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KONCERTAS \
Mūza RUBACKYTĖ i

PIANISTĖ '
t* 
f

PAŽYMĖTI 11-ĄSIAS LIETUVOS \
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO METINES f 

Dalyvaujant *
Lietuvos Respublikos Ambasadoriui J

r

Trečiadienį, balandžio 18 d., 19.30 vai. J
Wigmore Hall, 36 Wigmore Street W1U 2BP \

*

Bilietai: £13, £11, £9, £7 \
Bilietus galima užsisakyti iš anksto iš Wigmore Hall Teatro Kasos » 

Tel.020 7935 2141 ?

S u/ S v. Velykom/ /
Po žiemos negandų ir gamtos sąstingio, nenumal

domai ir veržliai į žemę ateina pavasaris, 
Jis neša kiekvienam naujų vilčių ir vidinio jaudulio, 

laukimo kažko naujo.
M skaitytojga/>

Tegu Šv. Velykų metas, 
Jums būna šviesus ir ramus

VBLS čr LMS cLirektoricu/

Būkime prisikėlimo žmonėmis.
Kristus prisikėlė - prisikelsime ir mes.

Atverkime savo namo duris ir savo 
širdis Gerajai Prisikėlusio Kristaus Nau
jienai. Tesušildo ji mus nauja viltimi ir 

džiaugsmu
Sveikindamas visus šią brangią dieną, Jo 
Eminencija linki visiems Dievo atneštos 
vilties ir džiaugsmo.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkys

Legendinis smuikininkas ir dirigentas lordas 
Menuchinas ir garsi pianistė Mūza Rubackytė yra 
apdovanoti Legiono Nuopelnu už paramą Lietuvai 
siekiančios nepriklausomybės, už jų pačių 
nepaprastus muzikinius pasiekimus ir 
propagavimą Lietuvos artistiškumą bei talentą.

Nuotraukoje:
ceremonijoje Vilniuje, iš kairės į dešinę
Algirdas Brazauskas, buvęs Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, Mūza Rubackytė, lordas Menuchinas ir 
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas.
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Europos Lietuvis Nr.4 2 puslapis

Sąjungos direktorių ir Konstitucinio Komiteto susirinkimo, 
įvykusio šeštadienį, sausio 27 dieną, atspindžiai

Privataus ir Labdaringo “Trust’’analizė: už ir prieš
1. Dauguma direktorių nori surasti priemonę kuri garantuotų išsaugojimą Sąjungos turtui. Įdėdami Sąjungos turtą į Privatų 

ar Labdaringą “Trust”, įstatyminiu būdu, mes tai pasieksime, kyla rizika su Privačiu,nes jeigu narių skaičius (tikrovėje, 
Sąjungos nariai) bendruomenėje smarkiai sumažės, tai nariai gali nutarti Privatų “Trust” uždaryti, tokiu būdu 
pasidalindami turtą tarp savęs. Tokia rizika neegzistuoja jeigu bus įsteigtas labdaringas “Trust”

2. Daug stipresnis argumentas už Labdaringą “Trust”- geresnė mokesčių sistema ir didesnė galimybė pritraukti aukas - 
pvz. pajamos, kurios atsirado pardavus lietuviškus klubus, kurie užsidaro. Būtų labai naudinga sužinoti nuomones tų 
žmonių kurie yra susiję su Manchesterio ir Victoria Park klubais. Bet pati geriausia priežastis-už Labdaringą “Trusf’yra 
tai, kad yra duodama garantija - visos Lietuvių Namų pajamos bus naudojamos lietuvių ir Lietuvos labui.

3. Svarbiausias pranašumas privataus “Trusf’yra tai, kad visos finansinės išlaidos būtų“po vienu stogu” ir nereikėtų turėti 
specialų parūpinimą nelabdaringoms Sąjungos išlaidoms. Bet tai ne kliūtis, galima rasti įvairių būdų paremti Sąjungos 
“socialinius” renginius finansiškai. Kyla svarbūs klausimai:

a. Kiek Sąjunga išleido dėl”socialinių” renginių praėjusiais porą metų ir kiek planuojama išleisti ateinančiais 
metais?

b. Ar yra galimybė sumokėti Sąjungai tam tikrą sumą prieš perleidžiant akcijas Labdaringam”Trust”, kad galėtų 
finansuoti “socialines” išlaidas. Būtų gerai, kad kas galėtų tai apskaičiuoti.

4. Kilęs prieštaravimas, kad Sąjunga turės “eiti keliais maldauti ’’Trust”, kad galėtų paremti finansiškai labdaringus 
renginius yra pagrįsta naudojantis emocijomis, o ne priežastimi. Nėra jokio pagrindo galvoti, kad būtų problemų jeigu 
Sąjunga norėtų pinigų atsiekiant tikslus kurie įeina į labdaringo “Trust” tikslus.

5. Daug problemų iškiltų jeigu būtų įvestas Privatus “Trust”, kurios neatsiranda jeigu būtų įvestas Labdaringas”Trust”.Su 
Labdaringu”Trust”, dabartinė Sąjungos struktūra nepasikeistų, ir nariai tęstų rinkimus direktorių į Sąjungą.Bet, jeigu būtų 
pasirenkama Privatus “Trust”, kokie būtų santykiai tarp naujų patikėtinių ir Sąjungos direktorių? Koks būtų tikslas turėti 
ir direktorius ir patikėtinius? Koks būtų tikslas tęsti su Sąjunga, kaip kompanija apribota su garantija?(“company limited 
by guarantee”). Kas naudosis balsavimo teise į Lietuvių Namus? Ir, be to, priežastis kodėl buvo įkurta Sąjunga kaip 
kompanija 25 metus atgal buvo ta, kad duotų saugų pagrindą nuosavybei Sąjungos turtui (akcijos), kuri tuo laiku dar 
buvo ne akcinė bendrovė. Šiems klausimams be abejo yra atsakymų. Bet nėra atsakymų iš tų kurie palaiko Privatų 
“Trust”.

