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AR IŠMESIME NAUJUS ATEIVIUS IŠ DBLS ?
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, Didž. Britani
joje atsirado nemaža banga lietuvių. Juos mes daugumoje 
mielai sutikome. Kadangi jie apsigyveno Londone ir jo 
apylinkėse, tad nemažai jų įstojo į DBLS vietinius 
skyrius; Sodybos, vėliau Sodo ir Londono 1-mąjį Skyrių. 
Ir mažiau į kitus skyrius.

Tik labai retai dėl jų priėmimo į DBLS išgirsdavom 
abejingų pasisakymų. Labai gerai prisimenu, daugiau kaip 
metai laiko, viename Lietuvių Namuose vykusių 
susirinkimų, Filosofijos Dr./Advokatas Kastytis Baublys 
iškėlė naujų ateivių iš lietuvos apsigyvenimo šiame krašte 
klausimą ir tuo pačiu, turėdamas su savimi Įstatymų 
knygą, bandė išryškinti rezidento teises šiame krašte. 
KBaublys aiškino, kad pagal šį įstatymą yra trys kategori
jos rezidentų. Vienai iš šių kategorijų priklauso ir mūsų 
naujai atvykę iš Lietuvos.

į Tai pat, naujai atvykusius, kad būtų geriau suprasti, 
reikia paskirstyti į tris kategorijas: 1-ma - studijuojantieji, 
2- ra - atvykę 6 mėnesiams laiko, bet gavę pakartotinį 
prailginimą, ar gavę teisę čia pilnai apsigyventi, 3-čiąją 
sudaro tie, kurie paprašė egzilo teisės čia apsigyventi. 
Jiems buvo leista čia apsigyventi ir dirbti, iki jų byla bus 
išspręsta.

[ Kaip anksčiau pastebėjau, niekas didelio triukšmo 
nekėlė dėl naujų ateivių įstojimo į DBLS. Tik įsisteigus 
naujų ateivių iniaciatyva "Lietuvių Namų Skyriui" 
pasipylė didžiausias pasipriešinimas iš tos pačios 
"Komandosų komandos" žmonių, kurie anksčiau su mielu 
noru meškeriojo tuos pačius žmones savo tikslams.

[ O dabar, kad geriau būtų juos apipurvinti, suplakė 
Kartu su egzilo vardu ir egzilo teisių ieškotojais, visiškai 
neieškant priežasčių kas juos privertė ieškoti svetur 
duonos, gąsdindami mūsų lietuvišką bendruomenę; esą 
jie iš mūsų pagrobs Sąjungos turtą. Mieli ponai, pagal 
Sąjungos Įstatus, į Sąjungos turtą neturi teisės individu
alūs asmenys. Tik Sąjungos likvidacijos atžvilgiu, turtas 
turi būti perduotas, panašius tikslus turinčiai Organizaci
jai.
Susitikimas LR Ambasadoje
1999m vasario 23d. L. Ambasadoje įvyko trumpas minčių 
pasidalinimas tarp Lietuvos Seimo Pirmininko Prof. V. 
Landsbergio ir Krikščionių Seime atstovo J. Šimėno iš 
vienos pusės, ir DBLS c. v. vice-pirmininko/sekretoriaus 
K.Tamošiūno ir c.v. nario J.Alkio.
| Kadangi Seimo pirmininkas už 20 minučių turėjo vykti 
į Britų Imigracijos Ministeriją, tad pokalbis buvo labai 
Empas. Liečiant po Lietuvos Nepriklausomybės paskel

to naujų emigrantų atsiradimą šiame krašte, Seimo 
mininkas pareiškė, kad jis neturi nieko prieš pirmu- 
es dvi grupes, bet pasisakė prieš egzilo teisių prašyto

jus. J. Šimėnas pareiškė, kad mes naujų ateivių nepriim- 
lume į valdomuosius organus per 5-is metus nuo jų įsto-

jimo į DBLS, atrodė kad jis nežino apie mūsų organi
zacijų padėtį, kad mes jau ir dabar negalim rasti tinkamų 
žmonių į valdybas.

K. Tamošiūnas paaiškino, kad mes per 50 metų ne
turėjome iš Lietuvos naujų ateivių į Didž. Britaniją, mūsų 
pokarinė ateivių karta sensta ir greitai nyksta. O čia 
gimęs lietuviškas jaunimas, dėl lietuviškos kalbos 
nemokėjimo ir kitų asmeninių priežasčių, labai mažai 
prie lietuviškos veiklos prisideda. Be naujos bangos emi
grantų iš Lietuvos mūsų lietuviška veikla šiame krašte 
išnyks. Todėl prašau Seimo pirmininko, kad atsižvel
gdamas į šią padėtį, prašytų Britų Vyriausybės kad jie 
leistų jau čia esantiems lietuviams pasilikti.

J.Alkis buvo prieš naujų ateivių priėmimą pilnais nari
ais į DBLS.

Paskutiniame DBLS c.v. posėdyje, nebuvo tuo 
klausimu vienodos nuomonės. Buvo nutarta sustabdyti 
tolimesnį narių priėmimą iki metinio suvažiavimo.

Esant tokiai mažai lietuviškai Bendruomenei Didž. 
Britanijoje, ir dabar jau susiskaldžius, pašalindami iš 
Sąjungos dabartinius ateivius iš Lietuvos, tik pasėsime 
neapykantos sėklą ir pagilinsime dar labiau tarpusavio 
kovą. Toks siūlomas puritoniškas ’’skirstymas”- jūs ir mes 
- sunaikins jau ir taip mažą lietuvišką bendruomenę 
šiame krašte.

