
ETŲ VIS
Mėnesinis leidinys, ieidžiamas nuo 1947.7.25 20Cym. kovo mėn.

Laiškas skaitytojams

Atsiprašau už Jūsų sutrukdytą brangų laiką ir prašau neabejoti mano laišku, nes jis - 
tai mirties ir gyvybės klausimas.

Su pagarba
Žaneta
Man devyniolika, sergu ūmine limfoblastine leukemija( kraujo vėžiu), todėl man 
skubiai reikalinga kaulų čiulpų persodinimo transplantacija.

Šis mano laiškas- tai viltingas pagalbos šauksmas į Lietuvos žmones ir į Jus. 
Žmogui duotas vienas gyvenimas. Ir kartu su juo- tik viena tikroji laimė ar nelaimė, 
absoliutus sugniuždymas, ar visiška palaima ir klausimas- būti ar ne?
Vienas kartas jaustis žmogumi skirtas ir man. Kaip ir viena nelaimė. Nelaimė, kuri 
užgožia net tas laimingas minutes žinojimo, jog esi gyvas. Aš gyva, bet nesu rami. 
Ramybė mane aplenkėjau dvejus metus- būtent tiek laiko aš sergu ūmine limfob
lastine leukemija( kraujo vėžiu). Ką tai reiškia septyniolikmečiui žmogui, kurio šir
dyje pulsuoja džiaugsmas mylėti, jausti, žinoti, kada reikia priimti tokį gyvensenos 
būdą, kokio nelinkėtum net didžiausiam priešui. Bet visų baisiausia- ateities neži
nomybė. Visi chemoterapijos kursai baigti (tai toli gražu ne panacėja), reikalinga 
skubi kaulų čiulpų persodinimo transplantacija, kuri kainuoja mano tėvams neišsi
vaizduojamus pinigus. Ji- mano vienintelė viltis.Esu vienintelis vaikas šeimoje, to
dėl man reikia donoro- kito žmogaus, o donorinės transplantacijos daromos tik ki
tose užsienio valstybėse.
Su dideliu nerimu ir baime sutinkame naują dieną, nežinodami, ką ji nulems, kurios 
kiekviena valanda ir minutė atima iš manęs po lašelį gyvybės.
Neturėdama kitos išeities, kreipiuosi į visus geros valios žmones finansinės pagal
bos. Suprasdama tai, jog Lietuvoje įsivyravusi ekonominė situacija nėra stabili, 
tikėsi uos nors minimalaus Jūsų įnašo į pilnavertę mano ateitį.
Nuoširdžiai
Žaneta Rutkauskaitė

P. S. Norėčiau, jog žinotumėte, kad šis laiškas nėra pasityčiojimas, pokštas ar fi
nansinės gerovės ieškojimas - tai didžiulis troškimas gyventi...

Nr. 3 (2519)

KONCERTAS
Šių metų balan

džio 18 d. 19.30val. 
įvyks pianistės Mū
zos Rubackytės 
koncertas.

Piano Koncerto - 
Rečitalis, Wigmore 
Hall, Wigmore Str., 
London Wl.

Daugiau informaci
jos apie koncertą ir 
apie pačią pianistę 
pateiksime sekančia
me EL numeryje.

Visą reikiamą informaciją rasite www.kalnieciai.lt/zr/, o kreipkitės į redakciją, kuri 
turi visą reikiamą informaciją.
Mano situaciją gelbėja ir padėjimas organizuoti transplantaciją.

East London Advertiser Paminėjo V.Puidokienės Apdovanojimą
Ketvirtadienio, sausio mėnesio 18 dienos laidoje paminėjo V.Puidokienės ap

dovanojimą, įdėdamas jos nuotrauką po antrašte “The Vatican honours dedicated 
pensioner”. Suminėdamas, kad ilgus metus pasišventusiai dirbo Št Kazimiero pa
rapijai ir lietuvių bendruomenei Tower Hamlets mieste.

Parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas per Bernelių mišias tą nepaprastą ap
dovanojimą įteikė V. Puidokienei.

Ansiulio Kalnas

nuotraukoje:
Mūza Rubackytė

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Nesiskaitymas su DBLS nariais ir 
LNB-vės akcininkais, ar 
nemokėjimas vadovauti 
organizacijoms.
Stasys Kasparas

Keliaujant per Šį žemišką gyvenimą, teko daug pergyventi 
visko, kartu DBLS ir LNB- vės gyvenime, nes esu artimai 
ilgus metus gyvenęs jų džiaugsmais, bėdomis, krizėmis, bet 
neteko matyti ir girdėti kas vyksta šiose organizacijose šiuo 
metu...

Tuojau po suvažiavimo pajutau, kada buvo apšauktas, kodėl 
nebalsavai už mus’Čia pajutau, kad suvažiavime padarėm 
labai gyvybinę klaidą išrinkdami žmones, kuriems lietuviškos 
visuomeninis darbas ne prie širdies ir mažai žinomas.

Vėliau dalyvaujant viename valdybų posėdyje aiškiai 
pamačiau, kad dalis valdybos narių yra susirodę kažin kokias 
“Proxy” atstovauti negalinčius dalyvauti valdybos narius. 
Tame posėdyje buvo sugaišta viena valanda laiko kol 
“Proxynukai” sudarė savo grupę. Kai buvo perkami namai, 
Sodyba, tuometinėse valdybose nebuvo jokių “Proxynuku”. 
Buvo svarbu, kad padaryti ką nors gero dėl DBLS ir LNB-vės, 
kad visas lietuviškas gyvenimas vyktų geriau. Tame posėdyje 
tiesiai ir šviesiai pasakius aiškiai matėsi, kad valdybose yra 
pasidalinimas: vieni nori dirbti taip, kad lietuviška visuomenė 
būtų ant teisingo kelio, o kiti, kuriems rūpi tik savo 
ambicijos, savi tikslai.

I.Švalkienė EL NR.24 numeryje rašo.-keldami visokius 
nepasitikėjimus. Ta moteriškė, kuri nežino Anglijos įstatymų, 
o kalba tokias nesąmones, užgaudama esančius lietuviškus 
“Trust”, Trustee- patikėtinius.Vienas lietuviškas “Trust” buvo 
įkurtas 1946 metais rugsėjo mėn. 10 dieną, kuris prižiūri 
Sporto ir Socialinio klubo nuosavybę, turtą. Keliolika to 
“Trust” patikėtinių yra iškeliavę į Anapilį. Išrinkti kiti, o tie 
gyvieji dar nepasisavino ir niekuomet nebandys to daryti. 
I.Švalkienė yra suaugusi moteris, gerai turi žinoti ką reiškia 
“pasisavinti”, kuriuo meta šešėlį ant jau esančių Trustee ir gal 
būt ant būsimų DBLS “Trust” patikėtinių.Tai yra gėda taip 
rašyti.

