
Atėjo geriausias draugas
dr. kun. S. Matulis, MIC
Jėzaus užgimimo, pirmųjų Kalėdų patriarchai, pranašai, 
žmonija laukė tūkstančius metų. Širdimi ar lūpomis 
kartojo pranašo Izaijo žodžius, maldavo: ‘Rasokite dan
gūs iš aukštybių ir debesys tegul išlyja teisųjį, tegu 
atsiveria žemė ir išdaigina mums Išganytoją’./Iz. 45,8/.

Kristus gimė vieną kartą, o kasmet tą šventą Užgim
imą Bažnyčia mums primena, mes tarsi naujai jį per
gyvename.

Pirmosios Kalėdos pasaulyje buvo tylus, bet nepa
prastai didingas įvykis.

Kai į ramų ežerą įmetame didžiulį akmenį, tuomet 
didelės bangos lankais sklinda j visas puses. Jėzaus 
užgimimas buvo kaip milžiniškos uolos įmetimas į gilią 
žmonijos jūrą. Jėzaus sukeltas meilės bangavimas 
palietė visus kraštus, žmones, paliečia ir mus kiekvieną.

Kalėdmetis noroms nenoroms savaip paliečia ir netik
inčiuosius. Juk net bedieviai laiką, metus skaičiuoja nuo 
Kristaus užgimimo. Taip Dievas tyliai švenčia savo per
galę visame pasaulyje.

Žymusis rašytojas Angelas Siliezijus kartą parašė: 
‘Jeigu ir tūkstantį kartų Kristus būtų gimęs Betliejuje, 
bet jeigu negims tavyje - tu būsi amžinai pražuvęs’.

Kristus turi gimti, gyventi ir manyje. Tai turėtų būti 
mūsų pagrindinis švenčių rūpestis.

Per mūsų krikštą Jėzus savo malone mus pagimdė 
naujam, dvasiniam gyvenimui. Privalome tą malonės 
gyvenimą puoselėti malda, sakramentais, dorybingu 
gyvenimu. Jei per sunkią nuodėmę dvasinę gyvybę, 
Kristų prarandame, privalu skubėti prie klausyklos, iš
pažinties, kad vėl atgytume.

Šv. Jeronimas buvo labai pamaldus į Kūdikėlį Jėzų. 
Jis apsigyveno Betliejuje, Jėzaus gimtinėje. Kartą mels
damasis ir mąstydamas apie dieviškąjį Kūdikį, jį pak
lausė:

‘Brangusis Kūdikėli, kuo aš Tau galiu atsilyginti už tai, 
kiek Tu man esi gera padaręs ir kiek esi už mane 
iškentėjęs?’

Ir štai Jeronimas išgirdo atsakymu:
‘Atiduok man savo nuodėmes’.Šventasis pro ašaras 

tarė: ‘O, Mielasis Kūdiki, imk viską, kas yra mano, ir 
duok viską, kas yra Tavo!’

‘Atrodo, kad džiugiame Kalėdmetyje nereikėtų 
kalbėti apie kaltes, apie nuodėmę. Bet neužmirština, 
kad Kristus gimė kaip tik todėl, kad mūsų nuodėmes 
atleistų, sunaikintų. Jėzaus pirmtakūnas šv. Jonas

Krikštytojas, kuris skelbė atgailą, ruošė kelią Išganyto
jui, pamatęs Kristų prie Jordano, tarė: ‘Štai Dievo 
Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes’.

Ir mes Jėzui Kūdikėliui per išpažintį atiduodame 
mūsų liūdnąją nuosavybę - nuodėmes, kad Jis jas 
sunaikintų. Atsilygindamas Jėzus mums teikia savas 
brangenybes: atleidimą, sielos ramybę, džiaugsmą.

Šventėms daug dalykų pasiruošiame: eglutę, rūbus, 
stalą, kambarį. Bet neužmirštinas svarbiausias dalykas: 
sielos išpuošimas.

Daug ką Kalėdų šventėms parsinešame iš miesto, iš 
krautuvių. Bet neprimirština šio to parsinešti iš 
bažnytėlės.

Naudingiausia būtų iš ten parsinešti didžiausią 
brangenybę - tai patį Jėzų Kristų per išpažintį, šv. Ko
muniją, nuoširdžią maldą.

Kai Jėzus yra su mumis, tuomet esame turtingiausi. 
Jeigu Jis metų bėgyje yra su mumis, tada tie metai 
mums laimingiausi, naudingiausi mums patiems, šeimai, 
tėvynei ir Bažnyčiai.

Neužmirštinas geriausias draugas - Jėzus, o jis mūsų 
tikriausiai neužmirš...
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DBL Katalikų bendrijos pirmininkas 
Steponas Vaitkevičius su žmona Olga 

Peterborough katalikų bažnyčioje 
atšventė auksinę moterystės sukaktį 

Jų anūkai Simanas ir Jokūbas (James) įsigijo technikos 
mokslų laipsnius ir toliau studijuoja 
Nuoširdžiausiai sveikiname 

kun. dr. S. Matulis, MIC
EL Redakcija linki DBL Katalikų bendrijos 

pirmininkui ir jo šeimai, visai DBLK bendrijai 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

zyv zys zfv zjv zyv zyv zjv zfs zyv zyv ZJV

Europos lietuvio redakcija ir administracija 
sveikina savo prenumeratorius bei skaitytojus su

Sv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais

* * * * * * ** * * * * * * *
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Visai čia pat Šv.Kalėdos - viena gražiausių ir prasmingiausių mūsų 
švenčių. Kartu tai ir senųjų 1998-ųjų metų pabaiga. O kiekviena pabaiga 
reiškia ir kažko naujo pradžią, žada naują viltį, atgimimą, pavasarį.

Taigi, kokie buvo tie prabėgę metai? Optimistas tikriausiai 
atsakytų - geri, prasmingi, darbingi, o pesimistas susirauktų: nieko gero, 
pinigų trūksta, gyvenimas liūdnas ir t J. O tiesa būtų tikriausiai kur nors 
per vidurį, nes buvo visko: ir gerų, ir blogų naujienų, ir linksmų, ir liūdnų 
dienų. Kaip ir Žmogaus gyvenime, kuriame nebūna nei amžinos šventės, 
nei amžina liūdesio...

Tad linksmų Šv. Kalėdų, midi lietuviai Manchesteryje, Londone, 
NoOinghame, Bradfarde, Škotijoje, Valįjoje ir kt.

Tegul laimei, šviesai ir pilnatvei visada būna atviros Jūsų namų 
durys, o meilei, džiaugsmui ir gėriui - Jūsų širdys!

Nuoširdžiai Jūsų,

Dr.Laima Andrikienė
Seimo narė

Vilnius, 1998 m. gruodis
i

Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius
Lietuvoje, artėjant 8-osioms sausio 13-osios metinėms 
buvo nuteisti komunistinio perversmo rengėjai. Baus
mės paskirtos tokios: M. Burokevičiui - 15 metų 
kalėjimo ir konfiskuoti visą jo turtą, J. Jermalavičiui -12
metų kalėjimo ir konfiskuoti visą turtą, Juozui Kuoleliui 
- 7 metai kalėjimo ir konfiskuoti visą turtą, Stanislovui 
Mickevičiui - 5 su puse metų priverstinių darbų, Leonui 
Bartaševičiui - 4 metai kalėjimo. Suprantama, kad 
įsakymai buvo gaunami iš Kremliaus. Kokios bausmės 
už nekaltų lietuvių žudymą sulauks Mikhail Sergejevič 
Gorbachev?

Lietuvos įstatymų leidėjai gruodžio 10-ąją priėmė 
deklaraciją, apibūdinančią komunistines ir buvusias 
‘okupacinio režimo struktūras’, kaip nusikalstamas. Lie
tuvos Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio paruoš
tas dokumentas priimtas 68 balsų dauguma, prieš neb
uvo nė vieno balso. Deklaracija išreiškia 
pasiryžimą ‘teisiškai ir politiškai’ pasverti tin
kamumą ‘buvusiems aktyviems politiniams 
okupacinio režimo bendradarbiams Lietuvoje’ 
užimti vyresniuosius valstybės postus. Seimo 
pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis taip 
pat pristatė įstatymo projektą, pagal kurį buvę 
komunistų partijos nariai negalės penketą 
metų užimti valstybės postus.

Anglijos lietuvių visuomenei gerai pažįstama 
ir mylima dr. Laima Andrikienė buvo išrinkta 
Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininke. 
Geriausi sveikinimai Lietuvos parlamentarei! 
Baltijos Asamblėja, vykusi Taline, priėmė visą 
eilę svarbių dokumentų, tarp jų ir deklaraciją 
dėl NATO plėtros, raginančią, kad į šią organi
zaciją Lietuva, Latvija ir Estija būtų priimtos 
antrojoje plėtimosi bangoje.

Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos 
ir Lietuvių namų bendrovės

Visuotiniai suvažiavimai
įvyks

1999 m. balandžio 24-25 d.d.

Lietuvių namuose
17 Freeland Road, London W53HR

Registracija: 10.00 vai.
DBLS Suvažiavimo pradžia 13.00 vai.
LNB Suvažiavimo pradžia 17.00 vai.

DBLS ir LNB Direktorių valdybos

Lenkų kilmės profesorius Zbigniew Brzezinski, buvęs 
JAV Prezidento J. Carter patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimams, Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui pasiuntė telegramą, kurioje dėkoja už vizitą 
Lietuvoje, suteiktą Gedimino ordiną ir džiaugiasi, kad 
jo idėja pakviesti Lietuvą ir Slovėniją į antrąją NATO 
plėtimosi bangą randa pritarimo JAV administracijoje.

Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos skyriai ir na
riai yra kviečiami įsijungti į tolesnę laiškų kampaniją 
parlamentarams, kuriuose būtų prašoma Jos Didenybės 
vyriausybės įkurti formalų planą pakviesti Lietuvą į 
NATO. Birminghamo skyriaus pirmininkas Stasys 
Starka pasiuntė tokį prašymą kartu su pluoštu straip
snių. Jis jau gavo atsakymą iš savo parlamentarės dr. L. 
Jones, kuri dėkodama už Lietuvos požiūrio pristatymą 
persiunčia šį prašymą į Gynybos ministeriją ministrui 
Douglas Henderson. Ypatingai gražų laišką gavo 
Rochdale skyrius, kurio pirmininkas V. Motuzą. Laiške 
Rochdale skyriaus sekretorei N. Gasiūnas parlamen
tarė Lorna Fitzsimons rašo: ‘Aš, kaip ir dauguma lei- 
borių partijos kolegų nuoširdžiausiai sutinkame su Jūsų 
jausmais ir dirbame kartu, kad kiek galima greičiau 
padarytume pažangą šiuo klausimu. Prašau būti už
garantuota, kad aš darysiu viską, kad palaikyti šią inici
atyvą’.

Linksmų švenčių!
Birminghamo skyriaus pirm. S. Štarka
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Lietuvoje
Iš Lietuvos spaudos parinko ELR
** Daugiau kaip 50 metų išeivijoje gyvenusi 68 metų 
Erna Badendorf, prieš keletą metų sugrįžusi į Lietuvą, 
ne tik atstatė savo tėviškę, bet ir ėmėsi agroturizmo 

' verslo.
Dubysos upės slėnyje, Maslaukiškių kaime moteris 

jau atstatė savo tėvų namą ir ūkinius pastatus, įrengė 
apartamentus kaimo turistams, sutvarkė Dubysos 
pakrantes ir salą.

Dabar ji ketina atstatyti vandens malūno užtvanką, 
sodyboje šalia gyvenamojo namo įrengti konferencijų 
salę, valgyklą su virtuve ir net keltuvą nuo Maslaukiškių 
kalvų slidinėsiantiems turistams.

Apie šios atkaklios moters sugrįžimą į tėvynę kuria
mas dokumentinis filmas Malūnininko duktė.

Atgavusi 80 ha žemės ir malūną, atstatinėti tėviškę 
1993 m. moteris pradėjo nuo gyvenamojo namo.
** Kitais metais Vilniaus miesto valdžia nepratęs šįmet 
pasibaigančių žemės nuomos sutarčių su konteinerinių 
degalinių šeimininkais. Vilniuje iš viso veikia 14 tokių 
degalinių, jose dirba beveik 100 žmonių.

Sostinės valdžia mano, kad konteinerinės degalinės 
teršia aplinką, neestetiškai atrodo ir jose prastai aptar
naujami klientai.

Šios degalinės, prekiaujančios pigiu kuru, sudaro 
| nepageidautiną konkurenciją Statoil, 
J Neste, Shell, L UKoilkoncernams.
J ** Lapkričio 18 d. buvo sustabdytas pirma- 
sis Ignalinos atominės elektrinės reakto
rius, veikęs 1300 megavatų pajėgumu. Įvyk
iui tirti sudaryta atominės elektrinės ir val
stybinės atominės energetikos saugos in
spekcijos specialistų komisija.

Reaktorius buvo sustabdytas dėl pakilu
sio spaudimo hermetinėje patalpoje, 

nesančioje po pirmuoju reaktoriumi, su- 
1 veikus automatinei apsaugos sistemai. Pa
grindinė versija - apsaugos sistema suveikė 

į klaidingai.
Sustojus jėgainės reaktoriui, Lietuvos 

! vartotojams elektros nebeužteko, tačiau jos 
stygius kompensavo kitų šalių energetikos 
sistemos. Skolinti elektrą Lietuvai sutiko 
Rusija ir Estija. Dėl elektros stygiaus Lietu- 

į vos energija nutraukė eksportą į Bal
tarusiją.
** Vilniaus oro uoste galės leistis didieji 
lėktuvai. Susisiekimo ministerija pritarė, 
kad tarptautinis Vilniaus oro uosto lėktuvų 
pakilimo-nusileidimo takas būtų pailgintas 
iki 3000 metrų.

Šiuo metu Vilniaus oro uosto tako ilgis 
yra 2500 m., o plotis 50 m. Takas buvo 
rekonstruotas 1994-96 metais, o nauja 
Siemens firmos šviesos ugnių sistema buvo 
įrengta 1997 m. Pagal techninius rodiklius 
atitinka visus tarptautinius reikalavimus. 
Tačiau dėl trumpo tako iš Vilniaus oro 
uosto negali kilti didieji pilni lėktuvai Boe
ing 767-200 ER, Boeing 767-300, Boeing 
747-100 ir keletas kitų. Jiems reikia 3000 m 
ilgio tako.
** Visuomenė rengiama mirties bausmės

panaikinimui. Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tau
tybių reikalų komitetas nutarė pradėti psichologiškai 
ruošti visuomenę mirties bausmės panaikinimui.

Komiteto nariai nusprendė parengti pareiškimą vi
suomenei, kuriame būtų pasisakoma už mirties baus
mės panaikinimą. Mirties bausmės panaikinimo klausi
mas iki šiol ‘stovi vietoje’. Nė viena institucija nėra 
oficialiai išdėsčiusi savo pozicijos šiuo klausimu, todėl 
komitetas nusprendė pirmas žengti tokį žingsnį. Vi
suomenė pati turi psichologiškai subręsti tokiam 
sprendimui ir suprasti, kad šiuo keliu žengia visa Eu
ropa.

Dabar Lietuvoje mirties bausmės nuosprendis 
paskelbtas dešimčiai kalinių. Tačiau jis nuo 1995 m. 
nėra vykdomas.
* * Kauno turizmo bendrovės džiaugiasi metų derliumi. 
Šie metai turizmo bendrovei buvo sėkmingiausi per 
visus veiklos metus. Užsienyje poilsiavusių lietuvių 
skaičius išaugo net tris kartus. Lietuviai daugiau keliavo 
ir automobiliais, ir lėktuvais.

Prasidėjus krizei Rusijoje, kauniečiai susidūrė su 
netikėta problema, mat graikai paskubėjo priskirti Li
etuvą didelės rizikos zonai. Norėdami išvengti didelių 
nuostolių, Kretos salos viešbučiai maždaug 15% pa
didino kainas Rusijos turistams. Graikams teko įrod
inėti, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė.
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Pasaulyje
Parinko ELR
** Prieš dviejus metus į Čekiją iš Lietuvos ėmė 
masiškai vykti žmonės, ieškodami lengvesnio pragyven
imo šaltinių: vieni bandė įsidarbinti juodadarbiais staty
bose, kiti, negavę darbo, ėmė valkatauti ir plėšikauti.
** Indijoje priimtas nutarimas, kad moterys galės važi
uoti tiktai autobusų gale, nes jos atitraukia vyrų vairuo
tojų dėmesį, kurie dažnai dėl šios priežasties patenka į 
avarijas.
** ‘Volvo’ vertina Lietuvos rinką: per 10 mėnesių Li
etuvoje pardavė 214 mašinų. Tai tiek pat kiek Latvijoje 
bei Estijoje kartu paėmus.
** JAV Kongreso atstovų rūmai priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią SSRS ir Vokietijos 1939 metų vadinamąjį 
nepuolimo paktą ir raginančią, kad Rusija savo ruožtu 
pasmerktų ir denonsuotų šiuos dokumentus, lėmusius 
neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją 1940 m. 
** Europiečiai yra aukštesni už savo protėvius. Viduti
nis europiečių ūgis šiandieną yra 180 centimetrų, o tai 
yra 18 centimetrų daugiau nei prieš 100 metų. Nor
malus riterio ūgis viduramžiais buvo vos 150 cen
timetrų.
** Viešai nepaskelbęs savo vardo, muzikos mėgėjas 
olandas už milijoną dolerių įsigijo Antonio Stradivari 
smuiką, žinomą ‘Karaliaus Maksimiliano Jozefo’ vardu.

A. Stradivari per savo 93 gyvenimo metus pagamino 
apie tūkstantį styginių instrumentų. Šiuo metu 
pasaulyje yra išlikę 712 instrumentų, tarp kurių yra 
beveik 600 smuikų.
** Estijos lietuvių bendruomenė (viena iš 20 Estijos 
tautinių mažumų) mini savo kūrybinės veiklos 10-metį. 
Vilniuje buvo Estijos lietuvių dailininkų paroda.
** Daug ilsėtis pavojinga sveikatai. Tokį atradimą 
padarė amerikietis gydytojas Robert Cloner, išanaliza
vęs daugiau kaip 200000 mirties dėl širdies priepuolių 
atvejų. Infarktas dažniausiai ištinka poilsio dienomis.
** Lenkijoje įsigaliojo įstatymas, pagal kurį Katalikų 
bažnyčios įregistruota santuoka turi tokią pačią juridinę 
galią kaip sutuoktuvės civilinės metrikos biure.
** Buvusios garsiojo dailininko Picasso meilužės 
Doros Maar kolekcijos paveikslas 
‘Raudanti moteris’ aukcione Paryžiuje 
parduotas už 37 mln. frankų.
** Novosibirske du vaikinai, naudo
damiesi piko valandos spūstimi 
troleibuse, nukirpo gražius ir ilgus jaunos 
keleivės plaukus. Tai ne pirmas toks atve
jis mieste.
** Vietnamo policija džiunglėse surado 
buvusį Pietų Vietnamo kareivį, kuris ten 
slapstėsi 19 metų.