Būdami kartu, daug vieni iš kitų galėtume pasimokyti 
ir tuo pačiu atlikti daug daugiau naudingo darbo mūsų 
bendruomenei ir Lietuvos labui. Ne 
reikia, bet darbščių rankų.

auksaburnių mums

S ■

MŪZOS RUBACKYTĖS
KONCERTAS
Š.m. kovo 15 d. “Wigmore Hall” 
koncertų salėje skambins žymi Li
etuvos pianistė Mūza Rubackytė. 
Koncertas skirtas Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo devintosioms 
metinėms paminėti.
Mūza Rubackytė yra tarptautinių 
konkursų Paryžiuje, Sankt Peter
burge, Taline, F.Listo - B.Bartoko konkurso Budapešte 
laureatė. Pianistė su didžiuliu pasisekimu koncertavo 
didžiosiose Niujorko, Čikagos salėse. Ne kartą grojo ir 
Londone.
1998 m. už aktyvią kūrybinę, meninę veiklą Mūza 
Rubackytė buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino Il-ojo laipsnio ordinu.
Koncerte bus atliekami Liudviko van Beethoveno, 
Roberto Sumano, Bacho-Busoni bei Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio kūriniai.
Koncerto pradžia 19 vai. 30 min.
Bilietai gaunami Wigmore Hall, 36 Wigmore St., 
Wl.Tel. 0171-935-2141. Kainos: £14-12-10-7.
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Lietuvoje
* Pernai Lietuvos vežėjai per vienuolika mėnesių 

panaudojo apie 400 000-čių leidimų kroviniams vežti j 
keturiasdešimt pasaulio valstybių rinkas.

Vien į Rusiją panaudota apie 47 000 leidimų, į Lenkiją 
- daugiau kaip 100 000-čių. Todėl teko prašyti Lenkijos 
transporto ir ūkio ministerijos papildomos leidimų kvo
tos tarptautiniams kroviniams vežti.

Vežėjų asociacijos “Linava” atstovų nuomone, Lietu
vos vežėjams tranzito leidimų šiais metais turėtų pakakti 
į vadinamąsias pramonines valstybes - Vokietiją, Aus
triją, Olandiją. Asociacija “Linava” vienija beveik 2 000 
narių.

*Nelegalaus darbo aukcionai net Vilniaus centre. 
Nelegaliose darbo biržose kiekvieną dieną darbo laukia 
apie šimtą vilniečių. Iš gatvės paimtiems darbininkams 
žmonės siūlo įvairaus darbo. Jiems tenka pakrauti ir 
iškrauti prekes, metalo laužą, tinkuoti, dirbti kitus staty
bos darbus. Darbdavių vyrai gatvėse laukia nuo 
ankstyvo ryto. Po 50 litų bedarbiai uždirba statybose per 
aštuonias valandas. Kraudami mašinas jie uždirba apie 
40 litų.

*Iki 2000-ųjų metų Vilniuje tarp Kalvarijų, Ozo, Bal
tupių ir J. Kazlausko gatvių turi iškilti didelis pramogų 
centras. Jame žadama pastatyti ir į Rumšiškių muziejų 
panašų etnografinį kaimą. Vilniaus miesto valdyba 
tolesniais derybų partneriais patvirtino dvi bendroves 
“Vikšris” ir “Ogmios astra”.

*Pernai Lietuvoje buvo nupirkta 130000 tonų naujo 
derliaus rugių. Per metus mūsų šalyje jų suvartojama tik 
apie 100000 tonų. Taigi beveik ketvirtadalis rugių derli
aus grūdų yra pertekliniai. Pernai rugių derlius užderėjo 
gerokai didesnis, negu buvo tikėtasi, tik kai kur buvo 
šiek tiek prastesnės kokybės grūdai. Buvo nutarta 
perteklių parduoti Latvijai, kur maistinių grūdų stigo 
apie 30 000 tonų.

*Lietuvos gyventojų skaičius mažėja. Statistikos de
partamento duomenimis, praėjusio rugsėjo pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3 milijonai 703,1 tūkstančio žmonių - 
tai 903 žmonėmis mažiau negu praėjusių metų 
pradžioje. Tačiau rugpjūtį natūralus gyventojų prieaugis 
buvo teigiamas - šalyje gimė 217 žmonių daugiau nei 
mirė.

Pernai per 8 mėnesius gimė 22 578 kūdikiai - tai 586 
mažiau negu 1997 metais tuo pačiu laikotarpiu.

* Lietuvos banko valdybos pirmininkas R. Šarkinas 
teigė, jog klausimas dėl lito kurso perorientavimo gali 
būti sprendžiamas ne anksčiau kaip 1999 metų viduryje. 
Pasak jo, priklausomai nuo aplinkybių tai gali įvykti ir 
2000, ir 2001 metais.

Lietuvos banko patvirtintoje pinigų politikos pro
gramoje numatyta, kad lito kurso perorientavimas nuo 
JAV dolerio prie euro ir dolerio krepšelio gali įvykti ne 
anksčiau kaip 1999 metų vidury. Tačiau tai nereiškia, 
kad keisis dabartinis lito kursas.

Premjeras G. Vagnorius tvirtino, kad 1999 metais 
nebus daroma jokių veiksmų, kurie išprovokuotų lito 

kurso pakeitimus.
*Per keturias atkurtųjų indėlių grąžinimo savaites iš 

Lietuvos Taupomojo banko savo indėlius atsiėmė 36,8 
tūkst. gyventojų, arba 73 proc. visų pareiškusiųjų norą iš 
karto atsiimti pinigus.

Pirmosios grupės indėlininkai atsiėmė daugiau kaip 
155 mln. litų (81 proc.), iš jų 20 mln. litų paliko saugoti 
banke. Pirmojoje indėlininkų grupėje iš viso yra apie 
100 tūkst. indėlininkų, o jų indėlių suma - beveik 5001 
mln. litų.

* Švedijos vyriausybės parama Lietuvos visuomeninio 
transporto sektoriui gana akivaizdi - 125 “Volvo” ir M 
“Scania” markių autobusai. Kaunui atiteko 45 autobu- v
sai, Klaipėdai - 25, Šiauliams - 35 ir Alytui - 20. Parama 
siekia apie 40 mln. Švedijos kronų.

