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Prezidentas ragina neieškoti trumpalaikės naudos 
Irake, o galvoti apie ilgalaikes perspektyvas

Prezidento Rolando Pakso teigimu, Lietuvos bendradarbiavimo 
galimybės su Iraku, dalyvavimas jo atkūrimo darbuose turi būti grin
džiamas ne trumpalaikės naudos vaikymusi, o ilgalaikėmis perspekty
vomis.

Tai Lietuvos vadovas pabrėžė ketvirtadienį lapkričio 20 d. Vil
niaus oro uoste grįžęs iš kelionės į Iraką, kur aplankė Lietuvos karius, 
dalyvaujančius tarptautinėje misijoje "Irako laisvė", susitiko su Jungti
nės koalicijos laikinosios administracijos Irake vadovu ambasadoriumi 
Polu Bremeriu (Paul Bremer).

Kalbėdamas apie ilgalaikio bendradarbiavimo galimybes, R. 
Paksas pabrėžė, kad "viskas priklausys nuo mūsų pačių surastų sferų, 
kuriose esame tvirti". Radus tokias sferas, gerai jose pasidarbavus, au
tomatiškai, anot R. Pakso, atsivertų ilgalaikės perspektyvos.

"Aš manau, kad daugelis tų, kurie dabar nori nuvykti į Iraką ir 
kažką gauti, klysta. Reikia kantriai, nuoširdžiai, ilgai dirbti", - sakė R. 
Paksas.

Lietuvos vadovas taip pat ragino matyti ne vien tik dabartinė 
Irako padėtį, o suvokti, kad gyvenimas Irake bus atkurtas, kad ten įsivy
raus demokratija, normalus gyvenimas.
"Mūsų indėlis, žiūrint į šitą perspektyvą, ir būtų labai svarbus", - sakė 
R. Paksas.

Lietuvos Prezidentas R. Paksas Bagdade buvo patikintas, kad 
pokariniam Irakui labai svarbi kitų šalių pagalba. Laikinosios Irako 
administracijos vadovo teigimu, Irakui būtų labai naudinga totalitarinį 
valdymą išgyvenusių ir sėkmingai sukūrusių demokratines visuomenes 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių patirtis.

Pokalbyje taip pat pabrėžta, kad šiuo metu Irakui reikalingi 
įvairių sričių specialistai, ypač švietimo, mokymų bei valdymo srityse.
(ELTA).

Grįžtančio iš Irako R. Pakso laukia audra na- 
mie^rąšo '^The Guardian

Lietuvos prezidentas grįžta namo, kur nerimsta skandalas dėl 
kaltinimų ryšiais su Rusijos mafija, norinčia praryti jo prezidentavimą, 
rašo ketvirtadienio numeryje Didžiojoje Britanijoje leidžiamas laikraš
tis "The Guardian", paskelbęs savo korespondento Maskvoje Niko Pa- 
tono (Nick Paton) straipsnį.

"Parlamento komisija tiria, ar Rolandą Paksą, buvusį akrobati
nio skraidymo pilotą, tikrai šantažuoja jo rinkimų kampanijos rėmėjas 
Jurijus Borisovas, įtariamas ryšiais su Rusijos mafija", - rašo N. Palo
nas (Nick Paton).
"Antradienį j is (R. Paksas) išskrido į Iraką aplankyti 100 lietuvių karių, 
atliekančių misiją koalicijos pajėgose", - rašo korespondentas.

Priminęs, kad Lietuva stoja į 
Europos Sąjungą ir NATO kitų 
metų gegužę, straipsnio auto
rius teigia, kad "daugelis skep
tiškai žiūrinčių į ES ir NATO 
plėtimąsi pasinaudos šiuo 
skandalu kaip įrodymu, kad 
Lietuvoje tebeklesti buvusio 
sovietinio bloko korupcija ir 
chaosas".
Užsiminęs, kad prezidentas yra 
atleidęs penkis iš šešių savo 
patarėjų, taip pat, kad parla
mento komisija pateiks savo 
sprendimą kitą savaitę, N. Pa
lonas (Nick Paton) baigia 
straipsnį taip: "Jei komisija 
nuspręs, kad prezidentui pa
reikšti kaltinimai pagrįsti, jam 
gresia apkalta". Londonas, lap
kričio 20 d. (ELTA).

TEISĖTVARKA

Vidaus reikalų ministras Virgi
lijus Bulovas ir Belgijos Kara
lystės vicepremjeras, vidaus 
reikalų ministras Patrikas Diu- 
valis pasirašė tarpvyriausybinį 
susitarimą dėl policijų bendra
darbiavimo. Susitarimas sude
rintas su visomis suinteresuo
tomis institucijomis.

Generalinė prokuratūra tirs, ar 
valstybės saugumo departa
mento pateiktuose dokumen
tuose užtenka medžiagos pradė
ti ikiteisminį tyrimą dėl sraig
tasparnių dalių kontrabandos. 
Duomenų, kad Jurijaus Boriso
vo vadovaujama "Avia Baltika" 
parduoda sraigtasparnių dalis 
Sudaną, VSD turi jau seniai. 
Jei faktai pasitvirtins, Boriso
vui gali būti pareikšti įtarimai - 
ne tik dėl grasinimų Preziden
tui, bet ir dėl kontrabandos. L®
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Advokato Stephen J Arthur parašytame paaiškinime yra 
labai aiškiai išdėstyti pasiūlyto Privataus Balsuojamo 
Patikėjimo projekto (Private Voting Trust) svarbiausi 
kiaušiniai ir atsakymai. Čia yra sutrumpintas vertimas.

Privatus Balsuojamas Patikėjimas (PBP) 
(Private voting Trust)

Įvadas
Aš buvau paprašytas išaiškinti ar būtų galima Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungai įsteigti Privatų Patikėjimą 
(Private Trust), kuriame būtų laikomos 52,7 % Lietuvių 
Namų bendrovės akcijų, neužsitraukiant valstybinio 
mokesčio (Capital Gains Tax). Man buvo atsakyta, kad 
jeigu Šiam tikslui butų naudojamas normalus Privatus 
Patikėjimas (PBP), mokestis (Capital Gains Tax) reikėtų 
mokėti.
Pirma priežastis, dėl ko norima įsteigti Patikėjimą (Trust), 
kuriame būtų laikomos DBLS turimos Lietuvių Namų 
bendrovės akcijos, tai jas apsisaugoti nuo praradimo, jei 
dėl asmeninių priežasčių Hitų pakeisti Sąjungos įstatai. 
Antra, tai suteiktų didesnį turto tvarkymo pastovumą. 
Centro valdybos nariai keičiasi kas metai ir susirūpinta, 
kad su laiku gali būti padaryti trumpalaikiai nenaudingi 
sprendimai dėl Sąjungos ir jos turto išlaikymo.
Advokatas (Mr.Nicholas de Poidevin) anksčiau yra 
paaiškinęs, kad normalūs Kompanijų įstatymai leidžia 
75% balsuotojų, priėmus rezoliuciją pakeisti Kompanijos 
įstatus, todėl dabartiniu metu yra reikia padaryti 
sprendimą kuris neleistų pakeisti DBLS įstatų ir laikomų 
akcijų saugumo.
Privataus Balsuojamo Patikėjimo (PBP) paaiškinimas
Valstybiniai įstatymai leidžia įsteigti Patikėjimą įdedant 
turtą (balsavimo akcijas) į PBP, siekiant sustabdyti jo 
p^radavimą ar jų savybių (tikslų) pakeitimą. Įsteigus 
tokiu tikslu už akcijas nereikėtų mokėti valstybinių 
mokesčių (Capital Gains Tax).
Kas dabar valdo Lietuvių Namų bendrovės akcijas?
Akcijos dabar yra laikomos Sąjungos. Pagal dabartinių 
Sąjungos įstatų paragrafą 81-mą jeigu Sąjunga 
likviduotųsi:

...Sąjungos nuosavybė negali būti padalinta 
nariams, bei turi būti perduota kitai organizacijai, kurios 
tikslai yra panašūs į Sąjungos...
Šiuo metu Sąjungos nariai neturi jokių grupinių interesų į 
Sąjungos įstatų pakeitimą.

