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Parduoda II i Lietuvių na II ai Londone

Nr.22 (2489)

Lietuvių namų viešbutis Londone uždarytas
išgerti bokalą alaus, pakalbėti, palaukti vaikų, bet,
Pranešame Lietuvių namų bendrovės akcinin
neturint tinkamo baro leidimo, bokalai liko tušti, ir
mokykla nustojo veikti.
kams ir visiems lietuviams, kad Vakarų Londone,
Ealing, 17 Freeland Road esančiuose Lietuvių
Viešbučio pelningumas buvo ir yra
neaiškus. Metinės apyskaitos rodo nuostolį bet
namuose nuo 1999 m. spalio 31 dienos viešbučio
turime neužmiršti, kad jis buvo naudojamas kaip
biznis yra sustabdytas ir namai bus parduodami.
DBLS ir LNB būstinė.
Direktoriai priėjo nuomonės, kad šiuos
Žiūrint į pajamas ir jo naudojimą, susidaro
namus reikės parduoti, nes ne tik kad neša dideliį
įspūdis, kad biznis labai svyravo: vienas pusmetis
nuostolį, bet yra labai abejotinas viešbučio statuso
prastas, kitas - geresnis. Vis tiek pajamos po tru
legalumas ir kitos problemos.
putį kilo. Buvo ieškoma būdų kaip pritraukti dau
Kita vertus, aplinkui gyvenantieji kaimynai
giau svečių, ir dabartiniai direktoriai buvo nusistatę
buvo priešingi šio viešbučio atidarymui ir dėl jų
namams duoti paskutinį bandymą atnešti pelno.
protesto nebuvo gautas pilnas baro gėrimų leidi
Žinoma, buvo rengiami minėjimai, po
mas, o tik leidimas juo naudotis viešbutyje apsi
būviai, bet daugumas lietuvių gyvena Centriniame
stojusiems. Turint tokius kaimynus, iškilus
ar Rytų Londone ir jiems atvykti į Lietuvių namus
viešbučio legalumo reikalui, mūsų namų kaina gali
buvo nepatogu, brangu ir per toli.
labai nukristi.
Perkant šiuos namus sakyta, kad tai da
Taigi pardavimo priežastis yra labai rimta.
roma tik laikinai. Jei pavyks sėkmingai viską su
Dabartinė valdyba jautė pareigą mūsų turtą
tvarkyti, į namus investuoti pinigai, neskaitant
išsaugoti ir nubalsavo 5 prieš 2 namą kuo
išlaidų, bus paaugę 25 procentais. Taigi parduo
greičiausiai parduoti.
dant pinigų neprarasime — gal dar uždirbsime.
Atsiradus pirkėjui, kuris ne
Žinoma, pažiūrėjus į
bojo visų name esančių problemų, ir
VAKARONE- FEJERVERKAS
aptvarkytus Lietuvių namus.
pasiūlius aukščiausią oficialaus įkai
Šeštadienį,
Sodyba yra daug blogesniam
navimo kainą, direktorių dauguma ją
stovyje. Pradėta stipriau reika
lapkričio 6 dieną
priėmė ir pasirašė sutikimą namus
lauti, kad Sodyba būtų remon
parduoti.
tuojama ir gerinama.
Sodyboje ruošia tradicinį
Neginčijama, kad
namai
Tai Centro valdybos
gražūs. Jie patiko ir apsilankan
vakaro sutemoje.
sekantis uždavinys.
tiems, ir klientams. Už tai tenka
Vėliau, nuo 8 valandos,
Namų pardavimo sutar
padėkoti K.Tamošiūnui ir jo žmonai,
DISCO
tis bus pasirašyta lapkričio 1 die
taip pat Rimai ir Raimundui Zajansu šaltų užkandžių bufetu.
ną, o galutini pardavimo doku
kauskams, ir kitiems, kurie prisidėjo
mentai, pirkėjui sutikus, lapkričio
prie namo įkūrimo ir išlaikymo.
15 dieną.
vaikams £2.50
Namai, kaip atsimename,
DBLS ir LNB greitai turės
******
buvo nupirkti be bendruomenės su
kraustytis į kitą vietą, gal į'Rytinį
tikimo ir iš pradžių tam buvo prieši
Londoną, naujam gyvenimo
namasi. Tačiau su laiku ben
etapui.
druomenė priprato prie to kas jau
DBLJS metinis susirinkimas.
Direktoriai Lietuvių Namų
padaryta ir nustojo protestuoti.
bendrovės
vardu
dėkoja
Tačiau namų, kaip bendruomenės
visiems dirbusiems Lietuvių
programoje temos:
susirinkimo vietos, dėl per tolimos
namuose už įdėtą darbą,
praplėtimas DBLJS veiklos
distancijos nuo Londono centro,
vedėjams už tvarkingą namų
Britanijoje ir
naudojimas buvo silpnas.
vedimą, o klientams už jų nau
organizaciniai reikalai dėl
Entuziastiškai atgaivinta Mai
dojimą.
Jaunimo kongreso Australijoje.
ronio mokykla po kiek laiko taip pat
LNB direktorių valdybos vardu,
DBLJS valdyba
pranyko. Gal būtų išsilaikiusi, jei
sekretorius Jonas Podvoiskis
tėveliai būtų galėję pasėdėti bare,
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Lietuviškais rašmenimis rašo
mos kitataučių pavardės

