
Žengiant į Naujuosius Metus
Palydėdami 1997 metus galime pasakyti, kad jie buvo 
geri Lietuvai. Ekonominis augimas mūsų krašte buvo 
ženklesnis, negu daugelyje kitų Vidurio Europos šalių. 
Palaipsniui didėjo Lietuvos žmonių gerbūvis. Jau antrą 
kartą po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva renka 
Prezidentą, tuo vis labiau įtvirtindama demokratines 
tradicijas.

Yra kuo pasidžiaugti ir tarptautiniuose santykiuose. 
Europos Taryba pripažino, kad Lietuvoje pavyzdingai 
įgyvendinamos žmogaus ir mažumų teisės. Dar niekada 
per visą mūsų istoriją senojoje sostinėje nebuvo 
susirinkę tiek valstybių vadovų, kiek suvažiavo į region
inę Vilniaus konferenciją rugsėjyje. Metų pabaigoje 
priimti sprendimai dėl Europos Sąjungos išplėtimo dar 
labiau sustiprino Lietuvos ryžtą tapti šios Sąjungos 
nariais.

Reikšmingi šie metai buvo ir Didžiosios Britanijos 
lietuviams, kurie šventė garbingą DBLS 50-mečio ju
biliejų. Išties dideli Sąjungos nuopelnai lietuvybės, 
mūsų kultūros puoselėjime, Lietuvos išlaisvinime.

1998 metų vasario 16-ją pažymėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės 80-metį, o kovo 11-ją - jos atkūrimo 
aštuntąsias metines. Tik trisdešimt metų šiame šimt
metyje Lietuva galėjo laisvai ir nepriklausomai panau
doti tautos kūrybines galias, kurti savo gyvenimą. Tad 
prisiminkime tai, lygindami mūsų pasiekimus su kitų 
tautų, besiskųsdami tam tikromis negerovėmis mūsų 
Tėvynėje. Jos neišvengiamos, ypač pereinamajame 
laikotarpyje, palaipsniui ir jos mažėja.

Norėčiau kuo nuoširdžiausiai Lietuvos ambasados 
darbuotojų vardu palinkėti visiems lietuviams Didžio
joje Britanijoje šviesių ir viltingų šventų Kalėdų, šaunių 
ir laimingų 1998-jų. Visi kartu pasistenkime, kad 
ateinantys metai taptų dar geresni Lietuvai, visiems jos 
žmonėms.

Justas Vincas Paleckis
LR nepaprastasis ir [galiotasis ambasadorius 

Didžiojoje Britanijoje

Po žiemos pavasaris ateis, 
Lauš ledus pakilę nemunai, 
Tu stovėsi ties dienų krantais 
Vėl atgimęs jaunas, ir jaunai.

Oš aplink pabudusi giria
Ir žydės vėdrynai, ir dangus 
Naktį, rytą, dieną, vakare

~ Šauks tave gyvent be pabaigos...
Bernardas Brazdžionis

Džiaugsmingų šventų Kalėdų, 
laimingų, sėkmingų, turtingų 199B-ujų metų 
visiems Didžiosios Britanijos lietuviams linki 

Dr. Laima Andrikienė
LR Europos reikalų ministrė, Seimo narė

Vilnius, 1997 m. gruodžio 15 d.
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Tyli naktis
v

Žemės rutulį Kūčių vakare apjuosia džiugios Užgimimo 
giesmės. Jos sklinda iš katedrų ir kukliausių šventnamių, iš 
radijo, televizijos stočių ir jaukaus šeimos židinio. Jos visa 
gaivia galia skamba ten, kur jų pikta valia bei ranka neslop
ina. Margajame tautų chore aidi ir lietuviškas balsas. Jis 
laisvas skamba Vilniuje, Londone, Čikagoje, Buenos
Airėse, Romoje ir kituose kampuose bei kampeliuose. 
Skamba pūgose, speige ir atogrąžų karštyje.

Sparnuota giesmė grąžina mus į nekaltosios kūdykystės 
tėviškę, kur atgimsta senas, neužgniaužiamas troškulys 
gėrio ir taikingumo ilgesys. Bent vieną dieną metuose vėl 
ragaujame aną paprastumo bei džiaugsmo duoną - kalė
daitį, plotkelę, bent kartą surizgusiame pasaulyje pajun
tame dvasinio vieningumo ir intymumo valandėlę. Vėl seks 
kasdienybė... Tačiau tylios nakties, šventos nakties poveikis 
dar jausis.

Kalėdos nėra vien šeimos šventė, susitikimų, prisimin
imų diena. Kalėdinė prasmė visa tai žymiai prašoka. Jos 
branduolį išryškina istorikas - evangelistas šv. Lukas antra
jame evangelijos skyriuje. Jis kalba apie ciesoriaus Augusto 
gyventojų surašinėjimo potvarkį, atvedusį Juozapą ir Mar
iją į Betliejų, kur gimusį Kristų, paguldytą ėdžiose apskelbė 
angelas, o gausi dangiškoji kareivija šlovino ir linkėjo: 
‘Garbė Dievui aukštybėje ir žemėje ramybė geros valios 
žmonėms’ (II, 14).

Taigi, kalėdinės šventės atsiremia į didžiąją istorinę 
tikrovę, kuriai amžiais Dievo pranašai ruošė kelią, kurios 
patriarchai, tautos ilgesingai laukė. Pagaliau Betliejaus 
apylinkėje prastuoliams piemenims pasigirdo angelo skel
biama išsipildymo naujiena: ‘Skelbiu jums didį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovydo 
mieste Išganvtojas, kuris yra Kristus, Viešpats’ (Luk, H,.10 
-11)

Varguoliai buvo pirmieji, kurie išgirdo, kad laikai pa
sisuka kita kryptimi. Tie piemenys šventojoje istorijoje liko 
bevardžiais. Tačiau jie tapo mūsų atstovai, atstovai visų 

įįg^^.-gcntkarčių,. ieškančio didžiojo Radinio. Galbūt .antę:
Judėjos piemenys nebuvo šventuoliai, galbūt jie būdo švel
numu ir aptašyta elgsena nepasižymėjo. Betgi, matyti, jiems 
netrūko tos valios, kuri, pagal angelišką mintį, neša sielai 
ramybę, taikingumą: ‘Žemėje ramybė geros valios 
žmonėms’. Jie gi, išgirdę nuostabią, jų protui vargiai 
aprėpiamą, naujieną, šnekėjo: ‘Nueikime iki Beatliejaus ir 
pažiūrėkime, kas įvyko ir ką Viešpats mums apreiškė’ (Luk. 
II, 15). Ir nuėjo. Ir išvydo Tą, Kurį net pranašai, patriar
chai, karaliai troško regėti, bet negalėjo. Prie savo 
kaimenių grįžo džiaugsmo kupina širdimi, šlovindami 
Dievą ir visiems skelbė, ką regėję.