Įkūrus tokį Patikėjimą (Trust), jis turi remti Sąjungą ir 
išlaikyti akcijų balsavimo kontrolę ir išvengti Valstybinių 
mokesčių (Capital Gains Tax).

Kokios yra Privataus Balsuojamo Patikėjimo (Private 
Voting Trust) galimybės?

1. Patikėjimas gali būti įamžintas, t.y. įstatymais 
nustatytam 80 metų laikui ar mūsų pačių nustatytam 
laikotarpiui.

2. Bet kokios pajamos, gautos patikėtinių turėtų būti 
pervedamos Sąjungai ir tvarkomos Centro valdybos 
normaliu būdu.

3. Patikėjimas (Trust) gali nustatyti, kad balsavimas 
akcijomis būtų leidžiamas patikėtiniams pagal Centro 
valdybos gaires ir pagal Sąjungos įstatus arba 
patikėtiniams galima būtų duoti laisvas rankas, kad jie 
balsuotų akcijomis, atsižvelgdami į Sąjungai interesus.

4. Patikėtinių asmeniškos išlaidos būtų apmokamos 
iš bet kokių jų gautų pajamų, prieš jas pervedant Centro 
valdybos atsakomybei.

5. Patikėtiniams turi būti duodama teisė priimti bet 
kokį papildomą turtą į Patikėjimą jei Sąjunga sugebėtų 
gauti daugiau Lietuvių Namų bendrovės akcijų.

6. Jeigu būtų kokių nors pakeitimų LN bendrovėje, 
kaip įvesti dividendų mokėjimai ar teisė išleisti 
papildomas akcijas, patikėtiniams turėtų būti duodami 
nurodymai ką daryti iš Centro valdybos.

Įkūrus Patikėjimą, kas bus beneficiantas/pajamų 
gavėjas?
Kadangi Patikėjimas (Trust) yra steigiamas, kad išvengti 
mums nenaudingo Sąjungos įstatų pakeitimo, kas liečia 
Lietuvių Namų bendrovės akcijas ir kad išvengti 
valstybinių mokesčių, Patikėjimo (Trust) beneficianto 
pavadinimas turi būti atsargiai suformuluotas:

(i) Sąjunga ar

(ii) tokiu atveju, jeigu Sąjunga būtų visiškai ar 
dalinai likviduojama,Patikėtiniai, kurie likusį turtą 
tvarkytų pagal Sąjungos įstatų 81 paragrafą

Mano nuomone, patikėtiniai neturėtų turėti galios pakeisti 
Patikėjime nustatytų sąlygų nei beneficiantų.
Priežastis - išlaikyti LNB akcijų neliečiamumą kurios 
dabar yra gana vertingos, ir kad jos būtų panaudotos 
tiesioginiai ar netiesioginiai tik Sąjungos tikslams.
Jei Patikėjimas būtų įsteigtas kaip pasiūlyta ir jei 
Sąjungos įstatai ateityje butų pakeisti, Patikėjime 
nustatytos sąlygos negalėtų būti pakeistos ir akcijų 
naudojimui visuomet būtų vadovaujamasi Sąjungos įstatų 
81 paragrafu.

Įamžinimas visam laikui ar nustatytam periodui?
Kaip anksčiau minėta Patikėjimas galėtų būti įamžintas 
visam laikui ar tik nustatytam periodui.

Neseniai Law Commission (valdiška įstaiga) pasiūlė 
pratęsti įamžinimo periodą nuo 80 metų iki 100 ar 150 
metų. Jeigu norėtume pratęsti įamžinimo periodą tą 
nuostatą reikėtų įrašyti į Patikėjimą (Trust), pagal kurį, jei 
valstybiniai įstatymai būtų pakeisti, galėtume tą periodą 
pagal pageidavimą pratęsti

Kas turėtų paskirti patikėtinius?
Numatomą kad patikėtiniai būtų renkami Sąjungos narių. 
Paskirti naujus patikėtinius (vietoje išeinančių ar mirusių) 
galėtų pati Centro valdyba ar patys Patikėtiniai. Centro 
valdyba galėtų Patikėtinius nušalinti tik su Protektorių 
komiteto raštišku sutikimu.
Patikėtinių pareiga būtų prižiūrėti Centro valdybos veiklą.
Kas paskirtų Protektorių (Apsaugotojų) komitetą?
Pirmasis Protektorių komitetas turėtų būti renkamas 
Sąjungos narių ne ilgiau kaip penkiems metams, taip pat 
iš penkių narių.. Kuriam nors Protektorių komiteto nariui 
pasitraukus iŠ pareigų, jo pakaitalą galėtų raštiškai 
rekomenduoti koks nors asmuo (rekomenduotas Sąjungos 
narių), kompanija ar kolektyvas Patikėtiniams ir jo 
pavardė bus įrašyta į Patikėjimo dokumentą. Jeigu ilgiau 
kaip šešis mėnesius nėra išrinktas naujas Protektorių 
Komitetas, tolų Komitetą gali paskirti patys Patikėtiniai. 
Protektorių pareigos būtų kontroliuoti Patikėtinius, kad 
jie dirbtų Sąjungos naudai.
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Europos Lietuvis Nr. 10 3 puslapis

Netekome A+A Albino Pranskūno

Albinas Pranskunas, pasipuošęs Savanorio 
Kovotojo medaliu

Š.m. rugpjūčio 14 d. netekome Albino Pranskūno. 
Daugumas Britanijos lietuvių pažinojo Albiną kaip 
patriotą lietuvį, aktyviai kovojantį prieš Lietuvos 
pavergėjus, ginantį Lietuvos garbę.

Jis ilgus metus išdirbo Lietuvių namuose kaip 
raštininkas, reikalų vedėjas, direktorius, politinės 
veiklos koordinatorius. Atvykusius tautiečius į 
Londoną jis mielai sutikdavo Lietuvių namuose ir kiek 
sugebėdamas stengdavosi visiems padėti. Aktyviai 

eorganizuodavo pasipriešinimą Sovietų Sąjungai.
Nebijodamas ruošė demonstracijas prie Sovietų 
konsulato. Su plakatais reikalavo grąžinti Lietuvai 
laisvę. Važinėjo po provinciją minėjimuose 
pasakydamas kalbas, ragino dėtis prie Sovietus 
smerkiančių organizacijų.

Kada Albinas pradėjo darbą Lietuvių namuose ne 
visiems žinoma, bet apsigyvenęs, savo gyvenimą 
grindė ne pasyviu veikimu. Jis visur buvo priešakyje. 
Domėjosi politika ir kur tik galėdamas tą savo žinojimą 
pritaikė Lietuvos laisvės atstatymo darbuose.

Gimė Užpaliuose, netoli Utenos, 1922 metais, kur 
baigė pradžios mokyklą. Vėliau išvyko toliau mokintis 
į Utenos gimnaziją Aš, pradėjęs kaip pirmametis, jį ten 
pirmą kartą ir sutikau. Būdamas keletą metų už mane 
vyresnis, buvo aukštesnėje klasėje ir man atrodė labai 
svarbus asmuo. Jis priklausė kelioms gimnazijos 

veiklos grupėms, ypač buvo veiklus ateitininkų 
organizacijoje. Negaliu girtis, kad jį gerai pažinau, 
bet vis tekdavo matyti jį šen ir ten, nors jauną bet 
jau tada kylančią asmenybę.

Dar kartą sutikau jį Lietuvoje Marijampolės 
P.Plechavičiaus įkurtoje Vietinės rinktinės karo 
mokykloje 1944 m., kur kartu teko pabūti nors 
trumpą laiką

Po to ryšiai nutruko. Susitikau jį vėl po daugelio 
metų Lietuvių namuose. Jis jau buvo Sąjungos 
reikalų vedėjas ir raštinės sekretorius. Aš jo beveik 
neatpažinau, bet jis mane prisiminė, aprodė Lietuvių 
namus ir net pasiūlė darbą spaustuvėje.

Daugiausiai jį prisimenu, kaip stipraus 
charakterio žmogų, kuris lengvai nepasiduodavo.