6. Sausio 27d. mums buvo pasakyta, kad norėdami pakeisti Privataus “Trusf’įstatymus, būtų reikalinga kreiptis į Teismą - o 
tai bus brangi ir ilgai užtrunkanti procedūra. Tuo tarpu Labdaringo “Trust” įstatymų pakeitimas yra žymiai lengvesnė 
procedūra. Šiuo atveju nereikalaujama kreiptis į Teismą, tik reikia formalaus Labdaringos Komisijos (“Charity 
Commission”) sutikimo. Šiuo aspektu Labdaringas “Trust” yra lankstesnis nei Privatus”Trust”.

Ar tikrai demokratijos trukumas organizacijoje bus didelis?
7. Iki šiol diskusijose nebuvo minima apie demokratijos trūkumą, kad gali atsirasti “demokratijos” trūkumas, be to jeigu bus 

įvestas Privatus “Trust” patikėtinių obligacijos būtų visiškai nustatomos pagal privataus “Trust” įstatymus. Patikėtiniai 
neturėtų jokio legalaus įsipareigojimo veikti pagal Sąjungos narių pažiūras.Be to, net jeigu patikėtinių kadencijos laikas 
liktų toks pat kaip dabartinių Sąjungos direktorių ir patikėtiniai, negaunantys Sąjungos sutikimo, neišsaugotų savo 
pareigų, Sąjungos nariai negalėtų priversti patikėtinius atsistatydinti.

8. Kai kas mano, jeigu būtų pasirinkta Labdaringas “Trust” , būtu nepriimtina patikėtiniams efektyviai rinkti Lietuvių Namų 
Bendrovės direktorius.Tačiau ši nuomonė neturi nuoseklių argumentų. Patikėtinių galia būtų susijusi tik su rinkimais 
direktorių į LNB, atsižvelgiant į tai kaip sėkmingai busimieji direktoriai valdytų LNB, duotų gerą pajamų lygį dėl 
labdaringo “Trust” tikslų. Patikėtiniai neturėtų jokio vaidmens darant Sąjungos sprendimus - pvz., renkant direktorius į 
Sąjungą, direktoriai kaip ir dabar bus renkami tik narių nuožiūra.

Pabaiga
9. Pranašumas Labdaringo “Trust” prieš Privatų “Trust” yra gana didelis (žiūrėkite paragrafą 2) Santykiai tarp naujo 

“Trust”, Sąjungos ir LNB būtų aiškūs: Sąjunga dirbtų kaip iki šiol, nariai rinktų direktorius; patikėtiniai naujo “Trust” (į 
kurį įeitų vienas, o gal ir du išrinkti Sąjungos patikėtiniai)turėtų lemiamą balsą renkant direktorius į LNB; ir tie 
direktoriai koncentruotųsi vedant Lietuvių Namus kaip sėkmingą kompaniją, naudojant pajamas labdaringiems tikslams. 
Tokio aiškumo ir ryškumo trūksta Privataus “Trust”struktūroje.

Kąstytis Baublys

(vertė iš anglų kalbos I.ŠvalkienėO
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KGB ir lietuvių visuomenė
/tęsinys iš EL Nr.3..

Apie tai KGB pirmininkas V.Čebrikovas pranešė
M. Gorbačiovui. Ir šis taip pat gerai įvertino nuveiktą darbą. 
Tikėtasi ne tik perimti visą Žilinsko turtą, bet ir gauti 
reikiamos intonacijos pareiškimų, kurie galėtų bent kiek 
paveikti inteligentijos poziciją Lietuvoje bei lietuvių 
išeivijoje. KGB skyriaus Lietuvoje viršininkas Eismontas 
1989 metų kovo 10-ą dieną kreipėsi į LKPCK su prašymu 
komandiruoti į Vakarų Berlyną žurnalistą Kavaliauską. Anot 
Eismonto, į jį būtų tikslinga įpareigoti:
paruošti apie M.Žilinską eilę reportažų respublikos 

periodiniams leidiniams ir Lietuvos televizijai. Tuo tikslu 
įrašyti kai kuriuos pokalbius su juo į videojuostą, gauti iš jo 
mums naudingus pasisakymus, smerkiančius ekstremizmą, 
rinkti medžiagą būsimai knygai apie M.Žilinską.

Propagandiniam efektui pasiūlyta iš Žilinsko “išgauti šiuos 
pripažinimus “: kad paprasta liaudis buržuazinėje 
santvarkoje gyveno blogiau negu Sovietų valdžios metais, 
kad kūrybinės inteligentijos atstovai turėjo blogas 
materialines gyvenimo sąlygas, nes vyriausybė kultūros 
vystymui skyrė mažai lėšų, kad buržuazinė Lietuva 
negaudavo negrąžintinos pagalbos iš Vakarų valstybių, o 
užsienio firmos išnaudojo pigų lietuvių darbą, kad dalis 
gyventojų palankiai sutiko Sovietų valdžios atkūrimą 1940 
metais, nežiūrint į tai, jog tai buvo padaryta su Raudonosios 
armijos pagalba.

Nebuvo gauta ir aktualijas atspindinčių Žilinsko 
pasisakymų, kad “ekstremizmas nieko gero neduos, jis 
sukelia įvairių tautybių žmonių tarpusavio nesantaiką.