Dūma prašo komunistams lais
vės

Lietuviškais rašmenimis rašomos svetimtaučių
pavardės ir vardai lietuviškuose pasuose nuėjo net iki
Konstitucinio Teismo. Į šį teismą kreipėsi Vilniaus
apygardos teismas, kuriame buvo nagrinėjama lenkų
tautybės piliečio Tadeušo Paškovskio pavardės rašy
mas lietuviškais rašmenimis jam išduotame Lietuvos
pase. Jis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą pasiskųsdamas, kad toks jo pavardės rašymas pažeidžia
jo piliečio teises.
Šią tvarką nustatė 1991 metų sausio 31 dieną .
priimtas Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo
nutarimas “Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos
Respublikos piliečio pase”. Šis nutarimas reikalauja
vardus ir pavardes pasuose rašyti lietuviškais
rašmenimis. Kitataučių pageidavimu, asmenvardžiai
gali būti rašomi be lietuviškų galūnių arba sugramatinami, pridedant lietuviškas galūnes. Jis pasiskundė
Vilniaus apygardos teismui, jog Migracijos tarnyba at
sisakė jo asmens vardą ir pavardę rašyti lenkiškais
rašmenimis. Teismą prašo Konstitucinio Teismo
sprendimo ar toks rašymas nepažeidžia Lietuvos
Respublikos Konstitucijos nuostatos, jog žmogaus
teisės ir laisvės yra prigimtinės, jų privatus gyvenimas
neliečiamas, kad visi asmenys lygūs prieš įstatymus ir
kad kitataučiai piliečiai turi teisę puoselėti savo kalbą
kultūrą bei papročius.
Valstybės lietuvių kalbos komisijos prie Seimo
pirmininkė Danguolė Mikulėnienė Konstituciniam
Teismui paaiškino, jog pasas, kaip oficialus dokumen
tas, atspindi žmogaus santykį su valstybe ir todėl
neturėtų būti siejamas su privataus gyvenimo ne
liečiamumu. Pasak jos, komisija nežino valstybės, kuri,
rašydama asmenvardžius pasuose, peržengtų savo
abėcėlės ribas. Be to, ginčijamą nutarimą priėmusi
Lietuvos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas
net ir neturėjo kito pasirinkimo, nes šalies Konstituci
joje įrašyta, kad valstybės kalba yra lietuvių.
D.Mikulėnienės teigimu, be lenkų kitų tautybių
bendrijų atstovai nepasitenkinimo dėl pavardžių rašy
bos dokumantuose beveik nereiškia. Todėl kalbininkė
sakė pripažįstanti “tam tikrą politinį šios problemos
aspektą”, nes kaip tik šiuo metu rengiama Lietuvos
Lenkijos sutartis dėl pavardžių rašymo tvarkos. Kita
vertus, jei kitataučių pavardžių rašyba lietuviškuose
pasuose staiga būtų pakeista, kiltų daug papildomų
rūpesčių tvarkant sąskaitas bankuose, nuosavybės
atkūrimo ir kitus dokumentus. Mat pavardės, vardai ir
vietovardžiai oficialiuose dokumentuose rašomi pagal
lietuvių kalbos fonetikos dėsnius nuo 1920 metų.
Seimo kanceliarijos Teisės departamento vy
riausioji konsultantė Ona Buišienė keliamas abejones
dėl kitataučių pavardžių rašybos pasuose taip pat
vadino nepagrįstomis.
Nustačius pasuose ir kituose oficialiuose do
kumentuose naudoti kitatautiškas abėcėles, susidarytų
daug kitų problemų jei, pavyzdžiui, japonas, kinietis ar
arabas, pareikalautų kad jo pavardė ir vardas būtų
rašomas jo kalbos rašmenimis. Susidarytų tokia
padėtis, jog pasų išdavimo įstaigose ir kitose ofi
cialiose institucijose turėtų būti visų pasaulyje egzis
tuojančių abėcėlių specialistai. - “Kauno diena" nr.239.

Rusijos valstybės Dūma paragino Lietuvos prezidentą
suteikti laisvę buvusiems Lietuvos prosovietinės ko
munistų partijos vadovams, nuteistiems už 1991 metų
Sausio įvykius.
“Vedama tikrojo humanizmo sumetimų Val
stybės Dūma kreipiasi į Jus, kviesdama parodyti
gailestingumą ir, pasinaudojant Lietuvos Konstitucijos
teigiama teise, paleisti nuteistuosius”, -rašoma
kreipimesi į Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų.
Kreipimesi pabrėžiama, kad buvęs Lietuvos
kumunistų partijos pirmasis sekretorius Mykolas Bu
rokevičius ir kiti nuteistieji yra pagyvenę žmonės ir jų
sveikatos būklė Rusijos deputantams kelia “didelį
susirūpinimą”.
Kartu deputatai dar kartą pareiškė abejones
dėl Vilniaus apygardos teismo priimto sprendimo, o
M. Burokevičių ir jo bendrininkus pavadino “politiniais
kaliniais”.
Pagrindiniai į Lietuvos teisėsaugos rankas
patekę pučo aktyvistai — prosovietinės Komunistų par
tijos vadovai Mykolas Burokevičius ir Juozas Jar
malavičius — nuteisti nuo 8 iki 12 metų laisvės
atėmimo. Jų bendražygiai gavo mažesnes laisvės
atėmimo bausmes.

Stipendijos tik gerai besimo
kantiems studentams
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų sky
riaus vedėjas Rimantas Vaitkus patvirtino, kad šiais
metais parengtas Vyriausybės nutarimo projektas, ku
riuo numatyta sumažinti stipendijų fondą.
Jo nuomone, stipendijas reikėtų mokėti tik la
bai gerai besimokantiems, tai yra maždaug penkta
daliui studentų. Jis patikino, kad visiškai panaikinti sti
pendijų nemanoma.
Lietuvos studentų sąjungos prezidento Sva
jūno Jakučio teigimu, ši organizacija visas naujoves,
susijusias su studentų kišene, vertina labai atsargiai.
“Jei stipendijos mažinamos ar visai naikinamos, reikia
garantijos, kad normaliai veiks studijų kreditų sistema”.
Stipendijų dydis priklauso nuo mokimosi re
zultatų. Šiuo metu didžioji dalis Vilniaus universiteto
studentų gauna 125 litų stipendiją o labai gerai besi
mokantieji — 165 litus. Socialiai remtiniems studentams
skiriama 104 litai.

Studentams draudžia gerti alų
Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas žino
mas istorikas Alfredas Bumbiauskas raštiškai įspėjo
studentus, kad už alaus gėrimą fakulteto patalpose gali
būti pašalinti iš universiteto.
Tačiau fakulteto patalpose, kavinėje, šių moks
lo metų pradžioje atidaryta kavinė, kurioje pigiau negu
apylinkinėse kavinėse pardavinėjamas alus. Paklaus
tas, artai prieštarauja jo nuostatams, A. Bumbiauskas
atsakė, jog kavinė nepriklauso fakultetui, todėl alų joje
gerti galima. “Kodėl negerti, jeigu parduoda, ir dar pi
giau?” — juokiasi studentai.
/iš ’’Respublikos"nr.234/
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Laiškas
Dėl Lietuviu namu pardavimo
Savo pranešime DBLS Tarybai pasisakiau, kad dėl
pardavimo principo didelio nuomonių skirtumo Centro
valdyboje nėra, tačiau turime sužinoti kokius namus ir
kur už gautus pinigus galėtume įsigyti, kad aptarnautų
platesnę visuomenės dalį. O be to, parduoti namus be
narių ir akcininkų pritarimo būtų nepriimtina. Tarybos
susirinkimas tam nesipriešino.
Dėl to, būdamas DBLS pirmininku, nesutinku
su LNB direktorių (5 direktoriai prieš 2) nutarimu
parduoti namus dabar, visai neatsižvelgus į
ankstesnius nutarimus.
Mano manymu, siūloma kaina yra per maža, o
LNB sekretoriaus minėti suvaržymai daugiau taikomi
barui, o ne viešbučiui, nes jam jau yra nusistovėjęs
leidimas.
LNB valdybos nutarimas skubiai parduoti
namus jau dabar palieka DBLS be centro ir be adreso,
yra pavojus jos archyvams ir turtui. LNB valdybos
sekretorius negali kalbėti visos valdybos vardu, nes du
direktoriai J.AIkis ir VI.Gedmintas tokiam
neapgalvotam LNB penkių direktorių nutarimui
nepritaria.
J.AIkis
DBLS pirmininkas