Atsimenu per kelis suvažiavimus jis vis kėlė 
„Haidelbergo“ spaustuvės mašinos praradimo 
reikalą reikalaudamas, kad bendrovės valdyba 
paaiškintų, kas tą mašiną pardavė, kiek už ją buvo 
gauta ir kur tie pinigai nukeliavo.

Apie jo veiklą Lietuvoje, rusams antrą kartą 
okupuojant mūsų kraštą gerai prisimena Balys 
Butrimas, kuris su juo susipažino Sedos kautynių 
metu 1944 m. spalio mėnesį ir kartu įsivėlė į 
nelygių pajėgų kovą su Raudonosios armijos 
daliniais. Albinas kovose buvo sužeistas ir vokiečių 
išvežtas įkaro ligoninę Vokietijoje. a

Vėliau, pasitraukus į Vokietiją ryšiai nutrūkę, 
kol vėl likimas juos suvedė Anglijoje 1947 m.

Paskutiniu laiku sunkiai sirgo. Kurį laiką buvo 
išvykęs gyventi į Lietuvą bet, esant ligoniui, 
Lietuvoje negalėjo jam būti suteikta reikiama 
priežiūra ir neužilgo grįžo atgal į Angliją pas 
pasilikusią žmoną Olive, kuri jį, jau esantį slaugos 
namuose, reguliariai lankydavo ir juo rūpinosi.

Albinas yra apdovanotas Savanorio Kovotojo 
medaliu.

Šv.Mišios už jo sielą užprašytos Balio Butrimo, 
buvo atlaikytos Lietuvių šv.Kazimiero bažnyčioje 
Rytų Londone rugsėjo 7 d.

Jo palaikai bus nuvežti ir palaidoti Lietuvoje, o 
jį, kaip Lietuvos savanorį, laidotuvių metu pagerbs 
Lietuvos kariuomenės kariai.

Mūsų retėjančios gretos neteko dar vieno tauraus 
lietuvio, kuris savo gyvenimą buvo pašventęs 
Lietuvos labui.

Ilsėkis ramybėje!
Henrikas Gasperas

/Atgailestauju, kad per neapsižiūrėjimą šis 
straipsnis nepateko į jam skirtą rugsėjo mėn. EL 
nr.9./

Redaktorė
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DBLS 2003 veiklos apžvalga
Gerbiamieji Pirmininkai, Garbės Nariai, 
atstovai, DBLS pirmininkės pranešimas DBLS 
Tarybos suvažiavimui, Wolverhamptone, 2003 
m, spalio 25 d.
DBLS Skyriai ir jų veikla
Veiklos metų pabaigoje ( spalio 31 d.) turime 19 
skyrių su 1055 nariais Atsižvelgiant, kad Pietinės 
Anglijosskyriuose-randasi-daug-naujų narių, DBLS 
Centro valdyba išleido informacinį lankstinuką apie 
DBLS veiklos istoriją, tikslus. Kitais metais 
gegužės mėnesį, Lietuvai tapus pilnateise Europos 
Sąjungos nare, atsiras, be abejo, dar daugiau 
lietuvių šiame krašte, kurie norės priklausyti DBLS. 
Mūsų pareiga yra supažindinti būsimus narius su 
bendruomenės veikla ir tikslais.
DBLS turtas
Vienintelis mūsų turtas yra Sodyba, kurios pastatas 
gražiai atrodo po didelių vidinių ir išorinių 
remontų. Dabartinės LNB valdybos direktoriai yra 
paaukoję daug laiko ir darbo, modernizuojant 
administracinę ir vidinę tvarką. Bendrai pagerintos 
paslaugos, pakelia Sodybą į aukštesnį viešbučio 
lygį. Apyvarta ir klientūra pamažu auga. 
Kiekvienas savaitgalis vasaros metu buvo 
užsakytas. Savaitės bėgyje taip pat randasi daugiau 
klientų. Vienintelis stabdis apyvartos didėjimui 
paskutiniais metais buvo menedžerių 
nepastovumas.Vieni ir kiti atėjo, prižadėjo daug, o 
po keletą mėnesių išėjo, vis norėdami savarankiškai 
viską tvarkyti su neaiškiais ar nuostolingais tikslais. 
Žinoma, ideali situacija būtų turėti lietuvių kilmės 
vedėjus Sodyboje gerai susipažinusius su angliška 
banketine tvarka, kurie prižiūrėtų ir lietuvių 
bendruomenės interesus. Čia yra visų mūsų 
svajonė, bet realybė rodo , jog šiuo metu tokių 
vedėjų nesimato horizonte. Sodybą sėkmingai 
išlaikyti tai reikalinga plačios visuomenės su geru 
menedžeriu priešakyje. Šiuo laiku turime JAV 
kilmės menedžerį, ir direktoriai dirba glaudžiai su 
juo.
Turto apsauga
Pagal 2003 m. DBLS visuotinį suvažiavimą, 
Private Voting Trust tikslai ir paaiškinimai, buvo 
pasiųsti visiems DBLS nariams. Dokumentas, 
parašytas anglų kalboje, sukėlė abejonių tiems, 
kurie nėra susipažinę su teisiniais terminais.
Supažindinant narius su šiais svarbiais 
pasikeitimais, pastaruoju laiku DBLS centro 
valdyba organizuoja narių ir valdybų susirinkimus 
įvairiose vietovėse.
Iš esmės šis dokumentas liečia DBLS [Statų paragrafą 
81. Pagal dabartinius DBLS įstatus, šis paragrafas gali 
būti pakeistas, jeigu dauguma to pageidautų. Pavyzdžiui, 
jeigu dauguma narių norėtų pasidalyti Sąjungos turtą, 
jei tai galėtų padaryti priimdami specialią 
rezoliuciją.Teisininkai nagrinėjo šį reikalą ir priėjo 

išvados, kad Private Voting Trust (Privatus Balsuojamas 
Patikėjimas) yra tikresnis būdas apsaugoti turtą nuo 
tokio pavojaus.
Taip pat toks PBP duotų DBLS galimybę išvengti 
didelius Capital Gains Tax mokesčius.
Aplamai DBLS tikslai ir siekiai liktų tie patys. Naujoji 
struktūra būtų sekanti: DBLS centro valdyba būtų 
renkama DBLS narių, turto bendrai kontrolei būtų 
išrinkti Trustees (patikėtiniai), šalia šitų visų valdytojų 
būtų įkurtas Priežiūros Komitetas (Protector 
Committee).

