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DBLS Centro Valdyba ir Nottinghamo skyrius 

maloniai kviečia visus tautiečius atvykti į 

DBLS 50 m. jubiliejaus rudens sąskrydį 
Šeštadienį, 1997 m. rugsėjo 6d. 18.00 vai.

Ukrainiečių klube, 30 Bentinck Road, Nottingham

Programą išpildys Kauno folklorinis ansamblis

Ačttčač
Šokiams gros Kazio Venckaus lietuviška kapela 

Veiks baras

Nauja DBLS Centro Valdyba 
Pirmininkas J. Alkis, vicepirmininkas 
ir sekretorius K. Tamošiūnas, antras 
sekretorius A. Motuzą; iždininkas J. 
Millar-Juozapavičius, organizaciniai 
reikalai - E. Šova, kultūrinė veikla - 
J. Levinskas, Jaunimo reikalai - J. 
Snabaitis.

Nauja LNB Direktorių Valdyba
Pirmininkas ir L. Namų direktorius 
K Tamošiūnas, vicepirmininkas ir 
finansų direktorius J. Alkis, sekre
torius E. Šova, antra sekretorė J. 
Snabaitis, direktorius be portfelio - 
A Motuzą.

Nauja DBLS Taryba
Pirmininkė A Podvoiskienė, vice
pirmininkė G. Ivanauskienė, 
sekretorius J. Maslauskas, nariai Pr. 
Batakys ir Z. Juras.

Iškilmingas naująją Lietuvių Namų atidarymas Londone
Škotijos lietuviai turi savo klubo patalpas Bellshill 
miestelyje, Manchesteriškiai lietuviai savo namus 
Manchesteryje, Bradfordiškiai Bradforde, o Nottingha- 
miškiai Tėvų Marijonų namus Nottinghame. Rylų 
Londono Hackney yra lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia, 
kuri faktiškai priklauso vietinei vyskupijai. Prie šios 
bažnyčios prijungta svetainėje. Dar toliau ir sunkiai 
pasiekiamas yra ir rytų Londono lietuvių Sporto ir 
socialinio klubo pastatas. Londone taip pat buvo ir 
Lietuvių Namai. Juos įsigyjo pokario ateiviai - Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga, o jų tvarkymas perleistas 
naujai sukurtai Lietuvių Namų Bendrovei (Lithuanian 
House Ltd). Pirmieji Lietuvių Namai, 43 Holland Park 
Road, buvo nupirkti 1950 m. Jie buvo parduoti 1954 m., ir 
tais pačiais metais nupirkti 1-2 Ladbroke Gardens (dar 
kurį laiką turėtas ir Nr. 3, bet greit parduotas). Šie namai 
tarnavo lietuviškai veiklai iki 1996 m. jie buvo parduoti. 
1997 m. įsigyti nauji namai: 17 Freeland Road, vakarų 
Londone. Lietuvių Namų Bendrovei priklauso ir Lietuvių 
Sodyba. Ji randasi apie 80 km į pietvakarius nuo 
Londono, ir yra naudojama kaip viešbutis, atostogoms, 
poilsiui bei lietuviškiems susibūrimams.

Naujųjų Lietuvių Namų Londone iškilmingas 
atidarymas vyko liepos 19 d. 12.30 vaL Priekyje naujai ir 
skoningai atremontuoto namo plevėsavo iškeltos Lietuvos 
ir Britanijos vėliavos. Saulė, lyg įvertindama dienos 
svarbumą, maloniai kaitino priekynamyje susirinkusius 
garbės svečius, DBLS ir LNB visuotinio suvažiavimo 
dalyvius bei visuomenę. Atidarymą pradėjo LNB 
Direktorių valdybos pirmininkas K Tamošiūnas 

apibūdindamas atliktus darbus bei išreikšdamas padėką 
talkininkams, ir pakvietė Lietuvos ambasadorių p. J. 
Paleckį tarti žodį. Ambasadorius išryškino prieškarinį 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir lietuviškos išeivijos, 
pokario išeivijos pastangas atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę, ir skatino platesnius bei glaudesnius 
ryšius ateičiai. Linkėdamas naujajam lietuviškam centrui 
sėkmės, jis perkirpo įėjimą į Lietuvių Namus tveriantį 
ceremonijinį kaspiną, sulaukdamas gausių katučių bei 
fotografų knipsėjimų. Eigą tęsė DBLS Centro Valdybos 
pirmininkas J. Alkis. Jis trumpai nusakė Lietuvių Namų 
svarbą DBLS, kuri Pasaulio Lietuvių Bendromenės 
nutarimu atstovauja Lietuvių bendruomenę Britanijoje, 
organizacinę veiklą ir jos didelį įnašą Britanijoje, ir 
skatino naujausius Lietuvos ateivius jungtis ir padėti 
išlaikyti išveiviją kaip bendruomenę. Baigęs, jis paprašė iš 
Lietuvos atvykusį kun. V. Brilių MIC pašventinti Lietuvių 
Namus (toms apeigoms pirmiausiai buvo kviestas 
Londono lietuvių parapijos klebonas kun. J. Sakevičius 
kaip vienas iš DBLS steigėjų). Kun. Brilius pareiškė 
įsitikinimą, kad šie Namai bus sėkmingi ir lietuviška veikla 
juose klestės. Sukalbėjęs atitinkamas pašventinimo 
maldas, šventu vandeniu apšlakstė Namus iš lauko ir 
viduje.

Po pašventinimo susirinkusi publika buvo paprašyta 
žengti į Lietuvių Namus ir susirinkti priėmimų kambaryje. 
Gražiai įrengtame kambaryje DBLS sekretorius E. Šova 
pristatė šiais DBLS 50-tais jubiliejiniais metais Sąjungos 
išleistą knygą ‘Britanijos lietuviai 1974-1994’ ir jos 
redaktorių K Barėną su pagalbininkę M. Baronienę ir

(Nukelta į p2)
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Atkelta is pi. Iškilmingas naujųjų ...
padėkojo jiems už įdėtą milžinišką darbą. Knygoje 
atspindi gausi Britanijos lietuvių veikla ir atsiekimai, ir yra 
tęsinys jo redaguotos pirmosios knygos 'Britanijos 
lietuviai 1947-1973’. Ši knyga yra puikiai išleista, joje daug 
nuotraukų. Ji paliks istoriniu paminklu. Pastebėta, kad 
redaktoriui K Barėnui šių metų pabaigoje sukaks 90. Ta 
pačia proga ir švęsdamas savo 90 m. gimtadieni sveikino ir 
kitas ypatingai garsus lietuvių išeivijos rašytojas ir poetas, 
svečias Britanijoje, B. Brazdžionis. Po knygos pristatymo 
susirinkę buvo pakviesti pakelti vyno taures už naujuosius 
Lietuvių Namus ir išleistą knygą. Nusipirkusiems knygą K. 
Barėnas įrašė savo asmeniškus linkėjimus.

