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ETŲ VIS
Iškilmės Lietuvių namuose
Lietuvių namuose Londone surengtas vakaras atliko keleri
opą užduotį. Kovo 8 d. čia susirinko pilna salė žmonių 
paminėti Kovo 11-ąją, pasiklausyti Britanijos lietuvių rašy
tojų kūrybos skaitymų ir pagerbti rašytoją laureatą Kaz
imierą Barėną, kuriam neseniai sukako 90 metų.

Vakarą rengė DBLS Kultūros ratelis. Susirinkusius 
sveikino Centro valdybos narys E. Šova ir pakvietė Lietuvos 
ambasadorių Londone J. Paleckį tarti Kovo 11-osios progai 
atitinkamą žodį. Ambasadorius, tik ką grįžęs iš Lietuvos, kur 
jam teko dalyvauti naujojo Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijoje ir įvairiuose susitikimuose su Vyri
ausybe bei Seimu, taip pat papasakojo apie Lietuvos siekius 
ir savo įspūdžius patirtus vizito metu.

DBLS CV pirm. J. Alkis kalbėjo D. Britanijos Lietuvių 
bendruomenės vardu. Jis suminėjo svarbiausius mūsų ben
druomenės įnašus, siekiant Lietuvai atstatyti nepriklau
somybę, o dabar, sakė, svarbu dirbti drauge bei užmiršti 
nesantaikas, kad Britanijoje dar kuriam laikui išliktų lietu
viška bendruomenė.

Literatūrinė dalis pradėta su Vyto Lukšio eiliuotu kūriniu 
Iš kaimo apsakymų. Perinimą, nusakantį prieškarinio kaimo 
sąvoką apie žmogaus-velnio sandėrius, skaitė pats rašytojas.

Pagerbiant K. Barėno kūrybą, įvadą padarė E. Šova: 
‘Kazimieras Barėnas gimė 1907 m. gruodžio 30 d. Pagal 
naująjį kalendorių tai jau būtų 1908 m. sausio mėnuo. Vien
aip ar kitaip šiais metais švenčiame jo 90-uosius. Tie 90 metų 
buvo našūs jo darbo vaisiais. Nuo 1926 m., kai pradėjo rašyti 
bei spausdinti savo kūrinius, galima sakyti, kad jo gyslose 
ėmė tekėti ne kraujas, bet rašalas.Palieku jo darbus vertinti 
kur kas kompetetingesniems asmenims negu aš. Be to, ap
sčiai esama jo darbų recenzijų. Čia norėčiau atkreipti dėmesį 
tik į rašytojo laureato beletristikos statistiką išeivijoje: Giedra 
visad sugrįžta (pirmoji knyga), Atsitiktiniai susitikimai, Atosto-
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os, 21 Veronika, Tūboto gaidžio metai, Beragio ožio metai, 
Meškos maurojimo metai, Kilogramas cukraus, Pati apatinė 
pakopa.

Tai devynetas knygų. Priedo Europos lietuvio redagav
imas, kalendoriai su įvairenybėmis, straipsniai daugybėje 
laikraščių, dvi Britanijos lietuviai knygos, ir dar, tikriausiai, 
ką nors praleidau...

Svarbu paminėti, kad už Beragio ožio metus K. Barėnas 
buvo apdovanotas Amerikos Lietuvių bendruomenės 
Kultūros tarybos didžiąja premija. Taip pat buvo premijuo
tos Tūboto gaidžio metai, 21 Veronika ir Pati apatinė pakopa.

Rašytojas, kilęs iš Lietuvos šiaurės, buvo dosnus to krašto 
kalba, ir išeivijoje skaitomas kaip vienas geriausių tos kalbos 
ir beletristinio žodžio žinovu bei perdavėju. Norėdamas būti 
objektyviu, turi i paminėti neseniai Lietuvoje išleistos 21 
Veronikos. Tai yra leidyklos versija, dėl kurios pats autorius 
jau yra pasisakęs Europos lietuvyje.’

Po įvado E. Šova dar paskaitė ištrauką iš Beragio ožio 
metai.

Ypatingai įdomiai ir jautriai aktorė Živilė Šlekytė- 
Stanton perdavė ištrauką iš knygos Atsitiktiniai susitikimai.

Po skaitymų J. Paleckis perjuosė K. Barėną specialiai 
išausta Lietuvos Rašytojų sąjungos tautine juosta ir sveikino 
laureatą jo garbaus jubiliejaus proga.

Atsirado ir tortas, ir ant jo nepaklusnios žvakutės, kurios 
sukėlė nemaža juoko, kai ne tik pats Ambasadorius su 

Ponia, bet ir kiti arti esantieji bandė 
padėti solenizantui jas užpūsti.

Sugiedojus K. Barėnui Ilgiausių metų, 
rašytojas padėkojo skaičiusiems jo rašinių 
ištraukas bei visiems atvykusiems į šį 
vakarą.

Sekė pasivaišinimas, paruoštas ir pateik
tas ponių bei panelių. Vyko pasikalbėji
mai, pasidalinimai įvairiausiomis temomis 
- seniai, oi seniai Lietuvių namai matė 
tokį subuvimą.

Visgi jaunimo beveik nebuvo. Atvyko 
tik keli, mokantys lietuviškai. Gal tame ir 
mūsų problemos: jaunimas nemoka lietu
viškai, nepažįsta lietuviškos literatūros - 
visa tai jiems ir neįdomu. O jie patys? Čia 
Britanijoje nė vieno jauno rašytojo, 
dailininko, muziko ar kitokio menininko. 
O gal klystame? Prirodykite juos. Priim
sime į savo gretas.

E. Šova
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Sava/tės komentaras
Darius Furmonavičius
Lietuva ir pasaulio lietuviai pažymėjo Kovo 11-ąją. Prieš 8 
metus 1990 m. kovo 11d. lietuvių tauta, vedama Sąjūdžio 
vadovo Prof. Vytauto Landsbergio, paskelbė pasauliui vėl 
atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Sovietinė blo
gio imperija bandė užgniaužti atsikuriančią demokratiją. 
Tvirta Lietuvos vadovų laikysena, taikingi, dainuojantys 
žmonės, demonstruojantys pasaulio lietuviai apgynė 
nepriklausomybę. Vakarai daug padėjo informacine gy
nyba - ištisas valandas CNN ir kitos televizijos stotys rodė 
tai kas vyko iš tiesų, o ne tai ką melavo Sovietų Rusija.

Tačiau ir dabar Lietuvai, Latvijai ir Estijai, siekiančioms 
įsijungti į NATO ir Europos Sąjungą, Rusija stengiasi kiek 
galima labiau sutrukdyti. Londone vykstant Europos kon
ferencijai, Latvijoje, silpniausioje iš Baltijos valstybių, 
prasidėjo rusų demonstracijos. Panašių demonstracijų 
laukiama ir Estijoje. Na, o Lietuvoje grasinama minis
trams. Štai, Europos Reikalų ministrė dr. Laima An
drikienė pasipriešino Rusijos kapitalo mėginimams 
pasiglemžti Mažeikių naftos perdirbimo įmonę, Lietuvos 
telefono tinklus - sukurstytų žmonių demonstracijoje Vilni
uje atvirai pagrasinta ją užmušti. Praėjusį šeštadienį, dr. 
Laimai Andrikienei atvykus į Kauną, chuliganų gauja šoko 
prie automobilio, lipo ant stogo, keikė ją rusiškais keiks
mažodžiais ir mašiną bandė apversti. Europos reikalų min
istrė negalėjo išlipti iš automobilio ir turėjo grįžti į Vilnių. 
Taip pat, per chuliganų gaujos siautimą nukentėjo praeivis 
žmogus, kuris, kaip rašo ELTA, pasijautė blogai, o iškvi
etus medicinine pagalbą, vežant į ligoninę mirė.

Lietuvos Europos reikalų ministrę dr. Laimą Andrikienę 
kiek anksčiau puolė ir Užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, siūlydamas ministeriją uždaryti, o jos tarnauto
jus padalyti tarp Užsienio ir Ūkio reikalų ministerijų. 
Gaila, tačiau šių dviejų ministerijų konfliktas vėl yra 
naudingas tik Rusijai. Šių ministerijų konflikto metu, kaip 
tik ir gali atsirasti galimybė rusiškajam kapitalui pra
siskverbti į Lietuvos strateginius objektus, o tam būtina 
ryžtingai pasipriešinti. NATO, į kurią siekia įstoti Lietuva, 
tai ne vien politinio bendradarbiavimo organizacija, tai 
gynybinė sąjunga su vieninga energetine, informacijų ir 
komunikacijų sistema. Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms 
jau dabar yra būtina tapti šios sistemos dalimi, tada žymiai 
lengviau bus tapti ir pilnais NATO bei Europos Sąjungos 
nariais.

Prof. V. Landsbergis rašė, kad dabar, kuomet artėja 
svarbiausi sprendimai dėl Baltijos valstybių pilnos narystės 
Europos ir transatlantinio saugumo struktūroje, galima 
laukti panašaus Rusijos spaudimo, kaip ir 1990 - 91 metais. 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus pakvietė visus 
pasaulio lietuvius, per savo vyriausybes ir parlamentus dar 
aktyviau veikti dėl Lietuvos narystės NATO ir Europos 
Sąjungoje.