Kodėl DBLS ir LNB-vės Valdybos neleido Z.Juro laiško 
atspausdinti EL prieš Tarybos suvažiavimą? Norėdami 
nuslėpti nuo DBLS narių ir LNB-vės akcininkų dalykus, prieš 
kuriuos dauguma yra labai priešingi, net ir dalis valdybos 
narių nesutinka.Gedmintas rašydamas savo pranešime bijojo 
pasisakyti, kad jis nėra statybininkas, nuslėpdamas, kad jis už 
darbą pasiima 37000 svarų. Atrodo, kad padarytas veiksmas 
buvo nepalankus -paskelbti visiems.Labiau prieš Tarybos 
suvažiavimą. Vis tiek Tarybos suvažiavime iškilo klausimas 
dėl to laiško cenzūros. Tas laiškas buvo atspausdintas po 
Tarybos suvažiavimo. Tarybos suvažiavime turėjome 
klausytis V.Gedminto ir jo pavaduotojo Mineikio 
biurokratiškai paruoštų pranešimų...Labai gaila, kad dalis 
valdybos narių bijo savo padarytų veiksmų.

Dar labai norėtųsi, kad V.Gedmintas pasisakytų tiesą apie 
savo rašinyje “Buvau apgautas”. Ten rašo:- “mano profesija 
kaip tik yra įmonių valdymo srityje. Be to, esu finansų 
specialistas”, kokias įmones valdote ir kam jūs pasitarnaujate 
finansiniais reikalais? Dar galima pasakyti, kad V.Gedmintas 
buvo paruošęs DBLS ir LNB-vei kitą projektą “Invitation To 
Tender”(ITT),bet tuometinės DBLS ir LNB-vės valdybos

1999 metais rugsėjo mėn.9d. tą taip garsų (ITT) projektu 
išmetė pro duris. Čia reikia pažymėti, kad tas projektas buvo 
atmestas kai V.Gedmintas nebuvo valdybų narys.

Metiniame suvažiavime mes suvažiavimo dalyviai 
išklausėm ir matėm vaizdinius Sodybos remonto projektus ii 
planus. Su plačiais paaiškinimais.

Suvažiavimo dalyviai priėmė balsų dauguma antrąjį Glenny 
firmos projektą, kuris kainuos 800.000 svarų. Ir Glenny firmai 
atiduoti kontraktą.

Vėliau buvo pranešta, kad yra kitas kontraktorius Collin 
Marriot, kuris geras statybininkas,- gyvenąs arti Sodybos, 
atliks remontą pagal Glenny firmos planus pigiau! Puiku!

Štai staigus perkūnas iš giedro dangaus! V.Gedmintas 
vadovaus remontams, dirbs kelios firmos: vieni dengs stogą, 
kiti elektrą, treti vykdys santechnikos reikalus.-“Tarp daug 
auklių vaikas be galvos”. Sodybos remontas vyksta ne pagal 
suvažiavimo nutarimą ir norą. Dabar Sodyba yra lopoma, kaip 
kadaise buvo daroma su turėtais Ladbroke Gardens namais. 
Taip suremontavome, kad pagaliau jų ir netekome... Tas gali 
atsitikti ir su Sodyba.

O mes akcininkai pirkome akcijas savo prakaitu uždirbtais 
pinigais. Nupirkome namus, Sodybą. Ją apvalėme, kiek tuc 
metu reikėjo remontavome, atsirado elektra, vandentiekis. 
Dirbome be tūkstantinių atlyginimų, be kelionių piniginių. 
Nes buvome Lietuvos ir savo bendruomenės patriotai, dirbti 
savo bendruomenės gerbūviui, o ne sau.

Baigiant labai norėtųsi kreiptis į Revizijos komisijos narius 
P.Bukauską, I.Timmins, V.Uogintą, kad jie atkreiptų 
nepaprastą dėmesį apie įvairias atsiskaitomybes, kas valdo 
čekius, kas po jais pasirašo? Šis klausimas kyla iš praeito 
suvažiavime I.Švalkienės teiginio, jog negalėję padaryti pilnos 
revizijos, nes trūkę įrašų knygose.

Kas šiandien vyksta DBLS ir LNB-vės gyvenime, Kazys 
Barėnas išpranašavo 1999 metais “Dirva” savaitraštyje po 
antrašte “Nepabaigiami vaidai suskaldė Britanijos lietuvius”. 
Būtų gerai, kad Europos Lietuvis sutiktų perspausdinti šį 
rašinį.

Manchesteris
Viktoras Chadakauskas, Manchesterio lietuvių 

klubo, DBLS Man. Skyriaus, Man. Katalikų 
bendrijos narys 2001 m. sausio mėn. 22 d. Šiaurės 
Manchesterio ligoninėje mirė.

Bajorų kilmės Viktoras gimė 1923 m. balandžio 
10 d. Kaune. Atvyko į Angliją 1947 iš Vokietijos. 
Lig pensijos daug metų dirbo Gardner motorų 
fabrike. Vedė anglę, kuri seniai mirus. Paskutinį 
laiką buvo užvaizdas. Susirgo prieš Kalėdas ir 
nepasveiko.

Palaidotas sausio 31d. Mostono kapinėse, 
lietuvių skyriuje. Manchesterio apylinkės lietuviai 
reiškia jo giminėms gilią užuojautą.

Jonas Podvoiskis, Manchesteris

Netekus mylimo vyro ir tėvo
Vincento Dobrovolskio,

Nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Helen ir 
šeimą.