* Žemės reformą Lietuvoje ketinama baigti 2001 
metais. Jau parengta ir pateikta svarstyti Vyriausybei į 
tvarka, reglamentuojanti ne žemės ūkio paskirties 
sklypų pardavimą juridiniams asmenims ir užsienieči-1 
ams.

Pasak vykdytojų, reforma stringa, nes 15-18 proc. pre-1 
tendentų į žemę trūksta nuosavybę patvirtinančių doku
mentų, dažnai sunku rasti kompromisą tarp žemės 
savininkų ir dabartinių naudotojų.

*Per 11-a praėjusių metų mėnesių didžiausios šalies 
alaus įmonės pardavė 13,5 mln. dekalitrų alaus - tai 8,8 
proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 1997 metais.

ELR

Gimtosios žemės šviesa (tęsinys iš Nr.4)
- Bet ne visa Lietuva tokia... Yra kita Lietuva. Mąs-1 

tanti, ieškanti, galvojanti, dirbanti...
- Aš ir matau tą Lietuvą. Man rūpėjo šita Lietuva. Aš 

dirbu tai Lietuvai. Teko susipažinti su daugeliu Lietuvos 
žmonių, su profesore Kazimiera Prunskiene, su profeso
riumi Vytautu Lansbergiu ir kitais. Mes juos Didžiojoje 
Britanijoje sutikome išskėstomis rankomis, steigėme 
fondus, padėjome, gelbėjome, rengėme koncertus, kuri
uose buvo renkami pinigai Lietuvos labui, politinei pa-1 
galbai. Kai prasidėjo Lietuvos blokada, rengėm demon
stracijas, nesėdėjom rankų sudėję per sausio 13-ąją. | 
Prieš pučą kvietėm į Britaniją lietuvius, kad jie britus 
supažindintų su situacija Lietuvoj.Taip į Britaniją 
atvyko Laima Andrikienė, Arūnas Degutis ir kiti. Ieško
jome kelių Lietuvai pro galines duris, kaip sakoma. 
Jungtinių Tautų sodely, Kardife, buvo leista Laimai 
Andrikienei Aukščiausiosios Tarybos vardu pasodinti 
krūmelį. Ten sodinami medeliai arba gėlės pripažintų 
valstybių vardu. Taip buvo pasodintas ir medelis dar 
nepripažintos, bet jau pasiskelbusios nepriklausoma, 
Lietuvos vardu. Taip ir įamžinom Lietuvos vardą. Pri
pažinimas įvko vėliau, tačiau dar tais pačiais metais. J 
Vytautas Lansbergis buvo atvažiavęs pasiimti Taikos 1 
premiją, dalyvauti Britanijos konservatorių konferenci
joje, susitikti su Margareta Tečer, su ministrais, kalbėjo 
apie Lietuvos aukso likimą. Teko nemažai pasidarbuoti 
rengiant tuos susitikimus ir juos finansuojant...

(pabaiga) ,
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Kronika
Lietuvių bendruomenės vadovui - 70 metų staigmena
Taip pavadintą straipsnelį su nuotrauka apie 
dideles iškilmes nieko nesitikėjusiam J. Levinskui 
išspauzdino Bordono Herald.

Žmonos Bernadetos surengtoje šventėje sukak
tuvininką sveikino Lietuvos Ambasadorius p. 
Justas Paleckis, gausūs svečiai. Buvo ir radijo 
žurnalistas iš Lietuvos.

Vakare laukė dar vienas netikėtumas - N. Pal- 
tinienės koncertas.

Straipsnyje taip pat trumpai užsimenama apie 
Didžiosios Britanijos lietuvių reikalus.

DBLS, LNB-vės ir “EL” 
redakcinės Kolegijos vardu 

sveikiname 
Juozą Levinską 

70-ies metų jubiliejaus proga 
ir

žmoną Bernadetę Levinskienę 
gimtadienio proga.

Gloucesteris
1999 m. sausio 22 d. Gloucesterio ir Stroudo susirinki
mas įvyko Marijos Gelvinauskienės namuose. 
Susirinkimą atidarė skyriaus pirmininkė. Susirinkusiuo
sius paprašė atsistojimu pagerbti mirusius ir sukalbėjo 
maldą už mirusius. Į DBLS valdybą vienbalsiai išrinkta 
pirm. M. Gelvinauskienė, sekr. A. Gravas, kasininkė O. 
Pukienė, ryšininkas V. Meškelevičius. Į DBL ir LNB 
suvažiavimą išrinkta pirm. M. Gelvinauskienė. Po 
susirinkimo pirmininkė visus pavaišino kavute.

Mums rašo
Labai malonu, kad Anglijos parlamentarai paremia Li
etuvos diplomatinį šlubavimą į Europos bendruomenę. 
Jų planuojama šiais metais misija į Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes įvairių kliūčių žvalgybai bus sveikinti
nas tikinčiųjų į žmogaus teises.

Iki šiol tokios viešnagės baigdavosi fotografiniais 
prisiminimais patiems diplomatams, Žmogaus teisių 
pažeidimus paliekant jausti patiems pažeistiesiems.

Laikas, kad kliūčių ieškantys Anglijos parlamentarai 
sužinotų, jog Lietuva atėmė savo žmonėms pilietybes, 
prekiauja mūsų tėviškėmis, vagia paštu siunčiamą as
mens piniginę labdarą valstybės iždo naudai.

Lenkai, rusai turi savo atstovus seime. Jų laiškai, 
tėviškės turbūt neliečiami - jiems dalijamos pilietybės. 
“Lyg užpirkęs mus tylėti, vykdomasis komitetas taiko 
savo atšiaurumą pasitraukusiems nuo jų į Vakarus.” 
“Tyla nėra gera byla“ - nuskriaustiems, apvogtiems - net 
apdovanotiems garbingais Lietuvos ordinais. ?

Istorikai, pamokslininkai, mes visi, garsinę pasauliui 
mūsų garbingą istoriją, jau patyrę tą nuoskaudą, prival
ome mušti žmogaus teisių būgną. Naikinkime Lietuvai 
“kliūtis” į Europos bendruomenę!

