
UpMJJW
. ...s, ivjHaiinė 

zvydo biblioteka

ETU VIS -
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2002 m. gegužės 20 d. Nr.7 (2534)

2002 m. Gegužės 4-5 d.d. Vykusio 
DBLS/LNB Visuotinio 
Metinio Suvažiavimo 
Rinkimų Rezultatai

GEGUŽĖS MĖNESIO ŠVEN
TĖS IR ATMINTINOS DIE

NOS

Nauja DBLS Centro Valdyba
Blinstrub A.
Cornish G.
Gasperienė V.
O’Brien V. 
Podvoiskis J.
Švalkienė I.
Žilinskas J.

180 balsų
92 balsai (kandidatas)

166 balsų
129 balsų (kandidatas)
216 balsų

Atsistatydinus J.AIkiui, V.O”Brien ir V.Gedmintui į Valdybą stojo 
kandidatuoti sekantys:

Cornish G.
Furmonavičius D.
O’Brien V.
Podvoiskis P.
Žilinskas J.

5d. — Motinos diena
7d. - Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos diena 
8d. - Pasaulinė Raudonojo 

kryžiaus diena
9d.- Europos diena v

- Šeštinės
15d. -Tarptautinė šeimos 

diena
18d. -Tarptautinė muziejų 

diena
19d . -Partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir 
visuomenės vienybės 
diena

-Sekminės
30d. — Devintinės
31d. - Pasaulinė nerūkymo 

diena

Nauja LNB direktorių valdyba
Cornish G.
O’Brien V.
Podvoiskis J.
Podvoiskis P.
Švalkienė I.

Atsistatydinus J.AIkiui , kandidatai į naują valdybą buvo sekan
tys:

Cornish G.
Dobrovolskienė O.
Furmonavičius D.
Podvoiskis P.
O’Brien V.

1508 balsų
662 balsų (kandidatė)
849 balsų (kandidatas)

1309 balsų
1931 balsų

Taryba
Butrimas B.
Ivanauskienė G.
Kvietkauskas Ed.
Kvietkauskas Len
Tamošiūnas K.

(Balsuota vienbalsiai)

Mandatų komisija
Revizijos komisija

Gedmintas V.
Furmonavičius D.
Štarka S.

(Balsuota vienbalsiai)

-A

Dobrovolskienė O.
Hancock V.
Raišienė J.
(Balsuota vienbalsiai)
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Portugalijos Parlamento Pirmininkas - 
Lietuvos bičiulis

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, 
dalyvaujantis Zagrebe vykstančioje Europos 
parlamentų pirmininkų konferencijoje, pasiūlė 
įkurti Portugalijos Parlamente Tarpparlamentinę 
ryšių su Lietuva grupę, nes Lietuvoje analogiška 
grupė jau veikia.

Portugalijos Parlamento vadovas B.Mota 
Amaralis (B.Mota Amarai) pokalbyje su Lietuvos 
Seimo vadovu pritarė tokiam siūlymui ir pakvietė 
A.Paulauską apsilankyti Portugalijoje.

Tai buvo pirmoji parlamento vadovų 
pažintis, nes B.Mota Amaralis (B.Mota Amarai) 
Parlamento Pirmininku išrinktas vos prieš mėnesį. 
Portugalijos Parlamento vadovas pažymėjo, kad 
vienas iš jo užsienio politikos prioritetų yra 
bendradarbiavimas su šalimis, kurios yra 
Portugalijos draugės. O Lietuvą jis laikąs būtent 
tokia, nes ji esanti viena iš realiausių kandidačių į 
Europos Sąjungą.

Kazachstano ambasadoriui - Gedimino 
ordinas

Už asmenines pastangas plėtojant 
Lietuvos ir Kazachstano tarpvalstybinius ryšius ir 
stiprinant abiejų Šalių tautų bendradarbiavimą 
Prezidentas Valdas Adamkus kadenciją baigiantį 
Kazachstano nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių 
Lietuvoje Ikramą Adyrbekovą apdovanojo Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio 
ordinu.

LAdyrbekovas Lietuvoje dirbo ketverius 
metus, skiriamuosius raštus Lietuvos Prezidentui jis 
įteikė 1998 metų kovą.

Ispanija remia Lietuvos euroatlantinius 
siekius

Ispanija žada paramą Lietuvos siekiams 
tapti Europos Sąjungos ir NATO nare.

Tai Ispanijos Senato Pirmininkė 
Esperansa Aguire Chil de Biedma (Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma) sakė penktadienį susitikusi 
su Seimo Pirmininku Artūru Paulausku, 
dalyvaujančiu Europos parlamentų pirmininkų 
konferencijoje Kroatijoje, praneša ELTA.

Pokalbyje Lietuvos Seimo ir Ispanijos 
Senato vadovai nutarė labiau stiprinti parlamentinį 
abiejų Šalių bendradarbiavimą siekiant bendrų 
saugumo Europoje tikslų, aptarė dvišalius Lietuvos- 
Ispanijos ekonominius ryšius.
Seimo Pirmininkas Ispanijos Senato vadovę 
pakvietė atvykti su oficialiu vizitu į Lietuvą.

Vokietijos parlamento pirmininkas
užtikrino paramą Lietuvos narystei NATO

Vokietijos Bundestago Pirmininkas 
Volfgangas Tirsė (Wolfgang Tirse) nemato jokių 
politinių barjerų Lietuvos siekiui tapti NATO nare 
ir patikino Lietuvos Seimo Pirmininką Artūrą 
Paulauską dėl Bundestago paramos Šiam siekiui.

Zagrebe (Kroatijoje) Europos parlamentų 
pirmininkų konferencijoje dalyvaujantys Lietuvos 
ir Vokietijos parlamentų vadovai aptarė Lietuvos 
pasirengimą narystei NATO ir Europos Sąjungoje, 
bendradarbiavimą su Rusijos Kaliningrado sritimi. 
V. Tirsė (W. Tirse) užtikrino, kad siekdama 
narystės NATO, Lietuva gali tikėtis Vokietijos 
paramos.

"Nematau jokių politinių barjerų Lietuvai 
tapti NATO nare. Jūs turite būti pasirengę karine 
prasme, tačiau tai spręs ne politikai", pabrėžė V. 
Tirsė (W. Tirse).