Seimo sesijos atidarymas
E. Šova
Ilgai išliekantys papročiai yra gražūs bei 
vaizdūs pagerbimai senovės. Jie taip pat 
parodo, kaip vystėsi tauta ir jos žmonių 

galvosenos, kas anksčiau buvo priimtina, kas ne. Aišku, 
papročiai keičiasi pagal daugumos norus - kartais 
greičiau, o kartais ir ilgai užsilieka.

D. Britanijos Parlamente kai kurie papročiai tikrai 
labai seni. Pavyzdžiui, pradedant Britanijos Parlamento 
darbų sesiją, į Lordų rūmus ateina karalienė su palyda. 
Pastarieji dėvi tam tikrų pareigų, įsigyvenusių į papro
čius, rūbus. Bendruomenių Parlamentas, norėdamas 
pasirodyti, kad yra savarankiškas, užtrenkia karalienės 
šaukliui duris. Juodasis lazdžius būna priverstas karalie
nės vardu belstis lazda, ir t.t. Galų gale Bendruomenių 
Parlamentas įsileidžia šauklį, ir eina išklausyti kara
lienės. Karalienė taria kalbą, kurioje ji padiktuoja: 
Mano vyriausybė padarys tą ir tą, mano vyriausybė 
reglamentuos šiuos ir kitus įstatymus, mano...

Rugsėjo 10 d. buvau pakviestas stebėti LR Seimo 
sesijos atidarymą. Seimo salėje (ji buvo pastatyta 
Aukščiausiai Tarybai) įrengtuose dvigubuose suoliuku
ose jau sėdėjo Seimo nariai. Aplink juos, lyg balkone, 
kilo eilės suolų. Seimo narių priekyje vietos skirtos 
Seimo pirmininkaujantiems, dešinėje vyriausybės nari
ams, kairėje žiniasklaidai, o užpakaly svečiams.

Punktualiai įžengė prezidentas V. Adamkus su pa
lyda. Priėjęs prie jam specialiai pastatyto staliuko 
priekyje Seimo narių, pagarbiai nusilenkė. Sekė Tautos 
himnas. Tuomet Prezidentas atsisėdo išklausyti kalbų. 
Pirmasis kalbėjo Seimo pirmininkas prof. V. Landsber
gis, nusakydamas einamuosius Seimo darbus bei jų ryšį 
su vidaus ir užsienio situacijomis. Po jo kalbėjo minis- 
tras pirmininkas G.Vagnorius ir palankiai įvertino vyk
domą Vyriausybės programą. A. Saudargas, kaip 
Užsienio reikalų ministras, nušvietė vyriausybės 
užsienio politiką ir, žinoma, Europos sąjungos bei 
NATO reikalus.

Po šių kalbų Prezidentas atsistojo, paspaudė ranką 
pirmininkams ir dar keliems, ir iškeliavo iš salės. Net 
nustebau - nei žodžio Seimui, nei sveikinamo žodelio, 
nei paskatinimo, nei mano vyriausybė įvykdys šį ar tą... 
O gal tuo parodoma, kad Seimas yra savarankiškas, o 
Prezidentas tuo labiau? Gal ateityje atsiras net lietu
viškas Juodasis lazdžius?

Seime kalba Gediminas Vagnorius, jo dešinėje V. Adamkus, 
užpakalyje A. Kubilius ir V. Landsbergis
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BLS Neeilinis suvažiavimas neįvyks
DBLS Centro valdyboje susitarta su Neeilinio suvaži
avimo reikalautojų atstovais nešaukti Neeilinio suvaži
avimo
Rekvizicionierių (reikalautojų) ir Centro valdybos su
tarimu drauge nutaria:
1. Vladas Gedmintas ir Jaras Alkis atšaukia savo 
rekvizicijas ir parašus Neeiliniam suvažiavimui
2. Vladas Gedmintas suras dar 51% rekviziciją pasir
ašiusių, kurie taip pat atšauks savo rekvizicijas ir 
parašus šaukti Neeilinį suvažiavimą.
3. Centro valdyba iš savo pusės:
3.1. Sutinka, kad visi Centro valdybos nariai atsistatyd
ina Visuotiniame suvažiavime, kuris skelbiamas ba
landžio 24-25 d.d., ir turi teisę vėl kandidatuoti.
3.2. Sutinka, kad visi sutartyse pradėti darbai sąryšyje su 
investicija į Lietuvių namus ir Sodybą, bus tęsiami toliau 
ir bus mėginama įjungti į bendrą kapitalinį projektą. 
Kapitaliniam projektui bus surastas finansinis projekto 
vadovas (Capital Project manager), kuris paruoš pro
jektą 3 mėnesių laikotarpyje ir pateiks Centro valdybai 
įvertinti, suderinti ir priimti. Šis projektas bus pris
tatomas Visuotiniam suvažiavimui (AGM), kuris skel
biamas balandžio 24-25 d.d. Jeigu suvažiavimas projek
tui pritars, projektas bus pateiktas Inland Revenue su
tikimui.
3.3. Sutinka ‘Europos lietuvyje’ spausdinti rašytojų 
laiškus ar straipsnius, bet ne tuos, kurie yra šmeižiantys.
4. Šis aktas yra skelbiamas ‘Europos lietuvyje’ ir įsi
galioja nuo pasirašymo momento DBLS ir LNB 
posėdžiuose, sekmadienį, 1998 m. gruodžio 13 d.

Eimutis Šova, DBLSpirmininkas
K Tamošiūnas, DBLS sekretorius
Darius Furmonavičius, DBLSiždininkas
Juozas Levinskas, DBLS direktorius
Justina Snabaitis, DBLS direktorė
Vladas Gedmintas, DBLS diektorius
J. Alkis, DBLS direktorius
J. Podvoiskis, stebėtojas

* * *
Sveikinu visus sutarime drąsiai pasirašiusius nešaukti iš 
pašalies reikalaujamo DBLS Neeilinio suvažiavimo, 
atradusius išeitį iš žingsnio, kuris bendruomenėje ir 
Taryboje buvo aiškiai nepopuliarus.

Šiame posėdyje pastebėjau ir geros valios, ir kad 
dalyvavusių siekiai yra panašūs, tad tikiu, kad iki Visuo
tinio suvažiavimo Valdyboje dirbsime glaudžiau ir pro
duktyviau. Lauksime geros valios, pozityvios veiklos bei 
pritarimo ir iš visuomenės.

Pasirašytame sutarties akto rankraščio paragrafe 3.3 
per skubėjimą praleistas vienas sakinys: 'Europos lietu
viui atsiųsti šmeižiantys straipsniai bus perduoti Centro 
valdybai svarstyti ir padaryti nutarimą dėl spausdinimo’.

Linksmiausių šv. Kalėdų ir laimingiausių Naujųjų 
Metų!

Eimutis Šova, DBLSpirmininkas

Ambasados skiltis
Mieli tautiečiai,
1998 -ieji dar labiau sustiprino bruožą būdingą šiandi
eninei Lietuvai, - kelti didelius reikalavimus, lygiuotis į 
pačius geriausius, kartais galbūt net ir pamirštant, kad 
savo likimo kalviais tapome vos prieš aštuonerius me
tus. Galbūt tik Sąjūdžio suvažiavimo dešimtmetis, kurį 
šiemet atšventėme, priminė, koks trumpas kelias 
nueitas ir koks ilgas darbas dar mūsų laukia.

Džiugu, kad Lietuvoje jau kelinti metai iš eilės išlaiko
mas svarbus visuomenės ir politinių partijų sutarimas 
dėl pagrindinių užsienio politikos tikslų: integravimosi į 
Europos sąjungą ir Šiaurės Atlanto aljansą, gerų san
tykių su kaimyninėmis valstybėmis plėtros. Šiais metais 
padarėme žymią pažangą ruošdamiesi narystei Europos 
sąjungoje. Esame vertinami kaip vieni iš geriausiai 
pasirengusių antrajai bangai. O santykiuose su kaimy
nais Lietuva ne kartą buvo įvardinta kaip stabilumo 
pavyzdys Baltijos jūros regione.

Džiugina ir tai, kad vis daugiau Lietuvos žmonių gali 
pasakyti, kad jie patys ar jų šeimos pajuto pirmuosius 
ekonominių ir socialinių reformų vaisius, jų gyvenimas 
tiesiog tapo geresnis. Ir skaičiuojama tai ne tik 
makroekonominiais rodikliais ar naujų automobilių 
skaičiumi Vilniaus gatvėse, bet ir pilnėjančiomis teatrų, 
koncertų bei parodų salėmis.

Vienas didžiausių Lietuvos laimėjimų 1998 metais - 
Valdo Adamkaus išrinkimas Lietuvos prezidentu. Šian
dien prezidentas - labiausiai gerbiamas ir palaikomas 
politikas Lietuvoje, iškiliausias santarvės ir teisingumo 
garantas. Tai dar kartą parodo lietuvių išeivijos svarbą, 
jos neįkainuojamą paramą Lietuvai, kurios niekada 
nebus per daug.

Turime prasmingą naujametinio vakaro tradiciją - 
prieš laikrodžiui mušant dvylika sugalvoti patį didži
ausią troškimą ateinantiems Naujiesiems.

Linkiu, kad gražiausi lietuvių troškimai ir svajonės 
išsipildytų.