Lietuvai reali galimybė įstoti į ES
Lietuvos spaudoje gana plačiai komentuojama apie
atsiradusią realią galimybę Lietuvai įstoti į Europos
Sąjungą.
Europos Sąjungos atstovai spalio 12 d. pa
reiškė, kad turėtų būti pasiūlytos tikrosios įstojimo
derybos dar šešioms valstybėms, siekiančioms Euro
pos Sąjungos narystės. Manoma, kad bus paskelbta
nauja ES ataskaita apie 13-os kandidačių padarytą
pažangą, kurioje, galimai, bus rekomenduota pradėti
tikrąsias derybas su Lietuva, Latvija, Slovakija, Bul
garija, Rumunija ir Viduržemio jūros Maltos sala.
Jos prisijungtų prie šešių kitų šalių, su kuriomis jau
vedamos tiesioginės derybos.
ES jau oficialiai dėl narystės derasi su Lenkija,
Čekija, Vengrija, Slovėnija, Estija ir Kipro sala. Dery
bos su šiomis šalimis buvo pradėtos 1998 metų
pradžioje, su galimybe įstoti į ES 2002 metais.
Manoma, kad sekančiam atstovų pasitarime bus re
komenduota atsisakyti nuo kandidačių paskirstymo į
pirmos ir antros rūšies grupes. Šis skirstymas galėtų
būti panaikintas.
Turkija taip pat padavė prašymą būti priimama
į ES, tačiau žmogaus teisių pažeidimo klausimas šioje
šalyje dar tebėra neišspręstas.
ES perspėjo, kad ES plėtimosi ekspertų re
komendacijos dar nėra paskelbtos ir jas dar turi svar
styti ES įgaliotinių vyriausieji padėjėjai.
Tačiau tik ką grįžęs iš Briuselio Lietuvos dip
lomatijos vadovas A. Saudargas Prezidentui Valdui
Adamkui pranešė, kad Lietuva turi šansą šiemet su
laukti kvietimo pradėti derybas dėl narystės į Europos
Sąjungą. Jis pristatė Europos Sąjungos plėtros ko
misarui Giunter’iui Ferhoigen’ui Lietuvos nuveiktus
darbus tose srityse, kurios bus apžvelgtos Europos
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Komisijos raporte apie kandidačių padarytą pažangą.
G.Ferhoige’as tikrai įvertina Lietuvos padarytą ekono
minę pažangą ir tas teikia tikrų vilčių, kad Lietuva turi
didelę galimybę pradėti įstojimo derybas.

Lietuvos muitinės kritiškoje
padėtyje
Finansų ministerija muitinėms yra įsiskolinusi apie vie
ną milijoną litų. Muitinių išlaidoms padengti lėšų nuo
rugpjūčio mėn. negaunančios muitinės pasiekė kritišką
tašką ir net gali prieiti prie to, kad bus išjungta elektra ir
telefonas.
Vilniaus teritorinei muitinei Finansų ministerija
jau pusantro mėnesio neperveda ūkio išlaidoms skirtų
lėšų - rašo “Lietuvos žinios” nr.233.
Iš viso ši teritorinė muitinė negavo 161 tūkst.
litų. “Nors darbuotojų atlyginimams skirti pinigai per
vesti laiku, neaišku, kada gausime likusius pinigus ir
galėsime padengti įsiskolinimus už kurą elektrą ir ryšio
paslaugas”, - sakė Vilniaus teritorinės muitinės finansų
skyriaus viršininkė Vilė Paukštytė. Daugiausiai Vil
niaus, Marijampolės ir Klaipėdos muitinės įsiskoli
nusios “Lietuvos energijai” už degalus ir “Lietuvos telekomui’ už ryšio paslaugas.
Kaip teigė V.Paukštytė, iki šiol šios įmonės
sankcijų nesiėmė, tačiau teritorinė muitinė jau gavo iš
“Lietuvos energijos” perspėjimą. Jei artimiausiu laiku
įsiskolinimai nebus padengti, bus išjungta elektra
Medininkų. Lavoriškių ir Šalčininkų kelio postuose. “Il
giausiai galime laukti dar dvi savaites, nesumokėjus,
jie įvygdys grasinimus”, - ji pridėjo.

Hidroelektrinės keis Ignaliną ?
Spalio 12 dieną Kėdainių rajone, šalia Josvainių mies
telio, padėtas kertinis akmuo, žymintis Angirių
hidroelektrinės statybos pradžią.
Tai pirmoji iš planuojamų septynių stočių
Kėdainių rajone. Sis projektas, kurio statybos konkursą
laimėjo bendra Lietuvos ir Norvegijos įmonė “Scantrade", pradėtas įgyvendinti prieš dvejus metus, - rašo
“Lietuvos žinios".
Kauno apskrityje yra 70 didokų tvenkinių
tačiau pastaruoju laiku daugelis jų nenaudojami.
Apskrities viršininko administracijoje buvo nutarta
pastatyti septynias hidroelektrines, kurių statyba
kainuos apie 20 mln. litų.
Šis projektas turėtų padėti Lietuvai labiau in
tegruotis į Europos Sąjungą kurios šalyse apie 20
proc. elektros energijos turi sudaryti atsinaujinantys
energetikos šaltiniai.
Be to, ateityje gali tekti uždaryti Ignalinos ato
minės energijos stotį. Šiuo metu krašte jau veikia apie
dešimt nedidelių hidroelektrinių.
Naujoji elektrinė prie sovietmečiu statytos už
tvankos turėtų pradėti veikti kitų metų gegužės mėnesį.
Jos gaminamą elektros energiją valstybe įsipareigojo
supirkti po 15 centų už kilovatvalandę.
“Scantrade” jau turi patirties elektrinių staty
boje, nes keletą jų paleido Latvijoje.
Nors hidroelektrinės pagamina energijos
nedaug, tačiau sujungus keletą į tinklą yra galimybė šį
tinklą plėsti ir tuo užtikrinti Lietuvai saugia^ elektrą..
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Baltic Council susirinkimas
^Bm.

spalio

mėn.

