
Naujas DBLS Pirmininkas
Sekmadienį, lapkričio 9 d. Lietuvių namuose įvykusi
ame DBLS Centro valdybos specialiai sušauktame 
posėdyje, J. Alkiui buvo pareikštas nepasitikėjimas ir jis 
atstatydintas iš DBLS pirmininko pareigų.

Naujuoju DBLS CV pirmininku Valdyba išsirinko E. 
Šovą. Kiti CV nariai pasiliko jų einamose pareigose.

ELR
Kreipimasis į DBLS narius
Gerbiamieji,
Naujai perėmęs DBLS vairą, kreipiuosi į visus DBLS 
narius dėl didesnio, glaudesnio ir geresnio bendradar
biavimo mūsų krašto bendruomenėje. DBLS Centro 
valdyba yra nusistačiusi suaktyvinti darbą DBLS labui ir 
atkreipti ypatingą dėmesį į skirtingus narių bei skyrių 
požiūrius ir pageidavimus, kad bendromis jėgomis 
įgyvendintume mūsų visų svarbiausią siekį - vieningą ir 
stiprią lietuvių bendruomenę D. Britanijoje.

Valdybos kadencija jau yra įpusėjusi ir nebetoli Vi
suotinis suvažiavimas, kuris, pagal tradiciją, vyksta ba
landžio mėnesį, o darbų prieš akis daug. Todėl likusiam 
laikui nuoširdžiai kviečių visus DBLS narius, Tarybą ir 
Centro valdybą su gera valia jungtis, kad atradę visiems 
priimtiną būdą, galėtume įveikti matomas kliūtis.

Eimutis Šova

Kodėl tęsiame Maž. Lietuvos genocidą?
Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio tarptautinio 
suvažiavimo Lietuvių namuose Toronte, Kanadoje, da
lyviai sveikina toli nuo krašto nublokštus tėvynainius ir 
visą tautą tėvynėje ir pasaulyje dalindamiesi didžiu 
skausmu ir giliu rūpesčiu dėl Mažosios Lietuvos trag- 

Vasario 16-tosios Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį Vilniuje, kai ji taipogi mini Lapkričio 30-tosios 
grįžimo prie bendros Lietuvos valstybės Tilžės Akto 
paskelbimo sukaktį tais pačiais metais. To krašto kovų 
dėl laisvės chronologija atsišaukia iš daug gilesnių 
amžių, minint prūsų vado Herkaus Manto mirties 725 
metų sukaktį, atremiant Kryžiuočių ordino tautžudišką 
invaziją Didžiojo sukilimo metais.

Šimtmečius tvėręs Mažosios Lietuvos grėslus gyve
nimo kelias, mūsų bendraamžių laikais buvo nusiaubtas 
Rytprūsių nacių gauleiterio E. Kocho egzekucine poli
tika, iš šaknų išrauti visa kas iietuviška tapo pilnai v 
išbaigta sovietinio komunizmo genocidinė tąsa. Šių 
klaikių istorinių faktų akivaizdoje esame begaliniai 
įskaudinti dabar jau prisikėlusios tautos ir valstybės 
abuojumu to krašto žmonių didžiai gyvenimo aukai ir 
dar vis iš išsibėgėjimo tebetęsiant dvasinį genocido 
vykdymą. Šių dienų Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
tėkmėje jau nebegirdime vartojant per šimtmečius 
įprastų Mažosios Lietuvos lietuviškų vietovardžių, bylo
jančių apie to krašto patrimoniją, bet bevelijant įteisinti 
be jokių kalbinių šaknų įspraustus kolonistinius ge
ografinius barbarizmus. Šiandieninė jaunoji Lietuvos 
karta išraunama iš viso, kas dar bylotų apie to krašto 
žmonių tūkstančio metų didžiąją gyvenimo auką dėl 
bendros tėvynės. Ar mūsų tautos senoliai amžių glūdu
moje būtų galėję tikėti, kad jų išsilaisvinę ainiai 
pasirinks toki tautinio nuosmukio kelią tūkstantmečio 
baigmėje?

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio suvažia
vimo dalyviai kreipiasi į tautą, intelektualinę vi
suomenę, spaudą ir vyriausybę neapleisti Mažosios Lie
tuvos ir jos gyvenimo tragiškiausioje lemtyje.

iško likimo. MLR Sąjūdžio pirmininkas, Algis A. Regis
Nuo pat šios milenijos pradžios, Prūsų Li

etuvos žmonės nesibaigiančių kovų keliu ir DBLS Tarybos posėdyje, Wolverhamptone. Kalba K. Baublys ir K. Tamošiūnas
kultūriniu veržlumu ištvėrė Baltijos 
žemėje. Net praradę savitą santvarką, 
okupuoti, kolonizuojami ir ekonominiai 
skurdinami, jie savo darbo dvasinėmis 
galiomis kūrė savitą raštiją, periodišką 
spaudą, klasikinę literatūrą, aktyviai reikš- 
damiesi tautos laisvės siekiuose - iki pat 
šių laikų. Kaip dabar galima susiderinti su 
siaubinga tikrove, kad tas kraštas ir tūk
stančius metų jame gyvenusi tauta staiga 
turi būti dingusi tarsi niekada nebuvusi! 
Tokio kataklistinio Mažosios Lietuvos 
likimo nepateisina tarptautinė teisė, 
krikščioniška moralė ir bendrų laisvės 
kovų dalininkė lietuvių tauta.

Mažoji Lietuva negali būti atskirta nuo 
gyvosios tautos, švenčiančios 80-ties metų
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Pamokslas Tautos šventės proga
Kun. S. Matulis, MIC
Brangūs tautiečiai,

Po ilgo laiko vėl susitinkame Dievo Namuose. Bet 
nebe visi. Daugelis iš mūsų jau iškeliavo negrįžtamai į 
Amžiną Tėvynę, dalis į gimtąją Lietuvą.

Pergyvename reikšmingas dienas: minėjome ir mi
nime mūsų dangiškosios Motinos - Marijos gimtadienį 
su Tautos švente šio mėnesio 8-tą dieną.

Marijos Gimimo Diena ypatingai švenčiama mums 
brangioje Šiluvoje. Ta šventė dar tęsiasi toliau. Į ją 
suplaukia kelios dešimtys tūkstančių maldininkų.

Kai Lietuva buvo raudonųjų priespaudoje, pasaulio 
lietuviai vykdė didįjį Maldų Žygį už Lietuvos laisvę. Ir 
štai pagaliau 1991 metais, artėjant Šiluvos Marijos šven
tei, rugsėjo 6 d. mums žinomas Michail Gorbačiovas 
Kremliaus Vyriausybės vardu paskelbė pripažįstąs Li
etuvą, Latviją ir Estiją savarankiškomis valstybėmis.

Padėka, pagarba Lietuvos Seimo prezidentui Vytau
tui Landsbergiui, kuris savo išmintimi, drąsa ir pasi
aukojimu iki didvyriškumo išvedė mūsų tautą laisvėn, 
nepriklausomybėn. Mūsų broliai ir sesės, žuvę už 
gimtąją Lietuvą, amžinai pasiliks meile įrašyti mūsų 
širdyse ir istorijos lapuose. Raudonųjų tankai sutraiškė 
kai kurių kūnus, bet nepalaužė jų laisvės dvasios.

1991 metų Šiluvos atlaidai tapo amžiams džiaugsmo ir 
padėkos šventė. Tą dieną prie stebuklingosios Marijos 
buvo susirinkę penkios dešimtys tūkstančių lietuvių 
padėkoti Dievui už laisvę. Daugelis vilkėjo tautinius 
rūbus, rankose mojavo trispalves vėliavėles. Vytautas 
Landsbergis pranešė, kad rugsėjo 8 diena bus valstybinė 
šventė, padėkos diena už laisvę. Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius pareiškė: ‘50 metų trukusi komunistų 
vergija pasibaigė. Tai laimingiausia diena mano gyven
ime !’ Prezidentas Vytautas Landsbergis kalbėjo: 
‘Dėkui Tau, Dieve, kuris globoja Lietuvą josios 
nelaimėse ir džiaugsmuose. Dėkui Tau, jog buvai kartu 
su tais, kurie gynė Lietuvos nepriklausomybę’.

Kadaise mūsų Vytautas Didysis norėjo, kad mūsų 
dangiškos Karalienės ir Motinos 
Gimimo šventėje sušvistų Lietuvos 
Karalystė, o dabar Vytautas Lands
bergis patvarkė, kad mes Marijos 
Žemės vaikai dėkotume Dievui už 
Tėvynės Lietuvos atgijimą tarp 
pasaulio valstybių.

Ir mes šiandien, susikaupę prie 
Viešpaties altoriaus, dėkojame Die
vui už laisvę, meldžiame, kad ir 
dabartiniuose pavojuose,
netikrume, Šiluvos Marijai, šv. Kaz
imierui, palaimintajam arkivyskupui 
Matulaičiui užtariant Lietuvos 
Bažnyčia ir Tauta klestėtų.

Ir tai ne tik šiandien čia meldži
amės, bet neužmirškime ir kasdien 

dievotai, dėmesingai, nuoširdžiai kalbėti svarbiausias 
maldas: Tėve Mūsų, Sveika Marija, Tikiu Dievą, Garbė
Dievui, Amžiną atilsį ne tik savo asmeniška intencija, 
bet taip pat mūsų Bažnyčios, Tėvynės ir mirusiųjų in
tencija.

Maldoje junkimės su viso pasaulio lietuviais. 
Sudarykime kasdien galingą maldos frontą ne tik savo, 
bet ir savųjų, visos žmonijos intencija.

