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Lietuvių Namų bendrovės pirmininko pranešimas
Pagrindinis Lietuvių Namų bendrovės darbas šios kadencijos metu buvo Sodybos remontas/pagerinimas. Praėjusių 
metų Suvažiavimui paskyrus šiam darbui £800,000 biudžetą mes dėjome visas pastangas laikytis šio nuostato.

Geriausiai atlikti šį darbą buvo nutarta Sodybą uždaryti žiemos metu ir atnaujinimo darbą atlikti vienu metu. 
Būtų buvę beveik neįmanoma prekiauti ir kartu atlikti reikiamus darbus. Mes paruošėme kompetentingą dokumentą 
kurį pasiuntėme tinkamoms firmoms. Šis dokumentas buvo paruoštas atlikimui pilno darbo, šio projekto rangovui 
būnant kartu ir menedžeriu. Po ilgesnių diskusijų ir atsižvelgus į galimybes, buvo nuspręsta šį darbą duoti Colin 
Marriot, kuris yra ilgametis Sodybos klubo narys ir patyręs statybininkas, galvojant, kad jo pažinimas vietinių statybos 
kompanijų, bus mums labai vertingas.

Darbui prasidėjus, po poros savaičių, pamatėme, kad reikalinga kietesnė ranka išlaidų kontrolei. Pradėjome 
bijoti, kad galime peržengti paskirtą biudžetą Todėl nusprendėme paskirti Vladą Gedmintą projekto menedžeriu ir 
ryšininku su Direktorių valdyba. Esant tokiam dideliam darbui, galvojome, kad tai yra pilno laiko darbas. Suvažiavimo 
sprendimas mums davė tik viena šansą - viską atlikti gerai ir nerizikuoti.

Darbui vykstant buvo atrasta nenumatytų darbų, kaip reikalas nugriauti vieną kaminą Taip pat turėjome 
baimės, kai buvo galvota, kad po stogu, virš pagrindinio baro, atrasta asbesto. Bet, aplamai, darbai pavyko atlikti 
ypatingai gerai ir aš galiu pranešti, kad, išskiriant keletą mažų darbų, Sodyba jau atidaryta ir bizniauja

Yra neįmanoma patenkinti visus visuomet, ir be abejo, atsiras tokių, kuriems kas nors nepatiks, bet darbas 
turėjo būti atliktas, turėjome modemizuotis, ir dabar mes turime nuosavybę, kuriau galėsime pilnai išnaudoti ir ji bus 
mums fantastiškas įnašas lietuvių bendruomenei daugeliui metų.

Man taip pat labai malonu pranešti, kad darbas atliktas paskirto biudžeto ribose, už £798,000, į kurį 
įskaitytas vaikams žaisti kiemelis ir maudymosi baseino atstatymas.

Mes turime dar kitų problemų, tai jojikų bandymas įgyti teisę naudoti Sodybos žemę perjojimui. Šis dalykas 
dar nėra baigias ir yra tęsiamas legaliai, ir jus būsite prašomi prisidėti, užpildydami anketas apie praeities 
prisiminimus šiuo klausimu. Daug kas jau yra tą padarę, bet mums reikia daugiau.

Sodybos projektui užėmus daugumą laiko, neturėjome galimybių užsiimti kitais reikalais, kaip įsigijimu 
Lietuvių Namų Londone. Metų bėgyje šiuo reikalu girdėjome daug pasisakymų, daugumoje klausinėjant, ar tikrai 
mums reikalinga nuosavybė Londone. Šis reikalas turės būti sprendžiamas naujos valdybos sekančiais metais.

Bendrai šie metai buvo LNB gana užimti. Tačiau galutinis Sodybos atnaujinimas man asmeniškai davė daug 
malonumo. Tikiuosi, kad jums visiems patiks, ką mes padarėme, ir visi galėsime tenai praleisti daug malonių valandų 
ateinančių metų metu.

Andy Blinstrub
LNB direktorių valdybos pirmininkas

Birštono kraštas
Lietuva nuo seno garsėja mineraliniais gręžiniais ir 

sanatorinių - kurortinių gydyklų tinklu. Ypač gražiu, 
ramiu ir jaukiu kampeliu beesąs Birštonas. Sunku 
pasakyti, kada žmonės pirmą kartą pajuto gydomųjų 
šaltinių gydomąją galią Birštono kurorto pradžia 
laikoma 1846 m. Tai kurortas, esantis pietinėje 
Lietuvos dalyje, dešiniajame Nemuno krante. 
Birštonas populiarus dėl vaizdingo kraštovaizdžio, 
organizmą tonizuojančio klimato, puikių savybių 
mineralinių vandenų.

Tai vienas turtingiausių Lietuvos miestų pagal 
mineralinių vandenų išteklių, gausą ir Įvairovę. Toks 
vanduo naudingas sveikatai. Gydymo faktoriai: 
mineraliniame vandenyje vyrauja natrio ir chloro jonai, 
daug bromo, jodo, geležies ir kitų elementų. 
Mineralinis vanduo geriamas, vartojamas vonioms ir 
inhaliacijoms, baseinams balneologinėse gydyklose. 
Pagal naujausią technologiją šiuo metu galima išgauti 
ir natūralią druską prisotintą mineraliniais elementais. 
Toks produktas siunčiamas į ligonines, poliklinikas.

vietines sanatorijas ruošti angliarūgštės, perlinės 
deguonies, radono, jodo ir kitoms vonioms. Tai dar nauja 
ir jauna sritis, kuri reikalauja papildomų investicijų ir yra 
labai perspektyvi. Birštone siūlomos gydymo bei turizmo 
sąlygos. Čia yra ir irklavimo centras mėgstantiems aktyvų 
poilsį - skraidymas sportiniais lėktuvais ir oro balionais, 
medžioklė, žvejyba. Siūloma dalyvauti ekonominio 
vystymo projektuose:

1. Turizmas, pramogos ir aptarnavimo paslaugos,
2. Kurortinis gydymas ir poilsis.
Svarbiausi projektai, kuriuos reikia įgyvendinti:
1. Turistinio objekto atnaujinimas ir pertvarkymas į 

kempingus, motelius, viešbučius.
2. Pramogų - paslaugų bei informacijos centro 

sukūrimas, pritaikant tam buvusį kino teatrą,bei 
esantį kultūros centrą.

3. Vandens ir purvo gydyklų užbaigimas.
MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI PAS MUS!

Vilius Valčiukas
Kuršių g. 38-41
Lt 3040, Kaunas, Lietuva e-mail: VrttaQcerrtras.lt
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Lietuvių menininkų "‘invazija” gegužės 3d. 

Londone, Karališkoje muzikos akademijoje 
dienraščio The Independent žurnalistas Martinas 
.Andersonas prilygino perkūnui iš giedro dangaus. Jo 
manymu, tai puikiai perteikia tą įspūdį, kurį patiria 
britai, pastaruoju metu atrasdami Baltijos valstybių 
kompozitorius ir atlikėjus, itin aukštųjų meninį lygį.

