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Lietuvos Nepriklausomybės šventės paminėjimas
Lietuvos Nepriklausomybės šventę jau 

gerbiame ir minime 82 metus. Išbėgę iš komunisto 
spąstų, išeivijos lietuviai visame laisvame pasaulyje 
gerbdavo ir gerbia Vasario 16d.

Dabar kartu su laisvąja Lietuva švenčiame šį 
svarbų įvykį, albeit, ištiesdami rankas viens kitam per 
tolimus vandenynus. Šalia šios šventės prisiglaudė 
kita, tiek pat svarbi šio dešimtmečio staigmena - 
komunizmo staigus sužlugimas - ir tautos atstatyta 
nepriklausomybė kovo 11d. 1990m.

Didž. Britanijos Lietuvių Sąjunga Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės paminėjimą pradėjo 
pamaldomis Londono šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje 
vasario 20 d. Saulėtame rytmetyje mažoje bažnytėlėje 
susirinko daugiau kaip 200 tautiečių. Bažnytėle buvo 
pilna, net daug kam teko stovėti. Dalyvavo Liet R. 
ambasadorius Didž Britanijoje su ponia ir kiti 
ambasados darbuotojai. Choro giesmės tautiškai 
papildė dienos nuotaiką, o kun. Petras Tverijonas 
dvasiniai apjungė klausytojus tautine juosta.

Seniai tebemačiau tiek Didž. Britanijoje 
susibūrusių tautiečių maldoje už tėvynę - jaunimo, 
jaunų šeimų su vaikučiais ir mūsų vyresniosios 
bendruomenės.

Tuoj po mišių, kaip įprasta beveik kiekvienoje 
bendruomenėje, tautiečiai pasiliko valandėlę 
pabendrauti bažnyčios svetainėje. Deja, mažas 
svetainės kambarys nesutalpino visų, kai kuriems 
reikėjo pastovėti lauke.

Bishopsgate Institutas jau kelinti metai 
sekmadieniais atidaro savo duris mūsų tautiniams 
koncertams. Taip įvyko ir šį sekmadienį, vasario 20d. 
Institutas yra netoli šv. Kazimiero bažnyčios, tai kai 
kurie tautiečiai laiku, ir net anksčiau, atvyko 
pasiklausyti Nepriklausomybės šventės paminėjimo 
progai surengto koncerto.

Gražią Bishopsgate salę pripildė panašus 
skaičius tautiečių kaip bažnyčią. DBLS pirmininkė 
Vida Gasperienė pradėjo programą trumpu įvadu apie 
Nepriklausomybę.

Pagrindinį žodį 
tarė Lietuvos Respub
likos ambasadorius 
Didž. Britanijai Justas 
Paleckis.
Sveikindamas visus su 
šia svarbia švente, 
pabrėžė tautos užduotį 
jos ekonominius 
siekius ir ryžtą įeiti į 
Europos Sąjungos 
narių ratą.

DBLS pirmi
ninkė pasveikino 
atvykusius atstovus ir

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvių Namų Bendrovės

Visuotiniai suvažiavimai 
įvyks

2000 m. balandžio 1-2 d.d.
Lietuvių Sodyboje, Headley Park Club, 
Pickets Hill, Bordon, Hants, GU35 8TE.

Registracija: 10.30 vai. 
Suvažiavimas: 13 vai.

DBLS ir LNB valdybos

paminėjo gautus sveikinimus iš Mayor of Tower Hamlets 
Councillor Denise Jones, Baltic Council, Latvian National 
Council, Association of Estonians in Great Britain.

Koncerto programoje vyravo jauna dvasia. 
Londono Sekmadieninės mokyklos mokiniai ir jaunimas 
jausmingai padeklamavo laisvės’ dvasios poeziją kurią 
papildė švelniomis dainomis. Tai pirmas toks šių mokinių 
pasirodymas. Tikimės, kad ateityje pamatysime juos 
tankiau ir išgirsime daugiau tų gražiai sudainuotų dainų ir 
poezijos, kuriomis mus sužavėjo šis malonus būrelis.

Išgirdome taip pat jaunos pianistės Rebecca 
(Juras) Watson išrinktus kūrinius. Ši 13 metų jaunuolė su 
pasiryžimu išpildė savo muzikinę užduotį. Paklausta, ar čia 
buvo jos pirmas pasirodymas didesnio skaičio publikai, - ji 
atsakė, -“ne, jau kelis kartus esu dalyvavus dideniuose 
pobūviuose, tai nebuvo taip baisu!” Būtų taip pat malonu 
ateityje išgirsti daugiau Rebeccos muzikinio talento.

Koncerto pagrindinė žvaigždė jaunoji solistė 
(sopranas) Indrė Viskontaitė visus nustebino sodraus balso 
niuansais ir stiprumu.

Padainavo komp. Dvariono, Gailevičiaus, ir 
Kaaanausko aranžuotas liaudies dainas Žvaigždute. 
Beauštant/ Aušrelė, ir Dėkui Močiute. Jas atliko legato 
kontrolėje, liaudies muzikoje subtiliai išreiškianti 
pasikartojančius posmus.

Šiek ryškiau ir dramatiškiau solistė padainavo 
žymias Faurė ir Dvorak dainas.
Pabaigai, publika išprašė encore - išgirdome G. Gershwin 
Summertime.

Šį įdomų dainų rinkinį solistei padėjo atlikti žymus, 
talentingas akompanuotojas - Eugene Asti. neseniai grįžęs 
iš muzikinių gastrolių Europoje.

DBLS pirmininkė padėkojo visiems už gražų 
popiečio koncertą jaunieji koncerto dalyviai gavo dovanų 
padrąsinimui ateičiai, solistei buvo įtekta puokštė rožių ir 
palinkėta sėkmės ateityje.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Programos dalyviai ir klausytojai buvo pakviesti 

pasigardžiuoti stikline vyno 
ir pabendrauti kartu.

Didž. Britanijos 
Jaunimo Sąjungos komiteto 
nariai uoliai paruošė vaišių 
stalą ir talkino visą popietį 
taip pat paaukodami 
dovanas jauniems progra
mos dalyviams.

Dėkojame visiems 
už gražų ir reikšmingą 
popietį.

V. Gasperienė
DBLS Pirmininkė
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2 puslapis_____________________ _

Naujienos iš Lietuvos
Trišalė sutartis

Gegužės mėnesio pradžioje .. 
įsigalios trišalė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sutartis dėl aukštojo mokslo 
pripažinimo Baltijos valstybėse.

Asmenys, turintys vidurinio 
mokslo baigimo pažymėjimą, 
išduotą vienoje šalyje, turės 
vienodas teises stoti į aukštąją 
mokyklą ir mokytis kitose Baltijos 
šalyse. Pagal sutartį vienoje 
valstybėje suteikti moksliniai 
laipsniai bus pripažinti kitose 
Baltijos šalyse.
Protestas prieš žmonių 
skurdinimą

Vasario 23 d. prie Vyriausybės 
rūmų Lietuvos darbininkų sąjunga 
(LDS) surengė dviejų valandų 
mitingą.

