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Žengiant pirmyn į "Trust”
Šiuo pavadinimu parašytame per visą “E. L.” nr.2 puslapį
rašinyje, pilna visokio balasto, kuris nieko bendra neturi
su “Trust” sukūrimu.
Pirmiausia ir būtinai reikalinga pagrindinai pertvarkyti
dabar naudojamus “Memorandum and Articles of Asso
ciation of Lithuanian Association in Great Britain Limi
ted”, kurie nebuvo gerai parengti, o dabar, galima sa
kyti, visai atgyvenę.
Naujuosiuose įstatuose turi būti labai aiškūs ir infor
matyvūs nuostatai narių priėmimui. Kiekvienas narys
turėtų susimokėti savo skyriui nario mokestį kiekvienų
metų pradžioje (1.1 - 15.2), o skyriai turi turėti savo
narių sutvarkytą kartoteką kiekvienais metais iki vasario
15 d.
□.Britanijos lietuviai, sudarantys bendruomenę, yra vie
nas nedalomas lietuviškas junginys. D. Britanijos Lietu
vių Sąjunga nėra absoliuti bendruomenės sąvoką. Gana
svajoti apie kažin kokias dvigubas, pirmos ir antros
klasės narystes. Visi lietuviai prieš Dievą lygūs!
Centro valdybos direktorių rinkimai:
Šio modernaus amžiaus gyvenime reikalinga būtinai
prieiti prie tikros demokratinės tvarkos. Rinkimai vykdomi, kiekvienas DBLS narys turi teisę balsuoti, kelti
kandidatus į Centro valdybą Revizijos komisiją. Centro
valdyba kiekvienais metais sudarytų rinkimų komisiją
sakysime, iš 5 asmeną kurių pareiga rengti rinkimus.
Rinkimų komisija atsispausdintų balsavimo lapus į
Centro valdybą Revizijos komisiją. Tokiu pat

būdu turi būti renkami patikėtiniai. Žinoma, kaip per
kiekvienus rinkimus, įvyksta “sukčiavimų", todėl
balsavimo lapas turėtų atitinkamus ženklus.
Šitokio balsavimo būdu yra įtraukiamas kiekvienas
DBLS narys įjos veiklą. Jis pasijus, kad yra tikroji dalelė
tos organizacijos.
“Trust” ir jo patikėtiniai:
DBLS gyvenime jau prieš kiek laiko buvo parengtas
“Trust” ir net išrinkti jo patikėtiniai, kad apsaugotų DBLS
akcijas, kuriomis dalis ano meto veikėjų bandė
pasinaudoti, kad būtų išrinkti į Centro valdybą. Tokia
tendencija pasikartojo pastaraisiais metais.
Akcijų surinkimas po DBLS sparnu to meto veikėjams
nebuvo turto apsaugojimas, mažiau ar daugiau jos buvo
reikalingos seniesiems veikėjams save ilgus rietus
išlaikyti DBLS valdybose. Todėl jie taip nuoširdžiai jas
rinko, net važinėdami po JAV ir Kanadą.
Jeigu tas tuomet sukurtas “Trust” nebūtų buvęs
sunaikintas tą kuriems buvo užkirstas kelias daryti taip,
kaip jiems patinka, šiandien, galima sakyti, mes
nebūtume šioje žiaurioje padėtyje. Tikriausiai Ladbroke
Gardens namai būtų mūsų rankose.
“Trust” šiandieniniame gyvenime yra būtinas dalykas
įvairiose organizacijose. D. Britanijoje turime lietuviškus
“Trust”: “Tėvų marijonų kongregacijose”, “Britų-Lietuvių
Pagalbos Fonde Vaikams Lietuvoje”. Ten kur yra turtas,
ten reikalingas “Trust”.

/tąsa 4 psl./

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 82-osios sukakties

paminėjimas ir koncertas
įvyks sekmadienį, vasario 20 dieną.
Paminėjimas prasidės iškilmingomis pamaldomis už Lietuvą 11 vai. šv.Kazimiero
lietuvių 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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Sulaikytas Lietuvos lėktu
vas
Vasario 1 d. Londono Heathrow
oro uoste sulaikytas “Lietuvos
avialinijų” lėktuvas “Boeing 737”.
Lėktuvas buvo sulaikytas Europos
skrydžių kontrolės organizacijos
prašymu dėl per didelio LAL
įsiskolinimo už teikiamus oro
navigacijos patarnavimus.
Didžiosios Britanijos Civilinės
aviacijos administracijos atstovas
spaudai Cris Mason teigė, kad
prieš kelias savaites LAL buvo
įspėta dėl galimybės sulaikyti
lėktuvą kaipo įkaitą jei nebus
atsiskaityta.
Vėliau paaiškėjo, kad “Lietuvos
avialinija” yra įsiskolinusi Europos
skrydžių kontrolės organizacijai
apie 560,000 euro. Vasario 2 d. į
Briuselį.
kur
yra
įsikūrusi
“Eurocontrol” būstinė, išskubėjo
LAL
generalinio
direktoriaus
pavaduotojas
Romualdas
Gėgžnas išvengti šio skandalo,'
tačiau jo vizitas nebuvo visai
sėkmingas. Jam tenai paaiškino, i
kad grąžinimo klausimą spręs
organizacijos vadovybė.
Tą
pačią
dienau
LAL
į
“Eurocontrol” sąskaitą pervedė
210,000 euro, bet dar pasiliko
skolinga 350 tūkstančių. Neaišku,
ar lėktuvą grąžins tik sumokėjus
visą skolą ar leis sumokėti vėliau.
Sąskaitą už lėktuvo saugojimą
Heathrow oro uoste, kuris stovi 3iame terminale,
taip pat teks
apmokėti, pareiškė BAA atstovė
spaudai Pasqual Jessel.

Lietuvoje apiplėšta Japo
nijos diplomatė
Japonijos ambasados dar
buotoja Michiko Asanuma buvo
apiplėšta Vilniuje vasario 3 d. prie
pat savo namų, Stiklių gatvėje,
Vilniaus
senamiestyje.
Vėlai
vakare, apie vidurnaktį, grįžtančią
M.Asanumą užpuolė šviesiaplau
kis jaunuolis, kumščiu droždamas
jai į gaivą ir bandydamas atimti jos
rankinuką Jai iš karto nepaleidus,
dar drožė kelis kartus, kol moteris
neišlaikė ir paleido. Jaunuolis,
išplėšęs rankinuką su keliais
bendrininkais tuojau paspruko.
Diplomatė savo nuostolius
įvertino 1600Lt. Užpuolikai dar
nesurasti.
Tai jau antras Japonijos
diplomato apiplėšimas Vilniuje.
1997 metais senamiestyje buvo
užpultas ir sumuštas Japonijos

ambasados antrasis sekretorius
Shidetoshi Kamijimas. Tuoj pat
suimti užpuolikai teisinosi esą
buvę labai sujaudinti dėl Lietuvos
futbolo
rinktinės
tą
dieną
pralaimėjimo.

