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DBLS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS MANČESTERYJE
Suvažiavimas įvyko Mančesterio lietuvių socialiniame 
klube š.m. spalio 9 d. Daugumos skyrių atsiųsti atstovai 
ir svečiai pripildė klubą, kur jų laukė šeimininkių paruošti 
šalti užkandžiai ir karšta kavutė. Tarybos prezidiumo 
sekretorė pravedė dalyvių registraciją.. Trūko toliau 
esančių skyrių atstovų, bet tai suprantama, nes oras 
nebuvo labai malonus. Lietuvos Respublikos ambasadą 
atstovavo l-masis sekretorius Giedrius Mickūnas.

Nors oras ir nebuvo malonus, tačiau klubas buvo 
beveik pilnas.

Suvažiavimą atidarė Tarybos prezidiumo pirm. 
Vince O’Brien, pasveikindamas atvykusius, pateikdamas 
dienos darbotvarkę, minutės tyla pagerbti mirusieji 
nariai. Prezidiumo sekretorė Aldona Podvoiskienė 
perskaitė keletą gautų raštiškų sveikinimų, kaip iš 
Garbės narių kun.S.Matulio, P.Varkalos ir Katalikų 
bendrijos pirm. S.B.Vaitkevičiaus. Taip pat, suvažiavimui 
prašant, perskaitė praėjusių metų suvažiavimo 
Wolverhamptone protokolą kuris buvo priimtas be 
pataisų. Prie prezidiumo stalo dar sėdėjo Tarybos narys 
Stasys Kasparas. Trūko Alenos Bukauskienės išvykus į 
Lietuvą) ir Len Kvietkauskos (su jaunimo organizuota 
ekskursija išvykusio į Škotiją^ paremti Lietuvos futbolo 
komandą žaidžiančią su Škotija).

Asmeniškai suvažiavimą pasveikino Lietuvos 
Ambasados l-masis sekretorius 
Giedrius Mickūnas, palin
kėdamas ambasadoriaus vardu 
našaus pasitarimo.

Sekė Tarybos pirm. 
V.O’Brien pranešimas, kuriame 
jis trumpai papasakojo apie 
ruoštą jaunimo futbolo entuziastų 
ekskursiją į Prahoje vykusias 
Lietuvos-Čekijos futbolo rungty
nes. Pasidžiaugė jausnesnės 
kartos laimėjimais, renkant 
naujus direktorius praėjusiame 
Metiniame suvažiavime, ir tikisi, 
kad naujoji valdyba parodys, jog 
jiems pareikštas atstovų 
pasitikėjimas bus išpildytas. 
Sakė, kad neturime apsiriboti 
vien mūsų vyresnės bend
ruomenės veikla. Turime labai 
daug naujų ateivių, kurie lanko Londono bažnyčią jų 
vaikai dalyvauja skautų stovyklose. Praėjusį savaitgalį 
rengta bendra vakaronė Rytų Londono Victoria Park 
klube parodė koks yra didelis potencialas naujai veiklai 
atvykusiųjų tarpe. Siūlė dirbti kartu su naujuoju parapijos 
kun. Petru Tverijonu. Sąjunga turi keistis ir ji turi 
palaikyti glaudžius santykius su naujaisiais ateiviais. 
Pagyrė glaudų Sąjungos bendradarbiavimą su 
ambasada ir J.E. ambasadoriaus J.Paleckio parodytą 
palankų dėmesį mums. Rūpinosi, kad Sodybos remonto 

A +A 
Pulkininkui 

Jonui Liudžiui 
mirus,

Jo dukrą Birutę Dobrovolskienę, 
jos šeimą ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir 

Lietuvių Namų Bendrovės 
valdyba

ir biznio planai būtų priimtini visai bendruomenei. Prašė 
gydyti praeityje padarytas žaizdas.

Sekė DBLS pirmininko Jaro Alkio pranešimas. Jis 
perskaitė E. L. nr. 20 atspausdintą, savo pranešimą su 
tam tikrais papildymais. Ypatingai svarbus - išlaikymas 
gerų santykių su naujais ateiviais. Tobulinant Sąjungos 
įstatus, įvesti naują Partnerių narių (Associate 
members) statusą pagal kurį visi lietuviai galėtų 
priklausyti Sąjungai, nors be balsavimo teisių, bet kuris 
neprasižengtų šio krašto įstatymams. Įstatų pakeitimai 
bus pristatyti sekančio suvažiavimo sprendimui. Siūlė 
bendromis jėgomis dirbti su naujais ateiviais, ypač 
padėti jų vaikams, įtraukiant į skautų organizaciją 
stovyklaujant, rengiant bendrus pobūvius. Jų tarpe yra 
daug išsilavinusių ir gabių žmonių. Dar kartą iškėlė 
namų pardavimo klausimą nes dabartiniai ne tik kad 
duoda nuostolį, bet labai mažai aptarnauja vis 
didėjančią lietuvių bendruomenę. Tačiau siūlė gerai 
apsigalvoti: ką mes už juos galime gauti ir ką už gautus 
pinigus galime nupirkti. Jo patiektus pasiūlymus prašė 
Tarybą padiskutuoti ir valdybai patarti.

Jaunimo Sąjungos pirmininkės Nijolės O’Brien 
pranešimą perskaitė Tarybos pirmininkas. Ji atsiprašė, 
kad negali dalyvauti Tarybos suvažiavime, bet turėjo 
garbės liepos mėnesį dalyvauti Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkų 
konferencijoje Vokietijoje ir 
sutikti Lietuvos valstybės 
Prezidentą Valdą Adamkų. 
Lapkričio 6 d. Sodyboje įvyks 
Jaunimo Sąjungos metinis 
suvažiavimas ir Kaukių balius, 
kuriame kviečiami dalyvauti ir 
naujieji ateiviai. Palinkėjo 
Tarybos suvažiavimui našaus 
darbo.