Zagrebe Seimo Pirmininkas A. 
Paulauskas kalbėjo Europos parlamentų pirmininkų 
konferencijoje "Demokratija prieš terorizmą: 
nacionalinės strategijos", taip pat įvyko dvišaliai A. 
Paulausko susitikimai su Ispanijos Senato 
Pirmininke Esperansa Aguire Chil de Biedma 
(Esperanza Aguirre Gil de Biedma), Kroatijos 
parlamento vadovu Zlatko Tomčiciumi.

Prezidentas ir Prem jeras išsiuntė užuojautos 
telegramas Rusijos vadovams

Prezidentas Valdas Adamkus ir Ministras 
Pirmininkas Algirdas Brazauskas penktadienį 
nusiuntė užuojautos telegramas Rusijos vadovams 
dėl ketvirtadienį Dagestano Kaspijsko mieste 
įvykdyto teroro akto aukų.

"Mano Šalis su dideliu liūdesiu sužinojo 
apie baisią tragediją Dagestane. Lietuvos žmonės 
nuoširdžiai užjaučia visus, patyrusius šią skaudžią 
netektį. Asmeniškai perduodu gilią užuojautą 
žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems", - sakoma V. 
Adamkaus užuojautoje Rusijos Prezidentui 
Vladimirui Putinui.

Rusijos Premjerui Michailui Kasjanovui 
išsiųstoje telegramoje A.Brazauskas taip pat reiškia 
nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir 
visiems Rusijos žmonėms. Lietuvos Ministras 
Pirminirkas teigia esąs giliai sukrėstas šios gegužės 
9-osios tragedijos.

Primenama, jog Dagestano mieste 
Kaspijske, per paradą, skirtą Pergalės dienai, buvo 
susprogdinta nuotolinio valdymo mina. Šio teroro 
akto aukų skaičius penktadienį išaugo iki keturių 
dešimčių. Be to, ligoninėse atsidūrė apie 90 
sužeistųjų, kurių būklė sunki.
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Kultūros ministrė žavisi Klaipėdos kultūros 
įstaigų darbuotojų geranoriškumu

Uostamiestyje apsilankiusi kultūros 
ministrė liko patenkinta kultūros įstaigų darbu, tačiau 
pripažino, kad joms skiriamų lėšų nepakanka - ypač 
pastatų remontui.
Penktadienį uostamiesčio kultūros įstaigose 
apsilankiusi kultūros ministrė Roma Dovydėnienė 
įsitikino, kad dauguma miesto centre esančių šių 
įstaigų pastatų yra apverktinos būklės. Ji pripažino, 
kad dauguma fasadų yra apleisti, juos reikia 
remontuoti. Ministrė jau anksčiau buvo apžiūrėjusi 
miesto muziejus, o šį kartą lankėsi teatruose.

Susitikime su Klaipėdos miesto meru 
Rimantu Taraškevičiumi ji dar kartą išgirdo prašymą 
rasti būdų ir skirti lėšų pirmiausia Klaipėdos dramos 
teatro, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės 
viešosios bibliotekos ir Klaipėdos muzikinio teatro 
fasadų remontui. Šie statiniai yra gausiai lankomose 
uostamiesčio vietose, o nuo sienų krentantis tinkas 
kelia pavojų praeiviams, nepuošia šiemet 750-ies 
metų jubiliejų švenčiančio miesto. R.Dovydėnienė 
žadėjo pasidomėti galimybėmis šias problemas 
išspręsti.

Klaipėdos miesto meras pasidžiaugė, kad 
Vyriausybė nors šiek tiek ir pavėluotai, tačiau skyrė 
lėšų Vasaros koncertų estrados remontui bei 
Klaipėdos piliavietei sutvarkyti. Anot jo, artimiausiu 
metu estrados remontui turėtų būti pervesta 150 
tūkst., o piliavietei - 220 tūkst. litų. Jis sakė, kad, 
nepaisant to, jog labai spaudžia laikas, Baltijos chorų 
festivalis uostamiestyje įvyks, Vasaros koncertų 
estrada tam bus paruošta.

Privilegijos Vilniaus senjorams

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia 
vyresnio amžiaus vilniečius pasijusti privilegijuotais 
miesto bendruomenės nariais.

Primindama tebesitęsiančią akciją "Iki 
pasimatymo prie kavos puodelio”, savivaldybė 
praneša, kad jau nuo šio šeštadienio, gegužės 11 
dienos, visi garbaus amžiaus vilniečiai galės ne tik 
maloniai praleisti laiką sostinės kavinėse, bet ir 
apsilankyti Vilniaus Rotušės renginiuose, 
Nacionalinio dramos teatro bei Rusų dramos teatro 
spektakliuose.

’’Vilniaus miestas - tai pirmiausia žmonės. 
Be jų aktyvaus dalyvavimo neįsivaizduoju visavertės 
miesto ateities. Ypatinga miesto dalis - vyresnio 
amžiaus vilniečiai, kuriuos norime kuo dažniau 
matyti šalia mūsų”, - perduoda ELTA Vilniaus mero 
Artūro Zuoko žodžius.

Nuo šiol kiekvieną dieną sostinės 
pensininkams bus rezervuojama po 30 kvietimų į 
Vilniaus Rotušėje rengiamus koncertus ar poezijos 
vakarus, po 10 kvietimų - į Rusų dramos teatro 

Mažojoje salėje ir po 20 į šio teatro Didžiojoje salėje 
rodomus spektaklius, o į vaikams skirtus spektaklius 
seneliai galės patekti nemokamai - reiks mokėti tik 
už anūkėlių bilietus.

Bilietai į Nacionalinio dramos teatro 
spektaklius garbaus amžiaus vilniečiams kainuos po 
3 Lt (išskyrus režisuotus A.Cholinos, E.Nekrošiaus 
ar O.Koršunovo).

