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lietimą beadmomeaės ateitis DMž. Britanijoje
Buvusio DBLS CV pirmininko aplinkraštis DBLS skyrių 
pirmininkams, Tarybai ir Garbės nariams (EL Nr.24 
lapkr. 29d.1999) pranešė, kad dabardinė valdyba neina 
bendruomenei naudingu keliu. Jis parodė tiktai vieną 
pusę. Mūsų pareiga yra supažindinti bendruomenę su 
kita medalio puse.
Sodyba
Jau daug metų kalbame per suvažiavimus. Nubalsuo
jame paskirti pinigus Sodybą pataisyti ir pagerinti. Su
važiuojame kitais metais ir vėl prasideda ta pati pasaka. 
Išgirstame, valdyba nieko nepadarė, paskirtų pinigų 
nepanaudojo dėl įvairių priežasčių. Vėl balsuojame, vėl 
paskiriame dar daugiau pinigų, ir tie tebestovi banke.
Ši naujai išrinktoji valdyba griebėsi darbo. Pirmiausiai, 
atliekant bet kokį darbą kad ir mažą reikia turėti planą. 
Ne vien ką daryti (tas irgi labai svarbu), bet ir kam 
daryti. Ši valdyba gavo palikimą: Sodybą pakeisti 
viešbučiu. Turėjome gerai pergalvoti ar Sodybą paver
tus viešbučiu bus daugiau naudos, ar tik mus ap
sunkins.
Po detališkų tyrimų su konsultantais Messrs Glenny 
(Chartered Building Surveyors Architectural/Planning 
Consultants and Project Managers ir turintys daug paty
rimo su labdaringomis organizacijomis) valdybai buvo 
pristatytas Feasibility Study (Galimybių studija), kokia 
būtų potenciali ateitis pertvarkant Sodybą. Padaryti to
kią detališką studiją buvo įdėta daug darbo, bet suži
nota kas galima ir kas būtina daryti Sodyboje, turint 
omenyje, kad praeityje valdybos tuo mažai rūpinosi ir 
Sodyba liko smarkiai apleista, ir dabar yra tokiam pat 

stovyje (ar net blogesniam), kaip paskutiniuoju laiku 
buvo Lietuvių Namai Ladbroke Gardens.
Sausio 29d. 2000 Messrs. Glenny pristatė valdybai savo 
raportą kuris buvo labai įdomūs ir aštriai realistiškas. 
Bendrai paėmus, jame yra trys patarimai, sekančiai:
Messrs. Glenny nurodo būtiniausius darbus, kuriuos 
reikia atlikti, kad išlaikyti pastatą dabartinių valstybės 
įstatymų ribose, antra jie nurodo kokie geriausiai būtų 
pakeitimai Sodyboje, o trečia kaip sumažinti tuos 
brangesnius pakeitimus pigesniais. Raportas davė visų 
trijų variantų įkainavimus, kurie buvo dar suskaldyti į 
smulkesnius elementus, ir kiek finansų būtų reikalinga 
padaryti Sodybą gerą pelną nešančia institucija.
Šis raportas yra per ilgas pristatyti spaudoje ir ekono
miškai nėra praktišta ji siųsti kiekvienam DBLS nariui ir 
LNB akcininkui. Todėl valdyba nutarė pasiųsti šį 
raportą visiem DBLS skyrių valdyboms. Tas yra daroma 
šiuo laiku. Norintieji pamatyti šj raportą prašome kreip
tis pas DBLS skyrių pirmininkus arba DBLS ir LNB CV 
direktorius.
Raportas bus svarstomas DBLS ir LNB visuotiniame 
suvažiavime balandžio 1d. ir 2d. Sodyboje. Tuo pačiu 
kartu yra ruošiama ir siunčiama apklausa bendrai 
visuomenei apie Sodybą ir kitus reikalus.
Visi Centro valdybos direktoriai yra pasiruošę atvykti į 
DBLS skyrių suvažiavimus ir atsakyti į kylančius klausi
mus ryšium su šiuo raportu, taip pat smulkiau paaiškinti, 
jeigu skyrių vaidybos to pageidautų.

(tąsa sek.psl.)

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 82-ros sukakties 
paminėjimas ir koncertas 

įvyks sekmadienį, vasario 20 dieną.
Paminėjimas prasidės pamaldomis už Lietuvą 11 vah ryto šv.Kazimiero 

bažnyčioje ir tęsis 14.30 vai. koncertu Bishopsgate Instituto salėje 
230 Bishopsgate, London (netoli Liverpool Street požeminės stoties)

Programoje:
Kanados lietuvaitė, solistė 

INDRĖ V VISKONTAITĖ (sopranas) 
ir įvairi jaunimo programa.

Po koncerto pabendrausime prie stiklo vyno. 
Įėjimas — aukos

Rengėjai: Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos centro valdyba
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...bendruomenės ateitis... (iš ipsi.)
Mes, lietuvių visuomenė, turime pareigą Sodybą profesionaliai ir 
teisingai atstatyti. Šis raportas yra pirmoji dalis to svarbaus proceso.
Brangieji tautiečiai, jūsų nuomonės ir komentarai yra ne vien priimtini, 
bet ir būtini.
Lietuvių Namai Londone
Pagal Londono ir kai kurių provincijos lietuvių pageidavimą projektas 
nėra užmirštas ar paslėptas.
Turime profesionalių žmonių, kurie šiuo laiku, be atlyginimo, dairosi ir 
teiraujasi apie tinkamus pastatus lietuvių bendruomenei.
Mūsų pareiga yra taip pat nuraminti tuos, kurie rūpinosi, kad aukštos 
kainos sustabdys Lietuvių namų pirkimą. Faktiškai yra taip: 
rezidencinių pastatų kainos sparčiai kyla, bet komercinių arba 
bendruomenėms naudojamų pastatų kainos yra pastovesnės. 
Nepaisant šio fakto, yra galimybė teirautis apie įvairius fondus, kuriais 
yra pasinaudoję kitos etninių grupių bendruomenės.
Finansai
Pilni DBLS ir LNB finansiniai raportai bus pristatyti prieš suvažiavimus. Šiuo 
laiku finansai yra laikomi banke, nešantį kiek galima daugiau nuošimčių.
Baigiant, norime pasakyti, kad ši vaidyba visuomet stengėsi žiūrėti į 
bendruomenės ateities gerbūvį.
Turime pripažinti, kad aukščiau minėti svarbūs darbai buvo trugdomi 
kai kurių asmenų kas nedavė nieko gero nei valdybos užsimojimams 
nei bendruomenės gerovei.
Su pagarba