Po tiek amžių tyliąją Kūčių naktį, kai laužiame baltąjį 
kalėdaitį, žemės rutulį juosia Užgimimo gaidos. Jose ataidi 
ir lietuviškieji garsai: ‘Ateikite, tikintys, džiugūs, iškilmingi, 
ateikit Beatliejun’...

Altoriaus Betliejus nėra tolimas. Ten aukojasi tas pats 
prakartėlės Kūdikėlis, ten priimame nebe įvaizdį, simbolį - 
kalėdaitį, bet patį Vaizduojamąjį, Kalėdų, Mišių Aukos ir 
Komunijos junginys yra pakiliausioji šventiškumo viršūnė. 
Jos išganingi pėdsakai lieka ir pošventinei kasdienybei.

Tyliąją naktį, šventąją naktį ir po jos prie artimojo, 
džiuginančio, stiprinančio Betliejaus verta ateiti.

S. Matulis MIC

v

Vagystė Nottinghamo ‘Židinyje9
Praėjusio mėnesio paskutinį trečiadienį maždaug trečią 
valandą nakties į Nottinghamo Aušros Vartų Marijos 
‘Židinį’ įsilaužė vagys. Įlipę pro virtuvės langą ir atsidarę 
duris, užsidegę šviesą, surengė Vaišes’, užsigardžiuodami 
bažnytiniu vynu. Ant stalo buvo paliktas apgraužtas kumpio 
kaulas, bei suvalgytų saldainių dėželė. Iškratyta buvusi 
palikta virtuvėje Dariaus striukė. Laimei, joje nebuvo 
piniginės. Stalčius, kuriame kun. S. Matulis laiko pinigus 
maistui, liko neliestas. Visos spintų durys paliktos atidary
tos, daiktai išmėtyti. Įsismaginę, išlaužė užrakintas virtuvės 
duris į koridorių, ir ėjo kratyti koplyčios ir zakristijos. Vėl 
visos spintos ir visi stalčiai palikti atidaryti - pavogta kun. S. 
Matulio kreditinė kortelė, ‘Židinio’ antrojo namo Hound 
Rd. 12 raktai, paauksuotos dėželės komunijai. Įsidrąsinę 
vagys pradėjo lipti aukštyn, net į trečiąjį namo aukštą. Štai 
ką pasakojo dr. Rūta Furmonavičienė. ‘Per miegus pradė
jau galvoti, kad šių žingsnių aš nepažįstu. Pamačiau, kaip 
palengva prasivėrė kambario durys, ‘štai Darius ateina’ 
pagalvojau. Keista, bet jis gi čia miega. Į kambarį niekas 
neįėjo. Žingsniai netilo, bėgo į viršų ir vėl atgal. Girdėjosi 
dveji - vieni lengvi vaikiški, kiti suaugusio žmogaus. 
‘Dariau, name kažkas vaikšto’, pasakiau. Prabusdamas 
Darius spėjo išgirsti bėgančius žemyn žingsnius. Po 
akimirksnio nusileidęs iš trečiojo aukšto Danielius rado 
uždegtas visas šviesas pirmajame aukšte. Darius tuoj pat 
iškvietė policiją. Gan greit drauge susigaudėme ko trūksta. 
Išėję apžiūrėti antrojo namo, radome išmestas mano ir 
Ievutės striukes, kurios kabėjo ant miegamojo durų. Taip 
pat nepertoliausia gulėjo perlenkta kun. S. Matulio sena 
kreditinė kortelė’. Rytą į policiją buvo pristatyti ir kiti 
daiktai drauge su juodomis odinėmis pirštinėmis ir dideliu 
atsuktuvu. Jie buvo išmesti netoli nuo ‘Židinio’. Atėjęs 
seklys pirštų antspaudų nerado, bet perspėjo, kad vagys gali 
vėl ateiti ir reikia būti budriems. Policija nemano, kad 
vagišiai galėjo būti ginkluoti, greičiausia, jų nuomone, tai 
buvo du jaunesni nei šešiolikmečiai vyrukai. Vienas jaunes
nis, gal kokių aštuonių - dešimties metų, nes tilpo įlįsti pro 
mažąjį virtuvės vėdinimo langelį. Kitas vyresnis. Policija 
teigė, kad susiradę drauges, vagišiai išauga iš šių ‘vaikystės 
ligų’.

Maloniai kviečiame Didžiosios Britanijos 
V

lietuvius apsigyventi Nottinghamo (Židinyje9
Danielius Gintas į Nottinghamo Aušros vartų Marijos 
‘Židinį’ atsikėlė prieš septynerius metus, kuomet jis liko 
našlys ir sako, kad drauge su lietuviais yra gyventi smagiau 
ir saugiau, nei vienam. Jis ir Nottinghamo skyriaus Kata
likų Bendrijos pirmininkė Verutė Montvilaitė, bei jos sūnus 
Rimas plušo visą vasarą, remontuodami antrąjį Notting
hamo ‘Židinio’ namą, 12 Hound Rd. Namais rūpinosi dr. 
Rūta ir Darius Furmonavičiai. Daug prisidėjo marijonų 
bendradarbis Antanas Sabulis bei Stasė Pučinskienė. Jai ir 
Robertui Greenhill išrūpinta socialinė išmoka butui 
apmokėti. Namas naujai išdekoruotas, įvestas centralinis 
šildymas, įdėti keramikiniai vamzdeliai sienų drėgmei 
nusausinti. Namas šiltas, jaukus ir gražus. Maloniai kvieči
ame, kol dar yra vietos. Jūs gautumėte du kambarius. Jums 
išrūpintume socialinę išmoką butui apmokėti, taigi kain
uotų tik dujos, vanduo ir elektra. Nottinghamo ‘Židinys’ yra 
labai gerame West Bridgford rajone. Maisto parduotuvės 
yra arti. Sekmadieniais ir pamaldos čia pat. Maloniai 
kviečiame kreiptis į kun. S. Matulį, tel.: 0115-982-1892.