Gripas tebeplinta
Gripas vis
kiečiau spaudžia
šiaurinę ir vidurinę Lietuvos dalį.
Gripo epidemija jau paskelbta dar
keturiuose rajonuose: Jonavos,
Ignalinos, Kėdainių ir Jurbarko.
Jurbarke sergančių gripu ir
kitomis kvėpavimo takų ligomis jau
tenka 103 sergantieji 10 tūkstančių
žmonių
Ignalinos rajone - 100.5, o
Kėdainiuose ir Jonavoje aukštas 117.
Epidemija yra skelbiama kai iš
10,000 žmonių suserga 100.
Stipriau
laikosi
vakarinė
Lietuvos dalis. Klaipėdoje serga tik
69 gyventojai dešimčiai tūkstančių
žmonių.
Liga
yra
labai
pavojinga senesnio amžiaus ir
kvėpavimo
takų
ligomis
sergantiems žmonėms.

Kaltinamas Lazdijų pasie
nio policijos vadas
Į generalinį prokurorą Kazį
Pėdnyčią
kreipėsi
Seimo
kontrolierių įstaiga dėl bylos
iškėlimo Lazdijų pasienio policijos
rinktinės vadui Albinui Žymančiui.
Generaliniam
prokurorui
perduota medžiaga apie nuslėptus
sienos
peržengimus
Lazdijų
pasienio policijos saugomame
Lazdijų ruože.
Ruožo
policijos
vadas
kaltinamas nelegalių imigrantų
gabenimu per Lietuvos-Lenkijos
sieną šių pažeidimų ignoravimu ir
kaltų pareigūnų slėpimu.
Taip pat buvo išaiškinta, kad
Lazdijų
operatyvinio
skyriaus
vyresnysis specialistas Kęstutis
Gudaitis
pasienio
ruože
neišaiškinęs
ir
neorganizavęs
nelegalių imigrantų, perėjusių į
Lenkiją paieškos ir Pasienio
policijos departamento vyriausio
komisaro Algimanto Songailos
įsakymu
buvo
perkeltas
į
aukštesnes pareigas.

Naujas JAV ambasadorius
Lietuvai
Baltieji rūmai pranešė, jog JAV
prezidentas Bill Clinton pareiškė
ketinąs
paskirti
JAV

ambasadorium į Lietuvą diplomatą
John Tefft’ą.
J.Tefft’as savo diplomatinę
karjerą pradėjo 1972 m. Virginijos
valstijoje. Po to jo karjera prasidėjo
diplomatinėje tarnyboje užsienyje:
Jeruzalėje, Romoje, Budapešte ir
Maskvoje.
Dar tarnaudamas Maskvoje,
Sovietų laikais, J.Tefft’as lankėsi
Vilniuje ir pamilo jo architektūrą.
Dabar turės progos ją geriau
apžiūrėti ir pamėgti.
Jo paskyrimas priklauso ne
vien nuo prezidento oficialaus
pasiūlymo. Šis pasiūlymas turi būti
priimtas Senato.
Jis jau bus ketvirtas JAV
ambasadorius
Lietuvoje
nuo
nepriklausomybės
atgavimo.
Dabartinis
JAV
ambasadorius
Vilniuje dirba jau trečius metus.
“Pakaruoklio viltis” - tokiu
pavadinimu straipsnį atspausdino
“Gairės” Nr.2. Tai šio leidinio
redaktoriaus
P.Masilionio
nagrinėjimas, skirtas artėjantiems
rinkimams bei konservatorių viltims
juos laimėti. Tačiau pralaimėjimo
atvejui,
straipsnio
autoriaus
teigimu, “šiuo metu konservatoriai
Andriaus Kubiliaus Vyriausybės
rankomis jau planingai vykdo
tautos skurdinimo politiką”. Pasak
jo, “Gausiai finansuojama Lietuvos
armija
jau
dabar
intensyviai
ruošiama socialiniams neramu
mams malšinti”.
“Respublikoje” rašoma, kad
Premjeras A. Kubilius susirūpinęs
buvusio ūkio ministro Eugenijaus
Maldeikio vaidmeniu “Mažeikių
naftos” ir LUKoil (rusų kompanijos)
derybose dėl naftos tiekimo.
Tačiau pagal Liberalų spaudos
tarnybos pranešimą E.Maldeikis
neturi jokių ryšių su LUKoil ir
pabrėžiama, kad naftos tiekimas
pasidarė nestabilus po to, kai
naftos perdirbimo įmonė atiteko
“Williams”.
“Lietuvos aide” pateiktoje
korespondencijoje
“Grietinėlės
darbo užmokestis šimtus kartų
didesnis už smulkmės” rašoma,
kad
Vyriausybė
šią savaitę
nusprendė
nustatyti
vienodą
valstybės
tarnautoją
politikų,
prokurorų
ir
teisėjų
darbo
apmokėjimo tvarką. Teisėjų atly
ginimų dydis nuspręsta mažinti po
10 procentų kas puse metų, o
“smulkmės" atstovų ta pačia tvarka
kas puse metų didinti 10 proc.
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Kazys Baronas
“Po vasaros atostogų lietuvių gimnazija atidarys duris ir
vokiečių mokiniams, ir jos ateitis yra užtikrinta” - spaudai
pareiškė direkt. A.Šmitas. Artimo miesto Mannheim
laikraštis “Mannheimer Morgen” vasario 5 d. plačiame
straipsnyje aprašė lietuvių gimnazijos įsteigimo Vokietijoje
priežastis.

Vyriausybė kiekvienais metais skirdavo 1.5 mln. markių
paramą tačiau, atkūrus nepriklausomą Lietuvą finansinė
parama buvo nutraukta. Gimnazijai atsirado gyvavimo
pavojus. Dabar, pripažinus gimnazijai valstybines teises,
parama yra užtikrinta, nes Hessen’o krašto vyriausybė
(sostinė Wiesbaden) skirs 500 tūkst. markių paramą ir
tokią pat sumą duos Lietuvos vyriausybė. Be to, prie
^finansinės paramos prisidės Maic’o vyskupija, kartu
apmokėdama
etato mokytojo algą.

Deja, bendram gimnazijos biudžete trūks beveik 150
tūkst. markių. Gimnazijos direktorius tikisi šią sumą
padengti išeivijos lietuvių aukomis, palikimais, įmonių
įnašais. Taip pat, padidėjus mokinių skaičiui, didės ir
valstybės parama.

