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grįžta į savo gimtinę
Nuo š.m. rupjūčio 10 d. “Europos Lietuvio” 

redagavimą, leidimą ir spausdinimą perima 
naujai išrinktos DBLS ir LNB vaidybos. 
Londone gimęs, apkeliavęs pasaulį, pavargęs, 
sumažėjęs, grįžta atgal į gimtinę. E.L.Nr.17 jau 
išeis Ijondonc. Dar nėra žinoma, kas jį redaguos.
kas spausdins. Man apie tai buvo pranešta š.m. 
rugpjūčio 6 d. vakare atsiųstu faksu, lai buvo 
netikėta staigmena. Už tiek daug įdėto darbo 
gavau tik 4 dienų perspėjimą. Fakse, kurį 
pasirašė DBLS pirm. J.Alkis ir LNB pirm. K. 
Tamošiūnas, sakoma, kad jo “leidimas Londone 
sumažins išlaidas ir 
Šio sakinio galas lyg 

pašalins nesklandumus”.
nori rasakvti. kad mano

naujųjų leidėjų ir redaktorių to nepamiršti. 
Ncįveskitc užpakalinių durų cenzūros.

Turiu mūsų ilgamečio redaktoriaus K. 
Bareno laiško kopiją, prieš daug metų rašytą 
A.Bučiui Bradforde. Jame jis skundžiasi, kad 
direktoriai su kumščiais daužo stala ir

%

reikalauja, kad A.Bučys savo rašinį sušvelnintų. 
Negrįžkime prie tų laikų. Aš asmeniškai ir visa 
mano šeima visuomet rėmėme jaunimą, ar tai 
vietinį, ar atvykstantį iš Lietuvos ir niekuomet 
savo nuomonės nepakeisime. Ponia M.Barėnienė 
nori visa mūsų turtą atiduoti Lietuvai. Turėk.

«> € <

ponia, truputį kantrybės. (Jai ir nereiks viską 
atiduoti Lietuvai. Jau naujieji ateiviai viršija

redaguojamas E.L. kėlė 
nesklandumus. Priešingai, 
lis parodė nesklandu- 
mus. kurie vyko tarp 
atskiru bendruomenės c
grupių. Neslėpė jų prisi
dengdamas. kad tai skaldo 
bendruomenę. Bendruo
menė susiskaldę be E.L. 
pagalbos. Jis leido visiems 
išreikšti savo nuomones - 
išlieti tulžį, kaip lietuviai 
sako. Rašė į jį ir nelabai 
sugebantys ir “autorite
tingi”. Rašė paprasti 
skaitytojai ir konfron
tacijai pasiruošę. Visiems

DBLS Centro valdyba ir Nottinghamo skyrius 
maloniai kviečia visus tautiečius 

e 

ir
DBLS 50 m. jubiliejaus 

rudens sąskrydį 
1997 m. rugsėjo 6 d. 18.00 vai. 

ukrainiečių klube, 
30 Bentinck Road, Nottingham

Programą išpildys Kauno 
folklorinis ansamblis AINIAI

Seks smagūs šokiai

mus. Naujoji Lietuva 
ateina pas mus. lik. 
gaila, kad mes juos 
nenoria priimame. O 
Lietuva dar tik 
mezgasi. Kova vyksta 
tarp partijų. Dar 
nėra kam viską Lie
tuvoje atiduoti. Dar 
ir dabar pasaulyje 
yra mūsų turto, ku
rio mes negalime 
atgauti. Kad taip ne
atsitiktu ir su mūsų 
turtu Britanijoje. 
Baigdamas noriu 
palinkėti “EUROPOS

buvo leista išreikšti savo mintis, klausti LIETUVIUI” geriausios sėkmės.
klausimus, užvesti diskusijas. Deja. Mūsų 
pirmininkai tai vadina nesklandumais. Įdomu, 
kaip ateityje, tie nesklandumai bus išvengti. 
Vienintelis būdas jų išvengti - nespausdinti. Tas 
mane daugiausiai ir neramina. Nėra paslaptis, 
kad bendruomenė yra susiskaldžiusi į du frontus 
• tie. kurie nori laikyti vadžias savo rankose ir 
kiti, kurie remia mūsų ateitį. Žmones paprato 
laisvai reikšti savo nuomones. Prašyčiau mūsų

Esant reikalui, kiek galėdamas jam padėsiu, 
kaip padėjau kritiškoje valandoje, kada valdyba 
nebeturėjo į ką kreiptis ir tik mano vieno 
savanoriškas balsas išgelbėjo situaci ją.

Norėčiau iš visos širdies padėkoti mano 
bendraminčiams, bendradarbiams ir rėmėjams, 
ir prašyti, kad ateityje korespondencijas siųstų 
Lietuvių namų adresu.
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turopos Lietuvis Nr.ib

Devintasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas Vilniuje 

š.m. liepos 1-7 dienomis

ai pirmasis PLB seimas po 1935 metų 
Kaune vykusio Pasaulio lietuvių kongreso.
Lietuvos Parlamento Rūmuose susirinko 

daugiau nei pusantro šimto lietuvių bendruomenių 
atstovų iš įvairių kraštų svarstyti išeivijos likimą, nustatyti 
ateities planus ir veiklą.

Seimą sveikino Lietuvos Prezidentas A. Brazauskas, 
Seimo pirmininkas V. Landsbergis, arkivyskupas 
metropolitas A.J.Bačkys, Vilniaus miesto meras 
R.Paksas ir kiti valstybės pareigūnai. Buvo net siūloma 
šį seimą surengti Punske arba Seinuose ar net 
Karaliaučiuje, bet pasirinkta Vilnius. Į seimo programą 
nebuvo įtraukti Lietuvos lietuviai, nes tai lietė tik 
gyvenančių už Lietuvos ribų lietuvių problemas ir 
svarstymus kaip išlaikyti lietuvybę. Tai apėmė jaunimo 
reikalus, lituanistinį švietimą ir net sportą, kuris 
prisideda prie lietuvybės išlaikymo. Taip pat išlaikymo 
kultūrinių ryšių su Lietuva.

Rašte, kuriuo buvo informuotos įvairių kraštų lietuvių 
bendruomenės, sakoma: ’’Primename, kad svečiai, 
išskyrus pačius aukščiausius Lietuvos pareigūnus bei 
religijų atstovus, kviečiami nebus, nei atskirų, nei 
grupinių kvietimų negaus, bet bus mielai priimami į 
pilnaties posėdžių salę ir posėdžiuose galės dalyvauti 
stebėtojais, tačiau turės sėdėti atskirai, negalės maišytis 
su seimo atstovais, negalės įsigyti teisės nei kalbėti, nei 
d alyva' j V s varst vm* * ns?*”.

Reikia priminti, kad čia nėra visų užsienio lietuvių 
suvažiavimas, o tik Pasaulio lietuvių bendruomenių 
atstovų. Į PLB gali įeiti visi lietuviai, ir turėtų įeiti, bet ne 
visi jai priklauso, nors ir dirba kultūros ir švietimo darbą, 
bet neįeina j PLB.