DBLKB
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Sugrįžtant prie Baltijos
Paul Goble
Grupė įtakingų. Rusijos politikų, akademikų ir biznierių 
ragino prezidentą Boris Yeltsin priimti aktyvesnę, diferenci
juotą ir labiau išradingą politiką trijų Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Politiniame straipsnyje neseniai išspausdintame 
‘Nezavisimaya Gazeta’, Užsienio ir gynybos politikos taryba 
teigia, kad tokia politika padėtų įgyvendinti Rusijos intere
sus, kartu išbalansuodama Baltijos vyriausybes ir sumažin
dama jų galimybes pritraukti Vakarų pagalbą.

Šis pranešimas kelia ypatingą susidomėjimą, kadangi jis 
seka po Yeltsin’o siūlymo, kad Maskva prisiimtų at
sakomybę už Estijos, Latvijos ir Lietuvos saugumą. Tai šių 
kraštų vyriausybės atmetė. Dar daugiau, pranešimas 
pasirodo tuo metu, kuomet JAV ir trys Baltijos partneriai 
baigia ruošti JAV - Baltijos kraštų chartą. Minėto doku
mento autoriai yra Dūmos užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Vladimir Lukin, Europos instituto direktoriaus 
pavaduotojas Sergei Karaganov, pramonininkų lyderis 
Arkadii Volskii - dažnai yra buvę Rusijos politikos 
varpininkai.

Ataskaita prasideda kandžiais Rusijos požiūrio į Baltijos 
valstybes nuo 1991-ųjų kaltinimais. Rusijos politika buvo tik 
reaguojanti, nevykusi, dažnai gąsdinanti Vakarus ir nelei
džianti Maskvai pasiekti savo tikslų. Tokia politika, pagal šį 
straipsnį, yra nedovanotina, nes Rusija turi fundamentalių 
interesų šiuose kraštuose. Tuo pačiu, ji taip turi neišnau
dotų svertų savo tikslams pasiekti, kurie yra susiję tiek su 
Vakarų požiūriu į Baltijos valstybes, tiek ir su pačios Rusi
jos galimybėmis.

Bet labiausiai intriguojanti šio straipsnio dalis yra Rusijos 
galimybių didinti šiame rajone įtaką įvertinimas. Joje 
teigiama, kad tokių galimybių yra daugiau, nes Vakarų 
požiūris į Baltijos valstybes yra pakitęs. Baltijos valstybės ne 
tik iškrito iš Vakarų ‘radarų ekranų’, bet joms yra netgi 
aiškiai pasakoma, kad jos galės įsijungti į vakarus tik 
tuomet, kuomet jų santykiai su Rusija bus normalūs. Taigi, 
tokiu būdu, autoriai mano, Rusija turėtų vengti grąsinančios 
politikos, nes tai didintų Baltijos 
kraštų įtaką Vakaruose, bet turėtų 
išnaudoti šias vakarietiškas 
‘sąlygas’.

Ši ataskaita nubrėžia kelius, kaip 
Maskva turėtų didinti savo įtaką 
trijose pagrindinėse srityse. Pirma, 
Maskva turėtų demonstruoti 
nuoširdų domėjimąsi etninių rusų 
likimu visose trijose Baltijos valsty
bėse ir užimti kietesnę poziciją 
sienų ribų pasirašyme. Praeityje, 
pagal šį pranešimą, Rusija mažiau 
darė savo tautiečiams Baltijos val
stybėse, palikdama veikimo laisvę 
Vakarams, tuo pačiu pati atsidur
dama kritikuotinoje padėtyje. Tuo 
pačiu nepripažino, kad Baltijos val
stybėse rusų padėtis yra žymiai 
geresnė, nei kuriose nors Neprik
lausomų valstybių sandraugos šal
yse.

Ši ataskaita taip pat ragina Rusi
jos vyriausybę ir Rusijos biznierius 
išleisti daugiau pinigų šitiems 
rusams, tuo pačiu įrodant, kad jie

yra ne ‘penktoji kolona’, bet daugiau svaras ir veiksmingas 
politinis ir ekonominis instrumentas draugiškų santykių 
atkūrime. Ši formuluotė nepatenkins Baltijos kraštų vyri
ausybių, tačiau ji labiau bus priimtina pačioje Rusijoje ir 
Vakaruose. Sutinkamai, su šia ataskaita, Rusija turėtų iš
naudoti Vakarų susirūpinimą nepasirašytomis sienų sutar
timis, kad labiau ‘stumtų’ savo interesus.

Antra, šis straipsnis teigia, kad Maskva Sūrėtų išnaudoti 
savo ekonominius svertus, žaisdama su viena Baltijos val
stybe prieš kitą. Kadangi visos trys yra suinteresuotos gauti 
tranzito mokesčius, Maskva turi teisę pasirinkti per kurią 
Baltijos valstybę siųsti savo krovinius. Autoriai teigia, kad 
Estija, kuri šiuo metu yra mažiausiai draugiška Rusijai, šiuo 
metu praranda apie 500 milijonų dolerių kasmet. Tuo pačiu, 
jie pripažįsta, kad yra ir tam tikri nauji apribojimai Maskvos 
galimybei naudoti šią politiką. Rusijos vyriausybė norėtų 
apdovanoti Lietuvą, tačiau Lietuvos kainų politika yra ne- 
tokia palanki, kaip Latvijos. Tad, autorių nuomone, Rusijos 
biznieriai beveik visada renkasi Latvijos kelią, o ne Lietu
vos.

Trečia, ši ataskaita teigia, kad Maskvai turėtų naudoti 
‘morkų ir lazdų’ politiką visoms Baltijos valstybėms drauge 
ir atskirai kiekvienai iš jų. Iš vienos pusės siūlyti nuolaidas, 
o tuo pačiu, iš kitos pusės, daryti spaudimu. Pavyzdžiui yra 
teigiama, kad Rusija turėtų sveikinti Baltijos valstybių įsto
jimą į Europos Sąjungą, bet tuo pačiu, priešintis jų įstojimui 
į NATO.