Pakviesti londoniečius praleisti “Dieną 
Vilniuje”(toks šio projekto pavadinimas) Lietuvos 
ambasadą, Lietuvos kompozitorių sąjungą ir 
akademijos pianistę Tamami Honma įkvėpė pereitų 
metų renginio, pavadinto “Iš arčiau pažvelgus į 
Lietuvos muziką ir meną”, sėkmė.

“Dieną Vilniuje” pradėjo Mindaugas Urbaitis 
seminaru apie šiuolaikinę lietuvių muziką. Juditos 
Leitaitės atliekamų F.Bajoro, B.Kutavičiaus, M. 
Urbaičio ir A.Žigaitytės vokalinių kūrinių klausėsi 
akademijos dėstytojai, garbingi svečiai iš kitų 
Didžiosios Britanijos muzikos institucijų, čia 
gyvenantys lietuviai. Vakare akademijos Sir Jack 
Lyons koncertų salėje programą pradėjo 
Nacionalinio dramos teatro aktorė Agnė 
Gregorauskaitė. Melodingai paskaičiusi ištrauką iš 
Sigito Gedos poemos “Fuga XXI amžiaus 
gamtovaizdžiui”, aktorė pademonstravo klausytojams 
anglų ausiai itin originalią lietuvių kalbą ir tarsi 
padėjo jiems geriau suvokti lietuvių kompozitorių 
bandymus imituoti tokią skambią, išraiškingą kalbą 
muzikos priemonėmis.

Kamerinius V.Bartulio, F.Bajoro, O.Balakausko 
kūrinius griežė garsaus britų Kreutzer kvarteto 
violančelininkas N.Hyde, smuikininkas P.Sheppard - 
Skaerved ir pianistė T.Honma. .Antroji koncerto dalis 
buvo skirta Anatolijaus Šenderovo kūrybai.

Susipažinti su jo savitu stiliumi iš arčiau ambasados 
kvietimu atvyko Tarptautinio Londono žydų muzikos 
festivalio direktorė G. Auerbach, žymiausias šalies 
žydų muzikos žinovas Londono Universiteto 
profesorius A. Knapp.

Akompanuojant autoriui, “Sulamitos giesmes” 
dainavo J. Leitaitė, “M.K..Čiurlionio eskizų” 
premjerą Londone pateikė pianistė I.Petrauskaitė ir 
P.Giunteris. Virtuoziškai atlikdamas specialiai jam 
A.Šendorovo parašytą “Da Capo ai...”, P.Giunteris 
salėje sukėlė tokio galingo pavasarinio griaustinio 
įspūdį, kad Tarptautinio Londono džiazo festivalio 
organizatorius P.Boizot jį čia pat pakrikštijo 
“mušamųjų instrumentų burtininku”.

“Diena Vilniuje” užsibaigė apsilankymu dizainerės 
studijoje, trumpam perkeltoje į Londoną. Jos 
pasiūtomis suknelėmis per koncertą vilkėjo britų ir 
lietuvių muzikės, o po to, surengto priėmimo metu, 
laiptais viena po kitos į erdvų fojė gracingai nusileido 
13 gražuolių. Tai - Londone gyvenančios lietuvaitės, 
kurias susiradome... šv.Kazimiero bažnyčioje, per 
Šv.Velykas. Jos buvo tokios malonios, kad iš karto 
sutiko pagelbėti ambasadai. Kartu su jomis ZITOS 
rūbų kolekciją “Londono rūkas” demonstravo ir 
mūsų ambasados diplomatės bei diplomatų žmonos.

Svečius, kaip įprasta Anglijoje per vakarėlius, dera 
pralinksminti kokiu nors trumpu nutikimu, istoriją 
tuo labiau, kad tokia iš tikrųjų įvyko. “Sumobilizavę" 
visas manekenes, skubėjome išsiųsti jų duomenis 
dizainerei į Vilnių - juk ji nebuvo mačiusi panelių, 
kurios demonstruos jos kolekciją Londone... Tuo 
pačiu metu jau siuntėme pakvietimus mūsų renginio 
svečiams. Per klaidą, per skubėjimą į voką su 
pakvietimu vienam geram mūsų bičiuliui, žymiam 
britų žurnalistui iš The Financial Times, įdėjau ir

LR ambasadorius J.Paleckis su renginio modelėmis

manekenių duomenis... Laimei
atsakymas atskriejo labai greitai 
grąžino jis man ir manekenių duomenis: 
”Miela Laima, labai apgailestauju, bet 
aš manau, jog nesu labai tinkamas 
kandidatas rūbų modeliavimui”.

Renginyje apsilankė ambasadoriai, 
diplomatai iš įvairių ambasadą menų 
mecenatai. muzikos agentūrų atstovai 
žurnalistai. Londone gyvenantys 
lietuviai, studentai, verslininkai. Tarp 
britų ir mūsų menininkų užsimezgė 
pažintys, bendrų projektų idėjos.

Laima Paleckienė
Londonas, 2001.05.07
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Išsvajotas gyvenimas tėvynėje virto košmaru
Iš Vakarų sugrįžusi moteris pasijuto išnaudojama ir valdžios, ir giminių

Gailisi padaryto žingsnio
Emigracijoje Belgijoje ir Didžiojoje Britanijoje 

gyvenusios Marijos Vysuckytės - Paulavičius daugiau 
kaip 50 metų mintys nuolat skriedavo į Lietuvą.

Tačiau prieš 4 metus gyventi į tėvynę grįžusi 80- 
metė pensininkė nė pikčiausiam priešui dabar 
nelinkėtų grįžti iš Vakarų į gimtinę. “Šimtą kaitų save 
prakeikiau už tai, kad sugrįžau. Tėvynėje pasijutau 
trisi melžiama karve. Čia iš manęs bando pasipelnyti 
giminės, gydytojai ir'valstybė”- guodėsi M.Vysuckytė- 
Paulavičitis.

Dėl savo namo - bylos
Svetur ilgai gyvenusiai moteriai sunkiai suvokiami 

ne tik Lietuvos įstatymai, bet ir lietuvių charakterio 
biuužai. Nors iš savo pinigų statėsi gyvenamąjį namą 
Panevėžio rajone, reemigrantė šiuo metu yra priversta 
gyventi senelių prieglaudoje. Dėl savo namo su 
giminaičiu ji jau trejus metus bylinėjasi teismuose.

Pensininkė skolinga Lietuvai
Dar labiau M.Vysuckytę- Paulavičius pribloškė 

žinia, kad iš svetimose šalyse sunkiu darbu uždirbtos 
savo pensijos ji Lietuvos valstybei privalo sumokėti 20 
proc. dydžio mokesčius.Per ketverius metus susidarė 
solidi nesumokėtų mokesčių suma. Ji siekia daugiau 
kaip 21 tūkst. litų fizinių asmenų pajamų mokesčio ir 
dar apie 12 tūkst. litų delspinigių. Negana to, 
aštuoniasdešimtmetė prie krėslo prikaustyta moteris 
gavo Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos 
raginimą pateikti 2001 metų avansinę deklaraciją 
numatomų gauti pajamų deklaravimui. Senutei niekas 
negali paaiškinti ir to, kodėl tik praėjusių metų rudenį 
Vilniaus miesto universitetinės ligoninės vadovai 
pareikalavo, kad ji sumokėtų 10 tūkst. litų už 
operaciją, nors koja jai buvo amputuota net prieš 
ketverius metus, vos atvykus gyventi į Lietuvą.