DBLS ir LNB direktorių valdybos

Tiktai vedę gaH būti nariais
Pažiūrėjus į mūsų Sąjungą iš arčiau, 
galima pastebėti, kad daugelis 
dalykų jos įstatuose nėra pilnai 
aiškūs, nors tai per visą jos 
egzistenciją nesukėlė sunkumų. 
Naujų narių priėmimas šiuo laiku 
atkreipė dėmesį į įstatų nepilnumą 
ypač naujai atvykstantiems į šią šalį. 
Tačiau kitas narystės klausimas 
iškyla tokiems, kurie čia gyvena jau 
dešimtmečius ir yra giliai įsijungę į 
mūsų bendruomenės veiklą tai - 
partnerio statusas.

FROM 1st JANUARY 2000 
LITHUANIAN AIRLINES OFFER 

£150
LONDON - VILNIUS RETURN

FOR A LIMITED PERIOD ONLY. CONDITIONS APPLY.
A DAILY SERVICE

with standard timings as follows:
TE 452 DEP. VNO 13.15 - ARR. LHR 15.15 
TE 453 DEP. LHR 16.15 - ARR. VNO 21.05 

all flights are operated by Boeing aircraft with 
business and economy class cabins. 
For further information contact 
Lithuanian Airlines in London: 

Tel: 0208 759 7323 Fax: 0208 745 7346 
E-mai: lithair@qlobalnet.co.uk

Paimkime pavyzdžiu jauną vyrą 
kurio tėvas yra lietuvių kilmės. Jis 
turi pilną teisę būti Sąjungos nariu. 
Jis susipažįsta su anglaite ir pradeda 
gyventi kartu. Šiais moderniais 
laikais vedybos nebūtinai būna iš 
karto. Ta mergaitė gali aktyviai 
prisidėti prie skyriaus veiklos, bet 
negali būti priimta į Sąjungą pagal 4 
paragrafą. Tiktai jiems vedus ji 
įsigyja teisę būti nare.
įstatai yra gana griežti ir nelengvai 
pakeičiami. Taigi, ką turėtume daryti, 
kad suteiktume galimybę tokiai 
mergaitei ar vyrui? Aš nematau iš 
šios padėties lengvos išeities, nes 
tokie įstatai yra priimti tam, kad 
išlaikyti organizaciją lietuvišką. Aš 
siūlyčiau priimti tokius žmones į 
skyrius, kaip “narių rėmėjus", 
panašiai kaip daro registruoti klubai. 
Žinoma, tokie žmonės negalėtų 
užimti jokių oficialių pozicijų bet jie 
galėtų būti skyriams naudingi, 
kadangi, kaip ir partnerystėje, yra 
svarbu turėti harmoniją.

Jonas Podvoiskis

Užsisakykite ir skaitykite 
“JAUŽ1NIOS”

Australijoje leidžiamą jaunimo 
žurnalą.

******
Spausdinamas geram popieryje, 

50 puslapių lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Daug įdomių straipsnių jaunimui ir 
senesniems. Daug diskusijų 

aprašymų prisiminimų nuotykių. 
Visiems įdomus ir laukiamas.

Užsiprenumeruoti rašant: 
“Jaužinios” 

North Melbourne 3051, 
Victoria, Australia 

e-mail: jaužinios@hptmail.com
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Solistė Indrė K Viskontaitė

Jkanadoje gimusi ir augusi solistė Indrė 
V. Viskontaitė studijavo ir baigė Toronto 
universitetą su Psichologijos ir Prancūzų 
literatūros diplomais 1999 metais.
Dabar ji studijuoja dainavimą Londone su žinoma 
muzikos ratelyje mokytoja Julie Kennard.
Paskutinius penkis metus balso lavinimą studijavo 
su Marjorie Sparks Toronte. Sudijuodama dalyvavo 
muzikos festivaliuose, kuriuose yra laimėjusi balso 
tobulumo pripažinimus. Toronto muzikos 
festivaliuose ji yra laimėjusi kelias antras ir trečias 
vietas. Newmarket dainų festivalyje laimėjo pirmą 
vietą
Ji jau ir anksčiau yra studijavusi balso lavinimą su 
Brahm Gddhammer Royal Conservatory of Musik ir 
taip pat Mila's Filatova’s Pro Voce studijose 
Toronto. Neseniai ji vaidino Rose vaidmenį Kurt 
Weill’s “Street Scene” pastatyme.
Vasario 16-osios 82-ro minėjimo metu Bishopsgate 
Instituto salėje, Londone ji užpildys pagridinę 
programos dalį su rinkiniu lietuviškų ir žinomų 
angliškų dainų.
Išgirsime Aleksandro Kačanausko “Beauštant! 
aušrelė” ir “Dėkui močiutei”. Balio Dvariono 
“Žvaigždutė” ir O.Schimal / Z. Valaitytės visų 
pamėgtą pokarinę dainelę “Mamyte, nupirk man 
žirgelį*.
Padainuos keletą ir ne lietuviškų dainų, iš kurių ji 
pasirinko G.Faure “Automne” ir visiem žinomas, 
garsias Dvorak daineles: “Songs my mother taught 
me” ir “Rusalka’s Song to the Moon”.
Jai akomponuoja garsus pianistas Eugene Asti, 
pianiną studijavęs Mannes College, New York’e ir 
Guildhall School of Musik, Londone. Jis tik neseniai 
grįžo iš gastrolių Briuselyje ir Portugalijoje.

Gripo epidemija Lietuvoje
Šios žiemos gripo epidemija palietė ne tik Britanijos 
gyventojus, bet atkeliavo ir į Lietuvą. Gripo epidemija 
skelbiama tada, kai gripu ir kitomis peršalimo ligomis 
suserga 100 iš 10 tūkst. žmonių.

