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5v. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga 

mielus skaitytojus
sveikina

“Europos Lietuvis” 
redakcija linkėdama-

Te rūpesčiai, kaip rūkas išsisklaido 
Ir būna širdyje ramu, ramu...

Te nepabėga šypsena nuo veido 
Ir neišeina džiaugsmas iš namų...

Sveikatos, stiprybės, dvasios ramybės 
Tepadeda Jums Dievas

Urna Svalkienė
HHnHnnnKrinnnnnnnnnnnnnnnnnHnnnnnnHHHnrinnnnHKnHnrinHnnnn

Į DBLS Pirmininkės V. Gasperienės laišką, kuriame ji sveikino Lietuvos Ambasadą su Lietuvai, ga
vus kvietimą įsijungti į NA TO gretas, gautas atsakymas - padėka:

Man buvo labai malonu iš Jūsų gauti Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos sveikinimus, 
Lietuvai sulaukus kvietimo įsijungti į NATO gretas.
Esame bendruomenė, kurios nariai, nors gyvendami įvairiose valstybėse, visi kartu žengiame lemtin
gus, istorinius žingsnius. Visa tauta atėjo į Vasario 16-ąją, į Kovo 11-ąją. Visa tauta žengia į XXI 
amžių, integruodamasi į Europos ir euroatlantinę šeimą.

Dėkoju visiems Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės nariams už indelį į pažangias Lie
tuvos permainas. Dėkoju už veiklų dėmesį savo tautai, valstybei. Tikiu, kad Jus savo darbais ir toliau 
prisidėsit kuriant Lietuvos ateitį.

Linkiu Jums prasmingų. Lietuvai darbų bei malonaus buvimo kartu.

Pagarbiai
Aurimas Taurantas 

Ambasadorius 
Lietuvos Respublikos Ambasada Jungtinėje Karalystėje
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i KRIKSCIONISKOS MUZIKOS VAKARAS- 
KONCERTAS

2002 M. LAPKRIČIO 17D.
LONDONO ŠV KAZIMIERO BAŽNYČIA

Šlovinkite VIEŠPATĮ jo šventovėje, 
šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje!
Šlovinkite jį ragų gaudesiu, 
šlovinkite jį arfa ir lyra!
Visi kas gyva tešlovina Viešpatį! (Ps.150. 1,3,6)

Tokiais žodžiais Saulius Budinas pradėjo 
krikščioniškos muzikos vakarą-koncertą.

Tą vakarą lietuvių katalikų bažnyčia vos 
talpino visus susirinkusius pasiklausyti koncerto. Net 
nežinau ar tai galima pavadinti koncertu. Gal labiau 
tiktu - kūrybos vakaras, ar - susikaupimo vakaras, o 
gal - DIEVO šlovinimas, ..? Tačiau nesvarbu kaip 
pavadinsime, svarbiausia kad tai buvo tikrai nuostabu. 
Čia skambėjo ne bažnytinė ir ne pop muzika. Tai 
buvo trijų atlikėjų: Angelės Joknytės, Ritos 
Povilaitienės ir Inesos Lapkauskienės žodžiai ir 
muzika, išplaukę iš pačių atlikėjų širdžių. Kiekvienas 
žodis išgyventas ir pripildytas kūrėjos dvasios. Tai 
buvo DIEVO malonės įsiveržimas į žmogaus 
gyvenimą, į trijų, mūsų jau pažįstamų atlikėjų 
gyvenimą. Tai DIEVO malonė pažadino jų talentus ir 
paskatino jas, žinia apie mylintį ir šiandien, dabar 
veikiantį DIEVĄ, pasidalinti su kitais. Angelė, Rita 
ir įneša pakvietė visus įsiklausyti, sustoti, permąstyti 
savo gyvenimą, pakvietė įsijungti į maldą ir 
garbinimą, į bendruomeninį šlovinimą. Tiesiog 
pabūti pačiam su savimi, su DIEVU, visiems kartu, 
“pasėdėti širdim susiglaudus”.

Pritariant gitaroms ir klavišiniams, giesmės ir 
dainos, sklindančios iš atlikėjų lūpų, buvo artimos 
mūsų ieškojimams. Kai kurie kūriniai vertė 
susimąstyti, įsiklausyti į save, kai kurie skatino 
džiaugtis ir šlovinti VIEŠPATĮ DIEVĄ.

Kaip skirtingos trys atlikėjos, taip skirtinga ir 
jų kūryba. Tačiau kiekvienas iš klausytojų, manau, 
atrado kažką reikalingo, suprantamo, artimo sau. Ir 
visai nesvarbu, kad atlikėjos buvo skirtingų bažnyčių: 
lietuvių katalikų ir lietuvių krikščionių, (galbūt 
klausytojų tarpe buvo ir nepriklausančių • jokiai 
bažnyčiai), svarbiausia - kad mus jungė kažkas 
bendro: DIEVO ieškojimas, DIEVO šlovinimas,...

Kaip paprastai, antraeilių vaidmenų atlikėjai 
lieka nuošaly, taip ir aš, prisiminiau, kad nepaminėjau 
Tomo Povilaičio ir Tomo Lapkausko, kurie visą 
vakarą talkino pagrindinėms atlikėjoms, muzikos 
instrumentais ir dainavimu. Manau, kad ir Ritos ir 
Inesos kūrybai jie padarė nemaža įtaką. Juk žmonės 

kartu eidami per gyvenimą, kartu išgyvena ir 
ieškojimus, skatina, palaiko vienas kitą.

Džiaugiuosi (daugelio klausytojų vardu), kad 
mes turėjome galimybę turiningai praleisti vakarą, 
pamiršti kasdienius žemiškus rūpesčius ir pamąstyti 
apie tai kas amžina...

Ligita Urnikienė

KŪČIOS,
KŪČIOS^

KŪČIOS,

Kūčių vakarą Vakarinės žvaigždės kviečiami 
lietuviai jau daug šimtmečių pagarbiai eina prie balto 
Kūčių stalo.

Kūčių diena - pati gražiausia lietuvių tautos 
dvasinio susitelkimo diena - žmonės grįžta mintimis į 
tai, kas jau nuveikta, ir su viltimi bei tikėjimu žvelgia 
į ateinantį Išganytoją, į busimuosius metus. Ji 
atspindi tautos dorovės principus, gėrio ir grožio 
siekimą. Kūčių diena - tai tautinė Padėkos diena, 
žmonių ir tautos vidinio ryšio diena, dvasios 
stiprinimo diena.

Lietuvoje Kūčioms tenka išskirtinė vieta. 
Reta kuri tauta taip iškilmingai Kalėdų šventvakarius 
namų židinyje pažymi. Kūčios žinomos palyginti 
neplaČiame geografiniame areale — be Lietuvos, dar 
kaimyninėse šalyse. Kitur tenkinamasi Piemenėlių 
mišiomis ir imituota Prakartėle namuose.

