, 
bet niekuo daugiau. Tai labai 
klastinga politika. Tuo būdu buvo 
nukreiptas lietuvių dėmesys nuo 
rusinimo, bolševizmo, Lietuvos 
sovietinimo. Jie kovojo su lenkų 
elementu, nesirūpindami savo 
kultūra, pamiršdami apie jų pačių 
susovietinimo pavojų. Si politika per 
50 metų visiškai save pateisino. Tai 
buvo klastinga, besąlygiška, bet 
šėtoniškai, Stalino manymu, 
protinga. Tad nereikia stebėtis, 
gerbiamieji, kad šiandien Lietuvoje 
yra 400.000 lenkų gyventojų.

A+A Juozas Zaborskas
Balandžio 18d., ryte, eidamas j 

darbą, sukrito gatvėje ir mirė Juozas 
Zaborskas, 71 m., Londone.

Velionis gimė ir augo Kretingoje. 
Karo metu atvyko į Vokietiją ir 1947 
m. atvyko j Angliją.

Pradžioje dirbo žemės ūkyje, 
1952 persikėlė į Londoną ir dirbo 
Henley automobilių bendrovėje. 
Vėliau iki mirties dirbo Abbey 
Coachworks dirbtuvėje, netoli savo 
gyvenamos vietos Actone. Velionis 
nebuvo vedęs ir 1965 m. apsigyveno 
Petro ir Onos Žilinskų šeimoje, ir 
buvo tarsi tos šeimos narys. 1982 m. 
persikėlė į privatų butą.

Velionis buvo draugiškas, tris 
kartus lankėsi Lietuvoje ir labai ją 
pamėgo. Vokietijoje turėjo du iš 
patėvio brolius ir seserį.

Laidotuvės, kuriose dalyvavo 
vienas jo brolis ir kito brolio žmona, 
įvyko Actone balandžio 25 d. Jose 
dalyvavo daug vietinės parapijos 
tikinčiųjų ir keletas apylinkės lietuvių. 
Pamaldose aktyviai dalyvavęs kun. 
J.Sakevičius, MIC, palydėjo j 
Herefield krematoriumą, Ruislip.

Laidotuvėmis rūpinosi Zita 
Žilinskaitė. J.S.

Sportas Antros divizijos Belgrave 
Arms atsirevanšavo Lithuanian 
Victoria klubui už akstyvesnj taurės 
rungtinėse pralošimą, sumušdami 
juos: Belgrave Arms 5 - Lithuanian 
Victoria 2.
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Dar dėl Sodybos skyriaus susirinkimo...
Mielas redaktoriau,

Europos Lietuvio nr.6 Mr.John Millar pranešė, kad 
visuotinis Sodybos skyriaus susirinkimas, įvykęs 1997m. 
vasario 22d., yra negaliojantis. (Jis rėmėsi savo 
autoritetu, kaip buvęs to susirinkimo pirmininkas). To 
pasėka būtų, kad visi dalykai įvykę susirinkimo eigoje 
yra negaliojantys, įskaitant išrinkimą naujos valdybos ir 
trijų atstovų j metinį DBLS suvažiavimą.

Š.m.balandžio mėn. 9 teismui (High Court) buvo 
paduota Sąjungos narių peticija. Jie yra Paul Markevičius, 
Vladas Gedmintas, Algis Gasperas, Christine 
Markevičiūtė-Harmes ir mano sūnus Ričardas O'Brien. 
Visi šie asmenys yra lietuviai ar lietuvių kilmės ir lietuvių 
bendruomenėje žinomi kaip aktyvūs jos nariai.

Tris savaites prieš šią teismo peticiją, trys šią peticiją 
padavę asmenys: Vladas Gedmintas, Algis Gasperas ir 
Ričardas O'Brien (ir kiti taip pat kvalifikuojantį būti 
Sąjungos nariais) gavo ant be antgalvinio popieriaus (ir 
angliškai) rašytą laišką, pranešant jiems, kad jie negali 
būti priimti į Lietuvių Sąjungos Sodybos skyrių, nes neturi 
reikiamų kvalifikacijų būti jos nariais. Laiške nebuvo 
paaiškinta kokių kvalifikacijų jie neturėjo. Laiškas buvo 
pasirašytas Mrs.Joy Millar, kuri iki metinio susirinkimo 22- 
to vasario buvo Sodybos skyriaus sekretorė.