Lietuva pasaulyje
Ministras Pirmininkas Londone
LONDONAS, kovo 12 d. Ministro Pirmininko dr. Ged
imino Vagnoriaus vadovaujama Lietuvos delegacija daly
vavo pirmajame Europos konferencijos aukščiausiojo lygio 
susitikime Londone. Europos konferencijos idėja buvo 
patvirtinta Liuksemburgo Europos Sąjungos viršūnių susi
tikime. Šios konferencijos darbe lygiomis teisėmis daly- 

- vauja visos penkiolika ES valstybių, Kipras, dešimt Vidurio 

ir Rytų Europos šalių ES kandidačių, bei Turkija. Pirma
jame Europos konferencijos susitikime svarstyti kovos su 
nusikalstamumu, bendros užsienio ir saugumo politikos, 
aplinkos apsaugos, konkurencinės ekonomikos skatinimo, 
regioninio bendradarbiavimo plėtros klausimai. Dr. Ged
iminas Vagnorius kartu su kitais Europos valstybių ir Vyri
ausybių vadovais buvo pakviestas pietų pas Anglijos Kar
aliene Elizabeth II. v
Lietuva šventė Kovo 11-ąją
VILNIUS, kovo 11d. ELTA pranešė, kad lygiai vidurdi
enį aikštėje, šalia Seimo, buvo iškilmingai iškeltos Lietuvos 
valstybinės vėliavos. Garbės sargybos kuopos būrio paradą 
stebėjo Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus bei Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Po šių iškilmių surengta 
pučiamųjų orkestrų eisena iš Nepriklausomybės aikštės 
Gedimino prospektu į Rotušės aikšte. Vėliau Vilniaus 
Arkikatedroje buvo aukojamos šventos Mišios, skirtos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Rotušės aikštėje kon
certai vyko visą dieną.
Danija remia Lietuvą
VILNIUS, kovo 13 d. Danijos ambasadorius Lietuvoje Per 
Carlsen susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi. Danijos 
užsienio prekyba su Lietuva Vidurio ir Rytų Europoje yra 
didžiausia po Danijos prekybos su Lenkija ir Rusija. Prezi
dentas padėkojo Danijai už jos nuolatinę paramą Lietuvai 
ypač aplinkosaugos ir karinėje srityse. Danija pakartojo, 
kad aktyviai rems Lietuvą, norinčią įstoti į Europos Sąjungą 
ir NATO.
Didžioji Britanija remia Lietuvą
VILNIUS, kovo 13 d. Didžiosios Britanijos ambasadorius 
Lietuvoje Thomas Macan pasakė Prezidentui Valdui 
Adamkui, kad Londonas ir toliau remia Lietuvos siekį 
įstoti į Europos Sąjungą ir NATO. ELTA pranešė, kad 
ambasadorius pabrėžė: ‘bet nei aš, nei kas nors kitas negali 
tiksliai pasakyti, kada pretendentės įstos į ES, nes plėtros 
procesas yra labai sudėtingas’. Kalbėdamas apie NATO 
plėtrą ambasadorius sakė, kad D. Britanijos pozicija nek
inta - ji yra už saugią ir stabilią Europą. Lietuvos Preziden
tas Valdas Adamkus padėkojo Anglijai už jos paramą Li
etuvos kariuomenei, siekiančiai priartėti prie NATO stan
dartų. Prezidentas taip pat prašė, kad Didžioji Britanija 
remtų lietuviškų prekių, ypač žemės ūkio produktų ek
sportą į Europos Sąjungos kraštus.
Dr. Gediminas Vagnorius vėl Ministras Pirmininkas
VILNIUS, kovo 10 d. Lietuvos Seimas išrinko Dr. Gedim
iną Vagnorių Ministru Pirmininku. ‘Už’ balsavo 92, ‘prieš’ 
- 19, susilaikė 9 Seimo nariai. Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus pasakė, kad ‘ryžtingai pradėtos reformos bus 
tęsiamos ir tai palengvins Lietuvos integraciją į Europos 
Sąjungą’.
Prezidentas siūlo ‘apkarpyti’ valdininkus
VILNIUS, kovo 10 d. ELTA pranešė, kad Prezidentas 
Valdas Adamkus siūlo likviduoti Ryšių ir informatikos bei 
Statybos ir urbanistikos ministerijas, jų funkcijas perduo
dant Aplinkos apsaugos, Ūkio ir Susisiekimo ministeri
joms. V. Adamkus taip pat siūlo Vyriausybės apsvarstyti 
Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos minis
terijų, taip pat Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų 
sujungimo galimybes. Patikslinus Aplinkos apsaugos ir Eu
ropos reikalų ministerijų funkcijas bei veiklos sritis, bus 
pateikta Seimui svarstyti Vyriausybės įstatymo pataisas dėl 
šių ministerijų pavadinimų pakeitimo, - rašoma Prezidento 
pasiūlymuose.
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Nesutaria Užsienio ir Europos reikalų ministerijos
VILNIUS, kovo 10 d. Europos reikalų ministerija pavadino 
‘provokacijomis’ Lietuvos užsienio reikalų ministro Algirdo 
Saudargo pasisakymus apie šios įstaigos veiklą. Ministras 
siūlė uždaryti Europos reikalų ministeriją, jos tarnautojus 
padalinant tarp Ūkio ir Užsienio reikalų ministerijų. 
‘Manome, jog tokie pareiškimai nedera Lietuvos diplo
matijos šefui ir vyriausybinės koalicijos partnerių - 
krikščionių demokratų - lyderiui’, - pranešime pažymi Eu
ropos reikalų ministerijos atstovas spaudai.
Latvijos - Rusijos konjlikias
RYGA, kovo 9 d. įvyko rusiškųjų kolonistų demonstracija 
prie Rygos savivaldybės. Latvijos policija išvaikė šią 
demonstraciją, kuriai nebuvo duotas leidimas ir kuri 
blokavo judėjimą miesto centre. Rusija griežtai pasmerkė 
latvių policijos veiksmus prieš ‘rusų pensininkus’. Sukelta 
didelė įtampa Latvijos - Rusijos santykiuose. Lietuvos cen
tro Sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas paragino Li
etuvos Seimą inicijuoti Rusijos pradėto Latvijos spaudimo 
svarstymą Baltijos Asamblėjos komitetų pasitarime, neat
metant galimybės kreipimosi į tarptautines organizacijas. 
Rusijai paskelbus ekonomines sankcijas prieš Latviją, tai 
reikštų atvirą spaudimą Baltijoms šalims.
Rusija spaus ir Lietuvą
VILNIUS, kovo 10 d. ELTA pranešė, kad Seimo 
Pirmininko Prof. Vytauto Landsbergio pirmasis pavaduo
tojas Andrius Kubilius mano, jog artėjant svarbiems poli
tiniams sprendimams dėl Lietuvos narystės Europos Sąjun
goje ir NATO bei strateginių objektų privatizavimo politi
nis gyvenimas Lietuvoje taps audringesniu. ‘Artimiausias 
išmėginimas visiems politikams bus susitarimo dėl JAV 
bendrovės ‘Williams’ dalyvavimo Būtingės terminalo staty
boje svarstymas Seime’. A. Kubiliaus manymu, ‘Williams 
International’ atėjimas sulauks labai agresyvaus pasi
priešinimo. Neatmetu tikimybės, kad profsąjungos vėl or
ganizuos demonstracijas. Mūsų artimų kaimynų interesai 
čia yra labai dideli’. ‘Kieno kapitalas dalyvaus Būtingės 
terminalo statybose, yra svarbu ne tik Lietuvai, bet ir visai 
Europos saugumo ateities architektūrai’, - teigė Audrius 
Kubilius. ‘Williams International’ pateikė Vyriausybei 
pasiūlymus dėl amerikiečių investicijų sąlygų Lietuvoje ir 

lygio universitetą. L. Fischer įsitikinusi, jog plėtojant Kar
aliaučiaus krašto bendradarbiavimą su kaimyninėmis val
stybėmis, kils krašto ekonominis lygis, o tai naudinga visai 
Europai.
Didėja Rusijos spaudimas
VILNIUS, kovo 13 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis teigia, kad trys Baltijos 
valstybės - Lietuva, Latvija ir Estija - ‘vėl ryškėja kaip 
Europos ateities patikrinimas’. Taip jau buvo, pasak jo, 
1990-1991 metais. Savo pareiškime dėl didėjančio 
spaudimo Baltijos valstybėms Vytautas Landsbergis 
atkreipė dėmesį, kad dabar vėl norima apriboti jų suv
erenią ir daugelio tarptautinių dokumentų patvirtintą teisę 
pačioms pasirinkti ekonomines, teisines bei gynybines sis
temas. Vienos kaimyninės šalies aukšti politikai, pasak 
Seimo pirmininko, nūnai stengiasi įteigti tarptautinei ben
drijai, neva trijų Baltijos valstybių siekiamai narystei 
NATO būtinai reikalingas ketvirtosios valstybės nepatenk
intos valdžios pritarimas. Seimo pirmininko teigimu, pasi
girsta užuominų, kad ‘aukštesnio’ pritarimo iš Rytų reikės 
ir Baltijos valstybių narystei Europos Sąjungoje. ‘Matyt 
neatsitiktiniai ir socialiniai neramumai Latvijoje, ir mėgini
mai juos politizuoti, kišantis iš užsienio; neatsitiktiniai ir 
mėginimai destabilizuoti padėtį Lietuvoje atbaidant, jei 
pavyktų, potencialius Vakarų investuotojus nuo dalyvav
imo privatizacijoje’, - sakoma V. Landsbergio pareiškime. 
JAV pagalba Lietuvai
VILNIUS, kovo 10 d. JAV Valstybės sekretorės pavaduo
tojo Strobe Tallbot laiške Lietuvos Vyriausybei reiškiamas 
įsitikinimas, kad JAV bendrovės ‘Williams International’ 
dalyvavimas investuojant į Būtingės naftos terminalą bus 
naudingas Lietuvos ekonomikai. ‘Sunku pervertinti naudą, 
kurią duoda tokios kompanijos kaip ‘Williams’ buvimas 
Lietuvoje. Ji galėtų labai prisidėti prie Lietuvos ener
getikos sektoriaus, ryšių plėtojimo bei aplinkos kokybės, 
socialinės ekonominės situacijos gerinimo’. Bendrovę 
‘Williams’ taip pat gynė JAV ambasadorius Vilniuje Keith 
C.Smith. Susitikime su Prezidentu Valdu Adamkumi jis 
sakė, kad ‘Williams’ yra solidi, tvirta ir patikima korpo
racija, turinti gerą reputaciją JAV ir visame pasaulyje. —