Toks diferencijuotas požiūris, atrodytų, Tūtų linkęs pa
sitarnauti Rusijos interesams. Mažų mažiausiai, tai bus 
iššūkis kartu Baltijos valstybėms ir Vakarams, kurie drauge 
dar iki šiol nebuvo susidūrę su sudėtinga ir įmantria Rusijos 
politika šiame regione.
Dr. Paul Goble yra Laisvosios Europos radijo direktorius. 
Maloniai sutikus autoriui perspausdiname šį Laisvosios Euro
pos radijo komentarą. Iš anglų kalbos vertė Lkarius Furmonav- 
ičius

BALTIC MANAGEMENT CO
Finansinių reikalų patarnavimas 
Patariame ir sudarome palikimus 

Atliekame testamento vykdytojo pareigas 
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas 

Administruojame ir parduodame nejudomą turtą D. Britanijoje 
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą 

Taupytojams mokame nuošimčius sutarta valiuta ir jų pageidaujamu adresu 
Santaupos garantuotos nejudomu turtu D. Britanijoje

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų 
bendrovių investment trust, unit trust akcijų

PERVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUOJAU GAVĘ 
UŽSAKYMĄ/IŠMOKAME Į RANKAS

PERVEDIMO MOKESTIS 3% PLIUS £15 (pristatymo ir iškeitimo 
į pageidaujamą valiutą mokestis)

Už didesnius kaip £2000 pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2% 
Sutvarkome finansinius ir kitus klausimus su D. Britanijos 

valdžios įstaigomis

BALTIC MANAGEMENT CO
(Z. Juras, A Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB 
Tel. 0181 460 2592 - Faksas 1781 290 0285
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Liuksemburgo sprendimai
Linas Damanskis, ERM atstovas spaudai, įgaliotas pareikšti: 
Didelių politinių ir diplomatinių pastangų dėka Lietuvai 
pavyko pasiekti, jog Liuksemburgo viršūnių susitikime buvo 
priimtas politinis sprendimas pradėti stojimo į Europos 
Sąjungą procesą su dešimt Centrinės ir Rytų Europos šalių- 
kandidačių, tarp jų ir su Lietuva bei Kipru, pagal Europos 
Sąjungos Sutarties ‘O’ straipsnį. Svarbu, jog visoms šalims- 
kandidatėms stojimo procesas prasidės vienu metu, t.y. 1998 
m. kovo mėnesį.

1998 m. vyksianti visų šalių-kandidačių peržiūra (screening) 
sudaro Lietuvai puikią galimybę įrodyti Europos Komisijai 
pasiektą pažangą, ypač priimant Europos Sąjungos acquis. 
Gavusi EK rekomendaciją, t.y. deiybas su ES, realiai neatsi- 
likdama nuo EK rekomendaciją jau gavusių šalių-kandidačių 
Lietuva turi būti ir yra dėkinga visų pirma Švedijos ir Danijos 
Vyriausybėms už jų iniciatyvą, kuri leido Liuksemburge 
pasiekti daugiau nei kompromisinį sprendimą, o taip pat kitoms 
ES šalims, neleidusioms Europoje nubrėžti naujas skiri
amąsias linijas.

Lietuva pasaulyje
Maskvoje įsikūrusi lietuviška "Šaltinėlio" mokykla švenčia 
penkerių metų jubiliejų
MASKVA, gruodžio 12 d. Mokyklos įkūrimą parėmė Rusi
joje laikinuoju reikalų patikėtiniu dirbęs Egidijus Bičkauskas. 
Mokykla dirbo Lietuvos ambasados patalpose. Kiek vėliau 
Maskvos merija paskyrė mokyklai pastatą.

Lietuvos vyriausybinė delegacija Liuksemburge
VILNIUS, gruodžio 12 d. Lietuvos Nuolatinės misijos Euro
pos Sąjungoje vadovas R. Kolonaitis lydėjo Ministrą 
pirmininką Gediminą Vagnorių į Liuksemburgą, kur Europos 
Sąjungos asocijuotų šalių vadovai buvo informuojami apie 
sprendimą dėl plėtros. Pakviečiami visi 10 Centrinės Europos 
kraštai. Lietuvai, Latvijai, Bulgarijai, Rumunijai ir Slovakijai 
yra pasiūlyta pagalba pasiruošti ES narystei ir pradėti 
paruošiamasias derybas, tuo tarpu Estijai, Lenkijai, Čekijai, 
Vengrijai, Slovėnijai ir Kiprui pasiūlyta pradėti derybas dėl 
narystės ES kitų metų kovo mėnesį.

Lenkai remia Maskvos stumiamą kandidatą Lietuvoje
VILNIUS, gruodžio 12 d. Kandidatas į Lietuvos Prezidentus 
Artūras Paulauskas lankėsi Varšuvoje, kur jis susitiko su 
Lenkijos Prezidentu Aleksander Kwasniewski. Kartu su A. 
Paulausku į Lenkiją vyko jo rinkimų štabo vadovas Arvydas 
Juozaitis. Lietuvos lenkų rinkimų akcija Lietuvos Prezidento 
rinkimuose remia Artūro Paulausko kandidatūrą, sakė jos 
pirmininkas, Seimo narys Janas Senkevičius.

Maskvos remiamas kandidatas kišdavo lietuvius į psichiatrines 
ligonines
VILNIUS, gruodžio 12 d. Lietuvos prezidentinėje rinkimų 
kampanijoje nuaidėjo bene didžiausias skandalas. Paaiškėjo, 
kad KGB pulkininko sūnus Artūras Paulauskas, dirbdamas 
sovietmečiu prokuroru už ‘socialistinės santvarkos šmeižimą’ 
siuntė lietuvius ‘priverstiniam gydymui psichiatrinėse ligo
ninėse’. ‘Lietuvos Aide’ aprašomoje tragiškoje inž. Eduardo 
Narkevičiaus suluošinimo istorijoje 1984-aisiais, iš sveiko 
žmogaus buvo paverstas invalidu, visiškai nesiorientuojančiu 

aplinkoje, negalinčiu surasti net savo kambario durų. 50- 
ties metų vyras mirė nuo galvos auglio, neišlaikiusi siel
varto mirė ir jo žmona Irena Narkevičienė.

Modemus Baltijos jūros tyrimo laivas
KLAIPĖDA, gruodžio 12 d. Laivas ‘Darius’ Baltijos 
jūroje tirs žuvų išteklius. Tai modernią kompiuterinę 
valdymo sistemą ir naujausią žuvų plovimo ir valymo, 
navigacinę įrangą turintis laivas. Jis modernizuotas pagal 
bendrą Danijos ir Lietuvos projektą. Danijos Vyriausybė 
iš pagalbos fondo paskyrė 330 tūkstančius dolerių. Laive 
dirbs šešeri žmonės.

