
Dvisavaitinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25.

Jolantos mirties sukaktis
Šiais metais gegužės mėnesio 14 dieną 

sukako 25 metai, kai drąsus jaunuolis Romas 
Kalanta viešai susidegino Kauno Muzikinio 
teatro sodelyje.

Šio įvykio prisiminimui "Lietuvos Aidas" 
gegužės 15 d. laidoje atspausdino eilę 
žmonių prisiminimų, kurie tuo laiku buvo 
įvelti į šių įvykių eigą.

Vituolis Joneliūnas:
"Šiandien sukanka 25 metai, kai Kaune, Muzikinio teatro 
sodelyje, susidegino Romas Kalanta. Žinia apie šj jvykį 
žaibu apskriejo visą Kauną ir aplinkinius miestus. Kad 
neplistų toliau, ant Centrinio pašto durų atsirado spynos, 
dingo ryšis ne tik su Maskva, Minsku, bet ir su Vilniumi. 
Kaip prisimena tomis dienomis dirbusios ryšininkės, buvo 
įsakyta nejungti su niekuo telefoninių pasikalbėjimų.

Prabėgo 25 metai. Vakar po pietų Muzikinio teatro 
sodelyje jokio šurmulio nebuvo. Ant suolelių, kaip ir 
visada, sėdėjo pavasariškai nusiteikęs jaunimas. Ant 
Romo Kalantos plokštės su užrašu 'Romas Kalanta 
1972.V.14" nebuvo nė vienos gėlės.

Kažkada buvo kalbėta apie R.Kalantos atminimo 
įamžinimą. Bet paminklui pritrūko lėšų. Todėl šiemet 
menininkai nutarė šią sukaktį paminėti muzikiniu 
paminklu. Šeštadienį, gegužės 14 d. 13 vai. Muzikinio 
teatro sodelyje skambės Vidmanto Bartulio "Auka 
Laisvei"-- muzikinis paminklas R.Kalantos aukai."

Jurijus Klebanovas, Gydytojas traumatologas, tą dieną 
budėjęs "Raudonojo kryžiaus" ligoninėje ir malšinęs 
Romo Kalantos skausmus:
"Eidamas j priėmimo skyrių žinojau tik tiek, kad atvežtas 
smarkiai apdegęs žmogus. Priėmimų skyriuje Romą 
radau gulintį tik su drabužių likučiais. Visas kūnas buvo 
stipriai apdegęs, neapdegusios buvo tik pėdos. Romas 
dar buvo sąmoningas, vis prašė leisti nuo skausmo 
morfijaus. Po narkozės Romas išgyveno 14 valandų.

Mykolas Biliūnas, "Raudonojo kryžiaus" ligoninės 
vyriausias gydytojas:
'Tą dieną buvau "Santakos" kino teatre. Išeidami iš jo prie 
Mokytojų namų pamatėme minią žmonių. Prie muzikinio 
teatro vyko mitingas. Nuo Įgulos bažnyčios Laisvės alėja 
atvažiavo keli sunkvežimiai, pilni vidaus dalinių kareivių. 
Jaunimas puolė prie savivaldybės, paskui - atgal. Po to 
minia patraukė Įgulos bažnyčios link. Ligoninėje buvo 
įsakyta, kad budėtų daugiau medikų. Budėjau ir aš. 
Atveždavo daug primuštų, praskeltomis galvomis."

Kazimieras Starkevičius, Kauno apskrities viršininkas: 
'Tada buvau aštuntokas. Mokykloje buvo įvesta ypatingoji 
padėtis: mokytojai sukvietė visus mokinius į salę ir liepė 
niekur daugiau neiti, tik iš namų į mokyklą, o po pamokų 
- tiesiai namo. Nepaklusę nurodymų galėjo net būti 
išmesti iš mokyklos. Tačiau mes vis tiek norėjome 
pažiūrėti, kas dedasi Laisvės alėjoje. O ten nuolat 
vaikščiojo milicininkai, kareiviai, tarp kurių ypač daug
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buvo kaukaziečių. Kai kas gavome "bananų*1. Mokiniai 
vertino šį faktą kaip žygdarbį. Pradėjome daugiau 
domėtis Lietuvos istorija. Žiūrint šių dienų akimis, 
R.Kalantos žygdarbis prilygsta Prahos pavasariui. Galime 
didžiuotis, kad tai įvyko Kaune."

Arūnas Stašaitis, karininkas:
"Kiek prisimenu, laidotuvės turėjo įvykti gegužės 18 d. 
14.30 vai. - Po įvykio KGB darbuotojai mokyklose, 
įstaigose aiškino, kad velionis buvo nevisaprotis ir j 
laidotuves eiti nereikia. Bet aš ir dar du mano kaimynai 
ruošėmės joms iš anksto. Apie 14 vai. atvykome prie 
R.Kalantos namų Panerių gatvėje. Ten jau buvo 
susirinkusi didelė minia. Apie 15 vai. kažkas paskelbė, 
kad suimti velionio artimieji, draugai, o pats Romas jau 
12 vai. palaidotas nežinomoje vietoje. Tuomet Romo 
draugai pasiūlė eiti vaduoti suimtųjų j KGB rūmus, ir 
minia skanduodama "Duonos! Laisvė Lietuvai!" pajudėjo 
miesto centro link. Žmonių buvo daugybė. Kolonai einant 
pro dabartinį "Lituanikos" pastatą, kitas jos galas dar ėjo 
Vilijampolės tiltu. Priėjus prie KGB rūmų (Laivės ai. 18) 
mūsų pasitikti išėjo apie 70-80 milicininkų. Jie ėjo prieš 
mus išsirikiavę dviem eilėmis. Kolonos priekyje žengę 
mūsiškiai agitavo pralaužti milicijos gretas. Tačiau 
daugeliui pritrūko drąsos (dalis liko stovėti prie Įgulos 
bažnyčios), todėl bananų smūgiais buvome nublokšti 
atgal. Prasidėjo derybos norint laimėti laiko, o tuo metu 
skubiai buvo telkiami milicininkai ir kariuomenė. 
Pasitraukėme prie savivaldybės, kur vyko mitingas, buvo 
dainuojamos dainos. Netrukus pasirodė milicininkai ir 
ėmė visus pliekti bananais, grūsti į mašinas. Staiga 
pamačiau, kad du milicininkai muša moterį. 
Nesusivaldžiau ir vienam jų plytgaliu sužalojau veidą. 
Nieko nelaukęs dingau minioje, o moteriškė taip pat 
pasislėpė. Kai buvo išvaikytas mitingas, miesto sodelyje 
ėmė kilti užtvaros, užsibarikadavo senamiestis, į kurį 
milicija ėjo tik su kariuomenės pagalba. Jau po 
vidurnakčio miesto centre stovėjo barikados, sukrautos 
iš suolų, šiukšliadėžių ir kitokių rakandų. Milicijai bandant 
kontratakuoti, iš barikadų siūbtelėjęs vaikinų būrys 
nušlavė milicininkus, kurie, palikę techniką, leidosi j kojas.