svarbiausios sutarties projektą.
Karaliaučiaus krašto problema 
VILNIUS, kovo 11 d. Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis mano, jog Karaliaučiaus 
krašto demilitarizavimas yra visos 
Europos problema, kuri turėtų būti 
dažniau svarstoma. Tai jis pasakė 
susitikime su Lietuvoje viešinčia 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos (ETPA) prezidente 
Lėni Fischer. ELTA pranešė, kad 
Karaliaučiaus krašto demilitarizav- 
imo klausimą pokalbyje iškėlė pati 
ETPA prezidentė. Jos nuomone, 
itin vertingi geri Lietuvos ir- Karali
aučiaus krašto santykiai. L. Fischer 
ragino veiklą tęsti ir plėtoti, įtraukti 
Švediją bei kitas Skandinavijos val
stybes. Ji informavo V. Landsbergį 
apie ketinimus Karaliaučiuje 
atidaryti Europos Sąjungos infor
macinį centrą, išplėsti ten europinio

Pilies gatvė Vilniuje nepriklausomybės dieną. Nuotr. G. Šovos

3



-------► Minėjimas Seime
VILNIUS, kovo 11 d. Įvyko Lietuvos Respublikos Seimo 
iškilmingas posėdis, skirtas Kovo 11- ajai, nepriklausomy
bės atkūrimo akto aštuntosioms metinėms pažymėti. 
Posėdyje kalbas pasakė Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus, Lietuvoje viešinti Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos prezidentė Lėni Fischer, Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius, Seimo Pirmininko pavaduotojas 
Romualdas Ozolas, parlamentarai Rasa Rastauskienė, Ri
mantas Dagys bei Povilas Gylys. Iškilmėse dalyvavo Kovo 
11-osios akto signatarai, Vyriausybės nariai, Ambasadoriai 
ir kiti svečiai.

Norvegijos diplomatijos šefas Lietuvoje
VILNIUS, kovo 10 d. Norvegija vis labiau domisi galimy
bėmis investuoti Lietuvoje, sakė Norvegijos užsienio 
reikalų ministras Knut Vollebaek, atvykęs į Lietuvą. ELTA 
pranešė, kad kovo 11-ąją svečias susitiko su Lietuvos Seimo 
pirmininku Vytautu Landsbergiu, kurį pažįstąs nuo 1990 
metų. Tada Lietuvos parlamento vadovas Norvegijoje ati
darė pirmąjį Lietuvos informacijos biurą užsienyje, o 
K.Vollebaek buvo užsienio reikalų viceministras. Norvegi
jos pagalba Lietuvai 1992 - 1997 metais sudarė 15 milijonų 
JAV dolerių. Šiemet parama Lietuvai bus dvigubai didesnė 
nei pernai ir sieks apie 4 milijonus JAV dolerių. Trečdalį 
šios sumos ketinama skirti Ignalinos atominės elektrinės 
saugumui užtikrinti. Norvegijos diplomatijos vadovas susi
tiko su Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi bei užsienio 
reikalų ministru Algirdu Saudargu. Baigdamas dviejų di
enų vizitą, ministras K.Vollebaek dalyvavo iškilmingame 
Seimo posėdyje.

Vyčio Kryžiai partizanams
VILNIUS, kovo 10 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos Prezi
dentas Valdas Adamkus Vyčio kryžius įteikė partizanų 
šeimų nariams. 1949 metų Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
tarybos prezidiumo sprendimu Konstantinas Bajerčius - 
Garibaldis buvo apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiumi su 
kardais ir ąžuolo lapais. Pernai buvo priimtas įstatymas, 
kuriuo šis apdovanojimas prilygintas Vyčio Kryžiaus 1-ojo 
laipsnio ordinui. Ordinas perduotas K. Bajerčiaus sūnums. 
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui 
dimisijos brigados generolui Adolfui Ramanauskui - 
Vanagui po mirties skirtą Vyčio Kryžiaus ordiną atsiėmė 
duktė Auksė Ramanauskaitė. Ji Prezidentui Valdui 
Adamkui padovanojo savo tėvo atsiminimų knygą ‘Daugel 
krito sūnų...’. ‘Nėra nieko tauriau kaip atiduoti savo gyvybę 
už Tėvynės laisvę. Savo poelgiais, veiksmais, kova šie did
vyriai įprasmino ne tik savo, bet ir mūsų visų gyvenimą’, - 
sakė V. Adamkus apdovanojimų įteikimo iškilmėse. Parti
zanų vadų giminės atkreipė Prezidento dėmesį į tai, kad iki 
šiol liko nenubausti tie sovietų saugumo pareigūnai, kurie 
nukankino laisvės kovų didvyrius. ‘Ačiū už šią pastabą. 
Manau, mes į ją atsižvelgsime’, - atsakė Prezidentas.

Vytauto Didžiojo ordinas Vytautui Landsbergiui
VILNIUS, kovo 11d. Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis apdovanotas Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinu. 
Apdovanojimas įteiktas per iškilmingą Seimo posėdį. Pasak 
Prezidento, ordiną jis skyrė jausdamas atsakomybę prieš 
istoriją ir įvertindamas istorinius įvykius bei asmenybes. Po 
ordino įteikimo kalbėjęs Vytautas Landsbergis sakė pasi
jutęs išskirtas ir vylėsi, jog apdovanojimų sulauks ir kiti 
Kovo 11- osios bendražygiai.

Gedimino ordinas Bernardui Brazdžioniui
VILNIUS, kovo 11d. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ged
imino 1-ojo laipsnio ordinas paskirtas išeivijos poetui 
Bernardui Brazdžioniui.
Premija Gražinai Ručytei - Landsbergienei
VILNIUS, kovo 10 d. Šių metų ‘Vilniaus garso’ premiją 
Vilniaus meras Rolandas Paksas įteikė Gražinai Ručytei- 
Landsbergienei. Prieš šešerius metus įsteigtas kasmetis ap
dovanojimas skiriamas už Vilniaus miesto garsinimą gerais 
darbais - meno kūriniais, mokslo bei visuomenine veikla. 
Rinkdama kandidatus šių metų premijai, savivaldybė 
kreipėsi į visuomene. Daugelis mokyklų, ligoninių, tėvų 
siūlė už labdaringą veiklą apdovanoti Vytauto Landsbergio 
fondo valdybos pirmininke Gražiną Ručyte-Landsbergienę.
Lietuvos kariuomenės mokymai
VILNIUS, kovo 13 d. Telšių apskrityje kovo 23 - 28 d. įvyks 
Lietuvos kariuomenės mokymai ‘Pavasario vėjas’. 
Sausumos ir oro pajėgų mokymuose dalyvaus apie 2300 
Lietuvos karių bei po vieną Estijos ir Latvijos kuopą. Bus 
naudojami lėktuvai, sraigtasparniai ir kt.
Sunku gauti Lietuvos pasą
VILNIUS, kovo 9 d. ELTA pranešė, kad užsienio lietuvių 
vargo kelius gaunant Lietuvos Respublikos pasą būtina 
palengvinti ir sutrumpinti. Tokia mintis akcentuota Lietu
vos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės atstovų komisijos 
posėdyje. Nuo 1993 iki 1997 metų pabaigos užsienyje 
gyvenantiems lietuviams išduota tik apie 8000 Lietuvos 
Respublikos piliečio pasų. Nors įstatymai, kaip buvo 
teigiama, yra palankūs, gauti Lietuvos pasą ne kiekvienam 
pakanka sveikatos.

Parengė Darius Furmonavičius

Kovo vėjai
Česlovas Valdemaras Obcarskas

Drėgni kovo vėjai skrajoja neramūs,
Siūbuodami medžių viršūnes visas,
Ir viesulais rieda per bundančią žemę,
Ir kvatodami lekia per miesto gatves.

Ir įbėgę į kiemus, į langus barbena, 
Lėkdami skurdžiuos išverčia medžius -
Iš jų daro lieptus per vandenį žalią, 
Kad galėtum pereit į krantus jau kitus.

Kur pavasaris - jaunas Karalius -
Ateina girių paslaptingais takais - 
Jis su saule ir vėju tavo širdį jau kelią 
Į šviesą - ir virpa ji tonais visais.

Įvairenybės
Raukšlės yra paveldimos. Tėvai gauna jas nuo vaikų.

* * *
Jeigu jau Dievulis davė moteriai veido raukšles, tai galėjo 
parinkti geresnę vietą - padus.

* * *
Pajunti savo senatvę, kai pamatai žilus ir raukšlėtus mokyk
los draugus, kurie tavęs neatpažįsta.

***
Esi tikrai pasenęs, kai mados grįžta jau antrą kartą, o tu turi 
dar kostiumą pirmųjų laikų.
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Europos Sąjunga pasiryžusi padėti Lietuvai
Robin Cook struktūras. O tai yra esminis dalykas siekiant tinkamai

Pernelyg dažnai politikams kyla pagunda susitikimus, 
kuriuose jie dalyvauja, vadinti ‘persilaužimu’. Tačiau kartais 
įvykį ar susitikimą iš tikrųjų verta aprašyti. Liuksemburge 
įvykęs Europos Tarybos susitikimas yra vienas iš tokių. 
Daugiausia dėmesio skyrėme turbūt svarbiausiam už
daviniui, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, - Vidurio ir 
Rytų Europos šalių priėmimui. Mes padarėme sprendimus, 
kurie būtini siekiant užbaigti 50 metų trukusį dirbtinį mūsų 
žemyno suskirstymą.