Baigėsi iškilmingas Lietuvių Namų atidarymas. Dabar 
DBLS ir LNB vėl galės normaliai veikti. Turės centrą iš 
kur bus puoselėjamos lietuviškos tradicijos, išlaikoma 
lietuviška bendruomenė Britanijoje, o tą veiklą galės 
įamžinti jau kiti redaktoriai naujoje knygoje po kokių 10 
ar 20 metų.

Šis bei tas apie naujuosius Lietuvių Namus. Namai 
randasi ramioje Londono Ealing rajono dalyje, labai arti 
Ealling Common požeminės stoties. Patogus susisiekimas 
su Londono centru, Lietuvos ambasada, apie 20 min. nuo 
Heathrow oro uosto, o šalia praeinantis North Circular 
kelias jungia su pagrindiniais Britanijos greitkeliais. 
Namas yra atskiras su kiemu ir mašinoms vieta priekyje, o 
užpakalyje jo platus vidinis kiemelis, angliška pievutė, 
vaikams žaisti vieta ir sandėlis. Apatinis Namų aukštas, 
susidedantis iš 3 kambarių, raštinės, priėmimų kambario, 
salės/restorano ir virtuvės, skiriamas visuomeninei veiklai. 
Antras ir trečias aukštas turi 14 miegamų kambarių, 
beveik visi su pilnais patogumais, ir sudarys viešbučio 
kompleksą. Kambariai pagrindinai atremontuoti ir 
apstatyti geros kokybės baldais. Namai yra šviesūs ir 
patrauklūs ir atsilankiusiems sudaro malonų įspūdį. 
Belieka tik jais naudotis. Aišku, DBLS nariams ir LNB 
akcininkams su nuolaida.

ELR

DBLS Centro Valdyba ruošia

Folklorinį Koncertą
Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Pickett’s Hill, Bordon, Hampshire

Trečiadienį, rugsėjo 10 d. 19.00 vai.

Programą atliks Kauno folklorinis ansamblis
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Mirus buvusiam 
Lietuvos ambasadoriui Londone

J.E. Raimundui L. Rajeckui 
reiškiame gilią užuojautą 

jo šeimai ir giminėms

DBLS ir LNB valdybos

"Europos Lietuvis’ grąžinamas į Londoną
Talpiname 'Europos Lietuvio’ leidėjų laišką, dėl kurio H. 
Gasperas pasisakė, pereitame ‘EL’ numeryje.

Gerb. Gaspare,
Dėl: ‘Europos Lietuvis’

Kaip Jūs žinote, 1995 m. DBLS CV ir LNB D V buvo 
nutarta ‘Europos Lietuvį’ vėl grąžinti iš Vilniaus į 
Londoną, bet, deja, tuo pačiu laiku pasikeitė senų 
Lietuvių Namų padėtis - buvome priversti senus Lietuvių 
Namus parduoti, ir tokiu būdu negalėjom ‘EL’ leisti 
Londone. Todėl DBLS CV ir LNB DV nutarimu, buvo 
nutarta redagavimo ir leidimo atsakomybę pasiūlyti Jums.

Jūs sutikote šį mūsų pasiūlymą priimti su sąlyga, kad 
laikraštis bus redaguojamas ir leidžiamas Jūsų namuose, 
Nottinghame. Žinome, šis grąžinto iš Vilniaus ‘EL’ 
perorganizavimas pareikalavo iš Jūsų daug pastangų ir 
darbo, už ką mes esame Jums labai dėkingi.

Įsigijus vėl naujus Lietuvių Namus Londone, ir 
turėdami savo patalpas, DBLS CV ir LNB D V rugpjūčio 3 
d. įvykusiame posėdyje nutarė nuo rugpjūčio 10 d. grąžinti 
‘EL’ redagavimą ir leidimą į Londoną; numeris 17 jau bus 
išleistas Londone.

Tikime, kad leidimas Londone sumažins išlaidas ir 
pašalins nesklandumus, kurie retkarčiais atsirasdavo.

Jeigu turite surinkę medžiagos sekančiam numeriui, 
prašon prisiųsti į Londoną. Tikime, kad Jūs ir toliau 
paliksite ‘EL’ bendradarbiu.

Dar kartą dėkojame Jums už Jūsų įdėtą darbą ir 
pastangas redaguojant ‘Europos Lietuvį’.

Su didžia pagarba’
Leidėjai:
D BLS CVpirm. J. Alkis, LNB DVpirm. K. Tamošiūnas
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Europos reikalų ministerija artina Lietuvą prie Europos Sąjungos
Europos reikalų ministerija - pati jauniausia ministerija. 
Joje šiuo metu dirba 55 žmonės, vidutinis darbuotojų 
amžiaus vidurkis nesiekia 32 metų. Ministerijai vadovauja 
ekonomikos mokslų daktarė Laima Liucija Andrikienė.

Numatyta, kad ministerija veiks šiose trijose 
svarbiausiose srityse: Integracijos į Europos Sąjunga 
klausimai, užsienio investicijų ir eksporto skatinimas, 
privatizavimo organizavimas. Europos reikalų ministerija 
yra valstybinės privatizavimo agentūros, Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros, agentūros ‘Consulta’ 
steigėja. Prie Europos reikalų ministerijos veikia Teisės 
biuras.

Koordinacija vyksta per Vyriausybės Europos 
integracijos programas: Nacionalinės teisės
harmonizavimo, Ekonominės integracijos į vieningą 
Europos Sąjungos rinką.

Glaudžiai bendradarbiaujant su Užsienio reikalų, 
kitomis ministerijomis daug dirbama pasiruošimo 
deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje srityje. 
Ministerija pradeda rengti studiją apie Lietuvos 
paruošimą integruotis į Europos Sąjungą, derybų 
nuostatams.

Ministerija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant 
Europos standartų priėmimo programą kaip sudėtinę 
integracijos į Europos Sąjungą dalį.

