
I Lietuvos -v • salinė |

etu vis -
Nr.5 (2532)Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2002 m. kovo 26 d.

Šventinis inis laikraštis
Pavasarį

Ant šilto žemės delno 
Pirma melsva žibuoklė. 
Ir pempės suka ratą 
Ir vėjai neša duoklę...

Ir groja giesmininkai 
Be smuikų, be vargonų. 
O saulė dengia mišką 
Vis purpuru raudonu.

Toli toli perkūnas 
Linksmai nusikvatoj a...
Purioj on dirvon lenda 
Svari pėda artojo.

Bronė Buivydaitė

...visos šventės mus nuteikia džiaugsmui. Bet ši pa
vasario šventė yra ypatinga tuo, kad ji trunka žymiai 
ilgiau nei kitos ta prasme, kad jos sužadinta gamta 
iki brandžios vasaros stebina mus savo gyvumu ir 
spalvomis.

Atgimsta gamta, nusimesdama žiemos šar
vus. Žmogaus širdyje darosi kažkas panašaus, nes 
kas kart negali atsistebėti, kad dažniau girdi paukš
čio Čiulbėjimą, pastebi naujo žiedo pražydėjimą ir 
nevalingai imi šypsotis šiam pasauliui, kuris dažnai 
būna mums negailestingas.

Mieli skaitytojai, 
sveikinu Jus ir Jūsų šeimas 

su šia nuostabia švente 
ir linkiu

šviesios ir džiugios šventinės nuotaikos, 
stiprios sveikatos.
nuoširdžiai jūsų
“EL ” redaktorė
įima Švalkienė

Šv. Velykų proga,
LSS Europos Rajono Vadija, 

skautės ir skautai

sveikina
visus tėvelius, 

rėmėjus ir “EL” skaitytojus, 
dėkodami už paramą ir linkėdami 

gražių linksmų švenčių.

Budėdami

LSS Europos Rajono Vadija

Mieli “EL” skaitytojai ir akcininkai
SU

Šv.Velykom
ir ateinančiu pavasariu 

Jus sveikina
LNB ir DBLS direktoriai

1



Europos Lietuvis Nr.5 2 puslapis
I

Velykos
“Ramybė Jums” Lk. 4,36

“Štai ką sako Viešpats...” Iz43,i6 per visą Gavėnią 
šie žodžiai bando mūsų ausis ir širdis. Kiekvieno 
gavėnios sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai mus 
kviečia dvasinio gyvenimo atnaujinimui pagal 
Jėzaus malonę ir gailestingumą.

Mes girdime kaip Kristus keturiasdešimt dienų 
dykumoje yra gimdomas piktosios dvasios. 
Suvokdami jos puolimą suprantame, ką reiškia 
Jėzaus žodžiai: “Žmogus gyvas ne vien duona, bet 
ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų” 
Mt 4,46.
Viešpats prakalbina ir samarietę, pažadėdamas už 
vandens ąsotį “gyvybės vandens, trykštančio į 
amžinąjį gyvenimą” plg.. Jn 4,14.
Pagaliau mes artinamės prie Didžiosios Savaitės 
liturgijos, būsime kviečiami išgyventi Kristaus 
kančią. Kančia ir mus prakalbina, nes Jėzus mums 
sako: tcNegali būti meilės be kančios, o kančios be 
meilės. Meilė nekalba skambiomis frazėmis, bet 
daug gali”.
Tikėjimas Kristumi nesibaigia kančioje, jis veda į 
Prisikėlimą.
Šv. Apaštalas Paulius sako: “jei Kristus nebuvo 
prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias Jūsų 
tikėjimas” IKor 15,14. Prisikėlimas yra didysis 
Dievo anspaudas, kuris patvirtina Jėzų esant Dievo 
atsiųstąjį Išganytoją.
Atkreipkime dėmesį į tai, kad prisikėlęs Jėzus 
pasirodė daugeliui žmonių ir kiekvienam vis kitaip. 
Marija Magdalietė pamato Jėzų, kai ji liūdi prie 
kapo. Pasimetęs ir sutrikęs Petras pamato Viešpatį, 
kai rado tuščią kapą. Jonas jaučia Jį širdimi ir 
atpažįsta Jį, o Petras šoka į vandenį ir skubiai 
nuplaukia link jo. Šv. Paulius įtiki prisikėlusį Jėzų, 
kai yra numestas nuo arklio.
Taip yra ir dabar. Kristus prisikėlė nematomas,
tačiau kiekvienas Jį gali pajusti. Juk visiems yra 
tekę pajusti tikrą dvasios ramybę, o tai yra

Viešpats. Jis 
ateina pas

kiekvieną, 
belsdamasis į jo 
širdies duris, 

parinkdamas 
kiekvienam tik 
jam skirtus 
žodžius.