1980 metais Žilinskui labai sunkiai susirgus, o Vakarų 
Berlyne dar likus meno kūrinių, vertingų knygų, senovinių 
baldų už pusę milijonų Vokietijos markių, KGB nusprendžia 
įsiterpti į šio turto pervežimą. Aktyviais dalyviais tampa 
buvęs PGU 19-o skyriaus viršininkas, 1990 metais KGB 
padalinio Lietuvoje vadovu paskirtas pulkininkas 
RMarcinkus ir jau minėtas majoras P. Sinkevičius.

Apie visus veiksmus asmeniškai informuojamas KGB 
KGU viršininko pavaduotojas generolas majoras
N. Leonovas. Pirmiausia juos sudomino Žilinsko archyvai, 
kurių korespondenciją ( susirašinėjimo su lietuvių 
diplomatinę tarnyba, lietuviškomis organizacijomis, su 
VLIK-o veikėjais V. Sidzikausku, P. Karveliu, 
E.Galvanausku, A. Trimaku, lietuvių diplomatais 
P.Klimu, S.Lozoraičiu, A.Geručiu, R.Bačkiu ir kitais ). 
Tikėtasi panaudoti aktyviuose veiksmuose ir 
kontrpropaganda.

(pabaiga sękančiame EL Nr.)

A

Vasario 16 Minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 83 metų sukaktis ir Kovo 11 - 

osios diena Derbyje buvo paminėta vasario 25 d. Ukrainiečių 
klubo patalpose. Susirinko gražus būrelis Derbio lietuvių, 
svečių iš tolimesnių apylinkių, Mansfieldo, Burtono, Not
tingham© ir pats skyriaus pirmininkas su žmona iš Bordono. 
DBLS Derby skyriaus pirm. J.Levinskas įžanginiu žodžiu 
atidarė minėjimą, dėkodamas nariams už dalyvavimą minė
jime ir bendrai skyriaus veikloje, įrodant, kad širdyse plaka 
Tėvynės meilė, ištikimybė šventei ir gimtajam kraštui. 
J.Maslauskas, pakviestas žodžiui, priminė, kad visą išeivijos 
gyvenimą kas metai minėjome tautines ir valstybines šven
tes, jungdamiesi su mūsų tauta. Kartu prisimename Kovo 
11 -ą, kai po 50 okupacijos merų tautos dvasiai nepalūžus, 
vėl išaušo nepriklausomybės aušra. Jis sakė, minėdami Va
sario 16-ą ir Kovo 11-ą su atodūsiu lenkiame galvas, už kri
tusiųjų vardus, užjausdami jų šeimas, partizanus, tremtinius, 
seses ir brolius...

Svetys D.Furmonavičius perdavė kun. S.Matulio MIC 
palaimos sveikinimus ir J.Damoševičiaus, DBLS 
Nottingham© skyriaus vardu. Minėjimas oficialiai baigtas 
Tautos himnu. Po minėjimo ir trumpos pertraukos įvyko 
skyriaus narių metinis susirinkimas. Į prezidiumą pakviesti 
J.Levinskas pirmininkauti, J.Maslauskas sekretoriauti. 
Priėmus darbotvarkę, pirm. J.Levinskas apibūdino skyriaus 
veiklą, rengias šventes. Revizijos komisijos sekr. GZinkienė 
pranešė, kad knygos ir kasa yra vedamos gerai. Skyriaus 
kasą papildo nario mokestis ir loterijų likučiai. Ataskaitos 
yra vedamos gerai, o rezultatas yra pateisinamas. 
Apgailestauta, kad dar ne visi yra nario mokestį susimokėję. 
Visų pritarimu, skyriaus valdyba ir komisija paliktos tos 
pačios sekantiems metams: pirm. J.Levinskas, 
vicepirm. J.Maslauskas, sekr. A.Tirevičius, ižd.
B.Levinskienė. Revizijos komisija: pirm. Br.Jakštys, 
sekr.G.Inskienė ir narė M.Žemaitienė.

Atstovas į DBLS ir LNB Visuotinius suvažiavimus 
išrinktas J.Levinskas. Diskusijose J.Levinskas trumpai 
apžvelgęs Sodybos remonto padėtį ir dalyvių pasisakyta, 
kad mažai duodama informacijos apie Centro valdybos 
veiklą ir Sodybos remontą. Buvo priminta, kai du 
tautiečiai. J.Petrėnas gyvenęs Burton, sulaukęs 81 metų, 
sausio 8d. buvo palaidotas ir A.Vyšniauskas iš Derby, 
sulaukęs 87 metų, sausio 22 d., palaidotas Derbyje. 
A.MTirevičių paruoštais užkandžiais ir kavute, susirinkimo 
dalyviai buvo pavaišinti. Ačiū jiems. Vėliau skyriaus 
valdyba turėjo pasitarimą. Nutarta ukrainiečių klubo 
patalpose surengti tremtinių prisiminimą, birželio 17d.

J.Maslauskas Derby

Bradfordas.
Š/m vasario 25 d turėjome metinį klubo narių susirinkimą,. Klubo valdyba pranešė nariams, kad pereiti metai (2000) 
praėjo su dideliu nuostoliu. Buvęs baro vedėjas Mr. P.G ..s yra pašalintas. Baro vedėjo pareigas perėmė Mrs M. Grybas. 
Buvo išrinkta klubo valdyba 2001 metams:
Mrs. R. Jaloveckas - pirmininkė, Mrs. I. Gerdžiūnas - vicepirm., kult, veikla, Mr. A. Vaitekaitis - sekretorius, Mr. V.
Gurevičius - kasininkas, Mrs. M. Grybas - administratorė ir baro vedėja.

