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Naujai atvykusieji”: žengiant pirmyn į “Trust” - projektas diskusijoms44

Dabartinės Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
centro valdybos pagrindimai tikslai yra apjungti mūsų 
susiskaldžiusią bendruomenę, gerinti ir plėsti Sąjungos 
veiklą ir stengtis apsaugoti jos turtą. To siekiant reikia ją 
perorganizuoti taip, kad dauguma šio krašto lietuvių būtų 
patenkinti priklausą tokiai organizacijai.

Tą padaryti yra du būdai. Pirmas - įsteigti “Trust” 
(šį žodį paliekame anglų kalboje, nes jam tikro vertimo 
lietuvių kalboje nėra), kuris apsaugotų ir tvarkytų Sąjun
gos turtą, antras - sutarti ką reikėtų daryti su naujai at
vykusiais lietuviais, kurie čia apsigyvens nuolatiniai ir 
gal panorės įstoti į Sąjungą nariais.
“Trust” įsteigimas
Pirmiausiai iškyla klausimas kaip geriausiai apsaugoti 
Sąjungos turtą, apie ką jau daugelio buvo galvojama ilgą 
laiką. Maždaug prieš dvidešimt metų žmonės pradėjo 
rūpintis, kas bus, kai mūsų bendruomenė Britanijoje taip 
asimiliuosis, kad Sąjungai pasidarys sunku ar neįma
noma efektyviai veikti, ir tuo būdu iškiltų mūsų turto 
ateities klausimas. Jau tada buvo galvojama įsteigti 
“Trust”, bet ta mintis buvo atmesta.

Pagrindinai “Trust” reikėtų suprasti, kaip “turto 
ateities apsauga, patikėta asmenims - patikėtiniams 
(“trustees”) ne jų naudai, bet grupės žmonių ar ben
druomenės ar kokiam specialiam tikslui.” Šių žmonių 
mandatas yra nustatytas valstybės įstatymuose (Deeds 
creating the Trust). Sąjungos atveju, turtas laikomas 
patikėtinių žinioje būtų daugumas Lietuvių Namų ben
drovės akcijų. Sodyba ir kontrolė pinigų, gautų pardavus 
17 Freeland Road, Ealing viešbutį, ir 1&2 Ladbrooke 
Gardens buvusį Lietuvių namą. Vėliau, norintieji 
asmenys galėtų remti “Trust” aukomis ar nuosavybe.

Nauji atvykėliai
Sekančiai, turime pažiūrėti į naujai atvykstančiųjų iš 
Lietuvos klausimą. Vienas iš kelių klausimų, kuriam 
beveik vienbalsiai visi pritarė praėjusių metų Metinio 
Suvažiavimo metu, tai reikalavimas, kad Centro valdyba 
iš naujo peržiūrėtų Sąjungos įstatus, kas liečia naujai 
atvykstančiuosius. Daug Sąjungos narių žiūri į šiuos 
naujai atvykstančiuosius kaip pageidautiną “naujo 
kraujo” (liejimą, kurie įvestų mūsų bendruomenę į 
naująjį tūkstantmetį. Kiti, žiūrintį įtariamai į visus naujus 
dalykus, šiais žmonėmis nepasitiki. Kai kurie, 
prisimindami Sodyboje įvykusius nemalonumus, 
padarytus asmenų iš naujųjų ateivių, galvoja, kad mums 
būtų geriau be kai kurių jų. Dar kiti galvoja, kad Lietuva 
negali prarasti tokios didelės dalies geros darbo jėgos. 
Kokia turėtų būti Sąjungos nuomonė? Nėra jokios 
abejonės, kad planingas įjungimas naujai atvykusiųjų į 

mūsų bendruomenę atneštų ir mums, ir naujai 
atvykusiems lietuviams daug naudos. Vienas būdas kaip 
įvykdyti šį procesą būtų, juos priimti į Sąjungą pilnais 
nariais. Bet problema yra, kad tų naujųjų ateivių yra 
daug daugiau nei mūsų “Britanijos lietuvių”. Ar tuo 
atveju negrėstų pavojus, kad tie “naujieji” galėtų perimti 
Sąjungą ir jos turtą savo naudai? Be to, labai abejotina ar 
jų dauguma, pagal dabartinius mūsų įstatus, gali būti 
Sąjungos nariais. Vieno žymaus advokato (QC) 
nuomone daugumas jų negalėtų. Gal tada mes turime 
pakeisti Sąjungos įstatus ir įsteigti naują nepilno nario 
kategoriją (associate member), kad galėtume išspręsti šią 
problemą? Priklausantieji šiai kategorijai būtų skaitomi 
kaip pilni nariai, tik be balsavimo teisės.

Pirmiausiai pažvelkime į tą “associate member” 
kategoriją. Ką ja atsiektume? Ji gali būti suprasta, kaip 
antros klasės narystė ir gali atrodyti kaip įžeidimas. Be 
to, reikėtų pakeisti įstatus (kas nėra lengva padaryti) dėl 
labai mažai naudos. Jeigu tikrai norime pritraukti 
naujuosius ateivius į Sąjungą, turime juos priimti pilno 
nario statusu. Kaip tai padaryti ir kartu nuraminti 
baiminguosius, kad mūsų turtui negresia pavojus?

Šis klausimas mus vėl atveda į šio straipsnio 
pradžią - įsteigti “Trust” turto protekcijai ir valdymui. 
Tam jau pirmi žingsniai yra padaryti. “Trust” įsteigimui 
jau yra sudarytas “Konstitucinis komitetas”, kuris 
susideda iš Tarybos pirmininko Vincent O’Brien. DBLS 
direktorės Virginijos Juras ir Kastyčio Baublio, kuris , 
kaip vyresnis advokatas dirba Vyriausybės Juridiniame 
departamente. Šio komiteto uždavinys yra nustaty ti tokio 
“Trust” paskirtį, kaip pvz. kultūrinę, auklėjimo ir kt., 
bandyti gauti labdarybės statusą ir apsvarstyti kokie 
pakeitimai būtų reikalingi DBLS įstatuose. Atliekant šį 
darbą, komitetas atsižvelgs į visas DBLS narių 
nuomones, kurias prašo ir kviečia siųsti: “Constitutional 
Committee”, Sodybos adresu arba rašyti į Europos 
Lietuvį ar LYNES. Komitetas norėtų gauti kuo daugiau 
narių nuomonių iki š.m. kovo 1 dienos.

Jeigu ši “Trust” steigimo mintis būtų priimtina, 
projektas bus pristatytas Metiniam Suvažiavime narių 
patvirtinimui. Šis “Trust” būtų griežtai kontroliuojamas 
ir reikalaujamas pristatyti savo darbo raportą Charities 
Commission. Šiuo būdų Sąjunga atsiektų savo tikslą 
apsaugoti turtą ir remti bendruomenės reikalus.