Man, kaip ir daugeliui kitų lietuvių bendruomenės 
narių, buvo labai liūdna, kad Lietuvių Sąjungos nariai 
priėjo iki to, kad turėjo kreiptis į anglų teismą ieškodami 
tiesos. Lietuviai traukia lietuvius į teismą - taip pradedame 
atšvęsti 50 metų Sąjungos jubiliejų. Man labai liūdna, bet 
kartu galiu pasididžiuoti savo sūnumi ir kitais peticijos 
įteikėjais jų veiksmais. Manau, kad kiekvienas Sąjungos 
narys, įskaitant daugumą narių dabartinėje Centro 
valdyboje, turėtų prisidėti prie mano pasididžiavimo ir 
paploti šiam drąsiam ir sunkiam sprendimui. Ypatingai 
tikiuosi, kad mano geras draugas Sąjungos pirmininkas 
prisijungs prie mano aplodismentų. Kodėl? Todėl, kad 
peticijos įteikėjai siekia tiktai užtikrinti, kad Sąjungos 
veikla būtų vedama pagal Sąjungos Įstatus - pirmininkas 
tikrai turi su tuo sutikti. Tačiau kažkaip nesitikiu iš Centro 
valdybos sulaukti aplodismentų. Juk jie ir yra tie, kuriuos 
mes išrinkę apsaugoti Sąjungą, jos įstatus ir išlaikyti 
Sąjungos demokratinę veiklą, įžiebė nepasitikėjimą ir 
visišką nusivylimą, kad tik teismas teliko vienintelė išeitis. 
Tačiau turime suprasti, kad į teismą nėra traukiama 
Centro valdyba. Šis veiksmas NĖRA prieš Centro valdybą 
nei prieš Sąjungą. Tą turime visi suprasti. Peticija prašo 
teismą tiktai, kad jis nutartų, jog

(a) Mr. Millar susirinkimo anuliavimas būtų 
panaikintas;

(b) Visi asmenys, kurie prieš Sodybos skyriaus 
susirinkimą 22-rą vasario padavė prašymus įstoti ar 
persikelti iš kito skyriaus j Sodybos skyrių ir pagal 
Sąjungos Įstatus tinkami būti jos nariais, būtų priimti į šį 
skyrių ne vėliau kaip prieš pradžią šio skyriaus anksčiau 
minėto susirinkimo.

Iš to matyti, kad į teismą nėra traukiama nei Sąjunga 
nei kas kitas. Šis reikalas buvo iškeltas tik todėl, kad būtų 
užtikrintas DBLS Įstatų laikymasis. Nieko daugiau, nieko 
mažiau. Tikrai dėl šios priežastis nėra reikalo atidėti 
metinį DBLS suvažiavimą.

Mr.MilIar straipsnelyje, atspausdintame Europos 
Lietuvio nr.6 apie įvykusį Sodybos skyriaus susirinkimą, 

bandė pateisinti savo sprendimą, paskelbiant susirinkimą 
negaliojančiu dėl triukšmingų narių, kurie padarė 
susirinkimą nebetoleruojamu. Protingiau pagalvojus, 
Mr.MilIar turėjo susirinkimą tik suspenduoti kokiai 10 
minučių, kol praeis karštis ir toliau tęsti darbotvarkę. Taip 
pat Mr.MilIar sako, kad triukšmadariai pertraukė kun. 
Gėrybą (kuris susirinkimo pradžioje sukalbėjo maldelę) 
rėkdami, kad kalbėtų angliškai. Aš pats ten tuo laiku 
buvau, bet negaliu pasakyti, kad girdėjau kokius 
pertraukimus. Kun Gėryba, vėliau paklaustas dėl šio 
incidento, sakė, kad ir jis negirdėjęs jokių pertraukimų. 
Dauguma taip vadinamų chuliganų šiame susirinkime 
buvo skautai, kurie myli ir gerbia kun. Gėrybą, kaip jų 
daugiametį kapelioną. Daug iš jų kalba lietuviškai arba 
stengėsi- mokytis lietuvių kalbos. Todėl būtų 
nesuprantama, kad jie norėtų įžeisti kun. Gėrybą. Aš 
prašau Mr.MilIar duoti to asmens ar asmenų pavardes, jei 
jis gali, kad galėtume juos perspėti. Jei ne, tai manau, 
kad užteks laikraštyje vietos jo atsiprašymui. Mr.MilIar 
užgaulūs apkaltinimai jau atnešė nemalonių vaisių - 
galima buvo matyti iš V.Kerio laiško EL, kuriuo jis prašo 
paaiškinti kaip ten tikrai buvo.