Pentagono Lietuvos kariuomenės įvertinimo projektas 
VILNIUS, gruodžio 12 d. Pentagonas siūlo Lietuvai kari
uomenės įvertinimo planą. Tai padėtų Lietuvai siekti 
narystės NATO. Gynybos departamento delegacija, 
vadovaujama generolo majoro Henry A.Keivenaar 
kalbėjosi su Krašto apsaugos ministru dr. Česlovu Stanke
vičiumi ir Kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu 
Andriškevičiumi. Lietuvos kariuomenė galėtų gauti įver
tinimą jau sausį. Tai padėtų efektyviau šalinti problemas, 
trukdančias prisiderinti prie NATO standartų.

Lietuva siūlo Rusijai drauge spręsti Karaliaučiaus problemas 
MASKVA, gruodžio 11 d. Rusijos Federalinio 
susirinkimo kvietimu viešėjusi Lietuvos Seimo narių dele
gacija pasiūlė įsteigti trišalį Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos 
forumą, svarstysiantį Karaliaučiaus srities socialinę ir 
ekonominę padėtį bei šio regiono ateitį. Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas Mečys Laurinkus, Lenkijos 
parlamento vadovai bei Rusijos Dūmos Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Vladimiras Lukinas visiškai pritarė 
šiai iniciatyvai. Lietuvos parlamentarų teigimu, trišalis 
forumas padėtų plėtoti regioninį bendradarbiavimą su 
Karaliaučiaus sritimi šio klausimo nepolitizuojant. 
M.Laurinkus viliasi, jog pirmasis toks forumas įvyks kitų 
metų rudenį.

Lietuvos ministeris pirmininkas dr. Gediminas Vagnorius 
tikėjosi palankaus sprendimo Liuksemburge
VILNIUS, gruodžio 11d. Dr. Gediminas Vagnorius sakė, 
kad Liuksemburge susirinkę Europos Sąjungos valstybių 
vadovai priims palankų Lietuvai sprendimą dėl ES plėtros 
mechanizmo ir terminų. Jis teigė, kad Lietuva neatsisako 
savo siekių pradėti realias derybas dėl narystės ES jau kitų 
metų pradžioje. ‘Tačiau mes suprantame, kad sprendimai 
ES viršūnių susitikimuose priimami kompromiso pa
grindu. Todėl tikimės, kad Liuksemburge priimtas kom
promisas šiuo klausimu bus naudingas Lietuvai’. Jo 
manymu, Lietuvai būtų priimtinas sprendimas pakviesti 
bent parengiamųjų derybų, kurios vyktų visus 1998 metus. 
‘Tų metų pabaigoje turėtų būti dar kartą peržiūrėtas 
nepakviestų realiai derėtis kandidačių pasirengimas 
tokioms deryboms. Manome, kad tuomet Lietuva jau bus 
pakviesta realių derybų’, kalbėjo Ministras Pirmininkas.

Ministeris pirmininkas apie reformas Lietuvoje
VILNIUS, gruodžio 11d. Ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius nemano, kad gyvenimas šalyje šiemet 
smarkiai pagerėjo. Tačiau jis įsitikinęs, kad ‘Lietuva jau 
pradeda skinti pirmuosius demokratijos ir ekonomikos 
reformų vaisius’. Jis teigė, kad vidutinis atlyginimas 
šiemet padidėjo maždaug trečdaliu, o atmetus infliacijos
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rodiklį - apie 27 proc. ‘Vidutinė pensija išaugo ketvir
tadaliu, atėmus infliaciją - 16,5 proc. Nuo 18 iki 25 proc. 
padidėjo socialinės išmokos’. Ministeris pirmininkas 
paneigė kalbas apie valstybės finansų deficitą. ‘Lapkričio 1 
dieną mes ne tik neturėjome jokio deficito, bet ir 14,5 mln. 
litų perteklių biudžete’, teigė Lietuvos Vyriausybės 
vadovas. Tuo pačiu jis pripažino, kad egzistuoja nemažas 
užsienio prekybos deficitas, nors imamasi visų galimų 
priemonių jam sumažinti. Tačiau tai nėra finansų deficitas.

Investicijos į Lietuvą
VILNIUS, gruodžio 10 d. Tiesioginės užsienio investicijos 
spalio 1 dienai Lietuvoje sudarė 3 milijardus 553 milijonus 
litų. Vienam gyventojui tenka 959 litai tiesioginių investi
cijų. Daugiausia investavo Jungtinės Amerikos Valstijos 
26,6 %, Švedija - 12,3 %, Vokietija - 11,4, Jungtinė Kara
lystė 7,4 %, Suomija 6,1%, Liuksemburgas 6,0 %. Dau
giausia investuota į apdirbamąją pramonę - 38,2 % visų 
investicijų bei prekybą 30,5 % ir ryšius 8,4 %.

Užsienio paskolos skiriamos gamybai plėsti
VILNIUS, gruodžio 11 d. Kitais metais mokytojų atlygini
mai padidės apie 30 %, apie 20 % - gydytojų atlyginimai ir 
pagrindinė pensija. Valstybės biudžeto išlaidų socialinėms 
reikalams augimas pralenks kainų augimą, infliaciją. 
Užsienio paskolos nėra naudojamos šiems algų ar pensijų 
didinimams, jos naudojamos gamybai plėsti.

BALTBATpratybos Baltic Trial II
TALLINN, gruodžio 9 d. Estijoje įvyko ketvirtosios Balti
jos taikos palaikymo bataliono BALTBAT pratybos ‘Baltic 
Trial II’, kuriose dalyvavo apie 100 Lietuvos karių. Po 
pratybų buvo pasirašytas dokumentas dėl BALTBAT 
savarankiškos veiklos pradžios.

Diplomatai privalo stengtis stiprinti užsienio lietuvių ryšius su 
Lietuva
VILNIUS, gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimas, 
papildydamas Konsulinio statuto 27 straipsnį, praplėtė 
konsulinių pareigūnų funkcijas. Naujasis dokumentas 
įpareigoja Lietuvos diplomatus rūpintis, kad būtų 
palaikomi ir stiprinami toje šalyje gyvenančių lietuvių ir 
Lietuvos ryšiai. Konsulinio statuto papildymą pateikė 
Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Konsulinė veikla 
turi atspindėti, jo nuomone, valstybės požiūrį į užsienyje 
gyvenančius lietuvius ir sprendžiant jų problemas, ir 
padedant remti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti 
tautiečių ryšius su Lietuva, puoselėti tautinę savimonę bei 
kurti Lietuvos įvaizdį užsienyje.