Klubo valdybai ir baro vedėjai Mrs. M. Grybas nariai linki gero pasisekimo jų darbuose.
(Vyt. Gurevičius)
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Sodybos 
darbai 
vyksta 

toliau...
V.Ged mintas

Stogas jau baigtas. Be to, prieš keletą dienų mus 
užklupo labai didelis lietus. Po jo radome 5 šlapias 
sienas. Sustabdėme paskutinius išmokėjimus stogo 
klojimo firmai. Ji pažadėjo tai tuojau sutaisyti. Pataisius, 
esame pilnai įsitikinę, kad nebereikės jo lopyti per 100 
metų. Netikėtai turėjome nuimti vieną didžiulį, visai 
pertrūkusį kaminą, kuris buvo nebeišsaugojamas. Bet 
turbūt ne per didelė žala, nes jis buvo paslėptas ir matėsi 
tik nuo kelio.

Elektros pagrindinis atnaujinimas jau beveik baigtas. 
Tačiau iškilo mažoka problema, kuri tam tikrą laiką 
sukėlė abejonių laiku baigti pastatą. (Sodyboje yra 
įvedamas pats aukščiausias gaisro aliarmo lygis (L 1)). 
Kontraktoriai užmiršo įvesti pakankamą skaičių gaisro 
aliarmo punktų. Todėl reikėjo vėl kelti grindis ir gręžti 
skyles lubose bei pastogėje. Šio apsileidimo pataisymo 
kainą sumokės STAR bendrovė.
Galų gale po visos eilės metų (turbūt nuo pat pradžios) 
paaiškėjo, kodėl Sodyboje vis buvo mažas spaudimas bei 
trūkumas vandens. Per visas pastoges yra maždaug 11 
vandens tankų. Matomai, jų dėka buvo toks menkas 
vandens spaudimas. Pasirodo, kad pats pagrindinis (ir 
vienintelis) vandens tiekimo vamzdelis yra tik 22 mm 
diametro. O reikia mažiausiai 40 mm. Ypatingai dabar, 
kai visi kambariai turi kriaukles, dušus, vonias ir 
išvietes. Padidinimas tiekimo vamzdžio yra gan 
sudėtingas ir ne pigus darbas, nes pagrindinio 
vandentiekio vamzdžio vandens spaudimas yra labai 
aukštas (apie 15 barų). Šiuo metu yra planuojama 
uždaryti vandens tiekimą visai apylinkei iki kol bus 
įvesti nauji vamzdžiai ir sureguliuotas pačio namo 
spaudimas su tiekiamuoju vamzdžiu. Liks tik vienas 
vandens bakas, nes per visą namą spaudimas bus 
tiekimo vandens (mains pressure) lygio. Apie 1,3 barų. 
Visas šis nenumatytas malonumas kainuos £3.980.00.

Maždaug tokią pat problemą esame turėję su elektra. 
Senoje Sodyboje visur buvo tamsoka. Kad ir su 
uždegtomis šviesomis, kambariai, koridoriai bei salės 
tik tamsiai apsišvietė. Mat, Sodyboje buvo įvesta tik 60 
amperų elektros srovės. Tiek pat kiek paprastame 3 
kambarių name. Be srovės sustiprinimo reikia įvesti tikrą 
trijų fazių sistemą. Baigus, per visą Sodybą turėsime 
trifazinę, 160 amperų jėgos elektros tiekimą. Tada visi 
liksime apsišvietę. Už šį netikėtą darbelį, Southern 
Electric yra paskaičiavusi £3.003.00

Ir dar kelios įdomios pasakėlės. Sodyboje yra per 60 
durų. Iš jų 44 reikia pakeisti į taip vadinamas “Fire 
Doors”. Pasirodo kad tik 11 yra standartinio dydžio. Tad 
reikėjo užsakyti 33 specialiai pagamintas duris. Jos yra 
pažadėtos 7 balandžio. Visuose kambariuose bus įvesta 

telefonų bei kompiuterių naudojimo galimybės. Sistema 
bus pakankamai pajėgi suskaičiuoti kas kiek skolingas 
pagal vedėjų išduotus kodus. Kadangi sistemą 
nuomosime (3 metų nuoma), bus visada atnaujinta. 
Kaina: £6,000. Kilimų klojimas yra numatomas pradėti 
15-ą balandžio. Visame pastate yra 1145 m2 ploto, o 
visokios rūšies kilimų reikės maždaug 1621 m2 (kilimų 
kaina £ 34,422.00) Iki tos datos manoma visus 
tikrinimus baigti.

Džiugu pranešti lietuviškajai visuomenei, kad dar 
viena lietuvaitė verslininkė ir DBLS narė, Dalia 
Vainoriūtė, yra laimėjusi konkursą pasiūti ir iškabinti 
užuolaidas pagrindinėje salėje, valgomajame, šeštam 
kambaryje ir keliuose kituose kambariuose. Kontrakto 
vertė siekia £7,800.00. Ji irgi prižiūri, be užmokesčio, 
kilimų konkursą laimėjusią firmą bei jų klojimą.

Sodyba pradės normaliai veikti balandžio gale. 
Vedėjas jau turi užsakymus gegužės mėnesyje, o DBLS 
SODO Skyriaus metinis susirinkimas įvyks 5-to 
gegužės. Jau užsakytos trejos vestuvės ir vienos 
krikštynos. Oficialus atidarymas bus per Sekmines, o 
DBLS/LNB visuotinis suvažiavimas birželio 9-10 
dienomis. Tad, matomai, nebegalime vėluoti. Dievuliau 
padėk!

V. Keimistraitis, Wolverhampton

Aš suprantu reikalą remti mūsų tautiečius. Tikiuosi, 
kad visi galintys ir turintys giminių tai jau darėme ir 
dabar darome kiek galime.