Lietuviškuosiuose Kūčių papročiuose 
susipynusios tūkstantmetės lietuvių tautos dvasinio 
gyvenimo vertybės, įvairių epochų papročiai. 
Pirmame, vienijančiame plane - kūdikėlio Jėzaus 
gimimas. Jis beveik neatskiriamai siejasi su 
Paskutinės vakarienės ir pirmųjų krikščionių slaptųjų 
vakarienių “agapių” epizodais. Įsipina ir Adomo su 
Ieva simbolika - gruodžio 24 - oji - jų vardo diena. 
Pagal turimus duomenis dar nepakanka šios svarbios 
mūsų tautos šventės visumai nušviesti. Tuo labiau, 
kad dėl šventės uždarumo jos elementai įvairuoja ir 
labai nedideliuose arealuose. Vien tik Kūčių 
paplotėlis dabartiniais duomenimis turi keliolika 
pavadinimų.

Ypatingas vaidmuo Kūčių vakarą tenka stalui. 
Stalas - šeimos jungtis. Prie jo dalinamasi duonos 
rieke, sutariamos ir atšvenčiamos vestuvės, 
apdainuojamas naujagimis ir apgiedama išleidžiant į 
paskutinę kelionę. Jis rymote nurymotas, ašaromis 
laistytas, džiaugsmais glostytas. Prie jo vieną kartą 
per metus renkasi visa giminė.
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2002 m. Kalėdos

Mieli Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
šeimos nariai,
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir 
broliai:

Tikiu - išauš graži diena,
Tegu nebus ji pasaka be galo 
įkūnyta svajonė realybėj 
Ir iškilminga muzika vargonų. 
Saulėtu veidu, atvira,
Ateis ramiai, kasdieniškai prie stalo,- 
Darbais bešviečianti, didybe...
Mums reikalinga ir tikra, kaip duona. 
Aukštų idėjų ir aukų verta.

(Janina Survilaitė- 
Vaitkevičienė)

Trisdešimties šešerių Kraštų Lietuvių 
Bendruomenėse renkamės prie Kūčių stalo. 
Skambant varpams, mintyse lankom 
artimuosius, maldose minim Lietuvą. 
Švenčiam Kalėdas !

Rūpestis ir lūkestis dažnai mus gaubia, 
susimasčius apie tautos nueitą kelią, šių dienų 
sumaištį ir neatspėjamą ateitį. Gyvenimas 
kiekvienam skiria laiko ir erdvės. Mūsų valia 
pasirūpinti, kuo ir kaip juos geriau užpildyti.

Sutikdami Naujuosius 2003 metus, 
linkime visiems taikos ir ramybės, 
laimės ir džiaugsmo! Tikime, kad ateis 
pilnos gerumo ir tiesos dienos!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

Vytautas Kamantas Matas Stanevičius
Regina Kučienė Milda Lenkauskienė 
Bronius Makauskas
Edis Putrimas Algis Rugienius Marytė 
Šmitienė
Gabrielius Žemkalnis Laima Žliobienė

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos narius 

ir Lietuvių Namų bendrovės 
akcininkus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina, linkėdama geros nuotaikos ir 

vilties naujuose metuose

DBLS ir LNB direktorių valdybos

nnnnnnnHnnnnHnrxnHnnnnrxxi
LSS Europos Rajono vadija 

sesės ir broliai 
dėkoja 

rėmėjams ir aukotojams 
už nepailstamą paramą 

ir sveikina
Sv.Kalėdų ir Naujų Metų proga, 

linkėdama visiems džiugių šventės 
akimirkų ir stiprios sveikatos.

Trečioji Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė 
Lietuvoje 2003 birželio 30d. — liepos 6d.

Pradės darbą vienuoliktasis Pasaulio 
Lietuvių bendruomenių Seimą 2003m. — 

liepos 17d. Lietuvoje.

0^0*10^

Vienuoliktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas Lietuvoje, Lenkijoje ( Punske) 

Vokietijoje 2003 m. birželio 12 - 27 
dienomis

Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus 
renginius galima rasti elektroniniuose 
puslapiuose:
http://www.lfcc.lt/ds/principai.html
http://www.kongresas.com
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’ PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 2000-2003 metų kadencijos X-ojo 
Seimo Nariams:

Kraštų Lietuvių Bendruomenių rinktiems atstovams 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos nariams 
Kraštų Lietuvių Bendruomenių valdybų pirmininkams 
Garbės Teismo ir Kontrolės Komisijos pirmininkams 
Kraštų Lietuvių Jaunimo Sąjungų valdybų pirmininkams 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Talkininkams
Lietuvių Fondo Tarybos bei Valdybos Pirmininkams ir Tarybos nariams 
Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamento prie Lietuvos Vyriausybės 
Generaliniam Direktoriui,Spaudai ir radijui.
Didž. Gerb.
L Baigiasi 2002 metai, ateina Kalėdų šventės, prasidės Nauji 2003 Metai. 
Dėkojame Jums už Jūsų darbus lietuvybės išlaikymui ir Lietuvių Chartos 
įgyvendinimui plačiuose pasaulio kraštuose. Siunčiame Jums visiems 
geriausius švenčių sveikinimus ir naujų metų linkėjimus!

2. 2003 metais Lietuvoje vyks daug svarbių renginių: birželio 28-29 
dienomis Sporto žaidynių finalai, birželio 30- liepos 6 dienomis III-ioji 
Pasaulio Lietuvių Dainų šventė ir Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750-asis jubiliejus, liepos 7- 11 dienomis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės XI-sis Seimas, liepos 12 d. prasidės XI-sis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Kviečiame dalyvauti.

3. Siunčiame Jums XI-ojo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
(2003-2006 metų ) atstovų lentelę, sudarytą pagal PLB Konstituciją. 
Prašome visas kraštų Lietuvių Bendruomenes , kurios turi išrinkti atstovus, 
pravesti demokratiškus ir visuotinius atstovų rinkimus savo kraštuose ir 
atstovų vardus, pavardes, adresus, telefonus, faksus, ir elektroninio 
pašto adresus pranešti:
PLB Atstovybei Lietuvoje, LR Seimo III rūmai 215 kambarys, 

Gedimino pr. 53, 2002 Vilnius, Lietuva-Lithuania, tel. 370-52-396 156, 
faksas 370-52-396-264 e-pastas: plbav@lrs.lt
Mažesnes kraštų Lietuvių Bendruomenes atstovaus tik jų rinkti kraštų LB 
ir LJS valdybų pirmininkai.

