
Politinėje veikloje buvo organizuo
jami protestai ir eisenos prieš oku
pantą Lietuvoje, įsteigtas Tautinės 
Paramos Fondas pagelbėti tremtinių 
šeimoms. Pati didžiausia politinė 
veikla išvystyta prasidėjus Lietuvos 
atgimimui, ypač kai jaunutei Lietu
vos nepriklausomybei bei jos Vyri
ausybei grėsė sunaikinimo pavojus.

Tai kas buvo atlikta Britanijoje 
jokiu būdu nebūtume galėję įgyvend
inti jei nebūtų buvę DBLS, jos bazės 
bei galimybės pasinaudoti jos organi
zacine struktūra bei jos įrenginiais.

Minėdami šį auksinį DBLS veiklos 
jubiliejų reiškiame padėką visiems 
prisidėjusiems prie sėkmingos DBLS 
veiklos ir didžiuojamės jų atliktais 
darbais, o ateičiai semsimės stiprybės 
iš praeities.

ELR

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
1944 metų vasarą Sovietinės armijos antrą kartą veržėsi 
okupuoti Lietuvos. Nuo šio ‘raudonojo tvano’ į vakarus 
traukėsi tūkstančiai lietuvių, kiti dar buvo priverstinai 
išvežami darbams į Vokietiją kasti apkasų ir panašiai. 
Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, pasitraukusieji 
nenorėjo grįžti į savo išsvajotą gimtąjį kraštą, kur jau buvo 
įgyvendinamas ‘socializmo rojus’.

1947 metais Vakarų valstybės atidarė ‘dipukams’ duris. 
Pasinaudodami Europos Savanorių Darbininkų projektu, 
į Britaniją pradėjo plaukti lietuviai ir tais metais atvyko jų 
keli tūkstančiai: dirbti žemės ūkyje, kasyklose, tekstilėje ir 
sunkiojoje pramonėje. Nors jie buvo apgyvenami vadina
muosiuose hosteliuose, kur jų telkinys sudarė jiems geras 
sąlygas tautiškai išsilaikyti, bet tarp tų lietuviškų salelių 
neturėta bendro organizacinio ryšio.

Pastebėję tuos trūkumus, bei skatinami VLIKo ir kitų, 
keli asmenys pradėjo šį reikalą judinti. 1947 m. liepos 2 d. 
jie surengė pasitarimą Londone, ir jame įsteigta Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga.

Ateivių tarpe vyravo didelis nuošimtis asmenų su aukštu 
išsilavinimu. Tas padėjo išvystyti veiklią organizaciją, kuri 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje atstovauja Britanijos 
lietuvių bendruomenei. Ji įsteigė Lietuvių Namų Ben
drovę ir per pastarąją nusipirko Lietuvių Namus Londone 
ir Sodybą Hampshire, įsteigė spaustuvę, Nidos Knygų 
Klubą, leidžia laikraštį ‘Europos Lietuvis’. DBLS išvystė 
sparčią visuomeninę veikla, organizavo jaunimą, 
minėjimus, sąskrydžius. Pasaulio lietuvių mąstu čia buvo 
rengiamos Europos Lietuvių Studijų Savaitės, seminarai, 
kongresai, seimai.

Kun. V. Bilius šventina naujus Lietuvių Namus Londone
Nuotrauka G. Šovos
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DBLS 49-tas Visuotinis suvažiavimas
1997 m. Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Visuotinis su
važiavimas įvyko liepos 19-20 d.d. Kilniuosius svečius, garbės 
narius, skyrių atstovus, organizacijų atstovus ir DBLS narius į 
naujai įsigytus Lietuvių Namus Londone sutelkė karštas tikėji
mas išgirsti gabius teisinius samprotavimus ir rimtus praktiškus 
projektus. O, jei pasisektų dar koks žadėtas perversmas - tai 
tikrai paįvairintų nusistovėjusį mūsų gyvenimą...

Įprasta tvarka suvažiavimą atidarė ir susirinkusius sveikino 
DBLS Centro Valdybos pirm. J. Alkis. Visuotiniam suvažiav
imui pirmininkauti jis pasiūlė garbės narį J. Zoką, o sekretori
auti DBLS Tarybos sekretorę A. Podvoiskienę. Suvažiavimas 
vienbalsiai pritarė.

Perėmęs suvažiavimo pirmininkavimą, J. Zokas padėkojo už 
pasitikėjimą, ir pakvietė Lietuvos ambasadorių Britanijai J. 
Paleckį tarti sveikinimo žodį. Ambasadorius pareiškė, 
kad jam malonu dalyvauti šiame ypatingame suvažiavime, 
kuriuo DBLS naujuose Lietuvių Namuose švenčia savo 50 m. 
veiklos jubiliejų. Sakė jis, kad per tą laiką DBLS išugdė daug 
patriotų. Nors Lietuvoje pastebime daug blogų dalykų, bet ne 
viskas bloga. Jei klaustumei ko reikia Lietuvai?. - sakyčiau: 
tolerancijos, viens kito supratimo. Bet yra ir gerų dalykų. Nese
niai Madride priimtas dokumentas, kuriuo Lietuva, Latvija ir 
Estija tampa potencialiomis NATO narėmis. Prie to daug 
prisidėjo Amerikos ir Britanijos lietuviai, - baigė ambasadorius.

Suvažiavimas išsirinko Sveikinimų komisiją: H. Gasperas, I. 
Timmins ir Z. Juras. Komisija įpareigota suredaguoti suvažiav
imo sveikinimus įvairioms lietuviškoms institucijoms, ir 
pabaigoje suvažiavimo pateikti juos priėmimui.

Suvažiavimą raštu sveikino P. B. Varkala, kun. Stp. Matulis, 
A. Pranskūnas, J. Bendorius. Tenka pastebėti, kad P. B. Varkala 
prie savo sveikinimo prijungė ir rezoliuciją, kas neatitiko nei 
darbotvarkei, nei nebuvo teisiškai legalu. Pradžioje buvo per
skaitytas tik jo sveikinimas, bet kai kuriems dalyviams jau buvo 
išplatintos jo rašto kopijos, ir jie pareikalavo, kad visas raštas 
būtų perskaitytas. Pirmininkas sutiko, bet tuo mostu atsidarė 
durys ir kitiems panašiems sveikinimams. Teko perskaityti ir A. 
Pranskūno (jis buvo išvykęs į Lietuvą) sveikinimą, kuris ne
abejotinai buvo priešingas P. B. Varkalos siūlymams. Abu gar
bės nariai jau iškilmingoje suvažiavimo dalyje nukreipė dalyvius 
į skirtingų požiūrių blokus.

Šioje vietoje, pasisakymus iš auditorijos pradėjęs monopo
lizuoti S. Kasparas, pagrasino pirmininkaujantį atstatydinimu iš 
pareigų!