Didėja lietuviškų sūrių eksportas Europon
ROKIŠKIS, gruodžio 9 d. ‘Rokiškio sūris’ išsiuntė į 
Olandiją ‘Gojaus’ sūrių siuntą. Jau pateikta į Vakarų Euro
pos ir Jungtinių Amerikos Valstijų rinkas 4400 tonų sūrių. 
Bendrovė ‘Rokiškio sūris’ yra didžiausia sūrių gamintoja 
Lietuvoje. Pernai ji pagamino 8500 tonų sūrių, šiemet 
11500 tonų.

Zbigniew Brzezinski teigia, kad Baltijos kraštai yra Siaurės 
Europos dalis
WARSAW, gruodžio 8 d. Baltijos valstybės yra integrali 
Skandinavijos ir Baltijos kraštų regiono bendruomenės 
dalis ir mes jų negalime skirtingai vertinti nuo Skandinavi
jos kraštų, teigė Zbigniew Brzezinski tarptautinėje konfer

encijoje ‘NATO ateitis po išsiplėtimo’. Konferencijoje taip 
pat dalyvavo Henry Kissinger ir Volker Ruehe, kiti žymūs 
svečiai.

Lietuvos gynybos sistema turi būti pertvarkyta pagal NATO 
standartus
VILNIUS, gruodžio 9 d. Lietuvos Seimui apsvarstyti 
Krašto apsaugos ministerija pateikė įstatymą, pagal kurį 
Lietuvos krašto apsaugos sistema pertvarkoma pagal 
NATO standartus. Krašto apsaugos ministro Česlovo 
Stankevičiaus nuomone kai kurių esamų gynybos įstatymų 
dalys yra pasenusios ir prieštarauja pagrindinei na
cionalinio saugumo koncepcijai. Naujas įstatymas sako, 
kad Lietuvos gynybos sistema vystoma kaip transatlantinės 
kolektyvinės gynybos dalis ir ji visa turi būti pilnai suder
inta su NATO sistema. Įstatymas sukucria lengvesnes 
teisines integracijos į transatlantinę sistemą prielaidas. Įs
tatymas bus apsvarstytas komitetuose ii balsuojamas 
Seime.

Rusija kaltina Seimo narį Romualdą Ozolą kišimusi į vidaus 
reikalus
VILNIUS, gruodžio 10 d. Rusijos Ambasatda Vilniuje ap
kaltino Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotoją Romualdą 
Ozolą ‘akivaizdžiu kišimusi į Rusijos vidaus reikalus’. Ro
mualdas Ozolas pasakė, kad, jo nuomone, Kaliningrado 
regionas jau yra ketvirtoji Baltijos respublika po Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, tačiau teisiškai dar neįsakūrusi. Jis taip 
pat paminėjo, kad Karaliaučiaus kraštas jau nėra Rusija, 
nepaisant, kad dauguma gyventojų ten yra rusai. Ozolas 
mano, kad šio krašto ateitis turėtų būti išspręsta ben
dradarbiaujant Lietuvai su Rusija. ‘Šie pareiškimai priešta
rauja gerų Lietuvos ir Rusijos santykių vystymui’, tvirti
nama Ambasados proteste.

Lietuvos jaunimas demonstravo Briuselyje 
LUXEMBOURG, gruodžio 12 d. Lietuvos jaunimas, norė
damas atkreipti politikų dėmesį į Lietuvos prašymą priimti 
ją į Europos Sąjungą, demonstravo Liuksemburge. Apie 40 
jaunųjų konservatorių, krikščionių demokratų narių, laiky
dami trispalves vėliavas, išsirikiavo eilėn priešais rūmus, 
kuriuose vyko Europos vadovų susitikimas. Spaudos 
susidomėjimas buvo didelis, sakė demonstracijos dalyviai. 
Tai jau trečioji Lietuvos studentų akcija Europoje. Kovo 
mėnesį jaunimas demonstravo per Boris Yeltsin ir Bill 
Clinton susitikimą Helsinkyje, liepos mėnesį Madride 
NATO viršūnių susitikime. Visose demonstracijose stu
dentai sulaukė didelio tarptautinių televizijos stočių 
susidomėjimo.

Parengė Darius; Furmonavičius
* * * ♦ **** *****»»■>> «:jr» » « 9 * » » » » » »» »» > 9 9 * » # 1 J « * « s
§ / \ Lietuvos avialinijos |
g I nuoširdžiai sveikina Europos g
g y lietuvio skaitytojus su šv. Kalėdomis g
g ir Naujaisiais Metais bei linki kuo |
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Tikimės pamatyti Jus kitąmet savo lėktuvuose.
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Darius Furmonavičius dalyvavo X Pasaulio lietuvių kultūros 
ir mokslo simpoziume Čikagoje, kur ‘Lietuvos integracijos į 
Europos bendriją’ sekcijoje skaitė pranešimą. Pradedame 
straipsnių seką apie šį simpoziumą, pradėdami nuo sutrump
intos Dariaus Furmonavičiaus paskaitos

LIETUVA GRĮŽTA Į EUROPĄ
Darius Furmonavičius
Įvadas
Lietuva, Latvija ir Estija mūsų dienomis tapo vienais svar
biausių kraštų nulemiančių Europos saugumą ir stabilumą. 
Carl Bildt, buvęs Švedijos Ministras pirmininkas vadina 
Baltijos valstybes Rusijos realių ketinimų Europoje lit- 
muso popierėliu. Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis teigia, kad Baltijos valstybės yra Europos 
saugumo raktas. JAV Valstybės sekretorės pavaduotojas 
Ronald Asmus sako, kad Strategija Baltijos kraštų atžvilgiu 
turėtų būti prioritetu, kadangi istorija rodo, kad įvykiai 
Baltijos kraštuose turi reikšmės toli už šio regiono ribų. 
Tennessee Universiteto profesorius Vėjas Gabriel Liule- 
vičius, netgi teigia: ‘Kaip seksis Baltijos kraštams, taip 
seksis ir Europai’. Jis taip pat pabrėžia, kad NATO turėtų 
pateikti Baltijos kraštams aiškų jų priėmimo tvarkaraštį.

Narystė Europos Sąjungoje (EU) ir Šiaurės Atlanto Su
tarties organizacijoje (NATO) yra du pagrindiniai, lygia
gretūs dabarties Lietuvos užsienio politikos tikslai. Šiomis 
abiejomis kryptimis šiuo metu Lietuvoje labai daug 
dirbama. Vakaruose tuo tarpu manoma, kad nėra abejonių 
ar Lietuva ir kitos Baltijos valstybės taps šių organizacijų 
narėmis, iš tiesų, jos būdamos asocijuotomis Europos 
Sąjungos šalimis, yra laikomos dę facto EU dalimi. Yra tik 
klausimas, kaip ir kokiu būdu, iš tiesų, kaip, priimant 
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes pilnon narystėn į šias

4.