Su šventomis Kalėdomis ir laimingų Naujųjų Metų!
Justas Vincas Paleckis

Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Jungtinėje D. Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje

Kun. A. Saulaitis grįžta į Lietuvą
Dvidešimtdevynerius metus darbavęsis tarp užsienio 
lietuvių kun. Antanas Saulaitis buvo paskirtas Baltijos 
kraštų jėzuitų provincialu. Šios svarbios ir garbingos 
pareigos įpareigojo tėvą Saulaitį grįžti į Lietuvą. Įvertin
dami jo didelį pasišventimą visų gerovei, Chicagos lietu
viai surengė jam gražias išleistuves. Išleistuvės įvyko 
birželio 21 d., sekmadienį. Šventė prasidėjo šv. mišių 
auka, koncelebruota kunigų A. Gudaičio, A. Palioko, 
A. Puchenski ir A. Saulaičio. Po mišių buvo trumpas 
pasisvečiavimas ir programa didžiojoje Jaunimo centro 
salėje. Programos metu pagrindinį žodį tarė Garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza. Šventėje dalyvavo apie 400 
žmonių.

5



R. Hofertienės pareiškimas
Seimo narės Romos Hofertienės pareiškimas Seimui, 
skaitytas lapkričio 24 d.
1998 m. lapkričio 2 d. nutarimu LR Generalinė proku
ratūra nutraukė baudžiamąją bylą, iškeltą dėl įvykių 
1998 m. kovo 14 d. prie Kauno m. ‘Vyturio’ vidurinės 
mokyklos, kur turėjo įvykti susitikimas su mūsų kole
gomis: tuometine Europos reikalų ministre ir Seimo 
nare Laima Andrikiene bei Seimo nariais D. Sadeikiene 
ir S. R. Petrikiu.

Minėtame nutarime nutraukti baudžiamąją bylą buvo 
padaryta kategoriška išvada, kad po ilgo ir kruopštaus 
tyrimo byloje nustatytos faktinės aplinkybės visiškai 
paneigia prielaidą, jog L. Andrikienės vairuojamas au
tomobilis tiesiogiai ar per kitus asmenis kliudė velionį 
VI. Pundzių, dėl to šis krito, susižalojo galvą ir mirė.

Tačiau stebina tai, jog buvo atsisakyta kelti baudžia
mąją bylą dėl melagingo pranešimo apie neva 
nusikaltimą bei dėl melagingų parodymų davimo, o taip 
pat dėl grupinių veiksmų, kuriais pažeista viešoji tvarka, 
organizavimo bei chuliganizmo. Atsisakant kelti 
baudžiamąją bylą dėl chuliganizmo, buvo konstatuota, 
kad nors susirinkusieji asmenys elgėsi nepagarbiai ir jų 
veiksmai vertinami kaip neatitinkantys moralės bei 
dorovės normų, tačiau, kadangi šie veiksmai buvo sąly
goti jų bendro neaukšto kultūros ir moralės lygio ir 
dauguma jų buvo senyvo amžiaus, nusikaltimo sudėties 
nenustatyta. Tokia motyvacija neabejotinai yra naujas 
žingsnis baudžiamosios teisės teorijoje. Be to, kai 
kuriems asmenims buvo atsisakyta kelti baudžiamąją 
bylą dėl to, kad jie yra psichikos ligoniai, esantys tam 
tikrų specifinių gydymo įstaigų įskaitose. Atkreipiame 
dėmesį, kad pagal baudžiamuosius įstatymus atsakomy
bės gali išvengti tik tokie asmenys, kurie yra nepakalti- 
namumo būsenoje, t.y. negali suprasti savo veiksmų 
esmės ar juos valdyti. Tačiau net ir tokiems asmenims 
gali būti taikomos priverčiamosios medicininio poveikio 
priemonės.

Negana to, prokurorai neįžiūrėjo chuliganizmo 
sudėties nei asmens, kuris L. Andrikienę griebė už 
plaukų, veiksmuose, ar asmens, kuris keletą kartų sė
dosi ant automobilio variklio dangčio, veiksmuose, nei 
asmenų, kurie įvairiais daiktais daužė automobilį bei 
bandė jį apversti, veiksmuose. Nesinorėtų tikėti, kad 
bandymai apversti automobilį su sėdinčiomis jo viduje 
dviem beginklėmis moterimis, yra, prokuratūros 
nuomone, jei ne itin priimtina, tačiau toleruotina ben
dravimo su moterimi - Vyriausybės ir Seimo nare - 
forma.

Prokuratūros nuomone, niekas neorganizavo 
grupinių veiksmų, kuriais šiurkščiai pažeista viešoji 
tvarka, bei nedalyvavo juose. Esame priversti kon
statuoti, kad tokios išvados neatitinka ne tik byloje 
surinktų įrodymų, bet ir beveik visų mūsų valstybės 
televizijos stočių demonstruotų reportažų iš įvykio vi
etos bei filmuotos medžiagos. Visai Lietuvai per TV 
buvo parodyta, kaip Lietuvos laisvės sąjungos vadovas 
V. Šustauskas įvykio išvakarėse ragino surengti prieš L. 
Andrikienę protesto akciją, nurodydamas jos atvykimo 

laiką bei vietą. Taigi absoliuti dauguma Seimo narę ir 
tuometinę ministrę užpuolusių asmenų buvo ne atsitik
tiniai praeiviai, bet konkretaus asmens pakviesti as
menys. Prokurorai gi, turėdami šias išvadas, net nerado 
pagrindo šio asmens apklausti. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad V. Šustausko garbei uždaromos pagrindinės 
mūsų šalies magistralės, o automobilių eismas nukrei
piamas kitais keliais, praktiškai paralyžiuojant eismą 
Kauno mieste automobilių kamščiais, tai neturėtų labai 
stebinti.

Taigi, nors buvo nustatyti kurstytojai bei viešosios 
tvarkos pažeidėjai, dėl kurių veiksmų Seimo nariai L. 
Andrikienė, D. Sadeikiene bei S R. Petrikis negalėjo 
realizuoti savo konstitucinės teisės - susitikti su rinkė
jais, o rinkėjai savo ruožu negalėjo realizuoti savo teisės 
- susitikti su savo išrinktaisiais, nei šios akcijos organiza
torių, nei joje dalyvavusių asmenų veiksmuose ko nors 
neleistino neįžiūrėta ir net nerasta pagrindo ką nors 
patraukti jeigu ir ne baudžiamojon, tai bent adminis
tracinėn atsakomybėn.

Atskiro dėmesio reikalauja ir kai kurių liudytojų elge
sio vertinimas. Kauno miesto tarybos narys G. Jankus, 
kuris niekaip negali būti priskiriamas prie nutarime 
minimų vyresnio amžiaus žmonių bei psichinių ligonių, 
būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už 
melagingų parodymų davimą ir už melagingą pranešimą 
apie nusikaltimą, apklausų metu atkakliai tvirtino 
matęs kaip L. Andrikienės vairuojamas automobilis 
partrenkė VI. Pundzių. Ir tik vėliau, kai buvo paskelbtos 
ekspertizių išvados, kad velionis VI. Pundzius mirė dėl 
širdies ligos, G. Jankus, suvokdamas akivaizdų savo 
parodymų melagingumą bei siekdamas išvengti bau
džiamosios atsakomybės, pradėjo neigti savo ankstes
nius kategoriškus parodymus.

Mūsų žiniomis, L. Andrikienė nesikreips į Generalinį 
prokurorą K. Pėtnyčią, reikalaudama naikinti minėtą 
nutarimą. Mūsų kolegė visiems ją nepagrįstai kalti
nusiems ir šmeižusiems krikščioniškai atleidžia.

Tačiau šiandien, ypač po penktadienio įvykių St. Pe
terburge, kuomet buvo nužudyta G. Vasiljevna 
Starovoitova - bebaimė moteris, aktyvi demokratė, 
manome esant reikalinga pareikšti, kad bet koks smur
tas prieš moterį - motiną, pareigūnę, ministrę, Seimo 
narę, pagaliau prieš bet kurį pilietį mūsų valstybėje, yra 
netoleruotinas ir baustinas. Ypatingai toks elgesys 
neleistinas bet kurio lygio išrinktiesiems, ar jie būtų 
Seimo ar savivaldybės tarybos nariai, kaip V. Šus
tauskas ir G. Jankus. Tikimės, kad Kauno m. taryboje 
atsiras pakankamai principingų ir teisingų, demokratiją 
puoselėjančių, o ne anarchiją ginančių narių, kurie sug
ebės įvertinti netinkamus savo kolegų veiksmus.

Seimo nariai:
Romualda Hofertienė, Antanas Stašiškis, Audronius 

Ažubalis, Vytenis Zabukas, Vytautas Cinauskas, Vladas 
Vilimas, Algirdas Petruševičius, Rytas Kupčinskas, 
Juozas Listavičius, Zygmunt Mackevič, Saulius Kubiliū
nas, Alfredas Stasiulevičius, Stasys Malkevičius, Algi
mantas Sėjūnas, Alfonsas Vaišnoras,, Alfonsas Andri
uškevičius, Gražina Imbrasienė, Mindaugas Briedis.
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Vokietijoje
Kazys Baronas
Apsilankė lietuviai mokiniai
Siaurinės Vokietijos Medebach mieste visą savaitę viešėjo 
Šiaulių Aido gimnazijos mokinių grupė, nes abu miestai 
yra susigiminiavę. Vokiečiai taip pat yra viešėję Lietuvoje, 
susipažinę ne tik su Šiauliais, bet ir su mūsų pajūriu ir 
Gedimino miestu. Vokiečiai, už gražią viešnagę Lietuvoje, 
jau antrą kartą pakvietė lietuvius pas save. Savaitės bėgyje 
šiauliečiai aplankė artimas Medebach apylinkes, autobusu 
nuvažiavo į Koeln. Didelį įspūdį jiems paliko arkikatedra, 
Marburg pilis bei vienas ūkis, kurį galima pavadinti 100% 
mechanizuotu, nes ūkyje beveik visą darbą atlieka mašinos. 
Jokių kalbos sunkumų nebuvo, kadangi Šiaulių Aido gim
nazija yra su sustiprinta vokiečių kalba. Šiauliečiai lankė 
vokiečių kalbos pamokas, deklamavo vokiškai, primindavo 
bendrą Lietuvos - Vokietijos istoriją, gyvenimą Klaipėdos 
krašte ir t.t.