DBLS Centro Valdyba ruošia

Folklorinį Koncertą

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

Trečiadienį, rugsėjo 10 d. 19.00 vai.

Programą atliks Kauno folklorinis ansamblis

Truputį aprimus, sekė pagerbimai. 1944 m. suformuota 
Tėvynės apsaugos rinktinė yra atgaivinta Lietuvoje. Paskutini
ame jos kovos mūšyje su sovietų armija žuvo virš 100 karių. 
Rinktinė yra išleidusi pagerbimo ženklus, kuriuos J. Alkis 
atvežęs iš Lietuvos, įteikė dviems Britanijoje gyvenantiems to 
dalinio kariams: B. Butrimui ir B. Narbučiui.

Mandatų komisijos pirmininkas J. Cernis pranešė, kad suvaži
avime dalyvauja 22 atstovai iš 16 skyrių ir reprezentuoja 707 
narius. Taip pat dalyvauja 5 Centro Valdybos nariai, 4 Tarybos ir 
1 garbės narys.

Čia pat kilo ginčai dėl kvorumo, Centrinio skyriaus, Londono 
I skyriaus, Sodybos skyriaus, Rochdalės atstovo, peticionierių 
teisių.

Sąryšy su DBLS naryste pasakyta, kad to pasėkoj iškeltos 
peticijos, nebeužtenka laikytis nerašytų tradicijų. DBLS esant 
užregistruotai bendrovei, būtina prisilaikyti ir bendrovių įs
tatymų. Metų bėgyje skyriams buvo kelis kartus apie tai prim
inta, duotos pilnos instrukcijos kas reikalinga padaryti ir jie buvo 
raginami laiku sutvarkyti savo narių sąrašus.

A. Motuzą dėl Rochdalės skyriaus atstovavimo buvo priver
stas šitaip pasisakyti: ‘Kiekvienas DBLS skyrius turi teisę būti 
atstovaujamas suvažiavime. Tą teisę turi ir Rochdalės skyrius. 
Aš pristačiau to skyriaus įgaliojimo raštą (perskaitytas). Aš esu 
nepaprastai nustebintas, kad kai kurie šio suvažiavimo dalyviai 
drįsta tą teisę man paneigti’. Suvažiavimas pasisakė Rochdalės 
skyriaus naudai.

Visa tai vyko įkaitusioje atmosferoje, beveik nekreipiant 
dėmesio į pirmininkaujantį, kalbant vieniems ir šūkaujant ki
tiems. Dėl tvarkos įsiterpė J. Alkis: ‘Neseniai grįžau iš Lietuvos, 
kur dalyvavau PLB Seime. Mūsų organizacija yra pagrįsta PLB 
įstatais. PLB Seime buvo leidžiama kalbėti tik atstovams. Mes, 
čia, irgi turėtume pasekti PLB pavyzdžiu - pirmenybė kalbėti turi 
būti suteikta atstovams’.

Suvažiavimas buvo informuotas, kad Sodybos skyriaus pirmas 
metinis susirinkimas pirmininkavusio buvo anuliuotas. 
Nepatenkinti tokiu sprendimu 5 asmenys apeliavo į Britų 
aukštąjį teismą su peticija, aplenkdami CV ir Visuotinį suvažiav
imą - nelaukdami jų nutarimo. Po to Sodybos skyrius sušaukė 
antrą metinį susirinkimą ir teisėtai išsirinko naują valdybą bei 
atstovus į visuotinį suvažiavimą. Tas antras susirinkimas praėjo 
ramiai ir buvo atliktas demokratiškai, ir nebuvo peticionierių 
oficialiai apeliuotas į teismą.

Pagaliau Nominacijų ir mandatų komisijos narė B. Levin- 
skienė pranešė, kad komisijos dauguma priėmė A. Motūzos 
įgaliojimus. Suvažiavimas balsavo dėl Nominacijų ir mandatų 
komisijos pranešimo priėmimo. Rezultatas: 16 priėmė, 1 susi
laikė.

Suvažiavimo darbotvarkė priimta vienbalsiai.
CV atspausdinus ir išdalinus dalyviams 48-to suvažiavimo 

protokolą, jis buvo priimtas be skaitymo.
CV pirmininkas J. Alkis savo pranešime atkreipė visų dėmesį, 

kad ambasadorius išėjo nepastebėtas. Tai suvažiavimo elgesio 
atspindys. Pirmininkas pakartojo, kad dalyvavo PLB Seime Vil
niuje, kur naujuoju PLB pirmininku išrinktas V. Kamantas. 
Priminė, kad negalima pateisinti žmonių, kurie, neatsiklausę 
skyrių valdybų, jų narius ‘perveda’ į kitą skyrių. Jis papeikė 
peticionierius, kad jie nepasinaudoję esamomis DBLS instituci
jomis (CV ir Visuotiniu suvažiavimu) ėmėsi teismo eigos. Jis 
kreipėsi į visus eiti ir dirbti DBLS labui.

Tarybos pirmininkas Z. Juras savo pranešime kritiką taikė 
daugiausia Valdybai. Sakė, kad negalėjo būti glaudaus ben
dradarbiavimo. Kiek Taryba siūlė pakeitimų, Valdyba jais 
nepasinaudojo. ‘Kaip Valdyba galėjo nuspręsti kur ir už kiek 
pirkti naujus namus? Ar Jūs, ponia (kreipėsi į kažkokią ponią), 
didžiuojatės tokiais namais (gestikuliavo į naujus Lietuvių Na
mus)?’ Pasklido gausus skandavimas: ‘Taip, taip!’.

Tuometinis ‘Europos Lietuvio’ redaktorius H. Gasperas pa
sisakė, kad pranešimo neturįs. Dėl ‘EL’ apyskaitų patikslinta, 
kad metuose parodytas nuostolis, nes į jį įeina ypač nuostolingas

2



2 mėn. laikotarpis, kurio metu ‘EL’ buvo leidžiamas Lietu
voje .

Nottinghamo skyriaus vardu kalbėjo V. Gasperienė. 
Sakėsi, kad skyriuose reikia pateikti įdomesnės veiklos, 
pravesti naujų narių verbavimus.

Derby skyriaus pranešimą padarė Juozas Maslauskas. 
Nurodė, kad Derbio skyriaus veikla visuomet yra spausdi
nama 'EL’, bet čia verta paminėti ypatingi minėjimai: 
Vasario 16 buvo suorganizuota plačiu mastu, ir virš Derby 
miesto rotušės iškelta Lietuvos vėliava. Birželio mėn. 
atšvęstas 50 metų DBLS jubiliejus. Kas mėnesį Derbį 
aplanko kun. Stp. Matulis ir atnašauja šv. Mišias.