Tik po vidurnakčio į miestą įvedus kariuomenę, buvo 
numalšintas didžiausias 7-8 dešimtmečio sukilimas 
Lietuvoje. Tuo metu aš jau buvau suimtas. Buvau 
nuteistas 15 parų arešto už viešosios tvarkos ardymą. 
Būčiau nubaustas griežčiau, bet teturėjau tik 16 metų.

Vidmantas Bartulis, kompozitorius:
"Buvau vienuoliktokas. Su draugais nupirkome gėlių ir 
nuėjome į Panerių gatvę. Čia sužinojome, kad Romas jau 
palaidotas. Tada su minia patraukėme Laisvės alėja. Prie 
Įgulos bažnyčios mane ir dar kelis vyrukus pagavo ir teko 
pasėdėti KGB rūsyje. Mus gąsdino, kad niekur nejstosime 
- gyvenimas jau baigtas. Idėja paminėti šią datą muzikinių 
paminklu kilo Juliui Vilnoniui, kuris tada irgi nukentėjo. 
Sumanėme parašyti ir atlikti "Auka Laisvei" - tai mūsų šios 
idėjos išraiška.

Tikimės, kad į sodelį susirinks tų įvykių dalyviai, 
dabar jau senstelėję, jų vaikai, gal net anūkai. Visi turės 
progą pabūti kartu ir prisiminti tų dienų išgyvenimus".
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JUBILIEJINĖS SEKMINĖS 
SODYBOJE

Daug mūsų esame keliavę j Sodybą metų metai. 
Ta kasmetinė kelionė jau buvo pasidariusi beveik 
tradicija. Tačiau šiais metais, be metinio pasimatymo 
su toliau gyvenančiais draugais, ji buvo šiek tiek 
svarbesnė.

Šie 1997-ieji metai daugumai mūsų yra jubiliejiniai 
metai - šią vasarą daugumai mūsų sueina 50 metų kaip 
mes atsikėlėme ir apsigyvenome Anglijoje. Gali būti 
kad per daug apie tai kalbėti ir nereikėtų, nes tas 
jubiliejus mums primena, kad jau pasidarėme seniais. 
Bet, kaip ten bebūtų, tos sukaktuvės buvo šauniai 
paminėtos per Sekminių savaitgalį Sodyboje.

Nors tautiečiai pradėjo rinktis j Sodybą penktadienį 
(gegužės 23 d.) ir šeštadienį, dauguma jų tačiau atvyko 
sekmadienį - gegužės 25 d.

Oficialus jubiliejinis minėjimas prasidėjo Sekminių 
sekmadienio Mišiomis, kurias 11 vai. ryto atlaikė 
kun.A.Geryba, pasakydamas gražų sukaktuvinį 
pamokslą. Po Mišių jubiliejaus oficialiąją dalį pravedė 
DBL Sąjungos sekretorius E.Šova. Po kelių trumpų 
savo žodžių, jis pakvietė kalbėti Sąjungos pirmininką 
J.AIkj, kuris visus pasveikino Sąjungos vardu, padėkojo 
už atsilankymą ir ragino toliau nenuilstamai tęsti tautinę 
veiklą. Po jo kalbėjo P.Varkala, vienas iš pirmutinių DBL 
Sąjungos steigėjų, K.Tamošiūnas, Lietuvių Namų 
akcinės bendrovės direktorius ir Jo Ekscelencija 
J.Paleckis, ambasadorius Suvienytai Karalystei. Po jo 
turiningo žodžio V.Gasperienė visus pasveikino skautų 
vardu, evangelikų kunigas A.Pucė sveikinimus į 
jubiliejinį sąskrydį atsiuntė raštu. Po kalbų 
M.Varkalienė, Sąjungos steigėjo žmona, ir 
L.Paleckienė, Lietuvos ambasadoriaus žmona, nuėmė 
juostą ir atidengė prie Sodybos kryžiaus pritvirtintą 50 
metų jubiliejinę lentą.

Po oficialių apeigų sekė iškilmingi pietūs, kuriuose 
dalyvavo Lietuvos ambasadorius su žmona, Sąjungos 
vadovybė su svečiais ir per kuriuos buvo pasakyti keli 
trumpi žodžiai ir išgerti keli tostai. Pietus organizavo ir 
sėkmingai pravedė DBL Sąjungos valdybos narys 
J.Levinskas.

Po pietų įvyko sukaktuvinis koncertas, per kurį 
lietuviškomis dainomis ir kanklių muzika visus 
nudžiugino mūsų tautinis ansamblis "Gimtinė", 
sėkmingai, kaip ir visada vadovaujamas Vidos 
Gasperienės. Po tautinės grupės pasirodymo, 
J.Levinsko pakviesta N.Paltinienė visus pralinksmino 
estradinėmis dainomis.

Koncertas ir visos kitos apeigos, išskyrus pietus, 
skaisčiai ir šiltai saulutei šviečiant, vyko lauke. Meninė 
dalis buvo labai nuoširdžiai ilgomis ir garsiomis 
katutėmis priimta.

Visas švenčių savaitgalis praėjo labai gražiai ir 
sėkmingai. Sodybos šeimininkas P.Dobrovolskis su 
žmona Birute visus gerai ir palyginant pigiai 
pavalgydino. Kambariai buvo švarūs, lovos minkštos ir 
buvo aiškiai matoma, kad visa Sodybos aplinka yra 
gera] prižiūrima.

Šių eilučių autoriaus nuomone gal svarbiausia buvo 
tai, kad buvo galima atnaujinti senas draugystes, 
susitikti su Sąjungos vadovais ir jų žmonomis, 

pasikalbėti su naujos komandos vyrais ir sutikti daug 
jaunų lietuvių, neseniai atvykusių j Angliją.

Galbūt reikėtų paminėti ir keturių vyrų filmavimo 
grupę iš Olandijos, kurie su visais kalbėjo, filmavo, 
ruošdami dokumentinę filmą apie Lietuvos išeiviją 
Anglijoje. Su savo draugais, olandų grupei interviu 
davė ir šių eilučių autorius. Paklausti, kodėl jie 
nefilmuoja ir apklausinėja mūsų vadovybės, atsakė, kad 
jie nori pasikalbėti su paprastais lietuviais.

Jubiliejinis savaitgalis Sodyboje praėjo labai 
šauniai. Buvo susirinkę daug jaunų ir senų tautiečių - 
buvo gerai pavalgyta, pasivaišinta, padainuota ir, kaip 
minėta, skaisti saulė švietė kiekvieną dieną.

H.Vaineikis

Nauja vyskupija Lietuvoje
Trečiadienį, gegužės 28 dieną, Popiežius Jonas 

Paulius II Lietuvoje sukūrė Šiaulių vyskupiją ir jos 
ordinaru paskyrė dabartinį Kauno kunigų seminarijos 
rektorių kunigą Eugenijų Bartulį.

Šventasis Tėvas Lietuvai taip pat paskyrė du 
vyskupus augziliarus. Vilniaus arkivyskupijos augziliaru 
vyskupu paskirtas Jėzaus draugijos kunigas Jonas 
Boruta, dabartinis Lietuvos jėzuitų provinciolas. Kauno 
arkivyskupijos augziliaru vyskupu paskirtas šiuo metu 
Romoje studijas baigiantis kunigas Rimantas Norvilą.