Atstovai atvyko iš 26 kraštų, daugiausiai iš JAV, net 
50, iš Kanados - 17, Australijos - 12. Po vieną atstovą iš 
Šveicarijos, Švedijos, Uzbekijos, Vengrijos, Belgijos. 
Taip pat po vieną iš Pietų Amerikos: Argentinos. 
Brazilijos. Uragvajaus. Vieni jų buvo rinkti, 
pav.Amerikos, Kanados, Australijos, kiti paskirti.

Praėjusiame seime, kuris įvyko 1992 m. Čikagoje, 
buvo daugiausiai laiko skiriama Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Dabartiniame šio klausimo nebereikėjo 
diskutuoti, nes Lietuva jau laisva.

Seimo programą sudarė Kanadoje gyvenančios 
dr.lrenos Lukoševičienės vadovaujama komisija. 
Programoje dėmesys buvo kreipiamas j mūsų išlikimą 
lietuviais ir labai aktualus dabar atvykstančių j Vakarus 
lietuvių įtraukimas į lietuvišką bendruomeninį gyvenimą. 
Daugumoje j Vakarų kraštus atvykę lietuviai ne labai 
domisi tų kraštų lietuvių gyvenimu. Jiems svarbiau 
užsidirbti pinigų arba siekti mokslo ir grįžti atgal į 
Lietuvą. Jų poreikiai ir galvosena yra kitokia nuo mūsų.

PLB turi savo konstituciją. Kiekviename seime ji šiek 
tiek taisoma. Taip buvo ir šį kartą ir buvo net keletas 
pasiūlymų. PLB nesusideda iš kokių nors organizacijų, 
kurioms lietuvis turėtų priklausyti, mokėti nario mokestį 
ar galėtų būti iš bendruomenės išbrauktas. Kiekvienas 
lietuvis gali priklausyti bendruomenei, nežiūrint ar jis 
moka nario mokestį ar ne. Jeigu jis save skaito lietuviu. 

myli Lietuvą, tai savaime turėtų tapti lietuvių 
bendruomenės nariu. Lietuvių bendruomenė neturi 
teisės jokio lietuvio iš bendruomenės išmesti, nepriimti 
ar tikrinti jo lietuviškumą.

Kyla problema su Rytų kraštų bendruomenėmis. 
Dauguma jų, pav.Latvijos, sudaro draugijas. Draugijos 
yra organizacijos, kurios priima narius, pažeidusius 
drausmę gali pašalinti ir panašiai. Tų draugijų 
pirmininkai arba draugijų atstovai sudaro 
bendruomenės tarybą. Tai nėra teisinga pagal PLB 
įstatus. Tas pats yra ir Anglijoje. Anglijos lietuvių 
bendruomenės pareigas eina Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, kurią sudaro DBLS skyriai įvairiose 
krašto vietose. Tuo yra prasilenkiama su PLB 
konstitucija. Kaip PLB įsikūrė?

Pagal 1949 m. birželio 14 d. Vyriausio Išlaisvinimo 
Komiteto /VLIK’o/ paskelbtą Lietuvos Chartą, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė vienija visus už Lietuvos ribų 
gyvenančius lietuvius siekti dviejų tikslų: kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir valstybinės nepriklausomybės - 
laikinas tikslas - ir išlaikyti lietuvių tautos gyvybę, jos 
kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, valstybingumo 
idėją - nuolatinis tikslas. Lietuvių charta tapo 
programuojamu dokumentu svetur esančių lietuvių 
siekiams ir organizuotai veiklai pagrįsti. VLIK’as kartu 
priėmė ir paskelbė laikinuosius PLB santvarkos įstatus, 
kurie sudarė teisinį pagrindą bendruomenei kurtis ir 
tvarkytis. Iš įvairių atstovų sudarytas PLB seimas 1958 
m. Niujorke priėmė šią PLB konstituciją.

PLB sudaro atskirų kraštų ir valstybių lietuvių 
bendruomenės. Kas ketveri metai šaukiamas PLB sei
mas. PLB leidžia žurnalą “Pasaulio lietuvis’, kurį 
redaguoja PLB valdybes pirmininkas Bronius Nainys. 
Bendruomenės, ypač Rytų kraštuose tikėjosi didelės 
paramos iš Vakarų, bet dabar patys turi dirbti, jeigu nori 
išlikti lietuviais. Iš gautų lėšų, kurias tvarko PLB fondas, 
leidžiama “Lietuvos kovų ir kančių istorija”, kurios jau 
išėjo 6 tomai. PLB fondas, pelno nesiekianti organizaci
ja. Jo tikslas telkti lėšas ir remti PLB valdybos darbus ir 
projektus. Pareigūnai dirba savanoriškai, be atlyginimo.

Vilniuje veikia PLB atstovybė, kuri teikia informaciją 
ir išvykstantiems ir atvykstantiems į kraštą. Moralinis 
ryšis palaikomas su Rytų kraštų bendruomenėmis.

PLB seimo posėdžiai vyko nuo 8 vai. ryto ligi 8 vai. 
vakaro su pietų pertrauka. PLB valdybos pirmininku 
išrinktas Vytautas Kamantas.

Užbaigimui buvo suruoštas partizanų minėjimas, 
Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos renginiai ir 
koncertas, taip pat kelionė į Punską.

Aid. Podvoiskienė
Didž. Britanijos atstovė PLB seime

Naudingi adresai
Lietuvių Namai 17 Freeland Road, London W5 3HR. 
Tel./faksas 0181 8960355.
Lietuvių Sodyba Headley Park Club, Picketts Hill, 
Hants GU35 8TE. Tel. 01420 472810.
Lietuvių šv.Kazimiero bažnyčia 21 The Oval E2 9DT.
Tel.0171 7398735.
LR ambasada 84 Gloucester Place, London W1H 3HN. 
Tel. 0171 4866401/2, faksas 0171 4866403. Vizos 
išduodamos: 10am-1pm pirmadieniais-penktadieniais.
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Lietuva Vokietijos žiniasklaidoje
Kazys Baronas, Vokietija

Parodę vokiečių televizijoje mūsų sostinę bei Kuršių 
Neringą, Bavarijos televizijos stotis rugpjūčio 1 d. 25- 
ioms minutėms žiūrovus nukėlė Į Lietuvą bei Lenkiją, 
pavadindama programą “Kaip įdomios yra Vakarų 
investuotojams Lietuva ir Lenkija?” Filmuojami 
Rytprūsiai, šiandieninis Lenkijos atstatytas Dancigas, 
Marienburgo, Alenšteino (Olštyn) miestai. Į Lenkiją 
atvykęs bavarietis aiškina, kad jis investavęs pinigus į 
langų, durų ir baldų įmonę. Apyvarta siekianti virš 5 mlj. 
markių, o prekyba vyksta gerai. Kadangi darbo jėga 
pigi, tad ir gaminius galima parduoti žymiai pigiau, 
daugumoje Vokietijos ir Skandinavijos rinkose.