Ministerija koordinuoja Lietuvai teikiamą daugiašalę ir 
dvišale techninę pagalbą, skirta privatizavimo plėtojimui 
ir eksporto plėtojimui.

Svarbi ministerijos veiklos sritis - dalyvavimas rengiant 
ir skleidžiant pasauliui informaciją apie Lietuvą, prisidėti 
prie palankaus įvaizdžio sudarymo, platinti Lietuvoje 
informaciją apie Europos Sąjungą ir integraciją į ją.

Užsienis investuoja
Patogi geografinė padėtis šalia milžiniškų Rusijos, 
Lenkijos ir Baltarusijos rinkų, didelis neužšalantis uostas, 
gerai išvystyta infrastruktūra - visa tai traukia investuotojų 
akį. Iki 1997 m. pradžios Lietuvoje buvo investuota 
daugiau nei $500 mln., o vien per 1997 m. pirmą ketvirtį 
investuota $122 mln.

Šiuo metu didžiausios šalys-investuotojos Lietuvoje yra: 
JAV $186.7 mln., Švedija $85.4 mln., Vokietija $82.51 
mln., D. Britanija $62.8 mln, Liuksemburgas $45 mln. 
Kompanijos iš šių šalių investuoja į labai platų spektrą 
Įmonių - nuo maisto pramonės iki naftos pramonės, 
infrastruktūros, tele-komunikacijų, bankų.
Daugiausiai investavusios įmonės Lietuvoje - tai plačiai 

pasaulyje žinomos firmos - Lancaster Steel Co (JAV- 
Olandija), Motorola (JAVO, Philip Morris (JAV), 
TeleDenmark (Danija), Statoil (Norvegija), Shell (D. 
britanija-Olandija), Siemens (Vokietija) ir kitos.

Investuotojai iš JAV - tai daugiausia aukštų 
technologijų ir maisto pramonės įmonės, pvz., Motorola, 
įkūrusi Lietuvoje savo telekomunikacijų įmonę ir tiekianti 
mobilių telefonų bei Internet paslaugas. Iš JAV maisto 
Pramonės gigantų Lietuvoje savo fabrikus turi Philip 
Morris, gaminanti cigaretes dedelei daliai Rytų Europos, 
teip pat Coca-Cola, Pepsi, Mars Co., Kraft Jacobs 
Suchard ir kitos. Visos jos gamina ne tik Lietuvos rinkai, 
tet ir eksportui. Vokietijos investicijos į Lietuvą - tai 
daugiausia investicijos į lengvąją pramonę (tekstilės 

gamybą, audimą, linų dirbinius). Taip pat Siemens turi 
fabriką Lietuvoje, kuris gamina automobilių dalis Renault 
gamykloms. Šiaurės šalys lietuvoje daugiausia investuoja į 
naftos gamybą, persiurbimą bei pardavimą.

Dauguma Lietuvoje esančių investuotojų jau pradeda 
reinvestuoti uždirbtą kapitalą, kas rodo Lietuvos rinkos 
patrauklumą.

Patrauklumą didina ir tai, kad dabartinė Lietuvos 
Vyriausybė vienu iš savo svarbiausiu prioritetų laiko 
užsienio investicijų skatinimą.

Naujai sukurta Europos reikalų ministerija yra tiesiogiai 
atsakinga už šios programos įgyvendinimą. Greitu laiku ji 
pateiks informaciją apie kiekvieną įstatymo, kuris gali 
liesti užsienio investuotoją, pakeitimą ar išleidimą, taip 
sudarant užsienio galimybę partneriams iš anksto planuoti 
savo veiksmus.

Šiuo metu Vyriausybė yra sudariusi Valstybinę 
investicijų programą, kurioje numatyti sektoriai laikomi 
prioritetiniais. Tai - ekologiniai, infrastruktūros, krašto 
apsaugos, energetikos objektai. Taip pat Vyriausybė yra 
numačiusi keletą labai didelių projektų, kuriuose ypač 
skatinamas užsienio kapitalo dalyvavimas. Vienas tokių 
projektų - Europinės geležinkelio vėžės nuo Kauno iki 
sienos su Lenkija statyba. Šis geležinkelis yra įtrauktas į 
Europos transporto koridorių sąrašą. Be to, elektros 
perdavimo linijų statybos nuo Kruonio hidraelektrinės iki 
Lenkijos sienos projektas tam, kad būtų galima 
eksportuoti Lietuvoje pagamintą elektros energiją ne tik į 
Rytus, bet ir į Vakarus. Dar kitas panašaus masto 
projektas - tai Būtingės naftos terminalo statyba, kurio 
akcijų emisija šiuo metu vyksta. Tai bus naftos produktų 
eksporto-importo terminalas, kuris turėtų atsipirkti per 8 
metus.

Tačiau Lietuvos Vyriausybė neapsiribojo šiais 
projektais ir kaip galutinį akcentą paskelbė privatizavimo 
programą. Į šią programą įtraukta 14 didelių įmonių, 
tokių kaip Lietuvos telekomas, Lietuvos jūrų 
laivininkystė, Lietuvos nafta ir dar daugiau kaip 800 
mažesnių įmonių, kuriose valstybė turi didesnį ar mažesnį 
akcijų paketą.

Net dalinai įvykdžius visus šiuos sumanymus, Lietuva 
užsienio investuotojui taps ypač patrauklia teritorija, 
kurioje galima saugiai ir pelningai investuoti. O Lietuvos 
žmonėms tai reikš naujas darbo vietas, europietiškus 
uždarbius, naujas technologijas, Vyriausybei - didesnes 
biudžeto pajamas.

ERM

DBLS išleistą ir K. Barėno redaguotą knygą

Britanijos lietuviai 1974-1994
galima nusipirkti Lietuvių Namuose

17 Freeland Road, London W5 3HR 
Telefonas 0181 896 0355

Knyga 408 p., kietais viršeliais su aplanku. Joje daug 
informacijos ir nuotraukų. Knyga yra paminklas tiems, kurie 
gyveno ir dirbo visuomenės labui, kaip pavyzdys ateinančioms 
kartoms. Tai yra žinynas, kuriuo mokslininkai ir susidomėję 
galės pasinaudoti.

Kaina: £12. Paštas ir Įpakavimas £4.50
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Raimundas Leonas Rajeckas
1937-1997

Lietuvos ambasada su giliu liūdesiu praneša, kad šių metų rugpjūčio 11 d. Vilniuje mirė 
Seimo narys, Mokslų Akademijos narys, buvęs Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, profesorius Raimundas 
Leonas Rajeckas.