Pirmas gripo epidemijos paskelbimas Lietuvoje 
įvyko Visagino mieste, Utenos apskrityje, antrąją 
sausio mėnesio savaitę, kai 10 tūkst. gyventojų teko 
jau 109 ligoniai. Visagine per keletą dienų susirgimų 
padaugėjo beveik 20 kartų. Dabartiniu metu yra 
peršalę ir serga apie 3 procentus toliausiai į rytus 
nutolusio šalies miesto.

Kituose penkiuose Utenos rajonuose kol kas 
nustatomi tik pavieniai susirgimai gripu.

Pasak Šiaulių apskrities vyriausios epidemiologės 
Irenos Peršinos, netrukus mieste gali tekti skelbti gripo 
epidemiją. Susirgimu gripu per keturias šios savaitės 
dienas padaugėjo 51 ligoniu.

Panevėžio miesto sveikatos statistika rodo, kad ir 
ten vis daugiau žmonių apserga virusinėmis ligomis. 
Vis daugiau žmonių skiepijasi nuo gripo ir vienu metu 
Šiaulių mieste beveik buvo pritrūkę vakcinos.

Vilniuje apsirgimai gripu taip pat daugėja. Dabar 
skaičiuojama dar tik 60 žmonių iš 10 tūks.

Vidaus tarnybos 2-ojo pulko vadas Norbertas 
Vidrinskas tvirtino, kad nė vienas karys dėl lėšų stokos 
nebuvo paskiepytas nuo gripo , todėl kariai dažniausiai 
gydosi česnaku.
Lietuvos radijui vadovaus buvusi Rusijos 
politikė
Vakar Lietuvos radijo ir televizijos taryba balsų 
dauguma Lietuvos radijo direktore patvirtino 58 metų 
filologę Rusijos ir Lietuvos pilietę Jūratę Laučiūtę, kuri 
jau 30 metų gyvena Sankt Peterburge.

Naujoji Lietuvos radijo vadovė dirbo Rusijos 
mokslų akademijos vyresniąją moksline bendradarbe 
bei buvo vieno Rusijos partijos, kuriai vadovavo 
KBorovojus, narė, - “Lietuvos ryte" 22.1.00 rašo 
Kęstutis Gečas ir Daiva Rinkevičiūtė.

Išgirdusi vieno LRT tarybos nario 
nusistebėjimą tuo, kad J.Laučiūtė yra Rusijos pilietė, ji 
atrėžė: “O kaip Lietuvai vadovauja Valdas Adamkus?" 

“Gal tai skambės ir patetiškai, tačiau aš visuomet 
labai daug dariau dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo ir įvertinimo. Manau, kad dabar reikia tvirtinti 
žmonių pilietinės atsakomybės jausmą. Lietuvos ir 
dabar tyko pavojai, ypač iš Rytų.“

Šią savaitę išrinktas LRT tarybos pirmininku 
rašytojas Petras Dirgėla pirmadienį, prieš tapdamas 
LRT tarybos vadovu, nuslėpė, jog jis yra konservatorių 
partijos Priežiūros komiteto narys.
Naktinės medžioklės
Vis dažniau Utenos rajono sodiečius naktį pažadina į 
langus tvieskianti galingų prožektorių šviesa, 
burzgiantys automobiliai, medžiotojų garsai.

Viena vienkiemio moteris pasakojo, kad per tokią 
medžioklę nušovė jos šunį, girdėjo vyrų šūkavimus: 
“Bijojau net šviesą įjungti, tylėjau lyg pelė po šluota. 
Likau be sargo."

Su panašiais naktiniais medžiotojai susiduria ir kiti 
kaimo gyventojai. Sunku juos pagauti, bet kai 
pagauna, bausmė nemaža.

Du pagauti Linkmenų kaimo gyventojai Jonas 
Alekna ir Antanas Mačiulis buvo nubausti po 1000 Lt.
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Pavojai pasauliui
Kaip galvojate - kas bus 2000 metuose?
Reikia žiūrėti kas buvo 1999 metais. Visokios pačio 
žmogaus sukurtos gamtos nelaimės, kurios sudraskė 
milijonus žmonių gyvenimų kurie per šimtmečius ir 
ypač per šiuos paskutinius metus vis dar nepasimokė, 
kaip išvengti karų bei ginčų.
1999 m. buvo pilni skriaudų ir karų: Kosovo, Timor, 
Indonezija, Češčenija, Afrika, Airija. Žemės drebėjimai 
Turkijoje, Ceylone, Orisoje (Indijoje), nužudė daug 
žmonių ir padarė daug benamių. Kenčia nekalti 
žmonės, net seneliai ir vaikučiai. Milijonai miršta iš 
bado. Žmonės neturi šanso mokslui, neturi pagrindinių 
žmogaus teisių ir perspektyvų geresniam gyvenimui. 
Visur plečiasi ligos, kaip Aids, džiova. Net paprastas 
gripas pasidarė stipresnis negu anksčiau.
Kaip ir kodėl yra klausimas.
Gal mūsų laboratorijos suklysta ir tyrimuose pagamina 
tokias “bacilas” nežinodami? Pasaulyje milijonai 
vaikučių auga niekieno neprižiūrimi. Europos ir net 
Rusijos prieauglių skaičiai mažėja. Senų žmonių vis 
daugėja. Skirtumai tarp gimimo skaičių kai kuriose 
šalyse ir rasėse gal bando pasauliui ką nors pasakyti? 
Technika, kompiuteriai nereikalaus daug žmonių 
darbams. Užtat kokia žmonių ateitis? Reikės priprasti 
prie kitokio gyvenimo, bet surasti teisingumą bus 
sunkiausiai: vieni gyvens kaip lordai, kiti — vos galės 
egzistuoti. Ar sutiks tokį gyvenimą priimti jaunos, nors 
ir mažėjančios kartos tautose?
Kartais pasiekia žinios, kad mūsų nepriklausomoje 
Tėvynėje yra daug blogybių kurias labiausiai patiria 
jaunimas. Jei pasaulis nori geresnės, ramesnės 
ateities, turi kreipti dėmesį į naujos kartos užauginimą. 
Faktai rodo, kad negerai išauklėta karta atneša tautai ir 
pasauliui chuliganizmą vagystę, gobšumą 
žmogžudystę. Kalėjimai pilni beveik visuose kraštuose. 
Nenuostabu girdėti apie 10 metų vaikus, kurie nužudo 
jaunesnius, silpnesnius už save. Surasti kas yra kaltas 
dėl tokio neharmoningo gyvenimo yra sunku. Gal 
dvasinis pakrikimas, auklėjimas namuose, mokyklose? 
O gal nauji įstatymai, teismai, policija prisideda prie 
tokios padėties?
Šalpos organizacijos, kaip UNICEF, padeda, bet tuo 
pačiu atpalaiduoja, kad ir dalinai, valstybės, šeimos ir 
bažnyčios gaivas.
Ko daugiausiai norėtume 2000 metuose? 
Dvasinės stiprybės, materialinės gerovės? Žmonės ir 
valstybės visame pasaulyje turėtų gerai apsigalvoti, 
nes ateitis niekam nežinoma.
Su pasauliu turime keistis ir mes. Specialiai to turėtų 
siekti mūsų bendruomenė, Didžioji Britanija ir mūsų 
Tėvynė Lietuva.

