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Lietuvių Namų Bendrovės pirmininko 
pranešimas
Naujos valdybos užduotis saugoti ir tvarkyti LNB turtą 
šiuose veiklos metuose buvo labai sunkus ir sudė
tingas. įžengdami į naują tūkstantmetį tikimės, jog LNB 
turtas bus tvarkomas kruopščiai, tvarkingai, atitinkamai 
apsaugotas ateinančioms kartoms.
Finansinių metų pradžioje (lapkričio 1d. 1998) LNB 
direktoria buvo: E. Šova, D. Furmonavičius, J. 
Levinskas, K. Tamošiūnas, J. Alkis, J. Snabaitis ir A. 
Motuzą.
Visuotiniame suvažiavime, įvykusiame balandžio mėn. 
24d. 1999, buvo išrinkta nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigas taip: A.BIinstrubas (pirmininkas), J. Podvoiskis 
(sekretorius), V.Gedmintas (finansinių reikalų 
patarėjas), J. Alkis (Freeland Rd), V. Juras-Watson 
(Sodyba), P. Markevičius (Sodyba), V. Gasperienė 
(kandidatė).
V. Gedmintas galutinai atsistatydino iš LNB ir DBLS 
pareigų.

I Nepaisant įvairių sunkumą kurie atsirado tuoj po
I rinkimą buvo bandoma išspręsti kylančias problemas. 
Europos Lietuvio skaitytojai yra gavę metines apyskai
tas. Noriu trumpai čia atkreipti į jas dėmesį sekančiai: 
Banko palūkanos, kaip visi žinome, yra sumažėjusios ir

I matome, kad gavome 1999m. £25,900 mažiau negu 
1998m.
Capital Gains Tax yra vienas iš svarbiausių mokesčių. 

| Vien tik už Ladbroke Gardens CGT yra £179,097, kuris 
i gresia, jeigu mes greitu laiku nepertvarkysime savo 
I turto. Jeigu būtume priversti šį mokestį greitu laiku su- 
J mokėti, tai Sodybos pagerinimui (ne remontui) išleidus 
I £400,000, Tax Office šį mokestį grąžins. Tas pats liki- 
I mas liečia Freeland Road pardavimą.

Freeland Road
L. Namai šių finansinių metų pabaigoje davė £28,938 

į nuostolio, nors apyvarta pakilo £15,027. Deja, iš viso 
į to matėme pakilusias išlaidas aukščiau £78,000.
| Įvairios administracinės, struktūrinės, teisinės
| problemos galutinai nusvėrė Valdybos nuomonę, kad 
| būtų neatsakominga toliau laikyti šį biznį tokiose 
nepalankiose sąlygose ir netinkamoje apylinkėje. 
Pranešėme spaudoje ir individualiais aplinkraščiais, dėl 
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ko valdyba buvo priversta namą parduoti. Deja, 
veikloje visuomet atsiranda “specialistų”, kurie bando 
parodyti, jog jie būtų viską geriau tvarkę. Liežuvio 
“aptarnavimas” neatstoja tikro darbo ir faktų. Daug 
kalbėta, daug kritikuota, ir daug išsigalvota. Faktų 
neišvengsi. Namas buvo pirktas už £475,000, o 
parduotas už £850,000.
Sodyba
Sodybos bendra apyvarta yra £2,418 sumažėjusi 
palyginant su praeitais finansiniais metais. Matome taip 
pat £29,798 pakilusias išlaidas ir gryno pelno šiais fi
nansiniais metais sumažėjimą £32,216.
Nepaisant praeityje pateiktų planą paskirtų projektui 
pinigų, tęstinumo nebuvo galima vykdyti, nes valdyboms 
pasikeitus, buvusi valdyba nepateikė turimų dokumentų 
ir neturėjome pakankamai detalių.
Valdyba tvarkė skubiausius Sodyboje reikalus 
sekančiai: Pertvarkė virtuvę pagal Environmental 
Health Inspektoriaus reikalavimus.
Įdėti virtuvėje nauji virimo pečiai ir lauke Calor Gas • 
(skystų dujų) bakas, kad sumažinus virtuvės ir namo 
apšildymo. įšląįdas. Nutekėjimo vamzį;|i^ 
pakeisti, nes kai kurie jau buvotrūkę.
Apsaugoti Sodybą nuo nepageidaujamų svečių ir 
svetimų stovyklautoją ji buvo aptverta tvora ir įdėti 
įėjimo vartai į miškelį ir karavanų aikštę.
Namelio (cottage) kondensacijos problema sutvarkyta ir 
namelis yra jau gyvenamas.
Kiti pasikeitimai
Maisto paruošimui didesniems užsakymams salėje buvo 
samdomas virėjas. Dėl algų padidėjimo vienas iš svar
bių faktų yra tai, kad European Work directives (Euro
pos darbo reikalavimai) nurodo, jog samdomi darbuoto
jai turi gauti tris savaites į metus apmokamų atostogų ir 
įvestas minimalinis atlyginimas.
Transporto išlaidos padidėjo, nes senelių silpnėjanti 
sveikata reikalauja daugiau medicininės priežiūros (ke
lionės pas daktarus, į vaistines ir pan.).
Bendros pastabos:
Nepaisant šių faktą vienas iš svarbiausių ir neišven
giamų reikalavimų yra tinkama priešgaisrinė apsauga, 
kuri šios rūšies pastatui ir publikos aptarnavimui yra 
labai griežta ir sudėtinga, /tąsa sek. psL/
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/atkelta iš 1-mo psl./
Tie ir kiti reikalavimai yra labai aiškiai išdėstyti 
Feasibility study, kuri buvo pasiųsta DBLS skyrių 
pirmininkams, apsvarstyti su savo skyriaus nariais. 
Sodybos graži gamtos aplinka vis vien patraukia 
nemažai klientūros metų bėgyje. Deja, žemas 
kambarių dekoratyvinis lygis ir skurdžiai atrodanti 
Sodybos salė atstumia nemažai klientų ir todėl, kad 
dalinai išvengti klientų praradimo, Sodybos kainos 
nebuvo pakeliamos.
Sodybos aplinka:
Sodybos miškelis ir parkas yra pamažėliai tvarkomas 
vieno žmogaus ir kartais su vieno pajėgesnio 
pensininko pagalba.
Prieš tris metus buvo padarytas sudėtingas projektas 
pertvarkyti ir atnaujinti Sodybos miškelius ir parką, ir 
buvo pateiktas raportas Forestry Commission paramos 
gavimui “Woodland Grant Scheme for the 
Development and Protection of Natural Woodland”. 
Pagal Forestry Commission nurodymus buvo atlikta 
pirma darbo fazė. Toje fazėje įėjo pušų praretinimas 
prie baseino, kad kitos, tankiai aplinkui suaugusios, 
galėtų atsigauti. Pamatę nukirstą medieną, 
bendruomenė spaudoje pareiškė stiprų pasipiktinimą. 
Neva yra naikinami Sodybos miškai. Tuometinė 
valdyba pranešė Sodybos vedėjams sustabdyti šio 
projekto vykdymą.