Lietuvos žmonės neteko aktyvaus, plataus akiračio ir interesų valstybės veikėjo, 
žymaus ekonomisto, mokytojo, diplomato, pagaliau principingo piliečio, kuris kūrė 
modernų Lietuvos gyvenimą, neieškodamas lengviausių kelių. Būdamas tvirtos valios, 
velionis dirbo iki paskutinės dienos, kol sunki liga pagaliau palaužė jo prasmingą 
gyvenimą. Tai didelė netektis velionio šeimai ir artimiesiems, o taip pat visiems, kurie iš 
arčiau pažinojo Raimundą Rajecką.

Raimundas Leonas Rajeckas gimė 1937 metais Šiauliuose. 1959 metais Kaune baigė 
Politechnikos institutą, o jau 1966 metais Maskvos Valstybiniame universitete jam 
suteiktas Ekonomikos mokslų daktaro laipsnis. Raimundas Rajeckas nuolat gilino savo 
žinias ir kartu padėjo išugdyti beveik keturias dešimtis mokslo daktarų. Jo veikla 
neatsiejamai susijusi su pedagoginiu darbu Vilniaus universitete ir su mokslo 
tiriamuoju darbu Lietuvos Mokslų akademijoje. Profesorius stažavo Jungtinių Valstijų 
Harvardo universitete, pats skaitė paskaitas keliuose Amerikos universitetuose. 
Mokslininko darbas geriausiai atsispindi jo veikaluose - profesorius Rajeckas yra 
išleidęs daugiau kaip 200 publikacijų ir monografijų.

Paskutiniaisiais metais Raimundas Rajeckas labiau buvo žinomas, kaip politikas, 
visuomenininkas. Prasidėjus atgimimo laikotarpiui, Raimundas Rajeckas, nors ir 
būdamas Sovietų Sąjungos Komunistų partijos narys, ryžtingai pasisakė už laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą. Kaip pilietis ir kaip Sąjūdžio Seimo tarybos narys, jis klojo 
politinį suverenios valstybės pagrindą, kaip ekonomikos specialistas - prisidėjo prie 
Lietuvos ekonomikos reformos.

Tiems, kuriems teko dirbti su velioniu, vertina jį už principingumą, už 
nepriklausomą, racionalų mąstymą. Velionis nebijojo viešai kovoti už savo tiesą, 
konstruktyviai kritikavo valstybines institucijas, neišskiriant nei Vyriausybės, Atkuriamo 
Seimo ir Prezidentūros.

Mums, Ambasados darbuotojams, labiausiai įsimintini 1994-1996 metai, kuriuos 
ambasadorius R. Rajeckas paskyrė diplomatiniam darbui Londone. Per trumpą 
ambasadoriaus kadenciją užmegzti tamprūs ryšiai tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos 
politikų, ėmė sparčiai plėtotis ekonominiai ryšiai, Didžioji Britanija vėl tapo viena iš 
pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių. Ambasadoriaus Rajecko pastangomis 
nedidelį Lietuvos diplomatų būrelį Londone papildė nauji specialistai, po ilgų metų 
ambasada vėl pradėjo dirbti visu pajėgumu. 1996-aisiais metais ambasada persikėlė į 
naujus, paties ambasadoriaus Rajecko asmeniniu rūpesčiu nupirktus ir įrengtus namus 
Gloucester Place gatvėje. Ambasadorius Rajeckas buvo dažnas svečias Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos renginiuose, domėjosi ir rėmė DBLS veiklą.

1996 metais išrinktas į Seimą, Raimundas Rajeckas dar spėjo daug nuveikti 
modernizuojant Lietuvos ekonomiką. Velionio vadovaujamoji Ekonomikos reformos ir 
integracijos komisija nagrinėjo ūkio sistemos tobulinimo, užsienio ekonomikos ryšių 
plėtojimo ir pasirengimo stoti į Europos Sąjungą projektus. Savo kolegų Seimo narių, 
taip pat patarėjų ir padėjėjų menamas kaip išskirtinio, plataus mąstymo asmenybė. Jis 
sugebėjo sukurti skirtingų partijų atstovų sudarytoje Komisijoje gerą darbo klimatą, 
tarp ginčų rasti jungiamąjį siūlą.

Tuo tarpu jo paties gyvenimo siūlas, kaip rašoma Valstybinės laidotuvių komisijos 
paruoštame nekrologe, ‘nutrauktas, tik spėjus dabartiniam Lietuvos Seimui pradėti 
įsisenėjusių šalies rūpesčių skausmingą tvarkymą’.

Atsisveikinti su velioniu į Vilniaus laidojimo rūmus rugpjūčio 13 ir 14 d.d. atvyko 
šimtai Lietuvos žmonių: buvę mokyklos ir studijų draugai, kolegos, bendraminčiai, 
mokiniai. Paskutinę pagarbą velioniui atidavė Seimo nariai, ministrai, diplomatai, 
mokslininkai.

Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, atsisveikindamas su velioniu, 
kalbėjo, kad šis ‘įžvalgaus proto žmogus, tremtinio sūnus, akademikas’ paskutinį savo 
gyvenimo tarpsnį paskyrė kovai su Lietuvos blogybėmis, ‘atitolo nuo tos jėgos kurią 
smerkė ir artėjo prie tos, kurią matė galinčia kovoti su tomis blogybėmis’.

Už velionį šv. Mikalojaus bažnyčioje atlaikytos šv. Mišios. Velionis Raimundas 
Rajeckas palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

LR Ambasada, Londonas

Lietuvoje
Atvyksta prezidentai
Rugsėjo 5-6 d.d. Lietuvoje ruošia
moje tarptautinėje konferencijoje 
žada dalyvauti 12 valstybių vadovai.

Europos stabilumą garantuojančio 
tautų sambūvio ir geros kaimynystės 
idėjomis Vilniuje dalysis Baltarusijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Suomijos, Ukrainos prezidentai bei 
Rusijos ministras pirmininkas ir gal 
Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos bei 
Slovakijos vadovai.