Vargus aprašė Prezidentui
Optimizmo vis dar neprarandanti senutė aprašė savo 

vargus Lietuvoje ir išsiuntė laišką Prezidentui Valdui 
Adamkui. “Savo draugams, likusiems Anglijoje, 
rašau: jeigu atsibodo gyventi, norite patys užsinert! 
kilpą ant kaklo, tai atvažiuokite gyventi į Lietuvą”,- 
sakė Marija.

Dėl visų bėdų kaltina sūnėną
Tik prasidėjus Lietuvos atgimimui, M.Vysuckytė- 

Paulavičius apsisprendė grįžti į gimtinę. Čia buvo 
likusios abi Marijos seserys, jų vaikai ir anūkai. Visi 
kvietė parvažiuoti. Dabar savo bėdas M.Vysuckytė- 
Paulavičius sieja su sesers sūnumi 43 metų Rimantu 
Žvybu. Sūnėnas nuo 1989 metų pradėjo lankytis pas 
savo tetą Anglijoje Ten jiedu ir sutarė, kad sūnėnas 
pastatys Marijai namą, į kurį ji sugrįš iš Anglijos 
Sklypą sutarė pirkti RŽvybo vardu, nes tuo metu 
Marija dar neturėjo Lietuvos pilietybės. Vyriškis 
pažadėjo, kad vėliau namas bus perrašytas tetos vardu.

1991 metais Marija sūnėnui davė 4000 Anglijos 
svarų sterlingų. Jo paprašyta nupirko ir naują 

automobilį “Lada Riva”. Tačiau R.Žvybas padarė 
avariją ir mašiną sudaužė.
Išvažiuodama pardavė namus

Netrukus teta pardavė savo namą Anglijoje, o 
sūnėnui atvežė 11 tūkst. JAV dolerių, skirtų namui 
Lietuvoje statyti. 15 arų sklypas buvo nupirktas 1993 
metų balandžio mėnesį. Jį netoli Panevėžio, Velžio 
gyvenvietėje, Marija išsirinko pati. Moteris pati riiikosi 
ir namo projektą. Pasirūpino, kad naujame būste L 
didelė virtuvė, o antrame aukšte - kambarys sukalios 
spalvos stiklo stoglangiais. Jame planavo ayginri daug 
gėlių. Tai pensininkė mėgo daryti ir savo name 
Anglijoje.
Tikėjo nerašytais pažadais

Į Lietuvą Pau’Lavinus atvykdavo kelj§
kartus per merus. Ji atveždavo pinigų statyboms arba 
siųsdavo jų per patikimus žmones. Moteris 
apskaičiavo, kad vien statomam namui ji skyrė per 180 
tūkst. litų. Dar už 16 tūkst. litų sūnėnui nupirko du 
automobilius, neskaitant sudaužytojo. Patikėjusi 
pažadais, moteris net neįtarė, kad turėjo iš savo 
giminaičio pareikalauti raštiško notaro patvirtinto 
susitarimo. Namas buvo pastatytas per metus. 
Aplinkiniai žinojo, kad jame gyvens “amerikonė”. 
1996 metais M.Vysuckytė- Paulavičius persikraustė 
gyventi į Lietuvą. Ji apsigyveno naujame name kartu 
su R.Žvybu Baldus, kilimus, buitinę techniką senoji 
supirko pati. Kai ką atsigabeno iš Anglijos.
Sūnėno testamentas — tetai

Pradžioje tetos ir sūnėno gyvenimas naujame name 
klostėsi neblogai. Teta Vilniaus banke atidarė bendrą 
savo ir R Žvybo sąskaitą. Kai M.Vysuckytė- 
Paulavičius paprašė R.Žvybą tesėti duotą pažadą ir 
perrašyti jos vardu namą, sūnėnas pasipriešino. Jis 
teigė, kad to daryti neapsimoka, nes namo perrašymas 
kainuos 25 tūkst. litų. Išsigandusiai dėl didelių išlaidų 
senutei RŽvybas pasiūlė išeitį. Tuomet dar 40 metų 
neturintis sūnėnas visą turtą po savo mirties testamentu 
užrašė 76 metų tetai Marijai.
Supykdė ištuštėjusi sąskaita

1996 metų gegužę Marijai teko atsigulti į Vilniaus 
miesto universitetinę ligoninę, Ten jai buvo atliktos dvi 
operacijos Po kairės kojos kraujagyslių protezavimo 
operacijos supūliavo žaizda, todėl koją teko amputuoti. 
Santykiai tarp sūnėno ir senutės tetos pašlijo, kai ji 
pastebėjo, kad bendroje sąskaitoje vietoj 
keliasdešimties tūkstančių liko vos keli šimtai litų. 
Marija nusprendė atidaryti asmeninę sąskaitą banke. 
Tai supykdė niekur nuo 1990 metų nedirbantį sūnėną 
Senutės pasakojimu, sužinojęs apie naują sąskaitą 
R Žvybas reikalavo, kad Marijos pensija iš Belgijos 
bei Anglijos ir toliau būtų pervedama į bendrųjų 
sąskaitą Moteris tvirtino, kad gyvenimas kartu su 
sūnėnu jai pasidarė nebepakeliamas. RŽvybas atsisakė 
“Lietuvos rytui” komentuoti savo santykius su teta 
peripetijas. tęsinys sek. psL
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tąsa iš 3 psl./ Išsva jotas gy venimas...
Atsidūrė senelių prieglaudoje

. 1997 metais Marijai dėl kojos protezavimo reikėjo 
važiuoti į Kauną. Iš Kauno ji pas R.Žvybą nebegrįžo. 
Apsistojo pas pusbrolį Panevėžyje. Šis gyveno 
daugiabučio namo trečiajame aukšte. Nuvažiavusi į Velžį 
pasiimti savo drabužių, senutė nebuvo įleista į namus. 
Kiek pagyvenusi pusbrolio šeimoje, Marija nusprendė 
persikelti į senelių prieglaudą. Čia ji gyvena pirmame 
aukšte, netoli namų yra bažnyčia. Už aprūpintą gyvenimą 
prieglaudoje iš savo pensijos klebonui ji moka 1645 litus. 
Už Marijos skirtus 20001itų buvo perdažytas prieglaudos 
pastatas. Kad galėtų girdėti per televiziją pasiilgtą anglų 
kalbą, senutė nupirko palydovinę anteną. Žiūrėdama 
palydovinės televizijos programas, Marija prisimena 
aplankytas šalis. 1942 metais išvežta darbams į Vokietiją, 
karui baigiantis Marija emigravo į Belgiją. Ten pagyvenusi 
7 metus, persikėlė į Angliją. Pirmą kartą į Lietuvą sugrįžo 
1988 metais. Tada daugiau nei po 46 metų susitiko su savo 
motina. “Aš negalėjau raudoti, o mama raudojo. Lietuvoje 
labai daug žmonės rauda. Čia atvažiavusi ir aš raudojau 
vieną kartą - kai mokesčių inspekcija pareikalavo iš manęs 
susimokėti kažin kokius mokesčius. Nesuprantu, kodėl 
Lietuvos valdžiai turėčiau mokėti. Iš jos aš dykai negavau 
nieko. Už viską moku pati. Net aspirino draugė atsiunčia iš 
Anglijos”,- dūsavo ponia Marija.
Reemigrantė buvo įskųsta

