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DBLS CV pirmininkės pranešimas
Pastarieji DBLS veiklos metai naujai valdybai nebuvo 
lengvi, pareikalavę daug laiko, patirties ir, žinoma, kan
trybės šakotiems reikalams, pagal kuriuos DBLS yra su
kūrusi savo tradicinį kamieną.
Perėmiau DBLS pirmininkės pareigas lapkričio mėne
syje iš ilgamečiai buvusio pirmininko J. Alkio. Pasisteng
siu DBLS nariams ir EL skaitytojams apibudinti reikalus, 
kuriais visa valdyba rūpinosi šių metų bėgyje.
1999 m. balandžio mėn. visuotiniame DBLS suvažiavime 
iškylo opi problema, kuri gulėjo visiems ant pečių. Tai 
Anglijoje sparčiai augantis naujai atvykusių tautiečių 
skaičius iš Nepriklausomos Lietuvos ir jų legalus įstoji
mas į DBLS.
Viena iš tų problemų buvo naujai sukurtame “Lietuvių 
Namų” DBLS skyriuje, Freeland Road, Londone. 
Sąrašuose aiškiai matomas prasižengimas DBLS įsta
tais, pvz.: sąrašuose buvo tik pavardės, kai kurios nelie
tuviškos, nežinomi asmenys net tuometinio skyriaus 
pirmininkei. Suvažiavimas suspendavo šį skyrių, o DBLS 
Centro valdyba buvo priversta jį uždaryti, nes net nebe
buvo galima susiryšti su skyriaus valdyba.
Nepaisant šių problemų Centro valdybos pareiga yra 
apsaugoti DBLS/LNB turtą. Su tuo tikslu, prieš einant 
pirmyn su įstatų pakeitimu, apsaugoti sukauptą turtą 
ateičiai, Centro Valdyba rekomenduoja suvažiavimui 
priimti rezoluciją eiti pirmyn su atitinkamu ‘Charitable 
Trust’ įsteigimu.
Per pastaruosius 10 metų matėme sparčiai sumažėjusią 
DBLS veiklą. Įvarios pastangos, įvairios pastangos sut
virtinti skyrių veiklą nepavyko. Atsižvelgiant į šį faktą 
suvažiavimas turėtų raginti mažesnius skyrius jungtis, 
tuo sudarant didesnius 
vienetus.
Apie Lietuvių Namų par
davimo priežastį jau buvo 
pakankamai kalbėta ir 
rašyta spaudoje.
Praeities įvykių nepakei

sime ir dabar reikia eiti 
pirmyn. DBLS apklausos 
rezultatai nurodys Valdy
bai kokiu keliu eiti.
Šiuo laiku turime nedel
siant tvarkyti Sodybos 
atremontavimą. Jeigu ne
sibaigiančiais ginčais del
sime šį darbą tai Sodyba 
be abejo nueis tais pačiais 
keliais, kaip buvę Lietuvių 
namai Ladbroke Gardens.
/tąsa sek.psl/

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
/ ir

Lietuvių Namų Bendrovės 
Visuotiniai suvažiavimai 

įvyks
2000. m. balandžio mėn. 1-2 d.d.

Lietuvių Sodyboje, Headley Park Club, 
Pickets Hill, Bordon, Hants, GU35 8TE 

Registracija prasideda: 10.30 vai. 
Suvažiavimas: 13.00 vai.

Visus atstovus, pageidaujančius 
nakvynės, prašome pranešti Sodybos 

vedėjams
P. ir B. Dobrovolskiams 

Tel. 01420 972810
DBLS ir LNB direktorių valdybos

PAAIŠKINIMAS
Išsiuntinėjus skyrių pirmininkams Sodybos pagerinimo 
projektų galimybes, kurias jie turėjo paaiškinti savo 
nariams ar paprašyti Centro valdybos direktorių 
paaiškinimų, visuomenėje atsirado abejonių ir 
susirūpinimų. Nemaišykime projektus su sprendimais. 
Valdyba nepražudys mūsų sukaupto turto čia, Anglijoje. 
Tačiau užkirsti kelią toms skleidžiamoms netiesoms ir 
abejonėms Centro valdyba jaučia pareigą paaiškinti, kas 
bus daroma ar jau padaryta Sodyboje.
Pirmiausiai, Sodyba nebus paversta prestižiniu 
viešbučiu, kaip norėjo padaryti ankstyvesnė Valdyba, 
bet veiks klubo principu, kaip ir dabar. Ji atliks visas tas 
pačias funkcijas. Bus vietos ir atostogautojams 
palapinėse ar karavanuose, skautų kalnelis pasiliks, 
koks yra. Nepasikeis mūsų suvažiavimai, pavasario ir 
jaunimo sąskrydžiai, skautų stovyklos.
Valdyba, peržiūrėjusi šiuos patiektus projektus, pradžiai 
išpildys tik pagrindinius valdžios reikalavimus, kaip: 
gaisro apsaugą sveikatos inspektorių reikalavimus. Kiti 
darbai vyks vėliau, po truputį, kiek Sodybos finansinė 
situacija leis.
Jau Sodyboje yra daug padaryta. Virtuvėje įdėti nauji 
pečiai, įvestas skystų dujų tiekimas, kas atitinka sveika
tos inspektorių nurodymams. Sodyba jau aptverta tvora, 
kad nepageidautini svečiai ar jojikai be leidimo negalėtų 
naudotis. Įvažiavime į abu miškelius yra įdėti vartai. 
Kieme esantis namelis (cottage), kuris praėjusios valdy
bos buvo numatytas nugriauti, jau pataisytas ir gyvena
mas. Miškas ir ežeras yra tvarkomas.
Labai greitu laiku bus įdėta gaisro apsaugos sistema. 
Pensininkai nebuvo ir nebus skriaudžiami.