Ta proga prezidentūra numačiusi 
įamžinti šį suvažiavimą suteikiant 
kiekvienam valsybės vadovui gali
mybę pasodinti po ąžuoliuką prezi
dentūros kieme.
Sulaikytas buvęs Lietuvos gynybos 
ministras, Seimo narys Audrius 
Butkevičius
Valstybės saugumo departamento ir 
Generalinės prokuratūros pareigūnai 
sulaikė A Bukevičių Vilniaus vieš
butyje ‘Draugystė’ po to, kai jis iš 
bendrovės ‘Dega’ vadovo K. Kiršos 
paėmė $15000 kyšį. Pinigus, pasi
naudojęs Seimo nario leidimais, A 
Butkevičius nešė Generaliniam pro
kurorui, kad būtų nutraukta minėtai 
bendrovei iškelta byla. Pastebėta, 
kad K. Kirša padėjo Valstybes 
saugumo departamentui sulaikyti 
įtariamą Seimo narį.
Sumuštas Prancūzijos diplomatas 
44 m. diplomatą, Prancūzijos kul
tūros centro direktorių Patrick 
Donabedian sekmadienį, liepos 20 d. 
apie 16.00 vai. Vilniaus senamiestyje, 
Žemaitijos gatvėje, užpuolė ir sunkiai 
sužalojo trys chuliganai. Jam, šv. 
Jokūbo ligoninės reanimacijos skyriu
je, buvo pašalintas 3 cm storio krešu
lys viršutinėje galvos smegenų dalyje.

Vilniaus policijos vadovas V. 
Leipus atsistatydino. Jis teigė, kad 
jaučia ‘moralinę atsakomybę už šio 
nusikaltimu padarytą žalą Lietuvos 
valstybės interesams’.
Lietuvos diplomatai skris į JAV
Rugpjūčio pabaigoje grupė Lietuvos 
diplomatų išvyks į Vašingtoną svars
tyti JAV - Baltijos valstybių chartos. 
Rudenį šią chartą, nusakančią JAV, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinio, 
ekonominio ir kultūrinio bendradar
biavimo gaires Vašingtone turėtų 
pasirašyti JAV ir Baltijos valstybių 
prezidentai. (Lietuvos Aidas)
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Skaitytojų laiškai
Direktoriai nedaužė stalo
H. Gasperas savo atsisveikinimo laiške 
‘EL’ Nr.16 psL 1 rašo: ‘Turiu mūsų 
ilgamečio redaktoriaus K. Barėno 
laiško kopiją, prieš daug metų rašytą 
A Bučiui Bradforde. Jame jis 
skundžiasi, kad direktoriai su 
kumščiais daužo stalą ir reikalauja, 
kad A Bučys savo rašinį sušvelnintų. 
H. Gasperui ar kam nors savo rašyto 
laiško Anicetui Bučiui, aš niekada 
nesiunčiau. Tas privatiškas laiškas 
tikriausiai paimtas iš Aniceto Bučio 
sūnaus dr. Algimanto Bučio 
suredaguotos ‘Bradfordo lietuvių 
veikla Didžioje Britanijoje’ knygos 
102403 psl.

1980 m. grąžinau Anicetui Bučiui 
feljetoną ‘Interviu su ponia Lietuvių 
Bendrove’ su prierašu.

Kad būtų visiems aišku, tą prierašą 
pacituosiu: ‘Ačiū už feljetoną, kurį 
vakar atkeliavęs radau and stalo. 
Buvau pradėjęs jį ruošti spausdinti, 
bet apsižiūrėjau ir sustojau (...). 
Feljetonas galėtų sukelti triukšmo. 
Įsižeistų Sodybos vedėjai dėl tos 
nepriklausomybės ir anarchijos. 
Nepatenkinti būtų ir spaustuvininkai. 
Gal ir Sąjungos viršūnės nelabai mielai 
sutiktų pasisakymus apie ją.

Pastaraisiais mėnesiais visokių 
priekaištų esu turėjęs, net labai piktų 
(va, ir vakar stalas netoli manęs buvo 
kumščiu trankomas). Rizika mano, 
tiesa, nedidelė; galiu būti išmestas iš 
laikraštinės baudžiavos, galiu pats 
pasitraukti, galiu būti apstumdytas. 
Tikiu, kad spauda turėtų būti tiesos 
tarnaitė, bet, deja, mūsų žmonės dar 
nepajėgūs tai suprasti ir įsisąmoninti.
Gal sakau, kai kurias feljetono mintis 

kitaip pasuktmėte.
Su geriausiais linkėjimais.

Kaip tas prierašas prie feljetono 
rodo, niekur nematyti, kad ‘direkto
riai daužytų stalą’. Kas iš tikrųjų 
trankė stalą, ir kiek tas trankymas 
galėjo turėti svorio redaktoriaus 
likimui, tai jau kita istorija.

Be kita ko, minėtoje knygoje apie 
Bradfordo lietuvių veiklą nurodyta, 
kad esu bendraautorius. Ją sudaręs dr. 
Algimantas Bučys yra pasinaudojęs kai 
kuriais knygos ‘Britanijos lietuviai 
1947-1973’ duomenimis, ir kai kuriais 
straipsniais apie literatūrą, tai ir 
viskas. Jo knygai specialiai nesu rašęs. 
K, Barėnas

Lietuvių kronika -tąsa
Manchesteris
Gimtadieniai
Rugpjūčio 9 d. Lietuvių klubo 
patalpose įvyko šaunus balius.

Buvo atšvęsti du ilgamečių klubo 
tarnautojų gimtadieniai.
Stasys Lauruvėnas, populiarus klubo 

sekretorius, per paskutinius dešimt 
metų veda klubo knygas ir tvarko 
klubą sąžiningai ir protingai - reta 
kokybė dabartinių Anglijos lietuvių 
tarpe. Per daugelį metų Stasys yra 
atlikęs visokias pareigas klubo 
valdyboje išskyrus pirmininko. 
Pirmininku būti jis niekada nenorėjo.

Antanas Bendžius, visiems gerai 
žinomas klubo baro vedėjas, kuris savo 
pareigas be pertraukos atlieka jau apie 
vienuolika metų.
Baliuje dalyvavo kan. V. Kamaitis ir 

gražus lietuvių ir anglų būrelis. 
Iškilmes pravedė klubo vice
pirmininkas H. Vaineikis pasaky
damas lietuviškai ir angliškai 
anekdotais paįvairintą kalbą ir 
užtraukdamas ‘Ilgiausių metų’ prie 
kurios visi nuoširdžiai ir garsiai 
prisidėjo. Vakaras praėjo labai gražiai 
- buvo gerai pavalgyta ir pasivaišinta.