■ Protestavo daugiausia 
pagyvenę žmonės, pensininkai iš 
įvairių Lietuvos vietų prieš ministro 
pirmininko Andriaus Kibiliaus 
vadovaujamos vyriausybės 
vedamą žmonių skurdinimo 
politiką.

Jis kaltinamas pataikavimu 
Pasaulio bankui, nuolat mažinant 
socialines garantijas, nepaisantis 
dirbančiųjų teisių.

Anot Lietuvos darbininkų 
sąjungos prezidentės Aldonos 
Balsienės, mažinamos lėšos 
švietimui, sveikatai, nekuriamos 
naujos darbo vietos.
Pirma auka Šilutės rajone

Civilinės apsaugos specialistai 
mano, kad netrukus baigsis 
pirmasis potvynio etapas Šilutės 
rajone. Vasario 19 d. rasta pirmoji 
auka - paskendusios moters 
lavonas. Manoma, kad moteris 
ėjusi apsemtu keliu ir įkritusi į 
duobę.

Per praėjusį savaitgalį 
Nemunas ir Minija grįžo į savo 
vagas. Po pirmos potvynio bangos 
dar yra apsemta 1600 ha pievų.
Šiauliečiai kovoja

Šiaulių miesto centre, vietoj 
seno skverelio, kuriame pokario 
metais viešpatavo Stalino stovyla, 
o šiuo metu žaliuoja eglės ir alyvų 
krūmai, rengiamasi stalyti 
modemų Vilniaus banko pastatą

Nors jau detalusis planas 
patvirtintas, projektas “palaimintas” 
ir netrukus turėtų prasidėti 
statybos darbai, tačiau šiauliečiai 
padarė naują kliūtį.

Jie pareiškė, kad senieji 
medžiai ir krūmai turi ypatingą 

vertę, nes tai miesto veidas ir 
plaučiai ir ėmė protestuoti, 
reikalaudami, jog šio pastato 
nestatytų ir paliktų gyventojams 
gabalėlį gamtos, kur galima po 
darbo atsikvėpti.
Skandinavai sudorojo baltus

Vasario 20 d. Tamperės 
mieste, Suomijoje, vykusiose 
lengvosios atletikos varžybose, 
jungtinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
lengvaatlečių komanda smarkiai 
praleimėjo Švedijos ir Suomijos 
rinktinėms

Baltijos vyrai ir moterys užėmė 
trečias vietas. Vyrai surinko tik 69 
taškus, prieš Suomijos 108,5 tšk. ir 
Švedijos 93,5. Baltų jungtinė 
moterų komanda gavo 73 tšk., 
švedės — 100 tšk., o suomės 99 
tšk.k
Paplito padirbti 50 litų banknotai

Paskutiniu laiku žmonės yra 
įspėjami saugotis padirbtų 50 litų 
banknotų, kuriais sukčiai užvertė 
Vilniaus parduotuves.

Suklastoti pinigai padaromi iš 
tikrų pinigų perskėlus dvisluoks- 
nius 1 ir 50 litų banknotus ir juos 
suklijavus, taip iš 1 ir 50 litų 
padaromi du 50 litų banknotai.

Žmonės perspėjami saugotis, 
nes falsifikuoti banknotai yra 
beveik nepastebimi.
Tariamasi dėl bevizinio režimo 
su Japonija

Lietuvos vyriausybė dar 1994 
metų pradžioje panaikino vizų 
režimą Japonijos piliečiams, tačiau 
į Japoniją vykstantiems Lietuvos 
piliečiams vizų reikia iki šiol.

Sudarius Lietuvos ir Japonijos 
vyriausybių sutartį dėl vizų režimo 
panaikinimo, bus įtvirtintas 
Lietuvos piledų bevizinis vykimas į 
Japoniją.
Didž. Britanija griežtina 
imigracijos kontrolę

Norėdama sumažinti nelegaliai 
šalyje gyvenandų dirbančių ir 
politinio prieglobsdo prašandųjų 
skaidų D. Britanija sugriežtino 
migracijos kontroles.

Politinio prieglobsdo
prašantieji dabar bus apgyven
dinami ne Londone, bet 
tolimesniuose šalies rajonuose. Be 
to, Migradjos pareigūnams 
suteikta daugiau teisų areštuoti 
įtartinus asmenis ar daryti kratas.

Už įvežimą nelegalaus 
imigranto buvusi 7 metų laisvės 
atėmimo bausmė, pakelta iki 10 
metų.

______________ Europos Lietuvis Nr.5

Vasario 22 d. iš Londono 
išsiųsti šeši Lietuvos piliedai, tą 
pačią dieną iš kitų pasaulio šalių 
kaip Izraelio, Vokietijos, Olandijos 
ir Šveicarijos grąžinti dar devyni 
asmenys.
Alytuje užgesins šviesas

Pabrangus elektrai, Alytuje 
nuspręsta taupyti miestui apšviesti 
skirtas lėšas.

Gatvių atsšvietimui Savivaldy
bės Komunalinis skyrius pasiūlė 
naktimis 60 proc. sumažinti gatvių 
apšvietimą. Šviesos bus 
užgesintos nuo 24 vai. iki 4.30 vai. 
ir daugumas Alytaus gatvių 
skendės tamsoje.

Dar nežinoma, kiek naujaip 
atšviečiant gatves pavyks 
sutaupyti pinigų. Gal tik padengs 
papildomas pabrangimo išlaidas.

Geoterminė jėgainė Klaipėdoje
Po poros mėnesių baigiamoje 

statyti geoterminėje jėgainėje 
prasidės bandymai.

Jei jie bus sėkmingi - liepos 1 
d. pradės veikti pirmoji geoterminė 
jėgainė Baltijos šalyje.

Manoma, jog visas projektas 
kainuos apie 18 mln.JAV dolerių. 

- Pernai Pasaulio bankas suteikė 
5.9 mln dolerių paskolą. Kitus 6.9 
mln. dolerių investuos Pasaulinis 
aplinkosaugos fondas, kitus - 
Lietuvos Vyriausybė.

Pastačius jėgainę požeminis 
karštas vanduo bus naudojamas 
Klaipėdos gyventojų butams šildyti 
ir karštam vandeniui gaminti.

Išžvalgytų karšto vandens 
telkinių yra ir kitur Lietuvoje, bet 
netolimoje ateityje vargu ar atsiras 
lėšų įgyvendinti šiuos projektus.
Rastas Vaikingų laivas

Prie Švedijos kranto, įlankoje, 
rastas 1000 metų senumo Vikingų 
laivas.

Tai 30 metrų ilgio laivas, 
kokiais vaikingai rengėsi žygiams į 
Baltijos jūrą. Šalia jo rasti dar du 
panašūs laivai. Jų amžių nustatė iš 
jų pločio.
Vandens malūnas Pasvalyje

Pavasarį jau bus metai, kai 
senasis Pasvalio vandens 
malūnas vėl tapo puikia pramogų 
vieta.