Praeitais metais, kaip matysite iš 
apyskaitų jau nemažai išleista 
remontui, todėl ir pelnas mažes
nis. Viskas yra ir bus daroma 
taupiai, išleidžiant pinigus tik 
svarbiausiems, neišven
giamiems reikalams.
Šie patiekti faktai yra teisingi ir 
Atstovai, atvykę į Metinį su
važiavimą galės viską patys 
pamatyti. Iškilusios abejonės yra 
Valdybai pilnai suprantamos. 
Mūsų turtas, sunkiai sukauptas 
per ilgus metus, nebus švaisto
mas ant nereikalingų ar nesvar
bių projektų.
Visi žinome, kad kambariai 
galėtų būti geriau sutvarkyti. 
Kilimai jau labai seni ir at
vykusioms svečiams nesudaro 

/tąsa 3 psl./
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/tąsa iš 1-mo psl./

DBLS pirm, pranešimas
Spauda. Daugel metų DBLS visuomenei tarnaujantis 

Europos Lietuvis pozityviai atliko savo užduotį. Ang
liškai vedamo mėnesinio žinialapio Lynes skaitytojų 
didėjimas taip pat parodė, kad Didž Britanijoje yra 
nemažai lietuvių kilmės asmenų nemokančių lietu
viškai, kurie domisi lietuviška veikla.
Deja, Europos Lietuvio skaitytojų skaičius per pastaruo
sius 10 metų yra sumažėjęs. Jį pastoviai skaito ir remia 
mūsų senosios kartos Brit. lietuviai, ir įvairios pastangos 
žymiai praplėsti skaitytojų skaičių nepavyksta. Dabar 
girdime, kad vienas iš Lietuvos laikraščių norėtų leisti 
savo spaudą Britanijoje. Jeigu tai būtų tiesa, turėtume 
rimtai apsvarstyti Europos Lietuvio ateitį.
Ar nebūtų naudingiau ir praktiškiau leisti Europos Lietuvį 
tik sykį į mėnesį vietinei informacijai, o žinias iš Lietuvos 
gautume užsisakę Lietuvos laikraštį. Visuotinis su
važiavimas turi tą padiskutuoti ir pareikšti tikslius pagei
davimus. Šiuo laiku Europos Lietuvio išlaidos patenki
namai atitinka šio leidinio skaitytojų skaičiui. Norim ar 
nenorim, turime į šitą reikalą labai realiai žiūrėti. Tikrai 
negalima leisti Europos Lietuviui eiti seniau pramintu 
finansiniai nepraktišku keliu.
Ryšiai su Lietuvos Respublikos ambasada Londone.
DBLS reiškia padėką Jo Eks. ambasadoriui Justui Pa
leckiui ir ambasados darbuotojams už patarimus ir ryšių 
palaikymą veiklos metų bėgyje.
Pabaltiečių veikla. Baltic Council iniciatyva buvo suor
ganizuotas susirinkimas Latvių Namuose, Londone, 
rudens metu, kuriame dalyvavo lietuvių latvių ir estų 
bendruomenės veikėjai ir laikraščių redaktoriai. Apsvar
styta bendruomenių įvairios problemos, visų mažėjanti 
saviveikla, ypatingai kultūrinė, nes naujieji ateiviai 
mažai prisideda prie kultūrinio gyvenimo, daugumoj dėl 
ekonominių priežasčių.
Po ilgų ir įdomių diskusijų nutarta koordinuoti politinę 
veiklą dėl Baltijos šalių priėmimo į Europos Sąjungą ir 
NATO, rašyti asmeninius laiškus vietiniams parlamenta
rams. Pareikšta, kad per mažai yra daroma parodyti 
pasauliui rusų padarytus nusikaltimus prieš Baltijos 
tautas. Televizijoje matome tik nacių darytas skriaudas. 
Rusijoje ir dabar žudikai gyvena laisvai, kaip karo didvy
riai. Nutarta ateičiai suruošti rusų nusikaltimų prieš bal- 
tiečius parodą Apie tai bus plačiau diskutuojama 
sekančiame susirinkime.
Išvežtųjų minėjimas šiais metais vyks St. James 
bažnyčioje, Piccadilly, birželio 16d.
Nutarta turėti glaudesnius ryšius tarpusavy, atgaivinti 
tradiciją kviečiant vieni kitus į minėjimus ir 11., daryti 
kuklesnius socialinius renginius bent sykį į metus. 
Toks renginys yra planuojamas rudenyje, naujai atre
montuotuose Estų Namuose, Londone.
Kultūrinė veikla.
Didž Britanijoje jau nebeturime pastovių kultūrinių 
saviveiklos grupių kuo galėjome džiaugtis anksčiau. 
Choro dalyviai paseno, jauni taut, šokių grupių nariai 
išaugo, o prieauglio buvo per mažai.
Dabar pasitenkiname atvykstančiomis grupėmis, 
ansambliais iš Lietuvos. Pavasarį Sodyboje apsilankė 
roko grupė ‘Balius’, o liepos mėnesyje folklorinis 
ansamblis ‘Dainava’ žavėjo klausytojus Sodyboje.Šen ir
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ten atsiranda sugebančių jaunuolių pralinksminti daina 
arba dailiu žodžiu Tą matėme Nepriklausomybės 
Šventės minėjime Bishopsgate, Londone. Tikimės dau
giau savo jėgomis suruošti tokių gražių jaunimo kon
certų.
Veiklesni ir pajėgesni skyriai ir klubai yra raginami tęsti 
savo socialinę veiklą patraukiant jaunesnes jėgas.
Švietimas. DBLS užduotis yra visur ir visuomet jaunimo 
tautinis auklėjimas sekmadieninėse mokyklose arba 
mažesniuose būreliuose. Naujo kapeliono Londone 
iniciatyva yra atgaivina mokyklėlė, kuri pastoviai veikia 
kas sekmadienį po mišių. Joje kviečiamas visas jauni
mas iš toli ir arti. DBLS paskyrė mokyklėlei lėšų ir tikisi, 
kad ši svarbi veikla tęsis ilgesnį laiką.
Tėveliai yra raginami skyriuose burtis kartu su savo 
jaunimu ir paaukoti valandėlę lietuviškai veiklai, kalbai. 
Tokia ateitis sustiprins bendrą veiklą
Skautai Skautų organizacija pastoviai veikia ilgus me
tus. Nors provincijoje skaičius yra žymiai sumažėjęs, 
pietinėje Anglijoje veikla didėja. Londonas turi augančią 
draugovę. Šių metų vasaros stovykla Sodyboje įvyks 
liepos 29d. iki rugiūčio 5d.
Jaunimo Sąjunga Sąjungos nariai palaiko ryšius su 
užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis. Praėjusių 
metų liepos mėnesį jaunimo atstovas buvo nuvykęs į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo pirmininkų suvažiavimą 
Vokietijoje. Apie tai buvo plačiau rašyta EL Nr. 16. 
Metų bėgyje DBLJS organizuoja du socialinius savait
galius Sodyboje. Šiuo laiku yra organizuojamas lėšų 
vajus, pasiųsti atstovą į Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresą Australijoje, kuris įvyks gruodžio mėn.2000m.