Lietuvių Namų Bendrovės 
pranešimą paruoštą pirmininko 
Andy Blinstrub, perskaitė 
sekretorius Jonas Podvoiskis. 
Direktorių valdybai yra sunku 
per vienus metus parodyti ką ji 
finansiškai nuveikė, nes 
Bendrovės finansiniai metai 
baigiasi spalio pabaigoje, todėl 

yra beveik neįmanoma atskirti anskyvesnės valdybos 
finansus nuo dabartinės. Negalime pasakyti kiek 
pelno/nuostolio padarė Sodyba ar Lietuvių namai vienu 
ar kitu pusmečiu, bet reikia pranešti, kad finansinė 
padėtis nėra labai gera.

Pardavus Lietuvių namus Ladbroke Grove, gauti 
pinigai buvo įdėti į banką, ir nešė labai geras palūkanas. 
Šiais metais smarkiai nukritus banko nuošimčiams, 
palūkanos bus daug mažesnės ir mes nustosime apie 
£25,000. _________
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/atkelta iš 1 psl.Z
Kitas labai didelis išmokėjimas tai buvusios valdybos 
kelių direktorių ir darbuotojų nesumokėti Pajamų 
mokesčiai (Income tax). Inland Revenue Inspektoriui 
patikrinus apyskaitas, paaiškėjo, kad direktorių ir kitų 
darbuotojų algos ir honorarai buvo pristatomi kaip 
išlaidos, kurios yra neapmokestintos, bet joms įrodyti 
nebuvo patvirtinančių dokumentų. Tas malonumas 
kainavo £25,000 ir £3,000 pabaudos.

Lietuvių namai pažiūrėjus atrodo labai gerai, bet 
taip pat turi problemų. Šilto ir šalto vandens sistemos 
yra sumaišytos. Kai kuriuose kambariuose ilgai reikia 
laukti kol vanduo atbėgs. Vieno kambario negalima 
išnuomoti, nes ten yra vandens bakas ir visa, laiką į jį 
triukšmingai bėga vanduo. Lifto problema buvo 
nupirkta, ir už tai buvęs savininkas nuleido £5,000 nuo 
namo kainos. Jis yra per daug išsikišęs per stogą ir 
aplinkiniai gyventojai pasiskundė miesto savivaldybei, 
kuri pareikalavo šį reikalą sutvarkyti, paduodama 
Bendrovę į teismą..

Teismas ir apeliacija kainavo £2,000, lifto 
nužeminimas ir stogo pataisymas kainuos £7,500, tai, 
atėmus £5,000, kuriais buvęs savininkas mums 
sumažino namo kainą - viso kainuos £4,500.

Sodyba, kaip visi žino, irgi reikalinga pagrindinio 
remonto ir pagerinimų. Jai reikia ateities biznio piano. 
Papročiai keičiasi. Žmonės šiais laikais tokiose 
užeigose daugiau ateina pavalgyti su šeimomis, ne tik 
gerti kaip anksčiau, todėl planuojant ateičiai reikia į tai 
atsižvelgti: įrengti geresnes vaikams žaidimo sąlygas, 
nukelti mašinų pastatymo aikštelę toliau, pakelti 
kambarių {ruošimo standartą įrengti naujus, modernius 
tualetus, kaip yra normaliuose viešbučiuose. Taip pat 
reikia pažvelgti į mūsų žemėje įrengtą šaudyklą kurios 
nariai norėtąją pagerinti. Tačiau turime būti atsargūs, 
kad niekas nebūtų daroma be mūsų sutikimo. Jie 
mums moka £4,000 į metus nuomos. Sodyboje yra 
problema su savaitgaliais atvysiančiais lietuviais 
vasarotojais, kurie kartais sukelia nemalonumų. Tam 
išvengti buvo pasamdyti sargai, kurie vakaro ir nakties 
metu patruliuodavo Sodybos ribose.

Manome, kad šiais metais pelno nebus. Yra 

projektas nuostolį nešančius Lietuvių namus parduoti ir 
pirkti patogesnius, visiems prieinamus, daugiau 
pritaikytus bendruomenei, su saliuke, tinkamu baru ir 
keliais nakvynės kambariais.

Sekė skyrių atstovų pranešimai. Derby skyriaus 
vardu kalbėjo J. Maslauskas, pranešdamas, kad turi 
41 narį, kasmet ruošia tradicinius minėjimus. 
Mančesterio skyriaus vardu - Ą.Podvoiskis, praneš
damas, kad turi 50 narių, bet pats, kaip Garbės narys, 
nebegali priklausyti skyriui ar būti jo pirmininku. Prašė 
išaiškinti šią įstatų situaciją. Ruošia visus tradicinius 
minėjimus. Dėl narių amžiaus, mano, kad skyrius ilgai 
neišsilaikys. Boltone, H.Vaineikis pranešė, yra 10 
narių kurie susieina dažnai. Keteringo atstovas 
V.Uogintas sakė, kad yra tik 7 nariai. Nieko negali 
surengti. Wolverhamptone, pagal A. Ivanausko 
pranešimą yra 34 nariai, iš kurių aktyvūs tik 4. 
Northamptone skyriaus pirm.l. Švalkienė pranešė, jog 
skyriuje yra 10 narių. Suruošė iškylą į Londoną.