Tai čia tik vienas iš bendruomenės ‘sprendimų’, kurie 
nulemia dažnus valdybų kaitaliojimus ir tokie 
nepasitikėjimai vieni kitais veda mus visus į finansinį ir 
moralinį bankrotą.
Apklausa
Palengvinti šios valdybos darbą ateities planų 
vykdymui, buvo išsiuntinėta apklausa lietuvių 
bendruomenei. Jos rezultatai bus paskelbti sekančio 
Visuotinio Suvažiavimo metu.
Baigiant reiškiu padėką DBLS visuomenei, kitiems 
direktoriams, EL redakcijai ir administracijai, Tarybai ir 
visai eilei padėjėjų ir patarėjų už įdėtą darbą šiuose 
labai sunkiuose veiklos metuose.

Andy Blinstrub, LNB Pirmininkas

DBLS ir LNB direktorių rinkimai
DBLS ir LNB Metinio suvažiavimo metu bus renkami 
trys direktoriai. Pagal DBLS įstatus du atsistatydins, o 
trečias jau yra atsistatydinęs anksčiau.
Iš dabartinių valdybų atsistatydins: P.Markevičius ir 
J.Podvoiskis.
J.Podvoiskis vėl kandidatuos į direktorius.
Vietoje anksčiau atsistatydinusio direktoriaus 
VI.Gedminto ir P.Markevičiaus bus renkamai kiti iš 
naujai kandidatuojančių.

Lietuvos a via folijos Lithuanian A Mines

LITHUANIAN AIRLINES OFFER 

£150
LONDON - VILNIUS RETURN 

FOR A LIMITED PERIOD ONLY. CONDITIONS APPLY. 
A DAILY SERVICE 

with standard timings as follows:
TE 452 DEP. VNO 13.15 - ARR. LHR 15.15
TE 453 DEP. LHR 16.15 - ARR. VNO 21.05 

all flights are operated by Boeing aircraft with 
business and economy class cabins.

For further information contact 
Lithuanian Airlines in London:

Tel: 0208 759 7323 Fax: 0208 745 7346 
E-mai: lithair@qlobalnetco.uk

Dvi skaudžio^ traged ijos J 
Londono lietuviškoje 
bendruomenėje
Kovo mėnesio pradžioje Londono 
Heathrow oro uosto sulaikymo 
(detention) centre pasikorė apie 50 
metų lietuvis, kuris jau ilgiau negu 
mėnesį laiko laukė ištrėmimo atgal į 
Lietuvą.
Pavardės nepavyko sužinoti, o 
daugiau žinių yra labai sunku gauti, 
tačiau vidaus reik, ministerijos (Home 
Office) imigracijos skyrius prižadėjo 
platesnę informaciją duoti vėliau, o 
sulaikymo (detention) centras 
neįsileidžia į jokias kalbas.

Kovo mėnesio 12 dienos popietyje 
rastas kitas pasikoręs lietuvis, netoli 
lietuvių švento Kazimiero šventovės, 
Haggerston Park, London E2.
Įtariama, kad galėjo būti pakartas.
Poplar Coroner įstaiga duoda labai 
mažai žinių.
Jo vardas ir pavardė:

Marius Krasiskas, gyvenęs 
Londone, Southall.
Pilnas adresas nežinomas.
Jei pasisektų gauti daugiau žinių, bus 
paskelbta E. L.
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Prisimenant Nepriklausomybės 
atkūrimą

Sakoma, kad metai prabėga kaip žaibas. Atrodo lyg 
užvakar, kai mes visi stebėjome drąsios Lietuvos 
žingsnius į laisvę. Užjautėm jos vargus, demons
travome Londono aikštėse, kalbėjome per radiją 
televiziją. Aiškinome, kodėl garbinga praeitis, jos 
senovės kalba, turtinga kultūra turi būti leidžiama 
laisvai reikštis. Visų svajonės išsipildė. Lietuva vėl tapo 
laisva.
Š.m. kovo 11 dieną sukako pirmas atstatytos 
nepriklausomybės dešimtmetis.
Londone, puikioje St.John’s Smith Square bažnyčioje, 
netoli Parlamento rūmų kovo 16d., įvyko koncertas, 
paminėti šį svarbų istorinį įvykį. Šeši jauni solistai iš 
Lietuvos Muzikos akademijos (operinio dainavimo 
katedros studentai ir absolventai) atvyko pas mus čia 
sužavėti 600 susirinkusių diplomatų ir kitų garbingų 
svečių.
Koncertą organizavo Lietuvos Respublikos ambasada 
Londone. Jį sponsoravo Lietuvos Avialinijos, Williams 
de Broe, Price Waterhouse Coopers, Lehman Brothers 
International ir kiti.
Koncertui įvadą padarė Jo Ekscelencija ambasadorius 
Justas V. Paleckis, pabrėždamas Lietuvos ryžtą eiti 
pirmyn Europos Sąjungos narystės keliu, trumpai 
apibūdindamas įvykius, nulėmusius Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą ir pasaulio pripažinimą. 
Jo kalbą sekė solistų balsai, pripildydamį skambius 
salės skliautus, atliekant kompozitorių G.Verdi, 
G.Puccini, G.Donizetti, Handel ir kitus kūrinius. 
Girdėjome Mimi tragišką likimą iš operos La Boheme, 
viliojančią Seguidille iš Bizet operos Carmen, populiarų 
Figaro iš Rossini operos Barbiere di Siviglia. O iš 
kompozitoriaus Verdi operos Don Carios salėje 
nuskambėjo diminuendo ir crescendo arijos atgarsiai.