Kalbėdamas Centrinio skyriaus vardu, K. Tamošiūnas 
pabrėžė, kad didelė dalis mūsų jaunimo nesijungia į skyrių 
veiklą, nes jie nori eiti tik į Centro Valdybą. Jo nuomone į 
Sąjungą reikia priimti ir naujus atvykėlius iš Lietuvos.

Londono I skyriaus vardu kalbėjo J. Černis. Vietoj skyri
aus veiklos pranešimo (pagal darbotvarkę), jis pareiškė 
asmenišką neapykantą vienam Centro Valdybos nariui. 
Dar paminėjo, kad rytų Londone yra apie 1000 naujų 
ateivių iš Lietuvos (?).

Stoke on Trento skyriaus atstovas V. Miškinis paste
bėjo, kad jo skyriuje dingsta nariai, bet nežino kur!

Skautų organizaciją reprezentavo V. Gasperienė. Ji 
padėkojo už paramą ir sveikinimus vasaros stovyklai. 
Sakėsi, kad stovykloje statomas skautiškas tiltas tarp Li
etuvos ir išeivijos skautų, o skautai yra vienintelė 
(jaunimo) organizacija, kuri pastoviai tęsia savo veiklą.

D. Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos vardu 
pranešimą padarė A. Gasperas ir R. O’Brien. 1996 m. 
rugsėjo mėn. išrinktas jų naujas komitetas. Dalyvauja IX 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Bostone, JAV, kurio 
raportą žadėjo perduoti 'EL’. Sakėsi surinkę pinigų. Lei
džia ‘Lynes’, kurį redaguoja ir spausdina V. Gasperienė. 
Didžiausia problema jiems yra mažas jų organizacijos 
narių skaičius. Žada sudaryti futbolo komandą ir pasiųsti 
ją žaisti Lietuvon.

Abu DBLJS atstovai, peticionieriai, dar bandė paveikti 
suvažiavusių nuomones savo naudai dėl jų pateiktos teis
mui peticijos. Pagal Britų įstatymus tokie pasisakymai 
teismo reikalais yra neleistini (sub-judice) ir suvažiavimas 
turėjo tuodu atstovu sutramdyti.

Tautinės Paramos Fondo pirm. Z. Juras pranešimo 
nepristatė, tik paminėjo, kad šiais metais siuntinių 
neišsiųsta.

Revizijos komisijos pirm. S. Kasparas pastebėjo, kad kai 
knygvedyba buvo perimta iš vienos valdybos į kitą, joje 
susidarė neaiškumų. Įvelta klaida: £300 čekis išrašytas 
DBLS vardu, o turėjo būti LNB. Tas bus atitaisyta. Prieš 
suvažiavimą patikrinę skyrių narių sąrašus, užregistruotus 
vasario mėn., rado dar neišbrauktas kelių mirusių narių 
pavardes.

Tai vėl parodo skyrių valdybų atsakomybę kuo anksčiau 
pranešti CV apie pasikeitimus skyrių narių sąrašuose.

Diskusijose dėl pranešimų pasisakė: V. O’Brien, V. 
Gedmintas, A. Klimas, J. Millar-Juozapavičius, J. Ash
bourne ir kt. Pimininkavęs J. Zokas mėgino leisti visiems 
pasisakyti, bet ši demokratija pradėjo virsti licenzija: kuo 
daugiau triukšmausi, tuo daugiau tavęs klausys...

DBLS CV pristatė suvažiavimui savo rezoliucijas: 1. 
Suvažiavimas nutaria neleisti parduoti, perleisti ar kitaip 
pervesti Lietuvių Namų Bendrovės akcijas, kurios yra 
perrašytos Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai. 2.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos direktoriai negali 
tuo pačiu metu būti DBLS tarnautojais. (DBLS veikia kaip 
pelno nedaranti bendrovė, o jos direktoriai algų negauna).

Visos kitos rezoliucijos, nors buvo autorių savavališkai 
paskelbtos ‘EL’, neatitiko valstybiniams bendrovių įstaty
mams arba DBLS įstatams, todėl suvažiavimui negalėjo 
būti pateiktos. Šioje vietoje ‘naujos komandos’ (tai grupė 
asmenų, kurie pasisiūlė perimti visą Centro Valdybos sąstatą) 
šalininkai, su V. Juras-Watson priekyje lyg jų kalbėtoja- 
atstovė, išreiškė nepasitikėjimą vienbalsiai išrinktam su
važiavimo pirmininkui, o jo vieton siūlė A. Pautienių iš 
Škotijos. Tokio reikalavimo suvažiavimuose nesitikėta - 
kilo tikrai šiurpus triukšmas!

Jaunas Bradfordo atstovas A. Blinstrub, dėvėdamas 
trumpas vasariškas kelnaites ir kalbėdamas tik angliškai, 
parėmė reiškiamą nepasitikėjimą pirmininkaujančiam.

Ramiai ir santūriai J. Zokas sutiko užleisti savo vietą.
Vėl dėl tvarkos žodžio paprašęs J. Alkis atkreipė dėmesį, 

kad nepasitikėjimo veiksmu norima sugriauti Visuotinį su
važiavimą, kad tai yra Sodybos skyriaūs metinio 
susirinkimo pasikartojimas. Prie ko mes einame? - klausė 
jis.

Maidenheado skyriaus atstovas P. Tričys ir kiti teigė, kad 
jie nesutinka su reiškiamu nepasitikėjimu suvažiavimo 
pirmininkui. Pasirodė, kad nepasitikėjimą kėlė tik Brad
fordo ir Londono I skyriaus atstovai ir taip vadinami 
‘komandosai’, pastarieji neturėdami nei balsavimo, nei 
reikalavimų teisių - viso apie 8 asmenys. Tai supratęs, A. 
Pautienius nesutiko perimti pirmininkaujančio pareigų.

Tęsti suvažiavimą buvo nesmagu ir neproduktyvu, todėl 
sutarta padaryti trumpą pertrauką.

Pertraukos metu susitiko DBLS sekretorius E. Šova su 
peticionierių atstovu V. Gedmintu ir jų teisiniu patarėju K. 
Baubliu. Peticionieriai paprašė, kad CV patenkintų jų peti
ciją: priimti į Sodybos skyrių norėjusius ten įstoti per šių 
metų pirmą to skyriaus metinį susirinkimą, kad šie asmenys 
taptų DBLS nariais; kad V. Gedmintas ir S. Mineikis būtų 
priimti Sodybos skyriaus atstovais suvažiavimui, kad būtų 
nutrauktos teisinės išlaidos.