DBLS ir LNB Valdybos
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Vilnius on the cheap
- tokiu pavadinimu gruodžio 17 d. “Sunday Times” atspausdino pusę puslapio straipsnį apie Vilnių.

sostinė stovi

“Lietuvos mažytė sostinė bus sekanti didelė turizmui 
staigmena,” - rašo Richard Green. Klausia, - “kada 
paskutinį kartą jūs pagalvojote apie Lietuvą?” Ir toliau 
tęsia, - "prisipažinkite atvirai - jūs niekad nepagalvo
jote, bet jūs pagalvosite; šalies gražioji 
ant turizmo “atradimo' 
slenksčio, 
mažytis 
menis 
Europos 
labai 
mažesnę Prahą.
Senamiestis yra lyg 
Pinokio tipo paveiks
las paslaptingų ak
menimis grįstų kiemų, 
kupolų, bažnyčių ir 
pagaliau senosios 
pilies. Vaizdai žavingi, 
kaip ir 
jaunuoliai 
jaunuolės, 
matyt, buvo apdovanoti dvigubais grožio genais. En
tuziastiški, optimistiški, besidomintį politika, malonūs 
ir linksmi. Jie sudaro visai skirtingą vaizdą nuo so

Vilnius yra 
brangak- 
pačiame 
viduryje, 

panašus į

Lietuvos 
ir 

kurie,

vietmečiu čia stovėjusių nesibaigiančiose duonos 
eilėse žmonių.
Dienos pasivaikščiojimai, nesugadintos gamtos take
liai, užeigos į kavines vakarais ištirpsta į naktinius 
malonumus ūžiančiuose baruose. Nesigailėsi palikęs 
romantiškus sniegynus, nusileisdami į kviečiančių 
rusių ūžimą kur netruks ilgai, kol tave kas nors už
kalbins. Lietuviai ypatingai maloniai priima užsienie
čius - gal todėl, kad ten jų mažai apsilanko. Jeigu 
išgirsi ką kalbant su tikru anglišku akcentu, greičiau
sia tai biznierius, perkantis medieną ar kitokius Lietu
vos produktus. Ir gal dėl to pasijausite lyg namie. Vil
niuje jūs tikrai pailsėsite, darydamas ką daro vietiniai 
- nuo dienos vargų atsipalaiduoja prie puoduko ka
vos, pasigroži vietine kultūra, pasilinksmina. 
Ir...pamirškite tas girdėtas aukštas kainas.
Nuomonės pasikeičia atvykus į aerouostą iš kurio 
nuvažiuoti į miesto centrą nekainuoja net antros kla
sės pašto ženklo. Kur tu rasi pigiau? Ar apsistoti 
viešbutyje už 20 svarų ar paragauti aukštos klasės 
virėjų pagrindinio patiekalo už 2 svarus? Patariu, va
žiuokite greitai, kol tunstų biurai visko neaprėpia.
Iš aerouosto į miestą 1 ir 2 autobusais kainuoja tik 14 
p. Taksi yra taip pat pigūs, bet geriausia po miestą 
vaikščioti pėsčiomis, viskas yra kompaktiniai, o ma
lonūs gyventojai visuomet padeda pasimetusiam.
Kur apsistoti? Kosmonautai ir komisarai jau seniai 
dingo, bet Draugystės viešbutis (M.K.Čiurlionio 84, 
tel.: 00 370 2-236711) dar tebestovi. Tai 16-os aukš
tų pastatas, sovietų laikų vitrina, su stikliniu liftu, baru 
viršutiniame aukšte.

Kambariai yra puikūs, su visais patogumais, televizi
ja. Kainos penktadieniais - sekmadieniais po 20 sva
rų dvigubam kambaryje, pirmadieniais - ketvirtadie
niais po 40 sv. dvigubam kambaryje nakčiai. Dar pi
giau Mostelyje, kur kambarys su visais patogumais, 

pirtimi ir maudymo baseinu tik 22 
svarai nakčiai.
Kur eiti, ką pamatyti? Senamiestis 
tai kolekcija baroko ir gotikos stilių. 
Gali vaikštinėti po paslėptus kiemus, 
atsigaivindamas kavinėse ar 
baruose, aplankyti meno galerijas, 
bet svarbiausia nepamiršti aplankyti 
šv.Onos bažnyčios ir didžiulės, akį 
patraukiančios arkikatedros. Apsi
lankykite pilyje, kur įėjimas tik 35 p. 
Ji paklydusiam yra geriausias 
kelrodis. KGB kalėjimas (dabar 
genocido muziejus) savo žiaurumu 
praneša Alkatrasą ar Koldicą. Jis 
randasi pačiame miesto centre, po 
pagrindiniu prekybos centru. Įėjimas 

tik 40 p. Gidai - vietiniai pensininkai, iš kurių viena, 
Jadvyga, praleidusi čia didelę dalį ll-ojo Pasaulinio 
karo už pagalbą rezistencijai.

»4!

Ką valgyti? Jei norite paragauti tikrai ką nors nuosta
baus, pabandykite kiaulės ausį su pupelėmis ir grybų 
padažu, arba burokėlių sriubos su grietine ir plaukio
jančiais šonkauliukais. Labai populiarus yra kugelis - 
tai tarkuotų bulvių ir morkų mišinys, keptas orkaitėje 
ir apipiltas grietine. Bet garantuotai numalšins alkį 
cepelinai. Tai milžiniški kukuliai, prikimšti maltos mė
sos ar sūrio ir patiekiami svogūnų sviesto, grietinės 
ir spirgų padaže.
Kur valgyti? Apsilankykite tradicinėje Žemaičių smuk
lėje (Vokiečių 24), kur burokėlių sriuba kainuoja 
£1.60, kiaulės ausis ir cepelinai £2.00. Arba Amati
ninkų užeigoje (Didžioji 19/2), kur galėsite gauti ciga
rą ir stikliuką whiskey už £1.20.
Kur atsigerti? Kavinių daugybė - kava 35 p., pyragai
čiai - 50 p. Populiari Afrika (Pilies 28). Jaunieji lanko 
Brodvėjaus pub (Mėsinių 4), kur savaitgaliais groja 
muzika. Pusė litro Švyturys alaus 80 p. Prie Vilnelės 
upės boheminė Užupio kavinė (Užupio 2), kur gali 
sėdėti prie tikro židinio ir klausytis muzikos. Pagrindi
nis patiekalas £2.00, degtinė ar vynas 70 p. stiklas. 
Jei norite pašokti - Bix (Etmonų 6) yra gyva valgymo, 
gėrimo ir šokių vieta, arba Viskio baras (Pilies 34) 
rūsyje naktinis klubas, įėjimas £1.00. Vilniuje klubai 
atidaryti iki 5 vai. ryto.
Kultūringiau praleisti laiką rekomenduojama Operos 
ir Baleto teatre (Vienuolio 1), bilietai nuo £4.00, arba
Artistų rūmuose (Didžioji 31), bilietai nuo £3.00.
Kelionė Lithuanian Airlines iš Heathrow nuo £266, 
The Airline Network iš Stanstead nuo £225, Mančes
terio nuo £237 ir Edingburgh nuo £275.
Daugiau informacijos: e-mail: www.lithuanian.com
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Nesiskaitymas su DBLS...