Gal šie ieškovai tikrai yra chuliganai? Mano sūnus, 
Ričardas, dar būdamas berniukas, gavo stipendiją j gerą 
privačią mokyklą, kurioje jis pasižymėjo savo geru 
elgesiu. Po to lankė universitetą, kurį baigė su labai geru 
anglų kalbos diplomu. Kaip ir kiti mūsų vaikai, jis iš 
mažens buvo mokomas kalbėti lietuviškai, pažinti lietuvių 
kultūrą. Ričardas tikrai myli Sodybą, kur jis stovyklauja 
jau nuo pat mažens. Jis norėjo ir dabar dar nori padėti 
Sodybai. Panašius dalykus galima pasakyti ir apie kitus.

Kiti, kurie nebuvo priimti Į Sodybos skyrių: Audra 
Ged minta it ė baigia Medicinos studijas Kembridžio univer
sitete. Jos sesuo Daina studijuoja Chester universitete. 
Abi yra aktyvios lietuvės skautės ir Jaunimo sąjungos 
narės. Atliekamu laiku lankė Londono Maironio mokyklą 
mokintis lietuviškai. Daina praleido keletą mėnesių 
Vilniaus universitete pagerinti lietuvių kalbą. Ar Sodybos 
skyrius turi jau taip daug kokybinių narių, kad jiems tokie 
žmonės nereikalingi? Kur glūdi paslaptis, kai tie, kurie 
pagal Įstatus tinka būti nariais yra nepriimami, o tie kurie 
aiškiai netinka - priimami? Argi Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga yra jau taip perpildyta tinkamais nariais, 
kad Centro valdyba nusprendė nieko apie tai nedaryti ir 
..^priimti tikrai pačių geriausių mūsų jaunų žmonių, kurie 
yra pilnai kvalifikuoti būti Sąjungos nariais.

Žinoma, Mr.MilIar padarė teisingai, atkreipdamas 
dėmesį į įvykį, kai vienas žmogus atsistojęs ant kėdės 
pradėjo šaukti. Toks elgesys yra nepriimtinas, bet jeigu 
kas pagalvotų kad tai buvo chuliganizmas, tai turbūt nėra 
dalyvavęs DBLS suvažiavimuose. Kiek žinau, tas asmuo 
už savo elgesį yra atsiprašęs. Ji pateisinant galėčiau tik 
pasakyti, kad nusivylimas, negalint pareikšti savo 
nuomonės, privedė prie tokio elgesio. Nusivylimas, 
nematant kitos išeities, privedė mus ir iki teismo.

Daugybė rezoliucijų, spausdinamų EL, parodo tikrą 
visuomenės nepasitenkinimą Centro valdyba, kuri, 
atrodo, nieko nenori girdėti. Kai artėjame prie 
suvažiavimo, j galvą mušasi anglų metafizinio poeto John 
Donne žodžiai: "Send not to see for whom the bell tolls. 
It tolls for thee!" ("neklausk kam skambina varpai! Jie 
skambina Tau!")

Vincent O'Brien Londonas.
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8 Europos Lietuvis nr.9

SODYBA
Ramus DBLS Sodybos skyriaus metinis susirinkimas

Balandžio 20 d. sušauktas metinis DBLS Sodybos sk. 
metinis susirinkimas, vietoje anuliuoto vasario 22 d.

Koks didelis skirtumas! Pereitą kartą ne nariai 
klaidino narius DBLS Įstatų neatitinkamais paragrafais, 
balsavo dar nebūdami skyriaus nariais ir, kai vis tiek 
nenubalsavo kaip norėjo, tuomet sukėlė pasibaisėtiną 
ermiderj (triukšmą red.), ir susirinkimas buvo nutrauktas 
bei anuliuotas. Apklausinėjus žmones, nei vienas iš jų 
neprisiminė tokio elgesio per paskutinius susirinkimus. 
Dabar viskas praėjo teisingai, tiksliai, demokratiškai ir 
ramiai!

Pirmiausiai buvo atlikta turinčių balsuoti teisę skyriaus 
narių registracija ir išdalinti balsavimo lapeliai. 
Susirinkimo pirmininku išrinktas prityręs skyriui 
pirmininkauti, Derby skyriaus pirmininkas ir DBLS 
direktorius Juozas Levinskas, o sekretoriauti pakviesta 
Joy Millar-Juozapavičienė.