Tolesnė kryptis jau nustatyta. Mes esame kelyje į Sąjungą, 
kurioje bus 25-30 narių. Tai bus naudinga visiems - tiek 
esamiems, tiek ir naujiems nariams. Vieninga rinka ir 100 
milijonų naujų vartotojų, siūlant vartotojų pasirinkimo ir 
biznio galimybes, taps dar galingesniu ekonominio augimo 
varikliu. Didesnė Sąjunga galės geriau spręsti rimtas proble
mas, susijusias su nusikalstama veikla pasienyje, taip pat 
aplinkosaugos srityje. Pasaulinėje arenoje Europos balsas 
taps kur kas galingesnis ir įtakingesnis.

Jungtinei Karalystei teko ypatinga privilegija 
pirmininkauti tuo metu, kai prasideda naujų narių 
priėmimo procesas. Nuo pat pradžių mes entuziastingai 
rėmėme plėtrą Rytų kryptimi. Mums visada atrodė, kad ES 
yra neatsiejama Lietuvos likimo dalis. Liuksemburgo susi
tikime žengtas lemiamas žingsnis kelyje į jos narystę ES.

Liuksemburge šiuo klausimu buvo aiškiai pasisakyta: ES 
durys atviros naujoms narėms, ir mes esame suinteresuoti 
jas priimti, kai tik jos bus tam pasirengusios. Mes pradėjome 
visą apimantį procesą, įtraukdami visas Vidurio ir Rytu 
Europos šalis. Tuo pat metu Europos Taryba užtikrino, kad 
mes aiškiai įsivaizduotume,’kaip'turi vykt? derybbs. Tai ir 
yra lemiamas momentas - be šio supratimo mums grėstų 
delsimo ir netikrumo laikotarpis. O būtent to mes visi 
norėjome išvengti.

Dabar jau viskas paruošta tam, kad Jungtinė Karalystė, 
pirmininkaujanti ES, pastūmėtų šį procesą. Pirmasis žings
nis - Europos Konferencija, vyriausybių vadovų lygio susi
tikimas Londone kovo viduryje. Tai naujo tipo forumas, 
kuriame bus aptariami visiems rūpimi klausimai. Daugiau
sia dėmesio bus skiriama naujų narių priėmimui, 
prasidėsiančiam Briuselyje kovo 
pabaigoje, kai visos Vidurio Europos 
kandidatės galės tapti pilnateisėmis 
ES narėmis.

Ši procedūra gali atrodyti 
sudėtinga. Bet esu tikras, kad mūsų 
pirmininkavimo laikotarpiu galime ne 
tik pradėti šį procesą, bet ir suteikti 
jam realų postūmį. Tai turi didžiulę 
reikšmę. ES neišvengiamai daugiau 
dėmesio skirs ekonominei ir pinigų 
sąjungai bei vieningos valiutos įved
imui. Šiam klausimui bus sutelktos 
aukšto politinio lygio pastangos. Taigi 
mes turime rūpintis, kad plėtros 
procesas vyktų teisinga linkme nuo 
pat pirmos dienos, kad jam būtų duo
tas realus stimulas.

Kiek tai užtruks? Galiausiai tai 
priklauso nuo pačių kandidačių. Jos 
turi sutvarkyti ne tik teisinę savo šalių 
sistemą, kad galėtų įgyvendinti ES 
reikalavimus, bet ir administracines 

įgyvendinti ES reikalavimus. Jeigu nepasitikėsime tokių 
valstybių kaip Lietuva sugebėjimais įvykdyti ES reikalav
imus, mes neįstengsime padėti abipusio pasitikėjimo pa
matą, o tai ir yra Sąjungos sėkmingos veiklos prielaida. 
Parama kandidatėms šioje srityje - vienas iš prioritetinių 
PHARE programos uždavinių; kasmet Lietuvoje šiai pro
gramai skiriama apie 46 milijonus ekiu.

Bet ne tik kandidatėms privalu tobulėti. Pati Sąjunga turi 
apsitvarkyti savo būstą, kad galėtų būti pasirengusi sėkmin
gai plėtrai. Pirma, mes turime pasiekti, kad bendroji agrar
inė politika taptų šiuolaikiškesnė. Tai nereiškia, kad galima 
numoti ranka į Europos žemės ūkį. Tai yra pripažinimas, 
kad reikia tokios politikos, kuri atitiktų ateinančio amži
aus, o ne 1950-ųjų poreikius, kai ši politika buvo parengta. 
Tai ypač svarbu toms Vidurio Europos šalims, kurios, 
įstojusios į ES, susidurs su didžiuliu maisto produktų kainų 
šuoliu ir kažin ar tokia būtų ES misija vartotojų atžvilgiu.

Antroji reformuotina sritis - pinigų pervedimo į ne- 
turtingesnius Sąjungos regionus sistema. Si sistema gerai 
pasitarnavo. Tačiau pinigai skirstomi remiantis atsitikt
inumo principu, tad iškilo būtinybė įvesti teisingesnę ir 
atviresnę sistemą, kurią galima būtų pritaikyti prie 
pokyčių, susijusių su plėtra. Naujų, ne tokių klestinčių 
narių priėmimas neišvengiamai turės įtakos biudžetui. Mes 
esame tvirtai įsitikinę, kad su visomis kandidatėmis turi 
būti elgiamasi teisingai - šalims prisijungus prie Sąjungos, 
joms, kaip ir esamoms narėms, turi galioti tos pačios 
taisyklės bei privilegijos.

Aš sąmoningai nesistengiau nustatyti pirmųjų narių iš 
Vidurio Europos priėmimo datos. Komisijos išvadose 
aiškiai nurodyta, kad kandidatės dar ne visai pasirengusios 
stoti. Tačiau aš esu įsitkinęs, kad Sąjunga pasirengusi jums 
padėti ir kad nebus ES pirmininkaujančios šalies, labiau 
nei mes, pasiryžusios padaryti viską, kad naujos narės būtų 
priimtos tuoj pat, kai jos bus tam pasirengusios.
Robin Cook yra Jungtinės Karalystės užsienio reikalų minis
tras
Lietuvos Aidas, 1998 02 24

Lietuvos tinklininkai Bradfordo lietuvių klube
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From 29th March Lithuanian Airlines will increase its flights from 
Heathrow to Vilnius to six per week with the introduction of a Sunday service

1998 Summer schedule
Effective from 29th March

Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday
■

T
k-;s;
■ •' r

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

Flight reservations and enquiries 
Phone: 0181 759 7323 
Fax: 0181 745 7346
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E.Petrikas grįžta į Lietuvą
Mielieji,
Štai jau daugiau kaip treji metai, kai buvau paskirtas dirbti į 
Lietuvos ambasadą Londone, tiksliau ją įkurti naujai įsigy
tose patalpose. Tas laikas pralėkė labai greitai, gal net per 
daug greitai. Šiandien jau tenka krautis lagaminus namolio. 
Grįžtu atgal į Vilnių, į Užsienio reikalų ministeriją - tokia 
yra mano pasirinkta tarnyba.

Esu dėkingas likimui, kad mano gyvenimo kelyje buvo 
tokia stotis: Londonas, Didžioji Britanija. Dėkingas už tai, 
kad šitame, iki tol man be galo tolimame ir egzotiškame 
krašte, 'ūkanotame Albione', aš sutikau tiek daug gražių ir 
šviesių žmonių, kad turėjau progos juos pažinti, su jais 
bendrauti. Dar pačioje mano buvimo Londone pradžioje 
buvo nelengva perprasti vietines 'gyvenimo taisykles' ir pa
pročius, tačiau kiekvieną kartą, kai kreipdavausi į Jus pata
rimo ar pagalbos, visada buvau išgirstas, suprastas ir 
naudingais patarimais sustiprintas.

Kaip didžiausią likimo dovaną branginu čia įgytus draugus 
ir bičiulius. Jie man buvo tas netikėtas atradimas, kuris 
suteikė stiprybės, tėviškos namų šilumos jausmą, praplėtė 
mano pažiūras. Jų dėka į daugelį dalykų gyvenime pradėjau 
žvelgti kiek kitaip, lyg naujomis akimis, su naujai įgyta 
patirtimi ir, tikiu, naujai įgyta išmintimi. Nors tai tebus tik 
žodžiai, lenkiu prieš juos galvą ir esu jiems be galo už viską 
dėkingas.

Naudojuosi man suteikta galimybe kreiptis į Jus visus per 
'Europos Lietuvį', ir tebus man atleista, kad ne su kiekvienu 
spėjau ar turėjau galimybę atsisveikinti, padėkoti, paspausti 
ranką. Visiems Jums mano nuoširdus dėkui - kad esate, kad 
man buvo duota sutikti Jus šitoje savo gyvenimo stotyje, kad 
dėka Jūsų mano buvimas ir darbas Londone tapo pras
mingesnis, gražesnis. Atsiprašau visų, kurie kvietė pas save 
paviešėti, bet vis trūkstant laiko liko neaplankyti. Man tikrai 
labai sunku Jums visiems tarti 'sudie', tebūnie tai 'iki pasi
matymo'...