4. PLB istorijos knygos rankraštis jau baigiamas ruošti spaudai ir 
knyga (apie 500 puslapių su daugeliu nuotraukų) pasirodys prieš XI PLB 
Seimą. Redaktorė dr. Vitalija Stravinskienė ir PLB Valdyba dėkojame 
visiems, kurie parūpino straipsnius, atsiuntė nuotraukas, pateikė savo 
pastabas ar papildymus knygai.
Kviečiame visus PLB Seimo narius ir kraštų Lietuvių Bendruomenes bei 
Lietuvių Jaunimo Sąjungas tapti knygos rėmėjais ar mecenatais, kurių 
vardai ir pavardės bus įrašytos knygoje. Prašome aukas ir paramą PLB 
istorijos knygai siųsti iki 2003 m. kovo 31 d:
PLB Fondas, 1107 Pinewood Drive NW, Grand Rapids MI 49544 USA

PLB Valdybos vardu,
Jūsų, Vytautas Kamantas

PLB Valdybos pirmininkas

Laimės —didelės kaip 
gyvenimas, 

šviesios kaip saulė, 
skaidrios kaip rasa...

su
Sv. Kalėdom ir 
Ateinančiais 

Naujais Metais 
sveikina

Didžiosios Britanijos
Lietuvių Sąjungos 

Ir
Lietuvių Namų Bendrovės 

Suvažiavimas
Vyks

2003m. gegužės 10 ir 11 
dienomis

Sodyboje
Picketts Hill, Near Bordon, 

Hampshire
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Sąjunga ar bendruomenė
Lietuviškos išeivijos pasaulis 

nepriklausomybės praradimo ir vėl atgavimo 
laikotarpiu stipriai išsiplėtė ne vien tik Didžiojoje 
Britanijoje, bet Europoje ir už Atlanto vandenyno. 
Žodis ,bendruomenė4 tapo populiarus ten, kur tik 
randasi lietuvių, susijungusių į bendrą veiklą. 
Žodynas aiškina bendruomenę kaip: „gamybiniais 
ir kitais santykiais susijęs gyvenimas; kolektyvas44.

Šiuo metu Europoje yra virš 26 lietuviškos 
bendruomenės, kurios visos vadinasi 
„Bendruomenės44. Mes tik vieni Britanijoje likome, 
kaip „Sąjunga44. Cituoju Vytauto Kamanto PLB 
pirmininko žodžius (žiur. Pasaulio Lietuvis 
Nr. 10/93, spalio numeryje):,, Visas bendruomenes 
jungia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kurios 
tikslas yra įgyvendinti Lietuvių Chartą, jungti visus 
lietuvius, gyvenančius už Lietuvos Respublikos 
ribų, į vieningą Pasaulio Lietuvių bendruomenę, 
kad visi solidariai išlaikytų, ugdytų ir stiprintų gyvą 
lietuvybę per kraštų bendruomenes, organizacijas, 
parapijas, mokyklas, klubus, saviveiklos vienetus, 
spaudą, radiją ir šeimas, palaikydami nuolatinius 
ryšius su Lietuva ir jos žmonėmis.44

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
gimė 1947m., prieš įsteigiant Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę44, todėl ir jos pasirinktas vardas yra 
kitoks. Jos tuometiniai įstatai ir tikslai: sujungti 
visus D. Britanijoje gyvenančius lietuvius ir 
bendromis jėgomis rūpintis savo narių tautiniais, 
kultūriniais, moraliniais, socialiniais ir 
ekonominiais reikalais. {Ištrauka iš 1950 m. 
priimtų [statų).

Žodynas aiškina Sąjungą kaip: „asmenų, 
grupių, klasių susijungimas, susivienijimas 
bendram tikslui44.

Kiek vėliau, 1969m. įstatai buvo pakeisti 
priimant Pasaulio Lietuvių Chartą.

Prisitaikant prie šio krašto Companies 
Act.s DBLS įstatai buvo išversti į anglų kalbą, 
1980m. DBLS tapo „The Lithuanian Association in 
Great Britain44 ir iki šiol šie įstatai yra pripažįstami 
kaip šiame krašte teisiniai įstatai, v

Žodis ,Sąjunga4 kai kurių nuomone reikštų 
uždarą ratelį ir norinčius įsijungti naujuosius 
ateivius lyg baido, neva tai būtų uždara 
organizacija, skirta tik seniesiems ateiviams. Ar 
nebūtų verta sumoderninti ir perkrikštyti Sąjunga, 
pavadinant ją, kaip ir kituose pasaulio kraštuose 
„Bendruomene44. Oficialiai ji vadintųsi „Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruomenė44. Anglu kalboje 
pavadinimas nepasikeistų.

Suprantu, kad kai kurie senesnės kartos 
nariai, prisimindami praeities laikus, nelabai norėtų 
pakeisti šį daug metų vartotą vardą, bet kaip visur 

reikia žengti pirmyn ir, pasimokius iš praeities, 
nebijoti ateities.

Siūlau šį pasiūlymą gerai apsvarstyti.
Būtų įdomu žinoti Jūsų nuomones šiuo reikalu.

Vida Gasperienė
DBLS pirmininkė

Ieškome....
Gerb. “Europos Lietuvio" skaitytojai

Rašome Jums laišką, vildamiesi, galbūt Jūs 
pažinojote mano mamos Kindurytės Eleonoros vyrą 
ir mano tėtį, Adomą Petrauską, kuris Sovietų 
okupacijos metais emigravo į Angliją.

Man dabar 60 metų, mano tėčiui šiuo metu 
turėtų būti maždaug 100 metų. Mano tėtis, Adomas 
Petrauskas, gimęs Gruzdžiuose, vėliau gyveno 
Papilėje, vedė mano mamą Pabiržėje, Ignalinos raj. 
Lietuvą okupavus sovietams ir esant man visai 
mažam, emigravo į Angliją. Man su mama tuo 
metu nepavyko išvykti, o vėliau tai jau tapo 
neįmanoma. Kurį laiką mama susirašinėjo su tėčiu ( 
maždaug nuo 1958 m. Iki 1960 m.), gaudavo 
siuntinių, vėliau Sovietų valdžia ėmė mus 
persekioti, o tėčiui išsiuntė sufabrikuotą laišką, kad 
nebenorime susirašinėti ir ryšys nutrūko.

Mama atsimena, kad laiškai ateidavo iš 
Birmingham, adrese lyg ir būdavo Stratford-upon- 
Avon miestas. Mano tėtis laiškuose rašė, kad dirbo 
Birminghame fabrike, taip pat bendravo su lietuvių 
bendruomene ir su kunigu lietuviu, kurio pavardės, 
deja, taip pat neprisimename.

Galbūt Jums teko bendrauti su mano tėčiu, 
jei taip, tuomet mus domintų visa įmanoma 
informacija apie tėčio — Adomo Petrausko 
gyvenimą nuo septintojo dešimtmečio pradžios. 
Galbūt pažįstate ką nors iš Lietuvių bendruomenės, 
šiuo metu gyvenančios Birminghame,kas galėtų 
mums padėti. Taip pat norėtume atrasti jo kapą. 
Iš anksto dėkoju, laukiame atsakymo.

Rašykite adresu:
Vytautas Kindurys
Žirgo 1 -34
2040 Vilnius
Lietuva

Pagarbiai,
Vytautas Kindurys
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Dėl antikomunistinės propagandos 
persekiojimo

Taip pavadintą ir buvusių politinių kalinių 
ir disidentų A.Bendinsko, A.Žilinsko, V.Petkaus, 
K.Radziukino, S.Stungurio,V.Skuodžio ir kitų 
pasirašytą ir prezidento V.Adamkaus, Seimo 
pirmininko A.Paulausko, Ministro pirmininko 
A.Brazausko ir Aukščiausiojo teismo pirmininko 
V.Greičiaus dėmesinį skirtą pareiškimą išspausdino 
žurnalas “Gairės”.

