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DBLS Centro valdybos pirmininko aplinkraStis
Skyrių valdyboms, Tarybos ir Garbės nariams

’o paskutinio DBLS ir LNB suvažiavimo, naujoji Centro valdyba /CV/ rado daug buvusios vaidybos 
leužbaigtų projektų ir darbų, ir priede — betvarkę administracijoje. Be to, dokumentacijps perdavimas 
ižtruko ilgai ir ne visai sėkmingai. Apie tai Virginija Juraitė rašė “Europos Lietuvyje” nr.15.
okioje situacijoje darbų planavimas užsitęsė gana ilgai ir kai ką reikėjo pradėti iš naujo. Visą tai lydėjo 
eisinio pobūdžio problemos, kurios užėmė daug laiko ir pastangų. Prie Valdybos buvo sudaryta patarėjų —
(onsultantų neapmokama grupė. Ją sudaro teisininkai M.Cornish, K.Baublys ir biznio konsultantas Povilas
Podvoiskis.
Lietuvių namai - viešbutis
Reikia pripažinti, kad Lietuvių 
namų ateitis yra neaiški ir 
kelia daug rūpesčių. Patys 
namai nebuvo gerame 
stovyje juos perkant, o 
padarytas remontas, nors ir 
daug kainavo, nebuvo atlik
tas profesionaliai: problemos 
su vandens sistema, kanali
zacija. Lifto įrengimo prob
lema dar ir dabar nėra galu
tinai išspręsta, sandėlio 
statybai nebuvo duotas lei
dimas, baras taip pat neturi 
tinkamo mums leidimo. 
Bendrai paėmus, reikia su
tikti, kad namai negali pilnai 
tarnauti Londono visuome
nei, vien dėlto, kad yra 
sunkiai pasiekiami. Hotelio 
biznis vis dar neša nuostolį, 
kas atsilieps į Bendrovės 
pelningumą. Yra minčių na
mus parduoti ir įsigyti kitus 
patogesnėje vietoje. Dėl
pardavimo principo didelių nuomonių skirtumų 
nėra, tačiau turime sužinoti kokius namus ir kur 
už gautus pinigus galėtume įsigyti, kad aptar
nautų platesnę visuomenės dalį. O be to, parduoti 
namus be narių ir akcininkų pritarimo būtų nepri
imtina.
Sodyba
Reikia pripažinti, kad dėl susidariusių sąlygų So
dybos remonto darbai toli nenuėjo, nors kai kurie 
darbai buvo atlikti: priešgaisriniai pakeitimai, vir
tuvė, dalis stogų, kotedžio ir kanalizacijos pageri
nimai, tačiau dar daug darbų laukia. Tikimės, kad 
iki Tarybos suvažiavimo bus pateiktas projektas 

DBLS Tarybos posėdis 
įvyks

šių metų spalio 9 d., 1 vai. p.p. 
Mančesterio Lietuvių Socialinio 

klubo patalpose
121 Middleton Road, Crumpsall, 

Manchester M8 4JY
Telefonas 0161 740 5039

Pasiekiamas autobusais iš centro 
Cannon Street (Arndale) 57, 59

Visi DBLS Tarybos nariai, DBLS 
skyrių pirmininkai ar atstovai ir 

svečiai prašomi dalyvauti.

Tarybos Prezidiumas

kuriuo keliu einame. Pag
rindinis klausimas: ar laikytis 
klubo sistemos, ar eiti 
viešbučio biznio keliu. 
Reikia persvarstyti ir 
šaudyklos statuso klausimą. 
Rūpestį kelia ir tam tikros 
ateivių grupės, kurios savo 
elgesiu, tiesiog chuli
ganizmu, trukdo Sodybos 
veiklai ir teršia jos vardą. Jų 
elgesys privertė Valdybą 
įvesti tam tikrą apsaugą- 
priežiūrą.

Aptverta dalis žemės ir 
ieškomi būdai įvesti stip
resnę kontrolę, kas labai 
brangiai kainuoja. Visi tie 
nauji darbai, tiek Ben
drovėje, tiek Sąjungoje, rei
kalauja nuolatinio, apmo
kamo administratoriaus, ku
ris atliktų visus adminis
tracinio pobūdžio darbus, 
kas direktoriams, dirban
tiems savo asmeniškus

darbus, darosi neįmanoma atlikti. Valdyba nu
mato tokį asmenį turėti. Jau yra kandidatas ir da
romi ta linkme pasitarimai.

DBLS-ga
Pažvelgus į dabartinę padėtį, aiškiai matosi, kad 
Šiaurės ir Vidurio Anglijos kolonijos žmonių skai
čiumi mažėja, tuo tarpu Londone ir jo apylinkėse 
jos smarkiai auga ir atrodo, kad didės. Dėl to būtų 
realu ir privaloma turėti lietuvių Centrą Londone. 
Tokį Centrą planuojant, būtų pageidautina pasi
tarti su Londono lietuvių parapija dėl bendradar
biavimo, kad mūsų Bažnyčia ir Sąjunga dirbtų
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petys į petį, siekiant geresnės veiklos sąlygų tiek 
senajai, tiek naujajai išeivijai.
Pradėdama savo darbo metus, Valdyba buvo 
numačiusi paruošti tam tikrus pakeitimus Sąjungos 
įstatuose ateinančiam suvažiavimui priimti. Tuo 
būdu atverti duris pastoviai įsikūrusiems Britanijoje 
naujiems ateiviams įstoti į mūsų eiles ir kartu dirbti 
lietuvybės išlaikymo darbe. Darbas buvo pradėtas, 
bet dėl laiko stokos valdyba to dar neatliko, nes 
beveik visą laiką teko skirti LNB reikalams.
Buvusi valdyba padarė didelę klaidą steigdama 
naujų ateivių skyrių Lietuvių namuose. Tas atnešė 
daug nesusipratimų ir pakenkė bendradarbiavimui 
su naujais ateiviais. Sąjungos CV vardu noriu 
pabrėžti, kad mes norime bendrauti ir dirbti su 
naujai atvykusiais tautiečiais šios šalies įstatymų 
ribose.