Linkėdamas Jums sveikatos ir stiprybės lieku nuoširdžiai 
Jūsų -

Erikas Petrikas

ip T k I -1*' I U W O
tadienį Bradfordo lietuvių klubas surengė sportininkams 
ekskursiją į Yorko miestą bei įspūdingą priėmimą. Yorke 
svečiai apžiūrėjo vieną gražiausių Europoje.-katedrų ir 
įspūdingą senamiestį. P. Irena ir Algis Gerdžiūnoį, Vytau
tas Gurevičius, K. Kaktavičius su žmona ir daugelis kitų 
nuostabiai maloniai sutiko svečius. Atsigaivinę bare, 
svečiai buvo pakviesti užkandžiams į Bradfordo klubo 
pobūvių salę. Sportininkai ir svečiai bei šeimininkai susėdo 
prie gausiai vaišėmis nukloto stalo. Skambėjo lietuviška 
daina. Kiekvienas sportininkas buvo apdovanotas knyga 
apie Bradfordo lietuvių klubą, pasirašė Garbės svečių kny
goje, atminčiai nusifotografavo bibliotekoje. lietuviškai 
pasistiprinus ir pasisėmus dvasinės stiprybės iš Bradfordo 
lietuvių 50 metų nenuilstamai kovojusių už Lietuvos laisvę 
ir dirbusių Lietuvos valstybės tęstinumo darbe, Lietuvos 
rinktinė tą patį vakarą pademonstravo nuostabiai profe
sionalų žaidimą, tiesiog triuškindama rusus. Salėje aidėjo 
gausūs plojimai Lietuvai ir švilpimai varžovui. Lietuvos 
sportininkai sakė, mes esame sužavėti nuostabiai malonių 
Bradfordo lietuvių. Be jų tokios nuoširdžios paramos, mes 
tikrai nebūtume laimėję turnyro. Mes stengėmės kiek tik 
galėjome, kad neapviltume šeimininkų. Apie Lietuvos per
galę rašė vietos ir sportinė spauda. Lietuviai padarė tokį 
gerą įspūdį ir pademonstravo tokį aukšto lygio profesion
alų žaidimą, kad jie buvo pakviesti atvykti ir sekančiais 
metais, net buvo klausiama, kokia data būtų tinkamesnė 
Lietuvos sportininkams ateities čempionatuose, į kuriuos 
tikimasi pakviesti ir daugiau Europos tinklinio komandų. 
Išskrisdami Lietuvos sportininkų delegacijos vadovai, 
teisėjas, Lietuvos tinklinio federacijos Prezidentas Juozas 
Palevičius, treneris Jonas Adomaitis ir antrasis treneris, 
Lietuvos tinklinio asociacijos viceprezidentas, Vilniaus 
Pedagoginio Universiteto dėstytojas ir Vilniaus miesto sa
vivaldybės narys, Povilas Tamošauskas, tinklininkai 
nuoširdžiai padėkojo p. Irenai ir Algiui Gerdžiūnams, dr. 
Rūtai ir Dariui Furmonavičiams, Bradfordo Lietuvių 
klubui, Europos Lietuvio redakcijai, Yorkshire tinklinio 
asociacijai, Bradfordo Universiteto tinklinio komandai, 
Škotijos tinklinio komandai už tokį šiltą priėmimą Didžio
joje Britanijoje.. DF

Lietuvos tinklinio 
rinktinės pergalė
Huddersfield Sport Centre įvyku
siame tarptautiniame tinklinio 
turnyre pergalę iškovojo Lietuvos 
tinklinio rinktinė. Lietuva laimėjo 
visas varžybas: su Anglija 3:1, su 
Rusija 3:1 ir su Škotija 3:2. Lietu
vos tinklininkus žaisti Anglijoje 
pakvietė Yorkshire tinklinio aso
ciacija, o globojo Bradfordo lietu
vių klubas. Lietuvos oro linijos 
parūpino lengvatą atskristi Angli- 
jon, kelionę parėmė Vilniaus 
miesto savivaldybė. Klubo nariai 
palaikė sportininkus varžybose, 
ypatingai Bradfordo klubo 
pirmininkė ir vicepirmininkas p. 
Irena ir Algis Gerdžiūnai, daly
vavę visose varžybose ir po rung
tynių pavaišindami sportininkus 
gaivinančiais gėrimais. Na, o šeš-

Lietuvos tinklininkai su vietiniais lietuviais Bradforde
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Kronika
Nottinghamas
DBLS skyriaus susirinkimas
Kovo 15 d. Latvių klube įvyko metinis DBLS Nottinghamo 
skyriaus narių susirinkimas. Susirinkimą pravedė DBLS 
Nottinghamo skyriaus revizijos narys Henrikas Gasperas. 
Skyriaus pirmininkas Julius Damaševičius informavo, kad 
per praėjusius metus mirė 6 skyriaus nariai. Tylos minute 
buvo pagerbti mirusieji. Kun. S. Matulis buvo pakviestas 
sukalbėti maldelę. Pirmininkas pranešime dėkojo Notting
hamo skyriaus moterims, ir ypatingai šeimininkėms, už 
50-ties metų DBLS minėjimo suruošimą, Lietuvos neprik
lausomybės 80-čio minėjimo ir kun. S. Matulio pagerbimo 
vaišių organizavimą. Taip pat iškėlė DBLS nario mokesčio 
padidinimo klausimą. Juk šis 1 svaro nario mokestis nuo tų 
laikų, kai svaras buvo tiek vertas kiek dabar gal dešimt. 
Nežiūrint nedidelio nario mokesčio skyriaus iždas nėra 
tuščias, kukliai kasmet pasipildo iš organizuojamų loterijų 
švenčių metu. Vida Gasperienė ragino turėti daugiau susi
tikimų. Susirinkimo vedėjas žodį tarti pakvietė DBLS Cen
tro valdybos pirmininką Jarą Alkį. Svečias apibūdino 
padėtį Sąjungoje, palietė Namų bendrovės reikalus, 
pažymėdamas, kad naujieji Lietuvių namai Londone yra 
gražiai sutvarkyti ir jau pradėjo duoti pelno. Informavo, 
kad Lietuvių namų direktoriumi yra paskirtas Eimutis Šova 
ir šiuo metu intensyviai ieškoma lietuvių kilmės vedėjų. 
‘Mes žiūrime į ateitį’, kalbėjo pirmininkas. ‘Lietuvai tam
pant Europos Sąjungos nare, padaugės svečių iš Lietuvos. 
Mes nemanome, kad Lietuva bus tiek turtinga, kad galės 
naudotis Londono viešbučiais. Mes tikimės pagrindinio 
biznio su Lietuva - kainos Lietuvių Namuose yra mažesnės 
nei kituose Londono viešbučiuose. Lietuviams, ypač DBLS 
nariams ir akcininkams, bus taikoma nuolaida’. Kalbė
damas apie Lietuvių Sodybą DBLS Pirmininkas pažymėjo, 
kad ruošiamasi tvarkyti Sodybą ir norima palikti suvažiav
imui nuspręsti kiek lėšų investuoti į Sodybos sutvarkymą. 
Projektai yra parengti. Svečias taip pat pažymėjo, kad 
DBLS Centro valdyba vėl gavo reikalavimą atsistatydinti 
visiems direktoriams. Pirmininkas atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus. Rinkimuose buvo nubalsuota palikti tą pačią 
DBLS Nottinghamo skyriaus valdybą: pirmininką Julių 
Damaševičių, vicepirmininkę Vidą Gasperienę, sekretorių 
Petrą Grakauską, iždininką Antaną Važgauską, reikalų 
vedėją Vytautą Bielevičių. Į revizijos komisiją išrinkti 
pakartotinai Henrikas Gasperas, o taip pat dr. Rūta Fur- 
monavičienė ir Vytautas Važgauskas. Atstovais į DBLS 
Visuotinį suvažiavimą didžiąja balsų dauguma išrinkti 
Julius Damaševičius ir Darius Furmonavičius. Susirinkimo 
dalyviai sugiedojo Lietuvos himną. Susirinkimo vedėjas 
Henrikas Gasperas padėkojo šeimininkams Latvių klubui. 
Pasivaišinę gardžiu alučiu, šventiškai nusiteikę Notting
hamo lietuviai skirstėsi namo.

DF

* * *
Motina bara išsipurvinusį sūnų:

- Tu visas purvinas kaip paršiukas, paršiukas, tikras 
paršiukas. Ar žinai, kas yra paršiukas?

- Taip, kiaulės sūnus. .

Sena artistė, po ilgesnės pertraukos nutarė vėl grįžti 
scenon.

- Kiek jums dabar metų, ponia? - paklausė reporteris.
- Tuoj bus šešiasdešimt.
- Ar tikrai? Vakar kalbėjau su jūsų sūnum, jam jau 

penkiasdešimt!
- Jis turi savo gyvenimą, aš turiu savo, - supyko artistė.

* * *
Girtas eina gatve. Užkabina lempos stulpą. Mandagiai at
siprašo. Po to vėl užkliūva už kito stulpo, paskui dar už 
kelių. Pagaliau sustojo, atsirėmė į tvorą ir sako:

- Aš geriau palauksiu, kol ši procesija praeis, nenoriu 
daugiau žmonių stumdyti.

* * *
- Ar galiu šiam vakarui pasiskolinti tavo gramofoną? - 

klausia žmogelis savo kaimyną.
- Mielai. Tai ir tu esi muzikos mėgėjas? - nudžiunga 

kaimynas.
- Ne! Noriu šią naktį gerai išmiegoti...

* * *
Turtuolis mirdamas pasišaukė kunigą, daktarą ir advokatą. 
Visiems trims davė po voką su 15 tūkstančių kiekvienam ir 
paaiškino:

- Sako, kad su savim nepasiims!, bet vis dėlto noriu 
išbandyti. Kai mane laidosit, įdėkit tuos pinigus į karstą.

Po laidotuvių, per šermenis gerai išgėrę, palikimo vykdy
tojai išsišnekėjo.