Pareiškime primenama, kad okupacija 
paliko skaudžius pėdsakus žmonių sąmonėje, ir 
reikia ieškoti būdų, kaip pašalinti tą neigiamą 
palikimą. Visas reikalas sukosi apie “Gairių” 
leidyklos išleistą poezijos rinkinį “Grūto parko 
lyrika”, kuriame išspausdinti 133 Lietuvos poetų 
eilėraščiai atspindintys 1940 - 1999 metų 
komunistinių ideologiją it jos propagavimą. 
Visuomenė buvo susidomėjusi juo, ir tai buvę ypač 
aktualu jaunimui, kuris mažai tepažino realųjį 
komunizmą, jo vykdymą, dvasinį žmonių dvasios 
žalojimą. Rinkinys davęs medžiagos tam reiškiniui 
pažinti.

Rinkinio pasirodymu buvusi patenkinta 
inteligentija. Net dalis poetų, kurių eilėraščiai į tą 
knygą pateko nereiškė jokio protesto. Tačiau dalis 
kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, kad nutartų 
leidinį konfiskuoti ir kad leidėjai sumokėtų jiems 
honorarą už leidinyje išspausdintus jų eilėraščius, 
už jų garbės ir orumo įžeidimą. Kodėl honoraro, tai, 
kaip pareiškimo autoriai sako, jie iš okupantų jau 
gavo jį kelis kartus (J.Juškaitis, J.Jakštas, 
R.Sadauskas, S.Zlibinas ir kiti).

Byla truko kelis mėnesius, o šių metų kovo 
13 d. teisėjai nutarė, kad neparduoti knygos 
egzemplioriai konfiskuojami ir leidykla privalo 
ieškovams išmokėti kompensaciją po 1,82 litus už 
okupacinių šedevrų eilutę.
Tai pareiškimo autoriai ir rašo:

Tokia teismo nutartis mus tiesiog 
apstulbino. Okupantų pataikūnai ar talkininkai, 
užuot atsiprašę tautos, už jos teisių ir jausmų 
falsifikavimą, išdrįsta ne tik reikalauti dar 
papildomo atlyginimo, kuris jiems dosniai buvo 
išmokėtas okupantų, bet drįsta kreiptis į 
nepriklausomos Lietuvos teismą ir reikalauti 
kompensacijos už koloboracinio elgesio 
“įžeidimą”. Ką reikia galvoti tiems, kurie už 
pogrindžio patriotinę poeziją, už jos kūrimą ar 
platinimą buvo okupacinių teismų nuteisti ir 
kalinami ilgus metus imperijos gulaguose ar 
kalėjimuose? Ar netolimoje ateityje mes nebūsime 
vėl teisiami už tai, kad kovojome už tautos laisvę ir 
siekėme Lietuvai nepriklausomybės? Juk dabarties 
gyvenimas nelengvas, ir būtų nesunku mus 
apkaltinti dėl nepriklausomybės nesėkmių, nors 

mes naujosios Lietuvos nevaldome ir atsakomybės 
užjos klystkelius negalime prisiimti. Nejaugi mūsų 
kova buvo beprasmiška ir nereikalinga, jei jau 
viešai skelbiama, kad jokių koloborantų Lietuvoje 
nebuvo? Tai kas skundė ir vežė Lietuvos žmones į 
Sibirą, kas juos kankino ir teisė, kur dingo dešimtys 
tūkstančių informatorių ir provokatorių?

Pareiškimo autoriai ir prašo tuos 
vadovaujančius lietuvius “imtis priemonių, kad 
absurdiški teismų sprendimai būtų panaikinti ir 
kategoriškai paskelbta, jog komunistinis valdymas 
buvo nusikalstamas, jis nusinešė milijonus žmonių 
gyvybių ir jo demaskavimas neturi būti varžomas”.

(K. G.)

Pirmoji premija lietuvei dailininkei

Springfildo (Ilinojaus valstija) meno galerijoje 
surengtoje Amerikos dailininkų apžvalginėje 
religinio ir letarginio meno parodoje, kaip 
“Draugas” rašo, pirmąją premiją gavo lietuvė 
dailininkė Ada Sutkuvienė už kūrinį “Auka prie 
Baltijos jūros”. Tai esąs pluošto — minkštos 
skulptūros - bareljefo darbas. Dailininkė sakė, kad 
kūrinio tema - ją giliai paveikė Pabaltijo pavergtų 
tautų ryžtas išsilaisvinti, dažnai paaukojant net 
save. Tai Sausio 13-osios įvykiai prie televizijos 
bokšto Vilniuje. Darbą ji dedikavo 14 —ai žuvusiųjų 
tą naktį , tačiau platesne prasme tai apima visus 
žuvusius ilgos sovietinės okupacijos laikotarpiu.

(K. G.)

Pranas Rimeikis — Culpepperio meras

Gimė jis 1952 m. pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje, paskui su tėvais apsigyveno Čikagoje, 
dar tik septyniolikmetis pašauktas į kariuomenę, iš 
kurios išėjo, kai baigėsi Vietnamo karas. Ilinojaus 
universitete studijavo inžinerija, svajojo įsigyti 
magistro laipsnį, bet metė studijas ir įstojo į 
specialias JAV pajėgas — “žaliąsias beretes”, su 
jomis jau teko dalyvauti Vidurio Amerikoje, 
Afrikoje, Rytų ir Vidurio Europoje.

Jam patiko kariuomenės tvarka, ir tą savo 
patyrimą jis žada pritaikyti civiliniame gyvenime, 
nes buvo išrinktas Virginijos valstijos 10,000 
gyventojų turinčio Culpepper miestelio meru, po 
įtemptos kovos laimėjęs rinkimus prieš buvusį 
ilgametį merą.

Jis esąs vienintelis lietuvis toje vietovėje, ir 
jam nė į galvą neatėjo mintis, kad gal reikėtų 
susitrumpinti ar pakeisti savo pavardę.

■ (KG.)
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“Maskva — tu mums ne sostinė... ”

Maskvoje nesenai buvo įsteigtas Pasaulinis 
rusakalbių žydų kongresas. Ta proga savaitraštis 
“Veidas” išspausdino pasikalbėjimą su Lietuvos 
žydų bendruomenės tarybos nariu Vitalijumi 
Karakorskiu. Į tą suvažiavimą buvo delegatas iš 
Estijos žydų bendruomenės atstovas, kuris buvo 
įgaliotas atstovauti, dalyvauti ir kalbėti taip pat 
Lietuvos žydų ir Lietuvos religinės žydų 
bendruomenės vardu, bet tik kaip stebėtojas. Tas 
suvažiavimas buvęs ne “rusakalbių žydų” , bet 
“Rusijos žydų” ir tam Estijos ir Lietuvos žydams 
atstovaujančiam asmeniui net buvo bandyta neleisti 
paskaityti savo pranešimo.