Naujosios Šiaulių vyskupijos ordinaras Eugenijus 
Bartulis gimė 1949 metais Kaune, kur baigė kunigų 
seminariją. Darbavosi Kelmėje, Radviliškyje ir Kaune. 
Buvo Kauno kurijos kancleriu, Kauno kunigų 
seminarijos dvasios tėvu ir šiuo metu yra jos rektorius.

Vilniaus augziliaras Jonas Boruta gimė 1944 metais 
Garliavoje. Baigė Vilniaus universiteto fizikos fakultetą. 
Dirbdamas Mokslų Akademijos fizikos institute įstojo j 
pogrindinę kunigų seminariją, ir 1981 metais įstojo į 
jėzuitų noviciatą. 1982 metais apgynė fizikos daktaro 
disertaciją ir tais pat metais slapta buvo pašventintas 
kunigu. Nuo 1983 metų redagavo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kroniką.

Kauno augziliaras Rimantas Norvilą gimė 1957 
metais Babtų parapijoje. Studijavo Kauno Politechnikos 
Institute. 1986 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją 
ir 1991 metais pašventintas kunigu. Dirbo Kaune ir 
Vilijampolėje, buvo Kauno kurijos kancleriu. 1995 
metais pradėjo licencijato studijas Romos Popiežiniame 
Angelicum universitete.

Jonas Boruta vyskupu bus konsekruotas birželio 21 
dieną.

Eugenijaus Bartulio ir Rimanto Norvilos 
konsekracija vyks birželio 29 dieną Kaune.

Kryžius buvusiam Lietuvos 
ambasadoriui S.Lozoraičiui

S.Lozoraičio, buvusio Lietuvos ambasadoriaus ir 
kandidato į 1993 metų rinkimuose Prezidento poziciją, 
trijų metų mirties sukakčiai paminėti, Kryžių kalne bus 
pastatytas 2.2 metrų didžio medinis kryžius.

Šį kryžių pastatys šalia kito kryžiaus, atvešto nuo 
orignalaus S.Lozoraičio kapo iš JAV jo našlės Danielos 
Lozoraitienės. Šis kryžius bus apšventintas Kaune 
Karmelitų bažnyčioje.
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Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas

/Liečia CV prašymą patvirtinti atstovus į 
PLB Seimą/

Kiekvieno krašto lietuvių 
bendruomenės, per savo metinius 
suvažiavimus arba korespondencijos 
būdu išrenka atstovus į PLB Seimą.

Didž.Britanijos lietuviai tokius 
atstovus jau galėjo išrinkti per 1995 m. 
arba 1996 m. suvažiavimus.
Kodėl to nebuvo padaryta? Kodėl C V 
vengė informuoti apie tai Suvažiavimo 
dalyvius?

Pasiskirti save būti atstovais kaip 
padarė J.Alkis, K.Tamošiūnas ir 
J.Levinskas negali. Tam jie neturi teisės. 
Jokių patvirtinimų, kaip jie prašo per 
Aplinkraštį, NIEKAS NETURI TEISĖS 
jiems suteikti.

Šalia to, dabartinei CV yra pareikštas 
nepasitikėjimas. Gaila, kad CV beveik 
per 3 metus nesugebėjo išrinkti atstovus 
i PLB Seimą.

Tokiu būdu Didž.Britanijos lietuviai 
oficialių atstovų NEGALĖS SEIME 
TURĖTI.

Justas Černis
Pirmo skyriaus pirmininkas

Laiškai
Gerb.p.Redaktoriau,

Kas su žmogumi pasidarė, perkūnėlis 
žino. Gal koks "šriūbas" atsisuko ar trūko 
"sprendzinos"?

Visi rėkiam, šaukiam, nesutinkam, 
net vienas kitą teismu gąsdinam. Kokiu 
tikslu? Gal tik juokaujame ar gal iš tikro 
norime įrodyti anglams, Lietuvai ir 
visiems po pasaulį išsiblaškiusiems 
lietuviams, kad mes Anglijos lietuviai 
nemokame ar gal iš tikro nenorime tarp 
savęs žmoniškai sugyventi ir elgiamės 
kaip neišauklėti, laukiniai žvėriukai.

Per pereitą karą, dar būdami vaikai, 
mes kariavome su rusais, vokiečiais ir 
Lenkijos baltais partizanais, traukėmės ir 
skardome Vokietijos lageriuose. Bet 
tuomet, suradę riekę duonos arba 
cigaretę, mielai pasidalinome tarp 20 
žmonių.

Dabar "aruodai" pilni, priešų nėra, tai 
mes, pamiršę skirtumą tarp gerumo ir 
blogybės, nutarėme pakišti koją vienas 
kitam, kad galų gale nu kristų me viens po 
kito, kaip kad po "Širvintais" ir tuo pačiu 
parodyti pasauliui, kas per žmonės mes 
Anglijos lietuviai esame!

Su pagarba
Robertas Sakalas

"Privatizacija Lietuvoje" - seminaras Londone 3
Š.m. birželio 6 d. Londone įvyko seminaras "Privatizacija Lietuvoje" 

(Privatisation in Lithuania). Jį surengė Britanijos pramonininkų 
konferencija (CBI), Prekybos ir pramonės departamentas (Department of 
Trade and Industry, DTI), talkininkaujant Jungtinės Karalystės ambasadai 
Lietuvoje bei Lietuvos ambasadai JK.

Susidomėjimas seminaru buvo didžiulis - daugiau nei 50 įvairių 
Londone įsikūrusių tarptautinių kompanijų, bankų, firmų atsiuntė savo 
atstovus. Tarp stambiausių minėtos, Cable & Wireless, British Aerospace 
Consultancy Services, EBRD, Natwest Bank, Eversheds, Mitsubishi 
Materials Corporation.

Seminarą pradėjusi LR Europos reikalų ministrė Laima Andrikienė 
apžvelgė dabartinę Lietuvos ekonominę situaciją, minėjo svarbiausius 
ekonominius rodiklius, lygindama juos su atitinkamais kitų Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių rodikliais. Užsienių investicijos Lietuvoje jau viršijo 0.5 
mlrd. JAV dolerių, apie 60% visų investicijų tenka ES šalims. Didžiausi 
užsienio investuotojai: Motorola, Philip Morris, Kraft Jacobs Suchard 
(60% saldainių rinkos), Shell, Nesle, Texaco (kurios apima daugiau nei 
25% visų Lietuvos degalinių). Atkreiptas dėmesys į geografiškai patogią 
Lietuvos padėtį, paminėtos galiojančios laisvos prąkybos sutartys su 
Baltijos valstybėmis, nuo 1997.01.01 įsigaliojo analogiška sutartis su 
Lenkija, pasirašytos sutartys su Slovėnija, Čekija, Slovakija.

Svarbiausi Lietuvos eksportuotojai: tekstilės, trąšų gamybos, maisto 
pramonė pasižymi aukštos kvalifikacijos darbo jėga.

Prtivatizacijos programoje išskirta 14 stambiausių strateginių objektų, 
kurie bus privatizuojami skelbiant tarptautinį konkursą. Deja, iš 835 
įmonių, numatytų privatizuoti 1997 m., tik 30 atrodo pakankamai 
patrauklios užsienio investoriams, investicijų pritraukimas siejamas su 
naujų darbo vietų kūrimu, augančiomis gyventojų pajamomis, 
infrastruktūros gerinimu, naujos technologijos diegimu.
Detaliau apie minėtų 14 objektų privatizavimą kalbėjo privatizacijos 
departamento ekonomikos direktorius V.Junevičius.