Žiema Gedimino mieste. Labai gera vokiečių kalba 
V. Stankevičius aiškina, kad “Drauda”, be savo 
tiesioginių pareigų daug pinigų investuoja į nekilnojamą 
turtą. Nufilmuotas naujas, aštuonių aukštų pastatas. 
Deja, jau kitoje gatvės pusėje stovi “laužas”. “Drauda” 
gaunanti labai daug įvairių sutarčių - kapitalas auga.

Radio stotis labai įdomiai įrengta, labai gražus 
aukštas pastatas. Viskas apdrausta “Draudoje”. 
Vokietis Naumann, važiuodamas aiškina, kad lietuviai 
darbšti tauta, drausminga, gerai išlavinta ir po 50-ies 
nelaisvės metų lietuviai tiki gražia ateitimi. “Drauda” 
įsteigta Leipcigo draudimo įstaigos iniciatyva.

Klaipėda, pats uostas, žvejų laivų įmonės. Ir čia 
vokiečiai investavę pinigus. Laukiama dar daugiau 
šviesesnių dienų, nors pastebima korupcija, stipri 
Mafijos veikla.

Vokietijos krašto apsaugos min. V.Ruche, š.m. 
rugpjūčio 3 d., pasikalbėjime su “Bild am Sonntag” žur
nalo redakioiiU illy y iAČ.Cj I hi. k/Liv V/i f
SAS (NATO) “balansas” bei nutarimai dėl naujų 
kandidatų paruošimo. “Tikras ir geras perspektyvas turi 
Baltiįos valstybės”, pasakęs vokietis.

Šveicarijos bankuose rastuose nuo nacių 

af \ LITHUANIAN AIRLINES
"*X / LONDON HEATHROW - VELNIUS 

1 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 0181759 7323
Fax 0181 745 7346

nukentėjusių sąrašuose, daugumoje žydų tautybės 
sąskaitose, rastos kelios įtrauktos sąskaitos, kurios 
priklausė aukštiems SS pareigūnams. Vokiškoje 
spaudoje minima SS karininko Karolio Jaegerio 
pavardė, apkaltinant jį 130 tūkst. Lietuvos žydų 
tautžudyste. Galų gale kaltinami Lietuvos okupantai, o 
ne lietuvių tauta, nes tikrumoje, šalia vokiečių, didžiausi 
žydų trėmimų rėmėjai buvę Lenkijos ir Prancūzijos 
policininkai.
Sportas

Pasaulinėse lengvosios atletikos pirmenybėse 
Graikijos sostinėje Lietuvos atstovė R.Nazarovienė 
septinkovėje laimėjo bronzos medalį, surinkdama 6566 
tšk. Auksas teko vokietei S.Braun - 6739 tšk. Ir sidabras 
D. Britanijos atletei Lewis - 6654 tšk.

Stebėjau varžybas “Eurosport” kanale ir paskutinėje 
rungtyje, 800 m. bėgime, “drebėjau”, kadangi į trečią 
vietą taikėsi lenkė Vlodarčik. Vokiečiai komentatoriai 
kiek delsė, kompiuteriuje skaičiuodami visų dalyvių 
taškus, galų gale pranešė linksmą naujieną, kad 
bronzos medalį laimėjo “Litauerin”. Po devynių varžybų 
200 valstybių tarpe Lietuva medalių skaičiumi buvo 14- 
ta, kartu su Baltarusija ir Bahamų sala. Įteikiant 
medalius, šalia Vokietijos, D.Britanijos ant stiebo 
plėvesavo ir Lietuvos vėliava. Mūsiškių apranga: tautinių 
spalvų treningas, ant pečių įrašas “Lietuva”. Vilčių j 
medalius turi disko metikas Kidykas bei šuolyje į aukštį 
N.Žilinskienė.

Tikrą “sąmyšį” Vokietijos futbole sukėlė Valdas 
Ivanauskas. Mat, Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas 
Hamburgo klubo buvo “parduotas” į aukščiausią 
Vokietijos futbolo lygą įkopusiam Volfsburgo klubui. 
Deja, Valdo žmonai nepatikęs miestas (volsvagenų 
gamybos centras) ir ji atsisakiusi jame gyventi. Įvyko 
šeimos krizė, bet žmona laimėjo ir Valdas, sulaužęs 
sutartį, pasirašė kitą su Austrijos Zalcburgu, kurie 
apmokėjo 100 tūkst. markių baudą. Šiuo metu 

B. Ivanauskienė yra Volfsburge nekenčiamiau- 
sia moteris, nes jų vienuolikė neteko stipraus 
puolėjo. Traineris paklausęs:’ Kur gimę tie 
Ivanauskai, New-Yorke?” Išgirdęs, kad 
Lietuvoje, atsakė ciniškai: ’’čia bent turi 
asfaltuotas gatves”. Valdas yra 30-ies metų, 
vedė būdamas šešiolikmetis, o žmona tik 
keturiolikos. Tačiau laukusi kūdikio. Augina 14 
metų dukrą ir 2-jų metų sūnų.

A.Sabonio šeima susilaikė dukros, nes 
dabar jau augina tris sūnus.

Hamburgo St. Paulio venuolikinę treniruoja 
E.Krautzun-Kriaučiūnas, o Berlyno Hertha 
klubo pirm, pareigas eina Zamaitat-Žemaitis.

Moterų dviračių lengtynėse Tiuringios 
penktą vietą laimėjo Jolanta Polikevičiūtė, o jos 
sesuo Rasa buvo septinta.

Atitaisymas
E.L.Nr.14 atspausdintame “Nelegalo” 

staipsnyje: ’’’Nelegalo’ mintys prieš Prezidento 
rinkimus’ įsipainiojo labai nemaloniu klaida. 
Kelis kartus yra paminėta p. A. Čeku olio
pavardė. Vietoje jos turi būti V.Čepaitis.

“Nelegalas” ir redaktorius p.A.Čekuolio 
besąlygiškai atsiprašo.
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4 Europos Lietuvis Nr. 16

e A+A Rimantas Šova
1932.12.7-1997.7.6.

Gimė Rimantas - Ričardas Šova Kaune, Kazimiero ir Elenos Šovų 
jaunesnysis sūnus. Gimė savo tėvynėje, tikėjosi dirbti ir gyventi jai, bet, deja, 
likimas lėmė kitaip.

Baigęs pradžios mokyklą, jis trumpai mokėsi Vytauto Didž. Gimnazijoje. 
Raudonajai armijai okupuojant Lietuvą, šeima pasitraukė j Vokietiją ir Rimantas 
ten mokėsi Braunšveigo ir Weltenstadto lietuvių gimnazijoje, o 1947 m. 
persikėlęs į Britaniją, mokėsi korespondenciniu būdu ir lankė vakarinius kursus, 
nes normaliai mokytis nebuvo sąlygų.

