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1999 m. Kalėdos
Mieli Broliai ir Sesės,
Šių Kalėdų dieną pradedame švęsti didįjį krikščionybės 
jubiliejų - Jėzaus Kristaus 2000-tąjį gimtadienį.
Šį jubiliejų švęsime ne vien mes, krikščionys, jį švęs 
savu būdu visas pasaulis.
Jungtinės Tautos jau 1997 metais priėmė rezoliuciją, pavadintą 
“Betliejus 2000’; kuria žmonija yra kviečiama planingai pasi
ruošti ir prasmingai atšvęsti Jėzaus gimtadienį, “kuris yra sykiu 
ir trečiojo tūkstanmečio pradžia ir simbolis bendros vilties, jog 
tarp visų pasaulio žmonių įsitvirtins taika”. (CRTN, 98.12.09).

Žydai ir arabai nuoširdžiai bendradarbiaudami, planuojant ir 
vykdant įvairius ju
biliejinius projektus, 
sukūrė ir politinį 
klimatą naujos 
valdžios rinkimams.
Naujoji Izraelio vy
riausybė, vadovau
jama E.Barak’o (Vil
niaus rabino anūko), 
tuoj pat ėmėsi ini
ciatyvos atgaivinti 
PSLO taikos planus. 
Betliejaus miesto 
gyventojai, Amerikos 
jubiliejinės dovanos 
(S20 milijonų) dėką 
išsprendė šimtmetę 
buitinę problemą - 
įvedė modernią 
vandentiekio sistemą. 
Prezidentas Bill
Clinton, atsiliepdamas 
į Švento Tėvo Jono 
Pauliaus II skatinimą 
jubiliejaus proga 
dovanoti tarptautines 
skolas, neturtingiems 
kraštams pareiškė, jog 
Amerika tai padarys. 
JAV Lietuviu
Bendruomenes Taryba 
2000-tuosius metus 
paskelbė
(1999.10.10) “J ezaus 
Kristaus metais"

Mielus skaitytojus, 
DBLS narius, LNB akcininkus 

ir visus Didžiosios Britanijos lietuvius 
šv. Kalėdų ir 2000 jubiliejinių metų 

proga 

sveikina

DBLS centro valdyba 
LNB direktorių valdyba

ir
“Europos Lietuvio” redakcija ir administracija

“Europos Lietuviui” 
Nuoširdžiai sveikinu! į

redaktorių ir visus 
Didžiosios Britanijos 

lietuvius bei jų šeimas, 
linkėdamas

; palaimintų Kalėdų 
švenčių ir laimingų

Naujųjų Metų

Kun.J. Sakevičius
Čikaga, JAV j

Kataliku Bendrijos (Vatikano ir kraštų vyskupų konferencijų) 
“Viešpaties malonės metų” numatytuose religiniuose, 
kultūriniuose ir socialiniuose renginiuose akcentuojama, kad 
“Dievas yra ne vien krikščionių, bet ir visos žmonijos Tėvas ir 
kad per įsikūnijimą Dievo Sūnus susivienijo tam tikra prasme 
su kiekvienu žmogumi ir tapo vienu iš mūsų” (Gaudeum et 
spės).
Jubiliejinius metus pradėsime švęsti Kalėdų vigilijoje, gruodžio 
24-tos naktį. Romoje bus iškilmingai atidarytos šv.Petro 
bazilikos Šventųjų metų durys, simbolizuojančios “Viešpaties 
malonių metus” ir kviečiančios atidaryti mūsų sielų duris 
Kristui.

Lietuva jubiliejų pradės 
švęsti šeimose
jubiliejinių metų malda 
prie Kūčių stalo bei 
paženklindama 
kiekvienų namų duris 
2000-ųjų metų ženklu.

Švęsdami 2000-tuosius 
jubiliejinius metus 
minėsime ne vien istorinį 
Jėzaus Kristaus gimimą 
bet ir Jo ontologinį 
įėjimą į žmonijos istoriją 
ir pasilikimą krikš
čioniškoje Bendrijoje. 
“Aš esu vynmedis, o jūs 
šaknelės. Kas pasilieka 
manyje ir aš jame, tas 
duos daug vaisių”. 
Dievo Sūnus, tapęs 
mūsų Išganytoju ir 
Broliu, 
per krikštą ir kitus 
sakramentus be perstojo 
plečia savo meilės 
karalystę, kuria naujas 
tautų kultūras
“Jis (Jėzus Kristus) tapo 
mūsų keliones draugu ir 
suteikė naują prasmę 
žmonijos istorijai.. Su 
juo mes keliaujame per 
vargus ir kančias į naująjį 
dangų ir naująją žemę" 
(Jonas Paulius II)

į “Ženkime 
per tūkstantmečio

| slenkstį su nauja 
! viltimi ir didesne meile, 
' kad sugriautume visas 
sienas, skiriančias mus 
nuo sesių ir brolių, o 

tuo pačiu ir nuo 
Kristaus”

!

Džiugių Jubiliejinių 
Metų Jums linki -

kun. Petras Tverijonas j

Džiugaus Kristaus gimtadienio, Dievo palaimos jubiliejiniuose metuose!
- Paulius

Vysk. Paulius A. Baltakis. O.F.M.
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Buvau apgautas
Lapkričio mėnesio 11 -tą dieną atsistatydinau iš DBLS 
ir LNB valdybų. Jau nebegalėjau nešti tokią sunkią 
naštą. Užsiprašiau jos. Maniau, kad galėsiu ką padėti 
ir prisidėti, kadangi mano profesija kaip tik randasi 
įmonių valdymo srityje. Be to, esu finansų specialistas. 
Deja, buvau šios valdybos ir jos patarėjų apgautas.