Ilgiausių metų, Stasy ir Antanai!
Henrikas Vaineikis

DBLJS
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga skelbia neseniai 
įvykusios loterijos laimėtojus.
Pirmas prizas (2 skrydžiai į Vilnių): 

Dalia Vainorius, Hampshiras.
Antras prizas (galionas viskio): Asta 

Greenhill, Nottinghamas.
Trečias prizas (litras vodkos): Mr. P. 

Myers, Manchesteris.
Dėkojame visiems pirkusiems 

loterijos bilietus ir ‘Lietuvos 
Avialinija’ bendrovei už suteiktą 
pirmą prizą.
Algis Gasperas, DBLJS iždininkas

Sportas
Atėnuose vykusiame Pasaulio 
lengvosios atletikos čempionate 
Lietuvos sportininkas Vilrgilijus 
Alekna disko metime laimėjo sidabro 
medalį, o Remigija Nazarovienė 
septynkovės varžybose išsikovojo 
bronzos medali.

Po to, pasaulio vicečempionas 25 m. 
disko metikas V. Alekna Ciūriche 
vykusiose ‘Grand Prix5 varžybose 
nustūmęs diską 66,44m gavo antrą 
vietą.

Rugpjūčio 20 d. Dubline Lietuvos 
nacionalinė futbolo rinktinė žais 
Pasaulio čempionato atrankos 
rungtynėse su Airijos ekipa. Abi 
komandos kovoja dėl antros vietos 8 

. grupėje dėl teisės žaisti Pasaulio 
futbolo čempionato finale 
Prancūzijoje 1998 m.

MSV ‘Duisburg’ klubas siūlo ketverių 
metų kontraktą Lietuvos futbolo 
rinktinės vartininkui Gintarui Staučei.

Lietuvos dviratininkai, treniruojami 
Vaclovo Šiugždinio, Belgijoje per 
mėnesio laiką laimėjo 13 tarptautinių 
vienadieninių žiedinių lenktynių. 
Penkiolikmetis Tomas Vaitkus su 
bendraamžiais išmėgino jėgas 67 km 
žiedinėse varžybose Hasdonke ir 
laimėjo antrą prizą.

Lietuvių Namai 
Lithuanian House Hotel 

17 Freeland Road
Ealing, London W5 3HR

Atidaryta svečiams, atostogautojams 
ir verslininkams

*
Naujai atremontuota ir įrengta

Miegami kambariai su patogumais 
kavos-arbatos paslaugomis 

televizoriais

Pilni angliški pusryčiai 
*

Liftas

Automobiliams parkavimo vietos

Apie 20 minučių nuo Heathrow 
tarptautinio aerouosto

Arti požeminės stoties į Londono 
centrą ir Heathrow

Nakvynė ir pusryčiai 
Vienvietis - £35.00

Dvivietis - £30.00 už asmenį 
Trivietis (šeimai) - £70.00 
Nuolaidos DBLS nariams 

ir LNB akcininkams
*

Telefonas 0181 896 0355 
Faksas 0181 896 0939
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Pausaulio Lietuvių Bendruomenė
Devintojo Seimo 1997 m. liepos 1-7 d.d. Vilniuje Nutarimų komisijos išvados

Švietimas
1. Naudoti moderniausias informavimo priemones (Internetą 

ir kt) švietimo srityje ir bendruomenių ryšiams palaikyti.
2. Artimai bendrauti su Lietuvos Švietimo ir mokslo 

institucijomis ir stipriausiomis Pasaulio lietuvių 
bendruomenėmis, kurios galėtų parūpinti pažangių mokymo 
priemonių, knygų bei vadovėlių.

3. Organizuoti bei remti lituanistines stovyklas, ypač stengtis, 
kad į jas galėtų patekti Rytų kraštų lietuvių bendruomenių 
vaikai ir jaunimas.

4. Skatinti naujųjų ateivių bei mišrias šeimas, kad jų vaikai 
lankytų lituanistines mokyklas.

5. Siekti, kad Vilniaus universitete būtų atgaivinti lietuvių 
kalbos ir tautotyros kursai užsienio lietuviams, lietuvių kalbos 
mokytojams.

6. Bendruomenėms stengtis išsaugoti užsienyje esančią 
lietuvių archivinę medžiagą arba išsiųsti ją j Lietuvą.

7. Palaikyti Vasario 16-osios gimnaziją ir naudotis jos 
teikiamomis galimybėmis.

8. Bendruomenės turėtų kaupti lituanistinei mokyklai tinkamą 
pedagoginę medžiagą ir ja dalintis.

Kultūra ir šeima
1. Kreiptis j Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją, kad 

lietuvių bendruomenės gautų medžiagos (filmų, vaizdajuosčių ir 
kt.) apie Lietuvos istoriją, kultūrą ir meną, kad būtų rengiamos 
įvairių sričių kilnojamos parodos.

2. Kaupti informaciją apie Lietuvos meno kolektyvus, kurie 
galėtų dalyvauti užsienio kultūriniuose renginiuose.

3. Reikalui esant, kviestis mokytojus ir meno vadovus iš 
Lietuvos. Padėti, kad Rytų kraštų jaunimas galėtų dalyvauti 
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse.

4. Atkreipti dėmesį į Lietuvos ir užsienio lietuvių 
bendruomenių abipusių kultūrinių mainų svarbą.

5. Informacijos centrui siūloma rinkti ir teikti užsienio 
lietuvių šeimoms (tarp jų ir mišrioms) informaciją apie ' 
galimybes atostogauti Lietuvoje.

6. Skatinti, kad užsienio lietuvių Šeimų vaikai pagyventų 
šeimose Lietuvoje, o vaikai iš Lietuvos - užsienio lietuvių 
šeimose.

PLB Seimas dėkoja už pasiaukojimą lituanistinių mokyklų 
mokytojams ir visiems lietuvių kultūros puoselėtojams.

Religija
1. Skatinti ir stiprinti religinį ryšį, nes nykstant parapijoms 

nyksta ir bendruomenės. Išsaugoti užsidarančių lietuviškų 
parapijų archyvus ir bažnyčių meną.

2. Skatinti vaikų ir jaunimo dvasinį ir religinį lavinimą. 
Trūkstant kunigų, šiam darbui pasitelkti pasauliečius. Platinti 
‘Bažnyčios žinias’ ir kitą religinę literatūrą.

3. Padėti Rytų kraštų bendruomenės dvasinio gyvenimo 
klausimais (ieškoti kunigų, padėti įsigyti lietuviškų giesmynėlių, 
maldaknygių ir kt.).