Įspūdingas buvo atsisveikinimas. Susirinkus tėvams ir 
mokiniams, tautiniais rūbais apsirengę šiauliečiai išpildė 
lietuviškai ir vokiškai programą. Vietos dienraštis Sauer- 
land Kurier spalio mėn 10 d. rašė, kad jų šokiai buvę 
Augenweide (malonus reginys), o Skalbėjos šokis buvęs 
programos viršūne. Po koncerto svečiai ragavo lietuviškus 
(didžkukulius) ir vokiškus patiekalus. Lietuvių gimnazijai 
buvo labai reikalingas nuorašams aparatas (kopijavimo 
mašina). Sužinojęs tai, miesto meras tuoj pat miesto vardu 
aparatą padovanojo.

Liūdnas buvo atsisveikinimas, nes savaitės bėgyje atsir
ado graži draugystė, pasirodė net meilės žiburėliai, tad kai 
kurių mokinių akyse matėsi net ašaros. Lietuvių kelionę 
finansiškai parėmė Medebach miestas, pedagoginis 
mokinių pasikeitimo komitetas, viena įmonė bei privatūs 
gyventojai.
Lietuvaitės žiniasklaidoje
Ne vieną kartą Vokietijos žiniasklaidoje lietuvaitės buvo 
minimos tik iš blogosios pusės, policijai jas randant (galėjo 
būti rusės ar ukrainietės su Lietuvos pasais - K.B.) viešuose 
namuose, tačiau spaudoje atžymint kaip Litauerin. Į Voki
etiją jos paviliotos tamsaus gaivalo, žadant pelningą darbą 
kavinėse, valgyklose, namų ruošoje ir pan. Atvežus Lietu
vos pilietes į Vokietiją, jos parduodamos sąvadautojams, 
tuoj pat atimant pasus, o išprievartavus, parduodant nak
tinių barų savininkams, į namus, kurių langai ir įėjimai 
apšviesti raudonom lemputėm. Televizija keletą kartų par
odė tokių moterų gyvenimą, labai dažnai joms pasakant: 
Mes susitaikėm su tokiu gyvenimu. Kitoms pavyksta 
pabėgti ir prašyti pagalbos policijos nuovadoje. Grįžus į 
gimtąjį kraštą, mafijos ranka ir ten jas pasiekia, nužudant 
peiliu ar nušaunant. Tokius atvejus parodė vokiečių tele
vizija, nufilmuodama nužudytų dukrų verkiančias motinas 
Petrapilyje ir Maskvoje.

Bet linksma naujiena! Rodant modeliuotojoms 1999 m. 
vasaros aprangą, Vokietijos pranešėjas pareiškęs, kad į šį 
darbą vis daugiau įjungiamos Lietuvos ir Latvijos jaun
uolės, kadangi jos yra šviesiaplaukės, mėlynakės, lieknos, 
taigi labai gražios. Vokietės jau vaidina antraeilį vaidmenį, 
kaip pav. garsioji C. Schiffer.
Australijos lietuvis šoka į viršūnes
Vokietijos atvirose šokių pirmenybėse Australiją atstovavo 
K. Johnson ir Tomas Atkosevičius. Tamsiaplaukio Austral
ijos lietuvio pavardė ekrane buvo įrašyta taisyklingai. 
Šviesiaplaukės australės akys buvo nukreiptos į gražų li

etuvį. Australijos atstovai iškovojo septintą vietą.
K. Kinkei atostogaus Lietuvoje
Baltijos valstybių advokatas, buvęs Vokietijos Užsienio 
reik, mm., švabas Klaus Kinkei (jo pareigas užėmė Joška 
Fischer) numato daugiau laiko skirti savo šeimai bei 
vaikaičiams, žaisti tenisą, atostogas leisti gražiose vi
etovėse, jų tarpe ir mūsų Kuršių Nerijoje. Rugsėjo mėn. 
tarnybiniais reikalais jis viešėjo Nidoje. Lietuvos vasarvietė 
K. Kinkei labai patikusi, tad su šeima jis numato 1999 m. 
Nidoje praleisti bent vieną mėnesį. Lietuvai tai didelė 
reklama, skelbiant tokio žymaus asmens atostogų vietą.
Nauji ministrai neprašys Dievo pagalbos
Nauja Vokietijos vyriausybė buvo prisaikdinta spalio mėn. 
28 d. Iš 15 ministrų tik septyni priesaiką užbaigė žodžiais: 
Taip man, Dieve, padėk Muenchen dienraštyje Sued- 
deutcher Zeitung spalio 30 d. komunizmo simpatikas, 
gamtos apsaugos ministras pareiškęs, kad jis priesaiką 
davęs ne Dievui, bet konstitucijai, tuo atskirdamas 
Bažnyčią nuo valstybės. Be to, jis nežinąs, ką jis gali daryti 
su Dievo pagalba, kur jam Dievas yra padėjęs? Kitas 
muencheniškis dienraštis Muenchen Merkur atspausdino 
skaitytojo laišką, kuriame jis rašo: Turi būti dėkingas Die
vui, kuris tau davė vidutinės inteligencijos smegenis.
Vaikų pageidavimai
Du trečdaliai Vokietijos vaikų norėtų kur kitur gyventi - po 
apklausos rašė mėnraštis Eltern (Tėvai). Jų svajonės 
skraido po salas, laivus, pietų Ameriką, kur nėra mokyklų, 
pvz. eskimų žemėje. Penkiolikmetis linkęs skristi į JAV, 
nes ten galima greitai būti bosu, statyti dideles krautuves, 
užsidirbti daug pinigų, o vienuolikmetis norėtų gyventi 
JAV, kadangi ten galima nešioti ginklą...

Atrodo, kad nuoširdžiausią atsakymą davė Rusijos vok
iečių kilmės penkiolikmetis repatriantas. Mėnraščiui jis 
pasakė: Šiandieną aš norėčiau grįžti į Rusiją. Ten viskas 
žymiai geriau. Čia žmonės niekuomet nedainuoja prie 
namų, kaip tai daroma Rusijoje. Be to, Rusijos žmonės yra 
nuoširdesni. Vokietijos žmonės viens kitam yra labai šalti, 
jie neturi sielos. Daug tiesos pasakė vokiečiams jaunuolis...
Lietuviai futbolistai
Europos futbolo taurės rungtynėse Belgijos Brugge ko
manda po pratęsimo įveikė Štutgarto vienuolikę pasekme 
3:2. Belgų komandoje žaidžia mūsiškis Jankauskas. Vok
iečių televizijos komentatorius tuoj pat pažymėjo, kad Li
etuvos rinktinės žaidėjas yra labai pavojingas, įkirsdamas 
gražius įvarčius. Lietuvis turėjo keletą šimtaprocentinių 
progų, tačiau kamuolys pralėkdavo labai arti virpsto. Ant 
sportinių marškinėlių nugaros aiškiai buvo matoma įrašyta 
J. Jankauskas pavardė.

Kitose rungtynėse, prieš Prancūzijos Marseille komandą, 
vokiečių Bremen klubo vartus gynė lietuvių kilmės var
tininkas Stp. Brazas.

Britanijos klube žaidžia A. Kančelskis, kurį vokiečių 
spauda pavadino ukrainiečiu su Rusijos pasu atstovaujantį 
Rusijos rinktinę. Tikrovėje jo tėvas yra lietuvis, o motina 
ukrainietė. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą A. Kančelskis 
pasisiūlė žaisti už gintarų kraštą, tačiau paprašęs gražaus 
atlyginimo. Tuo metu Lietuva bei Lietuvos sporto klubai 
negalėjo mokėti šimtatūkstantinių dolerių atlygirumo, tad 
jis perėjo į Maskvos klubą, ir vėliau buvo parduotas Angli
jai. (ELR - Anglijoje A. Kančelskis pirmiausiai žaidė 
Manchester United klube, perėjo į Everton, po to persikėlė 
į Italiją ir žaidė Fiorentina klube, o dabar priklauso Škoti
jos Glasgow Rangers).
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Ministrą B. K. Balutį prisimenant 
Jo mirties 30-metis 
P. B. V arkai a
Gruodžio 30 d. sueis 30 m., kai su šiuo pasauliu at
siskyrė Lietuvos Nepaprastas pasiuntinys ir Įgaliotas 
Ministras D. Britanijai Bronius Kazys Balutis. Jis mirė 
sulaukęs žilos senatvės (gimė Dzūkijoj, gruodžio 29 d.). 
Po ilgo ir labai turiningo gyvenimo, vietoj svajotos 
Palangos, Jis amžinam poilsiui atsigulė greta kitų tau
tiečių St. Patrick’s kapinėse rytų Londone. D. Britanijos 
lietuviai neteko Lietuvos ministro, kuris per daugelį 
metų gynė Lietuvos reikalus ir rūpinosi šio krašto lietu
vių buitimi. O viso pasaulio lietuviai neteko mūsų tau
tos veterano, nuo pirmųjų Lietuvos atkūrimo dienų be 
pertraukos ir su dideliu atsidavimu dirbusio dėl švieses
nės mūsų tautos ir valstybės ateities.

