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IŠKILMINGAS TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
NOTTINGHAME
Rugsėjo 6-ąją, šeštadienį, Nottinghame, Ukrainiečių klube 
įvyko tradicinis jubiliejinis Tautos šventės ir DBLS penkias
dešimt metų veiklos minėjimas. Iškilmingą vakarą pradėjo 
DBLS Nottinghamo skyriaus pirmininkas p. Julius Damaše- 
vičius, pakvietęs tylos minute pagerbti mirusius seses ir 
brolius, princesę Dianą. Toliau, žodį jis suteikė programos 
vedėjui, Didžiosios Britanijos Lietuvių Namų Direktoriui - 
Sekretoriui, Bendruomenės Centro Valdybos nariui p. 
Eimučiui Šovai. Direktorius gražiai pasveikino visus 
notingamiškius ir svečius šio iškilaus jubiliejaus proga ir, 
pažymėjęs, kad šiais metais jau antrąjį kartą švenčiame šį 
garbingą 50-ties metų jubiliejų, pakvietė padaryti trumpą 
pranešimą apie Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
veiklą jos pirmininką, p. Jarą Alkį. DBLS CV Pirmininkas 
kalbėjo:

- Sesės ir broliai, svečiai, mieli pirmininkai, bendradarbiai, 
DBLS yra viena seniausių lietuvių bendruomenių Vakarų
Europoje. Iki II pasaulinio karo ji nebuvo suorganizuota ir 
tik, kai 1947 m. į šį kraštą iš Vokietijos atvyko virš 6000 
lietuvių, politkalinių ir tremtinių, iškilo reikalas įsteigti naują 
bendrą lietuvių organizaciją, ir taip gimė DBLS. Daugelis iš 
mūsų čia esančių dalyvavome Bendruomenės steigime, 
dirbome jos labui, lietuvybės išlaikymui šiame krašte ir savo 
tautos gerovei, kiek išmanydami. Šiandien, šio krašto liūde
sio dienoje, mes švenčiame mūsų organizacijos sukaktuves su 
pasididžiavimu ir viltimi, kad ji ir toliau tarnaus visiems 
atvykstantiems į šį kraštą lietuviams. Tuo pačiu mes šiandi
eną prisimename visus tuos draugus, drauges ir bendradar
bius, kurie atsiskyrė su šiuo pasauliu, nesulaukę šios šventės, 
nesulaukę didelės lietuvių laisvės atgavimo šventės. Mes juos 
prisimename ir dėkojame jiems už šios organizacijos 
įkūrimą, už jos nuveiktus darbus. Ilgų rimties metų jiems. 
Taip pat dėkojame už vienybę ir susiklausymą, vienos ar 
kitos krizės metu ir už palikimą visų tų institucijų mums ir 
ateities kartoms. Nemėginsiu šiandieną paminėti visų nu
veiktų darbų, nes jie atsispindi Kazimiero Barėno pirmoje ir 
antroje knygose 'Britanijos Lietuviai', ir jose telpa mūsų 

. organizacijos praeitis, sakyčiau, garbinga praeitis, ir,
Ainiai l žvelgdami į ateitį, semkimės stiprybės iš praeities,

Vilnius, 1997 rugsėjo 5 d.

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungai
17 Freeland Road, London W5 3HR

Brangūs tautiečiai,
Siunčiu Jums širdingus sveikinimus gražaus ir brandaus 

Jubiliejaus proga.
Jau pusė šimtmečio Jūs puoselėjate lietuvybę 

Didžiojoje Britanijoje ir dirbate Lietuvos labui. 
Telydi Jus sėkmė ir ištvermė tolimesniuose darbuose.

Viso ko geriausio Jums ir Jūsų artimiesiems.

Pagarbiai ir su geriausiais linkėjimais,

Vytautas Landsbergis .>
L. R. Seimo pirmininkas

Lietuvos Respubllikos Europos reikalų ministerija 
Vilnius, 1997 m. rugsėjo 6 d.

Didžiai Gerbiamas Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Pirmininke

Prašau priimti nuoširdžiausius sveikinimus 
DBLS Jubiliejaus - 50-mečio proga.

Linkiu, kad Lietuvių Sąjunga būtų lyg ąžuolas: tvirta ir 
vieninga,stipri vyresniųjų patirtimi ir išmintimi, gyva ir 
auganti kartu su Jūsų atžalomis - Sąjungos jaunimu.

Ilgiausių metų Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai!
Ilgiausių metų visiems buvusiems ir dabartiniams 

DBLS vadovams!
Ilgiausių metų, laimės, sveikatos visiems 

Sąjungos nariams!
Pagarbiai ir nuoširdžiai Jūsų

Dr. Laima Andrikienė
Europos reikalų ministrė, Seimo narė

kaip kad mūsų giesmė sako. Ir mūsų jaunoji karta turėtų 
susimąstyti ir jungtis į mūsų gretas vienybės ir susiklausymo 
principais, nes mūsų organizaciją sudaro ir senieji, ir jau
nieji lietuviškos kilmės žmonės, susiorganizavę lietuvių 
chartos pagrindais į vieną organizaciją, DBLS. Vienybėje ji 
išsilaikys, be vienybės nebus ateities. Deja, tenka ap
gailestauti, kad paskutinieji keli metai buvo sunkūs ir gal 
net tragiški, kai kuriais atvejais. Lietuvių namų krizė, naujų 
namų pirkimas privedė prie konfrontacijos, prie skilimo, 
ypač Londone. Tai baigėsi su grasinimais, teismais ir labai 
nemaloniu praeitu suvažiavimu. Dėl to šie mūsų ju
biliejiniai metai yra vaidų, nesutarimų šešėlyje ir visi, 
pabrėžiu visi, turime stengtis surasti bendrą kalbą ir 
vienybę dirbti mūsų organizacijos gerovei. Iš asmeniškos 
pusės, tebūnie man, kaip pirmininkui, vadovavusiam sąjun
gai jau per 25-kerius metus, padėkoti tiems, kurie man 
teikė paramą ir patarimus, atsiprašyti tų, kuriuos užgavau, 
ar įžeidžiau.
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Tad linkiu Jums gerbiamieji svečiai, nariai linksmų 
dienų, o mūsų sąjungai ilgiausių metų. Taip pat yra gauti 
linkėjimai iš Lietuvos. (Sveikinimai buvo perskaityti ir spaus
dinami atskirai - Red. pastaba). Su ta mintimi ir baigiu savo 
trumpą pranešimą. Dar kartą labai ačiū.

Nutilus plojimams, gražiai padėkojęs p. Eimutis Šova, 
pažymėjo, kad būtų buvęs labai sunkus kelias, ir vargu ar 
DBLS būtų atlikusi visus tuos darbus, jei ji nebūtų įsteigusi 
Lietuvių Namų Bendrovės. 'Tai buvo mūsų finansinis šalti
nis, kuriuo mes pasinaudojome ir kultūrinei veiklai, ir 
politinei veiklai, ir ateity mes naudosimės', kalbėjo pro
gramos vadovas. 'Bet apie tai aš paprašysiu papasakoti 
Lietuvių Namų Bendrovės Pirmininką p. Tamošiūną’:

- Gerbiami notingamiškiai ir visi svečiai, kaip žinote 
žmogaus gyvenime penkiasdešimt metų yra labai ilgas laiko 
tarpas, ilgas jis yra ir organizacijos veikloje. Daug mūsų 
tautiečių šio jubiliejaus nesulaukė, daug ir sulaukė. Ben
drovė buvo ekonominis pagrindas - karvutė, kuri duoda 
pieną, ir be šios bendrovės mes nebūtume atlikę visų tų 
darbų, kuriuos atlikome. Pagalvokime, visur reikėjo fi
nansų ir mūsų maža bendruomenė, jokiu būdu nebūtų 
pajėgusi iš aukų išsilaikyti. Nebūtų buvę ne tik laikraščio 
leidybos, bet ir Lietuvos laisvinimo bylos rėmimo, konfer
encijų ruošimo, visur buvo reikalingi pinigai. O knygos, 
'Nidos' knygų klubas, tai iš tiesų labai didelis darbas buvo 
atliktas. Jeigu paskaičiuoti, kiek buvo padaryta, kiek at
likta, tiesiog sunku įsivaizduoti, kad tiek pajėgta nuveikti. 
Mūsų rašytojai didelių honorarų negavo, kūrė sunkiomis 
sąlygomis, prie audimo staklių sugalvodavo tekstus. Tai 
buvo pasiryžę žmonės. Be jų pasiryžimo, be meilės Tėvynei, 
taip pat nebūtų buvę tiek padaryta. Pagalvokite ir apie 
mūsų direktorius. Galbūt mes būsime paskutiniai, kurie už

už dyką dirba. Duok Dieve, gal atsiras, gal iš Lietuvos 
atvykusių tarpo. Šiandien mes jaunimo daug nematom, bet 
aš tikiu, kad vis tiek mūsų darbą kas nors turės perimti. 
Mes kaip tik dabar esame atsinaujinę. Pardavę senus lietu
viškus namus nupirkome naujus, geresnius, yra jie dabar 
gražiai sutvarkyti. Mes vėl turime pagrindą žiūrėti į ateitį. 
Ir aš manau, kad į šitą mūsų darbą įsijungs jaunimo. Aš 
turiu galvoje ir tuos, kurie dabar atvyksta iš Lietuvos. Čia 
jau yra ir apsigyvenusių, ar siekiančių apsigyventi. Vis tiek 
jiems bus leista čia apsigyventi. Ir aš tikiu, kad jie įsijungs j 
lietuvišką bendruomenę, jos veiklą, kaip, kad mes įsi- 
jungėmę anksčiau. Ir aš žiūriu į šviesią ateitį, šviesią mūsų 
Lietuvių Sąjungos ateitį. Ačiū.

Klausytojams paplojus, programos vedėjas p. Eimutis 
Šova, maloniai ir linksmai padėkojo, pažymėdamas, kad 
gerai turėti karvutę duodančią pieno, bet svarbu, kad ji 
neužtruktų, kai yra daug melžėjų.

Sekė trumpas Ambasadoriaus pasveikinimas ir nuostabi 
kultūrinė - vieno geriausių Lietuvoje folklorinio ansamblio 
'Ainiai' - programa. Vedėjo Petro Venclovo skaitomi 
eilėraščiai ir lietuviškos dainos ne vienam išspaudė ašarą, 
primindami gimtojo Lietuvos sodžiaus laikus. Antrojoje 
programos dalyje grotos linksmos liaudiškos dainos, 
žiūrovai buvo kviečiami dainuoti kartu. Klausytojai ilgai 
nenorėjo paleisti nuo scenos šį puikų ansamblį, plojo ir 
atsistoję. Notingamiškiai įteikė gražiausių rožių puokštes.

Programos vedėjas p. Eimutis Šova visus pakvietė atsi
gaivinti stiklu vyno, vieną po kito svečius organizatoriai 
vedėsi į kambarėlį už scenos pavalgydinti puikiais šei
mininkių paruoštais valgiais. Grojo kapela, kviesdama sma
giam šokiui.

Ir aš ten buvau, alų, midų gėriau, per barzdą varvėjo, 
nieko burnoj neturėjau ... ELR

G. Ivanauskienė, P. Venslovas, A. Ivanauskas ir V. Čepkus.
A. ir G. Ivanauskai DBLS vardu globojo “AINIUS” viešnagės metu
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Siaurės Europos saugumo bendruomenė
Darius Furmonavičius
1997 m. rugpjūčio 23 d. pažymėjome dešimtmetį nuo pirmojo 
Ribentropo - Molotovo pakto viešo minėjimo prie Adomo Micke
vičiaus paminklo Vilniuje. Rugpjūčio 31 d. sukako 4 metai nuo 
oficialios Sovietų armijos išstūmimo iš Lietuvos datos. Lietuva vėl 
sugrįžo Europon ir siekia pilnesnės narystės Europos saugumo 
struktūroje, įsijungti į NATO ir Europos Sąjungą. Lietuvos narystė 
Europos Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje (CSCE, 
dabar - organizacija, OSCE) gan sėkmingai prisidėjo siekiant 
svetimos armijos išvedimo. 1992 m. Helsinkio CSCE susitikime 
buvo priimta Prof. Vytauto Landsbergio suredaguota deklaracija, 
reikalaujanti, kad būtų sudaryti dvišaliai susitarimai dėl ankstyvo, 
tvarkingo ir visiško užsienio armijos išvedimo iš Baltijos valstybių. 
Dar prieš šios deklaracijos priėmimą lietuvių tauta vienbalsiai 
reikalavo referendume, surengtame 1992-ųjų birželio 14-ąją, Ged
ulo ir vilties dieną, kad armija būtų išvesta iki metų galo. Švedijos 
ministras pirmininkas Carl Bildt kalbėjo: 'mes reikalaujame rusų 
armjos išvedimo dėl stabilumo visoje Europoje'. Rusija taip pat 
pasirašė šią deklaraciją, kuri vėliau tapo pagrindu derybose su 
Maskva. 'Sunkiausia buvo iš viso priversti Rusiją derėtis', sakė 
'Europos Lietuviui' Lietuvos Ambasadorius Dr. Gediminas 
Šerkšnys, buvęs ministras, Lietuvos vyriausybinės derybų delegaci
jos su Rusija darbo grupės koordinatorius. 'O kuomet Rusija 
priėmė sprendimą, viskas vyko gan greitai. 1992 m. rugpjūčio 
pabaigoje mūsų delegacija atvyko į Maskvą, o jau rugsėjo 8 d. buvo 
pasirašyta sutartis dėl Rusijos armijos išvedimo'. Tačiau, Rusija 
nelauktai nepasirašė visų suderėtų susitarimų, visokiais būdais 
stengėsi įsigyti pastatų, žemės, tai yra, išlaikyti bent dalį turimų 
karinių bazių. Tik labai tvirta ir principinga Lietuvos vadovybės 
laikysena ir JAV, Danijos ir kitų Šiaurės Europos šalių vyriausybių 
spaudimas Rusijai, visų pirma susiejant ekonominę pagalbą šiam 
kraštui su armijos išvedimu iš Baltijos valstybių, davė norimų 
rezultatų. Lietuvą sovietinė armija paliko anksčiau nei kitas 
Baltjos valstybes, Lenkiją, ar Vokietiją. Gal dėl to, kad Lietuvos 
pozicija, vadovaujant Prof. Landsbergiui buvo labai tvirta ir ned
viprasmiška, gal dėl to, kad Lietuvoje buvo mažiau strateginės 
reikšmės objektų (Latvijoje, Skrundoje - kosminė - radiolokacinė 
stotis, Estijoje, Paldiski - povandedinių laivų bazė), o gal ir dėl to, 
kad lietuvių ir rusų santykiai buvo gan draugiški, o vakaruose 
armijos išvedimo iš Lietuvos po sausio įvykių buvo itin smarkiai 
reikalaujama.

Išvedus iš Lietuvos Sovietinę armiją, galime teigti, kad Lietuva 
tapo Šiaurės Europos saugumo bendruomenės nare. Tarptautiniu
ose santykiuose, pagal teoretiko Carl Deutsch apibrėžimą, 
saugumo bendruomenė reiškia, kad karas yra neįmanomas valsty
bių konflikto sprendimo būdas. Tai nebūtinai turi būti apiforminta 
tarpvalstybine sutartimi, ar tarptautinių organizacijų sutartimis. 
Tiesiog santykiai tarp žmonių, įstaigų, įvairių draugijų yra labai 
draugiški ir glaudūs. Saugumo bendruomenė nebūtinai turi reikšti 
saugumo garantus ar kokius nors kitus įsipareigojimus. Tai, pa
prasčiausiai draugiški valstybių ir piliečių ryšiai. Baltijos ir Šiaurės 
valstybių atveju, tačiau, Šiaurės valstybės netgi teigia, kad jų 
saugumas yra nedalomas nuo Baltijos valstybių saugumo. 
Kalbama apie labiau koherentiškos saugumo bendruomenės 
būtinybę. Tai yra pasiekiama per saugumo bendruomenės institu
cijų sukūrimą, įsijungimą į tas organizacijas, kurioms priklauso 
vienos ar kitos Šiaurės Europos valstybės: NATO ir Europos 
Sąjungą.