Kristina Zmailaitė (sopranas) ir Audrius Rubežius (baritonas)

Ne vien tik jaunųjų dainininkų aukštas lygis stebino 
visus, bet akompaniatorės Audronės Juozauskaitės 
vir-tuozinis atlikimas šiame plačiame repertuare buvo 
nepaprastas! Pati akompaniatorė net pristatė solistus ir 
dainas.
Edgaras Prudkauskas ir Audrius Rubežius (tenorai) 
yra prof.Virgiliaus Noreikos studentai. Abu solistai 
parodė savo spalvingą vokalinę apimtį operos arijų 
rinkinyje, baritono Giedriaus Žalio sodrūs tonai puikiai 
atliko vokalinę užduotį Don Carlos vaidmenyje.
Sopranų Kristinos Zmailaitės ir Julijos Stupnianek 
skirtingi balso tembrai taip pat išryškino jų parinktas 
dainas. Nomedos Kazlauskaitės aistringas mezzo- 
sopranas ir pristatymas imponavo klausytojus. Šių 
solistų pasiekimai yra žinomi Europos muzikiniame 
pasaulyje, tuo parodant, kad Lietuva yra dainų šalis, 
kuri gali drąsiai stoti aukšto muzikinio lygio gretose.
Po koncerto solistai ir svečiai pabendravo priėmime 
koncerto salės specialiai įrengtame rūsyje.
Įspūdingas vakaras šiame gražiame Westminterio 
rajone paliko malonių prisiminimų koncerte 
dalyvavusiems svečiams.

Klausytojas

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
Aukos
Iš užsidariusio lietuvių karių veteranų “Ramovės” 
skyriaus Mančesteryje Fondui
paaukota 100sv.
Kun.J.Sakevičius, Chicago 100 sv.
P.Dunn, Dovercourt 100 sv.
Dr.. M.Wilson, Ealing 100sv.
T.McDiarmid, Boummouth 20 sv.
B.Mockaitis 10 sv.
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.

susirūpinimą mums kėlė akušerijos korpusas (4 
aukštai). Kreipėmės į įvairius Vyriausybės vadovus dėl 
lėšų renovacijai. Gavome tik pažadų. Nesulaukę 
paramos, nusprendėme akušerijos korpusą uždaryti, o 
kitose patalpose savo jėgomis įruošti modemų 
akušerijos skyrių. Vien patalpų remonto sąmata sūdai c 
400,000 Lt. Be to, norėjome įsigyti kitą inventorių. 
Tačiau dėl pinigų stygiaus negalėjome nupirkti 
naujagimių reanimacijos stalo.
Prašytume Jūsų, esant galimybei, mūsų ligoninės 
akušerijos skyriui labdaros būdu skirti vieną naujagimių 
reanimacijos stalą. Tai padėtų užtikrinti nepriekaištingą 
pagalbą naujagimiams.
Su pagarba
Direktorius R.Turčinskas

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministerija 
Britų - lietuvių vaikų fondui

PRAŠYMAS
Gerbiami Vaikų Fondo nariai. Mano vadovaujama 
Marijampolės ligoninė aptarnauja, teikia specializuotą 
pagalbą visos Marijampolės apskrities gyventojams. 
Ligoninės išlaikymas yra labai brangus. Ypatingą

PADĖKA

Norime labai jums padėkoti už batelius ir kelnes, kurias 
padovanojot keturiems mūsų šeimos vaikams. .. ■ ■ ■ ■
Šios paramos šiuo metu labai reikėjo. , . - -

Dėkinga mama ir keturi vaikai. r
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Amerikietė Čekijos prezidentė?
Ne vieną kartą JAV užs. reik. min. M.Albright aplankė 
Čekiją. Tačiau išimtis yra, kad galingiausios pasaulyje 
valstybės ministrė vieši net tris dienas krašte, kuris 
politiniame gyvenime nevaidina didelės rolės.
Manding, Čekija amerikietei nėra svetimas kraštas, bet 
jos gimtinė.
Tad nėra ko stebėtis, kad kovo mėnesį viešėjusi 
ministrė pagerbė ne tik Čekoslovakijos valstybės 
įkūrėjo Tomo Masaryko 150-ąjį gimtadienį, bet taip pat 
prisiminė savo tėvo diplomatinę tarnybą su Tomo 
Masaryko sūnumi Jonu, kuris ėjo Čekoslovakijos 
užsienių reik.min. pareigas.
Žydų kilmės M. Albright gimė 1937 m. Prahoje 
(mergautinė pavardė Jana Kiorbelova). Du kartus 
šeima turėjo apleisti Čekoslovakiją 1939 m. ji bėgo 
nuo nacių o antrą kartą 1948 m. nuo komunistų. Šį 
kartą su tėvais įsikūrė JAV.
Čekijos sostinėje plačiai kalbama, kad V. Havel yra 
pasiūlęs A.AIbright prezidento kėdę. Tikrovėje, įtakinga 
JAV politikė nenumato apleisti dėdės Šamo žemės, 
tačiau dabartinio Čekijos prezidento pasiūlymas yra 
labai patrauklus, Čekijos gyventojų minimas jau trejus 
metus.
Ir ne tik Čekijos gyventojai “spekuliuoja” M.AIbright 
kandidatūra. Jos pavardė minima ir Amerikos 
žiniasklaidoje. Bet... juk M.AIbright yra JAV pilietė! 
“Tas nekenkia jai”, - rašo vokiečių spauda, imdama 
pavyzdžiu Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų kuris, 
atsisakęs JAV pilietybės, sugrįždamas į savo gimtą 
kraštą (reikėtų pridėti ir Latvijos prezidentę, Kanados 
pilietę K.B.).
JAV “Times” žurnalas gan plačiai aprašė M.AIbright 
viešnagę Čekijoje, gvildendamas amerikietės Čekijos 
prezidento klausimą Žurnalo nuomone, pasibaigus 
B.CIinton’o kadencijai, M.AIbright galvojanti persikelti į 
Čekiją Tai įrodo trijų dienų platoka programa: 
paskaitos, apsilankymas aukščiausiame Bmo miesto 
teisme, atidengimas T.Masaryko statulos Prahoje ir kiti 
vieši pasirodymai. Visa tai primena priešrinkiminę 
prezidento kampaniją.
Brno mieste ji pamatė ir priešus, kurie M.AIbright 
apmėtė kiaušiniais. Vienas pataikė į ją Jos atstovas 
pasakė, kad tai anarchistai chastai, amerikiečių priešai 
ir gal antisemitai.
Išvykdama iš Čekijos M.AIbright spaudai pareiškė: 
“Mano nuomone, tokią aukštą vietą užimti Čekija turi 
daug garbingų asmenų. Ar tai atsisakymas, ar pokerio 
žaidimas?
Po JAV prezidento rinkimų M.AIbright turi galvoti apie 
naują tarnybą nes gali pasikeisti vyriausybės sąstatas. 
JAV konstitucija neleidžia užimti prezidento vietos 
kitam krašte gimusiam piliečiui. Ar V.Havel’o parama 
yra pakankama — vėl didelis klaustukas, nes Čekijos 
prezidentą renka parlamentas.
AAAAA*AA*AA*A*A*************

