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“Trust” projektas
Pirmieji žingsniai

Mūsų straipsnyje 18.1.2000 “E.L”, mes paaiškinome 
kodėl mums reikalinga įsteigti labdaros “Trust”, į kurį 
būtų perkeltas pagrindinis Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos turtas, ty. Lietuvių Namų 
bendrovės akcijos. Atlikti tą darbą šių metų 
Metiniame suvažiavime, balandžio 1-2 dienomis, 
Lietuvių Sodyboje buvo vienbalsiai priimta rezoliucija. 
To pasėkoje, mes ištyrėme geriausias sąlygas tokio 
fondo įsteigimui ir savo rekomendacijas pateikėme 
DBLS direktoriams jo posėdžio metu, 13 gegužės. 
Žemiau duodame pateiktus pasiūlymus, taip pat 
iškeliame kai kuriuos klausimus diskusijoms. Mums 
būtų labai malonu išgirsti EL ir Lynes skaitytojų ir 
bendrai visuomenės nuomones sėkmingam šio 
projekto įgyvendinimui.

Kadangi labdaros Fondo įsteigimas ir Lietuvių Namų 
bendrovės akcijų perkėlimas į šį Fondą bus 
svarbiausias pasikeitimas Didžiosios Britanijos 
lietuvių bendruomenės struktūroje daugelio metų 
laikotarpyje, yra svarbu sužinoti ir įvertinti kuo 
daugiausia nuomonių. Dvi pagrindinės priežastys, dėl 
kurių mūsų Fondas turėtų būti labdaros Fondas yra:
(1) labdaros Fondai turi palankias sąlygas valstybinių 
mokesčių atveju ir (2) jų veikla yra kontroliuojama 
Charity Commission (Labdaros Komisijos).

“Trust” įsteigimas
Charity Commission yra paruošusi “Declaration of 
Trust for Charitable Trust” (Labdaros Trust įsteigimo) 
pavyzdį, kuriuo mes ir siūlome pasinaudoti. Šis 
pavyzdys turi dvigubą naudą: juo naudojantis 
išvengsime žodinių komplikacijų rašant šio Fondo 
įstatus ir antra - bus žymiai pigiau, negu samdant 
advokatus parašyti šiuos įstatus.

Turėsime padaryti pagrindinį sprendimą kokiems 
labdaros tikslams tas “Trust” bus steigiamas. Britų 
labdaros įstatymai turi keturias kategorijas, 
leidžiančias naudoti labdaros fondais:

(1) švietimo reikalams

(2) finansinei paramai skurstantiems

(3) religinei paramai

(4) kitiems labdaros tikslams bendromenės 
naudai - pvz., pagalba senatvėje, ligoje 
ar invalidume.

E. L ir Lynes skaitytojai (kartu su dauguma 
bendruomenės) dažnai yra išreiškę nuomonę, jog 
Sąjungos turtas kokiu nors būdu būtų panaudojamas 
Lietuvai, paremiant kalbos ar kultūros siekius. Mes 

galvojame, kad pasirinkus labdaros tikslus, kurie 
padėtų lietuvių bendruomenei Didžiojoje Britanijoje ir 
lietuviams Lietuvoje (gal net ir gyvenantiems kitose 
šalyse), mes atsiektume užsibrėžto tikslo. Mes 
rekomenduojame iš patiektų keturių pasirinkti (1), (2) 
ir (4) kategoriją bet ne (3). Tai suteiktų galimybę 
panaudoti Fondą mažesniu mąstu ir ne lietuvių 
kilmės asmenims, kurie studijuoja ar tyrinėja 
aspektus, surištus su lietuvių gyvenimu ar kultūra. 
(Mes, žinoma, nenorėtume panaudoti šio “Trust” 
panašiems tikslams, kaip British-Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania.)
Mes taip pat turime pasirinkti šio “Trust” vardą. Yra 
vienas pasiūlymas: “The British Lithuanian Cultural 
and Benevolent Fund” (Britų Lietuvių Kultūros ir 
Labdaros Fondas). Laukiame jūsų pasiūlymų kokias 
parinkti labdaros kategorijas ir vardą.

“Trustees” (patikėtiniai)
Mes siūlome turėti penkis patikėtinius (trustees), 
kurie susidėtų iš trijų neutralių (independent), dviejų 
pagal savo bendruomenėje užimamas pozicijas (pvz. 
DBLS to laiko pirmininkas ar šv. Kazimiero parapijos 
Rytų Londone klebonas). Mes taip pat siūlome, kad 
pirmų trijų neutralių (independent) patikėtinių 
kadencija būtų kaip DBLS direktorių jiems paeiliui 
keičiantis. Normali patikėtinio kadencija turėtų būti 
keturi ar penki metai. Neutraliam patikėtiniui 
užbaigus savo kadenciją ar pasitraukus dėl kokios 
kitos priežasties, jo vieta būtų užpildyta kitų 
pasilikusių patikėtinių.

“Trust” veikimas
Kad “Trust” galėtų išpildyti jam uždėtas pareigas, jis 
turi turėti pajamas. Aiškus tokių pajamų šaltinis 
Lietuvių Namų bendrovėje, padaryti ją pelninga, 
mokančia dividentus savo akcininkams. Dividentai, 
įmokami į “Trust” būtų atleisti nuo valstybinių 
mokesčių kaip labdaros įstaiga.
Dar kitas būdas kaip šis Fondas galėtų pasidaryti 
kapitalo, tai - aukomis ir akcininkų paskolintomis 
akcijomis jų gyvenimo laikotarpyje ar testamentais 
jas palikant “Trust”. Individualūs žmonės, turintys 
akcijų su laiku gal panorėtų perleisti jas “Trust” 
nuosavybėn. Dar vienas būdas kaip “Trust" galėtų 
įsigyti kapitalo, tai perkėlimas turto, laikomo kitų 
lietuvių “Trust” (Fonduose); pvz., mintis buvo iškelta 
Sąjungos Metinio Suvažiavimo metu, kad, atėjus 
laikui, Mančesterio klubo patikėtiniai galėtų pagalvoti 
apie jų klubo pervedimą ar gautų už jį pajamų 
perkėlimą į naująjį “Trust" (visos lietuvių 
bendruomenės naudai).