S. Kasparas pranešė, kad Britų-Lietuvių vaikų 
pagalbos fondas turėjo £14,596 pajamų. Lietuvoje 
investuota £17,644.

Skautų Rajono vadė v. s. Vida Gasperienė 
padėkojo rėmėjams, be kurių paramos skautija nebūtų 
išsilaikiusi 50 metų išeivijoje. Pranešė, kad skautai jau 
turi labai artimus santykius su naujaisiais ateiviais ir jų 
vaikais, kurie jau kelinti metai stovyklauja vasaros 
stovyklose. Iš Britanijos jaunimo skautų, kai kurie jau 
yra skautų instruktoriai. Rytų Londone įsteigtas vaikų 
tėvų komitetas iš naujųjų ateivių tėvų. Ryšiai yra 
palaikomi geri, turi bendras sueigas, mokosi tikro 
skautavimo. Leidžiamas laikraštukas “Budėkime”. 
Būtina turėti lietuvių kalbos mokyklą Londone, nes 
naujųjų ateivių vaikai jau pradeda užmiršti savo kalbą.

Darbotvarkėje iškeltas klausimas dėl DBLS 
pavertimo į “Trust Status” kompaniją. Advokatas Kas
tytis Baublys paaiškino ką gero “trust” duotų Sąjungai - 
tuo būtų apsaugomas Sąjungos turtas. Šiuo klausimu 
nebuvo padaryta jokio nutarimo, bet palikta tolimes
niam panagrinėjimui.

Gana stipriai buvo pakritikuotas “Europos Lietu
vis”. A. Ivanauskas savo pranešime pasakė, /tąsa 6pi/

A "["A

Mes ir kiti Didžiosios Britanijos lietuviai 
liūdime dėl mums daug nusipelniusio

Pulkininko Jono Liudžiaus
mirties.

Reiškiame gilią užuojautą Jo žmonai, 
seserims ir kitiems giminėms

Petras ir Melita Varkalai
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Vokiečiai pasigenda Berlyno sienos
Praėjus dešimčiai metų po komunistinės 

santvarkos žlugimo, kai kurie vokiečiai pradeda ilgėtis 
jos simbolio - Berlyno sienos, skyrusios socialistinę 
Rytų Vokietiją nuo jos vakarietiškos kapitalistinės 
dalies, - rašo “Respublika” nr.225.

Vokietijoje atlikta gana plati apklausa parodo, jog 
20 proc. vakarinėje dalyje gyvenančių vokiečių pilnai 
pritaria nuomonei, kad būtų buvę geriau, jei Vokietija 
nebūtų buvusi suvienyta. Tačiau rytinėje dalyje 
gyvenančiųjų 14 proc. galvoja, kad gyvenant 
socialistinėje santvarkoje buvo geriau, nei dabar.

Apklausa parodo, jog didesnės dalies Vakarų 
Vokietijos gyventojų manymu visiškas abiejų Vokietijos 
dalių sujungimas yra neįmano-mas. Juos skiria per 
didelė politinių pažiūrų, kultūrinė ir ekonominė spraga. 
Vakarinės dalies gyventojai yra nepatenkinti uždėtu 5 
proc. vadina-mu solidarumo mokesčiu, kuris turėtų 
padengti sujungimo išlaidas. Tačiau didesnė pusė 
galvoja, kad 880 mlrd. JAV dolerių mokesčių mokėtojų 
pinigų nebuvo išleista veltui sujungimui.

Užsienio investicijos į Lietuvos 
ekonomiką

Paskutiniais Statistikos 
departamento duomenimis 
tiesioginių užsienio investicijų iki 
liepos mėn. 1 d. buvo beveik 7.5 
mlrd. Lt. arba beveik 1.9 mlrd. 
JAV dolerių. Statistikos departa
mento apskaičiavimu kiekvienam 
Lietuvos gyventojui teko 2019 Lt. 
arba 505 JAV dolerių.

Daugiausiai į Lietuvą 
investavo Švedija (18.2 proc.), 
JAV (14.5 proc.), Suomija (10.4 
proc.). Ketvirtoje vietoje pasiliko 
Danija investa-vusi apie 9 proc. ir 
penktoji - Vokietija vos 8 proc. 
Didžioji Britanija visai neminima. 
Daugiausia investuota į pramonę 
- 32 proc., prekybą - 18 proc., 
finansinį prekiavimą - 12 proc.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyva

vusiems šventose Mišiose šv.Kazimiero 
bažnyčioje Londone per mūsų 

a.a. Jono Liudžiaus laidotuves.
Ačiū kunigui Petrui už patarnavimus 

bažnyčioje ir krematoriume.
Dėkui Vincentui O’Brien ir choristams už 

giesmes; visiems, kurie aukojo šv. 
Mišioms, ačiū už gėles ir užuojautas.

Liūdinti žmona Joanna, 
duktė Birutė, 
seserys Veronika ir Hilda

Suvaržys turgaviečių prekybą
Vyriausybė ketina suvaržyti mėsos prekybą 

turgavietėse, kur šiuo metu parduodama apie 60 proc. 
visos mėsos.

Mėsos prekybininkai protes-tuoja, kad turguose 
parduodama mėsa yra 30 proc. pigesnė, nes turgaus 
prekiautojai nemoka mokesčių ir tuo pasidaro nelygios 
sąlygos mėsos prekyboje.

Vyriausybei yra patiektas projektas “Dėl patentų 
išdavimo tvarkos”, kuriame numatyta, jog išduoti 
prekiavimo patentai nesuteikia teisės turguje prekiauti 
mėsa ir cukrumi, išskyrus ūkininkus, prekiaujančius 
savo išauginta ir pačių perdirbta žemės ūkio 
produkcija.

Projekte taip pat numatoma neišduoti leidimo 
užsienio valstybių gyventojams. Tai turbūt taikoma 
baltarusams.

Daugumas lietuvių nori grąžinti “seną” 
laiką

Daugumas lietuvių nori grįžti prie Rytų Europos 
laiko. Vyriausybės apklausa parodė, kad 71 proc. 
Lietuvos gyventojų norėtų grįžti prie II juostos laiko - 1 
valanda anksčiau nei Vakarų Europa ir 2 vai. anksčiau 
nei Didž. Britanija. Tik 18 proc. apklaustųjų pasisakė 
norintys pasilikti I laiko juostoje.