Vincent O’Brien, Virginia Juras, Kastytis Baublys
DBLS Constitutional Committee
*Dė/ aiškumo, reikia suprasti, kad aukščiau išvardinti 
Contitutional Committee nariai nėra šio Trust 
patikėtiniai, tik dirba jo projekto paruošimo darbą.
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Europos Lietuvis Nr.2

Kazys Baronas
Gana plačiai vokiečių spauda nagrinėjo latvio Konrato 
Kajelš ištrėmimą iš Anglijos. Jis kaltinamas 
bendradarbiavimu su nacine Vokietija bei tautžudyste. 
Tačiau beveik po 60-ies metų labai sunku įrodyti jo 
nusikaltimą, tad ir Anglija, kaip ir JAV, šią problemą 
nutarė “eksportuoti” į Australiją, kadangi dar prieš 
keletą metų latvio tardymai baigėsi be pasekmių. Net 
jo gimtinėje, Latvijoje, vyriausybė nekreipia dėmesio 
į Baltijos valstybėje gyvenančius karo nusikaltėlius, 
net dengdama juos. Buvę Latvijos SS dalinių kariai 
demonstruoja Rygoje, gaudami pensijas iš Vokietijos 
iždo.
Atskiruose straipsniuose spauda plačiai aprašo jo 
nusikaltimus, užmetant K.Kalėjš 30 tūkstančių 
žmonių žudynes. Jis priklausęs garsiai “Arajs 
komandai”. Amerikiečių nuomone, šis dalinys 
priklausė prie žiauriausiųjų nacistinės Vokietijos 
laikotarpyje. Viršininko pareigas ėjęs Viktors Arajs 
1979 m. Hamburge nuteistas kalėjimo bausme iki 
gyvos galvos. K.Kalejš, ėjęs pavaduotojo pareigas, 
Anglijoje laikėsi labai “šaltai”, visiškai nesijaudino 
trėmimu į Australiją, nes netrukus turėjo baigtis jo 
turistinė viza. Be to, Australijoje jau senokai paleista 
komisija, nagrinėjusi nacių bendradarbių 
nusikaltimus.
Dabar Wiesenthalio centras apkaltino Švediją, kurioje 
tariamai dar gyvena 20 Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
karo nusikaltėlių. Gal tai likučiai karių, pabėgusių 
1945 metais į Skandinavijos valstybę. Daugumą 
baltiečių Švedų vyriausybė dar tais pačiais metais 
išdavė Sovietų Sąjungai.
*****************************
Liūdniausia naujiena lenkams 2000-aisiais metais 
buvę pranešimai spaudoje, kad mažėja Lenkijos 
gyventojų skaičiai. “Rzeczpospolita” rašė, jog 
praėjusiais metais gimė 382 tūkst. kūdikių, o mirė 383 
tūkst. gyventojų. Svajonė pasiekti 40 mln. gyventojų 
skaičių, atrodo ir liko svajone, nes šiandieninė Lenkija 
skaito 38.5 mln. gyventojų.
Pavojų išnykti lenkų tautai skelbia ne tik Katalikų 
Bendrija (komunistiniu laikotarpiu bažnyčią lankė 90 
proc. lenkų, šiandieną - tik 30 proc.), bet taip pat ir 
politikai. Statistika parodė, kad kiekviena lenkė 
pagimdo 1.4 kūdikių, tuo tarpu dar tik prieš dešimt 
metų vidurkis buvo 2.2 kūdikiai.
Kodėl?
Sociologai nurodo, jog įvedus Lenkijoje laisvą rinką, 
moterys pradėjo lankyti įvairias profesines mokyklas, 
kursus, užimdamos įstaigose vadovaujamas vietas, 
galvodamos apie karjerą Šeimos kuriamos žymiai 
vėliau, vaistinėse laisvai parduodamos apsisaugojimo 
priemonės.
Apskaičuojama, kad po 25 metų pensininkai persvers 
dirbančiuosius. Atrodo, kad Katalikų Bažnyčios bei 
Vyriausybės dedamos pastangos yra tik Sizifo darbas. 

Kilmingųjų rusų mokykla įsteigta Maskvoje. Joje 
mokosi 30 vaikų. Klasės papuoštos caro Nikolajaus 
II-jo paveikslais bei ikonom. Visas pastatas yra 
“Kilmingųjų rusų draugijos” nuosavybė. Mokykloje 
dėstoma ta pati programa kaip ir visoje Rusijoje, tik 
pridedant tikybą, elgesį ir choreografiją. Kodėl? 
“Rusijos ateičiai”, - atsako mokyklos vedėja. “Norime 
mažinti narkonamų skaičių Rusijoje”.
“Pamokos pradedamos malda prie ikonų. Šalia 
tikybos labai svarbi yra elgesio pamoka. Juk vaikai 
turi žinoti, kaip elgtis prie stalo, kaip valgyti bananą 
prie stalo, kaip laikyti šakutę ir peilį ir 1.1. Taip pat 
mokiniai mokomi “manierų” (kalbos, elgesio), 
paprasčiausių taisyklių, kaip atsakyti pvz. telefoną, 
kaip užsilaikyti svečių priėmimo metu”, - sako 1993 
metais įsteigtos mokyklos vedėja.
Mokykloje jaučiamas stiprus konservatizmas. Istorijos 
vadovėliai praeito šimtmečio, nes dabartiniai esą 
melagingi. Puškino ir caro laikų yra labai svarbūs 
visuomeniniam mokslui.
Prie išėjimo durų vaikų laukianti tėvai AFP agentūros 
atstovei taip atsakė: “Mūsų noras yra užauginti 
dvasinį elitą, tai kilmingosios Rusijos giminės 
pareiga.”
Klasikinė mokykla yra valstybės pripažinta, bet jokios 
finansinės paramos negauna. Ieškoma paramos 
užsienyje. “Kodėl užsienyje”, - klausia 
korespondentė. “Rusijos pinigai labai dažnai yra 
nemorališki”.
Laikinai einąs Rusijos prezidento pareigas Vladimiras 
Putinas yra buvęs labai aukštas KGB pareigūnas 
Drezdene ir Leipcige. Be jokio akcento jis labai gerai 
kalba vokiškai. Jo du vaikai lanko prie Vokietijos 
ambasados Maskvoje įsteigtą vokišką mokyklą

Laiškas
Pastaba
Aš skaitau Europos Lietuvį nuo 1948 metų. Per visus 
šiuos metus toks blogas nebuvo kaip dabar. Jame 
labai mažai žinių bendrai iš Lietuvos. O jei ką rašo, tai 
labai švelnioje formoje, dauguma netiesa. Nei vieno 
žodžio apie dialogą kas buvo Londone lapkričio 28 
dieną su Lietuvos pasiuntinybe. Kalbėjo pusantros 
valandos su 117 naujų ateivių.
Aš žinau, kad šitokia dialogija yra didžiausioj 
paslapty, o tik rašys viską švelnioje formoje, tiesos 
nei vieno žodžio.
Blogiausia yra su Europos Lietuviu, kad jis yra 
nedemokratiškas. Jie rašo ką tik nori ir kas jiems 
patinka ir visai nekreipia dėmesio į Europos Lietuvio 
skaitytojus.
Gerai Lietuvių namus pardavė, dabar reikia parduot ir 
sodybą o visus pinigus atiduoti Lietuvai.