Reikia džiaugtis, kad pakeitus redakciją mūsų 
“Europos Lietuvis" sugrįžo į padorias vėžes ir 
uoliai tarnauja mūsų visuomenei be didelių 
honorarų ir išlaidų. Kviečiu visus informuoti 
“Europos Lietuvį" ir jaunimo “Lynes” apie įvykius 
savo apylinkėse. Ypač būtų naudinga ir malonu, 
kad naujieji ateiviai pasisakytų mūsų spaudoje 
jiems rūpimais klausimais.
Šiame aplinkraštyje pateikiau šiek tiek žinių apie 
DBLS ir LNB veiklą uždavinius ir sumanymus. 
Taryba turės progos visa tai apsvarstyti, įvertinti ir 
duoti savo pasiūlymus bei patarimus Valdybai, kad 
bendromis jėgomis sėkmingai ir vieningai 
prieitume prie nutarimų kurie būtų naudingi mums 
visiems, einant į sekantį tūkstantmetį.

Jaras Alkis
DBLS Centro valdybos pirmininkas

DBLS ir LNB centro valdybos susitikimas su 
Britanijoje ir ambasados darbuotojais
Vienas iš svarbiausių naujai išrinktos DBLS ir LNB 
Centro valdybos uždavinių buvo prisistatyti Liet, 
ambasadai Londone, kad ambasadorius ir jo 
darbuotojai susipažintų su direktoriais ir 
pagvildentų būdus kaip glaudžiau dirbti. Tuo tikslu 
Centro valdyba 20-tą rugsėjo buvo pakviesta į 
ambasadą. Apart A. Blinstrubo, kuris negalėjo 
dalyvauti dėl šeimos įsipareigojimų visi susirinko 
Ambasadoje dar vasariškame vakare, kur laukė Jo 
Ekscelencija J. Paleckis ir visi ambasados 
darbuotojai.
Diskusijos vyko informaliai. Ambasada ketino padėti 
švietimo, kultūros ir kituose reikaluose. Buvo duota 
praktiškų patarimų dėl ‘E.L.’ prenumeratorių 
skaičiaus padidinimo, kalbėta apie naujų lietuvių 
padėtį Britanijoje. Taip pat kalbėta apie glaudesnių 
ryšių palaikymą su dabartine valdžia Britanijoje per 
vietinius parlamentarus. Britanijos konservatorių 
partijoje turėta geras glėbys parlamentarų kurie 
užjaučia Lietuvos problemas. Deja, dabartinėje 
valdžioje neturime tiek gerų pažįstamų. Tuo atveju 
DBLS CV, Baltic Council ir pavieniai asmenys turėtų 
atkreipti į tai dėmesį. Lietuvos priėmimas į Europos 
Sąjungą ir NATO narystę yra svarbus ir opus 
klausimas Lietuvai.
Vakaras praėjo labai sėkmingai. Iš Ambasados 
pusės buvo pasakyta, kad šis susitikimas yra 
pirmutinis su CV, nes tokių bendrų diskusijų anks
čiau dar nėra turėję ir tikėtasi, kad tai buvo pirmas iš 
daugelio ateityje.
DBLS ir LNB Centro Valdyba reiškia padėką Jo 

Ekscelencijai J. Paleckiui, Ambasados 
darbuotojams už malonų ir labai naudinga 
priėmimą.

DBLS ir LNB Centro valdyba

Lietuvos Respublikos ambasadorium Didi.