Prieš pereitą metinį suvažiavimą (1999.03.10) 
buvome sutarę ir priėmę “naujos valdybos” programą. 
Bendri bruožai buvo išdalinti Visuotiniame 
suvažiavime. Valdybos patarėjai, prieš ir per 
Suvažiavimą irgi pilnai sutiko su ja. Plačiau aprašęs 
pristačiau pirmam posėdžiui nagrinėjimui bei 
patvirtinimui. Buvo atmesta be rimto debato. 
Atsistatydinau 11-to gegužės. Dauguma valdybos (5-1) 
nepriėmė, ir prižadėjus rimtai nagrinėti ir pergalvoti jau 
seniai visų priimtą planą aš sutikau likti valdybos 
nariu. Kadangi tuo metu priimta LNB valdymo struktūra 
bei “programa” neatitiko visiškai Bendrovės 
poreikiams, aš pasisakiau, kad liksiu valdyboje tik 
patarėju.
Savo laiške valdybai rašiau, kad yra penkios 
priežastys mano pasitraukimui:
1. Lietuvių namai Londone parduoti nenupirkus 
naujų. Rezultate: Didžiosios Britanijos lietuvių 
visuomenė nebeturi kur susiburti. O, jau dabar 
Londone ir apylinkėse gyvena daugiausia visų lietuvių 
(skaičiuojant ateivius) Britanijoje, jei valdyba palauks 
dar keletą mėnesių jau finansiniai nebeįkąs kitų namų. 
Namų kainos Londone šiais metais yra pakilusios iki 
21 %. Galo nesimato.
2. Viešbutis nebuvo paleistas ant rinkos. Kodėl 
ne? Kodėl valdyba pasidavė tokiam spaudimui 
mažumos, nepatikrinus vertę rinkoje? Pagal dabartinę 
vertę skaitoma, kad būtume gavę maždaug 25% 
daugiau už pastatą. Ar tiesa ar ne, nežinau. Bet reikėjo 
sužinoti. Valdyba ir kiekvienas narys, balsavęs už 
skubų pardavimą neatliko savo atsakomybės. 
Paskutiniame EL numeryje rašoma CV vardu, kad 
buvo įvertinimas padarytas. Taip. Vienos firmos, kuri 
tučtuojau “rado” pirkėją už tą kainą. CV turėjo gauti 
bent tris (3) formalius, raštiškus įvertinimus. Buvo irgi 
pažadėta vieno CV nario sužinoti, kokią vertę pastatas 
įgautų pavertus jį į gyvenamus butus. Nebuvo tai 
padaryta. Kodėl?
3. Kas liečia daug apkalbėtą “covenant”, yra 
įdomus angliškas posakis, kuris tinka: “This is a RED 
HERRING”. Pasirodo, nesunku išgąsdinti CV 
visokiausiom galimom galimybėm, kur, kaip dūmą 
papūtus, visa migla pranyksta. Ką ten kalbėti apie 
konkrečius faktus. Viešbutis jau eilę metų veikė be 
jokios problemos, be tų “nedraugiškų kaimynų” iškeltų 
klausimų. Pirkėjas neatsisakė, sužinojęs apie šitą 
“convenant"? Jam nebuvo svarbu. Kodėl buvo mums? 
Jokiu būdu negalima teisinti pardavimą šia priežastim. 
Posėdyje (1999.8.14d.), matydamas, kad “laivas 
pludūriuoja be irklų” pristačiau “Invitation to tender” 
(ITT) projektą Jo tikslas buvo paleisti į konkursą rasti 
tinkamą Projekto Valdytoją (Project Manager), kurio 
užduotis būtų paruošti pilną LNB analizę, pravesti 
Sodybos remonto konkursą ir sudaryti planą Lietuvių 
namų pardavimui bei kitų namų Londone pirkimui. 
Valdyba vienbalsiai (5-0) priėmė pasiūlymą ir paprašė

1999m. lapkričio mėn. 24 d.

manęs paruošti projektą išsiuntimui palinktiem 
kokurentam. Įvykusiame posėdyje (1999.9.5) šis 
konkursas buvo nutrauktas be formalaus balsavimo. 
Tai visai neteisingai pasielgta prieš nuostatus. Jau 
tada norėjau pasitraukt, tačiau (ūktelėjau, nes jau tuo 
laiku žinojau, kad spaudimas parduoti namus nepirkus 
kitų buvo didelis.

DBLS nariai bei akcininkai turi žinoti, kad šiuo 
metu įvairių sričių teikėjai yra renkami be jokio 
konkurso patikrinti kainą ir kokybę darbo. Reikia šią 
praktiką sustabdyti kuo greičiausiai!
4. Šių metų Visuotiniame suvažiavime bus 
pranešta, kad Bendrovės pelnas yra beveik visai 
išnykęs. Valdyba teisinsis nuošimčių kritimu, bei 
didelių reikalingų išlaidų parduotuose namuose ir 
Sodyboje. Dalinai kaltins senąją valdybą. Tai tiesa. 
Bet, deja, toli gražu nuo visos.
Beveik kiekviename posėdyje iškėliau pelno smukimo 
problemą. Nesidomėjo ši valdyba. Rezultatas matosi. 
Ši problema tęsis toliau, nes valdyboje nėra nei noro 
nei pajėgumo finansus tvarkyti.
Narystės klausimas beveik iš viso nėra paliestas. 
Praeitame Suvažiavime teisingai iškėlėme klausimą. 
Pažadėjome tuojau paskirti darbo grupę ir pradėti 
darbą Lig šiol beveik nieko nėra padaryta O šimtai 
laukia - gal. Nors dalinai sutinku, kad to laiko daug 
neliko, bet vis dėlto reikėjo daug sparčiau ir tobuliau šį 
reikalą tvarkyti. Kai kurie CV nariai mano, kad šis 
klausimas nelabai svarbus. Aš, ir daug kitų mano 
kitaip.

Rašau dėl to, kad jaučiu pareigą nariam ir 
akcininkam išdėstyti atsistatydinimo priežastis. Tikiu 
irgi, kad išdėstyti klausimai bei blogos praktikos versle 
šios valdybos paskatins visus narius kreipti daugiau 
dėmesio ir reikalauti daug išsamesnių bei tikslesnių 
išankstinių žinių apie valdybos veiklą. Gal tokiu būdu 
įskiepysime daugiau profesionalumo valdyboje.

Vladas Gedmintas
Pirmininkas
DBLS SODO skyrius 

**************************************************************

Laiškai
DĖL LIETUVIŲ NAMŲ PARDAVIMO
Paslaptingas ir skubotas Lietuvių namų pardavimas 
Londono lietuviams buvo kaip šokas. Tik kažkodėl 
žmonės nedrįsta pareikšti savo nuomonę spaudoje. 
Pabandysiu apibendrinti jų išsakytas mintis.
Daugumai nesuprantama, kodėl naujoji valdyba, kuri 
taip kritikavo buvusius direktorius už tai, kad priimdavo 
sprendimus neatsiklausę Lietuvių Sąjungos narių ir 
Lietuvių Namų bendrovės akcininkų pasielgė dar 
“gražiau”. Lapkričio 1 d. išleistame Europos Lietuvyje 
pranešė, kad lapkričio 1 d. bus pasirašyta sutartis dėl 
Lietuvių Namų pardavimo, kol laikraštis pasiekė 
prenumeratorius, “bus” pasidarė “buvo”.
Natūraliai visiems kilo klausimas, kodėl buvo priimtas 
toks sprendimas ir kam buvo reikalingas toks 
skubėjimas. Juk artinasi 2000-ųjų metų sutikimo iškil-