Yra sena lietuviška patarlė - duok durniui kelią. Bet 
su pastaruoju laišku ponas Kasparas peržengė visas 
normalias ribas. Peržengė net savo jau seniai mums 
įprastą įžūlumą bei asmenišką piktumą visiems tiems 
kurie su juo nesutinka ar jam užlipa ant mazoliaus. Užtai 
toliau tylėti nebegalima, nes šis ponas, remdamasis 
neteisingais ( tiesiog melagingais) faktais, šmeižia ne tik 
mane, p.Švalkienę ir Skot’ą Mineikį, bet ir kitus be 
pagrindo.

Ponia Švalkienė savo keliu jam atsakys. Aš tik noriu 
trumpai paliesti šį nelemtą Trust klausimą. Kiek tarška, 
kiek rašo ponas Kasparas, bet vis dar nesusigaudo apie 
ką tema sukasi. Skaitosi suprantąs visą Trust idėją, nes 
yra privataus Victoria Park Socialinio klubo Trust 
patikėtinis. Burbančiai mėgina visiems paaiškinti 
Labdaros (Charitable) Trust struktūrą, naudodamas 
Privataus Trust pavyzdį. Tas neįmanoma, nes abu šie 
Trust’ai skiriasi esminiai ne tik tiksluose, bet ir 
valdyme. Privatų valdo ir pelną ima patys nariai, o 
Charitable valdo Charities Commission ir pelnas yra 
patikėtinių išdalintas paskirtoms labdaroms. Narių 
nebėra. Pinigų nebėra. Vieton, kad tas nemokša vis 
didesnį maištą keltų, tegul Visuotinis suvažiavimas 
demokratišku būdu pasirenka.

Valdyba (5 prieš 1) nusprendė, kad Sodybos remonto 
projekto valdymas plūduriavo taip smarkiai, kad laivas 
pradėjo skęsti. Reikėjo keisti išrinktą “statybininką”- 
projekto vadovą. Pakvietė mane. Neslėpiau, kad gausiu 
atlyginimą. Pilnai ir atvirai viską pristatė DBLS 
Pirmininkė (aš papildžiau) Tarybos suvažiavime. 
Perskaičius Z. Juro vienpusišką ir šmeižiantį laišką, 
supratau, kodėl tuometinė redaktorė palaukė.

Kritikuoja ponas mano kvalifikacijas. Centro valdyba 
turi mano patirties bruožus (CV). Esu valdęs 200 
milijonų dol. vertės Philips kompanijos pasaulinio masto 
padalinį Švedijoje. Jei žmogus nesupranta ką reiškia būti 
banko valdytoju bei direktoriumi, tai labai sunku 
išaiškinti kam pasitarnauju finansiškais reikalais. 
Pastačiau du pastatus: Monake(£750,000) ir 
Paryžiuje( 10.000.000). Manau, kad užtenka patirties.

Turbūt nebemoka net lietuviškai skaityti ponas 
Kasparas. O gal tyčia nori melagingais prasimanymais 
klaidinti skaitytojus? Cituoju ką tiksliai rašiau tame 
“Buvau apgautas...” E.L. rašinyje.”Įvykusiame 
posėdyje (1999.9.5) šis (ITT) konkursas buvo 
nutrauktas be formalaus balsavimo. Tai visai 
neteisingai pasielgta prieš nuostatus. Jau tada 
norėjau pasitraukti. Tačiau luktelėjau, nes jau tuo 
laiku žinojau, kad spaudimas parduoti namus 
nepirkus kitų buvo didelis”.Buvau CV narys iki 
1999.11.9 dienos.

Tęsiu toliau. Nežinau, kuriame Suvažiavime jis yra 
dalyvavęs? Pereitų (2000-ųjų) metų Visuotinio 
suvažiavimo(VS) nariai nusprendė leisti remontuoti 
Sodybą iki £800,000. Glenny firmos pristatymas nebuvo 

pasiūlymas, kaip Kasparas naiviai mano, ir jokio 
“kontrakto” nebuvo spręsta tai firmai duoti. Buvo 
konkursas, kurį Marriott firma laimėjo. Glenny net 
nedalyvavo jame. Po keturių mėnesių Valdybai 
pamačius dideles problemas pakvietė mane projekto 
vadovu.

Ir dar toliau. Nejaugi šis “meistras statybininkas” gali 
pats vienas Sodybą atremontuoti? Manau neklydom, kai 
samdėme meistrus iš visų reikalingų amatų. O, pats 
didžiausiais “Lopas” yra naujas stogas, kuris dabar gerą 
100 metų apsaugos mus nuo lietaus. Kas link kito tokio 
“lopymo” paliksiu narių sprendimui baigus projektą.

Baigiant, ponia Švalkienė teisingai konstatavo faktą, 
kad pereitų metų DBLS apskaitos knygos buvo 
dingusios. Tai 1999 metų Centro valdybos kaltė. Aš jas 
radau rūsyje Sodyboje ir jau baigiau tvarkyti. Pristatysiu 
Revizijos komisijai, kai tik gausiu iš buhalterio, o 
Suvažiavimo metu pristatysiu pilną DBLS finansinę 
apžvalgą.

Vladas Gedmintas 
Direktorius

BRADFORDAS
Prano Mieliausko Atminčiai

2000m. gruodžio mėn. 27d. savo namuose Leeds’e 
staiga mirė 82 metų amžiaus Pranas Mieliauskas. Prano 
pasigedę, geri kaimynai iškvietė policiją kuri išlaužus 
duris rado jau negyvą. Velionis buvo kilęs iš dzūkų 
krašto, ūkininko šeimos. Tarnavo nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės paskutinėje laidoje.

Antrojo pasaulinio karo audrų paliestas, jo pabaigos 
susilaukė Vakaruose. Tuoj po karo gyveno lietuvių 
stovyklose Vokietijoje.

Į Angliją atvyko 1947 metais. Atlikus Darbo 
ministerijos įsipareigojimus žemės ūkyje, įsikūrė 
Leeds’o mieste. Nusipirko namus. Vedė austrę, tačiau 
šeimos nesusilaukė. Dirbo vandentiekio įmonėje.

Pranas buvo doras, nuolankaus būdo žmogus. Mylėjo 
Lietuvą rėmė spaudą, buvo lietuvių “Vytis” klubo narys. 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, susirado gimines ir 
kelis kartus lankėsi tėvynėje. Kiek galėjo rėmė juos 
finansiškai. Ne kartą giminės atvyko į Angliją aplankyti 
ji

Prieš dešimt metų mirus mylimai žmonai, gyvenimas 
pasikeitė negrįžtamai. Skaudžiai pergyveno netektį iki 
paskutinių gyvenimo dienų.