/tąsa sek. psl.Z
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/atkelta iš 1 psl J
Yra svarbu, kad visuomenė suprastų, jog, ne vien tik 
apsaugojimas dabartinio lietuvių bendruomenės 
Didžiojoje Britanijoje turto, bet ir pajamos gautos iš 
šio turto (ar kitokio turto) bus panaudojamos bendrai 
visų naudai.
Praktiški reikalai
Viena pasekmė, ką Sąjungos laikomų akcijų Lietuvių 
Namų bendrovėje pervedimas [“Trust” duotų tai 
patikėtiniams daugiau įtakos prižiūrėti, kaip direktoriai 
tvarko Lietuvių Namų bendrovės reikalus. Tai 
neturėtų nieko nustebinti. Viena iš pagrindinių 
priežasčių dėl ko “Trust” yra steigiamas, tai 
apsaugojimas Sąjungos turto. Patikėtiniai pilnai 
neatliktų savo pareigų jei jie būtų nepatenkinti, kaip 
yra tvarkomi jų kontroliuojamos bendrovės reikalai. 
Jie neabejotinai reikalautų kad direktoriai turėtų 
biznio ir finansinės patirties. “Trust” įsteigimo 
pasekmėje, Lietuvių Namų bendrovė ir Sąjunga, 
galimas dalykas, būtų atskirtos.
Kokie būtų pasikeitimai Sąjungoje? Aišku, nebebūtų 
tikslo neleisti pasidaryti pilnais nariais didesnei daliai 
lietuvių bendruomenės, gyvenančios šoje šalyje. Taip 
pat, pritaikymas įstatų šiai galimybei, duotų progos 
peržiūrėti Sąjungos įstatus iš viso, galvojant, jog ar 
nebūtų laikas pakeisti kai kuriuos paragrafus, kaip 
pvz. balsavimo būdas ir ar iš viso dar laikyti skyrių 
struktūrą.
Įsteigiant “Trust” nereiškia, kad Sąjunga sunyktų ar 
atsirastų priežasčių dėl jos ateities egzistencijos. Jos 
ateitis priklausys nuo dabartinių narių ir jų sėkmės 
įlieti į ją naujo kraujo. Paskutinis apskaičiavimas 
rodo, kad Didžiojoje Britanijoje gyvena tarp 15,000 ir 
20,000 “naujųjų lietuvių”, kurių dauguma gyvena

Londone ar Pietų Rytų Anglijoje. Prileidžiant, kad net 
ne daugiau kaip 10% jų įsijungų į Sąjungą Sąjunga 
pasidarytų visai kitokia.
Įsteigimas
Svarbu, kad steigiamajam “Trust”, dauguma 
Sąjungos narių pritartų. Dėl tos priežasties mes 
norime, kad jūs prisidėtumėte prie šio konsultacijos 
proceso ir informuotumėte mus kokios yra jūsų 
nuomonės. Po to, mes paruošime “Trust” projektą 
pagal Charity Commission pavyzdį ir Sąjungos nariai 
bus prašomi patvirtinti savo ankstesnį sprendimą 
padarytą praėjusio suvažiavimo metu, perkelti 
Sąjungos laikomas Lietuvių Namų bendrovės akcijas 
į“Trust”, po to kai “Trust” bus įregistruotas su Charity 
Commission.
Mes labai lauksime jūsų nuomonių ir komentarų dėl 
šiame straipsnyje iškeltų punktų ir labai 
pageidautumėme juos gauti iki 2000 rugpjūčio 7 d.. 
Mes atsižvelgsime į visų nuomones ir komentarus 
prieš pradedami sekančius žingsnius.
Prašome rašyti į “Europos Lietuvį”, ar “Lynes”, arba 
tiesiog:

DBLS Konstitucinis komitetas 
Headley Park Country Club 
Picketts Hill 
nr.Bordon 
Hants 
GU35 8TE

Kastytis Baublys 
Virginia Juras 
Vincent o’Brien 
DBLS Kontitucinis Komitetas

Kyla eksprezidento populiarumas
Eksprezidentui Algirdui Brazauskui oficialiai pranešus, kad 
ketina grįžti į politinę areną jo populiarumas neseniai 
padarytoje apklausoje smarkiai pakilo.
Šį pavasarį sudaryta LDDP ir socialdemokratų koalicija, 
kuriai jis, tikimasi, vadovaus, taip pat pakilo ir dabar stovi 
antroje vietoje.
Apklausoje Algirdas Brazauskas net pralenkė prezidentą
Vaidą Adamkų gavęs 69.3 proc.

Dionizui Perminui 
mirus, 

jo žmonai Jadvygai, dukrai Loretai, 
anūkams ir visiems artimiesiams 

gilią užuojautą reiškia
E. Vainorienė 

ir Gasperų šeima
Valdas Adamkus 
Artūras Paulauskas 
Rolandas Paksas 
Kazys Bobelis

65.2 proc.
59.8 proc.
58.7 proc.
58 proc.

Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio populiarumas visai 
nusmuko, atsidurdamas gale sąrašo.
Artėjant-rinkimams partijos grupuojasi į blokus ir koalicijas. 
Social-liberalai, centristai ir liberalai nusprendė į savo bloką 
priimti mažą Moderniųjų krikščionių demokratų partiją kuri 
atsiskyrė nuo Krikščionių demokratų partijos. Jie (Naujoji 
unija) aplausoje stovi aukščiausiai, turėdama 19.7 proc. 
balsų kai tuo tarpu Algirdo Brazausko vadovaujama koalicija, 
susidedanti iš LDDP ir Socialdemokratų yra antroje vietoje su 
11.2 proc.
Trečioje vietoje - Liberalų unija, vadovaujama ekspremjero 
Rolando Pakso su 10.1 proc.

y

Zntoną Jadvygą, dukrą Loretą ir visus 
artimuosius 

vyrui ir tėveliui
Dionizui Perminui mirus, 

užjaučia ir kartu liūdi

LSS Europos Rajono skautai.