O kodėl Lietuvos ir Estijos žydai atsiribojo 
nuo to kongreso? Tai Karakorskis dėl to štai ką 
pasakė:

“Šio kongreso įsteigimas akivaizdus 
Maskvos bandymas kontroliuoti žydų 
bendruomenes, esančias buvusiose sovietinėse 
respublikose, taip pat ir Baltijos valstybėse.

“Kai aš pirmą kartą prieš 12 metų 
atvažiavau iš Baltarusijos į Lietuvą, žydų vaikai čia 
dainavo: “Maskva — tu mums ne sostinė, žydas 
laisvas kaip paukštis”.

“Lietuvos žydams, litvakams Maskva — ne 
autoritetas. Taip, mes kalbame rusiškai, tačiau taip 
tiesiog išėjo. Savo pareiškime kongresui mes 
nurodėme, kad kalba, netgi tokia didi kaip rusų, 
negali būtin priežastis žydams susivienyti. Mes 
nelaikome savęs Rusijos žydais — litvakai rėmė 
Lietuvos nepriklausomybę 1918 ir 1990— 1991 
metais.

Litvakai prieš metus surengė savo 
kongresą, kuris sulaukė didelio atgarsio ir 
sėkmingai plėtojo savo veiklą. Kaip mes galime 
būti vienu metu ir litvakai ir rusai?”.

(k. b.)

■ h n n n n n n h n n n n n n k n k k n n n n n

AIDS apsikrėtusiųjų vis daugėja 
Alytaus kolonijoje

Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje dar padaugėjo AIDS viruso užsikrėtusių 
38 asmenimis.
Vasaros pradžioje tokių buvo 207, o dabar jau 245. 
Kai tas padidėjimas paaiškėjo, kolonijoje padidėjo 
psichologinė įtampa ir nerimas.

(k. b.)

“Danutės pyragams" nepaprastai 
sekasi

“Veide” apie tuos pyragus rašo Giedrė 
Putelytė.

Algimantas Jablonskis maitinimo verslą ’ 
pradėjo atidarydamas Kaune restoraną “Kuba”. 
Vėliau tokį restoraną atidarė ir Vilniuje. O kai 
panorėjo pasigaminti ir saldumynų, tai visuomenės 
sveikatos centras neleido: restorano virtuvėje 
negalima. Na, jei negalima, tai jis išsinuomojo 
gastronome konditerijos cechą, penkis kartus 
didesnį negu jam reikia. Tai iniciatyvos 
netrūkstantis A.Jablonskis nusistatė dar surizikuoti 
ir bandyti kepti pyragą. Motina vis seka Algimanto 
žingsnius, ir jis dienos darbo rimtai nepradeda, kol 
nepasiskambina rytą motinai ir ir neišklauso jos 
linkėjimų. Kai tokie šilumos kupini jų santykiai, tai 
ir planuojamieji pyragai pavadinami motinos 
Danutės vardu —“Danutės pyragai”.Pradžiai jų 
iškepė 5,000. Tada svarstė, kad tiek gal ir neišpirks, 
gal koks 1,000 bus išpirkta.

Atsitiko daug geriau negu tikėtasi. Jau 
antrą mėnesį buvo parduota 50,000 pyragų. Dabar 
kas mėnesį tūkstantyje parduotuvių visoje 
Lietuvoje nuperkama po 100,000 įvairaus dydžio 
“Danutės pyragų”.

Dabar dailiai įpakuoti jau pardavinėjami 
cukatiniai ir sezaminiai sausainiai, o laukia eilės 
šokoladu apipilti riešutiniai. Numatoma pradėti 
siuntinėti sausainius į Latviją, Estiją, Lenkiją, 
Rusiją, Vokietiją.

Be kita ko, “Danutės pyragų” metinė 2001 
metų apyvarta buvo 2,4 milj. litų, įmonėje dirba 38 
darbuotojai.

Susipažinus su tokia žavia A.Jablonskio 
iniciatyva į galvą ateina mūsiškis Mečys Bajorinas, 
kuris, kaip Lietuvių Namų bendrovės vadovas, 
rizikavo nupirkti lietuviams visuomeninius namus, 
paskui “Sodyba”, o savo ruožtu po truputį įrengti 
spaustuvę, kuri daug padarė. Didieji pirkiniai buvo 
įsigyti skolon, užklupdavo sunkios piniginės bėdos, 
bet lietuviai viską išlaikė savo rankose gana ilgai.

(k.b.)

Mokosi lietuvių kalbos
Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos 

pirmininkė M.Leonavičienė jau kelinti metai moko 
lietuvių kalbos žmones, kurie nori užmegzti ir 
palaikyti lyšį su Lietuva, savo kilmės kraštu. O 
vaikams ji organizuoja šventes.
Dabar, kaip “Drauge” rašoma, 25 Urugvajaus 
vaikai kiekvieną penktadienį susirenka mokytis 
lietuvių kalbos, šokio ir dainos. (k.b.)
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DERBY

Lietuvos Kariuomenės Šventė
Lapkrišio 17 d. Ukrainiečių klube DBLS 

Derby skyrius paminėjo Lietuvos Kariuomenės 84 
metų atkūrimo sukaktį. Nors lapkričio mėnuo nėra 
palankus, tačiau susirinko Derby skyriaus aktyvusis 
branduolys., narių iš Mansfeldo ir svečių iš 
kaimyninio - Nottinghamo skyriaus narių.

Derby skyrius Kariuomenės šventų rengia 
kas metai nuo pat skyriaus įsteigimo ir tuo išreiškia 
pagarbą Lietuvos kariams, savanoriams, 
partizanams — broliams ir sesėms iškovojusiems 
Tėvynei nepriklausomybę ir laisvę.

Skyriaus pirm. J.Levinskas dėl šeimyninių 
reikalų buvo išvykęs į Lietuvą ir negrįžo laiku į 
Angliją. Jis telefonu perdavė sveikinimus, 
palinkėdamas gražios, šventiškos dienos.

Skyriaus vice-pirmininkas J.Maslauskas, 
atidarydamas minėjimą, pasveikino susirinkusius, 
ypač išreiškęs nuoširdžią padėką 
nottinghamiškiams ir iš toliau atvykusiems į šį 
kilnų ir garbingą Kariuomenės šventės minėjimą. 
Palinkėjo praleisti keletą valandų lietuviškoje 
dvasioje, pažymėjęs, kad jo žodis dalyvių 
nevargins.

Jis savo kalboje priminė, kad kiekviena 
tauta gerbia savo didvyrius, o ypač tuos, kurie 
kovojo ir žuvo gindami tautą nuo priešų, kaip kad 
mūsų Tėvynę- Lietuvą. Tų kovų atminimas ir 
aukos, kurių kovose pareikalavo iš tautos, mūsų 
gyvenime buvo įvertintos ir Kariuomenės šventė 
buvo švenčiama. Dėl to mums prasmingas ir gražus 
yra jau nusistovėjęs paprotys, kad karo audrų mus 
išbloškus iš namų — Tėvynės, mes gyvendami 
išeivijoje, per visą išeivijos 50-tį nepamiršome šį 
brangų ir gražų paprotį - vėlyvam rudeniui atėjus, 
švęsti Lietuvos Kariuomenės atkūrimo šventę. Tuo 
tarpu, likę Lietuvoje kariai ir artimieji dėl okupantų 
persekiojimų, per visą okupacijos 50-tį, visgi 
negalėjo švęsti viešai.