Laidotuvių apeigas bažnyčioje atliko anglas katalikų 
kunigas. Sudegintas Leeds’o Lawnswood krematoriume. 
Pelenai palaidoti žmonos kape. Laidotuvėmis rūpinosi 
velionio draugas anglas. Taip laidotuvininkų dalyvavo ir 
būrelis lietuvių. Velionio turtas, pagal testamentą 
perleidžiamas giminėm Lietuvoje.

Netekties valandoje, gimines Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi Prano draugai.

Ilsėkis ramybėje!
K.Kaktavičius
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Oir
/Pradžia E L nr.2/

Kintanti padėtis pačioje Lietuvoje sujaukė daugelį KGB 
puoselėtų planų. Po 1987.8.23 mitingo Vilniuje prie 
Mickevičiaus paminklo, kuriame viešai pasmerkiamos 
Molotovo - Ribentropo pakto pasekmės, KGB teko 
susirūpinti savo pozicijų išsaugojimu Lietuvoje. 1987 
spalio mėn. KGB akiratyje pirmą kartą atsidūrė Algis 
Klimaitis, kuris užmezgė ryšius su VLIK-u ir Strazbūre 
prie Europarlamento atidarė informacinį biurą.

1988 birželio mėn. susikūrus Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžiui, KGB ypač sudomino VLIK-o požiūris į šį 
judėjimą. Įvykiai Lietuvoje pakeitė ir VLIK-o poziciją dėl 
bendradarbiavimo su vis dar okupuota Lietuva. 
Besikuriančių politinių grupių finansinei paramai KGB 
tebesitikėjo užkirsti kelią. Tai kad VLIK-as daugiausia 
dėmesio skyrė Helsinkio procesui ir Europos valstybių 
vyriausybėms palenkti Lietuvos bylos naudai, jau kėlė 
nepalyginamai didesnį nerimą Maskvoje. Slapta imtasi 
priemonių užkirsti kelią VLIK-o veikėjams atvykti.

1989 m. kovo mėn. KGB VLIK-o valdybos pirmininkui 
K.Bobeliui buvo uždarytas kelias atvykti į Lietuvą. Jis 
buvo apibūdintas kaip nacionalistas, kuris ypatingai 
aktyvus spaudžiant SSRS dėl Lietuvos okupacijos. KGB 
rūpinosi diskredituoti Laisvės Lygą. Agentas “Lyras”, 
atsitiktinai susitikęs Čikagoje K.Bobelį, labai prastai 
atsiliepė apie ATerlecko veiklą.

1967-1990 metais KGB aktyvumą sužadino išeivijoje 
gyvenantys lietuviai kolekcininkai

Vienas pirmųjų KGB leidimą susirašinėti su Žilinsku, 
žymiu kolekcininku Vokietijoje, gavo dailininkas 
restauruotojas P.Gudynas. Bet jo laiškai ne iš karto 
pasiekdavo Vakarų Berlyną - pirmiausia juos skaitydavo 
kagėbistai. Tuo tarpu pas Žilinską ėmė nuolat lankytis 
Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komiteto 
darbuotojai. Dažniausiai tai būdavo etatiniai KGB 
darbuotojai — Berlyne dirbantys S.Jankūnas ir majoras 
P.Sinkevičius. Savo ataskaitose jie nevengė perdėti savo 
nuopelnų. Kai po daugiau kaip dešimties metų sekimo 
KGB nusprendė jog Žilinskas pakankamai “paruoštas”, 
1960 metų gegužės mėnesį Gudynui su priskirtu palydovu 
- KGB karininku leista aplankyti Vakarų Vokietijoje 
gyvenantį kolekcininką.

Lydintįjį pirmojo skyriaus darbuotoją Jankūną (vėliau 
Vakarų Berlyno Inturisto biuro vadovą) domino 
profesionali nuomonė apie kolekciją. Žilinskas tuomet 
sutiko perduoti Lietuvos dailės muziejui 7 paveikslus, 
prašydamas ekspertų įkainotą sumą išmokėti Lietuvoje 
gyvenančioms seserims. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje 
per kelerius metus jis perdavė dar 150 paveikslų, bet, 
pasak anuometinio kultūros ministro pavaduotojo 
Jakelaičio, “dažnai mums duodavo raštą, kad vieną ar kitą 
paveikslą nedovanoja, o parduoda Vilniaus dailės 
muziejui”, taip jis vis mėgindavo padėti savo seserims. 
KGB 19-o skyriaus viršininko pulkininko L.Nikitenkos 
teigimu, sovietinio saugumo vadovybė “ teigiamai 

įvertino darbą, Žilinskui priklausančius vertingus meno 
kūrinius į SSRS”.

Siekiant paspartinti paveikslų perdavimą Kaune leista 
statyti paveikslų galeriją. Tik 1979 metais, atidarius 1- 
ojoje galerijoje slapta atvežtų per sieną paveikslų 
ekspoziciją, Žilinskas sutiko aplankyti Lietuvą. Kai 1980 
ir 1982 metais jis čia apsilankė KGB surengė specialius 
sutikimus. Demonstruojant sovietų Lietuvos pasiekimus 
pasistengta apriboti jo susitikimus tik su parinktais 
asmenimis. ”Namų darbus” KGB atliko gerai. Nuolat 
kontroliuodamas kolekcininko susirašinėjimą su 
giminėmis saugumas neleido sužinoti “negatyvios 
informacijos apie lėtą paveikslų restauravimą ir apie 
kitokias socialistines bėdas.

1987 metais balandžio mėnesį Žilinskas dar turėjo 100- 
120 paveikslų, įvertintų apie 3mln. Vokietijos markių. 
Tais metais paveikslų pervežimas turėjo būti užbaigtas. Į 
šią akciją įtrauktas Sovietų Sąjungos ambasadorius Rytų 
Vokietijoje V.Kočiamasovas. Apie baigiamą operaciją 
pranešta SSRS KGB pirmininkui V.Čebrikovui. Šis ne tik 
pritarė meno vertybių pervežimui į SSRS, bet ir nurodė 
perdavimo faktą kuo plačiau propaguoti, kad tai būtų 
paskata kitiems kolekcininkams ar dailininkams. Ligi tol, 
KGB žiniomis tiesiogiai dalyvaujant “Moscow news” ir 
“Tiesos” korespondentui Niujorke V.Kavaliauskui, į 
Lietuvą atvežti išeivijos dailininkų V.K.Jonyno,
A. Galdiko, K.Žoromskio, V. Vizgirdos, A.Elskaus, 
K.Zapkaus, M.Stankūnienės paveikslai ir skulptūros, 
mokslinė ir istorinė literatūra, archyvai. Tai buvo vertybės 
už 800 tūkst. dolerių . Vėliau tikėtasi gauti L.Andriekaus, 
M. Šileikos, M.Gudelio, J.Kreivėno ir J.Valaičio kūrinius 
bei archyvus.