Valdantieji konservatoriai visai nuslydo 
populiarumo skalėje, tegaudami vos 4.6 proc. 
Seimo rinkimai numatyti šių metų spalio mėn. 
8 d.
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/Buvusio Lietuvos premjero ir dabartinio Vilniaus mero kreipimasis į 
lietuvius visame pasaulyje/

KREIPIMASIS Į PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 
KRAŠTO LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

VISO PASAULIO LIETUVIUS

BENDROMIS PASTANGOMIS PADĖKIME LIETUVAI TAPTI EUROPINĖS IR TRANSATLANTINĖS 
BENDRUOMENĖS NARE

Šiomis dienomis Lietuvoje vyko tarptautinė 
konferencija, kurioje dalyvavo NATO 
Generalinis Sekretorius lordas George 
Robertson, NATO valstybių bei kandidačių į šią 
organizaciją užsienio reikalų ministrai, kiti 
atsakingi pareigūnai, politikos ekspertai. Tai 
buvo labai gera proga Lietuvai aukšto rango 
svečių akivaizdoje dar kartą iškelti mūsų 
valstybės narystės šioje organizacijoje 
klausimą išreikšti bendrą visų kandidačių viltį, 
kad NATO plėtra, kaip žadėta, bus pratęsta 
2002 metais.

Didžiulį darbą teks atlikti po konferencijos, 
siekiant įrodyti, kad esame pasirengę kelių 
metų laikotarpyje tapti europinės ir 
transatlantinės bendruomenės nare

. Tokia įvykiu eiga būtų naudinga ne tik 
Lietuvai, bet ir viso regiono stabilumui.

Lietuvos politika iki šiol siekė kelių svarbesnių 
uždavinių: narystės NATO ir ES bei gerų 
santykių su kaimynais. Ši politika turėtų būti 
tęsiama. Esame vienas iš nedaugelio Vidurio ir 
Rytų Europos kraštų, įveikusių priešiškumą 
kaimyninėms tautoms, kurios praeityje daug 
skriaudų mums atnešė. Lenkija tapo mūsų 
strategine partnere, kartu su Rusija ir ES 
kraštais įgyvendiname bendrus projektus 
Karaliaučiuje, vykdome pragmatinę, ES 
palaikomą politiką Baltarusijos atžvilgiu, toliau 
aktyviai vystome Baltijos valstybių 
bendradarbiavimą

Šios politikos vaisiai gerai žinomi Lietuvoje ir 
kai kuriems mūsų partneriams Vakaruose. 
Tačiau nemaža dalis politiką politikos ekspertą 
žurnalistą jau nekalbant apie eilinius žmones, 
NATO ir ES valstybės nieko nėra girdėję apie 
Lietuvos pastangas, siekiant stabilumo regione, 
mūsų valstybės pasirengimą įgyvendinant 
svarbiausius užsienio ir vidaus politikos 
uždavinius.

1 

Pasiekti kiekvieno tokio žmogaus protą ir širdį 
mums iš Lietuvos yra labai nelengva. Jūs, 
gyvendami greta, turite geriausią galimybę tą 
padaryti. Daugiau nei prieš dešimt metų 
pradėję žygį dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės neturėtume nuleisti ranką 
kol Lietuva netapo NATO ir ES nare.

Šiuo metu JAV vyksta rinkimų kampanija. Būtų 
labai naudinga bendram reikalui, jeigu visi JAV 
lietuviai, nepriklausomai nuo to, kurios 
organizacijos ar partijos nariais bebūtą sutelktų 
pastangas, siekdami įtikinti kandidatus į šios 
šalies aukščiausius postus paremti tolesnę 
NATO plėtrą ir Lietuvos siekį tapti šios 
organizacijos nare. Neįkainojamą indėlį, kuriant 
Lietuvos ateitį, įneštų mūsų tautiečiai ir kitose 
valstybėse, visų pirma Kanadoje ir Europoje, jei 
pavyktų Lietuvos tematika sudominti vietos 
žurnalistus, rasti šalininką palaikančių mūsų 
žingsnius.

Kreipdamasis į ES gyvenančius lietuvius, 
kviečiu Jus negailėti pastangų įtikinant, kad ES 
plėtra negali būti atidėliojama. Lietuva ir kitos 
Vidurio Europos valstybės turi tapti 
lygiavertėmis ES narėmis su dabar šiai 
organizacijai priklausančiomis valstybėmis. 
Jokie apribojimai naudotis ES bendros žemės 
ūkio politikos, struktūrinių ir regioninių fondų 
galimybėmis neturėtų būti taikomi naujoms ES 
narėms. Priešingu atveju, ES gali prarasti tą 
pamatą ant kurio dešimtmečiais buvo kuriama: 
lygias galimybes ir laisvą konkurenciją visiems 
ES nariams.

Žinau, kad nemaža jau atlikta Jūsų 
pastangomis per praėjusį dešimtmetį, kai kas 
galbūt buvo nepastebėta ir neįvertinta. Ateityje 
mūsų laukia daug svarbių darbą kurių padaryti 
neįmanoma neužmiršus praeities 
nesusipratimų. Suprantu, jog siekdami šių 
uždavinių įgyvendinimo, mes Lietuvoje taip pat 
turime užgniaužti politines ambicijas ir 
asmeninius nesutarimus. Tai yra viena iš 
priežasčią pastūmėjusi Liberalų sąjungą 
pakviesti kitas panašiai mąstančias politines 
partijas bendram darbui. Esame ir toliau 
pasirengę nuosekliai įgyvendinti savo 
programines nuostatas.

Dirbkime kartu vardan Lietuvos. Bendromis 
pastangomis padėkime Lietuvai tapti europinės 
ir transatlantinės bendruomenės lygiaverte 
nare.