V.FC

LR ambasadorius dr.Zenonas Namavičius 
išvyksta iš Vokietijos, - praneša gruodžio mėn. 
išleistas Vokietijos LB valdybos žiniasklaidis 
INFORMACIJOS.
Jis po šešių ir puse metų darbo Bonnoje palieka 
Vokietiją ir yra paskirtas atstovauti Lietuvą Rusijos 
sostinėje Maskvoje.
Lietuviai jam š.m. lapkričio 8 d. surengė išleistuves 
Romuvos pilaitėje. Susėdus prie šventiškai papuošto 
stalo, gimnazijos vardu jam padėkojo direktorius

Europos Lietuvis Nr.3

Andrius Šmitas, įteikdamas Marijos Šmitienės 
paruoštą fotoalbumą. O priminti vyno kraštą prie 
Rheino VLB pirm A.Siugždinis įteikė ąsotį ir dvi puikias 
taures vynui. Jaudinantį su bendruomene 
atsisveikinimo žodį tarė ambasadorius dr. Namavičius.

Tradicinis Vokietijos LB darbuotojų 
suvažiavimas įvyko lapkričio 12-14 dienomos 
Romuvoje, Hūttenfelde, - toliau rašo “Informacijos”. 
Pranešimą padarė Vokietijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Antanas Šiugždinis, nurodydamas, kad 
Bendruomenėje yra registruoti 1005 nariai, o 
praėjusiais metais į Bendruomenę įstojo 50 naujų 
narių.
Šiuo metu Vokietijoje veikia 16 VLB apylinkių. 
Bendruomenės darbui gaunama parama iš Bonnos. 
Mėginama į Bendruomenę įjungti naujai iš Lietuvos 
atvykusius tautiečius, kurių skaičius vis daugėja.
Vokietijoje veikia Lietuvių šalpos draugija “Labdara” 
Romuvos moterų klubas, VL Jaunimo sąjunga, 
Lietuvių kultūros institutas.
Gimnazijoje šiuo metu mokosi 87 mokiniai iš 
Vokietijos, Lietuvos, Kanados bei Brazilijos. Suteikus 
gimnazijai valstybines teises, sulaukta ir pirmųjų 
mokinių iš Hūttenfeldo miestelio vokiečių šeimų 
Spalio 14 d. gimnaziją aplankė Lietuvos kultūros 
ministras Arūnas Bėksta, susipažinti su gimnazijos 
kuratorija ir VLB valdybos nariais. Apžiūrėjo klases, 
bendrabutį, biblioteką.

Eilėraščiai vienišiems medžiams 
Česlavo Valdemaro Obcarsko 

ketvirtoji lyrikos knyga
Ši yra jau ketvirtoji Č.V.Obcarsko poezijos 

knygutė, išleista ir spausdinta “Utenos Indra’ 
spaustuvės, Utenoje.

Pirmosios dvi poezijos knygutės “Laikai neša 
žmones’ ir ‘Audrų išrauti medžiai’ buvo išleistos 
Anglijoje,~ o po Lietuvos atgimimo sekanti poezijos 
rinktinė “Šviesos vandenynas”, Lietuvoje.

Česlovas jau ilgą laiką gyvena Nottinghame. 
Jo poezija yra pilna vienišumo, gimtojo krašto 
nostalgijos, apdengtos pilkais ateities debesimis. 
Autorius bendradarbiadavo “Šaltinyje’, o dabar 
“Europos Lietuvyje” ir “Tėviškės žiburiuose”.

NOTT1NGHAMAS
Česlovas Valdemaras Obcarskas

Prie miesto vartų jau pavasaris, ir vėjas
Atklydęs iš toli, vis šaukia neramus.
Jis blaškos po laukus, keliauja per alėjas
Ir eidamas paglosto medžių pumpurus kvapnius.

Aš stoviu prie Nottingham© pilies varinių vartų 
Žiūrėdamas į tolumas skaidrias.
Čia joj lankausi jau ne pirmą kartą

~ Ir realybėje, ir sapne.
Lėtai į Šiaurės jūrą plaukia Trento upė.
Gelmėj jos atsispindi miesto bokštai ir dangus,
Ir baltos gulbės nardo vandeny, - :
Ir garbanoti gluosniai palaidais plaukais 
Lėtai linguoja upės pakrašty.
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Vokiškos žiniasklaidos pabiros
Kazys Baronas

