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Didžiosios Britajriijos Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvių Namų Bendrovės 

52—stsis metinis suvažiavimas
DBLS-os ir LNB-vės 52-asis metinis suvažiavimas įvyko 
š.m. balandžio mėn. 1-2 dienomis Lietuvių Sodyboje. Su
važiavimą atidarė DBLS-os pirmininkė Vida Gasperienė, 
trumpu žodžiu prašydama, kad atėjo laikas rimtai pagal
voti apie bendruomenėje jau kelis metus vykstantį tar
pusavio nesugyvenimą ir ginčus. Reikėtų daugiau rūpintis 
savo turto apsaugojimu, o ne tarpusavio nesutarimais. Pri
siminė į amžinybę iškeliavusius bendruomenės narius ir, 
tik praėjusią savaitę mirusį svarbų Šiaurės Anglijos lietu
vių veikėją Arkadijų Podvoiskį, prašydama atsistojimu 
pagerbti juos minutės tyla.
Mandatų komisijos pirm. Rima Gasperaitė pranešė, kad 
suvažiavime 26 atstovai atstovauja 18 skyrių, kuriuose yra 
682 nariai, išskyrus Nottinghamo skyrių, kurio Metinis 
susirinkimas buvo pravestas prasilenkiant su įstatais. Su
važiavimui paliko nuspręsti, ką daryti su jų balsais ir at
stovais. Suvažiavimas suteikė teisę Nottinghamo skyriui 
būti atstovaujamam vieno atstovo, o kitam atstovui ( Da
riui Furmonavičiui), kadangi nėra DBLS-gos narys, atimta 
atstovo teisė.
Suvažiavimui pirmininkauti buvo išrinktas Vincent 
O’Brien, sekretoriauti sutiko Irena Timmins.
Pirmininkas pakvietė žodį tarti LR ambasados politinį 
patarėją Ričardą Degutį, kuris, perdavęs Jo Ekscelencijos 
ambasadoriaus Justo Paleckio atsiprašymą, pasveikino 
suvažiavimą,, palinkėdamas sėkmingo darbo ir tarpusavio 
susipratimo.
Toliau sekė DBLS-gos pirm. V.Gasperienės pranešimas, 
kuriame priminė, kad šių metų vasarą Vilniuje įvyks 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas ir į jį reiks siųsti 
atstovus. Šis reikalas buvo paliktas spręsti vėliauTaip pat 
pranešė, kad vasarą atvyksta grupė mokyklinio amžiaus 
vaikų, kurie koncertuos Londone ir Sodyboje. Jų pasiro
dymais rūpinasi Laima Paleckienė, mūsų ambasadoriaus 
žmona. Užbaigiant šį šimtmetį, vietoje metinio DBLS 
sąskrydžio Sodyboje buvo suruoštas padėkos banketas 
lietuviškoje veikloje daug metų dirbusiems asmenims. 
Dalyvavo 65 veikėjai.
Tarybos pirmininkas Vincent O’Brien apgailestavo, jog 
Mančesteryje įvykusiame Tarybos suvažiavime direktoriai 
pilnai nepaaiškino apie Lietuvių namų pardavimą, nors 
jau seniai sklidę gandai, kad namas bus parduotas. Patarė 
ateityje daugiau skaitytis su Taryba, nes tai svarbus mūsų 
veiklos organas.
Revizijos komisijos pirm. Urna Švalkienė teigė, jog ne
galėję padaryti pilnos revizijos, nes trūkę Įrašų knygose. 
Ateityje prašė sekančio iždininko būti pareigingesniu. 
Sekė skyrių pranešimai.

Jaras Alkis apgailestavo, jog reikės uždaryti Stoke-on- 
Trent skyrių, vieną iš pirmųjų, nes nebėra kas benorėtų 
dirbti. Sodo sk pir. Vladas Gedmintas pranešė, kad skyriuje 
yra 117 narių. Skyrius yra gana veiklus. Prašė visus tai
kiau dirbti. Pirmo sk. atstovas Justas Čemis gynė savo 
skyriaus vardą. Neva jiems užmetamas vardas, kad yra 
prieštarautojai. Tikrumoje tas yra labai klaidinga.
Toliau buvo diskutuojamas “Trust” steigimas, kam visi 
pritarė. Jis yra reikalingas apsaugoti mūsų turtą nuo 
patekimo į nepageidautinas rankas. Paaiškinta, jog lab
darybės statusą turintis ’’Trust” būtų mums naudingiau
sias, nes gali gauti įvairių lengvatų.
LŠvalkienė paskaitė pareiškimą dėl nepasitikėjimo dabar
tine Centro valdyba, bet jis nebuvo pripažintas kaip rezo
liucija, ir buvo atmestas.
Vincent O’Brien pranešė, jog skautų organizacijos veikla 
yra labai pagyvėjusi ir tikisi, kad šios vasaros stovykla bus 
dar sėkmingesnė negu praeitoji. Rėmėjams padėkojo už 
gausias aukas. V.Gasperienė kalbėjo apie kultūrinę veiklą 
ir apgailestavo, esą, jau nebeįmanoma ką nors daugiau 
be suk tirti.
Sekė diskusijos dėl skyrių pranešimų.
S.Kasparas pasiskundė, kad gaunami prašymai, beveik 
įsakymai, priimti Lietuvos vaikų svečių grupę ir kur nors 
juos apnakvyndinti, net gal ant bažnyčios grindų. 
V.Gasperienė atsakė, kad atvažiuojantieji neturi lėšų nei 
pragyvenimui, nei nakvynei. Buvo diskutuota išsiuntinėta 
DBLS-gos nariams Apklausa ir jos rezultatai. Atsakymai 
gauti iš 137 narių. Pasirodo, kad Lietuvių namus įsigyti 
nori ne tiek londoniečiai, bet daugiau gyvenantieji toliau. 
Tačiau mažai kas pasisakė, kad tokius namus dažnai lan
kytų. Daugumas nori atremontuoti ir pagerinti Sodybą. 
P.Markevičius paaiškino priežastis dėl kurių buvo par
duoti namai Freeland Rd. Buvę per daug įvairių problemų, 
kurias reikėję ar tuojau taisyti, arba parduoti - ką valdyba 
ir padarė. Kalbėta dėl naujųjų ateivių priėmimo į pilną 
narystę, bet tas klausimas buvo paliktas iki kol bus sutvar
kytas LNB “Trust” reikalas. Kai kurie skyriai pasiskundė, 
kad jau beturį labai mažai narių ir gresia skyrių uždary
mai. E.Bukauskienė prašė suteikti ilgamečiu! skyriaus 
pirmininkui S.Štarkai Garbės nario titulą. Tik 
E.Kvietkauskas (Leicester sk.) galėjo pasigirti, jog jų at
gaivintas skyrius nemažėja, bet auga. LŠvalkienė (North
ampton sk.) sakė, kad jos nariai yra labai patenkinti “Eu
ropos Lietuviu” ir “Lynes”. Prašė skirti daugiau dėmesio 
Sodybos remontui.