Malonėkite neužmiršti maldos už palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio ir kitų mūsų tautiečių 
šventumo bylą, jų užtarimo sėkmę.

Tegu aidi mūsų mintyje palaimintojo Jurgio pasku
tiniai gyvenimo žodžiai: ‘Rikiuokitės ir pasiaukokite’. 
Tai labai reikalingas raginimas mums visiems. Taigi 
verta visiems visur atminti šv. Bernardo kreipinį į Švč. 
Mariją: ‘Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog 
amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas 
bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi už
tariamas’.

Neužmirškime Sibiro lietuvių kankinių karštos mal
dos į Mariją už Lietuvą: ‘Marija, gelbėk krauju ir 
ašaromis, pasiaukojimu, pasiryžimais ir meile išpuoštą 
žemę. Marija, sužadink mūsų krūtinėj milžinų galią, 
išlaikyk skaisčią Tautos dvasią, kurią mūsų bočiai per 
amžius ugdė. Marija, apšviesk klystančius, gelbėk miru
sius karžygius, leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai, 
kad kitų tautų tarpe šviestų, spindėtų, kaip šviesi 
žvaigždė, ir, garbintų Tavo sūnaus begalinį 
gailestingumą ir meilę. Amen’.

Šią savaitę prie gausios Šiluvos maldininkų giesmės 
mintimis jungiamės ir mes:

‘Nenuženk nuo akmens, o Marija,
Piemenėliams pravirkus kadais, 
Mes išpuošim šventoves lelijom 
ir nenykstančių rožių žiedais.’ 
Giesmėje ypač jautriai, karštai skamba kreipinys į 

Mariją Dievo Motiną: ‘Nepalik, nepalik Lietuvos!’.
Marija savo žemės Lietuvos nepaliks. Tik svarbiausia, 

kad pasaulio lietuviai, kur bebūtų, Marijos nepaliktų!
Amen.

1998m. tūkstantinės minios eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą
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Lietuvoje
Iš Lietuvos spaudos parinko ELR
* Nemenčinėje buvusiame seminare norėta parodyti, 
kad Ignalinos atominė elektrinė nėra tokia pavojinga, 
kaip bando įrodyti kai kurie Vakarų politikai.

Seminare dalyvavo apie 30 pareigūnų iš 14 šalių - 
Baltijos, Skandinavijos valstybių, Vokietijos, Šveicari
jos, kitų Vakarų ir Vidurio Europos valstybių; taip pat 
delegatai iš tarptautinės atominės energetikos agen
tūros bei NATO Civilinių ekstremalių situacijų direk
torato narys E. Someris. Dalyviams pademonstruota 
kelių namų gyventojų evakuacija, elektrinės priešgais
rinės tarnybos darbas.
* Netrukus Lietuvos geležinkeliais pradės važinėti au- 
tomatrisės, vadinamos geležinkelio autobusais. Au- 
tomatrisių pirkimo konkursą laimėjo Prancūzija, kurios 
firma Alstom Transporte S.A. per šešiolika mėnesių 
pateiks 16 automatrisių. Vienos kaina - 3 mln. litų.

Šiuo metu Lietuvos geležinkelių bendrovė turi 54 
dyzelinius ir 16 elektrinių traukinių, kuriuose sukabi
nama nuo 3 iki 10 vagonų. Tačiau juose vidutiniškai 
būna užimta tik nuo 15 iki 40 procentų vietų.
* Vilniuje spalio mėn. Vartų galerijoje buvo atidaryta 
D. Britanijos Valijos princo Charles dailės darbų pa
roda. Į atidarymą gausiai susirinko meno gerbėjai, poli
tikai, diplomatinio korpuso atstovai.

Per pastaruosius aštuonerius metus princo dailės dar
bai eksponuoti apie 15 kartų. Paroda Vil
niuje yra pirmoji, surengta netik Lietu
voje, bet ir Šiaurės, Vidurio bei Rytų Eu
ropoje. Anksčiau princo Charles kūrinius 
yra matę JAV, Japonijos ir kai kurių 
Vakarų Europos šalių žiūrovai. Lietuvos 
meno gerbėjams pateikiama apie pusšimtį 
litografijų, atspaustų iš princo sukurtų ak
varelių.

Už parduotus darbus gauti pinigai 
atiteks Valijos princo labdaros fondui.
* Po Vilniaus katedros aikštės grindiniu 
slypi nemažai staigmenų. Aikštę tyrinė
jantys archeologai aptiko prieš šimt
mečius stovėjusių pastatų liekanų. Prie 
varpinės aptikta XIX a. per aikštę iš 
Sereikiškių parko tiesto carinio vanden
tiekio fragmentai bei maždaug XVIII a. 
mūrinio pastato grindinys.

Paminklų restauravimo instituto arche
ologas planuoja suspėti visus tyrinėjimus 
atlikti iki lapkričio 30 d. Nufotografuotos 
ir aprašytos vertybės vėl bus užkastos bei 
uždengtos naujuoju aikštės grindiniu.
* Vilnius yra vis dar pavojingiausias Lie
tuvos miestas. Ši prasta reputacija labai 
stabili ir kasmet stiprėja. Kas ketvirtas 
šalyje įregistruotas nusikaltimas yra 
padaromas Vilniuje. Per šių metų 9 mėne
sius Vilniuje įvykdyta 22,6% visų Lietu
voje įregistruotų nusikaltimų ir 23,7% 
kriminalinio nusikaltimo. Nusikaltimų 
augimo tempas sostinėje yra daugiau nei 
dvigubai didesnis nei šalyje.

Tokius duomenis pateikia sostinės Vy
riausiasis policijos komisaras savo memo
randume. Vilniuje polici-ninkams tenka
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TE 453

TE452
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pats didžiausias darbo krūvis.

Net trečdaliu sostinės gatvėse pagausėjo autoavarijų. 
Žuvo daugiau žmonių bei kur kas daugiau nei pernai jų 
buvo sužalota. Šiemet eismo nelaimėse žuvo 45 ir buvo 
sužeisti 924 asmenys.

Kelių policininkai sulaikė 46182 saugaus eismo pažei
dėjus, iš kurių 2663 buvo neblaivūs ir 704 neteko teisės 
vairuoti automobilį.
* Karaliaus Mindaugo kolegijos signatarų namuose 
pasiūlė dabartinei Gedimino piliai gražinti Vorutos 
vardą, Gedimino paminklą perkelti iš Katedros aikštės 
į papilę, o toje vietoje pastatyti paminklą Mindaugui.

Kolegija miesto savivaldybei žada pateikti pasiūlymą, 
kad T. Kosciuškos gatvė būtų pavadinta Vaišvilko 
vardu, Subačiaus Tautvilo, T. Vrublevskio - Karalienės 
Mortos, Vilniaus Mindaugo vidurinei mokyklai suteikti 
Karaliaus Mindaugo vardą.

Kolegija taip pat siūlo į pasaulinį legendinių moterų 
sąrašą įtraukti karalienę Mortą.
* Į šalies cukraus fabrikus jau pristatyta per 250000 
tonų cukrinių runkelių. Tai tris kartus daugiau negu 
pernai per tą patį laikotarpį. Šiemet runkeliai pradėti 
nuimti gerokai anksčiau negu pernai. Lietuvoje jų buvo 
pasėta 31200 ha.

Patvirtinta šiemet cukrinių runkelių supirkimo kvota 
940000 tonų. Žemdirbiai tikisi prikasti 1000000 tonų.

LithuanianAirlines

Winter Schedule effective from 25th October
Monday, Tuesday, Wednesday, 

Friday, Saturday
HEATHROW 

dep. 16.15
VILNIUS 
arr. 20.05

VILNIUS 
dep. 13.15

HEATHROW
arr. 15.15

Sunday
HEATHROW 

dep. 15.50
VILNIUS 
arr. 19.40

VILNIUS 
dep. 12.50

HEATHROW
arr. 14.50

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

Flight reservations and enquiries 
Phone:0181 759 7323 Fax:0181 745 7346
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Pasaulyje
Parinko ELR
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* Neseniai išleistas angliškas Guinness Book of 
Records 1999 talpino rekordo žinutę: Mažiausiai laiko 
savo šalyje praleidęs prezidentas. Valdus Adamkus 
1997 m. sugrįžo į Lietuvą, o 1998 m. tapo jos prezi
dentu. Iki tol gyveno daugiau negu 50 m. Chicagoje, 
JAV ir vadovavo Midwest Enviromental Protection 
Agency. Prezidento konkurentai sako, kad jis kalba 
lietuviškai su amerikietišku akcentu.
* Australijos mokslininkai paskelbė apie ‘vilčių 
teikiančius’ bandymo rezultatus, gautus atliekant 
klinikines vakcinas, galinčius užkirsti kelią krūtinės 
vėžiui.
* Libano importuotojų kompanija 1999 m. iš Lietuvos 
nori pirkti pieno produktų už $10000000.
* Viename Paryžiaus akcione buvo parduodamos mažai 
žinomos Pablo Picasso drobės, taip pat piešiniai ir 
įvairūs niekučiai, kuriuos pusę amžiaus viename bute 
saugojo buvusi dailininko meilužė.
* Lenkijoje buvo eksponuojami Kauno dailininkų dar
bai, skirti M. K. Čiurlionio atminimui.
* Žaibas Pietų Konge nutrenkė visą futbolo komandą ir 
sužeidė 30 žiūrovų.
* Rusija tikriausiai transportuos naftą į Vakarus per 
Būtingės terminalą.
* VakanįEuropos valstybėse per pirmus 8 mėn. par
duota 10 mln. naujų automobilių.
* Buvęs Baltųjų rūmų atstovas M. Maker susilaukė 
aplodismentų, kai apibūdino prezidentą Clinton, kaip 
‘gerai išsilavinusį vadovą’, tačiau ‘erzinančiai kvailą’ 
asmenį asmeniškame gyvenime.
* Rusijos archeologai spėja, kad rado 
caro Nikalojaus II dviejų dingusių vaikų 
palaikus.
* Gripas neatrodo sunki liga, tačiau jo 
pasekmės gali būti skaudžios. Gripu kas
met suserga 500 milijonų žmonių. D. Bri
tanijos mokslininkai apskaičiavo, kad ša
lyje kasmet nuo gripo miršta 3000-4000 
žmonių.
* Saudo Arabijos karalius Fahd iš savo 
lėšų paaukojo $1000000, kad būtų galima 
išleisti Koraną akliesiems.
* Estijos Centrinis bankas laipsniškai 
išims iš apyvartos vienos ir dviejų kronų 
kupiūras, palikdamas apyvartoje tik 
vienos kronos vertės monetas.
* Per Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
misijas 1993 - 1995 metais prarastos 1898 
transporto priemonės, 882 kompiuteriai, 
1787 generatoriai - iš viso daugiau kaip 
16000 didelių ir brangių daiktų, kurių 
bendra vertė yra $23000000.
* Alma Atoje (Kazachstane) vyko pirma
sis tarptautinis kino festivalis Eurazija.

