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Arkivyskupas Audrys 
Bačkis Vatikane

Romoje ką tik pasibaigė 
pašaukimui skirtas europinis 
kongresas. Lietuvai šiame kongrese 
atstovavo arkivyskupas Audrys 
Bačkis, vyskupas Vladas 
Michelevičius ir seselė Alma 
Vabuolaitė kartu su 250 kongreso 
dalyvių.

Skaitytojams siūlome susipažinti 
su arkivyskupo A. Bačkio pranešimo 
šiame kongrese ištraukomis:

"Lietuvos bažnyčia pergyveno 50 
priespaudos ir persekiojimo metų. 
Tai buvo savyje užsidariusi, į apgultą 
tvirtovę panaši bažnyčia, kuri 
atsilaikė, išsaugojo tikėjimą. Liaudis 
iš kartos į kartą perdavė religines 
tradicijas, kurios dėl katekezės 
trūkumo dažnai yra atitrūkę nuo jų 
ištakų.

Prieš penkeris metus atvykęs į 
Lietuvą radau ser-aslos kertos 
kunigus, kurie pakėlę persekiojimų 
ugnį, yra tikri tikėjimo išpažinėjai. 
Šalia jų dirba jaunesnės kartos 
kunigai, suformuoti vienintelėje 
seminarijoje, kurią kontroliavo 
valstybės saugumas, kurioje 
intelektualus teologinis ir 
pastoracinis parengimas 
buvo visaip slopinamas, o 
asmeninio dvasinio vado
vavimo trūko - kaip gali 
pasitikėti kuo nors, kai ir 
sienos turi ausis. Bet 
nežiūrint šito pakako jaunų 
drąsuolių, kurie sekė 
Viešpaties šaukimu ir stojo 
j seminariją.

Jaunuomenėje išliko 
dvasinių vertybių ilgesys ir 
noras jų siekti.

Po komunizmo žlugimo 
daugybė jaunimo atėjo j 
bažnyčią ieškodami atsa
kymo į jų klausimus, 
atsiliepimo j jų baimes, 
gyvenimo prasmės visuo
menėje, kurią užklupo laisvė 
ir kuri jautėsi nepasirengusi 
atsakingam vertybių pasirin
kimui. Dažnai jaunimas 
nusivildavo per dideliu kleri

kalizmu, kulto pavidalajs, 
pamokslavimo turiniu ir formom, 
nesijautė priimtas, nerasdavo 
dvasinių vadovų.

Todėl jaunieji glaudėsi j maldos 
grupes, būrėsi pas charizmatikus, 
bet nevienas pasuko į sektas kur 
rado mielesnį ir broliškesnį 
priėmimą" sakė arkivyskupas 
Bačkis. aiškindamas kodėl 1993 
metais uždaryta kunigų seminariją. 
Tada j pirmąjį kursą įstojo 22 
jaunuoliai iš kurių 2 pasirinko 
vienuolinį gyvenimą, 4 pasitraukė o 
likę 16 tęsia studijas.

Šiuo metu seminarijoje jau yra 
42 studentai.

"Labai svarbus yra klierikų 
darbas su jaunimu, jų dėstymas 
mokyklose, jų gyvenimo liudyjimai, 
nes jaunimas priima tik autentiškus 
liudytojus" - sakė arkivyskupas ir 
baigė:

"SąJygjs yra mažai palankios, 
priemonės vargingos, stinga 
ugdytojų, bet Viešpats išklauso 
mūsų maldų ir laimina mus 
pašaukimais, kurie bręs ir grynės jo 
Dvasios dvelkime".

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
kviečia į

DBLS 50 m. jubiliejaus Sekminių 
sąskrydį

Lietuvių Sodyboje, Headley Park, Pickett's 
Hill, Bordon, Hampshire

1997 m. gegužės 25 d.
Programoje: 11.00 vai. šv Mišios

11.45 vai.Jubiliejaus iškilmingoji dalis ir jubiliejinės
lentos pašventinimas

14.45 vai. Meninė dalis: estradinių dainų dainininkė 
Nelė Paltinienė ir "Gimtinės" ansamblis

{Apgailestaujame, kad negalėsime parūpinti nakvynės)

DBLS Centro valdyba

DIDž. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS TARYBOS POSĖDIS 

LIETUVIŲ SODYBOJE
Posėdis įvyks šių metų gegužės 

25d. 5 vai. p.p. Posėdyje dalyvauja:
a. Tarybos prezidiumas
b. Revizijos komisijos nariai (rinkti 

per praėjusių metų DBLS suvaž
iavimą, patikrinimui DBLS ir LNB 
reikalų).

c. Mandatų komisijos nariai.
Yra eilė svarbių klausimų kurie rei
kalinga sprendimo.
Pasiūlymus Tarybos posėdžiui bus 
galima suteikti'tą pačią dieną prieš 
posėdį.

Tarybos vardu
Z. Juras

Landsbergis pasirengęs 
įvesti Lietuvą į 21 

šimtmetį
Lietuvos spauda pirmadienį, 

12.5.97., didelėmis atraštėmis 
paskelbė, kad Tėvynės Sąjunga 
įpareigojo Vytautą Landsbergį 
kandidatuoti j ateinančius prezidento 
rinkimus. Pasak Vilniaus mero 
Rolando Pakso: - Tėvynės Sąjunga 
jau pastatė namą ir atidarė duris 

gruodžio mėnesį 
įleisti šeimininką.

Krikščionių de
mokratų partijos 
vadas Algirdas 
Saudargas ragino 
savo šalininkus 
balsuoti už Lands
bergį.
Sportas
Londono "Lithua

nian Victoria" 
LAIMĖJO TAURĘ 

Sekmadieninės 
antros divizijos tau
rę šiemet laimėjo 
lietuviai "Lithuanian 
Victoria", su muš
dami stiprius prieši
ninkus "Three 
Compasses".

Laimėjo rezul
tatu 4-3.
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Krašte, kur lietuviškai 
kalbantys persekiojami

/š "Tėviškės Žiburių Nr. 15.
Kazimieras Garšva, Vilniuje, rašo:

1997m. vasario 27d. Dieveniškių 
lenkiškoje mokykloje Lenkijos 
generalinis konsulas Vilniuje V. 
Lipka-Chudzik ir Šalčininkų rajono 
meras J. Rybak agitavo balsuoti už 
Lenkų rinkimų akciją. Lietuviška 
mokykla, mero žodžiais, vaikus daro 
invalidais. Ši nuomonė kasdien kala
ma j galvą per lenkiškas Lietuvos ra
dijo, televizijos laidas (jos transliuo
jamos visiems gyventojams, nors 
dauguma lenkiškai nesupranta), laik
raščiuose, susirinkimuose, net kai 
kuriose šventovėse. Kas girdėjo, 
kad besimokydami valstybine kalba 
vaikai tampa invalidais ar kvailiais?