Sekė Sodybos skyriaus pirm.A.KIimo pranešimas 
apie pereitų metų skyriaus veiklą. Iždininkė Elsa 
Grigerienė (Grygelienė?) pranešė apie skyriaus kasos 
stovį, o revizorės E.Olinsevičienė (Oiincevičienė?) ir E 
Vilkauskienė tvirtino gerai vedamas apyskaitas.

Išrinkta skyriaus valdyba: pirm.A.Klimas, sekr.J.Millar 
-Juozapavičienė, ižd. E.Grygelienė, narės L.Jones ir 
S.Songailienė, revizorės E.Vilkonienė (Vilkauskienė?). 
Pradžioje buvo pasiūlymas atstovais į visuotinį 
suvažiavimą rinkti dvi aukšto išsilavinimo jaunuoles, 
pagrindžiant, kad skyrius turi nemažai tokių jaunuolių ir 
iie drąsiai oalėtu atsisoirti prieš visokias "komandas" ir 
išlaikytų DBLS tikslus. Nors pateikta mintis ir buvo gera, 
bet "senimas" dar gyvas, nesiruošia mirti ir nori aktyviai 
dalyvauti Sąjungos veikloje. Be to, jie ją įsteigė ir tik jų 
dėka dabar turime Namus ir Sodybą. Tuo būdu atstovai 
į suvažiavimą išrinkti po vieną iš jaunuolių ir senimo: 
J.Snabaitytė ir V.Grigelis (Grygelis?).

Susirinkimas taip pat patvirtino skyriaus valdybos 
anksčiau išreikštą pasitikėjimą dabartiniais DBLS ir LNB 
direktoriais ir pritaria naujų Lietuvių namų nupirkimui 
Londone bei investavimui pagerinti Sodybą.

Skyrius pasisakė nepriimti j savo narių eiles 
netinkamai elgenčiuosius ir tuos, kurie galėtų priklausyti 
skyriams savo gyvenamose apylinkėse, -bet kėsinosi 
perimti savo tikslams patį gausiausią DBLS skyrių.

Prasidėjusios diskusijos buvo gyvos ir plačios. 
Daugiausiai norėta sužinoti apie naujų Lietuvių namų 
padėtį, nes "Europos Lietuvis" tuo reikalu deda visokių 
asmenų lyg tai autoriteringus, bet priešingus rašinius ir 
žmonėms sunku susivokti kas vyksta. Šiuo reikalu 
atsakinėjo LNB pirm.K.Tamošiūnas. Jis aiškiai nušvietė 
ankstyvesnės direktorių valdybos "palikimą", dėl kurio 
reikėjo parduoti turėtus namus, o už juos gauta £125000. 
įvairiose Londono vietovėse apžiūrėta daug patalpų 
naujiems Lietuvių namams. Vadovaujantis turimais 
finansais bei numatant investicijas Sodyboje, direktorių 
valdybos nuomone pasirinktas tinkamiausias pastatas 
Lietuvių namams Londone. Jis lengvai pasiekiamas visais 
transportais. Nupirktas namas yra erdvus, turi salę ir 20 
kambarių, kiemą priekyje ir sodelį užpakalyje, jis 
atremontuojamas, kad galėtų verstis kaip aukštos klasės 
viešbutis ir jau nupirktas su šiomis teisėmis.