Vakarų pasaulio organizacijas, nesuerzinti per daug Rusi
jos.

Šio straipsnio tikslas yra ir paanalizuoti veiksnius sparti
nančius Lietuvos integraciją į transatlantines struktūras, 
galimybę paveikti Lietuvai NATO ir EU plėtros procesą 
sau naudingesne linkme. Pirmiausiai, bandysime labai 
trumpai aptarti Lietuvos vietą Europos saugumo struk
tūroje. Vėliau trumpai panagrinėsime, kodėl narystė 
NATO ir EU yra ypatingai svarbi Lietuvai. Galiausiai, 
bandysime glaustai apžvelgti veiksnius padedančius 
sparčiau įsijungti Lietuvai pilnon Europos ir transat- 
lantinėn saugumo struktūrom

Lietuvos vieta Europos saugumo struktūroje
Aukščiausios hierarchijos narių, priklausančių NATO 

bendra nuomonė yra lemiama Europos ir transatlantiniam 
saugumui. Žinoma, ir NATO viduje yra tam tikra hierar
chija. Lemiamą žodį turi Jungtinės Amerikos Valstijos. 
Toliau seka, Europos Sąjunga - EU, apimanti didesnį ratą 
Vakarų Europos kraštų, kurių politiniai įsipareigojimai 
viena kitai, iš tiesų yra analogiški kaip ir NATO organizaci
joje. Dar toliau seka asocijuoti Europos Sąungos nariai - 
Centrinės Europos kraštai, tarp kurių yra ir Lietuva. Visi 
jie priklauso ir daugiapusės diplomatijos Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijai, kuriai prik
lauso beje ir Rusija. Dalyvavimas šioje organizacijoje, ypač 
jos 1991-ųjų metų Helsinkio konferencijos rezoliucija 
reikalaujanti neatidėliotino, greito ir pilno Sovietinės armi
jos išvedimo iš Baltijos valstybių, kuri buvo pasirašyta taip 
pat ir Rusijos, tapo pagrindu Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių derybose. Svarbus šios organizacijos principas yra 
tas, kad jos nariai gali visiškai laisvai pasirinkti tas Europos 
saugumo organizacijas, kurių jos pačios nori.

NATO sukūrė PfP - Partnerystės taikos labui programą,

0

Lithuanian yįįįsA] Airlines
k

0

0

& 
K 
K 
tC 
e 
K

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Winter Schedule 

Effective from 31st October

5 FLIGHTS WEEKLY

Daily except Thursday and Sunday

Arrival and departure times:
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday 

TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15 
TE453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

AIRCRAFT BOEING 737 
with business and economy seating 

Attractive prices for senior travellers

LITHUANIAN AIRLINES 
Phone 0181759 7323 
Fax 0181 745 7346

*

Lietuvių skautų sąjungos 
Europos rajonas sveikina

LR Ambasadą, LNB, 
DBLS, 
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kad labiau priartintų prie NATO tuos kraš
tus, kurie pageidauja tapti NATO nariais, ar 
siekia bendradarbiauti su NATO, 
sprendžiant Europos saugumo ir stabilumo 
krizes. Lietuva neperseniausiai buvo pri
pažintas, kaip vienas aktyviausių NATO-PfP 
narių, per 1997-uosius dalyvavęs net arti 160 
įvairių renginių, įskaitant apie 40-tį karinių 
pratybų ir kursų. ’ ? -

Lietuva taip pat yra ir Europos Tarybos 
organizacijos narė. Ši organizacija pateikia 
rekomendacinio pobūdžio patarimus Euro
pos Sąjungai ir patiems kraštams dėl Europos 
saugumo ir stabilumo, demokratijos vystymo. 
Žinoma, Lietuva, kaip ir kitos valstybės yra 
Jungtinių Tautų - pasaulio valstybių ben
druomenės narė. Kalba LR ambasadorius JA V Stasys Sakalauskas

Kodėl Lietuvai yra svarbu įstoti į NATO ir E U ?
NATO ir EU yra aukščiausios organizacijos besivys
tančioje Europos saugumo hierarchijoje. NATO transfor
muojasi iš grynai karinės gynybinės organizacijos į politinio 
ir saugumo bendradarbiavimo organizaciją, žinoma, 
išlaikydama karines - gynybines funkcijas. Jos nariai sudaro 
klubą, besiremiantį tomis pačiomis demokratijos, laisvos 
rinkos ir įstatymų viršenybės vertybėmis. EU pažymi vaka
rietišką Europos ekonominę erdvę, kurioje stengiamasi 
suvienodinti ekonominio šeimininkavimo taisykles ir įstaty
mus, pašalinti įvairias gėrybių ir žmonių judėjimo kliūtis. 
Abi šios organizacijos simbolizuoja ‘Vakarus’. Lietuva yra 
nedaloma vakarų civilizacijos ir kultūros dalis, tad jai yra 
labai svarbu pilnai įsijungti į šias organizacijas. Dalyvavi
mas NATO ir EU iš esmės garantuoja Lietuvos saugumą, 
Lietuvos valstybės vystymąsi ir žmonių gerovės augimą.

Kartais sakoma, kam Lietuvai bus reikalinga NATO, juk 
tiek brangiai kainuos narystė joje. Galime atsakyti, kad 
nedalyvaujant šioje organizacijoje Lietuvos gynybos išlai
dos turėtų būti daug didesnės, nes visada drauge apsiginti 
lengviau nei vienam. O ir paties. NATO plėtimosi išlaidos, 
pasak Generalinio sekretoriaus Dr. J. Solana, neseniai 
kalbėjusio Londone Britų Atlantinėje Asociacijoje, skirtin
gai nuo paplitusios nuomonės, sudaro tik nedidelę dalį 
metinio šešių šimtų milijardų dolerių biudžeto. Lietuvai 
svarbu pilnai dalyvauti šioje organizacijoje, nes ji pati, jos 
teritorija yra labai svarbi Europos saugumui ir stabilumui. 
Lietuvai yra svarbu, kad jos balsas, jos nuomonė, būtų 
didžiųjų Vakarų valstybių girdima. Tai ypač svarbu NATO 
- Rusijos bendradarbiavimo kontekste.