'~~Net~DBLS centro valdyba, nei Trustees ( patikėtiniai) 
neturėtų absoliučios jėgos pakeisti Privataus Balsavimo 
Patikėjimo dokumentą be Priežiūros komiteto sutikimo.
Komunikacija - spauda
Mūsų Europos Lietuvis svyruoja. Mažėja 
prenumeratoriai ( turime 260). Didelę pagarbą 
reiškiame skaitytojams, kurie padėjo išlaikyti šį 
svarbų komunikacijos šaltinį. Šiuo laiku laikraštis 
mums kainuoja £400 kiekvienas mėnesinis leidinys. 
Išeina 12 kartų metuose. Laikraščio prenumerata 
£15 metams. Šių metų išlaidos £4,800, pajamos 
£3,900. Atkreipiu dėmesį į naujus narius, kurie 
turėtų daugiau prisidėti prie laikraščio tęstinumo.
Bendra kultūrinė veikla
Tuoj po visuotinio suvažiavimo DBLS centro 
valdyba organizavo tradicinį pavasario 
sąskrydį Sodyboje gegužės 25 d. Daug darbo įdėjo 
Onutė Dobrovolskienė, Tomas Lapkauskas ir 
Saulius Budinas. Rasos Gudaitienės “Rasos” 
ansamblio jaunimas, įneša Lapkauskienė, Gintautas 
Gabalis linksmai pragyvino susirinkusių nuotaiką. 
Veikė turtinga loterija ir įvairūs prekių stalai. Į 
Sodybą atvyko virš 300 žmonių. Reiškiame padėką 
visiems, kurie prisidėjo prie šio sėkmingo įvykio. 
Dėkojame Sauliaus Budino saviveiklos grupei, 
kurie paaukojo šiam sąskrydžiui £100.Nuostolio 
Sodybai nei DBLS nebuvo, net pasididžiavome 
likučiu £7.
Birželio 11 d. DBLS kartu su Lietuvos Ambasada 
dalyvavo House of Commons - Enlargement of the 
European Union parodoje. 25 Europos Sąjungos 
narės ir busimos narės parodė stenduose 
parlamentarams politinę, kultūrinę, socialinę veiklą 
savo kraštuose. DBLS centro valdybos direktoriai 
suorganizavo lietuviškų prekių stalą. Šią parodą 
organizavo MEP parlamentaras Keith Vaz. Kadangi 
pavyko sėkmingai, tikimasi tokią parodą turėti kas 
metai House of Commons.
Birželio 22 d. Joninės Sodyboje. Jose neteko 
dalyvauti, bet man buvo pranešta, kad susirinko 
nemažas būiys lietuvių ( apie 150) tradiciniai ir 
padoriai praleisti Jonines. Organizatoriai ( Sodas 
Skyrius) gražiai atšventė Joninių tradicijas. Šias 
atgaivintas tradicijas Sodyboje ( Joninės Sodyboje 
būdavo švenčiamos anksčiau) sugadino keletas 
jaunuolių, peržengdami tvarkos ribas. Pasekmės 
visiems žinomos.Venkime tokių atsitikimų ateityje.
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Birželio 30 d.- Liepos 9 d. Grupė išvyko Lietuvon 
dalyvauti Dainų Šventėje. Viso iš Didž. Britanijos 
buvo 9 atstovai. Registracijos mokestį £300 
sumokėjo DBLS. Dainų šventė pavadinta MES. 
Vyko intensyvios repeticijos Vilniuje kultūros 
rūmuose ir Vingio parke. Dalyvavo 10 valstybių už 
Lietuvos ribų. Viso : 70 chorų iš įvairių Lietuvos 
kampelių ir užsienio lietuvių. Tai didelis ir 
įspūdingas spektaklis.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XI seimas 
Vilniuje. Tuoj po šių iškilmių Vilniuje, prasidėjo 
Pasaulio Lietuvių bendruomenių XI Seimas 
Vilniuje liepos 7-11 d.d. Seime dalyvavo 132 
atstovai iš 35 kraštų ir ( 18 jaunimo sąjungų 
atstovai). DBLS veiklą reprezentavo Vida ir 

Gasperaif Balys Butrimas*-Jaras -Alkis.
Bendruomenių—pranešimai—buvo—atspausdinti— 
specialiame PLB XI-Seimo ~leidinyje.—Seimo 
rūmuose veikė kiekvienos bendruomenės 
fotografijų paroda. _Sęimą sveikino iškilmingi 
svečiai: Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas, 
Artūras Paulauskas tfctayos Seimo pirmininkas, 
Vytautas Landsbergis Konservatorių partijos vadas, 
Kardinolas Audrius Bačkis ir kiti.
Tvarkos taisykles pravedė PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas, kuris baigė savo kadenciją su 
šiuo seimu.Seimui pirmininkavo Juozas Polikaitis 
iš JAV.Penkių dienų programa buvo pilna įvairių 
diskusijų, pranešimų nuo ryto iki vakaro.
Temos: jaunimo bendruomenių reikalai, veikla, 
problemos, Lietuvos parama kraštų veiklai, tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
Antano Petrausko pranešimas, klausimai, 
diskusijos, išvados. Lietuvių Fondas — paramos 
galimybės. Lietuvos valstybės karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų jubiliejaus paminėjimas, 
PLB reikalingumas, Lietuvos Chartos siekiai, 
tautiškumas, auklėjimas. Regioninės lietuvių 
problemos ir naujų bendruomenių, ypač Rytų 
kraštų, etninių lietuvių žemių, Pietų Amerikos, 
Vakarų Europos, Austrijos ir Šiaurės Amerikos.
Naujai atvykusių įtraukimas į kraštų Lietuvių 
Bendruomenes. Valdovų rūmų atstatymas, PLB ir 
archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės projektas. Dariaus ir Girėno 70 metų 
skrydžio paminėjimas, filmas - “Lituanikos 
sparnai”.
Vyko 16 posėdžių. Seimo 15 - tame posėdyje 
išrinkta nauja 9 narių PLB valdyba iš įvairių kraštų, 
kurios pirmininkas tapo Gabrielius Žemkalnis ( 
Australijos lietuvis, bet dabar gyvenantis 
Lietuvoje), Jaras Alkis išrinktas Vakarų Europos 
atstovu ( vietoj Marytės Šmitienės, kuri 
nekandidatavo).
Po seimo buvęs pirįi^^ytautas Kamantas atsiuntė 
visą glėbį medžiagos, kuri beveik tapp $eųraščio 
formoje — žodžiu, visi jo darbai viešaągęs metu 

Lietuvoje. Tai labai daug atliktų pasiaukojusio 
žmogaus darbų. DBLS parašė Vytautui Kamantai 
padėkos laišką už patarimus, bendradarbiavimą. 
Tokie pat laiškai buvo pasiųsti Marytei Šmitienei ir 
Reginai Kučienei (PLB žurnalo redaktorei ir 
Švietimo komisijos pirmininkei). Taip pat 
pasveikintas naujas pirm. Gabrielius Žemkalnis ir 
Vakarų Europos atstovas Jaras Alkis.
PLB istorijos knyga DBLS yra pateikusi 
redakcijai ( Lietuvoje) eilę nuotraukų, su veiklos 
medžiaga. DBLS paaukojo knygai £200. Ši knyga 
išleidžiama daugiausia Lietuvių Fondo paramos 
dėka. Knyga bus baigta ruošti ir spausdinama spalio 
mėn. ir platinama lapkričio mėn. DBLS teks tris 
egzemplioriai. Reiškiu padėką DBLS nariams,

— kurie -man aukojo eilę nuotraukų tiek šiai knygai,
— tiek-fotografijų parodai PLB-seimo meta.
—PLB—žurnalas — Pasaulio Lietuvis. Nutarta šį 

žurnalą tęsti toliau. Žurnalas bus spausdinamas 
Lenkijos lietuvių laikraščio “Aušra” spaustuvėje. 
Mūsų mirusieji. Kas metai netenkame buvusių 
žymių veikėjų mūsų ratelyje. Birželio 19 d. mirė 
visų žinomas Vid. Anglijos sielovados vadas ir 
akademikas Dr. Steponas Matulis, Lietuvių Žydinio 
vedėjas. Palaidotas lietuvių sklypelyje 
Nottinghame. Rugpjūčio 14 d. mirė buvęs LNB ir 
DBLS direktorius, Lietuvių Namų administratorius, 
savanoris, Albinas Pranskūnas, jo palaikai bus 
nuvežti į Lietuvą. DBLS atitinkamai atsisveikino su 
abiem veikėjais.
Rugsėjo 15 d. atėjo žinia, kad mirė derbiškė Vladė 
Šližienė. Vladė buvo uoli jaunimo veiklos ( 
ypatingai skautų) rėmėja.
Skautų stovykla Sodyboje liepos 26 d. - 
rugpjūčio 2 d. pritraukė apie 100 vaikų ir 
suaugusių. Didžiausias vargas buvo vadovų 
trūkumas, nes vaikų amžiaus vidurkis buvo 13 — 14 
metų.
Kitais metais turėtumėm sumažinti stovyklos 
skaičių, pritraukiant tiktai tuos, kurie nori rimtai 
tapti skautais. Tada gal užpildysime vadovų 
trūkumus ateities stovyklose. Tuo pačiu kartu 
reikalinga vėl atgaivinti skautų tėvų komitetas.
Parama jaunimo grupėms. Tautos šventės 
minėjimo proga Sodyboje rugsėjo 14 d. buvo 
įteikta Rasos Ansambliui ir sekmadieninei 
mokyklai Londone po 200 dolerių iš PLB Švietimo 
fondo. Taip pat abiem mokyklom buvo perduota 
visa dėžė knygų, kasečių vaikų mokykloms.
Didesnio mąsto kultūriniai įvykiai.
DBLS ketina organizuoti Vasario 16-tos progos 
koncertą kitais metais Bishopsgate Instituto salėje, 
Londone. Šis koncertas bus ruošiamas su Lietuvos 
Respublikos Ambasados pagalba. Dalyvaus žymus 
dainininkas/ kompozitorius Alvydas Jegelavičius. 
Prašome visus atvykti į šį koncertą kuris įvyks 
sekmadienį, vasario 15 d. 15 vai. Daugiau apie šį 
koncertą pranešime spaudoje.
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Baltic Council (Baltų Taryba) yra veikli. Birželio 15d. 
buvo suruoštas tradicinis Išvestųjų paminėjimas St. 
James Church, Piccadilly, Londone. Spalio 11d. vyko 
Baltų Tarybos suvažiavimas Latvių Sodyboje, Catthorpe, 
netoli Rugby. Ateinantis koncertas: Young Baltic Talent 
lapkričio 2 d. The Barbican Londone, kuriame 
dalyvauja dvi jaunos talentingos muzikės, 
studijuojančios Londone: Evelina Puzaite ir Diana 
Galvydytė. Baltų Taryba susirenka sykį kas šešias 
savaites, rūpinasi įvairiais šių dienų politiniais ir kitais 
klausimais. Kitais metais balandžio mėnesį organizuoja 
simpoziumą School of East European and Slavonic 
Studies. DBLS narystės metinis mokestis Tarybai yra 
£150. Taryboje dalyvauja Aleksas Vilčinskas, kuris šiais 
metais eina pirmininko pareigas.