Kažin kodėl kai kurie skyriaus nariai galvojo, kad So

dyba priklauso DBLS Sodybos skyriui. Sakė Londono 
skyrius turi savo klubą, Mančesterio skyrius savo namus, 
o kiti savo. Neatvykus DBLS pirmininkui, tuo reikalu 
kalbėjo DBLS ir LNB sekretorius E.Šova. Jis paaiškino, 
kad DBLS turi 52% LNB akcijų. Idėja Sąjungoje sudaryti 
LNB akcijų kontrolinį paketą iškilo 1970-ais metais, kai 
tuometinė Centro valdyba pastebėjo, kad keli paskiri 
žmonės turėjo tikslus sutelkti daugumą LNB akcijų į savo 
privačias rankas. Tai buvo priešinga CV galvosenai, nesi 
ji jautėsi įpareigota išlaikyti LNB akcijas (pradžioje buvo 
DBLS išleistos akcijos, o vėliau perrašytos į LNB), kaip 
visuomenės turtą. LNB turtas susideda iš Lietuvių namq 
ir lietuvių Sodybos. Jį tvarko LNB direktorių valdyba, o ne 
DBLS centro valdyba. Tuo tarpu DBLS skyrių atstovai per 
LNB visuotinį suvažiavimą įgaliojami balsuoti DBLS 
turimomis akcijomis. Tai dar nereiškia, kad kiekvienas 
skyrius turi savo nuosavybėje tam tikrą tų akcijų skaičių. 
Tai reiškia, kad DBLS ir jos visi skyriai yra dalininkai LNB 
akcijų ir patys jokių klubų bei namų neturi. Iš kitos pusės 
yra sakoma, kad LNB yra sukurta išlaikyti DBLS ir jos 
veiklą. O jos veikla ir dabar vyksta net 17-oje tokių skyrių, 
ir jie visi reikalingi paramos. Ta veikla tęsis amžinu ratu: 
'seniais', jaunimu ir naujais ateiviais.

Po šių pastabų nebeliko abejonės kas kam priklauso, 
kad reikia koordinuoti visų skyrių veiklą, juos išlaikyti ir 
tam yra reikalingas centras Londone.

Sodybos narių tarpe dar iškilo skirtingos nuomonės 
dėl numatomo pagrindinio Sodybos remontų proceso. 
Vieni pasisakė, kad reikia specialistų nustatyti pastatų 
stovį ir tinkamiausius remonto būdus. Kiti sakė, reikia tik 
gero šeimininko, kuris suorganizuotų remontus be išlaidų 
specialistams, j tai atsakė K.Tamošiūnas, kad remontai ir 
investavimas bus platesnio masto, todėl reikės tam tikrų 
specialistų patarimų dėl remonto ir ištirti galimybes 
pelningiausiam investavimui, ir viską suderinus, paruošti 
biznio planą, kad ir toliau lietuviai galėtų naudotis savo 
Sodyba, kad ir toliau klestėtų skyriaus veikla.

Kiti teiravosi kodėl nei Sodybos vedėjai, nei direktoriai 
nebando pritraukti į Sodybą daugiau pensininkų, 
neskelbia šių galimybių "Europos Lietuvyje". Sakė, juk tai 
būtų tikra aukso kasykla: už vieno pensininko išlaikymą 
gaunama nuo £140 iki £150 per savaitę.

Direktoriai dar gavo barti už per mažai informuojamą 
veiklą ir todėl neturi stebėtis plintančiais spėliojimais.

Reikia paminėti, kad dauguma skyriaus vyrų yra vedę 
angles, o jos labai aktyviai prisideda prie skyriaus veiklos 
ir labo.

Aišku, kad Sodybos skyriui svarbu Sodyba. Skyrius 
pasinaudoja Sodyba ir čia ruošia įvairias pramogas, 
pasilinksminimus ir priėmimus. Be to, čia vyksta vadinami 
Sekminių sąskrydžiai. Šiais DBLS jubiliejiniais metais jis 
įvyks sekmadienį, gegužės 25 d. Programoje numatyta 
dainininkė Nelė Paltinienė iš Vokietijos ir vietinės pajėgos. 
Laukiama ekskursijų iš visų skyrių

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.
Eimutis Šova

/Norėčiau priminti p. Šovai, kad EL yra talpinami visų 
skaitytojų straipsniai ir nuomonės, ne vien tik CV 
"autoritetingi" arba kitų "neautoritetingi". Skaitytojams yra 
įdomu PAMATYTI abi medaliaus pusės, nes jie yra 
užtenkamai subrendę patys nuspręsti kas autoritetinga, 
kas ne. . Red./

8



Europos Lietuvis Nr.9 9

Atviras laiškas DBLS 
pirmininkui

Š/s laiškas buvo nusiųstas DBLS 
CV pirmininkui. Manome, kad jis 
atsakys į girdėtą kritiką, kad mes 
traukiame Sąjungą į teismą ir tokiu 
būdu darome žalą lietuviškai 
visuomenei. Teisybė yra tai, kad mes 
ieškome tiesos Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos ribose. Prašome 
tik, kad Sąjunga laikytųsi pati savo 
nuostatų.
1997m. balandžio mėn. 24d.
Gerb. Pirmininke,

Kreipiamės j Jus labai svarbiu 
mūsų lietuvių visuomenei Didž. 
Britanijoje reikalu. Tikimės, kad Jūsų 
teisiškas tarpininkavimas atitaisys 
Headley Park skyriaus padarytą 
žiaurią skriaudą ne tik tiems 
Sąjungos nariams, kurie buvo 
atstumti Headley Park skyriaus, bet 
ir tiems, kurie, nors išpildė visus 
Sąjungos narystės reikalavimus, 
nebuvo leidžiami įstoti j Sąjungą.