Pagarbiai,

Rolandas Paksas
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Žinios įš Lietuvos
Rusija nepatenkinta įstatymo 
projektu
Rusų Dūmos (Seimo) su Lietuva ryšių palaikymo 
grupė atšaukė planuotą penkių dienų apsilankymą į 
Lietuvą dėl Lietuvos Seime diskutuojamo įstatymo 
projekto, reikalaujančio Rusiją apmokėti nuostolius, 
padarytus Sovietų 50 metų okupacijos metu.
Tokia priežastis duodama laiške, adresuotam 
Lietuvos Seimo ryšiams su Rusijos Dūma palaikyti 
grupės vadovui Arvydui Vidžiūnui.
Parlamento įstatymo projekto diskusijose iškeltas 
reikalavimas, kad Rusija atsilygintų už padarytą žalą 
okupaciniu metu, kuri skaičiuojama milijardais 
dolerių Be to, būtų reikalaujama įsteigti fondą į kurį 
Rusija turėtų įmokėti už pervežimą per Lietuvos 
teritorią kariškų ir pavojingų medžiagų į 
Karaliaučiaus sritį.
Šis Seimo įstatymo projektas buvo atmestas Rusijos 
užsienių reikalų ministerijos.
Ryšiams su Rusijos Dūma palaikyti grupės vadovas 
A. Vidžiūnas galvoja, kad šis planuoto vizito 
nutraukimas nėra vien tik to įstatymo projekto 
diskusijos Seime, bet, buvo padarytas spaudimas iš 
aukščiau. Jis prabrėžia, kad Rusija jau anksčiau 
kalbėjo ir su kitomis Baltijos valstybėmis su įžūlumu 
ir griežtumu, šiurkščiausiai su Lietuva, pasėkoje 
Rusijos užsienio ministro pareiškimo apie Lietuvos 
laisvavališką įstojimą į Sovietų Sąjungą 1940 
metais.
A.Vidžiūnas yra pasiryžęs pasiųsti laišką Maskvai, 
pakviesdamas delegaciją atvykti bet kokiu jiems 
patogiu laiku.
Po ilgų ir karštų diskusijų tas įstatymo projektas 

- Lietuvos Seimo buvo priimtas birželio 13 d., už jį 
balsuojant 68 parlamentaram, prieš - niekam, 
susilaikius 13. Šis įstatymo projektas Seimui buvo 
pateiktas Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio.
Naujasis įstatymas reikalauja, kad Seimas įsteigtų 
darbo grupę, kuri patiektų Rusijai raštiškus 
reikalavimus apmokėti už žalą padarytą Sovietų 
okupacijos metu nuo 1940 iki 1990 metų.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 metais jau 
ne vieną kartą buvo bandoma reikalauti iš Rusijos 
kompensacijos, bet Rusija visuomet šiuos 
reikalavimus atmesdavo. Šį kartą Rusijos užsienių 
reikalų ministerija patarė Lietuvai, diskutuojant šį 
įstatymą realistiškai žiūrėti į savo šalies interesus, o 
ne svajoti apie šimtus milijardų dolerių.
Komunizmo nusikaltimų kongresas 
Vilniuje
Vilniuje Komunizmo Nusikaltimų Kongreso dalyvius 
šiitai pasitiko Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir 
premjeras Andrius Kubilius. Kviestieji dalyviai - 
mokslininkai, politikai, teisininkai ir visuomenės

r aktivistai iš daugiau nei 20 šalių atsilankė į šią seniai 
lauktą konferenciją.
Atidarymo kalboje Prezidentas sakė, kad šios 
konferencijos tikslas sustabdyti komunizmo 
padarytus nusikaltimus visiems laikams. Komunizmo 
nusikaltimų faktai, jų brutalumas turi būti pamoka 
sekančioms kartoms, kad pamokytų jas kitokio 
gyvenimo - žmoniško, moralaus ir teisingo.
Vytautas Landsbergis paminėjo visus komunistų 
administracijos padarytus nusikaltimus, o premjeras 
iškėlė kompensacijos klausimą visiems 
nukentėjusiems.
Rusų delegatas parlamentaras Sergey Kovaliov 
atsiprašė už Rusijos tautos padarytus nusikaltimus. 
Jis pabrėžė, kad mes neturime tikėti prielaidai, jog 
tautos nedaro klaidų ar nusikaltimų. - “Mano tauta 
toleravo komunizmą žavėjosi juo. Mano tauta 
okupavo Baltijos valstybes. Mes, rusai, negalime 
sakyti, kad nieko bendro neturėjome su komunizmo 
nusikaitimais. Prašau priimti mano atsiprašymą.”

Prezidento pensija Seimo pirmininkui
Birželio 13 d. Lietuvos Seimas priėmė įstatymo 
pakeitimą dėl Šerno pirmininko pensijos.
Ateityje Vytauto Landsbergio pensija bus lygi 
prezidento pensijai. Ši įstatymo pataisa suteiks į 
pensiją išeinančiam Seimo pirmininkui teisę gauti 
tokią pat pensiją kokią įstatymai numato buvusiam 
valstybės prezidentui.
Šiuo laiku šis pensijos įstatymo pakeitimas galėtų 
tikti tik V.Landsbergiui, tačiau neatrodo, kad jis 
planuoja pasitraukti ar išeiti į pensiją kuri šiuo metu 
būtų 6.5 tūkstančiai litų į mėnesį prieš sumokant 
valstybinius mokesčius.
Paprasti žmonės gauna tik apie 300 litų į mėnesį.
Socialdemokratas Algirdas Sysas pasisakė prieš šį 
įstatymo pakeitimą sakydamas, kad jaučiasi labai 
nepatogiai, žinodamas, kad šis pakeitimas yra 
taikomas tik vienam asmeniui.

Europos Sąjunga parems Lietuvos 
transporto projektą
Europos Sąjungos vykdomasis komitetas paskyrė 
11.88 mln. eurų (euro 0.95 dol.) paramą Lietuvai, 
finansuoti per Lietuvą pereinantį tarptautinį kelią “via 
Baltica”. Atašė prie Europos Sąjungos Raimonda 
Liutkevičienė sakė, kad visas kelio projektas gali 
kainuoti 15.44 mln. eurų.
Rekonstruktuoti kelią tarp Lietuvos dviejų 
pagrindinių miestų Vilniaus ir Kauno numatoma dar 
iš ES-os gauti 19.56 mln.eurų paramą Pirmas šio 
projekto etapas kainuotų 26.25 mln.eurą - sakė 
R.Liutke-vičienė. Trūkstamą sumą padengs Lietuvos 
valdžia ir kai kurios intemationalinės institucijos.
Lietuva baigia susitarti dėl dar vieno projekto, tai • 
telekomunikacijos linija tarp Klaipėdos ir Kena, ant 
Baltarusijos sienos. Šio projekto išlaidos bus 
pristatytos ES-os vykdomajam komitetui rudenį. 
Manoma, kad parama bus gauta.
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K.Baronas