Tačiau, greta Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Tarybos bei Šiaurės 
šalių Ministrų Tarybos, Lietuva stengiasi pabrėžti savo Centrinės 
Europos tapatybę, kurdama naujas institucijas su Lenkija: tarppar
lamentinę asamblėją, prezidentų tarybą, na, o rugsėjo 11d. Vilni
uje buvo įkurta Lenkijos ir Lietuvos Vyriausybių bendradarbiav
imo taryba, kuriamas bendras taikos palaikymo batalionas. Nei su 
viena valstybe mūsų santykiai nėra tokie glaudūs, kaip su Lietuva, 
kalbėjo Vilniuje Lenkijos vyriausybės vadovas Wlodzimierz 
Cimoszewicz. Tačiau, ar šis ypač glaudus bendradarbiavimas yra 
visiškai nuoširdus ? Lenkijos pareigūnai neperseniausiai reikalavo
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rašyti lenkų tautybės pavardes Lietuvos pasuose lenkų kalba. Švi
etimo ministrui Zigmui Zinkevičiui pabrėžus, kad visose Lietuvos 
mokyklose bus privaloma dėstyti lietuvių kalbą, kilo tarptautinis 
skandalas. Vilniaus ir Šalčininkų krašto 'tuteišiai', Lenkijos 
pareigūnai pradėjo šaukti, kad Lietuvoje yra pažeidžiamos lenkų 
mažumos teisės. Ar ši užsienio politikos kryptis suformuoa 
užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo: 'mūsų kelias į Europą 
ne per Švediją, bet per Lenkiją' yra teisinga ? Drįsčiau suabejoti. 
Lenkija turės didelių problemų stodama į Europos Sąjungą, nes 
yra praeinamas kiemas: rusai gali važiuoti į šį kraštą be vizų, klesti 
plėšikavimas. Bet Lietuvai yra naudinga karinė sąjunga su Lenkija, 
nes Lenkija yra pakviesta NATO narystei. Tačiau Švedija jau 
šiandien yra nerašytas NATO narys, visa jos gynybinė sistema yra 
suderinta su NATO. Ji taip pat yra ir Europos sąjungos narys. 
Lietuvai, siekiant gilesnės narystės Europos saugumo sistemoje, 
ypač būtų naudinga stiprinti ryšius su šiauriniais kaimynais: 
Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Suomija. Juolab, kad šie 
kraštai ir yra tikrieji Lietuvos draugai. Vieni pirmųjų patvirtino 
Lietuvos nepriklausomybę ir atkūrė diplomatinius santykius, bene 
labiausiai padeda Lietuvai suartėti su Europos Sąjunga ir NATO, 
ypač Danija. Iš šių šalių reikėtų siekti pasimokyti tos pažangos, 
kurią jie padarė būdami laisva vakarų pasaulio alis. Na, ir žinoma, 
stengtis pasiekti tos gerovės, kurią šios valstybės turi. Ar tai 
įmanoma? Lietuva 1920-ųjų pradžioje buvo skurdus Europos 
užkampis, na, o 1939-aisiais turėjo geriausius visoje Europoje 
mėsos ir pieno perdirbimo fabrikus, švarius ir jaukius viešbučius, 
pritraukiančius ramybės siekiančius turistus. Savo gerovę Lietuva 
lygino su Danija ir net siekė ją viršyti. Ir dabar turėtume stengtis 
lygiuotis į geriausius, juolab, kad turime istorinės patirties.
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DBLS 49-tas Visuotinis suvažiavimas
(tęsinys - pradžia Nr. 18)
Susitiko abi pusės ir advokatai, ir susitarė - peticija 
atšaukiama. Kad negaišinti jau ir taip prasitęsusios darbot
varkės, sutarta pirmininkaujančiam nereikšti nepa
sitikėjimo. Tarp advokatų dar buvo įsigilinta dėl skyrių ir 
‘naujos komandos’ pateiktų rezoliucijų ir prieita išvada, 
kad bus atsisakyta šių rezoliucijų.

Po pertraukos, pradedant Visuotinį suvažiavimą, J. Alkis 
suvažiavimo vardu pareiškė pirmininkavusiam J. Zokui 
pilną pasitikėjimą. Dar paminėjo, kad teismas yra atšauk
tas iš peticionierių pusės. Peticionierių vardu V. Ged- 
mintas pridėjo: ‘Radome išeitį, nors esame nevisai patenk
inti. Tiek Valdyba, tiek mes pasiliekam prie savo 
nuomonių, bet susitarėm’. Abu pasisakymus palydėjo 
gausūs aplodimentai.

Dėl rezoliucijų pasisakė S. Kasparas, V. Gasperienė, V. 
Gedmintas, J. Alkis, K. Tamošiūnas ir kiti.

Balsavimo būdu abi CV pateiktos rezoliucijos buvo pri
imtos (kitos rezoliucijos nebuvo pristatytos). Šiuo baigėsi 
DBLS suvažiavimo šeštadienio darbai.

Teko pastebėti, kad po pertraukos suvažiavimo eiga 
vyko sklandžiau ir atmosfera truputį atslūgo.
Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų visuotinis suvažiavi
mas
LNB akcininkų visuotiniam suvažiavimui pirmininkavo K. 
Tamošiūnas, sekretoriavo E. Šova. Atidarydamas suvažiav
imą, K. Tamošiūnas padarė trumpą metų veiklos bei apy
vartos apžvalgą. Metinė apyvarta rodė nuostolį, nes par
duodant senuosius Lietuvių Namus keliems mėnesiams 
buvo sustabdyta jų apyvarta. Nauji Namai taip pat 
pareikalavo daug laiko juos atremontuoti. Sodybos apy
varta padidėjo, bet buvo susilaikyta nuo investavimo 

išlaidų Sodybai iki naujieji Namai bus sutvarkyti. ‘Europos 
Lietuvis’ sugrąžintas į Britaniją, ir jo leidimo išlaidos 
žymiai sumažintos. Taip pat buvo baigta redaguoti ir 
išleista knyga ‘Britanijos lietuviai 1974-1994’. Šį didelį 
darbą redagavo K. Barėnas, žinias rinko M. Barėnienė, o 
spausdinimo reikalais rūpinosi E. Šova. K. Tamošiūnas 
tęsė: ‘Galiu pasakyti, kad ši valdyba nuveikė didesnius 
darbus negu kuri nors kita valdyba anksčiau!’.

LNB pereitų metų suvažiavimo protokolas buvo atspaus
dintas ir išdalintas dalyviams pasiskaityti. S. Kasparas 
tvirtino, kad pereitame suvažiavime buvo nutarta nepirkti 
naujų namų iki šio suvažiavimo, bet niekas šiam S. Kas
paro pasisakymui nepritarė. Nubalsuota pereitų metų su
važiavimo protokolą priimti.

Pirmininkas, pasikvietęs auditorius, pristatė metinę 
apyskaitą ir balansus. Dalyviai buvo pakviesti pasisakyti 
dėl apyskaitų ir klausti klausimus. Net tris kartus 
pirmininkas akcininkus ragino, bet nuostabiai, ir tai pirmą 
kartą per visus LNB suvažiavimus, niekas nei nekomen
tavo, nei klausė. Apyskaitos buvo priimtos tik vienam 
balsui pasisakius prieš.

S. Kasparo rezoliucija, kad atskirti knygvedžius nuo au
ditorių, palikta spręsti balsavimo būdu sekmadienį pagal 
darbotvarkę, kai reikės tvirtinti auditorius. LNB DV 
pateikė rezoliuciją: Lietuvių Namų Bendrovės direktoriai 
negali tuo pačiu metu būti Lietuvių Namų Bendrovės 
tarnautojais. Balsų dauguma ji priimta.

Suvažiavimas neapsėjo be skanių juokų: staiga S. Kas
paras pasakė norįs žinoti, kur yra auditorius, nes jam 
įdomu kiek buvo sumokėta Barėnams už knygą bei kiti 
dalykai. Jam atsakyta, kad reikėjo tuos klausimus klausti 
tuomet, kai buvo svarstoma apyskaita. Dabar apyskaita 
priimta, o suvažiavimo darbotvarkė pažengta žymiai į 
priekį - suvažiavimo iš naujo nepradėsime. Tuo ir baigėsi 
suvažiavimo dienos darbas.

Lithuanian Airlines\

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Summer Schedule 

Effective from 31st March

5 flights weekly 
Daily except Thursday and Sunday 

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

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 
with business and economy seating 

Attractive prices for senior travellers 
LITHUANIAN AIRLINES

Phone 0181759 7323 
Fax 0181 745 7346

Sekmadienis
Sekmadienį pradėta DBLS suvažiavimo 
programa. Nominacijų ir mandatų 
komisija vėlavosi su savo pranešimu, tad 
laikinai pereita į klausimus ir sumany
mus.