V. Gedmintui ir K. Baubliui buvo paaiškinta, kad sekre
torius negali derėtis visos CV vardu, atvirkščiai - CV 
nurodo veiksmus sekretoriui. Be to, prieš peticiją eina 
DBLS, o CV tik atstovauja ją. Todėl, čia galima daryti tik 
propozicijas, o paskui teks tuos dalykus svarstyti C V ir jos 
narių pasisakymas bus vykdomas. Paaiškinta, kad nėra 
problemos priimti peticionierių pageidaujamus asmenis į 
DBLS, bet tik vėliau sužinosime į kurį skyrių pasiseks tuos 
narius įjungti. Dėl V. Gedminto ir S. Mineikio teisių atsto
vauti Sodybos skyrių buvo paaiškinta, kad DBLS advokatai 
nurodė, jog Sodybos antras metinis susirinkimas buvo 
teisėtinas. Yra būtina laikytis DBLS įstatų, kurie aiškiai 
pasako, kad tik skyriai patys išsirenka savo atstovus, ir 
niekas, taigi ir CV, negali skyriui primesti kokį kitą atstovą. 
Kiekviena pusė turės padengti savo teisines išlaidas, bet 
Sąjunga, parodydama gerą valią, galėtų atsisakyti peti- 
cionieriams teismo jau priteistos baudos padengti Sąjungos 
advokatų vienos dienos išlaidas. Kad visa tai įvytų, peti- 
cionieriams tereikia peticiją atšaukti. Nieko kito CV neturi 
teisės keisti. Tokioje situacijoje, K. Baublys patarė V. Ged
mintui sąlygas priimti.

Taip ir buvo padaryta.
Tęsinys sekančiame numeryje
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Svarbiausia - išeinant 
pasilikti
Algimantas Zolubas

Algirdas Mykolas Brazauskas dėl 
savo kandidatavimo į Prezidentus ap
sispręsti neskuba -girdi, tam 80 dienų 
pakanka, prasitarė apie jaunesnius. 
O buvęs jo ištikimas rėmėjas, didysis 
naujausių Lietuvos istorijos įvykių 
vertintojas ir pranašas, vilko ir ėriuko 
santarvės puoselėtojas ir propaguo
tojas Arvydas Juozaitis žada remti 
Artūrą Paulauską.

Be to, dar ta praeitis... sunkiau
siomis uodegomis velkasi...

Juk, be abejonės, prisimins Lietu
vos piliečiai, kad Prezidentas pre
tendentas:

-priklausė SSRS komunistų parti
jai, buvo jos vadovas Lietuvoje, 
išeinančios iš mados komunistinės 
kilmės LDDP vadovas;

-Lietuvos suverenitetą suvokė ir 
gynė tik SSRS sudėtyje;

-vedamas į Nepriklausomybę spyri- 
ojosi;

-pasisakė prieš SSRS kariuomenės 
išvedimą iš Lietuvos;
-dangstydamas sovietinį genocidą, 
SSRS represinių struktūrų archyvus 
siūlė sudeginti (neseniai paaiškėjo, 
kad jie iki šiol buvo naikinami);

-nėjo kartu su tauta į Baltijos kelią;

Lietuvos avialinijos Lithuanian Airlines

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Summer Schedule 

Effective from 31st March

i y 5 flights weekly
Daily except Thursday and Sunday 

Arrival and departure times:
Monday, Tuesday, Friday, Saturday 

TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15 
TE453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

Wednesday
TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
TE453 dep. HEATHROW 17.00 arr. VILNIUS 21.50

? AIRCRAFT BOEING 737
... t. .. ; with business and economy seating

A . Attractive prices for senior travellers
LITHUANIAN AIRLINES 

Phone 0181 759 7323 
Fax 0181 745 7346

- prieštaravo Lietuvos konstitucijos 
viršenybės prieš SSRS konstituciją 
pripažinimui (Estija tokį sprendimą 
jau buvo padariusi);

- SSRS ekonominės blokados Li
etuvai metu statydinosi vilas, vos ne 
kasdien pranešinėdamas tautai, kad 
baigiasi SSRS tiektos gėrybės;

- atsisakė liudyti Sausio 13 byloje;
- demonstravo savo nepilietišką 

elgesį agituodamas nedalyvauti 
ekonominiame referendume;

-kartu su A.Klimaičiu ("Kliugeriu") 
ir V.Beriozovu buvo įsteigę firmą, 
per kurią pumpuotos valstybinių 
įmonių lėšos;

- skaldė Lietuvą į savus ir nesavus, 
pirmarūšius ir antrarūšius;

- visą gyvenimą atidavusį Lietuvai 
Stasį Lozoraitį atšaukė iš ambasado
riaus pareigų JAV;

- patarėjais rinkosi buvusius komu
nistus ir kagėbistus;

- užvirė Maišiagalos košę;
- per pinigų reformą švarius ir neš

varius talonus vienodu santykiu 
pakeitė į litus, taip padėdamas 
nomenklatūrai išsaugoti prichva- 
tizuotą turtą;

- buvo pasyvus stebėtojas, jei ne 
skatintojas, kai LDDP - valdymo 
metais buvo išgrobstyta didžioji val
stybės turto dalis;

- nepasirašė Valdininkų pajamų 
deklaravimo įstatymo;

-leido valstybėje įsivyrauti 
teisiniam nihilizmui, nebaudžiamu
mui, įsisiautėti nusikalstamumui;

- kai premjeras A.Šleževičius val
stybėje kėlė chaosą, jį liaupsino, pri
tardavo, kai tas gyrėsi apie padėties 
stabilizaciją;

- daugiau rūpinosi savo, o ne Li
etuvos įvaizdžiu (Nidoje, Urbo kalne, 
buvo pradėjęs statyti vilą, milijonų 
litų negailėjo ištaigingiems Prezi
dento rūmams, kiekvienam apsi
lankiusiam užsienio valstybės 
vadovui,pabrėždamas savo kaip 
statytojo vaidmenį, pateikdavo il
giausią raudą "Kaip Landsbergis sug
riovė Lietuvą".

Bus ir daugiau ką prisiminti, todėl 
jau geriau po "sunkaus" darbo pail
sėti. O gaunant riebias Prezidento 
socialines garantijas -net patrauklu: 
galima iškylauti po savas ir bičiulių 
vilas, medžioti, nuosavoje žemėje 
ankštinius ar kukurūzus auginti (jo 
tėvas vienas pirmųjų Lietuvoje žemę 
atsiėmė, "perkėlęs" ją į gražiausią vi- 
etą).