Nauji DBLS Garbės Nariai:
Pagarbą reiškiame DBLS veikėjams: Marytei 
Gelvinauskienei, Genei Ivanauskienei, Vytautui 
Gurevičiui, Juozui Maslauskui ir Henrikui 
Vaineikiui. Jiems yra suteikta DBLS garbės nario 
pažyma.
DBLS dėkoja jiems už ilgametį visuomeninį darbą 
šiame krašte.

Vida Gasperienė
DBLS Centro valdybos pirmininkė Tarybos suvažiavime kalba „Rasos “ mokyklos 

mokytoja Aušra Jasiūnienė

Lietuvių stendas House of Commons Mančesteryje diskusijų dėl „ Privataus Balsuojamo 
Patikėjimo11 metu

A+A
Adomui Lapinskui mirus, 

jo žmonai Doreen ir sūnums Paul, Peter Mark ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

DBLS ir LNB vaidybų direktoriai
Adomas ir Doreen Lapinskai yra buvę Lietuvių Sodybos vedėjai
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Smulkmeniški apribojimai 
siuntinių turiniui

Daiva VALEVIČIENĖ
Kauno diena ,Nr. 258 (17110)

Įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, keičiantis 
tarptautinių siuntų siuntimo bei gavimo tvarką. Tai 
šokoladas, cukrus, kvepalai, tualetinis vanduo, 
bižuterija. Nuo šiol į Lietuvą galima siųsti ir 
nustatytą kiekį alkoholinių gėrimų bei tabako. 
Išsiųsti į kitas šalis minėtus dalykus Lietuvos 
gyventojai gali be apribojimų, tačiau prieš tai 
patartina išsiaiškinti, ar tose šalyse neuždrausta 
tokias siuntas gauti.

Ūkio subjekto statuso neturintieji asmenys 
gali nusivilti sulaukę siuntinių su Kalėdų 
dovanomis. Mat dabar jie negalės gauti daugiau nei 
kilogramą kavos, daugiau nei pusę kilogramo 
šokolado ir kitų maisto produktų, turinčių kakavos.

“Uždrausta atsiųsti ir daugiau nei vieną 
kilogramą cukraus. Anksčiau jo buvo galima gauti 
5 kilogramus, o kiti išvardyti produktai nebuvo 
ribojami. Paštu nebegalima atsiųsti ir daugiau nei 
50 g kvepalų arba 0,25 litro tualetinio vandens ir 
daugiau nei 25 g bižuterijos gaminių iš tauriųjų 
metalų. Anksčiau kvepalų kiekis apskritai nebuvo 
ribojamas, o bižuterijos leidžiamas svoris buvo 
dvigubai didesnis”, - vardija Kauno centrinio pašto 
Eksploatacijos ir paslaugų kokybės skyriaus 
viršininko pavaduotoja Laima Brivinskienė.

Vilniuje pareigūnai apžiūrės į Lietuvą 
atkeliavusių siuntinių muitinės deklaracijas ir, radę 
didesnius nei leidžiama ribojamų daiktų ar 
produktų kiekius, žymės siuntas specialiais 
spaudais.

Paštininkai jų negalės atiduoti be muitinės 
apžiūros. O muitinės pareigūnai neturės teisės už 
papildomus kiekius paprasčiausiai paimti muito 
mokesčius. Jie privalės rašyti protokolus ir 
konfiskuoti. Kaip bus elgiamasi konkrečiu atveju: 
ardomos pakuotės ir nuberiamas neleistinas kiekis 
ar konfiskuojama visa per sunki kavos ar saldainių 
pakuotė, kol kas neaišku.

Kauno centrinio pašto Eksploatacijos ir 
paslaugų kokybės skyriaus viršininko pavaduotoja 
Laima Brivinskienė “Kauno dienai” sakė, kad 
miesto gyventojai siuntinius dažniau gauna, nei 
siunčia. “Per tą patį laikotarpį pernai ir šiėtnet jie 
išsiuntė mažiau nei po 3 tūkst. siuntinių, o gavo per 
10 tūkst. Mažesnių, iki 2 kg svorio siuntų skaičius 
irgi atspindi^ą^paČią tendenciją - išsiųsta po kiek 
^ąugiau ųęL2O tūkst., o gauta - po 47 ttikst. kasmet.

Centro pašto poskyrio viršininkė Romualda 
Kleizienė sakė, kad šiame poskyryje siuntinių 
gaunama mažiau, negu išsiunčiama. “Spalio mėnesį 
smulkių paketų gauta mažiau nei 200, o išsiųsta per 
800”, - lygina ji.

Artėja Kalėdų dovanų siuntimo bumas ir 
pašto darbuotojai jo laukia su nerimu: eilės 
susidarys tokios kaip per mokesčių mokėjimo 
dienas. “Žmonės nervinsis, pyks, kad reikia gaišti 
laiką, o dabar bent jau pirmojoje dienos pusėje eilių 
beveik nėra”, - sako poskyrio viršininkė.

Lapkričio 3 d. įsigaliojusi tvarka, 
L.Brivinskienės ir R.Kleizienės manymu, labiausiai 
palies juridinius asmenis. Anksčiau jiems muitą 
tekdavo mokėti ir dokumentaciją tvarkyti tais 
atvejais, jei siuntos vertė būdavo didesnė nei 3 
tūkst. litų. Dabar taip teks daryti, jei siuntos vertė 
viršys 1210 litų.

Privatūs asmenys panašų šoką patyrė 
pernai, kai neapmokestinama suma buvo sumažinta 
nuo 400 iki 160 litų. Jei nustatytos sumos 
viršijamos, tenka mokėti 3,5 proc. importo muitą. 
Kol juridiniai asmenys prisitaikys prie naujosios 
tvarkos, mokesčių bus surenkama daugiau, tačiau 
pašto darbuotojai nemano, kad siuntų sumažės.

“Privatūs asmenys dabar dažniausiai gauna 
160 litų vertės neviršijančius siuntinius, beveik visi 
yra perspėję siuntėjus”, - sako R.Kleizienė.

Tačiau naujuoju nutarimu įvesti ne tik apribojimai, 
bet ir išplėstos teisės. Lietuvos gyventojai dabar turi 
teisę gauti litrą alkoholinių gėrimų, 50 pakelių 
cigarečių arba 10 pakelių cigarų. Sunku 
įsivaizduoti, kad siunčiantieji standartinius 
cigarečių pakelius sugalvos pridėti dar ir saujelę 
palaidų. Anksčiau gauti alkoholinius gėrimus ir 
tabako gaminius buvo išvis uždrausta. Jeigu 
išduotas leidimas, bus galima paštu gauti net 
ginklus ir gyvūnus.