Europos S-gos komisijos pirmininkas italas R.Prodi 
reikalauja nuodugnaus naujų ES narių stovio 
patikrinimo, kadangi kelios valstybės gana abejingai 
žiūri į Europos S-gos ateitį. Prie tokių valstybių 
priklauso Lenkija, kurios tik 30% sutinka su naryste.

Kazys Baronas

Lenkijos užs. reik.ministras B.Geremek spaudos 
atstovams pareiškė, kad Lenkija tikisi jau 2002 m. 
sausio mėn. 1 d. būti pilna ES narė. Kitaip galvoja 
konservatyvus Varšuvos dienraštis “Rzeczpolitika”, 
prognozuodamas ankstyviausią 2005-ųjų metų datą. 
Tad tie metai liečia ir Lietuvą
Kodėl Vakarų Europa taip ilgai tęsia naujų narių 
priėmimą? Atsakymas labai trumpas ir aiškus: ji bijo 
lenkų lietuvių vengrų čekų bulgarų rumunų bei kt. 
valstybių pigios darbo jėgos. Prieš keletą savaičių teko 
vokiškoje spaudoje skaityti, kad svetimtaučių 
darbininkų atlyginimas prie statybos darbų yra tarp 
1 DM 76pf. ir 2 markių, tuo tarpu vokiečio darbininko 
atlyginimas yra 20-25DM ir daugiau. Valstybė tikrina 
darbovietes. Surastas be leidimo dirbantis 
svetimtautis, tuo pat siunčiamas namo, o darbdavys 
baudžiamas aukšta pinigine bausme, kadangi jis 
“skriaudžia” valstybę, nemokėdamas socialinio 
draudimo, pajamų bedarbio ir kt mokesčių 
darydamas valstybei milijoninius nuostolius. Keli 
lietuviai Frankfurte buvo įsodinti į lėktuvą skrydžiui į 
Vilnių. Su keliais teko susipažinti Joninių šventėje, 
lietuvių gimnazijos aplinkoje. Jie buvo gerai atlyginami, 
tikėdami po metų sutaupyti užtektinai markių namo 
pastatymui Lietuvoje.
Dar skaudesnį atsakymą davė lenkams ES komisijos 
spaudos atstovas, pareikšdamas, kad pagrindiniuose ir 
paskutiniuose pasitarimuose į Lenkiją nebus 
atsižvelgta, nepaisant jos prarhonės augimo. Be to, 
Lenkijos teisinė sistema neprilygsta ES valstybėms. 
Atrodo, kad ES ieško 12 kandidatų tarpe mažų 
“kabliukų”, norėdama kuo ilgiau užtęsti Lenkijos, 
Vengrijos, Lietuvos ir kt. valstybių įstojimą į ES-gą
***************************AA*

Šlezvigo-Holšteino krašto parlamento rinkimus vasario 
mėn. 27 d. laimėjo SPD (socialdemokratų) partija, 
gaudama 43,1 % balsų antroje vietoje palikdami CDU 
(krikščdemokratų) partiją 35,2%. Toliau ėjo liberalai - 
7,6%, žalieji - 6,2%, danų tautybės mažuma - 4,2%. 
Tad šiam pajūrio kraštui ir toliau vadovaus SPD 
atstovė Heide Simons.
Visai kitos balsavimo pasekmės būtų buvusios sausio 
mėn. Kaip parodė to krašto gyventojų apklausa, už 
CDU partiją savo balsus būtų atidavę daugiau nei 
45%. Deja, partijai pakenkė buvusio Vokietijos 
kanclerio ir Krtikščionių demokratų pirm. H.Kohl’io 
piniginė afera - rasti milijoniniai įnašai partijai užsienio 
bankuose. Vokietijos “Bundestage” — parlamente SPD 
ir žalieji reikalavo pavardžių ir įmonių pavadinimų 
tačiau H.Kohl sakė davęs garbės žodį ir jis visa laikys 
paslaptyje.
CDU ir jos pirm. H.Kohl šešiolika metų vadovavo 
Vokietijos, o gal net Europos politiniam ir ekonominiam 
gyvenimui. Šiandieną partija pergyvena stiprią krizę. 
Ieškodama vadovo (H.Kohl atsisakė iš pirm, pareigų), į 
valdybą jaunų ir energingų asmenų tarpe. Tas klaidas 
reikėjo apmokėti ne tik Vokietijos parlamente (rinkimus 
laimėjo SPD), bet taip pat ir Šlezvigo-Holšteino krašte 
ir, gal, gegužės mėn. Saksonijoje.
Po karo daug lietuvių gyveno Šlezvigo-Holšteino 
krašte.
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Gerb. redaktoriau,
Prašau patalpinti E.L.šias dvi laikraščio iškarpas, 
kurias man atsiuntė sesuo iš Lietuvos. Čia parodo, ką 
Lietuvos laikraščiai rašo apie Lietuvos valdžią kaip ji 
rūpinasi Lietuvos pensininkais.
Manau, kad Sakalas ir kitas E.L. skaitytojas 
pasiskaitytą kaip pensininkai gyvena Lietuvoje. Jie 
abu nori viską parduoti ką mes turime D. Britanijoje ir 
pinigus atiduoti Lietuvos valdžiai. Kyla klausimas, ar jie 
neturi giminių Lietuvoje, brolių ir seserų kurie yra 
reikalingi mūsų finansinės paramos, bent aš taip 
darau.
D.Furmonavičius pasiūlė LNB akcijas atiduoti Lietuvai, 
bet ką jis gali duoti, kad jis neturi nei vienos akcijos.
Labai dėkingas Jums
S.Gagaiis
Atsiustos Iškarpos:
Valdžios kišenės kiauros
Kad valdžia spaudžia ir išnaudoja tą vargšą žmogų - ne 
naujiena, bet kai tai daroma absurdiškai ir be jokios 
logikos, tai jau viršūnė.
Imamas mokestis už “bendrą elektrą”, suvartojamą namo 
laiptinėms ir rūsiams apšviesti. Mokame po 1,10 Lt už 
vieną šeimos narį, o už du kažkodėl jau 2,21 Lt, o ne už 
butą. Jeigu laiptinę, kurią šviečia penkios lemputės po 40- 
60 W, vaikščiotų ne vienas, o keliolika žmonių ar net 
kariuomenės pulkas, dėl to elektros skaitiklis nerodytų 
kelis kW daugiau, ta viena lemputė šviestų vienodai 
vienam ar šimtui žmonių. Kur logika? Dar suprasčiau, kad 
imamas mokestis už laiptų nutrinimą, tai būtų galima (gal 
net reikėtų) skaičiuoti mokestį nuo asmens, nes svarbu, 
kiek lipa laiptais. Bet už elektrą, suvartotą tik apšvietimui, 
mokestis turi būti apskaičiuojamas tik pagal butus! O 
energetikai vis dejuoja, visokiais neįmanomais, 
absurdiškais būdais apgaudinėja tą paprastą žmogelį, 
kuris, apkvailintas “šviesių” protų, moka už viską visiems 
- ir valdžiai, ir valdininkams, kurių kišenės amžinai 
kiauros.
Irena Karalkevičienė
ir kiti V. Krėvės pr. 31-ojo namo gyventojai