Apie Klaipėdos jūrų uosto įmones bei jūrų krovinių kompaniją 
KLASCO demonstravo vaizdajuostę, kalbėjo KLASCO ekonomikos 
direktorius A.Kateiva.

Apie energetikos sektoriaus įmonių privatizavimą pasisakė Valstybės 
konsultantas energetikos klausimais R.Žiemelis.

Lietuvos investicijų agentūros generalinė direktorė G.Jakševičienė 
išskyrė Lietuvos privalumus, kurie patrauklūs investoriams, ragino 
naudotis agentūros teikiamomis paslaugomis. Demonstruota agentūros 
paruošta vaizdajuostė.

Užsienio investorius seminare atstovavo Shell International generalinis 
valdytojas Baltijos valstybėms (Shell Eesti, Shell Latvia, ir Shell Lietuva) 
Pedro Cardenes, apie savo patirtį ir investavimo galimybes Lietuvoje 
pasisakė Bishop & Robertson Chalmers (Solicitors) teisinės firmos 
atstovas Rodger Murray. Jo nuomone, visumoje Lietuva yra palanki šalis 
investicijoms ir bizniui, o 1997-ieji gali tapti "prasiveržimo" metais.

Jau 2.5 metų Lietuvoje dirbantis JK ambasadorius Tom Macan, 
kalbėdamas apie privatizaciją buvo tos nuomonės, kad net ir tuomet, kai 
finansinė nauda yra menkesnė už planuotą ir ne visuomet viskas glotnu, 
šį procesą, be abejonės, reikia spartinti. Tai liečia ne tik strateginius ūkio 
objektus, toli gražu neišsemtos paslaugų sferos galimybės.
Seminaro pabaigoje Lietuvos delegacija atsakė į dalyvių klausimus.

Informaciją parengė: Ilona Petrikienė
Komercinė atašė

Rekordinis Sodybos pelnas
Paskaičius 1995/96 metų finansinę apyskaitą į akis krinta Sodybos 

finansinė apyskaita, kurioje duodamas Sodybos grynas pelnas. Jis siekia 
net 44,745 svarus. Tai rekordinis grynas pelnas, pasiektas Sodybos 
vedėjų Povilo ir Birutės Dobrovolskiu.

Akcininkų vardu jiems reiškiame užsitarnautą padėką.
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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga

Lietuvių namai. 17 Freeland Road. London W5 3HR. Tel/Faksas 0181 896 0355

DBLS Centro valdybos aplinkraštis
Skyrių pirmininkams

Gerbiamieji,
DBLS Visuotinis suvažiavimas artėja, Lietuvių Sodybos problema dar vis 
neišspręsta ir tebėra teismo eigoje. Tokia padėtis neleidžia C V plačiau 
pasisakyti apie teismo eigoje esančius reikalus. Be to, dėl teismo teko 
atidėti suvažiavimą j liepos mėnesį, kuris įvyks jau po PLB Seimo Vilniuje.

Sodybos problema galėjo būti išspręsta be teismo, bet "Naujos 
komandos" dalyviai pasirinko kitokį kelią: ignoravo CV ir vyriausią 
Sąjungos organą - Visuotinį suvažiavimą. "Naujos komandos" tikslai yra 
perimti DBLS ir LNB vadovavimą, o tai įgyvendinti jiems reikalinga įgauti 
kontrolę Sodybos ir kitų didesnių skyrių.

Nuolatinių grasinimų ir intimidacijų priespaudoje CV bandė ieškoti 
susitarimo, bet DBLS pirmininko pasiūlytas kompromisas, kuris būtų 
lengvai išsprendęs ginčus, buvo kategoriškai peticionierių atmestas. 
Belieka tik kreiptis j Jus, mieli bendradarbiai, prašant panaudoti savo įtaką 
ir patirtį, įtikinti visus, įveltus j šį taip brangų teismo procesą, kad reikia 
susitaikinti savo pačių institucijų rėmuose.

Taip pat verta patikrinti ar galite pasitikėti savo skyriuje išrinktu atstovu 
j Visuotinį suvažiavimą. Ar jis atstovaus Jūsų skyriaus nuomonę 
pasitikėjime CV darbais?

PLB pirmininkas p.Nainys gavo Londono Pirmo skyriaus laišką, 
kuriame prašo uždrausti DBLS pirmininkui ir kitiems CV nariams atstovauti 
Sąjungą-bendruomenę PLB Seime Vilniuje. Tai dar vienas skyriaus 
pavyzdys, žalingas Sąjungos veikiai.

PLB Seime Vilniuje DBLS atstovauti sutiko CV nariai K.Tamošiūnas ir 
J.Levinskas, ir vyks savo lėšomis. DBLS pirmininkas kviečiamas PLB ir 
vyksta automatiškai. Prie aplinkraščio jungiame lapelį ir prašome skyrių 
pirmininkus juos patvirtinti kaip tikrus Sąjungos atstovus.

Taip pat prašome skyrių pirmininkus kviesti CV narius aplankyti Jūsų 
skyrius ir Jus plačiau painformuoti apie veiklą.

Pasėkoje peticionierių akcijos, esame priversti atsisakyti kai kurių 
tradicijų ir turime laikytis valstybinių įstatymų (Companies Acts). Pagal tuos 
įstatymus vieninteliai šiuo metu oficialiai galiojantys skyrių narių sąrašai yra 
tie, kurie buvo CV pasiųsti skyrių pirmininkams su 1997 m. vasario mėn. 
pataisymais. Jei skyriuose įvyko pasikeitimai, šie turi būti pranešti Centro 
valdybai iki birželio 15 d., nes po tos dienos iki Visuotinio suvažiavimo 
Valdyba nespės patikrinti visus dokumentus, nustatyti galiojančius 
pasikeitimus bei susirinkti posėdžiui ir kiekvieną pasikeitimą užprotokoluoti, 
ir tuo būdu laiku negauti pasikeitimai liks negaliojantys. Nariui 
atsistatydinus iš skyriaus būtina pristatyti CV to nario raštišką 
atsistatydinimo pareiškimą, kitaip neturime teisės laikyti jį atsistatydinusiu. 
Pageidaujant įstoti j skyrių būtina pasiųsti CV įstojimo pareiškimą, kurio 
dublikatą pasilaiko skyrius.