Prieš keletą metų apgriuvusį 
malūną įsigijo verslininkas Rimas 
Želvys, kurį jis restauravo, 
aptvarkė aplinką sutvarkė 
maudynių vietas.
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Konservatoriams nesiseka
Lietuvos spaudoje buvo plačiai aprašoma apie dar 
vieno žymaus konservatoriaus peršokimą per partijos 
tvorą.
Tai Panevėžio rajono meras Kazimieras Jočys, kuris 
prieš mėnesį paskelbė, kad nedalyvaus kovo mėnesį 
vykstančiuose savivaldybės rinkimuose, išstojo iš 
konservatorių partijos. Po to, kai jis išstojo iš 
konservatorių, į jį kreipėsi Liberalų sąjungos rajono 
skyriaus nariai ir pakvietė jų saraše būti pirmuoju. 
“Liberalizmo idėjos man netolimos ir atitinka mano 
charakterį bei vadovavimo stilių” - tvirtino K. Jočys. 
Konservatoriai jam nebuvo pasiūlę vietos rinkimų 
sąrašę, o paskutinis lašas, paskatinęs palikti partiją 
buvo negautas kvietimas dalyvauti partijos 
konferencijoje, nors visų rajonų merai tokius kvietimus 
buvo gavę.
To dar negana!
Iš Konservatorių partijos pašalinta, į partijos lyderius 
vedanti kampaniją Seimo narė Nijolė Oželytė 
nesiruošia stoti į kitą partiją Tikisi, kad po rudenį 
vyksiančių Seimo rinkimų dabartinis partijos vadovas 
Vytautas Landsbergis pasitrauks iš politikos, o tada 
N. Oželytė galės grįžti į partiją..
Praėjusių metų gruodžio pradžioje Konservatorių 
partijos Naujamiesčio skyrius buvo nusprendęs 
metams suspenduoti N.Oželytės narystę už aštrias ir 
kritiškas Seimo narės kalbas apie partijos vadą 
Vytautą Landsbergį, kurį ji’ keletą kartų ragino ' 
atsistatydinti. ' ?
Vasario 12 Naujamiesčio skyriaus taryba vieningai 
nutarė visai pašalinti N.Oželytę iš partijos. Tai buvo 
atlikta labai slaptai, į posėdį nebuvo pakviesta net pati 
pašalintoji ir Konservatorių frakcijos Seime nariams tas 
faktas tapo didelė naujiena.
Pasak Naujamiesčio skyriaus pirmininko Arūno 
Eigirdo, pašalinti iš partijos nuspręsta, kai “Šiaulių 
krašte” pasirodė jos interviu, kuriame ji partijos lyderį 
V. Landsbergį beveik lygino su tokiais diktatoriais kaip 
Brežnevu ar Stalinu.
N.Oželytė, tik iš žurnalistų sužinojusi apie savo 
pašalinimą teigė esanti sukrėsta ir nežinanti, kaip 
toliau elgtis. “Jaučiuosi gavusi smūgį. Tokio ėjimo 
nesitikėjau. Jau pragyvenome L. Brežnevo laikus 
V. Landsbergio asmenyje. Tikiuosi nesulaukti fiurerio 
laikų”, sakė ji.
Parlamentarė nori palaukti iki ateinančių rinkimų “kurie 
konservatoriams bus tragiški”, tikėdamasi, kad po jų 
pralaimėjimo bus pakviesta atgal į partiją.
Vilniuje oficialų vizitą baigęs Europos Komisijos 
pirmininkas italas Romano Prodi, sukrėstas įvykiais 
Austrijoje, kur buvo sudaryta ultra dešinioji vyriausybė, 
perspėjo Lietuvą kad, jeigu Lietuvoje atsirastų 
vyriausybė, kuri pažeidinėtų žmogaus ar mažumų 
teises, ES ir Lietuvos derybos dėl narystės būtų 
nutrauktos.
Dėl tokio aštraus jo pasisakymo sunerimo daugelis 
kandidatuojančių šalių - ar toks žingsnis nėra per 
didelis kišimasis į kitos valstybės vidaus reikalus ir yra 
pateisinamas tarptautinėje plotmėje.

Artėjantys savivaldybės rinkimai kovo 15 dieną nelabai 
domina rinkėjus. Spaudoje pranešama, kad tik truputį 
virš pusės rinkėjų jau nusprendę balsuoti, trečdalis dar 
neapsisprendę, o 20 pruc. jau dabar sakosi į rinkimus 
neateisią.
Didelį entuziazmą dėl rinkimų teparodė tik Lietuvos 
centro sąjunga. Ji pažadėjo pagerinti žmonių 
gyvenimą atpiginti paslaugas, sumažinti komunalinius 
mokesčius, atpiginti sveikatos apsaugos sistemą 
Moterų partijos taip pat aptarė savo programas, o 
Naujoji demokratija/Moterų partija nutarė pakeisti 
vardą pasivadindamos “Dutūkstantininkai". 
Propoguodamos lietuvišką prekę, jos užsakė vieną 
milijoną degtukų dėžučių su partijos atributais.
Valdančioji konservatorių partija, įvertindama savo 
galimybes, neskelbia pergalės šūkių ir pasitenkina vien 
pareiškimais, kad gal nepatirs triuškinamo 
pralaimėjimo.
Lietuvių nacionalsocialistinės vienybės sąjunga .. 
pranešė nutraukianti savo veiklą ir kreipėsi į . 
Teisingumo ministeriją nebesvarstyti jų organizacijos 
įstatų įregistravimo. Si partija, nuo 1996 metų veikusi 
nelegaliai, bandė įsiregistruoti kaip politinė 
organizacija, tačiau jos prašymas Teisingumo 
ministerijos buvo atmestas net devynis kartus. Bet 
nacionalsocialistai jau yra įkūrę visuomeninę 
organizaciją - Lietuvos tautinio darbo sąjungą kuri ir 
toliau tęs LTDS partijos darbą, jai vadovauja tas pats 
uždarytos partijos vadovas Mindaugas Murza.

Paleistas Lietuvos 
lėktuvas
Vasario 11 d. po pietų 
“Eurocontrol” atšaukė 
Londone prieš dešimt 
dienų sulaikyto “Lietuvos 
avialinijų” “Boeing 737- 
500” areštą. Dar 
nežinoma, ar buvo 
sumokėta visa uždelsta 
skola ir kada lėktuvas grįš 
į Lietuvą.

Palaidotas
Praeitą savaitę Vil
niuje, Antakalnio 
kapinėse, buvo 
palaidoti lapkričio 29 
d. Klivelande (Cleve
land) JAV mirusio 
garsaus išeivijos 
lietuvių rašytojo, 
žurnalisto, ilgamečio 
“Dirvos” redaktoriaus 
Vytauto Gedgaudo 
palaikai.

Sulaikyta lietuvaitė
Peru sostinėje, Limos oro 
uoste, sulaikyta 23 metų 
Lietuvos pilietė, bandžiusi 
iš šalies išgabenti didelę 
narkotikų siuntą.