Lithuanian

Konkurse dalyvavo ir lietuvių filmai. Lietuvos dramos 
teatro aktorė Dalia Michelevičiūtė pripažinta geriausia 
aktore.
* Australai planuoja, kad turistų antplūdis, susijęs su 
2000 metų Sidnėjaus olimpiada, šaliai duos apie 
6,lmlrd. Australijos dolerių pajamų.
* Pasaulio banko duomenimis, dabar turtingiausia 
pasaulio valstybė yra Šveicarija. Antroje vietoje yra 
Japonija. Trečia Norvegija. Šveicarijos ir Lietuvos 
gyventojų vidutinės pajamos skiriasi net 40 kartų.
* Viagros išradėjai apdovanoti Nobelio premija, kuri 
atiteko JAV mokslininkams R. F. Furchgot, L. D. Ignar 
ir F. Murad. Išradimai buvo pritaikyti širdies ir krau
jagyslių ligų, šoko, galbūt vėžio ir impotencijos gydy
mui.
* Čečėnijos prezidentas A. Maschadov pasirašė įsaką, 
kuriuo įsakė maištaujantiems lauko karo vadams sudėti 
ginklus ir paleisti jų vadovaujamus junginius. Preziden
tas grasina sutriuškinti karinę opoziciją mūšio lauke.
* Žinomas JAV ekonomistas M. Friedman pareiškė, 
jog, siekiant garantuoti JAV ekonominį augimą ir 
norint efektyviai paremti pasaulio ekonomiką, būtina 
likviduoti Tarptautinį valiutos fondą.
* Didžiojo tūkstantmečio taikos žygio dviračiais aplink 
pasaulį dalyviai kelionę pradėjo JAV Seattle mieste. 
Spalio pradžioje kelionę teko nutraukti žygį filmavu
siam lietuviui Edvardui Žižiui: keldamas dviratį jis 
susitrenkė galvą. Jį teko skubiai operuoti Guatemaloje. 
Operacija pasisekė, E. Žižys sveiksta.
* Rusija paprašė Amerikos pagalbos maisto produktais. 
Reikia grūdų ir mėsos. Nerimą kelia ir mažesnis nei 
įprastas Rusijos bulvių derlius.

Airlines

Siūlo darbą

bilietų rezervavimo ir 
pardavimo agentui

Reikia labai gerai mokėti anglų kalbą ir turėti 
leidimą nuolat gyventi ir dirbti šioje šalyje.

Teirautis telefonu 0181 759 7323 arba 
faksu 0181 745 7346

4



Dar kartą apie nuosavybę Lietuvoje
Žilvinas Beliauskas, direktorius
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras 
Gedimino pr. 24, Vilnius,LT2600, Lithuania 
Mūsų Centras gavo nemažai tiek nusiskundimų dėl 
neatgaunamos nuosavybės, tiek paklausimų, kaip ją dar 
įmanoma atgauti. Manome, kad daug kam gali būti 
įdomi ta teisinė padėtis, kuri atsirado po gana naujo LR 
Vyriausybės nutarimo.

LR Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį visi Li
etuvos piliečiai, iki 1997 m. gruodžio 31 d. įgiję LR 
piliečio pasą arba pateikę prašymus gauti pasą, laikomi 
pateikę prašymus atgauti nuosavybę Lietuvoje pagal 
LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą 
turtą įstatymą. Šis įstatymas numatė, kad prašymų pa
davimo terminas baigiasi 1997 m. gruodžio 31 d.

LR vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 
1153 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo 
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 'papildymo"'nustatyta šio 
straipsnio įgyvendinimo tvarka:

Nustatyti, kad tais atvejais, kai asmenys, turintys teisę 
į nuosavybės teisių atkūrimą, yra pareiškę pageidavimą, 
kad jiems būtų išduotas LR piliečio pasas iki 1997 m. 
gruodžio 31 d., ir tai gali patvirtinti 
diplomatinių atstovybių, konsulinių įs
taigų ar Migracijos departamento iš
duota pažyma apie dokumentų LR 
piliečiui išduoti pateikimą, laikoma, 
jog šie asmenys pateikė prašymus 
atkurti teises ir pilietybę patvirti
nančius dokumentus LR piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekilnojamą 
turtą atkūrimo įstatymo nustatytu 
laiku, ir jie nagrinėjami pagal šiuo nu
tarimu patvirtintą LR piliečių nu- 
osasvybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyven
dinimo tvarką tik pateikus LR piliečio 
pasą.

Reziumuojame šių sudėtingų iš
traukų iš įstatymų esmę: visi, kas 
kreipėsi dėl pilietybės atstatymo iki 
1997 m. gruodžio 31 d. laikomi laiku 
kreipęsi ir dėl nuosavybės atstatymo. Tik tai reikia 
patvirtinti pažymomis iš konsulatų ar kitų įstaigų, kad 
taip ir buvo padaryta.

Primename, kad dokumentus, patvirtinančius nu
osavybės teisę į išlikusį turtą, reikia pateikti to rajono ar 
miesto, kuriame yra turtas, savivaldybei arba žemėt
varkos skyriui iki 1998 m. gruodžio 31 d.

Grįžimo į tėvynę atstovai pas Prezidentą
Žilvinas Beliauskas
LR prezidentas V. Adamkus lapkričio 2 d. priėmė Li
etuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro direktorių 
Ž. Beliauską, Centro darbuotoją R. Bubelį, Išeivijos 
integracijos į Lietuvos gyvenimą komisijos narius E. 
Kulikauską ir V. Augustinavičių.

Pusvalandį trukusio susitikimo metu Prezidentas
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buvo supažindintas su Centro veikla, pirmaisiais patir
ties mėnesiais ir tos patirties pagrindu apčiuoptomis 
problemomis. Prezidentui palikta Atmintinė, kurioje 
išryškintos įstatymų vietos, liečiančios pensijų ir kitų 
pajamų iš užsienio apmokestinimą, LR pilietybės ir 
turto atgavimo klausimus, atkreiptas dėmesys į tai, kad 
vis dar daug biurokratinių sunkumų patiria žmonės, 
norintys pagal savo profesiją pasistažuoti Lietuvoje, kad 
stinga vietų tokiose įstaigose, kur pagyvenę žmonės 
galėtų gauti tinkamą priežiūrą, slaugą ir medicininį 
aptarnavimą. Taip pat paminėta, jog yra tėvų 
laukiančių, kada Lietuvoje atsiras gimnazijų pagal savo 
mokymo ir teikiamos gyvenimo vietos standartus 
atitinkančių vakarietiškus kriterijus, į kurias jie norėtų 
atsiųsti pasimokyti savo vaikus.

Prezidentas pažymėjo, jog jam šis susitikimas buvo 
būtinas, ir jis tikrai supranta Informacijos darbo svarbą, 
nes ir užsienyje gyvenančių lietuvių bei jų grįžimo į 
tėvynę problemos jam tikrai gerai žinomos. Lietuvos 
ambasados užsienyje šio darbo pakeisti negali, nes turi 
kitas funkcijas. Sutarta nuolat informuoti Prezidentūrą 
apie Informacijos centro veiklą, teikiamus pasiūlymus ir 
aptinkamas spragas įstatymdavystėje.