Kovo 7d. Lenkų rinkimų akcijos 
pirm. J. Senkevičius ten vėl skelbė, 
kad lietuvių kilmės "paprastai" 
kalbančius vaikus pagal įstatymus 
reikia leisti ne j gimtąja kalba dėstan
čias gudiškas mokyklas, o j lenkiš
kas. Esą 47 lenkiškų mokyklų moki
niai gauna nemokamus pietus iš 
Lietuvos, o dar 58 gaus iš Lenkijos.

Lenkaisjantieji kartais neištveria ir 
tiesiogine prasme lietuvių invalidais 
neversdami. Vilniuje sunkiai sumuš
ta atidarytos Eitminiškių pradinės 
mokyklos mokytoja M. Fergizienė. 
Buvęs Dūkšto KPSS sekretorius 
Kazakevičius perskėlė galvą 
apylinkės rinkimų komisijos 
sekretoriui K. Aidiečiui. Nemenčinės 
lituanistė, nebeapsikęsdama nusipir
ko šautuvą, o pareiškimų rinkėjas 
lietuviškai mokyklai be jo saugiai 
negali gyventi.

Valdžią turintys lenkai savo 
užmačias gali įgyvendinti "teisėtai". 
Jų įtakojami teismai jau nuteisė 
mažiausiai tris lietuves. Vilniaus 
rajone algą gauna daugiausia tik 
lenkiškų sambūrių vadovai, o lietuviai 
vėl netenka darbo ir niekas jiems 
nepadeda, neapgina. Pavyzdžiui, 
Vilniaus rajono administracija nešildė 
Rudaminos kultūros namų. Kai 
direktorė Gražvyda Grigaitė gruodžio 
mėn. bandė dirbti namie, lenkas 
seniūnas parašė papeikimą, o Lenkų 
sąjungos veikėjas A. Pilecki 
1997.1.09 ją atleido iš darbo "nes 
darbuotoja nerūpestingai atlieka 
savo pareigas ar kitaip pažeidžia 
darbo drausmę".

Vilniaus rajono savivaldybės 
laikraštis "Draugystė" kovo 7-13d. 
laidoje skelbia: "Prieš prievartinį 

tautinių mažumų lietuvinimą, 
asimiliavimą, prieš rusiškų mokyklų 
uždarymą". Bloga yra tai, jog buvę 
lietuviai savanoriškai pasirenka 
mokyklas valstybine kalba, nors 
visaip verčiami eiti tik j lenkiškas. 
Rusiškas mokyklas taip pat 
uždarinėja lenkai, o kaltinami 
lietuviai.

Pakartotini seimo ir savivaldybių 
rinkimai Pietryčių Lietuvai gero 
nežada. Jei ateis 40 proc. rinkėjų, 
Vilniaus -Šalčininkų ir Naujosios 
Vilnijos rinkimų apygardose, į seimą 
galį pakliūti prieš Lietuvą labiausiai 
nusiteikę lenkai J. Senkevič ir R. 
Maceikianec. Į Vilniaus rajono 
savivaldybės rinkimų sąrašo priekį 
Lenkų sąjunga-akcija įrašė net 6 
tarybos lenkų teritorinei autonomijai 
kurti narius.

Prošvaistės .
Vargstančios Lietuvos rytų 

mokyklos paramos gavo iš Tautos, 
Lietuvių fondų, Kanados lietuvių 
kredito kooperatyvų, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos ir jos narių, 
Religinės katalikų šalpos, Detroito 
lietuvių kultūros klubo ir kitų 
organizacijų bei asmenų. Vieninga 
išeivijos parama palaiko ir dvasiškai, 
paskatino šiemet stengtis atidaryti iki 
50 naujų lietuviškų mokyklų. Tam 
turi būti pateikti tėvų pareiškimai, 
rasti mokytojai, patalpos.

Pareiškimus parašiusius 
atsisakyti visais būdais verčia 

BALTIC MANAGEMENT CO.
Finansinių reikalų planavimas. 

Patariame ir sudarome palikimus 
Atliekame testamento vykdytojo pareigas. 

Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas 
Administruojame ir parduodame nejudomą turtą Didž. Britanijoje 

Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius sutarta valiuta ir jų pageidaujamu 

adresu. Santaupos garantuotos nejudomu turtu Didž.Britanijoje. 
Patariame ir tarpininkaujame norintiems Įsigyti įvairių Vakarų 

bendrovių investment trust, unit trust akcijų.
PERVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUOJAU GAVĘ 

UŽSAKYMĄ /IŠMOKAME Į RANKAS/.
PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv.(pristatymo ir iškeitimo į 

pageidaujamą valiutą mokestis).
Už didesnius nei 2000 sv.pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2%. 
Sutvarkome finansinius ir kitus klausimus su Didž. Britanijos 

valdžios įstaigomis.

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

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

Vilniaus, Šalčininkų rajonų 
savivaldybės, seniūnai, Lenkų 
sąjungos šmėklos. Jos ir mokytojus 
misijonierius draudžia priimti. 
Buivydžių mokytojas galėjo 
išsinuomoti kambarį tik tada, kai 
buvo kreiptasi j Saugumo 
departamentą ir perspėtas bendro
vės direktorius autonomininkas 
M.Narunecas. Mokinių po pusmečio 
ten padaugėjo nuo 3 iki 7.

Taigi lietuvis mokytojas Pietryčių 
Lietuvoje nelabai laukiamas, kai kur 
net varomas lauk kaip "kolonistas". 
Rajonųsavivaldybės, vadovaujančios 
švietimui, jam kenkia, gadina nervus. 
Informaciją apie tai pateikėme 
visoms Lietuvos valdžios įstaigoms, 
prof. V. Landsbergiui pristatėme 
atleistuosius iš darbo ir 
persekiojamus kultūrininkus. Švieti
mo įstatymo pakeitimai, kuriuos 
seimas greitai priims, gali būti 
nepakankami.

Vilniuje, Ignalinoje, Daugėliškyje 
plačiai buvo paminėtas buvęs 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus pirmininkas Petras 
Noreika. Per jo laidotuves surinktos 
lėšos tapo parama mokytojams, 
premijomis geriausiems Rytų 
Lietuvos lietuviškų mokyklų mokinių 
konkurso darbams. Juose aprašyta 
jo krašto partizanų, kultūros, 
visuomenės veikėjų istorija, kalbos 
dalykai. Dauguma mokinių norėtų 
vasarą stovyklauti.
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Europos Lietuvis Nr.10 3
Laiškai
Britų-Lietuvių vaikų fondui -
laiškas iš Lietuvos Vilnius 1997.4.2.