Kaip jau žinote, skyriaus metinis 
susirinkimas, įvykęs vasario 22-rą, 
buvo sustabdytas susirinkimo 
pirmininko. Po to, šis žmogus 
nusprendė visai anuliuoti šį teisėtą 
susirinkimą ir tokiu būdu panaikinti 
visus padarytus sprendimus. Šitoks 
vieno skyriaus elgesys prieštarauja 
ne tik visiems DBLS nuostatams, bet 
ir palaužia pagrindinius Didž. 
Britanijos įstatymus, liečiančius 
organizacijų bei įmonių visuotinių 
susirinkimų veiklą ir jų tvarką.

Mūsų skundas siejasi trim 
punktais:
1. Teisėtinai sušaukti ir pradėti 
metiniai organizacijos susirinkimai 
negali būti teisiškai anuliuoti. 
Susirinkimas įvyko iki to taško, kol 
buvo sustabdytas susirinkimo 
pirmininko. Jo sprendimai ir veikla 
yra teisėta ir nepakeičiama. 
Priešingu atveju turime anarchiją, 
nes kiekvienas žmogus galės 
anuliuoti bet kokį susirinkimą bei 
sprendimą, jei jam kažkas nepatiks. 
Šitoks elgesys kartu palaužia Didž. 
Britanijos įstatymus.
2. Sąjungos bei Bendrovės 
nuostatai ir ilgametis įprotis leidžia 
bet kuriam nariui, bet kada pakeisti 
savo skyrių. Headley Park skyrius, 
net nedavęs priežasties, nebeleidžia 
kitų skyrių nariams įstoti j jų skyrių. 
Šitokie veiksmai irgi veda tiesiogiai į 
anarchiją.
3. Headley Parkskyrius nebeleidžia 
lietuviams, kalbantiems lietuviškai, 

nei jų šeimos nariams įstoti į DBL 
Sąjungą. DBLS nuostatai reikalauja 
priimti visus lietuvius, kurie išpildo 
reikalavimus, nurodytus įstatuose 
(Articles of Asssociation: Art. 3 and 
4). Šitas paneigimas pačio svar
biausio ir pagrindinio principo, dėl 
kurio buvo sukurta DBLS, yra pats 
skaudžiausias. Reikia tik paskaityti 
nuotatus (Memorandum of Associa
tion: paragraph 3), kad supras
tumėte, kaip esminiai ir gyvybiškai 
pažeisti patys pagrindiniai Didž. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos dėsniai.

Gerbiamas pirmininke, mūsų 
tikslas yra rasti būdą išaiškinti šiuos 
klausimus. Nenorėjome ir nenorime 
toliau tęsti eigą teismuose. Esame 
pasiruošę susitikti ir perkalbėti visus 
klausimus su tikslu rasti tinkamą 
išeitį.

Mes visi esame pilnai įsitikinę, 
kad Jūs rasite šį mūsų prašymą 
tikslų ir teisišką. Laukiame šio 
pokalbio.

Su pagarba, 
Peticiją Jos Didenybės Aukštajam 
teismui pasirašė DBLS nariai:

Vladas Ged mintas, Ričardas 
O'Brien, Algis Gasperas, Paul 
Markevičius, Kristina Markevičiūtė- 
Har mes.

Skautiškuoju Keliu 
Jubiliejinių metų vasaros 
stovykla "Sodybos Aidai"

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Europos Rajonas, greta DBLS, šiais 
metais mini savo 50 metų veiklos 
jubiliejų. Taip pat kaip DBLS, 
Anglijos lietuvių skautai gali 
pasididžiuoti turininga veikla per 
pastaruosius 50 metų.