1918 metų lapkričio 23 -čią Lietuvos 
Vyriausybės nutarimu buvo išleistas pirmas 
įsakymas pradėti Lietuvos kariuomenę organizuoti. 
Tai Lietuvai buvo sunkūs metai, bet Vyriausybei 
pašaukus, tūkstančiai vyrų stojo į kariuomenę. 
Kariuomenei organizuoti sąlygos buvo labai 
sunkios: trūko aprangos, ginklų ir paprasčiausių 
reikmenų kareiviams aprūpinti. Tačiau netrūko 
ryžto ir šimtai tūkstančių įvairiausio išsilavinimo 
jaunuolių stojo į atkuriamą kariuomenę.

Verta nepamiršti 1941 -jų metų sukilimą 
Sausio 13- tą, kai savanorių-kūrėjų, miško brolių, 
šaulių, kalinių-kentėjusių ir žuvusių Rusijos 
plotuose, jie paguldė galvas už Lietuvos laisvę, kad 
likusieji — mes būtume laisvi. Tai buvo jū 
gyvenimo prasmė ir pavyzdys, kaip reikia Tėvynę 

mylėti ir dėl jos aukotis. Jų atlikti darbai, aukos 
Tėvynės laivei, yra mums šventi. Jų ginklas buvo - 
Tėvynę mylinčios širdys.

Su liūdesiu pasigendame, kad gretos 
savanorių retėja. Jie savo pasiaukojimu kaip 
žibintas nušvietė mums kelią, tos mūsų mažos, bet 
garbingos tautos. Susikaupimu ir tyla pagerbiame 
išėjusius amžinybėn ir nesulaukusius šių dienų. 
Garbė ir ramybė jiems! v

Šiandiena mūsų Lietuva jau laisva ir šią 
garbingą šventę švenčia didelėmis iškilmėmis. 
S.Kasparo dėka, prisiųstuose “Krašto Apsauga” 
leidiniuose, matomi laisvosios Lietuvos 
kariuomenės gyvi vaizdai- širdyse jaučiama kai 
žygiuoja laisvosios Lietuvos kariai ir kariūnai. O 
mes savo maldose, susikaupimu širdyse ir mintyse 
esame su laisvosios Lietuvos kariais. Garbė Jums 
didvyriai per amžius. Duok Dieve, kad dabartinė 
kariuomenė ir kariūnai gyventų ta didvyriška dvasia 
ir ryžtu, kaip kad gyveno savanoriai - kūrėjai tais 
1918 - 1919 metais ir partizanai — mūsų broliai ir 
sesės, okupacijos laiku.

Po žodžio, dr. D.Furmonavičius plačiai 
apibudino DBLS Tarybos suvažiavimą ir 
diskusijas. Lietuvos Respublikos Prezidento 
rinkimų procedūrą ir vykstančius įvykius pasaulio 
politinėje plotmėje. Dalyviai įdėmiai išklausę, 
atsidėkojo ilgais plojimais.

Pabaigai, pagal įsigalėjusius derbyškių 
papročius, jau ilgus metus dirbančio A.Tirevičiaus- 
Thompson, talkinant G.Zinkienei, paruoštą kavutę 
ir pyragaičiais pasivaišinus, ir svečių ratelyje 
pasidalinta praeities įspūdžiais bei ateities viltimi.

Dr.D.Furmonavičius, R.Popikienė,
talkinant Br.Zinkui ir Br.Jakštys pravedė turtingą 
loteriją. Laimė aplankė beveik visus.

Pabaigai, J.Maslauskas padėkojo 
susirinkusiems už atvykimą, loterijos fantų 
aukotojams už dosnumą. Ypatinga padėka išreikšta 
nottinghamiškiams ir mansfeldiškiams už 
atsilankymą ir stipriai parėmusius skyrių. O 
dr.D.Furmonavičius pakvietė derbyškius nepamiršti 
Nottinghamo - tautinių švenčių minėjimo proga.

Nuoširdi padėka priklauso visiems.
J.Maslauskas

Mirus
Vladislovui Mineikiui 

reiškiame gilią užuojautą žmonai Aldonai, 
sūnui Jonui ir jo šeimai

Draugai ir artimieji
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A+A
Vladislovas Mineikis.

15.02.1925 - 30.11.2002

Gimė Salantų valsčiuje, Salantų 
miestelyje(dabar Kretingos rajonas). Ten prabėgo 
vaikystės ir jaunystės metai.

Karo metais 19 metų jaunuolį vokiečiai 
išvežė darbams prie apkasų. Iš Čekoslovakijos po 9 
mėnesių sunkios ligos grąžino prie darbų į 
Vokietiją, iš kurios jau 1948 m. išvyko į Angliją.

Ten sutiko lietuvaitę su kuria vedybinėje 
santuokoje susilaukė sūnaus ir gražiai nugyveno 51 
metus.

Draugai ir pažįstami Vladą pažinojo kaip 
nuoširdų, draugišką “auksinių rankų” žmogų.

Tik klastinga ir sunki liga nutraukė 
gyvybės siūlą.

Northamptono lietuvių skyrius neteko 
nuoširdaus, draugiško, visada pasiruošusio padėti 
ištiesti pagalbos ranką, žmogaus.

Gausus giminės ir draugų būrys palydėjo į 
amžiną poilsio vietą Northamptono kapinėse.

Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą 
žmonai Aldonai, sūnui Jonui ir jo šeimai

Northamptono skyriaus nariai

A+A
Elena Bursevičiūtė-Vainorienė

8.5.1911-9.12.2002

Elena Vainorienė, gimė Kaune, auštant 
Lietuvos nepriklausomybės aušrai. Elenos jau 
besimokant buvo ugdoma tautos meilė ir 
ištikimybė. Baigusi šešias gimnazijos klases 
Kaune, pradėjo dirbti Kauno miesto savivaldybėje, 
kur dirbo jos tėvas Pranas Bursevičius ir ėjo 
raštininkės pareigas iki 1938m.

1938m spalio mėn.. ištekėjo už plungiečio 
Alberto Vainoriaus ir abu persikėlė gyventi į 
Kretingą, kur Elena toliau tarnavo Kretingos miesto 
savivaldybėje. 1944m. kovo mėn. buvo atleista iš 
einamųjų pareigų.

Nuo pat mažens Elena mėgo dainą, meną, 
poezija. Priklausė bažnytiniam chorui Kaune 
(Šančiuose), pamilo kankles ir įstojo į Prano 
Puskunigio kanklių grupę, su kuria važinėjo po 
Lietuvą ir Latviją.