DBLS Centro valdyba, 1997 m. gegužės 30 d.

metus nuvyksta į Vašingtoną? Nieko! 
Nes jis rūpinasi tik savo karjera, o tokių 
Vašingtone yra apsčiai. Negi VV.Safire'as 
galėtų rašyti apie heroišką A. Brazausko 
laikyseną - kai Lietuvos ateitis kabėjo 
ant plauko, kai laisvę iškovojo 
susibūrusi tauta ir susikibusi rankomis ir 
apsiginklavusi giesmėm gynė savo 
tikruosius vadus, kurie Laisvę ir 
Nepriklausomybę kėlė aukščiau už savo 
gyvybę, jis, matyt, sėdėjo viename iš 
daugelio savo šeimos namelių, 9 
kilometrai nuo pavojaus, nuo tankų. 0 
kur tuo metu aukojosi p.Adamkus? 
Kodėl jis toleravo savo draugų kritiką, 
nukreiptą prieš Landsbergį, - kam jis 
elgėsi "nevakarietiškai", "nediploma- 
tiškai". Kiek ir kuo p.Adamkus ir jo 
draugai rizikavo? <Kr jis drįso aukoti savo 
biurokratinę karjerą griežtu pareiškimu 
prieš JAV valdžios nuolaidumą 
M.Gorbačiovui? Ne. Viskam brėžė ribas, 
ypač kai tai lietė asmeninį saugumą ir 
karjerą.

Skaitant šį VV.Safire'o straipsnį, 
galima suprasti, kodėl kol kas 
nepasiskelbę kandidatai j Prezidentus 
taip nekenčia Landsbergio kelionių, 
stengiasi papeikti, kad jis važinėja ir tuo 
skriaudžia kolchozų bedarbius.

JURIDINĖ 
KONSULTACIJA

Kuo, atkuriant Lietuvą, rizikavo Brazauskas ir Adamkus?
V.Landsbergio lankymasis Vašingtone labai nepatiko Česlovui 

Juršėnui, kuris teigia, kad Landsbergis, nuvykęs Į Vašingtoną uzurpuoja 
(paima jėga) Prezidento pareigas. Mat regis, Juršėnas kalba už A. Bra
zauską ir reiškia nepasitenkinimą, kad su jais, buvusiais komunistų funk
cionieriais, niekas nebūtų taip kalbėjęs, kaip su Landsbergiu", - LA 15.5.97 
komentuoja P. Žumbakis W.Safir*o straipsnį "New York Times".

įsivaizduokite kokia būtų reakcija, jei Lietuvos Prezidentas nuvyktų j 
Vašingtoną: "Atvyko buvęs komunistų partijos sekretorius, kuris iškilus 
Sąjūdžiui, kreipėsi j Maskvą prašydamas Lietuvoje padidinti sovietų kariškių 
skaičių", o po Nepriklausomybės atgavimo su buvusia kompartija perėmė 
valdžią. O ką spauda rašo apie poną Adamkų, kai jis keliolika kartų per

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių 
teisinių reikalų 

prašome kreiptis:

Advokatė 
VIRGINIJA JURAITĖ LLB

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG 

England 
Tel.: 0181 402 9403 

Faksas 0181 290 0285
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nuropos Lietuvis nr.iz 5
DBLS 50 metų Jubiliejus Petras Varkala

Gegužės 25 d. Sodyboje buvo paminėtas DBLS 
50 metų įkūrimo jubiliejus, tačiau faktinai įkūrimo data 
yra 1947 m. liepos 2 d., o tokios organizacijos įkūrimo 
problema jau buvo svarstoma kiek anksčiau, kada į 
Angliją pradėjo plaukti "Baltosios Gulbės“. °

Tada mes visi dar buvome jauni, pilni energijos ir 
visokių užsimojimų ir tikėjomės, kad neužilgo vėl 
grįšime į Tėvynę. Tada mes dar tikėjome, kad Atlanto 
Chartija ir Roozevelto ir Čiurčilio duoti pažadai bus 
išpildyti. Deja, to neįvyko ir taip mes jau daug metų 
gyvename šiame krašte.

Kada jūs atvykote, mums, jau ilgiau šiame krašte 
gyvenantiems lietuviams, kurių tada buvo nedaug, kilo 
problema - kaip mes jums galime padėti ir kur mes su 
jumis galėtume susitikti. Tad, pasitarę su mūsų 
Ministru Balučiu ir kai kuriais tautiečiais, pasikviečiau 
pas save Anglijos lietuvių veteraną Petrą Bulaitį, 
kun.Joną Sakevičių ir dar keletą čia gyvenančių 
tautiečių, pasitarti kaip mes galėtume jums, naujai 
atvykusioms, padėti. Po diskusijų buvo nutarta steigti 
naują organizaciją, kuri apjungtų visus čia 
gyvenančius lietuvius, naujai atvykusius ir čia jau 
įsikūrusius.

Taip buvo įkurta DBLS, kuriai per pirmą 
dešimtmetį priklausė apie 3000 narių. Visi kartu 
dirbdami ir vieningų pastangų dėka įsigijome Londone 
namus, Sodybą, leidome laikraštį, spausdinome 
knygas ir dirbome kitokį lietuvišką darbą. Taipogi buvo 
įkurta LNB-vė ir per pirmus 25 metus mūsų sukurtos 
organizacijos dirbo neblogai.

Taip laikas bėgo, visi pradėjo senti, narių skaičius 
pradėjo mažėti, o jaunimo pritraukti j bendrą darbą, 
kuris vėliau užimtų senimo vietas, buvo nelengva.

Buvo padėta pastangų tai problemai išspręsti ir 

per paskutinius 25 metus eilė jaunų žmonių buvo išrinkti j 
Valdybas.

Deja, senimas sudarė tokias veikimo sąlygas, kad 
jaunimas po keleto mėnesių bandymo, negalėjo su senimu 
dirbti ir atsistatydindavo. Ta problema, kaip mums visiems 
yra žinoma, šiais metais atsidūrė labai sunkioje padėtyje, 
kad mes lietuviai turime spręsti savo ginčus angliškame 
teisme!

Kaip iliustraciją, kodėl išrinktas jaunimas iki šiol negalėjo 
dirbti Centro valdyboje, pateikiu veiklaus mūsų jaunuolio 
p.Algio Kuliuko pasitraukimo iš Centro valdybos priežastis. 
Atsistatydinimo laiške, adresuotame Centro valdybos 
pirmininkui p.J.AIkiui, rašytame 1990 m. rugsėjo 22 d., 
p. Kuliu kas sako: (laiškas rašytas angliškai)

Z must say that I have been disappointed with working on 
the committee. I was probably very naive, but I thought that 
I might be able to help introduce some new methods of 
working on the committee. Particularly urgent, it seems to 
me, is the delegation of responsibilities outside central 
committee. However, it very soon became clear that the 
central committee was not open to this sort of radical change 
in methods. Instead, committee meetings were full of petty 
jealousies, private ambitions and personal vendettas.

Panašias pasitraukimo priežastis pareiškė ir kiti 
jaunesnės kartos tautiečiai, kurie buvo išrinkti j DBLS Centro 
valdybą. Tad vis dar mūsų Sąjungos ir Bendrovės reikalus 
tvarko pensininkai. Jie jau pradeda neprisilaikyti 
nusistovėjusių tradicijų. Gi, metiniai suvažiavimai ir rinkimai 
visados buvo balandžio mėnesyje. Tas pats ir su Bendrovės 
metiniu balansu. Mes akcininkai dar negavome praėjusių 
metų finansinės apyskaitos ir balanso, nors finansiniai metai 
jau baigėsi 1996 m. spalio 31d.

Todėl paskutinieji 25 metai buvo regresijos metai ir mūsų 
bendruomenė yra dabar labai sunkioje padėtyje. Tad, minint

mūsų Sąjungos 50 metų jubiliejų, mes visi,

LITHUANIAN AIRLINES 
f -y) 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 759 732 Fax 0181 745 7346

seni ir jauni, turime padėti visas 
pastangas, kad iš dabartinių bėdų būtų 
kiek galima greičiau išsilaisvinta.