Baigiant, norėčiau padėkoti gerbiamiems tautiečiams 
už paramą ir pasitikėjimą. Ilgus metus patyrusi 
visuomeninį darbą norėčiau pamatyti daugiau naujų ir 
jaunų veidų mūsų veikloje, vykdant Lietuvių Chartos 
siekius:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

Vida Gasperienė
DBLS Centro valdybos pirmininkė

Rezoliucija
DBLS centro valdybos rezoliucija 2000 m.
Metiniam Suvažiavimui
Resolution
The Company resolves that the Board should pro
ceed with the preparatory work to create a charita
ble Trust and that the proposed constitution of the 
Trust be submitted to a General Meeting of the 
Company.

Rezoliucija / vertimasi
Bendrovė nusprendė, kad valdyba turi pradėti 
parengiamąjį darbą įkurti labdaringą‘Trust* ir 
siūlomų įstatų projektą pateikti narių Suvažiavimui 
patvirtinti.
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MUZIEJUI REIKALINGA MEDŽIAGA APIE 
BRITANIJOS LIETUVIŲ GYVENIMĄ
Yra gautas laiškas iš Lietuvos Nacionalinio Muziejaus, 
kuriame prašoma pagalbos. Ne piniginės, bet 
medžiagos iš mūsų gyvenimo. Jame muziejininkė 
Irena Mikuličienė, Išeivijos Fondo tvarkytoja, 
skundžiasi, kad turi labai mažai medžiagos apie 
lietuvių gyvenimą Didžiojoje Britanijoje. Ji rašo:

“Mūsų muziejus jau nuo 1990 metų renka 
medžiagą apie išeivijos lietuvius. Fonde šiuo metu 
yra per 12 tūkstančių vienetų knygų, įvairių 
leidinių, dokumentų, laiškų, fotografijų, filatelijos, 
asmeninių daiktų. Didžiąją fondo dalį sudaro ~ 
medžiaga, gauta iš JAV gyvenančių lietuvių. Šiek 
tiek turime ir iš Vokietijos ir Australijos. Iš 
Didž.Britanijos tik kelias V.Motūzos atsiųstas 
knygas ir keletą fotografijų.”

Mieli tautiečiai, šis Fondas atlieka darbą kuris 
pasiliks ateinančioms kartoms kaip mūsų tautos istori
jos dalis. Kiekvieno mūsų pareiga yra prisidėti prie šio 
darbo.

O medžiagos mes visi turime. Pasižiūrėkime 
namų pašiūrėse, palėpėse; pavartykime lentynose 
sudėtas apdulkėjusias knygas; albumuose sudėtas 
nuotraukas, ypač senesnes - juodas baltas, 
liudijančias mūsų nueito kelio sunkumus ir 
džiaugsmus. Muziejui bet kokia medžiaga, vaizduojanti 
mūsų guvenimą jo kasdienybes ar didesnius įvykius 
yra vertinga. Dauguma mūsų jau senstame.

Praeitis yra tik tolimi prisiminimai. Kad tie 
prisiminimai nedingtų ir nebūtų išmesti ir nukeliautų į 
miesto šiukšlynus, paaukokite juos šiam Muziejui. 
Manau, kad mūsų DBLS archyvuose taip pat yra 
vertingos medžaigos, kurią reikėtų perkelti į šį muziejų.

Jų adresas: Lietuvos Nacionalinis Muziejus 
Arsenalo 1, 
2001 Vilnius
LIETUVA - LITHUANIA

Lietuvos Respublikos ambasada Londone žada 
tarpininkauti persiunčiant medžiagą.

/atkelta iš 1 psl./
Paaiškinimas
gero vaizdo. Salė, valgykla, būtinai yra reikalinga naujų 
baldų. Baras taip pat turės būti pagerinamas pagal šių 
dienų reikalavimus.
Taigi, atvirai galime sakyti, kad darbai vyksta. Sodyba 
jau yra pradėta tvarkyti. Pinigai be reikalo 
neišleidžiami.
Žinome, kas įvyko su senaisiais Lietuvių namais, 
Labroke Grove. Buvo sakoma, kad parduota per pigiai. 
Galima buvo gauti dvigubai daugiau. Jie stovėjo 
neparduoti metus laiko. Pasirodo, kad niekas nesiūlė 
daugiau, ir žmonės tik buvo kiršinami prieš tuometinę 
Valdybą. Tas pats vyksta ir dabar.
Kritika demokratiniame krašte yra labai geras dalykas. 
Bet bendruomenės gąsdinimas ir tuo bandymas jos 
nerimą panaudoti savo užmačioms yra neatleistinas.
DBLS ir LNB vaidybų direktoriai