Mūsų reikalas yra išgirsti ir atsiliepti į šį beldimą, 
nes Jėzus atėjo išgelbėti, sudvasinti ne tik visų, bet 
ir kiekvieno mūsų gyvenimą.
Tegul kiekvienas iš mūsų, Velykose puoselėjame 
širdyje šį džiaugsmą, kad Kristus ir į mane kreipėsi, 
Jis ir dėl manęs prisikėlė, ir su manimi pasilieka.

Viltingo ir giedro Velykų ryto Jums 
ir Jūsų šeimoms!

Kun. Petras Tverijonas

Naudingį patarimai

VIŠTOS KIAUŠINIO PASLAPYTS

Manote, kad nieko nėra paprastesnio, 
kaip išvirti kiaušinį arba iškepti 
kiaušinienę? Klystate — kiaušiniai turi 
savo paslapčių
Laikyti kiaušinius reikia tinkamai: 1-2°C 
šilumos temperatūroje, sausai ir šiltai, smailais 
galais žemyn, toliau nuo specifinių kvapą 
turinčių produktų. Trynius išsaugoti galite 
laikydami juos šaltame vandenyje.
© Kad virdamas kiaušinis nesusikultų, virkite jį 
sūriame vandenyje arba sudėkite juos į apverstą 
puodo dugne dubenėlį.

© Baltymai ir tryniai verda nevienodai. Jeigu 
virsite ant silpnos ugnies, trynys bus kietas, o 
baltymas minkštas; jeigu virsite ant stiprios ugnies 
- atvirkščiai.

© Jeigu norite atskirti šviežią kiaušinį nuo 
sugedusio, pramušti jį nebūtina. Į litrą vandens 
įberkite 100 g. druskos. Jeigu kiaušinis sugedęs, 
šiame druskos tirpale jis nugrims į dugną, o jeigu 
šviežias - išplauks į paviršių.

© Kad greičiau suplaktumėte baltymą, įpilkite 
truputį šalto vandens arba įberkite mažą žiupsnelį 
druskos. Galite įlašinti citrinos rūgšties.
Jeigu norite atskirti baltymą nuo trynio, abu 
kiaušinio galus pradurkite stora adata. Baltymas 
ištekės, o trynys pasiliks lukšto viduje.

© Jeigu norite atskirti baltymą nuo trynio, abu 
kiaušinio galus pradurkite stora adata. Baltymas 
ištekės, o trynys pasiliks lukšto viduje.

© Jeigu gamindamos maistą kiaušiniu sutepėte 
drabužį, nesijaudinkite - geltoną dėmę lengvai 
išplausite šaltu vandeniu.
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PRIEDAS
DBLS “TARYBOS STATUTO”
PAKEITIMO REZOLIUCIJA

Įvyksiančiame 2002 m. gegužės 4/5 d.d.
DBLS -gos metiniam suvažiavimui

1. Pakeisti, 2-ro straipsnio paskutinį 
sakinį išimant: - siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės, pakeičiant: - remti 
demokratiniais pagrindais valdomą 
Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

2. Pridėti, prie 7-to straipsnio 
(pabaigoje);- į visuotinį metinį Tarybos 
suvažiavimą be Tarybos narių, yra 
kviečiami Centro valdybos nariai ir 
Sąjungos skyrių atstovai.

The following resolution will be 
proposed at this AGM of Lithuanian 
House Limited

‘This AGM authorises the Directors of the 
Company to borrow up to £350,000 for the express 
purpose of buying, on the Company’s behalf, a 
property in London. This resolution, if passed, shall 
remain in force for 12 months’.