"Lietuvos avialinijos“ ieško 
nuolatiniam darbui darbuoto- 

jo(os), turinčios leidimą nuolat 
gyventi (Residence Permit) 

Didžiojoje Brirtanijoje 
Skambinti tel.0181 759 7323

NOTTINGHAM AS
J0NIN19 VAKflMJ

Š.m. birželio mėn. 21 dieną, šeštadienį 
Nottinghamo DBLS skyriaus moterys 

ruošia
Joninių vakarą 

su šiltais užkandžiais.
Su tostu bus pagerbti Jonai, Petrai, 

Povilai
Pradžia 6 vai. vakaro

Užsirašyti pas T.Gudliauskienę ir 
F. Damaševičienę.

Kaina asmeniui tik £5.00
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Joninių Naktį
Raganų darbai

Joninės - Šv. Jono Krikštytojo gimimo diena. Ji 
sutampa su vasaros saulėgrįža. Joninių papročiai nuo 
senų laikų siejo visą kaimo, apylinkės bendruomenę į 
Joninių šventę jsipynę ir ikikrikščioniškojo laikotarpio 
lietuviškų papročių liekanų. Tai vienintelė lietuvių 
liaudies šventė, iki mūsų dienų išlaikiusi tiek daug senųjų 
papročių elementų.

Kaip rodo rašytiniai šaltiniai per pastaruosius 400 
metų birželio mėnesį, pereinamuoju laiku iš sėjos į 
derliaus brandą ir nuėmimą, įvairiose Lietuvos vietose 
buvo švenčiamos panašios pavasario šventės. Jų metu 
laukuose buvo šokama aplink medžius, ugnį, 
dainuojama, renkamos ir keliamos ant karties vaistažolės, 
ypač jonažolės, naikinamos dagiosios piktžolės ir t.t.

Joninės - atvira blogio diena, tai tikėta, jog žmogus 
gali pakenkti kitam žmogui. Drauge Joninėms būdingas 
gėrio ir blogio sudvejinimas: vienas žmogus ginasi nuo 
blogio, kitas stengiasi jam pakenkti; rasa tampa 
priemone blogiui įgyvendinti, bet ir žmogui fiziškai tobu
lėti; piktžolės naikinamos kaip priemonė ginantis nuo 
raganų. Tai kovos su blogiu diena, apimanti pastangas 
apsaugoti javus, namus, gyvulius, pergudrauti raganas.

Joninių raganos būdavo trejopos: burtininkės 
"čėrauninkės" (paprastos blogavalės kaimietės, 
siekiančios kerais perimti kaimynų karvių pieną ir javų 
derlių); laumės (kad būtų gražesnės, jas sekdamos 
moterys ir merginos raičiodavosi po rasotas pievas, 
maudydavosi vandenyje); ir raganos - velnių 
bendrininkės (panaudodamos pragariškas jėgas, jos 
trukdė pasiryžėliams įgyti paparčio žiedą).

Joninių išvakarėse iki vidurnakčio moterys turėdavo 
užbaigti vaistažolių rinkimo sezoną. Žinota, kad vėliau, 
augalams pražydėjus, vaistažolės netenka gydomosios 
galios. Tai buvo siejama ir su raganų veikla, - manyta, 
kad "per Jonines visus žolynus apeina raganos".

Po saulės laidos dėl raganų burtų Joninių naktį 
didžiausias pavojus kildavo naminiams gyvuliams - 
karvėms. Manyta, kad raganos iš karvių gali atimti pieną, 
kartais ir susarginti. Tai daugeliu atvejų blogavalės 
kaimietės "čėrauninkės". Jos pavojingos, kol nukrinta 
rasa. Todėl, pastebėję Joninių rytą pievoje brydę, kai 
kurie kaimiečiai dar pirmaisiais mūsų amžiaus 
dešimtmečiais tebesakydavę, kad tai "raganų brydės", 
kad "tai blogų žmonių eita".

Ankstų Joninių rytą, kol nenukritę rasos, burtininkės 
vaikščiodavusios po svetimus laukus, braukdavusios nuo 
žolės rasą į savo milžtuves ir sakydavusios: "Pijo, 
karvute, pijo ..." "Čia mano, čia mano" ir pan. Kitur tokia 
burtininkė apsirišdavo paklode, apibėgdavo kieno nors 
lauką ir nugręždavo sušlapusią paklodę - iš jos jau 
bėgdavęs pienas - taip buvo atimamas kito žmogaus 
karvių pienas. Manyta, kad Joninių rytą, kol rasa 
nenukritusi, nereikia karvių suginti į ganyklą, nes laumės 
velkančios ganykloje virvę: jei ją užmins karvė, tai iš tos 
karvės visas pienas pereis raganų karvėms.

Mažojoje Lietuvoje buvo sakoma, kad "jeigu kas nori 
kaimyno karves apraganauti", kad jos pieno neduotų, 
reikia Joninių naktį apie 12 vai. pas jas nueiti, nieko

Joninių magija
nekalbant ir neatsigręžiant iš kiekvienos išmilžti po tris 
lašus pieno. Tada paimti devyneriopų dieną arba vakare 
prieš tai surinktų žolių ir jas dar tą pačią naktį suvirinti. 
Į žoles įpilti tuos pieno lašus, triskart sumaišyti ir tuojau 
po triskart duoti karvėms gerti.

Norint karves apsaugoti, svarbiausia Joninių naktį jų 
nepalikti lauke, parginti prieš saulės laiką ir tvartus sanda
riai uždaryti. Vakarų ir Mažojoje Lietuvoje karvių nagus 
prieš pargenant namo apvainikuodavo, tvartų arba dien
daržių duris ir vartus apkaišydavo šermukšnių šakelėmis.

Tikėjimo paslaptinga šermukšnio galia tenka ieškoti 
ikikrikščioniškajame laikotarpyje. Dar pastarųjų 
šimtmečių sandūroje žemaičių sodybose buvo galima 
matyti šermukšnį, kaip vaistingą medį "nuo piktų dvasių 
apsiginti". Iš jo vyrai dirbindavosi lazdas, dzūkai 
jaunamartei išvažiuojant jungtuvių į rankas įduodavo 
šermukšnio šakutę, "kad neužkerėtų kas nors", o 
naktigoniai, šią naktį išjodami, už kepurių turi užsikišti 
šermukšnių šakelių. Kad raganos gyvuliams nepakenktų, 
po pastogėmis pakišdavo šermukšnių lazdas.

Mažojoje Lietuvoje ant tvarto ir namų durų derva arba 
kreida dar užrašydavo kryžių, kad raganos ir laumės jo 
pabūgusios neįlįstų.

Tikėta,......kad laukuose usnys neaugs, jei šv. Jono
naktį išrausi vieną usnį ir atbulai ją pasodinsi...... kad
javai geriau derėtų, šv. Jono rytą reikia nuogam apeiti 
savo laukus ir pievoje pasivolioti...... šv. Jono naktį
šeimininkė su dukterim ar kita patikima merge, turi paimti 
virvę, nueiti į svetimą pievą ir braukti rasą, paskui 
nukratyti ją į savo pievą - tada daugiau šienio bus .....
Joninių naktį ūkininkai turi semti žemes nuo kelio ir 
barstyti jomis pievas, kad kurmiai pievų neraustų.