Nepakeldamas carinės Rusijos priespaudos, 1905 m. 
jis paliko savo kraštą ir įsikūrė JAV. Ten tuojau įsijungė 
į lietuvišką gyvenimą ir aktyviai dirbo įvairiose 
orgnizacijose. Buvo Tėvynės mylėtojų draugijos 
pirmininku, laikraščio Lietuva redaktorium (1912-1919) 
ir įvairių komitetų aktyviu nariu. 1919 m. išrinktas ir 
pasiųstas į Taikos konferenciją Paryžiuje kaip Amerikos 
Lietuvių delegacijos narys. Atvykusį Prancūzijon B. K. 
Balutį Lietuva tuoj pakvietė būti Nepriklausomos Lie
tuvos delegacijos nariu. Nuo to laiko prasidėjo jo 
nepaliaujamas darbas Nepriklausomos Lietuvos at
statymo bei kūrimo dirvoje. Jis dirbo Užsienio reikalų 
ministerijoje departamento direktorium, vėliau gene
raliniu sekretorium, įvairių delegacijų pirmininku dery
boms su užsieniu ir kt. 1928 m. buvo paskirtas Lietuvos 
Nepaprastu pasiuntiniu ir Įgaliotu ministru JAV. Ten 
labai sėkmingai atstovavo mūsų kraštui iki 1934 m. 1934 
m. atvyko į Angliją kaip prekybinės delegacijos 
pirmininkas. Pravedęs sėkmingai derybas, tų pačių 
metų birželio 1 d. buvo paskirtas Nepaprastu pasiun
tiniu ir Įgaliotu ministru D. Britanijai (ir Olandijai). 
Pirmaisiais metais jis dėjo daug pastangų išplėtimui 
mūsų krašto prekybinių santykių su D. Britanija.

Iki 1934 m. didelė dalis Lietuvos užsienio prekybos 
vyko su artimiausiu kaimynu - Vokietija. Kai Hitleris 
pradėjo ūkiškai ir politiškai spausti Lietuvą, Anglija 
pasidarė nepaprastai svarbi rinka mūsų žemės ūkio 
produktams. Pasirašius naują sutartį, prekybinė apy
varta tarp Lietuvos ir D. Britanijos pradėjo labai greitai 
augti ir tokiu būdu Lietuvos Vyriausybė galėjo tvirčiau 
atsispirti nacių Vokietijos spaudimui.

Sovietams okupavus Lietuvą, min. Balutis visokiais 
būdais per Britanijos Vyriausybę, įvairias organizacijas 
ir spaudą kėlė mūsų krašto tragišką likimą ir padarytas 
skriaudas. Dažnai jis taip darė kartu su mūsų kaimynais 
latviais ir estais. Manau, kad neapsiriksiu sakydamas, 
kad didelė dalis kartu su baltų kaimynais įteiktų memo
randumų ar notų buvo suredaguota min. Balučio.

Nutrūkus ryšiams su kraštu, jo, kaip Lietuvos ministro 
padėtis, tiek morališkai, tiek materiališkai labai pa
sunkėjo. Teko likviduoti turimuosius pasiuntinybės rū
mus ir keltis į mažus namus Essex Villas. Ten, su daug 

metų tarnavusia ir atsidavusia šeimininke Koste 
Norkaite, jis išgyveno iki savo mirties. Iš ribotų išteklių 
vertėsi labai kukliai. Jis pats buvo ir sekretorius ir 
mašininkas, dažnai ir durininkas. Neatsižvelgiant į tai, 
kiek sveikata leido, vis dirbo, rūpinosi, kiekvienam tau
tiečiui patarnavo, o kartais net ir sušelpdavo. Kiek 
galėjo, lankėsi mūsų parengimuose, asmeniškai daly
vaudavo minėjimuose, arba savo mintis perduodavo 
turiningais, pilnais Tėvynės meilės laiškais bei sveikini
mais.

Jo pasišventimas ir atsidavimas mūsų tautos 
reikalams neturi sau lygaus pavyzdžio. Būtų galima dar 
labai daug parašyti apie mūsų buvusį Ministrą B. K. 
Balutį, ir paryškinti jo kitus darbus bei turiningo gyve
nimo ir charakterio bruožus. Tačiau dabar jo dienynai ir 
užrašai randasi Lietuvoje ir dr. Juozas Skirius, Vilniaus 
Pedagoginio universiteto profesorius, išstudijavęs visą 
turimą medžiagą, tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje ir JAV, 
ruošia turtingą B. K. Balučio monografiją, kuri gal bus 
išleista 1999 m.

Pasaulio Lietuvių bendruomenėje
PLB jau 40 metų
1958 m. rugpjūčio 28-30 d.d. New York įvyko pirmas 
Pasaulio Lietuvių bendruomenės seimas, į kurį buvo 
susirinkę jau suorganizuotų Kraštų bendruomenių 
išrinkti atstovai. Jie priėmė PLB konstituciją, išrinko 
PLB valdybą, Garbės teismą, Kontrolės komisiją, taip 
baigdami gerokai užsitęsusį PLB steigimą.

Pasaulio lietuvį pavarčius
Lietuvoje sunku palaidoti užsienietį lietuvį
Iš įvairių, beveik kasdien turimų ‘nuotykių’ birželio 
mėnesį ryškiausias buvo pastangos gauti leidimą 
palaidoti žmogų, mirusį Vilniuje, ir turintį tik JAV 
piliečio pasą. Įstaiga, išduodanti laidojimo 
pažymėjimus, atsisakė jį duoti, sakydama, kad tai gali 
padaryti tiktai JAV atstovybė. Pasirodė, kad iš tikrųjų 
taip ir yra, jeigu jau labai griežtai koks smulkus bi
urokratas, o tokių yra visur pasaulyje, į taisykles žiūrėtų. 
O jeigu velionis yra sugrįžęs nuolatiniam gyvenimui ir 
paskutiniam atodūsiui į savo gimtąją žemę, tik dar ne
spėjęs pasiimti LR paso? Ir turintis teisę atgauti savo 
Lietuvos pilietybę? Vis dėlto reikalai susitvarkė per 
porą valandų po to, kai kreipėmės į paslaugią Užsienio 
reikalų ministeriją. Tačiau pagalvoju, o jeigu tokia 
problema iškiltų penktadienį po pietų ir velionis būtų, 
pavyzdžiui, Venesuelos pilietis, krašto, kuris neturi at
stovybės Lietuvoje? v

G.Zemkalnis

Pasaulio Lietuvių dainų šventėje pasigesta tremtinių 
dainų
Už Lietuvos valstybės ribų, taigi užsienyje, gyvenančių 
lietuvių labai didelę, o gal ir didžiąją dalį sudaro trem- 
iniai ir jų palikuonys, tačiau keturių su puse valandos 
programoje nerasta vietos nei vienai tikrai tremtinių ir 
partizanų dainai. Kodėl? Ar jau užmiršome?

G. Žemkalnis
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Kronika
Bradfordas
DBLS skyriaus metinis susirinkimas
Praėjusį sekmadienį gruodžio 6 d. Bradfordo lietuviai 
rinkosi šventinėms pamaldoms, kurias laikė kan. V. 
Kamaitis. Po pamaldų visi susirinko atsigaivinti į 
šaunųjį Lietuvių Klubą Vytis. Netrukus atvyko gražus 
pulkelis direktorių iš Londono. Pirmieji atvažiavo 
DBLS pirmininkas Eimutis Šova ir iždininkas, politikos 
grupės vadovas Darius Furmonavičius. Tuoj po jų 
įžengė DBLS vicepirmininkas Klemensas Tamošiūnas 
ir Sodybos direktorius Juozas Levinskas su žmona 
Bernadeta. Paskutiniai atvažiavo buvęs pirmininkas 
Jaras Alkis drauge su Vladu Gedmintu. Visus svečius 
puikioji šeimininkė Irena Gerdžiūnienė pakvietė pasi
vaišinti lietuviškais sumuštiniais. Išgėrę po paintą alaus, 
pasikalbėję su tautiečiais, direktoriai ir Bradfordo skyri
aus nariai pakilo aukštyn į šventiškai išpuoštą klubo

Posėdį atidarė DBLS Bradfordo skyriaus pirmininkas 
Algis Gerdžiūnas. Garbingiausias vietas priešakyje 
užėmė skyriaus sekretorius Andrew Blinstrub ir iž
dininkas Vytautas Gurevičius. Pirmininkas trumpai pa
pasakojo apie Wolverhamptono Tarybos posėdį. Žodis 
buvo suteiktas sekretoriui ir iždininkui. Po to Algis 
Gerdžiūnas pakvietė kalbėti DBLS CV pirmininką 
Eimutį Šovą. Pasveikinęs susirinkusius skyriaus, klubo 
narius ir direktorius, pirmininkas pasidžiaugė, kad 
neperseniausiai įsikūrė trys nauji DBLS skyriai - 
Northamptone, Lietuvių namuose ir Leicesteryje. 
Susidomėjimas Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjunga 
auga, Sąjunga pasipildo naujais nariais, į Sąjungą sug
rįžta dėl įvairių priežasčių ją anksčiau palikę asmenys. 
Pirmininkas paminėjo politikos grupę, kuriai 
pirmininkauja DBLS Direktorius Darius Furmonav
ičius, atkurtą Maironio mokylą Lietuvių namuose, 
sporto klubą. Taip pat gražiais žodžiais paminėjo 
ansamblį ‘Gimtinė’, kuriam DBLS CV paskyrė metinę 
paramą. DBLS pirm. Eimutis Šova išreiškė susirūpi
nimą dėl įvykių Wolverhamptone. Tarybos posėdyje, 
pirmininko žodžiais, vienas žmogus 
kalbėdamas apie krizę ben
druomenėje išreiškė savo, bet ne 
valdybos nuomonę. Darbai vyksta, 
reikalai tvarkomi kaip reikia, 
kalbėjo naujasis pirmininkas, savo 
darbštumu būdamas pavyzdžiu ir 
kitiems direktoriams. Kalbėjęs 
DBLS vicepirmininkas ir tuo pačiu 
Lietuvių Namų Bendrovės 
pirmininkas Klemensas Tamošiū
nas supažindino su bendrovės 
reikalais. Gautas pratęsimas iš 
mokesčių inspekcijos šešeriems 
metams, taigi jokios skubos nėra. 
Dar turime tris metus ir septynis v
mėnesius. Žodis buvo suteiktas ir 
kitiems direktoriams. Kalbėjęs 
DBLS direktorius Darius Furmo

navičius perdavė pačius geriausius visų Notting- 
hamiškių sveikinimus Bradfordo lietuviams. Jis sakė: 
‘Aš norėčiau pasveikinti kiekvieną iš Jūsų, Jūsų šeimas, 
vaikus ir anūkus artėjančių šv. Kalėdų proga-ir palinkėti 
Jums daug sveikatos, laimės ir džiaugsmo artėjančių 
švenčių proga’. Nuaidėjus plojimams, jis trumpai 
pabrėžė Didžiosios Britanijos lietuvių politinės veiklos 
svarbą Lietuvai. Kalbėdamas apie DBLS jis pasakė: 
‘Pagalvokime, kam reikia švaistyti lietuvių lėšas ir rengti 
Neeilinį suvažiavimą sausio mėnesį, kai žmonėms yra 
nepatogu atvykti. Tie keli mėnesiai nieko nepakeis - juk 
balandžio mėnesį yra skelbiamas kasmetinis?suvažiavi
mas, kurio metu demokratiškai Jūs galėsite išsirinkti tą 
valdybą, kurios Jūs norite’.