Pirmyn, ponai patriotai!
Mūsų “neklystanti” Vyriausybė sprendžia problemą, kaip 
papildyti biudžetą, atsidūrusį didelėje krizėje, prie kurios 
pati ir privedė. Nori surinkti iš vargšų žmogelių, papildyti 
mokesčiais ir nubrauktam lengvatom.
Mieli valdžios ponai! Atėjo ir jūsų eilė gelbėti Lietuvą. Taip 
galvoja tie, kurie anuomet gynė parlamentą, TV bokštą, 
traukė į Baltijos kelią. Jūs, valdžios ponai (Vyriausybė ir 
Seimo nariai, teisėjai, prokurorai, bankininkai ir daug 
daug valdininkų), prasigyvenote iš nepriklausomybės. 
Jeigu esate tikri Lietuvos patriotai, imkite pavyzdį iš 
p. Bobelio. Bent metus laiko, kol išbristi iš jūsų pačių 
sukeltos krizės, paaukokit savo tūkstančius skurstančiai 
Lietuvai, pasilikdami sau pragyvenimui po 135 litus kas 
mėnesį (jūs gi nusprendėt, kad šitiek užtenka vienam 
žmogui).
Jei Vyriausybė iš neapmokamų atostogų per savaitę 
tikėjosi papildyti biudžetą 8 milijonais litų, kiek bus per 
metus, turbūt sugebėsite suskaičiuoti - čia ne turto 
deklaravimas... Pirmyn, ponai! Visa Lietuva mielai norėtų 
žinoti, kiek mes turime tikrų patriotų.

 > 5 puslapis 
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O mūsų žurnalistai (kurių nelabai mėgstate) deramai 
įvertins jūsų pasiaukojimą.
Jonas Budrevičius

Pensininkas, buvęs politinis kalinys
■ '<

Ponas Redaktoriau į.

Labai buvo malonu skaityti praeitame D. B. lietuvių 5 
laikraštį. Straipsnis buvo įdėtas mano seno pažįstamo, 
su kuriuo kartu atvykome į šį kraštą 1948 metais ir T 
kartu ilgokai pagyvenom po lagerius, bet po to visi 
išėjom savo keliais. Ką aš noriu pasakyti - tas prietelis 
gerai rašo ir aš jam pritariu. Mes visi kartu, aukojom 
Londono namams ir Sodybos pirkimui visos savaitės 
algas. O dabar tie direktoriai, atvažiavę į Sodybą nori 
gauti gražų stalą su valgymais ir vynu. Nuo stalo, prie 
baro, bet nežino kas yra reikalinga dėl namų. Tiek 
metų juos turėjom ir negalėjom prižiūrėt O dabar gaila 
ir žiūrėti. Dokaukos krinta nuo sieną langų rėmai 
pūna. O kur tos pajamos dingo. Dabar pardavė namus 
Londone. Aš manau, kad Londone būtų gerai turėti, 
nes svečiai iš Lietuvos galėtų apsilankyti ir sava kalba 
pakalbėti. Dabar pardavę kalba apie baseinus. Kas į 
juos eis ir kiek kainuos? Tie pinigai bus be reikalo 
mėtomi. Turi baseiną ir to negali išvalyti, kaip 
mėšlynas. Geriau išvesti cementinius takus apie 
karavanus; kad žmonės geriau galėtų prieiti ir pastatyti 
namelį su dušu ir išviete. Galėtų būti ir daugiau 
karavaną nuomojamą kad neštų pajamas, bet ne 
statyti naujus namelius, kaip jie sako, kurie kainuoja 
daug tūkstančių svarų. Be to, dar girdėjau, kad nori 
tuos senus pensininkus išmesti. Tas labai blogai. Aš 
mačiau tą vargšą kunigą kuris tarnavo lietuviams. 
Kaip jis dabar išlaikomas? Rodos, dabar net baisu 
pagalvoti. Tų direktorių per daug ir jų yra mažai 
lietuvių. Aš manau laikas grįžti prie sanovės, kai buvo 
įmanoma nuvažiuoti ir praleisti laiką.