Atsižvelgdami į senjorų pageidavimus, 18 
Vilniaus miesto kavinių ir restoranų, dalyvaujantys 
akcijoje "Iki pasimatymo prie kavos puodelio”, 
pakoregavo laiką. Daugumoje jų kava ar arbata 
pensininkai bus vaišinami sekmadieniais nuo 11 iki 
13 valandos, kituose - nuo 12 iki 14 arba 14 iki 16 
valandos. Jau tradicija tapo šeštadieninė kava 
muzikinio angaro Jazz klube (Vilniaus g. 22, Radvilų 
rūmai) - klubas senjorų laukia šeštadieniais nuo 15 
iki 16 valandos.

Akcijos ženklas - stilizuotas kavos 
puodelis. Pamatę tokį ženklą prie kavinės, vyresnio 
amžiaus vilniečiai nustatytu laiku gali drąsiai užeiti ir 
pasivaišinti nemokamu kavos ar arbatos puodeliu.

Akciją remia "Lietuvos paštas" 
kiekvienam vilniečiui, gaunančiam pensiją Lietuvos 
pašto Vilniaus miesto skyriuose, įteikiamas Vilniaus 
mero kreipimasis, kuriame išvardytos visos kavinės, 
restoranai ir barai, kultūros įstaigos, laukiantys 
vyresnio amžiaus žmonių. Paštininkai tokius pat 
sveikinimus kartu su pensijomis atneš vilniečiams ir į 
namus.

Dzūkijos partizanų takais

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga tęsia tradicines keliones "Partizanų takais".

Ketinama aplankyti vietas, kur kovojo 
Dainavos apygardos partizanai - Perloją, Merkinę, 
Liškiavą, Žaliamiškį, taip pat Kaščiūnus, kur buvo 
įrengtas Adolfo Ramanausko-Vanago bunkeris- 
vadavietė.

Vienoje iš buvusių partizanų sodybų 
numatoma partizaniška vakarienė, laužas, dalyvių 
kalbos, prisiminimai.

Dzūkijos valsčiuose partizaninis judėjimas 
prasidėjo 1944 metų rudenį, kai Dainavos krašto 
vyrai nutarė nepaklusti sovietinei mobilizacijai.

1945 metų gegužės 7 dieną didžiausias 
Dainavos krašto partizanų vienytojas pulkininkas 
leitenantas Juozas Vitkus-Kazimieraitis įkūrė Dzūkų 
grupės štabą. Buvo įsakyta visiems partizanams 
priimti priesaiką ir vadovautis partizano drausmės 
nuostatais. Vėliau Dzūkų grupės štabas pavadintas 
Dainavos partizanų apygarda. Jai vadovavo 
Dominykas Jėčius.
Dainavos apygardos partizanai dėvėjo Lietuvos 
kariuomenės uniformą. Štabo pareigūnai ir kovinių 
vienetų vadai nešiojo skiriamuosius ženklus pagal 
laipsnį ir pareigas, (tęsinys 4 psl.)
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Atsisveikinome su Jaru Alkiu
Neseniai praėjusio suvažiavimo metu Lietuvių 
Sodyboje atsisveikinome su buvusiu ilgamečiu 
DBLS pirmininku Jaru Alkiu, kuris po daugelio 
metų mūsų tarpe, vis tik nutarė nuolatiniam 
gyvenimui grįžti į savo gimtinę Vilnių. 
Atsisveikinimas buvo gana jausmingas ne tik jam, 
bet ir visiems suvažiavimo dalyviams.
Suvažiavimo pirmininkė Vida Gasperienė 
Britanijos lietuvių vardu pasakė trumpą 
atsisveikinimo žodį ir įteikė Jarui tinkamais 
žodžiais įvardintą skydą, kad jam primintų tą ilgą 
gyvenimo laikotarpį, praleistą Britanijoje. Jo 
atsisveikinimo žodis taip pat jausmingas ir 
reikšmingas, išreikštas su ašara akyse. Juk 
kiekvienam yra suprantama, jog peržengus slenkstį 
į gyvenimo antrąją pusę niekam nėra lengva vėl 
kurtis naujai.

Jaras gimė Vilniuje 1929 m. spalio mėn.
15 d., lenkų okupacijos laiku. Mokslus pradėjo 
Vilniuje, bet karo bangai priartėjus, kaip ir daug 
kitų lietuvių, išvyko į Vokietiją ieškoti laisvės. Čia 
baigė vidurinius mokslus. Į Angliją atvyko 1947 m. 
į žemės ūkio darbus, kuriuose išdirbo iki buvo 
panaikintas darbo keitimo suvaržymo įstatymas. 
Atvykęs į Londoną jungėsi į lietuvišką veiklą. Kas 
jį pažinojo Londone, galėjo jį matyti visur, kur tik 
buvo reikalingas. Veikė skautų sąjungoje, nuo 
skautuko pakilęs iki LSS Europos Rajono vado, 
apdovanotas keliais medaliais ir net aukščiausiu 
“Geležinio Vilko” ordinu. Dainavo choruose, 
ansambliuose, duetuose. Šoko tautinius šokius, 
vaidino. Įsijungė į Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą ir jau 1970 m. buvo išrinktas jos 
pirmininku, kuriuo buvo ilgus metus. Tuo pačiu 
daug kartų vadovavo Lietuvių Namų Bendrovei. 
Daugiau nei 25 metus priklausė Baltų Tarybai ir yra 
buvęs jos pirmininkas. Dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimuose, Europos Bendruomenių 
pirmininkų pasitarimuose. Lietuvai atstačius 
nepriklausomybę, įsteigė Pagalbos Lietuvai fondą. 
Daug prisidėjo prie šio krašto lietuvių kultūrinės ir 
politinės veiklos.
Ilgas nuveiktų darbų sąrašas. Skamba lyg pasaka, 
bet tai dalis paaukojusio žmogaus gyvenimo, 
praleisto Tėvynės tarnyboje.

Linkime Tau, Jarai, ir toliau nepamiršti šios 
tarnybos. Pasimatysime Vilniuje!

uo uu uo uu uu uu CTD uu (7X> <7T> uu uu CTO ųu CTj (jo uu

Nuostabus lietuviškų dainų vakaras 
Sodyboje.......