Užtai aš siūlau pasirinkti CHARITABLE TRUST - 
kaip būtiną metodą tvarkingai be jokių įtarimų, 
sugrąžinti vienybę ir lietuvišką draugystę į mūsų 
nykstančias eiles ir naujai papildomas lietuviais, 
ieškančiais prieglobsčio D. Britanijoje. CHARITABLE 
TRUST: - visi žinome kam jis reikalingas. Valstybinės 
TRUST Komisijos pagalba (CHARITIES 
COMMISSION). DBLS ir LITHUANIAN HOUSE LTD 
turėtų pareikšti, kad jie teiks pagalbą tik Britanijos 
lietuviams, jų paramai, laikraščiui ir mokslui.

Daug kitų tautybių turi panašias taisykles. Retkarčiais 
net gauna paramą iš savivaldybių, valstybinės loterijos ir 
iš kitų organizacijų, kurios turi teisę tą daryti, dėl tam 
tikrų naudingumų joms.

Pasaulis dabar yra valdomas tik kapitalo. Žmonės taip 
pat orentuoti. Kontrolė kad ir stipriausia, įstatymai 
griežčiausi, gundo žmogų juos peržengti. Užtat 
reikalinga Valstybinės pagalbos Komisija, ką suteiks 
CHARITABLE TRUST - paremta su CHARITIES 
COMMISION.

Kiek galima, turimą turtą reikia išsaugoti. Nes kada 
nors, gal vėl reikės pagalbos mūsų tautiečiams 
pasikeitusioje politinėje ar ekonominėje pasaulio 
tvarkoje.
Štai ką aš galvoju ir patariu.

Bet jei įtikinsite daugumą 75% demokratiškai, 
draugiškai, viską reiks priimti, kas nubalsuota. 
CHARITABLE TRUST pasirinkimas, paremtas 
CHARITIES ČOMMISION tikrinimu, sugrąžintų 
pasitikėjimą ne tik valdytojams, bet ir DBLS ir 
Bendrovei ( Lithuanian House Ltd.) ir visiems 
bendruomenės nariams.
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“TRUST” KLAUSIMAS

Rodos, kad yra atsiradęs stiprus noras kai kuriose narių grupėse pakeisti mūsų, kaip bendruomenė gyvavimo 
ir darbo būdą. Aš norėčiau pasiūlyti savo nuomonę šiuo reikalu (ši nuomonė tai mano paties nuomonė ir tai 
nebūtinai kitų direktorių nuomonės).

1. Ar mums kaip bendruomenei reikalingas ^Trust"?
Man pačiam peršasi dvi nuomonės: viena iš jų - norisi panaudoti bet kokias galimybes apsaugoti mūsų 
turtą nuo mažiau sąžiningų žmonių, kita - mes turime būti labai atsargūs, kad neapribotume ar visiškai 
užsmaugtume mūsų Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenę netolimoje ateityje. Peršasi galimi 
sprendimai šiai problemai išspręsti:
la. “Trust”(labdaringas) iš principo atrodo saugus ir patikimas, tačiau tolesniuose tyrinėjimuose iškyla 
klausimas, ar ne per daug saugus, ribojantis mūsų veiklą? Įvedus Labdaringą “Trust” mes negalėsime 
grįžti atgal; mes būsime uždaryti visam gyvenimui! Taip pat, kiek aš suprantu, kai pirmieji patikėtiniai 
bus išrinkti demokratišku būdu, tada visiškai nuo jų priklausys, ką jie norės išrinkti kaip naujus 
patikėtinius, kai atsiras laisva vieta jų tarpe. Tai duotų galimybę susikurti karteliui (šis pavyzdys truputį 
per stiprus, bet tai gali atsitikti).
Be to, po 5 metų (pvz.), jei mes kaip bendruomenė pamatome, kad šis “Trust” netinka mums (neduoda 
jokios naudos), ką mes tada darysime? Mes visiškai NIEKO negalime padaryti. LABDARINGAS 
“TRUST” YRA ĮRAŠYTAS Į AKMENĮ!!! ĮMES NIEKADA NEGALĖSIME JO ATSISAKYTI.
Taip pat yra ir kitų potencialių problemų, kurias aš pastebiu Labdaringame “Trust”. Kaip suprantu 
Labdaringas “Trust” negali duoti finansinės paramos, pinigų, paremti bet kokią politinę veiklą. Kokioj 
situacijoje mes būtume ateityje, jeigu vėl reikėtų demonstruoti, surinkti lėšas “politiniai” veiklai?
Taip pat aš suprantu, jei DBLJS ar bet koks Skyrius norėtų savo veiklai pasinaudoti bet kuria mūsų 
nuosavybe, tada “Trust” turėsime mokėti už tos nuosavybės naudojimą ( aš buvau truputį nustebęs 
išgirdęs, kaip vienas narys iš konstitucinio komiteto pareiškė, kad priklausomai kaip prašymas bus 
“apvilktas”nuo to priklausys ar veikla bus paremta ar ne!).
Mano paskutinis punktas šiuo reikalu yra: jūs kaip bendruomenė neturėsite jokios kontrolės didesnėse 
problemose ar biznio augime, pvz. Sodybos pardavime, labdaros komisija gali mums įsakyti parduoti 
nuosavybę ir mes nariai NEGALĖSIME sakyti ne!
Kaip jūs jaustumėtės, kai jūs tiek sunkiai ir ilgai dirbot, gėrėjotės ir kad būtų parduota net jums neturint 