Antanas Mažeika
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Žengiant per šimtmečio slenkstį
Besibaigiantis šimtmetis Lietuvai buvo laimingas 
galutiniu balansu, o kartu baisus karų, masinių 
žudynių, tremčių patirtimi.
XXa. pradžioje Lietuva buvo Rusijos imperijos karinė 
tvirtovė ir provincinis užkampis, kuriam tik ką buvo 
grąžinta teisė j lietuvišką spaudą.
Šiame šimtmetyje Lietuvos valstybė du kartus prisikėlė 
iš istorinės nebūties kapo. Tai įstabiausias proveržis 
tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje.
Tačiau du trečdaliai šio šimtmečio praėjo po okupantų 
padu. Tauta atkakliai, ilgai ir desperatiškai priešinosi. 
Tai buvo didžiausias tautos moralinis išbandymas 
tamsos ir nevilties laike, kuris užgulė Rytų Europą po 
Molotovo-Ribbentropo ir Jaltos susitarimų.
Pirmasis Lietuvos dvidešimtmetis spėjo išugdyti 
visuomenę, kuriai tautinė valstybė buvo esminė 
egzistencijos sąlyga. Prasidėjus okupacijai daugybė 
žmonių gyveno tautinės valstybės atkūrimo viltimis ir 
pastangomis. 1941 m. birželio 23d. sukilėliai bėgančią 
iš Lietuvos sovietinę valdžią (Sniečkų, Gedvilą) palydi 
šūviais ties Utena ir Zarasais. Daugybė gimnazijų 
klasių išeina savanoriais į gen. Plechavičiaus Rinktinę, 
o vėliaus į partizanų būrius. “Vyrai, kas bus, jei nieko 
nebus? - kalbėjo partizanai. - Mirsim už idėją”. Tokia 
buvo nepriklausomybės metų išugdytos kartos 
nuostata. Pasipriešinimo galia ir ištverme Lietuva buvo 
maištingiausią sovietinės imperijos teritorija. Tai 
skaudus pasididžiavimas, nes buvo sunaikinta pati 
brandžiausia nepriklausomybės augintinių - 1919-192? 
metų gimimo vyrų karta, ir Lietuvos žmonių kaulais 
nusėtos Sibiro platybės iki pat Ledjūrio. Okupuotam 
kraštui egzistuoja dvi alternatyvos: pasipriešinimas ir 
prisitaikymas. Silpstant atviram pasipriešinimui stiprėja 
prisitaikymo alternatyva: norėdama išlikti, tauta turi 
prisitaikyti prie okupantų tvarkos, kurios ji nepajėgia nei 
atmesti, nei pakeisti. Lietuvoje buvo parodyta apsčiai 
išminties, apdairumo ir miklumo prisitaikant prie 
sovietinės sistemos, valdančiai nomenklatūrai 
neabejojant, kad Leninas atėjo čionai visiems laikams. 
Lietuva virto stambios industrijos ir stambaus žemės 
ūkio šalimi, kurios gyvenimo lygis buvo gerokai 
aukštesnis negu kitose respublikose. Į Lietuvą jau 
niekados nebegrįš kapitalizmas, todėl kompartija įsakė 
nugriauti vienkiemius - paskutines galimas jo atramas, į 
kurias buvo sudėti visi kaimo ekonominiai resursai nuo 
baudžiavos panaikinimo laikų.
Tad antroji Lietuvos nepriklausomybė atsitrenkė į 
kliūtis, kurių nepatyrė 1918m. nepriklausomybė. Vietoj 
privačios nuosavybės - prievartos būdu sukurta 
valstybinė nuosavybė, kurią valia grobstyti. Vietoj 
sąžiningo darbo sau ar šeimininkui - stachanovietiška 
chaltūra, prirašinėjimai, apgavystės. Vietoj visuomenę 
jungiančios tautinės savimonės - okupaciją 
dangstantys komunistinės ideologijos draiskalai ir 
rusifikacija (net Mokslų akademijos partinių susirinkimų 
protokolai rašomi rusiškai). Vietoj religijos - ateizmas, 
išplovęs metafizinius moralės pagrindus. Vietoj 
individualios pasaulėžiūros, išaugusios iš asmenybės 
pagrindų - privaloma unifikuota galvosena ir prisitaikėlio 
psichologija. Šis laikas išugdė daugybę oportunistų

Vytautas Kubilius 
funkcionierių, sugebančių mikliai persirikiuoti pagal 
kintančią konjunktūrą, o labai mažai tedavė 
savarankiškai mąstančių politikų.
Sovietinis planinis ūkis užkorė Lietuvai didžiules 
gamyklas (nemažai karinių), kurios dirbo visai Sąjungai. 
Nepriklausomybės metais jos liko be žaliavų ir be rinkų, 
o aukštos kvalifikacijos inžinieriai išėjo pardavinėti 
labdaros skudurėlių. Nebegaudami iš Kanados 
atvežamų pašarinių grūdų, perkamų už Kolymoje 
tremtinių iškastą auksą, turėjo užsidaryti didieji žemės 
ūkio kompleksai. Lietuvos ekonomika, plėtota 
sovietmečiu kaip vieningo Sąjungos planinio ūkio dalis, 
buvo supurtyta iki pagrindų, ir daugelio žmonių 
gyvenimas išmuštas iš įprastų vėžių. Ligi tol valstybė 
tvarkė jų gyvenimą, parūpindama darbą ir butą. Dabar 
to ji nebegalėjo padaryti, atidavusi į privačias rankas 
žemę, gamyklas, namus.
Tačiau pažiūra į valstybę kaip maitintoją išliko tokia 
pati, kaip ir sovietmečiu. Kuo daugiau išplėšti iš 
sąjunginio biudžeto ir kuo daugiau išleisti - sovietmečiu 
buvo beveik patriotinis žygis. Panašios lenktynės 
vyksta ir šiandien, tik dabar plėšiama iš savęs. Atskiros 
profesijos ir tarnautojų grupės agresyviai siekia 
išskirtinės socialinės padėties, kokią kitados turėjo CK 
nomenklatūra. Jei teisėjai, kuriems paskirtos 
bankininkų algos, būtų pasakę: “Ačiū, bet mes 
negalime tokių atlyginimų priimti”, žinotumėm, kad jie 
turi teisingumo jausmą. Deja, taip neįvyko. Valstybės 
interesai, jos padėtis ir likimas dar nestovi aukščiau už 
mūsų privačius interesus. Mums vis dar stinga 
valstybinio mąstymo, t.y., teisingumo visų gyventojų 
sluoksnių atžvilgiu. Kol neišsiugdysime solidarumo 
jausmo - visi esame tos pačios valstybės vaikai, tad 
vienodai dalinkimės jos laimėjimais ir sunkumais, 
pirmiausiai klauskime savęs, ką aš daviau savo 
valstybei, o ne ką ji privalo man duoti, tol neturėsime 
šalyje moralinio stabilumo. Kol neturėsime pakankamo 
skaičiaus politikų - valstybininkų, tol mūsų politinis 
gyvenimas lengvai nučiuoš j politinio teatro (D. Kuolio 
terminu) formas - dramatiški monologai televizijos 
ekrane, trenksmingi atsistatydinimai, spektakliai, atnešę 
Lietuvai milijoninius nuostolius (krito valstybės 
vertybinių popierių kaina ir paklausa). Kol partijos 
labiausiai rūpinsis savo reitingais, o ne bendrais 
valstybės reikalais, tol bus leidžiama pavojingai 
įsiūbuoti valstybės laivą visokiais gandais ir 
provokacijomis. Vienas laikraštis spausdina Prezidento 
A. Brazausko nuotrauką su įremtu j smilkinį pistoletu ir 
rėkiančia antrašte: “Ar sunku nušauti Prezidentą?”. 
Kitas laikraštis praneša, kad Prezidentas Adamkus 
nepagydomai serga ir jo dienos suskaičiuotos. Visa 
krūva laikraščių, radijas ir televizija 1997m. paskelbia, 
kad Seimo pirmininkas - KGB agentas. Ir visos 
valdžios institucijos bejėgiškai stebi šitas psichologinio 
karo prieš Lietuvos valstybę formas, bijodamos pažeisti 
spaudos laisvę.
Besibaigiantis šimtmetis suskaičiavo komunizmo aukas 
(60 mln.), bet pačios sistemos ir jos ideologijos taip ir 
nenuteisė. Ir Lietuvoje nesusilaukė teismo nei masinių 
tremčių organizatoriai, nei čekistai - tardytojai, daužę ir