Per daugelį metų Sodybos žalioje pievelėje ir 
puošnioje salėje yra pasirodę daug chorų, 
ansamblių ir šokių grupių, bet nei vienas jų man 
nepaliko tokio gilaus jausmo, kaip Klaipėdos 
choras “Aukuras”. Jau anksčiau buvau girdėjęs, jog 
jie yra geri, bet kaip geri, sužinojau tik juos 
išgirdęs. Dėka DBLS pirmininkės Vidos 
Gasperienės, “Aukuro” choras, sudarytas 
daugumoje iš profesionalių muzikų, praleido 
festivalio, kur pelnytai laimėjo trečią vietą. Jų 
muzikinį aukštą lygį parodo jau vien tai, kad viena 
iš jų dainuotų dainų yra sukurta vieno iš choristų.
Gail, kad mažai kas tesužinojo apie šio choro 
pasirodymą Sodyboje, nes tai buvo tik “paskutinės 
minutės” sprendimas, bet tiems, kurie atsilankė į šį 
koncertą, šis vakaras suteikė tikrai netikėto 
malonumo.
Choras pradėjo koncertą su, man bent negirdėtai 
aranžuotu, “Tėve Mūsų”. Mane iškarto nustebino 
turtingai harmonizuoti tonai, kuriuos dirigentas 
Alfonsas Vildžiūnas sugebėjo ištraukti iš choristų.

Henrikas Gasperas
(tęsinys 7 psl.)
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Skaitytojų laiškai
(pradžia 6 psl.)

Jo gabaus vadovavimo veikiami, jie pynė 
gražiausią garsų juostą, kuri maloniai džiugino 
klausytojo ausį. Be pertraukos jų dainos keliavo per 
raminančią "Vasaros naktį”, triukšmingą "Nakties 
tvartelyje” ir šiukščius žemaičių liaudies dainos 
sentimentus. Jiems dainuojant girdėjau jų 
vieningumą — kartu dirbančius, kartu dainuojančius 
ir kartu pasiekusius aukštą dainavimo lygį.
Buvęs DBLS ir LNB pirmininkas Jaras Alkis 
padėkojo chorui ir jų vadovui už taip maloniai 
praleistą vakarą ir palinkėjo tolimesnės sėkmės 
ateityje.
Pagaliau šio vakaro pabaigai išgirdome "Už jūrių 
marių”. Tai buvo paskutinė. progį išgirsti jų 
nepaprastą balsų kontrolę ir paskutinė proga šiai 
negausingai publikai įvertinti jų sugebėjimus.
Ačiū "Aukurui” už tokį puikų koncertą. 
Pasiilgstame ir laukiame tokių koncertų daugiau? 
Sekančią dieną "Aukuras” išvyko į Londoną, kur 
koncertavo kartu su Fulham Brass ( orkestru) 
St.Mary’s bažnyčioje, Battersea, pildydami 
sekančią dalį savo europietiškų gastrolių. Sekantis 
koncertas Olandijoje.
"Aukuro” choras buvo įsteigtas 1993 m. Jie jau yra 
plačiai koncertavę Europoje: Italijoje, Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Norvegijoje ir Airijoje.

Vincentas O 'Brien 
DBLS atstovas spaudai

Mirė prelatas dr. Pranas Dauknys

Ne kažin kaip seniai skaitėme, kad juo 
pensininkaujančių rūpinasi vienuolės, o štai 
Čikagoje leidžiamas "Lietuvių balsas” gavo žinių, 
kad jis mirė.

Gimė jis 1920 m. Šiauliuose, ir turimieji 
kuklūs duomenys rodo, kad po karo Romos 
Angelicum universitete 1948 - 1953 metais 
studijavo teologiją ir mokslą baigė licenciatu, o 
1954 metais buvo įšventintas kunigu ir tais metais 
atvažiavo į Londoną ir talkininkavo čia lietuviams 
kunigams.

Be kita ko, tas anuomet dar jaunas kun. 
Pranas Dauknys važinėdavo motociklu, ir iš 
pradžių lietuviams tai buvo įdomi naujiena, kokių 
ligi tol nėra buvę, bet jam, žinoma, ta priemonė 
padėdavo išlaikyti savarankiškumą - nereikėdavo 
laukti autobuso ar net traukinio.

Jau Londone gyvendamas jis 1957 m. 
parašė knygą "Už geresnį pasaulį”, o 1962 m. 
išvertė italo G.Riccioti "Kristaus gyvenimą” /965 
psl./, šį vertimą man teko redaguoti.

Kartu su tuomet Londono lietuvių 
parapijoje klebonavusiu kun. Antanu Kazlausku 

1962 m. jis išvažiavo į Australiją. Iš pradžių abu jie 
patarnaudavo lietuviams Adelaidėje, bet 1966 m. 
kun.P.Dauknys išvažiavo į Geelongą. 1973 m. jis 
perėmė Melburne leidžiamo katalikų savaitraščio 
'Tėviškės aidai” redagavimą, o 1984 m. Romos 
popiežiškame universitete įsigijo teologijos daktaro 
laipsnį už disertaciją apie katalikų Bažnyčios 
persekiojimą Lietuvoje. Iš viso už savo veiklą 
susilaukė prelato titulo.

K. B arenas

Parašė Čikagos “Draugui”, 
o pakartojo dar ir Vilniaus 

“Literatūra ir menas”

Čikagos "Draugas” išsispausdino Bradfordo 
universiteto Europinių studijų katedroje dirbančio 
Baltijos šalių tyrimo centro nario dr.Dariaus 
Furmonavičiaus straipsnį apie Lietuvos seimo 
priiminėjamas konstitucijos pataisas, leidžiančias 
ne Lietuvos piliečiams balsuoti ir būti renkamiems į 
savivaldybes. Jis sumini Europos Sąjungos piliečių 
teises. Pavyzdžiui: Anglijoje nuolat gyvenantieji 
Rusijos ar kitų ne Europos sąjungos kraštų piliečiai 
neturi teisės balsuoti savivaldybių rinkimuose. Tad 
jie jokiu būdu neturėtų teisės balsuoti ir būti 
renkami Lietuvoje, būsimoje Europos Sąjungos 
valstybėje.
Dr.D.Furmonavičius reiškia įsitikinimą, kad 
Lietuvos Seimo nariai ir dabartinis jo pirmininkas 
turėtų galvoti apie lietuvių tautos ir valstybės 
interesus, apie Lietuvos tarptautinę padėtį, o ne 
daryti tai, ko, matyt, nori jų rėmėjai.
Tą jo straipsnį pakartojo Vilniuje Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidžiamasis savaitraštis "Literatūra ir 
menas”.