/nukelta į 3 psl./
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
FONDAS

1999 Christinas
Dear Friends,

With the holidays approaching we sincerely wish yon and 
yours a very MERRY CHRISTMAS and a HAPPY 
NEW YEAR —2000. We extend our gratitude to ail of you 
who continually support Lithuanian activities and projects in 
your city, in your state, in Lithuania and throughout the 
world. It is because of people such as you that the 
Lithuanian communities remain alive, strong and an integral 
part of the Lithuanian heritage.
This year is a special year — it’s fifty years since June 14, 
1949 — when the Supreme Committee for the Liberation of 
Lithuania proclaimed the Lithuanian Charter and founded 
the Lithuanian World Community, which now consists of 
Lithuanian Communities in 30 countries from Australia to 
the United States and Venezuela.
Lithuanian education, culture, the youth and their 
organizations to Lithuanian communities in those countries 
which not to long ago regained their indepandence, 
publishing the Worlld Lithuanian magazine and the series of 
historical books about Lithuania’s fight, sufferings and 
strggle for freedom, aid and scholarship grants to the 
Endowed Chair of the Lithuanian Studies at the University 
of Illinois at Chicago , aid to the Lithuanian universities and 
their students, the elderly, the orphans, quick supportive 
action throughout the world regarding those matters that are 
vital to and for Lithuania, keeping close ties between 
Lithuanian Communities in 30 various countries. These are 
just a few of the many projects and areas of concern for the 
twelve member (all unpaid volunteers) Lithuanian World 
Community’s Executive Board which they continually assist 
and coordinate.
On this special 50 year Anniversary Celebration we 
sicerely ask for your financial support to enable us to 
cintinue these important and vital projects. All contributions, 
any amount — one dollar or more - are needed, are eccepted 
and appreciated. Hopefully some will be able to send us 
S 50, $ 500, S 5,000, $ 50,000 or larger gifts and become 
HONORARY PATRONS (Colour pictures of the 
Honorary Patrons contributing $ 5,000 or more will be 
printed in the front cover of the World Lithuanian (unless 
requested otherwise), o monthly magazine published by the 
Lithuanian World Community, and they will be invited as 
Honorary Guests to the Tenth Lithuanian World Congress, 
taking place on August 16-20, 2000 in Vilnius, Lithuania.
Please send your contributions to the Lithuanian World 
Community Foundation with the enclosed form and in 
the pre-addressed return envelope.
Only through your kindness and support we will be able to 
complete many essential projects for our Lithuanian heritage 
and Lithuania.
Thank you, and Merry Christmas to all of you.

Directors of the Lithuanian World Community 
Foundation

Vytautas Kamantas, dr. Petras Kisielius, Kazys 
Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas, Juozas laikas, dr.

Antanas Razma, Jonas Treška, j r.
/Pageidaujant, aukų lapai gaunami redakcijoje./

Dėl Lietuvių Namų pardavimo
/atkelta iš 2 psl./

mės, viešbučių kainos jau dabar pakilę dvigubai, net 
pašaliniai žmonės juokiasi iš tokio “biznio” - parduoti 
veikiantį viešbutį su visa įranga prieš pat Naujuosius 
Metus.
Ir kaina, kurią pardavėjai gavo už tokį namą 
daugumos nuomone aiškiai per maža. Kaip sako 
žmonės, turintys reikalų su pirkimu-pardavimu, 
parduodant viešbutį vidutiniškai prašoma apie 4000 
svarų už 1 kvadratinį metrą. Netgi gyvenamų namų 
kainos didesnės už gautąją.
Štai vakar dienos laikraštyje skelbiama, kad 
parduodamas 6 miegamų namas /trijuose iš jų yra 
vonia arba dušas/ toje pačioje Ealing Commonn 
apylinkėje. Kaina 920.000 svarų. Labai gaila, bet 
“patikimos firmos profesionalus namo įkainavimas” 
kelia abejonių. O gal buvo galvota, kad kuo daugiau 
agentas ima komisinių, tuo jis patikimesnis?
Vėl, niekas nevargina informuoti akcininkus ir 
Sąjungos narius, kiek iš gautos 850.000 sumos nuėjo į 
banko sąskaitą o kiek reikėjo atiduoti tarpininkams ir 
kokiems, ką galvojama daryti su gautais pinigais.
Direktoriams reikėtų nepamiršti, kad pajamų mokesčio 
suma /CGT/, kurią reikės mokėti, dar padidėjo.
Daug kas nusivylė naujosios valdybos pažadais visas 
jėgas skirti Sodybos remontui, kurie taip ir liko 
pažadais. Per tą laiką niekas nepasikeitė - liko 
varvantys stogai ir apsilupę fasadai. Matyt, norint 
parodyti, kad valdyba veikli ir dirba, nutarta pasireikšti 
kitur ir nukreipti visą energiją į taip kai kurių direktorių 
nemėgstamus Lietuvių namus. Parduoti bet kokia 
kaina.
Ką gi, kaip sakoma, laužyti lengviau negu statyti, ir 
rezultatas iškart matosi.
Dar galima būtų suprasti Lietuvių namų pardavimą jei 
būtų numatyta ir iš kart nupirkta kita nuosavybė, nes 
namų kainos Londone kyla vos ne kasdien. Taip turbūt 
kiekvienas ir elgtųsi su savo asmeniniu turtu. Bet, 
atrodo, pagrindinis tikslas buvo parduoti, atsikratyti 
Lietuvių namais į nieką neatsižvelgiant. Nėra namų - 
nėra problemų.
Bet problema liko, ir labai nemaža.
Kur susirinkti vis didėjančiai lietuviškai bendruomenei 
Londone?
Kol kas vis didesni susibūrimai vyksta Sporto ir 
Socialiniame klube, kuris jau aiškiai darosi per mažas, 
kad patenkintų visus norinčius ateiti.
Kai lapkričio 20 d. į vakaronę susirinko apie 150 
žmonių pusrūsyje esančioje baro patalpoje nebuvo nei 
kur pajudėti. Manau, ne vienam šmėštelėjo mintis, kas 
būtų jei kokia nelaimė atsitiktų: langų nėra, vienas 
pagrindinis išėjimas...
Artinasi Naujieji Metai, 2000-ieji metai. Turbūt valdybos 
pasveikins mus visus ateinančio naujo tūkstanmečio 
proga. Bet kai kuriems, kurie planavo pasitikti 
Naujuosius drauge su kitais lietuviais Lietuvių 
namuose, tie linkėjimai nuskambės kaip nereikalingi 
tušti žodžiai, jeigu ne kaip pasityčiojimas.
Ž.AIkienė
1999.12.05.