Tarp žuvusiųjų Irake - lietuvių 
kilmės pilotas

Dainoras LUKAS
Kauno Diena

Į susišaudymą buvo patekę ir dvylika 
Lietuvos karių, tarnaujančių LITCON būryje 
Irake numuštą JAV kariuomenės transporto 
sraigtasparnį pilotavo lietuvių kilmės vyresnysis 
leitenantas Brianas Slavėnas (Brajanas Slavėnas), 
kuris buvo vienas iš 16 katastrofoje žuvusių 
amerikiečių karių.
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w • • •Si liūdna žinia sukrėtė Ilinojaus valstijos Genujos miestą, kur gyveno 
lietuvių išeivių šeimoje gimęs pilotas.

Anot Reuters, B.Slavėnas buvo jauniausias sūnus šeimoje, kurioje buvo 
puoselėjama garbingos tarnybos kariuomenėje tradicija.
Brianas nepasinaudojo galimybe atsisakyti vykti į Iraką, kai į karo zoną 
buvo nusiųstas jo Ilinojaus Nacionalinės gvardijos dalinys.
“Jis buvo draugiškas, kuklus, padorus, garbingas, patikimas, etiškas 
žmogus”, - žuvusį sūnų apibūdino jo tėvas Ronaldas Slavėnas.

Genujos gyventojai prisimena 30 metų B.Slavėną kaip aukštaūgį 
“švelnų milžiną”. “Jis nemėgo prievartos. Sūnus mėgo iš oro grožėtis 
Iraku. Jis man pasakojo apie matytus vaizdus, paminėdamas tokias 
vietas kaip Babilonas”, - sakė tėvas.

Kiti du sūnūs šeimoje - taip pat karo tarnybos veteranai. 
Markus Slavėnas 1991 metais dalyvavo operacijoje “Audra dykumoje”, 
kai tarptautinės koalicijos pajėgos sustabdė Irako agresiją į Kuveitą, o 
Erikas prieš 20 metų dalyvavo JAV invazijoje Grenadoje.
“Nesame nusiteikę prieš JAV politiką. Tačiau sraigtasparnis neturėjo 
skristi žemai virš vietovės, kurioje yra sukilėlių. Dabar jaučiuosi lyg 
praradęs dalelę savęs. Viena kėdė prie Kalėdų stalo bus tuščia, nes jo 
nebus”, - sakė Markus. Visa šeima laukia, kol baigsis karas Irake ir 
kariai grįš į namus.

Likus keliems mėnesiams iki misijos Irake, B.Slavėnas baigė 
Ilinojaus universitetą, įgydamas pramonės inžinieriaus specialybę. Jis 
turėjo skraidymo instruktoriaus licenciją, o laisvalaikiu lankė 
fortepijono pamokas. Jis nerūkė, negėrė, visada buvo geros sportinės 
formos.

Karinį transporto sraigtasparnį “CH-47 Chinook” Irako 
kovotojai numušė netoli Faludžos miesto, kuris laikomas 
besipriešinančių irakiečių partizaninio karo citadele. Nukritus 
sraigtasparniui, žuvo 16 ir buvo sužeistas 21 karys.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, Basros apylinkėse 
dislokuoti Lietuvos ir Danijos kariai nutraukė vietos genčių vaidą. 
Operacijos metu niekas nenukentėjo. Lietuvos kariai sulaikė penkis 
vietos gyventojus apklausai, konfiskavo automatų AK-47.
Kaip informavo Lauko pajėgų štabo Operacijų valdymo centras, į 
vietovę, esančią už maždaug 6-8 km į šiaurę nuo Kūmos miesto, buvo 
pasiųsti Lietuvos būrio LITCON 2 dvylikos karių patruliai. Kariams 
buvo pavesta patikrinti gautą informaciją apie minėtoje vietovėje 
vykstančius susišaudymus tarp konfliktuojančių vietos genčių.

Išsiaiškinti situacijos išvyko Lietuvos kariai, lydimi danų karo 
policijos ekipažo ir vertėjo. Lietuvos ir danų kariai, vykdydami užduotį, 
buvo papuolę į apšaudymą. Kariai atsakė ugnimi ir atsitraukė, kol 
atvyko danų karių pastiprinimas. LITCON 2 būrys į Iraką atvyko spalio 
14 dieną.

Keturi Lietuvos karininkai ir vienas puskarininkis išvyko į 
pietryčių Iraką, netoli Basros, kur dalyvaus tarptautinėje taikos įvedimo 
misijoje Didžiosios Britanijos vadovaujamo daugianacionalinės 
divizijos štabo sudėtyje.

Penki Lietuvos kariškiai tarnaus iki pusęs metų. Šios 
daugianacionalinės divizijos štabo pavaldume yra ir LITCON 2 būrio 
kariai, misiją atliekantys Danijos bataliono sudėtyje. Šjųo metu Irake 
tarnauja daugiau kaip 100 karių iš Lietuvos.

“Laiškas atšaukti 
savo neteisingą 

deklaraciją”

Jūs su savo parašu kaip 
redaktorė paskelbėte Europos 
Lietuvyje Nr. 12-2002 
sekančiai

— Redakcija gavo 
keletą K.Barėno laiškų, 
kuriuose jis priekaištauja 
p.J.Alkiui dėl jo neveiklumo ir 
padarytų klaidų DBLS ir LNB 
veikloje. Visumoje Britanijos 
lietuviai yra susipažinę su 
ankstesniais p K.Barėno 
laiškais ir žino jo požiūrį į p. 
J. Alkio veiklą. Kadangi p. 
J.Alkis yra nutraukęs veiklą ir 
išvykęs, manau nėra tikslinga 
daugiau akcentuoti jo veiklą. 
Pono K.Barėno pareikšta 
nuomonė yra mums visiems 
kaip įspėjimas ir nuoroda 
nenuleisti rankų susidūrus su 
keblumais. Daug reikšti 
principingumo ir nepakantumo 
abejingumui it nesąžiningumui. 
- įima Švalkienė - Redaktorė

Dabartiniu laiku Jūsų 
toji deklaracija yra neteisinga , 
Jūs sakote : - “kadangi 
p. J .Alkis yra nutraukęs veiklą ir 
išvykęs”, bet jis dalyvavo 
DBLS 2003 metų suvažiavime 
ir jam pirmininkavo, išsirinko 
Britanijos atstovu į PLB Seimą 
jam į PLB valdybą kaip 
Britanijos atstovas. Kas skelbia 
netiesą? Prašau atsakyti!

Dabar yra būtina 
atspausdinti K.Barėno laišką 
kuris buvo pasiustas EL ir 
nespausdintas! Būtina atitaisyti 
padarytą klaidą K.Barėnui.

Stasys Kasparas 
Bet dar reikėtų priminti kitą faktą, 
kur DBLS pirmininkė rašo 
įvairiausių nesąmonių : -Tas pats 
K. B arenas daugumą savo rašybos 
kreipia į DBLS veiklos kritiką, bet 
pats per 50 metų nepasiruošė tapti 
Sąjungos nariu.
Žmonės, kurie nežino 
organizacijos istorijos, jie privalo 
iš jos pasitraukti...
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Parduodami buvusieji Lietuvių Namai Londone

Pusė tų buvusių Lietuvių Namų, tik 2 Ladbroke Gardens, 
Londons W1-1, ^003m. parduodami už 4.600.000 svarų.
Nuo 1954 iki T966 metų 1-2 Ladbroke Gardens buvo Britanijos lietuvių 
nuosavybė ir pagrindinis lietuvių kultūros centras. Maždaug nuo 1983 
m. Lietuvių Namais niekas , atrodo, rimtai nesirūpino. 1966 m. pagal 
tuometinį DBLS Centro valdybos narį ir LNB pirmininką architektą 
Klemensą Tamošiūną viskas supuvo, ir abu namai 1-2 Ladbroke 
Gardens buvo parduoti už 1.250.000 svarų.

Dabar parduodamas Nr. 2 namas yra tas, kur vykdavo 
kasmetiniai suvažiavimai, kur buvo virtuvė, valgomasis ir biblioteka, 
salikė ir baras, o viršuje gyvenamieji kambariai. 
Namas paliktas baltos spalvos.