K. B arenas

Kai kurių šio mėnesio vardų kilmė.,...

Edita (9 d.) iš senovės anglų ead "turtas” + gyth 
"kova”.
Nerijus (12 d.) iš senovės graikų mitologinio vardo 
Nereus - Nerėjas, jūrų dievybė.
Milda (13 d.) iš senovės lietuvių meilės deivės 
vardo. Jotvingių mild - at "mylėti”.
Erikas (18 d.) iš senovės vokiečių era "garbė” + 
richi "galingas (valdovas)”.
Valentas (21 d.) iš lotynų valens "gyvuojantis”.
Vincentas (24 d.) iš lotynų vincens "nugalintis”.
Algimantas (26 d.) iš lietuviško alga “atpildas, 
atlyginimas” + mant "sumanus (mantus)”.
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Skaitytojų laiškai

LONDONAS

Nebėra Justo Černio
Balandžio 18 d. mirė Justas Čemis. Per 

ilgus dešimtmečius yra ėjęs daug lietuviškų pareigu 
ir daug darbų atlikęs.

Į Britaniją jis atsikėlė anksčiau negu 
dauguma mūsų. Visas būrys tada gavo teisę čia 
kurtis tų vyrų, kurie lenkų gen. Anderso daliniuose 
buvo kovoję prieš vokiečius Italijoje. Daugumas jų 
ir įsikūrė Londone ir ten praleido gyvenimą.

Tuomet 1947 m. Londone buvo nupirktas 
pastatas socialiniam klubui, ir apie jį ten sukosi 
didelė dalis lietuviškos veiklos. Ten savaitgaliais 
susieidavo lietuviai, ten vykdavo minėjimai. Ten ir 
Justui Černiui teko būti valdybose ir kurį laiką net 
barmenu.

Dar visiškai jaunas būdamas /gimė 1918 
m./ Justas 1936 m. Marijampolėje pradeda muzikos 
studijas, ruošdamasis tos srities profesijai, bet 1939 
m. turėjo jas nutraukti, nes reikėjo eiti atitarnauti 
kariuomenėje. Tačiau studijų neužmetė, baigė jas 
jau Britanijoje. O čia, Londone, vargonininko 
pareigas ėjęs Vincas Mamaitis turėjo chorą, tai ir 
Justas pritapo prie jo talkininkaudamas Mamaičiui. 
Kai 1952 m. Mamaitis pasitraukė, tai J.Čemis 
perėmė choro vadovybę ir ėjo tas pareigas daugiau 
kaip 40 metų. Paskutiniais metais talkininkaudamas 
vadovui įsijungė Vincentas O’Brien, kuris dabar 
jau yra perėmęs pareigas iš Černio. Kol dar Čemis 
dirbo, tai atrodo, kad abu jie pasivaduodavo.

Kai Britanijoje dar buvo daugiau lietuviškų 
chorų, tai Justo Černio iniciatyva buvo net jų šventė 
suorganizuota, kurios pagrindą sudarė kelių chorų 
įspūdingas koncertas. Šiaip Justas su choru yra 
lankęsis keliose vietose, duodamas ten koncertus, 
kuriuose reikšdavosi ir choras ir jo vadovas kaip 
solistas.

Buvo savo metu ir tokių gerų laikų, kai 
Justas bažnyčioje ar kuriame nors minėjime 
pasirodydavo su vyrų choru, kitais atvejais su 
moterų choru ar mišriu. Bet ilgainiui viskas ėmė 
siaurėti, mažėjo žmonių, ir bažnytinis choras tėra 
tik mišrusis, bet toksai yra ir kiekvieną sekmadienį 
ar kitokių švenčių proga sueina į bažnyčią kartu su 
Justu Černių ar Vincentu O’Brien.

Už visuomeninę ir meninę veiklą Justo 
niekas neatsiminė kaip nors svariau ir įspūdingiau 
atžymėti. Tiesa, 1993 m. sausio 17d. parapijos 
vadovybė paminėjo jo deimantinę sukaktį. 
S.Kasparas pasveikino ir suminėjo talentus ir 
darbus, choristai sudainavo “Ilgiausių metų”, 
M.Vikanienė papuošė jį laurų vainiku. Bet užtat už 
tą pasiaukojamą ilgų metų bažnytinę veiklą 
popiežius Jonas Paulius 1992 m. apdovanojo jį 
auksiniu medaliu “Pro Ecclesia et Pontifice”. Tais 

metais per Bernelių mišias prisegė jam šį medalį 
apaštališkasis pronuncijus Korėjai ir Mongolijai 
buvęs londoniškis arkiv. dr.Jonas Bulaitis.

Iš tikrųjų jo veikla buvo sudėtinga. Jau 
minėjome jį socialinio klubo darbuose. O jis gi 
buvo ir parapijos vadovybėje, ir Šv.Kazimiero 
klube, ir DBLS rytinio Londono skyriuje. Kai 1949 
m. buvo suorganizuotas Londono lietuvių meno 
sambūris, tai jo surengtuose vakaruose Justas 
dalyvaudavo su choru, o ir pats dažnai kur 
reikšdavosi savo stipriu maloniu baritonu kaip 
solistas. Sambūris statė vieną po kito draminius 
veikalus, ir Justas kai kuriuose jų vaidindavo.

Kai 1985 m. Marija Barėnienė pradėjo eiti į 
Šv.Kazimiero klubą su paruoštomis kultūrinėmis 
programomis, tai Justas Čemis buvo vienas 
pagrindinių talkininkų, kuris atlikdavo didžią dalį 
programų. Taip buvo paminėta vysk. A. Baranausko 
gimimo sukaktis, Lietuviška žiema, K.Barėno 80 
metų sukaktis, “Varpo” 100 metų sukaktis ir kt; jis 
deklamavo ir buvo vienas žymiųjų Londono 
lietuvių meno sambūrio Vaidilos ir kitokių 
kultūrinių renginių aktorius.