Dar jaunuolį sudomino jį britų aviacija, bet, kaip ne britas, neturėjo teisių 
pasinaudoti aukštesniu apmokymu.

Pamėgęs meną, kurį laiką dirbo keramikos tapytoju, o vis besimokydamas 
pradėjo dirbti Lyons maisto firmos laborantu. Paplitus elektrocheminių plokščių 
gamybai,įsijungė j Daval firmos vadovybę. O 1964 m. jau pats pradėjo gaminti 
plokštes, įsteigdamas firmą “Precision Circuits” - su savo broliu Eimučiu įsteigė 
Hayes /šalia Londono/ gamyklą. Kaip tik ten, kur pirmą kartą buvo panaudota 
elektroninė televizija. Gerai sekėsi, tai įsteigė gamyklas Bishop’s Stortford, 
Runcorn, Valijoje ir Belgijoje. Darbininkų skaičius jau siekė daugiau kaip 200. 
Jų firmos dirbo britų gynybai, Concord, EMI-scanners ir kitiems svarbiems 
Britanijos pramonės talkininkams. O Rimantas vis išradinėjo naujus cheminius 
procesus ir naudojo juos savo gamykloje. Elektronikoje pats pirmas buvo 
panaudojęs asmeninius kompiuterius precizinėje elektroninių plokščių 
gamyboje.

Tuo metu, kai jis dirbo, Britanijoje labai ėmė plisti ta naujoji technika, o jai 
nebuvo paruoštų, išmokslintų tos rūšies specialistų-darbininkų. R. ir E. Šovų 
įmonės priimdavo kaip tik tokius jaunuolius /jų tarpe ir lietuvius/ į savo gamyklas 
ir juos paruošdavo tai naujai technikai. Apgailėdamas Rimanto netektį, tokį 
dėkingumą išreiškė broliui Eimučiui, vienas iš jų buvusių mokinių-darbininkų.

Paplitus tokios technikos darbams, prasidėjus ekonominiams sunkumams 
Anglijoje ir Rytų ir Vakarų suartėjimui, sumažėjo gynybos užsakymai, pamažu jų 
rinka ėmė siaurėti, ir broli?! kurį laika pasiliko įmone tik Valijoje, bet 1992 m, ir ją 
teko uždaryti.

Rimantas Šova nuo pat mažens buvo veiklus ir išradingas. Priklausė 
skautams, šoko tautinius šokius, piešė paveikslus dar begyvendamas Hull- 
Alsager šeimų stovykloje, o suaugęs tuoj pat įsijungė į rimtą darbą. Teko eiti 
jam DBLS ir LNB direktoriaus pareigas. Entuziazmo lietuvybei turėjo daug. 
Įkuria jis su dr.St.Kuzminsku Tautinį Paramos fondą, kuris slapta, kad 
nepakenktų niekam, šelpė politinių kalinių ir tremtinių šeimas Lietuvoje. 
Norėdamas išjudinti lietuvišką jaunimą, jis su Aleksu Vilčinsku apvažinėjo 
beveik visą Britaniją, organizuodami jaunimą į DBLJS. Toji jų veikla yra aprašyta 
“Britanijos lietuviai” antroje knygoje. Kurį laiką mokė net lietuvių kalbos Lietuvių 
Namuose Londone /Ldb. Gdns./. Padėjo broliui paruošti skautų “Budėkime”.

Vedęs Broniaus ir Bronės Daunorų vyriausiąją dukrelę Dainorą, susilaukė 
sūnaus Andriaus, kurį abu išmokslino.

Kaip jo buvę draugai prisimena, buvo draugiškas, mėgo diskutuoti, 
paįvairindamas savo kalbas švelniu humoru. Buvo pilnas naujų idėjų, 
planų...deja...nepastebėtinai sunkiai susirgo, kol kas nepagydoma Parkinson 
liga, stropiai slaugomas mylimos žmonos Dainoros, sūnaus Andriaus, brolio 
Eimučio ir jo šeimos, kovojo nepasiduodamas, ištvermingai, nepamesdamas 
vilties nugalėti tą jį ištikusią nelaimę, bet išsikankinęs 15 metų, užmerkė savo 
akis amžinam poilsiui.

Eimutis pasakojo, kad Rimantas vis vylėsi aplankyti Lietuvą, su ilgesiu 
kalbėdavo apie gimtąsias vietas, apie savo močiutę, apie viską,kas trumpos 
vaikystės metais buvo gražaus, džiaugsmingo ir įspūdingo patirta. Gal ir dėl to 
plataus žalių miškų horizonto buvo pamėgęs Lietuvių Sodybą, kurios pašonėje, 
savo prašymu, susirado ir savo amžinąją, nors ir svetingą, bet vis tiek svetimos 
žemės kampelį Whitehill kapinėse.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir pagarbą Dainorai Šovienei, kuri, pati 
būdama labai silpnos sveikatos, su rūpesčiu ir meile slaugė ilgus metus savo 
Rimantą.

M.Baronienė

Dr. Ginto Šovos prisimini
mai, palydint dėdę Rimantą

Norėčiau tarti keletą žodžių 
ir pareikšti, kaip prisimenu 
žmogų, kuris buvo mano dėdė 
ir krikšto tėvas.

Lietuviams dažnai primeta
ma, kad jie yra glaudžiai susiję 
su gamta, ir šiuo atveju dėdė 
Rimantas nebuvo išimtis. Jam, 
kaip ir mūsų visai šeimynai, 
patikdavo dalyvauti grybavimo 
iškylose. Važiuodavome žaliuo
jančiais miškais, slėniais ir 
kalneliais, sustodami kas pora 
šimtų metrų, jei kas sušukdavo, 
kad pastebėjo kažką panašaus 
į tuos retus lietuviškus šau
nuolius - baravykus.

Mėgo jis ir žūklavimą. Ar tai 
įmerkdavo meškerę Sodybos 
ežerėlyje, ar gaudydavo lašišas 
Valijos upėse, ar sustodavo prie 
vandens, ar kalnuose pasigro
žėti vaizdu, gal įsidėmėti gamtą 
ir jos įvairenybes, o vėliau ir 
nutapyti ją.

Dėdė Rimas labai mylėjo 
savo gimtąjį kraštą. Jis daug 
darbo įdėjo išeivijos politinėje ir 
kultūrinėje veiktoje; mckė lietu
vių kalbą vyresnius. Labdaros 
veikloje ypač pasireiškė organi
zuodamas paramą ištremtiems 
Sibiro vergijon bei jų šeimoms.

Jam rūpėjo ir lietuviškas 
jaunimas. Daug laiko skyrė jo 
organizavimui bei lavinimui, o 
mes žaisdavome jo įrengtose 
krepšinio, tinklinio ir futbolo 
aikštelėse.