M. Baronienė

BIRTŲ - 
LIETUVIŲ VAIKŲ 
FONDAS

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą Vilniaus 2 - ųjų 
vaikų globos ugdytiniams. 
Esate toli nuo mūsų, tačiau 
Jums nesvetimos mūsų vaikų 
problemos. Džiaugiamės iš 
Jūsų gautų siuntinių ir 
skirtomis lėšomis, už kurias 
įsigijome mokyklines 
priemones.

Linkime Jūsų fondui 
geros kloties bei ilgų ir 
prasmingų gyvenimo metų!

Vilniaus 2 - ųjų vaikų globos 
namų vardu

Janina Steikūnienė

»»> >»»

Aukos:

D.Letkauskas, Londonas £ 10 
R.Drungilas, Londonas £50 
J.Lukėnas, Londonas £50 
Labdaros krepšinio varžybos 
tarp Lietuvos ir Serbijos ir 
Juodkalnijos komandas 
atstovaujančių krepšininkų 
įvyko birželio 22d. Pajamos už 
bilietus skirtos Vaikų Fondui. 
Iš viso paaukota £ 600

Dėkojame krepšininkams ir 
ypač šių varžybų 
organizatoriui Andriui 
Sadaunykui.

Nuoširdžiai dėkojame už šias 
aukas.
Aukas prašome siusti: British - 
Lithuanian Childrens Fund, 21 
The Oval, Hackney Road, 
London., E2 9DT.
Tel: 020 8579 4657
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Pas Karaliaučiaus krašto lietuvius

Šių metų spalio mėn. 9-10 dienomis 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
suruošė ekskursiją su tikslu aplankyti Karaliaučiaus 
( Kaliningrado) krašto lietuvius ir arčiau susipažinti 
su jų bendruomenine veikla ir lituanistinio mokslo 
sąlygomis.

Šiai iškylai vadovavo Departamento ryšių 
su bendruomenėmis poskyrio vedėjas Alfinsas 
Kairys, joje dalyvavo apie 20 keliauninkų, jų tarpe 
atstovai iš įvairių moklso ir kultūros įstaigų, URM 
atstovas Petras Anusas, Lietuvos Prezidento 
patarėjas Edmundas Ganušauskas, PLB valdybos 
vicepirmininkas Jaras J.Alkis, Sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenės pirm. V.Barckutė ir Latvijos 
lietuvių bendruomenės pirm. J.Budrinauskienė.

Kelionė prasidėjo Vilniuje ir Lietuvos sieną 
be ypatingų problemų, pervažiavome prie Eitkūnų. 
Čia mus draugiškai pasitiko Regioninės lietuvių 
nacionalinės- kultūrinės autonomijos pirm. Alvydas 
Muliuolis ir vicepirmininkas Eugenijus Gajauskas.. 
Jie mus lydėjo ir globojo visos mūsų kelionės metu.

Pravažiavus sieną, nejučiomis atsiradome 
Kristijono Donelaičio žemėje ir, važiuodami 
Tolminkiemio link, stebėjomės šio krašto plačiomis 
lygumomis, aukštais medžiais apaugusius kelius ir 
apylinkių tuštumą ir tik kai kur matėsi apleistos 
pavienios trobos ir kaimai. Keliaudami turėjome 
puikią progą susipažinti su tų apylinkių ir Mažosios 
Lietuvos istorija, ką mums išsamiai apibudino 
keliaujantis su mumis lituanistas, literatūros 
kraštotyrininkas Benjaminas Kondratas.

Pirmutinis mūsų sustojimas buvo 
Tolminkiemyje, kur pirmiausia aplankėm 
K.Donelaičio bažnyčią, apžiūrėjome jo darbų 
parodą- muziejų, nusileidom į bažnyčios požemius, 
kur kriptoje guli klasiko palaikai, susimąstėm ir 
atsisveikinom palikę gėlių puokštę. Visiems buvo 
malonu matyti gražiai atremontuotą bažnyčią ir 
kleboniją, kur poetas praleido tiek daug savo 
kūrybos ir darbo metų.

Trumpai apsižvalgę keliavom toliau į 
vakarus, nes tą pačią dieną reikėjo pasiekti 
Karaliaučių ( Kaliningradą). Sekantis trumpas 
sustojimas buvo Valtarkiemy, ten apžiūrėjome 
kalnelį, ant kurio senais laikais stovėjo Herkaus 
Manto paminklas, deja paminklas okupantų buvo 
pašalintas, o šiais laikais liko tik žolėm apaugę 
pamatai.

Toliau sekė Gumbinė ( Gusevas). Tenka 
pasakyti, kad miestas apleistas, trūksta spalvų ir 
bendrai šių laikų standarto. Čia mus pasitiko 
vietinės lietuviškos mokyklos jaunimas, LKD pirm. 
Iręna. Barilaitė - Tiriųbą.ir bendruomenės atstovai. 
Susitikimas įvyko šio miesto rusų mokykloje, kur 
lietuviams yra leidžiama naudotis patalpomis. 

Turėjome progą susipažinti su mokyklos direktore. 
Čia mums koncertavo jaunimo ansamblis 
“Nadruvėlė”, čia mus skaniai pavaišino ir turėjome 
progą aplankyti K.Donelaičio gimtinę 
Lazdynėliuose. Jo tėviškės pastatų nebėra, jų vietą 
primena paminklinis akmuo su tinkamu užrašu 
lietuvių ir rusų kalbomis. Aplink jį lyg sargyboje 
auga, jauni ąžuolai. Pagerbėm ir šią vietą su gėlių 
puokšte ir giliu susikaupimu. Vietinių lietuvių 
pastangomis yra gautas leidimas iš miesto valdžios 
ir paskirta vieta miesto centre K.Donelaičio 
paminklui įrengti. Jau yra paruoštas vietinio 
lietuvio skulptoriaus sukurtas paminklas, lieka tik 
atlikti paties projekto įgyvendinimą.

Tenka pastebėti, kad šią lietuviškąją 
koloniją daugumoje sudaro tremtiniai ir yra daug 
noro dalyvauti veikloje. Čia, kaip ir kitose 
lietuviškose bendruomenėse, vadovai dirba be 
atlyginimų. Mokykloms trūksta mokyklų patalpų ir 
lėšų.
Dėl laiko stokos Gumbinėje kiek ilgiau pabūti 
neteko. Keliavome į Isrutę ( Chemiachovskas), kur 
mūsų, laukė.-susitikimas suKaUningrado. srities 
lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirm. Aleksu 
Bartniku ir jo bendradarbiais. Posėdis įvyko 
Čemiakchovsko pedagoginėje Kolegijoje. 
Pirmininkas plačiai apibudino asociacijos veiklą ir 
darbo sąlygas. Pagrindinę paramą jiems teikia 
Tautinių mažumų ir išeivijos Departamentas ir 
Lietuvos kultūros ir mokslo 
ministerija.Baldai,įrengimai, vadovėliai ir kt. 
įsteigta dėka paramos iš Lietuvos, vietinė valdžia 
nepadeda. Kolegija paruošė 8 mokytojus, veikia 
lietuvių kalbos mokytojų sąjunga, jai priklauso 39 
mokytojai. Sąjunga ruošia seminarus, konferencijas 
ir rūpinasi vadovėliais ir kt. Ji yra įregistruota 
valdžioj kaip oficiali organizacija. Planuojama 
įsteigti Lietuvių kalbos katedrą, rengiami lietuviškų 
rašinių konkursai jaunimui, lietuvių kalbos 
olimpiada ir kiti renginiai. Isrutėje veikia jaunimo 
ansamblis “Įsra”. Vadovė Rita Milkciutė - Banel.

Šiuo metu problema yra patalpų stoka 
vaikų darželiams. Planuojama įsigyti lietuvišką 
centrą, kuris tarnautų lietuviškai kultūrai ir mokslui. 
Be to Mokytojų asociacija norėtų įvesti dar 
daugiau lietuvių kalbos pamokų rusų mokyklose ir 
turėt galimybę ją mokytis internete. Asociacija 
pageidautų ir toliau palaikyti ryšius su Pasaulio 
lietuvių bendruomene.

Po trumpų diskusijų leidomės vėl į 
kelionę. Apžiūrėjome Isrutės miestą, pilį ir 
keliavome link Narkyčių (Meždurečje), kur trumpai 
sustojome prie Herkaus Manto žūties vietos. Šis 
apleistas ir karo nuniokotas kraštas vėl liūdnai 
primena dar vieną tragišką Mažosios Lietuvos 
istorijos laikotarpį.