Manyta, kad Joninių vakare reikia parsinešti iš 
kaimyno lauko ąžuolo lapų išvirti ir tuo nuoviru išskalauti 
visus pieno indus: taip visiems metams iš to kaimyno 
bus perimta grietinė ir sviestas - jo pienas taps liesas, 
melzganas, visai mažai susimuš sviesto, ir tas pats bus 
liesas bei birus; kad gyvulių neapraganautų, Joninių 
vakare reikia ant tvarto durų užrašyti tris kryžius, o į stogą 
įkišti tris šermukšnių šakas.

Joninių naktis - blogio ir gėrio kovos naktis, 
apsivalymo naktis. Tai ryškiai atsispindi pasakojimuose 
apie paparčio žiedą, žmonių pasipriešinime raganų 
veiklai, magijoje.

Habl. m.dr. J. Kudirka, "Ji" 96/6

Lietuvių mitologiškos sakmės Jonas Balys
Užkerėtų gyvulių atitaisymas. Vienos gaspadinės karvei 
buvo atimtas pienas. Kažkas jai patarė nusiskinti yzapą 
(toks augalas) ir per jį melžti karvę, po to jį duoti karvei 
suėsti. Ta gaspadinė taip ir padarė. Jai bemelžiant, atė
jo jos susiedka čerauninkė, kuri ir buvo jos karvę paga
dinusi ir sako jai: "Ką čia dabar dirbi?" Vos spėjo čerau
ninkė pasakyti tuos žodžius, kaip karvė pagriebė iš savo 
šeimininkės tą žolę ir suėdė, kad nė ji pati nepajuto, kaip 
karvė jai iš rankų ištraukė tą yzapą. Po to karvė atsitaisė, 
išgijo. (Ona Babonienė 95m.a. Pagraužio k., Girkalnio v. 
Užr. Jurgis Kasparaitis 1938.IX.10. LTA 1727/114).
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Teisybės beieškant...
Dėl dabartinių įvykių aš jaučiuos kad turiu parašyti 

šį asmenišką straipsnį "EL" skaitytojams ir paaiškinti 
kodėl aš, jaunas Britanijos lietuvis, su kitais buvau 
priverstas angliškame teisme ieškoti teisingumo 
lietuviškais reikalais.

Tiems, kurie nepažįsta manęs, mano vardas yra 
Algis Gasperas, aš esu 23-jų metų amžiaus, gimęs 
Anglijoje, o mano tėvas ir motina Lietuvoj. Aš esu jau 
du metus Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos komiteto narys, DBLS Nottinghamo skyriaus 
narys buvau penkis metus, o Lietuvių Skautų 
Sąjungos Europos Rajono narys penkiolika. Esu 
representavęs Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimą 
paskutiniuose dviejuose Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresuose Pietų Amerikoje ir Lietuvoje, atstovavęs 
Tautinėje Skautų Stovykloje Amerikoje Europos 
Rajoną ir nuo jauno amžiaus prisidėjęs prie kultūrinės 
veiklos šitame krašte.

Aš per praeitą DBLS/LNB visuotinį suvažiavimą 
padariau Jaunimo Sąjungos ir skautų veiklos 
pranešimą.

Man lietuviška veikla nėra svetimas dalykas.
Norėdamas įstoti j skyrių artimesnį prie mano 

universiteto, aš išstojau iš Nottinghamo skyriaus ir 
daviau j skyrių įstojimo pareiškimą Sodybos skyriaus 
pirmininkui, kurį aš asmeniškai pažįstu. Sumokėjau 
nario mokestį ir jo buvau priimtas. Net turiu priėmimo 
kopiją, kurią pats pirmininkas pasirašė.

Sodybos skyriaus susirinkimo pravedimas buvo 
absurdiškas. Važiuodamas į Sodybos skyriaus metinį 
susirinkimą, galvojau kad galėsiu prisidėti ir balsuoti 
kaip narys, bet kai susirinkimas prasidėjo, sekretorė 
pranešė, kad žmonės, naujai davę aplikacijas, dar 
nėra registruoti nariai, kol Sodybos skyriaus valdyba 
ir Centro Valdyba nenuspręs jų priimti. Ji vadino šita 
"normalia procedūra". Aš kalbėjau su daug skyrių 
nariais (įskaitant Sodybos) ir su buvusiais Centro 
Valdybos direktoriais ir niekada nėra buvusi 
naudojama tokia "normali procedūra".

Visi dabartiniai Centro Valdybos direktoriai buvo 
šiame susirinkime ir nesipriešino šitai "normaliai 
procedūrai". Tai yra skandalinga!

Ar nuostabu, kad žmones užsigavo ir supyko per 
šį susirinkimą? Anglė sako lietuviams, kad jie negali 
įsijungti į Lietuvių Sąjungos skyrių ir įveda naujas 
taisykles, kai tuo tarpu prieš pat Centrinio Londono 
skyriaus susirinkimą ateina žmogus ir iš karto yra 
priimamas pilnu nariu. (ELnr.9 Centrinio skyriaus 
pranešimas)

Aš dėl šito reikalo esu labai įžeistas.
Susirinkimas buvo sustabdytas ir nutrauktas. 

Pagal Anglijos įstatymus jis turėjo būti tęsiamas toliau, 
nuo to punkto kada buvo sustabdytas. Sodybos 
skyriaus valdyba šitą ignoravo ir sušaukė naują 
susirinkimą, net nepranešdami apie tai kai kuriems, 
seniau įstojusiems jaunesnės kartos nariams.

Vėliau gavau laišką iš sekretorės, rašyta anglų 
kalboj, patvirtinantį, kad nebuvau priimtas į Sodybos 
skyrių (nors pirmininkas mane jau buvo priėmęs), be 
paaiškinimo, su vieno svaro čekiu.

Užtat aš kreipiuosi j Aukštąjį Anglijos teismą. 
Pasakykite man kur kitur aš galiu kreiptis, kai skyriaus 

valdyba ir Centro Valdyba nesilaiko pagrindinių krašto 
įstatymų? (ar jie ko nors bijo?) Yra tikrai gaila, kad nėra 
Garbės Teismo, kuris galėtų šitokius reikalus išspręsti. 
Ar ne būtų gera mintis jį įsteigti ateinančiuose 
metuose?

Po šito susirinkimo esu girdėjęs ir skaitęs daug 
asmeniškų užgaudulingu žodžių ir melų (atsiprašau, 
bet tas yra iš tikrųjų atitinkamas žodis) apie žmones, 
specialiai apie šitą "naują komandą".

Girdėjau skleidžiamus gandus, kad "naujai 
komandai" yra tik įdomu Sąjungos pinigai ir direktorių 
pozicijos. Aš pažįstu šituos "naujus komendantus" (gal 
irgi skaitaus kaipo vienas, nežinau). Jie yra mišinys 
vidurinio amžiaus ir jaunesnių profesionalių Anglijos 
lietuvių, kuriems netrūksta nei pinigų nei socialinių 
pozicijų. Jie autentiškai domisi šito krašto lietuviška 
veikla ir nori stengtis savo laiką praleisti pagerinimui 
mūsų bendruomenės (ne gaišinti laiką ir pinigus 
teismuose).