Kažkas telefonu praėjusių metų vasarą pranešė 
Panevėžio mokesčių inspekcijos darbuotojams apie senutę, 
gaunančią iš užsienio neblogą pensiją. Po patikrinimo 
paaiškėjo, kad M Vysuckytė- Paulavičius nemoka 
mokesčių. Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos 
viršininkas Darius Kučinskas teigė, kad keliasdešimt 
tūkstančių litų mokesčių ir delspinigių M.Vysuckytė- 
Paulavičius buvo priskaičiuota remiantis įstatymais. Tiesa, 
tokiam pat pensininkui, grįžusiam gyventi į Lietuvą iš 
JAV, Kanados, Rusijos, Vokietijos ir daugelio kitų šalių, 
fizinių asmenų pajamų mokesčio nereikia mokėti. Lietuva 
su Anglija nėra pasirašiusi sutarties dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo.

Maždaug tuo pačiu metu, kai mokesčių inspekcija buvo 
informuota apie vagiamus mokesčius, į Vilniaus miesto 
universitetinę ligoninę atvyko elegantiškas vyriškis. Jis 
medikams paaiškino, kad prieš ketverius metus čia 
operuota Belgijos pilietė šiuo metu turi labai daug pinigų ir 
mielai susimokėtų už gydymą.

Praėjusių metų vasarą senutę pasiekė laiškas, pasirašytas 
laikinai Vilniaus miesto universitetinės ligoninės 
direktoriaus pareigas einančio Henriko Ulevičiaus. Laiške 
maloniai prašoma susimokėti už 25 lovadienius, kurių 
vienas kainuoja 400 4itų. “ Mes kreipėmės į nurodytą 
Anglijos draudimo bendrovę, bet pinigų už M. Vysuckytės- 
Paulavičius gydymą negavome. Paprastai tokiais atvejais 
užsieniečiai dažniausiai patys sumoka už gydymą Tačiau 
būna ir taip, kad skola taip ir velkasi. Juk neturime teisės 
gydyti užsieniečių iš Lietuvos sveikatos draudimo fondo", 
- sake H. Ulevičius.

Gydytojas patvirtino, kad nepažįstamo vyriškio 
apsilankymas ir buvo pretekstas M.Vysuckytei- 
Paulavičius išsiųsti prašymą sumokėti už gydymą.

Pinigus atiduos elgetoms
Trečius metus M.Vysuckytės- Paulavičius reikalus tvar

kantis panevėžietis advokatas Arvydas Alekna teigė, kad 

močiutė dabar supykusi ant viso pasaulio. Advokatui mo
teris prasitarė, kad savo pinigus, kuriuos dar turi banko 
sąskaitoje, išdalys Lietuvos elgetoms. Jų negaus nei gimi
nės, nei valstybė, nei Bažnyčia.

“Jeigu aš praeisiu pro elgetą, tai ir Dievas praeis manęs 
nepastebėjęs. Taip mane vaikystėje mokė mama”, - sakė 
M. Vysuckytė- Paulavičius.
Virginija Petrauskienė “Lietuvos ryto ” korespondentė

VASAROS KELIONĖS Į LIETUVĄ
Maždaug prieš mėnesį mūsų Informacijos centre iš 

pat ryto apsilankė maloni kalifomiečių pora. Nors minčių 
apie kelionę turėjo jau senokai, pati išvyka buvo gana 
spontaniška, padiktuota staigaus noro ir apsisprendimo. 
Negalėjome nesižavėti aiškiai juntama romantika ir, saky
tumei, jaunatviško polėkio dvasia. Vilniuje ne taip sunku 
rasti viešbučiuose vietos ir be išankstinės rezervacijos, 
taigi nebuvo problemų pailsėti pirmąją naktį po kelionės. 
Bet viskas šiek tiek komplikuojasi, jei planuoji prabūti 
mėnesį, nesiruoši gyventi pas gimines, o viešbučio kainos 
tokiam laiko tarpui yra ne visai priimtinos. Primename, 
kad Centre, Senamiestyje ir aplinkui vienvietis kambarys 
parai kainuoja nuo 320 Lt. Ir daugiau.

Mes esame padėję rasti butus išnuomavimui, tačiau šį 
kartą viskas turėjo vykti labai greitai, nes minėta pora jau 
vidurdienį turėjo palikti viešbutį. Telefono skambučiais, 
per greitai surastus tarpininkus, pavyko rasti butą regis, 
priimtinom sąlygom beveik šalią t.y. miesto centre, prie
šais Operos ir baleto teatrą. Busimieji jo gyventojai išsku
bėjo susitikti su nuomotojais ir daugiau nebepasirodė. Pa
sistengiau rasti jų telefono numerį, ir kai paskambinau po 
kelių dienų, sužinojau, kad nėra viskas taip jau gerai. O 
būtent. kad nėra karšto vandens, o sumokėta visam mėne
siui į priekį. Vėl per tarpininkus perdaviau nepasitenkini
mą tokia padėtimi, bet taip ir nesulaukiau grįžtamojo.

Kodėl pasakoju šią istoriją? Per ją norėčiau pabrėžti, kad 
mūsų Informacijos centras iš to pasimokė ir dabar atnauji
na savo duomenis apie gerai įrengtus išnuomojamus butus 
įvairiems laiko tarpams ir yra pasirengęs padėti tokiais 
atvejais kur kas geriau. Bet tebelieka svarbu visų pusių 
naudai apie savo ketinimus, pageidavimus, keliamas sąly
gas ir pan. pranešti iš anksto, viską suderinti ir gauti mūsų 
patvirtinimą. Kadangi norime būti tvirtai garantuoti, kad 
jokių nusiskundimų ar netikėtumų nebus, einame patys 
įsitikinti būsto kokybe, viską kuo smulkiau išsiaiškinti su 
šeimininkais. Tai plečiama ir vystoma mūsų Centro pa
slauga.

Be to, jau turime prašymų palydėti į kitus Lietuvos 
miestus, įdomias vietas, pavertėjauti ieškantiems ryšių su 
giminėmis. Tai mes mielai darome, bet turime derinti pa
gal kitų darbų ir bendrą prašymų grafiką. Todėl raginame 
apie visus pageidavimus pranešti iš anksto. Jai patys būsi
me užimti - ieškosime, kas gerai šį darbą padarytų už mus.

Na, o jeigu viskas susiklostys kaip minėtai porai iš Kali
fornijos - vis tiek darysime, ką galime ir mėginsime suktis 
iš padėties w

Su pagarba Direktorius Žilvinas Beliauskas 
Adresas: Gedimino pr. 24. Vilnius 2600, Lietuva 
Tel. (370 2) 313 623 Faksas: (370 2) 313 624
EL paštas: info ajgitic. lt Interneto pusi: www.lgitic.lt
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Europos Lietuvis Nr.6 5 puslapis

Kas tas bloody clever boy su LNB akcijų 
maišu?.
Tas straipsnis mano parašytas tuoj pat po 1999m. 

balandžio mėn. DBLS-LNB visuotinio suvažiavimo. 
Neturėjau kur jo spausdinti. Tų metų spalio pradžioje 
pasiunčiau jį A.Podvoiskienei perskaityti. Ji man atrašė 
patardama pabandyti išspausdinti EL. Susilaikiau ir vėl. 
Dabar atspausdinu.