(tąsa sek. psl.)
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(tąsa iš pirmo psl.)
Škotijos atstovas A.Pautney pageidavo, kad būtų daugiau 
susipratimo ir pagarbos vieni kitiems. A.Blintrub sakė, 
jog Bradfordas liūdi netekę žymaus veikėjo Algio 
Gerdžiūno. Skyriaus veikla yra gana gyva. Turi savo 
klubą. Nottinghamo sk. atstovas R. Daukintis labai kriti
kavo Centro valdybą, kodėl pardavė Freeland Rd. namus.
I.Timmins (Coventry sk.) sakė, kad skyrius yra labai 
patenkintas, kad namai buvo parduoti ir prašo, kad kuo 
greičiau būtų remontuojama Sodyba. Jaunimo atstovė 
Vlada Minkutė klausė, ar gali tikėtis paramos 
ateinančiam Jaunimo kongresui Australijoje. Padėkojo už 
visokieriopą pagalbą Sodybos vedėjams ir asmeniškai 
V.Gasperienei už leidimą “Lynes” ir patarimus. 
S.Kasparas pasakojo, jog bažnyčią kas sekmadienis lanko 
apie 100-150 žmonių. Yra sekmadieninė mokykla, 
kurioje 5 mokytojai moko apie 30 vaikų. Visi jaučiasi 
kaip laiminga parapijos šeima.
Toliau sekė Lietuvių Namų Bendrovės suvažiavimas.
Buvo pristatytas vaizdinis Glenny firmos paruoštas 
Sodybos remonto ir pagerinimo planas. Tas projektas 
pagrindinai susideda iš trijų fazių:
1. padaryti tik valdžios reikalaujamus pagerinimus ir

paviršutiniai atremontuoti, kas kainuotų apie 
£400.000, :!

2. atlikti pagrindinius reikalavimus ir pagrindinį 
remontą ir dalinius pagerinimus kas kainuotų apie 
£800,000 ir

3. atlikti visą tą ir padaryti Sodybą tikrai prestižinio 
statuso, kas kainuotų per 1 milijoną. Tai palikta 
nuspręsti suvažiavimui.

Toliau sekė finansinių reikalų pranešimai, kuriuos atliko 
mūsų buhalteriai Traviss & Co. Po pranešimų sekė 
klausimai. Pirmiausiai buvo užklausta, kodėl taip staigiai 
pakilo direktorių išlaidos. Buhalteris paaiškino, kad 
dauguma tų išlaidų yra padarytos praeitos valdybos 
direktorių. Finansiniai metai prasideda ir baigiasi kasmet 
lapkričio 1 dieną, todėl 6 mėnesiai įeina buvusios 
valdybos veiklos. Paklausta kodėl tokios didelės sumos 
išmokėtos laikiniems darbininkams? Paaiškinta, kad tos 
išlaidos yra užsilikusios iš praeitos valdybos, kada laikini 
darbininkai nemokėjo pajamų mokesčio, kurį vėliau 
pridėjus pasidarė daug didesnės išlaidos. Vienas iš 
direktorių buvo paprašytas apsimokėti pajamų mokestį, 
tačiau atsisakė. Mr. Traviss nuomone, dabartinė valdyba 
laikinų darbininkų atlyginimus tvarko teisingai, o 
direktorių išlaidos turi visus pateisinamus dokumentus. 
Banke šiuo metu yra £1,355,000, bet Inland Revenue tuoj 
pat reikės sumokėti dar likusį mokestį £90,000, kurį 
vėliau, darant Sodybos pagerinimus, bus galima atsiimti. 
Rekomendavo, kad Finansiniai metai būtų priartinti 
arčiau Metinio suvažiavimo, nes tada susidarys geresnis 
kiekvienos valdybos atsiekimų vaizdas. Prašė ar negalima 
būtų jam pristatyti klausimus anksčiau, kad galėtų geriau 
paruošti atsakymus.
Po pusryčių suvažiavimo antra diena prasidėjo 
šv.Mišiomis Sodybos salėje. Nominacijų komisija 
pristatė kandidatus j DBLS valdybą: Vladas Gedmintas, 
Ed Kvietkauskas, Skot Mineikis, įima Švalkienė ir 
Povilas Sladkevičius. Pagal DBLS įstatus iš Centro 
valdybos atsistatydino: J.Podvoiskis ir P. Markevičius.

J.Podvoiskis vėl kandidatavo, P. Markevičius 
nekandidatavo.
Pagal įstatus iš Tarybos atsistaty dinus L.Kvietkauskui ir 
APodvoiskienei, į Taryba kandidatavo: Genė Ivanauskie
nė, ir Klemensas Tamošiūnas. Iš Revizijos komisijos 
atsistatydinus E.Bukauskienei ir I.Timmins į Revizijos 
komisiją kandidatavo: Pranas Bukauskas, Irena Timmins 
ir Vytautas Uogintas.
RINKIMŲ REZULTATAI.
Kandidatai į Centro valdybą balsų gavo: I.Švalkienė - 
457, VI. Gedmintas — 448, J.Podvoiskis — 396, 
S. Mineikis - 360, Ed.Kvietkauskas - 265, R. Sladkevičius 
- 292. Centro valdybą papildo: I. Švalkienė,
VI.Gedmintas ir S.Mineikis.
Kandidatai į Tarybą balsų gavo: G. Ivanauskienė - 561,
K.Tamošiūnas - 508, L. Kvietkauskas - 268. Tarybą 
papildo: G.Ivanauskienė ir K.Tamošiūnas.
Revizijos komisija: P.Bukauskas, I Timmins 
V. Uogintas.