The Directors do not have a specific property in 
mind at present. However, in accordance with the 
wishes of last year’s AGM, they are looking at the 
feasibility of acquiring a Lithuanian House/Centre 
in London. Such a purchase would not be made for 
some time. However, directors are anxious also to 
maximise the amount of money they can recover 
from the Capital Gains Tax already paid to the 
Inland Revenue as a consequence of the sales of the 
Ladbroke Gardens and Freeland Road properties. 
Put simply, the Company needs to buy a property 
of not less than approximately £550, 000 to achieve 
this. The Inland Revenue imposes time limits for 
this “re-investment” of capital to take place. The 
time limit to be applied in our case is the subject of 
discussions between our accountants and the Inland 
Revenue and we are hopeful that the time limit may 
be extended. The resolution is being proposed at 
the AGM in case it becomes necessary for the 
Directors to buy a substantial property before the 
end of October this year to avoid loss of this very 
significant tax “hand-back”. Under Article 96 of the 
Company’s Articles of Association, the Directors 
would in any event have to seek shareholder’ 
approval to borrow more than £15,000. The 

resolution to be proposed is an ordinary resolution, 
requiring approval by a simple majority.

Lithuanian House Limited.
(dėl minties tikslumo šis straipsnis 
spausdinamas originalia anglų kalba - 
redakcija)

Skelbiame konkursą 
darbo vietai užimti

£ galima derėtis+ bonai
v
Siam viešbučiui reikalinga vadybininkų — 
tiekėjų pora.
Viešbutis yra apsuptas 52 aru žemės ploto su 
natūraliu mišku. Į šį plotą įeina du ežerai, dalis 
upės žuvavimui, šaudykla, atviras baseinas, 
karavanų ir palapinių pastatymo aikštelės.
Viešbutis turi 16 “en-suit” miegamų kambarių, 
kurie atitinka svečių-namų (guesthouse) 
standartą. Taip pat yra du barai ir pietų salė, 
kuri gali aptarnauti apie 150 lankytojų.
Mums reikalinga kvalifikuota vadybininkų 
pora, 30 metų amžiaus su 5 metų darbo 
praktika barų - restoranų biznyje ir viešbučių 
biznyje.
Vadybininko darbo stilius turėtų būti 

neoficialus, draugiškas, bet profesionalus.
Jums įsijungus į darbą ir kad būtų pasiektas 
darbo tikslas ir augantis pelnas, jums reikės 
įdarbinti ir ištreniruoti tiekėjų, baro ir padavėjų 
grupę.
Su visa atsakomybe vadybininkų pora turės 
vadovauti visam kolektyvui, kad jis pasiektų 
numatytą tikslą—pelningą viešbučio darbą.
Jeigu turite tokio darbo praktiką, turite 
pasiryžimo šiam nelengvam darbui, turite 
idėjų, tada siųskite savo C V, nurodydami 
dabartinę algą šiuo adresu:
The Manager
Headley Park
Picketts Hill,
Sleaford,
Nr.Bordon
Hants
GU35 8TE
Pranešimai bus išsiųsti tik tiems,kurie bus 
kviečiami tolesniam interviu.
Pareiškimų paskutinė priėmimo data - 04/04/02
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UETUVA šiandien
Lietuvos karo medikams siūloma vykti į 
Afganistaną
Labai teigiamai įvertinus Lietuvos karo medikų 
grupės darbą 1999 metais NATO vadovaujamoje 
humanitarinėje operacijoje Albanijoje, kur lietuviai 
dalyvavo čekų karo ligoninės sudėtyje, Čekija 
pasiūlė lietuviams karo medikams prisijungti ir prie 
tarptautinių taikos palaikymo pajėgų operacijos 
Afganistane, kuriai vadovauja Didžioji Britanija. 
Šios numatomos misijos detales su Lietuvos 
kariuomenės vadovais aptarė Vilniuje lankęsis 
Čekijos Respublikos generalinio štabo viršininkas 
generolas leitenantas Jiržis Š ėdi vis (Jiri Šedivy). 
Surengtoje spaudos konferencijoje jis pažymėjo, 
kad 4 mėnesius 10 lietuvių kartu su čekais dalyvavę 
humanitarinėje operacijoje Albanijoje parodė 
aukštą profesionalumo lygį, ir būtent dėl to 
nuspręsta vėl pakviesti lietuvius įsitraukti į čekų 
karo medikų gretas.
Neseniai Čekijos Vyriausybė patvirtino šiai 
operacijai reikalingą finansavimą, tačiau šį 
sprendimą dar turi patvirtinti Čekijos parlamentas. 
Dėl lietuvių karo medikų vykimo į Afganistaną 
reikalingas ir Lietuvos valdžios pritarimas. Prieš 
išvykstant į Afganistaną, lietuviai karo medikai 
Čekijoje būtų apmokyti bei atliktų praktiką.
Čekija taip pat pasiūlė vienam Lietuvos karo 
medikui šių metų spalį dalyvauti KFOR misijoje 
Kosovo provincijoje bendrame Čekijos-Slovakijos 
batalione.