P.Blagnys, ištikimas EL skaitytojas

Europos Lietuvio redaktoriui,
Paskutiniame Europos Lietuvio numeryje, 10 psl., Li
etuvių namų skyriaus susirinkimo aprašyme parašyta, 
kad susirinkime dalyvavo DBLS pirmininkas J. Levin- 
skas ir Mandatų Komisijos pirmininkė B. Levinskienė. 
Ši straipsnelio dalis yra klaidinanti bendruomenę. B. 
Levinskienė nėra mandatų komisijos pirmininkė, bet tik 
narė.

R.Gasperaitė 
Mandatų komisijos narė 

B. Butrimas 
Mandatų komisijos narys

Paaiškinimas
B. Levinskienė yra ilgametė Mandatų. Komisijos 
pirmininkė, ir buvo paskutinio Suvažiavimo Mandatų 
Komisijos pirmininkė. Ateinančiam Metiniam Suvaži
avimui Mandatų Komisija dar nėra pasiskirsčiusi 
pareigomis.

Atitaisymai
“EL” Nr. 4 K. Barėno laiške “Dėl Stasio Kasparo 
kabinėjimosi” sužalotas pirmasis sakinys. Jis turėjo 
būti toks: “Europos rajono skautų vadės Vidos 
Gasperienės redaguojamo to jaunimui skirto 
laikraštėlio “Lynes” vasario mėn. numeryje prisik
abino prie manęs Stasys Kasparas.”

Apie į Centro valdybą išrinktą jaunuolį turėjo būti 
atspausdinta, kad ’’sėkmingai ir nuosaikiai dirbo”, ne 
“nuosekliai”.
Apie “Lynes” redaktorės pasisakymą dėl Sodybos 

sky-riaus, kad jis buvo pajėgus nulemti rinkimus, 
sakinio pabaiga turėjo būti “kaip ji rašė”, o ne “jie”.
Sakinio, kad Kasparui miręs žmogus pasidaro tikras 

krištolas, pabaiga turėjo būti “kaip jis rašė viename 
nekrologe”.
Paskutiniame sakinyje turėjo būti “noru įtikti 

gyviesiems”, o ne “įtikinti”.
Nr. 4 “Teigiamas lietuviškos kultūros žmogus” išs

pausdintas toks sakinys: “Lietuvių kalba buvo niek
inama”, o turėjo būti “naikinama”.

Nr. 3 “Ar mes Akropolio įkūrėjai?” sakinys turi 
būti “Akropolis tinka tik graikų antikiniams mies
tams aptarti”, o ne “tinka ir”.
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Per vieno labai turtingo anglų lordo laidotuves visiems 
krito į akis žmogelis, kuris garsiai verkė.

- Reiškiu gilią užuojautą. Turbūt velionis yra jūsų 
artimas giminaitis?

- O ne, ne! Užtai ir verkiu, kad ne giminaitis...
* * *

Statybos prižiūrėtojas sako airiui darbininkui:
- Patrikai, eik ir atvežk vieną karutį.
Neužilgo airis atveža du karučius: vieną uždėjęs ant 

kito.
- Tai kodėl atvežei du? Aš juk prašiau vieno, - pyksta 

prižiūrėtojas.
- Argi turėjau jį nešti? Karutis sunkus, todėl vežiau...

* * *

Važiuodamas autobusu, škotas pastebėjo šalia bėgantį 
pažįstamą.

- Ko nelipi į vidų?
- Mat netoli, sutaupysiu dvidešimt penų...
- Bėk paskui taksi - sutaupysi tris svarus!

* * *

Vienas Izraelio ministrų įbėga į prezidento kambarį ir 
šaukia:

- Katastrofa!
- Kas gi atsitiko?
- Sausra!
-Kur?
- Izraelio pietuose...^.-. ..
- Ačiū Dievui! Buvau jau išsigandęs, maniau, kad 

Amerikoje...
* * *

- Jūs turit čia gražų šunį, sėdėdamas kėdėje klientas 
sako kirpėjui, - jis taip ištikimai tupi prie kirpyklos 
kėdės.

- Tai gudrus šunelis. Jis žino, kad man dažnai pa
sitaiko skustuvu nupjauti kliento ausies gabaliuką. To jis 
čia ir laukia, - paaiškino kirpėjas.

* * *
v
Žmogus Las Vegas kazino pralošė visus pinigus. Išei
damas paprašė nepažįstamo lošiko vieno dolerio tuale
tui.

Ir nuo to momento pasikeitė jo laimė. Tualeto durys 
nebuvo užrakintos. Kažkas paliko jas neužrakintas. Do
leris liko nepanaudotas. Žmogus tą dolerį įmetė į pir
mąją lošimo mašiną. Brrr... su triukšmu iškrito šimtas 
dolerių! Dabar jis vėl sėdo prie ruletės stalo, ir per 
trumpą laiką išlošė šimtą tūkstančių!

Žinia greit pasklido po visą kazino. Tuoj atsirado ir tas 
nepažįstamasis, kuris davė tą laimingąjį dolerį, bet žmo
gus, susidėjęs pinigus kišenėn, šaltai paskelbė:

- Duosiu dešimt tūkstančių tam, kuris paliko tualeto 
duris neužrakintas...

* * *

1999m, kovo 7 c
užsirūkysiu?

- O, ne. Elkitės taip, kaip savo namuose.
Anglas įsideda cigarą į kišenę.

* * *

Kai vienos didelės krautuvės keltuvo palydovui įkyrėj 
keleivių paklausimai “Kiek dabar laiko?”, jis nutarė ke) 
tuve pakabinti laikrodį.

Kas iš to išėjo? Ar paliko jį ramybėje keleiviai? Ne! 1 
vėl reikėjo atsakinėti į paklausimus “Ar laikrodis gera 
eina?”.