Su pagarba P.Baltaragis

Skautiškuoju keliu
Kaziuko mugė
Kovo 4 d. mūsų parapijos klube vyko skautų ir jų idėjų 
palaikytojų suorganizuota vakaronė - mugė. Taip pat 
šios mugės pratęsimas vyko ir sekmadienį po pamaldų 
svetainėje.
Vakaronė neapsiėjo ir be dainą šokių ir mįslių. Skautai 
pasistengė paruošti gana daug rankdarbių kuriuos 
pardavė vakaronės metu. Didžiausią šurmulį sukėlė 
loterija, kurios arsenaluose buvo ir Stasio Kasparo 
dovanoti prizai su laipsniais. Šis pasibuvimas atnešė ir 
naudos. Atskaičius išlaidas buvo surinkta £111.00. 
Šios lėšos bus panaudotos skautų organizacijos 
reikalams.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir 
parėmusiems skautus. Jūsų pasitikėjimas padės 
mums neužmigti, juk ir mūsų šūkis yra: Vis budėk!
Skautai

LSS Europos Rajono vado pareigų perdavimas 
įvyks šeštadienį, balandžio 8 d., 13 vai. šv.Kazimiero 
bažnyčios svetainėje. V.s.Vida Gasperienė pareigas 
perduos naujai išrinktam LSS Europos Rajono vadui 
v.s.Vincent O’Brien. Po to įvyks Rajono posėdis.
LSS Europos Rajono vadija
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Laiškai
Kazys Baronas

Beveik kiekvieną dieną įtakingoje Vokietijos spaudoje 
randami platūs straipsniai žydų tautžudybės klausimu. 
Tai popiežiaus kelionių pasekmės, Vatikano atsiprašy
mas - apgailestavimas, pasirodę leidiniai ir kt.
Mūncheno dienraštis “Sūddeutsche Zeitung” kovo 2 d. 
plačiai aprašo dviejų Graikijos žydų darbą Oswiecimo 
(Aušvico) stovykloje.
Jie turėjo iš dviejų kamierų traukti lavonus 
sudeginimui. Beveik 14 valandų praeidavo iki 2 tūkst. 
lavonų būdavo sudeginti. Abu žydai sako, kad jie 
nesijautę esą kaip žmonės, bet kaip kokios mašinos - 
robotai, mesdami lavonus, ant jų malkas, vėl lavonus 
ir malkas. Atėjęs aukštas SS kariškis užpildavo 
benzinu ir revolveriu uždegdavo laužą.
Kitoje medalio pusėje, Londone gyvenantis britas 
Davydas Irving tvirtina, kad Aušvice ne viskas taip 
buvo, kaip pasakoja Graikijos žydai. Jis, susidrauga
vęs su Rudolf Hess sūnumi ir buvusia Hitlerio seketore 
teigia, kad kalbos apie tautžudystę yra nepabaigiamai 
nuobodžios. Jo nuomone, Hitleris neturėjęs jokios 
nuovokos apie dujų kameras Aušvice, galvodamas 
apie mažą eksperimentinę bazę. Britas taip pat 
pasakęs, kad Edvardo Kennedy automašinoje prie 
Chappaquid mirė daugiau moterų, kaip Aušvico dujų 
kameroje. (Britui uždraustas įvažiavimas į JAV, 
Kanadą Vokietiją Italiją ir kt. valstybes).
Vasario mėn. Izraelio rašytojas T.Segev aplankė Irvingą 
užklausdamas: “kur yra tie šeši milj. žydą jeigu sakote, 
kad jie nebuvo nužudyti?3, iš irvingo gavęs tokį atsakymą: 
“aš nežinau, tačiau tikrovėje visur pilna žydų. Gal jie 
pakeitė savo pavardes į žydiškas?”
Pokalbe metu Irvingui paskambino bičiulis vokietis. Aišku, 
abu kalbėjosi vokiškai. Britas nežinojo, kad ir izraelitas 
supranta vokiečių kalbą užbaigdamas pokalbį tokiais 
žodžiais: “aš tau vėliau paskambinsiu, nes pas save turiu 
mūsų priešą”.
D. Irvingą laukia teismas, kadangi jo išleistos knygos apie 
Hitlerį bei Goebelsąyra pilnos melo. Brito nuomone, 
tautžudystė yra žydų išgalvota, įspaudžiant rankose 
stovyklų kalinių numerius tik pinigų gavimui.
į visas D.lrvingo melagystes atsako abu Graikijos žydai. 
Parašytoje G.Greifo knygoje “Mes verkėm be ašarų”, 
autorius yra nustebęs Londono “žaidimu” su D.lrvingu. 
“Jam reikia sudaryti labai trumpą teismą atvedant į salę 
tuos du Graikijos žydus. Tuo ir būtų užbaigta ši šmėkla”. 
“Mannheimer Morgen” dienraštis kovo mėn. 2 d. 
atspausdino Vokietijos spaudos agentūros (dpa) straipsnį, 
kuriame plačiai rašoma apie tūkstančiais metų rodytą 
Katalikų bendrijos neapykantą žydams. Jie buvo vadinami 
Dievo žudikais, vandens šaltinių nuodytojais, baisios 
maro ligos nešėjais. Kryžiaus karų metu, nepasiekus net 
Jeruzalės, žydai buvo žudomi Vokietijos miestuose: 
Voermse, Kčlne, Maince ir kt. Jie būdavo kaltinami visų 
ligų nešėjais, buvo tremiami nuo Londono iki Sicilijos. 
Žydai užmeta popiežiui Pijui XII (1939-1958) net 
bendradarbiavimą su nacistine Vokietija, Katalikų 
Bendrijai neprotestuojant prieš žydų žudynes. Vatikanas 
numato PijųXII paskelbti palaimintuoju. Izraelis pareiškė 
protestą nors jų pačių tautybės istorikas tvirtina, kad 
popiežiaus dėka buvo išgelbėta 850 tūkst žydų. Israelites 
mano, kad popiežiui ekskomunikavus tautžudžius, beveik 
trečdalis žydų būtų likę gyvi.

Gerbiamieji,
Tikimės, kad jau pasiginčijome ir išvėdinome savo 
nepasitenkinimus į visuomenę, užpildydami visus 
“Europos Lietuvio” ir “Lynes” puslapius užtenkamai. 
Dabar nutarkime pagyventi tarp savęs taikingai ir 
leiskime savo smegenims pailsėti. Kad netektų mums 
per daug nuobodžiauti, aš čia pridedu gal ir 
neįdomesnį, bet lengvesnį pasiskaitymą - Vilniaus 
“Bočių” choro vedėjo laišką savo mylimajai:

Pranešu, kad aš dar gyvas 
Ir duobėn neįkritau, 
Bet užmiršti jau pradėjau 
Ir galvoj vis siaubingiau. 

Su artritu susitaikiau, 
Dantys valdiški - gerai 
Akiniai taip pat neblogi, 
Tik su protu nejuokai.