Rugpjūčio mėn. 1939m Albertas ir Elena 
susilaukė pirmagimės dukros Vidalijos, ir 1942m. 
sūnaus Rimanto.

Karo audrai stipriai gręsiant, 1944m. su 
savo jauna šeima buvo priversti pasitraukti iš 

Lietuvos. Taip kaip ir tūkstančiai kitų tautiečių, jie 
palikto savo mylimą kraštą. Vos spėjus traukiniu 
pervažiuoti Tilžės tiltą, jis buvo vokiečių 
susprogdintas.

Karo nuniokintoje Vokietijoje Albertas ir 
Elena pergyveno visiem žinomus vargus. Karo 
pabaigoje jie atsirado anglų zonos DP stovykloje, 
netoli Hanoverio (Meerbech). Elena tuojau įstojo į 
tremties chorą, kur susipažino su chorvedžiu V. 
Mamaičių, Stefanija Kaulėniene ir jų šeimomis, 
(kurios vėliau kartu išvyko į Angliją).

1947m. Albertas išvyko į Angliją, o jinai su 
savo jauna šeima pasekė 1948m. Visi apsistojo 
vidurinėje Anglijoje, Nottinghamo mieste.

Prasidėjo antroji gyvenimo dalis, kuri buvo 
pradžioje labai sunki, nes kultūra, kalba ir 
socialinės sąlygos buvo visai svetimos. Nepaisant 
to, Elena tuojau įstojo į S. Untulio vedamą 
Nottinghamo chorą ,Rūtą‘, dalyvavo bažnytiniame 
chore, ir bendrai įsijungė į lietuviškos 
bendruomenės gyvenimą. Laikui bėgant gimė trys 
dukterys Janina, Nijolė ir Dalia. Elena organizavo 
jaunimo šokių ir dainų grupes, vėliau suaugusių 
duetų, kvartetų grupes ir galutinai 15 metų 
priklausė jos vyriausios dukros vedamam chore 
,Gintaras, Nottinghame. Neužmiršo jinai ir savo 
mylimų kanklių, su kuriomis tankiai pasirodydavo 
su savo dukrą Nijole.

Jos pasiryžimas palikti žiupsnelį lietuviškos 
kultūros ir meilės dainai atsispindėjo ne vien tik 
šeimoje, bet ir jaunime, su kuriuo jinai dirbo eilę 
metų Nottinghame.

Nottinghamo lietuviai atsisveikino su ja 
,Židinyje4. Šv. Mišias už ją atnašavo kun. S.Matulis 
MIC sekmadienį, gruodžio 15d.

Galutinai su ja atsisveikinome gruodžio 17 
d. Šv. Barnabas katedroje, kurioje lietuviškomis 
giesmėmis ji įdėjo savo širdį pirmomis į šį kraštą 
atvykimo dienomis. Jos karstą pašventino 
Monsinjoras Tomas McGovern.
Jos palaikai bus parvežti į tėvynę, kur ilsisi jos 
vyras Albertas.

Elenos sūnus, dukterys, žentai ir 
anūkai dėkoja Nottinghamo DBLS skyriaus 
valdybai, kurie, pagal šeimos prašymą vietoj 
gėlių, aukos Britų-Lietuvių vaikų fondui. 
Taip pat dėkoja visiems pažįstamiems 
lietuviams už jausmingas užuojautas, 
palydint vienmintę tautietę į Amžinybę.
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Švenčionių rajono pareigūnai tiria 
pranešimus apie perkamus rinkėjų 
balsus

Švenčionių rajono pareigūnai aiškinasi, ar 
pagrįsti Socialliberalų partijos atstovų skundai dėl 
rinkimų tvarkos pažeidimų, kurie priskiriami 
Lietuvos liberalų sąjungos rėmėjams.

Apie tai, kad paštu balsuojantys rinkėjai v
papirkinėjami, Švenčionių rajono apygardos 
rinkimų komisijos pirmininkas Arvydas 
Ciučiurkas raštu informavo Socialliberalų 
rinkimų štabo pirmininkas Vytautas Buika. 
Rinkimų komisijos vadovas medžiagą perdavė 
Švenčionių rajono policijai.

Kaip Eltai sakė Švenčionių rajono 
policijos komisaras Arvydas Sinis, pranešime 
nurodoma, kad Švenčionių rajono seniūnijose 
nenustatyti asmenys rinkėjams siūlę 10 litų už 
tai, kad jie balsuotų už sąrašą Nr. 26 (Lietuvos 
liberalų sąjunga). Taip pat skundžiamasi, kad t 
po Sarių kaimą važinėjęs automobilis vežiojo 
žmones prie pašto, o vėliau su balsavusiais 
būdavę atsiskaitoma alkoholiu.

"Mes išsiuntėm savo darbuotojus, jie 
apsiklausinėjo žmones. Vienas pilietis nurodė 
automobilio numerį, markę ir spalvą, kuriuo 
atvažiavę žmonės galbūt darė tuos negerus 
dalykus. Apie tai buvo informuoti kelių 
policininkai ir maždaug pavakary Švenčionių 
mieste jie pastebėjo nurodytą automobilį 
"Mazda 626", - pasakojo A. Sinis.

Minėtu automobiliu naudojosi A. J. (g. 
1975 m.) ir E. M. (g. 1972 m.). Automobilyje 
rasti keturi atšviesti balsavimo biuleteniai su 
pažymėtu langeliu prie sąrašo Nr. 26.

Galimų pažeidimų aplinkybes tiria 
Švenčionių rajono apylinkės prokuratūra. 
Tačiau A. Čiučiurka Eltai sakė.jog nesitiki 
sulaukti atsakymo, ar nurodyti pažeidimai 
tikrai buvo, ar tik viena partija "iš piktumo" 
apkalbėjo kitą.

Kalbų daug, bet už rankos kol kas nieko 
nepagavome, tyrimas tik pradėtas - apibendrino 
A. Čiučiurka. Anot jo, įvairių skundų ir 
liudytojų paaiškinimų jau prisikaupė bent 30 
lapų, bet tie raštai gana paviršutiniški.
A. Čiučiurkos teigimu, papildomų skundų dėl 
galimų pažeidimų apygardos rinkimų komisija 
negavo, nors balsavimas paštu rajone gana 
intensyvus.

Vienoje rikiuotėje — keturių valstybių 
kariai

Lietuvos karių dieną Vilniuje vykusioje 
iškilmingoje karių rikiuotėje dalyvavo Baltijos šalių 
- Lietuvos, Latvijos ir Estijos - prezidentai Valdas 
Adamkus, Vaira Vykė-Freiberga ir Arnoldas 
Rūūtelis.

Nuo krašto apsaugos ministerijos iki 
Katedros aikštės, kur vyko šventinė karių rikiuotė, 
žygiavo Vilniaus įgulos būriai, taip pat Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos bataliono BALTBAT kuopa 
bei Lietuvos - Lenkijos bataliono LITPOLBAT 
būriai..

Per rikiuotę buvo sugroti keturių valstybių 
himnai, tylos minute pagerbti visi žuvę už laisvę.