Česlovas Valdemaras Obcarskas

Malūnas
V

Šimtą metų išstovėjęs...
Suka vėl malūną vėjas.
Jau užgirių saulė teka, 
Bėga dienos, skuba metai.
Ir malūnas nenutyla, 
Iš jo miltai žemėn byra.

Varganas lietuvis semia 
Baltus miltus, juodą žemę.
Ir kviečiai jo rankoj šnara, - - * 
Kai važiuoja jis pro dvarą.
O malūnas vis netyla, 
Iš jo auksas žemėn byra.

Iš kviečių ten pagamina 
Baltą plotkę, perka vyną.
Ir atvykę pas kleboną, 
Duoda auką - brangią duoną. 
O malūno ratai sukas
Pas aukštaičius ir pas dzūkus.

Varganoje bažnytėlėj 
Meldžias žmonės, davatkėlės. 
Ir per pačią šventą sumą 
Duonoj regi Kristaus kūną. 
Garbina jie tikrą Dievą 
Ir išgelbsti savo sielą.

O nuo marių prisikėlęs, 
Suka vėl malūną vėjas. 
Ir tą duoną kasdieninę 
Iš jo rankų žmonės ima.

Traukinyje anglas džentelmenas išsitraukė ilgą cigarą 
ir sako šalia sėdinčiai moteriai:

- Atsiprašau, ponia, ar jūs nieko prieš, jeigu aš
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ATSISVEIKINOME SU ANICETU BUŽU
Šių metų vasario 19d. Londone, St.Patricks katalikų 
kapinėse, lietuvių skyriuje Leitonstone, palaidotas 
ANI-CETAS BUZAS.

Šiose kapinėse, lietuvių skyriuje, jau laisvų pirkimui 
vietų nėra, bet Anicetas iš anksto prieš daugelį metų 
buvo nusipirkęs ten vietą.

Anicetas gimė 1923 metais, Gražaičių kaime, Ža
garės valsčiuje.

Iki 1944 m. gyveno Lietuvoje ir tik artėjant frontui ir 
dėl sovietų okupacijos grėsmės, Anicetas su kitais 
tūkstančiais lietuvių pasitraukė į Vokietiją. Su dideliu 
gailesčiu paliko savo tėviškę, savo gimtąjį kraštą. Ži
noma, Anicetas kaip ir kiti tūkstančiai lietuvių, karui 
pasibaigus tikėjosi sugrįžti į savo gimtinę, bet, deja, to 
nebesulaukė.

Pasibaigus karui Anicetas gyveno Vokietijoje 
įvairiose pabaltiečių stovyklose ir 1947 m. atvyko į 
Didžiąją Britaniją. Pradžioje dirbo žemės ūkyje, pietų 
Anglijoje, paskui persikėlė į Londoną, kur visą laiką ir 
gyveno. Sugebėjo

kaip ir vieną nuolatinių mūsų laidotuvių fotografą.
Laidotuvių pamaldas atliko Londono klebonas 

Kun. J.Sakevičius, talkininkaujant J.Čemiui.
Visi laidotuvių dalyviai buvo pakviesti į Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinį klubą pietums. Čia 
Z.Juras visų vardu atsisveikino su velioniu, pabrėž
damas svarbesnius jo gyvenimo bruožus.

Atsisveikinimą papildė savo prisiminimais 
S.Kasparas ir B.Butrimas.

Už dalyvavimą laidotuvėse padėkojo brolis Juozas 
Buzas, kuris su sūnumi Virgilijum buvo atvykę iš 
Lietuvos.

Anicetas Buzas savo pomirtinius reikalus buvo 
pavyzdingai susitvarkęs, ypač dosniai parėmė mūsų 
Londono lietuvių bažnyčią.

Prisiminsime velionį kaip nuoširdų sugyvenamą as
menį, lietuvį patriotą, kokiu jis pasiliko iki mirties.

Zigmas Juras

velionis įsigyti 
nuosavus namus, 
Tottenham ra
jone, šiaurinėje 
Londono dalyje.

Ilgiausiai dirbo 
bendrovėje Oza
lid ir Co., bet, 
deja, bendrovė 
dėl įvairių 
priežasčių turėjo 
sustabdyti savo 
veiklą ir Anicetas 
turėjo išeiti į pen
siją, dar būdamas 
gana jauno amži
aus. Kito darbo 
Anicetas ir 
nesurado. Angli
joje Anicetas 
gyveno kukliai, 
nepamiršo savo 
giminių Lietu
voje, palaikė su 
jais ryšį, rėmė ir 
reiškėsi lietu
viškoje veikloje 
Londone.

Prisiminsime jį 
kaip vieną iš nuo
latinių prižiūrė
tojų lietuviško 
skyriaus Leiton
stone kapinėse.

Prisiminsime jį

Lithuanian Airlines

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

Sunday

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

Flight reservations and enquiries 
Phone: 0181 759 7323 

Fax: 0181 745 7346
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Lietuvoje
Brangsta butai Lietuvoje, bet pirkėjų nemažėja
Pernai Lietuvoje buvo 1 milijonas 277 tūkstančiai butų. 
Daugiau kaip trečdalis - dviejų kambarių (one bed
room), apie penktadalį sudarė vieno kambario butai 
(studio) butai. Brangstant apšildymui (šalis paveldėjo 
centrinį šildymą), vis daugiau norinčių persikelti į 
mažesnius butus. Mažesnės patalpos pigiau kainuoja 
išlaikyti.

Apie du trečdalius butų yra daugiaaukščiuose bloku
ose. Prieš keletą metų pradėti statyti maži namai, skirti 
vienai šeimai. Ypač sparčiai jie dygo Vilniuje, Kaune, 
Marijampolėje. Namai - pilys jau nebemadingi. Žmonės 
statosi kuklesnius, gerai šilumą išlaikančius būstus.

Brangiausi būstai Vilniuje ir Klaipėdoje. Kainos, prik
lausomai nuo gyvenamojo rajono, yra nuo 1500 iki 3000 
litų už kvadratinį metrą. Vilniuje, Senamiestyje, vieno 
kambario butas kainuoja apie 56-80 tūkstančių litų, 
dviejų kambarių - 54-76 tūkstančiai litų, trijų kambarių - 
66-160 tūkstančių litų. Per pastaruosius ketverius metus 
kainos padvigubėjo.