23

dieną Latvių

namuose,

Londone, įvyko Baltijos šalių atstovų susirinkimas,
sąlygoms keičiantis nustatyti Baltic Council tolimesnės
veiklos kelrodžius ir pasitarti dėl einamųjų reikalų. Į
susirinkimą buvo pakviesti visų Baltijos laikraščių
leidžiamų Britanijoje redaktoriai.

Baltic Council savo veiklą pradėjo Baltijos kraštų
pavergimo metu, skelbdami laisvės atgavimo žodį,
atidengdami sovietų laužymą pagrindinių humanitarinių
teisių organizuodami susirinkimus, demonstracijas.

Susirinkimą pradėjo ir įvedamąjį žodį tarė savo
kadenciją baigianti latvių atstovė Rūta Abakuka. Savo
žodyje, nors trumpai, apibrėžė BC tikslus, kaip
politinių ekonominių socialinių ir kultūrinių ryšių
palaikymo tarp Baltijos valstybių ir Jungtinės
Karalystės svarbumą ypač šiuo svarbiu mūsų
kraštams laiku, kai varoma stipri kampanija dėl įstojimo
į Europos Sąjungą ir NATO.
Po
jos
žodžio
sekančių
metų
1999/2000
pirmininkavimo kadenciją perėmė lietuvių atstovas
Jaras Alkis. Trumpai paminėjęs BC veiklą nuo jo
įsteigimo 1947 metais, bendraujant su mūsų likusiomis
atstovybėmis, apie tais laikais parodytą pasipriešinimą
pavergėjams ir jų nešvarių darbų kėlimą viešumon per
BC išleidžiamą spaudą Sakė, kad dabar pagrindinis
mūsų tikslas yra glaudžiau bendrauti palaikant
kultūrinius ryšius.
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saugumas. Latviai Britanijoje turi 30 skyrių ir jau
artimai bendrauja su estais Leicesteryje, kartu
naudodami tą patį klubą. J.Alkis papasakojo apie
mūsų religinę ir klubų padėtį, o estai pasiskundė, kad
jų paskutinis kunigas neseniai mirė ir jų religinius
aptarnavimus atlieka tik retkarčiai atvažiuojantis
kunigas iš Belgijos.

Dėl naudojimo gimtosios kalbos, visi atstovai
patvirtino, kad palengva kalba nyksta, priaugančiųjų
mažėja, o naujieji ateiviai mažai arba ir visai
neprisideda prie kultūrinio gyvenimo. Daugumas
atvyksta tik užsidirbti pinigų.

Bendravimui plėsti buvo pasiūlyta metuose turėti bent
vieną visoms trims tautoms bendrą dieną. Sekančiais
metais siūloma pradėti su vaikų diena, nes
priaugančioji, trečioji karta Britanijoje jau beveik visai
pametė savo kalbą. Visi dalyvaujantys vaikai turėtų
parodyti ką nors iš savo tautinės kultūros. Buvo duota
sugestija, taip pat kad visi ką nors atliktų kartu. Arba
suorganizuoti vaikų vasaros stovyklą kur visi galėtų
susipažinti ir gal vėliau išsivystytų tikras bendravimas.

Buvo iškeltas klausimas: ar nebūtų galima pasiųsti
vaikus į Baltijos kraštus, kad geriau susipažintų su
papročiais ir kalba, bet tai buvo atmesta dėl per didelių
išlaidų.

Siūlyta atgaivinti anksčiau buvusią tradiciją - kviesti
vieni kitus į nepriklausomybės paskelbimo dienų
minėjimus. Tai būtų galima padaryti redaktoriams
panaudojant vieni kitų spaudą tokių svarbesnių dienų
paskelbimui. Net buvo pasiūlyta įkurti naują, bendrą
___ ?
J
Estų atstovas Toomas Ojasoo priminė, kad i visiems dieną pvz. visų tautų priėmimo į jungtinių
Tautų organizaciją. Bendras visų rūpestis kuo ilgiau
dabartiniais metais dauguma mūsų veiklos jau
išsaugoti savo tautinę tapatybę. Bendromis jėgomis
atšventė 50 metų jubiliejus. Turime nesustoti, bet
išlaikyti birželio 14 d. išvežimų paminėjimą Sekančiais
žvelgti pirmyn, naudoti naują technologiją artimesnių
metais šis minėjimas įvyks birželio 16 dieną St. James
ryšių palaikymui. Dėl naujų ateivių siūlė palaikyti
glaudesnius ryšius su ambasadomis, išsiaiškinti kaip
bažnyčioje, Piccadilly. Pradžia 7 vai vakaro,
juos
traktuoti
’
Koordinuojant
politinę
ateityje.
veiklą dėl Baltijos šalių
Bendruomenėms
priėmimo
į
Europos
Lietuvos avialinijos
Lithuanian Airlines
mažėjant,
greitai
Sąjungą ir NATO, nutarta
ateis laikas, kada
rašyti asmeninius laiškus
tikrai
turėsime
vietiniams
parlamenta
Daily service to Vilnius
susiglausti ir vieni
rams. Latvių atstovas
from 1st April 1999
kitiems padėti, pasi
pareiškė, kad per mažai
naudojant vieni kitų
yra
daroma
parodyti
Standard timings are as follows:
pastatais ar kitomis
pasauliui rusų padarytus
priemonėmis.
TE 452 Dep. Vilnius 13.15 - Arr. London/Heathrow
nusikaltimus prieš žmo
15.15
niją Televizijoje matome
Latvių
atstovas
tik
nacių
darytas
Andrejs Ozolinš taip
TE
453
Dep.
London/Heathrow
16.15
Arr.
Vilnius
skriaudas. Rusijoje ir
pat pasiskundė, kad
20.05
dabar žudikai gyvena
latvių bendruomenė
laisvai ir kai kurie yra
mažėja, bet jų dar
All
fights
are
operated
by
Boeing
737
apdovanoti
medaliais,
yra daug. Siūlė taip
aircraft with business and economy class cabins.
kaip karo didvyriai. Jis
pat arčiau bendrauti,
tikisi gauti dokumentinį
panaudoti vieni kitų
RETURN
FARES
START
AT
£185
filmą apie Pabaltijy rusų
spaudą
skelbiant
padarytus žudymus ir
kokius
įvykius.
For
further
information
contact
galės jį parodyti plačiau.
Pabrėžė, kad latviai
Lithuanian Airlines in London:
Nutarta suruošti rusų
yra gerai sutvarkę
nusikaltimų prieš balsavo turto apsaugą
Tel: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346
tiečius parodą. Apie tai
įsteigdami
Trusts,
E-mail: lithair@qlobalnetco.uk
plačiau
padiskutuoti
kurių rėmuose yra
sekančiame susirinkime.
garantuotas jų turto
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SENSTA ŽMONĖS AR PAŽIŪROS
Kristina Bjerknes