PRANEŠIMAS TĖVAMS
Pradės veikti šeštadieninė

lietuviška mokykla
LONDONE

Pirmasis tėvų — mokytojų 
susirinkimas 

įvyks 
š.m. spalio 10 dieną, 

šv.Kazimiero bažnyčios svetainėje 
tuoj po pamaldų (12,00 vai.)If

*

į

Daugiau žinių apie mokyklos steigimą 
galima gauti pas

kun. Petrą Tverijoną,
tel.: 0171 739 8735

£
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Laikas sutvarkyti akcijas
Artėjant šimtmečio ir tūkstanmečio pabaigai, būtų 
jau tikrai laikas sutvarkyti mūsų Lietuvių namų 
bendrovės akcijas. Be to, mūsų senesnės kartos 
eilėms retėjant, dažnai iškyla akcijų perdavimo 
jaunesnės kartos giminėms klausimas.
Kaip žinome, akcijos buvo išleistos prieš 
penkiasdešimt metų, kada mes tik neseniai 
buvom atvykę į šį kraštą ir panorome įsigyti savo 
bendruomenei pastovią nuosavybę, Lietuvių 
namų bendrovės vardu pavadintą kompaniją, su 
tikslu sukurti lietuvių centrą Britanijoje. Jos tikslas
- ne tik aptarnautų mūsų bendruomenės reikalus, 
bet taip pat padarytų pelno, remtų jau anksčiau 
įsteigtos Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
veiklą.
Šis tikslas buvo atsiektas, bet akcijos, kuriomis 
mes savo turtą pirkome, liko įkištos kur nors į 
seną lagaminą ar stalčių ir pamirštos.
Dabar kaip tik laikas atidaryti tą lagaminą ar 
pasiknisti stalčiuj ir ištraukti tas užmirštas akcijas. 
Teoretiškai visos akcijos yra registruotos 
bendrovės raštinėje ir jas visas galime rasti 
bendrame sąraše. Taip galvotum, bet tikrovėje 
yra visai kitaip.
Akcijų registravimą galėtume paaiškinti taip: 
asmuo surašo savo duomenis anketoje, iš kurios 
visa informacija įrašoma į sąrašą. Bet mes 
puikiai žinome, kad prieš penkiasdešimt metų, 
neseniai atvykus į šį kraštą, retas kas gerai 
kalbėjo angliškai. Pirkdami akcijas, jų pirkimo 
anketose užrašydavo neteisingai ar sunkiai 
įskaitomai savo adresus. Kaip pavyzdžius galiu 
duoti: Roachdale (Rochdale), Cowder St. 
(Cawdor St). Bet ir tos yra tik smulkios klaidos. 
Akcininkų sąraše yra daug pavardžių be adresų, 
daug su gatve, bet be miesto.
Jeigu pavardė žinoma ir įmanoma tą žmogų rasti
- galima pataisyti. Bet ką daryti su tais, kurie 
išemigravę ar iškeliavę [Anapilį. Tokių yra apie 
80.
Sąraše yra apie 2000 akcininkų. Patikrinus 
gyvenančius bet kurioje apylinkėje, rasime ne 
tikrovę, bet istoriją. Kai akcijos buvo perkamos, 
daug gyveno stovyklose, pas pažįstamus. 
Panelės apsivedė, kiti ligoninėse, senelių 
namuose. Pertuos penkiasdešimt metų įvyko 
tiek daug pasikeitimų, kad beveik viską reikia 
pradėti iš naujo.
Yra pasiūlymas paraginti visus turinčius akcijas 
jas patikrinti ir atnaujinti duomenis, daugumoje 
adresus, o tokius, kurie į paraginimą neatsilieps, 
išbraukti iš sąrašų. Kiti siūlo nieko nedaryti ir 
laukti kol laikas viską sutvarkys. Bet taip nieko 
nedarant nebūtų naudinga, nes akcininkų 
mažėja, o jų akcijos palieka kabėti ore.

Aš siūlyčiau visiems tiems, kurie skaitys šias 
eilutes, patikrinti savo akcijas ir paraginti kitus tai 
padaryti. Suradus ką nors neteisingo, pranešti 
LNB sekretoriui, tai yra man, Jonui Podvoiskiui 
Lietuvių namų adresu: 17 Freeland Road, 
Ealing, London W5 3HR, kad galėčiau pataisyti 
sąrašuose. Visą tą atlikus, pamatysime, kiek 
tikrumoje yra akcininkų, kurių nebegalime 
surasti, ir tik tada imtis drastiškesnių priemonių, 
kaip akcininkų išbraukimu iš sąrašų.
Naujam tūkstantmečiui artėjan, laikas pamąstyti 
ir pagaliau šį reikalą pradėti tvarkyti, nes kitaip, 
metams bėgant, mūsų turtas po truputį gali 
išslysti iš mūsų rankų. Viskas yra daroma, kad 
Lietuvių namų bendrovės turtas pasiliktų mūsų 
rankose,
DBLS sutiko atpirkti iš norinčių parduoti ar 
neturinčių kam palikti akcijas, mokėdama £1,00 
už akciją ir £1,00 už išlaidas (viso £2,00), bet tai 
yra palikta akcininko laisvam norui.
Be to, akcijos gali būti pervedamos kitam 
asmeniui, pranešus LNB sekretoriui ir 
sumokėjus £5,00 registracinį ir administracinį 
mokestį.

Jonas Podvoiskis 
LNB sekretorius

Tradicinės 
Lietuviškos 

%* Kūčios
.. .. Ir
Kalėdiniai

Pietūs

Naujųjų metų
2000

sutikimas - balius
Dėl smulkesnių detalių skambinkite 

Povilui ir Birutei, 
Lietuvių Sodybos vedėjams 

01420 472810 
Užsisakykite anksčiau, kad 

nenusiviltumėte
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A.Lileikis vokiečių spaudoje
K.Baronas

Spėju, kad Muencheno dienraščio “Sued- 
deutsche Zeitung” bendradarbis viešėjo Vilniuje, 
nes Frank Nienhuysen gan tiksliai ir nuodugniai 
aprašo Aleksandro Lileikio teismą Gedimino mie
ste, tuoj pat pažymėdamas, kad teismo salėje 
Lileikis buvęs tik dešimt minučių. Jis yra ligonis. 
Jau praeitų metų rudenį A.Lileikio apklausa buvo 
nutraukta. Lietuvis kaltinamas bendradarbiavimu 
su vokiečiais, siunčiant Vilniaus žydus [koncen
tracijos stovyklas.
Jau pereitais metais jis teisme pasakė: “Aš 
neturiu jėgų ir tikiu būsiu pripažintas nekaltu.” Tai 
pirmas toks su vokiečiais bendradarbio teismas 
Baltijos valstybėse, tad nenuostabu, kad pasau
linėje žiniasklaidoje jis sukėlė didelį susi
domėjimą.
“Nėra jokių abejonių”, - rašo vokiečių dienraštis, 
“kad A.Lileikio daugiau teisme nematysime, nes 
teisėjai atidėjo 92 metų amžiaus kaltinamojo byla, 
neribotam laikui.”
Korespondentas primena jo tarnybą Vilniuje 
(laikraštis rašo lietuviškai (’’saugumas”), gyve
nimą JAV ir jo persikėlimą į Lietuvą.
“Graudi ir skaudi yra kaltinamoji medžiaga, > .t.v 
tačiau Lietuvos administracija neparodė didelio 
dėmesio šiai bylai, neskubėjo pravesti tardymo”, 
- rašė dienraštis. “Tik po metų laiko A.Lileikis 
pirmą kartą buvo atvežtas [teismą, apkaltinant jį 
tautžudyste.”
Izraelis ir JAV kaltina Lietuvą praeities slėpimu, 
t.y. lietuvių-vokiečių bendradarbiavimu. 
Vašingtonas davęs Vilniui pasiūlymą - neu
traliems Izraelio ir JAV gydytojams patikrinti 
A.Lileikio sveikata., tačiau Lietuvos sostinės 
teisėjai šį siūlymą atmetę.
O ką į tai sako Weizenthal’io centro pirm. Efraim 
Zuroff? Vokiečiui jis pasakęs:
“Labai mažai lietuvių nori matyti žydų žudynėmis 
nuteistą lietuvį. Po rugsėjo 10 d. atidėto teismo, 
ši lietuvių dalis gali gyventi be jokios baimės”, - 
baigė laikraštis savo komentarą, atspausdin
damas Reuterio agentūros A.Lileikio nuotrauką.