Aišku, paskutinieji metai 
nebuvo jam lengvi. Pavyzdžiui, 
jau ligoninėje jam buvo sunku 
kalbėti bei perduoti savo mintis, 
o slaugės kartais nepajėgdavo 
sužinoti, ko jis pageidautų 
pietums. Kartą aš joms 
pasakiau: “Jei turite obuolių 
pyrago, neklauskite ar jis nori 
jo, bet duokite kuo didžiausią 
gabalą”. Ir tuomet jo veidas 
nušvisdavo šypsena... o gal sau 
tyliai kikendavo. Tai rodė, kad jo 
unikalus humoras, kurį dažnai 
jis išreikšdavo, dar pilnai veikė - 
savo^ asmenybės neprarado.

Žinoma, buvo daug sunkių 
kelių praeita, bet taip pat 
pasiliko daug giedrių ir 
džiaugsmingų dienų, ir toks jis 
pasiliks mano atmintyje.
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Skautiškuoju keliu
‘Sodybos Aidai 

50-metų LSS Europos Rajono jubiliejaus 
vasaros stovykla, Lietuvių Sodyboje
Nuskambėjo ‘Lietuva Brangi’, užgeso paskutinio 

laužo liepsna. Rusenant žarijoms, svečiai, tėveliai, 
rėmėjai, skautai ir skautės atsisveikino su vasaros 
stovyklą Sodyboje. Su šia stovykla atšventėme 50 
metų lietuviško skautavimo sukaktį šiame krašte.

Liepos 26d. suvažiavo 70 stovyklautojų, didžioji 
dalis naujųjų lietuvių ateivių (busimieji skautai) nuo 5 
metų iki 15 m. amžiaus, prityrusių skautų ir žiupsnys 
senųjų vilkų. Nuo pat pirmos dienos, skautų kalnelyje 
skambėjo lietuviška kalba, dainos, vyravo 
jaunatviškas linksmumas.

Stovyklos viršininkas v.s. Steponas Vaitkevičius, 
pasveikino visus, su pagarba priėmė kun. J. 
Sakevičių ir svečią kun. Vytautą Brilių MIC, ką tik 
atvykusį iš Lietuvos viešnagėn pas Anglijos lietuvius. 
Taip pat pasveikino atvykusius skautininkus iš JAV, 
LSB Vyriausią Skautininką v.s.fil. Albiną Seką ir LSS 
Seserijos Vyriausią Skautininkę v.s.fil. Ritą Penčylienę, 
ir kitus svečius.

Brolijos atstovas s. Vincentas O’Brien daug 
rūpinosi brolijos tvarka stovykloje, o Seserijos atstovė 
ps Kristina Harmes, su talkininkėm darbavosi 
seserijos reikalais. Busimųjų skautų ‘Ateities’ 
stovykloje entuziaztiško darbo įdėjo Darius ir Rūta 
Furmonavičiai iš Nottinhghamo.

Virtuvės darbus nenuilstamai dirbo skautai 
veteranai (vilkai) Irena ir Algis Gerdžiūnai - 
numalšindami jaunus’ apetitus skaniais blynais, 
lietuviška sriuba, kugeliu ir net žagarėliais.

Reiškiame didelę padėką Sodybos vedėjams 
Povilui ir Birutei Dobrovolskiams, kurie padėjo 
stovyklos maisto tiekimui ir suteikė pagalbą ir kituose 
įvairiuose reikaluose.

Stovykloje vyko skautiška programa. Vaikai buvo 
užimti nuo ryto iki vakaro. Mokinosi kaip gyventi 
gamtoje, gerbti ją, klausyti savo skilties vado, kaip 
iškylauti, bendrauti su kitais. Mokėsi skautiškus 
įstatus, juos vykdyti, parodyti pagarbą vyresniesiems. 
Visi dirbo skilties pagrindais. Daugelis jaunimėlio 
nebuvo susipažinę su skautavimo principais, bet po 
keletą dienų priprato prie reikalaujamos tvarkos. 
Stovyklos pabaigoje susidarė draugovės didžio 
skautų kandidatų, kurie kitais metais prižadėjo atvykti 
į stovyklą tikrais skautais.

Trečiadienio vakare, žvakių liepsnelėms
mirgčiojant temstamčiame Sodybos sodelyje, 
išklausėme šv. Mišių, aukotų už mirusius skautus, 
tėvelius, rėmėjus, prisimindami jų darbus statant ir 
tęsiant skautišką ateitį šios Sodybos kalnelyje, šv. 
Mišias atnašavo kun. Vytautas Brilius MIC.

Savaitės programa buvo paįvairinta išvyka 
pajūrin, o penktadienio vakare suruošta visiems 
rėmėjams, tėveliams, vasarojantiems Sodyboje, 
jubiliejinė puota skautų kalnelyje, po kurios svečiai 
pasilinksmino smagia skautų suruožta programėle 
prie liepsnojančio laužo šalia vėliavų aikštės.

Ši stovykla atliko svarbų uždavinį: atidarė vartus į 
sekantį 50 metų skautiškai lietuvišką veiklą šiame 
krašte. Pastatėme tvirtą tiltą tarp naujųjų Lietuvos

5 
ateivių ir išeivijos jaunimo. Esame pirmieji, nes anot 
svečių iš JAV, dar to nėra sėkmingai padaryta jų 
skautų stovyklose.

Dėkojame dvasios vadams, ypatingai kun. A. 
Gerybai už malonų bendradarbiavimą su jaunais 
skautų vadais, vadijai iš JAV, Didž. Britanijos Lietuvos 
ambasadai, lietuviams ateiviams ir nenuilstantiems 
tėveliams už didele moralinę ir materialinę paramą 
šios stovyklos sėkmingumui. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame visiems DBLS skyriams, klubams ir 
pavieniems aukotojams už gausią finansinę paramą.

Užbaigimo iškilmėse šeštadienį atvyko ekskursija 
iš Londono lietuvių parapijos ir pavieniai svečiai. LR 
ambasados atstovai, atvykę pasveikino stovyklą su 
skaniais tortais. JAV vadija parūpino skautišką 
spaudą, suvenyrų, dovanų ir suteikė daug patarimų ir 
pagalbos naujiems būsimiems skautams. DBLS 
Centro valdybos atstovas ir skautininkas Jaras Alkis 
pasveikino visus ir palinkėjo sėkmės, o Europos 
Rajonas šios progos prisiminimui išdalino visiems 
jubiliejinį 50 metų ženklelį.

Smulkesnės žinios apie stovyklą bus paskelbtos 
“Budėkime” rugpjūčio pabaigoje.