Kunigas sakė: - Mūsų naujai bažnyčiai reikia pinigų. 
Dešimt tūkstančių paskyriau tam reikalui, o penkis įdėjau į 
karstą.

Daktaras, prisipažino, kad jis penkis pasiėmė, o dešimt 
palaidojo.

Išklausęs abiejų draugelių prisipažinimus, advokatas 
tarė:

- Kaip jums ne gėda?! Aš atidaviau visus pinigus čekiu.
* * *

Važiuodamas autobusu, škotas pastebėjo šalia bėgantį 
draugą.

- Ko nelipi į vidų?
- Man netoli, sutaupysiu 60 penų...
- Bėk paskui taksį - sutaupysi tris svarus.

* * *
Du airiai nakties metu atvyko į Arabiją kažkokiam darbui. 
Ryte, pamatę baltą dykumos smėlį, nutarė kuo greičiau 
bėgti namo, kol dar neatvežė cemento.

* * *

DBLS Kultūros ratelio vakaronėje: Laima, Rūta, Žydra ir Živilė
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Skaitytojai rašo
Demokratijos pabaiga DBLS
Man ir, manau, kitiems EL skaitytojams buvo sunku 
suprasti, kodėl Sąjungos Centro valdybos nariai, kuriuos 
gana aštriai kritikavo Virginia Juras, savo asmeniškame 
pasisakyme neatsakė tiesioginiai į jos kritiką, o vietoj to 
surado ‘eilinį skaitytoją’, kurio paprašė parašyti komentarą. 
Taip pat sunku suprasti, kodėl eiliniai skaitytojai neturi 
teisės sužinoti šio ‘eilinio skaitytojo’ pavardę.

‘Eilinis skaitytojas’ rašo, kad kas liečia Sodybos skyriaus 
uždarymą, net ir nesutinkant su tokiu nutarimu, galima 
suprasti Centro valdybos motyvaciją. Bet jeigu CV iš tikrųjų 
galvoja, kad nuomonių skirtumai tarp skyriaus narių, arba 
iškelti klausimai apie tikrąjį skyriaus narių skaičių, pateisina 
to skyriaus likvidavimą, tas tik liudija, kad CV supratimas 
apie demokratinio visuomeninio gyvenimo principus nėra 
labai išsivystęs.

Be to, kyla klausimas, ar iš viso CV turėjo teisę likviduoti 
Sodybos skyrių. Reikia pripažinti, kad Sąjungos įstatų 71-as 
paragrafas nurodo, kad skyrius likviduojamas, jeigu už likvi
davimą (winding-up) balsuoja 2/3 narių, dalyvaujančių 
susirinkime, kuriame balsavimas vyksta, arba jeigu CV nu
taria skyrių likviduoti. Bet būtų neteisinga daryti išvadą, kad 
CV turi besąlyginę teisę likviduoti skyrių, kuris yra aktyvus 
ir turi arti 100 narių.

Jeigu CV turi besąlyginę teisę vieną skyrių likviduoti, ji 
turi lygiai tą pačią teisę likviduoti du, tris, keturis - ir net 
visus skyrius - arba seniai įsteigtus skyrius, arba naujus 
skyrius (ir tokiu būdu pasilikti valdžioje be jokių tolimesnių 
rinkimų...).

Esu tikras, kad jeigu šį klausimą reikėtų spręsti teisme 
(High Court), teismas nuspręstų, kad Sąjungos įstatų 71-as 
paragrafas neduoda besąlyginę teisę CV likviduoti skyrius, o 
tik sąlyginę teisę, jeigu, pavyzdžiui, skyrius tapo neaktyvus - 
sakykim, liko tik 4 arba 5 nariai, kurie nesugeba suruošti 
skyriaus posėdį sykį per metus, kaip reikalauja 63 para
grafas. Be abejo, jeigu keli likviduoto Sodybos skyriaus 
nariai nutartų šį klausimą ištirti teisme, jie būtų pasmerkti 
kaipo Sąjungos ir lietuviškos visuomenės skaldytojai, ir CV 
vėl būtų pasiruošusi išleisti didžiules sumas pinigų (ne iš 
savo kišenės) už teisinius patarnavimus. Ar CV sutiktų šį 
klausimą rimtai padiskutuoti su Sąjungos nariais ir per
galvoti savo sprendimus? Būtų 
įdomu sužinoti, ne iš ‘eilinio 
skaitytojo’, bet iš pačios CV.

Su pagarba, 
Kastytis Baublys

Redakcijos pastaba
Šį K. Baublio laišką redakcija ne
spėjo išspausdinti praėjusiame 
numeryje. Dėl šventos ramybės, 
kad vėl nebūtų prikaišiojama 
‘cenzūra’, laiškas paskelbtas 
dabar, nežiūrint į tai, jog nėra 
jokio reikalo kelti viešumon 
praėjusio triukšmo: iš vieno skyri
aus atsirado du ir gal pagaliau 
bus ramu.

Įdomus tik vienas faktas, kad 
K. Baublys, vos perskaitęs 
‘Eilinio skaitytojo’ komentarą, 
tuoj padarė savo išvadas: 
Valdyba susirado ‘eilinį skaity-

toją’ ir paprašė parašyti komentarą. Dabar jis pats mato, 
kokią klaidą padarė. Didelis demokratas ir intelektualas 
ponas Baublys turėtų už tai viešai atsiprašyti. Neatrodo, 
kad Valdyba dėl tų jo greitų išvadų ir kitų samprotavimų 
labai pyktų, gal tik nusišypsotų. . -

Niekas negali K. Baubliui uždrausti ateinančiame Su
važiavime iš naujo kelti buvusio Sodybos skyriaus 
uždarymą, aiškinti Sąjungos įstatus taip kaip jis išmano ir 
daryti savo išvedžiojimus dėl pasėkų teismuose. Beje, ne
manome, jog suvažiavę atstovai tuo labai domėtųsi ir dėl to 
gaištų laiką.
Laiškas 'Europos lietuviui’
Man atrodo, kad musų žmonės nori pertvarkyti bendrą 
turtą, išmesti ko nereikia, sumažinti bagažą ir pagalvoti 
apie ateitį. Nuo to galvos susisuko begalvojant.

Tvarkymas jau pradėtas. Senieji Londono Lietuvių na
mai, kurių remontas būtų daug kainavęs, jau parduoti. 
Nupirkti kuklesni, o pinigų likutis padėtas banke. Lieka 
Sodyba su kiauru stogu, prastais kambariais ir neveikiančiu 
baseinu. Ją sutvarkyti ir patobulinti labai brangiai kain
uotų. Eina gandai, girdi, suremontuokim, išleiskim pinigus, 
o vis viena teks parduoti negaunant jokio pelno. Ar ne 
laikas ieškoti kuklesnės ir artimesnės vietos užmiesčio 
klubui? Tegu pinigai, padėti banke, uždirba nuošimčius 
mūsų veiklai paremti. Kiti siūlo rasti panašių nuostatų 
organizaciją ir jai perduoti turtą. Yra pasiūlymų turtą 
perduoti Lietuvos ligoninėms arba atiduoti labdarai, o 
neatiduoti valdžiai.

Taip galvodama, vyresnioji karta pamiršta jaunesniuo
sius, tokius kaip aš. Bijau, kad jaunesnioji karta gali likti 
tuščiomis rankomis. Žinoma, perimti tokį didelį palikimą 
yra rimtas įsipareigojimas ir didelė atsakomybė. Gal tikrai 
jaunimui geriau jo negauti? Be naštos jie rastų kitų būdų 
bent iš dalies likti lietuviais, išlaikyti papročius.
Betvarkant senus daiktus, reikėtų rimtai pagalvoti ir apie 
ateitį, kam yra DBLS ir LNB. Jei nėra naudos - gana, 
likviduokite - jums patiems bus ramiau, o kiti galės dži
augtis, gavę palikimą. Arba leiskite jaunimui tęsti veiklą...

Jonas Podvoiskis, Manchesteris 1998.03.07

Literatūros vakaronėje Lietuvių namuose
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Kronika
Londonas
Centrinio skyriaus metinis susirinkimas
Kovo 22 d., sekmadienį, 14.00 vai. Lietuvių namuose, 17 
Freeland Rd., London W5 3HR šaukiamas DBLS Cen
trinio skyriaus metinis susirinkimas. Kvorumui laiku ne
susirinkus, susirinkimo laikas bus atidėtas 30 min., o po to 
susirinkimas įvyks ir bus laikomas galiojančiu. Prašome 
visus skyriaus narius, kurie gali, dalyvauti susirinkime.

K. Tamošiūnas
DBLS Centrinio skyriaus valdyba

Londono I skyrius
DBLS Londono I sk. metinis susirinkimas vyko vasario 22 
d. Londono lietuvių parapijos svetainėje. Susirinkimą ati
darė ir jam pirmininkavo J. Cernis, o sekretoriavo Z. Juras.

Pirm J. Černis apžvelgė praėjusių metų skyriaus veiklą, 
atkreipdamas daugiau dėmesio į svarbesnius skyriaus atlik
tus darbus: prisidėjimą prie DBLS C V minint Vasario 16 
1997 m., paminėjimą žuvusių karių už Lietuvos nepriklau
somybę, bei kitus svarbesnius lietuvių tautai paminėjimus.

Prisimindamas neseniai mirusius skyriaus narius, jis su 
liūdesiu pabrėžė, jog netekome ilgametės skyriaus 
kasininkės, kuri energingai tvarkė ir prižiūrėjo narių ver
bavimą bei atliko kitus reikalingus skyriaus darbus.

Bronė Černienė buvo ilgametė ir Londono lietuvių 
bažnyčios choro dainininkė.