3



4 puslapis Europos Lietuvis Nr.25

Kalašnikov ir paroda Vokietijoje
Sovietskaja g-vė Ičevsko mieste (Udmurtijos 
autonominė respublika, Karnos upės baseine, į 
vakarus nuo Uralo kalnų, 42 tūkst. kv. km, 9.2 mln. 
gyventojų LE XXXII t. psl.119) skiriasi nuo kitų miesto 
gatvių švara bei gražiais namais. Tai įrodymas, kad čia 
gyvena miesto “grietinėlė”.
Ičevsko yra pramonės miestas, kuris Rusijoje žinomas 
plieno įmonėmis bei ginklų gamyba. Prieš dešimt 
metų miestas buvo “uždaras”, ypač užsieniečiams, o 
prie “Sovietskaja ulica” nr.21 namo nebuvo galima net 
prisiartinti, kadangi jame gyvena vienas žymiausių 
Rusijos piliečių - Michail Timojevič Kalašnikov. Jo buto 
durys apsaugotos skarda. 1919 m. lapkričio mėn. 10 d. 
Altajuje gimusiam Kalašnikov’ui sukako 80 metų. 
Dviejų kambarių bute gyvena jis vienas. Ant lentynų 
tvarkingai sustatytos nuotraukos, taurės, atžymėjimai. 
Tik keliose nuotraukose jis matomas Sov.Sąjungos ir 
vėliau Rusijos generolo uniformoje, laikydamas 
teroristinį AK-47 Kalašnikovo ginklą.
Atvykusį svečią, Vokietijos Mūncheno dienraščio 
bendradarbį, jis pasitiko su arbata ir skanėstais. 
Antialkoholikas, tačiau vokiečiui pasiūlė stikliuką 
degtinės. Į kiekvienąjį aplankiusio žurnalisto klausimą 
jis atsakė iš anksto paruoštais sakiniais. Paklaustas 
kokius privalomumus turi Kalašnikovo ginklas, jis 
trumpai atsakė: visi jo savininkai žino, kad ginklas, 
nukritęs į vandenį, į balą smėlį, tuoj pat tinkamas 
šaudymu; yra labai taiklus, net 800 m.- nuotolyje turi 
prakertamąją jėgą. Jo apskaičiavimu dabar pasaulyje 
randasi 100 mln. kalašnikovų pagamintų ne tik 
Rusijoje, bet ir be leidimo įvairiose kitose valstybėse. 
Kalašnikovus naudoja 50-ies valstybių kariuomenės. 
Michail Kalašnikovo tėvas buvo kazokas. Šeimoje 
buvę 19 vaikų kurių tik 8 išliko gyvi. Kalašnikovo 
ginklo išradėjas Michail, dar būdamas vaikas, buvo 
labai silpnas. Po darbo ūkyje mėgęs rašyti eilėraščius. 
1931 m. tėvams atimtas ūkis, laikant juos “kulokais”, o 
visa šeima ištremta į Sibirą. Michail buvo dvylikos 
metų. Jis nenoriai kalba apie tremtį. Tėvas mirė Sibire. 
Vyresnysis brolis ištremtas prie Baltosios jūros kanalo 
kasimo darbų. Po penkių metų brolis buvo paleistas. 
Stovėdamas prieš komisiją brolis paklausęs už ką jis 
buvo nuteistas. Už tokį klausimąjam buvo pridėta dar 
dvieji metai, kurie išaugo į keturis. Taigi brolis 
koncentracijos stovykloje praleido devynerius metus.
Klastotu atleidimo dokumentu iš Sibiro lagerio Michail 
Kalašnikov persikėlė į Kazachstaną įsidarbino 
geležinkelyje techniko pareigose. Tarnaudamas 
Raudonojoje Armijoje buvo įjungtas į šarvuočių dalinį, 
tačiau 1941 m. prie Briansko buvo sunkiai sužeistas. 
Paleistas į civilinį gyvenimą jis pradėjo be jokio 
techniško pasiruošimo ginklų konstrukcija.
Užklaustas, ar jis atsimenąs šeimos tremtį, nelojalumą 
valstybei, Kolašnikov’as atsakęs: žmonių gyvenime yra 
vienas reiškinys - tėvynė stovi aukščiau visko.
Pasirodo, kad tik po šešių metų raidos pavyko 1947 m. 
Kolašnikov’ui parengti naują ginklą. Pradėjus serijinę 
gamybą ir atsižvelgiant į karinę paslaptį, pats išradėjas 
tapo nežinomu ir "niekieno"”žmogumi. Net ir jo žmona 
nežinojo, koks vyro užsiėmimas. Keista, jis neturėjęs

K.Baronas, Vokietija 
asmens sargybinio, šešetą metų priklausė savo tikra 
pavarde Sov. Sąjungos Aukščiausiai Tarybai. 
Kolašnikov vokiečiui pasakęs: paslaptingas gyvenimas 
nebuvo lengvas. Jis apgailestaująs, išradęs tokį ginklą 
kuris žudo žmones, taip pat ir Rusijos karius. Tuo 
klausimu jis gauna daug laiškų. Bet konstruktoriai 
neklausia, kur jų ginklai nukeliaus. “Politikai turi sręsti 
šias problemas” - pareiškė Kolašnikov vokiečiui.

Vienas vokietis milijonierius nustrendė nuotraukomis 
parodyti Antrame pasauliniame kare Vokietijos 
kariuomenės padarytus žiaurumus. Po kelių metų 
surinkęs vermachto nusikaitimų įrodymus, jis tą 
kilnojamą parodą veždavo iš miesto į miestą. Dar 
šiemet paroda turėjo pasiekti JAV krantus.
Aišku, kiekviename mieste įvykdavo demonstracijos, 
susirėmimai dešiniojo sparno ir ultra kairiojo, 
komunistų simpatikų. Manding, staiga paroda buvo 
nutraukta. Lenkas istorikas Bogdan Mūšiai (vedęs 
Silezijos vokietę, gyvena Vokietijoje) radęs daug 
klastotų nuotraukų metant jose žudynių kaltę 
vokiečiams. Jo nuomone, daug klastotų nuotraukų - 
tai labai aiškūs NKVD darbai. Jis spaudai pasakė: 
“kaip gali stovėti vokiečių kariai apsirengę žiemos 
apranga prie sušaudytų civilių matant toliau žydinčius 
vaismedžius?"
Vėl — pasitraukiantieji Raudonosios Armijos daliniai 
šaudė nepatikimus lietuvius, lenkus, ukrainiečius, o 
tuoj pat atžygiavę vokiečiai, nustebinti tokiu žiaurumu, 
stovėję prie nužudytųjų. Aišku, vokiečiai nebūtų 
fotografavę save, atspausdindami spaudos 
puslapiuose. Tuo tarpu NKVD tas nuotraukas 
panaudojo savo propagandai, dar pridėdami pačių 
pakartus vyrus ir moteris. Lenkas nurodė net 
nuotraukų numerius. Ir taip nr. 203, 204 nuotraukos 
rodo, kad žydus nužudė ukrainiečiai ir SS daliniai. 
Pasirodė, kad tai NKVD aukos.
Vėl, 1944 m. frontas buvo pasiekęs Vakarus, tačiau 
žmonės ir kariai Ukrainoje žiemos apranga.
Lenkas labai teisingai sako, kad vokiečiai nebuvo 
angeliukai su sparneliais, tačiau visą kaltę mesti 
vokiečių kariams ir SS daliniams būtų klaidinga.
B. Mūšiai — ūkininko sūnus. Laimės ieškoti išvyko į 
Sileziją. Dirbo anglių kasyklose, įsijungė į komunistų 
partiją. Jis žavėjosi komunizmu, tačiau greit pastebėjo, 
jog komunizmas su tikrove nieko bendro neturi, 
įsijungė į “Soledamošč”. Karo stovio metu matė 
kruvinus susirėmimus, pabėgo į Švediją. Gavęs 
azyliaus teises, apsigyveno Vokietijoje, studijavo, 
apvainikuodamas studijas istoriko diplomu. Spaudai jis 
pasakė: “jeigu kas galvoja, kad aš esu pusiau fašistas, 
kadangi randu daug netikslumų parodoje, tegul 
patikrina mano Vokietijos socialdemokratų partijos 
sąrašą rasdami mano knygutės 060650 nr. Lenko 
nuomone, iš parodoje esamų 1433 nuotraukų prie 
vokiečių nusikaltimų reikėtų priskirti gal tik 25%.