Kristaus gimimo proga Vokietijos prezidentas 
Johannes Rau, pasakytoje kalboje atsiprašė prievarta į 
Vokietiją darbams atvežtus svetimšalius už jų 
vargingas ir sunkiai gyventas dienas Antrojo pasaulinio 
karo metu, pažeminimą tūkstančiams net paaukojus 
gyvybes. Pasipylė atviri laiškai redakcijoms. Įvairios 
nuomonės, įvairūs pasisakymai. Tačiau jaunos kartos 
atstovų pasisakymai beveik visi vienodi. Sutrumpintai 
duodu tokį laišką: “visų dalyvių (dalyvavusių ir 
vykdžiusių išvežimus) vardu prašau atleisti, 
neapkaltinant visos vokiečių tautos.”
Ar nereikėjo ir buv. Lietuvos prez. A. Brazauskui (ir 
kitiems aukštiems Lietuvos pareigūnams) Izraelio 
knesete panašiai atsiprašyti už Lietuvos žydų 
tautžudystę?
AAAAAAAAA****1*** AAA* A* AAA AAAAAAAAAA***

Lietuvių kilmės žurnalistai vokiškoje žiniasklaidoje: 
Reuterio agentūros atstovė Grozny mieste Marija 
Eismont (-ienė, -taitė), Vokietijos televizijos ARD 
kanalo Udo Leliškis, o Jūratė Baronaitė nuo sausio 
mėn.1 d. jaunų šeimų - moterų “Elle-Bistro” Mūnchene 
leidžiamame žurnale eina vienos dalies redaktorės 
pareigas, Mūncheno “Sūddeutsche Zeitung’ 
bendradarbė yra K. Kahlwait (Kalvaitytė, -ienė)

Statistiniai daviniai parodė, kad kas trečia Vokietijos 
šeima turi tris televizijos aparatus, 30 proc. turi du 
aparatus, o vienas yra 96 proc. namų.. -
Vieną automašiną turi 74 proc., tačiau tvirčiausiai 
laikosi telefonai. Juos turi 98 proc. namą faksus - 15 
proc., kas antrame name yra kompiuteris.
Kiek kukliau atrodo vonios kambario ir virtuvės įranga: 
tik kas antras namas turi indų plovimo mašiną banginę 
krosnelę (microwave), o baltinių džiovintuvai yra tik kas 
trečiame name.
Vokietijoje gyvena daugiau nei 80 milijonų gyventojų - 
5 mln. svetimšalią iš kurių didžiausia dalis, daugiau 
negu 3 mln., Turkijos piliečių. Jų tarpe beveik 500 
tūkst. kurdą kurie nesugyvena su turkais, kovodami už 
savo krašto nepriklausomybės atstatymą. Apie jų 
politinį ar kultūrinį gyvenimą randame tik trumpas 
žinutes. Tik protestų ar demonstracijų dienomis 
spausdinamos didelės nuotraukos, rodomi filmai. 
Negalima pamiršti šių dviejų tautų (kurdų ir turkų) 
įsijungimą į kriminalinį Vokietijos gyvenimą. Kartu su 
Kosovo albanais daug šių tautų žmonių yra 
pagrindiniai heroino ir kokaino spekuliantai.
Beja, Vokietijoje yra 4 mln. beraščių.

Didžiosios Britanijos pilietė Meleta Norwood daugiau 
nei 40 metų šnipinėjo Sovietų Sąjungai, parduodama 
KGB tarnybai apsiginklavimo paslaptis, bet byla jai 
nebus keliama, nes ji jau sulaukė 87 metus. Vokiečių 
spauda rašė, kad jos tėvas prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
atvyko į Britaniją iš Lietuvos.
Vokietijos antro televizijos kanalo politinių žinių 
komentatorius Niemietz paskutines vakarines žinias 
baigė tokiais žodžiais: “pasaulis nepasikeis, keisis tik 
metų skaičiai’.

“Ruhrword” Esseno vyskupijos laikraštis rašė, kad visą 
savaitę Esseno pramonės mieste viešėjo šešios “Actio 
catholica patria” Kauno atstovės, globojamos vietos 
jaunų katalikų s-gos narių.
Vokiečiai su lietuvaitėm nagrinėjo senelių priežiūrą 
mitybos prie parapijos ir kitus klausimus.
Daug valandų praleista maldose prie Auksinės 
Madonos statulos Esseno katedroje, prašant paramos 
kilniam darbui.
Šiaurės Europos krepšinio lyga
Vokietijos sporto spauda pranešė, kad įsteigta Šiaurės 
Europos vyrų krepšinio lyga (Northern European 
Basketball League), kartu pavadindama ją pilną 
nuotykių lygą Jai priklauso trys Lietuvos klubai, po du 
Suomijos, Švedijos, Latvijos ir po vieną Estijos, 
Rusijos, Danijos, Vokietijos ir Ukrainos.
Vokietijos penketuko, Frankfurto “Skyliners’ treneris 
S.Koch labai pesimistiškai žiūri į naują lygą bet iš kitos 
pusės džiaugiasi, kad klubui teks gana daug 
rungtyniauti, nes Frankfurtas žaidžia Vokietijos 
pirmenybėse, “Saporta” taurės žaidynėse ir dabar šios 
naujos lygos pirmenybėse. Klubui žaidžiant NEBL 
niekas nekainuos: jokio įstojimo mokesčio, jokių 
kelionių išlaidų. Viską apmokės Baltijos ir 
Skandinavijos valstybių televizijos.
NEBL pirm. Šarūnas Marčiulionis Vokietijos spaudos 
atstovui pasakė, jog klubai turi atsimokėti kelionę tik 
nuo namų iki oro uosto, taigi tik kelionę autobusu. 
Vokiečių spauda mūsiškį pavadino tos lygos tėvu. Jis 
žaidimui sugalvojo naują trijų spalvų kamuolį, žaidimo 
laikas keturi ketvirčiai po 10 min., puolant kamuolį į 
krepšį reikia įmesti iki 24 sek. Viskas primena NBA 
(amerikiečių) lygą
Š.Marčiulionis žaidė “Seattle Supersonics* rašė 
vokiečių spauda, tad Europai jis taip pat nori parodyti 
amerikietiško krepšinio meną. Jo nuomone, ilgas 
krepšininkų streikas Amerikoje bei pasitraukimas iš 
aikštės M. Jordano, daug pakenkė amerikietiškam 
krepšiniui. Daugelis amerikiečių Europos lygoje mato 
krepšinio plėtotę.
Nežinau, kokiais šaltiniais korespondentas remiasi 
teigdamas, kad tarp Šarūno ir amerikiečio Davyd’o 
Štem’o įvyko jau keli pasitarimai. Jaučiama, jog NBA 
akys jau yra nukreiptos į Europą.
Vokiečių nuomone, NEBL gali būti NBA partneriu. 
Tačiau S.Marčiulionis žiūri dar toliau: ši Europos lyga 
atidaro žaidėjų rinką Visiems Vokietijos klubams bus 
atidarytos durys pasirinkti į savo klubus lietuvius, 
latvius, rusus, taigi ne Europos Sąjungos žaidėjus. 
Frankfurto klubo treineris jau padarė pirmus žingsnius 
užmesdamas tinklą į Lietuvą.
Vokiečių spaudos nuomone, tik du klubai dominuos 
šioje krepšinio lygoje: Kauno “Žalgiris’ ir Maskvos 
CSKA. Ar tokia dviejų klubų persvara pritrauks daug 
žiūrovų-jau kitas klausimas, nes žaidžiant “Saportos” 
taurės rungtines tarp Helsinkio ir Frankfurto salėje 
tebuvo vos 340 žiūrovų. To ir bijo Šarūnas 
Marčiulionis, nes populiariausi, geriausi klubai ir 
žaidėjai randasi ne šiaurinėje, bet pietinėje Europoje - 
Atėnuose, Bolonijoje, Barcelonoje, Madride.
Ateitis parodys, ar NEBL gyvuos, ar jai teks skelbti 
bankrotą.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Didž. Gerb.
1. Sveikinam visus ir visas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vardu pradėjusius darbingus 2000-sius 