Įvyko skyriaus valdybos rinkimai. Direktoriai, nors ir 
turėjo teisę balsuoti, tačiau nuo balsavimo susilaikė. 
Išrinkta ta pati valdyba DBLS Bradfordo skyriaus pirm. 
A. Gerdžiūnas, iždin. V. Gurevičius ir sekr. A. Blin
strub, Margaret Grybas valdybos narė. DBLS Brad
fordo skyriaus pirmininkas Algis Gerdžiūnas pasakė: 
‘Mano nuomone, tas Neeilinis suvažiavimas yra 
nereikalingas’. Tokią nuomonę išreiškė visi Bradfordo 
lietuviai, jai pilnai pritarė penki atvykę direktoriai, 
tačiau to niekaip negalėjo suprasti pirmieji Londonan 
išskubėję Vladas Gedmintas ir Jaras Alkis. Susirinkę 
lietuviai jų prašė netrukdyti dirbti valdybai, atsiimti 
savo ir šeimų, draugų parašus.

Po posėdžio sekė lietuviškos vaišės, paruoštos nuo
stabiosios klubo pirmininkės Irenos Gerdžiūnienės. 
Vakarienei buvo patiekta kugelis ir šaltiena, išgerta 
tauraus gėrimo taurė į neseniai aštuonesdešimt metų 
atšventusio DBLS Bradfordo skyriaus iždininko Vy
tauto Gurevičiaus sveikatą. Ilgiausių metų, ilgiausių jam 
ir visiems šauniesiems Bradfordo lietuviams, Lietuvos 
ąžuolams ir liepoms 50 metų nenuilstamai kovojusiems 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, išlaikiusiems gy
vas lietuviškas tradicijas, puoselėjusiems gražiausią ir 
brangiausią gimtąją lietuvių kalbą.

D.F.

Bradfordo skyriaus valdyba: V. Gurevičius, A. Gerdžiūnas, A. Blinstrub
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Kronika
Boltonas
Sveikinimai į Lietuvą
Boltono Metodistų bažnyčios labdarystės veikėja Miss 
I. Hitchens vėl ieškojo bendradarbiavimo su vietiniais 
lietuviais. Praeitų metų rudenį Miss Hitchens lankėsi 
Kaune, kur ji patarė lietuviams mokytojams, kurie auk
lėjo vaikus su ypatingais reikalavimais (special needs). 
Ten ji susipažino su vietiniais metodistais ir jiems 
padėjo atstatyti komunistų uždarytą bažnyčią. Šią žiemą 
ji vėl kreipėsi pas H. Vaineikį išversti įvairius Kalėdų 
sveikinimus į lietuvių kalbą. Pasirodo, kad metodistų 
mokyklos vaikai norėjo siųsti šventinius sveikinimus į 
Kauną lietuvių kalba. Taigi tautiečiai Kaune turėjo 
gauti didelę staigmeną.

Susipažinus su kauniečiais Miss Hitchens ir toliau 
tęsia labdarybės darbą. Gavusi dovanotą siuvimo 
mašiną, ji norėjo ją pasiųsti Kauno metodistams. Paštu 
siųsti tai buvo neįmanoma. Nebežinodama ką daryti, ji 
kalbėjo per Greater Manchester Radio, prašydama pa
galbos. Pagalba atsirado - pasirodo, viena Manchesterio 
tekstilės firma prekiauja su Lietuva, ir jos sunkvežimiai 
į ten važinėja. Jie ir pasižadėjo tą siuvamą mašiną nu
vežti į Kauną.

Pamoka mums visiems - pasiryžimas ir viltis kartais 
atidaro ir visai netikėtas duris.

ELR
Derby
Lietuvos kariuomenės šventė
Lapkričio 29 d. Ukrainiečių klube DBLS Derby skyrius 
paminėjo Lietuvos kariuomenės 80 m. atkūrimo 
sukaktį. Susirinko daug derbiškių ir narių iš Burtono, 
Mansfieldo, o su jais ir svečiai iš Lietuvos. Derby 
skyrius Kariuomenės šventę rengia kasmet nuo pat 
skyriaus įsisteigimo ir tuo išreiškia pagarbą Lietuvos 
kariams, savanoriams, partizanams - broliams ir sesėms 
iškovujusiems Tėvynei nepriklausomybę ir laisvę.

Skyriaus pirm. J. Levinskas sveikino gausiai susirinku
sius ir pakvietė J. Maslauską tarti šiai progai pritaikytą 
žodį.

Prelegentas apibūdino praeities ir dabartinės neprik
lausomos Lietuvos kariuomenės steigimo faktus. Jis 
minėjo, kad prieš dešimt metų Lietuva dar buvo vergi
joje, o šiandieną ji jau laisva, ir su džiaugsmu bei pasi
didžiavimu švenčiame 80 m. artojų tautos Kariuomenės 
šventę. Bet su liūdesiu pasigendame retėjančių 
savanorių-kūrėjų, partizanų. Jie savo pasiaukojimu kaip 
žibintas nušvietė mums kelią, o dabar tos mūsų mažos 
tautelės didvyrių apleistus kapus rasime visuose 
pasaulio žemynuose. Ta pačia proga pasigesta ir 
amžinybėn iškeliavusių skyriaus narių. Jie visi pagerbti 
susikaupimo minute.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po to J. Levinskas pravedė diskusinį pasikalbėjimą 

mūsų veiklos reikalais. Jis padarė pranešimą apie DBLS 
CV ir LNB DV posėdžių eigas ir ateities planus. Valdy
bose yra nuomonių skirtumai, bet jie sprendžiami 
demokratiškai - daugumos balsų. Neseniai mažumos 
pradėjo ieškoti ‘teisybės’ Europos lietuvyje, bet tas 

iššaukia faktinius pataisymus, o po to - sąskaitų suved
inėjimas... Vietoj to, dalyviai pageidavo daugiau žinių 
apie ruošiamuosius projektus ir darbus.

J. Maslauskas padarė pranešimą apie DBLS Tarybos 
posėdį ir pasisakymus jame.

Kaip ir visuomet, A. ir M. Tirevičių paruošta kavute ir 
užkandžiais atsigaivino visi. Svečiai iš Lietuvos 
pavaišino lietuviškais saldumynais. Visiems jiems ačiū.

B. Levinskienė ir G. Zinkienė pravedė turtingą loter
iją. Joms talkininkavo J. Levinskas ir A. Tirevičius.

Pabaigai skyriaus pirm. J. Levinskas padėkojo 
susirinkusiems už atvykimą, loterijos fantų aukotojams 
už dosnumą, visiems kitiems už prisidėjimą veikloje, o 
bendrai už jaukiai bei šeimyniškai praleistą laiką.

Po to skyriaus valdyba dar susirinko pasitarimui Tire
vičių seklyčioje. Nutarta surengti Vasario 16 minėjimą 
vasario 28 d., Ukrainiečių klube.

J. Maslauskas
Manchesteris
Parengimai ML klube
Pirmą Kalėdų dieną klubo baras veiks iki 15.00 vai. 
Antrą Kalėdų dieną baras veiks normaliai.
Naujųjų Metų sutikimą rengia ramovėnai ir klubas.
Klubo narių susirinkimas įvyks sausio 9 d., šeštadienį, 
16.00 vai.
Ramovėnų susirinkimas įvyks sausio 30 d., šeštadienį 
17.00 vai
Vasario 16 ir Kovo 11 minėjimas įvyks vasario 20 d., 
17.00 vai.
DBLS Manchesterio skyriaus susirinkimas įvyks kovo 6 
d., šeštadienį, 17.00 vai.

Naujųjų Metų sutikime, susirinkimuose ir minėjimu
ose prašome gausiai dalyvauti.

Klubo ir skyrių valdybos

Įsisteigė Senelių draugija ir surengė pirmą pobūvį
Lapkričio mėnesį Manchesteryje įsisteigė Senelių 
draugija. Tokia mintis kilo, kad ir senesnio amžiaus 
žmonės ką nors veiktų. Nors dauguma yra seno amži
aus, bet dar nei vienas nevaikšto remdamasis lazda. 
Draugijos pirmininku išrinktas Arkadijus Podvoiskis. 
Dabar Manchesteryje yra 7 organizaciniai vienetai.