Nors politinė ir ekonominė 
situacija Lietuvoje po truputį gerėja, 
tačiau sveikatos apsaugos 
finansavimas yra nepakankamas. 
Dėl finansų trūkumo atidėta 
draudiminė medicina, kuri iš dalies 
pagerintų ligoninių būklę. Trūksta 
lėšų paprastų instrumentų ir 
aparatūros jsigyjimui. Jau ne pirmieji 
metai Jūsų fondo dėka įvairios 
Lietuvos ligoninės (Vilniaus 
universitetinė vaikų ligoninė, Kauno 
infekcinė ligoninė, Jonavos centrinė 
ligoninė ir kt.) aprūpinamos 
būtiniausia medicinine aparatūra, 
medikamentais. Aš pats jau 10 metų 
dirbu Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės reanimacijos ir intensyvios 
terapijos skyriuje, dėl to labai gerai 
žinau kokia situacija yra rajoninėse 
ligoninėse. Trūksta elementarių 
pirmosios pagalbos priemonių, nuo 
kurių priklauso kvalifikuotos pirmos 
pagalbos suteikimas. Jeigu nebus 
suteikta kvalifikuota pagalba pačioje 
pradžioje, tai modernūs gydymo 
centrai nelabai galės padėti.

Reali situacija ligoninėse visoje 
Lietuvoje yra apgailėtina, kadangi 
ligoninės skolingos biudžetui už 
elektrą, šildymą ir kitas komunalines 
paslaugas milžiniškus pinigus. 
Susidaro paradoksali situacija, 
pavyzdžiui mūsų ligoninė iš 
valstybės per mėnesį turėtų gauti 
apie 1,600,000 litų, o tuo tarpu kas 
mėnesį gauna tik 500,000 - 600,000 
litų ir negali atsiskaityti su 
įstaigomis, kurios tiekia šilumą, 
vandenį ir t.t. Šios įstaigos reikalauja 
gražinti pinigus, skaičiuoja 
delspinigius, o mes reikalaujame 
pinigų iš tos pačios valstybės. Ir taip 
yra visose ligoninėse, gaunasi 
uždaras ratas. Esant tokiai padėčiai, 
naujos aparatūros pirkimas yra 
neįmanomas.

Jeigu Jūsų fondas iš turimų 
lėšų galėtų padėti bent kelioms 
ligoninėms įsigyti būtiniausių 
pirmosios pagalbos priemonių, mes 
būtume labai dėkingi. Aš siunčiu 
keturių ligoninių sąrašą, kurioms, aš 
manau, yra būtina padėti, kadangi 
situacija yra tikrai sudėtinga. Šios 
ligoninės pasirinktos pagal 1996 
metų vasaros apklausą, kuri buvo 
pravesta kartu su Šveicarijos 
“Raudonojo Kryžiaus" atstovais.

Aš siunčiu Jums kopijas ap

klausos, kurios gerai atspindi esamą 
padėtį.

1. Mažeikių rajono centrinė
ligoninė

2. Tauragės rajono centrinė
ligoninė

3. Klaipėdos vaikų ligoninė
4. Marijampolės rajono centrinė 

ligoninė.
Ligonines, kurias aš paminėjau yra 
labiausiai apgailėtiname stovyje.

Labai dėkojame ir manome, 
kad Jūsų gera valia ir finansai, o 
mūsų didelis noras dirbti duos 
gerus vaisius. Tepadeda Jums 
Dievas.

Su pagarba 
Vilniaus Universitetinės vaikų 
ligoninės Reanimacijos 
intensyvios terapijos skyriaus 
gydytojas

Linas Solominas

Kur eina DBLS-os ir LNB-ės 
direktorių Vaidybos

Tiesiai ir šviesiai atrodo, kad 
mūsų DBLS-os ir LNB-ės valdybų 
direktoriai prarado savigarbos 
jausmus ir nebesusigaudo
visuomeninės veiklos “code of 
conduct”. Kas savaitę jie pradėjo 
siųsti savo”aplinkraščius”. Viename 
sakoma, kad DBLS-os ir LNB-ės 
Visuotinas suvažiavimas bus 1997 
m. gegužės mėn. 17-18 d.d. Po 
savaitės kitas “aplinkraštis”, kad 
suvažiavimas bus jau liepos mėn. 
19-20 d.d., o kas bus dar už 
savaitės?

Mielieji direktoriai, mes esame 
DBLS-os ir LNB-ės nariai ir 
akcininkai nuo 1947-62 metų, tad 
nelaikykite mūsų kažin kokiais 
neišmanėliais ar jūsų pastumdėliais.

DBLS-os ir LNB-ės 
suvažiavimai turi įvykti pagal 
aplinkraštį datuotą 1997 metų 
balandžio mėn. 8 dieną.
Suvažiavimas būtinai turi būti 1997 
metų gegužės mėn. 17-18 d.d.

Ir štai kodėl I
Pirma: jau praėjo šeši mėnesiai 

kaip pasibaigė LNB-ės 1995/96 
finansiniai metai. Nei akcininkai nei 
DBLS-os nariai nežino kaip tie metai 
praėjo.

Antra: direktorių valdybos 
nupirko namus Londone be DBLS- 
os ir LNB-ės akcininkų sutikimo kaip 
buvo nutarta praeitame suvažiavime 
namų nepirkti be 1997 metų visuo
tinio suvažiavimo nutarimo.

Šiandien tuose namuose vyk

domas remontas. Kam tie namai 
tarnaus? Kokią naudą jie neš 
lietuviams? Kas jiems vadovaus? 
Kol dar nepaskendome su tais 
namais, šiame suvažiavime reikės 
smarkiai ir griežtai išsiaiškinti, nes 
dabartinis valdybų penketukas turi 
nepasitikėjimo jais skyrių ir paskirų 
narių, ir akcininkų rezoliucijomis. 
Jos turės būti išspręstos, kad DBLS- 
ga ir LNB-vė galėtų vėl pajudėti 
teisingu veiklos keliu.

Trečia: PLB-ės Seimas įvyks 
1997 metų liepos mėnesio pradžioje 
Vilniuje. D. Britanijos lietuviai turi 
teisę siųsti savo atstovą ar atstovus į 
tą Seimą. Tad gegužės mėn. 17-18 
d.d. {vykstančiame DBLS-os
suvažiavime juos turime išrinkti. 
Valdybų aplinkraščiuose skaitome, 
kad Centro valdyba iš savo 
penketuko, savo tarpe, išsirinko 
atstovus. J.Alkis, K.Tamošiūnas, 
J.Levinskas būsimo PLB-nių Seimo 
atstovai. Žmonėms, kuriems yra 
pareikštas nepasitikėjimas savoje 
organizacijoje negali būti atstovais ir 
atstovauti tuos žmones, kurie jais 
nepasitiki.

Patys save išsirinkę DBLS os 
Centro valdyboje negali ir neturi 
jokios teisinės ar moralinės teisės 
dalyvauti PLB-nių Seime.