Vokietijos kancl. Gerard Schroder trijų dienų 
viešnagę pradėjo Estijoje. Televizija parodė svečią 
Taline bei labai plačiais komentarais nušvietė gerą 
mažos valstybės ekonominę padėtį.
Estija veržiasi į Vakarų pasaulį. Jau pradžios 
mokyklų pirmųjų klasių mokiniai mokomi anglų 
kalbos, taip pat parodant ir vyresnių klasių mokinius 
prie kompiuterių. Gyva prekyba vyksta su Suomija. 
Penkias dienas savaitėje veikia keltas tarp Talino ir 
Helsinkio. Tačiau Estijos BVP (bendras vidaus 
produktas) siekia tik trečdalį ES-os valstybių.
Estija nenori būti įmesta į bendrą ES-os katilą kartu 
su Lietuva ir Latvija, ir net su Lenkija, nes jos 
ekonominė padėtis yra žymiai geresnė už tų 
pastarųjų valstybių. Jai turi būti suteikta pirmenybė. 
Kur dingo estų šūkis: estai kovos už savo 
nepriklausomybę iki...paskutinio Lietuvos kario!?
ES-os klausimą prieš G.Schroderio kelionę į Baltijos 
valstybes taip pat nagrinėjo ir vokiška žiniasklaida, 
pradėdama Vokietijos Aacheno miestu ir jame 
B.CIintono pasakyta kalba, įteikiant jam karaliaus 
Karolio medalį. JAV prezidentas pažymėjo, jog 
šiandieninė karta susilauks ES-oje trisdešimties 
narių, tačiau visiškai nutylėjo Baltijos valstybių 
įjungimąį ŠAS (NATO).
Vokiečiai rašė, kad į G.Schroderio kelionę įdėjo 
daug vilčių, kadangi buvęs kancl. H.Kohl, 
atsižvelgdamas į draugystę su Maskva, iš tolo 
lenkdavo Baltijos valstybes, nenorėdamas erzinti 
Maskvos “meškos”.
Spauda iš anksto kėlė į padanges Estijos 
ekonominę pažangą vadindama ją “Baltijos tigru”. 
Latviją gana toli pažengusią privatizacijoje ir 
rusiakalbių klausimuose, Lietuvą- už jos 
pasiruošimą 2005 metais uždaryti Ignalinos atominę 
jėgainę.
Baltiečių nuomone, transatlantiniai pasitarimai eina 
vėžlio žingsniu. Jau 1997 m. Madrido konferencijoje 
lietuviai, latviai ir estai (didelė Lietuvos studentų 
demonstracija prie pasitarimų pastato -K.B.) buvo 
apvilti, nenustatant jiems į ŠAS apčiuopiamos 
įjungimo datos.
Didžiausią baimę jaučia Latvija, kadangi Rusija labai 
dažnai jai grasina. Bet iš G.Schroderio lūpų Ryga 
negali laukti gražių žodžių nes pirmiausia SAS turi 
sutvarkyti savo santykius su Rusija.
Paskutinius viešnagės sakinius palikau Lietuvai.
Birželio mėn. 7 d. rytinėse žiniose (mano klausomos 
dvi radijo stotys - Frankfurt ir Stuttgart) pranešė apie 
atskridusi į “Wilną” kancl. G.Schroderį, o pietų metu 
pamačiau jį televizijoje, Vilniaus oro uoste, kanclerį 
sutinkantį min.pirm. A.Kubilių su didele delegacija, 
jiems žygiuojant raudonu patiesalu bei posėdžiau
jant prie stalo.
Komentatoriaus sakiniai panašūs į Estijos ir Latvijos: 
Lietuva stengiasi įsijungti į ES-os narių 

eiles bei transatlantines struktūras.
Svarbiu pasitarimo objektu yra Ignalinos jėgainė. 
Lietuva numato ją išjungti iki 2005 m. ir tuo 
patenkinti ES-os reikalavimus. Taip pat ir Vokietija 
numato prisidėti finansine parama, kadangi Lietuvos 
jėgainė yra didelė grėsmė Vokietijai. Kokia pinigų 
suma ketina vokiečiai prisidėti - spauda nepranešė 
(50 mln. markių?), nurodydama tik ES-os skirtą 150 
mln. euro sumą, (šiuo metu euro 0,95 dol.) Bendra 
išjungimo kaina siekia daugiau nei 250 milijonų. 
Kokią išvadą galima padaryti iš kanclerio trijų dienų 
viešnagės Baltijos valstybėse?
Be jokių abejonių G.Schroderio favorite liko Estija, 
antroje vietoje Latvija ir trečioje - Lietuva. Pilnai 
suprantama. Pirmose dviejose valstybėse dar ir 
dabar yra užsilikusi kryžuočių įtaka, vokiški 
paminklai, Hansos įsteigtų Talino ir Rygos uostų 
namai, kapinėse vokiški užrašai, liuteronų- 
protestantų tikėjimas. Tą aiškiai užakcentavo 
kancleris, prisimindamas bendra šimtmečių istoriją. 
Atsižvelgdamas į Rusiją kuri ir toliau Baltijos 
valstybes laiko savo įtakos zonoje, jis mėgino 
išlaikyti balansą ypač ŠAS atveju. Tačiau jo ženklas 
Maskvai yra noras išlaikyti Baltijos valstybes Vakarų 
Europos sienose, ko anksčiau neparodė kancl. 
H.Kohl.
Šiuo metu iš Vakarų pasaulio nieko kito negalima 
laukti. Mūncheno “SZ” dienraštis savo komenta
ruose pažymėjo: “tuo turėtų būti patenkinti nekan- 
rūs lietuviai, latviai ir estai.
“Bild” dienraščio atstovas, lydėjęs G.Schroderį 
Baltijos kraštuose, žavėjosi jų vakarietiška dvasia. 
Visi Baltijos valstybių prezidentai yra matę Vokietiją 
nes, pvz., Lietuvos prezidentas V. Adamkus keliavo 
per bombarduojamą Berlyną baigė Eichstatte 
gimnaziją. Estijos prez. Meri tėvas - diplomatas, 
ėjęs laisvos Estrijos ambasadoriaus pareigas 
Beryne.
Dabartinis prezidentas lankęs vokišką mokyklą 
Reicho sostinėje, labai gerai kalba vokiškai. Latvijos 
prezidentė Vaira - Vike Freiburge buvo vos kūdikiu, 
keliaudama su tėvais per bombarduojamus 
Vokietijos miestus.
Vokietis atskirai apibūdina tautas: estai labai 
panašūs į suomius (estai, suomiai, vengrai priklauso 
ugrofinų šeimai. K.B.), latviai - kosmopolitai, lietuviai 
daugiau bendradarbiauja su lenkais.
Savo kojas į Vilnių Taliną Rygą jau įkėlė McDonald, 
Siemens, Boss ir kitos įmonės.
Maskvos dienraštis “Izvestija” birželio mėn. 7 dieną 
G.Schrčderio viešnagę Baltijos valstybėse įvertino, 
kaip augančią Vokietijos įtaką Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje., prisiminė kryžiuočius, Hansos prekybos 
laikotarpį.
Iš kitos pusės "Izvestija” kanclerio kelionę įvertino 
teigiamai. Esą Vokietija dabar esančią tvorą gali 
pakeisti tiltu, jungiančiu Rusiją su Europa.
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Britų-Lietuvių pagalbos vaikams fondas
Fondą dešimties metų jubiliejaus proga sveikina:

Nuoširdžiai sveikiname 10-mečio proga, 
linkėdami Jūsų darbuotojams kūrybinių jėgų, 
neišblėstančios jaunatviškos energijos ir 
sėkmės darbe bei asmeniniame gyvenime.

Su pagarba B.Šapalienė

Bendrijos “Viltis” Vilniaus padalinio vardu, 
pirmininkė Birutė Šapolienė

Sveikinu Fondą 10 metų Jubiliejaus proga. Jūsų 
darbo, pasišventimo dėka daugelis Lietuvos 
vaikų buvo išgelbėta, palengvintos jų kančios ir 
suteikta vaikams daug, daug džiaugsmo. Tegul 
Jūsų visą komitetą visus Anglijos lietuvius ir 
kitus Fondą parėmusius žmones lydi sėkmė ir 
Dievo malonė.

Ramunė Solominienė
Vaikų Fondo Koordinatorė Vilniuje

Fondo sekretorė

7'Aukos
F.Dineley, Dorset £3000
R. Karalius, Wakefield £100
Drungilų šeima, London £ 75
J.Nicholls, Cheshire £ 50
S.Gailiūnas, Tyne & Wear £ 25
M.BIctnienė, Westcliff £ 20

Nuoširdžiai dėkojame už šias dosnias aukas.

**^Mt*****^Hfe**<HHt*******iWf****iHHIr**********^HHlr*^HIr1lr*****

A+A Stasys Vitkus
Šių metų gegužės mėn 1 d. Northern General 
Hospital, Sheffield ligoninėje mirė Stasys Vitkus. 
Velionis jau kurį laiką sirguliavo, bet paskutiniu laiku 
atrodė, kad sveikata taisosi ir planavo grįžti į namus, 
nežiūrint to, kad gyveno vienas.Stasys buvo kilęs 
nuo Užpalų kur gyveno iki savo tėviškės apleidimo. 
Kaip ir kiti tūkstančiai lietuvių prieš sovietams vėl 
okupuojant Lietuvą atsisveikino su Lietuva 1944 
metais. Karo metu ir po karo gyveno pabaltiečių 
Špakenbergo stovykloje, Vokietijoje.

Atsiradus galimybei, Stasys su kitais lietuviais 
persikėlė į Didž. Britaniją kur dirbo anglių kasykloje. 
Jis ten išdirbo iki pensijos amžiaus.

Velionis įsigijo mažą namelį netoli kasyklos, 
Barnsley, Yorkshire. 1981 m. Stasys priėmė anglų 
pilietybę ir dažnai aplankydavo savo gimines 
Lietuvoje.

Prisiminsime Stasį, kaip nuoširdų lietuvį patriotą 
kuris šelpė savo šeimą Lietuvoje, rėmė lietuviškus 
reikalus ir spaudą.

Laidotuvės įvyko Holy Rood Catholic Church George 
StBarsnley birželio 19 d. Dalyvavo jo krikšto dukra 
Irena Newcombe-Kuliukas su šeima, palikimo 

vykdytoja Virginija Juras ir vietiniai parapijiečiai. 
Lietuvoje liko du broliai ir viena sesuo.

Laidotuvių dieną Londono lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčioje už mirusio sielą šv.Mišias, užprašytas jo 
ilgamečio draugo Balio Butiškio, atlaikė kun. Petras 
Tverijonas.

Zigmas Juras

BOLTONAS
Išvežtųjų minėjimas
Birželio 17 d. vietiniai lietuviai, estai ir latviai 
iškilmingai paminėjo tragiškų įvykių Baltijos 
valstybėse 59 metų sukaktuves.
Boltono latvių klubui užsidarius, išvežtųjų minėjimas 
įvyko St. Paul’s bažnyčios patalpose. Religinės 
apeigos buvo atliktos bažnyčioje, o pats minėjimas 
įvyko bažnyčios salėje.
Minėjimą atidarė Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
pirmininkas J.Zakis, o minėjimo kalbą pasakė 
H.Vaineikis. Po to, kiekvienos pabaltiečių tautos 
atstovas savo kalba pasakė eilėraštį. Lietuviškai 
eilėraštį padeklamavo pastorius A.Putcė. Minėjimas 
buvo užbaigtas Baltijos tautų himnais.
Oficialiai daliai pasibaigus buvo pasivaišinta gausiais, 
įvairiais ir skaniais maisto patiekalais, kuriuos 
paruošė estų ir latvių šeimininkės.