Čiurlionio muziejus
Čiurlionio nationalinis 
muziejus Kaune, kuris 
pernai prakiurus stogui 
buvo priverstas gelbėti 
dailininko paveikslus, vėl 
atidarytas ir atidaryta žy
maus lietuvių menininko 
paroda. Ekspozicijoje 
yra 40 M. K. Čiurlionio 
kūrinių.

Pagerbtas Povilas 
Lukšys 
Kėdainiuose visuo
menė pagerbė pir
mojo žuvusio nepri
klausomybės kovų 
savanorio Povilo 
Lukšio atminimą. 
Kario žuvimo vietoje, 
Taučiūnų kaimo 
laukuose, dar 1927m. 
buvo pastatytas 
paminklas, kuris 
tarybiniais laikais 
buvo nugriautas. 
Atstatytas paminklas 
toks, koks buvo 
pirmasis variantas.
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>iyrų baimės
Visi žinome, kad berniukai neverkia ir nieko nebijo. 
Taip pat žinome, kad nuolatos emocijas tramdančių 
berniukų sistema susidėvi kur kas greičiau nei 
mergaičių. Baimių esti visokių, Bet, skirtingai nuo 
moterų, kurios nuolat dalinasi jomis viena su kita, vyrai 
linkę jas kaupti ir niekam nerodyti. Taip yra todėl, kad 
viena didžiausių vyrų baimių - būti apkaltintam, kad 
kažko bijo. Kas pasakys, kad nė karto nėra vartęsis 
tamsoje, graužiamas, jog kada nors numirs? Paryčiais 
ši originali prognozė paprastai neatrodo tokia 
tikroviška, o vakare, draugų kompanijoje, ši linksma 
perspektyva apskritai pasidaro nereali.

Labai blogai, kad vyrai nesugeba pasidalinti 
giliai glūdinčiomis baimėmis, kurios šeimininkauja 
pasąmonės gelmėse. Bet tereikia praverti duris, ir 
pirmas dienos spinduliukas priverčia jas susigūžti ir 
išnykti. Geriausias būdas kovoti su baime - pripažinti, 

•. kad ji egzistuoja. .. f .
Vyrų mintyse slapstosi beimės įvairių pavidalų: 

baimė tuščiai nugyventi gyvenimą baimė prarasti 
darbą seksualinio nusilpimo baimė, artėjančios 
senatvės baimė.

Nekalbėsime čia apie jaunesnius vyrus. 
Dauguma mūsų skaitytojų jau yra praleidę geriausius 
savo gyvenimo metus. Pakalbėkime apie baimes, 
kurios kankina jau pusę amžiaus praradusį vyrą.

Didžiausia baimė, kad jis praleido visą savo 
; jaunystę nieko neatsiekdamas, nei viena jo svajonių 

neišsipildė. Jo vardas nenuskambėjo reklamų lentose/ 
o didžioji dalis jo gyvenimo praėjo pilkoje / 
kasdienybėje. Kaip tą baimę, nusivylimą savimi 
sutramdyti? Pirmiausiai tas svajones reikia perkratyti ir 
ištirti, kurios yra tikrai svarbios, kurios tik lieka 
svajonėmis. Jei galvojai būti filmų žavigžde, roko 
dainininku, nusipirkti mašiną plačiai pakeliauti, vesti 
gražią moterį, sustok, ir pagalvok. Jau praėjo tavo 
pusė amžiaus. Paimk pieštuką ir susirašyk, ką tu, 
būdamas dabartiniam savo amžiuje, dar gali atsiekti. 
Filmų žvaigžde tikrai nebepasidarysi, motociklą pirkti 
irgi per vėlu. Bet yra dar likusių dalykų, kuriuos tu gali 
atlikti. Gali nusipirkti mašiną gali plačiau pakeliauti, 
gali susirasti moterį, kad ir ne tokią jauną kaip 
svajonėse. Gali daug padėti kitiems - ligoniams, 
invalidams. Gali įstoti į įvairius klubus, kurie domisi 
gamtotyra, šokiais, menu, virimu. Net ir paukščių 
stebėjimas, daržininkystė, namo pagerinimas sukelia 
gyvenime tam tikrą pasitenkinimą. Reikia šias 
svajones perkratyti ir į gyvenimą pažiūrėti realybės 
akimis - iš naujo jį įvertinti.

Kiekvieną baido artėjanti senatvė. Kad ir kaip 
būtum sveikas, sportavęs, valgęs teisingą maistą vis 
tiek senatvė neišvengiamai ateis, ir tą faktą reikia be 
rūpesčių^ar baimės priimti.

Žmogui senstant visi jausmai atbunka. Kūno 
organų veikimas susilėtina, susilpnėja. Tą reikia priimti 
kaip realytę. Nuo jos nepabėgsi. Jeigu esi religingas, 
žinoma, pradėsi daugiau melstis, eiti įbažnyčią. Jeigu 
ne - pradėk domėtis studijomis apie agzistenciją po 
mirties. Yra daugybė knygą diskutuojančių šį subjektą. 
Domėkis pasaulio atsiradimo studijomis. Pradėjus 
giliau galvoti ir neišvengiamai ateinanti mirtis nebus 
tokia baisi. Mažiau naudok kūną daugiau protą

Kiekvienas senstantis vyras seksualiai yra 
mažiau pajėgus. Daktarai pataria dėl to nesirūpinti. 
Sako, kuo daugiau galvosi apie tai, kad kitą kartą 
viskas vėl pasikartos, tuo daugiau yra galimybės, kad 
taip atsitiks. Jeigu kartais ir nusivili savimi, neskirk tam 
per daug didelio dėmesio.

Gyvenk savo amžiuje. Priimk realybę, kokia ji 
yra tada ir baimės dings, ir grįš gyvenimo ramybė.

/kaikurios ištraukos paimtos iš “Julius" 29.02.00/

Vaikų problema Lietuvoje
Šiandien Lietuvoje vaikų gyvena šimtu tūkstančių 
mažiau negu prieš dešimt metų.

Vaikai ir jaunimas daugiau skursta negu 
vidutinio amžiaus piliečiai. Skursta kone kas antra tris 
ar daugiau vaikų auginati šeima. Kasmet beveik 3.5 
tūkstančio vaikų netenka tėvų globos. Ne todėl, kad 
lieka našlaičiai (tokių per metus apie 400) gimdytojai 
nenori ir nesugeba jais rūpintis, - šiuos skaičius 
pateikė Stasė Ruibytė vaikų globos draugijos 
pirmininkė ir Giedrė Žilinskienė, vaikų reikalų tarybos 
prie Prezidentūros atstovė.

Anot ją viena didžiausių šalies bėdų yra ta, 
kad vaikai, jų gerovė ir lavinimas netapo prioritetas.