ir

Mandatu komisija: RGasperaitė, B.Butrimas ir
P. Markevičius.
Suvažiavimas priėmė antrą Glenny pasiūlymą dėl 
Sodybos remonto ir pagerinimo, patvirtindamas 
išleidimui £800,000 sumą.
Vėl kalbėta apie Lietuvių - namų įsigijimą Londone. 
P.Markevičius paaiškino, kad Įsteigus labdarybės “Trust” 
yra galimybė gauti finansinės pagalbos iš įvairių 
institucijų. Sutvarkius Sodybą galima bus pradėti ieškoti 
namų.
Sekė Lietuvių Namų bendrovės direktorių rinkimai. 
Anksčiau išrinktieji direktoriai į DBLS C V buvo tik 
patvirtinami. Šį kartą, kandidatavus Dariui 
Furmonavičiui, turėjo būti pravesti rinkimai. Kandidatavo 
visi anksčiau kandidatavę į DBLS C V ir D.Furmonavi- 
čius. Balsu gavo: VI.Gedmintas - 5302, J.Podvoiskis - 
4305, S.Mineikis - 4303, I.Švalkienė - 4018, 
P.Sladkevičius - 3292, E.Kvietkauskas — 1375 ir 
D.Furmonavičius- 1269.
LNB valdybą papildo: V.Gedmintas, J.Podvoiskis ir 
S. Mineikis.
Buhalteriu patvirtinta Traviss & Co.
Gale suvažiavimo buvo paskaityti gauti sveikinimai iš 
Garbės narių. P.Varkalai, kuris šiuo metu negaluoja, 
suvažiavimas siunčia geriausius linkėjimus. O jo 
sergančiai žmonai linki sveikatos. J.Benderius siunčia 
sveikinimus iš Lietuvos, nes dėl sukrypusios sveikatos 
negalintis dalyvauti, bet linki suvažiavimui sėkmės ir 
darnaus darbo. Ilgametis suvažiavimų pirmininkas
J. Zokas siunčia sveikinimus iš saulėtos Ispanijos, 
linkėdamas susiklausymo ir puikių rezultatų DBLS 
ateities veikloje.
į PLB 10-ąjį Seimą Vilniuje vyks DBLS CV 
pirmininkas/ė, DBUS pirmininkas/ė, kurių kelionės bus 
apmokamos, ir savo lėšomis J.Alkis, E. Bukauskienė ir
K. Tamošiūnas.
Pirmininkavęs V. O’Brien padėkojo Sodybos
šeimininkams už globą ir vaišingumą.
Suvažiavimas tradiciniai baigtas Tautos Himnu.
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A.-HA
Arkadijus Podvoiskis

S.m. kovo mėnesį 27 dieną, staiga mirė Anglijos lietuviams gerai žinomas, o daugumai gerai pažįstamas 
lietuvis patriotas ARKADIJUS PODVOISKIS. Tai didelė netektis Mančesterio lietuviams, apylinkių 
tautiečiams ir visai mūsų bendruomenei.
Arkadijų daugumoje mes pažinojome per spaudą, kurią jis rėmė, kitus ragino remti ir pats daug 
prisidėjo prie lietuviško žodžio išlaikymo. Savo korespondencijomis jis daugel metų informavo mus 
apie Mančesterio ir apylinkių veiklą, svarbesnius įvykius. Buvo uolus katalikas, nuo pat pradžių vedė ir 
tvarkė klubo ir skyriaus veiklą. Įsijungęs į kultūrinį ratelį, kurį laiką leido nepriklausomą laikraštėlį 
“Siaurės Anglijos lietuvių biuletenį”. Priklausė Lietuvos “Tėvynės Sąjungai”. Net buvo įsteigęs Bajorų 
organizaciją.

Redakcija ir administracija, netekusi savo bendradarbio, giliai užjaučia visą jo šeimą.

<7'7. '

-z

Tauriam Lietuvos sūnui
jo žmonai Aldonai, sūnų ms Povilui, Jonui ir jų šeimoms

■ ^reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi
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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų Bendrovės valdybos
'*s :*•-7*'-*^ •». '■ ‘_X<T kr.■ . r. 7^'/- * *. *. • _• "■ ■ - t'-f *. x'» ■'* A? <*•* ’ • • * '«k • .Z" *’.* 1 .** • 7 ' <_ t . ,1 - .* « •• . •

A

DBLS Taryba liūdi praradus ypatingai didelį 
Lietuvos patriotą

Arkadijų Podvoiskį
Jo įnašas lietuviškam gyvenimui buvo platus 
ne tik Mančesteryje, bet ir visoje šio krašto 

lietuviškoje visuomenėje.
Metai po metų savo straipsniais mūsų 

lietuviškoje spaudoje jis informavo Britanijos 
- lietuvius apie Mančesterio ir apylinkių 
lietuvišką veiklą. Jo darbai ir įtaka lietuvių 

klubo gyvenime buvo aiški visiems. Bus liūdna 
jo netekus.

Tariant paskutinį sudiev, mūsų mintys ir 
maldos yra su jo šeima ir DBLS Mančesterio 

lietuvių bendruomene.
Amžiną atilsį duok Jam Viešpatie ir amžinoji 

šviesa tešviečia.
DBLS Taryba

Mirus ilgamečiam DBLS Mančesterio 
skyriaus ir Mančesterio klubo 
pirmininkui, aktyviam Lietuvių 

bažnyčios Mančesteryje veikėjui, 
“Europos Lietuvio” laikraščio 

bendradarbiui 
ARKADIJUI PODVOISKIUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
sūnums Jonui ir Povilui bei 

Aldonai PODVOISKIENEI
LR ambasada Londone

Ilgamečiam pazįstamui ir bendradarbiui 
ARKADIJUI PODVOISKIUI 
taip staiga apleidusiam mūsų eiles, 

jo žmonai ALDONAI, 
sūnums POVILUI, JONUI 

ir jų šeimoms reiškiu užuojautą ir kartu liūdžiu 
Jonas Šablevičius

Dideliam Mančesterio lietuvių veikėjui 
ir skautiškos idėjos rėmėjui

Arkadijui Podvoiskiui taip 
staigiai mirus,

Europos Rajono lietuvių skautai ir 
skautės su liūdesiu reiškia gilią 
užuojautą jo šeimai, draugams ir 
bendradarbiams, praradus
nepaprastai kilnų lietuvį ir vadovą

LSS Europos Rajono sesės ir 
broliai, 

“Budėkime” redakcija ir 
administracija

“ ■■.hn
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Vladimiras Putinas - jo atvaizdas
Vladimirui Putinui laimėjus 
prezidentinius rinkimus Rusijoje, 
spauda ir televizija pradėjo plačiai 
gvildenti jo asmeninį charakterį jo 
siekius, jo gyvenimo ir karjeros 
smukmenas. Jo tikras charakteris 
ir jo tikslai yra paslėpti po 
nepermatoma kauke, o jo 
artimiausi bendradarbiai ir draugai 
bando jį parodyti pasauliui tokį 
kokį jie norėtų pasauliui parodyti. 
Jo aiškių tikslų kol kas nepavyksta 
sužinoti, bet pasaulio spaudoje jau 
pasirodė rūpestį keliančių 
abejonių. Kyla abejonės, ar jis 
tikrai tiki demokratine valdžia, ar 
sugrąžins Rusiją į griežto režimo 
totalitarinę santvarką.
Visi rašomi straipsniai piešia jį kaip 
kietą nacionalistą rusą kuris tikrai 
nori atstatyti Rusijos prarastą 
pasaulinį autoritetą ir Rusijos 
karinę jėgą. Tačiau iš kitos pusės 
žiūrint, kyla abejonių, ar jis 
nebandys sugrąžinti Rusiją į 
senuosius Centro kontroliuojamus 
laikus, suvaržant spaudą privatų 
biznį ryšius su užsieniu. Yra net 
pasisakymą kad jis yra tikras 
Stalino pasekėjas, kuris sieks savo 
numatytų tikslą nežiūrėdamas į 
pasekmes.
Valstybės kontroliuojamoje spaudoje 
ir televizijoje jis bandomas parodyti, 
kaip teisingas, darbštus, 
inteligentiškas demokratas. Kiti, 
kurie pažinojo jį prieš jo staigų 
iškilimą rodo jį esantį kaip karštą 
užsispyrusį emocingą apgaulingą 
išdidų asmenį kuris moka laviruoti' 
kitų gyvenimą. Tą galima būtų 
patvirtinti jo vestu barbarišku karu 
prieš čečėnus. Jis vadino tą karą 
kova prieš pasaulinius teroristus, bet 
tikrumoje tai buvo nepriklausomybės • 
kova prieš milžiną kaimyną.
Pasaulinės žmogaus teisių
organizacijos viešai smerkia jo 
brutalumą kurį jis panaudojo 
sutriuškindamas mažą laisvės 
trokštančią valstybėlę. To karo 
pasekmės buvo žinomos tik 
prasidėjus jo okupacijai ir nebuvo 
abejonių kas laimės. Tačiau 
laimėjimas buvo reikalingas atstatyti 
Rusijos, kaipo galingos valstybės 
vaizdą pasaulio akyse, o svarbiausia 
- V.Putino vaizdą tautos akyse, kaip 
stipraus, pasiryžusio vadovą 
Spauda neginčijamai sutinką kad 
šis karas buvo reikalingas jo asmens 
iškėlimui į išrenkamą poziciją kas 
pasirodė tikra tiesa Iš populiarumo 
apklausoje užimamos tik 2 proc.