Priešais laiptus atsistojęs 
Atsiminti negaliu: 
Ar man reikia jais užlipti, 
Ar užlipęs jau esu? 

Atsidaręs šaldytuvą 
Smegeninę pakratau: 
Ar aš maistą ten įdėjau, 
Ar išimti ketinau?

Ir tada kai jau sutemsta 
Sėdžiu lovoj ir mąstau: 
Ar jau laikas man miegoti, 
Ar aš ką tik pabudau?

Jeigu man eilė rašyti, 
Tai nepyk, atsiprašau. 
Atmintis man susimaišė: 
Ar rašyti, ar rašiau? 

Tik žinok, kad Tave myliu 
Bet jau paštą greit išneš. 
Lik sveika mano brangioji!

Dabar stoviu ir net paraudau. 
Užuot laišką Tau išsiuntęs 
Voką pats atidariau...

Su pagarba
Robertas Sakalas

Nei žmonos, nei pinigų...
Esu lietuvis, gyvenu Anglijoje. Man 50. Turiu lietuviš
ką pasą kuris man buvo išduotas Londone, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Kai galiu aplankau gimtinę. 
1997 metais susipažinau sujauna lietuvaite, nelegaliai 
dirbusia mūsų mieste. Ji man pasirodė labai švelni, 
puiki mergina. Po metų mes susituokėm. Tačiau po 
vedybų ji labai pasikeitė, pradėjo reikalauti laisvės ir 
pinigų. Iš manęs ištraukusi mažiausiai 22,000 svarą 
dabar ji reikalauja skyrybų ir pusės mano užgyvento 
turto.
Norėčiau perspėti patikliuosius užsienio lietuvius, kad ir 
jiems taip gali nutikti: nei žmonos, nei pinigų.

Alfredas Petruševičius
New Dustoą Anglija iiŠ Lietuvos spaudos/
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LONDONAS
DBLS Pirmojo skyriaus metinis susirinkimas
Kovo mėn. 12 dieną 13 valandą Londono parapijos 
svetainėje įvyko DBLS Pirmojo skyriaus metinis 
susirinkimas.
Susirinkimą atidarė skyriaus pirmininkė adv. Virginija 
Juraitė-VVatson, pasveikindama susirinkusius skyriaus 
narius ir svečius. Susirinkimo dalyviai jai patikėjo 
susirinkimo pirmininkės pareigas, tuo pačiu būdu 
susirinkimui sekretoriauti palikta skyriaus valdybos 
sekretorė Živilė llgūnaitė.
Priėmus dienotvarkę, pranešimą padarė Virginija 
Juraitė-VVatson apie skyriaus ir DBLS Centro valdybos 
veiklą. Kasininkė Rima Gasperaitė patiekė davinius 
apie skyriaus turimą turtą - pinigus.
Po pranešimų vyko diskusijos. Šiek tiek kalbėta apie 
parduotus Lietuvių namus Ealing’e, bet daugiau apie 
“Trust Charity” labdaros privilegijas ir naujųjų ateivių 
priėmimą į DBLS-gą
Išrinkta DBLS Pirmojo skyriaus valdyba:

Pirmininkė - Virginija Juraitė-VVatson, 
Vicepirmininkas - Vincent O’Brien, 
Sekretorė - Živilė llgūnaitė.
Kasininkė - Rima Gasperaitė

Revizijos komisija:
Balys Butrimas,
Vladas Andrijauskas.

Atstovai j metinį DBLS suvažiavimą išrinkti: 
Justas Čemis ir Stasys Kasparas.

TARPTAUTINIS KONGRESAS KOMUNIZMO 
NUSIKALTIMAMS ĮVERTINTI
Šias metais Vilniuje vyks tarptautinis kongresas 
“Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”. Jis yra 
rengiamas rezistentų ir nuo komunizmo nukentėjusių 
asmenų organizacijų. Kongresas yra remiamas 
Lietuvos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės ir 
tam tikslui įsteigto Komunistų nusikaltimų tyrimo 
paramos fondo.
Kongresas įvyks š.m. birželio 12-14 d.d. Programoje 
numatyta surengti komunizmo teismo procesą 
pavadintą "Niurbergas 2”. Į kongresą yra kviečiami nuo 
komunizmo nukentėję dalyviai iš viso pasaulio kraštų 
padaryti pranešimus apie savo pergyvenimus.
Manoma, kad atvyks dalyvių iš šalių kurios aktyviai 
kovoja su komunizmu ir jo ideologija - siekiais 
prievarta ar apgaule paimti valdžią kaip buvo padaryta 
su Baltijos kraštais, jų vaidymo piktadarybės.
Kongreso informaciniame leidinyje minima, kad 
Lietuva komunistų okupacijos laiku neteko apie 
800,000 žmonių.