Prie Tytuvėnų bažnyčios maldininkai renkasi eisenai į Šiluvą

Du airiai eina Londono gatve. Staiga pradeda lyti.
- O gerai, tu turi lietsargį, - sako vienas.
- Gaila, negaliu naudoti. Trys virbalai sulūžę, - atsako 

kitas.
- Tai ko jį pasiėmei?
- Maniau kad nelis. * * *
- Kodėl nėra golfo laukų Izraelyje?
- Stiprus ir tolimas kamuoliuko numušimas galėtų 

sukelti karą! ***
Senukų porelė, devyniasdešimtųjų metų antrojoje 
pusėje, nutarė skirtis.
- Kas gi jums pasidarė? Nejaugi sukvailėjote? - klausia 

klebonas.
- Ne. Laukėme kol vaikai išmirs.
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Savaitės komentaras
D. Furmonavičius
Turime naują Didžiosios Britanijos sąjungos 
pirmininką. Neeiliniame Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos Centro valdybos posėdyje pirmininku penkiais 
balsasis prieš du buvo išrinktas Eimutis Šova. 'Savo 
veikla aš sieksiu, kad DBLS nepasibaigtų mūsų karta', 
sakė gerai istorijos pulsą jaučiantis Eimutis Šova. 'Mes 
turime išlaikyti Lietuvių namus, Lietuvių sodybą ir Eu
ropos lietuvį, visuomeninį D. Britanijos lietuvių turtą ir 
jį perduoti ateinančioms kartoms' tęsė naujasis 
pirmininkas. 'Svarbiausi mūsų uždaviniai yra išlaikyti 
stiprią ir vieningą Sąjungą, lietuvybę bei lietuviškas 
tradicijas D. Britanijoje. Mums rūpi Lietuvos ateitis. Aš 
pasisakau, kad gaunamą Sodybos ir Lietuvių namų 
pelną mes turime panaudoti mūsų kultūrinei ir politinei 
veiklai, leisti Europos lietuvį, kviesti menines pajėgas iš 
Lietuvos'.

Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos Centro 
valdyba jam patikėjo garbingiausias ir atsakingiausias 
pareigas. Ilgametis įvairių kompanijų direktorius, įskai
tant ir savo paties, Eimutis Šova yra visuomenėje žino
mas kaip ypatingai darbštus žmogus. Jis ir Europos 
lietuvio redaktorius ir Lietuvių namų direktorius, jis ir 
Kazimiero Barėno knygos Britanijos lietuviai 1974 - 
1994pagelbininkas, jis ir vertėjas - išvertęs į anglų kalbą 
profesoriaus Landsbergio knygą Lūžis prie Baltijos.

Ir, iš tiesų, Valdyba vieningai išrinkusi naują 
pirmininką nėra 'sena'. Tai ir teisininkė Justina 
Snabaitytė, direktorė jaunimo reikalams, tai ir bankų, 
finansų, kompiuterinių sistemų konsultantas Vladas 
Gedmintas, Sodo skyriaus pirmininkas, atstovaujantis 
daug jaunimo. Tai ir politologas Darius Furmonavičius, 
politinės grupės vadovas, Nottinghamo skyriaus atsto
vas. Tai ir veiklūs bei energingi didelę patirtį turintys 
direktoriai Klemensas Tamošiūnas, Lietuvių namų ben
drovės pirmininkas, Centrinio skyriaus pirmininkas; 
Juozas Levinskas, Derby skyriaus pirmininkas, Sodybos 

vieningai, kaip ir praeityje, dėl Lietuvos nepriklausomy
bės įsijungė į laiškų kampaniją dėl Lietuvos narystės 
NATO ir Europos Sąjungoje. 'Mes neleisime Rusijai 
braižyti raudonų linijų Europoje’, sakė Birminghamo 
skyrius pirmininkas Stasys Štarka, pakvietęs autorių 
maloniai viešnagei į savo namus. Stsys Štarka nenuilsta
mai daugelį metų kovojęs dėl Lietuvos, ruošęs laiškus ir 
peticijas parlamentarams ir šiandien yra aktyvus. Jo 
organizuotą parašų rinkimo vajų 1991-ųjų sausio mė
nesį aprašė Birminghamo spauda. Norėdama įrodyti, 
kodėl nereikia plėsti NATO, jo parlamentarė Stasiui 
Starkai prisiuntė beveik kilogramą sveriantį siuntinį! 
Parlamentarė rašo: 'Aš asmeniškai turiu žymių rezer
vacijų dėl NATO plėtimosi. Daugelis pripažintų 
ekspertų, pavyzdžiui, Denis Healey, Lord Carver ir 
George Kennan teigia, kad NATO plėtimasis yra di
džiausia klaida nuo šaltojo karo pabaigos'.

George Kennan, JAV diplomatijos istorikas ir 
kažkada ambasadorius Maskvoje buvo vienas aršiausių 
NATO organizacijos susikūrimo priešininkų. Kas būtų 
Europoje, jei NATO nebūtų atkakliai priešinusi sovi
etinei ekspansijai, manau, skaitytojams nereikia aišk
inti. Jos plėtimasis įtvirtina demokratinę, laisvos rinkos 
ir teisinėmis normomis grįstą valstybių erdvę. To plėti
mosi pageidauja pačios Centrinės Europos valstybės. 
Jis ir vyksta. Pakviesta Lenkija, Čekija ir Vengrija. O 
kuo blogesnė Lietuva? Pasitaikantys neigiami atsaky
mai rodo, kiek daug dar reikia veikti, rašyti, kalbėti ir 
aiškinti, kad šį pasipriešinimą, Rusijos propagandinį 
pasipriešinimą nuslopinti.

Stoke-on-Trento skyriaus pirmininkė Bronė 
Puodžiūnienė gavo net 8 atsakymus. Ji rašo: 'Pasiunčiau 
keturiems parlamentarams. Visi simpatingai atsakė. 
Taip pat mano vardu jie pasiuntė į Ministry of Defence, 
Doug Henderson, MP, taip pat į Foreign and Common
wealth Office. Tony Lloyd gavo atsakymą iš Robin 
Cook. Jie aiškina vienodai, kad 'doors are not closed', o 
vienas ir kad 'hope in the next NATO summit progress 
can be made and the Baltic States included'.

direktorius; viešbučio ir restorano
savininkas; J. Alkis, buvęs ilgametis 
DBLS pirmininkas, verslininkas. Į 
LNB direktorius įėjo taip pat in
žinierius Jonas Podvoiskis, kurį laiką 
buvęs DBLJS pirmininku.

Ne suvažiavimus rengti ir valdybas 
versti reikia, kaip teigia buvęs 
pirmininkas Jaras Alkis, bet aktyviai 
vieningai dirbti prie tokių projektų, 
kuriuos valdybos yra numačiusios 
įgyvendinti - visų pirma Sodybos su
tvarkymą. Ypatingą dėmesį naujasis 
pirmininkas ir DBLS Valdyba skirs 
taip pat ir jaunimui, sieks pritraukti 
kuo daugiau jaunimo į skyrius, kad 
skyrių veikla neužgęstų, bet, priešin
gai, atsigautų ir sustiprėtų.

Džiugu, kad D. Britanijos lietuviai

Dalis Lituanistinės mokyklos mokytojų ir mokinių Lietuvių namuose
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Žuvusią karuose prisiminimo dienai
Lietuvos aviacijos 
kpt Romo Marcinkaus 
tragiškas likimas 
P. B. Varkaia
Prieš pat prasidėjusį II 
Pasaulinį karą, Lietuvos 
aviacijos kapitonas Romas 
Marcinkus buvo pasiųstas į 
Prancūziją susipažinti su Li
etuvos aviacijai užsakytais 
kariniais lėktuvais - 

naikintuvais. Kilus karui, jis nusprendė į Lietuvą ne
grįžti, bet įstoti į prancūzų aviaciją. Prancūzijai kapituli
avus, jis su kitais prancūzų aviatoriais persikėlė į Šiau
rės Afriką, kuri dar nebuvo vokiečių okupuota. Po 
kurio laiko, su britų pagalba per Rabatą 1941 m. jis su 
kitais prancūzų lakūnais atvyko į Angliją.

Netrukus jis susirado Lietuvos pasiuntinybę Londone, 
kurioje teiravosi, kas dedasi Lietuvoje. Čia man teko su 
juo susipažinti ir susidraugauti. Netrukus jis buvo pri
imtas į Britanijos aviaciją - Royal Air Force - ir paskir
tas į netoli Londono esančią aviacijos bazę susipažinti 
su britų aviacijos naikintuvų technika ir kovos taktika. 
Po kelių mėnesių, sėkmingai baigęs kursus, gavo Flight 
Lieutenant laipsnį. Pradžioje paskirtas naktinių naikin
tuvų pilotu. Tuomet vokiečiai gana intensyviai bombar
duodavo Londoną.

Žinoma, laisvalaikiu jis atvykdavo į Londoną ir dažnai 
pas manę nakvodavo. Tokiu būdu mudu susidrau
gavome ir aš jį supažindinau su keletu Londone gyve- 
nančių tautiečių. Atžymėti jo paskyrimą tikru Britanijos 
aviacijos karininku, mes nutarėme išvesti jį kur nors 
Londone pavakarieniauti. Bandžiau tam vakarui 
užsakyti stalą viename iš gana puošnių Londono 
restoranų Cafe de Paris. Tačiau tą vakarą visi stalai 
jame buvo rezervuoti* todėl pasirinkau netoliese esantį 
kitą restoraną.

Romas tą vakarą atvyko pas manę su nauja aviacijos 
karininko uniforma, bet dar nebuvo gavęs prie unifor
mos privalomų mėlynų marškinių. Paskolinau jam savo 
baltus marškinius (neatitinkančius reglamentams) ir 
taip, susitikę su kitais, išėjome vakarieniauti.

Restorane besišnekučiuodami, pastebėjome, kad ne
toli mūsų stalo sėdėjo keletas aukšto rango aviacijos 
karininkų, kurie laikas nuo laiko pasižiūrėdavo link 
mūsų stalo ir kažką kalbėdavo. Aš pagalvojau, kad čia 
bus tų marškinių problema. Po kelių minučių prie mūsų 
stalo prisistatė jaunas vyras, parodė man savo slaptosios 
tarnybos kortelę ir pareikalavo iš Romo Marcinkaus 
dokumentų, kurių jis dar neturėjo. Tada tas vyras 
mandagiai paprašė Romą kartu su juo važiuoti ir 
reikalą kitur išaiškinti. Nors aš parodžiau savo kortelę, 
kad esu Lietuvos pasiuntinybės Attache, tačiau jis į tai 
nekreipė dėmesio ir Romą su savimi išsigabeno. Tik po 
poros dienų Romas man paskambino ir pranešė, kad 
porą naktų jam teko nepatogiai miegoti, iki jo tiesiogi
nis viršininkas iš tos nelaisvės išlaisvino.