vietos, jis pašoko po šio karo 
laimėjimo net iki 70 proc. Prieš 
rinkimus jo populiarumas truputį 
nukrito, vos daugiau kaip 50 proc. 
Rusų tarpe pasirodė abejonių į 
viešumą iškylant jo praeities 
gyvenimo smukmenoms. Net 
rinkimų metu buvo abejonių ar jis 
surinks reikalingų pagal Rusijos 
konstituciją 50 proc. balsą ar reikės 
antrų rinkimų.
Rinkimo rezulfatai (50.01 proc.) 
parodė, jog jo populiarumas, 
primirštant laimėtą karą smarkiai 
krinta. Tačiau rusams nėra kitos 
išeities. Visi pageidauja stipraus 
vadovo ir stiprios valdžios, kuris 
galėtų aptvarkyti vis žemiau 
slystančią Rusijos ekonomiką ir 
betvarkę krašte. Tuoj po rinkimų 
atsakydamas į pasaulio vadovų 
sveikinimus, pareiškė, kad Rusijoje 
įves diktatūrinius" įstatymus, 
išgąsdindamas Vakarų pasaulį. 
Tačia vėliau, susigriebęs, kad 
pasakęs per aštriai, pataisė, 
pareikšdamas, kad norėjęs pasakyti, 
jog įves įstatymus lygius visiems. 
Nebebus vieno įstatymo 
turtingiesiems ir įtakingiesiems, o 
kito paprastiems žmonėms.

Taip pat pareiškė, norėdamas 
nuraminti pasaulį kad palaikys 
glaudžius ryšius su užsieniu.
Suprantama, kad jam užsienis, o 
ypatingai užsienio pinigai ir 
investicijos reikalingos atstatyti 
merdinčią Rusijos ekonomiką ir 
sutramdyti stambiuosius biznierius, 
valdančius galingas privačias 
kompanijas.
Kaip jis taip greit iškilo iš mažai 
žinomo, buvusio KGB šnipo, į tokią 

. galingą poziciją?
Vladimiras Putinas gimė 1952 
metais spalio 7 dieną tuometiniame 
Leningrade. Jo tėvas karo metu 
buvo sužeistas granatos sprogimo ir 
visą gyvenimą buvo invalidas. Jis 
buvo trečias sūnus šeimoje. Du jo 
broliai mirė - vienas dar kūdikis, 
kitas difteritu karo metu, Leningrade. 
Motinai, Marijai Ivanovai, Vladka 
buvo vienintelis sūnelis, kurį ji labai 
mylėjo. Tačiau tėvas buvo labai 
griežtas, išaugęs griežto režimo 
laikais.
Jie gyveno sovietinių laikų 
statytame bute, neturtingoje 
aplinkoje, su mažai patogumą todėl 
Vladimiras užaugo užkietėjusioje 
bendruomenėje. Jaunystėje, 
būdamas žemo ūgio, jautėsi