metus Jūsų gyvenamuose kraštuose. Dėkojame visiems už Jūsų nuolatinį darbą lietuviams, Bendruomenei ir 
Lietuvai. Dėkojam visiems už Kalėdų ir Naujų metų sveikinimus PLB Valdybai.

2. Praėjusiais metais pradėjome švęsti Lietuviu Chartos ir Pasaulio Lietuvių bendruomenės 50-ties metų sukaktį 
bendrame PLB Valdybos ir kraštų Lietuvių bendruomenių bei Jaunimo Sąjungų pirmininkų suvažiavime 1999 
liepos 15-17 dienomis Vasario 16 gimnazijos patalpose, Romuvoje, Hūttenfeld, Vokietijoje, kuris labai gerai 
pavyko ir apie kurį tikriausiai skaitėte “Pasaulio lietuvio” puslapiuose. Prašom kraštų Bendruomenių tą sukaktį 
toliau švęsti bei atitinkamai paminėti savo kraštuose iki sekančio PLB X-jo Seimo, kuris prasidės rugpjūčio 16 
dieną Lietuvoje.

3. Kaip jau paskelbta minėtame praėjusių metų LB ir LJS pirmininkų suvažiavime Vokietijoje ir pakartotinai rašyta 
"Pasaulio lietuvyje”. PASAULIO LIETUVIŲ DEŠIMTASIS SEIMAS šaukiamas šių 2000 metų rugpjūčio 
menesio 16-20 dienomis Vilniuje, Lietuvoje.

Pagal PLB Konstituciją PLB Seimas yra vyriausias PLB organas, jis taria visus PLB reikalus: priima ir keičia PLB 
Konstituciją remia Nepriklausomą Lietuvos valstybę ir jos demokratiškai išrinktas vadovybes, sprendžia 
bendruosius reikalus ir aptaria ryšius tarp atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių renka PLB Valdybą Kontrolės 
komisiją ir Garbės teismą ieško būdų lietuvybei išlaikyti, derina lietuvių kultūrinę veiklą ir švietimo darbą priima 
PLB Valdybos apyskaitą Kontrolės komisijos aktą ir išklauso Garbės teismo pranešimą svarsto PLB Seimo narių 
PLB Valdybos ir kraštų LB valdybų siūlymus.
Pagal PLB konstituciją PLB Valdyba nustatė PLB X-jo Seimo narių skaičių - 147. Prie šio bendralaiškio yra 
pridėtas PLB Seimo narių paskistymas pagal kraštus.
4. PLB Valdyba pakartotinai prašo visų kraštų Lietuvių Bendruomenių valdybų iki 2000 m. vasario 16 d. pranešti
PLB Valdybai išrinktų atstovų vardus, pavardes ir adresus, kad būtų galima jiems iš anksto pasiųsti reikalingą 
informaciją apie Seimą. ;
5. PLB Valdyba pakartotinai prašo ir laukia pasiūlymų nuomonių patarimų ir klausimų PLB X-jo Seimo programai 
ir svarstymui. Viską siųskite PLB Valdybai arba PLB Atstovybei šiais adresais:

PLB Valdyba — Lithuanian World Community,
1107 Pinewood Drive NW,
Grand Rapids Ml 49544-7696 USA,
telefonas 616-791-7333, faksas 616-791-7888,
elekrononis paštas: PLBValdyba@aol.com arba
kamantas@aol. com

PLB Atstovybė, Lietuvos Respublikos Seimas III rūmai 215 k., Gedimino prospektas 53, Vilnius 2026, 
Lietuva-Lithuanią telefonas 370-2-61-34-41, faksas 370-2-22-68-96
elektrononis paštas: plbav@lrs.lt
6. PLB Valdyba padidėjo viena nauja bendradarbe - PLB Valdyboje kultūros reikalais dabar rūpinasi JAV 
lietuvių visuomenininke ir bendruomenininkė Laima Žliobienė. Plačiau apie ją prašom pasiskaityti "Pasaulio 
lietuvio” 1999 m. gruodžio mėnesio numeryje.
7. Pakartotinai prašom visų kraštų Bendruomenes ir Jaunimo Sąjungas tęsti ir sustiprinti veiklą per gyvenamų 
kraštų vyriausybes, parlamentus ir politikus padėti Lietuvai siekti narystės Europos Sąjungoje ir Šiaurės 
Atlanto arba NATO organizacijoje.
8. Visi gaunate “Pasaulio lietuvį”. Kai kurie esate už jį atsilyginę ir savo auka PL parėmę. Kai kuriems, ypač 
sunkiau ekonomiškai gyvenančiuose kraštuose, siuntėm ir siusime PL veltui. Kai kurie, dar nesusimokėję, galite 
patys susimokėti ir su auka paremti “Pasaulio lietuvio’ leidimą Tačiau visi galite siųsti “Pasaulio lietuviui” žinių 
straipsnių ir nuotraukų iš Jūsų kraštų gyvenimo ir veiklos. Todėl prašom visus siųsti žinias ir nuotraukas PL 
redakcijai, o pajėgiančius užsimokėti - Jūsų prenumeratas ir aukas PL administratorei Laimai Zavistauskienei:
PASAULIO LIETUVIS, 14911 127th Street Lemont IL 60439, USA, telefonas 630-257-8217, faksas 630-257- 
5216, elekroninis paštas: plblemonte@aol.com arba plietuvis@aol.com
9. Kviečiame visus atsidaryti ir skaityti PLB puslapius Internete: www.pasauliolb.org ir www.lrs.lt/plb/