Jaunimas
1. Puoselėti Pasaulio lietuvių bendruomenės idėją tarp 

išeivijos lietuvių jaunimo, įtraukti jį į bendruomenės veiklą. 
Skatinti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą.

2. Rengti Pasaulio lietuvių jaunimo stovyklas (meno, sporto ir 
kt), organizuoti rašinių ir meno konkursus.

3. PLB atstovybėje vienas asmuo turėtų rūpintis jaunimo 
reikalais.
Į

Sportas
1. Sportas garsina Lietuvos vardą ir palaiko lietuvybę, todėl jį 

reikia įtraukti kuo daugiau pasaulio lietuvių bendruomenių 
jaunimo.

2. Platinti vaizdajuostes apie Lietuvos sportą ir sportinius 
laimėjimus.

3. Finansiškai remti lietuvių sporto klubus, ypač Rytų kraštų, 
pasaulio lietuvių sporto šventes.

Visuomeninė ir organizacinė sekcija
1. Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pavadinimo 

nekeisti.
2. Pritariama PLB Konstitucijos projektui su 4 paragrafo ‘b’ 

punkto pakeitimu.
3. Seimo kadencija nustatoma 3 metams.
4. Pasaulio lietuvių kraštų bendruomenės turi teisę kreiptis į 

Lietuvos Respublikos institucijas rūpimais klausimais, apie 
svarbesnius iš jų informuoti PLB Valdybą.

5. Pageidautina, kad Lietuvos Respublikos Seimo ir Amerikos 
lietuvių bendruomenių atstovų komisija taptų visų kraštų 
lietuvių bendruomenių interesų atstove.

6. Atkreipiamas dėmesys, kad PLB Seimo Kontrolės 
komisijos pareiga - tikrinti PLB atskaitomybę ir tikrinimo 
ataskaitą laiku pateikti Seimui.

7. Skleisti pasaulyje informaciją apie vykdytą lietuvių tautos 
genocidą.

8. Dvi grupės PLB Seimą siūlo šaukti Lietuvoje. Informacija 
tarp PLB Valdybos ir kraštų bendruomenių Seimo rengimo 
klausimais turėtų būti keičiamasi kuo anksčiau.

9. PLB atstovybė Lietuvoje reikalinga.
10. Norint tapti PLB nariu, mokėti lietuvių kalbą nėra būtina.
11. Priemonės jaunimo lietuvybei išlaikyti: sportas, stovyklos, 

kongresas, dainų ir šokių šventės ir t.t.
12. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad 

grįžusiems iš buvusios Sovietų Sąjungos lietuviams būtų 
suteiktos socialinės garantijos, suprastinta dokumentų keitimo 
procedūra.

PLB Seimo Nutarimų komisija: J. Alkis, O, Bartusevicienė, Dr. 
J. Kisielius, N. Martyniuk, J. Parancevičius

Padėka

A. A.

Rimantas Ričardas Šova

Dėkojame Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios klebonui kun. dr. J. Sakevičiui MIC 

už atvykimą j kapines ir ten atlikusiam laidotuvių 
apeigas.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiems draugams 
ir pažįstamiems už mums išreikštas užuojautas 
liūdesio valandoje, gražias gėles, visakeriopą 

paramą, aukas Sibiro tremtinių sugrįžimo fondui 
ir Parkinson ligos fondui Anglijoje.

Rimanto šeima
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Keliautojų žiniai
Žinios paskelbtos Britų FCO per Ceefax.
Lietuva, 22.7.97, p481, 23/27
Keliautojai, ypač pavieniai, turėtų 
pasisaugoti priimant maistą arba gėrimą 
baruose, naktiniuose klubuose ar 
restoranuose iš nepažįstamų, nes 
pasitaikė nemaža apnuodijimų- 
užmigdymų.

Grėsti apiplėšimai, kišenvagystės ir 
rankinukų pagrobimai, ypač naudojantis 
viešu transportu.

Patariama vengti menkai apšviestų 
gatvių, parkų ir nuošalių vietų.

Daugėja automobilių vagystės- 
apiplėšimai, ypač naujų automobilių.

Visuomet užrakinkite automobilius ir 
paslėpkite daiktus (ir radijo aparatus). 
Nakties metu parkuokite saugomose 
automobilių aikštelėse.

Apsilankantieji miškingose vietovėse 
turėtų iš anksto pasiteirauti apie 
inokulacijas nuo erkių užkrečiamo 
encephalito.

Suvalkija, Lenkija, 11.8.97, p484,12/24
Liepos mėn. Lenkija smarkiai nukentėjo 
nuo potvinių. Nors nėra žymių, kad 
siaustų cholera ar vidurių šiltinė, bet 
Lenkijos Vyriausybė pradėjo masinę 
vakcinaciją.

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Summer Schedule 
Effective from 31st March

5 flights weekly
Daily except Thursday and Sunday
Arrival and departure times:

Monday, Tuesday, Friday, Saturday
TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
TE453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

Wednesday
TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
TE453 dep. HEATHROW 17.00 arr. VILNIUS 2L50

AIRCRAFT BOEING 737 
with business and economy seating

Attractive prices for senior travellers

LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323
Fax 0181 745 7346

JURIDINĖ 
KONSULTACIJA

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE 

Dėl komercinių ir privačių 
teisinių reikalų 

prašome kreiptis:

Advokatė 
VIRGINIJA JURAITĖ LLB 

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG 

England 
Tel. 0181 402 9403 

Faksas 0181 290 0285

Lenkijoje vyksta vienas didžiausių 
Rytų-Vakarų transito judėjimų. 
Vairuotojams patariama būti ypatingai 
atsargiems.

Nepalikite neprižiūromų auto-mobilių, 
tuo labiau jei juose yra asmeniški daiktai.

Niekad nepalikite savo vertenybių 
automobilių spintelėse.

Miškingose vietose apsisaugokite nuo 
erkių užkrečiamo encephalito.

Vilniaus koridorius, Gudija, 9.7.97, p476, 
4/33
Apsilankantiems patariama vengti 
demonstracijų.

Prieš vykstant pasitikrinkite, ypač tik 
pervažiuojant Gudiją, kad visi jūsų 
dokumentai yra pilnoje tvarkoje.

Dalys Gudijos tapo labai užterštos 
sprogus Čemobilio jėgainei. Patariama 
vengti kaikurių maisto produktų 
(pirmiausiai pieno, grybų ir bendrai 
miško vaisių), nes jie gali būti užteršti 
aukštos radiacijos. Užvirinkite vandenį 
patiekiamą vandentekiu pirm negu jį 
gersite.