Buvęs Vokietijos kancleris H.Kohl, 
plačiame pasikalbėjime su Muencheno dien
raščiu suminėjo Europos Sąjungos bei Baltijos 
valstybių klausima..
Laikraščio bendradarbio užklaustas: “Kada Eu
ropa bus pilnumoje, kada Europos Sąjungą bus, 
taip sakant, pilna”, - buvęs kancleris atsakęs: 
“Baltijos valstybės turi skubiai (greitai) jai prik
lausyti. Bet jos pačios turi dėti pastangas, kaip ir 
kiti galimi kandidatai.”

Draudžiama vieša cigarečių reklama Len
kijoje!
-Tai Lenkijos Seimo nutarimas 374 prieš 11 
balsų, kadangi nuo tabako dūmų vis daugiau 
gyventojų suserga vėžio liga.
Anksčiau pirmu sveikatos priešu buvo alkoholis - 
degtinė, bet dabar vis daugiau lenkų pereina prie 
alaus. Degtinės garsinimas taip pat uždraustas 
jau prieš keletą metų, o policija ėmusi stiprių 
priemonių prieš neblaivius automašinų vairuoto
jus.
Tuo tarpu tabako naudojimas vis didėja, ypač 
Lenkiją pasiekus Vakarų Europos cigaretėms. Jų 
vardas, dūmų kvapas nukelia lenkus [“auksinius 
Vakarus”, [turtingus Europos kraštus. Daugiau 
nei 9 mln. lenkų, taigi beveik kas antras suaugęs 
lenkas, “traukia dūmą”. Ką [tai užsienio cigarečių 
įmonės? Jos numato iš Lenkijos pasitraukti. Taigi 
lenkai turės naudoti vietinį tabaką daug kenk- 
smingesnį nei užsienio. Be to, padidės bedarbių 
skaičius, bent 5-kiais tūkst. savivaldybės praras 
pajamų, nes reklamos lentos yra pastatytos jų 
žemėse, iš valstybinių įstaigų dings peleninės, 
bet policijai bus daugiau darbo, stebint ant grindų 
mėtomas nuorūkas.

Laiškas
erskaičiusi p.V.K. “Pastebėjimus” (E.L.
nr.18), norėčiau gerbiamam ponui papriešta

rauti dėl rusų kalbos paplitimo tarp jaunimo.
Aš pati iki pat 1997 metų visą laiką gyvenau Lie
tuvoje (man dabar 35 metai), ir galiu kuo auto
ritetingiausiai pasakyti, kad Jūs, turbūt, iki galo 
neišsiteiravote, kodėl tie žmonės tarp savęs kal
bėjosi rusiškai. Tai greičiausiai buvo rusai - 
kieno nors draugai, gal iš kitur atvykę, gal dar 
lietuviškai nepramokę, su savo draugais lietu
viais rusiškai besikalbą.
Taigi, kad lietuvių jaunimas tarp savęs rusiškai 
kalba - baisiausias įžeidimas ir visiška nesą
monė.
Tarp jaunų žmonių netgi paplitusi tikslinga rusų 
kalbos nesimokymo nuostata, kuo visai nėra ko 
per daug didžiuotis.
Tarp Lietuvos rusų yra gausybė gerų žmonių, 
kaip ir, beje, besisvečiuojančių. Gyvenama... 
bendraujama...
O dėl rusų estrados - visokių yra skonių. Ne 
kiekvienam Paltinienė patinka.

Su pagarba,
Laima Gerasimavičienė

Red.pastaba V.K.Iaiške, EL.nr.18, po parašyto 
sakinio:”Nenuostabu, jie užaugo kitoje dvasioje 
ir, po stiklelio, grįžo į praeitį, gražius prisimini
mus”, šio laiško autorė prirašė: “Viešpatie, pasi
gailėk, Kristau, pasigailėk, labai neatsargu šitaip 
vertinti".
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Didžioji Britanija vis dar vilioja