Paskutiniaisiais metais prikibo prie jo įkyri 
ir grėsminga liga. Kad ir jausdamas jos grėsmę, jis 
vis dar dirbo, šen ten dalyvavo visuomeninėje 
veikloje. Turbūt ta grėsmė ir pasiėmė Justą, tą 
talentingą, veiklų, mielą žmogų, kuris už ilgametę 
teigiamą veiklą yra nusipelnęs mūsų, lietuvių, 
pagarbą. Ir jam kaip tik būtų šimtaprocentiškai 
priklausęs Gedimino ordinas, kaip padėka ir 
pagarbos ženklas.

Mums, kurie jį pažinojome, ar kuriems ką 
nors kartu su juo teko dirbti, liko šviesūs 
atsiminimai. Žinoma, sunku net pagalvoti, kad 
nebėra jo, tokio visada gyvo ir judraus, vis su 
šypsena lūpose.

Palaidotas Šv.Patriko kapinėse.
K. B arenas

AUDRIUS BRŪZGA - AMBASADORIUS SUOMIJOJE

Daug kas atsimena Lietuvos ambasadoje Londone 
dirbusį patarėją Audrių Brūzgą. Jis - laiko 
negailėdavęs pareigūnas, kuris, žiūrėk, jau 
sveikinasi ir kalbasi su tautiečiais, jei tik būna koks 
suėjimas ar minėjimas. Ir prabūna su jais iki 
pabaigos.
Dabar savaitraštis “Veidas” rašo, kad prezidentas 
V.Adamkus suteikė jam nepaprasto pasiuntinio ir 
įgalioto ministro rangą, ir paskirtas jis 
ambasadoriumi Suomijoje.
Iki šio paskyrimo jis vadovavo užsienio reikalų 
ministerijos departamentui. Anksčiau yra dirbęs ne 
tik Londono, bet ir Lietuvos ambasadoje Izraelyje.

K. Baronas
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LONDONAS

Labai slaptai - arba niekam nesakyk....
Apie Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus ir jo žmonos vizitą 

25 - 28 d.d. Londone Centro valdyba nepranešė lietuviams.
Kaip man žinoma, nė vienas Anglijos išeivijos lietuvių 

nedalyvavo užkabinant ordinus Alkiui, Gasperienei ir Vilčinskui. 
Viskas buvo atlikta slaptai. Pranešdami apie prezidento vizitą 
nuslaptino ir buvusį ambasadorių Justą V.Paleckį, kuris lydėjo 
prezidentą V.Adamkų į Londoną. Jis net nepaminėtas, taip jau viskas 
slaptai buvo.

Kitą dieną “The Times” išspausdino trumpą žinutę apie 
prezidento vizitą ir kas buvo kalbėta apie Cemobilio tipo Ignalinos 
jėgainę, kuria, kaip mes žinome, yra susirūpinusi visa Europa.

Be kita ko, buvęs ambasadorius J.V.Paleckis prieš pat 
skrisdamas į Vilnių paskambino mums iš Heathrow aerodromo, 
pasisakydamas, kad jis lydėjo prezidentą, ir kad jo žmona p.Laima 
žadanti šį rudenį apsilankyti Londone.

Kalbant apie Gedimino ordinus, reikėtų pasakyti, kad Amerikos 
Lithuanian Mercy lift vadovus pagerbė Gedimino ordinais po 5 metų 
labdaros darbo. Mūsų Britų - Lietuvių fondas vaikams šelpti Lietuvoje, 
vadovaujamas Hildos Piščikienės, net po 12 metų niekieno nematomas. 
Ir Juozas Maslauskas, atidavęs nuo 1947 metų savo gyvenimą 
skautybės idealui, ir Pranas Dzidolikas, gimęs Škotijoje, buvusio 
garsiojo Šv.Cecilijos choro vadovas, kuris lietuvišką dainą, kaip 
trispalvę iškėlęs nešė visą savo gyvenimą. Tai tik tie trys pavyzdžiai 
žmonių, kurie savo teigiamu ilgų metų darbu dirbo ir dirba lietuviams ir 
Lietuvai, nešdami damų sugyvenimą, pagalbą, meilę ir džiaugsmą ir 
mūsų padėką.

M.Barėnienė

LEICESTERTS

Skyriaus Metinio suvažiavimo metu, kuris įvyko š.m. kovo 17 
d., buvo nutarta parašyti “Europos Lietuviui” trumpą apžvalgą apie 
Leicester’io skyriaus veiklą per praėjusius metus.

Senosios Leicester ’io sąskaitos - 1980 metų pradžioje buvo 
nuspręsta skyrių uždaryti ir to meto skyriaus pirmininkas visas skyriaus 
santaupas perdavė DBLS Valdybai. Skyriui vėl atsidarius, skyriaus 
nariai paprašė DBLS Valdybos grąžinti Šiuos pinigus “simboliniu 
atžvilgiu”. Praeitų metų Visuotiniame Metiniame Suvažiavime DBLS 
Valdyba patvirtino šį prašymą ir buvo grąžinta £100 suma.

Kalbinės istorijos archyvai — remiantis Loterijos pinigais, 
Leicester’io miesto savivaldybė, Leicester’io universitetas ir kitos darbo 
grupės bando įrašyti prisiminimus iš įvairių tautinių grupių, kurios ir 
sudaro Rytų Vidurio populiaciją (East Midlands). Buvo atsiųstas 
įrasinėtojas iŠ Leicester’io Universiteto su įvairiais klausimais. Šie 
įrašinėjimai bus naudojami moksliniams tikslams. Ir tai taip pat reiškia, 
jog šie prisiminimai bus saugomi ateinančioms kartoms.