Latvia, Estija , Baltarusija ir Suomija priklau-so 
Rytų Europos laiko arba II laiko zonos juostai.

Vyriausybė nusprendė paklausyti gyventojų 
pageidavimo ir nuo spalio 31d. grįžti į “senąją” laiko 
zoną t.y II laiko juostą. Tuo būdu gale spalio 
laikrodžiai nebus sukami atgal.

Naujosios zonos laikas buvo įvestas 1998 m. 
kovo 29 d. (vadinamas Andrikienės laikas).

Premjeras sveikina Rokiškį
Pemjeras Rolandas Paksas išsiuntė sveikinimo 

telegramą Rokiškio rajono merui Almantui Blažiui, 
sveikindamas rokiškėnus miesto 500 jubiliejaus proga.

“Didžiai vertindamas Jūsų miesto istorinę praeitį, 
aktyvų rokiškėnų dalyvavimą laisvės kovose, taip pat 

atkuriant Lietuvos nepriklauso
mybę, esu dėkingas už 
bendruomenės indėlį kuriant ir 
stiprinant nepriklausomą 
Lietuvos vals-tybę, vystant ir 
puoselėjant Jūsų krašto 
papročius ir kultūrą.

Tegu garsina Rokiškio 
miestą ir visą šalį Jūsų 
vaisingas darbas, tebūnie 
turtingi, saugūs bei laimingi 
Jūsų namai ir šeimos."

Rokiškis atšventė 500 
jubiliejų parodomis, koncertais, 
susitikimais, sporto varžybomis 
bei vakaronėmis. Po šventų 
Mišių Nepriklausomybės 
aikštėje buvo atidengtas 

jubiliejui skirtas paminklas, - rašo “Kauno diena" 
nr.224.

Labdara nukeliavo į privačią sąskaitą
- rašo “Respublika” (30.9.99). Valstybės kontrolė, 
tikrindama akcinės bendrovės “Stumbras” ūkinę- 
finansinę veiklą nustatė, kad 6000 litų labdara, skirta 
Raseinių ligoninei, buvo pervesta į šios ligoninės 
chirurgijos skyriaus vedėjo Jono Vidmanto Leščinsko 
sąskaitą.

Raseinių ligoninės vyriausioji finansininkė Vida 
Žilionienė pranešė, kad pernai buvo gavusi iš 
“Stumbro” pranešimą kad ligoninei yra paskirta 6000 
litų labdara. Kontrolieriai, tikrinę “Stumbro” apyskaitas, 
paklausė, ar Raseinių ligoninė yra gavusi šią labdarą. 
Ligoninės direktorius V.Mer-keliopas atsakė, jog 
pinigai negauti. Patikrinus su Žemės ūkio banku 
paaiškėjo, jog pinigai pervesti į J.V.Leščinsko 
asmenišką sąskaitą. Jis aiškina, kad tai buvo padaryta 
per nesusipratimą.
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Užsienio skolos kamuoja Lietuvą 
Ekonomikos ekspertė Margarita Starkevičiūtė, 
išsamiame interviu “Respublikoje” nr.22, perspėja, 
kad Vyriausybė tęsia klaidingą politiką ir visai 
nesirūpina susikaupusiomis krašto finansinėmis 
problemomis. Valstybė vis daugiau skolinasi, 
nepagalvodama, kada tas skolas pradės grąžinti.

Naujoji R.Pakso Vyriausybė turėjo progos 
pakeisti ankstesnę Gedimino Vagnoriaus politiką, 
tačiau iš visų veiksmų matyti, kad pasirinko tą 
pačią šaliai kenksmingą politiką.

- Mano nuomone, - sako M.Starkevičiūtė, - 
tai sąmoningas dabartinės Vyriausybės pasirinki
mas — laikytis senos politikos ir eiti senu keliu.

Ši problema jau yra pasidariusi įprasta. Net 
liepos mėn. Pasaulio banko konsultantai padarė 
verslą varžančių priežasčių studiją ir nurodė 
Vyriausybei ką reikia daryti, kaip išvengti visiško 
valstybės sužlugdymo.

- Lietuvos ekonomika jau yra pasiekusi 
dugną ir pradėtų atsigauti, bet jos galimybę 
atsigauti pirmiausiai žlugdo bloga Vyriausybės 
politika. Skolindamas! už labai brangias 
palūkanas, Vyriausybė pati stabdo ekonominį 
atsigavimą ir neįvedus greitų reformų gali ateiti 
labai liūdni laikai. Žinoma, čia yra įvelta ir politika. 
Ateinantieji rinkimai neramina Vyriausybę ir labai 
abejotina, ar ji turės užtektinai drąsos daryti ką 
nors radikalaus. M.Starkevičiūtės nuomone, 
Lietuvoje yra ne ekonominė, bet politinė krizė. Jei 
Vyriausybė būtų pradėjusi daryti reikalingas 
ekonomines reformas, dabartinės padėties būtų 
buvę daug lengviau išvengta.

Šiuo metu Lietuva užsienio bankams jau yra 
prasiskolinusi netoli 11 milijardų litų. Skola didėjo 
kasmet vidutiniškai po 2 mlrd. litų. Jeigu tokiu 
keliu bus einama ir toliau, nesunku suskaičiuoti ir 
bemoksliu!, kad dar per keletą metų bus prasko
linta visa Lietuva. 11 mlrd. litų reprezentuoja 
beveik 1 ketvirtadalį visos Lietuvos vidaus produk
to ir bendras valstybės deficitas šiais metais gali 
siekti vėl 2 mlrd. litų, nors Vyriausybė paskelbė 
mažinanti šių metų biudžetą 450 litų. Šiemet 
užsienio skoloms grąžinti reikės 800 mln. JAV 
doleriu, tai jau virš 3 mlrd. litų. Lietuva daugiau 
pinigų nebeuždirba, o valstybės kasa yra tuščia. 
Prižadėtas žmonių indėlių grąžinimas iki ateinan
čių Seimo rinkimų telieka tik svajone.