Šią vasarą kiekvieną mėnesį maždaug apie 
30 lietuvių, norinčių apsigyventi Didž. Bri

tanijoje, būdavo grąžinami atgal [Lietuvą. 
Lietuva su Britanija yra pasirašiusi sutartį, pagal 
kurią lietuviai gali atvykti į šią šalį be vizų. Kaip 
“Kauno diena” rašo, - “Atrodytų sėsk į lėktuvą ar 
autobusą ir trauki sau į Londoną”. Tačiau dabar 
jau nėra taip paprasta. Pradėjus masiniai 
važiuoti, britai pamatė, kad turi imtis kokių nors 
priemonių šią bangą prilaikyti.
Atvykstantieji turistiniai autobusai grįždavo 
pustušti, įgalintieji skrido lėktuvais, važiavo 
mašinomis. Esant tokiai situacijai, vienu metu į 
Londoną buvo pašaukti Lietuvos Emigracijos 
pareigūnai ir jiems buvo pagrąsinta, kad, jei 
nesustabdys šios masinės imigracijos, turės vėl 
būti įvestas vizų rėžimas. To pasėkoje daug kas 
pasikeitė. Net Jungtinės Karalystės Imigracijos 
direktorius pripažino, kad Lietuva kol kas 
vienintelė valstybė, kurios taikomos priemonės 
politinio prieglobsčio siekiančių skaičiui mažinti 
buvo efektyvios.
Į Didžiąją Britaniją važiuoja daugiausiai jauni 
žmonės, norintį geriau pagyventi, užsidirbti 
pinigų. Sakoma, kad,gerai pasisekus Anglijojez 
per pora mėnesių pavyksta užsidirbti tiek kiek 
Lietuvoje per ištisus metus. Tačiau dabar jau 
imigracijos pareigūnai sugriežtėjo. Daug buvo 
grąžinama atgal vien dėl to, kad neturėjo 
parodyti užtektinai pinigų pragyvenimui, bilieto 
grįžti atgal ar negalėjo pasakyti pas ką važiuoja.

Lietuvių mokyklų problemos Lenkijoje 
ir Baltarusijoje
Š.m. rugsėjo mėnesyje lietuviškas mokyklas, 
kuriose dėstoma lietuvių kalboje, Lenkijoje, . 
Baltarusijoje, Latvijoje ir Rusijoje pradėjo lankyti 
2300 mokinių. Remigijus Motuzas, Lietuvos 
departamento mažumoms direktorius bijosi, kad 
šiose mokyklose kaimyninėse šalyse į rytus ir į 
pietus gali būti kai kurių problemų.
Baltarusijoje, Pelesoje ir Rimdžiūnuose esančios 
mokyklos buvo pastatytos ir finansuojamos 
lietuvių kompanijų pinigais, bet Baltarusijos 
Vyriausybė panoro, kad kai kurios pamokos būtų 
baltarusų kalboje, baftarusams vaikams. Jie tai 
norėjo padaryti net neatsiklausdami Lietuvių- 
Baltarusų bendruomenės, kuri yra tų mokyklų 
savininkė. Manoma, kad šis užsimojimas yra 
politiniai motyvuotas, nes nėra paslaptis, kad kai 
kurios organizacijos Lietuvoje remia opozicijos 
vadovą Semioną Sharetsky, o Minsko valdžiai tas 
nepatinka. Lietuvių mokytojų Baltarusijoje algos 
yra mokamos Vilniaus. Jie gauna $250, o 
Baltarusijos mokytojai gauna tik $4 į mėnesį.
R.Motuzas yra dar daugiau susirūpinęs 
mokyklomis Lenkijoje. Lenkijos Švietimo 
ministerija dvi aštuonmetes mokyklas nužemino į 
trimetes-ir keturias aštuonmetes į šešių metų 
mokyklas. Vienintelis geras dalykas Lenkijoje — tai 
atidarymas aukštosios mokyklos Seinuose, kuri 
buvo uždaryta prieš 80 metų. Lietuvių mokyklų 
Lenkijos finansavimas yra mažinamas ir šiais 
metais gali visai sostoti.

Kelios dešimtys ilgiau Anglijoje gyvenusių 
lietuvių buvo šiais metais įsodinti į lėktuvus 
ir išsiųsti namo. Tai gana žeminanti ir 
brangi procedūra, bet rizikuojantieji viliasi, 
kad vis dėl to gal pavyks.
Lietuvos oro uoste pareigūnai taip pat 
pasidarė griežtesni. Daug sulaiko ir 
neleidžia išvykti. Atydžiau tikrinami 
dokumentai. Visokiais būdais bandoma 
sulėtinti prašančiųjų politinio prieglobsčio 
sriautą. Praėjusią savaitę Didžiosios 
Britanijos konsulas Lietuvoje Stefan Terry 
kreipėsi į Vyriausybę peržiūrėti priemones, 
galinčias sustabdyti nelegalius imigrantus. 
Jis informavo, jog Didžiosios Britanijos 
Parlamentas ketina sugriežtinti pilietybės 
igyjimo tvarka^. Tai, pasak britų pareigūnų, 
turėtų gerokai atvėsinti vis dar ketinančių 
emigruoti į šią šalį lietuvių viltis.
Didžiausią dalį bandančių emigruoti į 
Didžiąją Britaniją sudaro kauniečiai ir 
Alytaus rajono gyventojai. Pastebėta, kad 
daugiausiai rizikuoja jaunuoliai 20-25 metų 
amžiaus nevedę vyrai.
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Lietuvos avialinijos Lithuanian Airlines

Daily service to Vilnius 
from 1st April 1999

Standard timings are as follows:
TE 452 Dep. Vilnius 13.15 - Arr. London/Heathrow 

15.15
TE 453 Dep. London/Heathrow 16.15 - Arr. Vilnius 

20.05

All fights are operated by Boeing 737 
aircraft with business and economy class cabins.

RETURN FARES START AT £185
For further information contact 
Lithuanian Airlines in London:

Tel: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346
E-mail: lithair@qlobalnet.co.uk
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BRADFORDAS

Richardo Stasio ir Margarette Grybų 
40 metų vedybų jubiliejus

®
Š.m. rugsėjo mėn. 26 d., 
sekmadienį, “Vyties" klube 
Richardas Stasys ir Margarette 
Grybai atšventė 40-ies metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų.