Klaipėda vilioja pirkėjus jūros dvelksmu ir specifine 
architektūra. Butai brangesni negu sostinėje. Paklausa 
gerokai pralenkia pasiūlą.

Prognozuojama, kad šį pavasarį būstai Lietuvoje dar 
brangs.
Pasaulyje

*Praėjusiais metais gruodžio 11 dieną Nobelio premi
jos laureatui A. Solženicynui sukako 80 metų.

*AB “Lietuvos telekomas” iki pavasario neketina 
didinti dabar galiojančių vietinių pokalbių telefonu tar
ifų bei abonentinio mėnesio mokesčio.

*Vokietijos eksporto mažėjančios apimtys verčia 
šalies eksportuotojus rengtis šių metų šalies sunku
mams, nes pasaulinės ekonomikos plėtros lėtėjimas 
jiems nežada nieko gero.

* Pastaruoju metu pasaulis sužinojo ir suprato apie 
Kurdus daugiau nei per pusantro dešimtmečio trukusį 
karą. Žuvo daugiau kaip 30 tūkst. žmonių ir 2 mln. tapo 
pabėgėliais. Pastaruoju metu deginosi apie 30 žmonių. 
Nuo ginkluotos kurdų kovos su turkais pradžios - tokių 
buvo daugiau kaip 100.

* Didžiausia futbolininko alga gali girtis brazilas 
Ronaldo. Jis per savaitę gaudavo 170 tūkst. dolerių.

* Brangiausią pasaulyje mobilųjį telefoną sukūrė viena 
britų juvelyrų firma. Telefonui prireikė 18 karatų aukso 
ir 84 000 dolerių vertės deimantų.

* Estijos nacionalinė avia kompanija “Estonian air” 
pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su Skandi
navijos avia kompanija SAS, kuri taps strateginiu Esti
jos oro susisiekimo bendrovės partneriu.

*Apie 100 Čekijos gamyklos “Karosa” autobusų kur
suoja Vilniuje. Dauguma iš jų yra su priekabomis ir gali 
vežti iki 150 keleivių.

* Pernai 32-uose Rusijos regijonuose streikavo apie 52 
000 mokytojų, reikalaudami laiku mokėti atlyginimus.

* Rusija gali žlugti lygiai taip, kaip 1991 metais žlugo 
Sovietų imperija - Rusijos stebėtojai Vašingtone 
prašneko apie šią bauginančią perspektyvą.

* Švedija, Suomija ir Norvegija yra sveikiausios Euro
pos valstybės. Nuo jų šiek tiek atsilieka italai ir graikai. Į 
sveikiausių Europos šalių dešimtuką taip pat pateko 
Šveicarija, Austrija, Slovėnija, Prancūzija ir Olandija. 
Tyrimą atliko žurnalas “Healthcare Europe”.

* Vienas D. Britanijos geležinkelio tarnybos darbuoto
jas pridarė nemažai rūpesčių savo darbdaviams, nes 
turėjo hobį - vogti lokomotyvus ir keleivinius vagonus. 
Teisme prisipažino pavogęs 4 lokomotyvus, 30 vagonų, 
6 keleivinius vagonus ir 3 avarinės tarnybos vagonus.

ELR
LNB Naujienos
Norintiems Apsigyventi Sodyboje
Neabejoju, dauguma mūsų žmonių žino, kaip sodybą 
pirkome, svajojom tuo metu, kad sulaukę pensininko 
amžiaus, joje apsigyvensime. Taip įsivaizdavom, kad 
Sodyba bus mūsų mažoji Lietuva. Deja, bėgant laikui, 
per 50 metų keitėsi ir mūsų ankstyvesnės svajonės, dary
damos įtakos mūsų asmeniniam gyvenimui. Daugumas 
sukūrė šeimas, nusipirko namus, priprato prie vietos 
sąlygų ir aplinkos,- kas atitiko lietuvio sėslų būdą. T i k 
maža dalis mūsų tautiečių, tapę pensininkais, apsi-| 
gyveno Sodyboje ir čia užbaigė savo gyvenimą. Šiuo 
metu Sodyboje dar gyvena 2 lietuviai pensininkai, Kun. 
Gėryba ir 2 latviai, atkelti iš buvusių Lietuvių Namų 
Londone. Priežastys, dėl kurių šiandien sunkiau per
sikelti nuolat gyventi į Sodybą, yra šios:

1. Mokestis už gyvenimą. Jeigu gali apsimokėti - nėra 
problemos. Kaip žinome, vien iš pensijos neišlaikys 
asmens jokie Nursing Home ar Senelių namai, įskaitant 
ir Sodybą. Todėl reikia gauti iš vietinės Savivaldybės 
sutikimą, kad ji padengtų gyvenimo išlaidas.

2. Sveikata. Šiuo metu, nesant tinkamų išėjimų gaisro 
atveju, Sodyboje uždrausta antrame aukšte apgyvendinti 
pensijinio amžiaus žmones.

3. Invalidumas (Handicapped people). Yra įvairių in
validumo rūšių, kurių aš čia nebandysiu aiškinti. Dar 
1982/3 metais ieškojom galimybių pertvarkyti Sodybą Į 
Nursing/Old people Home. Deja, šio plano turėjom 
atsisakyti dėl netinkamo pastato plano - daug stačių 
laiptų, durys per siauros, vonios ir išvietės netinkamos 
naudoti invalidams, 24 vai. per parą reikia turėti bud
inčią slaugę.

Nuo to laiko Įstatymas buvo pakeistas ir sustiprintas 
tuo, kad be valdžios leidimo (Planning Consent) ir pert i 
varkymo naudojimui, neturim teisės Sodyboje leisti nuo
lat apsigyventi invalidams be slaugės priežiūros.