Gal vertėtų paminėti, kad mums baigiant vakarieni
auti, girdėjome netoli mūsų restorano sprogstančias 
bombas. Prieš apmokant sąskaitą, kelneris mus infor
mavo, kad subombarduota Cafe de Paris ir apie 100 
svečių buvo užmušti. Mes buvome labai laimingi, kad tą
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vakarą negavome stalo tame nelaimingame restorane.

Taip laikas bėgo ir Romas įgavo vis daugiau patyrimo, 
ir vieną kartą jis mane informavo, kad galbūt, nušovė 
vieną vokiečių bombonešį. Berods, 1942 įim. per 
Lamanšą iš Bremeno uosto į prancūzų Bresto uostą 
plaukė du didžiuliai Vokietijos karo laivai (rodos, 
Schamhorst ir Gneisenau). Britai, žinoma, pasiuntė eilę 
bombonešių, o jų apsaugai dešimt naikintuvų, kurių 
vienam pilotavo Romas Marcinkus. Vokiečiai, aišku, 
laivų apsaugai taipogi siuntė savo Messerschmidtų. 
Įvyko didelės oro kautynės. Deja, visos britų pastangos 
buvo nevaisingos ir tie du vokiečių laivai nesužeisti 
pasiekė Brestą. ' *

Teko ilgokai laukti, kol sužinojau, kad vienas iš 
nukautų lėktuvų buvo Romo Marcinkaus. Po kiek laiko 
gavau iš jo laiškutį, kuriame jis pranešė savo nelaimę 
rašydamas, kad jį vokiečiai kaip žuvį iŠ vandens tinklu 
ištraukė. Tokiu būdu, jis fiziniai sveikas atsidūrė britų 
lakūnų belaisvių StalagLuft Joje buvo apie
800 britų lakūnų, o jų tarpe čekų, prancūzų, lenkų ir 
vienas lietuvis Romas Marcinkus.

Su Romu kurį laiką susirašinėjome, tačiau į karo 
pabaigą mūsų susirašinėjimas nutrūko. Vėliau, jau po 
karo, teko sužinoti, kad toje belaisvių stovykloje grupė 
britų lakūnų nutarė išsikasti tunelį ir juo pabėgti iš 
stovyklos. To tunelio kasime dalyvavo apie 600 lakūnų 
ir kasė beveik ištisus metus. Galop 1944 m. kovo mėn. 
buvo nuspręsta bėgti. Buvo planuojama, kad iki 100 
asmenų galės tuo tuneliu pasinaudoti. Tačiau dėl įvairių 
priežasčių tik 79 pabėgo. Iš jų 76 buvo vokiečių Gestapo 
sugauti ir tik 3 sugebėjo pasiekti Angliją.

Apie tą didelį pabėgimą buvo painformuotas pats 
Hitleris. Kai jis sužinojo, kad tiek daug pabėgo, liepė 
Himleriui visus sušaudyti. Tačiau maršalas Goeringas, 
kuris tame posėdyje dalyvavo, įspėjo Hitlerį, kad tas jo 
pasiūlymas yra pavojingas, nes britai taipogi turi ne
mažai vokiečių aviatorių belaisvėje. Tad Hitleris liepė 
Himleriui tik pusę sugautų britų belaisvių sušaudyti. 
Taip ir buvo padaryta.

Stalag Luft 3 belaisviai buvo viršininko informuoti, 
kad Gestapo nužudė 41 lakūną. Tam įrodyti jis atnešė 
41 urną su nužudytų belaisvių pelenais, įspėdamas 
nebandyti bėgti, nes ir kitus mokės Gestapo greitai 
sugauti ir sunaikinti.

Apie to tunelio kasimą ir bandymą pabėgti į laisvę 
plačiai aprašė vienas toje stovykloje kalėjusių lakūnų 
Paul Brickhill, savo knygoje The Great Escape 
(Didžiulis pabėgimas). Ten jis pasakoja, kad buvo nu
matyta bėglius suskirstyti į mažas grupes, po 3 ar 4 
asmenis, kurie bėgtų įvairiomis kryptimis. Mūsų Romas 
Marcinkus su kitais trims lakūnais turėjo bėgti į rytus 
per Dancigą. Tačiau netoli Dancigo jie buvo Gestapo 
sugauti ir uždaryti vietinėje belaisvių stovykloje. Pagal 
P. Brickhill, po kiek laiko tie 4 belaisviai buvo išvežti į 
netolimą mišką ir sušaudyti. Toks jau buvo, mano biči
ulio, gero lietuvio, tragiškas likimas jo kovoje už 
Vakarų Europos laisvę.

Karui pasibaigus, britai bandė surasti ir nubausti visus 
Gestapo valdininkus, kurie buvo apkaltinti už; tų lakūnų 
nužudymą. Nemaža dalis buvo surasta ir už savo žiauru
mus turėjo atsakyti savo gyvybėmis. Deja, visi Dancigo 
gestapininkai po karo tuojau dingo ir už savo 
prasižengimus nebuvo patraukti atsakomybėn.
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Moralinė galybė
K Baronas, Vokietija
1978m. spalio mėn. 16 d. šv. Petro sostą užėmė Kroku
vos arkivyskupas Karolis Voityla. Po 455 m. jis buvo 
pirmas ne italas popiežius, mėgiamas pasaulio katalikų, 
tačiau jo teologinės tezės labai dažnai kritikuojamos - 
rašė Berlyno dienraštis Die Welt. Popiežius Jonas 
Paulius II mėgsta humorą. Nenuostabu, kad plačiai yra 
žinomas toks klausimas: Kiek gyventojų skaito 
Vatikanas? Atsakymas: su lenkais ar be jų? Mat jo 
asmens sekretorius yra lenkas, jam maistą gamina 
lenkės vienuolės, jos tvarko jo gyvenamas patalpas ir t.t

Jis jautriai pergyveno Lenkijos komunistinį režimą, 
slapta padėdamas Solidamosc organizacijai ir jos vadui 
L. Walensai, glaudžiai bendradarbiavo su JAV vyri
ausybe. Deja, jo tikslas matyti krikščionybę nuo Atlanto 
iki Uralo kalnų nėra atsiektas.

Konservatyvus yra Popiežius Jonas Paulius II: jis gina 
celibatą, jokių diskusijų negali būti apie moterų kuni
gavimą, abortus.

Pasaulis sukasi, keičiasi, o popiežius stovi vietoje - 
rašė tas pats laikraštis, rasdamas teologų tarpe daug 
kritikos: Hans Kueng, Leonardo Baff, Eugen Drewer- 
mann ir kt. Bet popiežius nebijo kritikos, todėl jis yra 
mylimas katalikų. Vėl iš kitos pusės, jis ieško pokalbio 
su protestantais, ortodoksais, anglikonais, žydais, is- 
lamistais. Išleistoje enciklikoje Ut unum sint evange
likai mato ekumeninę iniciatyvą teologams, filosofams 
ir mokslininkams, intelektualinėje vienybėje ginti 
žmonijos išsivystymo pagrindus.

Amžius ir liga aiškiai matoma pas popiežių. Jis turi 
kalbos sunkumus, tačiau savo pareigas nori atlikti iki 
pat pabaigos. Jaunystės dienų draugas ir biografas M. 
Malmski pasakojo, kad popiežius nesigėdina savo silp
nos sveikatos. Vieną kartą jis pataręs popiežiui šypsotis, 
kai žmonės jį fotografuoja. Į tai popiežius atsakęs: aš 
turiu jiems meluoti...

Joks popiežius nėra aplankęs tiek katalikų ben
druomenių, kaip Jonas Paulius II. Vokietijos televizija 
parodė keletą popiežiaus lankytų kraštų, jų tarpe mūsų 
Kryžių kalne besimeldžiantį Joną Paulių II.

Stalinas yra užklausęs: kiek divizijų turi Vatikanas? 
Išgirdęs, kad popiežių saugo tik šveicarų kilmės beveik 
beginklė sargyba - jis gardžiai nusijuokęs. Vatikanas, 
tad tuo pačiu ir popiežius, yra moralinė galybė, su kuria 
skaitosi visas pasaulis, nes Vatikane yra akredituoti 134 
valstybių ambasadoriai. Tuo pačiu atsilygina ir 
Vatikanas, atstovaujamas nuncijų. Baltijos valstybėms, 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai, nuncijus reziduoja Vilniuje.

Jono Pauliaus II liga bei metai veda prie daugelio 
spėliojimų, kas užims jo sostą, kas bus jo vietininku?

Minimi šie kandidatai: 1. Carlo Maria Martini, S J, iš 
Milano, didesnių reformų šalininkas, palaiko gerus 
ryšius su protestantais ir žydais, 2. Angelo Solano, 
kardinolų sekretorius, dešinioji popiežiaus ranka, 3. 
Silvano Piovanelli, 4. iš Briuselio Godfried Daneels, 
palaiko gerus ryšius su protestantais, 5. Prahos Miroslav 
Vlk, simbolis komunistų persekiotos Bažnyčios, jam 
duodama mažai vilčių, nes dabartinis popiežius yra 
slavų kilmės, 6. iš Miuncheno Juozapas Ratzinger, 7. iš 
Paryžiaus žydų kilmės Jean Marie Lustiger, 8. Vienos 
konservatyvus ir tik 53 m. Krištupas Schonborn, 9. 
Nigerijos Francis Arinze. Jis būtų pirmas tamsiaodis 
popiežius.