Margarette, šio krašto 
dukra, kilusi iš gausios šeimos. 
Richardas vedė ją 1959 

metais. Jie susilaukė sūnaus Povilo. Jų vedybos 
buvo palaimintos dviejais puikiais vaikaičiais — 
Kristine ir Simonu.

Susirinkę giminės ir draugai jubiiiejatus 
pasveikino, apdovanojo ir palinkėjo laimingo 
tolimesnio gyvenimo. Buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų”...

Vaišių stalo bufeto atsakomingas šefas 
Simonas dalyvius nustebino patiekalų įvairumu, 
su puikaujančia didžiule lašiša viduryje stalo.

Po tosto ir užkandžių Margarette tarė žodį, 
padėkodama susirinkusiems už nuoširdžius 
sveikinimus, dovanas ir linkėjimus. Ji išreiškė 
padėką ir tiems, kurie prisidėjo prie vaišių 
parengimo, ypač anūkams Kristinai ir Simonui.

Dalyvavo daugiau nei 60 žmonių.
R.S.Grybas yra vienas iš lietuvių “Vyties” klubo 
steigėjų - pirmūnų. Jau 1957 m. buvo klubo 
vaidybos sąstate ir nuo to laiko, be pertraukos 
ėjo įvairias valdybos pareigas. Be to, buvo 
aktyvus DBLS-os narys, daug kartų atstovavęs 
Bradfordo lietuvių bendruomenę. Sulaukęs 65 
metų ir išėjęs į pensiją vis dar buvo reiklus ir 
veiklus, kol, prieš kelis metus, sveikatai 
susilpnėjus, turėjo pasitraukti.

Margarette ne tik ištikimai rėmė savo vyrą 
bet ir pati, kur tik reikėdavo darbščių rankų, 
niekad neatsisakydavo. Ji nuoširdžiai rūpinosi ir 
darbavosi lietuvių bendruomenės reikalais, daug 
daugiau negu kai kurios lietuvės. Kad ir dabar, 
metų naštai padidėjus, nesiskųsdama prisijungė 
prie klubo valdybos sąstato. Didelės pagarbos 
verta asmenybė.

Nežiūrint įvairaus amžiaus dalyvią vaišės 
praėjo linksmoje, draugiškoje nuotaikoje.

Belieka dar kartą jubiliejatams palinkėti 
geros sveikatos ir saulėtų dienų

K.Kaktavičius

>Auka “Europos Lietuviui
Paul Richard Grybas, Bradfordas £10,00

BALTIC COUNCIL SUSITIKIMAS
Š.m. spalio mėn. 23 d. Latvių namuose, Londone 
įvyks baitų tautų atstovų ir kviestų svečių 
susipažinimo — diskusijų popietis. Pagrindinis šio 
susitikimo tikslas: susipažinti ir padiskutuoti 
kiekvienos bendruomenės problemas.
į šį svarbų baltiečių susitikimą yra kviečiame 
Baltijos tautų Britanijoje pirmininkai ir po vieną 
atstovą iš kiekvienos Centro valdybos. Taip pat 
kviečiami vietinės baltiečių spaudos ir jaunimo 
organizacijų atstovai, galintį atstovauti savo 
bendruomenės jaunimą.
Baltic Council galvoja, kad ryšių palaikymas tarp 
bendruomenių yra labai svarbus reikalas.

Rūta Abakuka
Baltic Council pirmininkė

Latvijos operos finansinės problemos
Latvių opera pranešė rugsėjo 9 d., kad dar tęs 
bilietų pardavinėjimą rudens sezonui, bet 
perspėjo, kad 1.8 mln. latų ($3.1mln.) skola gali 
kiekvienu metu priversti nuleisti operos uždangą 
paskutinį kartą.
Opera pranešė, kad jų sąskaita yra užšaldyta, taip 
pat visų 600 darbuotojų dirbančių operoje algos. 
Operos direktorius Andrejs Zagars prisiprašė 
Finansų ministro duoti užtektinai kapitalo tęstį 
paruoštą produkciją ir apmokėti darbuotojų algas, 
tačiau manoma, kad tai yra tik laikinas 
sprendimas, paliekantis atvitą kelią Vyriausybei ir 
Operai padaryti ilgalaikį sprendimą.

Apdovanotas Algirdas Brazauskas
Buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas Švedijoje buvo apdovanotas Baltijos 
Taikos Premija už įdėtas pastangas atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę ir už su-normalizavimą 
santykių tarp Baltijos pajūrio tautų.
Ši premija buvo įsteigta 1996 metais ir pirmasis 
jos laimėtojas - buvęs Lenkijos prezidentas Lech 
Walensa.

Adamkus siekia Kaspijos naftos biznio
Prezidentas Valdas Adamkus susitiko Ukrainos 
kurorte Jaltoje su Kazachstano, Azarbeidžiano ir 
Armėnijos vadovais pasitarti dėl galimybės 
transportuoti Kaspijos jūros naftą per Lietuvą.
“Aš negavau jokių garantiją bet viltis ateičiai yra,” 
- prezidentas pranešė po konferencijos. Jis 
galvoja, kad praktiškai naftos transportavimas per 
naująjį Buitingės terminalą į Skandinaviją yra pats 
geriausias. “Mūsų geografinė padėtis yra labai 
patogi,” — pridėjo prezidentas. Šis projektas, jei 
pavyktų, labai padėtų Lietuvai nors dalinai 
atsikratyti priklausomybės nuo Rusijos naftos.
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Kronika.
DBL Katalikų Bendrija 
PADĖKA
Į DBL Katalikų Bendrijos 
paskelbtą aukų vajų, padėti 
nupirkti 20 kompiuterių Lietu
vos gimnazijoms, atsiliepė 
Wolverhampton’o tautiečiai.
Per Gene Kaminskienę 
surinkta £75.00.
Aukojo:

G. Kaminskienė £20.00;
P.Harvey, G.lvanauskienė, 
V.Kelminstraitis ir J.Zaliaus- 
kas po £10.00;
H. Bundonienė, J.Narbu-
tienė ir A.Petkevičius

po £5.00;
Aukų rinkėjai G.Kaminskienei 
ir dosniems aukotojams BDL 
Bendrijos vardu nuoširdus 
ačiū.
Aukų rinkimo vajus baigtas. 
Viso surinkta £275. Pinigai 
persiųsti organizatoriui Mr. 
Paul M.J.Knight B.Sc.Schola 
Webmaster. Pakvitavimas su 
padėka gautas.

S.B.Vaitkevičius
DBLK Bendrijos pirmininkas

MAČESTERIS
Keturi gimtadieniai
Š.m. rugsėjo 20 d. Vincas 
Rudys, 86m., Vladas Bernata
vičius, 83 m., Betty Rimeikie
nė, 72 m. ir R.Colin MLSoc. 
Klube surengė šaunų 
gimtadienių paminėjimą. Jie 
visi svarbūs visuomenei ir 
klubui. Prie turtingo stalo 
vaišinosi 17 žmonių. Prieš 
valgant, V.Bematavičius sukal
bėjo atitinkamą maldą.
Juos visų vardu pasveikino 
klubo vicepirm. H.Vaineikis. 
Klubo pirm.A.Podvoiskis įteikė 
visiems visų pasirašytas 
sveikinimo korteles. Visi jiems 
angliškai ir lietuviškai 
sugiedojo “Happy Birthday” ir 
‘Ilgiausių metų”. B.Kupstienė 
ant jubiliejinio torto uždegė 
žvakutes ir davė kiekvienam 
jas užpūsti. Už jų sveikatą 
Išgerti tostai. H.Vaineikis 

pasakė keletą anekdotų. 
Padainuota įvairių dainų. 
Padaryta daug nuotraukų. Visi 
dalyviai buvo puikioje ir 
pakilioje nuotaikoje.
Mūsų kanauninkas kun. Vai. 
Kamaitis rugsėjo 17 d. turėjo 
klubo operaciją. Sužinota, kad 
jaučiasi gerai. Pobūvio dalyviai 
pasirašė “Get Weir kortelę, 
linkėdami jam greito pagijimo 
ir sustiprėjimo.
To linkime visi.

A.P-kis

BRADFORDAS 
Atgyja sportas
Bradfordo lietuvių klubo “Vytis’ 
nariai, įsteigėme “Poof 
žaidimo komandą ir jau per 
pirmąjį varžybų sezoną turėjo 
nemažai pasisekimo. Savo 
lygio divizijoje iškovojome 
trečią vietą, tik šešiais 
punktais žemiau laimėtojų. 
Tuo būdu sekančiame lošimo 
sezone būsime pakeiti į 
aukštesnio lygio grupę.
Komandų išmušimo (knock
out) turnyre turėjome dar 
geresnį pasisekimą. Pasiekus 
finalą mums teko žaisti su 
pirmos divizijos laimėtojais, 
kurių tarpe žaidė du Anglijos 
valstybinės komandos žaidė
jai. Jau vienu metu buvome 
bepralošią 2-0, bet komandos 
pasiryžimas ir didžiulė žiūrovų 
parama paskatino mus, ir 
rungtinės baigėsi nuostabiu 5- 
3 lietuvių klubo laimėjimu.
Pasisekus “Pool” žadime, mes 
nusprendėme, kad reikia 
pradėti kokį nors energingesnį, 
fizinį sportą ir to pasėkoje 
buvo įkurta futbolo komanda, 
kurią pavadinome “Lithuanian 
Rovers F.C.” Jau po penkių 
rungtynių komandos pozicija 
yra nebloga. Dar nesame 
pralošę prieš nieką o 
laimėjome tris lygos ir du 
taurės žaidimus.
Gal, laimei nusišypsojus, 
galėsime pasiekti panašių 
rezultatą kaip “Pool” 
komanda. Jeigu atsirastų 
besidominčią mes visą laiką

7 puslapis

siekiame komandos rėmėją 
nesvarbu dideli ar maži.
Dėl smulkesnių detalią 
skambinkite 01274 772855.

Paul Richard Grybas

Lietuvių kalbos 
vakariniai kursai

Vakariniai lietuvių kalbos 
kursai School of Slovak anc 
East European studies Uni
versity College London, 
Language Unit — Senate 
House, Malet Street, Lon
don WC1E 7HU, prasidės:
1 semestras 27 rugsėjo-17 
gruodžio, 1999 m.
2 semestras 10 sausio - 24 
kovo, 2000 m.
3 semestras 2 gegužės - 16 
birželio, 2000 m.
Pamokos prasideda 18.30 iki 
20.30 kiekvieną trečiadienį.
Šių kursų tikslas išmokyti 
studentus skaityti, rašyti su
prasti kalbą ir kalbėti. Ypatin
gai bus kreipiamas dėmesys į 
kalbėjimą mokant gramatikos 
pagrindų ir kasdieninės kalbos 
žodžią kad studentas išmoktų 
kumunikuoti šioje kalboje 
įvairiose situacijose.
Pamokos bus vedamos anglų 
ir lietuvių kalbose.
Clasės dydžiai - tik po 12 
mokinią kad būtų galima 
daugiau dėmesio atkreipti į 
individualius reikalavimus.
Curso kainos:
1 semestras - £195.00
2 semestras - £178.75
3 semestras — 113.75
Studentai galės naudotis 
universiteto didžiule knygų ir 
periodinių žurnalų biblioteka. 
<urso mokestis suteiks teisę 
skolintis knygas ir naudotis 
bibliotekoje esančiais kom
piuteriais. Registracijos forma 
r informaciją liečianti šiuos 
cursus, gaunama EL redak
cijoje.