Be to, ateinant žiemai vėl padidės energeti
kos skolos, kurias reiks dengti vėl skolinantis. Jau 
dabar vidaus rinkoje bankai nebenori skolinti 
Vyriausybei. Užsienio bankai dar skolina, bet šiuo 
keliu einant greitai bus pasiektas taškas, kada 
Lietuvai niekas nenorės skolinti. Naujai išrinktas 
Seimas ir Vyriausybė paveldės subankrutavusią 
šalį ir nesutvarkytą ūkį.

Delegacija išvyko į JAV
Lietuvos oficiali delegacija išvyko į JAV dalyvauti 
kasmetiniame Pasaulio banko ir tarptautinio 
valiutos fondo metiniame susirinkimer

Delegacijai vadovauja Finansų ministras 
Jonas Lionginas. Kartu išvyko Lietuvos banko 
vadovas Reinoldijus Šarkinas ir kiti ministerijos 
bei Lietuvos banko pareigūnai.

Vašingtone vykstančio susirinkimo metu, 
mūsų šalies delegacijos nariai susitiks su 
tarptautinių finansinių institucijų bei komercinių 
bankų atstovais aptarti tolimesnio bendradar
biavimo klausimus.

Išvykdamas delegacijos vadovas Jonas 
Lionginas painformavo valstybės Prezidentą 
apie Lietuvos Vyriausybės ketinimus pasirašyti 
sutartį su tarptautiniu valiutos fondu bei paimti 
paskolą iš Pasaulio banko.

N.Oželytė vėl naujienose
Praėjusią savaitę populiarioje Baltijos televizijos 
laidoje “Dviračio šou” N.Oželytė pasirodė kaip 
naujas personažas — seksopatologė, kuri 
komentavo neseniai jos pačios pareikštą teiginį, 
esąjos kolegos parlamentarai yra impotentai.

N.Oželytė yra konservatorių partijos Seimo 
narė, anksčiau buvusi populiari kino filmų 
aktorė.

- Matote, jei vyras ketverius metus maigo 
tik mygtukus, atsiranda problemų. Gali balsuoti 
“už”, gali - “prieš”, bet labiausiai kenčia tie, kurie 
nuolat susilaiko. Net jeigu po to jie nusprendžia 
balsuoti “už”, tai gali tik ranką pakeiti, - dėstė 
seksopatologė, pristatyta kaip Seimo narė.

Galvojama, kad konservatoriai jai už šiuos 
žodžius nedovanos.
t*************************************-*****

Dar viena parduotuvė Kaune
Prie uždengto buvusios raštinės reikmenų fasa
do (Laivės ai.67) susirinko kauniečiai į naujos 
“United colors of benetton” puikios parduotuvės 
atidarymo iškilmes,- rašo “Kauno diena”.

Ir nesigailėjo, nes turėjo progos pamatyti 
tikruosius laidos “Radijo šou” balsų veidus bei 
išsidalijo daugybę prizų. Juos pelnyti nebuvo 
sunku, nes naujosios parduotuvės savininkai 
buvo dosnūs, o gal turėjo “klastingą” tikslą: 
puikios kokybės itališka produkcija suvilioti 
visiems laikams.

Italijos firma “United colors of benetton” 
kontroliuoja savo gaminių kokybę labai gerai. 
Brazilijoje jai priklauso didžiuliai žemės plotai, 
kuriuose auginamos avys, o jų vilna apdirbama 
firmos fabrikuose.
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Dauguma mūsų, dabar gyvenančių 
Vakaruose, prieš 50 metų buvome pakeliui 
ar jau gyvenome saugiame pasaulyje, kai tuo 

tarpu Lietuvoje likusieji tautiečiai pergyveno dar 
vieną komunizmo siaubingų dienų laikotarpį.

Šiais metais į Sibirą nuvyko lietuvių 18 
žmonių delegacija, vadovaujama Gabrieliaus 
Žemkalnio. Jų tikslas susitikti tremtinius, įsteigti 
lietuvių bendruomenes, suteikti informaciją apie 
grįžimo į Lietuvą galimybes. Čia pateikiamos jų 
kelionės įdomesnės nuotrupos.

į Buriatiją, Sibire, prieš 50 metų buvo 
ištremta apie 12 tūkstančių lietuvių, daug iš jų 
“liaudies priešų” vaikų. Dabar jie jau patys tėvai, 
su priaugančiais vaikais, kurie norėtų grįžti į savo 
kraštą arba bent jį pamatyti tokį, kokį jų senelių ar 
tėvų pasakojimai piešė per daugelį vargo ir skurdo 
valandų. Iš tų dvylikos tūkstančių jų yra dar 800.

“įdomu, kad prieš keletą metų lietuviais 
užsirašiusių tebuvo tik 400, bijojo pasisakyti esą 
lietuviai. Mūsų palydovas ir Novoilijinsk meras 
nedviprasmiškai pakvietė lietuvius papasakoti 
mums, kaip jie ten gerai gyvena. Vienas 
tremtinys, išvežtas būdamas 14 metų, apie savo 
gyvenimą pasakojo atsargiai, jis turi darbą 
savivaldybėje. Adelė, išvežta dar vaiku būdama, 
vergdama negalėjo kalbėti, tačiau viską pasakė 
jos ašaros. Jocaitė iš Rietavo dar sovietiniais 
laikais buvo sugrįžusi į Lietuvą, nerado savo 
sudegintų namų, negavo sąlygų ten gyventi ir 
turėjo sugrįžti į Buriatiją. Kito tremtinio duktė 
priminė, kad mokykloje jos klasėje buvo 20 
mokinių, kuriuos užrašė rusais ir draudė kalbėti 
lietuviškai,” - pasakoja G.Žemkalnis.