Svarbiausia dabar - išeinant pasi
likti. Nebūtinai Prezidento postą 
turėtų užimti partijos bičiulis, svarbu, 
kad būtų savas. O tokių "Baltijos tyri
mai" jau seniai pririnko ir atrinko. 
Štai buvęs ypatingųjų bylų tardytojas 
(ką sovietmečiu reiškė "spec." ir 
"ypatingasis", žinome, pavyzdžiui, iš 
monsinjoro A.Svarinsko bylos) -argi 
netinkamas kandidatas? Kitas -KGB 
pulkininko sūnus, buvęs generalinis 
prokuroras (koks gailestingas, kiek 
bylų numarino!). Taigi svarbu, kad 
būtų vienas iš tokių -savu, priden
giančiu ir apsaugančiu ne tik partijos 
bičiulius bei jų gimines, bet ir jų 
turtą, sąskaitas bankuose.

Ar tinka mūsų valstybei bent 
vienas iš čia paminėtų kandidatų, Li
etuvos piliečiai formaliai atsakys 
ateinančią žiemą, o kad iš tų pelų 
nebus grūdų, daugelis sau jau dabar 
yra atsakę.

Lietuvos Aidas, 1997 07 02

DBLS išleistą ir K. Barėno redaguotą knygą

Britanijos lietuviai 1974 -1994
galima nusipirkti Lietuvių Namuose
i -■ r ■ ’ ’ » • . • | * .. < ' t r» r , *’

17 Freeland Road, London W5 3HR 
Telefonas 0181 896 0355

Kaina: £12
Pašto išlaidos: £4.50

e
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Lietuva pasaulyje
Lietuvos Atstovas Londone tarėsi dėl 
narystės Europos Sąjungoje 
LONDONAS, rugpjūčio 29 d. Lietu
vos derybų delegacijos vadovas su 
Europos Sąjunga, Ambasadorius 
Gediminas Šerkšnys susitiko su Britų 
užsienio reikalų ministerijos Europos 
Sąjungos skyriaus vadovu p. Emyr 
Jenes Parry. Lietuva pateikė naujus 
įrodymus apie ekonominę pažangą, o 
taip pat savo požiūrį į Europos 
Sąjungos išvadas. P. Gediminas 
Šerkšnys pasakė 'Europos Lietuviui', 
kad susitikimas pavyko labai gerai. 
Britai priėmė informaciją ir Lietuva 
laukia oficialaus atsakymo. Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje ir NATO 
yra du lygiagretūs Lietuvos užsienio 
politikos tikslai. Jais abiem šiuo metu 
Lietuvoje labai daug ir intensyviai 
dirbama.
Švedijos Parlamento Gynybos komisi
jos vadovas drąsina Lietuvą
VILNIUS, rugpjūčio 29 d. Lietuvoje 
viešėjo Švedijos Parlamento Gynybos 
Komisijos delegacija, norėdama 
sužinoti Lietuvos požiūrį į Europos 
saugumą ir galimą Lietuvos ir Švedi
jos bendradarbiavimą. Delegacija, 
vadovaujama Švedijos Parlamento 
Gynybos komisijos pirmininko p. 
Lars Danielson, susitiko su Lietuvos 
Seimo pirmininku profesoriumi Vy
tautu Landsbergiu ir Seimo Na
cionalinio saugumo komiteto nariais. 
P. Danielson pasakė, kad Europos 
komisijos išvada tėra nuomonė, bet 
ne galutinis sprendimas. Švedija 
darys viską kas įmanoma, kad visos 
trys Baltijos valstybės būtų 
pakviestos deryboms vienu metu šių 
metų gale Luxembourg vyksiančiame 
Europos Sąjungai priklausančių šalių 
vadovų susitikime.
Švedijos Gynybos ministras lankėsi 
Klaipėdoje
KLAIPĖDA, rugpjūčio 28 d. Jau dvi 
savaites šeši Švedijos karo laivai 
Baltijos jūroje ir Klaipėdos 
prieplaukoje padeda Lietuvos 
jūrininkams ieškoti po antrojo 
pasaulinio karo paskandintų chemi
nių ginklų ir minų. Švedijos Gynybos 
ministras p. Bjorn fon Sydow atvyko 
į Klaipėdą apžiūrėti darbų bei susi
tikti su Lietuvos Gynybos ministru p. 
Česlovu Stankevičiumi. Taip pat 
Švedija padovanojo Lietuvai jūros ir 
pakrančių stebėjimo sistemos įtaisus. 
Tai pagelbės kovoti su nelegaliu 
tranzitu ir kontrabanda.
Vokietija ir Lietuva pasirašė slaptos

informacijos apsaugos sutartį
VILNIUS, rugpjūčio 28 d. Lietuvos 
ir Vokietijos diplomatai po trijų di
enų derybų pasirašė abipusę slaptos 
informacijos apsaugos sutartį.
Lietuva pristatė naują Baltijos ir Šiau
rės šalių iniciatyvą
VILNIUS, rugpjūčio 26 d. Lietuvos 
diplomatai pristatė Anglijos, 
Amerikos, Olandijos, Prancūzijos, 
Vokietijos ir Lenkijos valstybių am
basadoriams Vilniuje naująją Balti
jos ir Šiaurės šalių iniciatyvą 'Dėl 
saugumo ir gynybos pagalbos Baltijos 
jūros regione'. Ši iniciatyva turėtų 
padėti geriau koordinuoti Baltijos 
valstybėms teikiamą Vakarų pagalbą 
gynybai, sustiprinti Lietuvos gynybinį 
potencialą ir pagreitinti jos įstojimą į 
NATO.
Baltijos Asamblėjoje bus tariamasi dėl 
narystės Europos Sąjungoje ir NATO 
VILNIUS, rugpjūčio 22 d. Lapkričio 
5-6 dienomis Vilniuje įvyks Baltijos 
Asamblėjos 11-oji sesija. Baltijos 
Asamblėjos Prezidiumas nutarė, kad 
bus tariamasi dėl spartesnės Baltijos 
valstybių narystės galimybių Europos 
Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto Sąjun
goje. _
Prancūzija greitai ratifikuos Lietuvos 
Asocijuotos narystės su Europos 
Sąjunga sutartį
VILNIUS, rugpjūčio 21 d. Prancūzi
jos Nacionalinės Asamblėjos 
pirmininkas Laurent Fabius 
pažadėjo atkreipti didelį dėmesį į 
greitą Lietuvos Asocijuotos narystės 
su Europos Sąjunga sutarties rati
fikavimą.
Prancūzijos Premjeras remia Lietuvos 
ankstyvų derybų su Europos Sąjunga 
siekį
VILNIUS, rugpjūčio 21 d. Prancūzi
jos Ministras Pirmininkas Lionei 
Jospin laiške užtikrino Lietuvos Pre
mjerą Dr. Gediminą Vagnorių, kad 
Prancūzija palaikys Lietuvos tikslą 
įstoti į Europos Sąjungą. Jospin 
pažymėjo, kad Europos Komisijos iš
vados tėra rekomendacinio pobūdžio 
ir neįpareigoja Europos Sąjungai 
priklausančių šalių.
Vokietija pasisako už objektyvius kri
terijus
VILNIUS, rugpjūčio 18 d. Vokietijos 
Kancleris Helmut Kohl laiške Lietu
vos Ministrui Pirmininkui Dr. Ged
iminui Vagnoriui patikino, kad Voki
etija pasisakys už objektyvių kriterijų 
taikymą narystės Europos Sąjungoje 
siekiančioms šalims.