O kodėl jie tik dabar pradėjo domėtis? Tai geras 
klausimas. Bet jų susidomėjimas nėra naujiena. Kai 
kurie jau yra buvę direktoriai (paskiau išstumti ir 
apšmeišti). Visi labai stipriai pergyveno, kai matė, kad 
Lietuvių Namai sukrypo ir turėjo būti parduoti dėl 
prasto tvarkymo. Atėjo laikas pradėti rimčiau galvoti, 
kad kai kurie individualai negalėtų padaryti dar daugiau 
žalos mūsų bendruomenei.

Ar mes neturėtume tik džiaugtis, kad šitie talentingi 
jaunesnieji lietuviai nori padėti Sąjungos veikloje?

Atrodo, kad CV nenori ir naudoja labai gėdingas 
taktikas, nesilaikydami demokratinių principų - lietuvių 
nepriimti į lietuviu skyrius, susirinkimus nutraukti 
nesilaikant Anglijos įstatymų, kai kurių skyrių priimtas 
rezolucijas, kurios reikalauja direktorių atsisakymo, 
ignoruoti (čia irgi yra prieš Anglijos įstatymus), skleisti 
melagingą propogandą prieš jaunimą per laikraščius ir 
važinėdami po skyrius.

Aš net skaičiau neteisybes CV atstovo prisiektuose 
parodymuose teismui (ar visi CV direktoriai esate 
perskaitę ir patikrinę šį dokumentą?)

Tai yra vėl skandalingas elgesys.
O kaip jums dabar atrodo. Kam yra tik įdomu 

pozicijos ir pinigai? (Kurių galbūt jau nedaug liko po 
visų išlaidų? Kas žino? Nieks neinformuoja).

"Nauja komanda" turi modernias mintis ir daug 
entuziazmo, bet vėl senesni direktoriai užgaudinėja ir 
neleidžia jiems parodyti savo sugebėjimų.

Ar dabartiniai direktoriai tikrai tokie geri biznieriai? 
Turėjo parduoti Lietuvių Namus už maža kaina ir tada 
negarbingai pasielgė su akcininkais, išleisdami jų 
pinigus ant naujo namo be jų sutikimo. Ar čia yra dar 
viena nauja "normali procedūra"?

Jau atėjo laikas pasikeitimui. Aš pats 
nekandidatuoju, jaučiuos dar per jaunas ir nepatyręs 
bandyti užimti direktoriaus poziciją, bet noriu mokintis 
iš kitų, kad kada nors būčiau geras kandidatas. Mano 
asmeniškas susidomėjimas yra tik, kad Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga būtų geriausiuose raukuose 
ir kad aš galėčiau matyti šitos organizacijos100-ją 
sukaktį. Aš pilnai palaikau "naują komandą" ir sakau 
visiems akcininkams - balsuokite su galvomis.

Kur yra jūsų tikra ateitis?
Algis Gasperas Kingston-upon-Thames
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI
BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS 
Aukos:
A.B. ir E.Dzvonkus,

Greenford 300.00 sv.
C.Harper, Twickenham 100.00 sv.
A.Dawnay, Eversley 50.00 sv.
C.Price, Farnborough 25.00 sv.
M.Malakunas, London 20.00 sv.
V.Byla, Manchester 20.00 sv
R.Morgan, Surrey 10.00 sv.
H.Dixon, London 10.00 sv.
Fondo vadovybė nuoširdžiai dėkoja už 
šias aukas.

Fondo sekretorė

BRADFORDAS
Š.m. birželio 1 d., sekmadieni, 

Bradfordo "Vytis” klubo valdyba 
nariams surengė pensininkų pobūvį. 
Dalyvavo kan.V Kamaitis, DBI>S ir 
LNB sekretorius E.Šova su ponia ir 43 
nariai pensininkai. Gardžius pietus su 
kugeliu pagamino daug dirbanti 
J.Gerdžiūnienė su energingų klubo 
narių pagalba.

Pietų metu klubo sekretorius 
padėkojo atsilankiusiems. Priminė, 
kad kiekvienais metais susirinkę 
esame vienais metais "pajaunėję” ir 
kvietė pernelyg nenusiminti, bet 
džiaugtis gyvenimu. Kiekviena diena 
žmogui yra didelė Dievo dovana.

Toliau A.Giedraitienė (rašytojo 
a + a R.Spalio žmona) paskaitė tai 
progai pasirinktą eilėraštį. Gerbiamas 
svečias iš Valijos E.Šova kalbėjo apie 
darbus ir rūpesčius įrengiant naujai 
nupirktus Lietuvių namus Londone. 
{ pateiktus klausytojų klausimus 
atsakinėjo sklandžiai ir patikimai.

Pietautojai buvo pavaišinti 
keturių rūšių gėrimais. Mėgiamiau
sias pasirodė whiskey, o paskutinėje 
vietoje - vodka. Malonu buvo stebėti 
tautiečių įkaitusius ir linksmus veidus 
(dauguma jų jau persiritę per 70-tį), 
dainuojant dar iš jaunystės 
užsilikusius romantiškų dainų posmus 
ir net bandyta pašokti polką.

Taip praėjo šis įdomus popietis, 
palikdamas gražių prisiminimų 
rytojaus dienai.

Didelis ačiū visiems, prisidė- 
jusiems prie pobūvio parengimo ir 
atsilankiusiems pasivaišinti.

K.Kaktavičius
* * *

Š.m. birželio mėn. 28 d.,
šeštadienį, "Vytis" klubo valdyba 
rengia išvyką į pajūrį. Bus pasirinkta 
Bridlington arba Scarborough pagal 
daugumos norą. Yra užsakytas 51 
vietos autobusas. Kaina: £5.00. Vaikai 
važiuoja nemokamai. Autobusas 
palieka klubo patalpas 9.00 vai. ryto ir 
grįžta 21.00 vai.

Norintieji važiuoti užsiregistruoja 
pas A.Gerdžiūną. 

* * *
Š.m. birželio 13 d., sekmadienį 

15.00 vai. Bradfordo lietuvių "Vytis" 
klubo valdyba šaukia pusmetinį narių 
susirinkimą. Bus padaryti pranešimai 
ir aptarti einamieji reikalai.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą susirinkimas bus atidėtas 
vienai valandai, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Nariai prašomi būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

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

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.
Birminghame birželio 22.d. 14.30 vai. 
šv.Onos bažnyčioje, 96 Bradford st.
Nothamptone birželio 29 d. 18 vai. 
šv.Laurtyne, Craven st.
Derbyje kiekvieno mėnesio " trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge gate.
Mančesteryje birželio 29 d. 12.30 vai.
Bradford e liepos 6 d. 12.30 vai.
Eccles liepos 13 d. 12.15 vai.

LIETUVOS AMBASADA 
84 Gloucester Place, London Win 

3HN. Tel. 0171 486 6401. 
Vizų skyriaus atidarymo valandos: 

10am-lpm. pirmadieniais- 
penktadieniais.
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