- rašo Australijos jaunimo žurnale
“Jaužinios”
E Lietuvos nuvažiavus į Vakarus labiausiai stebina
senų žmonių gyvenimas. Mes Lietuvoje esame įpratę
matyti suvargusias skarutėmis apsirišusias močiutes, kas
sekmadienį pėdinančias bažnyčion ir pykstančias, kai
jaunesnis neužleidžia vietos troleibuse. Gaila, bet lietu
viškoje visuomenėje vyrauja nuomonė, kad seni žmonės
- lyg nurašyti, beverčiai. Nereikia skaityti nei J.Biliūno
apsakymų, pati kasdienybė pilna pavyzdžių. Dabar ne
viena įstaiga ar organizacija keturiasdešimtmetį atleidžia
iš darbo: tu mat per senas, niekam netikęs, jaunimui
reikia vietų... Negi jaunatviškas entuziazmas daug vert
ingesnis už brandžią patirtį?
Apie senus žmones, kuriuos teko sutikti, knygas
galėčiau prirašyti. Jų patirtyje bei vertybėse tebėra gyva
tikroji, nenužmogėjusi Lietuva. Žaviuosi senučiukais
universiteto dėstytojais, kurie paskutinę jų gyvenimo
dieną vis dar paskaitas skaito; savo seneliais, “ir šilto , ir
šalto prie lenkų, vokiečių bei rusų mačiusiais”.
Prieš keletą metų lankiausi pas draugę Suomi
joje. Ir pamanyk tik, jos aštuonias dešimtis perkopusi
močiutė, išdidi dama, atrodė geriau nei 17-metė storulė
anūkė! Senučiukė kas dieną dviračiu važinėjo ledainėn,
entuziastingais šūkiais pritardavo sporto sirgaliams,
žiūrėdama televizijos sporto laidas. Dar labiau nustebau,
kai draugė pasakė, kad Suomijos socialinės sistemos
dėka, močiutė yra geriau aprūpinta, nei gydytoju
dirbantis draugės tėvas. Man prieš akis iškilo Lietuvos
senolė, per nepjautą žolę tempianti kibirą šviežio pieno,
lis kurio vėliau išsukusi sviestą ar padariusi sūrius,
išdalina juos savaitgalį apsilankiusiems miestiečiams
vaikams. Manau, kad Lietuvos senoliai daugiau nei bet
kurios kitos šalies seni žmonės pagarbos verti. Jie
paskutinįjį šimtmetį po sunkia okupantų našta lietuvybės
Idvasią išaugino. Dar šio amžiaus pradžioje rašytojas
I Mark Twain pasakė: “Pirmoji gyvenimo pusė susideda iš
noro linksmintis, bet tam nėra galimybių, antrojoje — yra
galimybė, bet nėra noro.” Deja, lietuviai jo žodžius
perfrazuotų taip: “[...] antroje gyvenimo pusėje nebėra
nei galimybės, nei noro.”
Prieš dešimtmetį, būdama pioniere, mokiausi
padėti senesniems: kas savaitę lankėme vienišus senelius,
nipirkdavom jiems maisto produktus, padėdavome
sutvarkyti jų namus. Visai nebuvo gėda padėti senai
nočiutei pereiti gatvę ar panėšėti jos pirkinius iki namų.
Nesvarbu, buvai tikintis ar ne, bent trupinėlis pagarbos
enam žmogui dar buvo mumyse. Dabartinis Lietuvos
aunimas iš viso to tik pasijuoktų.
Nemažai senų žmonių Lietuvoje tapo visai
zoliuoti. Aplankykite kaimų užkampius žiemą “įtiksite ten tik žilagalvius senolius. Miestiečiai vaikai
“Planko juos tik vasarą, norėdami kaimo gamtoj praleisti
“tostogas, pabėgti nuo miesto šurmulio. Dažnai
enukams sutempia anūkus - juos kaime palikti daug

pigiau nei leisti į kokią jaunimo stovyklą. Rudenėjant
ištuštėja senos gryčios, ir vėl lieka senoliai vieni, be
autobuso ar telefono, su savais nepakartojamais
prisiminimais, išgyventais skausmais, ir iš kelių
okupantų kartų kęstais pažeminimais. Dažniausiai jų
vienintelis ryšys su išoriniu pasauliu — bažnyčia.
Jaunimas miestuose taip ir galvoja: “Nusenai — tai ir
pasitrauk iš visuomenės, gyvenk kur užkampyje, kad
niekam po kojom nesipainiotum.”
Neverta nei kalbėti apie juokingas pensijas
Lietuvoje. Tai rodo vyriausybės požiūrį į senuosius.
Silpnutės vos besikuriančios “Carito” bei kitos
labdaringos organizacijos ką gali tūkstančiams padėti.
Skurstantys senelių namai tampa paskutiniu prieglobsčiu
atstumtiesiems. Vis prastėjantis visuomeninis
transportas, brangstanti elektros energija surakina
senuosius tarp keturių sienų. Ne vienam ir parduotuvę
pasiekti beveik neįmanoma, o ten apsukri pardavėja tik
žiūri kaip centą kitą iš aklo pirkėjo nuvogti...
Kol pasaulio medikai ginčijasi dėl autanazijos,
savanoriškos mirties ir ar verta pratęsti senų, kenčiančių
žmonių gyvenimą; kol vyriausybė ir įstatymų leidėjai
ieško būdų, kaip pagerinti senyvų žmonių gyvenimą,
visuomenė tampa senai kartai vis labiau abejingesnė.
Nesuprantu kodėl — juk visi anksčiau ar vėliau lazdele
pasiramstydami vaikščiosime...