V. Gasperienė klausė ar gautas atsaky
mas iš p. Kazimierėno (Lietuvos 
Kultūros fondas) dėl paramos spausd
inti knygą ‘Britanijos lietuviai’? Jai at
sakyta, kad niekas iš Lietuvos šiuo 
reikalu nesiteiravo, ir jokios paramos 
negauta.

Pagaliau Nominacijų ir mandatų 
komisijos pirm. J. Cernis paskelbė kan
didatus direktoriais į DBLS Centro 
Valdybą: E. Šova, J. Levinskas, J. 
Snabaitis, D. Furmonavičius ir A. 
Motuzą - renkami tik 4.

V. Juras-Watson, pareikalavo žodžio ir 
kalbėdama už 7 ‘naujos komandos’ kan
didatus, pareiškė, kad jie visi, taigi ir 
jinai, atšaukė savo kandidatūras ir nu
tarė ne tik nebalsuoti, bet ir nedalyvauti 
rinkimuose. Ji teigė, kad rinkimai yra 
neteisėtini ir nedemokratiški, ir jie visi, 
demonstratyviai atsikėlę, išėjo iš salės.
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Pasirodo, jiems nepasisekė priversti visus esamus direkto
rius atsistatydinti, nekreipiant dėmesio į jų kadencijos laiko
tarpį, tuo siekiant visus direktorius pakeisti vien tik savo 
‘komanda’. (Tokie reikalavimai neatitinka DBLS įstatams bei 
bendrovių įstatymams). Iš kitos pusės, ‘nauja komanda’ nesu
tiko kandidatuoti pavieniui (tuomet būtų tekę bendradar
biauti Centro Valdyboje, vykdyti daugumos nuomonę bei 
siekti vienybės).

Z. Juras pasisakė, kad kalba DBLS Tarybos vardu, ir 
pareiškė negalįs dalyvauti, nes viskas daroma neteisėtinai, ir 
jis turįs išeiti.

G. Ivanauskienei pritrūko kantrybės ir jam atsikirto: ‘Taip, 
jis yra Tarybos pirmininkas, o aš esu vicepirmininkė, ir šalia 
manęs yra Tarybos sekretorė A. Podvoiskienė. Jis šiuo reikalu 
mūsų niekad neatsiklausė. Mes su juo nesutinkame. Jis 
nekalba visos Tarybos vardu, tik savo. Jis tik savo diktatūrą 
skelbia!’.

Dėl D. Furmonavičiaus kandidatūros pasipriešino S. Kas
paras, bet tokiais užgaulingais žodžiais, kad tik vienus drįs
tame čia pakartoti: ‘Mums ubagų iš Lietuvos nereikia...!’ 
Dariaus Furmonavičiaus kandidatūrą suvažiavimas priėmė. 
Po to S. Kasparas pasitraukė iš salės.

K. Tamošiūnas patvirtino, kad kiekvienas turi teisę kandi
datuoti, bet negalima išrinkti daugiau negu yra atsistatydi
nusių vietų.

J. Cernis taip pat pasitraukė, nepaisydamas savo įsipareigo
jimų. Suvažiavimui vienbalsiai pritariant, trečiu Mandatų ir 
nominacijos komisijos nariu išrinktas A. Ivanauskas.

M. Barėnienė pastebėjo pasitraukiantį ‘Europos Lietuvio’ 
redaktorių H. Gasperą ir pareiškė, kad redaktorius turi būti 
‘nepartinis’ ir turėjo pasilikti čia, salėje, kad galėtų išklausyti ir 
atraportuoti kas ir kaip vyksta.

Suvažiavimo pirmininkas pareiškė, kad jo kantrybė buvo 
išbandyta, ir jis galėjęs ‘komandosus’ išprašyti iš salės, bet jie 
patys susiprato ir išėjo.

DBLS Taryboje pasiliko P. Batakys ir Z. Juras. Tereikėjo 
išrinkti 3 kandidatus. G. Ivanauskienė, A. Podvoiskienė ir A. 
Pautienius buvo vienbalsiai išrinkti.

Revizijos komisija sudaryta iš S. Štarkos, V. Kvietelaičio ir 
I. Timmins.

Mandatų ir nominacijų komisija: A. Klimas, B. Levinskienė 
ir A. Ivanauskas.

Sulaukta rinkimo rezultatų į Centro Valdybos direktorius. 
Išrinkti: J. Levinskas, J. Snabaitis, E. Šova ir A. Motuzą. 
Pirmuoju kandidatu tampa D. Furmonavičius. Tenka paste
bėti, kad CV papildyta jaunais direktoriais. J. Snabaitis 
(Justina Snabaitytė) yra gimusi Anglijoje ir baigusi advokatės 
mokslus, o dabar atlieka privalomą praktikos stažą. Ji puikiai 
kalba lietuviškai. Algirdas Motuzą taip pat yra gimęs Angli
joje, mokytojauja Sheffielde, ir kalba lietuviškai. Darius Fur
monavičius atvykęs iš Lietuvos akademiniais tikslais (ruošiasi 
daktaratui), yra veiklus ir paslaugus ir dirba Nottinghamo bei 
Bradford© universitetuose. Galima daryti išvadą, kad jaunes
nioji lietuvių profesionalų karta jungiasi į DBLS Centro 
Valdybos veiklą. Visokie priešingybių pilni užmetimai, kurie 
buvo daromi dėl ‘generacijos skirtumo’, kad neužleidžiamą 
jokios vietos jaunesniems, lieka beverčiais. Nevienas atstovų 
skundėsi, kad sutinka nemažai jaunuolių, išsimokslinusių, 
mandagių, bet jie vengia bendradarbiauti su ‘pagarsėjusiu’ 
jaunimu. Kas suvažiavime darėsi vis aiškiau, tai, kad tam tikra 
grupė naudojo jų pačių skelbiamą ‘generacijos skirtumą’ kaip 
įrankį atsiekti savo tikslus.

Suvažiavimas dar pasisakė Sąjungos įstatų reikalais ir pa
prašė naujos CV paruošti tobulesnius Sąjungos įstatus.

LNB suvažiavimo tąsa
Renkami LNB direktoriai. Kandidatuoja E. Šova, J. Levin
skas. J. Snabaitis, A. Motuzą ir D. Furmonavičius. DBLS CV 
pirm, priminė skyrių pirmininkams, kad Sąjungoje turimomis 
LNB akcijomis (52% visų LNB akcijų) skyrių atstovai bal
suotų už DBLS išrinktus direktorius. Išrinkti: E. Šova, J. 
Levinskas, J. Snabaitis, A. Motuzą. D. Furmonavičius - pirma
sis kandidatas.

Dėl auditoriaus patvirtinimo, pirm. K. Tamošiūnas atkreipė 
visų dėmesį, kad siūlymas pašalinti auditorių, jam 
nenusikaltus, bet išreiškiant šmeižtą, lyg jis gali būti šališkas, 
yra pasikėsinimas į jo profesinį bešališkumą. Dėl tokio dalyko 
galima atsidurti teisme. Mūsų auditorius ir knygvedžiai yra 
pigūs. Vesdami knygas jie atlieka knygvedybą ir auditą kartu, 
tuo suprastindami savo darbus. Šitokia forma atitinka valsty
biniams bendrovių įstatymams. Mūsų ankstyvesni auditoriai 
siūlėsi tą patį atlikti, tik jie norėjo imti didesnį užmokestį.

Suvažiavimas esamą auditorių patvirtino sekantiems 
metams.
Padėkomis ir linkėjimais baigtas LNB 
akcininkų Visuotinis suvažiavimas.

DBLS visuotinio suvažiavimo pabaiga
Suvažiavimo sveikinimų komisija savo įsi

pareigojimų neatliko, tad suvažiavimas pavedė 
naujai C V suredaguoti ir išsiuntinėti suvažiav
imo sveikinimus.

Suvažiavimo pirm. J. Zokas dar kartą 
padėkojo už pasitikėjimą juomi, sekretorei už 
sekretoriavimą, o dalyviams už dalyvavimą. CV 
jis palinkėjo tęsti tą sunkų ir kartais labai 
nedėkingą darbą ir išlaikyti DBLS. ‘Likime 
ištikimi Sąjungai iki galo’ - baigė jis, uždary
damas DBLS 49-tą Visuotinį suvažiavimą.