Šiais sunkias šaliai ekonominiais laikais, 
prasidėjus biudžeto taupymo vajui, dažnai taupoma 
mažųjų sąskaita. Vaikų ugdymui, globai, poilsiui, 
švietimui skiriamų lėšų katastrofiškai mažėja, o šie 
poreikiai auga. Socialinės rizikos šeimose gyvena 36 
tūkstančiai vaikų. Jiems, ypač patiriantiems smurtą 

* prievartį būtina pagalba.
Užsienio tyrimai rodo, kad 8 iš 10 patyrusių 

smurtą vaikų, vėliau patys smurtauja.. 
Nusikalstamumas šalyje sparčiai jaunėja. “Man labai 
neramu, kad Lietuvoje nėra pagalbos sistemos 
vaikams, patekusiems į ekstremalias situacijas”, - sakė 
G.Žilinskienė.

Vaikų globos draugija priėmė kreipimąsi į LR 
Prezidentą, Seimo Pirmininką, ir Ministrą Pirmininką 
politinių partijų vadovus, prašydami keisti šeimos 
politiką- . - - :

Svarbiausi jos reikalavimai - parengti, priimti ir 
vykdyti valstybinę vaikystės programą siekti, kad 
nebūtų apmokestinti asmenų pajamų mokesčiu gausių 
ir nepilnų šeimų tėvai, jei jų mėnesinis atlyginimas 
neviršija šalies darbo užmokesčio vidurkio, paskirstyti 
paramą pagal auginamų nepilnamečių ir aukštosiose 
mokyklose besimokančių vaikų skaičių

Kauno Sveikatos fonde pinigų nemažės
Visos sveikatos fondo vykdytos programos 
suskirstytos į keturias grupes: aplinkos kokybės 
gerinimas, ligoniai, sveika gyvensena ir tinkama 
sveikatos priežiūra. Fondas pasipildo iš trijų šaltinių - 
Gamtos pasaugos fondo, dalies pajamų iš alkoholio 
pardavimo ir Valstybinės ligonių kasos.

Nemažai dėmesio skiriama jaunimo sveikatai. 
Šilainėje veikia jaunimo sveikatos centras, jame buvo 
organizuojama dantų priežiūros ir kūdikių programos.

Įvykusioje konferencijoje buvo diskutuojami 
Kauno miesto gyventojų sveikatos problemos. Didėja 
lėtinėmis ligomis sergančiųjų tačiau pasidžiaugta, kad 
Kaune mažiau nei kitur savižudybių.
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Paskutiniu laiku skaitytojai vis daugiau laiškais reiškia savo 
nuomones. Mūsų žiniasklaidis yra nedidelis, todėl, kad visiems 
užtektų vietos, prašau rašyti suglausčiau. Ilgi laiškai bus 
trumpinami. Red.

Gerbiamieji Didžiosios Britanijos lietuviai,
Savo turimą akciją dovanoju Lietuvos Respublikai. Manau 
šis žingsnis taps pavyzdžiu doriems ir sąžiningiems 
Didžiosios Britanijos lietuviams.
Gal tuo būdu priversime DBLS CV padovanoti mirusiųjų 
žmonių akcijas Lietuvai, kaip teisingai “Britanijos Lietuvių 
Balse” rašė žymaus lietuvių rašytojo Kazimiero Barėno 
žmona Marija Barėnienė. Gal tuomet reikalai Didžiosios

' Britanijos lietuvių sąjungoje ir Lietuvių namų bendrovėje bus 
tvarkomi bent kiek geriau.
Skaudu išgirsti, kad tokie puikūs lietuviai, kaip dr.Vilma

- Borutaitė, biochemike, jau dvejus metus besidarbuojanti 
Cambridge University, dr.Saulius Šatas, vaikų ligų 
gydytojas, jau keli metai dirbantis Bristolio ligoninėje, 
siekiantis Ph.D., dr. Deivis Strutas, medicinos daktaras iš 
Bonos universiteto, šiuo metu laikinai dirbantis Derby 
ligoninėje, dr. Daiva Kumpikaitė, taip pat iš Bonos 
universiteto, laikinai bedirbanti Newcastle ligoninėje, 
politologe Aušra Aleliūnaitė, Cambridge University, baigianti 
daktaratą ir daugelis, daugelis kitų iškilių, intelektualių

„ pasaulio lietuvių akademinės bendruomenės narių, kuriais 
gali didžiuotis ne tik Lietuva, bet ir Didžioji Britanija, negali- 
priklausyti Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai, nes, anot, 
DBLS CV, jie nėra apsigyvenę šiame krašte.
Mes esame ir apsigyvenę, ir būsime šiame krašte tiek kiek 
mums patiks, ar vyksime į tą pasaulio kraštą kur mums 
patiks, tuo pačiu ir [Tėvynę Lietuvą jei norėtume, baigę 
darbus šiame krašte. Atsiprašau, kad Jums trukdžiau 
būdamas DBLS CV direktorium, tačiau dar sykį pabrėžiu ir 
pabrėšiu. kad iš DBLS CV direktorių atsistatydinęs nebuvau 
ir, kadangi buvau išrinktas trejų metų kadencijai, niekas 
neturi teisės be paties mano sutikimo iš direktorių pašalinti.
Aš raginu ir raginau direktorių valdybas daugiau galvoti apie 
Lietuvą.
Štai, Marijonai Marijampolėje stato gimnaziją.
Kodėl Didžiosios Britanijos lietuviai negalėtų paskirti 
£300,000 trūkstamą sumą statybai užbaigti? Juk galėtume 
pritvirtinti lentelę, kad ši mokykla buvo pastatyta Didžiosios 
Britanijos lietuvių lėšomis, tuo būdu visiems laikams 
Lietuvoje įamžinant šio krašto lietuvių gyvų ir mirusių 
atminimą. Kilnus darbas, nes (sekantis neperskaitomas 
žodis red.)
Dirbkime kartu ir ženkime pirmyn.
Darius Furmonavičius
★ AAAA AA A A AAAr* A A-A AA AA AA AAAAA AA A~A A-A A AA*
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Didžiosios Britanijos Lietuviams
Gerbiamieji,
Didžiosios Britanijos Lietuvių Konservatorių vardu sveikinu 
Jus Vasario 16-osios ir artėjančios Kovo 11-osios proga ir 
linkiu pačios geriausios sėkmės ir sveikatos kiekvienam iš 
Jūsų. Tegul Vasario 16-oji mus įkvėpia eiti vienybės keliu,

daugiau galvoti apie tėvynę Lietuvą ir džiaugtis 
tarpusavio bendravimo džiaugsmu.
Su pačiais geriausiais sveikinimais ir linkėjimais,

/pasirašė/ Darius Furmonavičius
Didžiosios Britanijos Lietuvių Konservatorių 
Pirmininkas 
******************** ******* ****** ****** ’ '
Grįžkime prie tvarkos
Kai buvo sudaryta DBLSąjunga, tai buvo 
“charitable organisation”. Pirkom Namus, Sodybą 
kad būtume pastovūs čia, Didž. Britanijoje ir kad 
galėtume padėti patekusiems į vargą. Kai 
pirkome akcijas, tai jos ir buvo tam tikslui, o ne 
spekuliacijai išlaikyti LH Ltd. LNB atliko savo 
paskirtį, laikas ją likviduoti. DBLSąjunga su 
Taryba ir skyriais gali lengvai tęsti mūsų darbą 
čia, nenutautėti.