Gimnazijos direktorius yra tikras, kad mokinių skaičius
padidės, nes tėvai jau dabar telefonu teiraujasi dėstomų
dalykų klausimais. Šiuo metu gimnaziją lanko trys
vokiečių tautybės moksleiviai. Gimnaziją gali lankyti 160
mokinių. Mokiniai pirmąja privaloma kalba pasirenka
lietuvių arba rusų kalbą tačiau antroji privalomoji kalba
yra anglų arba prancūzų.
j.
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A.Šmitas užtikrino, kad gimnazija ir toliau laikysis
lietuviškų papročių, veiks tautinių šokių grupė, bus
sustiprintas orkestras, choras dainuos lietuviškas ir
vokiškas dainas.
“Stovime prieš naujus uždavinius”, - pasakė spaudos
atstovui A.Šmitas, - “tačiau į ateitį žiūrime optimistiškai”.
Vasario 5 d. vokiečiai galėjo apžiūrėti klases, valgyklą
salę, bendrabučius.

Tačiau iš pasikalbėjimo yra labai neaišku, kokia bus
dėstomoji kalba žemesnėse klasėse. Lietuvos mokiniai
nemoka vokiečių kalbos, Vokietijos “naujokai” nemoka
lietuvių. Tokiu atveju teks mokinius sodinti į dvi atskiras
klases, tuo pačiu padidinant mokytojų skaičių ir išlaidas.
Gimnazijos dirkt. A.Šmitui tuo klausimu reikėjo spaudoje
plačiau pasisakyti.

Politinė krizė Vokietijoje ir Austrijoje
Abi kaimyninės valstybės - Austrija ir Vokietija pergyvena
stiprią politinę krizę. Alpių kalnų valstybės sudarytoje
vyriausybėje matomi FPO partijos atstovai (Laisvoji
Austrijos Partija), užmetant jai fašistinį šešėlį, nes jos
pirm. J.Haider ne viena, kartą savo priešrinkiminėje
kampanijoje parodęs daug simpatijos SS veteranams,
koncentracijos stovyklas vadindamas darbo stovyklom,
taip pat mesdamas aiškų antisemitinį šešėlį.
Nepadėjo demonstracijos, pasiuntinių atšaukimas iš
sostinės, Europos Sąjungos grasinimai sankcijomis.
Vyriausybė prezidento prisaikdinta ir pradėjo darbą.
Pirmą kartą Austrijos istorijoje vicekanclerio vietą užėmė
moteris, FPO atstovė.
Išdidūs austrai ramiai žiūri į užsienio valstybių pastangas
ją izoliuoti iš politinio ir ekonominio gyvenimo, verčiant
juos vėl sudaryti “demokratinę” vyriausybę.

3 puslapis
Vokiečių laikraščių skaitytojai atviruose laiškuose ragina
žiemos sportų malonumus turėti ne Austrijoje, bet
artimoje Šveicarijoje (labai brangu!) ar Prancūzijoje. Bet
tai Sizyfo darbas, nes tai pavienių asmenų šauksmas.
Vokiečiai, ypač olandai vyko ir vyks vasaros ir žiemos
atostogų pas savo kaimynę.
Vokietijoje stiprią krizę pergyvena krikščionių-demokratų
partija (CDU - Christlich Demokratische Union), suradus
slaptas milijonines pinigų sumas Šveicarijos ir
Lichtenšteino bankų sąskaitose.
Iš kur tie pinigai “staiga” atsirado bankuose, kas juos
įnešė į partijos sąskaitas - taip ir liko neaišku, net ir po
pasikalbėjimo televizijoje su buvusiu CDU sąjungos pirm,
ir Vokietijos kancleriu Helmut Kohl.
Užklaustas televizijos komentatoriaus tų davėjų pavardžių
bei stambesnių įmonių pavadinimų (Siemens?), H.Kohl
trumpai atsakęs - jų niekuomet neišduosiu, nes esu
davęs garbės žodį ir jo nelaužysiu.
“Kietas” tas H.Kohl, kartais didelis cinikas, arogantas,
valdęs Vokietiją 16 metų, prijungęs rytinę jos dalį, su
buvusiu Prancūzijos prez. Mitterant’u Europos Sąjungos
kūrėjas. Be abejo, jis yra daug pasitarnavęs Vokietijai,
Europai, gal net pasauliui. Manding, ir toliau gyvena
savame pasaulyje, kuriame viskas yra tvarkoje,
nematydamas ir nepateisindamas jam daromų užmetimų.
Išskyrus kancl. K.Adenaueriio laikus, CDU partija
niekuomet nebuvo tokia stipri ir įtakinga, kaip H.Kohl
pirmininkavimo metais.
Iš kitos pusės, joks CDU politikas nepadarė tiek žalos
partijai, kiek padarė dabar H.Kohl. Partijos populiarumas
krito iki 33%. Jo užsispyrimas gali pakenkti vasario mėn.
27 d. Schlezwig’o-Holstein’o krašto rinkimuose. Paskutinė
apklausa parodė, jog už socialdemokratų partiją balsuos
45%, o už CDU tik 33-35%. Tuo pačiu, pajūrio kraštui ir
toliau vadovaus moteris Heide Šimonis, įveikdama
krikščionių demokratų atstovą buvusį krašto apsaugos
ministrą V.Ruche.
O gal “laimė” atsuks nugarą H.Šimonis? Juk ir Essen’o
krašte (sostinė Wiesbaden) pranašauta SPD partijos
pergalės, tuo tarpu visiškai netikėtai laimėjo krikščionių
demokratų (CDU) partija, turėdama parlamente dviejų
atstovų persvarą
Detmoldo ap. CDU pirm, pareigas eina Stepas Grigaitis Grigai
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Skautu kampelis
Š.m. vasario mėn. 26-27 dienomis skautai renkasi
Sodyboje žiemos sueigai. Ištvermingesnieji planuoja
miegoti lauke, po atviru dangum, “minkštesnieji” Sodybos
pastate.
Skautai vyčiai, vadovaujami naujo Rajono vado Vincent
O’Brien, su Brolijos atstovo Vlado Gedminto pagalba,
savaitgalį praleis padėdami Sodybos vadovybei patvarkyti
jau seniau nuvirtusius medžius.
Skautų tėvų komitetas taip pat susirinks Sodyboje
pasitarti ir išgirsti naujų minčių kovo mėnesyje rengiamai
Kaziuko mugei.
Aukos
?i ;
■".......... skautams
■ ■■ ■—■■■■
H. Vaineikis
£10,00
A. Philpott
£7,00
i,
Dėkojame aukotojams.
•
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Rajono vadija
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/atkelta iš pirmo psl./
DBLS “Trust” turėtų būti apgaubtas su LabdarosCharity skraiste, nes tuomet susidarytų DBLS narių
gerbūvio organizacija.
“Trust” turi būti įkūnytas galimai greičiau, kurio
pirmasis tikslas būtų turto ir finansų apsaugojimas, kad
įvairių laikų centro valdybos nesielgtų kaip joms
patinka su DBLS turtu. Nekilnojamo turto remontai
būtų vykdomi pirmoje vietoje, negu kokios tai
reprezentacijos, ar kas nors kita
Aš manau, kad DBLS Constitutional Committee su
advokatais privalo išgvildenti pačio “Trust” ir patikėtinių
pareigas, ryšius su DBLS vadovybėmis iki mažiausių
smulkmenų ir juos informuoti naujuosiuose DBLS
įstatatuose, kaip ypatingą įstatų dalį.
Tą visą įgyvendinus, DBLS taps registruota kaip narys
British Charity Commission, kuriai privalės kasmet
pateikti savo veiklos apyskaitas. Įgyvendinus “Trust”