Visiems kitiems pensijinio amžiaus asmenims Sodybos 
durys yra atidarytos ir mes laukiame jų. Bet esame 
Įstatymų ribojami priimti asmenis, kuriems reikalinga 
pagalbinė slaugės priežiūra.

Todėl ir dėl Albino Pranskūno prašymo apsigyventi 
Sodyboje sprendimas užtruko, iki bus išsiaiškinta su 
vietine savivaldybe dėl jo apgyvendinimo reikalų. Todėl 
priekaištai ir kaltinimai Sodybos vedėjams, Sodybos di
rektoriui ir L.N.B.-vės valdybai yra neteisingi. Nemf 
anau, kad tas daroma iš piktos valios, galbūt daugiau iš 
teisinės padėties nesupratimo.

K Tamošiūnas, LNB pirmininkė
■
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Kronika
Britų - Lietuvių vaikų fondas
Aukojo:
V. Sližienė, Derby - £300, Lady Anne Scott, Alton - 
£100, V. Krasauskas, Ponterfract - £20, Gasperienė, Not
tingham - £10.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Fondo sekretorė
**♦

‘Lietuvos rytas’ vasario mėnesį parašė apie už Britų - 
Lietuvių Pagalbos Fondo Vaikams Lietuvoje surinktas 
aukasnupirktą naujagimių gaivinimo aparatą.
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A.A. Andrius Sakalauskas
1999 m. vasario 11d. mirė A. Sakalauskas, sulaukęs 81 
m. amžiaus.

Gimė 1917 m. Widnes, Anglijoje. Jo tėvai buvo seno
sios emigracijos lietuviai. Su tėvais grįžo į Letuvą. Tar
navo 9 p.p. Marijampolėje. Baigiantis karui atsidūrė 
Vokietijoje ir iš ten atvyko į Mančesterį, Anglijoje. 
Buvo siuvėjas. Gyveno Mostone, kur ir mirė. Lietu
viškoje veikloje nedalyvavo. Sudegintas Blackley kre
matoriume. Liko liūdinti šeima ir giminės. Ilsėkis, An
driau, ramybėje-Mančesterio ir apylinkės Lietuviai.

A. P-kis
Vestuvės Belgijoje
Buvome pakviesti į vestuves Belgijoje, kur 

vienintelis St.Gorskio ir jo žmonos belgės 
Monicos sūnus vedė lietuvaitę iš Kauno. Šie 
žmonės įsimylėjo, bet daug padėjo ir tėvų 
meilė Lietuvai. Jie ten kelis kartus lankėsi ir 
myli viską, ne tik tai, kas gražu, bet ir žmonių 
vargingą gyvenimą.
Vestuvės tęsėsi dvi dienas Belgijoje, kur buvo 

tik civilinė metrikacija. Svečių susirinko per 
100. Antra dalis vyks bažnyčioje liepos 10-11 
dienomis Kaune.
Vestuvėse dalyvavo lietuviai iš Belgijos, jų 
tarpe buvo daug jaunimo iš lietuvių ir mišrių 
šeimų. Jie beveik visi mokėjo lietuviškai ir tuo

Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Vilniuje demonstruojamas šis didžiavosi. Mišrių šeimų jaunimas sakė: ~ . 
aparatas - Mes pusiau lietuviai - vienodai mylime Li

etuvą ir Belgiją.

Birminghamas
Kovo 13 dieną 12.00 vai. S. Starkos name, 48 Willows 
Rd., Mosely, yra kviečiamas susirinkimas. Bus renkamas 
atstovas į Metinį Suvažiavimą Londone ir svarstomi kiti 
skyriaus reikalai. Prašome visus atvykti.

Skyriaus valdyba
Manchesteris
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimai
Vasario 20 d. DBLS Mančesterio skyrius lietuvių klube 
surengė Vasario 16 ir Kovoll d.d. minėjimą. Dalyvavo 
vietos ir apylinkės tautiečiai.

Minėjimą atidarė ir pravedė skyr. Pirm. A. Podvoiskis. 
Paskaitą skaitė A. Bruzgys, kuris priminė Lietuvos 
praeitį nuo senų laikų iki mūsų dienų, ir Lietuvą ištiku
sias okupacijas ir tautos pastangas išsilaisvinti, kas įvyko 
1918 m. Vasario 16 d. ir 1990m. Kovo 11d. Jis pastebėjo, 
kad Lietuvos gyvenimas gerėja ir gražėja. Preleganto 
nuomone, 1939m. su lenkais reikėjo kariauti. Nors, kaip 
kas manė, jei ir būtų žuvę daug mūsų žmonių, bet ne tiek 
daug, kiek praradome vėliau. Manau, kad su šia 
nuomone sutiks visi.

Tai progai eilėraščius skaitė V. Bernatavičius ir A. 
Podvoiskis, kuris perskaitė ir šios šventės proga Lietuvos 
ministro pirmininko G. Vagnoriaus sveikinimą. Minėji
mas užbaigtas sugiedant Lietuvos himną. Po to vyko 
nuoširdus pasižmonėjimas, visi pasivaišino.

Ar nebūtų gerai, jei lietuvių jaunimas ieškotų sau 
partnerių iš mūsų tėvynės, bet su tėvų patarimu ir 
patvirtinimu ? Ar galėtų Anglijos jaunimas jaustis taip 
pat, kaip Belgijos ?

Tose vestuvėse dalyvavo Raudonojo Kryžiaus 
brigada, kuri rodė pagarbą ir artimumą Lietuvai.

Kai jaunosios tėvelis su akordeonu užvedė lietuvių 
dainas, visi lietuviai dainavo ir šoko kartu su jaunimu, 
jei visi nemokėjo žodžių, tai žinojo melodijas.

Jei taip lietuviai bendradarbiautume čia Anglijoje, su 
jaunimu, be prievartos, bet su supratimu ir jautrumu, 
gal ir mūsų susiskaldymas sumažėtų ar visai pranyktų.