Lith. House Ltd. direktoriai nustato, kas gali 
apsigyventi Sodyboje. Pensininkas ar šiaip kas 
kitas - čia Sąjungos reikalas. LNB buvo sudaryta 
kaip Sąjungos pagalbinis organas, o ne jos 
reikalų vykdytoja. Patyriau ant savo kailio.

Įdėkime turimą kapitalą į “Trust”, kad nebūtų 
paglemštas kieno, o nuošimčiai būtų mokami 
DBLSąjungai ir jie naudojami išlaikyti ir remontuoti 
Sodybą.
Kasoje turėtų būti apie £1,5 mln. Tokia suma 
neštų labai gerus nuošimčius, 6 tas padengtų 
išlaikyti mūsų Sodybą mūsų savaitinį laikraštį su 
apmokamu redaktorium. Nors ir apmokėtume 
“taksą” už parduotus namus, vis tiek būtų beveik 
£100,000 pajamų garantuotai...
Aš visą 52 metus gyvenau Vakarų Anglijoje, 
Devon. Būdamas be lietuvių ūkininkas, mažai 
turėjau laiko lankyti lietuvius. Tik kai 
atvažiuodavau, tai būdavo Sodyba - tikras 
lietuviškas kampelis, kuris man primena 
A. Baranausko “Anykščių šilelį”:

“Miškan būdavo eini, tai net akį veria, 
Va, taip linksma žmogui, užu širdies tveria’
Nepadarykim klaidos!

A. Lapinskas
*************************************

, • į.,/* » *» ■> .■»- *
Gerb.p. Redaktoriau, . . .r
Kai kurie tautiečiai dėl vienų ar kitų sumetimų vis 
nori atiduoti mūsų Sodybą Lietuvai.

Pirmiausiai būtų įdomu žinoti kaip tankiai tie. 
tautiečiai aplanko Sodybą ir ar jų vaikai inanūkai 
atvažiuoja į Sodybą. Gerai būtų jeigu jie visi 
atvažiuotų į Londono Bishopsgate Vasario 16 
minėjimą o nesėdėtų namuose ir šauktų kad 
reikia mūsų čia sukurtą turtą atiduoti Lietuvai.

Abejotina, ar daug žmonių Lietuvoje pasinaudotų 
ta parama.

Su pagarba Leonardas Songaila 
Farnham, Surrey
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Ar tikrai reikalingi DBLS-LN B-vės namai 
Londone?
Per pastaruosius kelis metus DBLS-ga ir LNB-vė pergyveno 
sunkius, niūrius krizės laikus. Dabar gauname daug įvairios 
informacijos laiškų apie parduotus Ealing’e namus. Juos 
siuntinėja pasitraukę ar atsistatydinę Centro valdybos 
direktoriai. Iš jų laiškų, atrodo, kad jie patys net nežino dėl 
ko jie protestuoja, peršokę į kitą tvoros pusę. Dar kiti keli 
seneliai, kurių tarpe yra net DBLS-gai nepriklausantieji.

Tiesiai ir šviesiai, su dauguma kitų lietuvių 
nuomone, pakeltu balsu sušukti tiems penkiems 
direktoriams “Bravo*, kurie, nešdami visuomeninę 
atsakomybę už DBLS-gos - LNB-vės veiklą, pasielgė kaip jie 
matė - geriausiai parduoti tuos namus, kurie netarnavo 

. lietuviškai visuomenei.
Taip. “Bravo” jr už nesiskubinimą pirkti naujų namų. 

Naujus namus perkant reikia gerai apsižiūrėti kas mes 
esame? Kokia mūsų šiandieninė bendruomenė?

Iki 1990 metų turėjome bendruomenę iš dviejų 
emigracinių sluoksnių - prieškarinę ir pokarinę. Dabartiniu 
laiku ji jau susideda iš trijų sluoksnių. Pokarinė emigracija 
sukūrė DBLS-gą - LNB-vę, kurios veikė puikiai, atlikta daug 
darbo. Bet, deja, tie DBLS-gos ir LNB-vės nariai ir akcininkai 
nepajėgė savo vaikus užauginti ir išauklėti tikrais “British 
lietuviais”. Labai maža dalis to jaunimo užaugo lietuviais. O 
kita dalis dingo, bijodami pasakyti, kad tėvai lietuviai. Tiems, 
kurie užaugo lietuviais, senieji organizacijos vadovai bijojo 
perleisti savo pareigas ateitį matančiam jaunimui. Gamtos 
dėsnis yra: - Be saulėtekio negali būti ir saulėlydžio. Labai 
graudu, bet tiesa. DBLS-gos - LNB-vės nariai ir akcininkai 
didelėje daugumoje gyvena jau saulėlydyje. ..

Labai svarbu ir kartu įdomu, kad pasisakytų 
šiaurės-vakarų ir šiaurės ir vidurio Anglijos DBLS-gos skyriai, 
kiek ilgai tie skyriai prie dabartinių sąlygų gyvuos? Ar jiems 
reikalingi DBLS-gos ir LNB-vės namai Londone? Ir kokios tų 
namų funkcijos?

Naujieji ateiviai 1990-2000 metais.
Naujųjų ateivių Londone yra ne šimtai, bet 

tūkstančiai. Didžiulė dauguma jaunimas ir jaunos poros. Jie 
gyvena Didžiajame Londone, užimančiam 750 kvadratinių 
mylių plotą. Daugiausiai apsigyvenę šiaurės, rytų ir pietryčių 
dalyse, beveik kompaktinėmis kolonijomis. Draugauja savo 
tarpe, turi savo planus bendram lietuviškam darbui.

Tikėjimo Žodžio Bažnyčia.
Štai paimkime j savo rankas “tabloido” formos 

dvisavaitinį laikraštį “Ganytojas”, leidžiamą Vilniuje, 16 
puslapių. Jame per du puslapius su nuotraukomis straipsnis 
“Atviros širdys Londone”. Iš ten sužinome, kad Tikėjimo 
Žodžio bažnyčios užuomazga 1997 metais prasidėjo 
Kensington Temple. Vėliau persikelta į naujas patalpas 
Tower> Hamlets, kur reguliariai sekmadieniais vyksta 
pamaldos, kuriose dalyvauja 120-150 žmonių. To aprašymo 
pabaiga: - Aš žinau, kad per Londono bažnyčią Dievas 
laimins Lietuvos bažnyčias net finansiniai. Žinau, kad mes 
galime. Paaukojimai auga labai stipriai. Norisi bažnyčios 
fondo, kuris bus skirtas paprastiems susirgusiems 
žmonėms. Žinau, kad Lietuvoje tokių žmonių yra daug ir 
lyderiai galės nuspręsti, kam padėti. Žinau, kad Lietuvos 
laukia labai didelis pabudimas ir daug žmonių stebėsis tuo, 
kas vyks Lietuvoje. Niekada žmogus ar tauta be reikalo 
nepataria tokių suspaudimų. Šviesa tikrai nužengs į Lietuvą.