Kovo 18-tą dieną 
50 metų vedybinę sukaktį švenčia 

JUOZAS IR SUSI 
BLINSTRUBAI

Juos sveikina visa šeima 
* * *

STIPRĖJA LIETUVIŲ VEIKLA SEINUOSE
Seinuose lietuvių 2-oji gimnazija gavo patalpas, kuriose 
bus geriau ir patogiau tęsti mokslą - rašo Pasaulio 
Lietuvis. Gimnazijoje, trijose klasėse (viena lietuviška) 
mokosi 61 mokinys.
Lietuviškoje klasėje yra 16 mokinių kuriuos, tikimasi, 
pavyks įtraukti į visą laiką stiprėjančią lietuvių 
visuomeninę veiklą Seinų krašte.
Vaikai nuo pat mokslo metų pradžios aktyviai dalyvauja 
įvairiose šventėse ir minėjimuose, mėgsta dainuoti, šokti, 
sakyti eiles, pastoviai lanko puikius. Lietuvių namus, 
kuriuose beveik kiekvieną savaitgalį vyksta įdomūs 
renginiai. Aštuoni vaikai lanko pramoginių šokių grupę, 
kurios vadovas yra Romas Janušonis.
Praeitų metų lapkričio 12 d. gimnazistai ir būsimi šios 
gimnazijos moksleiviai dalyvavo ekskursijoje į Vilnių. 
Daug įspūdžių paliko visiems Lietuvos Seimo rūmai, 
šv.Petro ir Povilo bažnyčia, Vilniaus universitetas ir daug 
kitų sostinės vietų. Ilgam laikui visiems pasiliks atmintyje 
apsilankymas Prezidentūroje ir susitikimas su Lietuvos 
Prezidentu Valdu Adamkum.
Manoma, kad Seinų 2-osios lietuviškos klasės veikla 
susilauks nemažai dėmesio, tuo labiau, kad tai lietuviškos 
gimnazijos Seinuose atgimimas.

Norėtume patikslinti pranešimą dėl Europos Lietuvio 
papigintos kainos. Gal kas atsiųsto paraginimo gerai 

nepaskaitė ar nesuprato, nes jau pradėta gauti 
prenumeratos pratęsimai papiginta kaina iš senų 
skaitytojų. Europos Lietuvis yra papiginamas tik 
naujai užsiprenumeravusiems vasario ir kovo 

mėnesiuose, paraginant remti ir skaityti lietuvišką 
spaudą.

E.L. administracija

APKLAUSA
Apklausos lapus skaitytojai turi kuo 
greičiausiai grąžinti Sodybos adresu. 
Apklausa yra labai svarbi priemonė 
sužinoti DBLS narių ir LNB akcininkų 
nuomonę tolimesniam Centro valdybos 
ateities planavimui.

Jonas Podvoiskis
DBLS sekretorius

LNB pirmininke pranešimas tilps sekančiame EL Nr
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APOLOGY

Mr Andy Blinstrub of 8 Sherborne Road, 
Idle Bradford, BD 10 8LR

Mrs Virginia Juras of Kinnaird Lodge, Kinnaird 
Avenue, Bromley, Kent, BR1 4HG

Mrs Vida Gasperas of 107 Harlaxton Drive, 
Lenton, Nottingham, NG7 1JD

Mr Paul Markevičius of 10 Elm Bank Mansions, 
The Terrace, Bams, SW13 ONS

Mr John Podvoiskis of 54 Stairwell Road, 
Swinton, Manchester, M27 5TD

| We refer to the purported requisition for an extraordinary 
i general meeting of The Lithuanian Association in Great

Britain Ltd. and an extraordinary general meeting of 
Lithuanian House Limited to which we were signatories. It 
was never intended to imply that you, as Directors of The 
Lithuanian Association in Great Britain and Lithuanian 
House Limited had acted improperly or committed any 
crime, just that the direction you were taking was 
inappropriate. To the extent that any improper or criminal 
activity was implied this is withdrawn and we 
unreservedly apologise for any distress caused.

i

Dated: 2.3.2000
Signed: K. Tamošiūnas

Mr K.Tamosiunas of 96 Montrose Avenue, 
Edgware, Middlesex, HA8 0DR

Dated: 1.3.2000
Signed: J. Levins kas

Mr J.Levinskas of St. Lucia House, Lindford 
Road, Bordon, Hampshire, GU35 OLL

Dated: 1.3.2000
Signed: A.tvanauskas

Mr A.Ivanauskas of 2 Holmes Mill, Ford Houses, 
Wolverhampton, W10 6LZ

Dated: 4.3.2000
Signed: S.Starka

Mrs. SS tarka of 8A main Road, Ponresbury, 
Shrewsbury, SY5 0RR *

Fesibility study - galimybių studijavimas
Pirmiausiai noriu pasisakyti savo ir daugelio kitų nuomonę 
apie padarytas studijas. Graži knyga;i Verta pagarbos. 
Tokių mūsų bendruomenei niekas nepateikė anksčiau.
Perskaičius ir sudėjus duotas sumas, įkainuotas darbas, 
būtinai reikalingas atlikti norint padaryti mūsų Sodybą 
hoteliu - baisu. Daug kainuos. Ekspertai sako apie vieną 
milijoną tris šimtus trylika tūkstančių, du šimtus dvidešimt 
devynis svarus... (£1,331,229 anglų svarai). Priede dar 
kitos lauko išlaidos, VAT (pridedamas mokestis). Tai 
reikalingiausios išlaidos patraukti išpaikintą anglų publiką 
ar kitus atostogautojus, kurių reikalavimams, saugumui, 