Ambasados perdavimui bereikia tik 
Prancūzijos pritarimo
Vyriausybė patvirtino Lietuvos ir Prancūzijos 
Vyriausybių 2001 metų pabaigoje pasirašytą 
susitarimą, jog Lietuva perleis šiuo metu Rusijos 
diplomatų užimamą Lietuvos ambasados Paryžiuje 
pastatą Prancūzijai, o ši sumokės už tai Lietuvai 3,5 
mln. eurų atlyginimą. Tačiau ambasados pardavimo 
reikalai pajudės ne anksčiau kaip spalį, kai sutartį 
bus patvirtinusios abi šalys.
Prancūzija sutartį dėl Lietuvos diplomatinės 
atstovybės pastato Paryžiuje ketina ratifikuoti šių 

metų spalį, kai po 
birželį Prancūzijoje 
įvyksiančių parlamento 
rinkimų į pirmąją sesiją 
susirinks naujoji 
Nacionalinė Asamblėja. 
Tarpukariu Paryžiuje 
turėtą Lietuvos
diplomatinės atstovybės 
pastatą 1940 metais 

neteisėtai užėmė Sovietų Sąjunga (dabar Rusijos 
Federacija). Lietuvos atstovai apie 10 metų 
įvairiuose susitikimuose su Rusijos ir Prancūzijos 
atstovais kėlė ambasados atgavimo klausimą. 
Sutarimas pasiektas tik 2001 metų liepą Lietuvoje 
lankantis Prancūzijos Prezidentui Žakui Širakui 
(Jacques Chirac).

Užsienyje žuvusiųjų palaikų 
pargabenimui - specialus fondas
Ateinančių metų biudžete numatyti lėšas, kurios 
būtų paskirstytos Lietuvos ambasadoms užsienyje 
ir kuriomis būtų padengta bent dalis išlaidų, 
parvežant užsienyje žuvusius Lietuvos piliečius, - 
tokia idėja buvo pasiūlyta Vyriausybės posėdyje, 
jau antrąkart per šį mėnesį priimant sprendimą dėl 
lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo užsienyje 
žuvusių Lietuvos piliečių palaikų pargabenimui.
"Kokia tvarka turėtų būti normalioje valstybėje - ar 
kiekvieną kartą turėsime priimti tokius sprendimus. 
Nereikia išleisti į užsienį neapsidraudusio, negi 
valdžia turi imtis atsakomybės už asmens 
laidojimą, jeigu jis pats neapsidraudžia", - klausė 
posėdžio dalyvių Ministras Pirmininkas Algirdas 
Brazauskas.

"Noriu pastebėti, jog tai didelė problema. Jauni 
žmonės, išvykstantys nelegaliai dirbti, apsidraudžia 
kelioms dienoms ar savaitei, bet jie pasilieka 
metams, dvejiems ir trejiems. Nė vienas sveikatos 
tokiam terminui neapsidraus, nes tai brangiai 
kainuoja ir jie neturi pinigų, pagaliau kiekvienas 
tikisi, kad jam nieko neatsitiks. Galbūt reikėtų 
surengti informacinę kampaniją, parodant 
pasekmes", - siūlė socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Vilija Blinkevičiūtė.

Ministrės nuomonei pritarė ir Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai, atkreipdami dėmesį, jog 
turint specialų fondą ambasados galėtų paskirstyti 
lėšas, atsižvelgiant į būtinybę. Taip Vyriausybė 
išvengtų nuolatinės prievolės priiminėti 
sprendimus.

Nors Premjeras iš esmės pritarė tokiai minčiai, 
bet jis akcentavo, jog tai yra gaisrų gesinimas, 
kadangi problema lieka neišspręsta.