“Ratuto” klubas.
Londono New Home mieste susikūrė naujųjų 

ateivių klubas “Ratuto”, kurio atidarymas įvyko 
2000.2.10 vakare. Įėjimas į atidarymą 10 svarų, 
dalyvaujant DJ Edi (“Diskomanija”, Vilnius). Stebint iš 
šalies naujųjų ateivių darbštumą, jaunatvės jėgas, 
pokalbiuose išryškėja, kad daugelis jų Lietuvoje dirbę 
vienokį ar kitokį visuomeninį darbą. Nebūtų nuostabu, 
kad vieną dieną išgirsim, kad jie turi ir savo namus ir 
savo organizaciją savo jaunatviškiems poreikiams 
vykdyti...

Ateities vaizdas.
DBLS-ga - LNB-vė pergyvena savo veiklos 

saulėlydį. Tą saulėlydį galima prailginti, pertvarkant 
įstatus.

Atsiranda nauji religiniai junginiai, kuriems 
anglai talkina patalpomis ir kita parama, naujųjų ateivių 
klubas.

Naujųjų ateivių klubas, o jų gali atsirasti 
daugiau su savo patalpomis.

Šitokioje Londono geografinėje ir lietuvių 
apsigyvenimo demografinėje padėtyje svarstytinas 
Lietuvių namų reikalingumas Londone.

Aš, gerai pažindamas Londoną ir jo lietuvišką 
bendruomenę ir su jos nariais įvairiuose susitikimuose 
išsikalbėjęs, turiu nuomonę, kad praradus Ladbroke 
Gardens namus, Londone kitų namų nėra reikalo turėti. 
Turime Lietuvos Respublikos ambasadą, kuri Didžiojoje 
Britanijoje reprezentuoja Lietuvą.

Pasilikti sau Lietuvių Sodybą kaip D.Britanijos 
lietuvių centrą. Ten gali visi iš visur suvažiuoti šimtais, 
kada tik nori. , . ■ » P. ...

Stasys Kasparas 
LONDONAS
Paramos aukos šv.Kazimiero šventovei
Londono šv. Kazimiero šventovei išlaikyti dabar
tiniame stovyje metuose reikalinga 17,000 svarų.
Gautos aukos:
Vladė Šližys 100 svarų
VV.B.Barrat-Bartinskų šeima "OO svarų
Juozas Wickers-Gudliauskas 50 svarų
Michael Cornish 30 svarų
Nuoširdus ačiū už paramos aukas. Tai didelis įnašas j 
bendrą lietuviškos bažnyčios išlaikymo fondą.

Parapijos Taryba
Lietuvos Nepriklausomybės šventės vakaronė
Vasario mėn.16 dienos vakare, 19 vai. buvo 
atnašaujamos Mišios. Po Mišių švento Kazimiero 
klubo narių būrys susirinko svetainėje 
nepriklausomybės šventės vakaronei. Atsirado 
užkandžiai ir alus. Nuoširdžiai pabendrauta, 
sudainuota dainų.

Sporto ir Socialinio klubo SLValentino balius
Klubo valdyba surengė St.Valentino balių su muzika ir 
užkandžiais. Anglas Disco vedėjas susirinkusius 
senuosius ir naujuosius emigrantus su priemaiša 
anglų bendruomenės džiugino angliška ir lietuviška 
muzika. Tik gaila, kad nebuvo nei Valentinos, nei j 
Valentino sudainuoti Ilgiausių metų...
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SVEIKINIMAS

Nedideliame, nuostabiame, 
ant jūros kranto miestelyje, 
BOGNOR REGIS, įvyko 
vestuvių ceremonija.

Vestuvės vyko jaunųjų Stasės ir Kirk Hardman 
namuose. Dalyvavo daug lietuvaičių čia seniai

Aukos spaudai

* * *

I.Eidukas 10,00 sv.
V.Vasaitis 10,00 sv.
B.Gedzevičius 10,00 sv.
Ž.Matukienė 5,00 sv.
S.Bosikis 5,00 sv.
S.Gabalis 5,00 sv.
A.Waylen (Mrs) 5,00 sv.
R. Sakalauskas 5,00 sv.
K. Dranginis 5,00 sv.

gyvenusių, ir naujai atvykusių. Tai: Vytautas, 
Ambotas, Daugudė Šverabienė, Evalina, Lina, 
Algimantas, Saudra su Deiviu, Aliutė su Pranu 
Bukauskai, draugai ir artimieji anglai: Lidia su vyru 
Lunn ir daug kitų.
Registracija vyko metrikacijos biure -
Chichester mieste, 3 vai., 15 sausio 2000 m.

Būkite laimingi sukūrę nuostabią šeimą?
Jūsų artimieji ir draugai.

MANČESTERYJE
Nelaimė
Vasario pradžioje Antano Jakimavičiaus name sprogo 
įkaitęs vandens bakas. Karštas vanduo jam nuplikino 
veidą ir rankas. Buvo nuvežtas į ligoninę. Bako stovio 
niekad netikrino.

Klubo stogas
Mančesterio lietuvių klubas taisė stogą. Kainavo apie 
4000 svarų.

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

£219.00 incld. tax

Min. stay Sat.night 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.

£279.00 incld. tax

Pensioner’s ticket.
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.

£242.00 incld. tax

Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return

£308.00 incld. tax

SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat.night or 3 nights 
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00

£279.00 incld. tax

Manchester/Glasgow via Copenhagen 
Special offer - Ex Manchester 
Conditions as above.

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

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

£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

STOKE ON TRENT“ r , V, , j-

Skyriaus susirinkimas
Š.m.kovo mėn. 4 d. (šeštadienį), 2 vai p.p., įvyks Stoke 
on Trent skyriaus narių metinis susirinkimas ponų 
Puodžiūnų namuose: 31 Marina Drive, Maybank, 
Newcastle, Staffs, ST5 9NL

Visi nariai kviečiami atsilankyti.
Skyriaus valdyba

APKLAUSA - PRIMENAME
Skaitytojai gali jas grąžinti į Sodybą paštu arba 
surinkti iš savo skyriaus narių ir prisiųsti viename 
voke.
Svarbiausia tas, kad anketos būtų užpildytos, 
nes kiekvienas atsakymas yra tikrai vertingas.

t J P DBLS sekretorius

'3* ~ . . . t'.. > ..

Savo dienas baigia “Amerikos balsas”
Panaikintos “Amerikos balso" lietuvių ir latvių 

kalba transliacijos. - rašo “Respublika” Nr.36.
“Amerikos balso" lietuvių kalba redakcijos vedėjas 

Linas Rimkus spaudai pranešė, kad transliavimas 
lietuvių latvių kalbomis 
nutrauktas.