Visuomet budime I
v.s. Vida Gasperienė
LSS Europos Rajono Vadė

Aukos jubiliejinei stovyklai
Prieš pat stovyklą buvo gautos sekančios aukos, 

už kurias LSS Europos Rajono sesės ir broliai yra 
nuorširdžiai dėkingi. Ačiū kad nepamirštate 
skautiškai lietuviškos veiklos ir ateities šiame krašte. 
Londono Pirmasis DBLS skvriųs £70: J. ir B. Černiai 
£20, kun.dr.J. Sakevičius £20, V.O’Brien £10,
S. Kasparas £5, Dirvonskis £2, Mackevičiai £2, J. 
Baublys £2, B. Butrimas £2, B.Narbutis £2,
J.Naskauskas £2, V.Miskevičius £1, A.lvanauskas £1,
S. Balčiūnas £1.
Nottinghamo DBLS skyrius £73: Skyriaus valdyba 
£20, kun. S. Matulis MIC £10, J.Damaševičius £5, 
M.Janulis £5, B. Gedzevičius £5, D.Gintas £5,
T. Gudliauskienė £5, A.Važgauskas £5, S.Pučinkienė 
£5, B.Čiudiškis £3, P.Grokauskas £2, V. Važgauskas 
£2, V. Bielevičius £1.
Wolverhamptono DBLS skyrius £45: A.lvanauskas £5, 
H.Bundonienė £5, G.Kaminskienė £5, J.Žaliauskas 
£5, B. Krikščiūnas £5, P.Han/vey £5, V. Kelmistraitis 
£5, V.Matiukas £2, A.Petkevičius £2, R.Milkamavičius 
£2, P.Juzekevičius £2, C. Price £2, 
Pavieniai aukojo: J. Kuliu kas iš Kirkby in Ashfield
£30, I.Timmins iš Coventry £10, J.Bardzil iš Woking 
£10, M. Kavalauskas iš Coventry £1. v.s J.Maslauskas 
iš Ashbourne £5.
Sveikatai sunegalavus, brolis Juozas negalėjo atvykti į 
stovyklą. Atsiuntė stovyklai sveikinimus, 
palinkėdamas visiems geros, smagios stovyklos. 
Linkime broliui Juozui greitai pasveikti ir neužilgo 
pasirodyti mūsų eilėse.
Aukos gautos iš Boltono DBLS skyriaus, Bradfordo 
klubo ir DBLS skyriaus, Mančesterio klubo ir DBLS 
skyriaus, Škotijos klubo, Stoke on Trent DBLS 
skyriaus bus paskelbtos sekančiame “Europos 
Lietuvyje” N r. 17.

LSS Europos Rajono Vadija
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Kova su biurokratais ir 
kyšininkais

Ateinanti rudenį Vyriausybė 
skelbs aršų karą biurokratijai ir kyši
ninkavimui, imsis tobulinti valstybės 
valdymą ir dar labiau kovoti su 
nusikalstamumu,- išeidamas vasa
ros poilsio pareiškė Ministras 
Pirmininkas Gediminas Vagnorius.

Ministrų kabinetas teigiamai 
vertina savo atsiektus rezultatus. 
Konservatoriai “nežada stebuklingai 
greito gyvenimo pagerėjimo, nors 
daug kas tuo tiki, bet garantuoja 
nuoseklų palaipsnį ekonominės 
padėties gerėjimą", sakė 
G.Vagnorius. Vienas esmingiausių 
darbų - rengtis deryboms su 
Europos sSąjunga. Premjeras 
pasidžiaugė, kad penkios ES 
valstybės jau tiosiogiai remia 
Lietuvos kandidatūrą.

Premjeras patikino, kad po 
atostogų bus imtasi grieštų 
priemonių su prastai dirbančiais 
valdiniu kais, ypač su kyšininkais ir 
biurakratais.

Kyšininkavimas, pasak
G.Vagnoriaus, kai kuriose įstaigose 
tapęs visiškai atviru.

Kad netektų piliečiams klaidžioti 
biurokratiniuose labirintuose, 
ketinama įvest? nc.ują iv-airių 
derinimų tvarką. Bus pakeisti 
korupciją skatinantys įstatymai. 
"Visi finansiniai santykiai turi būti 
vieši ir skaidrūs.

Vaistai i 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 į 
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 and A. Juras)

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

/atkelta iš 8 psl/
...Bernardas Brazdžionis
padarė platų pranešimą apie 
Lietuvos gyvenimą - jo gerąsias ir 
blogąsias puses, LR Seimo darbus, 
Seime vykstančius nesusiklausy- 
mus. Sakė, kad gyvenimas 
Lietuvoje gerėja, kviesdamas 
londoniškius tankiau lankytis 
Lietuvoje. Pasisakė, kad jis čia 
parapijos centre jaučiasi kaip 
Lietuvoje, ne Londone.

Petro Gražulio žodžiais, tokie 
centrai kaip šis yra lietuvybės 
išlaikymo ir visos lietuviškos veiklos 
bei susirinkimų centras iš bet kur 
atkeliaujančiam lietuviui.

Padėkojus svečiams už 
atsilankymą, buvo dar ilgokai 
pabendrauta karštoje dienoje prie 
šalto alaus.

Knituvės Kraštas

Vilniuje lankėsi Maskvos 
patriarchas

Vatikano radijo žiniomis 
šeštadienio rytą /26.7.97./ Vilniaus 
stačiatikių šv. Dvasios vienuolyno 
bažnyčioje, Lietuvos sostinėje 
besilankantis Maskvos patriarchas 
Aleksijus II vadovavo dviejų 
O-_J kdkO jų iiiuiCJii.iLii
Patriarcho vadovaujama iškilminga 
eucharistine liturgija buvo 
paminėtos trijų stačiatikų šventųjų 
Joano, Antonijaus ir Evstafijaus 

kanikinystės 650-osios metinės ir 
Šventosios Dvasios stačiatikių 
vienuolyno Vilniuje įkūrimo 400- 
osios metinės. Lietuvos katalikų 
Bažnyčiai iškilmėse atstovavo 
Vilniaus arkivyskupas Audrius 
Bačkis su augziliarais vyskupu 
Juozu Tunaičiu ir vyskupu Jonu 
Boruta, o taip pat Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas.

Po Mišių vienuolyno bažnyčioje 
patriarchas Aleksijus ir 
arkivyskupas Audrys Bačkis 
susitiko prie Aušros vartų 
Gailestingumo Motinos paveikslo ir 
iš koplyčios kreipėsi į Lietuvos 
gyventojus.

Aušros vartų gatvėje, priešais 
šventovę buvo susirinkę keli šimtai 
žmonių.

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.
ivuttinghame - Židinyje 16 Hound 
Road, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, tel. 0115 9821892, 
pamaldos šiokiadieniais 8 vai. ryte, 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge gate. 

* * * *
DBLS išleista ir K.Barėno 

redaguota knyga 
BRITANIJOS LIETUVIAI 

1974-1994 
jau galima nusipirkti 

Lietuvių namuose 
17 Freeland Road 
London W5 3HR 

Telefonas 0181 896 0355
Knyga 408 psl., kietais viršeliais su 

aplanku.
Joje daug informacijos ir nuotraukų. 

Tai yra paminklas tiems, kurie 
gyveno ir dirbo visuomenės labui, 

kaip pavyzdys ateinančioms 
kartoms.