Tik tie gali dalyvauti, kuriuos 
mes išrinksime DBLS-os 
suvažiavime 1997 metų gegužės 
mėn. 17-18 d.d.

Stasys Kasparas
DBLS-os Revizijos komisijos narys

Svyruoja kainos - atpigo 
maistas

Lietuvos statistikos departa
mento žiniomis pramonės 
produktų prekyba kovo mėnesyje 
pakilo 6 proc., lyginant su vasario 
mėn.

Didžiausias prekybos pakilimas 
buvo naftos produktų srityje, kur, 
pakilęs šių produktų 
pareikalavimas, prekybą pastūmė 
net iki 76 proc., kai tuo tarpu 
tekstilės produktų parduota tik 6.4 
proc. daugiau.

Daugiausiai nukrito vaisių ir 
daržovių kainos: bulvių kaina 
nukrito 2.7 proc., kiaušinių - 6.1 
proc., žuvies - 1.1 proc., cukraus - 
1 proc., o didžiausias pakilimas 
viešbučių aptarnavime - 4.6 proc., 

praneša Lietuvos statistikų 
departamentas.
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Sodyba Annual General Meeting
The reconvened Sodyba skyrius AGM took place at Headley Park on 

Sunday 20th April 1997. Over 47 fully paid up members of good standing 
attended and elected a new committee and passed two resolutions for the 
Company AGM. The first expressed full confidence in the present board of 
directors. Tne second supported the purchase of a new Lietuvių Namai at a 
price that left sufficient money from the sale of the old Lithuanian House to 
carry out essential repairs to Sodyba.

One of the few voices of dissent came from Birute Dobrovolskis. Birute 
and Paul had resigned their membership some six months earlier and were 
admitted to the meeting and encouraged to participate although not entitled 
to vote.. At the time I did not think too much about what she said (we are all 
entitled to our opinions) but since the meeting I have been approached by so 
many members enquiring about one statement in particular that I feel it must 
be answered.

We tape recorded the whole proceedings so if anyone wants her exact 
words they can be made available; but their general tenor was that the 
managers were not permitted by the Board of Directors to implement any of 
the numerous ideas that they had to improve Sodyba. To all those who 
questioned me on this matter I had to say that from the time I was reelected 
to the Central Committee in April 1996 to this day, I cannot recollect one 
occasion on which Paul and Birute presented one single idea for the 
improvement of Headley Park. It follows that the Committee certainly could 
not possibly have rejected any requests that they never received. In fact, the 
directors asked that a full business plan for the future be drawn up so that we 
could quantify the amount of capital needed to improve things. We would 
quite rightly be on the receiving end of members strong criticism if we spent 
their money without having a viable business plan showing exactly how 
much was needed and what it was hoped might be achieved. To date the 
response has been exactly nothing.

While we await the drawing up of sound business proposals, we assure 
not just Headly Park, but ail Sąjunga members that the Board have never 
rejected any proposals by the current managers; good or bad. Speaking for 
myself and I would hope, all other directors, we would be highly delighted to 
receive any such proposals and afford every assistance to implement them.

Directors are there to be shot at. But why not aim at a target that realey 
at windmills does no good to anyone. Directors' give a vast amount of their 
valuable time for no reward; not even an occasional "thank you" (merely an 
occasional summons to the High Court). By all means tell us what is wrong 
with us; for maximum effect, why not try sticking to the facts now and then?

9.5.97. John Juozapavičius-Millar

(J. J. Millar prašant ir padarius išimti, šis straipsnis 
spausdinamas anglų kalboje. Vertimai kartais pakeičia ar 
iškreipia mintis. Tačiau tai nereiškia, kad atidaromos durys 
ir "E.L." pradedamas leisti dviem kalbomis. Red.)

Reikalingas vedėjas
Naujiems Lietuvių namams Londone reikalingas vedėjas 

Gali būti vedusi porelė - be šeimos.
Sąlygos: a) turi laisvai mokėti lietuvių/anglų kalbas 

b) turi turėti viešbučio administravimo ir 
kulinarinių kursų pažymėjimą.

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

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

Lietuvių Namų Bendrovė
K.Tamošiūnas

Dainų šventė-1998
Jeigu galite įsivaizduoti Dainų 

Slėnį Kaune; vasaros vakaras, 
žavingas Lietuvos vasaros vakaras. 
Slėnis paskendęs spalvose. Akis 
veria mėlynos, žalios, raudonos ir 
geltonos spalvos begalyniame ban
guojančiame tautinių rūbų sūkuryje. 
Ausis traukia nuostabiai pritaikinti 
lietuviškų liaudies intrumentų garsai, 
duodantį unikaliniems lietuviškiems 
balsams tikrą foną.

Jeigu galite įsivaiduokite Vingio 
Parką Vilniuje, šalia vingiuojančio 
Neries krantų. Įsivaizduokite parke tų 
nuostabių garsų aidus, kai 25.000 
balsų užtraukia dainą: Oi, skambink 
per amžius vaikams Lietuvos.

Jeigu jūs galite įsivaizduoti tokį 
vaizdą, jeigu jūs tikrai mylite 
lietuvišką muziką ir dainą, tai jūs 
galite suprasti ir tai, kodėl aš noriu 
sekančiais metais vėl būti tenai, kai 
prasidės Dainų šventė. Bet, Dievui 
padedant, šį kartą aš jame 
dalyvausiu kaip dainininkas. O kaip 
jūs? Jeigu turite neblogą balsą ir 
norite dalyvauti Dainų šventėje, 
padėkite man suformuoti mišrų 
chorą. Aš išmokysiu jus visus tas 
dainas, kurios bus dainuojamos. 
Mes turėsime iškeliauti į Lietuvą 
1998 metų birželio 28-29 dienomis, 
kad galėtume prisidėti prie repeticijų, 
kurios prasidės liepos 1 dieną.

Dainų šventė baigsis liepos 6 
dieną.

Pasišventę ir sunkiai dirbdami, 
mes paruoštu me chorą, kuris galėtų 
užimti savo teisėtą vietą tarpe kitų 
Lietuvos ir iš toliau atvykusių chorų.

Įsivaizduokite, koks būtų 
jausmas dainuojant Dainų šventėje. 
Ir neužmirškite, kad ateinančių metų 
Dainų šventė yra taip pat dalis 80- 
ties metų Nepriklausomybės atga
vimo paminėjimo. Jeigu jūs norite 
atstovauti Didžiosios Britanijos 
lietuvius šioje šventėje, skambinkite 
man tel. 0181 925 8746 arba rašykite 
mano adresu 66, James Lane, 
Leyton, London E10 6HL.
Oi, skambink per amžius vaikams 

Lietuvos!
Vincent O,Brien

Pataisymas
"E.L." Nr.9. buvo padaryta klaida 
spausdinant J.Zaboro nekrologą.
Atspausdinta Juozas Zobarskas - turi 
būti A+A Juozas Zaboras.