Žalieji prieš poligonų plė
timą
Lietuvos žalieji protestuoja prieš
Klaipėdos poligono išplėtimą ir
Lietuvos miškų militarizavimą.
Žalieji pradeda ilgalaikę pro
testo akciją “Ne - Lietuvos miškų
militarizavimui” ir tęs ją kol kariš
kiai atsisakys ketinimų plėsti poli
gonus, - rašo “Respublika”.
Žaliųjų ir kariškių ginčas dėl
poligonų plotų tęsiasi jau nuo
pernykštės vasaros. Jų teigimu,
dabar valdomas poligonų teritori
jas, 6.5 tūkst. ha, kariškiai nori pa
didinti keturis kartus.
Pirmiausiai jie pradėjo kaltinti
Klaidėdos apskrities viršininką
Laisvūną Kavaliauską už jo pri
tarimą išplėsti Kairių poligoną ir
šios teritorijos perdavimą Krašto
apsaugos ministerijai, kaip pažei
dimą Teritorijos planavimo
įstatymų. Klaipėdos apskrities
viršininkas atmeta jų kaltinimus,
teigdamas, kad ji ir toliau liks
miškų urėdijos valdžioje.
Lietuvos žaliųjų judėjimas gra
sina, jog jei nepadės vietiniai pro
testai, jie inicijuos protesto akcijas
prie Lietuvos ambasadų Vakarų
šalyse ir NATO būstinės Briuselyje.
Tuo tarpu Krašto apsaugos
ministerijos atstovai teigia, jog jau
šiandien karių mokymo tikslams
kariškiai naudojasi 25,900 ha teri
torija. Lietuvos poligonai užima
4680 ha neapaugusios mišku
žemės ir 21,220 ha aplink ją esan
čių pelkių ir miškų. Pabrėžia,
kad Lietuvos kariai talkins urėdi
joms atsodinti miškus.
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DBLS Taryba turėtų išnykti iš DBLS gyvenimo ir įstatų.
Toliau žengiant pirmyn į “Trust” daug be reikalo
išliejama rašalo apie naujus ateivius, prieinant prie
tokių neigiamybių kaip antraklasio nario buvimas,
muštynės Sodyboje, "Britanijos lietuviai”.
Tad, mielieji komisijos nariai, prašome, nebandykite
supriešinti vienus su kitais (naujuosius su senaisiais).
Gana to “skaldyk ir valdyk” per paskutinius ketverius
metus.
DBLS įstatai keičiami, “Trust” steigiamas, nes po 50
metų viską reikalinga pertvarkyti ir apsaugoti DBLS ir
LNB turtą ateities laikams, nežiūrint kurios emigracijos
lietuviai bus DBLS nariai.
Skaitydami DBLS įstatus ir “Trust” steigimą kalbėkime
apie konkrečius dalykus, nevaikščiodami padebesiais.
Stasys Kasparas

Pasiutligė Imbarėje
Sausio 26 d. į Imbarės (Kretingos
rajone) gyventojo S.Bruzdeikio
sodybą atklydo lapė, kuri susipjovė
su šunimi. Šeimininkas ją nudobė.
Bet pasirodo ji sirgo pasiutlige, tai
visus, kurie puolė guosti aptkandžiotą šunelį, teko skiepyti, o Im
barės kaimas paskelbtas pasiut
ligės zona.
Sausio 4 d. imbariškės
A. Grigaitienės sodyboje šuo puolė
36 metų šeimininką kai šis bandė
pririšti jie prie būdos. Pasiutęs šuo
įkando jam į koją. Šuo naktį
būdavo paleidžiamas ir galėjo
užsikrėsti pasiutlige, susipjovęs su
lapėmis, kurių Imbarėje yra daug.
Visi, kurie lietėsi prie šunies buvo
įskiepyti.
Pernai Kretingos rajone
užregistruota tik keturi pasiutligės
atvejai, bet įvairūs pasiutlige ser
gantį gyvūnai apkandžiojo 124
rajono gyventojus ir 47 vaikus.
Dauguma nukentėjo nuo šunų
ir kačių kitus apkandžiojo lapės,
barsukai ir vieną net pelė.

Pašalpos Kretingos gyven
tojams
Šiuo metu beveik 1300 Kretingos
gyventojų gauna įvairias pašalpas.
Iš jų net 523 gauna socialines
pašalpas. Tokia pašalpa skiriama
šeimai, kai vieno asmens pajamos
per mėnesį nesiekia 135 litų.
Pernai rajono Savivaldybės
Globos ir rūpybos skyrius iš viso
priskaičiavo 5.7 mln. litų pašalpų
tačiau dėl lėšų trūkumo rajono biu
džete buvo išmokėta tik 5.1 mln
litų Tik šių metų pradžioje buvo
išmokėtos likusios pašalpos už
pernai lapkritį.
Iki sausio 26 d. nebuvo
išmokėta nė viena pašalpa už
gruodžio mėnesį. Per mėnesį vi
soms pašalpoms išmokėti reikia
454,000 litų tačiau iki sausio 26 d.
gauta tik 160,000 litai. Nors kori
doriuose vos tilpo nuvargę
žmonės, socialinės pašalpos
nebuvo išmokomos. Šios pašalpos
gavėjams tai yra tik vienintelis
pragyvenimo šaltinis. Kada bus
išmokėtos pašalpos, neaišku.

Malūnas Utenoje

“Dzūkiška veseilia”

Utenoje pradėjo veikti grūdams
malti malūnas.Čia sumontuoti
daniški įrengimai leis per valandą
sumalti 0.5 tonos kviečių ir 0.5 to
nos rugių. Viena iš “Utenos
malūnas” steigėjų buvo “Utenos
duona”, kuri ir bus pagrindinė miltų
vartotoja. Šiame malūne sumalti
miltai bus parduodami ir koperatyvui priklausančiose parduotu
vėse, teikiami ligonims ir vaikų
darželiams. Bus pradėtos sudaryti
grūdų supirkimo sutartys su žem
dirbiais. Čia dirba 10 žmonių.