Tai yra žinynas, kuriuo mokslininkai 
ir susidomėję galės pasinaudoti.

Kaina: £12.00 
Paštas ir įpakavimas: £ 4.50
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Laiškai
Gerb. p. Redaktoriau,
Grįžau iš šių metų suvažiavimo 

arti ašarų. Tai buvo atstumiantis, 
graudinantis spektaklis, kuris neturi 
pasikartoti. Mums visiem turėtų būti 
gėda. Prie ko esame priėję, kad 
mūsų ir šiaip maža bendruomenė 
susiskaldę j tokius aštrius priešus ? 
Negaliu atsisakyti minties, kad tos 
rietenos susietos su pinigais. Tiesiai 
tariant, su mūsų bendruomenės 
sunkiai sukauptu turtu - lietuvių 
namais, sodyba. Sena lietuviška 
patarlė sako: “už pinigus ir velnias 
kazoką šoka”. Nebūtų to turto, 
nebūtų ir tų ambicijų, kurios mus 
privedė prie tokios tragedijos

Bet tas turtas yra ir mums 
visiems pridera dėti visas 
pastangas jį taip tvarkyti, kad 
galėtume tęsti DBLS veiklą ne tik 
dabar,- bet ir per sekantį šimtmetį.

Linkiu naujai valdybai sandoriai, 
efektyviai dirbti, siekiant sutaikyti, 
atnaujinti mūsų bendruomenę.

Susirinkime p.A.Vilčinskas 
mums priminė, kad DBLS turėtų 
būti visu lietuvių organizacija - ir 
senųjų ir naujai atvykusių. Aš jam 
pilnai pritariu. Kad ir yra skyrių, 
kurie nenori priimti kai kurių 
asmenų, jie, būdami lietuviai, turėtų 
turėt:? teisę priklausyti pačiai 
Sąjungai.

Per susirinkimą pastebėjau, kad 
daugybė ginčų iškilo dėl narių 
sąrašų/mandatų. Pasiūlyčiau naujai 
valdybai pirmų pirmiausiai per 
ateinančius metus sudaryti naują, 
tikslu narių sąrašą, o, po to, 
sekančių metų rinkimus vesti 
įprasta demokratine britų tvarka: 
išsiųsti kiekvienam registruotam 
nariui iš anksto slaptą balsavimo 
lapelį, kuris būtų grąžinamas į 
nustatytą bepartinę rinkimų 
komisiją arba perduotas įgaliotam 
atstovui. Gal šiuo būdu 
išvengtumėm didesnės dalies 
problemų, iškilusių buvusio 
suvažiavimo metu.

Lauksiu atsiliepimo j mano 
pasiūlymus iš DBLS narių ir 
“Europos Lietuvio” skaitytojų.

Su pagarba
Jonė Brazauskaitė - Ashbourne♦ ★ *
Apie rezoliucijas, protestus ir 

nepotizmą
DBLS-LNB Centro valdyba 

nepristatė mano siūlytų rezoliucijų, 
bet savo baigiamojoje kalboje 

Suvažiavimui pirmininkavęs Jonas 
Zokas pareiškė, kad Barėnienės 
siūlymas, kad visas mūsų 
sukauptas visuomeninis turtas 
pereitų Lietuvai ir lietuvybei, yra 
protingas siūlymas. Ir prašė, kad 
naujoji Centro valdyba paruoštų 
testamentinį planelį, kuriomis 
teisinėmis sąlygomis ir nuo kada tai 
būtų galima padaryti taip, kad tas 
visas turtas vis tiek tarnautų 
lietuvybės išlaikymui. Tai padaryti 
įpareigota naujoji Centro valdyba. 
To mes ir lauksime.

Kai dėl Čičinsko /E.L.Nr. 13/, tai 
Lietuva turėjo tokį vieną, o mes 
suvažiavime - daug. Protestuo
jančių, patenkintų ir nepatenkintų 
buvo. Aš taip pat pareiškiau 
protestą, kad “E.L.” redaktorius per 
patį suvažiavimą išėjo, nors jo 
pareiga būtų klausytis ir bešališkai 
aprašyti suvažiavimo eigą. Gal jis 
paliko įpėdinį?

Antras protestas - tai kad j 
naują Centro valdybą pateko 
giminė - šeima. Tai yra nepotizmo 
pavojus bendrovei. O nepotizmo 
/giminių mylėjimo/ mums tikrai 
nereikia. K.Tamošiūnas mane 
patikino, kad šiuo atveju nepotizmo 
pavojaus nėra, bet aš vis tiek 
laikaus te paties principo. O ir 
“Naujos komandos” tarp plačiai 
skelbtų ir garsintų kandidatų į 
direktorius taip pat buvo šeimos - 
giminės sudėtis, Jau septynias
dešimtaisiais metais apie 
nepotizmo pavojų bendrovei buvo 
svarstoma suvažiavimuose ir 
rašoma “E.L.”. Po 20 metų jau prie 
to einama.

S.Kasparui “E.L.” Nr.14/ už 
pastabą dėl viešo balsavimo - 
dėkoju, nors jis ir pasisakė labai jau 
ornamentuotu žodynu.

O, tiesa, vos neužmiršau, 
‘Ištikimo “E.L.” skaitytojo’ rašinys 
nieko bendro neturi su mano 
rezoliucijomis. Tai taip ir palieku.

M.Barėnienė
Laiškas iš Lietuvos

Miela redakcija, mieli tautiečiai, 
Mes vilniečiai, konstruktoriai, 
išradėjai Jokūbas Lazdunskis ir 
Reimundas Pakalniškis sukūrėme ir 
užpatentavome naujo tipo dviratį su 
papildoma rankine pavara.

Naujasis dviratis daug 
tobulesnis už paprastą ir turi didelį 
pranašumą. Važiuojant paprastu 
dviračiu dirba tik kojos, su naujuoju 
galima važiuoti dirbant tik kojomis ir 

rankomis kartu arba atskirai. Yra 
daug lengviau važiuoti. Rankų 
judesiai primena irklavimą 
mankštinasi visi kūno raumenys.

Važiavimas, ypač užmiestyje 
teikia didelį malonumą: tai sveikatos 
ir jaunystės eleksyras bet kokio 
amžiaus žmonėms. Naujo dviračio 
gamyba nesudėtinga ir jo kaina 
kaip paprasto dviračio. Kad jį 
realizuoti reikia reklamos. Reklama 
tai lėšos, kurių, deja, neturime.

Lazdunskis 90-ies metų 
pensininkas, o Pakalniškis dirba 
įmonėje, kuri jau metai nemoka 
atlyginimų (vienas darbininkas 
nusižudė). Prašome mums padėti. 
Mums reikalingas rėmėjas. Gal jūs 
sukursite su mumis bendrovę. 
Lietuvoje dviračiai ir darbo jėga pigi 
(dviračio kaina 130 dolerių). Arba 
surasite mums kompanioną. 
Platindami naująjį dviratį užsienyje 
išgarsinsime Lietuvą, sukursme 
darbo vietas ir bus abipusio pelnas, 
nes, be abejo, naujasis dviratis 
paplis visame pasaulyje. Labai 
prašome išspausdinti mūsų laišką. 
Kaip premiją išsiųsime naujojo tipo 
dviratį.