apdraudimui reikės išleisti, gal, tris kartus daugiau. 
Čia kalbame apie keturis milijonus... Gerai, jei būtų 
galima, bet ar galėsime įvykdyti?
Kas kalbama dėl senelių? Laukti jų mirties? Ne tik gyvi 
seneliai neturės ramybės, bet ir mirusių senelių 
dvasios. Juk jie paliko akcijas ar aukojo kitas sumas, 
kad būtų kur prisiglausti senatvėje ir mums kai 
pasensime. Ar mes visi galėsime ramiai miegoti? 
Sodybą reikia taisyti kiek leidžia ištekliai, bet tik kas 
būtiniausia ir verčia valstybinės įstaigos.
Naudoti seneliams, skautams, klubui, kaip iki šiol ir 
nepirkti namų Londone.
Visą DBLS vadovybę ir CV-bos įstaiga^ patalpinti ten. 
Juk ji jai ir priklauso.
Su “Trust” įsteigimu gal galėsime ateityje pasinaudoti 
valstybine ir gal net loterijos dovana.
Nešokim aukščiau “bambutės”, nes mes ne toki geri 
atletai.
Iš širdies linkiu jums, naujiems C.valdybos nariams, 
mūsų bendrovės reprezentatoriams “direktoriams” 
sėkmės moraliai sujungti tautiečius į bendrą darbą 
mūsų visų lietuvių ir mūsų tautos naudai.

Su pagarba
V.Kelmistraitis

E.L. redakcijai
“Europos Lietuvio Nr.3 mūsų LNB direktoriai reikalauja 
DBLS narius ir LNB akcininkus pasisakyti savo 
nuomones. Kadangi aš esu DBLS narys nuo jos 
įsteigimo 1947 m., taip pat LNB akcininkas ir Europos 
Lietuvio, anksčiau Britanijos Lietuvio prenumeratorius 
nuo jo pirmo numerio, aš taip turiu teisę įkišti savo 
nosį.
Labai gerai padarėte pardavę Londono Lietuvių 
namus. Dabar visus gautus pinigus investuokite į 
mūsų mylimą žalią gražią Sodybą. Jos pagerinimui, 
pagražinimui nėra ribų. Prie sodybos namo pastatykite 
salę, kur anksčiau buvo vadinama “žalioji girelė’. Ten 
galėtų būti ruošiami šokiai, disco koncertai, minėjimai. 
Latviai Volston turi pasistatę ir turi didelį pasisekimą. 
Ten pat teniso, krepšinio aikštelė, žvyro takelis apie 
ežerėlį, keletą suolų atsisėsti. Reikėtų nupirkti pora 
laivelių - baidarių gal mūsų skautukai įsteigtų Jūrų 
skautų skiltį. Tai būtų mūsų senų Anglijos lietuvių 
paminklas — palikimas ateinančioms lietuvių kartoms.
Londone namai mums nereikalingi. Londono lietuviai 
turi savo bažnyčią klubą. Mes provincijos lietuviai 
mažai Londone lankomės ir atliekam savo reikalus per 
vieną dieną o iš Lietuvos atvykę berniukai / mergaitės 
užsidirbti pinigų nemokės 30 - 40 svarų už vienos 
nakties nakvynę - tai būtų ne viešbutis, bet prieglauda, 
kurią mes finansiniai nepajėgtume išlaikyti.
Atsimenate kas buvo sename Ladbroke name. 
Miegodavo karidoriuose, ant laiptų atsinešę iš šalies 
alaus dėžučių. Lietuvių namai neturėjo nei sudilusio 
peno iš jų naudos. Tas pats atsitiks ir su kitais namais. 
Dar atsiranda bobučių diedukų kurie siūlo likviduoti 
LNB bendrovę ir visus pinigus atiduoti Lietuvai. Jiems 
jau atsisukęs galvoje šriūbas. Jie nori, kad po mirties 
nieko neliktų šioj saloj gyvenančiom lietuvių kartom. 
Tai mano išmintis.
Senis dzūkelis Juozas Kandelis, Coventry
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Gerta. DBLS Centro valdybai
Aš manau, kad labai mažai lietuvių bendruomenei 
Anglijoje tikrai užtektų Lietuvių Sodybos, kaip poilsio 
vietos savaitgaliui ar atostogoms, šventėms ir 
susirinkimams.
Manau, vertingiau turėti Lietuvių Sodybą, nes tikrai 
graži vieta poilsiui, atvykstantiems iš didelių miestų, 
kur galima pasivaikščioti, pakvėpuoti švariu, sveiku 
oru, atsipalaiduoti.
Aš pritariu, kad būtų pagerintas - atnaujintas pastatas, 
geriau sutvarkyta aplinka ir net pastatyta daugiau 
“karavanų”. Nepritariu, kad šis turtas būtų privatus.
Mano manymu, Lietuvių namai Londone tikrai 
nereikalingi. Jau yra Lietuvių klubas, Lietuvių 
bažnyčioje nemaža svetainė.
Aš kalbėjau su daugeliu pagyvenusių lietuvių, ir jie yra 
tos pačios nuomonės: gerai sutvarkyti Sodybą, o už 
likusius pinigus, gautus už parduotus Lietuvių Namus 
Londone, nupirkti labai reikalingą medicininę aparatūrą 
ir padovanoti Lietuvos rajonų centrinėms ligoninėms, 
senelių ir vaikų namams.
Manome,kad tuo tikrai būtų patenkinti visi esantys su 
mumis ir amžinybėn išėję lietuviai, kurie aukojo pinigus 
L.Namų ir Sodybos pirkimui.
Tuo pačiu nebūtų vargo, nuostolių ir bereikalingo 
svarstymo, kaip išlaikyti pastatą Londone be nuostolių. 
O juk tai yra amžina bėda.
Manome, kad viso turto gal nereikėtų parduoti, nes kai 
kas turi likti mažėjančiai bendruomenei.

Su pagarba
Aldona Klumbys

Didž. gerbiamas Redaktoriau,
‘ŽENGIANT PIRMYN Į “TRUST” \ - straipsnis 
parašytas “E.L.” No.4 yra lyg tai dalis Memorandų 
(DBLS įstatai red.), aprėpiantys daugiau negu pusę 
šimtmečio, apie ką kalbėti tenka tik pašnibždomis, nes 
civilizuotas pasaulis to nenori toleruoti.