KGB viršūnė Maskvoje sutiko kad Žilinskui būtų 
pasiūlyta apsigyventi Lietuvoje, nes jo “sprendimas būti 
palaidotam gimtojoje žemėje galėtų būti politiškai 
naudingas “. Propagandinis efektas buvo tie varikliai, 
kurie stūmė vis labiau girgždantį Sovietinio saugumo 
vežimą. Maskvos KGB netgi sutiko finansuoti dviejų 
Žilinsko biusto kūrimą “šis planas liko neįgyvendintas”, 
kad tik pabrėžtų savo svarbą ir įtaką šios kolekcijos 
atgabenimui į Lietuvą. Interviu rengimą , filmo kūrimą ir 
žurnalistų kelionę į Vakarų Berlyną viską suplanavo šis 
sovietizmo ramstis, bet savo įtakos “organizacinėms 
smulkmenoms” neafišavo.

Per keletą metų Lietuvos SSR kultūros ministrui 
Dainiui Trinkūnui ir Dailės muziejaus direktoriui 
Romualdui Budriui 53 kartus aplankius Žilinską, 1988 
metų spalio mėn. daugiau kaip 1500 meno kūrinių ( 
vėliau šis skaičius išaugo iki 1680) iš jo kolekcijos jau 
buvo Lietuvoje. Iš Maskvos atvykusio International 
Council of Museums ( Tarptautinės muziejų tarybos - 
ICOM) prie UNESCO viceprezidento G.Popovo 
vertinimų, kolekcija, kurioje yra A. van Dycko, 
P.Cezanne’o, M.Chagallo, E.Repino, Ch.Riberos,
B. E.Murillo, J.D.G.Courbet, R.Renoir’o, V.Kandinskio 
paveikslai verta 12-16 mln. dolerių.

/tęsinys sek. nr../
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Laisvė tikėti...
Skaitau S.Kasparo rašinį ir netikiu savo akimis... Tai 

bent rašinys!... Ir gal todėl sėdau rašyti, nes negaliu į tai 
nekreipti dėmesio. Ne tik kaip skaitytoja, bet ir kaip 
viena iš DBLS direktorių.

Pradėsiu nuo “Trust”.
“Trust” yra opus klausimas ne tik man, bet turbūt ir 

visiems kitiems lietuviams, kuriems svarbu išlaikyti 
lietuvybę, lietuvių sukauptą turtą čia Anglijoje.

Praleidau daug savo laisvo laiko gilindamasi į abu: 
“Charitable” ir “Private” Trust. Visą dieną praleidau 
klausydamasi, klausdama klausimus kelių advokatų, 
kurie specializuojasi “Trust” srityje. Susidariau savo 
nuomonę ir savo mintis išreiškiau EL puslapiuose. Tik 
gaila, kad ne visi priima skirtingas nuomones...

Cituoju:”- ta moteriškė, kuri nežino Anglijos įstatymų, 
o kalba tokias nesąmones...” Taip, teisingai - Anglijos 
visų įstatymų nežinau, bet advokatai žino - nebe reikalo 
jie praleido ilgus metus mokydamiesi apie tai. Įdomu 
būtų sužinoti kokius įstatyminius mokslus išėjo ponas 
S.Kasparas, kad taip gerai žino Anglijos įstatymus...

Norėčiau pabrėžti p. S.Kasparai, vien dėl to, kad 
“moteriškės” nuomonė skiriasi nuo Jūsų ir yra prieš 
“Charitable Trust”, nereiškia Jūs galite ją apšmeižti, 
išvadinti vardais.

Kiekvienas iš mūsų turi savo nuomonę ir už tai vienas 
kito nešmeižiame.

Mane auklėdami tėvai mokino, kad šmeižti žmogų yra 
negarbinga, gėda. Ir tikrai gėda matyti, kad taip daro 
garbingo amžiaus sulaukęs žmogus.

Vis dar su pagarba
I.Švalkienė

Kunigas įvykdė kareivio duotą 
pažadą

M. Barėnienė

Kai oras virpa, griaudžia, ugnis švysčioja, pats ' 
pragaras siekia dangų, tai sakoma, kad kareivis 
akimirksniu pajunta palengvėjimą, jog ne jam kulka 
buvo skirta, bet šalia jo kitam.

Tokiame košmare jaunas lietuvis apmirusiomis 
lūpomis meldė: “Dieve, padėk, neapleisk, jei išliksiu 
gyvas, išverstu “Kristaus gyvenimą”...

Tai buvo Pranas Dauknys, kuris gimė Šiauliuose 1920 
m. Po karo, pabuvęs kiek Vokietijos lageriuose, 1948 m. 
įstojo Romoje į kunigų seminariją, 1954 m. baigė ją ir 
buvo paskirtas į lietuvių parapiją Londone. Toje 
Londono Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje dirbo kartu 
su kun. Antanu Kazlausku. Mus jau pasiekdavo žinios, 
kad tas jaunasis Londono kunigėlis aptarnauja 
parapijiečius važinėdamas motociklu. Motociklu jis ir 
kitas lietuviškas vietas aplankydavo.

Fronte duotą priesaiką išpildė, išversdamas iš italų 
kalbos žymaus mokslininko, daugelio premijų laureato 
rašytojo abato Giuseppe Ricciotti “Vita di Gesu 
Cristo”(Kristaus gyvenimas), išverstą į daugelį kalbų.

Ilgai jis dirbo prie tos knygos padedamas Barėno. 
Būdavo, kas ketvirtadienį atvažiuodavo, ir abu visą 
popietę praleisdavo aiškindamiesi tą vertimą. Barėnas, 
pasinaudodamas net vokišku vertimu, taisė kun. 
P.Dauknio vertimą lietuvių kalba. 1962 m. tas 
monumentalus 965 psl. “Kristaus gyvenimas” buvo 
išleistas.