Gal nebūčiau rašiusi, jei ne Tarybos pirm. 
A.Podvoiskienės pasisakymas “Europos Lietuvyje” Nr.9 , 
kad reikia sutvarkyti dingusių ir vis dingstančių akcijų 
k!ausimą.Girdėjome jos pasisakymą ir suvažiavime. 
Vadinasi, pagaliau viešai prabilo žmogus, kuriam rūpi tas 
LNB akcijų klausimas. Labai trumpai atkursiu akcijų 
istoriją.

Per DBLS suvažiavimus, skyrius buvo pravesta akcija- 
renkami pinigai pirkti Lietuvių Namams Londone. 1949 
m. gale buvo įkurta LNB ir toji bendrovė 1954 m. 
pagaliau nupirko Ladbroke Gardens Lietuvių Namus. 
Tada viena LNB akcija buvo vienas svaras. Paskaitykite 
Barėno “Britanijos lietuviai” dvi knygas. Ten rasite 
detaliai.

Nupirkus Lietuvių Namus, vis tiek bendrovę slėgė 
skolos. 1955 m. nupirkta Sodyba apsigyventi 
pensininkams. Skolos slėgė, bet gyvenimas ėjo į priekį: 
leistas laikraštis, knygos, kalendoriai, veikė DBLS skyriai 
ir t.t. Vadinasi, visų lietuvių - dirbta.

DBLS pradeda rinkti LNB akcijas
1960 m. pabaigoje ir 1970 m. pradžioje DBLS Valdyba 

buvo gavusi įgaliojimus rinkti LNB akcijas, nes pajuto 
pavojų, kad jos supirkinėjamos ir gali patekti į vieno ar 
kelių žmonių rankas. O tada DBLS Valdyba turėjo tik 
vieną galimybę - užkirsti kelią, kad ji apsaugotų 
visuomeninį turtą. Pakartosiu tuometinio ilgai 
pirmininkavusio LNB Stepo Nenorto (EL, 1970m. Nr. 12) 
paprastą, bet labai aiškų perspėjimą: "Žmonės išvažiuoja, 
miršta, suserga. Dalis akciją numetama į šiukšlyną. 
Surink jas ir perimsi Bendrovę. ”O Bendrovę įkūrė 
Sąjunga ir ji turėtų būti šeimininkė, jei mes norime, kad 
bendrovė būtų visuomenės rankose.

Pravedus sėkmingą LNB akcijų rinkimo DBLS 
Sąjungai vajų, S. Nenortas 1969m. pranešė, kad DBLS 
pripažinta akcine bendrove ir įgalinta operuoti tomis 
surinktomis akcijomis. 1975 m. Jaras Alkis paskelbė, kad 
DBLS turi daugiau kai pusę visų LNB akcijų ir ji yra 
didžiausia akcininke, Londono Lietuvių Namų ir Sodybos 
šeimininkė. O “Lynes” Nr.38 anglų kalba paskelbė 
Leicesterio DBLS pirm. Jaunimo atstovo Ed. 
Kvietkausko profesionališką suskaičiavimą, kad LNB 
turto vertė yra tarp 3 ir 5 milijonų svarų! Kąsnis geras.

H.Gasperas siūlo panaikinti DBLS akcijas
Bet štai neseniai, 1998m. “Lynes” Nr.26, Henrikas 
Gasperas rašo kaip tik dėl tų DBLS surinktų LNB akcijų: 
"Mūsų sunkiai uždirbti pinigai tikrai nenuėjo į akcijas. 
Daugumas mūsų pirko tik po kelias. Negi tai didelis 
turtas? Sąjungos akcijos irgi nėra pirktos. Jos yra 
paliktos jau iš mūsų išėjusių. Jų norų mes tikrai nežinome 
ir balsuoti jų akcijomis neturime moralinės teisės. Tegu 
balsuoja tie, kurie tas akcijas turi. "

Vadinas, panaikinti DBLS akcijas ir balsuoti tik privačiai 
turimomis LNB akcijomis.

Nesupratau tada ir dabar nesuprantu H.Gaspero rašymo 
motyvų. Ar jis užmiršo, kas tada vyko, ar tada, prieš virš 
30-40 metų, nesidomėjo lietuviška veikla? Juk per tuos 
akcijų rinkimo metus suvažiavimuose būdavo didžiausios 
ir karščiausios diskusijos. Ilgi suvažiavimų aprašymai 
buvo spausdinami “E. L.”. Buvo spausdinama tuo 
klausimu LNB akcininkų daug laiškų. Sąjungos valdybos 
pareiškimai. Iš viso matyti, kad akcininkams labai ir labai 
rūpėjo, ir jie labai rūpinosi, kad tik nepatektų į privačias 
rankas.

H.Gasperas rašo tiesą, kad mes tada nepirkome akcijų 
dideliais kiekiais, o tik po vieną ar kelias. Tada svaras 
buvo didelis pinigas. Bet mes pirkome, norėdami ne sau 
naudos, ne sau pelno, bet bendram lietuviškam reikalui. 
Mums rūpėjo lietuvybė, nes mums buvo skaudžiai gyva 
okupuota Lietuva. Nesvarbu, kad mes ginčijomės, 
pykome, piktai įtikinėjome vienas kitą dėl tų akcijų, bet 
mus jungė lietuvybės išlaikymas ir noras išvysti laisvą 
Lietuvą. Ir mes žinome, kad daug daug mūsų 
garbingiausių, mieliausių draugų, bičiulių, pažįstamų ar 
tik girdėtų lietuvių LNB akcininkų guli šaltoje Anglijos 
žemėje. Tie tikrai žinojo ir suprato, p.Gasperai, kodėl jie 
atiduoda savo LNB akcijas DBLS.

i

Kur čia šuo pakastas?
H.Gasperas kelia tą DBLS akcijų panaikinimo klausimą. 
Kodėl? Logiškai galvojant, gali rūpėti tam, kas turi daug 
akcijų. Todėl, kai perskaičiau tą H.Gaspero straipsnį 
“Lynes” Nr.26, labai susirūpinau. Pranešiau apie tai 
tuometiniam LNB pirm. K.Tamošiūnui ir dir.E.Šovai ir 
klausiau, ar skaitė “Lynes”? Atsakė man, kad 
nesiprenumeruoja “Lynes”, nes visą laiką juos šmeižia. 
Paklausiau DBLS pirm. J. Alkio, kuris man neaiškiai 
atsakė. Aš buvau kitos nuomonės. Galvojau, kad 
H.Gaspero straipsnis labai svarbus, nes jis nebuvo eilinis 
žmogus. Jis žinomas L AS pirmūnas, buvęs Tarybos 
pirmininkas, suvažiavimų pirmininkas, “E.L.” redaktorius 
ir t.t. O su akcijų istorija kaip tik buvau iŠ naujo 
susipažinusi, kai rinkau medžiagą knygai apie Britanijos 
lietuvius, kaip tik tuo juoduoju istorinių Lietuvių Namų 
bankrutavimo metu. Aš visada domėjausi LNB ir DBLS 
veikla. Ir žinau, kad H. Gasperas nepirko ir nerinko LNB 
akcijų, nes kai jo žmona Vida 1988m. buvo renkama į 
Centro Valdybą, tai pagal įstatymą privalėjo turėti nors 
vieną LNB akciją, ir kaip kitiems norintiems tapti 
bendrovės direktoriais, jai buvo duota viena iš tų DBLS 
surinktųjų. Tos išdalytos akcijos yra visuomeninis turtas 
ir pasibaigus direktoriaus kadencijai ar atsistatydinus, jos 
turėtų grįžti atgal DBLS bendrovei- centrui.