Nėra ko stebėtis, nes ta karta augo diktatūrinėje 
visuomenėje. Taip ir elgėsi, lyg tai būtų gyvenama pas 
tėvus; net ir tų pačių įstatymų prisilaikė.
Straipsnis yra labai puikiai parašytas, lyg “TORAH” 
(senovinių žydų įstatymų knyga red.), į kurį būtų 
reikalinga atkreipti dėmesį ir jį įgyvendinti į realybę. 
Nežiūrint to, kas liečia naujų Namų pirkimą Londone, 
atrodytų, kad nereikėtų, nes tokiu būdu čia 
bendruomenė pamodemėtų.

Su pagarba
AJves

LONDONAS - 8000 LIETUVIŲ?
“Lietuvos ryto" priede “Gyvenimo būdas” Nr.7, vasario 
mėn.19 dienos laidoje, straipsnyje 7 Londoną su 
obliais ir beisbolo lazdomis” aprašoma dainininko 
Lino Mažeikos viešnagė Londone. Jis sako, kad per du 
mėnesius pabuvo nelegalu Londone ir gerai pažino 
lietuvių nelegalų bendruomenės gyvenimą:
“Britai nespėja visų gaudyti. Didžiosios Britanijos 
statistika skelbia, kad ten dabar gyvena iki 8000 
lietuvių didžioji dalis jų - nelegalai. Greitai pakeičia 
papročius.”
Grupės ŽAS lyderis D.Britanijoje daugiausiai bendravo 
su Lietuvos didmiesčių atvykusiu jaunimu. Tarp jų yra 
muzikantų ir didžėjų (DJ - disc jokey red.) iš 
populiaraus Vilniuje didžėjų klano “Disko mafija”.
“Anglija - puiki šalis. Tereikia šiek tiek įžūlumo ir britai į 
viską numoja ranka”, - įsitikinęs pašnekovas.
S. Kasparas 

/sutrumpintas dėt praeitam E.L duotos priežasties/
Ar šis “Glenny” prestižinio viešbučio užmojis 
nenuves mus į bankroto duobę
Gavau iš DBLS/LNB centro valdybos Sodybai 
pertvarkyti Konsultantų paruoštą ir rekomenduojamą 
pertvarkimo Sodybai planą. Raportas, apimantis dvi 
dalis, “Feasibility Study” (Studijų galimybė) ir 2 laisva 
ranka padaryti brėžiniai. Ruošdami šį planą 
konsultantai išklausė jaunimo ir c. valdybos 
pageidavimus. Raporte apibūdintas interjero ir išorinė 
dabartinė pastato padėtis ir jų panaudojimas ir 
komerciškai nepotencialus eksploatavimas. Pažymi, 
kad iki dabar patalpos buvo naudojamos lietuvių 
bendruomenės senesnės kartos, patalpos yra 
apleistos (dilapidated). Todėl konsultantai ir apsistojo 
paversti aukštesnės klasės viešbučiu. Pagal šį planą 
principiniame Sodybos pastate nebūtų vietos gyventi 
pensininkams. Skautų stovyklai ir atostogaujantiems 
(kurie atvyksta į sodybą su palapinėmis ir karavanais), 
nes tai pakenktų ir atbaidytų viešbučio svečius. Nėra 
plane parodyta DBLS ir LNB-vės raštinės, kuri turi būti 
ir jos vieta parodyta pagal “Companies Act" įstatymą. 
Pagal konsultantų rekomendaciją pilnas šio plano 
įvykdymas kainuotų £2,079,458.00. Kaina išdėstyta 
dalimis kaip seka: principinė pilna schemos suma yra 
parodyta £1,313,229.00. Ir jeigu pritrūktų pinigų 
parodyta sumažintos schemos sumoje £973,000.
į šią sumą dar neįeina nauji baldai ir kilimai, aplinkos 
sutvarkymas, ežero išvalymas ir sutvarkymas, miškelio 
sutvarkymas, antrųjų pastatų sutvarkymas, vaikams 
žaidimų aikštelė ir įranga. Pensininkų namelio 
remontas, takų sutvarkymas, įvažiavimo nauji vartai su 
aptvėrimu aplink Sodybos žemės perimetrą.
Padarymas, pagal konsultantų nurodymą dar pridėtų 
apie £157,000.
įvertinimui fizinio pastato stovio buvo pakviestas lan 
Hyman & Co. Chartered Surveyors padaryti namo 
apžiūrą.
Raporte labai smulkmeniškai, pailiustruodamas 
nuotraukomis svarbesnius gedimo punktus ir 
nurodydamas namo struktūrinį stovį, namo 
komponentų gedimą ir apibūdindamas, kas būtinai

/tąsa 6 psl/
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reikia daryti, kad apsaugojus namą nuo tolimesnio 
gedimo. Šiais duomenimis remiantis ir buvo paruoštas 
Sodybai pertvarkymo projektas.
Buvo gautas iš Hampshire County Council viešbučio 
naudojimo leidimas, buvo paruoštas ir priimtas planas, 
pagal “Council” ir Gaisrininkų reikalavimus, gautos dvi 
sąmatos iš rangovų kurių sąmatos viena nuo kitos 
beveik nesiskyrė. Metinio suvažiavimo buvo apribota 
suma £400,000 projekto įgyvendinimo išlaidoms. Buvo 
pasirašyta su rangovu sutartis ir 1998 metų rudenį 
buvo pradėta vykdyti darbai.
Ruošiant šį planą buvo atsižvelgta į tuo metu esamas 
LNB-vės finansines išgales ir klientūros galimybes.
Teigiama pusė. Graži ir rami Sodybos gamtos aplinka, 
plaukymo baseinas (reikalinga pertvarkyti).
Neigiama pusė. Toli nuo miesto. Toli nuo arterinių 
kelių. Toli nuo pagrindinio kelio. Toli nuo geležinkelio. 
Nėra privažiuojančio viešojo transporto. Šaudykloje 
šaudymas savaitgalyje.
Taigi, nors KTamošiūno planas buvo kuklus (palyginti 
su dabartiniu), bet paliko jam vietos lietuviškos 
bendruomenės veiklai, stovyklautojams, skautams ir 
pensininkams. Dėl anksčiau paminėtų aplinkybių 
Sodyba nepatrauks daug pravažiuojančių pakeleivių 
nežiūrint kokio rango viešbutis bebūtų o paliks 
daugumoje tie patys klijentai.
Jau metinis Suvažiavimas artinasi,o iš C.valdybos dar 
nesigirdi jų komentarų ir pasiūlymų dėl šio “Glenny” 
konsultantų Sodybai pertvarkyti “prestižinio” plano. O 
susirūpinti tikrai yra kuo. Dauguma, kaip matau, yra 
linkę pervertinti Sodybos dabartinę rinkos kainą. 1996 
metais buvo padarytas Sodybos įvertinimas 
(valuation), kurios rinkos kaina tuo metu buvo 
£950,000. Daleiskim, kad per su viršum 3 metų 
laikotarpį pakilo 50%, tai būtų £1,425,000. Po 
pertvarkymo pirkėjo paskatinimo galimybės tiek 
nepadidės, kiek bus įdėta kapitalo jai pertvarkyti dėl 
aukščiau minėtų priežasčių.
Tai ar nenukrisim (“bankroto duobę”?