Redaktorius už klaidingą 
atspausdinimą giliai atsiprašo.
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Didžioji Kryžkelė
Liūdna matyti, kad mūsų visuomenė yra 

susiskaldžiusi iki kruvino kaulo. Kodėl, kaip, kur, ir kas 
kaltas iš tikrųjų yra sunku pasakyti.

DBLS centro valdybos aplinkraštis 2-ro gegužės 
skyrių valdyboms, nariams, grėsmingai išdėsto 
šiuolaikinę situaciją. Iki šiol tylėjau nenorėdama kištis, 
nes jau tikrai nusibodo tie ginčai iš visų pusių. Šis 
aplinkraštis tiesioginiai liečia mano veiklą DBLS ir LNB 
rėmuose, tai esu priversta rašyti.

Jame sakoma: "darbo metų pradžioje pora valdybos 
narių, nesilaikydamos valdybos posėdžiuose priimtų 
nutarimų irt.t sukėlė nesugyvenimą iki šie buvę valdybos 
nariai atsistatydino".

Brangieji Centro valdybos nariai, kaip jūs drįstate taip 
vienpusiškai viską nupiešti. Gi, jūs patys tarpusavyje 
nesugyvenote, ir, kiek -žinau, iki šios dienos dar 
nesugyvenate. Posėdžiai trukdavo arti šešių (ir net 
ilgiau) valandų ginčais apie menkniekius, o svarbiausi 
darbai pasilikdavo ant pat posėdžio (ir vakaro) galo.

Su geriausiais norais dirbau, žinodama praeities 
problemas, pasisiūliau eiti talkon ieškoti Londone naujo 
centro, rūpinaus Lietuvių Namų senelių likimu.

Einant Sodybos direktorės pareigas man buvo 
pasakyta, kad nėra pinigų, tai jokių planų, projektų ar 
pagerinimų daryti Sodyboje negalima, nes reikia išlaidas 
mažinti. Šiuo reikalu mano rankos buvo surištos, todėl 
iki šiai dienai jokių pagerinimų nebuvo daroma Sodyboje. 
Be mano žinios buvo 'nubalsuota' Headley Park klubui 
astronomiškai pakelti narių mokestį, o man po to teko 
bandyti nuraminti narių pasipiktinimą. Mat mokestis buvo 
pakeltas kaikuriems, o ne visiems. Be priežasties buvau 
direktorių "dauguma" išmesta iš Sodybos 
pareigų. Prašiau, kad šis reikalas būtų 
diskutuojamas man dalyvaujant 
posėdyje, nes buvau atlikusi labai daug 
administracinio darbo ir pradėjau giliau 
suprasti problemas susijusias su šio 
pastato bendra tvarka. Tada buvau vėl 
"įbalsuota" globoti Sodybą. Prašiau LN 
pirmininko' daryti kompromisą ir kartu 
dirbti Sodybos reikalais. Buvo pasakyta, 
kad mano pagalba yra nereikalinga. 
Norėjau viso geriausio DBLS ir LNB, bet 
pamačiau, kad su tokia valdyba dirbti 
nebegaliu ir atsistatydinau.

Dabar žiūriu, kad mano sūnus yra 
netikėtai įveltas į visokias riaušes. Nuo 
pat mažens dirbęs lietuviškoje veikloje, ir 
gyvenantis jau kelerius metus Kingston 
netoli Sodybos seniai davė prašymą 
įstoti į Sodybos skyrių, buvo priimtas, o 
pastaruoju laiku gavo angliškai parašytą 
laišką, kad jo ten jau nereikia. Kiek 
žinau, jis į jokias aukštybes nesimuša, bet 
myli Sodybą, nes tenai buvo pirmieji jo 
lietuviškos veiklos žingsniai.

Tikrumoje viskas sukasi apie 
Sodybos skyrių, kuris, turintis daugiausiai 
narių, nulems kitos Centro valdybos 
rinkimus per suvažiavimą. Įdomus faktas, 
kad anų metų pavasario sąskrydyje 
buvau paprašyta, kad praneščiau 

susirinkusiems stoti j Sodybos skyrių. To nedariau. 
Tačiau, vėliau man buvo pranešta, kad j Sodybos skyrių 
priimta nemažai narių, daugiausiai ateivių iš Lietuvos.

Dėl Sodybos skyriaus metinio suvažiavimo triukšmo, 
paklausiau dvasiškio ar buvo jaunimo užgautas. 
Atsakymas buvo, kad niekas iš jaunimo jo neužgavo.

Sveikinu atsiradusią "naująją komandą", kurios jau 
taip seniai laukėme. Gerai, kad jie nebijo atsistoti ir 
pasakyti kaip jie norėtų tvarkyti ateitį. Turime turėti 
demokratiją mūsų veikloje, o ne diktatūrą, kaip dabar 
Centro valdyba grasina.

Dar kartą prašau, dirbkime visi kartu, raskime 
kompromisą ir neišstumkime tų, kurie gali ir nori paaukoti 
savo laiką ir norą lietuviškos veiklos tęstinumui Didž. 
Britanijoje.

Vida Gasperienė

Zigmas Juras (Baltic Management Co.) vyksta j Lietuvą. 
Dėl tarpininkavimo įvairių reikalų sutvarkyme prašome 
kreiptis iki š.m.birželio mėn. 15 d.
11 London Lane, Bromley, Kent BR1 4HB.
Tel.: 0181 460 2592, Faksas 0181 402 0285
Ta pačia proga Z.Juras dalyvaus "Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime.

"Lietuvos avialinijos" ieško nuolatiniam darbui 
darbuotojo (s),

turinčio(s) leidimą nuolat gyventi (Residence 
Permit) Didžiojoje Britanijoje
Skambinti: tel.:0181 759 7323

LITHUANIAN AIRLINES
Į ) LONDON HEATHROW - VILNIUS 

y 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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Laiškas "Europos Lietuviui"
Girdime ir skaitome tokių dalykų,. kurie priveda 

žmogų prie išvados, jog bandoma paimti Sąjungą ir 
Bendrovę iš po narių nosies.

To negalima leisti ir nebus leista, o jei kas bandys, 
tai jie bus sustabdyti. Šios dvi organizacijos priklauso tik 
tiems, kurie yra nariai, moka nario mokestį ir tiems, kurie 
turi akcijų. Šios organizacijos nėra vienos grupelės 
naudojimui.

Taigi, jeigu nariams atrodo, kad Valdyboje yra tokių, 
kurie savinasi organizaciją ir nekreipia dėmesio į narių 
reikalavimus - nariai turi pilną teisę juos sustabdyti.