Lietuvoje lankėsi Vokietijos Bundestago 
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
VILNIUS, rugpjūčio 21-22 d. Lietu
voje lankėsi Vokietijos Bundestago 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas p. Kari Heinz Hornhues. 
Jis susitiko su Lietuvos Parlamento 
Pirmininku Prof. Vytautu Lands
bergiu, Užsienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu, Lietuvos Prezidentu 
Algirdu Brazausku, o taip pat Seimo 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininku p. Rimantu Dagiu. Ap
tarė Lietuvos galimybes įsijungti į 
Europines saugumo struktūras, o 
taip pat Lietuvos - Vokietijos santyk
ius.
Lietuvoje lankėsi Estijos Prezidentas 
VILNIUS, rugpjūčio 21 d. Lanky
damasis Vilniuje Estijoš Prezidentas 
Lennart Meri pasakė, kad Estijos 
pakvietimas pradėti derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje gali būti 
Baltijos valstybių santykių patikrin
imu. 'Jeigu Lietuva pilnai pasitikės 
Estija, Estija parodys ką ji gali 
padaryti vardan Baltijos kraštų drau
gystės', pasakė Lennart Meri. Jis 
suabejojo, ar Lietuva galės patekti į 
pirmųjų derybininkų tarpą. Lietuva ir 
Latvija, anot Prezidento Merio, dži
augiasi Estijos sėkme. Mes turėtume 
pasimokyti iš praeities klaidų ir 
nepakartoti tų klaidų, kurias 
padarėme antroje 1930-ųjų pusėje.
Susitiko Baltijos valstybių parlamentų 
užsienio reikalų komitetų delegacijos 
SAAREMŲ SALOS, ESTIJA. Rug
pjūčio 28-31 d. pirmą kartą susitiko 
Baltijos valstybių parlamentų 
užsienio reikalų komitetai. Buvo 
svarstomi NATO ir Europos Sąjun
gos plėtros klausimai, politinė 
padėtis po Madrido ir Amsterdamo 
susitikimų.
Rusija vėl pagrąsino peržiūrėsianti 
bendradarbiavimą su NATO ir Vakarų 
kraštais, jei Baltijos valstybės būtų 
pakviestos į NATO
HELSINKIS, rugpjūčio 25 ^-Baltijos 
jūros valstybių saugumo kdnferenci- 
joje Rusija vėl pagrąsino 
peržiūrėsianti bendradarbiavimą su 
NATO ir NATO šalimis, jeigu Balti
jos valstybės būtų pakviestos į 
NATO. Konferenciją organizavo Ši
aurės kraštų Ministrų taryba. Daly
vavo daugiau nei 300 politikų ir poli
tologų iš Šiaurės ir Baltijos kraštų, 
Rusijos, Lenkijos, Vokiėtijos bei 
tarptautinių organizacijų.

Parengė Darius Furmonavičius
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Skautiškuoju keliu
Aukos LSS Europos Rajono jubiliejinei stovyklai
LSS Rajono Vadija, sesės ir broliai reiškia nuoširdžią 
padėką visiems už duosnias aukas skautiškos veiklos para
mai.

Boltono DBLS skyrius £20 - per Henriką Vaneikį. De
talių nėra.

Bradfordo klubas ir DBLS skyrius £267: Bradfordo 
‘Vytis’ klubas £140 - per Margaret Grybienę, kuri visus 
metus organizavo loterijas, £107 - per Algį ir Ireną 
Gerdžiūnus, kurie taip pat organizavo loterijas Velykų ir 
Motinos dienos metu, ir atskira £20 auka iš Vytauto 
Gurevičiaus.

Manchesterio Lietuvių Socialinis klubas ir DBLS 
skyrius £124.50 - per A. Podvoiskį: Manchesterio Lietuvių 
klubas £50, kan. V. Kamaitis £10, V. Byla £5, J. Navickas 
£5, S. Lauruvėnas £5, A. Miliūnas £5, J. Šablevičius £5, H. 
Pargauskas £5, H. Vaineikis £5, A. Podvoiskis £5, V. 
Bernatavičius £5, J. Bainoras £3, S. Sasnauskas £3, O. 
Ramonienė £3, P. Virbickas £2, J. Panavas £2, P. Bar- 
nauskas £1, K. Vigelskienė £1, V. Virbickienė 50p.

Stoke on Trento DBLS skyrius: £36 - per B. 
Puodžiūnienę: Stoke on Trento skyrius £10, P. Vencelis 
£5, Z. Kalsevičius £5, V. Miškinis £5, K. Kamarauskas £5, 
B. ir B. Puodžiūnai £5,1. Petronis £1.

Gautas sekantis sveikinimas su aukų lapu: ‘Linkime 
gražaus oro, linksmos nuotaikos visiems nuo visų stok- 
iečių .

Škotijos Lietuvių socialinis klubas £25 - per K Bliūdžiu- 
vienę, ir atskira £10 auka gauta iš K. Biūdžiuvienės.

Mansfieldas. £10 auka gauta iš J. Beinorio.
Jubiliejinei stovyklai ir skautiškai veiklai aukų iš viso 

gauta £746.50.
Taip pat, LSS Taryba JAV-se paskyrė £141.39 ($243) 

skautų leidinėliui ‘Budėkime’.

Pasitraukė iš ‘Budėkime’ administracijos
Savo laiške LSS Europos Rajono Vadijai rugpjūčio 6 d. p. 
J. Levinskas, ilgametis ‘Budėkime’ administratorius 
pranešė, kad su apgailestavimu pasitraukia iš leidinėlio 
administravimo pareigų, nes atėjo laikas šį darbą perimti 
kitiems.

LSS Vadija, sesės ir broliai nuoširdžiai dėkoja p. J. 
Levinskui už jo virš 24 metus nenuilstamai dirbtą adminis
travimo darbą, ir linki jam geriausios sėkmės bei 
sveikatos.

‘Budėkime’ administravimą laikinai perima 
v.s. Vida Gasperienė.

‘Budėkime’ bus išleistas rugsėjo mėn., su ilius
tracijomis, nuotraukomis iš jubiliejinės stovyklos Sody
boje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
1998 metų Dainų šventė
1994 metų Dainų šventė - tai nuostabūs, nepakartojami 
prisiminimai ir įspūdžiai. Tačiau artėja laikas rimtai 
susimąstyti ir pradėti ruoštis 1998 metų Dainų šventei. 
Šventė įvyks Lietuvoje 1998 metų liepos 1-6 dienomis.