lemiamo balso! Tai gali atsitikti su Labdaringu “Trust”.
2. Sąjungos Narystė

Aš manau, kad šis pasirinkimas tarnautų mūsų bendruomenei kuo geriausiai.
Kaip aš matau, tai vyktų taip: bet kuris naujai atvykęs lietuvis į Didžiąją Britaniją ir norintis įsijungti į 
mūsų veiklą taptų asociacijos nariu 3 metams (tai pavyzdžiui). Asociacijos narys neturės balsavimo 
galios, bet bus įtrauktas į pilną mūsų visuomenės veiklą. Per šį laikotarpį jie savo ruožtu bandys 
sutvarkyti su savo popierius ir per šį laikotarpį bendruomenės lyderiai turės galimybės įsitikinti jo 
tinkamumu. Šis pasirinkimas įleis ne tik naujus narius ir parodys kad mes tikrai norime juos įtraukti į 
mūsų bendruomenę. Aš įsivaizduoju, kad tai duos pakankamai laiko sužinoti, ar jie blogų tikslų 
žmonės, ir jeigu mes nenorėtume tam tikro asmens, kaip nario mūsų bendruomenėje, tada mes jam 
neduotume pilnos narystės teisių. Toks metodas padėtų atbaidyti bet kokią veiklą, kaip atsitiko su 
Londono skyriumi, kuris prieš porą metų sukėlė tiek daug rūpesčių.

3. Straipsniu pakeitimas
Aš nesu tikras kaip tai daryti, bet aš galvoju ar būtų įmanoma į įstatus įdėti paragrafą, kuris skambėtų 
taip, kad “jeigu LNB likviduotųsi, tada viso mūsų turto kontrolė būtų perduota Pasaulio Lietuvių 
Sąjungai.“ Suprantama, turėtų būti įvesta kažkokia tai sistema, kuri sustabdytų įstatų pakeitimą ateityje 
ir, žinoma, jei Pasaulio Lietuvių Sąjunga padėtų šiuo atveju. ./

Pabaigai aš norėčiau paprašyti visus narius pagalvoti apie ateitį ar tai būtų dėl jūsų vaikų, anūkų ar 
netgi proanūkų. Šis sprendimas daugiau lies juos, negu mus dabar!
Niekas iš mūsų negali numatyti kokio lankstumo reikės mūsų bendruomenei ateityje!
Dar kartą, tai mano nuomonė, kaip vieno iš bendruomenės narių ir kaip tėvo, turinčio jauną dukrelę. Ir 
aš tikiuosį kad mes visi norėtume, kad mūsų šeimos turėtų galimybę patirti tai, ką mes jau tiek daug 
metų jaučiame. Tikiuosi, kad aš per daug aliarmo nesukėliau ir gal kai kam iš jūsų pradės kiltį 
klausimai ne tik sau, bet ir direktoriams bei nariams ar mums Konstitucinio Komiteto ko iš tikrųjų 
mums reikia.

SKOT MINEIKIS
Lithuanian House Ltd Direktorius
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Lietuvos ambasadorius lanko 
Škotijos lietuvius

** *
S.m. vasario 18 d. Škotijos lietuviai savo klube priėmė 
Lietuvos ambasadorių Jungtinei Karalystei ir Šiaurinei 

Airijai J.E. Justą V.Paleckį.
Škotijos DBLS pirmininkas Allan Poutney ambasadoriui v
pristatė eilę Škotijos garbių asmenų - Dr.John Reid MP, 
ministrą Siaurinei Airijai MSP Michael McMahon, Siaurinės 
Lanarkširės leaderį Jim McCabe, merą Barry McCulloch ir 
Hattonrigg Tarybos narį Harry Curran (Councillor).
Dr.J.Reid pasveikino J.E. Justą Paleckį ir papasakojo apie savo 
ilgalaikius ryšius su Škotijos lietuviais.
J.Paleckis, taręs porą žodžių lietuviškai, papasakojo apie savo 
veiklą angliškai ir baigdamas pakvietė publiką duoti klausimų. 
Klausimai daugumoje buvo apie padėtį žemės ūkyje, 
darbininkams neišmokėjimą algų, bedarbystę, galimybę 
Britanijoje gyvenantiems lietuviams gauti dvigubą pilietybę. 
J.Paleckis paaiškino, jog dabartinė valdžia susideda iš jaunų, 
energingų politikų, amžiaus vidurkis 40 metų, kurie stengsis 
padaryti pagerinimų. Lietuva tikisi, kad iki 2004 metų pavyks 
įsijungti į Europos Sąjungą.
J.Paleckis apjuosė Dr.J.Reid lietuviška juosta.
Meras Bany McCulloch ir ambasadorius pasikeitė dovanomis. 
J.Paleckis padovanojo klubui butelį lietuviškos degtinės, o jam 
buvo atsakyta su buteliu škotiškos whiskey.
Vakaras praėjo draugiškoje dvasioje, o užkandžių metu 
ambasadorius buvo asmeniškai supažindintas su bendruomenės 
nariais.
Šis apsilankymas tikrai prisidės prie Škotijos ir Lietuvos ryšių 
stiprinimo.