Šiuo metu “Amerikos 
baiso" laidos yra trans
liuojamos per Lietuvos radiją.

Nukentėjo ne tik laidos 
lietuvių ir latvių kalbomis. Taip 
pat naikinamos transliacijos ir 
lenkų, čekų, slovėnų bei 
vengrų kalbomis.

Pasak L. Rimkaus, pasta
ruosius keletą metų “Amerikos 
balsui” iš JAV biudžeto buvo 
skiriama vis mažiau lėšų o 
darbuotojų algos padidintos, 
dėl to atsirado finansinių 
trūkumų.

Kai kurių darbuotojų 
manymu, skyriai naikinami 
norint sustiprinti kitas
redakcijas.

Anot L.Rimkaus, naikinami 
mažiausisi klausytojų turėję 
Europos skyriai.

/iš Lietuvos spaudos/

7



EUROPOS LIETUVIS - EUROPE'S LITHUANIAN- FORTNIGHTLY
Published by Lithuanian Association in Gt.Britain and Lithuanian House Ltd. : Lietuvių Sody ba. Headley Park Club. Picketts Hill. Nr.Bordon. 
Hants GU35 8TE. Prenumeratos kaina: D.Britanijoje - £20.00. Europoje -£30.00. visur kitur pridedamos papildomos pašto išlaidos. Skelbimu 
kaina - 5.00 sv. už vieną skilties coli arba iš anksto susitarus su administracija. Administracija: Lietuvių Sodyba. Headley Park Club. Picketts 
Hill. Nr.Bordon. Hants GU35 8TE. Tel.: 01420 472810. Čekius išrašyti: ’'Lithuanian House Ltd". Redaktorius: H. Gasperas 107 Harlaxton 
Drive. Lemon. Nottingham NG7 1JD. England. Tel j'aksas 0115 8410612. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 
rankraščiai grąžinami tik susitarus. Laikraščiui medžiagą siųsti į redakciją. Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar 
leidėjų nuomonę. Už [dėtų skelbimų turini nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

Kronika
WOLVERHAMPTONAS
DBLS skyriaus narių susirinki* 
mas

Šių metų kovo mėn. 4 dieną, 13 
vai. A.Petkevičiaus bute, “FIST- 
RAL”, McBeans Road, Wolver
hampton, DBLS Wolverhamptono 
skyrius šaukia metinį - visuotinį 
susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
Revizijos komisija ir atstovas į 
DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovės 
atstovų suvažiavimą.

Visus skyriaus narius ir1 pri
jaučiančius prašome dalyvauti:.

Skyriaus valdyba 
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 Bradfordo ir 
plačios apylinkės lietuvius dalyvauti 
ir pagerbti žuvusius laisvės ko
votojus.
Kovo 19 d. 1 vai.p.p. Metinis DBLS 
skyriaus narių susirinkimas

DBLS Bradfordo skyriaus ir 
“Vyties” klubo valdybos

*********************
Lietuvių klubo “Vytis” narių 
susirinkimas
Metinis klubo narių susirinkimas 
įvyko 13 vasario, sekmadienį, 2000.
Išrinkta nauja valdyba sekančiai: 
Pirmininkė - Margaret Grybas 
Vicepirmininkė- Irena Gerdžiūnienė 
Sekretorius - Tony Vaitekaitis 
Menedžerė - Roma Jaloveckas 
Iždininkas - Andy Blinstrubas

Naujajai valdybai buvo pavesta 
greitu laiku sudaryti biznio projektą, 
kaip paversti nors vieną pastato 
aukštą į butus, kad padidinti klubo 
pajamas.
Taip pat sužinoti galimybes, kokiu 
būdu būtų galima gauti paramą iš 

valstybinės loterijos kitiems klubo 
pagerinimo darbams.

Susirinkusieji turėjo progos pas
veikinti naująją klubo manedžerę 
Romą gimtadienio proga, o 
M.Gribienė tai progai iškepė puikų 
tortą.

Bradfordo visuomenė ir klubo 
valdyba išreiškė užtarnautą 
padėką Vytui Gurevičiui, kuris po 
daugelio metų visuomeninio darbo 
nutarė išeiti į poilsį ir į klubo 
valdybą nebekandidatavo. Klubas, 
išreikšdamas jam padėką ir įvertin
damas jo darbą, jį pagerbė, 
padarydami klubo Garbės nariu.

Andy Blinstrubas

LONDONAS
Metinis susirinkimas
Londono Pirmo skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, š.m. 
kovo 12 d., 1 vai. po pietų, 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
svetainėje.

Bus diskutuojami skyriaus reika
lai, renkama skyriaus valdyba, Re
vizijos 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 patal
pose 1 Standhill Road, Carlton 
3 vai p.p.

Dienotvarkėje: skyriaus reikalai, 
skyriaus valdybos, revizijos ko
misijos ir atstovų į Metinį 
DBLS/LNB suvažiavimą rinkimai.

Visi nariai prašomi būtinai daly
vauti.

Skyriaus valdyba 
MANČESTERIS
Trys gimtadieniai
Š.m. vasario 5 d. MLSoc.klubo 
pirm. Henrikas Vaineikis, 75 m., 
baro vedėjas Albinas Remeikis, 73 
m., ir June Myers, 61 m., savo 
gimtadienių proga lietuvių klube 
surengė šaunų ir vaišingą balių -

i PAMALDOS
| Londone Lietuvių
i šv.Kazimiero bažnyčia

21 The Oval, E2 
tel.:0171 739 8735. 
Pamaldos sekmadieniais: 
9 vai.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 Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai.,

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

Į Bradforde kovo 5 d., 12,30 vai.

pobūvį. Jie visi yra aktyvūs klubo ir 
organizacijų nariai. Dalyvavo 25 
žmones, jų tarpe kan.V.Kamaitis ir 
du klube apsistoję iš Lietuvos. 
Vaišių stalus palaimino 
kan.V.Kamaitis.

Juos gimtadienio proga pas
veikino ir geros kloties tolimes
niame gyvenime palinkėjo 
B.Micienė, kan.V.Kamaitis ir A.Pod- 
voiskis ir įteikė visų pasirašytas 
sveikinimo korteles. Visi jiems su
giedojo angliškai ir lietuviškai Il
giausių Metų ir išgėrė tostą už jų 
sveikatą. Juos sveikino ir kiti.

H.Vaineikis ir J.Myers padėkojo 
visiems už atsilankymą į jų pobūvį, 
dovanas, sveikinimus ir linkėjimus.

Pobūvis praėjo visų puikioje ir 
pakilioje nuotaikoje. H.Vaineikis 
pasakė keletą juokingų anekdotų, 
įsismaginę padainavo angliškų, 
itališkų ir lietuviškų dainų.

Visi juos nuoširdžiai sveikiname 
jų gimtadienio proga ir linkime daug 
saulėtų gyvenimo dienų bei sėkmės 
gyvenime, darbuose ir siekiuose.

A.P-kis

8


	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	2000-02-29-EUROPOS-LIETUVIS-0008