Jos neturėtų būti perleidinėjamos buvusių direktorių 
vaikams ( žr. Rimą Gasperaitę “Lynes” Nr.26). Čia nėra 
joks palikimas, kad vaikai galėtų jomis naudotis Taigi 
H.Gasperas kelia klausimą panaikinti DBLS surinktas 
akcijas ir balsuoti tomis, kurias kas turi Tai kas atsitiktų, 
jei paklausytume H Gaspero ir panaikintume DBLS 
surinktąsias akcijas? Būtų taip.

Tie, kurie pirko po vieną, dvi, tris ar po kelias 
dešimt akcijų, į tuos LNB suvažiavimus nei jie, nei jų 
vaikai, vaikaičiai nevažiuos, nes jie ir balso

/tąsa 6 psl.
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Kas tas bloody clever boy su LNB akcijų maišu?
/ tęsinys iš 5 puslapio7

neturės. Ir visas lietuvių turtas pereis į rankas tų 
akcininkų, kurie turės daug akcijų. Vadinas, 
kažkam rūpi panaikinti tas DBLS surinktąsias 
akcijas. Rūpi tam, kas turi surinkęs daug LNB 
akcijų. Taigi, klausiame, kas jų turi?
Prašome pasakyti, kas susirinko sau LNB akcijas?
“Pasaulio Lietuvio” 1970 m. Nr. 12/48 tuometinis 
D.Britanijos lietuvių bendruomenės pirm. Stasys 
Kasparas pareiškė, jog “dalį akcijų susirinko Sąjungos 
Valdybos nariai”. O “E.L.” 1969m. Nr.13 rašoma, kad 
S^citetiiįis skuĄdė dėl tų akcijų. Tada
aukojančių, dovancjahčių ar už svarą parduodančių 
LNB ^pkcininkų pavardės nei vardai nebuvo viešai 
skelbiami “Europos Lietuvyje” Tada buvo bijoma 
komunistų viešai skelbti savo pavardes. Todėl niekas 
nežinojo ir nežino, kas kiek tų akcijų atidavė Sąjungai 
Tik Sąjungos valdyba vis pareikšdavo, kad DBL 
Sąjunga jau tun riek ir tiek procentų LNB akcijų. 
Sąrašai tų LNB akcininkų turi būti archyve, jei tas 
archyvas dar nesunaikintas. Dar tebėra darbingi, 
turintieji gerą atmintį tuometiniai DBLS Valdybos 
nariai Jaras Alkis ir Zigmas Juras. Papasakokite, kaip 
ten iš tikro buvo ir kaip iš tikro yra, jei net 1999m. 
Aldona Podvoiskienė kelia tą dingusių ir vis 
dingstančių LNB akcijų klausimą.
Susirūpinta po 40 metu
Tik prieš kelerius metus tuometiniai LNB ir DBLS 
pirmininkai K.Tamošiūnas, J.Alkis, dir. E.Šova su 
kitais direktoriais sujudo ir nutarė sustabdyti į Lietuvių 
Namus nešamų LNB akcijų perregistravimą. Tada 
Centro Valdyba nutarė, kad akcijų perleidinėjimai, 
perrašymai turi būti per advokatą ar testamentu 
patvirtinti. Bet taip pradėta reikalauti tik prieš kelerius 
metus, LNB akcijų rinkimas vyko nuo pradžių Kam 
čia ta paslaptis? Kodėl 40 metų buvo tylima9 Prašom 
kitus buvusius direktorius pasisakyti.
Galima lietuvių visuomeninio turto ateitis
Na, sakykime, kad kada nors DBLS direktoriai 
sugalvos panaikinti DBLS bendrovę ir jos akcijas ir 
balsuoti tik privačiai turimomis akcijomis, kaip siūlo 
H.Gasperas. Ateities vaizdas gali būti toks. Tas 
visuomeninis turtas pereis tiems, kurie turi daug 
LNB akcijų. O tada jie, kaip dideli akcininkai, bus to 
lietuviško turto šeimininkai. Įsivaizduokite, kad 
pavertę Sodybą Kazino (lošimo namais) proanūkai gali 
tapti milijonieriais. Sakykim, 2059-2099 metais su 
pasididžiavimu jie sakys: “Our great grandad was a 
bloody clever boy”( mūsų prosenelis buvo pasiutiškai 
gudrus berniukas). Lietuvybė? Kaip ir dabar mūsų 
atmintimi, kas liko iš prieškarinės lietuvių emigracijos, 
prieš 100 metų čia atvykusios? Kiek jų domisi 
lietuvybe? Kas liko iš mūsų, atvykusių prieš 50 metų9 
DBLS Centro Valdybai turėtų rūpėti tokie dalykai. Ir 
dėkoju Aldonai Podvoiskienei, kad .ji iškėlė tą akcijų 
dingimo klausimą
Lietuvių turtas tik Lietuvai
Gerai žinodama, kas čia vyksta, aš 1997 ir 1998 metais 
net keliais straipsniais”E.L” vis pašiau ir raginau, kad 
visas tas lietuvių turtas, DBLS akcijos būtų perleistos 

Lietuvai, kad būtų parduota Sodyba ir už tas lėšas 
Lietuvoje įkurta DB lietuvių vardo mokykla. Ir 1998 
m. suvažiavimui pirmininkavęs J.Zokas pritarė man ir 
prašė direktorių sutvarkyti šį reikalą. Aš ir šiandien 
tebesu tokios nuomonės, nes tas turtas yra mirusių ir 
dar gyvų likusių lietuvių. Būkime teisingi ir sąžiningi, 
jei ne gyviems, tai nors įnirusiems. Pabaigai taip 
pasakysiu. Kas rinko sau, turėjo interesą sukaupti kuo 
daugiau LNB akcijų į savo rankas ir laikui bėgant 
turėti sprendžiamą balsą ar atėjus gerai progai perimti 
visą lietuvių visuomeninį turtą. Niekas tokiam žmogui 
nedraudžia rinkti. Jam gali drausti tik jo lietuviška 
sąžinė. Todėl prašom S.Kasparą, tuometinius valdybos 
narius Z.Jurą ir J.Alkį ir papasakoti, kaip ten iš tiku? 
buvo. Perspausdinta iš “Britanijos lietuvių balso“ 
2000 m. nr.3.
___________ M.Barėnienė

i
** t

Pastaba: Noriu 'patikslinti pBarėnienės klaidingą 
pareiškimą, kad “jai (V.Gasperienei) buvd duota viena iš 
tų DBLS surinktųjų”. Aš niekada nesu gavusi nei vienos 
akcijos iš DBLS “surinktųjų”.