Narių teisė - reikalauti, kad jų patikėtiniai išpildytų jų 
norus. Jei jie to nedaro - išrenkami kiti.

Tie, kurie daugiausiai skundžiasi, kad naujieji bando 
paimti Sąjungą j savo rankas, yra tie, kurie Sąjungos ir 
Bendrovės vadžias jau yra paėmę j savo rankas ir nenori 
jų paleisti. O kad atsirado grupė susirūpinusių, kurie 
pajėgtų ir sutiktų tęsti organizacijos veiklą toliau, tai visai 
normalus dalykas.

Kandidatuoti ir būti išrinktas j Valdybą gali 
kiekvienas narys. Naujoji komanda susideda iš 
suaugusių, subrendusių narių, kurie sutinka dirbti drauge 
bendram narių tikslui, tęsti lietuvių buvimą Britanijoje 
toliau ne savo garbei ar naudai. Stojame visi kaip grupė, 
nes iš praeities matyti, jog lėtas jaunų įtraukimas j veiklą 
nieko gero neatnešė.

Naujieji prašo narių pritarimo ir už juos balsuoti. O 
jei naujai išrinktieji nepajėgs išpildyti jiems užduotų užda
vinių, po metų bus galima išrinkti kitus. Nėra ko bijoti.

uvHgS vOiSfvis, Mancestens Vienais «s naujųjų.

MANČESTERIS
DBLS ROČDALĖS SKYRIUS ĮSIJUNGĖ Į 

DBLS MANČESTERIO SKYRIŲ
Gegužės 3 d. DBLS Ročdalės skyriaus sekretorius 

St.Sasnauskas įteikė DBLS Mančesterio skyriaus 
pirmininkui A.Podvoiskiui DBLS Ročdalės skyriaus 24 
narių sąrašą ir įsijungė į DBLS Mančesterio skyrių. 
Nutarimas įsijungti buvo padarytas anksčiau. Sveikiname.

Anksčiau įsijungė DBLS Leigh skyrius, dabar 
Ročdalės skyrius. Žada įsijungti ir DBLS Boltono skyrius. 
Dabar Mančesterio skyriuje yra 72 nariai.

Tyrinėja Pabaltijo tautų žmonių atvykimą 
į angų ją 1946-1951 M.

Gegužės 10 d., vakare į MLSoc. klubą atvyko 
Shefieldo universiteto studentė Emilija Gilbert su tikslu 
susipažinti su mūsų atvykimu į Angliją, įsikūrimą, 
gyvenimą ir asimiliaciją. To reikia istorijai, kuri bus išleista 
atskira knyga. Tuo reikalu buvo susitarta iš anksto.

Buvo pravestas bendras pokalbis, dalyvavo 
valdybos ir klubo nariai. Po pasikalbėjimo klubas 
pavaišino šaltais užkandžiais. Ji išdalino anketas kai 
kuriems klausimams ir pasirinkti datą asmeniškam 
pasikalbėjimui. A.P-kis

Renginiai klubo narių susirinkimas
Liepos 5 d., šeštadienį, 4 val.p.p. MLSoc.klubas 

šaukia pusmetinį narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys pranešimus ir nagrinės klubo 
reikalus.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valandą, susirinkimas 

bus atidėtas vieną valandą, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

Skautiškuoju Keliu
SODYBOS^AIDAI

__ . 1997
■ 9 L.S.S EUROPOS RAJONAS 
IJJU&UZl&JINZ SJOV}jK£A

Bradfordas
Su maloniais prisiminimais Motinos Dienos 

sekmadienio popiečio gegužės 4d. Bradfordo "Vyties" 
klube, reiškiame gilią padėką klubo valdybai ir jos 
nariams už stambią auką sumoje £140.00, kuri man buvo 
perduota paremti 50-ties metų skautų jubiliejinę vasaros 
stovyklą. Šios aukos įnašui pasitarnavo p. Margaret 
Grybienė, kuri dirbo ištisai per metus, organizuodama 
loterijas, žaidimus 'Vyties" klube. Iš širdies dėkojame p. 
Grybienei už tokį nuostabų pasiaukojimą skautų labui.

Taip pat tenka skautiškai padėkoti visiems lietuviams, 
svečiams ir atvykusioms į Bradfordą iš toliau, kurie 
Motinos Dienos minėjimo proga saulėtame popietyje 
paaukojo £64 skautų stovyklai per DBLS Bradfordo 
Skyriaus ir klubo suorganizuotą loteriją.

Mūsų nuolatiniam skautų rėmėjui p. Vytautui 
Gurevičiui didelis Ačiū už auką sumoje £20, taip pat už 
gražius žodžius: "Linkiu aš jums šilto saulėto oro, gražioje 
lietuvių Sodyboje tarp šlamančių medžių ir banguojančio 
ežerėlio. Geriausio pasisekimo."

Negalime pamiršti ir tokių skanių pietų, už kuriuos 
tenka padėkoti mielai p. Romai Vaicekauskaitei.

Šis nenuilstamas darbas taip pat atnešė £43 
skautams Bradfordo klube per Velykas, klubo pirmininkei 
p. Irenai Gerdžiūnienei, pasitarnavus organizuojant 
loteriją. Labai dėkojame už velykinę dovanėlę skautams, 
kuri prisidės prie įnašo vasaros stovyklai.

Visos aukos sumoje £267.00 buvo perduotos Skautų 
vadijai gegužės 4d. Bradford e.

Nenuilstantiems Algiui ir Irenai Gerdžiūnams 
reiškiame didžiausia padėka už visas pastangas išlaikyti 
ir skatinti lietuviškai skautišką veiklą Šiaurinėje Anglijoje.

Mančesteris
Visų LSS Europos Rajono sesių ir brolių vardu 

reiškiame didelę padėką p. A. Podvoiskiui, Mančesterio 
Lietuvių klubo valdybai, nariams ir svečiams, taip pat 
Mančesterio skyriaus nariams ir kan. V.Kamaičiui, kurie 
per Algį ir Ireną Gerdžiūnus, Motinos Dienos proga, 
gegužės 3d. Mančesteryje, suaukojo skautams £124.50.

Ačiū, kad nepamirštate mūsų ir kas metai taip dosniai 
aukojate lėšas skautiškai veiklai. 

* * * *
Maloniai kviečiame visus aplankyti mus skautų 

kalnelyje Sodyboje vasaros stovyklos metu, liepos 26d. 
iki rugpjūčio 3d., pamatyti mūsų gyvenimą, o vakarais 
pasilinksminti lietuviška daina, juoku prie smagiai 
liepsnojančių laužų.

v.s. Vida Gasperienė 
LSS Europos Rajono vadė, 
sesės ir broliai
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MANČESTERIS
Motinos Minėjimas

Gegužės 3d. skautai ir M. lietuvių 
klubas surengė Motinos minėjimą. 
Dalyvavo vietos bei apylinkės 
tautiečiai ir trys svečiai iš Mansfieldo.