Mirė krepšininkas Pranas Lubinas
Nepriklausomybės laikais labai žymaus, Lietuvos
jaunimo garbinamo Amerikos lietuvio Prano Lubino
iškeliavimas iš šio pasaulio praėjo labai tyliai, beveik
nepaminėtas spaudoje. Tik atvertus jau pasenusį
“Tėviškės žiburių” nr.34, prisiminė šio garsaus, išeivijos
lietuvio atsiekti laurai, garsinant Lietuvos vardą sporto
arenoje. Jis pagarsėjo Lietuvoje, kai atvykęs iš JAV
žaidė Lietuvos krepšinio rinktinėje, kuri 1937 metais
Rygoje laimėjo pirmą vietą Europos čempionate, 1938
metais Tautinėje olinpiadoje Kaune su Amerikos lietuvių
krepšininkų komanda laimėjo aukso medalį, o 1939
metai, jam žaidžiant Lietuvos krepšinio rinktinėje,
Lietuva vėl tapo Europos čiampionais.
Jis gimė 1910 metais Los Angeles mieste,
lietuvių tėvų šeimoje. Baigė teisės mokslus, tačiau toje
srityje nedirbo, bet pasirinko darbą Hollywood’e.
Labai mėgo sportą, ypač tuo laiku kylančią naują
sporto šaką — krepšinį. Žaidė JAV rinktinėje ir 1936
metais Berlyno olimpiadoje laimėjo aukso medalį.
Tuomet, prieškario metu, krepšinis labai įsigalėjo
Lietuvoje ir Prano Lubino vardas buvo visų sportą
mylinčių jaunuolių dievinamas.
Jis mirė š.m. liepos mėn. 8 dieną Glendale
mieste, Kalifornijoje, kur lietuviai ir amerikiečiai
draugai jį palydėjo į amžiną poilsį.
Lietuvoje jis buvo nusipelnęs Lietuvos krepšinio
tėvo vardą. Daug darbo įdėjo treniruodamas tuometinės
rinktinės krepšininkus, kurie atsiekė didelių laimėjimų ir
Europoje garsino Lietuvos vardą. Meilė krepšiniui
pasiliko iki dabar ir dabartiniai Europos čempionai
“Žalgiris” yra skolingi “tėvui” Lubinui už jų pasiektus
laimėjimus.
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Kuriama žemaičių kultūros,
akademinio jaunimo ir vaikų
paramos fondo biblioteka Vilniuje
(Atsiusta paminėti Europos Lietuvyje.)
Žemaičių kultūrinis judėjimas po ilgų dešimtmečių
vegetavimo gražiai ėmė lapoti pirmaisiais Lietuvos
Atgimimo metais. 1987 m. Varniuose, sename
istoriniame Žemaitijos dvasiniame centre, įvyko pirmoji
šio krašto ir jiems prijaučiančių istorikų konferencija,
1988 m. įsisteigė Žemaičių kultūros draugija, kuriuos
veikla paskatino burtis į jaunimo kultūriniu gyvenimu
besidominčias žemaičių ir jų bičiulių grupes.
Šios organizacijos šiandiena, Lietuvoje jau yra
plačiai išvysčiusios savo veiklą, tai Žemaičių
akademija, Akademinio žemaičių jaunimo korporacija
“Samogitia”, Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir
vaikų rėmimo fondas, Žemaičių kultūros draugijos
Informacinis kultūros centras, kuriame veikia ir
“Žemaičių žemės" žurnalo redakcija. Visos jos
savarankiškos ir kartu to paties medžio šakos. Kai
iškyla reikalas jos visos kartu. 1998 m. pradėjus steigti
Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo
fondą, ši idėja taip pat tapo bendra visiems savo krašto
šiandiena ir ateitimi susirūpinusiems žmonėms. Ir
gimus minčiai Vilniuje, prie minėto Žemaičių Fondo ir
Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros
centro pradėti kurti biblioteką šia, idėją palaikė kitos
žemaičių kultūrinės organizacijos, ypač Vilniuje
studijuojantis žemaičių jaunimas,
kuriam tokia
biblioteka yra bene labiausiai reikalinga. Ja šis
jaunimas, susibūręs į Akademinio žemaičių jaunimo
korporaciją “Samogitia”, pats suskato ir tvarkyti.
Pirmuoju šios bibliotekos rėmėju tapo žemaičių
poezijos patriarcho Stasio Anglickio sūnus Rimantas
Anglickis, kuris dalį savo tėvo bibliotekos nutarė
padovanoti Žemaičių Fondo bibliotekai. Į ją perduotos
ir Žemaičių kultūros draugijos redakcijoje paskutiniais
metais sukauptos knygos, kurių dalį yra padovanoję
užsienyje gyvenę žemaičiai Liudas Monstvila ir Vincas
Miceika iš Kanados (abu jau mirę).
Tikimės, kad sužinoję apie naujai kuriamą
biblioteką jai knygas aukos ir daugiau žmonių,
Lietuvoje veikiančios leidyklos.
Fondo valdybos vardu kreipiamės į šio
leidinio skaitytojus. Būtume Jums labai dėkingi, jei
surastumėte galimybę dalį savo bibliotekoje
esančių knygų padovanoti ir atsiųsti Žemaičių
kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo
fondui.
Taip jūs prisidėtumėte prie šio Žemaičių Fondo
steigimo, taptumėte jo rėmėju. Žemaičių Fondas
rūpinsis, kad šios knygos pasiektų tuos, kam jų
pirmiausia reikia, jos bus inventorizuotos, prižiūrimos.
Knygas reikia siusti adresu: Žemaičių
kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo
fondas, A.Jakšto g. 5, LT-2600 Vilnius, Lithuania.
Kodėl reikia Žemaičių Fondo? Atsakydama į šį
klausimą Fondo pirm. Viktorija Daujotytė 1998 m. kovo
11 d. iniciatyvinės grupės vardu rašė: “Kad rastųsi
daugiau
galimybių remti
vaikus,
moksleivius,
studentus. Kad galima būtų pasirūpinti tais, kuriems
trūksta paprasčiausios globos. Ir tais, kurie būdami
neturtingi, trokšta mokslo, kūrybos, aukštųjų studijų.
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kuriuos svajonės veda į tolimiausią žemaičiams
miestą - Vilnių. Reikia Žemaičių Fondo, kad
neužželtų S.Daukanto (ir ne tik jo vieno) pramintas
kelias į Vilnių. Kad gražiai žemaičiuojančių studentų
būtų ne tik tarp jauniausių Vilniaus lituanistų, bet ir
tarp matematikų muzikų dailininkų.
Reikia Žemaičių Fondo, kad galima būtų
išleisti daugiau geresnių knygų apie žemaičių kraštą
gamtą kalbą žmones. Kad žemaičių kalba neliktų
beraštė, kad nesumažėtų ją mokančių.
Reikia Žemaičių Fondo, kad būtų sukurta
reali ir graži galimybė savo gimtojo krašto likimo
kūryboje dalyvauti ir verslo, politikos moterims ir
vyrams. Apleisto vaiko globai, gabaus studento
paramai, reikalingos knygos išleidimui. Įdomaus
kultūrinio ar gamtosauginio projekto įgyvendinimui
paskirtas litas atneš daugeriopą dvasinę naudą.
Esame skoligi žemei, mus išauginusiai ir išleidusiai.
Esame laisvi, kad dirbtume ir kurtume, suprasdami,
kad inteligentas yra tas, kuris gyvena ne tik savo ir
savo šeimos gerovei. Steikime Žemaičių Fondą.
Prisidėkime prie jo, kuo galėdami. Skatinkime savo
bičiulius ir pažįstamus remti Žemaičių Fondą.
Ką darysime gero Žemaitijai, padarysime ir
Lietuvai, mūsų tėvynei.”
Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir
vaikų paramos fondas buvo įsteigtas 1998 m.
gegužės 11d.
Iš Žemaičių Fondo įstatų: (ištraukos)
fondas - narių neturi, ne pelno organizacija, kurios
veiklos tikslas - parama mokslo, kultūros, švietimo,
meno, socialinės globos ir rūpybos sritims, kultūrinė
ir edukacinė veikla.
Didžiausias Fondo tikslas — Vilniuje įsteigti Simono
Daukanto namus - Žemaičiu kultūros, švietimo,
mokslo ir akademinio jaunimo centrą kuriame veiktų
Žemaičių informacinis ir kultūros centras, įsikurtų
Žemaičių akademija, biblioteka, parodų koncertų ir
repeticijų salės, kompiuterių klasė, būtų patalpos,
pritaikytos gyventi Vilniuje studijuojančiam žemaičių
jaunimui ir į centrą atvykusiems svečiams.
Iš Žemaičių Fondo leidybos programos:
prioritetai teikiami projektams, kuriuose numatyta
leisti: knygų serijas
“Žemaičių
praeitis”,
“Žemaičiai pasaulyje; - žemaitiškos prozos ir poezijos
knygos; - periodinį leidinį ’’Žemaičių žemė”; žemaičių kalbos ir rašybos knygas, folkloro rinktines;
- fotoalbumus, meno leidinius apie Žemaitiją leidinius apie muziejuose, bibliotekose sukauptas
žemaičių meno ir mokslo vertybes, Žemaičių miestus
ir kaimus; elektroninius, informacinius leidinius apie
Žemaitiją žemaičių ir užsienio kalbomis.
Paramos sunkioms šeimoms programa - padėti
skurstančioms, degraduojančioms šeimoms atkurti
normalų šeimos gyvenimą vaikų ir tėvų santykius.
Žemaičių Fondo steigėjai: Sigitas Kaktys, Žemaičių
akademija, Akademinio žemaičių jaunimo korporacija
“Samogitia”.
Adresas: A. Jakšto g. 5, LT-2600 Vilnius.
TeL: 370 2 614809, 455566, 220841, faksas:
tel./faksas 370 2 614809, 220841.
'
Danutė Mukienė
Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų
•
rėmimo fondo valdybos narė.
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LONDONAS
Prieškalėdinė visų Londono lietuvių vakaronė