VK

J. Alkio bendralaiškis skyriams
J. Alkis savo parašytu Bendralaiškiu Skyriams, padarė 
klaidą:
1. paneigė daugumos sprendimą DBLS c. valdyboje,
pažeisdamas įstatymo pripažįstamą
daugumos nuomonę, darant sprendimus.
2. DBLS c. valdybos paskiri nariai (išskiriant 
pirmininką ir sekretorių), be c. valdybos sutikimo, ne
gali siųsti skyriams Bendralaiškiu ar Aplinkraščių, 
liečiančių kitus c. valdybos narius.

J. Levinskas 
DBLS pirmininkas

K. Tamošiūnas
DBLS sekretorius, LNBpirmininkas
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Aukos ‘Europos lietuviui’
Po £10 aukojo: Kun. J.Sakevičius^ 
L.Mathews, D.Furmonavičius, Mrs. 
N.Pilcher.
Po £5: V.Sarocka, K.Dranginis, 
A.Petkevičius, A.Sabulis,
P.Grokauskas, B.Gedzevičius,
A.Briedis, M.Kugrenas, C.Širvidas. 
£4 - J.Damaševičius

Nuoširdžiai dėkojame

Kronika
Manchesteris
’’Europos Lietuvy“ Nr.4, 1999.02.21, 
K. Barėnas , rašydamas “Dėl Stasio 
Kasparo kabinėjimosi“ straipsnį, 
paminėjo ir Mančesterį. Tarp kitko, 
rašo: “Tada stengtasi padidinti 1 
skyrių su tokia pat intencija, ir 
Mančesteris ryžosi sutraukti į krūvą 
visus mažesnius apylinkės skyrius, 
kad į suvažiavimą, jeigu bus toks 
nusiteikimas, bus galima eiti jau ap- 
sišvietusiems komandine dvasia ir 
perimti viską balsais ir pasinaudoti 
tomis DBLS surinktomis LNB akci
jomis padaryti taip, kaip trokštantieji 
valdžios ir galimybių norės“.

Mančesterio į Londone vyk- 

ir norime, kad nesutarimai ir vienas 
kitam prieštaravimai baigtųsi. Redak
cija turėtų nedėti į “E. Lietuvį“ tokius 
straipsnius, kurie pila paraką į vis 
neužgęstančią ginčų ir vienas kitam 
neapykantos ugnį. Tuose straipsniu
ose, kaip visi esame pastebėję, pri
rašoma ir nebūtų dalykų, kurie priveda 
prie nesibaigiančių ginčų “Europos Li
etuvio“ puslapiuose. Gana.

A. Podvoiskis
Užgavėnių vakaras
Vasario 13d. MLSoc. Klubas surengė 
tradicinį Užgavėnių vakarą. Dalyvavo 
nemažai vietos ir iš Boltono atvykusių 
žmonių, ir kan. V. Kamaitis. Apsi
lankė ir trys svečiai iš 
Lietuvos.

Skanų kugelį su priedais iškepė ir 
visus sočiai pavaišino mūsų nuolatinė 
šeimininkė Br. Kupstienė. Gaila, kad 
nėra norinčių jai padėti.

Sotūs užkandžiai ir gėrimai visiems 
sukėlė puikią nuotaiką. Visi linksmi
nosi ir žmonėjosi iki vėlaus laiko.

Visi esame dėkingi klubo valdybai už 
surengtą Užgavėnių vakarą ir puikią 
progą pasivaišinti ir pasižmonėti.

A. P-kis

Pamaldos
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį - 
14.00 vai.
Eccles
Kovo 14 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 Road). 
Telefonas: 0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. lotyniškai ir angliškai, 
11.00 vai. tik lietuviškai.

v I
Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai 

ryte. Artimiausia požeminė stotis 
Bethnal Green, Central Line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892. Į

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai 
ryte. Sekmadieniais -11.15 vai.

stančius savitarpio ginčus nereikėjo 
įvelti, nes Londonas nuo Mančeste
rio toli ir mums Londone vyk
stantieji nesusipratimai yra svetimi 
ir nesuprantami. Praplėstame 
Mančesteryje, kuris dabar vadinasi 
Greater Manchester, susijungti 
viemame mieste artimai esantiems 
mažiems skyriams yra būtina . Tam 
pritarė ir C. Valdyba.

Susivienijus, dar nereiškia, kad 
Mančesteris nori vadovauti DBL 
Sąjungai. Užtikrinu, kad pas mus 
tokių ambicijų niekad nėra buvę ir 
nebus. Mančesterio ir apylinkės 
skyrių susivienijimas pilnai dar nėra 
įvykęs. Jei susivienytų, skyriuje būtų 
79 nariai. Kiti skyriai yra didesni, bet 
DBLS vadovavimą nesirengia per
imti.

Mes į Londone vykstančius tar
pusavio ginčus žiūrime nepalankiai

____________________________
GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD

Offer the following air-fares to Vilnius
Lithuanian Airlines

Special Offer from Heathrow during January and February 
£176.00 incl. tax

Conditions:! days advance purchase. Min stay SAT night/
Max stay one month . No changes permitted, if cancelled no refund.
Heathrow - Vilnius £266.00 incl. tai
Conditions: 3 days advance purchase. Min stay 3 nights/ SAT night. Max stay 3 mnths 
Return can be changed in Vilnius against a fee. Cancellation fee 10% of ticket valu 
after it has been issued.
NEW £300.00 incl. tai
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds-Bradford, Manchester-Vilnius
Austrian Airlines daily ex SAT and SUN
Heathrow-Vilnius via Vienna £264.00 incl.tax
Manchester-Vilnius via Vienna £279.00 incl.tax
SAS daily
Heathrow-Vilnius via Copenhagen £266.00 incl.tax
Manchester/Glasgow/Edinburgh via Copenhagen £279.00 incl.tax

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd, 45 Woodthorpe Road, Hadieigh, 

Suffolk iP7 5JB, Tei. 01473 828855, Fax. 01473 828866 J
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