Leicester 'io Universiteto 
disertacija — taip pat buvome 
paprašyti padėti vienai 
studentei, kuri rašė disertaciją 
apie lietuvių emigraciją į 
Didžiąją Britaniją 1880 - 1920 
metais. Mes padėjome jai ir 
didelis ačiū Romui Kinkai, 
kuris galėjo duoti ir istorinės 
informacijos. Pasirodo, kad jos 
prosenelis tuo metu emigravo iŠ 
Lietuvos ir vyko į Londoną, šis 
faktas jai ir buvo paspirtis 
bandyti sužinoti daugiau apie 
lietuvius ir jų praeitį. Taip pat 
galėjome perduoti Stratford 
restorano adresą, apie kurį jos 
tėvas turi gerus vaikystės 
prisiminimus ir gerą jo maistą. 
Darbo leidimas lietuviams — 
visi DBLS pirmininkai buvo 
prašomi kreiptis į savo rajono 
parlamento atstovus su 
prašymu dėl darbo leidimų 
atvykstantiems lietuviams 
(panašiai kaip ir Amerikos 
žalioji korta). Mūsų nuostabai, 
gavome atsakymą iš vietinio 
parlamento atstovo Lembit 
Opik, kuris irgi turi estų kraujo 
savyje ir gerai supranta mūsų 
situaciją. Laiške buvo rašoma, 
jog jis norėtų, kad Didžioji 
Britanija turėtų glaudžius ryšius 
su Baltijos šalimis. Ir 
principiniai sutiko, kad 
kvalifikuoti darbuotojai galėtų 
dirbti užsienio šalyse naudojant 
“žaliosios kortos” sistemą.
Pažymėjo, kad vis daugiau 
darbo leidimų lietuviams 
išduodama kiekvienais metais, 
pvz.: 1999- 101,

2000 - 124,
2001 -411.

Baigdamas palinkėjo sėkmės 
mūsų veikloje.

Edmundas Kvietkauska 
Leicester 'io skyriaus 

pirmininkas
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SKELBIMAS i

Kviečiame Į Sekminių Šventę
t

Jeigu norite pasiklausyti geros lietuviškos estradinės muzikos, o vėliau ir pašokti, 
praleisti savaitgalį su šeima ( bus žaidimų vaikams), atvykite su šeima ir draugais į 
Sodyboje ruošiamą

Sekminių Šventę
.B'

2002m. birželio 2d

Šventėje dainuos Lietuvoje gerai žinomas, populiarus, ilgus metus vadovavęs 
ansambliui “Nerija”, dainininkas

SIMONAS DONSKOVAS
Taip pat galėsite nusipirkti jo naujai įrašytą kasetę ir diską dainų, kurios skambės Jūsų 
namuose.

Norint apsistoti savaitgalį patariamas ankstyvas kambarių užsakymas Sodyboje.
Prašome skambinti Povilui Dobrovolskiui, Sodybos Vadybininkui, tel.: 01420 472810
Sekmadienio programa:

11.00 vai.
12.30-14.30 vai.

15.00-16.00 vai.
16.00-17.00 vai.
17.00-18.00 vai.
18.00-19.00 vai.
19.00- 24.00 vai.

Šv.Mišios
Pietūs
Vaikų žaidimai
Dainuoja Simonas Donskovas
Loterij a/V akarienė
Lietuviška diskoteka
Pertrauka
Diskoteka

Norėtume žinoti, kiek vaikų norės dalyvauti žaidimuose, todėl prašome vaikų tėvelius apie savo atžalų 
dalyvavimą pranešti Sodybos vadybininkui Povilui Dobrovolskiui.

MALONIAI LAUKIAME ATVYKSTANČIŲ
'Iv

Organizatoriai: DBLS Valdyba

t;.
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LONDONAS Ne mes siunčiame.....

Palauk, nevažiuok, mielas Jarai
Lietuvių Namų bendrovės pirmininkas “Europos Lietuvis” Nr.6 

paskelbė praeitų metų bendrovės apyskaitą.
Toje apyskaitoje ypač įsidėmėtinas šitoks jo pasisakymas: 

"Dabar visiškai aišku, kad Freeland Rd. Lietuvių namų pardavimas 
buvo didelė klaida ir tragedija mūsų bendruomenei”. Galima, žinoma, 
stebėtis, kad jis tik dabar pasidarė tokią išvadą. Daugeliui mūsų tai 
buvo aišku nuo tos dienos, kai tik paaiškėjo, kad tie namai parduoti. 
Tiesa sakant, pats Jaras Alkis anuomet iš tikro padėjo sudaryti sąlygas 
ateiti į valdybą norėjusiems parduoti tuos namus, nes pasitraukė iš 
kovos ir susidėjo su jais ir, žinoma, laikinai laimėjo pirmininko titulą, 
bet namų negelbėjo ir neišgelbėjo ir tik dabar ėmė gailėtis.

Duodant leidimą paskubom likviduoti tuos namus, DBLS - 
LNB valdyba padarė nepataisomą antivisuomeninę kvailystę, o gal net 
visuomeninį nusikaltimą, tuo pačiu smarkiai priartindama rūpestingų, 
bet dabar jau išmirusių lietuvių sukurtos bendrovės galą. Nuo tos dienos 
labai jaučiame, kad nebėra kur sueiti tautiečiams. Nuo tada mums taip 
pat darėsi aišku, kad valdyba, ypač pirmininkai, sudarė sąlygas 
likviduoti spaustuvę, paskui didžiausius pinigus lengva ranka kišo 
laikraščiui, nesirūpindama tvarkyti tų Ladbroke Gardens turėtų 
populiarių namų, tai atėjo galas anksčiau ilgus metus protingai leistam 
laikraščiui ir tuomet visiškai apleistiems namams.

Keikėsi tautiečiai dėl tų praradimų, bet netrukus bandyta 
kabintis už vilties, kad tie Freeland Rd. Namai palaipsniui padės 
atsigauti. Ir ten rinkdavosi tautiečiai įvairiomis progomis, ir svečių 
būdavo susilaukiama. Pardavus juos pasiteisinti dėl tos kvailystės net ir 
vaikams tinkanti pasaka buvo sukurta, kuri vertųsi parduoti namus. 
Taip, labai primityvi pasaka.

Baigdamas tą savo apyskaitą, pirmininkas Jaras Alkis 
atsisveikino, žadėdamas grįžti į Lietuvą. O mums, kurie liekame, būtų 
nemažas noras prašyti jį: būk geras, Jarai, dar truputį palauk, nevažiuok, 
kol ir Sodybą teks likviduoti. O taip turės atsitikti, nes viską kitą 
likvidavusi valdyba nepajėgs jos išlaikyti. Tiek ilgai pirmininkavai 
valdyboms, kurių nutarimais visi neigiami, skaudūs veiksmai buvo 
atlikti, tai palauk, Jarai, nevažiuok, palauk neišvengiamo paskutinio. 
Valdei, valdei, ir še, nebėr, baigta. Tada ramia širdimi galėsi išvažiuoti, 
žinodamas, kad pirmininkų jau nereikės.