Labai greit tais pačiais metais kun. P.Dauknys su kun. 
Kazlausku išvažiavo į Australiją. Dar gyvendamas 
Anglijoje, kun. P. Dauknys dirbo su skautais, 
ateitininkais, rašė “Europos lietuviui”, ‘Draugui”, 
“Tėviškės žiburiams”. Tada dar parašė knygą “Už 
geresnį pasaulį”, o 1984 m. Romos popiežiškame 
universitete įsigijo daktaro laipsnį, parašęs disertaciją 
apie Katalikų persekiojimą Lietuvoje. Pakeltas į prelatus 
Australijoje uoliai dirbo pastoracinį darbą Adelaidėje, 
Geelenge, o nuo 1973m. redagavo “Tėviškės aidus”. 
Dabar prel. P.Dauknys jau pensininkas, gyvena Jusliu 
Vilias prieglaudoje, Sydney, puikiai prižiūrimas seselių 
vienuolių. Tautiečiai surengė jam šaunų pagerbimą 80 
metų amžiaus proga. Daug svečių suėjo pagerbti jo, ir 
visi dėkojo už jo vertingą įnašą į lietuvių bendruomenę. 
Taip pat padėkojo ir seselėms vienuolėms už puikią 
prelato priežiūrą.

Londonas.
Svečiai Londono lietuviškoje parapijoje

v e e
Vieną savaitę Londono lietuviškos Sv. Kazimiero 

parapijos centre svečiavosi: Telšių vyskupijos 
sekretorius, tribunolo notaras LSS Telšių Rajono Vadas v 
kun. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Sv. Juozapo 
parapijos klebonas kun. Saulius Damašius, Telšių Sv. 
Antano Paduviečio katedros vikaras kun. Virgilijus 
Poškus, v 

Sekmadienį sausio mėn. 28 d. II valandą Sv. Mišias 
koncelebravo Šv. Kazimiero šventovėje kun.
S.Damašius ir V.Poškus. Po pamaldų šventovėje vyko 
religinis pasikalbėjimas su maldininkais.

Po 18 vai. Šv. Mišių buvo kitas susitikimas su 
maldininkais parapijos svetainėje.

Trečiojo Milennium Disco Maratonas

Šeštadienį, sausio mėn. 27 d. vakare, Sporto ir 
Socialiniame klube, įvyko Pirmasis Trečiojo Milennium 
jaunimo maratoniškas Disco. Jame susirinko arti 
šimtinės jaunimo, daugumoje naujieji Londono lietuviai 
ateiviai.

Disco “AIVARAS” grojo nuo 20 valandos iki 3 
valandos. Britų - Lietuvių Pagalbos Fondo žmonės 
pravedė sėkmingą loteriją.
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SKAITYTOJAI NORI DAŽNESNIO
LAIKRAŠČIO

K.Barėnas

Girdžiu, jog Britanijoje gyvenantieji tautiečiai nepatenkinti ir 
smalkiai skundžiasi, kad “Europos Lietuvis’ dabar pasirodys tik 
kartą per mėnesį.
Rodos, pagrįstai skundžiasi, bet tik kalbėdamiesi tarpusavyje, ne 
viešai. Išdėstyti savo skundus laikraštyje matyt kažko bijo. Gal iš 
tikro bijo žinodami, kad keli veikėjai už rašte neatsargiai praleistą 
netinkamą žodį susilaukė gąsdinančio ir dar pinigą kaštuojančios 
bėdos, nors, tiesą sakant, nesu girdėjęs, ar jie buvo įspėti, kad 
atšauktų žodį. Jeigu nebuvo, tai visa istorija kitaip atrodo.

Kaip ten būtų, kaip nebūtų, o skundžiasi žmonės pagrįstai. Visi 
senstame, ir dabar pradėti žinių pasirankioti angliškame laikraštyje 
ar užsisakinėti iš Lietuvos, išeivijos galima, bet netikiu, kad 
daugumas tai darys, nes laikraščiai nėra pigūs. Daugumas patenkinti 
‘Europos lietuviu”, savo dvasia maitino ir maitintų, jeigu ne tas 
pribloškiantis nutarimas paversti laikraštį mėnesiniu. Tasai 
nutarimas yra ir priemonė atpratinti lietuvius nuo lietuvybės. Kas gi 
tiems vyresniesiems belieka? Pagalvokite patys. Kas jiems lieka, 
tiems, kurie ligi šiol palaikė lietuvybę ir viską kas buvo lietuviška. 
Argi dabar vadovauti atėjęs jaunimas tik šitokį ačiū seniems 
pasakys, palikdamas tik pėdsakus buvusios spaudos? Buvusio LNB 
pirmininko patampymas už nosies vargu laikytinas padėkos ženklu.

Tvirtinama, kad trūksta bendradarbių, kurie parūpintų 
skaitytojams įdomesnės medžiagos. O kada jos netrūkdavo? Visada 
buvo susiduriama su tuo trūkumu. Aišku, kad daug tų galėjusių 
parašyti jau kapuose. Bet ir laikraštis išvirto į laikraštėlį, taigi 
mažiau ir medžiagos jam tereikia. Be kita ko, ar kas nors prašė 
galinčius parašyti, kad jie bendradarbiautų? Gal ir prašė, nežinau, 
bet matau, kad vis, rodos, neprašyti savanoriai padeda užpildyti 
puslapius. Jiems už tai, žinoma, niekas nė grašio nemoka, ir gal tie 
rašantieji net nustebo, kad Sodybos stogo plyteles klojančius 
prižiūrintieji taip negirdėtai vertinami. Sakau, gal atsiskaičius su tais 
prižiūrėtojais dar šiek tiek liks pinigų, tai gal leidėjai sutiks 
apmokėti, jei prenumeratos pritrūktų laikraštėliui leisti.

Tokiam kukliam laikraštėliui kaip ‘Europos lietuvis”, kad jis būtų 
geras, reikia įdėti darbo. Taip sakydamas, rodos, turiu šiokio tokio 
pagrindo.