Iš XVIII a. pabūklo Kauno karo istorijos 
klubo atstovai iššovė tris salves, skirtas “Lietuvai 
Tšvynei”, “prezidentų garbei” bei taikai ir laisvei”.

Dar prieš karių paradą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentai pareiškė, jog Baltijos šalys, 
gavusios kvietimą į NATO, jei reikės, prisidės prie 
galimos JAV ir Aljanso karinės operacijos Irake.

“Negalima būti vien tik gynybos vartotoju. 
Reikia taip pat būti pasiruošusiam prisidėti prie 
saugumo užtikrinimo”,- sakė V.Vykė-Freiberga.

ELTA

nnnnnHnnnnnnnnnnnnHnnnH

Per 4000 Lietuvos neįgaliųjų jau gavo 
pirmąją Kalėdų dovaną - Vilniuje, "Litexpo" 
parodų centre, jiems surengtas Lietuvos muzikos 
žvaigždžių koncertas "Būti kartu".

Renginio globėjas ir rėmėjas prezidentas 
Valdas Adamkus šiuo koncertu siekia atkreipti 
politikų, verslininkų ir visos visuomenės dėmesį į 
opiausią jos dalį neįgaliuosius. Prezidento 
V.Adamkaus Kalėdų dovana - koncertas 
neįgaliesiems.

R.
nnrtnnnnHHnHHHHnnnnnntc
Bavarijos Hofo miestelio policija sulaikė 34 visoje 
Vokietijoje siautėjusius automobilių bei 
diagnostikos prietaisų vagis iš Lenkijos, Rusijos, 
Vokietijos ir Lietuvos.

"Anksčiau netikėjome, kad skirtingų 
tautybių vagys sugeba taip efektyviai 
bendradarbiauti - tai mums naujas organizuoto 
nusikalstamumo etapas",- tvirtino Hofo policijos 
vadovo pavaduotojas Gerhardas Baueris. 
Tarptautinėje mašinų vagių gaujoje buvo ir lietuvių.

R.
ELTA
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YPATINGA NUOLAIDA 2002
DBLS ir LNB akcininkams

Ypatingos šventės, ypatingos kainos, ypatinga nuolaida.

Headley Park - Sodyba
Tel: 01420 472810

LNB akcininkams ir DBLS nariams
Kūčios + Kalėdos

Gruodžio 24 d. - Kūčios (vakare)
Gruodžio 25 d. - Kalėdų pietūs
Kalėdų lengva vakarienė
Kambarys Kūčių ir Kalėdų naktį 
su pusryčiais
VISKAS £112 svarų asmeniui

* Užsakyti iki gruodžio 13d.

Kitiems svečiams 
Kūčios + Kalėdos

Gruodžio 24 d. -Kūčios - £19 
kiekvienam
Gruodžio 25 d. —Kalėdų pietūs - pagal 
meniu
Kalėdų vakarienė - pagal meniu

Norint užsakyti kambarį — skambinkite 
į Sodybą.

* Užsakyti iki gruodžio 13d.

Naujųjų Metų išvakarės

| Įėjimas į diskoteką nemokamas 
Maistą galima užsisakyti iš meniu 
Bet koks kambarys nakčiai £50

! Pusryčiai £5 asmeniui

| * Skambinti tuoj pat į Sodybą

Kitiems svečiams

Įėjimas į diskoteką nemokamas
Maistą galima užsisakyti iš meniu 
Bet koks kambarys nakčiai £50 
Pusryčiai £5 asmeniui

* Skambinti tuoj pat į Sodybą

Skaitytojų Aukos:
Tegu nuoširdi mūsų užuojauta palengvina Jūsų 

širdgėlą, netekus brangaus žmogaus,
Mamos

Elenos Bursevičiūtės-Vainorienės
Miela Vida Gasperiene liūdime kartu šią Jums 

sunkią valandą.

DBLS ir LNB direktorių valdyba

V.Žemaitis 
P.Simonaitis 
J.Maslauskas 
V.Račys
A. Tervydis 
J.Tamulaitis 
S.B.Vaitkevičius 
P.Gimys 
P.Grokauskas
B. G.Zinkus 
A.Thompson

£20.00
£15.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00

Priimkite Vida Gasperiene 
mūsų užuojautą

Jums šią sunkią valandą netekus
mylimos Mamos 

Elenos Bursevičiūtės-Vainorienės
Northamptono Skyriaus naria

Redakcija dėkoja Onutei Dobrovolskienei 
bendradarbiaujant parduodant “EL” numerius 
Londone

Redakcija nuoširdžiai dėkoja 
skaitytojus —rėmėjus už skirtas aukas 
remiant “EL”.
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Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo metinis
Visuotinis Susirinkimas 

įvyks
2003 sausio 5d. 2 vai.p.p.

Nesant kvorumui Susirinkimas bus atidėtas vieną valandą ir po to praves
tas, nežiūrint į dalyvių skaičių.

Bus renkama nauja klubo valdyba ir aptarta klubo ateitis. Narių dalyva
vimas yra būtinas.

Mielas “Europos Lietuvis”skaitytojau

• Kada matėte draugą iš Londono, Mančesterio, Coventrio ar Škotijos? •
• Headley Parkas, “ Sodyba”, yra puiki vieta, kurioje galite praleisti kelias
• dienas, pasigrožėti nepaprasta aplinka su draugais, svečiais iš Lietuvos,
• šeima.Pasiimkite kelias išeigines dienas ir pabendraukite su Jums mielais 
J žmonėmis “Sodyboje”, prisiminkite senus laikus, pasidžiaukite dabartim,
• pasvajokite apie ateitį.
Z Galėsite pasivaikščioti po parką, apeiti ežerą, gal net pagrybauti. Galėsite
• gardžiuotis užkandžiais bare ar išrinkti ypatingą vakarienę iš valgiaraščio 
Z restorane, gėrėtis draugais ir viešnage be rūpesčių ir vargų.•
• Kelių dienų atostogos “Sodyboje” būtų puiki dovana tėveliams, 
Z ar kitiems artimiesiems.

Paskambinkite tučtuojau į “Sodybą” (01420 472810) ir sužinokite ką 
galima užsisakyti.

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!

Visiems “Europos Lietuvio"skaitytojams

“Europos Lietuvio ” numeriuose skelbiami 
perka, parduoda,keičia, ieško skelbimai.

Norintiems naudotis šia paslauga, 
prašome skambinti redakcijai ar rašyti jos adresu, 

arba elektroniniu paštu.

Skelbimų kaina priklausys nuo žodžių kiekio skelbime. 
Vieno žodžio kaina 20 penų.

Redakcija

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptverijonas.freeserve.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 vaLangliškai.
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
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kasdien:šiokiadieniais 
ir sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

[.........PARDUODA

: Nebrangiai parduodu Italų
: firmos “Mamas & Papas”
: vaikišką (3 in 1) vežimėlį.

: Taip pat nebrangiai berniuko 
: drabužėlius iki 2 metų am- 
: žiaus.

: Teirautis tel. 01604 767092
: (galite kalbėti lietuviškai)
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