Lietuvos Šventės rengėjai vėl kviečia užsienio lietu
vius šventėje dalyvauti. Tikimasi, kad užsienio lietuviai šį 
kvietimą priims ir šiai šventei ruošis su tuo pačiu entuzi
azmu ir energija kaip ruošėsi 1994 metais.

Pasaulio Lietuvių bendruomenės valdyba tvarkys 
bendrus administracinius reikalus. Žadama iš kiekvieno 
dalyvio prašyti negrąžinamo $30 JAV registracijos 
mokesčio ( nustatyta remiantis 1994 m. apyskaita). Šis 
mokestis liks PLB valdybos žinioje ir bus naudojamas 
tiktai administracinėms PLB valdybos bei ryšininkų 
išlaidoms apmokėti: t.y. paštas, faksas, telefonas, gaidų 
spausdinimas, šokių aprašymų spausdinimas ir t.t.

Be abejo žinote, kad ši PLB valdyba (tuo pačiu ir 
aš) kadenciją baigia š.m. liepos mėnesį, kai PLB seimo 
metu bus išrinkta nauja valdyba. Savaime suprantama, 
naujai PLB valdybai lieka teisė šį registracijos mokestį 
keisti savo nuožiūra. Tačiau, tikiuosi, kad tęstinumas iš
liks, nes chorų ir tautinių šokių ansamblių ryšininkai liks 
tie patys, o su nauja PLB valdyba liks toks pat nuoširdus 
bendradarbiavimas.

Kol įvyks PLB valdybos pareigų perdavimas, 
kviečiu reikalui esant kreiptis: Dr. Vitalija Vasaitienė, 
PLB vice-pirm. kultūrai, 12740 S. 82nd Avenue, Palos 
Park, II 60464 USA. Tel. (708) 448 5930, Fax. (630) 257 
9010.

Tautinių šokių ryšininkė: Audra Lintakienė, 3603 
Rosemear Avenue, Brookfield, Il 60513 USA. Tel. (708) 
387 9180, Fax. (708) 485 5330.

Chorų ryšininkas: Darius Polikaitis, 7318 Ticon
deroga Road, Downers Grove, Il 60516 USA, Tel. (630) 
241 0074, Fax. (630) 241 0075.
Su geriausiais linkėjimais

dr. Vitalija Vasaitienė

Pakeliui į PLB Seimą Vilni
uje, PLB pirm. B. Nainys 
užsuko į naujus Lietuvių 
Namus Londone ir susitiko 
su DBLS Centro Valdyba: 
K. Tamošiūnas, E. Šova, J. 
Levinskas, B. Nainys ir J. 
Alkis
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Saugokit rubežių...
‘Saugokit rubežių’ - buvo paskutiniai gęstančio Stasio Lo
zoraičio žodžiai, pasakyti...lietuviškai. Taip pasakoja italė 
Daniela Lozoraitienė apie paskutinę savo vyro, Lietuvos 
ambasadoriaus, Vilties prezidento valandą, užmindama 
mums dar vieną mįslę: ką turėjo galvoje žmogus, kuris per 
keliasdešimt metų nepriėmė jokios kitos valstybės piliety
bės ir neatsisakė realiai neegzistuojančios, bet jo tikėjime 
tebetvinksinčios Lietuvos valstybės. ‘Saugokit rubežių’, - ši 
blėstančioj sąmonėj išnirusi frazė gali būti pranašiška, 
fatališka mums, kurie nesuvokiam valstybės sienų svarbos.

‘Kiauros sienos’ - kartoja politikai, valdininkai, žurnalis
tai. Ką tai reiškia - kiauros sienos? Tai reiškia tūkstančius 
nelegalių migrantų, kurie į Lietuvą atneša ligas, nešvarą ir 
kitokią suirutę. Tai reiškia dešimtis tūkstančių kontraban
dininkų, kurie per Lietuvą ir į Lietuvą nutiesia kelią 
narkotikams, radioaktyviosioms medžiagoms, alkoholiui. 
Kiauros sienos - tai irstanti valstybė, kurią ardo išorės ir 
vidaus priešai, nelinkintys Lietuvai gero.

Prieš šešerius metus, liepos 31-ąją, Lietuvą sukrėtė Me
dininkų pasienio sargybinių tragedija. Šviesos panaktiniai 
atsidūrė smurto tamsybėse, kuriuos tuo metu supo Li
etuvą iš visų pusių, ypač iš Rytų. Iš Gudijos miškų gūdu
mos išlinkę omonininkai įvykdė baisų nusikaltimą - 
prievartos aktą prieš tuos, kurie vykdė Stasio Lozoraičio 
priesaką: ‘Saugokit rubežių’. Eina metai, dyla tragedijos 
aštrumas, mąžta žuvusiųjų artimų skausmas, tik Me
dininkų pasienio užkardoje ir Antakalnio kapinėse šią 
dieną virpčioja švento atminimo žvakelės. Tikėkim, kad 
jos žibės amžinai.

‘Dienovidis’, Nr. 31, 1997
Mirė princesė Diana
Automobilio avarijoje, Paryžiuje rugpjūčio 31 d., sužeista 
buvusi Valijos princo Charlio žmona Diana už kelių va
landų mirė ligoninėje. Su ja važiavęs jos draugas Dodi Al 
Fayed ir vairuotojas žuvo vietoje. Gyvas išliko tik asmeni
nis sargybinis.

Sakoma, kad 36 metų Diana buvo pats žymiausias žmo
gus visame pasaulyje, ir daugiausiai fotografuojamas. Žur
nalistai ‘papparazzi’ ją nuolat sekė ir persekiojo, kas, kai 
kurių tvirtinama, prisidėjo prie automobilio nelaimės.

Ji buvo nepaprastai graži, bet tuo pačiu ir kukli. Jos 
didžiausias įnašas, tai pasiaukojimas dirbti labdarai, ypač 
vaikams ir sunkios negalios ištiktiems žmonėms.

Princesė vedėsi jaunutė, 1981 m. liepos mėn., ir susi
laukė dviejų sūnų: William ir Harry, kurių pirmasis kada 
nors turėtų tapti Anglijos karaliumi. Vedybos ilgai neišsi
laikė. 1996 m. jinai ir princas Charlis išsiskyrė.

Dianos vestuvių atminimui, derbiškė Gilina Zinkienė 
su DBLS parama suorganizavo A. Tamošaitienės 
Kanadoje austus lietuviškus tautinius rūbus princesei ir 
juos įteikė Buckingham Palace. Iš princesės buvo gauta 
padėka ir pasakyta, kad ji jais džiaugiasi. Gaila, kad ne
galės jais toliau džiaugtis.