Vytautas Kamantas 
■

PLB Valdybos pirmininkas

Didžiąją Britaniją PLB 10-ame Seime gali atstovauti penki atstovai: 
DBLS pirmininkas, DBLJS pirmininkas ir trys rinkti atstovai.
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Londono šv.Kazimiero parapijos 
žinios
Adventinis atsinaujinimas
Ketvirtasis advento sekmadienis, gruodžio 19 dieną 
buvo skirtas Londono lietuviškos šv.Kazimiero 
parapijos dvasiniam atsinaujinimui.

Atsinaujinimą pravedė svečiai kunigai, Sigitas 
Žilys, baigęs šv. Kryžiaus universitetą Romoje ir 
Antanas Lapė, baigęs Telšių kunigų seminariją metus 
dirbęs Telšių vyskupijos kancleriu. Telšių vyskupo 
Antano Vaičiaus buvo išsiųstas tolimesnėms 
studijoms.

Abu kunigai šiuo metu tęsia studijas Vašingtono 
(JAV) katalikiškame universitete. Vašingtonas neturi 
savo lietuvio kunigo, tai jie aptarnauja Vašingtono 
Iietuvišką4<atalikišką bendruomenę.

Būdami mokslo draugai su Londono lietuvių 
parapijos klebonu kun. Petru Tverijonu, atvyko jam 
patalkinti kalėdmečiu, pravesdami adventinį 
atsinaujinimą kuris prasidėjo 9 vai. pamaldomis ir 
tęsėsi 11 vai. ir 16 vai. pamaldomis. Po jų jie pravedė 
bendrus pokalbius su dalyvaujančiais maldininkais.

Tos dienos (16 valandos) jaunimo pamaldos buvo 
iškilmingiausios, kada pats kunigas giedojo pamaldų 
metu visai kitokias giesmes.

Po jų vyko diskusijos - pasikalbėjimas su 
svečiais, kuris užtruko daugiau nei porą valandų 
Visose pamaldose gausiai dalyvavo londoniečiai.

Tiesiai ir šviesiai galima sakyti, kad londoniečiai 
jau seniai beturėjo tokį dvasinį atsinaujinimą.

Kalėdų Bernelių šv.Mišios
Jau antri metai kaip šv.Kazimiero šventovėje Bernelių 
šv.Mišios yra atnašaujamos ne vidurnaktį, bet atkeltos 
į 22 vai., dėl patogumo žmonėms sugrįžti namo 
Londono transportu.

Artėjant 22 vai. šv.Kazimiero 
šventovė užsipildė maldininkais, 
teko sunešti visas kėdes iš 
svetainės, daugumai teko stovėti, 
kur tik rado vietos. 
Kun.P.Tverijonas pakvietė visus 
vaikus ateiti prie altoriaus ir aplink 
altorių atsisėsti ant grindų kad 
tėveliai turėtų daugiau vietos.

Šventovė atrodė iškilmingai. 
Mažesnis jaunimas apie altorių o 
prie altoriaus didelė eglė puikavosi 
savo šviesomis, papuošta 
Londono sekmadieninės mokyklos 
mokinių padarytais papuošalais, 
šventovės sienos papuoštos 
mokinių paveikslais.

Kunigų eisena prie 
prakartėlės,; pasveikinti gimusį 
kūdikėlį, vos galėjo prasiskverbti 
pro maldininkus, stovinčius ant 
tako. Šventovę supo šios 
šventos nakties vakaro gludumą, o 
joje skambėjo maldų giesmių 
garsai, klebono sveikinimas savo 
parapijiečiams - viskas taip jauku, 
šeimyniška.

Po pamaldų lauke vieni kitus

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.

sveikino ir linkėjo kuo geriausio iki kitų Kalėdų.
Kitur matėsi kaip ašaros ritosi skruostais — pirmos 

Kalėdos toli nuo savo artimųjų savo brangios tėvynės 
Lietuvos...

Kalėdų diena
Šeštadienį, Kalėdų dieną gruodžio 25 d., šventovėje 
buvo 9 vai. ir 11 vai. pamaldos.

11 vai. pamaldose šventovę užpildė toliau 
Londono priemiesčiuose gyvenantys lietuviškos 
bendruomenės žmonės, kurie turi savo transportą nes 
Londono transportas neveikė.

Po pamaldų daugumas žmonių nustebo, kad 
svetainės baras uždarytas - na, čia negalima nei savo 
draugo pasveikinti su Kalėdomis ir išgerti karštos 
lietuviškos arbatos...

Kalėdų Antroji — “Senelio” diena
Antrą Kalėdų dieną gruodžio 26-tą sekmadienį, dar 
gerokai prieš 11 vai. pamaldas, šventovė užsipildė ne 
tik suaugusiais maldininkais, bet ir vaikais.

Prieš pat pamaldas į lietuvių parapijos centrą 
atbildėjo - atvažiavo Kalėdų “Senelis’ su pilnais 
maišais įvairių dovanų...

Per šv.Mišias Kalėdų “Senelis" jauniesiems 
jaunuoliams pasakė savo senelio pamokslą išdalino 
dovanas. Po pamaldų jaunasis jaunimėlis pasirodė 
“Seneliui" ką jie išmoko sekmadieninėje mokykloje, 
savo namuose.