Dabartinė kasininkė V. Puidokienė smulkiai informavo 
apie skyriaus finansų padėtį. Nariai kruopščiai apsimoka 
nario mokestį. Skyriaus santaupos laikomos Abbey Na
tional^ Building Society. Finansų tvarkyme pasirašo du 
valdybos nariai. " " ' , ' x > -

Kontrolės komisijos vardu B. Butrimas patvirtino 
kasininkės tvarkingai vedamą atskaitomybę.

Praėjusios vasaros skyriaus išvyka į Sodybą buvo labai 
sėkminga. Tokia pat išvyka bus organizuojama ir šią vasarą.

Susirinkimo nutarimu buvo priimtos rezoliucijos. Jos bus 
pasiųstos Centro valdybai ir turės būti įtrauktos į DBLS 
Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę.

Išrinkta nauja valdyba: pirm. V. Juras, vicepirm. K. 
Baublys, sekr. J. Neškauskas, iždin. V. Puidokienė, kon
trolės komisija - B. Butrimas. Atstovai į Visuotinį suvažiav
imą: V. Juras, K. Baublys, V. O’Brien.

Vyko gyvos diskusijos ir palietė įvairius klausimus. 
Iškeltas nepasitenkinimas dėl sudarymo DBLS Visuotinio 
suvažiavimo darbotvarkės. Pasisakyta, kad CV įtraukia į 
darbotvarkę tik tai, kas jiems patinka, o jei nepatinka - 
siūlomų rezoliucijų neįtraukia. Sakyta, kad yra ignoruojami 
skyrių iškelti klausimai Suvažiavimui svarstyti, kaip, pav.: 
Suvažiavimo rinktos Revizijos komisijos teisinė padėtis ir 
pareigos, Nominacijų ir mandatų komisijos pareigos ir 
teisė, kad nekreipiamas dėmesys į mūsų ilgametę suvažiav
imų tvarką.' -

Susirinkusių vardu Z. Juras padėkojo buvusiam sk. pirm. 
J. Černiui už jo sėkmingą ilgametį vadovavimą skyriui.

Susirinkimas baigtas su taure ir geriausiais linkėjimais J. 
Černiui, jo sveikatai bei laimingam ir ilgam gyvenimui.

Susirinkimo sekretorius Z. Juras
■ *■

Kas iš tikrųjų griauna DBLS?
Londono I skyriaus metinio susirinkimo sekretorius atsi
untė Europos lietuviui to susirinkimo aprašymą, o gal net ir 
protokolą. Patalpino ultimatumus, reikalavimus ir išsi
galvotus apkaltinimus DBLS Centro valdybai. Į tas 

šlykščias insinuacijas bei nepagrįstus užpuolimus esu 
priverstas reaguoti ir paneigti faktais.

1. Rezoliucijos. DBLS CV pareiga užtikrinti, kad visos 
rezoliucijos, o ypač tos, kurios reikalauja pašalinti direkto
rius iš CV, yra pateiktos pagal mūsų įstatus bei valstybinius 
įstatymus. Z. Juro provokacinis reikalavimas, kad jos turės 
būti įtrauktos į Visuotinio suvažiavimo darbotvarkę, pir
miau negu CV turėjo progos jas patikrinti, apsilenkia ne tik 
su logika, bet ir su eiliniu mandagumu.

2. Tradicijos. Netiesa, kad CV nesilaiko tradicijų Visuo
tinio suvažiavimo darbotvarkės sustatyme. Darbotvarkės 
yra nusistovėjusios ir CV jų nekeičia, bet kartais prideda 
pagerbimus ir panašiai. Be to, darbotvarkę priima ar 
pakeičia pats suvažiavimas. Iki šiol vien tik Londono I sk. 
skundėsi, kad skyrių klausimai yra ignoruojami. Jei suvaži
avimas ignoruoja Londono I sk. pageidavimus, tai yra su
važiavimo išreikštas noras, o ne CV kaltė! CV visuomet 
prašė ir laukė informacijų iš visų skyrių.

Nesutinku, kad ‘visai nekreipiamas dėmesys i mūsų ilga
metę suvažiavimų tradicinę tvarką’. Pereitame Visuotiniame 
suvažiavime dalyviai matė ir pergyveno Londono I sk. ir 
‘Naujos komandos’ atstovų ir rėmėjų elgesį, ir prie ko visa 
tai privedė. Tik jie tuo savo elgesiu apsilenkė su visomis 
mūsų Sąjungos tradicijomis bei tvarka. Dabar jie puola CV, 
o patys ignoruoja Sąjungos įstatus: vietoje perrinkimo treč
dalio CV narių, jie reikalauja atstatydinti 5 direktorius iš 
karto.

Iš skyriaus susirinkimo aprašymo matosi, kad tie, kurie 
mus moko įstatų ir tradicijų prisilaikymo bei demokratijos, 
savo skyriuje išrenka tik vieną žmogų ir pavadina jį įstatu
ose nesančia kažkokia tai ‘kontrolės komisija’.

3. DBLS. ardymas. Nepaslaptis, kad Londono I sk. eina 
DBLS ardymo keliu. Matomai tai vyksta dėl to, kad keli 
žmonės asmeninių neapykantų bei keršto pagauti, naudo
jasi savo skyriaus narių gera valia neaiškiems tikslams, bet 
labai pavojingiems DBL Sąjungai.

4. Į bendrą veiklą! Ar nebūtų laikas Londono I skyriui 
užbaigti tą beprasmišką ir tragišką kovą su ‘vėjo malūnais’ 
ir vietoj to susirūpinti kultūrine bei lituanistine veikla Lon
dono lietuviškoje bendruomenėje? Bendruomenės ateitis 
yra mūsų visų rankose!

J. Alkis
Bradfordas
Skyriaus susirinkimas
DBLS Bradfordo skyrius šaukia metinį susirinkimą sekma
dienį, balandžio 5 d., 15.00 vai. Vyties klube. Visus skyriaus 
narius ir ne narius prašome atvykti ir dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Kiti apie Lietuvą
Dėl pasipelnymo keliautojai rizikuoja gyvybėmis
Travel Weekly kovo 5 d. išspausdino straipsnį, kuriame 
International Travel Protection teigia, kad Vakarų įmonės, 
norėdamos naujose valstybėse pasinaudoti ten esamomis 
palankiomis prekiavimo sąlygomis, rizikuoja ten siunčiamų 
atstovų gyvybėmis. Visa tai daroma naiviai, nesusipažinus 
su grėsme.

Toliau sakoma, kad tyrimai parodė, jog Lietuva pirmauja 
pavojingumu svetimtaučiams, ypač apiplėšimais ir apnuodi- 
jimais. Lietuva yra patraukli užsieniečių bizniui. Tai tvirtina 
D. Britanijos eksportai, kurie nuo 1992 m. pakilo net iki 
1272%.
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Kronika
Maidenhead
Skyriaus susirinkimas
Kovo 1 d. DBLS Maidenhead skyriaus nariai rinkosi savo 
metiniam susirinkimui J. Stulgaičio namuose. Skyriaus 
pirmininkas E. Šova padarė skyriaus veiklos apžvalgą. 
Metų bėgyje netekta dviejų narių: V. Samajausko ir R. 
Šovos. Pirmininkas taip pat supažindino narius su DBLS ir 
LNB direktorių valdybų veikla ir jų planais ateičiai. Dėl 
Centro veiklos atsakinėjo ir Į klausimus. Patebėta, kad keli 
pašaliniai įtaigavo skyriaus narius nesąmonėmis, net 
juokingomis.

Revizoriai J. Kvietkauskas ir S. Šmulkštys patvirtino 
metines apyskaitas, kurias pristatė kasininkas S. Woronycz. 
Knygos vedamos tvarkingai.

Perrinkta ta pati valdyba: pirm. E. Šova, sekr. J. Stul- 
gaitis, iždin. S. Woronycz. Revizoriai: J. Kvietkauskas ir S. 
Šmulkštys. Atstovu į DBLS Visuotinį suvažiavimą: E. Šova.

Sekr. J. Stulgaitis siūlė pakeisti skyriaus vardą į High 
Wycombe, nes čia esanti stipri skyriaus narių 
reprezentacija, bet pasilikta prie Maidenhead.

Pakalbėta ir apie Britanijos lietuvį.. Prieita išvados, kad 
šio mūsų laikraštėlio turinys bei kokybė pagerėjo. Vienbal
siai pasisakyta, kad atsibodo anksčiau spausdinami as
meniškumais persunkti užgauliojimai. Tie dalykai neįdo
mus. Tai ne demokratija, bet licenzija šmeižti.

Padiskutuota ir apie DBLS bei LNB ateitį. Ap
gailestauta, kad yra grupelė, kuri tik tam tikro jaunimo 
vardu nori perimti narių sukrautą turtą, bet nesijungia į 
bendrą darbą, į demokratišką bendravimą. Skyriaus nariai 
sakė, kad jie pirko LNB akcijas savo sunkiai uždirbtomis 
algomis, o jaunimas prie to pirkimo neprisidėjo. Juk jauni
mas irgi galėtų dabar, taip kaip mes anksčiau, paaukoti 
savo savaitines ar mėnesines algas ir nusipirkti sau centrą 
ar sodybą. Nariai įgaliojo skyriaus atstovą šių metų Visuo
tiniame suvažiavime daryti viską, kad nebūtų kažkokie 
komandiniai turto perėmimai. Be to, šiuo metu Direktorių 
valdybose yra ir jaunų žmonių, o viena jų - teisininkė.

Susirinkimui pasibaigus pasivaišinta kavute bei 
užkandžiais. Padėka J. Stulgaičiui, kuris nuolat leidžia skyr
iaus susirinkimus daryti savo patalpose.