Sugiedotas Tautos himnas.

ELR

Naujieji Lietuvių Namai Londone
Nuotrauka S. Štarkos
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'VILNIAUS DVASIA'
Paul Goble
Pirmą kartą valstybės nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros surado bendrą kalbą, 
kuri joms padės integruotis į vakarus, 
net ir tuomet, kuomet jos gerina san
tykius vienos su kitomis ir su Maskva. 
Rugsėjo 5 ir 6 dienomis susitikę Vilni
uje dešimties regiono šalių prezidentai 
aštriai kritikavo nuokrypį nuo 
demokratinių reformų Baltarusijoje. 
Jie pabrėžė, kad nori dirbti kartu ir su 
Rusija ir su vakarais. Taip pat jie įsi
pareigojo platesniam regioniniam ben
dradarbiavimui.

To pasekmėje, susitikimas, pradžioje 
skirtas padėti įveikti dvišalius šių šalių 
konfliktus, pavirto kažkuo žymiai 
didesniu. Tai, atrodo, pateisins, kaip, 
kad kai kurie vadovai teigia, jog jie 
ateityje bus vedami 'Vilniaus dvasios'.

Susitikimas organizuotas Lenkijos ir
Lietuvos vadovų pritraukė Baltarusijos, Bulgarijos, Estijos, 
Vengrijos, Latvijos, Moldavijos, Rumunijos ir Ukrainos 
prezidentus, o taip pat ir Rusijos ministrą pirmininką. Šio 
susitikimo rezultatas buvo mažiau apibrėžtas individualia 
kiekvieno vadovo pozicija, kurią jis užėmė, bet daugiau 
kolektyvine dvasia, kurią jie parodė trimis esminiais klausi
mais.

Pirmiausiai, beveik visi prezidentai aštriai kritikavo vieno 
iš jų, Baltarusijos prezidento Aleksandr Lukašenko anti
demokratinį elgesį. Jų atviri pasisakymai pažeidė įprastas 
tokiuose susitikimuose diplomatines grožybes ir parodė, 
kad regiono kraštai yra pasiruošę užimti mažiausiai bent 
griežtą poziciją prieš tuos, kurie nukrypsta nuo demokrati
jos ir laisvos rinkos ekonomikos. Taip pat, tai išsklaidė kai 
kurių baimes, kad Lukašenko gali išnaudoti šį valstybių 
vadovų susitikimą Vilniuje, kad išvengtų dabartinio savo 
rėžimo izoliacijos tarptautiniuose santykiuose.

Priešingai, Vilniaus susitikimas pabrėžė Lukašenkos izo
liaciją tiek nuo savo paties krašto žmonių, tiek ir nuo 
Maskvos bei Vakarų. Jį kritikavo ne tik kitų kraštų vadovai, 
bet ir dalyvavę Baltarusijos visuomenės atstovai.

Antra, 10 prezidentų parodė, kad jie nori bendradar
biauti kartu ir su Rytais, ir su Vakarais labiau, nei būti 
priversti pasirinkti tarp vieno ar kito kelio. Dalis priežasčių 
glūdinčiu už šios laikysenos yra grynai taktinės. Kai kurie 
vadovai Sakėsi norį pagerinti santykius su Rusija, siekdami 
įsijungti į vakarų institucijas, stengėsi parodyti vakarų val
stybėms, jog šie santykiai yra geri, kaip to beveik reikalauja 
iš šalių kandidačių Vakarai.

Bet Vilniaus susitikime buvo taip pat ir strateginių ap
mąstymų. Baltijos kraštų prezidentai, pavyzdžiui, į Rusijos 
ministro pirmininko Viktoro Černomyrdino pastaruosius 
išvedžiojimus, kad šie kraštai yra labiau linkę pasikliauti 
Maskva nei NATO, taip aštriai nereagavo, kaip jie dary
davo anksčiau. Kiekvienas ramiai pabrėžė savo krašto 
troškimą įsijungti į vakarų sąjungininkų ratą, bet tuo pačiu 
kiekvienas ramiai pasakė, kad nenorėtų, kad jų santykiai su 
vakarais kliudytų geriems santykiams su Maskva.

vedė j dra
matišką protrūkį. Po dvišalių susitikimų su Rusijos prem
jeru, kiekvienas Baltijos kraštų prezidentas galėjo paskelbti, 
kad jis greitai pasirašys sienos susitarimus su Rusijos Fed
eracija, tuo pačiu palikdami ramybei ilgai užsitęsusį aštrų 
santykių su Maskva klausimą.

Trečia, 10 prezidentų išreiškė norą kartu dirbti ir kartu 
prisiimti atsakomybę, labiau nei laukti kol viena ar kita 
galybė iš šalies nuspręstų jų likimą, kaip kad dažnai yra 
buvę praeityje.

Du kraštai - Lenkija ir Ukraina pasiūlė pakviesti regiono 
valstybių vadovus į sekantį susitikimą 1999 metais. Ir kitų 
kai kurių valstybių prezidentų atsovai pabrėžė, kad jie yra 
labai susidomėję artimesnėmis konsultacijomis visame re
gione. Praeityje, pastangos plėtoti tokį bendradarbiavimą 
atsiremdavo į įtampas tarp kraštų ir į baimes Maskvoje ir 
Vakaruose, kad panašūs renginiai gali tapti kliūtimi įtraukti 
Rusiją į Europines institucijas. Bet, būtent Vilniaus 
viršūnių susitikimas buvo ir surengtas tam, kad nugalėtų 
tokių kliūčių susidarymą, šis naujasis posūkis į bendradar
biavimą tarp šio regiono kraštų gali būti žymiai sėkminges
nis nei ankstesni prieš Antrąjį pasaulinį karą ir ankstyvaisi
ais 1990-aisiais.

Ir jau dabar tai pritraukė iš šalies daugiau pagalbos, o ne 
opozicijos. Susitikimo Maskva nepasmerkė, o ir JAV prezi
dentas Bill Clinton pasakė, kad tai galėtų suvaidinti naud
ingą vaidmenį 'mitrinant senas padalijimo linijas Europoje'. 
Jeigu regiono kraštai tęs savo veiklą, kaip jie tai darė 
Lietuvos sostinėje, 'Vilniaus dvasia' gali tapti lemiamu per
silaužimo tašku ne tik šiems kraštams, bet ir visai Europai.

Dr. Paul Goble yra Laisvosios Europos Radijo Direktorius. 
Autorius maloniai sutiko 'Europos Lietuviui' leisti išspausdinti 
šį straipsnį.

Iš anglų kalbos vertė Darius FurmonaviČius.
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Gerų kaimyninių santykių konferencija Vilniuje
VILNIUS, rugsėjo 5-6 d. įvykusioje konferencijoje 'Taikus 
sambūvis ir geri kaimynų santykiai - saugumo ir stabilumo 
Europoje garantas', organizuotoje Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentų iniciatyva, dalyvavo 12-kos valstybių vadovai: Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Moldovos, Ukrainos, Baltarusijos prezidentai, Rusijos minis
tras pirmininkas. Vilniuje papietauti buvo atskridęs ir Suomi
jos ministras pirmininkas. Dalyvavo šių šalių ir JAV, Vokieti
jos, Islandijos, Norvegijos, Danijos politikoje pasižymėję as
menys, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
bei Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos vadovai.

Konferenciją pasveikino JAV prezidentas Bill Clinton, rašy
damas, kad ši Vilniaus konferencija paspartins pastangas kurti 
labiau integruotą ir saugią Europą. Prancūzijos ir Vokietijos 
prezidentai Jacques Chirac ir Roman Herzog sveikindami 
paragino kaimynines valstybes gyventi santarvėje, panašiai 
kaip po antrojo pasaulinio karo susitaikė Pranzūcija ir Voki
etija.

Prof. Vytautas Landsbergis pasakė esąs įsitikinęs, kad ben
dradarbiaujančioje demokratinėje Europoje ir Lietuvai atsiras 
jos vertas vaidmuo, o mažesniosios tautos gali atlikti svarbų 
politinį vaidmenį. 'Mūsų, prie Baltijos, dar nesuvokia kaip 
rakto, nors esame visos šios vis dar dvipusės Europos ateities 
raktas'. 'Rytuose dar daug netikrumo ir dabartiniame Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje yra tam tikras nežinomybės 
šešėlis - reikmė pasirengti blogesniam atvejui, galimiems 
išmėginimams'.