“Ulan Ude apankėme netoliese esančius 
kapus, kuriuos, iškirtę miško plotą, pradėjo 
lietuviai tremtiniai. Dabar ten stovi paminklas, 
didelis kryžius, o antkapius žymi juodi metaliniai 
kryžiai, pastatyti 1991 metais ten atvykusios 
ekspedicijos iš Lietuvos.”

“Prižiūrėtojų” suruoštoje išvykoje sutikome 
buriatę moterį, kuri prisiminė miškuose dirbusius 
lietuvius, kurie prasikirto kelią į artimiausią vietovę 
už 10 kilometrų. Lietuvių ten nebėra, bet kelias 
išlikęs ir toliau naudojamas vietinių gyventojų. Jis 
žinomas kaip “lietuvių kelias”.

Čia delegacijz įsteigė lietuvių Bendruomenę. 
Būti jos pirmininke pakvietė Aldoną Arechjevą: 
“apjuosėme ją lietuviška austa juosta, įteikėme 
Pasaulio Lietuvių bendruomenės ženkliuką ir 
padovanojome iš Lietuvos atvežtos duonos.

“Atsisveikinome su jais, tame tamsiame 
Buriatijos kaime tebegyvenančiais tremtiniais su 
širdgėla. Nors ir buvo jiems duota informacija, 
kaip įsigyti lietuviškus pasus, supažindinta su 
tremtinių į Lietuvą grįžimo programa ir parama 

ištraukos iš Gabrieliaus Žemkalnio, PLB atstovo Lietuvoje, 
straipsnio “Tremtinių kelias” Pasaulio lietuvyje nr. 359.

sugrįžtantiems, žinojome, kad dalis jų yra 
pasmerkti mirti Sibire. Raminomės tuo, kad 
suteikėme porą valandų tiesioginio 
bendradarbiavimo su Lietuva, suteikėme viltį ir 
aiškų pasisakymą, kad Lietuva ir pasaulio 
lietuviai jų neužmiršo.”

Sekantis jų sustojimas buvo Irkutskas. Ten 
taip pat prieš 50 metų buvo ištremta 12 
tūkstančių lietuvių. Geležinkelio stotyje delegaciją 
pasitiko gausus būrys lietuvių. Perone per 
garsiakalbį skambėjo lietuviška daina. Tą patį 
vakarą įvyko Bendruomenės steigiamasis 
susirinkimas, kurį sušaukė vietos lietuvis Stasys 
Sausaitis. “Įteikėme jam Lietuvos vėliavą ir 
juodos duonos, apjuosėme ir jį lietuviška juosta, 
palikome iš Lietuvos atvežtas knygas ir rusų- 
lietuvių kalbų žodyną. Oficialiam susirinkimui 
pasibaigus, prie stalo, ant kurio stovėjo 
delegacijos atvežta vėliavėlė, priėję vaikai ją 
čiupinėjo su nuostaba, ir tikiu, tėvų įkvėptu 
pasididžiavimu,” - pasakojo autorius.

Sekančią dieną delegacija turėjo spaudos 
konferenciją, kurioje dalyvavo vietiniai ir 
“Izvestijos” žurnalistai, domėdamiesi delegacijos 
tikslais ir ekonomine padėtimi Lietuvoje.

“Po pietų vietos katalikų vyskupas laikė 
mišias už mirusius tremtinius. Sugiedojome 
“Lietuva brangi” ir “Marija, Marija.” Mišios vyko 
rusu kalba, bet vienoje dalyje dalyvaujantieji savo 
kalba sakė trumpas maldas.”

Vakare buvo įsteigta Irkutsko lietuvių 
Bendruomenė, į kurią įsirašė 86 šeimos., o ponia 
Angelė pareiškė steigianti mokyklą, kurią lankys 
10 vaikų. Vienas tremtinys pasisakė, kad į 
Lietuvą jau negrįš, bet nori mirti su lietuvišku 
pasu, o dar kitas išdidžiai pasisakė, kad save 
laikąs lietuviu, nors išvežtas 1863 metais. Tų 
metų sukilimo tremtinių palikuonis.

Sekantį rytą delegacija vyko į Usolje 
Sibirskaja, aplankyti ten dar gyvenančius 130 
lietuvių, kurie čia dirbę nežmoniškose sąlygose 
druskos kasyklose.

“Paskutinę dieną mažu autobusėliu 
važiavome į kitą buvusią tremtinių vietą - Baikalo 
ežerą. Autobuso viduje, priekyje pastatėme 
Lietuvos vėliavėlę ir pro ją žvelgėme į tą ilgą 
kelią, kuriuo prieš 50 metų varė ir vežė žmones 
vergijon. Vakare ant Angaros upės kranto 
susiėjome su Irkutsko lietuvių bendruomene 
vakarienei. Atsivežė visi ką turėjo - daržoves, 
dešras, raugintus agurkus, gėrimus. Viena 
tremtinė atsivežė savo išaugintų bulvių, išvirtų, 
apipiltų sviestu ir apibarstytų krapais.”
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/atkelta iš 2 psl./ Tarybos suvažiavimas...
kad Wolverhamptone jie yra juo nepatenkinti: per 
mažas, nėra ko skaityti. Kiti pasisakė, kad nereikia 
rašyti nuobodžių skyrių veiklos aprašymų, bet dėti 
pirkimų/pardavimų skelbimus. Negerai, kad yra per 
mažai laiškų. Net viena atstovė pasakė, kad pasigenda 
ginčų kurių buvo pilnas laikraštukas prieš praėjusį 
Metinį suvažiavimą.