"Ar Vyriausybė, biudžetas turi už tai imtis visos 
atsakomybės, finansuoti. Tai ne išeitis, o blogas 
precedentas, skatinantis ir kitus kreiptis pagalbos" - 
kalbėjo A.Brazauskas.

Tačiau, nepaisant svarstymų, kaip praneša 
ELTA,Vyriausybė nusprendė dviem šeimoms 
žuvusių vaikų palaikų pargabenimui į Lietuvą skirti 
po 4 tūkst. litų. Analogiškos sumos prieš dvi 
savaites taip pat buvo skirtos dviem Šeimoms, 
(tęsinys 4 psl)
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
Posėdyje pripažinta, kad tragedijos ištiktos 

šeimos tiesiog nepajėgios pargabenti mirusiųjų iš 
užsienio, kad galėtų juos palaidoti gimtojoje 
žemėje.

FYŠNIAUSKU ŠEIMOS 
TRAGEDIJA

Redakcija skelbia:
64Skaitytoj o laišką su viltimi, kad gal kas 

atsilieps su gera žinia p.V.P.Vyšniauskui”
Neseniai perskaičiau žinomo mokslininko, 

keliautojo Antano Poškos knygą “Judėjos slėniais ir 
aukštumomis”, išleista, 1966 m. Vilniuje “Džiugo” 
leidykloje. 48 psl. skyrelyje ‘Vyšniauskų šeimos 
tragedija” kalbama apie Vyšniauską iš Vilkaviškio 
apskrities, Gražiškių valsčiaus, Krašauskų kaimo, 
kuris sprendžiant pagal skirsnio datas, apie 1886 m. 
emigravo į Ameriką, o apie 1908 m. atvyko į 
Šventąją žemę. Palestinoje gyveno 4 sūnūs ir 5 
dukterys. Tai vienintelė iki šiol žinoma lietuvių 
šeima tuo metu gyvenusi Palestinos žemėjo. Drįsiu 
manyti jų palikuonys šiuo metu kur nors pasaulyje 
gyvena ir laiko save lietuviais.

Aš esu iš to paties kaimo, gimęs 1946 m., mano 
pavardė taip pat Vyšniauskas, šiame kaime nuo 
senų laikų mes Vyšniauskai buvome vieninteliai. 
Be abejonės tai mūsų giminės.

Pagarbiai
tech.moksl.Dr. Valentinas — Pijus Vyšniauskas
Mano adresas: V.P.Vyšniauskas

Miltupio 15 
3016 Kaunas
Lietuva (Lithuania)

Tel./Fax: +370 7 383596
Mob.Tel.: +370 81 60472

Prie šio laiško pridėtas straipsnis iš minėtos 
knygos.

...Pavakary atvykstame į Jebno kaimą. Ir čia iš 
visų pusių su neapykantos riksmu subėga dideli ir 
maži arabai, tad norėdami išvengti susidūrimo, greit 
išsinešdiname. Jebno kaimas stovi kiek pakiliau, 
taigi ir kelias dar šiaip taip pravažiuojamas.

Jebne, kaip vėliau pats pasakojo, 1920m. prie 
geležinkelio statymo dirbęs žydelis Ribovskis iš 
Vilkaviškio. Kartą ištroškęs jis atėjęs prie šulinio 
vandens ir paprašęs arabiškai kibiro. Tada netoli 
šulinio stovėjusi jaunesnė moteriškė šūktelėjusi 
toliau buvusiai seseriai.

-Moč, moč, žyds vandens nori!

-Ar jūs ir lietuviškai kalbate,-paklausė nustebęs 
Ribovskis.

Jos tada nieko neatsakė, pasakojo toliau 
Ribovskis. Po kiek laiko, man dar dirbant prie 
geležinkelio, lazdomis pasiremdamas atėjo žilas 
senelis ir pradėjo klausinėti, kur čia esama lietuvių. 
Pasisakiau, kad esu iš Lietuvos. Jis tada pradėjo 
man pasakoti, savo gyvenimą. Jis esąs kilęs iš 
Vilkaviškio apsk. Gražiškių vals. Krašauskų kaimo. 
Pavardė - Vyšniauskas. Dar prieš trisdešimt 
ketverius metus palikęs Lietuvą ir iškeliavęs į 
Ameriką. Ten pasisekė uždirbti pinigų ir prieš 
dvyliką metų atvažiavęs aplankyti šventosios 
žemės. Čia jam labai patikę. Nusipirkęs žemės ir 
įsitaisęs apelsinų plantaciją. Viskas sekėsi gerai. 
Turįs keturis sūnūs ir penkias dukteris. Iš Palestinos 
nebemanąs niekur keliauti, nes čia esą geriausia 
gyventi.