Laiškai
Paskutiniais mėnesiais vis dažniau lietuviškoje 
Britanijos spaudoje tenka matyti iškraipyta 
D.Britanijos lietuvių ir Lietuvos istorija.
Paimkime Britų-Lietuvių Draugijos žurnalą “Tiltas”. 
Ten rašoma: “Lithuanians in Great Britain -Old New” 
- autoriai Jaras Alkis ir Giedrius Mickūnas. Jie rašo 
šv.Kazimiero parapija Rytų Londone įkurta 1901 
metais! Faktas yra - pirmoji visai lietuviška šventovė 
1901 m. atidaryta, o dabartinė - antroji šventovė 
atidaryta tik 1912 m.
Tokias klaidas daryti yra neleistina, nes padarytos 
klaidos gali būti panaudojamos kitur ir jos bus 
kartojamos.
“Britanijos lietuvių balse”, Vincento Sladkevičiaus 
nekrologe rašoma: “Kardinolas V.Sladkevičius, MIC, 
buvo antras kardinolas Lietuvos istorijoje, pirmas 
buvo Vilniaus arkivyskupas Jurgis Radvila, prieš 40 
metų sovietmečio laikais. Tai žiauri netiesa!
Jurgis Radvila buvo vyskupas ir kardinolas, paeinąs 
iš Lietuvos didikų Radvilų giminės. Radvilų giminės 
buvo Lietuvos kalvinizmo-liuteronizmo įvedėjai.
1573 metais Jurgis Radvila grįžo į katalikybę, vėliau 
tapo Vilniaus vyskupu, o kad jis buvo Lietuvos 
kardinolas sunku pasakyti, nes tuomet Lietuvos 
Didžioji kunigaikštystė buvo Lenkijos valdoma. Kad 
jis buvo Lietuvos didikų Radvilų kilmės kardinolas yra 
tiesa. Tai buvo karaliaus Stepono Batoro laikais, o ne 
sovietmečiu.

Su pagarba S.Kasparas
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LONDONAS
Jungtinis lietuviškos kultūros vakaras
Lietuvos Respublikos ambasada ir Britų-Lietuvių 
draugija gegužės mėn. 25 dienos vakare surengė 
jungtinį lietuvišką kultūrinį vakarą Ambasados 
rūmuose.
Vakaras susidėjo iš dviejų skirtingų dalių: dr.
Leonido Donskio paskaita apie nepaprastus 20-ojo 
amžiaus lietuvius kultūrininkus: dr.Vytautą Kavolį, 
dr. Aleksandrą Štromą poetą Tomą Venclovą Šalia 
dr.L.Donskio paskaitos vyko “Baltosios Grafikos” 
Aistės Ramonaitės paroda.
Vakarą pradėjo kultūros atašė Dangira Jelinskaitė, 
pristatydama renginio paskaitininką dr. L.Donskįir 
menininkės Aistės Ramonaitės parodą Britų- 
Lietuvių draugijos pirmininkas Michael Peart CMG, 
LVO tarė trumpą žodį, sakydamas, kad ambasada 
remia mūsų draugiją ne tik suteikdama patalpas, bet 
jau ir kartu su mumis rengdama koncertus.
Dr.L.Donskiui teko savo temą sutalpinti į 45 minučių 
paskaitą Kalbant apie tokias mokslo asmenybes 
kaip dr.V.Kavolis, T.Venclova, dr.A. Štromas tai yra 
labai trumpas laikas.
Nerašau, kas buvo sakyta, nes mūsų laikraštis per 
mažas aprašyti viską Paskaita buvo labai įdomi, 
daug kur buvo liečiama “Santara-Šviesa”, 
akiratininkai...
Po paskaitos apžiūrėta “Baltosios Grafikos” 
paveikslai, susipažinta su menininke. Pagaliau prie 
vyno ir sūrio dar ilgokai pasidalinta mintimis apie 
vakaro paskaitą.

Stasys Kasparas

Dailininkė - Grafikė Astė Ramunaitė
Š.m. birželio mėn.4 dieną dailininkė-grafikė Astė 
Ramunaitė atsilankė Londono lietuvių šv.Kazimiero 
parapijos centre, dalyvavo pamaldose, o po jų 
parapijos menėje susitiko su lietuviais.
Papasakojo jiems, kuo šiuo metu Lietuvos 
dailininkai ir kultūrininkai kvėpuoja, kokios sąlygos 
dirbti kultūrinį darbą kad yra uždaromos mokyklos. 
Kaip Lietuvos dailininkai yra sutinkami užsienio 

dailininkų jų gyvenamuose kraštuose.
Ji sakė, jai džiugu matyti Londone tiek daug jaunų 
lietuvaičių...

Gautos užuojautos
Mirus Šventosios Romos Bažnyčios, Lietuvos 
kardinolui, buvusiam Kauno arkivyskupui Vincentui 
Sladkevičiui, teo lie., Londono šv.Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas gavo 
Anglijos lietuviams katalikams užuojautas iš 
Westminsteriio arkivyskupo dr. Cormac Murphy- 
O’Conner ir Episcopal Vicar Mrg. Keith Baltrop 
MA,STL.

Girnikų kalnas

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Anksčiau “Europos Lietuvyje” atspausdintas 
Lietuvos nacionalinio muziejaus laiškas, prašantis 
Britanijos lietuvių pagalbos, renkant medžiagą apie 
išeivių karo ir pokario meto gyvenimą, susilaukė . 
labai mažai sėkmės. Į jų prašymą atsakė tik vienas 
R. Sakalas.
Pabuskime ir nepatingėkime pavartyti senus 
dokumentus, nuotraukas, laiškus. Juk tai mūsų 
gyvenimo įvykių laukia Lietuvos istorija.
****************************

(Laiškas, gautas R. Sakalo, Bordon, Hants iš 
Lietuvos Nacionalinio Muziejaus.)