Šiais metais lapkričio mėn. 20 dieną (šeštadienį)
Sporto ir Socialiniame klube įvyks prieškalėdinė visų
Londono lietuvių valaronė su muzika, dainomis,
įvairiais konkursiniais šokiais ir konkursinėmis
dainomis...
Rengėjai - rengėjos kviečia visus, kurie tik gali
šioje vakaronėje dalyvauti, atsinešant šiek tiek maisto
ir šypseną gerai nuotaikai.
Įėjimas trys svarai. Pradžia 19 valandą.
Klubo adresas: 345A Victoria Park Road,
London E9. Pasiekiama autobusais 26 - 30 — 52.
Naujas lietuviškas laikraštėlis

Londone pradedamas leisti naujas lietuviškas kultūrinis
ir informacinis laikraštėlis, kurio vardas yra “Britanijos
Lietuvių Balsas”. Kol kas jis bus leidžiamas kas
mėnuo, bet vėliau gal ir dažniau galės eiti.
Redaguoja KTamošiūnas, administruoja
J.Levinskas. Metinė prenumerata 15 svarų, atskiras
numeris 1.25 sv. Užsakymus, piniginius orderius ir
čekius siųsti: J.Levinskas St.Lucia House, Lindford
Road, Bordon, Hants GU35 OLL.
Pirmas numeris jau išėjo. Jame rašoma apie
šimetinį DBLS/LNB suvažiavimą Lietuvos
kariuomenės sukaktį, J. Biliūną (spausdinamas jo
“Brisiaus galas”), politinį komentarą apie Lietuvos
bendruomenę, dinosauro vaidmenį žmogaus
evoliucijoje ir pluoštai žinių.
Kitame numeryje bus kalbama apie Vaiijos ir
Lietuvos bendradarbiavimą kaip valus žavi lietuvių
“Paskutinės pagonių apeigos”, bus atsiminimų
tautiečio, kuris radijo bangomis bendrauja su Lietuva ir
pakalbėsime apie LNB akcijas. Ir daug kitų lietuviškų
žinių.
K.Tamošiūnas

Kronika
Mančesteris

Šaunus balius
Spalio 23 d. Mančesterio lietuvių
klubo patalpose įvyko jau tardicija
pasidaręs metinis klubo narių
balius.
Baliuje dalyvavo apie 40
svečių kurių pusę sudarė lietuviai.
Vakaras prasidėjo vaišėmis ir
maisto palaiminimo malda, kurią
lietuviškai pasakė V. Bernatavičius.
Pirmą alkį ir troškulį numalšinus,
klubo vicepirmininkas H.Vaineikis
angliškai pasakė trumpą kalbą
savo
žodžius
paįvairindamas
keliais anekdotais ir padėkodamas
už tokį gausų atsilankymą į lietuvių
klubą
Baigdamas,
pakėlęs
taurelę, visiems palinkėjo laimės ir
geros sveikatos.
Tai
padėjo
padaryti gerą nuotaiką ir ne už ilgo
salėje nuskambėjo lietuviškos,
angliškos, airiškos ir itališkos