Išrinkimo prognozėms Romoje taikomas toks 
posakis: kas prieš konklavą minimas popiežium, tas vėl 
išeina tik kardinolu.

Princo viešnagė Lietuvoje princo akimis 
Seniausias ir geriausias išeivijos humoristas Vladas Vi- 
jeikis kas savaitę 'Dirvoje' (JAV) per dantį traukia 
išeivijos ir Lietuvos veiklą. Šį kartą užkliuvo jam ir 
princo Andrew viešnagė Lietuvoje.

Jis rašo, kad bene 1918 m. į Lietuvą buvo norėta 
kviestis karalių, jau buvo suradę ir kandidatą, kuris net 
lietuviškai buvo pramokęs. Apie princo lankymąsi jis 
rašo:

Tad nenuostabu, kad angliškos šeimos nario apsi
lankymas Lietuvoje sukėlė šiokį tokį susidomėjimą. 
Nors šis York hercogas - gana toli nuo karališkos 
karūnos, bet jeigu nėra tikro karaliaus, tai bent toks 
tiks. Ir niekas nedrįso paklausti, ką jis moka ir ką jis 
gali. Ne, apie tai, kad jis nieko negali, visi gerai žinojo. 
Jis vakarieniavo su Seimo pirmininku Stiklių restorane. 
Kas mokėjo už vakarienę ir kas ’tipsą’ padavėjui davė 
istorija nutyli.

Hercogas atvyko ne vienas, jį palydėjo asmeninis 
sekretorius, jo padėjėja, atstovas spaudai, ginklanešys, 
du policininkai ir valetas, kuris rūpinasi princo garder
obu, maitinimu, kai kuriais kitais reikalais.

-Tai bent gyvenimėlis! - šūktelėjo mano draugas 
Florijonas. -Turi ginklanešį. Kad aš būčiau turėjęs, kai 
buvau kariuomenėje. Šautuvas buvo nelengvas. O to 
maitinimo tarno tikrai pavydžiu: žmonos virimas 
gerokai nusibodo (šiuos žodžius jis ištarė pašnibž
domis). O įsivaizduok padėjėją ir sekretorę. Viena laiko 
popierių, kita rašo.

- Hercogas labai domėjosi KGB kalėjimu. O kur buvo 
jo tėvai, kai ten buvo kankinami žmonės? Kodėl smal- 
sūs Lietuvos žurnalistai nepaklausė: ’Kodėl anglai ati
davė Lietuvą ir pusę Europos Stalinui? Kodėl jo dėdė 
maloniai kalbėjo su Hitleriu ir net pakėlė ranką hitler
iškam saliutui?’ Ir daug dar klausimų nebuvo pateikta. 
Žurnalistai suprato, kad šis hercogas neturi jokios 
galios ir tik savo pasismaginimui nutarė pažiūrėti kaip 
gyvena Baltijos tautos, kurias jo giminės atidavė sovi
etams. Laikraščiai parašė, kad jis apsilankė siekdamas 
patvirtinti D. Britanijos paramą Lietuvai. Kokią 
paramą? Juk jis neturi jokios galios! Jis nesugeba net 
savo žmonos patvarkyti.

D. Britanijos princas Antakalnio kapinėse padėjo 
dirbtinų gėlių vainiką. Tai simbolizuoja Anglijos dirbt
inumą.

Man geriau patinka tas pasakų princas, kuris ieškojo 
mergelės pametusios batuką. O ko ieško šis princas, 
vargu ar pats žino. Atvyko tik iš nuobodulio. Juk visi 
žino, kad Anglijos princai ir net karaliai neturi ką veikti. 
Iš nuobodulio žiovaudami gali žandikaulį išsinarinti.

Prisimenu dar vieną pasakų karalių, kuris nuogas 
vaikščiojo. Jeigu jis būtų pasekęs ano pavyzdžiu, gal 
būtų daugiau dėmesio patraukęs. Reikia pripažinti, kad 
šiais laikais karaliai turi reikšmės tiktai kortų kaladėje.

Stebėtina, kad Lietuvos bajorai nedalyvavo princo 
sutiktuvėse. Kokia gera proga pasisukinėti tarp kil
mingųjų? O taip pat buvo praleista puiki proga paro
dyti, kad Lietuva ne tik ponų ministerių, politikų, 
komersantų, bet ir mėlyno kraujo piliečių. Tai būtų 
pakėlę lietuvių vardą princo akyse. Na, gal kitą kartą, 
juk princų ir princesių Anglijoje netrūksta.
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Gorbačiovo reakcija Į Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą 
Darius Funnonavičius
Gorbačiovas neturėjo jokių norų paleisti Lietuvos 
iš Sovietų Sąjungos. Lygiai po vienos savaitės nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo kovo 18- 
ąją Sovietiniai kariniai lėktuvai ir malūnsparniai 
pradėjo neplanuotus karinius manevrus Lietuvoje. 
Sekančią dieną Sovietinė vyriausybė įsakė minis
terijoms pradėti visų svarbių objektų apsaugą. 
Kovo 21-ąją Gorbačiovas įsakė Lietuvos gyvento
jams atiduoti visus turimus ginklus, įsakė KGB 
sustiprinti sienų apsaugą, taikyti apribojimus sveči
ams iš užsienio. Kovo 23-ąją Sovietai išprašė du 
JAV diplomatus iš Lietuvos. Kovo 25-ąją Sovietinė 
armija užgrobė dviejų komunistų partijos mokyklų 
pastatus, Vilniaus komunistų partijos būstinę. 
Mikhail Sergejevič Gorbačiov savo memuarų kny
goje išleistoje Londone, kurią beja su paties autori
aus autografu aptikau Nottinghamo Universiteto 
bibliotekoje, tai vadina nervų karu, nors šių 
konkrečių įvykių ir nemini.

Skyrelyje ‘Lietuviškasis Sindromas’ jis rašo, kad 
‘daugelis dramatiškų Rusijos istorijos puslapių yra 
susiję su Lietuva’. ‘Jeigu nebūtų buvę ‘Lietuviško 
pučo’, istorija galėjo būti buvusi kita. Pasirodo, 
Mikhail Sergejevič nuomone, šio pučo kaltininku 
yra Vytautas Landsbergis, išprovokavęs 
‘Nacionalinio Gelbėjimo Komiteto’ įsteigimą 1991 
m. sausio 11 dieną. O viso to priežastis buvo 
‘skuboti Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos veiks
mai 1990-ųjų kovo mėnesį, atkuriantys Lietuvos 
nepriklausomybę. Pasirodo, tik dabar, neperseni
ausiai Mikhail Sergejevič gavo knygą, pavadintą 
‘Alpha - visiškai slaptas KGB padalinys’, iš kurios 
jis ir sužinojęs, kad Vilniaus įvykiai buvo ko
ordinuotų KGB ir kariuomenės padalinių veiksmai 
• • •

Autoriui pritaria ir įžangos rašytojas Martin Mc
Cauley, Londono Universiteto dėstytojas, parašęs 
Gorbačiov biografijos knygą, išėjusią šiais metais, 
kurioje sakoma, kad Gorbačiovas nenorėjo nau
doti karinės jėgos, nežinojo, kas vyksta, etc. Gerai, 
kad yra ir kitokių nuomonių. Štai pavyzdžiui, 
Michael R. Beschloss ir Strobe Talbott knygoje ‘At 
the Highest Levels. The inside Story of the End of 
the Cold War’ rašoma, kad pasirašęs viena kitos 
pripažinimo sutartį tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Rusijos, sausio 14-ąją ir sugrįžęs, aplinkiniu ke
liu, iš Talino per Leningradą į Maskvą, Boris 
Yeltsin pasakė Gorbiui ‘Kalės vaikas! Ką mes su 
tokiu tavim darysim?’ Condolezza Rice, Prezi-

1998 m, lapkričio 12 d Europos Lietuvis Nr. 22 9

dento Busho Nacionalinio saugumo patarėja, video 
ryšiu su ČIA direktoriumi Robert Gates ir kitais 
Baltųjų rūmų pareigūnais pasakė, ‘Berniuk, koks 
sutapimas! Vos tik mes užsiėmę Golfu, Gorbačio
vas siunčia tankus!’ Ji taip pat priminė, kad Nikita 
Khrushchev triuškino Vengriją 1956-aisiais, kai 
Vakarai buvo užsiėmę Suez’o krize. Prezidentui 
Bušui pasakė taip pat neabejojanti, kas yra šio 
scenarijaus autorius.

Man patiko buvusio Didžiosios Brįtanijos 
užsienio reikalų ministro Malcolm Rifkind žodžiai, 
kai dabartinė Anglijos valdžia suėmė diktatorių 
Pinočetą. ‘Tada mes turėjome suimti ir Gor
bačiovą, juk jis yra kaltas už nekaltų žmonių 
žudimą yrant Sovietų Sąjungai’, sakė buvęs Britani
jos užsienio reikalų ministras.

Iš tiesų, pagal slaptus Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos politbiuro dokumentus, kurie buvo 
paminėti ir laikraštyje ‘Lietuvos Rytas’, būtent 
Gorbačiovas iniciavo ir patvirtino visiškai slaptų 
priemonių planą Lietuvos nepriklausomybei užgni
aužti. Dokumentų autentiškumu tikėti, matyt, 
verta, nes būtent toks scenarijus ir vyko.