/tąsa 6 psl/
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Rinkimams artėjant
Rolandas Paksas, atsistatydinęs iš ministro pirmininko 
pareigų, išstojo iš Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos ir šiuo metu yra Liberalų 
sąjungos pirmininkas ir ketina kandidatuoti 
savivaldybių rinkimuose pavasarį, rašo “LA” 6.1.00. 
Dabar jo pavyzdžiu pasekė ir jį pakeitęs dabartinis 
Vilniaus meras Juozas Imbrasas. Jį paskatino šiam 
žingsniui bendro darbo su Rolandu Paksu patirtis. Jis 
taip pat ketina įstoti į Liberalų sąjungą ir kandidatuoti 
savivaldybių rinkimuose. Vilniaus meru jis tapo kaip 
Konservatorių partijos atstovas. Apie jo atsistatydinimą 
iš mero pareigų kol kas dar nekalbama. Kartu su 
R.Paksu iš Konservatorių partijos išėjo ir keli Vilniaus 
tarybos nariai. Jie visi pateko į koalicijos partnerės 
Lietuvos Liberalų sąjungos sąrašą.

Rinkimų švytuoklė
Viešosios nuomonės tyrimų įstaigos “Baltijos tyrimai” 
duomenimis, už Konservatorių ir Lietuvos krikščionių 
demokratų partijas šiuo metu balsuotų mažiau nei po 
5% rinkėjų. Dėl to jos gali nepatekti į Seimą kaip 
partijos.
Daugiausia - 14.7% - apklaustųjų rinkėjų balsuotų už 
Liberalų sąjungą 13.7% - už Centro sąjungą. Trečioje 
vietoje yra LDDP, už ją balsuotų beveik 12%.
Apie trečdalis apklaustųjų rinkėjų nebalsuotų, arba 
nežino už ką balsuoti.

Seimo pirmininkas kaltina buvusį 
premjerą
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 8.1.00 
Vilniuje surengtame konservatorių vadovybės ir 
pirmininkų pasitarime pareiškė klydęs, kai 1996-1999 
metais perdavė į tuomečio premjero G.Vagnoriaus 
rankas šalies vidaus reikalus, - rašo “Lietuvos rytas” 
1.9.00.
“Aš pripažįstu savo klaidas, kad palikau po rinkimų jam 
beveik visus valstybės vidaus reikalus ir leidau prislėgti 
daugelio mūsų dvasią slopinti nuomonę, vidinį partijos 
gyvastingumą”, - sakė V.Landsbergis.

“Artėjantys rinkimai skatina valsty
bės turto pardavimą”, pareiškė Stasys 
Vaitkevičius, Valstybės turto generalinis direktorius. 
“Praėjusį mėnesį privatizuojant nekilnojamą turtą 
pasiektas rekordas - parduota 100 objektų. Gruodį 
pasirašyti 82 privatizavimo sandoriai (sutartys) už 
105.96 mln.Lt.
Privatizavimo tarnybos specialistų teigimu, praėjusieji 
metai buvo sėkimingi. Privatizuoti parengta daugiau 
nei 1200 įmonių akcijų paketų ir nekilnojamo turto 
objektų. Valsybės turto fondui pavyko parduoti 442 
įmonių akcijas ir nekilnojamo turto objektus už 526.4 
mln.Lt, iš jų-42 savivaldybėms priklausančius 
objektus.
“Pernai galėjo būti ir daugiau sandorių, jeigu nebūtų 
vykusi vyriausybių kaita”, - sakė S.Vaitkevičius. 
Per dvejus metus Valstybės turto fondas pritraukė 
daugiau nei 1.4 mlrd.Lt tiesoginių investicijų, todėl 
pavyko išsaugoti nemažai darbo vietų, Daugelis 
objektų, pasak fondo vadovo, buvo parduota siekiant
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išlaikyti esamas ir sukurti naujų darbo vietų. Beje, tik 
pritraukus investicijų buvo išgelbėtos sunkiai 
besiverčiančios įmonės, pavyzdžiui “Titnagas”, 
“Žalvaris” ir kt. Tikimasi, kad netrukus pavyks sukurti ir 
išlaikyti daugiau nei 22 tūkstančiai darbo vietų. 
Privatizacijos komisijos pirmininkas Edvardas Vilkas 
mano, kad intensivėjanti privatizacija susijusi su 
būsimais Seimo rinkimais. Beje, jie gali pakenkti 
privatizavimui. “Jau esu pastebėjęs, kad prieš 
kiekvienus rinkimus atsiranda įvairių problemą pvz., 
stabdant privatizavimą keičiant jo įstatymus”, - kalbėjo 
E.Vilkas “L.aidui” 9.1.00.
Komisijos pirmininko nuomone, kažin ar galima 
sugalvoti ką nors žalingesnio Lietuvai nei privatizavimo 
sustabdymas. Tai kenkia, nes gali nutrūkti turtingų 
užsienio šalių investicijos į Lietuvą. “Mūsų šaliai jos 
labai reikalingos”, - sakė E.Vilkas.

Milijardas už “Lietuvos telekomą”
Privatizavimo tarybų atstovai nenoriai prognozavo, 
kiek lėšų iš privatizavimo bus gauta šiemet. E.Vilko 
nuomone, pardavus pelningiausius objektus - 
“Lietuvos telecomą”, Žemės ūkio banką”, “Lisco” ir 
“Geonaftą”, valstybė gautų apie 1.5 mlrd.Lt. Vien 
“Lietuvos telekomas” galėtų kainuoti beveik 1 mlrd.Lt 
Beje, šio objekto akcijos pagyvintų vertybinių popierių 
rinką.
Vienas iš svarbiausių ateities planą anot 
S.Vaitkevičiaus, - privatizuoti Lietuvos žemės ūkio 
banką Jo pardavimo programa ir visi dokumentai turi 
būti parengti vasario pradžioje. Laukiama, kad 
Vyriausybė bei Europos rekonstrukcijos plėtros bankas 
pasirašys šio banko ir Lietuvos vystymo banko akcijų 
keitimo sutartį.
Lietuvos taupomojo banko privatizavimo dokumentus 
numatyta parengti iki balandžio, tačiau valstybei 
nusprendus šį banką restruktūrizuoti, pagrindiniai 
darbai gali trūkti dar beveik metus. ILA 1.9.00/

Skaitytojo laiškas
Lietuviška pasiutlige (garbės užgautos 

apmaudais) apsikrečia tupintys aukštose viršūnėse ir 
nenorintys, laikui atėjus, tas vietas užleisti “jauniems 
savo draugams”.