Kai jam Ribovskis pradėjęs pasakoti apie 
Lietuvą, tapusią nepriklausoma valstybe, ir kad jis 
pats buvęs Lietuvos kareivis, kariavęs su 
bermontininkais ties Radviliškiu, buvęs sužeistas už 
Lietuvą kariaudamas, senutis taip susijaudinęs, jog 
visą valandą verkęs, jį apsikabinęs, bučiuodamas 
jam rankas. Kol Ribovskis dirbęs prie Jebno 
geležinkelio statymo, dažnai užeidavęs į jų namus, 
ir senelis prašydavęs pasakoti apie Lietuvą. Senelis 
ir vaikai užsidegę noru kuo greičiausiai grįžti į 
Lietuvą it jai atiduoti savo sutaupytus skatikus, - 
apie šimtą dvidešimt pankis tūks. anglų svarų. Bet 
tada Palestinoje dar nebuvę Lietuvos konsulo ir jis 
pats negalėjęs jam patarti, kaip grįžti į Lietuvą. 
Ribovskiui išvažiuojant iš Jebno, senukas jam 
siūlęs savo apelsinų sodą ir rengęsis su šeima 
parvažiuoti į Lietuvą, norėdamas savo akimis 
pamatyti lietuvių kareivius, atstovus ir ministrus. 
Net ir Ribovskiui, kuriantis Palestinoje, senukas 
nepagailėjęs pinigų jam padėti. Kai po 1921 metų 
žudynių Ribovskiui vėl tekę būti netoli Jebno, 
užsukęs į miestelį, norėjęs pažiūrėti, kaip 
Vyšniauskai begyvena, ir padėkoti jam už pagalbą. 
Bet jo namų vietoje radęs tik griuvėsius. Plantacija 
buvusi išlaužyta ir pradėta ganyti. Iš aplinkinių 
arabų sužinojęs, kad senutis miręs dar prieš 
žudynes, o per žudynes buvo sugriauti jo namai. 
Kur dingo jų šeima - niekas nepasakęs. Ją turbūt 
arabai visą išpjovė, jeigu laiku nesuspėjo pabėgti. 
Ribovskis to paklausęs ir šeicho. Šis atakęs, kad 
Vyšniauskų žemei reiškęs pretenzijų vietos efendi 
(dvarininkas), iš kurio Vyšniauskas buvo tą žemę 
nupirkęs.

Tai toks liūdnas likimas gal vienintelės lietuvių 
šeimos Palestinoj. Šiuo metu Vyšniauskų žemę 
valdo arabai ir, atsistatę namus, ten gyvena.

(A.Poška “Judėjos slėniais ir aukštumomis” 
1966 m. Vilnius, leid.’’Džiugas”).
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Europos Lietuvis Nr.5 5 puslapis

Gerbiamieji,
prieš kelius metus DBLS metiniame suvažiavime nutarė, kad dauguma 
į šį kraštą naujai atvykusių lietuvių neturi teisės įstoti į Sąjungą. Šis 
nutarimas rėmėsi teisiniu patarimu, kad šie lietuviai, teisine prasme, 
nebuvo apsigyvenę Didžiojoje Britanijoj e. Kai šį nutarimą metinis 
suvažiavimas priėmė, padėtis Sąjungoje buvo sudėtinga: priešingos 
grupuotės siekė kontroliuoti Sąjungą ir šis nutarimas buvo svarbus 
padedant vienai pusei gauti persvarą. Bet žvelgiant atgal, reikia 
pripažinti, kad tai buvo tik pirminė pergalė, kuri, deja, atitolino didelį 
skaičių naujai atvykusių lietuvių, įskaitant daug ir tu, kurie tuo laiku 
net ir nebuvo šiame krašte! Ši padėtis, kai yra lietuvių kurie negali 
įstoti į Sąjungą, kuri buvo sukurta Lietuvos ir lietuvių naudai, neturėtų 
toliau tęstis.
Kada DBLS buvo sukurta, jos steigėjai ketino, kad visi lietuviai 
gyvenantys Didžiojoje Britanijoje, ir taip pat jų žmonos/vyrai ir jų 
palikuoniai galėtų įstoti į Sąjungą, jeigu jie norėtų. Iš tikrųjų, įstojimas 
buvo skatinamas .Visai aišku, kad Sąjungos steigėjai neketino, kad 
lietuviai negalėtų įstoti į Sąjungą - bet kaip tik taip ir įvyko, kaip po 
apgailėtina pasekmė Sąjungos įstatų formulavimo, kada Sąjunga buvo 
įsteigta “Company limited by Guarantee” formoj.
Pagal ketvirtą Sąjungos įstatų paragrafą-