Iš tiesų, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai ruošėsi galimam suėmimui. Tą autoriui 
patvirtino Prof. Bronius Grigelionis. dar 1991- 
aisiais. Kiekvienam Lietuvos Atkuriamojo Seimo 
nariui buvo priskirtas antrininkas. Ir, jeigu Seimo 
nariai būtų suimti, tai jų vietą būtų užėmę kiti. Jie 
vis tiek būtų susirinkę ir paskelbę Lietuvą neprik
lausoma valstybe. Kita vertus, daugelis Seimo narių 
ėjo į Parlamentą su didele nežinia, ar jie liks gyvi 
po Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos.

Sovietinio saugumo pajėgos nevykdė tokios op
eracijos, nors be abejo tam buvo pasiruošusios, ką 
liudija vėliau po nepavykusio perversmo rasti 
nebaigti naikinti komunistų paruošti busimųjų 
suimamųjų sąrašai. Gorbačiovo taktika buvo kita - 
suskaldyti Lietuvos vadovybę. Karinių pajėgų 
panaudojimą varžė Georgui Bušui Maltoje duoti 
pažadai nenaudoti prieš Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes karinės jėgos.

Tuo pačiu, Lietuva ir kitos Baltijos valstybės 
turėjo visai kitą tarptautinį statusą, nei, tarkim, 
Gruzija ar Armėnija. Jų inkorporacija į Sovietų 
Sąjungą niekada nebuvo pripažinta vakarų valsty
bių. Būdamos Europinėje dalyje, palyginti ramių ir 
šaltų europiečių apgyvendintos Baltijos valstybės 
jokiu būdu negalėjo būti ‘tvarkomos’ tokiu pačiu 
scenarijum, ir kastuvų ašmenimis, kaip buvo elgia
masi Tbilisyje.

Lietuva turėjo būti ‘sutvarkyta’ kitu būdu.
Tęsinys kitame numeryje
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Skaitytojai rašo
Gerbiamieji,
Norėčiau pareikšti protestą dėl honoraro išmokėjimo 
naujiems ateiviams iš Lietuvos už jų straipsnius EL. Šie 
straipsniai, daugumoje, yra vertimai iš angliškų 
laikraščių arba politinės nuomonės. Joks lietuvis 
anksčiau neprašė, nei gavo už tai užmokesčio. Jaučiu, 
kad reikalavimas honoraro labai apsunkina EL. 
Žmonės, kurie jo reikalauja, yra savanaudžiai: ieško ką 
gali ištraukti sau iš lietuvių bendruomenės, o ne ką į ją 
įnešti. 300 EL skaitytojų neišgalės tokio išlaidumo. 
Reikėjo EL palikti, koks jis buvo anksčiau ir verstis tik 
iš prenumeratos. Perkėlus EL į Lietuvių namus 
matome, kad vėl einame tuo keliu, kuris pareikalaus 
brangių dotacijų. Kada Valdybos pasimokys?

C. Blue, Škotija

Gerbiamieji,
Paskaičius skaitytojų straipsnius, noriu keliais žodžiais 
pareikšti savo nuomonę apie EL. Kaip senas 74 metų 
skaitytojas, esu nepatenkintas dideliu honoraro 
mokėjimu, taip pat sunkaus ir prasto popieriaus panau
dojimu. Mūsų senių gretos mažėja, o skaitytojų skaičius 
irgi. Todėl palikite EL tokio formato kaip yra, dvisavait
inį su daugiau žinių iš Kanados, JAV ir Lietuvos.

Su pagarba.
Ilgalaikis EL skaitytojas Stasys Avižienius

Gerbiamieji, v
Po DBLS Tarybos posėdžio Wolverhamptone ir ten 
išklausytų liūdnų žinių bei vykusių labai karštų 
diskusijų, gal dabar jau visi apsiraminome, apsigalvo
jome ir net pakeitėme savo nuomones. Aišku, be vieny
bės nei mūsų tauta, nei mūsų organizacijos, kaip Lietu
vių namų bendrovė ir DBLS, neužtikrins savo ateities. 
Tad, tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardant 
tos Lietuvos vienybė težydi...

Ne kaip kaltintojas ar teisėjas, bet paprastas lietuvis, 
kreipiuosi į mūsų vadovaujančius organus: laikykitės 
daugiau demokratiškos tvarkos ir dirbkite visi kartu. 
Priimkite sekančius patarimus: 1. Informuokite kas, 
kur, kaip ir kodėl planuojama daryti; 2. 
Laikykitės balsuotų nutarimų; 3. 
Neužmirškite, kad visi Valdybų nariai yra 
atsakomingi už Bendruomenės ir Ben
drovės gerbūvį.

Vienas Valdybos narys susijaudinęs dėl 
ten vyraujančių nuomonių skirtumų. 
Toks jau pasaulis, visur tas vyksta, skyriu
ose irgi. Gal mes, atitolę nuo veiklos, juos 
pakankamai neįvertiname.

Pavarčius knygą Britanijos lietuviai 
1974 - 1984, ir net ankstyvesnę, rasime 
suminėta daug įvairių skyrių veiklių 
žmonių - vieni jų jau mirę, kiti dar gyvi. 
Mes retai juos minime, dar rečiau pager
biame, o kartais net šmeižiame. Sus
tokime, pagalvokime ir pasikeiskime.

Posėdyje buvo pareikšta, kad padaryta

klaidų. Bet klaidų nedaro tik tas, kas nieko nedaro! 
Ilgametis senų namų remonto apleidimas privertė juos 
parduoti. Sodyboje stogai seniai laukia remonto... Kas 
kaltas? Ar mes, kurie Sodybos nelankom, ar mūsų 
išrinkti tvarkdariai?

Senesnieji lietuviai, 60+ metų, pirko akcijas auko
dami didesnę dalį savo algos. Jie gyvena vidurinėje 
Anglijoje, toliau nuo Namų Londone ir nuo Sodybos. 
Šiuos mielus lietuviškus centrus pasiekti jiems yra 
sunku, o kelionė varginanti. Nors LNB iš surinktų sumų 
padarė daug pelno, bet nesiteikė surinkti ir nemokamai 
nuvežti nei vieno akcininko į svarbesnius parengimus, 
koncertus. Nepavaišino jų ir neparvežė namo. O dau
guma žmonių galvoja, kad jie užsitarnavo tokio 
moralinio atpildo.

Buvo paskleista minčių nusipirkti autobusiuką. Juo 
būtų vežami pensininkai ar ligonys į specialias pramo
gas. Tam yra galimybės gauti paramą iš Socialinio 
aprūpinimo ir net iš Valstybinės loterijos.

Malonu buvo girdėti kelis jaunuolius kalbant gerai 
lietuviškai. Nors kiti kalbėjo angliškai, bet rodė polinkį 
lietuvybei - jie čia gimę, mokslus ėję. Tokių yra visame 
pasaulyje, o reikalui esant, jų balsas gali būti mums 
visiems naudingas.

Kalbant su daugeliu suvažiavusių, susidariau įspūdį 
bendros nuomonės dėl Kapitalinio pelno mokesčių. Jei 
būtų perkami dar vieni namai (norint išvengti tų 
mokesčių), tai jie turėtų būti perkami vidurinėje Angli
joje: Birminghame, Nottinghame, Derbyje ar Wolver
hamptone. Čia pigiau, o, be to, turint šioje apylinkėje 
nuosavą subuvimo centrą, pagyvėtų veikla Sąjungos ir 
Lietuvos labui.

Malonu buvo, kai po išreikštų įvairiausių skirtingų 
nuomonių, visi sugiedojo Tautos himną - vienybė težydi. 
O po posėdžio, bendraujant ir vaišinantis, vieni kitiems 
linkėjo viso geriausio.

Taigi, į darbą vyrai ir moterys! Pamatus turime, tik 
užklokime naujus stogus, užkimškime skyles ir iš savo 
burnų išspjaukime neapykantas bei kartumus. Dieve, 
laimink mus visus ir mūsų darbus.

Dalyvis VK
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Kronika
Londonas
Atsisveikinome su Povilu Žvirbliu
Spalio 19 d. Londono priemiesčio Bamet General ligo
ninėje mirė Povilas Žvirblis. Velionis gyveno 22 Brid- 
port House, College Gardens, Edmonton, London N18 
2XJ.

Paskutiniu laiku Povilo sveikata labai pablogėjo ir 
privertė jį apsigyventi senelių namuose, kur buvo 
teikiama 24 valandų nuolatinė priežiūra. Per tą laiką, 
ieškant jo ligos priežasčių, jam teko pagulėti net trijose 
ligoninėse.

Povilas Žvirblis buvo uteniškis. Gimė 1907 m. ba
landžio 2 d. Taigi sulaukė 91 metus. Iki 1944 m. gyveno, 
daugiausiai, Kaune. Tarnavo nepriklausomos Lietuvos 
policijos valstybinio saugumo skyriuje.

Pasitraukė į Vakarus prieš pat antrąją Sovietų oku
paciją tikėdamas, kad karui pasibaigus, tuojau galės 
sugrįžti į savo gimtąjį kraštą. Karo pabaigą sulaukė 
Vokietijoje, bet apie sugrįžimą į tėviškę negalėjo nė 
svajoti.

Kai paaiškėjo, kurie kraštai sutinka priimti pa- 
baltiečius pabėgėlius, Povilas pasirinko Angliją ir į ją 
atvyko 1947 m. Pradžioje gyveno įvairiose vietose, bet 
didžioji jo gyvenimo dalis buvo praleista Londone.