C.Blue (Bliūdžiuvienė)

i
Justas Paleckis ir Alan Pautney su garbiais svečiais

i

A + A VACYS LEONAS
Kovo 3 d. Londono Ealingo ligoninėje 
mirė Vacys Leonas, sulaikęs 81 metų. 
Apie dešimt metų sirguliavo tai 
namuose, tai ligoninėje.
Antrajam pasauliniam karui baigiantis, 
Vacys atsidūrė Vokietijoje, o paskui su 
pirmutine pabėgėlių banga atvyko į 
Angliją.
Pasibaigus pradiniam kelių metų 
kontraktui, įsidarbino Mančesteryje 
tekstilės fabrike, o jau 1966 metais 
persikėlė į Londoną gavo gerą darbą 
inžinerijoje.
Londone vedė medicinos seserį graikę 
Andželą kuri visada labai mielai 
lankydavosi lietuviškuose renginiuose. 
Vacys nuo pirmųjų dienų Anglijoje 
priklausė DBLS-gai, skaitė ir rėmė 
lietuvišką spaudą Dar būdamas 
Mančesteryje ėjo įvairias pareigas 
lietuviškose organizacijose. Paskutiniu 
metu buvo ypač susirūpinęs DBLS-gos 
valdybos pasikeitimais, labai 
pergyveno paskutiniųjų Lietuvių namų 
netikėtą likvidavimą
Vacys buvo giliai tikintis žmogus: 
lankė ir rėmė Lietuvių bažnyčią 
Londone, o taip pat ir vietinę 
Greenfordo kat. bažnyčią iš kurios 
išlydėtas į apylinkės kapines.
Gedulingas pamaldas atnašavo 
Greenfordo bažnyčios kunigas ir 
Lietuvių parapijos klebonas.
Išlydėjo žmoną būrelis lietuvių ir 
graikų draugų.
Brangus Vacy, ilsėkis ramybėje.

VJC
**^*****^*********************

Europos Lietuvyje skaičiau, Nr. 3 
p. S. Kasparo straipsnį. Buvo 
malonu skaityti, gražiai aprašyta, jo 
straipsnius daug kas įvertina 
Škotijoje, gerai žinoti neteisingas 
valdybos klaidas.

Buvusi dalis senos valdybos su 
savo aklais parašais suskaldė 
Didžiosios Britanijos lietuvių 
veiklą. Buvo ten skystakošių.

Z. Sledžiauskas 
(Škotija)
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Skaitytoju laiškai
Laikas nuo laiko - poetai, dainiai ir pamokslininkai 

primena mums graudingą žmogaus likimą; be tėvynės, 
be tėviškės, be namų. Nors kad ir seniai mes 
prisitaikėme prie tokio likimo ir šiandien tokio likimo 
neatsisakome, išgirdę dainius susigraudiname iš naujo. 
Mes kartu su tais pačiais poetais, dainiais ir 
pamokslininkais ilgėjomės savo sodžių ir dainų - 
troškome be tėvynės dulkių.

Sulaukę stebuklingos Lietuvos nepriklausomybės, 
tėvynės puspročiai nubalsavo sumušti mūsų nosis - 
atimti mūsų pilietybes - teises į tėviškę. Lyg kažkokie 
dievai įsakė mums pasilikti “Egipto žemėje”.

Pasitempę su jais sveikinosi ir vaišinosi mūsų 
“Mozės”, nematydami sau pelno ginčytis su naujais 
Lietuvos didvyriais, ir žūti jų nemalonėje dėl 
bendruomenės. Už ypatingus nuopelnus jiems buvo 
atverta tvora į “prižadėtą žemę”. Pelninga ir garbinga 
buvo jiems prikąsti liežuvį ir cenzūruoti kitus.

EL rašoma: renkasi akademikai, profesoriai, pasaulinio 
masto rašytojai siekti tikslo - garsinti Lietuvą. Mes tą 
darome daugelį metų. Visomis jėgomis krapštosi ir 
sunykštėjęs EL - “ čiurlena sparneliais plasnoja” - virš 
senųjų cenzorių kolegijos sau išsikasusių prarają. Tuo 
tarpu puikiausios ir išmintingiausios Lietuvos atrankos 
taip pat garsiai pešasi savo pačių tarpe nesutardami:- 
“Beiti ar pasilikti” Stalino jiems dovanotose mūsų 
tėviškėse. Šviesą ir tiesą iki šiol jiems tamsina, galbūt, 
net brangūs “vakarietiški” akiniai.
Lietuvą garsina, garsino ir garsins jos “atgarsiai”, jų 

neįmanoma cenzūruoti; cenzoriai patys tampa 
“atgarsiais” - tokie pat kaip atgarsiai nuo 
smūgio į nosį.

Su pagarba
P. Blagnys

Kaip gaila, kad jau tiek daug sykių man 
teko rašyti į Britanijos lietuviškus laikraščius 
ir pabrėžti, kad mes Britanijos lietuviai 
nesugebame, nemokame, o gal tikrą tiesą 
pasakius nenorime tarp savęs sugyventi 
broliškai ir draugiškai. Kažkodėl turime ir 
norime viens kitą “skersti” žodžiais, galbūt 
tikėdamiesi, kad tuo būdu galime savo 
nuodėmes ir visus nusikaltimus užkrauti ant 
kito žmogaus nugaros. Tas juk nėra 
lietuviškas elgesys ir, be to, nėra priimtas tarp 
normalių žmonių jokiame krašte.

Galbūt būtų daug vaisingiau, - prieš 
atidarant bumą į viešumą su šlykščiais 
žodžiais prieš kitus, kur tie žodžiai galbūt 
geriau tiktų mums patiems, - aplankyti 
bažnyčią ir pasitarti su draugišku klebonu.

Visas pasaulis juk žino, kad dauguma mūsų 
praleidome savo vaikystę ir jaunystę baisaus 
karo metų nedraugiškame akiratyje ir nemažai 
nukentėjome ne tik Lietuvoje, galbūt 
slapstydamiesi nuo bolševikų ar nacių, bet ir 
vėliau Vokietijoje, alkani, purvini, nuvargę ir 
kasinėdamiesi Berlyno ar kito vokiško miesto 
griuvėsiuose.

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: vajs@globalneLco.uk

Savaime aišku, tas epizodas nei mūsų sveikatai ar 
nervams visai nepadėjo, bet padarė daug žalos, bet tas 
jau buvo prieš labai daug metų. Dabar juk mes netik 
išaugome, subrendome, bet ir pasenome. Gyvename 
kultūringame krašte ir dauguma mūsų jau žiūrime 
“anapus”, tai argi ne laikas paspausti viens kitam ranką 
ir susitaikyti su pasauliu.