Tiesa, Jaras Alkis yra sakęs, kad dabar Sodyboje įrengtas 
jaunavedžių kambarys su plačia lova ir baldakimu virš jos. Jaunavedžiai 
turės dėl tų būdingų įrengimų brangiau mokėti. Kadangi tų jaunavedžių 
nebus iš kur paimti, tai ten galės jaunavedžiauti bet kas, jei tik gerai 
mokės. Bus geras biznis, kaip pats sakai. Tačiau sunku tikėti, kad tas 
kambarys išgelbės bendrovę nuo bankroto. Greičiau gal tik leis 
pasityčioti. Žinoma, kad šviesią ateitį galėtų užtikrinti, jei ten visi 
kambariai turėtų plačias lovas su baldakimais. O taip, žinoma, negalės 
būti, nes valdžia neleis, jeigu vadovams lietuviška sąžinė ir galėtų 
tokias nuolaidas sau daryti.

J. Alkis toje apyskaitoje dar liudija, kad sudaryta nemaža darbo 
grupė. Darbo? Kokio darbo? Ogi nupirkti Londone lietuviams 
visuomeninius namus. Nebūkite juokingi. Už ką gi jie nupirks, ar iš 
savo kišenės? Banke, atrodo, nebe kas tėra, ir tų ten likusių reikės 
Sodybos lietuviškam gyvenimui dar pratęsti. Tai nevarginkite tos darbo 
grupės beprasmiuose posėdžiuose.

K.Barėnas

Kai kurie Britanijos lietuviai 
gauna paštu jiems iš Londono 
(pašto antspaudas) atsiunčiamą 
atspausdintą mano straipsnį 
C£Nepabaigiami vaidai 
susmukdė Britanijos lietuvius”, 
kuris 1999 m. buvo 
atspausdintas “Dirvoje” /JAV/, 
ir “Lietuvos ryte” /Lietuva/ 
apie V.Gasperienę. 
Siuntėjas nepažymi nei savo 
pavardės, nei adreso, tai kai kas 
gavusiųjų gali pagalvoti, kad 
siunčiame mes.
Tačiau nei Marija, nei aš nieko 
bendro neturime su šiuo 
siuntinėjimu.

K. Barėnas

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Baltų Tarybos ruošiamos 
pamaldos

Baisiojo Birželio Trėmimų 
paminėjimui

sekmadienį, birželio 16d., 
18,30 vai.

St James’s Bažnyčioje, 
Piccadilly, Londone.

Visus prašome dalyvauti ir 
prisiminti visus praradusius 
gyvybę ar nukentėjusius rusų ir 
nacių okupacijos laikais.

Aleksas Vilčinską
Baltų Tarybos Sekretorių
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Kronika
Aukos spaudai:
B.Puodžiūnienė
B. Butrimas

£10.00
£10.00

HAMPSHIRE SKYRIUS

Sekantis skyriaus susirinkimas 
įvyks sąskrydžio Sodyboje metu

Birželio 2d. po pietų 

sekmadienį
Tikslus laikas priklausys nuo są
skrydžio programos. Bus disku
tuojami visuotinio DBLS suvažia
vimo nutarimai ir skyriaus reika
lai.

A/gis Klimas 
Skyriaus pirmininkas

SKAUTŲ STOVYKLA
VYKS

SODYBOJE

LIEPOS 27 - RUGPJŪČIO 3 
DIENOMIS

Išsamesnė informacija teikia
ma:
Vincent O ’Brien, Šv.Kazimiero 
Bažnyčia, Londonas.

PATAISYMAS

“Europos Lietuvio” Nr.6 1 pusla
pis turėjo prasidėti paragrafu 
“Tradiciniai pristatau Jums DBLS 
metų apžvalgą, su kuria prašome 
susipažinti prieš DBLS visuotinį 

suvažiavimą, kuris įvyks Sodybo
je gegužės 4 ir 5 d.d. Metų bėgyje 
veiklos apžvalga buvo pristatyta 
spaudoje, DBLS Tarybos suva
žiavime Wolverhamptone spalio 
mėnesyje ir Pasaulio Lietuvio 
Bendruomenėje.

“Europos Lietuvio” Nr.6, 3 pus
lapio papildymas “Tai ilgametis 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir dabartinis Lietuvių 
Namų bendrovės pirmininkas, 
kuris žada greit mus palikti ir iš
vykti nuolatiniam gyvenimui į 
Lietuvą, Jaras Alkis, dabartinė 
DBLS centro valdybos pirminin
kė, ilgametė kultūrinių ir jaunimo 
reikalų vadovė ir dabartinė “Ly
nes” žiniasklaidos redaktorė Vida 
Gasperienė ir Didžiosios Britani
jos lietuvių visuomenės veikėjas, 
atstovaujantis lietuvius Baltų ta
ryboje Aleksas Vilčinskas.

Redakcija atsiprašo už šią spaus
dinimo klaidą.

Redakcija

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
AUKOS

N.Butkus, Vilnius
R.irV. Drungilas, Londonas
I.Valaitienė, Londonas
K.ir S.Baubliai, Londonas
A.A. Justino Černiaus atminimui
V.ir M.Žemaičiai, Derby
A. A. Felikso Ramonio atminimui 

20
B. ir G.Zinkai, Derby
A.A. E.Vaikevičienės atminimui

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas. Aukas prašome siųsti: British - Lithua- £ 
nian Children Fund, 21 The Oval, Hackney Road, London, E2 9DT. £
Tel: 020 8579 4657 £

Fondo Sekretorė Z

£ 10

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptvcrij onas. fr ecserve. co, uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.

■v
Nottin^hame - Zidinvie
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, 12.30 vai.

£2,000 ?
£100 £

£ 50 £
£ 30 į*

• •

£ 20 £
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