Kartais teigiama, kam Lietuvai reikalinga narystė EU, 
juk ten tiek daug socializmo ir iškreiptųjų, naujųjų Eu
ropinių vertybių nieko bendra neturinčių su tikrosiomis

Europinėmis vertybėmis. 
Atsakytume, panašiai, kaip 
Suomijai, dalyvavimas EU 
jau reiškia saugumo prob
lemų, didele dalimi, 
išsprendimą. Suomija, įsto
jusi į EU pasijuto, išspren
dusi pagrindinę saugumo 
problemą, nes reali Sovietų 
Sąjungos grėsmė Suomijai 
tapo neįmanoma.
Tęsinys sekančiame numeryje

Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio veiklos reikšmė Lietuvai
Sausio 27 d. Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
50 metų mirties sukaktis. Prisiminsime šią sukaktį sekma
dienį sausio 28 d., Šv. Šeimos šventėje Aušros Vartų Mari
jos ‘Židinyje’ 16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham. 
Pamaldos 11.15 vai. už šventumo bylos sėkmę. Po jų 
paskaitą ‘Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
veiklos reikšmė Lietuvai’ skaitys kun. dr. Steponas Matulis 
MIC. Taip pat autorius pristatys naują knygą 
‘Palaimintasis Arkiv. J. Matulaitis MIC marijonų gaivinto
jas 1909 - 1927’. Bus galima šią knygą įsigyti, atsigaivinti 
arbatėle ir užkandžiu. Maloniai kviečiame gausiai daly
vauti iš visos D. Britanijos. Dalyvius prašome iš anksto 
pranešti tel. 0115-982-1892 arba laiškeliu‘Židiniui’. Jei kas J 

• pageidautų, knygą pasiųsime paštu. Kaina £5, paštas 83 p.
DBLKB

Nepilnametis kompozitorius
Mozartas parašė savo pirmą simfoniją, būdamas 8 metų.
Savo išradimu nedrįso pasinaudoti
Leonardas da Vinci išrado parašiutą 1480 metais. Tačiau 
tik po daugelio metų jis buvo pradėtas naudoti.
Visko po truputį...
1970 m. vokietė pagimdė dvynukus: baltą ir juodą.
Prancūzija atsisakė mūrinės sienos
Iš didžiosios Keopso piramidės akmenų būtų galima pas
tatyti 3 metrų aukščio mūrinę sieną, kuri apjuostų visą 
Prancūziją.
Tai bent šou
Čarlis Čaplinas buvo pirmasis filmų žvaigždė, kuriam už 
filmą buvo sumokėta vienas milijonas dolerių.
Brangus parašas, kurio savininkas negali pasinaudoti
W. Šekspyro parašas yra įkainotas pusantro milijono do
lerių. Iš viso yra žinomi tik septyni išlikę jo parašai.
Pirmasis Anglijos dienraštis
Pirmasis Anglijos dienraštis ‘Daily Courant’ pradėjo eiti 
1702 metais.
Jei skristi nepatinka
Iki šiol vis dar galima traukiniu iš Londono nuvykti į Hong 
Kong.
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Visiems draugams ir pažįstamiems linkime

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
Antanas ir Genė Ivanauskai

Kronika 
Rochdale 
A.a. Barbara Kay 
Lapkričio 22 d. savo namuose staiga 
mirė DELS Rochdale skyriaus narė 
Barbora Kay (Gugienė). Rochdale 
skyriui priklausė nuo 1948 m. rug
pjūčio 15 d.

Ji gimė 1927 m. rugsėjo 5 d. 
Plungėje. Liko vyras, du sūnūs, dukra 
ir anuKai.

Liūdime netekę tavęs, Barbora. Il
sėkis ramybėje.
Škotija
Lietuvių kultūrinio ir socialinio klubo 
veikla
J. Bliūdžiaus pradėtas kalbos pamokas 
tęsia Frank Quither. Mokinių skaičius 
sumažėjo,bet tikimasi, kad padėtis 
pagerės.

ENABLE - invalidų draugija - 
gruodžio 2 d. klube turėjo savo 
Kalėdines vaišes. Kaip visuomet svar
biausias vakaro įvykis buvo Kalėdų 
senelio dovanų dalinimas. Mūsų 
senelių vaišės įvyko 9-ą gruodžio. 
Vakaro programoje buvo trijų 
patiekalų vakarienė, £5 vertės 
nemokami gėrimai asmeniui, loterija, 
bingo lotto ir šokiai.

Šiemet klubas labdarai skyrė £6000: 
£1000 Lietuvos vaikų paramos fondui, 
£1000 Lietuvių Kolegijai Romoje, 
£1000 St. Andrew ligoninei, £1000 
vaikų ligoninei Kinross, £500 vėžio 
ligų tyrimams, £500 Poor Claires 
moterų vienuolynui Bothwell.

P. H. Piščikienė sutiko perduoti mūsų 
dovaną vienai ligoninei Lietuvoje. 
Klubas tada galės toliau remti tą ligo
ninę.

KBlue

Pamaldos
Bradforde
Sausio 4 d., 12.30 vai.
Eccles
Sausio 11 d., 12.15 vai.
Glasgow
Sausio 4 d., 14.00 vai.
Blessed Jones Duns Scotus, Hutch- 
esontown. Po to arbatėlė St. Luke 
salėje. Tel.: 0141 429 0740.
Mossend - Bellshill
Sausio 11 d., 14.00 val.
The Holly Family, Mossend, Belshill. 
Po to arbatėlė Škotijos Lietuvių so
cialiniame klube.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje 
kalėdmečio pamaldos
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road).
Telefonas: 0171 739 8735.

Trečiadienį, gruodžio 24 d. - 24.00 vai.
- Bernelių Mišios

Pirmąją Kalėdų dieną - 9.00 vai.
Sekmadienį, gruodžio 28 d. - 9.00 ir 

11.00 vai.
Naujųjų Metų dieną - 11.00 vai.
Artimiausia požeminė stotis - Beth

nal Green, Central Line.
Manchesteryje
Gruodžio 28 d., 12.30 vai.
Nottingham^ - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 
982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais - 11.15 vai.

Pirmąją Kalėdų dieną - 11.15 vai.
Derbyje - Bridge Gate

Kiekvieną trečią šeštadienį - 14.00 
vai.
Northamptone - Šv. Lauryne, Craven 
Str.

Gruodžio 21 d. -18.00 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon 
Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 val.
Bernelių Mišios Kūčių dieną, 22.00 

vai.
Šv. Kalėdų dieną -11.00 vai.

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)

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00

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

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