Pagarbiai
Robertas Sakalas

BRADFORDAS
Š.m. vasario 18d., Bradford© lietuviai “Vytis” klube 

paminėjo Vasario 16-osios, 83-čią Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį ir Kovo 11-osios 10-ąsias 
nepriklausomybės atkūrimo metines, pirmą kartą 
dvidešimt pirmame amžiuje susirinko tik nedidelis 
būrys, norinčių kolektyviai atiduoti pagarbą 
paaukojusiems savo brangiausią auką - gyvybę už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Minėjimą atidarė J. Gerdžiūnienė. Pasveikinusi 
susirinkusius, pakvietė K.Kaktavičių dienos paskaitai. 
Klausytojams buvo primintos svarbesnės mūsų istorijos 
datos, kovos dėl nepriklausomybės, žiaurus okupacinis 
laikotarpis ir dabartiniai nelabai skaidrūs įvykiai 
mylimoje tėvynėje. Paskaita baigta, 7-ame Lietuvos 
Sąjūdžio suvažiavime, garbės pirm. prof. V.Landsbergio 
pasakytais žodžiais: ”Kad bendrumo jausmas turi būti 
mūsų savigyna nuo blogio. Lietuvos Sąjūdis ir toliau 
sieks būti mūsų dorąja visuomene. Paskaita perduota ir 
anglų kalba. P.Pucevičiaus iniciatyva buvo parodyta 
televizijos ekrane 1987 m. Bradfordo dainininkų grupės 
vaizdinė juostelė. Minėjimas baigtas tautos himnu.

Po to pasivaišinta 
šaltais užkandžiais su 
kavute. Maistą paruošė 
klubo moterys. Pravesta 
suaukotų fantų loterija. 
Loterijos pelnas 
paskirtas minėjimo
išlaidoms padengti.

Ir taip linksma popietė 
tęsėsi iki vakaro. Tarp 
pasikalbėjimų dažnai 
buvo minimos Lietuvos 
bėdos. Dauguma iš 
dalyvių yra ten viešėję 
ne kartą, remia 
artimuosius. Įvairūs 
šaltiniai teigia, jog 
Lietuvos milijonierių 
skaičius auga kaip 
grybai po šviežio 
lietaus, o dauguma 
gyventojų vargsta 
skurde. Vidurinis 
sluoksnis - Valstybės 
atrama, beveik išnykęs. 
Tauta 20- tame amžiuje 
kovojo ir aukojosi už 
dorą ir teisingą Lietuvą 

Vyriausybė tuo 
privalo neatidėliojant 
pasirūpinti.

K.Kaktavičius
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Mr. S. Starka 5,00
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BIRMINGHAMAS
DBLS - uos. Birmingham skyrius. 

Balandžio 21 dieną 12 vai.
S. Jzerskio name 177 Reservoir Rd. 
Įvyks metinis skyriaus susirinkimas. 
Bus renkamas atstovas į metinį 
suvažiavimą lietuvių sodyboje. Taip 
pay renkama skyriaus valdyba ir kiti 
skyriaus reikalai. Kviečiame iš arti 
ir toli apsilankyti.

Skyriaus Valdyba.

MANCHESTERIS
Visi kviečiami į pamaldas, kurias 

laikys Vyskupas Paulius Baltakis, 
St. Chad’s bažnyčioje, Cheetham 
balandžio 29d., 13 vai. Po pamaldų 
priėmimas Lietuvių Klube.

Kun. V. Kamaitis

Reikalingi darbui
Headley Park (Sodybai) reikalingi 
virėjas/šefas ir baro padavėjas.
Abi darbo vietos pilno etato su 

apgyvendinimu. Prašome kreiptis į 
Vedėją tekO 1420 472810 dėl darbo 

formos ir daugiau informacijos.

PADĖKA
LSS Europos Rajono leidiniui 

“Budėkime” paremti, gauta aukų iš: 
Vydūno Fondo USA $100 
p. A Pumputis USA $100 
p. A. Vilčinskas UK £15 

Mieliems aukotojams nuoširdi skautiška 
padėka.

v.s.S.B. Vaitkevičius
“Budėkime” administratorius

DBLS Londono Pirmo 
Skyriaus metinis susirinkimas 

įvyks 
sekmadienį, 

2001m. balandžio 29d.
12.30 val.p.p 

v 
Sv. Kazimiero Svetainėje

Visi Skyriaus nariai kviečiami 
dalyvauti

PASTOVIOS PAMALDOS

BRADFORDE
Kiekvieno mėnesio pirmąjį 

sekmadienį, 12,30 vai.
MANCHESTERYJE

Kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį, 12,30 vai.
Kun. V. 'Namaitis

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.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.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West 
Bridgford, Nottingham NG2 
6 AH,
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.

2001 m. birželio 9/10 d.d.
Headley Park, Bordon, 
Hampshire, (Sodyboje) 

įvyks
Didž. Britanijos Lietuvių 

Sąjungos ir Lietuvių Namų 
Bendrovės 

Visuotinis suvažiavimas. 
Pradžia 13 vaL

Oficialus Lietuvių Sodybos 
atidarymas 

įvyks sekmadienį, 
2001 m. gegužės 27 d.
Programoje išgirsime 

žymaus dainininko 
SIMO Vytauto Babrausko 

dainas

8

mailto:ilma_svalkus@hotmail.com
mailto:london@ptverijonas.freeserve.co.uk

	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	2001-04-17-EUROPOS-LIETUVIS-0008