Britanijos lietuviams ir liko šiuo metu remontuojama Sodyba ir 
laikraštėlis. Visa kita sunyko. Turėjom vargingai suorganizuotą 
spaustuvę, bet kai direktorių vadovybė pavedė tariamam specialistui 
sumoderninti ją, kad sumažėtų laikraščio leidimo išlaidos, tai 
spaustuvė sugebėjo dingti, bet, deja, ne laikraščio nuostoliai. Rodant 
gudrybes vis dėl tų didėjančių nuostolių, Vilniuje keletą metų 
poniškai leidžiamas laikraštis vos nesubankrutavo visos Lietuvių 
Namų bendrovės, be didelių išlaidi^ aišku, prisidėjo, kad netekome 
tų plačiai žinomų Lietuvių Namų. Nupirktieji mažesni kai kam 
nepatiko ir buvo to vadovaujančio jaunimo paskubom ir slaptai 
parduoti. Dabai' lietuviai nebeturi Londone namų, kuriuose patys 
galėtų sueiti ir svečius priimti. Neturi ir tikriausiai neturės. Pažadai 
ir liks pažadais. Kai ligi neseno laiko Britanijos lietuviai vis 
turėdavo šiuo ar tuo pasididžiuoti, kad štai ir svečius priimti ir 
paguldyti gali, jei reikia. O jeigu dar Britanijoje nesilankęs Lietuvos 
prezidentas užsuktų ir pats panorėtų padoriai su lietuviais susitikti, 
kurgi jūs vežtumėte jį? Ar į Sodybą? Eikit sau su tokiu pasiūlymu!

Tačiau prezidentas ar kiti aukšti svečiai gal 
ir neapsilankys, o ko mums šiuo metu 
reikėtų, tai nedelsiant atšaukti nutarimą dėl 
mėnesiniu paverčiamo “Europos lietuvio”. 
Dabar ir jauna redaktorė jau dirba, ir tikiu, 
kad ji ir tą dvisavaitinį sėkmingai redaguos, 
kol jis tik bus leidžiamas.

Londonas
Landono lietuvių Parapijos 100- 

čio jubiliejus
Kaip jau anksčiau buvo pranešta, 100-čio 

jubiliejų švenčiame balandžio mėn. 22 dieną.
Iškilmingos pamaldos 11 valandą. Po jų 

13.30 vai. bus jubiliejiniai pietūs su garbės 
svečiais “YORKHALL” Old Ford Road, 
London E2. Apie pusę kilometro nuo Šv. 
Kazimiero šventovės.

{ jubiliejinius pietus bilietus galima 
užsisakyti jau dabar pas parapijos tarybos 
narius. Kaina 15 svarų asmeniui, sumokama 
užsisakant. Be to, galima užsisakyti paštu: 
LITHUANIAN R.C. ST.CASIMIR’S 
CHURCH, 21 THE OVAL, LONDON E2 
9DT. Čekiai išrašomi: LITHUANIAN R.C. 
ST.CASIMIR’S CHURCH.

Toliau informuosime kokie svečiai 
dalyvaus iškilmėse.

JURIDINĖ KONSULTACIJA

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE 
Dėl komercinių ir privačių teisinių 

reikalų prašome kreiptis:
Advokatė

VIRGINIJA JURAS LLB

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG, England 

Tel.:020 8402 9403 
Faksas: 020 8290 0285 

E-mail: vais@globalnet.co.uk
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Kronika
AUKOS SPAUDAI
Susimokėdami abonento mokestį už
EL 2001 metus, spaudai aukojo:
Mr. P. Jazukevičius £20.00
Mr. K. Bendoraitis £16.76
Mr. L. Ašmega £15.00
Mr. J. Siauka £10.00
Mr. J. Blinstrubas £10.00
Mr. V. Vasaitis £10.00
Mr. P. Poviliūnas £10.00
Mr. M. Kugrėnas £10.00
Mr. V. Krasauskas £10.00
Mr. A Žemaitis £10.00
Mr. J. Kunigiškis £10.00
Mr. V. Byla £5.00
Mrs. O. Paukštys £5.00
Mr. A. Kadzionis £5.00
Mr. K. Savonis £5.00
Mr. B. Banys £5.00
Mrs. B. Bakys £5.00
Mrs. O. Vilimas £5.00
Mr. A. Surblys £5.00
Mr. V. Lukšys £5.00
Mr. B. Gedzevičius £5.00
Mr. V. Cibulskis £5.00
Mr. A. Vazgauskas £5.00

Šių metų kovo mėn. 24 d., 
šeštadienį 17 vai., šaukiamas DBLS 
Nottingham© skyriaus metinis narių 
susirinkimas Latvių klube, Standhill 
Rd., Nr.l. Bus renkama nauja Valdy
ba ir Revizijos komisija. Bus aptarti 
skyriaus reikalai. Nariams dalyvavi
mas būtinas.

Skyriaus valdyba.

WOLVERHAMPTONAS
Šių metų kovo mėn. 24 d. 13 vai. 

A.Petkevičiaus bute, “Fistral”, Mc 
Bean Rd., Wolverhampton, DBLS 
Wolverhamptono skyrius šaukia 
metinį — visuotinį susirinkimą. Bus 
renkama nauja skyriaus Valdyba, 
Revizijos komisija ir atstovas į DBLS 

suvažiavimą ir sprendžiami kiti 
skyriaus reikalai.
Narius ir visus lietuvius kviečiame 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Britų-Lietuvių Pagalbos 
fondas Vaikams Lietuvoje
Aukos:
Wm. Meek, Jersey 10,000 sv.

p. Meek yra garbingo amžiaus 
anglas, kuris nuolat labai dosniai remia 
Vaikų Fondą. Jis mums rašo: “Užuot 
laukus iki aš numirsiu, nusprendžiau 
dabar jums skirti šią auką Lietuvos 
vaikams”.
P. Dunn, Essex. 100 sv.
Loterija Londono 100 sv.
Lietuvių Klube 10 sv.

S. Paplauskas, Coventry 10 sv. v
M. Zalauskas, Chingford 10 sv.
V.Andriuliai, Škotija 10 s

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.
Fondo sekretorė

! Užsisakykite ir skaitykite
I “JAUŽINIOS” :

Australijoje leidžiamą jaunimo
. žurnalą

■ Spausdinamas geram popieriyje, 
50 puslapių, lietuvių ir anglų j

i kalbomis.

Daug įdomių straipsnių jaunimui ir • 
senesniems. Daug diskusijų, 

aprašymų, prisiminimų, nuotykių, j 
Visiems įdomus ir laukiamas.

Užsiprenumeruoti rašant: ‘
j “Jaužinios’’
• North Melbourne 3051, |

Victoria, Australia
e-mail: jauzinios@hotmail,com j

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735. 
E-mail:
london@ptveriionas.freeserve.co.uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv. Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Autobusai eina iš skirtingų 
Londono dalių ir yra patogiausi, 
nes beveik visi eina kelių 
minučių ėjimo distancija nuo 
šventovės.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West 
Bridgford, Nottingham NG2 
6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.

PASTOVIOS PAMALDOS
BRADFORDE
Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį, 12,30 vai.
MANCHESTERYJE
Kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį, 12,30 vai.

JCutl. V. JCamaitis
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