Keliautojai turėtų būti nuolat žvalūs. 
Vyksta plėšikavimas, kišenvagystės ir 
vagystės, ypač didmiesčiuose ir Brastos 
perėjimo punkte jei keliaujama plentu.

Keliaujant traukiniu, niekad nepalikite 
kompartamento be priežiūros ir 
užsitikrinkite, kad duiys yra tvirtai 
užrakintos iš vidaus.

Viešbučiuose ir butuose būkite 

atsargus atidarant duris svetimiems.
Neprižiūrimuose automobiliuose 

nepalikite savo brangenybių, visuomet 
naudokite oficialius taksius.

Nėra žinoma ar vielinės oro linijos 
prisilaiko tinkamų mechaninių remontų 
lėktuvams.

Saugumo dėlei patariama, kur 
įmanoma, skristi tarptautine avia-linija, 
nepasinaudojant rytų Europos ar 
Centrinės Azijos paslaugomis. Jų 
vietiniai skrydžiai kartai būna atšaukiami 
arba ilgai uždelsiami.

Mažoji Lietuva, Rusija, 6.8.97, p484, 
16/24
Visuomet nešiokitės asmens liūdimą.

Daug apiplėšimų, kartais žiaurių, 
vagysčių ir kišenvagysčių visuose 
miestuose. Patariama rengtis kuo 
paprasčiau. Nenešiokite brangenybių.

Traukinio kajutę užrakinkite ir dar 
sutvirtinkite viela ar virve. Nepriimkite 
maisto ar gėrimo iš nepažįstamų, nes gali 
būti užnuodyta.

Rusijos miestuose siaučia kriminalų 
būriai ir pasitaiko žudynių. Nors tai nėra 
nukreipta prieš svetimtaučius, bet reikia 
pasisaugoti, kad netaptumet atsitiktine 
auka.

Nėra žinoma, ar lėktuvų remontai 
atliekami sąžiningai. Patariama, kur 
įmanoma, naudotis nuolatiniais 
skrydžiais, kurie prasideda Rusijos 
išorėje.
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Lietuvių kronika
Derby
Ekskursija
Rugsėjo 6 d. DBLS Derby skyrius 
rengia ekskursiją į Nottinghame 
ruošiamą DBLS 50 m. pagrindinį 
minėjimą. Norintieji ekskursijoje 
dalyvauti užsirašo pas skyriaus 
sekretorių A. Tirevičių. Tel. 517320. 
Kelionė nemokamai.
Mirė Jonas Stonkus
Po ilgos ir sunkios ligos, liepos mėn 7 
d. mirė Jonas Stonkus. Jis buvo 70 m. 
amžiaus, kilęs iš Kretingos, palaidotas 
vietinėse kapinėse. Liko liūdinti 
žmona. Ilsėkis ramybėje.

Londonas
Londono lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos metinis susirinkimas
Parapijos metinis susirinkimas šiais 
metais įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
mėn. 24 d., 13.30 vai., parapijos 
menėje, 21 the Oval, London E2.

Susirinkimo metu bus padaryti 1996 
metų parapijos veiklos pranešimai ir 
renkama Parapijos taryba.

Londono lietuvių šv. Kazimiero 
parapija yra viena didelė lietuviška

organizacija. Jos veikla turi didelę 
apimtį. Keičiantis parapijiečių skaičiui 
bei jų amžiui, ir jungiantis naujiems 
ateiviams į mūsų eiles, šiais reikalais 
būtina turėti didesnes diskusijas.

Parapijos klebonas ir parapijos 
Taryba kviečia visus londoniškius 
dalyvauti su savo pageidavimais, 
nuomonėmis dėl parapijos ateities 
klestėjimo. Vienybėje atliekami dideli 
darbai. Laukiame visų!
Tautos Šventė - rugsėjo 8-toji
Londono lietuviškoji šv. Kazimiero 
parapija pamaldomis šv. Kazimiero 
šventovėje švęs Marijos Gimimo ir 
Tautos Šventę sekmadienį, rugsėjo 7 
d. 11.00 vai Kviečiame visus Londono 
ir jo apylinkių lietuvius dalyvauti 
pamaldose.

Kun. Joniu Sakevičiui MIC 90 m.
Londono lietuviškoji šv. Kazimiero 
parapija rengia savo klebono kun.

Jono Sakevičiaus MIC 90-ojo 
gimtadienio minėjimą ir padėką už jo 
ilgus darbo metus šioje parapijoje. 
Minėjimas įvyks rugsėjo mėn 13 d. 
17.00 vai. Sporto ir socialiniame klube, 
345A Victoria Park Road, London E9.

Minėjime dalyvauti kviečiami visi 
parapijiečiai. Parapijos Taryba prašo 
pramatančius dalyvauti, kad jie 
užsirašytų pas Tarybos narius sekma
dieniais parapijos menėje, arba 
praneštų telefonu 0181 980 8159, arba 
laišku Parapijos Tarybai, 21 The Ovai, 
London E2 9DT. Jokių bilietų ar 
užsimokėjimų nebus.

Ekskursija
Išvykoje j skautų stovyklos uždarymą 
dalyvavo 50 asmenų. Tai buvo trečia 
tokia ekskursija eilėje daugelio metų. 
Visi buvo patenkinti Dievo duotu 
gražiu oru, o taip pat pakvėpuoti tyriu 
oru, kurio trūksta mieste. Dalyvauta 
skautų stovyklos uždarymo iškilmėse ir 
paskutiniame lauže. Susitikta su 
pažįstamais ir atnaujintos pažintys. 
Pasisvečiuota Sodybos klube, o su 
dainomis grįžta į Londoną prie 
kasdienybės darbų.

5. Kasparas

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines

from Heathrow
(price reduction for pensioners, 6 months 
valid ticket with free return date change 

Austrian Airlines 
SAS

from Manchester/Newcastle
from Glasgow
all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsory)

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB 
Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00

Pamaldos
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road). Telefonas 
0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai.
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai.

Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vaL ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 

Green, Central Line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas 0115 
982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vaL ryte.
Sekmadieniais 11.15 vai.

Derbyje
Bridge Gate.

Pamaldos kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14.00 vai.

Manchesteryje
Rugpjūčio 31 d. 12.30 vaL

Bradforde
Rugsėjo 7 d. 12.30 vai.

Eccles
Rugsėjo 14 d. 12.15 vai.
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