'LSS Anglijos Rajono Albumas 
1947-1983", atspausdinas 1987 m. 
tik akimirksniais atžymi tą veiklą 
šiuo garbingu A+A Vinco Balicko, 
tuo laiku Lietuvos Diplomatinio 
Atstovo D. Britanijoje, įvadu:

"Nors Lietuva yra rusų okupuota, 
bet lietuviškoji Skautija puikiai veikia 
laisvame pasaulyje. Tąja savo veikla 
skautai garsina lietuvių tautos vardą. 
Lietuvybės baruose Lietuvių Skautų 
Sąjungos veikla ypatingai buvo 
sėkminga, nes ji išaugino daug 
jaunų žmonių, nuoširdžiai dirbančių 
lietuvybės išlaikymui... Žinokite, kad 
jūs esate mūsų paguoda ir mūsų 
viltis, nes jums teks perimti estafetę 
iš mūsų lietuviškosios veiklos".

Šie reikšmingi žodžiai turi įtakos 
iki šios dienos. Daugel organizacijų, 

grupių, būrelių kilo ir krito, bet LSS 
veikla liko gyva. Skautai išaugino 
jaunų žmonių, kurie šiandien net 
užjūriuose tęsia tą patį darbą ir 
dabar jau jų vaikai matosi vadovų 
gretose. Nuoširdi padėka tenka LSS 
vadovybei JAV-se, Didž.Britanijos 
Sąjungai, dvasiškijai, Garbės 
rėmėjams, tėveliams ir kitiems 
tautiečiams, kurie davė metų metais 
materialinę ir moralinę paramą..

Mieli tautiečiai, kviečiame jus 
aplankyti mūsų jubiliejinę stovyklą, 
pabendrauti, prisiminti ir pagerbti 
amžinybėn iškeliavusius brolius, 
seses, ir visus prilaikančius lietuvišką 
skautavimą.

Stovykla įvyks Lietuvių Sodybos 
skautų kalnelyje, Headley Park, 
Picketts Hill, Nr. Bordon, Hampshire, 
GU35 8TE, 26-to liepos iki 2-ro 
rugpjūčio 1997m.

Norintys' daugiau informacijos 
apie stovyklą prašome kreiptis i LSS 
Vadiją Sodybos adresu arba į 'E.L.' 
redakciją.

v.s.Vida Gasperienė
LSS Europos Rajono Vadė

WOLVERHAMPTON AS
Šių metų balandžio mėn. 13 d., 

po ilgos vėžio ligos Gamptono 
ligoninėje mirė Alfonsas raudonis.

Gedulingas pamaldas atlaikė 
šv. Kristų po parapijos klebonas.

Alfonsas gimęs 1924 metais 
gegužės 15 d., kilęs iš Skodos 
rajono. Augo didelėje šeimoje - 11 
vaikų: 6 broliai ir 5 seserys.

Dar pernai metais su žmona ir 
sūnumi aplankė savo gimtynę 
Lietuvoje. Kelionės dokumentus 
išrūpino anglų Raudonasis Kryžius.

Jo palaikai sudeginti Bushbury 
krematoriume balandžio 21 d.

Į laidotuves susirinko daug 
velionio draugų bei kaimynų.

Paliko liūdinčią žmoną Sophie, 
sūnų, dukterį su šeimomis ir 5 
anūkus.

A.lvanauskas

Išmeskime visus - bus 
lengviau

Kada mūsų lietuviškos gretos 
retėja, su skausmu širdyje tenka 
skaityti DBLS-os Centro valdybos 
Rezoliucija Nr.1, kuri skamba šitaip: 
"Dabartinis DBLS-os Tarybos 
pirmininkas Z.Juras, nuo pat jo ka
dencijos pradžios, atsisakė bendra
darbiauti su DBLS-os Centro valdy-

/tąsa 8 psl./
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

V.Tamošius 5.00 sv.
LONDONAS
Britų-Lietuvių vaikų fondas

Headley Pk. klubo nariai 65.00 sv.
S.Jankaitis, Rochdale 20.00 sv.

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.
* * *

Fondo kasininkas inž. Petras Zu- 
renskas, išbuvęs penkis melus 
kasininku, pasitraukė iš šių pareigų 
dėl darbo pasikeitimo. Fondo 
vadovybė jam labai dėkinga už atliktą 
darbą kasininko pareigose. Petras 
toliau pasilieka Fondo valdybos nariu.

Nuo 1997 metų balandžio mėn. 
Fo'ndo kasininko pareigas perėmė 
Rima Pctrušaitytė-VVhceler. 