Mažasis teatras Vilniuje buvo įkurtas 1990 m. kovo
mėnesį 9 dieną 9 dienas prieš nepriklausomybės
atstatymo paskelbimą Siu metų gastrolės yra jau
antrosios. 1998 metais su pastatymu “The Cherry
Orchard” gastrolės susilaukė labai
didelio
pasisekimo ir Derby mieste laimėjo vietinio
laikraščio “Derby Telegraph” - Vizituojančio teatro
geriausio pastatymo premiją.
Koncertai vyks: lapkričio 4 d. Belfast (Belfast
Festival at Queeen’s), lapkričio 13 d. Derby (Derby
Playhouse), lapkričio 20 d. Coventry (Warwick Arts
Centre) ir lapkričio 23 - 27 d.d. Brighton (Gardner
Arts Centre). Nuotrauka Geraint Lewis

dainos. Taigi, balius buvo beveik
tarptautinis, bet tas netrukdė, o
faktinai padarė tikrai linksmą ir
draugišką nuotaiką.
Baliaus pasisekimas taip pat
priklausė nuo gero ir skanaus
maisto, nuo gausių ir skanių
kepsnių pyragų ir pyragaičių
kuriuos
paruošė
Kastulė
Subačienė ir Aldona Podvoiskienė.
Pastaroji, tarp kitko, yra ir klubo
sekretorė. Joms padėjo ir Kastulės
vyras
Jonas,
kurie
kukliai
prisipažino, kad jo darbas buvo tik
skusti bulves.
Toks
baliaus
pasisekimas
turėtų sustabdyti dabar apylinkėje
sklindančius gandus, kad lietuvių
klubas jau rengiasi užsidaryti ir
klubo pastatai bus parduoti. Jeigu
vietiniai ir apylinkės tautiečiai dar
sugeba padaryti tokias šaunias
sueigas, tai
klubo ateitis tikrai
neturėtų būti tokia liūdna.

Baliuje negalėjo dalyvauti klubo
pirmininkas A.Podvoiskis, kuris
buvo susirgęs, bet paskutinėmis
žiniomis jis jau iš ligoninės grįžo.
Mančesterio
klubas
tokio
šaunaus baliaus jau seniai nebuvo
turėjęs ir tiek daug įvairių dainų jau
tikrai ilgai nebuvo girdėjęs.
H.Vaineikis
Kariuomenės šventė

Lapkričio 20 d., 5 vai. vak. Lietuvių
klubo patalpose, 121 Middleton
Road,
Manchester,
vietinis
“Ramovės” skyrius rengia Lietuvos
Kariuomenės šventės minėjimą.
Paskaitą skaitys H.Vaineikis. Bus
ir meninė dalis.
Ramovėnai ir visi vietiniai ir
apylinkės lietuviai yra kviečiami
šiame svarbiame mūsų tautai
šventės
minėjime
gausiai
dalyvauti.
“Ramovės” skyrius
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Kronika
Britų-Lietuvių Vaikų Fondas
Gauta iš Inland Revenue
(per Gift Aid scheme) £985.00
Aukos:
V.Šližienė, Derby
£300.00
(p.Šližienė labai dosniai nuolat
remia Vaikų fondą nuo pat jo
įkūrimo 1990 m.)
V.Pliopa, Norfolk
£60.00
V.M.Žemaičiai, Derby - a.a. Magda
lenai Mockienei mirus,
vietoje gėlių
£30.00
Brig.Thursby, Pelham
£10.00
Nuoširdžiai dėkojame už šias
aukas. Aukas maloniai kviečiame
siųsti: British-Lithuanian Childrens
Fund, 21 The Oval, Hackney Road,
London E2 9DT.
Tel.: 0181 579 4657
Fondo sekretorė

Sodyboje reikalingas pilnu laiku
dirbantis
VIRĖJAS / VIRĖJO
PADĖJĖJAS
Pageidautina, kad gyventų
Sodyboje,
Kambarys bus parūpintas.
Dėl algos ir kitų sąlygų
kreiptis į
Sodybos vedėjus
P ir B. Dobrovolskius
AUKOS “Budėkime”
Gautos aukos sekančiam skautų
laikraštėliui “Budėkime Nr.130:
V. Puidokienė
£5.00
A. Vilčinskas
£5.00
AJakimavičius
£5.00
J.Maslauskas
£5.00
S. B. Vaitkevičius
£5.00
Už paramą skautiškai spaudai
“Budėkime”
administratorius
S. B. Vaitkevičius visiems aukoto
jams taria skautišką ačiū.

DERBY
Pranešame, kad š. m. lapkričio
mėn. 21 d./sekmadienį/ DBLSgos Derby skyrius rengia
Kariuomenės šventės
MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks ukrainiečių
klubo patalpose, 27 Chamwod
Street Derby, 2 vai. p.p.
Programoje:
J.Maslausko paskaita.
Po minėjimo bus pranešimas iš
DBLS-gos tarybos posėdžio
Mančesteryje.
Vėliau
bus
diskutuojama
tolimesnė
skyriaus veikla bei kiti reikalai.
Susirinkusieji bus pavaišinti
kavute ir kitais skanumynais.
Visus vietos, apylinkės ir iš
toliau tautiečius ir svečius
maloniai kviečiame į minėjimą,
gausiai atsilankyti
Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero
bažnyčia 21 The Oval, E2 9DT
(rytinėje miesto dalyje, prie Hackney
Road) tel.:0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. lotyniškai ir angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
šiokiadieniais šv. Mišios 8 vai ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal
Green, Central line.
Notting hame - Židinyje 16 Hound
Road, West Bridgford, Nottingham
NG2 6AH, tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai.,
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią
šeštadienį 14 vai. Bridge Gate.

Pasaulio dviračių čempionate
dalyvaus keturi Lietuvos atstovai
Berlyne prasidėsiančiame Pasaulio dvi
račių čempionate dalyvaus keturi Lietu
vos atstovai - Edita Kubelskienė, Gitana
Gruodytė, Rasa Mažeikytė (Europos
čempionė) ir Linas Balčiūnas.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD
Offer the following air-fares to Vilnius

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice

£219.00 incld. tax

Min. stay Saturday night/Max stay 1 month.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Sat.night or 3 nights/Max stay 3 mths
£279.00 incld. tax
Change of return date permitted against small fee in Lithuania
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.

Pensioner’s ticket.

-

Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford,
Manchester-Vilnius return

£242.00 incld. tax
£308.00 incld. tax

SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Satnight or 3 nights£279.00 incld. tax
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00
£324.00 incld. tax
Manchester/Glasgow via Copenhagen
£285.00 incld. tax
Special offer - Ex Manchester
Conditions as above.

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna
Ex Manchester
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

For further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Services Ltd., Little Acres, The Causeway, Hitcham,
Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122