Mirus mielai dainavietei
Janinai Kerienei

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą
Vytą Kerį ir gimines

DBLS CV, LNB DV ir ‘Europos Lietuvio’ 
redakcijos kolegija ir administracija

.V?-'>'>

g F
Reikalingas viešbučio vedėjas
Naujiems Lietuvių Namams Londone 

reikalingas vedėjas 
arba vedusi pora be šeimos

i SvarbuI Mokėjimas laisvai naudoti lietuvių ir anglų kalbas 
Patirtys bei pažymėjimai viešbučių administravime 

ir kulinarijoje
Viešbutis turi 14 miegamųjų kambarių 

Tikimasi gauti baro leidimą 
Atlyginimas pagal sutarimąS

Prašome kreiptis raštu, pateikiant savo trumpą CV: 
Lietuvių Namų Bendrovė

17 Freeland Road, London W5 3HRIik d

Vaistai j Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rūšių 

visame pasaulyje gaminamus vaistus.
Siunčiame ir tokius vaistus, kuriuos be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei vaistų 

pavadinimas žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku šriftu. Elektroninė “Optima” rašo
moji mašinėlė su lietuvišku šriftu ir 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

PADĖKA

Dėkoju visiems lietuviams, 
atvykusiems rugsėjo 4 dieną 

į Morlake krematoriumą 
išlydėti amžinybėn mano brangią žmoną

JANINĄ KERIENĘ
Nuoširdus ačiū už gėles 

ir užuojautas raštu

Liūdintis vyras 
Vytautas Keris
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Lietuvių kronika 
Londonas
Padėka ir prašymas
Liepos mėn. baigėsi Westminsterio 
kardinolo loterija, skirta katalikų 
mokyklų fondui. Parapijoms buvo 
pažadėta pelno trečdalis. Mūsų bažnyčia 
už parduotus 403 bilietus gavo £134.32. 
Už tai dėkoju visiems šios loterijos plat
intojams ir rėmėjams, nors ir nieko 
nelaimėjo.

Mūsų bažnyčios pokarinės kartos 
rėmėjai ir lankytojai pamažu iškeliauja į 
amžinybę. Todėl jos išlaikymas priklauso 
nuo naujų ateivių. Europos vakaruose ji 
yra vienintelė šventovė, kaip bažnyčia 
Londone.

Kviečiami visi aktyviai Į šį religinį cen
trą įsijungti.

Kun. J. Sakevičius, MIC, 
bažnyčios rektorius

Britų-lietuvių vaikų fondas
Aukos: Butkus, Saltdean -£200, Mrs. 
Sheffield, Whitchurch - £75, P. Taujin- 
skas, Londonas - £50, Manchesterio 
DBLS skyrius - £35, Mrs. T. MacDi- 
armid, Dorset - £25, Mrs A. Looke, 
Romford - £22, S. Švedas, Hornchurch - 
£20, M. Gaspa, Margate - £10.

Fondo vadovybė nuoširdžiai dėkoja už 
šias aukas.
Padėkos iš Lietuvos
Respublikinės Invalidų kompensacinės 
technikos centras Vilniuje ir Lietuvos 
Sutrikusio intelekto žmonių globos ben
drija Lazdijuose: ‘Leiskite nuoširdžiai 
padėkoti už tai, kad atsiliepėte į mūsų 
prašymą ir padovanojote mums aparatą, 
palengvinti mūsų darbą, o tap pat ir 
vaikams su negalia padėti Lietuvoje.’

Vaikų ugdymo centras ‘Viltis’ Vilni
uje: ‘Esame sujaudinti, kai per p. R. 
Solominienę ( Vaikų fondo ko
ordinatorė Vilniuje) sužinojome Jūsų 
sprendimą apdovanoti mus gimtadienio 
proga. Liepos 1 d. mes šventėme 5 metų 
darbo sukaktį. Per tą laiką daug kas 
pasiekta, daug ką išmokome ir sužino
jome. Norėčiau padėkoti ir pasidžiaugti 
Jūsų dovanomis, kurias įsigijome 
padedant p. Solomonienei. Jūsų 
padovanoti įrankiai yra didžiulė parama.

Dėkoju Jums visiems už Jūsų darbą, 
kurį padarėte ir darote dėl mūsų, už Jūsų 
rūpesčius, kuriuos mes Jums suteikiame. 
Tegul Dievo palaima lydi Jus kasdieny
bėje.

Augienė Vilūnienė, direktorė. ’

SOS Vaikai: ‘Širdingai dėkojame už 
pagalbą, rūbelius, kuriuos iš karto per
davėme vaikams per Paramos namus.

E. Kubilienė - Valdybos pirmininkė. ’
Šakių vaikų darželis ‘Berželis’: 

‘Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų rūpestį, ku
rio dėka mus pasiekė 2 labdaros dėžės. 
Visų vaikučių su negalia ir darbuotojų 
vardu tariu ačiū už rūbelius, žaislus - o 
gražiosios vaikiškos kepurės saugo jau 
šią vasarą vaikus nuo perkaitimo. Linkiu 
Jums stiprybės ir Dievo palaimos.

R. Remencienė, vedėja.’
Rūbus, žaislus, ir kt., padovanojo 

anglai.
Fondo rėmėjas Pranas Taujinskas su 

žmona išvyko gyventi į Lietuvą. Linkime 
jiems sėkmės ir gero gyvenimo gimtinėje.

Fondo sekretorė
Airija
Dublinas
Antradienį, 16 spalio, 18.00 vai. Ameri
can College Dublin/ Oscar Wilde House. 
1 Merrion Square, Dublin 2, atidaroma 
Antano Sutkaus fotografijų paroda, an
gliškai pavadinta ‘Nostalgia for Bare Feet’. 
Parodą atidarys ambasadorius Justas 
Paleckis.

Atsiprašymas
‘Europos Lietuvio’ Nr. 17, psl. 2, ‘EL 
grąžinamas į Londoną’ parašyta Gerb. 
Gaspare, turėjo būti Gerb. Gaspere. Už 
klaidą redakcija atsiprašo.

GUNNEL TRAVEL SERVICES 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 further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd 

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

Pamaldos
Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road). Telefonas 
0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. lo
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai.
Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. ryte. 
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH.
Telefonas 0115 982 1892.
Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. ryte.
Sekmadieniais 11.15 vai.

Derbyje
Bridge Gate.

Pamaldos kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14.00 vai.

Bradforde
Rugsėjo 7 d. 12.30 vai.

Eccles
Rugsėjo 14 d. 12.15 vai.

£250.00

£255.00

£315.00 
£315.00
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