Paaiškinta, kad “E.L.” negalime didinti, nes to 
pasekmes žinome iš praeities. Praeitais metais 
padidinus tik 4 puslapiais pasidarė £6,000 nuostolių. 
Per mažai skaitytojų, kad galėtume turėti tikrą laikraštį. 
“E.L.” tėra tik žiniasklaidis, leidžiamas aprūpinti visuo

menę komunikacijos priemone. Kas nori tikro laikraščio 
gali užsiprenumeruoti laikraščius iš Lietuvos, kurių yra 
įvairiausių, tinkamų visų skoniui.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją pasiųsti svei
kinimą, sveikstančiam kan.V.Kamaičiui.

Suvažiavimą uždarė pirm.V.O’Brien, padėko
damas visiems už atvykimą klubui už patalpas ir 
vaišes, ir linkėdamas dirbti kariu mūsų mažėjančios 
bendruomenės labui.

Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.
Šeimininkės pavaišino visus karštais 

užkandžiais ir stiklu vyno.
Red.

LONDONAS

Jonas Podvoiskis sveikina vakaronę Sporto ir Soc. klube

Rudens susitikimas
Neorganizato- 

rius Nežiniukas 
Londono lietuviams 
sakė: - “Spalio 2 
dieną, 19 vai. Sporto 
ir Socialinio klube 
organizuojama lie
tuvių valaronė su 
muzika ir šokiais. 
Atsineškite truputį 
maisto ir svarbiausia 
gerą, nuotaiką, nes tik 
su šypsena galėsite 
įeiti į klubą.”

Na, su trupučiu 
maisto ir šypsena į 
klubą susirinko su 
vaikais daugiau negu 
šimtinė vakaronės 
dalyvių. Net iš

Jonas Podvoiskis. 
Jis susirinkusius 
pasveikino su 
džiaugsmu, maty
damas visa vaka
ronės publika - dau
guma tik jaunimas...

Vakaronės 
metu Stasys Kači- 
nas buvo pas
veikintas su 81-jų 
gimtadieniu.

Vakaronę 
surengė dabartiniai 
naujieji ateiviai, 
sakydami, kad mes 
nesėdėsime namuo
se, laikas šokti ir 
dainuoti.

Knituvos upelis

Mančesterio atvyko

Stasys Kačinas su žmona Milda vakaronėje atšvenčia savo 81 metų gimtadienį
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Laiškas
Gerb. redaktoriau,
Jei rasite vietos, būtų malonu, kad 
išspausdintumėte mano paaiškinimą. Ponia 
Laima Gerasimavičienė tenesijaudina dėl 
rusų kalbos, bei muzikos. Juk tai liečia tik 

x mažą mūsų jaunimo grupę.
V.K.

Norėčiau gerb. poniai Gerasimavičienei 
atsakyti, dėl Jos prieštaravimo į mano 
pastebėjimus Lietuvoje - vestuvėse! Tai nereiškia 
visoje Lietuvoje.

Viskas turi savo laiką ir vietą!
Kas dėl rusų kalbos ir muzikos, jos turi aukštą 

vietą pasaulyje. Mokėti pažinti ir įvertinti yra 
girtina. Bet būdamas dvigubo amžiaus kaip ponia, 
pajutau netinkamumą vedybų proga.

Mama belgė, tėvas lietuvis iš Belgijos, sūnus 
vedėsi lietuvaitę. Svečiai iš Belgijos, iš Lenkijos, 
Anglijos ir italai. Netiko rusų kalba, bei muzika. 
Dar dabar, kaip ir seniau, mus skaito Rusijos 
dalimi - rusais.

Prisiminkime rusinimą Lietuvos senovėje: 
uždrausta lietuvių kalba. Sovietų okupacijos metu 
daug studentų bei žmonių, specialiai mamos į 
rusiškus klausimus atsakydavo lietuviškai.

Svečiai vestuvėse buvo jaunieji lietuviai...dėl 
skonio, muzikos, meno, politikos ar religijos 
nesiginčijama. Tie, kurie tremtiniai bei pabėgėliai, 
ar tie, kurie myli tėvynę visa širdimi, mėgsta 
dainas lietuviškas, pilnas ilgesio, tėvynės 
garbingos praeities ir meilės tėvynei. Dažnai 
matau ir mačiau ašarą jų akyse ir bėgant jų 
skruostai, nesvarbu, ar jie vyrai, ar moterys.

Žinoma, kad gerų rusų yra ir .buvo. Po 1918 
metų ėjome _ kartu į mokyklas, sportavom, 
draugavom. Žaidėme futbolą, krepšinį ir t.t. 
Gyvenome ir bendravome.

Kas dėl pasakymo: “Nenuostabu, jie užaugo 
kitoje dvasioje ir po stiklelio grįžo į praeitį, gražius 
prisiminimus.’’ Tas buvo man pasakyta lietuvio, 
studijavusios sovietų laikais. Jis dar pridėjo: 
“Nemokamas mokslas, nemokamas sportas, bet 
kokioje šakoje net remiamas. Nemokamos 
kelionės po Lietuvą ir toliau - rugtynėms, 
varžyboms, ar tik pasirodymams. Baliai, veišės po 
to.”

Jie nenori prisiminti, kaip sunkiai tėvai dirbo ir 
rėmė juos. Jie nenori kalbėti apie tuos, kurie 
nukentėjo, mirė Sibire ir kituose kraštuose tik už 
tai, kad jie kitaip galvojo ar garbino Dievą.

Dieve duok, kad aš klystu! Jei ne: “Dieve 
atleisk jiems, jie nežino ką jie daro,” - pasakė 
Jėzus Kristus, prikaltas prie kryžiaus.