Sausio pabaigoje Alytaus liaudies
kūrybos kolektyvas miesto teatro
mažoje salėje pastatė senoviškų
dzūkiškų papročių vestuves “Dūukiška veseilia”.
Tai pusantros valandos
trunkanti programa, kuri susidaro
iš trijų dalių “Užsakai”, Mergva
karis” ir Dzūkiška veseilia”. Joje
vaidina apie 40 dainininkų ir
šokėjų vadovaujamų Konstancijos
Čyvienės. Šis kolekt^as, nors dar
be vardo, jau pasirodė 12 kartų.
/iš Respublikos“/

5

5 puslapis

Europos Lietuvis Nr.4

LONDONAS
Britų-Lietuvių Vaikų Fondas
Neseniai
Britų-Lietuvių
Vaikų
Fondas gavo giliai sujaudinusią
žinią:
a.a.
Vaclovas
Paulauskas
(Mančesteris) testamentu paliko
Vaikų Fondui dalį savo palikimo. Iš
velionio advokato Fondui atėjo čekis
£7490.00 sumoje.
Tesidžiaugia
velionio
siela
amžinoje daugaus karalystėje.
Fondo sekretorė

Metinis susirinkimas
Londono Pirmo skyriaus metinis
susirinkimas įvyks sekmadienį, š.m.
kovo 12 d., 1 vai. po pietų
šv.Kazimiero parapijos svetainėje.
Bus
diskutuojami
skyriaus
reikalai, renkama skyriaus valdyba,
Revizijos komisija ir atstovas į Metinį
DBLS/ LNB suvažiavimą.
Visus narius prašome gausiai
dalyvauti.
Skyriaus valdyba

NOTTINGHAMAS
Skyriaus susirinkimas
Nottinghamo DBLS metinis narių
susirinkimas įvyks šeštadienį, š.m.
kovo
11’ dieną; Latvių klubo
patalpose 1 Standhill Road, Carlton
3 vai p.p.
Dienotvarkėje: skyriaus reikalai,
skyriaus
vaidybos,
revizijos
komisijos ir atstovų į Metinį
DBLS/LNB suvažiavimą rinkimai.
Visi nariai prašomi būtinai
dalyvauti.
Skyriaus valdyba
BIRMINGHAMAS
Skyriaus susirinkimaas
DBLS Birmingham© skyrius vasario
26 dieną, šeštadienį 12 vai.,
S.Jzerskio name, 177 Reservoir
Road, Erdington,
kviečia metinį
skyriaus narių susirinkimą.
Bus renkamas atstovas į metinį
DBLS ir LNB suvažiavimą ir kiti
skyriaus reikalai.
Kviečiame
visus
narius
atsilankyti.
Skyriaus valdyba

NESIMOKO: Dėl gripo epidemijos
vasario mėn. antrą savaitę laikinai
Vilniuje buvo uždarytos 6 mokyk
los.
Mazutas: pajūryje netoli Klaipėdos
uosto netikėtai aptikti dideli
sušalusio mazuto (alyvos) gabalai,
iš viso svėrę apie 120 kg.

Laiškas
Gerb. p. Redaktoriau,
Po Antro Pasaulinio karo daugu
mas mūsų lietuvių apsigyvenusių
D.Britanijoje, turėjome tik vieną
tikslą omenyje. Tai yra, kad su
Britanijos ir Amerikos pagalba
bolševikai
bus
perkalbėti ar
priversti išsikraustyti iš Baltijos
valstybių ir mes galėsime grįžti į
brangią tėvynę Lietuvą ir prisidėti
prie Jos atkūrimo.
Aišku, tas nepasisekė, nes,
pakol Lietuva atgavo laisvę,
daugumas iš mūsų šį pasaulį
apleido, o likučiai pasenome ir
mums jau pervėlu dainuoti:
Pirmyn, pirmyn, trimitai
šaukia,
Ženkim sparčiau tėvynė
laukia.
Dabar turime pasitenkinti su
mums tinkamesne giesme:
O, Karaliene visų šventųjų
Išgirsk meldimą žmonių
kaltųjų,
Neleisk mums degti karštoj
ugnyje,
Priimk mus į dangų, šventoji
_ \
Marija! Perskaitęs ponios Baronienės
laišką “BL balse" ir rimtai pagalvo
jęs, aš tai poniai pritariu, - kad
Britanijos lietuvių visuomenės tur
tą turime būtinai atiduoti Lietuvai.
Tuomet mes galėsime ramiai
užmerkti savo akis, žinodami, kad
mūsų miela Britanijos lietuviška
Sodyba nepaklius į kieno nors
šlykščias rankas, bet bus ir toliau
lankoma ir naudojama ne tik
Britanijos lietuvių jaunos kartos,
bet ir visos Lietuvos.
Su pagarba
Robertas Sakalas
R.Paksas palieka Prezidentūrą
Prezidento patarėjas ypatin
giems
reikalams
Rolandas
Paksas pareiškė ketinąs trauktis
iš Valdo Adamkaus komandos.
Apie tai R.Paksas pranešė,
kalbėdamas Niujorke veikiančio
Romo Kezio
radijo
laidoje
“Laisvės žiburys”.
Nuo vasario 2 iki 13
ekspremjeras liberalų lyderis
R.Paksas su žmona—lankėsi
Jungtinėse Valstijose.
Iš
prezidento
patarėjo
ypatingiesiems
pavedimams
posto jis ketina pasitraukti
vasario 19-ąją.

Lietuva į Europą po ketve
rtų metų
Lietuva yra pasiryžusi nuo
2004 metų sausio 1 dienos
būti
pasirengusi
prisiimti
narystės Europos Sąjungoje
įsipareigojimus.
2002
metais
Lietuva
stengsis baigti narystės de
rybas.
Šios datos bus nurodytos
Lietuvos derybų pradžios
pranešimo pagrindinių ele
mentų projekte, kuriam pir
madienį pritarė Vyriausybinė
Europos integracijos komisija
(VEIK).
Projektą VEIK posėdyje
pristatė derybų dėl narystės
ES
delegacijos
vadovas
užsienio reikalų ministras
Algirdas Saudargas.
Posėdžiui
pirmininkavo
VEIK vadovas
premjeras
Andrius Kubilius, pranešė
Vyriausybės spaudos taryba.
Praėjusį mėnesį buvo
spaudai pranešta, kad visoms
derybas
pradedančioms
šalims planuojama pasiūlyti
pradėti nuo penkių straipsnių
aprėpiančių bendrą užsienio
ir saugumo politiką mokslą ir
švietimą bei kultūrą.
Lietuvos
vyriausybės
derybininkas
Vygaudas
Ušackas tuomet sakė, kad
Lietuva
mano
esanti
pasiruošusi pradėti derybas
dėl daugiau skyrių.
Lietuva ir kitos kandidatės
kovo mėnesį sužinos, pagal
kokius
skyrius
pradės
derybas su ES dėl narystės
šioje organizacijoje.
Formali derybų pradžia
bus pranešta vasario 15-ąją
per ES šalių užsienio reikalų
ministrų susitikimą. Tačiau tai
bus tik oficiali ceremonija, o
tikros derybos bus pradėtos
kovo pabaigoje.