Konferenciją sveikino taip pat Europos Komisijos 
pirmininkas Jacques Delors, Čekijos prezidentas Vaclovas 
Havelas. Europos Sąjunga įvertino konferenciją, kaip 
'reikšmingą žingsnį į draugiškų santykių atkūrimą tarp Euro
pos kraštų', tikimasi, kad konferencija prisidės prie stabilumo 
ir saugumo stiprinimo regione, o taip pat visoje Europoje. 
Rusija vėl pasisakė prieš Baltijos kraštų narystę NATO 
VILNIUS, rugsėjo 5 d. Kalbėdamas Vilniaus konferencijoje 
Rusijos Ministras Pirmininkas Viktor Černomyrdin pareiškė, 
kad 'sprendimas išplėsti NATO yra didžiausia istorinė klaida 
po šaltojo karo'. Jis pabrėžė, kad Rusija yra susirūpinus dėl 
galimos Baltijos valstybių narystės NATO sekančioje plėtros 
stadijoje.
JAV palaiko Baltijos kraštų siekį tapti NATO narėmis 
WASHINGTON, rugsėjo 5 d. Aukštas JAV administracijos 
pareigūnas susitikime su Centrinės ir Rytų Europos Koalicija 
pareiškė, kad JAV nedviprasmiškai palaiko Baltijos kraštų 
siekį tapti NATO narėmis ir atmeta Rusijos reikalavimą 
įšaldyti NATO plėtimą dešimčiai metų. Jis taip pareiškė, kad 
Helsinkio susitikime JAV atmetė Rusijos spaudimą nepriimti 
Baltijos valstybių į NATO.
Lietuvos Ambasadorius Gediminas Šerkšnys lanko Europos 
sostines
BONA, rugsėjo 8 d. Lietuvos derybų su Europos Sąjunga 
delegacijos vadovas Dr. Gediminas Šerkšnys susitiko su Voki
etijos pareigūnais. Lietuvos pastabas dėl Europos Komisijos 
nuomonės apie Lietuvą Ambasadorius jau pristatė Londone, 
Kopenhagoje, Stokholme, Helsinkyje. Rugsėjo 1 d. Lietuvos 
nuomonę Ambasadorius G. Šerkšnys pateikė Vilniuje reziduo
jantiems Europos Sąjungos valstybių ambasadoriams. Lietuvos 
pastabas taip pat pateikė ir užsienio reikalų ministras p. Agir- 
das Saudargas viešėdamas šį pusmetį pirmininkaujančiame 
Europos Sąjungai Liuksemburge. Lietuva mano, kad Europos 
Komisija nevisiškai atsižvelgė į jos greitą socialinę ir ekonom
inę pažangą.
Estijos Užsienio reikalų ministras: Estija neturėtų reikalauti Li
etuvos ir Latvijos derybų pradžios su pirmaisiais
TALLINN, rugsėjo 9 d. Estijos Užsienio reikalų ministras

Toomas Hendrik Ilves pasakė, kad Estija neturėtų reikalauti, 
kad Lietuva ir Latvija būtų priimtos derėtis dėl narystės Euro
pos Sąjungoje su pirmais penkiais kraštais, nes tai gali apsunk
inti pačios Estijos derybų pradžią. 'Tuo sukeltumeabejones dėl

■ • —. B f 'L, - ^3Europos Komisijos sprendimo teisingumo ir galime patys at
sidurti už pirmojo rato durų'.

Europos Komisijos sprendimas kviesti iš Baltijos valstybių 
tik vieną Estiją deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje 
sukėlė įtampą Estijos santykiuose su Latvija ir Lietuva. Latvija 
pareiškė, kad toks Europos Komisijos sprendimas turi pavojų 
Baltijos kraštų bendradarbiavimui. Estijos užsienio reikalų 
ministerijos nuomone Baltijos valstybių bendradarbiavimas 
turėtų būti tikras, o ne deklaratyvus. S-
Izraelio Ambasadoriaus netaktas Vilniaus Gaono minėjime 
VILNIUS, rugsėjo 10 d. įvyko Lietuvos Seimo posėdis Vilni
aus Gaono Elijahu 200-ųjų mirties metinėms paminėti. Prof. 
Landsbergis kalbėjo apie šios asmenybės, žydų kultūros 
reikšmę Lietuvai. Gaonas Elijahu gyveno 77 metus ir parašė 71 
knygą. Tarp jų hebrajų kalbos gramatiką, geometrijos ir 
trigonometrijos vadovėlius. Dauguma jo darbų buvo Talmudo 
tekstų tyrinėjimai, pasaulyje paplito 'lietuviškasis^ tyrinėjimų 
metodas.

Izraelio ambasadorius Oden Ben - Hur įžūliu tonu 
pareikalavo, kad Lietuva suskaičiuotų ir nuteistų karo 
nusikaltėlius. Jis teigė, kad Izraelis akylai stebi Lietuvą, ir kad 
laikraščių straipsniai, svastikos ant žydų antkapių, šūkiai fut
bolo aikštėse atspindi antisemitizmą

Seimo narys Kazys Bobelis pareiškė, kad Izraelio ambasado
riaus priekaištai nediplomatiški bei užgaunantys lietuvių tautą. 
Minėjimu norėta nuoširdžiai pagerbti Vilniaus Gaoną, tačiau 
šie reikalavimai visiškai ne vietoje ir sugadino šventinę rimtį. 
Izraelio ambasadorius padarė dar didesnį plyšį tarp lietuvių ir 
žydų tautų.

Seimo narys Rimantas Smetona teigė pasijutęs apipiltas 
pamazgomis. Jo nuomone, Izraelio atstovas neturėjo taip 
kalbėti Lietuvos Seime.
Tarptautinės taikos palaikymo pratybos Lietuvoje
RUKLA, rugsėjo 9 d. Lietuvoje prasidėjo tarptautinės taikos 
palaikymo pratybos Baltic Trainer 97-1. Jose dalyvavo virš 100 
karininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Švedijos, 
Danijos ir Anglijos. Šiose pagal NATO Partnerystės taikai 
programą vykusiose pratybose brigadų vadai mokėsi planuoti 
taikos palaikymo operacijas.
Švedijos laivynas baigė minų paieškas
KLAIPĖDA, rugpjūčio 29 d. Švedijos Karališkojo laivyno in
žinieriai Baltijos jūroje susprogdino Lietuvos pajūryje rastas 
dvi 6 metrų ilgio ir 50 cm pločio torpedas, tris 70 cm ilgio ir 15 
cm pločio aviacines bombas ir vieną 180 cm ilgio prieš- 
povandeninio laivo raketą.
Šiaurės kraštai padės Baltijos kraštams įsijungti Europon 
BERGEN, NORVEGIJA, rugsėjo 3-4 d. Penktojoje Baltijos ir 
Šiaurės šalių užsienio reikalų ministrų sesijoje, dalyvaujant 
JAV delegacijai buvo diskutuojama Europos Sąjungos (ES) 
plėtros, Europos saugumo ir regioninio bendradarbiavimo 
klausimais. Aštuoni užsienio reikalų ministrai pabrėžė NATO 
plėtros, apimančios visas Europines šalis, politikos išvystymo 
svarbą. ES narės Danija ir Švedija pasisakė už derybų pradžią 
su visomis kandidatėmis į šią organizaciją vienu metu. Suomija 
yra palanki Baltijos valstybių narystei ES, tačiau mano, kad 
Estijos pakvietimas deryboms su pirmaisiais yra geriau nei 
nepakvietimas nė vienos Baltijos valstybės. Norvegija ir Is
landija nepriklauso ES. Šiaurės kraštų Užsienio reikalų minis
trai pažymėjo, kad didėja Šiaurės kraštų pagalba Baltijos 
kraštų pasiruošimui narystei Europos Sąjungoje.
Parengė Darius Furmonavičius
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Lietuvių kronika - tąsa 
Londonas
Kun. J. Sakevičiui 90 m.
Šių metų rugsėjo 13 d. pilnoje Lon
dono Socialinio ir sporto klubo salėje 
minėjome gerb. kun. dr. J.