LNB nutarimas parduoti nuostolingus namus yra 
protinga ekonomika. Jeigu namai nepritraukia vis 
didėjančios Londono lietuvių bendruomenės - namai 
negali vadintis “Lietuvių namai”. Atrodo, kad valdyba 
pasiryžo ir tą atitaisė. Žingsnis, apsieiti be tokio 
viešnamio, raštinės ir nuostolingų svečią buvo 
nubalsuotas daugumos.

Tie seniai, kurie nerimauja - ginčija, kad, vot, 
mes ypatingai nusipelnę, mums reikia garbingos 
politinės būstinės garbingiems svečiams susirinkti, tur 
žvilgterėti į savo istorinius darbus: Kokius jų nuopelnus 
mes jaučiame šiame krašte?

DBLS politinis avinėlis buvo paaukotas 
Landsbergio LAT aukurui ir istoriniu jų nutarimu 
paskerstas “mūsų Lietuvos pilietybių Holokauste” - 
istorinėje DBLS ir EL cenzūros tylumoje.

Tokios istorijos “darbštuoliams” visada bus 
reikalingi atskiri namai.

Su pagarba, ištikimas EL skaitytojas
P.BIagnys, Leeds
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2000m.
Naujųjų sutikimas Vilniuje
Naujuosius metus dauguma vilniečių sutiko miesto 
gatvėse automobilių ir žmonių srautai sostinėje buvo 
itin judrūs. Vieni suko televizijos bokšto, kuris tapo 
Kalėdų egle, link, kiti į Vilniaus centrą prie eglės Į 
Rotušės aikštę, prie Vilniaus koncertų ir sporto rūmų, 
kurie buvo virtę viena didžiausių sostinės naujamečio 
pokylio vietų. Nuo rūmų terasos Prezidentas Valdas 
Adamkus pasakė sveikinimo kalbą, lazeriu uždegė 
pirmąjį Tūkstantmečio tako laužą ant Gedimino kalno, 
kėlė šampano taures ir asmeniškai linkėjo žmonėms 
gerų metų. Petardų (sproginėjamas įtaisas) ir 
fejerverkų pliūpsniai griaudėjo triskart - Maskvos, 
Vilniaus ir Varšuvos laiku. Vilniaus fejerverkas buvo 
pats stipriausias - dūmų kamuoliuose paskendo 
Gedimino kalnas ir pilis, Rotušės aikštė. Naujamečių 
netikėtumų buvo visur ir visą naktį - darbo per akis 
buvo policininkams, medikams, avarinėms tarnyboms.
Naujų metų sutikimas troleibuse
Vilniečiai Naujuosius metus sutiko ne tik restoranuose ir 
namuose, bet ir troleibusuose ir autobusuose. Kelios 
vilniečių šeimos bei bendrovės”Floralita 2” darbuotojai 
važinėjo po miestą ir sveikino visus sutiktuosius pro 
troleibuso langus. Vienas blizgučiais papuoštas 
troleibusas su linksmais žmonėmis stovėjo Kostiuškos 
gatvėje, iš kur buvo matyti šventinis fejerverkas. 
Troleibuso nuoma valandai kainavo 100 litų. Naujųjų 
metų naktį žmonės buvo išsinuomoję ir autobusus.
Palangoje
Labai daug žmonių Naujuosius 2000-uosius sutiko 
Palangoje. Prie tilto pajūryje fejerverkai griaudėjo gerą 
pusvalandį. Tačiau gražiausią fejerverką paruošė 
miesto valdžia. Beje, nors tiltas po uragano 
“Anatolijus” siautėjimo ir buvo suremontuotas, tačiau 
dauguma žmonių buvo paplūdimyje. Netoliese stovėjo 
ir apšviestas ant seklumos išmestas norvegų laivas. 
Kaip reta, Palangoje buvo labai daug sniego, tačiau 
2000-ųjų naktis buvo labai rami, be vėjo, į krantą 
plakėsi nedidelės bangos.
Tragedija
Naujųjų metų sutiktuvės tragiškai baigėsi 66 metų 
klaipėdietei Reginai Alksnienei. Klaipėdos centre 
Atgimimo aikštėje moterį mirtinai sužalojo neatsargiai 
paleistas sprogstamasis įtaisas. Policija tiria šį įvykį.
2000-ieji problemų nesudarė
Kaip pranešė beveik visos tarnybos, Lietuvoje 2000-ųjų 
kompiuterių problemos nėra. Visos sistemos veikia be 
sutrikimų. Lietuvoje Y2K problemos sprendimui iš 
Vyriausybės rezervo buvo skirta daugiau nei 4 mln. litų. 
2000-tukai
Per pirmąsias dvylika 2000-ųjų metų valandas Vilniuje 
gimė septyni kūdikiai - trys mergaitės ir keturi 
berniukai. Tačiau pirmasis 2000-ųjų pilietis gimė 
Kaune. Pirmieji 2000-ųjų kūdikiai ir jų mamos sulaukė 
valdžios atstovų ir verslininkų dėmesio. Jiems buvo 
įteikti sveikinimai bei piniginės premijos po 200 litų. 
“Hansabankas” žadėjo apdovanoti po 1000 litų 
pirmuosius tris 2000-ųjų kūdikius, gimusius Vilniaus,
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ateinant
Panevėžio ir Klaipėdos regionuose. Tačiau svarbiausia, 
kad jie augtų sveiki.
“Solidarumo” atostogų sąskaita
Siekiant sutaupyti biudžeto lėšų, Lietuvos valdžios 
atstovai buvo pakviesti išeiti taip^ vadinamųjų 
“solidarumo” atostogų savaitę tarp Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų. Tokiu būdu Seimas sutaupė beveik 134 
tūks. litų. Nemokamų atostogų buvo išėję 258 Seimo 
kanceliarijos darbuotojai. Iš 66 Seimo narių ir 9 
kanceliarijos darbuotojų atlyginimų į biudžetą pervesta 
44 tūks. litų, o 10 Seimo narių ir vienas kanceliarijos 
darbuotojas įvairioms organizacijoms pervedė daugiau 
kaip 7 tūkst. litų. Šios lėšos buvo pervestos Šv. Jono 
kongregacijos gatvės vaikams, Telšių spec, internatinei 
mokyklai, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčiai, 
Lietuvos rašytojų sąjungos Literatūros fondui, 
Darbininkų sąjungos labdaros programoms remti, Šv. 
Kryžiaus atradimo parapijai, “Genio” žurnalui, 
Panevėžio slaugos ligoninei, Privalomojo sveikatos 
draudimo fondui, ligonių kasoms, Vilniaus kūdikių 
namams.
Prezidentūros taupyklė
Per “solidarumo” atostogas Prezidentūra sutaupė 15.5 
tūkst. litų. Be atlyginimo dirbo prezidentas Valdas 
Adamkus, jo patarėjai, dauguma Prezidentūros 
tarnautojų. Iš viso prezidentūroje dirba 128 asmenys. 
Vyriausybė per “solidarumo” atostogas sutaupė 48 
tūks. litų. Kitų biudžetinių įstaigų indėlis dar 
nesuskaičiuotas.
Geriausias - šeštą kartą
Arvydas Sabonis - geriausias 1999 metų Europos 
krepšininkas. Šis titulas NBA klubo “Portland Trail 
Blazers” vidurio puolėjui atiteko Italijos sporto 
dienraščio “La Gazzeta dello Sport” surengtoje 
apklausoje. Geriausio Europos krepšininko rinkimuose 
Arvydas Sabonis nugalėjo jau šeštą kartą.