Analogija:
LDDP
pirm.
Č.Jurkšėno manymu, kon
servatoriai
rinkimus
gali
laimėti tik žaisdami “ne pagal
taisykles”, nes šeštadienį ant
Sartų ežero vykusiose arklių
lenktinėse premjeras Kubilius
tik
nesuvaldęs
žirgo
ir
pažeidęs taisykles nugalėjo
kadenciją baigusį prezidentą
A. Brazauską.
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Dėmesio, anykštėnai!
Trečias pasaulio anykštėnų
suvažiavimas
Visame pasaulyje žinomi gyvenantį anykštėnai
turėjo gauti Anykščių mero pakvietimą dalyvauti
trečiame Pasaulio anykštėnų suvažiavime. Tiems,
kurių adresai merui S.Nefui yra nežinomi, ir kurie
šio pakvietimo negavo, čia jį perspausdiname:
“Nuoširdžiai kviečiu Jus, Jūsų šeimos narius
2000 m. liepos 27-30 dienomis per didžiuosius
Šv.Onos atlaidus atvykti / Anykščius ir
dalyvauti Pasaulio
anykštėnų
trečiajame
suvažiavime.
Tomis
dienomis minėsime
Anykščių miesto 560 m. jubiliejų..
Maloniai prašau šią žinią pranešti kitiems
Jūsų pažįstamiems anykštėnams.
Nuoširdžiausiai būsiu Jums dėkingas, jeigu į
Anykščius
galėsite
atsivežti
parašytus
atsiminimus, vaizdo medžiagą apie gimtinę ir
gyvenimą svečiose šalyse. >
Su viltimi lauksiu Jūsų pasiūlymų ir
pageidavimų Anykščių miesto jubiliejaus ir
Pasaulio anykštėnų suvažiavimo rengėjams.
Iki malonaus susitikimo gimtame krašte.
Anykštėnų vardu pagarbiai,
Saulius Nefas
/atkelta iš 8 psl./
Mančesterio skyrius - vienu metu
buvo likusi tik valdyba. Daug
organizacinių vienetų užsidarė. Dėl
to kaltino ramovėnus. Visi suprato,
kad būtų užtekę DBLS skyriaus,
klubo ir parapijos.
Tuo laiku visi kūrėsi, taupė.
Nepajėgė kelioms organizacijoms
mokėti nario mokestį, važinėti,
dalyvauti
renginiuose,
posė
džiuose, susirinkimuose, vengė
įsipareigojimų.
Dabar Mančesteryje yra šie
pagrindiniai organizaciniai vienetai:
DBLS skyrius, klubas ir parapija.
Yra ir kitokių smulkių organizacinių
vienetų, bet į Mančesterio lietuvių
bendruomeninį gyvenimą įtakos
neturi.
Prieš baigiant susirinkimą
mirę ramovėnai buvo pagerbti
tylos minute. Už juos užsakytos
šv.Mišios.
Ramovėnų skyrius pinigus
paskirstė šalpai ir kitiems rei
kalams.
Oficialiai
LKVS-gos
“RAMOVĖS” Mančesterio skyrius
užsidarė 2000 m.sausio 29 d.
A.P-kis

girjjto J
Daugiau kaip metus aplink pasaulį dviračiais
keliavę ir tikslą pasiekę Didžiojo tūkstantmečio
žygio dalyviai grįžta namo.
Jų taikos žygis prasidėjo pereitų metų rugpjūčio 6
dieną iš Siattle miesto, JAV. Prie kelionės apie
pasaulį dviračiais įvairiose pasaulio šalyse buvo
prisidėję per 600 dviratininkų, tačiau žygį pabaigė tik
keturi - trys lietuviai: Goda Čiplytė, Sigitas Kučas ir
Edvardas Žižys ir lenkas Slavomir Platek.
Jie pravažiavo 45 valstybes ir sukorė 24,239 km.
Jų kelionės pabaiga Japonija. Pasiekę savo kelionės
tikslą Hirošimą ir čia sutikę Naujuosius Metus, dar dvi
savaites keliavo į Japonijos sostinę Tokijo, kurią
pasiekė sausio 16 dienos vakare. Čia jie buvo sutikti
Lietuvos ir Lenkijos ambasadų bei Japonijos studentų
organizacijų atstovų.
Susitikimas baigėsi atskleidžiant 40 metrų ilgio
Taikos juostą kurią dviratininkai vežėsi aplink pasaulį
ir ant kurios rinko parašus, aplankydami įvairias šalis.
Išleisdamas dviratininkus pirmas ant šios
vėliavos pasirašė Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus.
Paskutinę kelionės dieną savo linkėjimus ant šios
juostos užrašė Lietuvos ambasados pirmoji sekretorė
Lina Žukauskaitė.
Kitą dieną keliautojus priėmė ir pagerbė Lietuvos
laikinasis reikalų patikėtinis Dainius Kamaitis.

AUKOS SPAUDAI

£10,00
V.H.Andrijauskas
£5,00
I.M. Billingham
£5,00
V. Krasauskas
£5,00
K. Pažėra
£5,00
M.Simėnas
R.Jaloveckas (Mrs) £5,00
£5,00
J.Podvoiskis
£5,00
A.Gudelis
A.Bruzgys
£5,00
£5,00
M. Kuzmickas
£5,00
K.Bendoraitis
£5,00
A.Kadžionis
£5,00
A.Heisinger (Ms)
K.K.Kirk
£5,00
J.V.Lukėnas
£5,00
V.Petrušaitis
£5,00
A.Žemaitis
£5,00
O.Mameniškis (Mrs.) £5,00
V.Ašmenskas
£5,00
H.Siauka
£5,00
A.Važgauskas
£5,00
K.Bendoraitis
£3,38
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Redakcija ir administracija
širdingai dėkoja visiems
aukojusiems už paramą.

/Ištraukos iš “Rspublikos’7

Lietuvos krepšininkas Italijoje
Italijos laikraščiai rašo apie neaiškų
tolesnį Lietuvos krepšininko
Sauliaus Štombergo likimą
Jis šiuo metu žaidžia komandoje
“Kinder”, bet teigia jaučiantis, kad
“niekaip negalintis įsitraukti į
žaidimą”.