Važiuojant juo ir būdami 
šimtamečiai, liksite sveiki ir žvalūs. 
Pridedame strainsni “Lietuvos 
aide”. J. Lazdunskis, Klinikų 11-8, 
2055 Vilnius. Lietuva.

MANČESTERIS
VALSTYBĖS DIENOS MINĖJIMAS
Liepos 26 d. DBLS skyrius ir 

MLSoc. Klubas surengė pirmą kartą 
Mančesteryje Valstybės dienos 
minėjimą. Dalyvavo vietos ir 
apylinkės tautiečiai.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
skyriaus ir klubo pirmininkas 
A.Podvoiskis.

Apie Lietuvos vastybės 
atsiradimą, nuo pradžios iki šių 
dienų, vaizdžiai ir sklandžiai nusakė 
Ant.Bruzgys, nenaudodamas jokių 
užrašų. Tai retas dalykas. Paskaita 
patiko visiems.

Minėjimo dalyje A.Podvoiskis 
paskaitė B. Brazdžionio eilėraštį 
“Mano protėvių žemė".

Minėjimą užbaigtas sugiedant 
Lietuvos Himną. Po to buvo 
pasivaišinta ir nuoširdžiai 
pasižmonėta. Ta pačia proga buvo 
atšvęstas Onos Ramonienės
vardadienis, kuris išpuolė tą pačią 
dieną.

A. P-kis
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Lietuvių kronika
NAUJOS VALDYBOS

Naujai išrinkta DBLS Centro valdyba 
ir Lietuvių - Namų Bendrovės 
Direktorių valdyba rugpjūčio 3 d. 
Įvykusiame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:
DBLS Centro valdyba
Pirmininkas - J.Alkis 
vicepirmininkas - K.Tamošiūnas 
sekretorius - K.Tamošiūnas 
2-ras sekretorius - A. Motuzą 
iždininkas - J.Millar 
organizaciniai reikalai - E.Šova 
kultūriniai reikalai - J.Levinskas 
jaunimo reikalai - J.Snabaitytė

DBLS Centro vaidyba 
★ ★ ★ ■*•

Lietuviu namu b-vės Direktorių 
valdyba
Pirmininkas - K.Tamošiūnas 
vicepirmininkas - J.Alkis 
sekretoriai - Ė.Šova/J.Snabaitytė 
Lietuvių narnų direktorius - K. lamo- 
šiūnas
Sodybos direktorius - J.Millar 
finansų direktorius - J.Alkis 
‘Europos Lietuvio” direktorius - 
J.Levinskas.
LNB-vės Direktorių valdyba

(pasirašė) K.Tamošiūnas

Londone ir pavėlavo į pamaldų 
pradžią, kuriose “Rytas” turėjo 
giedoti. Tad, po pamaldų “Rytas” 
bažnyčioje davė pilną koncertą, 
sugiedodami bažnytines giesmes 
lotynų, lietuvių kalbomis, visą eilę 
lietuviškų patriotinių dainų. Iš viso 
keturiolika kūrinių. Koncertas 

. užbaigtas Tautos Himnu. Koncert
meisterė ir choro solistė Asta 
Rauduvaitė. Choromeisterė Jane 
Kablienė.

Po koncerto parapijos menėje 
parapijos Tarybos moterys choris
tus vaišino užkandžiais, o šv.Kazi
miero klubas šaltais gėrimais. Po 
poros valandų viešnagės parapijoje, 
choras savo turistiniu autobusu 
išvyko pasižvalgyti po Anglijos 
turistines vietoves. Praeitais metais 
šis berniukų choras “Rytas”, 
lankydamas Romą. šv.Tėvo 
audiencijoje jam giedojo lietuviškas 
giesmes ir dainas.

Ačiū Ryto” choro vadovybei bei 
jauniesiems choristams už puikų 
koncertą
Lietuvių dainius poetas 
Bernardas Brazdžionis

Sekmadienį, liepos mėn. 20 d. 
Londono lietuviškoji parapija 

pergyveno džiaugsmingą Įvykį, 
turėdami savo tarpe Lietuvos dainių 
poetą Bernardą Brazdžioni ir malo
nią ponią Aldoną Brazdžionienę.

Brazdžioniai apsistojo Lietuvos 
ambasadoje. Į parapijos centrą ir 
pamaldas juos atlydėjo generalinis 
konsulas A.Misevičius su ponia ir 
ambasados kanceliarijos vedėja 
Imsrė Sabaliūnaitė. Po pamaldų 
parapijos menėje su dainium poetu 
Bernardu ir jo gyvenimo drauge 
ponia Aldona gausiai susirinkusius 
londoniškius, kurių buvo daugiau 
nei 100, supažindino S.Kasparas.

Dainius perskaitė savo poezijos 
kūrinių, o daugeliui susirinkusiu jau
nų padeklamavo Vyties Nemunėlio 
eilėraštį “Vištytė”. Pasveikinta su 
praėjusiu gimtadieniu sudainuojant 
“Ilgiausiu metu’...sušukta Valio! 
Londoniškiai lieka labai dėkingi 
poetui Bernardui ir poniai Aldonai 
už atsilankymą parapijos centre.

Be to. parapijos centre buvo 
apsistojęs Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, atstovaujantis Krikš
čionių demokratų partiją. Petras 
Gražulis.

Jis, po poeto Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių rečitalio.

/nukelta i 7 psl/
LONDONO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Liepos mėn. 11 dieną atvyko 
kelioms savaitėms ku n. d r. Vytautas 
Brilius MIC, dabartiniu laiku einąs 
Lietuvos Marijonų Kongregacijos 
Provinciolo pareigas, susipažinti su 
Londono lietuviška parapija, kurią 
aptarnauja Marijonai Tėvai, ir kartu 
susipažinti su pačiu Londonu. Be 
to. lankėsi Tėvų Marijonų 
vadovaujamame Nottinghamo 
Židinyje.

Vilniaus Berniukų 
choras “Rytas”

Sekmadienį, Liepos mėn. 13 d. 
Londono lietuviškoje parapijoje 
apsilankė Vilniaus berniukų choras 
“Rytas”. Vykstant į parapijos centrą 
jų autobusas pasiklydo didžiuliame

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines

from Heathrow
(price reduction for pensioners. 6 months
valid ticket with free return date change)

Austrian Airlines
SAS

from Manchester/Newcastle
from Glasgow
all above prices do not include Departure Tax
or Travel insurance (not compulsory)

For futher information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd.

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel. 01473 828855 Fax: 01473 828866

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00
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