Poilsiautojų rezervatas Palangoje
Naujas originalios architektūros, daugiabutis namas 
poilsiautojams baigiamas statyti Vytauto ir Žvejų gatvės 
kampe. Pastarajame name jau norėtų pirkti butus 
žinomi Vilniaus žmonės - bankininkai, didelių firmų 
vadovai, garsūs gydytojai.
Tačiau šiuo pastatu susidomėjo ir Danijos 
nekilnojamojo turto bendrovė. Ji svarsto galimybę jį 
įsigyti už 3.1 mln. JAV dolerių. Beje, tai ne vien tik 
daugiabutis, kuriame yra 32 butai su dviem 
miegamaisiais. Namui priklauso aptverta 30 arų 
teritorija, kurioje yra ir pirtis su baseinais. Namą 
prižiūrės komendantas, visi poilsiautojų svečiai bus 
registruojami ir be šeimininkų žinios nebus įleidžiami. 
Visų butų išplanavimas vienodas, jų plotas 71 - 76 kv. 
m. Butai įrengti pagal visus šiuolaikinius reikalavimus. 
Vieno kvadratinio metro kaina šiame name - apie 5000 
litų. Visas butas su jam priklausančia žemės sklypo 
dalimi kainuos nuo 350 iki 380 tūkstančių litų. Namą 
poilsiautojams projektavo bendrovė “Jungtinės 
pajėgos”, kurios direktorius yra Algirdas Kaušpėdas.

/Savaitinė Lietuvos žinių apžvalga/
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Žengiant per šimtmečio slenkstį
/atkelta iš 3 psl/

vilkę už kruvinų kasų šešiolikametes gimnazistes, nei 
Alytaus mokytojo Konstantino Bajerčiaus žudikai, nei 
Lietuvos kompartijos chruščiovinio atlydžio pareigūnai, 
neleidę grįžti į Lietuvą iš lagerių paleistiems kalinimas. 
Nesulaukta ir atgailos - nė vienas CK sekretorius ar 
rajoninio komiteto sekretorius neparašė atsiminimų atvira 
širdimi - kaip viskas buvo.
Tačiau praėjusių laikų nostalgija “prie rusų buvo geriau” 
turės galutinai užgesti naujame amžiuje. Nugalėdama 
milžiniškus sunkumus, kurios paliko sovietinės ūkio 
sistemos griūtis, Lietuva palengva žengia Europos 
Sąjungos link. Auga nauja karta, kuri jaučiasi Europoje 
kaip savo namuose. Mes įsijungiame į globalinį 
integracijos procesą, kuris pareikalaus iš mūsų didžiausio 
aktyvumo, pasitikėjimo savimi, socialinio ir moralinio 
solidarumo. Du galingi kariniai placdarmai, įremti j 
Lietuvos šonus Gardine ir Kaliningrade, vers mus gyventi 
didelėje įtampoje, kad neištiktų Čečėnijos likimas. Bet 
pagaliau mes tapome savo istorijos subjektais, didelėmis 
aukomis per 50 okupacijos metų bandę pakeisti istorijos 
eigą, kuri buvo mums nepalanki.
Nežinia, iš kur ateina laikas ir kur nueina. Jis 
neapčiuopiamas ir nematomas. Gal tai ir yra Dievas, anot 
poeto M. Martinaičio. Mes matuojame tą laiką metais, 
šimtmečiais, tūkstantmečiais. Tai mūsų išsigalvojimai. O 
laikas eina sau, o gal stovi vietoje, nepripažindamas mūsų 
matavimų žmogiškais sprindžiais. Bet tūkstantmečio riba 
jau yra lemtinga. Atsidūrę trijų didžiųjų nuliu akivaizdoje, 
galvojame apie tas paprastų artojų kartas, kurios 
dūminėse pirkiose per ilgus nelaisvės metus išsaugojo 
lietuvių kalbą ir dainas. Prisimename aušrininkus ir 
varpininkus, politikus ir kultūros kūrėjus, kurie klojo 
grindinį lietuvių tautos keliui į nepriklausomybę. /”LA” 
1.1.2000/

Atsiliepimai iš susitikimo su ambasados 
darbuotojais

Ričardas Degutis, 
Lietuvos ambasados Londone patarėjas politikai

//š Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios leidžiamo laikraštėlio 
“VENĮ"/

Tarp ambasados ir naujai atvykusių į Didžiąją Britaniją 
lietuvių per pastaruosius porą metų buvo susiformavusi 
nejauki atmosfera. Be abejo, mus visus slėgė prieglobsčio 
prašytojų problema. Todėl mes iniciavome susitikimą 
bažnyčioje, turėdami aiškų tikslą - pradėti dialogą, koks 
sunkus jis iš pradžių bebūtų.

Tik nemanykite, kad mes ambasadoje 
nesuprantame, jog šiais, jau praeinančiais metais nei 
socialinės, nei ekonominės sąlygos Lietuvoje nepagerėjo. 
Suprantame ir tai, kad ne iš gero gyvenimo lietuviai 
leidžiasi klajoti po pasaulį.

Tačiau nepaisant nelengvų metų Lietuvai, lietuvių, 
besiprašančių politinio prieglobsčio Didžiojoje Britanijoje, 
skaičius sumažėjo. Ir tai sveikintina tendencija. Būti 
“parsidavėliu” tapo nepatogu: ne tik dėl išgalvotų istorijų 
parašytuose pareiškimuose, britų atsisakymo suteikti 
prieglobstį, bet ir dėl to, kad atidavęs dokumentus negali 
nei keliauti po pasaulį, nei, pagaliau, Lietuvos aplankyti. O 
į ją traukia.

Atvirai sakau: ne visada galėsime padėti visiems. 
Mes negalime užmerkti akių matydami apgavystę. Bet
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visada stengsimės vadovautis taisykle, kad visi lietuviai 
ambasadai yra, visų pirma, lietuviai - su savo bėdomis, 
klaidomis, sėkmėmis ir siekiais.