Gerbiamas pone Raimundai Sakalauskai, 
labai atsiprašau, kad šiek tiek užtrukau atsakyti į 
antrąjį Jūsų laišką. Už tai dabar turiu galimybę iškart 
padėkoti ir atsakyti į visus šešis. Ačiū.
Kol kas Jūs vienintelis, atsiliepęs į žinutę, 
išspausdintą “Europos lietuvyje”. Neskuba Britanijos 
lietuviai draugauti su mūsų muziejumi. O gal labai 
atsargūs? Birželio mėnesį “Pasaulio lietuvyje” turėtų - 
pasirodyti žurnalistės J.Godunavičienės staripsnis 
apie mūsų muziejaus Tremties ir Išeivijos fondus.
Gal šis straipsnis sukels kokią didesnę bangelę...
Noriu padėkoti už Jūsų įdomius prisiminimus bei 
atsiųstas fotografijas - lietuviai darbininkai Anglijoje, 
Satwell stovykloje 1947 m. Iš atsiųstų fotografijų 
kopijų matyti, kad turite dar daug įdomių ir mūsų 
muziejui labai reikalingų fotografijų kurias, rašėte 
laiške, galėtumėte padovanoti.
Būtume dėkingi, gavę lietuvių Prekybos mokyklos 
Soeste (Vokietija) fotografijų (ypač gražios kur prie 
vyties su UNRRA pareigūnais), lietuvių katalikų 
bažnyčios vidaus vaizdą tautinių šokių grupės 
pasirodymus Amsberge, 1947 metų Kūčias 
Satwelle, Lietuvių darbininkų darbo laisvalaikio metu 
darytas fotografijas.
Ar galėčiau tikėtis gauti originalus? Jūs teiravotės 
apie fotografijų kopijas. Taigi, kopijos tinka tik man 
pažintiniam darbui, bet ne parodai.
2004 metais numatoma muziejuje surengti didelę 
parodą skirtą 1944-ųjų emigracijos 60-mečiui. Tai 
progai būtų parengtas ir leidinys.
Gerbiamas pone, norėčiau Jūsų paprašyti, gal 
kartais išsaugojote kokių dokumentų (leidinių 
pažymėjimų liudijimų laiškų) ar daiktų iš Amsbergo, 
Sarwello stovyklų? Tai būtų Jūsų prisiminimų bei 
fotografinės medžiagos papildymas ir eksponatai 
būsimai parodai.
Tai dar kartą noriu padėkoti už viską ir palinkėti kuo 
geriausios sėkmės.
Nekantriai lauksiu Jūsų laiško.

Su pagarba
Irena Mikuličienė (pasirašė)
vyr. muziejininkė

Rašyti: Arsenalo g. 1 
2001 Vilnius

Tek: 370-2-627-774 arba 370-2-629426
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Kronika
MANČESTERIS
MLSoc. klubo narių susirinkimas

Š.m. liepos mėn. 1 d., šešta
dienį, 4 vai.p.p., MLSoc. klubo 
valdyba šaukia pusmetinį narių 
susirinkimą kuriame valdyba ir Re
vizijos komisija padarys pranešimus 
ir bus svarstomi klubo reikalai.

Narius prašome būtinai daly
vauti. Kvorumui (ketvirčiui) ne
susirinkus minėtą valandą susir
inkimas bus atidėtas vieną valandą 
o po to pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

NOTT1NGHAMAS
DBLS Nottingham© skyrius
Šių metų liepos mėn. 1d., 3.00 
vai. p.p., šeštadienį, latvių klube, 
Standhill Rd.

rengia
Antanines, Jonines ir Petrines

su turtinga loterija. Dalyviams 
bus šilti pietūs.
Prašome visus dalyvauti. Būtinai 
turite užsirašyti pas skyriaus 
valdybos narius.
Savaitę prieš norime žinoti daly
vaujančių asmenų skaičių.

Skyriaus valdyba

LONDONAS
Sekminių šventė - koncertas

Šiais metais Sekminės, katalikų 
Bažnyčios įsteigimo šventė, buvo 
atšvęsta iškilmingiau. Pamaldos 
prasidėjo su eisena šventovėje, 
kurioje buvo nešamaš Velykų per
galės kryžius ir velykinė žvakė, kuri 
iki ateinančių Velykų švenčių dau
giau eisenose nebus nešama.

Po Sekminių pamaldų šven
tovėje buvo giesmių ir dainų reči
talis. Klebonas kun. Petras Tveri- 
jonas visus klausytojus supažindino 

su dainininke Angele Joknyte, kuri 
yra krikščioniškų giesmių autorė, 
muzikė.

Rečitalio giesmės, dainos apie 
kelionę į Tėvo namus, apie Dievo 
ieškojimą troškulį Dangaus.

Ji atliko eilę giesmių ir dainų: 
Šventė, Gyvenimo pradžia, Kely, 
Eisiu į Tave, Šokis, Neišeisim tušti, 
Šuliniai, Vakarais, Vaikai, Medis ir 
Nebaigta daina.

Rečitalis pasibaigė su “Ne
baigta daina”.

Reikia tikėtis muzikos ir dainos 
menininkė vėl pasirodys lon- 
doniečiams, kurių apie 90 ar dau
giau klausėsi jos giesmių ir dainą 
nežiūrint, kad už šventovės durų 
buvo gražus oras, kuris kvietė visus 
į vasaros gamtą.

Padėka šauniai menininkei.

Šv.Kazimiero parapijos kronika
Gegužės mėnesį Šv.Kazimiero 

šventovėje susituokė Jolanta Jure
vičiūtė su Gerardu Rūku ir Teresė 
Gudaitytė su Alfonsu Vaitkum.

Krikštas suteiktas: Juliui Mani- 
kui. Matui, Rokui Stoniams.

Londoniečių žiniai!
Londone galima gauti 

didžiausią ir gerai informuotą 
lietuvių dienraštį “Lietuvos rytas’. 
Vieno numerio kaina 1.50 sv. Jis 
gaunamas prie Holbom požeminės 
stoties, užsienio spaudos 
kioskuose, Goodge stoties ir 
Bloomsbury užsienio spaudos 
parduotuvėje.

Pirmadienio laida gaunama 
antradienio rytą.

Utenos alus!
Londoniečiai Londono lietuvių 

klubuose gali pasivaišinti Utenos 
kelių rūšių alumi.

Pasveikintas Šv.Kazimiero 
šventovės klebonas

Birželio mėn. 4 dieną po 11 
vai. pamaldą esantieji šventovėje 
parapijiečiai pasveikino savo 
kleboną kun. Petrą Tverijoną jo

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
Šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735. 
E-mail:
london@ptverijonas. freeserve. co.uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 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.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.-
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Bradfbrde - liepos 2 d., 12.30 
vai.

kunigystės penkerių metų proga, 
įteigdami gėlių sudainuodami 
“Ilgiausių metų!” ir sušukdami 
“Valio!", kuris nugriaudėjo 
šventovės skliautais ir griausmingu 
rankų plojimu.

Anglijos atletikos komandoje
Jau kuris laikas, kai Anglijos 

atletikos komandoje pasirodo Dalės 
Miknevičiūtės vardas, kuri 
dalyvauja šokime į aukštį.

Artėjant Sydney 2000 
olimpiadai, turbūt dažniau 
pamatysime TV ekranuose Dalią 
besiruošiančią dalyvauti joje.

Girnikų kalnas
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