' ' " * .................... ..... " ■— ■ ■ ■ , | , I ■ ■ ■ 1U.

Kristaus gimimo ir Naujųjų Metų proga visiems 
skaitytojams ir redakcijai linkiu daug džiaugsmo ir 
visų vilčių išsipildymo. K.Baronas 
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Nesiskaitymas su faktais ar nesugebė
jimas vaidyti
“Europos Lietuvio” Nr.23, LNB-vės centro valdybos 
buvo patalpintas straipsnis “Lietuvių namų 
pardavimas”. Šiame rašinyje LNB centro valdyba 
bando įrodynėti priežastis, dėl kurių skubotai pardavė 
Lietuvių namus 17 Freeland Rd. Londone. Parodytos 
priežastys yra ne tik sunkiai įtikinančios, bet taip pat 
prieštarauja ir tikriems faktams. Čia pasisakymo temos 
žemiau nekartosiu jų teksto, pateiksiu atsakymą pagal 
raides:
a. Viešbutis yra tik 25 - 30 min. nuo miesto centro 
Londono ribose, gerame rajone, 4 minutės nuo 
požeminio traukinio ir autobusų stoties, 25 min. nuo 
Heathrow aerouosto, visiškai arti prie arterinių kelių - 
North Circular, M3, M4, M25 ir M40. Klientūros lietuviai 
nesudarė nė 50% visų lankytojų, (žiūr. raidę b.).
b. Prieš mums perkant namą viešbutyje pastoviai 
gyveno iš DHSS klientai, ir mes nupirkome be klientų 
tuščią namą. Mes pertvarkėme viešbutį, kad tiktų 
turistams. Nuo pat viešbučio atidarymo turėjome 
rūpintis surasti savo naujus klijentus. Viešbutis buvo 
atidarytas klientams 1996 m. rugpjūčio pradžioje. 
Todėl pirmaisiais finansiniais (1996-97) metais buvo 
tepalikę tik 3 mėnesiai, per tuos mėnesius gauta 3,429 
sv. pajamų. Išlaidų buvo 13,206 sv., bet į šią sumą įėjo 
visų metų išlaidos, įskaitant remonto laikotarpį, kai 
viešbutis dar buvo uždarytas ir pajamų neturėjo, 
išlaidos susidarė už namų priežiūrą namo draudą ir 
telefoną iš viso 7,100 sv. Taigi viešbučio išlaidų 
nuostolis sudarė 2,777 svarus. Kitais finansiniais 
(1997-98) metais viešbutis davė 43,353 sv. pajamų. 
Viešbučio išlaidos buvo apyskaitose parodyta kartu su 
LNB ir DBLS įstaigos išalaidomis, iš viso 56,291 
svaras. Atėmus 8,742 sv. viešbučio namo pagerinimo 
išlaidas ir 4,200 sv. LNB/DBLS įstaigos išlaidą 
viešbučio išlaidų buvo 43,349 sv. Dar pridėjus nuomą 
už vieną penktadalį gyvenamo namo ploto užimamom 
LNB/DBLS įstaigoms 8,670 sv. už metus, kaip 
matome, viešbutis padarė 8,674 sv. pelno.
Mes turime apyskaitas iš 1996-97 ir 1997-98 viešbučio 
finansinių metų. C.valdyba rašo: - mažai naudojamas 
hotel is nešė didelį nuostolį (per tris su puse metų apie 
40,000 svarų).Tad iš kur c.valdyba surado tris ir puse 
metų ir 40,000 svarų nuostolio.
c. Pagal “Building Standards Regulations” ir Ealing 
savivaldybės reikalavimus buvo pateikti namo 
pertvarkymo planai, specifikacijos, medžiagų ir spalvų 
pavyzdžiai. Darbą pradėjus aplankė savivaldybės ir 
priešgaisrinės apsaugos inspektoriai, tikrindami, ar 
darbas atliekamas pagal planus ir šių dienų 
galiojančius įstatymus. Pagal jų reikalavimą turėjome 
pakeisti visus centrinio šildymo pečius, įdėti viena, 
viršutiniame aukšte šalto vandens tanką ir išvesti iš 
centrinio šildymo pečių metalinį kaminą, virš stogo, 
pakeisti (storesniu) dujų vamzdį, kita šalto ir karšto 
vandens sistema buvo palikta kokia buvusi. Taip pat 
pareikalavo, kad būtų jiems pateikti “Sanitary 
Drawings”. Neturėdamas, kas galėtų skubiai juos 
padaryti, paruošiau pats per trumpą laiką bet 
dirbdamas iki vėlyvos nakties. Centrinio šildymo 
sistemos pertvarkymą vykdė Taylor and Co. 
Registruota “CORGI” firma, turėjo sutartį Maskvoje 

pertvarkyti 400 lovų viešbučio sanitarinę sistemą iš 
sovietinės į vakarietišką
Todėl priekaištai Tarybos suvažiavime ir “E. L.” vieno 
“profesionalo”, kad buvo padaryta neprofesionaliai, 
tiktai rodo, kiek tas "profesionalas” mažai žino (gal iš 
viso nežino), kas buvo daroma Lietuvių namuose. 
Užbaigus darbus, iš savivaldybės ir priešgaisrinės 
apsaugos inspektoriai atėjo priimti. Nepriėmė vieno 
vamzdžio iš dušo nutekėjimo kripties - turėjo būti 
pakeistas; visas kitas darbas buvo priimtas.
Paskutinė moteris inspektorė atėjo iš “Health and 
Safety”, pradėjo nuo pat viršaus namo iki apačios, 
patikrindama kiekvieną kambarį, šalto ir karšto 
vandens nuleidimo kranus ir juose dušų veikimą 
higieną maisto atsargas sandelyje ir šaldytuve, viską 
užrašydama savo knygoje - jos toks tarnybinis 
pareigingumas kėlė manyje baimės jausmą.
Užbaigus tikrinimą naudodamasi savo užrašų knyga, 