HLGasperas

neužtenkamai vyriškas, todėl 
visuomet norėjo pasirodyti, jog nėra 
silpnuolis. Gal todėl, dar būdamas 
studentu, padavė prašymą įstoti į 
šnipinėjimo organizaciją KGB. į 
savanorius tokia organizacija žiūrėjo 
labai skeptiškai. Norėdamas būti 
naudingesnis slaptajai organizacijai, 
įstojęs į Leningrado Technologijos 
institutą studijavo teisę ir vokiečių 
kalbą.
Būdamas fiziniai ne labai stiprus, 
pradėjo sportuoti. Asmeninės 
apsaugos sporte pasiekė 
aukščiausią laipsnį gaudamas džiu- 
džitsu “judo” -juodą diržą.
Jau būdamas universitete pradėjo 
dirbti KGB. Baigęs universitetą 
metus lankė KGB mokyklą 
Maskvoje, po to buvo pasiųstas į 
Leningradą kur trejus metus dirbo 
turizmo departamente,
užmegzdamas ryšius su užsienio 
delegacijomis ir biznieriais. Pasirodė 
esąs geras psichologas, turintis 
gabumų išgauti jam reikalingų žinių. 
1980 metais vedė dabartinę žmoną 
Liudmilą kuri tuo metu dirbo Aeroflot 
lėktuvų linijose, kaip lėktuvo 
palydovė.
1986 metais jau pulkininko 
leitenanto laispniu buvo išsiųstas į 
Drezdeną Rytų Vokietijoje, kur 
turėjo suorganizuoti atskirą šnipų 
tinklą nepriklausomą nuo vokiečių 
šnipų organizacijos “Stasy**. 
“Perestroikos“ metu, 1990 metų 
pradžioje, grįžo į Leningradą tada 
jau StPetersburgą ir gavo nežymų 
darbą universitete, kartu dar slaptai 
sekdamas tuometinį demokratinį 
judėjimą.
StPetersburge mero rinkimus 
laimėjus jo universiteto draugui 
Anatoly Sobchak, jam buvo 
pasiūlytas darbas miesto užsienio 
ryšių komitete, kur dažnai 
susitikdavo su užsienio biznieriais, 
parūpindamas jiems leidimus pradėti 
biznį. Čia jo politinė karjera ir 
prasidėjo. Greitai pakilo į mero 
padėjėjus. 1996 m. Jelcino klikos 
pažįstamas pasiūlė jam darbą 
prižiūrėti Kremliaus užsienio 
ekonominius turtus. Po to greit įėjo į 
Jelcino artimųjų ratelį o 1998 m. 
perėmė FSB komandą (buvusį 
KGB). 1999 m. B. Jelcinui 
atsistatydinus iš prezidento pareigą 
buvo paskirtas laikinai pareigas 
einančiu prezidentu.
Ką jo laimėjimas reikš Lietuvai - 
parodys tik ateitis?
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Vokiškos žiniasklaidos pabiros
“Kalėjimas ar poilsio namai” - klausia vokiški 
laikraščiai, aprašydami Monte Carlo kalėjimą. Pastatas 
randasi netoli kunigaikščio rūmų, langai nukreipti į jūrą 
kiekviename kambaryje yra televizija, vėsintuvas (air 
conditioning) ir kiti normalaus buto įrengimai. Kalėjimo 
gyventojų daugumą sudaro italai, anglai, lenkai bei 
vietiniai. Visi jie vadinami ne kaliniais, bet 
“pensininkais”.
Nusibodus sėdėti kambaryje, “pensininkai” gali eiti į 
biblioteką sporto salę. Ko tik kaliniams trūksta - 
Viduržemio jūros palūdimyje šildytis prieš saulę! 
Depresijų prislėgtiems kaliniams tuoj pat siunčiamas 
psichologas, tad jokių savižudybių dar nepasitaikė.
Monte Carlo viešbučiai turi žymiai daugiau 
nusiskundimų kaip kalėjimas, nes maistą 
pensininkams gamina keturi virėjai. Pusryčiams 
duodami prancūziški “croissants”, savaitgaliais saldūs 
kepsniai, pietūs duodami ant pašildytos lėkštės, idant 
maistas neatšaltų. Maistą virėjai perka turguje, kad 
daržovės ir vaisiai būtų švieži.
Niekas dar nemėgino bėgti iš kalėjimo, tačiau 
naujoviška technika jis yra gerai apsaugojamas: 
radaras, magnetinės kortelės, kameros ir tt Kalinius 
saugoja dvylika prižiūrėtojų.
Ne visi suimtieji turi tokią poilsio laimę. Tik betarpiai 
prasižengus Monte Carlo įstatymams, policija suimtąjį 
siunčia į kalėjimą. Visi kiti perduodami Prancūzijai. 
O kaip atrodo Šveicarijos kalėjimas? Kovo mėn. 
pradžioje Berno kantono kalėjime sustreikavo trečdalis 
kalinių, atsisakydami dirbti kalėjime ir už jo ribų. 178 
kaliniai, kurių 80% sudaro Albanijos ir Jugoslavijos 
piliečiai, pareikalavo daugiau televizijos programą 
nors dabar jie gali įjungti 45 kanalus. Kaliniams 
nepatinka maistas, neskanu yra “ conflakes’, jie 
reikalauja įvairesnių prekių kalėjimo parduotuvėje, 
žemesnių kainą dvi valandas skirti sportui.
Kalėjimo direktorius spaudai pareiškė, jog steikuotojų 
kevalas privertė ir kitus kalinius prisidėti prie streiko, o 
einančius į darbą apspjaudo, grasina nužudyti. 90% 
yra narkotikų spekuliantai. Kalėjimo direktorius labai 
rimtai žiūri į grasinimus, nes kokaino ar heroino 
pardavėjai savo tikslo siekia eidami net per “lavoną”. 
Spėjama, kad bandelią sūrių siuntiniuose iš Albanijos 
ir Jugoslavijos yra įdėti maži pjūkleliai grotų 
perpjovimui. Kaliniai pareikalavo, kad siuntiniai būtų 
įteikti be jokio tikrinimo.
“Antisemitizmas Šveicarijoje yra labai plačiai paplitęs”

Kazys Baronas
- pranešė AP agentūra, ji pasinaudojo JAV žydų 
komiteto atliktais tyrimais. Pasirodė, jog kas šeštas 
šveicaras jaučia žydams neapykantą bet daugumas 
pritaria, kad mokyklose būtų aiškinama tautžudybė ir 
jos pasekmės.
Šveicarijos žydų organizacijų apklausa parodė, jog 
atisemitizmo banga po bankuose rastų žydų pinigų ir 
turto grąžinimo reikalavimų (Šveicarų finansų ministras 
tai pavadino prievartavimu, tačiau pagrasinus JAV 
bankams Šveicarijos bankų baikotu, jis žydų atsiprašė 
ir po kelių dienų atsistatydino - K.B.) dar visiškai 
neatslūgo. Pravesta apklausa 1210 šveicarų šeimų 
tarpe parodė, jog 16% yra aiškūs antisemitai. Tuo 

tarpu jaunesniosios kartos tarpe pastebimas mažesnis 
antisemitizmas kaip vyresniųjų.
Šveicarai gan tiksliai nustatė žydų skaičių Šveicarijoje 
-18 tūkstančių tačiau kartu pažymėdami, kad žydai 
pasaulyje turi labai didelę įtaką. Jie tautžudystę 
išnaudoja savo reikalams. Be to, Šveicarijos žydai 
daugiau lojalumo rodo Izraelio valstybei kaip Alpių 
kalnų kraštui. Apie 60% šveicarų pasakė, kad 
antisemitizmas yra didelė Šveicarijos problema. 
Sportas. '
Atrankinėse bokso varžybose Sidney, Australijos 
olimpiadai, Lietuvos atstovai Bačiulaitis ir Bitkevidus 
plunksnos svoryje jau kvalifikavosi. Bidulaitis net jau 
pirmame runde įveikė savo priešininką.
Draugiškose tarpvalstybinėse moterų rankinio 
rungtynėse Vokietija pralaimėjo Danijai, daugiausiai 
įvarčių —14 įmetė Radzevičiūtė. Antrose rungtynėse 
prieš Norvegiją ji pelnė septynis įvarčius. Lietuvaitei 
priėmus Vokietijos pilietybę, ji tuoj pat, kaip gera 
žaidėja, buvo įtraukta į Vokietijos rinktinę. Radzevičiūtė 
žaidžia Leipcigo klube. Be jos, Vokietijos rinktinėje 
žaidžia dar Šulskytė, o Austrijos - Fridrikienė ir 
Šypkuvienė.
Modernios penkiakovės varžybose Meksiko mieste 
pirmą vietą užėmė amerikietis, antras buvo Lietuvos 
atstovas Krungholcas. Jis tuo padu kvalifikavosi 
Sidney olimpijadai.
Vokietijos aukšdausioje futbolo lygoje pirmauja 
Mūncheno Bayem prieš Leverkusen. Greidausiai tarp 
tų klubų ir bus išspręstas šiemetinis Vokietijos 
meisteris. Uodegėlės pabaigoje randasi MSV Duisburg 
klubas, jame žaidžia futbolo rinktinės vartininkas 
Gintaras Stauče.