Šventovė ir svetainė buvo pilnos tautiečių. 
Pasirodymui buvo pasirinkta The Ovai gatvė prieš 
šventovę. Jaunimėlis čia sakė eilėraščius, dainavo ir 
šoko. Tad gatvė pasidarė lyg šokių aikštė.

V. B.Gečai vadovavo su savo muzika - “Jurgeli, 
meistreli, mokyk savo vaikus."

Girnikų Ansulis

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice
Min. stay Saturday night/Max stay 1 month.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Satnight or 3 nights/Max stay 3 mths
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 
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00

£219.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

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
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Kronika
Aukos spaudai
J.Babilius £20,00
H.Vaicekauskas (Mrs) £20,00
L.Ašmega £10,00
P. Poviliūnas £10,00
V. Andriulis £10,00
Z.SIedziauskas £10,00
A.Džiuvė £10,00
P. Urbonas £10,00
K Kamarauskas £10,00
J.Kandelis £5,00
L.Songaila £5,00
V. Gruzdys £5,00 i
J.Rimdžius £5,00
P.Zukas , £5,00
Aukotojams administracija nuoširdžiai 
dėkoja.
Aukos Britų-Lietuvių Vaikų 
Fondui
L.Ašmėga £10,00
V. Andriulis £10,00
Fondo vadovybė už aukas reiškia 
gilią padėką.

NOTTINGHAMAS
Vasario 16 minėjimas
Š.m. vasario mėn.19 d.,15 vai., Lat
vių klube, 1 Standhill Road, Cartton, 
įvyks iškilmingas Vasario 16 ir Kovo 
11 minėjimas, žuvusiųjų partizanų ir 
laisvės kovotojų atminimo pagerbi
mas.

Prašome visus apylinkės lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti.

Židinio sekmadieninės lituanistinės 
mokyklos programa.
Po programos arbatėlė ir užkandžiai.

Skyriaus valdyba 
BRADFORDAS
Klubo narių susirinkimas
Vasario 13 d., 2 vai. p.p. “Vyties" 
klubo valdyba šaukia metinį narių 
susirinkimą.

Valdyba ir Revizijos komisija 
padarys pranešimus. Bus renkama 
nauja valdyba ir Revizijos komisija 
2000 metams. Bus nagrinėjami klubo 
reikalai ir jo ateitis.

Visus klubo narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Klubo valdyba
Tolimesni renginiai Bradforde:
Kovo 5 d. Vasario 16 minėjimas po 
pamaldų

Kovo 19d., 1 vai.p.p. Metinis DBLS 
skyriaus narių susirinkimas.
SODYBA
Hampshire skyriaus narių metinis 
susirinkimas
Š.m. vasario mėn. 26 d., šeštadienį, 
2.30 vai. p. p, Sodybos patalpose 
įvyks Hampshire skyriaus narių 
susirinkimas.

Valdyba ir Revizijos komisija 
padarys pranešimus. Diskusijos ei
namais reikalai. Bus renkama 
valdyba ir Revizijos komisija.

Skyriaus narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba
Sodo skyriaus susirinkimas
Mūsų Sodo skyriaus sausio 22 dieną 
įvykęs susirinkimas praėjo nors ir ne 
visai vaisingai, bet vis tiek gana 
triukšmingai, juokingai ir vargingai.

Narių susirinko ne per dau
giausiai, bet tuščios vietos buvo 
greit užpildytos LNB direktorių ku
rie irgi praleido tą dieną Sodyboje 
Britanijos lietuvių visuomenės rei
kalais.

Per tris valandas skėčiario- 
damiesi rankomis ir žodžiais kalti
nome ir šmeižėme LNB direktorius 
dėl ko jie pardavė Lietuvių namus 
Londone ir kito namo vis dar nenu
pirko. Direktoriai taip pat žodžiais ir 
skėčiariodami rankas gynėsi, nors 
ir neturėjo ūpo.

Visi turėjome garbės kalbėti, 
nors ir ne po vieną, bet maždaug 
trys ar keturi žmonės iš karto. Gal
būt nenorėjome viens kito girdėti ar 
suprasti. Čia Sakalas pasiūlė, kad 
Britanijos Lietuvių centras būtų per
keltas į Sodybą o pinigai, gauti už 
parduotą namą Londone, būtų 
išleisti pagerinti ir sutvarkyti So
dybą. Tačiau tai buvo atmesta.

Užbaigai, nors ir pamiršome 
sugiedoti Tautos Himną ir pri
trūkome laiko aptarti skyriaus rei
kalus, bet vis tiek nutarėme susi
rinki vasario 26 dieną kad plačiau 
padiskutuotume apie Lietuvių Na
mus Londone ir užbaigti tą dieną su 
pramoga ir Disco.

Su pagarba Robertas Sakalas

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 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
16.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 8 vai ryte.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 48, 55, 253,D6. 
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.
Bradforde vasario 6 d., 12.30 
vai. ■ 

MIRĖ BRIGITA BATAKIENĖ
Gruodžio 23 d. su šiuo pasauliu at
siskyrė Brigita Batakienė. Gimė 
Uriingsford, Tilltemy, Airijoje.

Dar būdama jaunuolė atvažiavo į 
Londoną. Čia susipažino su Pranu 
Batakių, sumainė žiedus ir kartu su 
juo išgyveno 43 metus.

Brigita labai jautriai išgyveno tik 
prieš kelis mėnesius mirusio vyro 
mirtį, o dabar pati nuėjo pas jį.

Abu jie dirbo, turėjo namelį 
Northolt’e, Greeford’e ir neblogai 
gyveno. Vyras priklausė DBLS Lon
dono Centriniam skyriui ir buvo jo 
valdyboje. Jie gerai sugyveno ir 
draugaudavo su lietuviais. Lanky
davo šv. Kazimiero bažnyčią ir lietu
viškus suėjimus.

Turėdami nuosavą susisiekimo 
priemonę apsilankydavo ir Sodyboje.

Pamaldos buvo Greenford’e sausio 
11d. Velionė palaidota šalia vyro.

Ilsėkis ramiai, brangioji Brigita.
Draugai, kurie Tave pažinojo, 

neužmirš Tavęs.
Adelė
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