Violeta:
Lapkričio 28 dieną šv.Kazimiero bažnyčia buvo pilna, 

pilnutėlė. Žmonės atėjo ne tik dalyvauti šv.Mišiose, bet ir 
susitikti su Lietuvos Respublikos ambasados Anglijoje 
darbuotojais. Susitikime dalyvavo Ričardas Degutis, 
Lietuvos ambasados patarėjas politikai ir Giedrius 
Mickūnas - konsulas. Tai pirmas, įdomus, gana 
draugiškas ir nuoširdus susitikimas. Lietuviai išeiviai 
pateikė daug aktualių klausimų. Buvo karštų, jaunatviškų 
maksimalizmu dvelkiančių minčių ir klausimų. Ambasados 
darbuotojai sugebėjo aiškiai ir konkrečiai atsakyti, patarti 
problemas turintiems žmonėms. Susitikime buvo 
dalijamasi mintimis apie Lietuvos Respublikos politinę 
ekonominę padėtį, lietuvių kultūrinį gyvenimą Anglijoje. 
Man atrodo, tai pirmas ir gan pavykęs renginys. Vienais ar 
kitais keliais bei tikslais atvykę, visi mes širdyse esame 
lietuviai, visiems malonu išgirsti lietuvišką žodį ar 
patarimą, 
t******************************

Kelias tiesos link - per atlaidumo brūzgynus
H998 m. nužudytojo kun. R. Mikutavičiaus bylos tyrimo užkulisiai - 

“Lietuvos rytas” 9.1.00.1
Greitai bus pusantrų metų, kai tiriama viena garsiausių 
pastarojo meto bylų Lietuvoje.

Kauniečio kunigo, poeto, visuomenės veikėjo 
Ričardo Mikutavičiaus dingimas 1998 m. birželio 30-ąją 
iškart buvo apaugęs daugybe versijų ir gandų, kuriuos 
skatino ir sunkiai paaiškinamos bylos tyrimo spragos.

Baudžiamojoje byloje, kurią šiuo metu tiria 
Generalinė prokuratūra, yra suimti penki asmenys, 
kaltinami kunigo nužudymu ir jo vertingos meno kūrinių 
kolekcijos pagrobimu.

Tačiau kai kurių tyrimo grandžių aplaidumas sudarė 
galimybes jo nužudymo užsakytojams ir vykdytojams 
paslėpti daugelį įkalčių.

Šiandien pateikiamas žurnalisto tyrimas pasakoja 
apie vieną pirmųjų bylos etapų, kai dar nebuvo žinomas 
kunigo R.Mikutavičiaus likimas.

Žurnalistas ieško atsakymo į klausimą, kodėl tiesa 
tapo atitolinta net aštuoniems mėnesiams, iki 
ekshumuojant kunigo, palaidoto kaip neatpažinto 
skenduolio, palaikus 1999 metų kovo mėnesį. 
*******************************

Nedarbo lygis pasiekė kritinę ribą
Ekspertai prognozuoja, kad nedarbo lygis Lietuvoje ir šiais 
metais didės. Jie pataria valdžiai skubiai kurti naujas 
darbo vietas, ypač paslaugų sektoriuje

1999 metų gruodį oficialus nedarbo lygis pasiekė 
rekordinį aukštumą - 10 proc. Vidutinis metinis nedarbo 
lygis pernai buvo 8.4 proc., - rašo “LA” 7.1.00.

1999 metais bedarbių armija pasipildė beveik 55 
tūkst. žmonių ir pasiekė 177 tūkstančius. Manoma, kad 
šiemet darbo ieškos maždaug 250 tūkst. bedarbių. Kas 
trečias iš jų nekvalifikuotas, taip pat iš kaimo, kas ketvirtas 
- jaunas žmogus iki 25 metų.

Darbo biržos atliktas tyrimas parodė, jog 90 proc. 
naujų darbo vietų šiemet bus įkurta privačiame, ypač 
paslaugų sektoriuje.

Vykstant spartesniems ūkio struktūriniams 
pokyčiams, didės konkurencija darbo rinkoje

Žemiausias - 7 proc nedarbas prognozuojamas 
Kėdainuose, Anykščiuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, 
Kaune ir Vilniuje.
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BRADFORDAS
Šv. Kalėdos

Žvilgteli į kalendorių ir nenoriai patiki, jog dar vieni metai baigiasi. 
Kartu su žiema ateina pačios populiariausios ir gražiausios šventės - 
Kalėdos. Prasideda maloniausi rūpesčiai kuo puikiausiai joms pasiruošti. 
Dovanomis pradžiuginti šeimos narius, pabūti nekasdieniškume.

'Nekasdieniškai atrodė ir Bradfordo lietuvių klubas “Vytis“, su 
gražiai papuošta, švytinčia, beveik iki lubų, eglute. Iškabinti kalėdiniai 
papuošalai ir girliandos teikė šventišką nuotaiką. Antrą Kalėdų dieną 
pagal daug me-tų šioje apylinkėje gyvenančių lietuvių paprotį, 
susirenkama į klubą šven-čių susibūrimui, pabendravimui. Nariai buvo 
pavaišinti, pagal pageidavi-mą po du nemokamus gėrimus, svečiai - po 
vieną. Prie eglutės stovėjo stalas su kokybiškais kalėdiniais užkandžiais. 
Juos paruošė darbšti ir visur suspėjanti klubo pirm. Roma 
Vaicekauskaitė. Dalyvavo tik būrelis tautiečių. Buvo tikėtasi daugiau 
lietuvių tačiau, matyt, transporto sustabdymas švenčių metu padarė 
įtakos.

Šv. Kalėdos visada žadina šviesias mintis, pakelia no kasdienybės, 
nuteikia apmąstymams, skatina pažvelgti į ateitį.
Nauji Metai

Televizijos ekranuose matėme, kaip visas pasaulis labai nuostabiai 
ir ištaigingai sutiko 2000-uosius krikščionybės metus. Pirmieji juos sutiko 
Tolimųjų Rytų Kiribati respublikos salų gyventojai. Ir taip, kertant pro 
laiko zonas ir Greenwich’o - Meridiano liniją kuri matuoja mūsų laiką 
pereinama į kitą linijos pusę, vėl grįžtama [Tolimus Rytus ir galutinai po 
dvylikos valandų Naujuosius Metus sutinka Vakarų lamoa. Visur ma
sinės žmonių minios laukė ateinančius Naujuosius Metus pasveikinti su 
fantastiškai fejerverkais, tostu, dainomis ir šokiais.

“Vyties” klube Naujų Metų sutikimo pobūvis buvo uždaro pobūdžio, 
suorganizuotas iš anksto, su įėjimo mokesčiu, po £5,00 asmeniui. 
Dalyvavo 30 žmonių. Beveik visi jaunesnio amžiaus anglai nariai - 
rėmėjai su žmonomis ar partneriais. Surinkti pinigai panaudoti padengti 
išlaidoms. M.Gribienė paruošė puikių šaltų užkandžių. Stalai puikavosi 
liepsnojančiomis žvakutėmis ir buteliais šampano, kurie, artėjant 
vidurnakčiui, buvo dramatiškai atkimšti. Po sveikinimų ir bučinių 
darželyje sugriaudė fejerverkų garsai. Pagal dalyvių ir kaiminystėje 
gyvenančių pasakojimus - buvo vienas iš gražiausių klubo surengtų 
fejerverkų spektaklių. Pasilinksminimai tęsėsi iki 2 vai. ryto.

Naujų Metų pirmą sekmadienį, sausio 2 d., lietuviai susirinko
St. Patrick’© bažnyčioje išklausyti 
šv.Mišių, atnašaujamų Kan.V. 
Kamaičio. Vargonavo J.Horwill. 
Džiugu, kad kanauninko sveikata 
gerėja ir šį kartą sugebėjo atvykti 
pats vairuodamas automobilį. Po 
pamaldų vaišinosi J.R. ir M.Grybų 
namuose.