Amen.
Su pagarba ir linkėjimais

V.Kelmistraitis

Europos Lietuvis Nr.21

BRADFORDAS
(Bradforde gyvenantis Romualdas Karalius yra 
finansiniai parėmęs Lietuvoje daugiavaikę 
šeimą bei našlaičių namus. Šį kartą - laisvės 
kovotoją, atsidūrusį nelaimėje).
Prieš pusmetį “Lietuvos aide” buvo patalpintas 
žurnalisto Leono Paleckio-Kaktavičiaus 
išsamus ir įdomus straipsnis apie buvusio 
setyniolikmečio partizanų ryšininko, tremtinio, 
disidento, gyvenančio Šiaulių mieste, 73 metų 
Mečislavo Jurevičiaus gyvenimą.
Šis žmogus sovietų koncentracijos stovyklose 
neteko sveikatos ir tapo invalidu. O šią vasarą 
ištiko insultas (smegenų užliejimas krauju). 
Prarado kojų ir vienos rankos judesius. 
Vargdienio pensija maža: užsimokėjus už butą 
ir kitus komunalinius mokesčius, belieka tik 
vienas litas dienai maistui. Visa laimė, kad turi 
žmoną, kuri jį prižiūri ir su jos pagalba šiaip taip 
prasimaitina.
Bradfordo lietuvių klubo “Vytis” narys ir “L.A.” 
prenumeratorius, perskaitęs straipsnį buvo 
labai sujaudintas.
Sužinojęs, kad šių eilučių autorius liepos 
pabaigoje vyksta į Lietuvą, į gimtą Šiaulių 
miestą aplankyti giminių, įteikė voką su šimtu 
svarų, prašydamas pinigus perduoti sunkiai 
besiverčiančiam, tauriam lietuviui M.Jurevičiui. 
Atvažiavę į Šiaulius suradome penktame 
aukšte gyvenantį M.Jurevičių. Įėjus jis gulėjo 
lovoje. Kambario sienos nukabintos relikvijomis, 
svarbiausios iš jų - popiežiaus Pauliaus VI 
palaiminimo (1975) ir popiežiaus Jono Pauliaus 
II apaštališko palaiminimo (1987 m. ir 1990 m.) 
dokumentas.
Ant stalo gražioje dėžutėje - Vyčio kryžiaus III- 
iojo laipsnio ordinas, kurį jam įteikė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. Keturi vyrai jį 
nunešė iš penkto aukšto laiptais žemyn, kai 
važiavo į Vilnių atsiimti ordino. (Mat, sovietų 
statyti daugiaaukščiai pastatai, iki penkto 
aukšto imtinai, liftų neturi). Gauti butą pirmame 
aukšte kol kas galimybių nėra. Taip ir yra 
pasmektas grynu oru pakvėpuoti tik atsidarius 
langą.
Įteikus dovaną, žmogus susijaudino ir 
apsiašarojo, apimtas netikėtos staigmenos. 
Paskui ištarė: “Koks geraširdis toli užsienyje 
gyvenantis lietuvis! Perduokite nuoširdžiausią 
gilią padėką už didelę dovaną”.
Per “Europos Lietuvio” malone, padėka 
Romualdui Karaliui perduodama per šio 
laikraščio puslapius.

K.Kaktavičius
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Kronika
Auka spaudai
Vl.Šližienė, Derby £20.00 
M. S veikutis,

Stoke on Trent £5.00 
J.Maslauskas, Derby £5.00 

Dėkojame.

DERBY
Po kiek ilgesnės ligos š.m. 

rugsėjo mėn. 14 d. mirė Mag
dalena MOCKIENĖ, būdama 83 
m. amžiaus.

Į krematoriumą^ velionę paly
dėti atvyko būrelis vietos lietuvių 
ir kiti asmenys. A.a. M.Mockienė 
prieš kurį laiką buvo DBLS-gos 
Derby skyriaus narė.

Derby skyriaus vardu buvo 
padėtas vainikas. Liūdi dukra 
Danutė ir kiti šeimos nariai.

J.Levinskas
I

LONDONAS
Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios žinios
Mūsų bažnytėlėje palaimintos 
šios santuokos:
Arūno Stankevičiaus ir Linos 
Stonytės;
Tomo Lebedevo ir Jūratės Gri- 
galiūnaitės;
Ramūno Šimkevičiaus ir Ramin
tos Žitkutės.
Krikšto sakramentas suteiktas 
šiems vaikams:
Lukai Oniūnaitei, Dominykai 
Morkvėnaitei, Miglei Bagoraitei, 
Mariui Krisiūnui, Armandui 
Janavičiui, levai-Marijai Plu- 
kaitei, Lukui Veniui, Andželikai- 
Marijai Daujotas, Mantui Mitkui.

Su pagarba
kun. Petras Tverijonas

LONDONAS
Sporto ir Socialinis klubas

Šeštadienį, rugsėjo mėn. 25 d, 
14 vai. šv. Kazimiero šventovėje 
kun.Petras Tverijonas palaimino

NOTTINGHAMAS
DBLS Nottingham© skyrius š.m. 

spalio mėn. 30 d., 4 vai. p.p. 
Latvių klube, Standhill road, 

ruošia
Rudens derliaus arbatėlę 
Visus maloniai kviečiame 

atsilankyti
Skyriaus Valdyba

Joletos Krušinauskaitės ir Aido 
Gemlicko jungtuves.

Lietuviškų jungtuvių pokylis 
įvyko Sporto ir Socialinio klubo 
patalpose nuo šeštadienio 16 
valandos iki pirmadienio anks
tyvo ryto (dvi dienas).

Tai pirmos ilgiausios vestuvės 
su įvairiais lietuviškais valgiais, 
dainomis ir vestuvinėmis tradi
cijomis.

Jaunavedžiams linkime saulė
to ir laimingo gyvenimo.

Knituvos upelis

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special rare 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 Satnight 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 
Conditions as above.

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 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge Gate.

j Pataisymas

K
 3 “Iškilmingi pietūs 
ns”, antros skilties 

paragrafe klaidingai 
Jaunimo vardu Len 
as,...” Turi būti: ”Jau- 
Ed Kvietkauskas,..."

£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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