LIETUVIAI PASAULYJE
Nors Lietuva su Latvija turi tarpusavio nesutikimų ir kai 
kurios įmonės tarpusavyje konkuruoja, tačiau yra 
jaučiamas bendras abiejų šalių kultūrinis ir politinis 
bedradarbiavimas - noras kartu įstoti į Europos 
Sąjungą ir NATO. Nesutikimai pasitaiko, kaip Būtingės
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mazuto įrengimai Baltijos jūroje, kurie iškėlė valstybių 
jūros sienų neaiškumo klausimą. Tokių nesusipratimų 
visuomet atsiranda kaimyninėse šalyse, juk nesiginčysi 
su šalimi, kuri yra užjūrių, marių. Bet vis tik, tarp 
artimų kaimynų ir bendros kilmės tautų yra 
surandamas kompromisas.
Rygoje esančiame dideliame ambasados pastate 
vyksta ne vien politikos ar konsulariniai reikalai. Nors 
Latvijoje priskaičiuojama tik apie 750 lietuvių ten 
susirenka vietiniai lietuviai, kurie turi savo parodas, 
paskaitas, minėjimus ir kitokią bendrą kultūrinę veiklą 
Latvijoje, pakeitus pilietybės įstatymą kur kas 
lengviau įsigyti Latvijos pilietybę, ir daug lietuvių jau tą - 
daro, nes gyventi su svetimos valstybės pasu yra 
komplikuočiau. Lietuviai, kaip ir visur kitur, čia irgi turi 
nesutarimų bet pasak ambasadoriaus Petro 
Vaitiekūno, nesutarimai yra išsprendžiami taikos būdu. 
Skundžiamasi, kad yra veiklos nepasidalinimas tarp 
dviejų Latvijoje veikiančių lietuvių organizacijų Tai 
Latvijos lietuvių bendruomenė, kurios vadovė yra 
Jovita Budzinauskienė ir Latvijos lietuvių sąjunga, 
pirmininkas Augustinas Liepinis. Jie neseniai pasirašė 
svarbų dokumentą dėl lietuviškoms mokykloms 
teikiamos paramos.
Lietuviškų mokyklų yra net šešios, bet išbarstytos 
gana plačiai - Rygoje, Jūrmaloje, Daugpilyje, 
Valmieroje, Jelgavoje ir Liepojoje, kur gyvena didesni 
skaičiai lietuvių. Šiais metais Latvijos universitete —;
atidarytas Lituanistikos centras, o Rygos pradinė 
mokykla gavo naujas patalpas., _ . , .
Ambasada stengiasi vietiniams lietuviams kiek galima 
padėti, kad nesijaustų esą užmiršti. Lietuvių jaunimas, 
intelektai retai dalyvauja organizacijų renginiuose ir 
vadovų svarbiausias šiuo metu uždavinys įtraukti juos į 
lietuvišką veiklą.
Nenustebkite - bet lietuvių yra ir Vengrijoje. Vasario 12 
d. sostinėje Budapešte jie atšventė Lietuvos 
Nepriklausomybės 82-ąjį paminėjimą į kurį atsilankė 
svarbūs visuomenės veikėjai ir svečiai iš Vengrijos 
užsienių ministerijos.
Nepriklausomybės dienos vakare Lietuvoje gerai 
žinomas fotografas ir keliautojas Paulius Normantas 
Budapešto Fotografų rūmuose pristatė paskutinį savo 
kelionių po pasaulį fotografijų albumą.
Vasario 16-oji buvo taip pat paminėta ir Ukrainoje, 
Lvovo mieste. Čia koncertavo iš Lietuvos atvykęs 
kamerinis ansamblis “Vilniaus arsenalas”. Jie barokinio 
stiliaus bažnyčioje surengė koncertą kuriuo žavėjosi 
visa publika, palydėdama juos gausiomis katutėmis. 
Ansambliečiai pabendravo su vietos lietuviais, kurie 
džiaugėsi, kad jų koncertas palikęs labai gerą įspūdį 
koncerte dalyvavusiam ukrainiečiams. Ta pačia proga 
buvo atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Lvove, 
kuris taip pat džiugino lietuvius. 

- . .r ~
‘ 'f ' '.'i' y,1 į -

Vasario 16-os minėjimas buvo surengtas Menų 
rūmuose, į kurį susirinko daug lietuvių ir jų draugų 
ukrainiečių Pasirodė vaikučių ansamblis “Saulutė”. 
Jiems vadovauja profesionali ukrainietė I
koncertmeisterė, o vėliau “Vilniaus arsenalas” vėl 
džiugino klausytojus savo instrumentų muzika.

. • . • .. ;.•* . . -I.-. - j.
■ .a H
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Kronika
AUKOS SPAUDAI
P.Juknelis £5,00
S.Štarka £5,00
I.Timmins (Mrs) £5,00
V.Grygelis £5,00

LONDONAS 
Lietuvos antrasis 
Kongresas

Eucharistinis

Pirmasis Lietuvos Eucharistinis
Kongresas buvo prieš pat Antrąjį 
pasaulinį karą, Kaune. Jame
dalyvavo gausi 
D.Britanijos. v

grupė' iš

Šiais metais birželio 1-4 d.d. 
Kaune, lietuvių katalikų gyvenime 
yra nepaprastas, svarbiausias 
renginys - įvykis.

Kilo mintis organizuoti išvyką į 
kongresą iš D.Britanijos.

Norinčius dalyvauti kongrese 
kviečiame dabar pranešti mums 
šiuo adresu:

21 The Oval, London, E2 9DT
Londono švento Kazimiero para
pijos 100 metų jubiliejus
Pagal archyvinius dokumentus

žinoma, kad kardinolui Vaughan 
rūpėjo lietuvių ir lenkų dvasiniai 
reikalai. Tas matosi iš jo laiško, 
rašyto 1894 m.:”Pilniausiai pritariu 
Jūsų pastangoms įkurti Londono 
lenkams ir lietuviams bažnyčią ar 
misiją.”

Po šešių metų gautas tokios 
turinio laiškas:
“10 liepos 1900 Arkivyskupo
namas, Westminster SW.

Jo Eminencija kardinolas 
Vaughan, Westminsterio arkivys
kupas, širdingai geidžia kad lietuvių 
kolonija Londone turėtų 9000iems 
tūkstančiams savo pačių tautos 
uolaus kunigo patarnavimus ir jam 
būtų malonu, jei kuriuo nors būdu 
bus galima rasti ir gauti į Londoną 
toks kunigas.”

Laišką pasirašė Robertas 
Kennopolis, vyskupas - pagelbinin- 
kas. K

To laiško nuorašai buvo 
paskleisti Lietuvoje per tuometinius 
Lietuvos laikraščius “Tėvynės 
sargą”, “Varpą”, “Naujienas”, 
“Ūkininką”.

£219.00 incld. tax

PAMALDOS 
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 21 
The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:0171 739 8735. 
Pamaldos sekmadieniais: 
9 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
16.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Autobusai eina iš skirtingų Lon
dono dalių ir yra patogiausi, nes 
beveik visi eina kelių minučių 
ėjimo distancija nuo šventovės. 
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottingham© - 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 lapkričio 28 d., 
12,30 vai.
Bradforde gruodžio 5 d., 12.30 
vai.

£279.00 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. i
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, I
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.

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

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

1902 metų kovo mėn. 30 dieną 
pirmosios lietuviškos pamaldos 
įvyko savo šventovėje, Christian 
and Cable gatvių kampe.

Prieš tai lietuviškos pamaldos 
vykdavo vokiečių švento Bonifaco 
šventovėje, Adler gatvėje.

1912 metais kovo mėn. 12 dieną 
persikėlė į jų pastatytą švento 
Kazimiero šventovę, kur ir šiandien 
šimtai dalyvauja pamaldose.

Tai Didžiosios Britanijos 
lietuviškos bendruomenės nepap
rastas istorinis įvykis, kurį minėsim 
šiais metais.

Stasys Kasparas
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