FUTBOLAS LONDONE
Lietuvių vardas vis nuskamba vietinėje Londono 
spaudoje.
“East London” laikraštyje spausdinamoje futbolo lygų 
rezultatų kronikoje lietuvių komanda “Lithuanian 
Newton” Hackney and Leyton lygos antroje divizijoje 
užima trečią vietą o lygos čempionato aprašyme 
sakoma, kad lietuvių komanda, žaisdama su “Stiek & 
Weasel”, parodė tikrą sensaciją įspirdami tris įvardus. 
Atrodytą kad komanda yra sponsoruojama statybų 
bendrovių nes Rytų Londono lietuvių klubas su jais 
neturi nieko bendro.

Laiškas
E. Lietuvis Nr.5 atspausdino labai keistą sveikinimą 
kurį sunku suprasti!
Pirmiausiai nežinau, ar D. Britanijoje yra tokia 
organizacija pavadinimu: “Didžiosios Britanijos lietuviai 
konservatoriai”? Ar kas yra girdėjęs apie tokios 
organizacijos suvažiavimą- susirinkimą kuriame tūlas 
Darius Furmonavidus būtų išrinktas pirmininku?
Toks sveikinimas daugiau negu kvaila nesąmonė!

S. Kasparas
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BRADFORDAS
A+a P.Jakubėnas

Š.m. kovo mėn. 19 d. greitąja 
pagalba nuvesto į miesto ligoninę, 
nustojo plakusi dar vieno lietuvio 
širdis - 83 metų amžiaus Petro 
Jakubėno. Velionis buvo kilęs iš 
Biržų apskrities. Nepriklausomybės 
laikais tarnavo Lietuvos kariuo
menės šarvuočių rinktinėje. Paliko 
liūdinčią gyvenimo draugę Stefą 
Valutienę, su kuria bendrai 
išgyveno 47 metus, Lietuvoje 
gyvenančią seserį (antroji jau 
mirus) ir draugus.

Kaip ir daugelis kitų tautiečių, 
gręsiant antrajai sovietų okupacijai, 
pasitraukė į Vokietiją. Karo 
audroms praūžus atsidūrė D.P. 
stovykloje. 1947 m. atvyko į Angliją. 
Atlikęs darbo sutarties reikalavimus 
apsigyveno Bradforde. Iš pradžių 
įsidarbino kilimų audimo gamykloje. 
Bet neilgai. Vėliau susirado darbo 
metalo apdirbimo įmonėje, kurioje 
išdirbo iki pensijos.

Petras Jakubėnas sielijosi 
Bradfordo lietuvių bendruomenės 
reikalais. Nuo pat lietuvių klubo 
įsteigimo buvo aktyvus narys. 
Draugiško būdo ir visada gerai 
nusiteikęs. Visi noriai mėgo jį, 
dažnai rinko į valdybą. Ilgų metų 
bėgyje ėjo įvairias pareigas, bet 
daugiausiai iždininko.

Visas Petro gyvenimas tragiškai 
pasikeitė, kai, prieš trylika metų 
ištikus insultui, prarado abiejų kojų 
judesius. Paralyžuotas atsidūrė 
invalido vežimėlyje. Po kiek laiko, 

fizioterapų dėka kojų judesiai 
dalinai buvo atgauti ir ligonis galėjo 
pasiramstydamas kambaryje 
pajudėti savomis jėgomis. Visą 
laiką Stefa jį slaugė ir prižiūrėjo. 
Tačiau kai antras priepuolis ištiko, 
ligonis žymiai pablogėjo. Ji viena 
jau nebepajėgė slaugyti. Prieš 
dvylika mėnesių buvo patalpintas į 
specialų pensionatą kuriame ir 
baigė savo gyvenimą.

Laidotuvės įvyko kovo 28 d., 10 
vai. Laidotuvių paslaugų komp
leksas su 24 tautiečių iš “Vyties” 
klubo pajudėjo kapinių link. Tarp 
laidotuvininkų dalyvavo ir iš 
Lietuvos atvykusi Stefos Valutienės 
sesers anūkė Solomėja Radavičiūtė 
ir, kun. A.Pucė su žmona. Religines 
apeigas atliko anglas evangelikų 
kunigas. Po apeigų laidotuvininkai 
grįžo į klubą pakasinų užkan- 
džiams, kuriuos surengė Stefa 
Valutienė. Maistą paruošė Roma 
Vaicekauskaitė su klubo moterų 
pagalba.

Susikaupimo metu atsisveikinimo 
žodžius tarė M. Grybienė,
LGerdžiūnienė ir V.Gurevičius.

Netekome žmogaus, kuris, kol 
sveikata leido, be priekaištų tarnavo 
mums visiems. Mintimis būdami su 
velionio bendrakeleive Stefa ir 
giminėmis Tėvynėje, nuoširdžiai 
linkime stiprybės ir užjaučiame 
visus, kam brangus ir artimas Petro 
atminimas.

Ilsėkis ramybėje.
K.Kaktavičius

Europos Lietuvis Nr.8

LONDONAS

/atkelta iš 8 psU

kurie atvyktų praleisti laiką 
atsineštų savo šokių ir muzikos 
kasečių, pagal kurias galėtų 
pasišokti ir padainuoti.

Klubas neturi jokių suvaržymų 
visi lietuviai gali pasidaryti nariais, 
kurie gyvena Didžiojoje Britanijoje. 
Nario mokestis metams 3 svarai.

Klubo patalpos pasiekiamos 
autobusais:

Nr.30 iš Marble Arch to Hackney 
Wick, “Pūkas” Tiger. Nr.26 iš 
Waterloo stoties. Nr.S2 iš Stratford. 
Geležinkeliu North London line, 
stotis Hackney Wick.

Klubo adresas: 345A Victoria Park 
Road, London E9.
Telefonas: 020 8985 4125

Sporto or Socialinis klubas 
velykmetyie
Klubas atidarytas normaliomis 
savaitgalio valandomis. Be to, 
klubas bus atidarytas pirmadienį, 
balandžio mėn. 24 dieną nuo 13.00 
valandos.
Londono lietuviu švento Kazimiero 
klubas
Velykų sekmadienį, balandžio 
mėn.23 d., baras veiks normaliomis 
valandomis, kaip ir kiekvieną 
sekmadienį.

SKYRIŲ SUSIJUNGIMAS
Metinis Maidenhead skyriaus narių susirinkimas įvyko 
š.m. kovo mėn. 12 d. p.J.Stulgaičio namuose, High 
Wycombe.
Padėka p.Stulgaičiui už vaišingumą.
Susirinkime buvo nutarta dėl stipriai susilpnėjusios 
skyriaus veiklos ir sumažėjusio narių skaičiaus ieškoti 
galimybės prisijungti prie kito veiklesnio skyriaus.
Paulius Tričys buvo išrinktas atstovu į visuotinį DBLS 
suvažiavimą Sodyboje 2000 m. balandžio 1-2 d. ir 
įgaliotas pasitarti su Hampshire skyriaus pirmininku 
p.Algiu Klimu dėl skyrių susijungimo.
Hampshire skyriaus valdybai Sodyboje sutikus ir 
pasitarus su DBLS CV sekretorium p. Jonu 
Podvoiskiu, suvažiavimui buvo parnešta, kad š.m. 
balandžio mėn.2 d. DBLS Maidenhead skyrius 
prisijungė prie Hampshire skyriaus ir jo nariai tapo 
Hampshire skyriaus nariais.
Numatoma sušaukti naujojo skyriaus narių susirinkimą 
Sekminių metu vykstančio sąskridžio metu Sodyboje.