užpildė 3 kopijų blanką vieną paduodama man 
pasakė, kad nerado nieko, kas prieštarautų “Health 
and Safety” dabartinėms taisyklėms. Dar paklausė, ar 
viešbučio vedėjai ir virtuvės darbuotojai yra susipažinę 
su “Health and Safety” taisyklėmis, aš atsakiau, kad 
einu pats vedėjo pareigas ir esu išklausęs seminarus 
dirbdamas L.T. Architektų departamente ir John Brown 
Engineering Co., o mano žmona, kuri tuo laiku padėjo 
man virtuvėje, yra išklausius seminarus J.Sainsbury, 
kuri ten dirba. Jūsų paaiškinimą priimu — pasakė ji. 
Išeidama ji pasakė, kad inspekcija bus kartojama 
kiekvienais metais.
Taigi man einant viešbučio vedėjo ir Lietuvių namų 
direktoriaus pareigas, visa aptvarkymo sistema veikė 
gerai. Turėjau problemą tik su virtuvės virykle, kuri 
nuolat užgesdavo arba įkaitus sukeldavo ugnies 
alarmą. Norėčiau paklausti, ar tie jų paminėti 
prasižengimai buvo padaryti dėl naujos valdybos 
nesugebėjimo valdyti, ar stengiantis pateisinti namo 
pardavimą?
d. Kaimynams ne tik Londone, bet visoje Britanijoje 
įstatymais yra suteikta galimybė pareikšti protestą 
jeigu kas keičiama ar naujas pastatas kaimynui 
nepriimtinas.
e. Kai dėl namo naudojimo viešbučiu, tai “Covenant” 
jam jau nebegalioja, nes jam jau pritaikytas įsisenėjimo 
įstatymas, ir Planavimo Departamentas uždeda 
rezoliuciją kad viešbučio naudojimo ateityje negalima 
keisti, turi palikti viešbučiu. Tas klausimas buvo 
išspręstas ir mums teismu negrėsė. Buvo palikusi tik 
lifto “motor room” sutrumpinimo problema.
f. Kaip spauda rašo, namų kainos kyla šuoliais, kai 
kuriose Londono vietose per mėnesį pakyla iki 25%. 
Čia ir iškyla klausimas, kas vertė c. valdybą skubėti 
parduoti šiomis nepalankiomis pardavėjui sąlygomis? 
Ir neatsiklausus LNB akcininkų ir DBLS-gos narių?
Ir svarbiausia prieš parduodant neištyrus sąlygų ką 
pardavęs už tuos pinigus galėsi nupirkti. Dėl tokio 
slapto namo pardavimo c. valdyba mūsų Britanijos 
išeivijoje kilo pasipiktinimas. Tai rodo, kad c. valdyba 
jau po metinio suvažiavimo “hermetiškai” užsidarė nuo 
mūsų lietuviškos bendruomenės, net nepaskelbė 
c.valdybos narių pareigybių. Todėl mūsų visuomenėje 
nerimą kelia jų toks sugebėjimas toliau vadovauti LNB 
ir Sąjungai.

K.Tamošiūnas
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bradfordas
Po beveik pusmečo pertraukos, Bradford© ir apylinkių 
lietuviai š.m. gruodžio mėn. 5 d. StPatrick’o 
bažnyčioje susirinko išklausyti lietuviškų pamaldų. 
Kan.V.Kamatis, po klubo operacijos sveikatai 
pagerėjus, buvo atvežtas į Bradfordą geradario 
mančesteriškio Vinco Bylos. Š v. Mišios buvo 
aukojamos už neseniai mirusio Algio Gerdžiūno vėlę. 
Pamaldose dalyvavo visa Gerdžiūnų šeima ir apie 
pusšimtis žmonių, jų tarpe keli iš Mančesterio. 
Vargonavo Julie Horwill.
Tuojau pat po pamaldų, kanauninkas aplankė 
pensionatuose gyvenančius senyvo amžiaus 
tautiečius, kurie jau nepajėgia ateiti į bažnyčią ir 
aprūpino šventa komunija.
Po to “Vyties” klube jam buvo surengti pietus. Kas 
norėjo juose dalyvauti, turėjo sumokėti po £4.00 
asmeniui. Norinčių buvo 38. Pietų organizavimu ir 
paruošimu rūpinosi Roma Vaicekauskaitė. Vėliau 
pagalbos buvo sulaukta ir iš kai kurių klubo moterų. 
Pietūs susidėjo iš trijų patiekalų su vynu ir kava.
“Vyties" klubo pirmininkė R.Vaicekauskaitė padėkojo 
kan.V.Kamaičiui už atvykimą ir suteiktus dvasinius 
sustiprinimus. Prašė ir ateityje mūsų nepamiršti. 
Perdavė klubo valdybos ir narių sveikinimus ir įteikė 
švenčių piniginę dovaną.
Irena Gerdžiūnienė, dėkodama kanauninkui ir visiems 
dalyvavusiems užprašytose pamaldose už mylimo vyro 
vėlę, be abejo, buvo apimta susijaudinimo, sakydama, 
kad jai labai sunku yra apsiprasti gyvenime viena, be 
Algio.

’ Mes visi nuoširdžiai užjaučiame.
Artimiausių žmonių netekus - skaudus išgyvenimas. 
Bet taip jau yra lemta - gyvieji turi gyventi ir stengtis 
kaip nors įveikti sunkumus ir niekuomet neprarasti 
vilties.

K.Kaktavičius
Skautų kampelis
Prieškalėdinė Skautų Sueiga
Londono Socialinio klubo patalpose gruodžio 4d. 
susirinko būrys skautų ir skaučių praleisti šaltą 
šeštadienio popietį skautiškais darbais, žaidimais ir 
pan.
Sueigą padėjo suorganizuoti Gel. Vilko draugovės tėvų 
komitetas, kuris subūrė visus į Victoria Park Road 
patalpas. Sportą visiems 18 dalyvavusiųjų 
suorganizavo tėveliai, kol skautų tėvų komitetas su 
skautininkais nutarė, kaip geriausiu ir pigiausiu būdu 
įsigyti skautiškas uniformas. Tam reikalui prižadėjo 
padėti kun. Petras Tverijonas.
Po Victoria Parke įvykusių rungtynių, užkabusiems 
jauniesiems skautams buvo pravestas pokalbis apie 
skautų ideologiją o po to visiem buvo išdalintos 
skautiškos knygelės. Gero darbelio valandėlei sesė 
skautininke parūpino medžiagos patiems padaryti 
kalėdinių sveikinimų korteles savo seneliams ar 
draugams Lietuvoje. Matėsi daug dailiai paruoštų 
sveikinimų.
Mėgiamiausia sueigos dalis, tai laužas. Vyko 
dainavimas, inscenizacijos, šūkiai, prie kurių prisidėjo 
ir jauni ir vyresni. Sesė Vlada, draugovės komendan- 

tė, prižiūrėjo sueigos tvarką. Į pagalbą jai atėjo broliai 
Adrian ir Skotas. Kaip įprasta skautiškuose 
subūrimuose, popietis pasibaigė visiems stovint ratu ir 
sugiedant Lietuva Brangi ir Ateina Naktis.
Sueigos rengėjai dėkoja Londono Sporto ir Socialiniam 
klubui už malonų leidimą pasinaudoti patalpomis.
Sekanti sueiga bus 2000 m. sausio mėnesyje šv. 
Kazimiero bažnyčios patalpose, kada įvyks Europos 
Rajono vado pareigų perdavimas ir diskusijos apie 
rengiamą Kaziuko mugę kovo mėnesyje.
Pastaruoju laiku atkeliavo LSS Europos Rajono 
skautams 200 dolerių atsiųstų ‘Vydūno’ Fondo 
iždininko v.s. fil. L. Ramanausko. ‘Vydūno’ Fondas 
JAV-ose buvo įsteigtas prel. ps. J. Prunskio, skatinimui 
lietuviško skautavimo už tėvynės ribų. LSS Europos 
Rajono vadija, sesės ir broliai nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams už tokią gausią paramą.