Pagarbiai Vida Gasperienė

Ačiū už pataisymą. Apgailėtina, kad nė vienas to meto 
buvusių ar esančių CV narių tos mano informacijos iki 
šiol nepatikslino.

Nuoširdžiai M.Barėnienė

Mančesterio žinios
Mančesteris turėjo didelę staigmeną balandžio 27 

dieną. Lankėsi net keli dvasiškiai: arkivyskupas 
Bulaitis, kuris yra nuncijus Albanijoj, vyskupas 
Paulius Baltakis, kuris lanko Europos ir kitų kraštų 
parapijas ir Londono bažnyčios klebonas Petras 
Tverijonas.

Po šv. Mišių St. Chad’s bažnyčioje visi susirinko 
Mančesterio Liet. Soc. Klube iškilmingiems pietums. 
Taip pat buvo atvykusi grupė Bradfordo lietuvių.

Po visų sveikinimų ir kalbų buvo sudainuota keletas 
liaudies dainų. To Mančesterio klube jau seniai negirdėjo, 
dėl iškeliavusių amžinybėn vienas po kito mūsų klubo 
narių. Mes visi džiaugėmės, kad galėjom priimti mūsų 
garbingus svečius savo pačių nuosavuose namuose ir 
dėkingi kunigui P.Tverijonui už suteiktą pagalbą ir 
transportą, o garbingiems svečiams už dvasinį 
sustiprinimą.

A-Podvoiskienė

Meno darbų paroda Peterborough
Lietuvos ambasados ir menų mecenato Peter Boizot 

kvietimu nuo birželio 1 dienos iki liepos pabaigos 
Peterborough mieste (Cambridgeshire) galerijoje “Gallery 
at The Gildenburgh” veiks Vilniaus “Vartų” galerijos 
parengta dvidešimties lietuvių tapytojų ir grafikų 
naujausių darbų paroda.

Rugsėjo pabaigoje ši paroda bus perkelta į Airijos 
sostinę Dubliną ryšium su Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus valstybiniu vizitu. Kviečiame apsilankyti.
Galerijos adresas: 44 Broadway, Peterborough PEI 1SQ

Tel. 01733 316 161
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Skaitytojų laiškai w
Žvilgsnis iš šalies...
Aš esu viena iš EL laikraščio skaitytojų ir domiuosi lietuvių 
bendruomenės visuomenine veikla Anglijoje Anksčiau buvau 
susidariusi labai gerą nuomonę apie LNB ir DBLS veiklą. Bet 
kaip sakoma liaudyje “ylos maiše nepaslėpsi”. Ir vis per tą ne
lemtą aukso troškimą. Iš atskirų laikraščio straipsnių ir kartas 
nuo karto bendravimas su atskirais čia jau senokai gyvenan
čiais lietuviais, teko sužinoti labai nemalonių dalykų.

Rodos, na ir kas, kad EL laikraštis ėmė ir sumažino savo 
išleidimo skaičių. O jei kiek rimčiau susimąstyti, tai labai pa
vojingas žingsnis. Tik praradus spaudą, jos žodį į visuomenę, 
labai lengva bus greitai padaryti jau dabar labai gerai supran
tamą darbą: susiglemžti likusį jūsų visuomenės turtą į kelių, o 
gal ir vieno asmens kišenę. Gal todėl pirmiausia mažinamas 
laikraščio tiražas, arba dar geriau - paleisti gandus apie visišką 
uždarymą. Norima, kad mažiau visuomenė žinotų, kas vyksta 
čia Anglijos lietuvių bendruomenėje ir pasaulyje. Kuo mažiau 
žmogus žino tiesos, tuo lengviau jį apgauti. Dabar nors yra kur 
parašyti ir pasidalinti savo mintimis, abejonėmis, galų gale ir 
pasiginčyti neįžeidinėjant vienas kito.

Sutinku su K.Barėno ‘Skaitytojai nori dažnesni© laikraščio” 
straipsnyje teigimu “..kad jis būtų geras, reikia įdėti darbo”. 
Dar pasakyčiau ir skaitytojų aktyvesnio rašymo į jį visais klau
simais. Gal ir nelaukite atskiro kvietimo, imkite ir parašykite. 
Manau, tai bus gera parama redaktorei renkant laikraščiui me
džiagą.

Jeigu abejingai žiūrėsite ir tik prie televizoriaus sėdėdami 
guositės draugui apie tai kas šiuo metu vyksta aplink tą turtą, 
kurį šiuo metu dar turite, nesistengsite sustabdyti klastas ir 
šmeižtus - tai patys ir sunaikinsite tai, ką sukūrėte.

E.L. Nr.3, St.Kasparas savo straipsnyje rašo:” vieni nori 
dirbti taip, kad lietuviška visuomenė būtų ant teisingo kelio, o 
kitiems rūpi tik savo ambi
cijos, savi tikslai”. Manau, 
kad tie, kuriems daugiau 
rūpi savo ambicijos, ir par
davė labai skubiai namus 
Londone. Nors pardavimo 
motyvas buvo nuostolingas 
namų darbas. Tai vėl tas 
abejin-gumas visų. Kodėl 
niekas rimčiau nepasidomė
jo priežasčių tokio nuosto
lingo darbo? O gal tai pla
nuotas abejingumas? Aš 
giliai įsitikinusi, kad abu 

I “Trust” yra vienodai kenks
mingi ir pavojingi. O vi
suomenei abu parodyti tik 

[kaip liaudyje sakoma:’ iš 
\ dviejų blogų rinkis mažiau 
blogą " . Reikia tik padėkoti

Gedmintui už pasiryži
mą atlikti tokį sudėtingą ir 
atsakingą darbą Bet koks 
padarytas darbas yra apmo
kamas ir čia nėra nieko 
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kas, kada mano tėvai po 
į darbo kasdien eidavo tvar
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kyti gatvių. Tai buvo po karo. Už tai jie nieko negavo. Bet lai
kai keičiasi ir reikia priimti tai, kas yra.

Skaitau ir nebesistebiu, kodėl finansiniai rodikliai nelabai 
džiaugsmingi ir Sodyboje. Paprasčiausiai ir vėl tas abejingu
mas Kur ir kodėl nėra visų apskaitos knygų (2000m. AGM 
suvažiavimas). Sunku patikėti, kad tų metų Centro Valdyba 
taip nedėmesingai elgiasi su dokumentais. Juk tai atvirai leidžia 
kažkam nuslėpti tikrą finansinę padėtį. Gal šį kartą naujai su
remontuotoje Sodyboje Valdyba skirs patalpą jiems saugoti ir 
už dokumentų saugumą skirs atsakingą žmogų. Ir dar viena 
mintis - ką apie tokius nesklandumus galvoja LNB ir Centrinio 
komiteto juristai? Ar ir jie toleruoja tokią netvarką, o gal kas 
trukdo jiems visą tai matyti?