MIRTIS NEĮTARTINA
“Europos Lietuvio” Nr.7 buvo įdėta žinutė apie tragišką 
lietuvio mirtį Heathrow oro uoste.
Tuo metu iš vietinės policijos nepavyko sužinoti, nei to 
lietuvio pavardės, nei nusižudymo priežasties.
Praėjusią savaitę (27.3) pasirodė žinutė, kad lietuvis 
Robertus Grabys, 49 metų buvo rastas pasikoręs 
Heathrow oro uosto sulaikytųjų centre. Jis buvo 
nuveštas į Hillingdon ligoninę, tačiau ligoninėje buvo 
pripažintas mirusiu. Hillingdon policija šį įvykį tiria, bet 
teigia, kad mirtis nėra įtartina.
“Mes laukiame skrodimo duomenų ir tik tada daugiau 
sužinosime apie šį nelaimingą įvykį”, - sako policijos 
inspektorius H. Groves.
Vidaus reikalų ministerijos kalbėtojas pranešė, kad ši 
mirtis Imigracijos sulaikytųjų centre yra pirmą per 
paskutinius dešimt metų.
Nusižudymo priežasties nepavyko sužinoti.
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Padėka Britų - Lietuvių 
vaikų pagalbos fondui
Britų-Liėtuvių vaikų 
pagalbos fondas susilaukė 
oficialios padėkos iš 
Vilniaus universitetinės 
vaikų ligoninės naujagimių 
skyriaus darbuotojų ir 
pačių vaikų.
Tai padėka už anksčiau 
dovanotą, brangiai 
kainavusį, dirbtinio 
pagalbinio kvėpavimo 
aparatą kuris išgelbės ne 
vieno sunkiai sergančio 
vaiko gyvybę.
Čia dedame kelis kartus 
sumažintą tos padėkos 
kopiją.

LONDONAS
Lietuvė vienuolė gelbsti vaikams Mozambique
Dienraštis “The Times” kovo mėn. 8 dienos laidoje 
atspausdino Daniel Megrary aprašymą iš Macia miesto 
su antrašte: “Lonely Vigil of The Flood Orphans”. 
Ten rašoma, kad cementiniame garaže 27 vaikai 
gyvena ir miega ant cementinių grindų, laukdami, kol 
atsiras jų tėvai. Tame garaže esančius našlaičius 
globoja seselė vienuolė Kazimiera Bulaitis - Bulaitytė, 
Petro ir Onos Bulaičių duktė iš Londono, Islington 
miesto. Ji pasiryžo potvynio aukoms padėti.
Dienos metu, kai labai karšta, tenka būti garažo viduje, 
kur seselė Kazimiera bando juos užimti, kad našlaičiai 
bent trumpam užmirštų savo dingusius tėvus. Ten jie 
išmoko jų mėgiamiausią vaikų dainą “Old McDonald 
had a farm”.
Pavakariais, orui atvėsus, ji su vaikais žaidžia futbolą - 
visi basomis kojomis. -Seselė Kazimiera savo 
jaunystėje buvo Arsenai klubo rėmėja. Tame Macia 
mieste yra apie 2000 potvynio pabėgėlių.

Dienraščio “Lietuvos rytas” žurnalistai aplankė lietuviu 
kataliku centrą.
Kovo 12 dieną Londono lietuvius, bešvenčiančius 
Lietuvos Respublikos atstatymo metines, aplankė 
dienraščio “Lietuvos ryto” žurnalistė Ramunė 
Sakalauskaitė iš Vilniaus ir Londone esantis šio 
dienraščio nuolatinis žurnalistas Vytas Rudavičius su 
žmona.
Ramunė Sakalauskaitė nuoširdžiai domėjosi lietuviška 
veikla ir šiuo metu didėjančia bendruomene.

Sėkmingai veikia parapijos knygynas
Jau kuris laikas, kai parapijos knygyną tvarko darbšti ir 
energinga Vita. Sekmadieniais, prieš 11 valandos 
pamaldas ir po jų ji išduoda knygas skaitytojams ir 
priima sugrąžinamas.
Knygų pasirinkimas didokas ir daug jų yra iš 
dabartinės Lietuvos leidyklų.
Žmonės, turintieji gerų knygą gali jas padovanoti, bet 
daugiau nebereikia “Nidos” išleistų knygų, kurių 
susidarė jau po kelis komplektus.

ŠIAULIEČIAI KVIEČIAMI Į SAMBŪRĮ
Š.m. birželio 15-ąją dieną Šiaulių krašto tėvynainių 
sambūrio organizacinis komitetas kviečia visus po 
pasaulį išsiblaškiusius tėvynainius į penktąjį 
sambūrį.
Šio komiteto vardu rašo Birutė Žymantienė, savo 
laiške išdėstydama visą trijų dienų programą 
numatomai pradžiuginti ir parodyti buvusiems 
šiauliškiams dabartinius Šiaulius ir jų apylinkėse 
esančias įžymybes.
Penktojo tėvynainių sambūrio renginiai prasidės 
anksčiau. Gegužės 1-ąją rengiama aktoriaus 
Laimono Noreikos meno kolekcijos paroda, vėliau 
vyks Sondeckių (tėvo ir sūnaus) koncertai, rašytojų 
V.Reimerio, S.Lipskio ir kitų kūrybai skirti vakarai.
Kviečia užjūrio tėvynainius atvykti anksčiau gegužės 
mėnesio pradžioje ir pabūti Šiaulių krašte ilgiau. 
Kviečia ir iš kitur kilusius lietuvius nepamesti ryšių 
su Lietuva ir atvykti į šį sambūrį:
“Mus labai džiugina tie ryšiai, mums labai brangūs ir 
laukiami visi tėvynainiai, gyvenantys toliausiuose 
toliuose ir gretimuose kraštuose, Šiaulių mieste 
gimę ir užaugę, ir tie, kurie dar niekada čia dar nėra 
buvę, bet norėtų pabūti, pamatyti, susipažinti. Todėl 
prašytume jūsų, mielieji mūsų tėvynainiai visame 
pasaulyje, pakviesti ir padrąsinti atvykti į šių metų 
sambūrį visus, kas tik pageidautų. Prašytume tik 
vieno - atsivežkite gerų norų draugėn suėjus aptarti 
kai kuriuos laikmečio uždavinius, nuveikti ką nors 
gero ir naudingo šiam kraštui, t.y. mums visiems.” 
Sambūrio trijų dienų laikotarpiu numatoma aplankyti 
keletą vietų: “paskrajoti po Žemaitiją”, aplankyti 
Kurtuvėnų bažnyčią aplankyti Telšius, Platelius, 
paviešėti aristokratiškame Renavo dvare, kuriame 
bus surengtas koncertas “Dvarų muzika sugrįžta ir 
sugrąžina”.
“Surasime valandą nukakti į Kryžių kalną ir ten, 
vietoje, pasitarti, pabandyti išspręsti šios šventovės 
aplinkos civilizavimo klausimus. Laukiame jūsų. ”