K.Tamošiūnas

26* MARCH 1950
PELE AND JULIUS DAMAŠEVIČIUS 

WERE MARRIED AT THE CATHEDRAL
IN NOTTINGHAM

TO THE BEST MAM AND DAD, f
LOTS OF LOVE ON YOUR ■

FROM YOUR FAMILY 
DANUTE, HELEN, ALDONA, 

MATHEW, NORMAN AND JOHN

Gerb. “E.L.” Redaktoriau,
2000 m. vasario 16-osios proga Prezidentūroje buvo 
apdovanoti Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjai 
valstybės ordinais. Jų tarpe ir buvęs Sovietų Sąjungos 
KGB generolas M.Misiukonis.
Pagal savaitraščio “Atgimimo” informaciją :’Jo pavardė 
minima paskutinio Lietuvos partizano Antano Kraujelio 
likvidavimo operacijoje.”
Valstybės Prezidentas, apdovanodamas garbingu 
Lietuvos valstybės ordinu buvusį KGB generolą 
M.Misiukonį įsišovė sau į koją.
Lietuvos patriotams kito pasirinkimo neliko — 
nuvertintus ordinus grąžinti su prierašu: “Nelyginkite 
manęs su Sovietų Sąjungos teroro organizacija, kuri 
Lietuvos okupacijos metu žiauriai kankino, barbariškai 
trėmė ir negailestingai žudė lietuvių tautą.”
Mėšlungiui ištikus, pirmą kartą, savo gyvenime 
pritrūksta žodžių.
Su pagarba K.Kaktavičius

WOLVERHAMPTONAS
Po ilgos ir sunkios vėžio ligos šių metų vasario 12 d. 
mirė Marija Sviderskienė, eidama 81 -uosius metus.
Buvo ilgametė skyriaus narė, būdama jaunesnė šoko 
tautinius šokius, dainavo dainų grupėje.
Laidotuvių apeigas, kurios įvyko vasario 23 d., atliko 
šv. Petro ir Povilo parapijos klebonas. Laidotuvėse 
dalyvavo daug jos draugų bei kaimynų. Karstą puošė 
puokštės gėlių.
Palaidota prie vyro, kuris mirė prieš 28 metus. Sūnus 
Viktoras su motina atsisveikino graudžiomis ašaromis.
Wolverhampton© lietuviai velionės šeimai reikškia gilią 
užuojautą.

Marija, ilsėkis ramybėje svetimoje šalyje!
Genė Ivanauskienė
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Skautiškuoju keliu
Nuo 1999 m. lapkričio mėn. LSS Taryba patvirtino 
s.Vincent O’Brien naujai išrinktu LSS Europos Rajono 
vadu.
LSS Tarybos Pirmijos įsakimu, Protokolu Nr. 12, 
lapkričio 1 dienos, VIII Tautinės Stovyklos ir kadencijos 
užbaigimo proga, sekantys vadovai pakelti ir 
apdovanoti:
s. Vincent O’Brien, LSS Europos Rajono vadas, 
pakeltas į Vyresnio Skautininko laipsnį,
ps Kristina Harmes, LSS Europos Rajono Seserijos 
atstovė, pakelta į Skautininkės laipsnį,
v. s. Vida Gasperienė, buvusi LSS Europos Rajono 
vadė, apdovanota Padėkos Ordinu.
1999 m. rudenį įsteigtas Tėvų komitetas, talkininkauti 
“Gel. Vilko Draugovei” Londone, stropiai prisijungė prie 
skautiškos veiklos. Komitetas sudėtis: pirmininkė Rida 
Medeckienė, sekretorė Audra Uikienė, kasininkė 
Danguolė Stalmokienė, bendri reiki. Laima Sabaitienė.
1999 spalio mėn. komitetas ir skautai dalyvavo 
vakaronėje Soc. ir Sporto klubo patalpose, Londone, ir 
tam vakarui suorganizavo loteriją.
Lapkričio mėn. 6d. įvyko skautų sueiga ir Rajono 
posėdis Sodyboje.
Lapkričio mėn. 20d. organizuotame linskmavakaryje 
Sporto ir Soc. klube talkininkavo taip pat ir Skautų 
Tėvų komitetas.