Gruodžio 5 d. ML klube buvo surengtas pirmas 
Draugijos pobūvis. Dalyvavo 20 žmonių, jų tarpe ir 
anglų klubo narių. Šis pobūvis spaudoje nebuvo 
paskelbtas. Vėliau atvyko ir kan. V. Kamaitis. Pobūviui 
sotų maistą pagamino ir stipriu gėrimu pavaišino A. 
Podvoiskienė ir K. Vigelskienė. Už dalyvavimą 
pobūvyje mokėti nereikėjo - išlaidas padengė iš klubo ir 
loterijos gautais pinigais.

Pobūvio metu pirmininkas savo žodyje supažindino su 
Draugija ir paaiškino, kad toks pobūvis yra pirmas, 
kuris yra kartu pensininkų ir prieškalėdiniai bendri 
pietūs. Padėkojo klubui už piniginę paramą rengiant šį 
pobūvį. Apie šios draugijos įsteigimą vicepirmininkas 
H. Vaineikis paaiškino angliškai ir padėkojo šei
mininkėms bei atsilankiusiems į šį pobūvį. Be to, jis 
pasakė ir porą anekdotų, kuriais pralinksmino visus. 
Kan V. Kamaitis pasveikino Senelių draugiją ir 
palinkėjo jai sėkmės.
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Wendy ir Peter Howe iš Prestono M. klubui įteikė 
specialų vainiką. Wendy yra senosios emigracijos lietu
vaitė, lietuviškai nekalba, bet įdomaujasi lietuviais ir 
Lietuva.

A. Podvoiskienė ir K. Vigelskienė pravedė turtingą 
loteriją, kurios pelnas paskirtas pobūvio išlaidoms.

Tokio pobūvio tikimės ir kitais metais, ir daugiau 
dalyvių.

Draugijai linkime sėkmės.
A. P-kis

Northampton
Atkurtas DBLS Northamptono skyrius
Lapkričio 29 d. Advento sekmadienį Northamptono 
lietuviai rinkosi į šventines pamaldas įspūdingai 
gražioje šv. Lauryno bažnyčioje, kur kun. dr. Steponas 
Matulis, MIC laikė šventines pamaldas. Dalyvavo 
DBLS CV pirm. Eimutis Šova ir DBLS CV direktorius 
Darius Furmonavičius. Po pamaldų visi dalyvavusieji 
susirinko į parapijos klubą, kur įvyko Northamptono 
skyriaus atkuriamasis susirinkimas. Alfredui Petruše
vičiui vadovaujant buvo surengtos šventinės vaišės. 
Žodį tarė DBLS CV pirm. Eimutis Šova. Pasveikinęs 
visus susirinkusius su skyriaus atkuriamuoju 
susirinkimu, jis sakė: ‘Mes džiaugiamės, matydami 
drauge ir senelius, vaikus ir anūkus. Džiaugiamės, kad 
tiek daug gražaus jaunimo susirinko į šias šventines 
pamaldas’. Kalbėjęs DBLS CV direktorius Darius Fur
monavičius sakė: ‘Aš norėčiau pasveikinti visus Jus, 
Jūsų vaikus ir anūkus, kiekvieną iš Jūsų artėjančių šv. 
Kalėdų proga ir palinkėti pačios geriausios sveikatos, 
stiprybės ir laimės Jūsų šeimoms’. Susirinkimas išrinko 
Northamptono skyriaus pirmininke 27-metę Urną 
Švalkus. Tai jauniausia skyriaus pirmininkė Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjungoje, prieš aštuoneris metus 
ištekėjusi už poeto Švalkaus sūnaus Jono. 
Northamptono ir apylinkų lietuviai džiaugiasi gražia 
lietuviška šeima, kuri yra puikus pavyzdys ir kitiems 
lietuviams Didžiojoje Britanijoje. Skyriaus sekretore

išrinkta p. Petruševičienė, o išdininke p. Mineikienė. 
Alfredas Petruševičius, p. Utka ir p. Švalkienė išrinkti 
valdybos nariais. Skyriuje yra 14 narių.

Skyriaus valdybos nariai ir direktoriai dar^albėjosi 
apie Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos reikalus, 
skyriaus ruošimąsi surengti šventines pamaldas ir išk
ilmingą Vasario 16-osios paminėjimą.

D.F.

Anglas sutinka gatvėje savo draugą, vedžiojantį 
beždžionę:

- Vienas jūrininkas parvežė man ją iš Afrikos, tai 
dabar nežinau, ką daryti?!

- Nuvesk ją į Zoologijos sodą.
Už kebų valandų tas pats žmogus vėl sutinka draugą 

su beždžione.
- Zoologijos sode jau buvome. Dabar vedu į kiną.* * *

Labai graži panelė ateina į drabužių krautuvę:
- Štai šita suknelė man labai patinka. Kiek ji kainuoja?
- Jums, - flirtuoja krautuvės savininkas, - tik vienas 

bučkis.
- O, labai gerai. Perku. Bet turite atnešti ją man į 

namus.
- Kada? Kelintą valandą? - džiaugiasi savininkas.
- Nesvarbu, kada. Mano bobutė visą laiką namuose. Ji 

apmoka visas sąskaitas. * * *
- Kur tamsta gimei?

- Nežinau.
- Kaip tai nežinai?!
- Gimiau lėktuve, kuris skrido virš Europos 500 mylių 

greičiu. * * *
- Kaip baisu, kai solistė pastebi, kad ji jau nebegali 
dainuoti.

- Bet dar baisiau, kai ji to nepastebi!* * *
- Mano vyras labai išsiblaškęs. Aš bijau, kad gatvėjeVaišės Northamptone po DBLS skyrius įsteigimo

automobilis jo nesuvažinėtų...
- O aš dėl to esu visiškai rami. 
Mano vyrelis dažniausiai 
grįžta anksti rytą, kai gatvėse 
labai mažas judėjimas.* * *
- Jūs norite, kad priimčiau pas 
save mašininke. O kiek 
raidžių per minute rašote?
- 90, pone direktoriau.
- Netinkat! Tiek daug nespė

siu jums padiktuoti.
* * *

Du airiai eina Londono gatve. 
Staiga pradeda lyti.
- O gerai, tu turi lietsargį, - 
sako vienas.
- Gaila, negaliu naudoti. Trys 
virbalai sulūžę, - atsako 
antras.
- Tai ko tu jį pasiėmei?
- Maniau, kad nelis.
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P. Girnys; £5 - B. Zinkus, V. Gure
vičius, F. Ramonis, A. Tirevičius, J. 
Beinoras, J. Podvoiskis, A. 
Gaidelis; £3 - J. Lukėnas; $40 - H. 
Yčaitė- Petkus.

***
Pranešimas Londono lietuvių šv. 
Kazimiero šventovės lankytojams 
Gruodžio 24, Kūčių vakarą, šv. 
mišios bus atnašaujamos 22.00 vai. 
Vidurnaktį šv. mišių nebus. Norin

tieji atlikti išpažintį, prašomi atvykti 
anksčiau.

Gruodžio 25, Kalėdų dieną, šv. mišios 
atnašaujamos 9.00 ir 11.00 vai

Sausio 1, Naujųjų Metų dieną, šv. 
mišios atnašaujamos 11.00 vai.

Sekmadieniais po pamaldų galima 
gauti Kūčioms kalėdaičių ir lietuviškų 
kalėdinių sveikinimų kortelių.

Šventovė pasiekiama: požeminiu Cen
tral Line, Bethnal Green stotis; autobu
sais iš įvairių Londono vietovių 26, 48, 
55, 106, 253, 309 ir D6. Važiuoti iki 
Cambridge Heath su British Rail.

Pamaldos
Bradforde
Sausio 3 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį -14.00 vai
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor
don, Hampshire GU35 8TE 
Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Rd). 
Telefonas: 0171 739 8735.

♦ ❖
❖ >

♦ Lietuvių sodybos ♦
♦ Kalėdinių švenčių |
♦ programa t
<>

♦ A7 /AZnc ♦
t Ketvirtadieni, gruodžio 24 d., t 
t 19.00 vai t
t Tradicinis maistas - £12.25 t 
t Po jų seks Bernelių mišios |
♦ <$> 

| Kalėdų dienos pietūs | 
J Angliški Kalėdų dienos pietūs J
Į 18.00 vai. J
t Kaina £19.50 J
♦ Kalėdiniai pobūviai ♦
| grupėms t
♦ pietų arba vakarienės metu ♦
J nuo gruodžio 7 d. j 
J Tradiciniai angliški 3 patiekalai, j 
$ kava su kalėdiniais pyragaičiais ♦ 
t Kaina £11.85 asmeniui *v O
♦ <>
J Nakvynė su pusryčiais J 
t DBLS nariams ir LNB J 
t akcininkams {
t Kambarys su patogumais asme- J
J niui £17.50 J
t be patogumų £12.50 J 
♦ * 
Į Svarbu užsisakyti iš anksto pas J 
$ Lietuvių sodybos vedėjus $
♦ Headley Park Club t 
t Picketts Hill, Bordon, Hants ♦
♦ GU35 8TE ♦
♦ Tel. 01420 472810 ♦ 

Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. 
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai. Šiokiadieniais šv. Mišios 
8.00 vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.
Manchesteryje
Gruodžio 27 d., 12.30 vai.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892. Pamaldos šiokiadie
niais 8.00 vai. ryte. Sekmadieniais - 
11.15 vai.
Kūčiose (XII.24 d.) 22.00 vai.
Kalėdų pirmą, antrą dieną ir Nau
juosiuose Metuose 11.15 vai.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines

from Heathrow £250.00
(price reduction for pensioners, 6 months
valid ticket with free return date change

Austrian Airlines £255.00
SAS V

from Manchester/Newcastle £315.00 
from Glasgow £315.00 
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
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