Jis buvo vienas aktyvių Londono lietuvių ben
druomenės narių. Labai rėmė, domėjosi ir palaikė lietu
višką veiklą D. Britanijoje. Plačiai skaitė bei rėmė lietu
višką spaudą Vakaruose. Rūpėjo Povilui ir lietuviško 
jaunimo veikla D. Britanijoje. Jis nuolat teiravosi apie 
jaunimo planus, išvykas į pasaulio jaunimo dainų ar 
tautinių šokių šventes. Visus juos velionis noriai rėmė.

Gyvendamas Anglijoje Povilas nepamiršo savo gi
minių Lietuvoje: žmonos, seserų ir visos eilės kitų gi
minių. Rėmė juos ekonomiškai, kiek sąlygos leido.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, velionis dar spėjo 
aplankyti savo tėviškę ir gimines.

Laidotuvės įvyko spalio 28 d. Pradėtos Londono lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčioje šv. mišiomis, o po jų sekė 
laidotuvių pamaldos. Jas atliko svečias kunigas iš Mari
jampolės Stasys Puidokas. Talkininkavo Londono lietu
vių bažnyčios vargonininkas Justas Černis.

Povilas Žvirblis palaidotas St. Patrick’s katalikų kap
inėse Leytonstone, Londone, lietuvių skyriuje. Kap
inėse atsisveikino iš Lietuvos atvykusi giminaitė Laima 
Ugintienė.

Visi dalyviai, dalyvavę bažnyčioje, pamaldose ir paly
dėję velionį į kapus, buvo pakviesti į parapijos svetainę 
pietums. Ten Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
tarybos pirm. Stasys Kasparas parapijos vardu at
sisveikino, pabrėždamas velionio nuolatinį Londono li
etuvių bažnyčios lankymą ir paramą. Z. Juras at
sisveikino vietinės lietuvių bendruomenės vardu ir sum
inėjo būdingesnius Povilo charakterio bruožus bei pasi
likusį malonų prisiminimą. Giminių vardu nuoširdžiai 
padėkojo visiems dalyviams jo giminaitė iš Lietuvos A. 
Paurienė.

Velionis paliko pavyzdingai sutvarkęs savo pomir
tinius ir testamentinius reikalus.

Z. Juras
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Atsiųsta paminėti - <
Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas. S&aipsnių 
rinkinys lietuvių kalba. Santraukų vertimai anglų, vok
iečių ir rusų kalbomis. Išleido Mažosios -Lietuvos 
reikalų taryba. Mokslo ir enciklopedijų leidykla 1996. 
ISBN 5-420-01369-X.

ELR - XIX a. ir XX pradžioje Tilžė buvo didelis Prūsų 
Lietuvos centras. Spaudos draudimo laikais čia buvo 
spausdinamos lietuviškos knygos bei laikraščiai, o plati- 
narna slapta po visą Lietuvą. Tilžės lietuviuweikloje 
dalyvavo vienas žymiausių lietuvių - dr. Vilius Vydūnas 
(Storasta). 1918.11.16 d. Tilžėje įsikūrė Prūsų Lietuvos 
Tautinė taryba. 1918.11.30 d., pasekdama Vasario 16 
pavyzdžiu, susirinkusi PLTT paskelbė deklaraciją, kad 
Mažoji Lietuva nori atsiskirti nuo Vokietijos ir susi
jungti su Didž. Lietuva. Ši deklaracija vadinama Tilžės 
Aktu. 1920 m. Taryba perkelta į Klaipėdą.

Prieškariniais laikais paskraidyti lėktuvu buvo nepa
prastas įvykis.

Vienoje aviacijos šventėje Škotijoje žiūrovams už 10 
šilingų buvo siūloma turėti tą malonumą.

Senam škotui, kuris atsivedė savo bobelę, tokia kaina 
atrodė per brangi.
- Dešimt šilingų už abu! Daugiau nemokėsiu... -
derėjosi škotas. . __ , ,
- Gerai, - sutiko pilotas, - bet su sąlyga; per visą 

skridimo laiką turėsit išbūti visiškai ramūs. Jei išgirsiu 
bent vieną žodelį ar šūktelėjimą - mokėsit dvigubai!

Pagaliau susitarė, ir lėktuvas pakilo.
Dabar, žinoma, lakūnui parūpo pinigai. Visaip bandė 

pakratyti keleivius, padarė kelias kilpas. Skridimas 
baigėsi piloto pralaimėjimu: sukandęs dantis škotas 
neatvėrė burnos.
- Tu tikrai drąsus vyras! Kaip galėjai taip ramus išsi

laikyti? - paėmęs dešimt šilingų paklausė pilotas.
- Vienu metu vos išsilaikiau... - prisipažino škotas.
- Kuriuo metu? - įdomavosi pilotas.
- Kai iškrito mano žmonelė...*** - ~

v
- Sį sekmadienį aukas rinksime prieš pamokslą, - sako 

klebonas bažnyčios seniūnui.
- Kodėl? .
- Mano pamokslas bus apie taupumą.

T’?
Ant upelio kranto sėdi meškeriotojas ir stebi, kaip 
jauna graži mergina ruošiasi maudytis.
- Čia maudytis negalima, - po kurio laiko šaukia jai.
- Tai kodėl jūs man iškart nepasakėte, kol buvau 
nenusirengusi?
- Nusirengti čia nedraudžiama. *

* * * . "7, ,

Gėlių parduotuvėje pardavėja įkalbinėja pirkėją:
- Pirkite šitą kaktusą. Labai retas egzempliorius, žydi
tik kartą per 200 metų! >
- O jeigu nesužydės?
- Tada jums jį pakeisime!
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LNB Naujienos
Sodybos Projektas
Sodybos Projekto darbai, pagal 
mūsų numatytą programą, vėluoja 
dėl sekančių priežasčių:

1. Iš East Hampshire Planavimo 
skyriaus dar negavome leidimo. Jų 
informacijoje pranešta, kad svarsty
mai atidėti 2-3 savaitėms.

2. EH ugniagesių pareigūnai net 3 
kartus buvo atvykę į Sodybą ir darė 
apžiūras. Jų nuomone, Sodybos 
priešgaisrinė apsauga yra ap
gailestautinoje būklėje ir neatitinka 
dabartinių priešgaisrinių įstatymų. 
Ar tai paliks klubas, ar viešbutis, 
reikės iš pagrindų pertvarkyti prieš
gaisrinę apsaugą. To pertvarkymo 
reikalavimus ugniagesiai pažadėjo 
mums pristatyti 2-3 savaičių laiko
tarpyje. Neturėdami galutinių 
reikalavimo davinių, negalim 
paruošti darbo plano ir padaryti 
projekto sąmato tikslesnius ap
skaičiavimus.
Daržinės-mokyklos pastatas

1. Projektas uždelstas, nes Ealing 
savivaldybės Planavimo komitetas 2 
savaitėms atidėjo statybos leidimo 
sprendimus.

2. Iš rangovų jau gautos sąmatos, 
bet negalime pradėti statybos iki 
gausime leidimus.

LNB pirm. K. Tamošiūnas

Europos lietuviui aukojo - 
ačiū
£10 - S. Štarka, J. Urbikis; £5 - S. 
Urbonavičius, N. Butkus; £3 - J. 
Lukėnas

Kronika
Bradfordas
DBLS skyriaus susirinkimas 
DBLS Bradford© skyrius šaukia 
metinį skyriaus susirinkimą sekma
dienį, gruodžio 6 d., 15.00 vai., 
Vyties klubo salėje. Skyriaus 
pirmininkas padarys pranešimą. 
Bus renkama skyriaus valdyba.

Visus skyriaus narius ir svečius 
prašome atvykti ir dalyvauti 
susirinkime.

Skautiškuoju keliu
Didžiai gerbiamam Lietuvių Skautų 
sąjungos rėmėjui ir Bradfordo Vytis 
klubo globėjui Vytautui Gurevičiui lap
kričio 1 d. sulaukusiam 80 jaunystės 
metų sveikiname ir daug kartų spaudži
ame ranką. Linkime daug laimės bei 
sveikatos ir Dievo palaimos ateičiai.

LSS Anglijos sesės ir broliai skautai

Korektūra
EL Nr. 21 A.G. laiške paskutinio sakinio 
galas turi būti toks: ‘Ilgų žinių iš Lietu
vos santraukos’.

Aldona Mikovičienė, 50 metų, ieško 
darbo šeimoje. Skambinti vakarais 
21.00-22.00 vai. Kalbėti su Fara. Tel. 
0181 574 7816

Pamaldos
Birminghame
Lapkričio 15 d., 14.30 vai., šv. Onoje, 96
Bradford St.
Bradforde
Gruodžio 6 d., 12.30 vai.
Coventry
Lapkričio 22 d., 14.30 vai., šv. Elžbietoje.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį - 14.00 vai.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines

from Heathrow £250.00
(price reduction for pensioners, 6 months
valid ticket with free return date change

Austrian Airlines £255.00
SAS

from Manchester/Newcastle £315.00
from Glasgow £315.00
all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsory) , , c. ų 

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

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

Pamaldos-tąsa
Eccles
Gruodžio 13 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor- 
don, Hampshire GU35 8TE 
Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Rd). 
Telefonas: 0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. 
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai. Šiokiadieniais šv. Mišios 
8.00 vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.
Manchesteryje
Lapkričio 29 d., 12.20 vai.
Northamptone
Lapkričio 29 d., 18.00 vai., šv. Lau
ryne, Craven St.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892. Pamaldos šiokiadi
eniais 8.00 vai. ryte. Sekmadieniais 
-11.15 vai.

Skyriaus valdyba
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