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

Gruodžio mėn. 4 d. vyko prieškalėdinė skautų sueiga ir 
posėdis Londone. Dalyvavo skautai ir tėveliai.
Š.m. vasario mėn. 27d. sueiga ir Tėvų komiteto 
posėdis Sodyboje. Vyko rankdarbių pamoka, 
pasiruošimui Kaziuko Mugei.
Š.m. kovo 4-5 d.d. Kaziuko mugė Londone. Skautų 
rankdarbių stalelis Sporto ir Soc. klube. Sekmadienį 
šv. Mišios skautų intencija.
LSS Europos Rajonas ir Skautų Tėvų komitetas reiškia 
padėka Sodybos vedėjams, Londono Sporto ir Soc. 
klubui ir kun. Petrui Tverijonui už suteiktą pagalbą.
Už sukauptas lėšas tėvų komitetas planuoja samdyti 
autobusą ir nuo šv. Kazimiero bažnyčios nuvešti ir 
parvešti skautus į vasaros stovyklą Sodyboje.
Stovykla šiais metais vyks nuo 29-tos liepos iki 5-tos 
rugpjūčio. Smulknesnės informacijos bus paskelbtos 
spaudoje ir šv. Kazimiero bažnyčios pranešimų 
lentelėje.

LSS Europos Rajono Vadija
***** ************ A A A ******* A ************** ******* A** A *********

BIRMINGHAMAS
š.m. vasario mėnesio 26 d. įvykusiame Metiniame 
susirinkime, pirmininkui S.Štarkai iškeliavus iš 
Birminghamo, buvo reikalinga išrinkti naują valdybą.
Balsų dauguma pirmininku išrinktas S.Jezerskis, 
sekretore - M.Zokienė.

Revizijos komisija: M.Zokienė ir 
E. Bukauskienė.
Birminghamo skyriaus nariui S.Štarkai, 
ėjusiam ilgus metus įvairias valdybos 
pareigas, yra suteikiamas Garbės nario 
vardas.
Linkime jam geros sveikatos ir ramaus 
poilsio naujoje vietoje.

S.J.

Vykstančių į Suvažiavimą 
atstovų dėmesiui 

Vykstantiems į Suvažiavimą 
atstovams, neturintiems nuosavų 
transporto priemonių, iš Londono į 
Sodybą geriausia važiuoti 
traukiniu.
Iš Londono Waterloo stoties į 
Bentley (sekanti stotis po 
Famham), kuri yra daug arčiau prie 
Sodybos negu Famham.
Traukiniu tvarkaraštis:
Balandžio 1 d.:

iš Waterloo atvyksta į Bentley 
09.20 10.16
ir toliau kas valandą.

Iš stoties į Sodybą paimti taksi 
Balandžio 2 d.

iš Bentley atvyksta į 
Waterloo

13.26 14.32
ir toliau kas valandą.
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MANČESTERIS
Skyriaus susirinkimas
“Europos Lietuvyje” buvo paskelbta 
ir išsiųsti laiškai nariams, pra
nešant, kad š.m. vasario 26 d. 
MLSoc. klube yra šaukiamas DBLS 
Mančesterio skyriaus narių susirin
kimas. Tačiau nesusirinko pagal 
įstatus reikalaujamas ketvirtis narių.

Susirinkimas buvo atidėtas iki 
kitos dienos po lietuviškų pamaldų. 
Bet ir tada nesusirinko reikalauja
mas skaičius. Susirinkimas vėl 
buvo atidėtas. Kaltinamas pasi
taikęs blogas oras.

Kovo 26 d. tuoj po lietuviškų 
pamaldų yra šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus pravestas 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių, ir bus skaitomas teisėtu.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Skyriaus valdyba

Vasario 16 - Kovo 11 minėjimas
Š.m.vasario 19 d. DBLS Mančeste
rio skyrius surengė MLSoc. klube 
Vasario 16 - Kovo 11 minėjimą. 
Dalyvavo nemažai žmonių ir 
kan.V.Kamaitis, kurio sveikata žy
miai pagerėjo, galėjo dalyvauti 
minėjime, gali laikyti lietuviškas 
pamaldas.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
skyr. pirm. A.Podvoiskis. Pas
veikino šventės proga ir padėkojo 
už atsilankymą į minėjimą. Tarė 
įžanginį žodį ir priminė, kokią 
reikšmę turėjo ir turi Lietuvos ne
priklausomybės atgavimas mums, 
kurios vaikai esame mes visi.

Paskaitą skaitė H.Vaineikis, 
kurio kruopščiai paruoštame žodyje 
peržvelgė lietuvių tautos nueitą ke
lią istorijos bėgyje, iškeldamas lem
tingus tautai ir Lietuvai įvykius, 

ypač savanorių ryžtą atgauti Lietu
vai nepriklausomybę 1918 m., antrą 
rusų okupaciją trėmimus ir nepri
klausomybės atstatymą 1990 m.

Patriotiška paskaita patiko 
visiems.
Tai progai atitinkamus eilėraščius 
pasakė A.Podvoiskis, A.Bruzgys ir 
savo kūrybos J.Arbačiauskas.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos Himną. Po to visi buvo 
pavaišinti ponių paruoštais 
gardžiais užkandžiais.

Minėjimas praėjo pakilioje 
šventiškoje nuotaikoje. Pasigirdo 
daina.

Nepriklausomybės šventės 
proga užsakytos šv. Mišios už žu
vusius Lietuvos savanorius, parti
zanus ir visus tuos, kurie žuvo ir 
nukentėjo dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimo. Tuo 
išreikšdami jiems padėką ir pa
garbą už paaukotas gyvybes ir 
įdėtas pastangas, kurios užtikrino 
Lietuvos ateitį.

A.P-kis

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice £219.00 incld. tax 
Min. stay Saturday night/Max stay 1 month.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Sat.night or 3 nights/Max stay 3 mths £279.00 incld. tax
Change of return date permitted against small fee in Lithuania
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
Pensioner’s ticket. £242.00 incld. tax
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, £308.00 incld. tax 
Manchester-Vilnius return
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Satnight or 3 nights£279.00 incld. tax 
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00

£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

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.

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 21
The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) 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.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 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., 
sekmadieniais 11.15 vai. , .
Mančesteryje kovo 26 d., 
12,30 vai.
Bradforde balandžio 2 d., 
12,30 vai.
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