LSS Europos Rajono Vadija

Šv. Kalėdų ir Jubiliejinių metų
7 proga

Didž.Britanijos ir Lietuvos skautai 
sveikina visus tėvelius, ilgamečius geradarius 

rėmėjus,
“Budėkime” skaitytojus ir jo rėmėjus, 

ir nepailstančius mūsų vadovus.
Tęskime šį darbą toliau vieningai ir 

ateinančiame tūkstantmetyje
Broliai ir sesės

=

Britanijos Lietuvių Balso Nr.2.
Artėjančių švenčių tema rašo H.Vaineikis. Su 
šventėmis susijusios medžiagos yra ir daugiau. Dėl 
DBLS ir LNB naujosios centro valdybos veiklos ir dėl 
jos parduotų namų pasisako K.Tamošiūnas, buvęs 
direktorius V.Gedmintas, V.Motuzą ir kiti. Daug žinių 
apie lietuvius pasaulyje ir Britanijoj. Spausdinamas 
vienintelis karaliaus Mindaugo laiškas ir įdomių Jono 
Lekešiaus atsiminimų pluoštas apie jo pokalbius su 
Lietuva eteryje ir kaip KGB persekiojo radijo mėgėjus 
Lietuvoje, o taip pat neatsiliko ir kai kurie lietuviai 
Anglijoje.
Skaitytojai ras pasakojimą kaip katedroje ir 
bažnyčiose, žvakių šviesoje, valai gieda lietuviškai 
pagoniškas maldas: “Nekirsk mano namą nekirsk 
mano javų tu, gyvate, gyvatėno, tu... tu gyvate, 
gyvatėno, ak...” ir 1.1.
Daug kitų žinių. Atsiprašome, kad ne viską galėjome 
sutalpinti, nors leidinys šįkart yra 12-kos puslapių, 
kas liko, bus Nr.3, o ten bus ir apie DBLS - LNB ir 
bus klausiama, kas tas bloody clever boy su LNB 
akcijų maišu? Ir daug, daug kitų dalykų. Prašome 
rašyti, skaityti, ypač prašome rašyti naujuosius 
lietuvius. Ačiū už dėmesį.
Geriausi linkėjimai “Europos Lietuviui”.
“B.L. Baiso” redakcijos vardu red.K.Tamošiūnas

,, (pasirašė) KTamošiūnas
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Kronika

LNB direktorių valdyba:
Pirmininkas - A.BIinstrub 
Sekretorius - J.Podvoiskis 
Iždininkė - V. Juraitė-VVatson 
Direktoriai: V.Gasperienė, 
P.Markevičius, J.Alkis♦ * «
DBLS centro valdyba:
Pirmininkė - V.Gasperienė 
Sekretorius - J.Podvoiskis 
Iždininkas - P. Markevičius 
Nariai: J.Alkis, A.BIinstrub, 
V. Juraitė-VVatson.

DERBY
Po ilgesnės ligos š.m. lapkričio 

mėn. 19 d. mirė, 85 metus eidama, 
a.a. Roza Valantinienė

Velionė buvo gimusi 1915 m. 
gegužės mėn. 25 d. Buvo ilgametė 
skyriaus narė.

Palaidota š.m. lapkričio mėn.
31 d. savo vyro a.a. Edvardo 
Valantino kape. Į paskutinę poilsio 
vietą palydėti atsilankė gana gau
sus vietos tautiečių būrelis bei ki
tataučiai.

Skyriaus vardu buvo padėtas 
gražus vainikas.

Po laidotuvių buvo surengta 
arbatėlė.

MANČESTERIS
Klubo narių susirinkimas

Sausio 8 d., 4 vai. p.p MiSoc. 
klubo valdyba šaukia metinį narių 
susirinkimą. Valdyba ir Revizijos 
kom. padarys pranešimus. Bus 
renkama nauja valdyba ir nag
rinėjami klubo reikalai ir jo ateitis.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Kvorumui /ketvirčiui/ nesusi
rinkus minėtą valandą susirinki
mas bus atidėtas vieną valandą o 
po to pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba 
***»*»»*♦»♦*»«***♦♦**♦****■»«
Atšvęsta Gimimo diena

Lapkričio 20 d. Mančesterio lie
tuvių klube įvyko šaunus Vlado 
Bernatavičiaus gimimo dienos 
balius. Nors jo gimimo diena buvo 
įvykusi anksčiau, Vladas nenorėjo 
prarasti progos pabaliavoti.

Jo žmona Bradamanta stalus 
apdėjo įvairiausiais skaniais val
giais ir labai greitai prie jų atsirado 
stipresnio linksmumui pagerinti.

Bernatavičius buvo ilgametis 
lietuvių klubo ir visuomenės 
veikėjas. Yra buvęs jo pirmininku, 
o dabar yra klubo patikėtinis ir vie
nintelio Anglijoje "ramovėnų" sky
riaus pirmininkas.

Balius, kuriame dalyvavo dau
giau nei 20 svečių, apie puse jų 
lietuvių, praėjo labai linksmai ir 
smagiai.

Klubo vicepirmininkas H.Vai- 
neikis, įterpdamas porą anekdotų, 
angliškai pasakė trumpą kalbą 
palinkėdamas Vladui laimės ir 
geros svaikatos ateičiai. Jo gimimo 
diena, nors ir pavėluotai, buvo 
tikrai labai šauniai atšvęsta.

H.Vaineikis 
LONDONAS
B. Britanijos naujųjų lietuviu ateivių 
ir Lietuvos Respublikos ambasa
dos susitikimas

Londono lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebono kun. Petro 
Tverijono tarpininkavimo dėka, 
lapkričio mėn. 28 d., tuojau po 11 
valandos pamaldų, parapijos cent
re įvyko naujųjų ateivių ir čia 
politinio prieglobsčio prašančiųjų, 
susitikimas su L. R. ambasados 
darbuotojais: Ričardu Degučiu - 
pirmuoju ministeriu ir patarėju, ir 
Giedriu Mickūnų - generaliniu 
konsulu.

Susitikimą pradėjo kun.Petras 
Tverijonas, kviesdamas abi puses 
gerai nuoširdžiai išsikalbėti visais 
reikalais, kokie jie bebūtų.

Dialogas vyko apie pusantros 
valandos žodiniais bei raštiškais 
klausimais, kurie buvo įdomūs, o 
kiti komplikuoti. Visas dialogas 
buvo gana džentelmeniškas, ku
riame dalyvavo 117 asmenų.

Šis dialogas Londone buvo 
istorinis.