7



EUROPOS LIETUVIS - EUROPE'S LITHUANIAN - FORTNIGHT! Y
Published by Lithuanian Association in Gt.Britain and Lithuanian House Ltd : Lithuanian House, 17 Freeland Road, London W5 3HR. Pre
numeratos kaina: D.Britanijoje - £20.00, Europoje -£30.00, visur kitur pridedamos papildomos pašto išlaidos. Skelbimų kaina - 5.00 sv. už 
vieną skilties coli arba iš anksto susitarus su administracija. Leidėjai ir administracija: Lithuanian House, 17 Freeland Road, London 
W5 3HR. Tel. 0181 896 0355; Faksas 0181 896 0939. Čekius išrašyti: "Lithuanian House Ltd”.
Redaktorius: H. Gasperas - 107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham NG7 1JD, England. Tel-faksas 0115 8410612. Redakcija rankraščius 
taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Laikraščiui medžiagą siųsti [ administraciją ar redakciją. 
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėją nuomonę. Už [dėtą skelbimą turini nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

Kronika
Britų-Lietuvių pagalbos fon
das vaikams

Padėka: Nuoširdžiai dėkojame 
už Jūsų atsiųstą siuntinį. Rūbe
liai ir avalynė labai tiko vai
kučiams. Dėkojame už paramą 
įsigyjant kanceliarines prekes, 
kurias mes atidavėme šeimoms, 
netekusioms mamos ar tėvelio.

Ypač graudu buvo dviem šei
mom, kuriose 4 ir 5 vaikai liko be 
motinos ir tėvo. Mes juos 
parėmėm, nes tikrai sunku 
vaikeliams be tėvų gyventi.

Gerbiami Fondo nariai, linkime 
Jums sveikatos ir palaimos už 
Jūsų pagalbą Lietuvos vaikams 
ir šeimoms. Ačiū Jums gerieji 
Anglijos lietuviai. \

Bendrija “Lietuvos šeimyna”
Aukos:

F.Dineley, Dorset £3000 
E.Sinuszas-Davis,

Edmonton £300
(p.Dineley ir p.Davis užpildė Gift 
Aid formas ir Fondui Inland 
Revenue grąžins nemažą sumą 
rėmėjų sumokėtų mokestinių 
Pinigų.)

P.Dunn, Essex £90
DBLS Derby skyrius £50 

Nuoširdžiai dėkojame už šias 
aukas.

Fondo sekretorė

LONDONAS
A+A Vincas Mamaitis

Sulaukęs labai garbingo 
amžiaus, Floridoje 1999 metų 
rugpjūčio mėn. 18 d.mirė Vincas 
Mamaitis. Pokario laikotarpiu 
buvo Londono Šv.Kazimiero 
šventovės vargonininkas- 
chorve-dys, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio D.Britanijoje valdybos 
narys, Londono Meno Sanbūrio 
kūrėjas, valdybos narys.

Vėliau išvyko į JAV, Elizabeth 
miestą nrie New-York’n kur tain 

pat buvo lietuviškos parapijos 
vargonininkas-chorvedys.

Paskutiniuoju metu pensininko 
dienas leido Floridoje, vadovau
damas “Antrosios Jaunystės” 
chorui.

* **'* A A"A A A * ** *********** ******

Netekome dr. Aleksandro 
Štromo

Man neteko pamatyti mūsų 
E.L. žinutės apie dr.A.Štromo 
mirtį, kuri buvo labai staigi, 
praeitos vasaros pradžioje.

Jo gyvenimas buvo labai pla
tus ir audringas. Jis, jo sesuo ir 
mama buvo patekęs į Kauno 
getą, kuriame mama greit mirė. 
Jis ir sesuo buvo iš geto išgel
bėti geradarių lietuvių. Po karo 
Antanas Sniečkus jį užaugino.

Harold’ui Wilson’ui būnant 
premjeru, jo vizito Maskvoje metu, 
Aleksandras buvo išleistas į 
Angliją, apsigyveno Bradforde ir 
ilgesnį laiką dirbo Bradford©

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares to Vilnius

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice £219.00 incld. tax
Min. stay Saturday night/Max stay 1 month.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Sat. night or 3 nights/Max stay 3 mths £279.00 incld. tax
Change of return date permitted against small fee in Lithuania
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
Pensioner’s ticket
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return
SAS Heathrow via Copenhagen. Min. stay Sat night or 3 nights£279.00 incld. tax 
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00
Manchester/Glasgow via Copenhagen
Special offer - Ex Manchester 
i^onoiuonš as aodVė. ————

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna
Ex Manchester
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Services Ltd., Little Acres, The Causeway, Hitcham, 

Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122

PAMALDOS
Londone Lietuvių Šv.Kazimiero 
bažnyčia 21 The Oval, E2 9DT 
(rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. lotyniškai ir angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
šiokiadieniais šv.Mišios 8 vai ryte. 
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje 16 
Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH, tel. 0115 
9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vaL, 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge Gate.

universitete ir dalyvavo lietuvių 
veikioje. Sukūrė šeimą su dai
nininke Violeta Rakauskaite. 
Štromai visuomet dalyvavo 
Europos studijų savaitėse, jis su 
paskaitom, ji su daina.

Stasys Kasparas

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax 

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax
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