Skyriaus korespondentas

Rochdale
Skyriaus susirinkimas
DBLS Rochdale skyriaus susirinkimas įvyks kovo 28 d., 
šeštadienį 14.00 vai., V. Motūzos namuose, 30 Meadway, 
Marland, Rochdale. Bus renkama skyriaus valdyba ir atsto
vas į DBLS Visuotinį suvažiavimą, bei aptariami skyriaus 
reikalai.

Narius prašome dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Manchesteris
DBLS Skyriaus susirinkimas
Kovo 7 d. DBLS Manchesterio skyrius Manchesterio Li
etuvių klube turėjo metinį susirinkimą. Į jį netikėtai atvyko 
Centro valdybos narys K. Tamošiūnas. Mes visuomet 
pasigesdavome CV apsilankymo, ir ši staigmena buvo 
mums labai naudinga.

Susirinkimą atidarė sk. pirm. A. Podvoiskis. 
Pirmininkauti metiniam susirinkimui išrinktas A. Bruzgys, 
o sekretoriauti A. Gudelis. Paskutinio susirinkimo pro
tokolą skaitė S. Lauruvėnas, revizijos komisijos aktą H. 
Pargauskas.

Pirmininkas pranešė, kad metų bėgyje skyrius surengė 
Vasario 16 - Kovo 11 ir Tautos šventės minėjimus; Į skyrių 
įsijungė Leigh skyriaus nariai. Viena narė, Ona Ramonienė, 
mirė. Dabar skyriuje yra 52 nariai. A. Podvoiskieųe atsto
vavo skyrių DBLS visuotiniame suvažiavime, pirmininkas 
dalyvavo DBLS Tarybos suvažiavime, kuris įvyko ML Įdubę. 
Su kitomis organizacijomis sugyvenama gerai. Į įvairius 
tarpusavio ginčus, kurie tiesioginiai neliečia mūsų skyriaus, 
geriausiai nesikišti.

Iždin. J. Šablevičius supažindino su iždo stoviu, kuris nėra 
blogas. Dėl Centrui iš iždo skirtino mokesčio K Tamošiūnas 
pasakė, kad tų pinigų reikia patiems skyriams, DBLS išsi
laiko iš pašalinių pajamų.

Visų sutikimu Valdyba ir revizijos komisija perrinkta ta 
pati ir 1998 metams: pirm. A. Podvoiskis, sekr. S. Lauruvė
nas, iždin. J. Šablevičius. Revizijos komisija: pirm. H. Par
gauskas, A. Podvoiskienė. Atstovu į DBLS VS: J. Pod
voiskis.

Einamuose reikaluose K. Tamošiūnas supažindino su 
Lietuvių namų, Lietuvių namų, Sodybos ir ‘Europos lietu
vio’ reikalais. Nariai pageidavo, kad ‘Europos lietuvis’ būtų 
savaitinis. Dėl mažų ir jau neveiklių skyrių K. Tamošiūnas 
pasakė, kad, jo manymu, bus geriau jei maži skyriai įsijungs 
į didesnius. CV neprieštarauja mažų skyrių susivienijimui.

Naujai skyriaus valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

Mes tuoj turėsim kitą ‘Sodybą’ ir ‘Namus’
Skaitau ginčus: Centro valdybos, revoliucionierių ir jaunimo.
Baisu! Nutariau parašyti šias taikos eilutes.

V Kelmistraitis
Gyvenimas bėgo greičiau negu vanduo Nemunėly, 
Ir su savim nusinešė daug džiaugsmo, skausmo, bėdų. 
Mes jauni apleidom tėvynę, bet tikėjom,
Kad grįšim į namus dar jauni. .... .
Žemėj svetimoj daug mūsų brolių, sesučių . >•;,«,u v x
Į paskutinę kelionę iškeliavo. . t

Atvykę čia pripratom prie blogo oro, prie sunkių darbų, 
Ir rankos prie nuospaudų, o širdis prie skausmų.
Sunkiai dirbdami, daug valandų be paliovos, 
Dauguma įsigijom bakūžes.

Patys gyvendami trūkumuos, aukojom svarus
Dėl Sodybos ir Lietuvių Sąjungos namų, ir veiklos. .
Daug metų visi tylėjo, nors buvo padaryta klaidų.
Mūsų tikslas buvo vienas: kovoti dėl laisvės Tautos.

Paragrafas 71-mas? Kada jis gimė, kur?
Mes, seneliai, turime DBLS įstatus tik iki 69-to.
Jei nauji įstatai suformuoti -
Visi lietuviai turėtų būti informuoti:

Kas juos keičia, ar prideda, kodėl?
Tai turėtų būti ne Centro valdybos ar skyrių atstovų bėda.
Už įstatus balsuoti paštu reikėtų per neutralias organizacijas, 
Kaip daro kitos grupės ir organai Didžiojoj Britanijoj. -

Gaila, kad šiandien pamiršom: kas esam, ko verti?
Ir draskom vienas kitą - jauni ir seni...
Dėl gobšumo, egoizmo ar garbės,
Nors kūne turim širdį bei kraują Lietuvos!

Būkim tikri lietuviai, kaip mūs bočiai! .
Mokėkim susijungti kovon, įvertinti viens kitą!
Mokykim jaunimą tęsti mūs pradėtą darbą,
Nes mes tuoj turėsim kitą ‘Sodybą’ ir ‘Namus’!

Septyniasdešimt vienų metų - jaunas!
Iš Wolverhamptono - Eilinis skaitytojas.
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Lithuanian Association in Great Britam Ltd and Lithuanian House Ltd
adnii imitacijas adresas:

----- dand Road, London W5 3HIL Greųt Britain. TcL 0181 896 0355; Fax. 0181 896 0939.
on.eo.uk
e £20: Europoje £30; visur kitur pridedamos papildomos pašto išlaidos. Čvkj išrašui: Lithuanian House Lid. 

ilties coli arba iŠ anksto susitarus su administracija.
i. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik
sniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjų nuomonę. Vž idėta skelbimų turinį nei leidėjai nei

Aukos ‘Europos lietuviui’
£15 - A. Džiūvė. £10 - P. Jazukevičius, H. 
Vaicekauskas. £5 - M. Kugrėnas, S. Puti
nas, Č. Sirvydas, A. Gofmanas.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Kronika
Bradfordas
Velykos
Antrąją šv. Velykų dieną, balandžio 13, 
15.00 vai., ‘Vyties’ klube rengiama popi
etinė arbatėlė su margučių konkursu ir 
loterija. Gražiausi margučiai bus premi
juojami.

Narius ir jų svečius kviečiame atvykti 
su šeimomis ir praleisti popietę velyk
inėje nuotaikoje. Rengėjai
Motinos dienos minėjimas
Gegužės 3d., sekmadieni po pamaldų,
15.30 vai., ‘Vyties’ klube rengiamas 
Motinos dienos minėjimas.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Pro
gramėlę atliks skautai. Po minėjimo pa
sivaišinsime užkandžiais ir kava.

Rengėjai
Derby
Vilniaus mažasis teatras Derby
Vilniaus mažojo teatro ‘Vyšnių sodo’ 
spektakliai lietuvių kalba statomi 
gegužės 12 - 16 d.d. Derby Playhouse, 
Theatre Walk, Eagle Centre, Derby 
DEI 2NF, Tel. 01332 363275. Pradžia
19.30 vai. Bilietai jau parduodami:
gegužės 12 - 14 d.d. nuo £8.30, 15 - 16 
d.d. nuo £10.30. Nuolaidos 
pensininkams. Teatras yra netoli Derby 
autobusų stoties. Gastrolėms atvyksta 26 
asmenų grupė. G.Z.

Lietuvių namams Londone 
reikalingi

Reziduojantys vedėjai 
sugebantys prižiūrėti namus, 
aptarnauti viešbučio klientus, 

atlikti administraciją bei 
galintys susikalbėti 

lietuviškai ir angliškai 
Atlyginimas pagal sutartį 
Kreiptis: L. N. Direktorius 

Lietuvių namai
17 Freeland Road, London W5 3HR 

Telefonas: 0181 896 0355

Pamaldos
Birminghamas
Kovo 8 d., 15.00 vai., 96 Bradford St., šv. 
Onos bažnyčioje įvyks šv. Mišios, bei Vy
ginto Kuncės ir Jurgitos Molevičiūtės su
tuoktuvės.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį - 14.00 vai.
Eccles
Kovo 8 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon 
Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 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.
Velykų pamaldos:
Balandžio 9 d., Didįjį ketvirtadienį 

19.00 vai.
Balandžio 10 d., Didįjį penktadienį - 

Kristaus kančios minėjimo pamaldos - 
15.00 vai.

Balandžio 11 d., Didįjį šeštadienį - 
19.00 vai.

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

£250.00

£255.00
SAS 

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

£315.00
£315.00

For further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd 

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

Balandžio 12 d., Velykų rytą - Prisikėlimo 
pamaldos su procesija ir šv. Mišiomis - 
8.00 vai.

11.00 vai. (be choro).
Velykinį susitelkimą praves tėvas Aure

lijus Gricius, OFM. Jis klausys išpažinčių 
kasdien.

Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.
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.

Balandžio 9 d. - Didįjį ketvirtadienį 
tėvas Aurelijus Gricius, OFM praves Ve
lykinį susitelkimą. --**

Naujai atvykusiųjų 
susirinkimas Londone

Kviečiami visi, kurie atvyko iš Lietu
vos, atkūrus nepriklausomybę.

Susirinkimas įvyks balandžio 18d., 
18.00 vai.

Lietuvių bažnyčios svetainėje.
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 

dalyje, prie Hackney Road).
Telefonas: 0171 739 8735.

Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.

Kun. J.Sakevičius
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