Staliniški poteriai
Vardan tėvo Lenino, sūnaus Stalino
ir jo prakeikto komunizmo.
Amen.
Staline, gruzinų tėve, kuris tupi
Kremliuje, teesie tavo prakeiktas
vardas, teprasmenga tavo
karalystė, tenebūnie tavo valia nei
Maskvoje, nei Lietuvoje.
Kasdieninės mūsų duonos
paskutinio kąsnio neatimk mums
šiandieną ir išleisk iš kalėjimo mūsų
nekaltus žmones kaip išleidai visus
kraugerius komunistus ir kitus
valkatas, ir nevesk į pražūtį, bet
gelbėk mus kasdien nuo artėjančio
bado šmėklos.
Amen.
Iš “Pogridžio kuntaplio”
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Kronika
MANČESTERIS
MLS klubo susirinkimas
Š.m. sausio 8 d. MLSoc. klubas turėjo metinį narių
susirinkimą.
Valdyba ir Revizijos komisija padarė
pranešimus, išnagrinėjo klubo reikalus ir išrinko valdybą
2000 metams.
Susirinkimą pradėjo klubo pirm.A-Podvoiskis. Mirusieji
klubo nariai pagerbti tylos minute. Susirinkimui pirmininkavo
A.Bruzgys, sekretoriavo V. Bernatavičius. Pusmetinio
susirinkimo protokolą skaitė A. Gudelis, Revizijos k. aktą
V. Bernatavičius.
Pirmininkas padarė pranešimą apie klubo veiklą 1999
metais. Klubas turėjo metinį ir pusmetinį susirinkimus.
Organizacijos taip pat. Surengti: N.Metų sutikimas, Vasario
16 - kovo 11 d., Valstybės dienos ir Kariuomenės šventės
"minėjimai. Buvo surengta privačių balių ir arbatėlių po
laidotuvių. Klubas davė šaltų ir karštų užkandžių po lietuviškų
pamaldų ir minėjimų metu. Su organizacijomis sugyvenimas
buvo geras. Su policija nesusipratimų nebuvo.
Klubas dėl narių seno amžiaus ateities neturi. Nors klubo
narių yra apie 140, didžioji dalis klube nepasirodo. Jaunimas
klubu nesidomauja ir jo nelanko, su senaisiais neranda
kalbos. Išlaidos viršija pajamas. Šių metų nuostolis 537
svarai. Kitais metais pramatomai bus žymiai daugiau.
Ilgametis
klubo
pirmininkas Ark.Podvoiskis
dėl
blogėjančios sveikatos į valdybą nekandidatavo. Jis
pirmininku išbuvo 15 metų.
Išrinktoji valdyba yra šios sudėties:
pirmininkas - Hn.Vaineikis, sekretorius - Ald.Podvoiskienė,
vicepirmininkas - Pv.Virbickas, iždininkas - Jn.Šablevičius,
valdybos nariai - Jn. Keturakis, Alb.Miliūnas, Kt.Pažėra ir Btė
Micienė.
Revizijos komisija: V. Bernatavičius /pirm./,
Jn.Podvoiskis
ir Sg. Sasnauskas.
Klubo
patikėtiniai
/Trustees/: VI. Bernatavičius, Pv.Podvoiskis, On.Virbickaitė
Naujai valdybai linkime sėkmės.
A.P-kis

Laiškas
Gerbiami tautiečiai ir artimieji mūsų tautai.
Ir vėl verčia rašyti dėl skaldymosi ir vieni kitų
neįvertinimo. Senesnieji negerbiami jaunimo, o
jaunimas neįvertinamas senesnių, su nauja
galvosena ir mokslu.

Jaunieji, nepamirškite, kad irjūs pasensite!
Jei jums reikalinga priminti ką sneliai padarė:
nupirko namus, Lietuvių Sodybą, leido “Britanijos
lietuvį” (“Europos lietuvį”), rėmė, organizavo
mokyklas, skautus, spausdino lietuviškas knygas
(Nidos klubas), gynė ir reprezentavo Lietuvos
garbę per sportą. Palaikė komandas.
Politinėje srityje rašė laiškus / britų
parlamentą bei ministrams. Demonstravo už
pavergtą tautą, kur ir kada buvo reikalinga. Ugdė
ir išlaikė lietuvio dvasią per dainas, minėjimus,
tautinius šokius. Rėmė ir palaikė religiją.
KALTI! už nepatraukimą tų, kurie nekalbėjo
gerai lietuviškai. Kartais net padarydavo juokus iš
jų blogos tarmės. Padaryta ir kitų klaidų. Per
daug jų čia minėti. Bet sakoma: “Tas, kas nedaro
klaidų, tas nieko nedaro”. Daugumoj rėmėme
viską, kol Lietuva buvo nelaisva ir mažai
kritikavom. Bet dabar Lietuva laisva. Taigi:
1. Reprezentatyvinių namų nereikalinga. Juk
turime ambasadą Londone.
2. Mokyklą, kultūrinę veiklą išlaikyti, net ugdyti
-taip.
.
...
3. Naujai apsigyvenę tautiečiai turėtų būti
priimti į mūsų eiles, į DBLS. Tik vėliau turėtų
būti apspręsta, ar jau jie galės būti renkami į
valdomas pozicijas.
Ar ne klaida, kad tie patys 6 asmenys tvarko
DBLS ir LNB. Tikrai neaišku ir nematyta, nors ir
toje pačioje organizacijoje.
Dėl “TRUST” steigimo ir
GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD
ieškojimo
labdarybės
statuso,
Offer the following air-fares to Vilnius
galvoju, kad yra gera idėja bandyti.
Turim
senelių,
kurie
Lithuanian Airlines
reikalingi pagalbos. Turime turėti
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice
£219.00 incld. tax
prieglaudą ir ją remti, kaip ir kitos
Min. stay Saturday night/Max stay 1 month.
tautybės.
No changes/No cancellation/No refund
Daug grįžusių iš Sibiro
Min. stay Sat.night or 3 nights/Max stay 3 mths
£279.00 incld. tax
politinių kalinių neranda reikalingos
Change of return date permitted against small fee in Lithuania
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
paramos
Lietuvoje.
Tokius
galėtume paremti. Bet jei mes
Pensioner’s ticket.
£242.00 incld. tax
negalime
tvarkytis
ir
gyventi
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
santaikoje, patarčiau visą turtą (jo
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford,
£308.00 incld. tax
vertę) perkelti į Lietuvą.
Manchester-Vilnius return
Tenai iš Sibiro ir kitur
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat.night or 3 nights£279.00 incld. tax
grįžtančius tremtinius ir jų vaikučius
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00
padėti vėl įjungti į Lietuvos tautą ir
£324.00 incld. tax
Manchester/Glasgow via Copenhagen
juos remti su turtu, kuris priklauso
Special offer - Ex Manchester
£285.00 incld. tax
Didžiosios Britanijos lietuviams ir
Conditions as above.
Lietuvai.
Austrian Airlines Heathrow - via Vienna
£270.00 incld. tax
Juk nieks amžinai negyvena.
Ex Manchester
£285.00 incld. tax
Turtų į kapus nenusinešime.
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.
Su pagarba
For further information and bookings, please contact
(virš 70 metų amžiaus skaitytojas)
Gunnel Travel Services Ltd., Little Acres, The Causeway, Hitcham,
V.K.
Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122
Wolverhamptonas
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Kronika
WOLVERHAMPTONAS
Susirinkimas
Šių metų kovo mėn. 4 dieną 13
vai. A. Petkevičiaus bute, “FISTRAL”, McBeans Road, Wolver
hampton, DBLS Wolverhampton©
skyrius šaukia metinį - visuotinį
sisirinkimą.
Bus renkama skyriaus valdyba,
Revizijos komisija ir atstovas į
DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovės
atstovų suvažiavimą.
Visus skyriaus narius ir pri
jaučiančius prašome dalyvauti.
Skyriaus vaidyba
Mirė Konstantina Šakalienė
Š.m. sausio 6 d. New Cross li
goninėje mirė Konstantina Šaka
lienė, sulaukusi 80 metų. Kilusi iš
Vilkaviškio, Suvalkijos.
Buvo ilgametė skyriaus narė,
dalyvaudavo lietuviškuose paren
gimuose, dainavo Wolverhampton©
dainų grupėje - turėjo ypatingai
gražų balsą.
Prieš kelis metus jos sveikata
susilpnėjo, bet rūpestingai slaugė
savo vyrą kuris jau ketvirti metai
kai sėdi invalidų vežimėlyje.
Laidotuvės įvyko sausio 19 d. Už
jos sielą gedulingas pamaldas at
našavo šv.Antano parapijos kle
bonas Rev.Anthony Meehan.
Liko nuliūdęs vyras, dvi dukterys
Sigita ir Dalia, anūkė Amanta ir
anūkas Antanas. Kapuose paskutinį
atsisveikinimo
žodį
tarė
V.Kelmistraitis. Po laidotuvių visi
laidotuvių dalyviai buvo pakviesti į
velionės namus arbatėlei.
Skyriaus
valdyba
ir
nariai
velionės šeimai reiškia nuoširdžią
užuojautą.
AJvanauskas
BRADFORDAS
Vasario 16-osios ir kovo 11-osios
minėjimas
Š.m. kovo 5 d., sekmadienį, 2.30
vai.p.p. “Vyties” klubo salėje ren
giamas laisvės kovotojų pagerbi
mas. Paskaitą skaitys H.Vaineikis
(iš Boltono), bus programėlė. Po
minėjimo kavutė ir užkandžiai.