Minėjimą atidarė klubo pirm. A. 
Podvoiskis, pasveikino motinas jų 
dienos proga ir perdavė programą 
pravesti skautei s. Ir. Gerdžiūnienei. 
Ramovėnų vardu motinas pasveikino 
R. pirm. V. Bernatavičius ir skautų 
vardu s. I. Gerdžiūnienė.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, 
kuris savo paskaitoje peržvelgė 
lietuvės motinos istorijos bėgyje 
nueitą sunkų ir vargingą kelią, 
auginant naujas kartas, mokinant 
prie ratelio ir skiepyjant Tėvynės 
meilę. Iškėlė šeimos reikšmę tautai 
ir pareiškė, kad stipri šeima - stipri 
tauta. Prelegentas lietuvei motinai 
skyrė daug gražių žodžių. Pakartojo 
angliškai.

Kasetei grojant atitinkamą 
melodiją motinai, skautai motinoms 
įteikė po puokštelę gyvų gėlių. V. 
Bernatavičius ir s. I. Gerdžiūnienė 
padeklamavo motinoms skirtus 
eilėraščius. Minėjimas užbaigtas 
sugiedant Marija, Marija.

Po minėjimo motinos ir dalyviai 
buvo pavaišinti užkandžiais, kavute, 
arbata ir tortu. Užkandžius paruošė 
skautės, finansavo klubas. Skautai 
savo reikalams pravedė rinkliavą.

Visi prisiminė savo mirusias ir 
gyvas motinas, pabendravo 
tarpusavy ir puikioje bei šventiškoje 
nuotaikoje praleido likusį laiką.

A.P-kis

NOTTINGHAMAS
Maldos ir poezijos gėlės motinų 

pagarbai.
Nottinghamo Lietuvių Židinyje 

Motinos paminėtos gegužės 4d., 
DBLS skyriaus užprašytomis 
pamaldomis ir po jų dr. Rūtos ir inž. 
Dariaus Furmonavičių perduotomis 
poetų M. Vaitkaus, L. Švalkaus ir A. 
Tyruolio poezijos gėlėmis.

Gausiai dalyvavo vietiniai, 
apylinkės ir net iš Lietuvos tautiečiai.

BRADFORDAS
A+A Valerija Gudelytė Čapienė

Valerija Gudelytė Čapienė gimė 
1910m. Rygoje, lietuvių šeimoje. 
Baigusi klasikinę Rygos gimnaziją, 
Valerija Gudelytė ėjo Lietuvos 
pasiuntinybėje Rygoje sekretorės 
pareigas. 1937m. Bregenze, 
Austrijoje susituokė su Vladu Čapu, 

kurį susipažino Rygos gimnazijoje ir 
vėliau dirbo drauge Lietuvos 
pasiuntinybėje Rygoje. Vėliau 
Vladas buvo paskirtas tęsti 
diplomatinį darbą Lietuvos 
atstovybėje Vokietijoje. Berlyne jie 
gyveno iki kol juos užklupo karas.

1947m. Valerija Čapienė su vyru 
nuvyko į Angliją ir įsikūrė Bradforde. 
Iš pradžių Valerija ėjo vertėjos 
pareigas oficialiose įstaigose, vėliau 
perėjo dirbti į tekstilės pramonę.

Bradforde lietuvių kolonijai 
didėjant, ji ir jos vyras įsijungė j 
visuomeninę veiklą ir rėmė šalpos 
organizacijas'. Labai daug šelpė 
Lietuvoje pasilikusią seserį ir jos 
gausią šeimą. Velionė mirė balan
džio mėn. 26d. 1997m. sulaukusi 87 
m. senelių globos namuose.

Liūdesyje lieka jos vyriausios 
sesers Sofijos dukra Žiba su vyru 
Petru ir jauniausios sesers Genės 
sūnūs Kostas, Vytautas ir Romas su 
šeimomis.

LIETUVOS KRITIKAS G. GRUNDA 
PASTEBI DAUG TEIGIAMŲ 
POKYČIŲ. Vilnius balandžio 9d.

Kritišku raportu apie Lietuvą 
pagarsėjęs Europos Tarybos 
parlamentaras Gheorgas Frunda šį 
kartą teigia pastebėjęs Lietuvoje 
teigiamų pokyčių.

"Pasikeitimai matyti jau gatvėse, 
važiuojant iš aerouosto", sakė G. 
Frunda. Tačiau apibendrintomis 
išvadomis jis žadėjo pasidalinti tik 
baigdamas vizitą.

Šį kartą įvertinti kaip Lietuva 
vykdo savo įsipareigojimus Europos 
Taryboje, šios organizacijos Parla
mentinė Asamblėja atsiuntė dar du 
savo atstovus - liuksemburgietę 
Anne Brasseur ir šveicarą Andreas 
Gross.

Delegacija buvo papildyta po 
Lietuvos protestų. Prieš dvejus me
tus vienas Lietuvoje viešėjęs G. 
Frunda parašė raportą, kuriame pa
teikė labai neigiamas išvadas apie 
kalinių ir tautinių mažumų padėtį, dėl 
kurių Lietuva jau dveji metai aiškinasi 
su ET.

Trečiadienį ryte ET pranešėjai 
lankėsi G. Frundai praėjusį sykį labai 
nepatikusiame Lukiškių kalėjime. 
’Ten įvyko daug gerų pasikeitimų - 
labiau paisoma žmogaus teisės, 
kaliniai gali išeiti pasivaikščioti, 
susitikti su artimaisiais ir savo 
advokatais", -žurnalistams sakė G. Frunda

Jis dar nenorėjo kalbėti apie 
tautinių mažumų padėties pokyčius, 
nes spėjo susitikti tik su lenkų 
atstovais, o susitikimai su rusų ir 
žydų bendruomenėmis laukia 
trečiadienį vakarą.

’Tačiau yra viena bendra tiesa - 
gerais santykiais turi būti suinte- 
restuota tiek pati tautinė mažuma, 
tiek valstybė", pabrėžė G. Frunda.

Susitikime su Seimo teisės ir 
teisėsaugos komitetu jis paragino 
Lietuvą greičiau ratifikuoti konvenciją 
dėl tautinių mažumų teisių.