Man būnant DBLS atstovu prie 
"British Refugee Council", daly
vaujant jų posėdžiuose, niekuomet 
neteko nugirsti, kad kitų valstybių 
politinio prieglobsčio prašantieji 
susitiktų su savo valstybės amba
sadų darbuotojais, nes ‘British 
Refugee Council", tarp daug įvairių 
kitų tiksią turi tikslą padėti politinio 
prieglobsčio prašantiesiems.

S. Kasparas

Lietuvos dailininkai - individualistai
Lapkričio mėn. 16 dieną va

kare, Lietuvos Respublikos amba
sadoje prasidėjo Lietuvos
dailininkų - individualistų paroda.

LR. ambasados vadovybė
sukvietė britų visuomenės ir kitų 

tautybių žmones susitikti su 
dailininkais, apžiūrėti jų meno 
paveisklus ir nusipirkti.

Susitikimą ir parodą atidarė 
ambasadorius J. E. Justas 
V. Paleckis, savo trumpoje kalboje 
paaiškindamas, kaip ir kodėl čia ta 
paroda vyksta, kviesdamas visus 
susipažinti su dalyvaujančiais 
menininkais.

Dailininkų vardu lietuviškai 
kalbėjo Aloyzas Stasiulevičius, 
vertimą į anglų kalbą darė Ričar
das Ručkus.

Šie dailininkai savo kūrinių 
parodas jau yra turėję Ukrainoje, 
Turkijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir 
Lenkijoje.

Jų paveikslais yra pasipuošę: 
Karališkoji meno akademija Lon
done, Modernaus meno muziejus 
Kčlne, Tretjakovo galerija 
Maskvoje.

Ne visi šioje parodoje išstatytų 
paveikslų dailininkai dalėjo daly
vauti šioje Londono parodoje.

Išstatyti paveikslai buvo:
Svajūno Armono, Ričardo 

Bartkevičiaus, Rimo Zigmo 
Bičiūno, Jono Čeponio, Jono Dali- 
nausko, Andriaus Giedrimo , Gin
taro P. Janonio, Algimanto 
Jusionio. Romualdo Lankausko, 
Raimondo Savicko, Aloyzo Stasiu
levičiaus, Leonardo Tuleikio, Gin
tarės Uogintaitės ir Aleksandro 
Vozbino.

Malonus šių dailininkų meno 
parodos atidarymas prabėgo lyg 
kelios minutės.

Šią parodą sponsoravo Eli 
Lilly, Šveicarija, DFDS Transpor
tas, Lietuvos Respublikos amba
sada Junginėje Karalystėje, 
Raimundas Alekna. L. R. sveikatos 
ministras.

Knitos upelis 
«<t*O»»«W**t**t«*t«t»<****»***l**<*«*

Londono Sporto ir Socialinio klubo 
kalėdmetis

Klubas bus uždarytas Kūčių dieną 
ir Kalėdų pirmą dieną.
Atidarąs - gruodžio mėn. 26 ir 27 
dienomis.
Naujųjų Metų išvakarėse, gruodžio 
31 d. ir Naujųjų Metų, sausio 1 d., 
uždarytas.
Sekmadienį, sausio 2 d. ir sausio 3 
d. atidarytas nuo 12 iki 18 vai.
Šv. Kazimiero svetainė Kalėdų 
šventėse
Svetainė bus atdara gruodžio 26 d. 
ir sausio 2 d. normaliai, kaip 
kiekviena sekmadienį.
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Britų — Lietuvių Vaikų Fondas
Nupirktas kvėpavimo aparatas Respub
likinei Vilniaus ligoninei ir persiustas 
Lietuvos Avialinijų lėktuvu.
Į šį projektas įsijungė Deame Baltic 
Christina Aid, Yorkshire.
Prie pirkimo kainos jie pridėjo 4,000 sv. 
(vieno geradario anglo auka, kuris nori 
likti anoniminis).
Vaikų Fondas pridėjo iki reikiamos su
mos • 4,500 sv.
Dėkojame Lietuvos Respublikos amba
sadai Londone už jų pagalbą šiame rei
kale.
Aukos:
R.Karalius, Lofthouse 100 sv.
D.Furmonavičius, Nottingham 50 sv.
PGimy s, High Wycombe 20 sv.
L.Ašmega, Shefield 10 sv.
Nuoširdžiai dėkojame.
Visiems aukotojams linkime Linksmų 
šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Fondo sekretorė

£219.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

BOLTONAS
Skyriaus veikla
Lapkričio 27 d., ukrainiečių klube bol- 
toniškiai vėl buvo susirinkę aptarti savo 
einamųjų reikalų.

Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis 
padarė trumpą pranešimą apie Lietuvių 
namų Londone pardavimą ir lietuvių 
klubo Mančesteryje veiklą.

Ilgesnės diskusijos įvyko dėl atei
nančių švenčių. Per paskutinius kelis 
metus Boltono lietuviai, pasisamdę savo 
transportą, visi kartu sutikdavo Naujus 
Metus Mančesterio lietuvių klube.

Faktinai, per praėjusių Naujųjų Metų 
sutikimą lietuvių klube, boltoniškiai ten 
ir tebuvo vieninteliai lietuviai. Dėl šių 
metų astronominių Naujų Metų kainų 
buvo nutarta nevažiuoti, bet ateinančius 
Naujuosius Metus sutikti Boltone.

Boltono skyriaus susirinkimuose 
normaliai dalyvauja visi jo nariai. Šį kar
tą, tačiau, visi pasigedo skyriaus kasi
ninko H. Šiliaus, kuris šiuo metu guli 
ligoninėje. Boltoniškiai linki jam kuo 
greičiausiai pasveikti ir grįžti namo.
Vakaras, kaip visada, praėjo labai links
moje ir draugiškoje nuotaikoje.

H.Vaineikis

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. angliškai.
11.00 vai. lietuviškai
16.00 vai. Jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadienia 
19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, \

Autobusai eina iš skirtingų Lon
dono dalių ir yra patogiausi, ne 
beveik visi eina kelių minučių 
ėjimo distancija nuo šventovės. 
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line. 
Kalėdinio laikotarpio pamaldų 
tvarka šv. Kazimiero bažnyčioje
Gruodžio 19 d. Advento re
kolekcijos, kurias ves Vašing
tone studijuojantys lietuviai 
kunigai
Kūčios, gruodžio 24 d., 22 vai 
Bernelių šv.Mišios.
Kalėdos, gruodžio 25 d. 
šv. Mišios 9 vai. angliškai, 
11 vai. lietuviškai.
Naujieji Metai, sausio 1 d.
šv. Mišios 11 vai.

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice 
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
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
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat.night or 3 nights£279.00 incld. tax
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00
Manchester/Glasgow via Copenhagen
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.

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Trave! Services Ltd., Little Acres, The Causeway, Hitcham, 

Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgton 
Nottingham NG2 6AH, 
tel 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.

Derbyje kiekvieno mėnesio 
trečią, šeštadienį 14 vai. Bridge- 
Gate.

Mančesteryje gruodžio 26 d., 
12,30 vai.

Bradforde sausio 2 d., 12,30 '
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