* * *
Fondo prekystalis Lietuvių Sodyboje

Pavasario šventėje (Bank holiday 
inciu}, gegužės mėn. 25 dieną, 
(sekmadieni). Fondo vadovybė turės 
savo prekystali, bandydami surinkti 
šiek tiek pinigų, kad bent dalinai 
galėtume išpildyti gausius prašymus iš 
Lietuvos ligoninių ir vaikų prieglaudų. 
Tam reikia Jūsų^Vmicli lietuviai, 
pagalbos. Prašome Jus paremti mūs 
prekystali loterijos fantais, pardavimui 
daiktais. Aukas galima įteikti lietuvių 
parapijos svetainėje asmeniškai arba 
paštu: 21 The Oval, Hackney Road, 
London, L2 9DT. Būsime labai 
dėkingi už jūsų paramą ir lauksime 
apsilankant prie mūsų prekystalio.

Fondo sekretorė
* * *

TRADICINIS PAVASARIO LIETUVIŲ SĄSK
RYDIS L. Sodyboje - Head ley park 
Šiais 1997-ais metais tradicinis 
"Pavasario" lietuvių sąskrydis įvyks 
1997 m. gegužės mėn. 24-25 d.d. 
Lietuvių Sodyboje - savoje Mažoje 
Lietuvoje.
Londono DBLS-os Pirmasis skyrius 
ragina ir kviečia savo narius 
apsilankyti šiame sąskridyje. Nariams, 
kurie neturi savo transporto, yra 
nusamdytas autobusas, kuris 
sekmadienį, gegužės mėn. 25 dieną 
važiuos j Sodybą. Išvažiuojama nuo 

Londono lietuvių bažnyčios, 21 The 
Oval, Hackney Road, London E2 
8.15 vai. ryto punktualiai. Iš Sodybos 
išvažiuojame namo 19.30 vai. Kaina 
vienam asmeniui £7.50, sumokama 
užsirašant. Užsirašyti galima parapijos 
svetainėje sekmadieniais pas 
sekretorių J. Neskauską arba kasininkę 
Viktoriją Puidokienę.

Be to, Sodybos vedėjai Paulius ir 
Birulė kviečia visus ir iš visur tomis 
dienomis apsilankyti savo Mažoje 
Lietuvoje.

Pirmo skyriaus valdyba

Zigmas Juras (Baltic Management 
Co.) vyksta i Lietuvą. Dėl tar
pininkavimo Įvairių reikalų sutvar- 
kime prašome kreiptis iki š.m. birželio 
mėn. 15 d. 11 London Lane, Bromley, 
Kent BRI 4HB. Tcl.0181 460 2592. 
Faksas 0181 402 0285.

Ta pačia proga Z.Juras dalyvaus 
Pasaulio Liet. Bcndriuomcnės Seime.

/atkelta iš 7 psl./ 
išmeskime visus... 
ba, todėl DBLS-os centro valdyba 
reiškia nepasitikėjimą Z.Jurui ir siūlo 
Visuotiniam suvažiavimui atstatydinti 

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

-J ■■

Z.Jurą iš DBLS-os Tarybos 
prezidiumo. Z.Juras, viename savo 
laiške K.Tamošiūnui rašė: "Ta pačia 
proga norėčiau priminti, kad. jeigu 
LNB ir DBLS valdybos pageidautų, aš 
galiu šiame posėdyje dalyvauti 
(1996.9.1). Prašau informuoti".

K.Tamošiūnas 1996.8.28 paimfor- 
mavo Z.Jurą sekančiai: "Todėl 
nematau, kaip Tarybos pirmininkas 
galėtų dalyvauti Valdybos posėdyje, 
prieš tai ncalsiprašęs Vaidybos, arba 
neparodžius gero noro bendrai dirbti"

Visa Z.Juro kaltė yra ta, kad jis 
prisimindamas tuos didesnės demokra
tijos laikus, kai Tarybos darydavo 
Įvairius patikrinimus Lietuvių Sodybo
je, spaustuvėje, jiems knygos būdavo 
visuomet atdaros. Dabartinis Valdybų 
penketukas sudarė tokias sąlygas 
Valdytoje, kad dvi labai darbingos, 
išsimokslinusios Valdybos narės turėjo 
atsistatydinti. Kaip užmirštamas "code 
of conduct", o pasilieka išdidus Aš!

Išmeskime visus, uždarykime 
skyrius, siųskime akcininkus velniop, 
tad dabartinis penketukas bus 
patenkintas. Bet. deja, jų tarpe yra 
norinčių būti dar didesniais.

S.Kasparas
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