Sakevičiaus 90-ties metų jubiliejų.
Jubiliatą pasveikino Lietuvos Respub
likos ambasadorius J. Paleckis. Parapi
jos pirmininkas S. Kasparas su
pažindino su pagrindiniais kun. J. 
Sakevičiaus gyvenimo įvykiais, nuveik
tais darbais. Vieningai sugiedojus 
‘Ilgiausių metų’, svečiai buvo pakviesti 
prie vaišių stalų. Vakaro nuotaiką 
praskaidrino ‘Gimtinės’ ansamblio 
dainininkų atlikta programa. Prie 
dainininkų prisijungė ir kiti vakaro da
lyviai.

Iškilmių kaltininkas kun. J. Sake- 
vičius padėkojo už sveikinimus ir 
dėmesį bei gražiu žodžiu prisiminė 
aukojusius bažnyčios ir klubo statybai. 
Uždegus žvakutes ant jubiliejinio 
pyrago, salė suskambėjo nuo garsaus 
‘Happy Birthday’.

Kadangi DBLS pirmininkui J. Alk
iui, atstovaujančiam D. Britanijos Li
etuvių bendruomenę, nebuvo leista 
žodžiu pasveikinti jubiliatą ir Sąjungos 
steigėją, tai pirmininkas privačiai 
įteikė jam simbolinę dovanėlę DBLS 
vardu ir perdavė jos sveikinimus bei 
geriausius linkėjimus.

Dar kartą sveikiname gerb. kun. dr. 
J. Sakevičių ir linkime ilgiausių metų!

ELR

STASYS KASPARAS rugpjūčio 27 d. 
kukliai prisiminė savo 75 metų sukaktį. 
Gimė, augo Vaiguvoje. Baigė Kelmės 
gimnaziją, dirbo Panevėžy, 1944 m. 
spalyje pateko Vokietijon, o nuo 1947 
m. jau buvo Anglijoje, Londone, kur 
visu uolumu reiškėsi visuomeniniame 
gyvenime: lietuvių parapijoje, DBLK 
Bendrijoje ir jos padaliniuose, DBLS, 
Bendruomenėj, ateitininkuose, skau
tuose, tarptautiniuose junginiuose. 
Rašė įvairiai spaudai, ‘Šaltinį’ ypač 
rėmė darbu, jam atgimus Londone. 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija 
jam paskyrė metinę iškiliojo vi
suomenininko premiją.

SM
Peterborough
Ryškus D. Britanijos lietuvių darbuo
tojas skautininkas Steponas Bronius 
Vaitkevičius rugsėjo 9 d. sulaukė 75 
metų. Gyvena Peterborough, kilo nuo 
gražiųjų Anykščių, augo 5 vaikų 
šeimoje. Baigė Utenos gimnaziją, 

mokytojų kursus, mokė Švenčionėlių - 
Anykščių apylinkėse. Nublokštas Vok
ietijon, Luebecke vedė lietuvišką 
mokyklą, dėstė lietuvių kalbą tech
nikos mokykloje, subūrė gausią skau
tišką draugovę. Atvykęs 1947 m. An- 
glijon, pavyzdingai įsidarbino 
knygvedyboje, todėl įmonė nenorėjo jo 
išleisti pensijon. Veikė anglų katalikų 
skautuose, visu uolumu vedė lietuvių 
skautus kaip LSS Europos rajono 
vadas, eilę metų buvo DBLKB centro 
valdybos vice-pirmininkas, dabar yra 
pirmininkas. Rašė lietuvių laikrašči
ams, ypač ‘Šaltiniui’. Su žmona Olga 
išaugino 2 dukras ir sūnų.

SM
Nottinghamas
Naujas leidinys
Kun. dr. Steponas Matulis, MIC: 
‘Palaimintasis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis, MIC, marijonų gaivintojas, 
1909-1927’. Išleido ‘Šaltinis’, 1997 m. 
Nottinghame, 272 puslapių. Knyga 
gaunama Židinyje arba pas kun. Vy
tautą Brilių, MIC, Laisvės ai. 101a, 
Kaunas 3000. Kaina sutartinė.
Spaudoje
Iš The Sunday Telegraph', 1997.9.7 d. 
aprašymo apie princesės Dianos laido
tuves:
... Laidotuvių automobiliams judant 
Gloucester Place šiaurės link, proce
sija pravažiavo palei mažytę Lietuvos 
ambasadą. Gedulą išreiškė jos pusiau 
nuleista vėliava. Prie jos plakatas, kuri
ame ranka užrašyta ‘Lietuva liūdi Di
anos’ - pagarbos duoklė jos reputacijai 
iš kraštų turinčių mažai ryšių su Bri
tanija.
Skaitytojų laiškai
Gerb. redakcija,
Mano nuomone, ‘Europos Lietuvis’ 
turėtų būti pagerintas tiek savo 
didesniu formatu, tiek jame 
pateikiama medžiaga: daugiau pub
licistikos, žurnalistikos, prozos ir, gal 
būt, poezijos, kurių Jūsų laikraštyje 
spausdindavo a.a. poetas Vladas 
Šlaitas. Kainą galite pakelti ir mes, 
skaitytojai, už tai sumokėsime - jei 
‘Europos Lietuvis’ padidėtų ir 
pagerėtų.

Česlovas Voldemaras Obcarskas
Patikslinimas
1997.8.18d. ‘EL’ Nr. 16 rašinėlyje 
‘Apie rezoliucijas, protestus ir nepo- 
tizmą’ yra atspausdinta: ‘Gal jis (‘EL’ 
redaktorius, M.B.) paliko įpėdinį?’ Aš 
parašiau: ‘Gal jis paliko įgaliotinį?’ 
Dar ‘EL’ tame rašinėlyje atspaustas 
toks sakinys: ‘K. Tamošiūnas mane 

patikino, kad šiuo atveju nepotizmo 
pavojaus nėra, bet aš vis tiek laikaus to 
paties principo’. Mano buvo parašyta: 
‘K. Tamošiūnas mane patikino, kad 
bendrovės įstatuose tai leidžiama, o ir 
privačiai mane ramino ir tikino, kad 
šiuo atveju nepotizmo pavojaus nėra, 
bet aš vistiek laikaus to paties prin
cipo’. Deja, apsirašiau. Turėjo būti ‘... 
privačiai mane kiti ramino ir tikino...’

M. Barėnienė
(Tuo metu ‘EL’ dar redagavo H. 
Gasperas - ELR)
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Headley Park Country Club
Pickett’s Hill, Bordon I
Hampshire GU35 8TE 1

Telefonas: 01420 472810 t

Nuolaidos DBLS nariams 
ir LNB akcininkams 1
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Atsisveikinant su Janina Keriene -
JURIDINĖ 

KONSULTACIJA

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

Lietuvių Namai
Lithuanian House Hotel

17 Freeland Road 
Ealing, London FP5 3HR

Atidaryta svečiams, 
atostogautojams ir verslininkams*

Naujai atremontuota ir įrengta

Miegami kambariai su patogumais 
kavos-arbatos paslaugomis 

televizoriais

Pilni angliški pusryčiai I

Liftas♦
Automobiliams parkavimo vietos

«

Apie 20 minučių nuo Heathrow 
tarptautinio aerouosto

Arti požeminės stoties į Londono 
centrą ir Heathrow

Nuolaidos DBLS nariams 
ir LNB akcininkams

*
Telefonas 0181 896 0355 
Faksas 0181 896 0939

Jau labai sumažėjusi Britanijos lietuvių bendruomenė ir toliau netenka 
narių. Rugpjūčio 27 d. štai mirė Janina Varkalaitė-Kerienė, gimusi 1917 
m. birželio 8 d. Mogiliove, Rusijoje.

Svetur Janina atsidūrė, traukdamasi nuo artėjančio fronto ir nuo 
būsimo raudonojo režimo, kuris jau buvo visiems vienus metus pažįsta
mas iš 1940 m. Tas režimas jai ramaus ir saugaus gyvenimo nežadėjo. 
Jau knygnešys tėvas rusų carų valdomoje Lietuvoje buvo pasodintas 
kalėjiman, o jos seserį Antaniną komunistai išgabeno į Sibirą. (Grįžusi 
ji gyvena Kaune).

Po karo iš Vokietijos Janina atsikėlė į D. Britaniją, kur jau ilgesnį 
laiką gyveno jos brolis Petras Varkala, nepriklausomybės laikais dirbęs 
patarėju Lietuvos atstovybėje Londone.