Birutė Žymantienė
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Kronika
MANČESTERIS
Užgavėnių vakaras

Kovo 11d. MLSoc klubas surengė 
tradicinį Užgavėnių vakarą. Dalyvavo 
nemažai žmonių. Buvo pakankamai 
prikepta bulvinių blynų, kugelio su 
mėsiniais priedais ir miltinių vyniotinių 
su varške. Šeimininkavo Br. Kup
stienė.

Tą vakarą išpuolė Kovo 11 d. 
šventė, bet ji nebuvo minima. Ji pa
minėta Vasario 16 proga.

Ačiū klubo valdybai ir šeimininkėms 
už surengtą vaišingą Užgavėnių va
karą
Juozui Panavui 80
Kovo 15 d. Juozas Panavas sulaukė 
ženklaus 80 metų amžiaus. Jis šia 
proga M. lietuvių klube surengė 
vaišingą gimtadienio pobūvį. Daly
vavo, būrys draugų bei pažiįtamų ir 
kan. V.Kamaitis.

Jį gimtadienio proga visų vardu 
pasveikino ir geros kloties tolimes
niame gyvenime palinkėjo klubo 
pirm.H.Vaineikis. Buvo įteikta visų 
pasirašyta sveikinimo kortelė. Jubi- 
lieatas prapjovė jubiliejinį tortą. Visi 
jam sugiedojo lietuviškai ir angliškai 
Ilgiausių metų ir Happy Birthday ir 
išgėrė už jo sveikatą. Pirmininkas 
pasakė keletą anekdotų.

Visi vaišinosi, padainavo tarptau
tinių dainų. Pokalbiuose prisiminė 
jaunystės dienas ir nuotykius.

Ilgiausių metų!

DBLS Mančesterio skyriaus 
susirinkimas

Š.m. vasario 26 d. DBLS 
Mančesterio skyrius turėjo MLSoc. 
klube metinį narių susirinkimą. 
Valdyba ir Revizijos komisijos padarė 
pranešimus, išnagrinėjo skyriaus 
reikalus ir išrinko valdybą 2000 
metams. Susirinkimą atidarė pirm 
A.Podvoiskis, sekretoriavo Ald.Pod- 
voiskienė. Praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė Alb.Gudelis. Mirę 
nariai pagerbti tylos minute. 
Pirmininkas pranešė, kad surengė 
Vasario 16 - Kovo 11 ir Valstybės 
dienos minėjimus. Pirmininkas 
dalyvavo DBLS Tarybos susirinkime 
ir Sąjungos darbuotojams 

surengtame pagerbime Sodyboje. 
Metų laikotarpyje mirė 3 nariai, įstojo 
3 nauji nariai. Šiuo metu skyriuje yra 
51 narys. Arkadijus ir Aldona 
Podvoiskiai, kadangi yra Garbės 
nariai, pagal Sąjungos įstatus, iš 
skyriaus sąrašų išimti ir įregistruoti 
Sąjungos centre su balsavimo teise. 
Iždo stovis patenkinamas.

į šių metų valdybą ir Revizijos 
komisiją išrinkti: pirmininkas - Jonas 
Podvoiskis, sekretorius - Antanas 
Bruzgys, iždininkas - Kostas Pažėra. 
Revizija: Alb.Gudelis.
Atstovu į DBLS/LNB suvažiavimą 
išrinkta Ald.Podvoiskienė. DBLS 
sekretorius J.Podvoiskis supažindino 
su Lietuvių namų ir Sodybos 
reikalais. Pageidaujama, kad visi iki 
šiol neįsirašę į DBLS Mančesterio 
skyrių įstotų nariais. Labai 
pageidaujama, kad Boltono ir 
Ročdalės skyriai prisijungtų prie 
Mančesterio skyriaus ir sudarytų 
stiprų Greater Mančesterio skyrių.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
/Ši Arkadijaus Podvoiskio korespon
dencija yra paskutinė prieš jo mirtį. 
RedJ

A.P-kis 
BRADFORDAS
Ateitieji įvykiai

Velykų pirmadienį, balandžio 24 d. 
Bradford© “Vyties" klubas rengia 
šeimos velykinį pasilinksminimą.

Programoje: margučių dažymas, 
paslėptų margučių ieškojimas, pilies 
tramplinas (Bouncy castle) vaikams ir 
daug daugiau.

Klubo valdyba kviečia visus 
atsilankyti, pabūti savųjų tarpe, 
pasišnekučiuoti, pasidžiaugti priau
gančiu jaunimu.
Motinos diena
Motinas šiemet pagerbsime tradiciniai 
gegužės 7 d.
Smulkiau bus pranešta vėliau.

Klubo “Vytis” valdyba

LONDONAS
Sporto ir Socialinis klubas

Jis yra atidaromas penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 19.00 vai. iki 23.30 
vai., sekmadieniais nuo 12.00 vai.

Klubas laukia savo narių ir svečių, 
/nukelta į 6 p si d

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia, 21 The Oval, E2 9DT 
(rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:0171 739 8735. 
Pamaldos sekmadieniais: 
9.00 val.angliškai.
1 f.00 vai. tik lietuviškai
16.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19.00 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 253, 
D6.
.Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Šv.Kazimiero parapijos Rekolek
cijos
Balandžio mėn. 15 d. vakare 
19.00 vai. prasidės velykinės rek- 
plekcijos.
Jos tęsis Verbų sekmadienį 
balandžio 16 d. 9.00 valandos, 
11.00 valandos ir 16.00 valandos 
pamaldose.
Jas praves svečias kun. Petras 
Smilgys iš Romos.
Londoniečiai kviečiami dalyvauti 
rekolekcijos pamaldose bei jo 
vedamose pašnekose.
Kun.P.Smilgys pasiliks 
šv.Kazimiero parapijoje visą 
velykmečio laikotarpį.
Velykų sekmadienis - balandžio 
23 diena.
Šv.Kazimiero šventovėje pamal
dos bus sekančiai: 8.00 valandą 
Prisikėlimo apeigos ir šv.Mišios. 
11.00 valandą šv.Mišios ir 16.00 
valandą jaunimo - jaunesniųjų 
žmonių šv.Mišios.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje balandžio 30d., 
12.30 vai.
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