Norisi tikėti, kad lietuvių bendruomenė vis dėlto nenukryps 
nuo savo veiklos kelio, tegu Londono namų neapgalvotas par
davimas būna kaip susilaikymas nuo dar didesnės klaidos. Bet 
kuris “Trust”, kuris taip atkakliai yra siūlomas, sužlugdys visą, 
ką turi bendruomenė sukūrusi.

Linkiu Sėkmės Rūta Schmid

Dėl Trust.
Noriu pasveikinti gerą išgvildenimą Trust problemos Kasty

čio Baublio ir teisingą vertimą “Europos Lietuvis” 2001 m. 
balandžio 17 d. iš anglų kalbos į lietuvių, gerb. I.Švalkienės. 
Pagarba jiems!

Kas dėl Skot Mineikio, gerb. Lietuvių namų bendrovės direk
toriaus galvojimo, ateities ir aplinkybių, tai tikiu, kad 2002 m. 
Lietuva priklausys ES ir NATO.

Tikriausiai mes turėsime daug “svečių” iš Lietuvos. Chari
table Trust galės padėti jiems irgi ne tik čia dabar gyvenan
tiems, net jų vaikų vaikams ir t.t.

Charitable Trust tik vienas būdas išsaugoti turtą finansinių 
reikalų išlaidas, kontroliuos Charitable Trust komisiją taip pat 

ir pajamas. Mums “seniems” vienaip ar kitaip 
nebus naudos netolimoje “ateityje”.. Tai geriau 
įamžinti Lithuanian Association Charitable 
Trust in Gt. Britain. Turėt vilties, kad ateityje 
tuo galės naudotis kanos Didž.Britanijoje. Ir 
mūsų draugai ir buvę nariai, kaip ir mes galėsi
me ilsėtis svetimoje svetingoje žemelėje.

L. Kelmistraitis

DBLS narių skaičiaus
Narių skaičius yra reikšmingas suvažiavimo 
balsavime. Kad būtų lengviau paruošti viską 
laiku, naujų narių registravimas yra sustabdo
mas kiek laiko prieš suvažiavimą. Paprastai tas 
būna prieš mėnesį - kitą Centro Valdyba dabar 
nutarė, kad ateityje, tas laikas bus 8 savaitės 
prieš suvažiavimą.

Šiemet CV nenustatė, ir aš nepaskelbiau nuo 
kada pakeitimai bus nebepriimami. kas padarė 
problemą vienam kitam skyriui. Tai buvo tuoj 
po naujo sąrašo siuntimo skyriams balandžio 
mėnesį Tie skyriai, kurie pranešė pakeitimus 
greitai, jų sąrašai buvo pakeisti Kitų buvo pa
likti kaip yra nauji nariai yra priimami, bet jų 
balsai jau nebus įskaitomi į skyrių sąrašus

Jonas Podvoiskis 
DBLS sekretorius
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Kronika
Aukos Britų — Lietuvių Pagalbos 
Fondui Vaikams Lietuvoje: 
F.Dineley, Dorset £300.00
E. Sinuszas-Davies, 

Tottenham £250.00
V.Šližienė, Derby £100.00
R.KaraHus, Wakefield £100.00
P.Dunn, Dovercourt £100.00
M.Parulienė, Essex £5.00
B.Zinkus, Derby
a. a. .Aleksandro Valentino 
atminimui vietoje gėlių £5.00 

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas
Fondo sekretorė

Aukos spaudai
J. Rinkevičius 
B.Butrimas

£5.00
£5.00

Mančesteris
Šiuo laiku (gegužės pradžioje), sa

vo gimtadienius šventė DBLS ir klu
bo narys iš Leigh Auškalnis Medis 
(81) ir mūsų nenuilstantis savo dar
buose kanauninkas V.Kamaitis. Buvo 
palinkėta Jiems geros sveikatos ir 
toliau darbuotis ir sugiedota ‘‘Ilgiau
sių Metų”.

Mūsų ilgametis klubo narys ir bar
menas Albinas Rimeikis dar tebesi- 
gydo Crumpsall ligoninėje ir mes 
linkime jam greit pasveikti. Jį pava
duoja laikinai sūnus Romas.

Ilgai negalavęs, 
š.m. gegužės 13 d. 

anglų globos namuose mirė vi
siems gerai pažįstamas, buvęs 

ilgametis “Nidos” knygų klubo 
spaustuvės vedėjas 76 metų 

amžiaus

Stasys Bosikis 
Laidotuvės gegužės 30 d., 

11.00 vai. Whitehill kapinėse, 
prie Bordon 

Atsisveikinimas po laidotuvių 
Sodyboje

Užsisakykite ir skaitykite :
Į MAUŽINIOS” Į
j Australijoje leidžiamą jaunimo 

žurnalą
| Spausdinamas geram popieriuje, Į 
j 50 puslapių, lietuvių ir anglų 

kalbomis.
| Daug įdomių straipsnių jaunimui Į 
j ir senesniems. Daug diskusijų, 

aprašymų, prisiminimų, nuotykių •
| Užsiprenumeruoti rašant: I

“Jaužinios”
I North Melbourne 3051, J 

Victoria, Australia
e-mail: jaužinios@hotmaikcom

Profesionaliniai filmai apie Lietuvą
A. Bary so profesionalinių filmų kūrimo kompanija kuria 
mokomuosius filmus istorijos, kultūros bei mokslo temati
ka. Per dešimt kūry bos metų yra parengusi ir visuomenei 
pristačiusi profesionalius filmus lietuvių ir užsienio kalbo
mis, kurie ne kartą buvo rodomi Lietuvos ir užsienio televi
zijose: "Baltijos gintaras”, “Lietuvos liaudies buities muzie
jus". “Kuršių nerija”, Lietuviškas kalendorius” ir kt Įsigy
dami minėtus filmus paremsite naujų filmų kūrimą apie 
Lietuvą Vienos vaizdajuostės kaina $17.00 (įskaitant pašto 
išlaidas). Adresas: Arvydas Barysas -Filmų kūrimo kompa
nija Birželio 12-osios 15-37 LT-3009 Kaunas, Lithuania.

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.freeserveco.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.
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 trecią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.
Bradfdrde kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį, 12.30 vai.
Mančesteryje kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį, 
12.00 vai.

Europos studijų savaitė
Jau daugelį metų įvairiose Europos vietose vy ksta 
Europos lietuviškųjų studijų savaitė. Šiais metais 
pirmą kaną ji organizuojama Lietuvoje, Kretingoje. 
Labai prašyčiau išplatinti šią informaciją visiems 
potencialiai ja besidomintiems Jūsų krašto 
bendruomenėje. Dalyv avimas joje visai laisvas, tik iš 
anksto užsiregistruojant bei sumokant nurodytą 
mokestį. Tikiuosi, kad iš Jūsų bendruomenės 
sulauksime nemažai dalyvių. Su geriausiais 
linkėjimais,
Linas Saldu kas - ELSS org. komiteto narys
Studijų savaitės programa sekančiame EL numeryje
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