(tęsinys 11 psl.)
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Lietuviško maisto ir produktų parduotuvės

Parduotuvės pavadinimas:

Slaviansky Bazar

Dacha

Kaunas

63-67 Felstead street, Oslo House, Hackney Wick.
Tel: 02089858987
Darbo laikas: I-V 10-19

VII 10-17
Duona, alus, dešros, lašiniai, žuvis, krienai, bankuchenai, 
uogienė, ledai, saulėgrąžos, rauginti kopūstai irt.t.
Pirkėjų nuomonės: Neabejotinai daugelis lietuviškais/rusiškais 
produktais prekiaujančių parduotuvių prekes įsigyja būtent iš čia. 
Atvykus pirmą kartą reiks užsiregistruoti. Nebijokite, kodėl to reikia 
paaiškinta ant parduotuves durų. Kainos visai neblogos.

34 Aykmer Parade, Aylmer Road (Al), London N2
Tel: 07957140183
Sustojimas East Finchley

Pirkėjų nuomonės: Dar geresnė parduotuvė nei pagrindinis 
Slaviansky Bazar filialas.

672 Romford Road, Manor Park, London E12 5AJ, 
tel: 020 8591 9928

Nuo čia be sustojimo keliavome į Karaliaučių. 
Turėjome progą išklausyti mūsų palydovų 
A.Muliuolio ir E.Čajausko pranešimus apie 
Karaliaučiaus lietuvių veiklą. Iš jų sužinojome, kad 
šioje, dabar vadinamoje Kaliningrado srityje, randasi 
apie milijonas žmonių, jų tarpe apie 19,000 lietuvių, 
kurie gyvena išsiblaškę po visą kraštą ir tik prieš 
maždaug 10 metų, atsiradus lietuviškam tautiniam 
atgimimui, tuos išsimėčiusius ir beveik surusėjusius 
Rytiečius pavyko sujungti į vieną bendruomenę. Šiais 
laikais veikia apie 17 įvairių krypčių organizacijų ir 
draugijų susivienijusių į vieną Regioninę lietuvių 
tautinę kultūros Autonomiją. Tas susijungimas gavo ir 
Rusijos įstatymų pritarimą. Dabar Autonomija 
apjungia ir atstovauja apie 20,000 lietuvių, 8,000 iš jų 
yra nariai. Šalia apjungtų organizacijų veikia apie 20 
katalikų parapijų.

Autonomija palaiko ryšius su Kaliningrado 
srities administracija ir Durna ir su savivaldybėmis. 
Tikimasi išvystyti naudingą bendravimą ir su srities 
gubernatorium. Šiuo metu čia veikia 23 lietuvių 
kalbos židiniai, jų tarpe 3 sekmadieninės mokyklos, 
16 fakultatyvų, 4 lietuvių kalbos mokyklos. Čia dirba 
39 lietuvių kalbos mokytojai, mokinasi virs 700 
mokinių.

Nuo praeitų metų yra leidžiamas ( lietuvių ir 
rusų kalbomis) regioninis laikraštis “Gintaras”.

Kalningrado srities lietuvišką veiklą ilgus 
metus rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos vyriausybės.

Salia to gaunama ir iš Kaliningrado 
administracijos tam tikra parama ir bendradarbiavimas. 
Labai svarbus yra ir lietuvių dvasininkų įnašas, ypač 
vaikų auklėjime, kas dalinai sustabdė, praeityje sovietų 
propaguojamą, nutautėjimo tendenciją. Šiais laikais 
tautinės - kultūrinės ir krikščioniškos vertybės auga ir 
stiprėja.

Čia veikia virš 10 lietuvių meno saviveiklos 
ansamblių. Ruošiami festivaliai ir kultūrinės šventės.

Nežiūrint to, problemų yra daug... Pirmoje 
vietoje, Rusijos Federacija iki šiol nesuteikė rimtos 
paramos visų tautinių mažumų savitumui apsaugoti ir 
plėtoti, nors 1996 m. ir buvo priėmusi tam įstatymą. 
Pasigendama ir vietinių valdžios institucijų paramos, dėl 
to lietuvių organizacijos Čemiachovske, Guseve, 
Krasnozamske, Kaliningrade, Nestrove, Soviecke, 
Gvardeiske ir kitur iki šiol neturi savo patalpų. Tuo tarpu 
lietuvių moksleivių skaičius didėja. Trūksta patalpų ir 
vaikų darželių, o mokytojams iš Lietuvos daromi 
sunkumai dėl laikino apsigyvenimo.

Toliau nuo Lietuvos gyvenantieji Kaliningrado 
lietuviai negali girdėti ar matyti lietuviškų radijo ir 
televizijos laidų, čia daromi tam tikri trukdymai, kaip ir 
Kaliningrado muziejuose neleidžiama įamžinti 
lietuviškos kultūros veikėjų darbų. Bendrai paėmus, 
Lietuvių bendruomenei be pagalbos iš Lietuvos ar iš 
užsienio būtų labai sunku išsilaikyti, bet vilties ir noro 
yra. Vietos lietuviai mano, kad norint išlaikyti savo 
etninę kalbą ir kultūrą būtinai reikėtų turėti savo Kultūros 
centrą. Ateitis parodys.

( pabaiga sekančiame “EL” numeiyje)
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Dėmesio visiems DBLS nariams

Private Voting Trust 
(Privatus Balsuojamas pasitikėjimas) 

susirinkimas diskutuoti įstatų pakeitimą 
įvyks

Lapkričio 23 d. 15 val.p.p.
Estų Namuose 

18 Chepstow Vilias 
London Žll 2RB

Artimiausia požeminė stotie: Notting Hill Gate

KVIETIMAS STOTI Į BRITŲ-LIETUVIŲ DRA U GI JĄ

Britų-Lietuvių Draugija (British-Lithuanian Society, B-LS) įkurta 
1994 m vasario 16 d, Londone. Jos siekiai yra ugdyti ekonominių, kultūrinių, 
švietimo ir kitokių ryšių vystymą tarp Suvienytos Karalystės ir Lietuvos. 
Garbės Prezidentas yra Sir Malcom Rifkind KCMG QC, buvęs Britanijos 
ministras. Dabartinis Draugijos pirmininkas yra Michael J Peart CMG LVO, 
pirmas Britanijos Ambasadorius Vilniuje po nepriklausomybės atgavimo.

B-LS rengia visokius įvykius, pavydžiui: paskaitas, knygų pristaty
mus, koncertus, iškylas, pobūvius. Paskaitos dažniausia vyksta Lietuvos Am
basadoje, Londone. Po paskaitų būna bendravimas prie vaisių su lietuvišku 
alum ir nelietuvišku vynu. Tai puiki proga susitikti su tautiečiais ir su kita
taučiais, kurie domisi Lietuva.

Metinis nario mokestis tik £12 (studentams £6). Už nario mokestį 
gausite pranešimus apie visus B-LS renginius, ir žurnalą “Tiltas” (anglų kal
ba). Už vaišes tenka susimokėti atskirai (normaliai £7, studentams £3.50).

Kviečiame stoti į Britų-Lietuvių Draugiją, įdomiai praleisti laisva
laikį, ir palaikyti Draugijos siekius. Nario anketas galima gauti iš: 

Secretary of the British-Lithuanian Society
Lithuanian Embassy 
84 Gloucester Place 
London WIU 6AU 

blssecretary@hotmail.com

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@ptverijonas.freeserve.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv .Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
v

Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.

v

Nottingham e - Židinyje
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kiekvieną antrą šešta
dienį 16.00 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.

Po pamaldų bus galima pasivai
šinti lietuviškais patiekalais. 
Lietuviški pietūs klube parduo
dami už £1.50

Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12.30 vai.

Headley Park “Sodyba”
• jau turi savo internetinį
Z puslapį:
; www.headleypark.co.uk
• Mielai prašome apislan-
• kyti šiuose puslapiuose,
Z sužinoti kas vyksta, ko

kios skelbiamos nuolaidos 
šiuo laiku.

..............................................................................
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