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia 21 The Oval E2 9DT 
(rytinėje miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel. 0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9 vai. 
lotyniškai ir angliškai, 11 vai. tik 
lietuviškai.
Šiokiadieniais šv. Mišios 8 vai ryte. 
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje pamaldos 
šiokiadieniais 8 vai. ryte, 
sekmadieniais 11.15 vai
Coventryje birželio 1d., 14.30., šv. 
Elzbietoje.
Leamingtone Spa birželio 1d., 16 
vai. šv. Petre.
Mansfielde birželio 8d., 14.30 vai., 
šv. Pilype.
Wolverhamptone birželio 15d., 
14.30 vai., Fistral, McBean Rd.
Birminghame birželio 22d., 14.30 
vai., šv. Onoje, 96 Bradford St.
Northamptone birželio 29d., 18 vai., 
šv. Laurtyne, Craven St.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai., Bridge Gate.
Mančesteryje gegužės 25 d.,12.30 
vai.
Bradforde birželio 1d., 12.30 vai. 
Eccles birželio 8d., 12.15 vai.

Karalienė Jadvyga gali būti 
paskelbta šventąja per popiežiaus 
Jono Pauliaus II kelionę j Lenkiją 
gegužės 31 d. - birželio 10 dienomis, 
-praneša Vatikano atstovai.

Karalienė Jadvyga mirė 1399 
metais, būdama 22 metų amžiaus. 
Lenkijos katalikų bažnyčia ją laiko 
viena labiausiai gerbiamų 
asmenybių. Kanonizacijai reikalingi 
dokumentai buvo pradėti kaupti jau 
1426 metais, tačiau netrukus šis 
darbas buvo nutrauktas. Pastangos 
buvo atnaujintos 1938 metais, tačiau 
sutrukdė Antrasis pasaulinis karas.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

A.Taujinskas 
M.Zokas (Mrs) 
J.Podvoiskis 
S.Pučinskas (Mrs)

10.00 sv.
10.00 sv.
10.00 sv.
5.00 sv.

BRADFOKDAS
Š.m. gegužės 4 d., sekmadieni, 

Motinos dienos pamaldose St.Patrick 
bažnyčioje, kurias atnašavo 
kan.V.Kamaitis, dalyvavo nemažas 
būrys tautiečių. Jų tarpe svečiai iš 
Nottinghamo "E.L." redaktorius su 
ponia ir iš Boltono 11. Vaineikis. 
Pamaldų metu p. V.Gaspericnė suteikė 
maldininkams netikėto malonumo 
siurprizą, sugiedodama dvi giesmes. 
Vargonavo J.Horwill.

Gyvenimo tėkmėje metai prabėga 
labai greitai. Sulaukę gegužės pirmo 
sekmadienio, vėl kaupiamu mintis 
Motinų pagerbimui. Motinos dienos 
minėjimo tradicija prasidėjo 
Amerikoje 1908 metais Filadelfijos 
mieste. Nuo 1914 metų ji oficialiai 
švenčiama gegužės antrąjį sekmadienį.

Prieškarinėje nepriklausomoje 
Lietuvoje Motinos dienos iškilmes 
rengdavo atskiros organizacijos ir ne 
tuo pačiu laiku. 1929 m. kovo 24 d. 
Lietuvos organizacijų atstovai nutarė 
Motinos dieną švęsti vienu laiku, 
būtent pirmąjį gegužės sekmadienį. Tą 
dieną būdavo rengiami iškilmingi 
minėjimai, skirti pagerbti motinas, 
įteikiami valstybės apdovanojimai. 
Taip buvo daroma iki sovietų 
komunistų okupacijos.

Motinos diena niekada 
nepamirštama užsienio lietuvių 
kolonijose. Juo labiau kelių 
dcšimtmcčii} trukmėje Bradfordc.

Po pamaldų žmonės pradėjo 
rinktis į ’Vytis" klubą minėjimui. Čia 
jų laukė baro gaivinantys gėrimai, 
susitikimai su draugais ir pažįstamais. 
Dienos svečiai su kanauninku ir 
valdybos nariais šeimininkių buvo 
pakviesti šiltiems pietums, kuriuos 
pagamino R.Vaicckauskaitė.

Motinos dienos minėjimą atidarė 
skautiškais rūbais apsirengęs 
A. Gcrdžiū nas ir pakvietė susirinkusius 

atsistoti Tylos minutei pagerbti mūsų 
mirusias motinas.

Skautų vadė sesė V.Gaspericnė 
nuoširdžiai padėkojo už įteiktą auką 
£140.00 vasaros stovyklai paremti. Tai 
baro vedėjos iniciatyva kelių mėnesių 
laikotarpyje, surinkta organizuojant 
žaidimus bei loterijas.

Toliau sekė 11. Vaincikio paskaita. 
Dienos prelegentas, visiems žinomas ir 
gerbiamas, lietuvių ir anglų kalbomis, 
su Įsijautimu ir gražiais žodžiais, 
apibūdino lietuvės motinos Įnašą 
kritiškiausiais istorijos laikotarpiais 
tuo užtikrindama tautos tęstinumą.

Jauniai skautai, vadovaujami sesės
I. Gcrdžiūnienės irgi skautų uniformo
je, atliko eilę lietuvių ir anglų 
kalbomis, motinos garbei skirtų 
eilėraščių. Grojant lietuviškų juostelių 
muzikai, jaunimas kiekvienai molinai 
Įteikė puošto gėlių. Motinų garbei sesė 
V.Gaspericnė jausmingai išpildė 
jautrių žodžių dainą-baladę. Pritariant
J. Horwill akordeonu ir P.Macdonald 
gitara, buvo sudainuota, visiems 
talkininkaujant, daina "Neverk motule, 
aš sugrįšiu - sugrįšiu tave išbučiuot, o 
kaip gerai pas tave mamyte pabūti 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

pasisvečiuot..." K. Kaktavičius 
susirinkusiems sukėlė juoko 
lietuviškais anekdotais. Minėjimas 
buvo baigtas "Marija, Marija..."

"Vytis'" klubo pirmininkė.padėkojo 
sesei V.Gaspcricnei, I I.Vaineikiui ir 
visiems prisidėjusioms prie progra
mos. Padėkojo moterims už pagalbą 
pagaminant pietus ir šaltų užkandžių 
bufetą, ir kvietė susirinkusius pasivai
šinti. Bet svarbiausiai - didelis ačiū 
priklauso minėjimą parėmusiems 
(dalyvavo apie 70 žmonių) - pareiškė 
pirmininkė.

Popietės metu A. ir I.Gerdžiūnai 
pravedė loteriją, kurios pelnas £64.00 
skiriami skautų stovyklai.

Motinos dienos minėjimo išlaidas 
padengė "Vytis" klubas.

Sveikai pagalvojus, jeigu mumyse 
yra noro ir ryžio, galime tik pasi
džiaugti tokiais sklandžiais ir draugiš
kais susibūrimais kaip šis.

Kažkieno yra teisingai pasakyta: 
"Mūsų gyvenime yra akimirkos 
blykstelėjimų. Vienos jos išsisklaido 
lyg pilki dūmai, o kitos palieka 
pėdsakus".

K.Kaktavičius
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