Į lietuvišką visuomeninį gyvenimą aktyviai įsijungė ir Janina, apsi
gyvenusi Londone ir ištekėjusi už Vytauto Kerio. Nuo seno,xiar prieš 
karą, tebeveikė Londone įkurtoji labai darbšti šv. Onos moterų 
draugija. Bet po karo, atrodo, to neužteko, tad Londono ponios, senu 
nepriklausomybės laikų Kauno aukštuomenės moterų pavyzdžiu, įkūrė 
dar ir seklyčią. Tarp tų moterų buvo įsijungusi ir Janina Kerienė. Tasai 
moterų susibūrimas pradėjo dalyvauti tarptautiniuose bazaruose. Kai 
kuriuose tų bazarų tais laikais jau buvo pardavinėjami gintariniai ir vis 
lietuviški dirbiniai. Aišku, tokių daiktų būdavo ir vėlesniais metais jau 
‘Dainavos’ rengiamuosiuose bazaruose.

1957 m. vakariniame Londone gyvenusios moterys susirinko ir įsteigė 
‘Dainavos’ sambūrį, kurį organizuojant Janinos Kerienės balsas daug 
reiškė ir svėrė. Man atrodo, kad ir ‘Dainavos’ vardą ji pasirinko. Ji buvo 
pati pirmoji pirmininkė ir keletą metų tas pareigas ėjo. Pirmininkavo 
tam sambūriui ir kitos narės, bet Kerienė vis būdavo tarp tų, kurios 
žiūri, rūpinasi, kad bazarai, metiniai pavasariniai baliai, ar sukviestų 
vaikų programos būtų tvarkingai ir laiku atlikta. Užtat ir dainavietės 
nors išsirinkdavo kuriam laikui kitą pirmininkę, bet apsigrįžusios, 
žiūrėk, ir vėl rinkdavo Janiną savo vadove, nes be jos tasai organizacinis 
darbas gal ir ne taip gerai ir sklandžiai būtų vykdomas.

Tie metiniai baliai, bazarai ir turgeliai duodavo pinigų labdarai, nes ta 
sritis buvo pati pagrindinė ‘Dainavos’ veikloje. Tuos uždirbtus šimtus ir 
kartais tūkstančius paskirstydavo pačios dainavietės. Apdovanodavo 
vargingesnius pensininkus, labiau nepasiturintiems užsakydavo 
‘Europos Lietuvį’ ir kt. Susilaukdavo ‘Dainavos’ aukų ir įvairios organi
zacijos. O baigdamas savo veiklą, likusius pinigus Janinos Kerienės 
rūpestingai vadovaujamas ‘Dainavos’ sąjūdis atidavė Lietuvos 
sveikatingumu besirūpinančioms organizacijoms.

Dar ir kultūrinės srities darbų yra atlikusi ‘Dainava’. Prie ‘Šlropos 
Lietuvio’ išleido ‘Moters balsą’, surengė literatūros vakarą, kurio pro
gramą atliko atvykę Ona ir Andrius Mironai iš Los Angelės. Taip pat 
suorganizavo retą tarp mūsų lietuvių vakarą - naujos knygos pristatymą 
(Fabijono Neveravičiaus ‘Priešų’ ir Ados Saudargienės ‘Naikinamųjų’).

Prieš trejetą metų susirgo Janina Alzheimerio liga, o mirė ji ištikta 
širdies infarkto ir palaidota rugsėjo 4 d.

Į laidotuves buvo atvažiavęs sūnus Rimas. Palydėjo velionę nemažas 
būrys lietuvių, kaimynų, o velionės pelenai prisiglaus Lietuvoje prie jos 
mylimų tėvelių

M. Barėnienė
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Lietuvių kronika
Bradfordas
Š.m. rugpjūčio 30d. Bradfordo ‘Vytis’ 
klubo patalpose Įvyko Manchesterio lietu
vių klubo ir vietinių narių tradicinis meti
nis susiartėjimo pobūvis. Iš Manchesterio 
atvykę 27 tautiečiai buvo priimti baro 
salione, ir pasivaišinta gėrimais sutinkant 
draugus bei pažįstamus. Pašnekesių 
sūkuryje minutės viena po kitos skubėjo 
nepastebimai greitai. Po valandėlės 
pobūvio šeimininkės kvietė dalyvius į salę 
užimti vietas. Stalai, apkrauti akį verianči
ais šaltais patiekalais ir gėrimais, viliojo 
nedelsiant pradėti skanautis, kas buvo 
pradėta po A. Gerdžiūno pasakytos 
atitinkamos maldos.

Vaišių metu ‘Vytis’ klubo sekretorius K. 
Kaktavičius pasveikino svečius ir visus da
lyvaujančius šiame pobūvyje. Jis pabrėžė, 
jog daug metų kaip mūsų klubų nariai 
susitinka kasmet. Tokie pasižmonėjimai 
laukiami ir vertinami. Susitikę, nors kartą 
metuose, atnaujiname pažintis, kurios 
laiko bėgyje apšarmoja. Pasidaliname 
įspūdžiais ir tuo paįvairiname gyvenimo 
akimirkas. Toliau prašė, kad besilinksmin
dami prisimintume tautiečius, kurie dėl 
garbaus amžiaus ar negalės prislėgti šian
dien čia nedalyvauja. Baigdamas kvietė vi
sus toliau vaišintis, pabendrauti ir linksmai 
praleisti laiką, o po to laimingai sugrįžti 
namo.

Sveikinimas buvo perduotas ir anglų 
kalba.

Manchesterio klubo pirmininkas A. 
Podvoiskis atsakomajame žodyje padėkojo 
Bradfordo lietuviams už pakvietimą atvykti 
į pobūvį. Mūsų nariai entuziastiškai remia 
šią abiejų klubų tradicinę susitikimo idėją. 
Po to pirmininkas įteikė pobūvio šei
mininkėms Manchesterio klubo narių 
atvežtas dovanas, o ‘Vytis’ klubo 
pirmininkei I. Gerdžiūnienei voką su gry
nais, kurie buvo panaudoti papildomiems 
gėrimams. Baigdamas palinkėjo ‘Vytis’ 
klubo valdybai ir nariams sėkmingai 
išlaikyti klubą ir sekančiais metais susitikti 
visiems Manchesteryje.

I. Gerdžiūnienė padėkojo už dovanas, o 
susirinkusieji pritarė plojimais.

Boltono lietuvių vardu sveikino H. 
Vaineikis. Jo anglų kalba pasakyti juokingi 
anekdotai buvo labai šiltai priimti.

Pobūviui įsibėgėjus pasigirdo dainos li
etuvių ir anglų kalbomis. Maloni J. Horwill 
akompanavo akordeonu ir pati dainavo li
etuviškas daineles, kurios nustebino 

nevieną dalyvį.
Buvo šaunus balius, praėjęs draugiškoje 

nuotaikoje. Didelis ačiū šeimininkėms: I. 
Gerdžiūnienei, R. Vaicekauskaitei, G. 
Pucevičienei ir M. Kaktavičienei. Daug 
darbo, be abejo, įdėta paruošiant įvairius 
patiekalus 55 dalyviams, bet mūsų išradin
gos šeimininkės įveikė su dideliu pa
sisekimu.

Gyvendami šiaurinėje salos dalyje, sieki
ame šiltų bendradarbiavimo ryšių, 
ieškome, kas mus jungia, o ne skiria. Nėra 
sunku surasti, kas mus jungia, jei sutiksime 
su pagrindiniu gamtos dėsniu: ‘Visi mes 
šioje žemėje tik laikini keleiviai’.

K Kaktavičius

Londono lietuvių skautų grupė 
praves

Dainų vakarų
Tautiečius kviečiame paremti gausiu 

dalyvavimu

Sekmadienį, 5 spalio 
dainininkai giedos 

St. Patrick bažnyčioje 
lietuvių pamaldų metu 

Po pamaldų renkamės į klubą paben
drauti su svečiais

‘Vytis’ klubo valdyba

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

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00

Pamaldos
Bradforde
Spalio 5 d., 12.30 vai.
Derbyje
Bridge Gate. Pamaldos kiekvieno mė
nesio trečią šeštadienį, 14.00 vai.
Eccles
Spalio 12 d., 12.15 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
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 - Beth
nal Green, Central Line.
Manchesteryje
St. Chad’s, Cheetham Hill Road, 
Manchester, M8 8GG. Telefonas: 0161 
834 4699.

Rugsėjo 28 d., 12.30 vai.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 
982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais -11.15 vai.

i
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