“Asmuo tik gali būti priimtas kaip Sąjungos narys jeigu-
(a) jis yra apsigyvenęs Didžiojoje Britanijoje; ir
(b) jis yra lietuvis arba yra apsivedęs su lietuve arba 

yra lietuvio palikuonys;ir
(c) jam yra virš 18 metų amžiaus; ir
(d) jis yra Sąjungai įteikęs prašymą dėl narystės 

formoje kurią C.V. reikalauja, jo pasirašytą, ir yra 
sumokėjęs atitinkamam skyriui nustatytą nario 
mokesti, arba yra nuo tokio mokesčio atleistas.

C.V. nutarimas ryšium su reikalais, kuriuos apima punktas (b) 
yra galutinis.

Žinoma, tuo laiku nebuvo jokios problemos lietuviams atvykstantiems į 
šį kraštą po Antro Pasaulinio Karo įrodyti, teisine prasme, jų 
apsigyvenimą Didžiojoje Britanijoje. “Apsigyvenimas” nebuvo ir 
problema lietuviams, kurie jau buvo šiame krašte po ansktyvesnių 
imigracijų.
Sąjungos C.V yra įsitukinusi, kad Sąjungos įstatus reikalinga pakeisti, 
kad būtų leidžiama visiems lietuviams, kurie gyvena šiame krašte 
galimybė įstoti į Sąjungą ir aktyviai reikštis jos veikloje. Su šiuo tikslu, 
C.V rekomenduos Metiniam Suvažiavimui, kuris įvyks gegužės 
mėnesį, priimti šią rezoliuciją-

“Sąjunga nusprendžia, kad įstatų paragrafas 4(a) būtų pakeistas 
į šią formuluotę : “jis gyvena Didžiojoje Britanijoje” (angliškai “he 
lives in Great Britain”.

Tai įdomu____________

Žmogaus bioritmai
Kiekviename žmoguje 
“tiksi” biologinis laikrodis. 
Gal vertėtų sutikrinti jį su 
šiais duomenimis?
0.00 - 4.00 - gimimo 
valandos. Dauguma vaikų 

išvysta pasaulį būtent šiuo 
metu.
4.00 — 5.00 - apatiškumo 
valanda. Pats žemiausias 
kraujospūdis.
8.00 — 9.00 — meilės 
valanda. Liaukos gamina 
maksimalų hormonų kiekį.
9.00 — 10.00 - kūrybos 
valanda.Galva ‘dirba’ 
efektyviai.
13.00 — 14.00 — virškinimo 
valanda. Aktyviai išsiskiria 
skrandžio sultys.
14.00 — 15.00 — jėgos 
valanda. Raumenys dirba 
didžiausiu pajėgumu.
15.00 — 16.00 — 
meistriškumo valanda. Pirštai 
įgyja miklumo ir jautrumo. 
16.00 — 17.00 — augimo 
valanda. Greičiau auga 
plaukai ir nagai.
17.00 — 18.00 — alkoholio 
valanda. Kepenys efektyviai 
suskaido gėrimą.
18.00 — 20.00 — kosmetikos 
valandos. Oda gerai pasisavina 
kremus, pienelius ir kitas 
kosmetikos priemones.
20.00 — 22.00 — ilgesio 
valandos. Vienatvė 
išgyvenama labai sunkiai. 
22.00 — 0.00 — aklumo 
valandos. Susilpnėja regėjimo 
aštrumas.