Prašome visus Bradford© ir plačios
apylinkės lietuvius dalyvauti ir pa
gerbti žuvusius laisvės kovotojus.
Kovo 19 d. 1 vai. p.p. Metinis DBLS
skyriaus narių susirinkimas
DBLS Bradford© skyriaus ir
“Vyties” klubo valdybos

MANČESTERIS
Ramovėnų susirinkimas
Š.m. sausio 29 d. LKVS-gos
“RAMOVĖS” Mančesterio skyrius
turėjo M.lietuvių klube paskutinį
metinį narių susirinkimą. Valdyba ir
i Revizijos komisija padarė pra
nešimus ir svarstė skyriaus užda
rymą, nes mirė daug narių likusi
maža dalis paseno, į susirinkimus ir
minėjimus neatvyksta.
Susirinkimą atidarė skyriaus pirm.
VI. Bernatavičius ir pirmininkavo
susirinkime, sekretoriavo H.Vainei
kis, skaitė paskutinio susirinkimo
protokolą ir supažindino su Centro
valdybos aplinkraščiais. Revizijos
komisijos aktą skaitė Ark. Podvoiskis.
Mančesteryje ramovėnai įsisteigė
1955 m. liepos 30 d. ir veikė 44
metus. Jų eilėse yra buvę daugiau
nei šimtas narių. Tai buvo viena iš
stipriausių ir veiklių organizacijų.
Daug metų turėjo oktetą kuris
dainuodavo minėjimų metu, jį kvies
davo ir kitos kolonijos. Rengdavo
N.Metų sutikimus, ramovėnų balius,
Kariuomenės šventės minėjimus,
pravesdavo sporto ir šaudymo
varžybas. Prisidėdavo prie kitų or
ganizacijų renginių. Surengdavo
ekskursijas į Sodybą ir kitur. Per
išvežtųjų
minėjimą
Mostono
kapinėse prie lietuvių paminklinio
kryžiaus ramovėnai išsirikiuodavo ir
padėdavo vainiką už Lietuvos
laisvę žuvusiems kariams ir parti
zanams. Dalyvaudavo Eccles Re
membrance Day kartu su anglais
eisenose ir prie Cenotaph už
karuose žuvusius padėdavo vai
niką.
Panašiai
darydavo
ir
Mančesteryje, ten nusiųsdavo dele
gaciją.
Laidojant
ramovėnus,
bažnyčioje prie karsto stovėdavo
garbės sargyba su per pečius per-

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney
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 19 vai.
Bažnyčia pasiekiama auto
busais 26, 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.
Mančesteryje vasario 27 d.,
12,30 vai.
Bradforde kovo 5 d., 12,30 vai.

juostomis tautinėmis juostomis, kar
stą dengdavo ramovėnų vėliava.
Karstus į bažnyčią ir iš bažnyčios
ramovėnų Garbės sargyba nešdavo
ant pečių. Kai ramovėnai paseno,
karstų nebenešė ir Garbės sargy
boje nebestovėjo. Į Mačesterį at
vykusioms vyskupams ramovėnai
pravesdavo rinkliavą. Rinkliavas
darydavo ir kitiems reikalams. At
sikūrusiai Lietuvos kariuomenei
skyrė iš kasos ir nariai suaukojo
500 svarų kurie buvo įteikti. Pre
numeravo “Karį” ir “Kardą”. Pir
mininkais buvo: VI.Kupstys 6 me
tus, Kz.Murauskas - 31 m. ir
VI.Bernatavičius - 7 m.
Mančesteryje buvo 20 organi
zacinių vienetų. Tie patys asmenys
priklausė kelioms organizacijoms.
Įsisteigus ramovėnams, iš kitų or
ganizacijų į ramovėnus perėjo daug
narių ir nustelbė kitas organizaci
jas, ypač nukentėjo
DBLS
/nukelta į 6 psl./