Klube, būrelis lietuvių - 
išimtinai tie patys, kurie nuolatos 
lankosi, praleido popietę 
pabendraudami. Tokie susitikimai 
labai svarbūs ypač tiems, kuriems 
vienintelė proga pasikalbėti 
lietuviškai.

Prabėgo metai lyg akimirka ir 
štai įžengėme į 2000-sius metus. 
Tačiau faktiškai 20-tasis amžius 
dar nėra pasibaigęs. Aritmetiškai 
paėmus gyvensime, jei Dievas 
duos, dar dvylika mėnesių ir tik 
tada įžengsime į trečio 
tūkstantmečio pirmą šimtmetį ir 
tapsime praeito amžiaus 
žmonėmis.

Laimingų naujų Metų!
K.Kaktavičius

WOLVERHAMPTON AS
Mirė Romas Milkamanavičius

1999 gruodžio 11d. netikėtai mirė 
Romas Milkamanavičius, 74 metų 
amžiaus. Jis buvo ilgametis DBLS 
Wolverhamptono skyriaus narys. Ro
mas dalyvaudavo lietuviškuose paren
gimuose, buvo dosnus aukomis, jo 
namai buvo svetingi bei vaišingi.

Palaidotas gruodžio 20 d. Liko nu
liūdę žmona Hemą, sūnus ir dukra su 
šeimomis. Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti arbatėlei į lenkų klubą.

Skyriaus valdyba ir nariai reiškia
me gilią užuojautą Romo šeimai.

Romai, ilsėkis ramybėje!
A.I.

Kainų ir mokesčių 
augimas ritasi per visą 
šalį
Naujieji metai Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojams tradiciškai 
prasidėjo prekių ir paslaugų kainų 
šuoliu.
Tačiau šįmet Lietuvoje, skirtingai negu 
praėjusiais metais, kainos didėja ne 
dėl akcizų didinimo, bet dėl 
mokestinių lengvatų naikinimo ir 
ryškėjimo neūkiško valstybinio 
energetikos sektoriaus ydų.
Jau nuo 1999 metų gruodžio 5 dienos 
Lietuvoje 43 proc. padidėjo keleivių 
vežimo geležinkeliu tarifai. Šiuo metu 
didinti bilietų kainas rengiasi ir 
autotransporto įmonės.

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 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 Travel Services Ltd., Little Acres, The Causeway, Hhcham, 

Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122
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Kronika
Aukos spaudai
Mančesterio L.S. klubas £20,00
A. Miliūnas £20,00
J.Dirvonskis £10,00
Kan.V.Kamaitis £10,00
J.ŠIepertas £10,00
O.Vilimas (Mrs) £10,00
B. Banys £5,00
V. Byla £5,00
S.Avižienius £5,00
A.Gaidelis, Cheshire £5,00
V.Sarocka £5,00
A.Surblys £5,00

Britų-Lietuvių Vaikų Fondas 
Aukos
W.Meek, Jersey £2000,00 
Škotijos L.S. ir S. klubas £500,00 
V. ir M.Žemaičiai, Derby £50,00 
K.Jankus, Bumley £50,00 
S.Gailiūnienė,Tyne&Wear £50,00 
Londono parapijiečių aukos 
Advento metu lietuvių 
bažnyčioje £50,00
Nuoširdžiai dėkojame už šias 
dosnias aukas.

Fondo sekretorė

NOTTINGHAM
Š.m. vasario mėn. 19 d.,15 vai., 

Latvių klube, 1 Standhill Road, 
Carlton, įvyks iškilmingas Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios minėji
mas - žuvusiųjų partizanų ir laisvės 
kovotojų atminimo pagerbimas.

Prašome visus apylinkės lietu
vius kuo gausiau dalyvauti.

Židinio sekmadieninės lituanis
tinės mokyklos programa.

Po programos arbatėlė ir 
užkandžiai.

Skyriaus valdyba

BRADFORDAS
Klubo nariu susirinkimas

Š.m. vasario 13d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Vyties klubo valdyba 
šaukia metinį narių susirinkimą.

Valdyba ir Revizijos komisija 
padarys pranešimus. Bus renkama 
nauja klubo valdyba ir Revizijos 
komisija 2000 metams. Bus nag
rinėjami klubo reikalai ir jo ateitis.

Visus klubo narius prašome 
būtinai dalyvauti.

Klubo vaidyba 
BOLTONAS
Mirė Vacys Kmitas

Boltoniečiai prarado dar vieną 
savo tautietį - tai jau antra, 
praėjusio gruodžio mėnesį.

Vacys mirė 1999 m. gruodžio 
26-tą antrą Kalėdų dieną, sulaukęs 
83 metų. Per paskutinius kelis me
tus jis mažai kur pasirodė - buvo 
invalidas ir galėjo judėti tik kėdėje 
su ratais. Vacys paliko žmoną, 
dukterį su žentu ir du anūkus. Re
liginės apeigos buvo atliktos Bol- 
tono šv.Juozo katalikų bažnyčioje. 
Palaidotas Heaton kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo gerokas būrelis 
žmonių, jų tarpe keli lietuviai.

Tebūna Tau. Vacy, lengva 
svetima žemelė!
Nauji metai Boltone

Š.m. sausio 7 d. vietiniai 
lietuviai susirinko Boltono ukrai
niečių klube kartu sutikti Naujus 
Metus. Buvo pasikalbėta, gerai 
pasivaišinta, o stalai, kaip visada, 
buvo apkrauti gausiu ir skaniu 
maistu, kurį paruošė O.Eidukienė. 
M.Paliukonienė ir M.Wilson.

Naujų Metų sutikime dalyvavo 
visi vietiniai tautiečiai, tik gaila

PAMALDOS
Londono 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. tik lietuviškai
16.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 8 vai ryte.
Šv. Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48. 55, 
253, D6.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio 
trečią šeštadienį 14 vai. Bridge 
Gate.
Mančesteryje sausio 28 d.,
12,30.
Bradforde vasario 6 d., 12.30.

paminėti, kad jų būrelis visą laiką 
mažėja. Šį kartą vaišėse negalėjo 
dalyvauti Jonas ir Stasė Keturakiai, 
nes vargšė Stasė prieš porą dienų 
pargriuvo ir, sulaužiusi klubakaulį, 
atsidūrė ligoninėje. Tikimės, kad po 
operacijos ji greitai pasveiks.

Vaišės praėjo linksmoje ir 
draugiškoje nuotaikoje. Palinkėję 
viens kitam laimingų ir sėkmingų 
Naujų Metų, boltoniškiai viso 
geriausio ateičiai linki ir visiems 
“Europos Lietuvio” skaitytojams.

H.Vaineikis

Lietuvai žengiant į naują šimtmetį, linkime, 
kad šis šimtmetis būtų laisvas, nepriklausomas ir pažangus tautos labui.

Prisiminti praėjusio šimtmečio vargus ir Lietuvos valstybės suverenumo atstatymą, 
tardicinę Vasario 16-ąją Londone paminėsime

šv.xMišiomis lietuvių šv.Kazimiero bažnyčioje sekmadienį, vasario 20 d., 11 vaL, 
o vėliau

1430 vai. koncertu Bishopsgate Instituto salėje, 230 Bishopsgate, London EC2M 4QH
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