Kad būtų priimta ši rezoliucija, turi būti priimta 75% daugumos narių, 
kurie yra atstovaujami suvažiavime. C.V mano, kad šios rezoliucijos 
priėmimas yra reikalingas, statant efektyvius tiltus tarp nesenai ir 
anksčiau atvykusių lietuvių, ir kad mes galėtume turėti klestinčią 
Sąjungą apimančią visus lietuvius šiame krašte, kurie nori į Sąjungą 
įstoti. C. V prašo Jus visus paremti šią rezoliuciją.
Vincent O’Brien
DBLS Centro Valdyba
Spaudos Reikalų Vedėjas

6



EUROPOS LIETUVIS - EUROPE'S LITHUANIAN - MONTHL Y
Published by Lithuanian Association in Gt.Britain and Lithuanian House Ltd.: Lietuvių Sodyba, Headley Park Club, Picketts 
Hill, Nr.Bordon, Hants GU35 8TE. Prenumeratos kaina: D.Britanijoj e - £10.00, Europoje - £15.00 oro paštu,, visur kitur 
£15.00 paprastu paštus. Skelbimų kaina - 5.00 sv. už vieną skilties colį arba iš anksto susitarus su administracija. Administ
racija: Lietuvių Sodyba, Headley Park Country Club, Picketts Hill, Nr.Bordon, Hants GU35 8TE. Tel.: 01420 472810. Če
kius išrašyti: "Lithuanian Association in GtBritain Ltd,Redaktorė: lima Švalkienė 3 Crimea Close, Wooton, Nort
hampton, NN4 6SA England. Tel. 01604 767092. E-mail: ilma_svalkus@hotmail.cow. Redakcija rankraščius taiso ir trum- ■ 
pina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakci- j 
jos, ar leidėjų nuomonę. Už [dėtų skelbimų turini ne^ leidėjai, nei redakcija neatsako.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PAMALDŲ | 
TVARKA

DIDYSIS KETVIRTADIENIS ŠV. MIŠIOS

DIDYSIS PENKTADIENIS PAMALDOS

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS VELYKNAKČIO
PAMALDOS IR ŠV. MIŠIOS

VELYKOS
Kovo 31d,

ŠV. MIŠIOS
8.00 Prisikėlimo pamaldos,

11.00 Šv. Mišios,

18.00. Šv. Mišios.
Išpažinčių klausoma prieš Šv. Mišias ir po jų.

PAŽINTYS

Jauna šeima iš Lietuvos, augi
nanti du vaikučius, norėtų susi
pažinti su lietuvių išeivių šeima, 
kuri norėtų susirašinėti elek
troniniu paštu. Rašyti lietuviš
kai.

ei.paštas (e-mail):
irlanda kazlauskiene@mail.lt

Šeima iš Lietuvos, auginanti 2 
dukrytes dvynukes (4 m.), ieš
ko draugų bendrauti oro bei 
elektroniniu paštu. Mūsų adre
sas:

19val.
15val.

20val.

RASA GRICIENĖ
Vilniaus 13A - 39
Kuršėnai 5420 
Šiaulių raj.
Lietuva 
Lithuania
ei.paštas (e-mail): 
rasai_gricienei@delfi.lt

!!! Jei kas norėtų įsigyti 
akcijų, prašome kreiptis 
pas
LNB sekretorių - Joną 
Podvoiskį
Sodybos telefonu:
01420 472810

arba 
e-mail : 
LNB@headley park.co.uk

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
skaitytojams už finansinę pa 
ramą leidžiant “EL” 

Redaktorė

Kronika
Aukos spaudai:
R.Valteris £20.00
R.Jaloveckas £10.00
B.Bakienė £10.00
O.Vilimienė £10.00
A.Ramonienė £ 5.00
P.Mulercikas £ 5.00
K. Kirk £ 5.00

MIELAM DRAUGUI
A-t-A

ANTANUI BRIEDŽIUI
mirus

jo žmonai Danutei 
sūnums Almiui ir Vitui 

dukroms Daliai ir Mariai 
su šeimomis,

reiškiame 
giliausią užuojautą 

ir kartu liūdime 
Petro ir Onutės Žilinskų 

šeima

■•B 
I
i

Š/m sausio 27d. 
sulaukęs 86 metų, 

ligoninėje 
mirė

ANTANAS BRIEDIS
palikdamas 

liūdinčią žmoną Danutę, 
sūnus Almi ir Vita, 

dukras Dalia ir Maria 
su šeimomis.
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