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TARPTAUTINIS KOMUNIZMO NUSIKALTIMAMS ĮVERTINTI
KONGRESAS KREIPIASI:
«

Į Jungtinių Tautų Organizaciją,
pasaulio valstybių parlamentus ir vy
riausybes dėl tarptautinio komu
nizmo nusikaltėlių teismo įsteigimo.

Į pasaulio visuomenę ir tarptautines
visuomenines organizacijas dėl tarp
tautinio komunizmo ir komunizmo
nusikaltėlių teismo įsteigimo.

Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų
įvertinimas’', įvykęs Vilniuje 2000 birželio 12-14
dienomis, nusprendė:

Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų
įvertinimas”, įvykęs Vilniuje 2000 m. birželio 12-14
dienomis, nusprendė:

“Kreiptis į Jungtinių Tautų Organizaciją, pasaulio
demokratinių valstybių parlamentus ir vyriausybes
ragindamas nedelsiant įsteigti Tarptautinį komu
nizmo ir komunistinių nusikaltėlių teismą.

“Kreiptis į pasaulio visuomenę ir tarptautines
visuomenines organizacijas, ragindamas, kad jos
skatintų savo šalių parlamentus ir vyriausybes inici
juoti Tarptautinio komunizmo ir komunistinių nusi
kaltėlių teismo steigimą.

Visus Niurnbergo procese pripažintus nusikaltimus
darė ir komunistai. Kai kur, kur jie ateidavo į
valdžią, jie tai darė ilgiau nei naciai.

Šiurpus komunistinių diktatūrų padarinys - didžiau
sios per visą pasaulio istoriją politinės žudynės. Ma
noma, kad nuo 1917 iki 1990 metų komunistiniai
režimai išžudė apie 100 milijonų žmonių.
Teismas taip pat turėtų griežtai pasmerkti sistemingą
ilgametį dvasinį žmonių luošinimą.
Nacizmas seniai pasmerktas, naciniai nusikaltėliai
nubausti. Tokio pat teisėto atpildo turi susilaukti ir
komunistiniai nusikaltėliai. Jie nedelsiant ir
besąlygiškai turi būti perduoti valstybei, kurios teri
torijoje padarė nusikaltimą, arba Tarptautiniam teis
mui.

Šimto milijonų komunistinio teroro aukų atminimas
iki šiol šaukiasi teisingumo. Mūsų ir mūsų vaikų
ateitis turi būti apsaugota nuo komunistinio, kaip ir
fašistinio, genocido grėmės.

Kurkime visuomeninius komitetus
teismo steigimo reikalui aktyvinti!”

Tarptautinio

Šiame Tarptautiniame Kongrese dalyvavo iš
daugiau nei 20 šalių kviesti mokslininkai,
politikai, teisininkai bei visuomenės aktyvistai.
Jų tikslas, vis keliant nacių padarytus žmonijai
nusikaltimus, nepamiršti ir lygiai tokių pat
raudonųjų nusikaltimų, kurie, apskaičiuojama,
išžudė nekaltų žmonių daugiau už nacius.

Kamunistai, skelbdamiesi turį tiesos monopolį, veda
žmones į visuotinę laimę, prievarta slopina kitamanius. Dėl
lygybės utopijos jie nukankino ir nužudė daugybę žmonių,
sugriovė daugelio šalių ūkį. Visi komunizmo ir socializmo
kūrimo būdai bei modeliai paremti prievarta ir teroru, nes
komunizmo, kaip ir fašizmo, idėja gimdo totalitarizmą.

visuomenės katastrofa. Iki šiol nė viena komunistų
valdoma šalis nebuvo suklestėjusi. Komunizmo visuotinės
lygybės ir brolybės idealas komunistams atėjus į valdžią
tuoj pat virsta valstybės doktrina. Įsitvirtinę valdžioje, jie
ima diskriminuoti socialines, politines ir tautines grupes,
varžo elementarias žmogaus teises ir laisves, įgyvendina
nepakantumą nekomunistinėms pasaulėžiūroms, ypač
religijai, griebiasi masinių deportacijų ir žudynių. Be Šių
priemonių komunistinė sistema egzistuoti negali - tokia
jos prigimtis. Nusikaltimai žmoniškumui, žmogaus teisių
nepaisymas yra pagrindiniai bruožai, komunizmo tikrasis
turinys. Visų komunistų režimų buvo ir yra vienas bendras
tikslo siekimo būdas - negailestingai kovoti su
vadinamaisiais liaudies priešais, juos naikinti

Samprotavimai, kad pati komunizmo idėja yra humaniška,
o tik nemokšiškai įvedama, visiškai klaidingi. Ši idėja
gyvuoja jau 150 metų, bet visi bandymai ją įgyvendinti
visuomet baigėsi socialine, ekonomine ir dorovine

Komunizmas, kaip ir fašizmas, yra globalinis ir didžiausias
XX amžiaus nusikaltėlis. Jo nusikaltimai žmoniškumui,
tautų, socialinių ir politinių grupių žudynės yra paremtos ir
pateisinamos utopine ideologija ir jos įgyvendinimo doktri-

Kongreso metu buvo paimtos šešios rezoliucijos, ku
riomis smerkiama komunizmo ideologija, pasisakoma
už padarytos žalos atlyginimą, genocido sąvokos
reikšmės išplėtimą, bendradarbiavimą tiriant ir teisiškai
įvertinant komunizmo nusikaltimus ir dvasinį genocidą.

Rezoliucija dėl komunizmo ideologijos ir
doktrinos pasmerkimo

tąsa sek.psl.
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na. Štai kodėl ši ideologija turi būti pasmerkta ir
uždrausta propaguoti taip pat, kaip ir nacizmo ideologija,
nes abi gimdo siaubingiausius masinius nusikaltimus
žmonijai.

Tarptautinių santykių srityje komunistiniai režimai turi
būti traktuojami panašiai kaip terorizmą skatinančios ar jį
toleruojančios valstybės: jiems turi būti taikomos
ekonominės ir kitokios sankcijos.

Rezoliucija dėl genocido sąvokos reikšmės
išplėtimo

Rezoliucija dėl tarptautinio bendradar
biavimo tiriant ir teisiškai įvertinant
komunizmo nusikaltimus

Būtina tarptautiniu lygiu išplėsti genocido sąvokos
reikšmę, kad ji apimtų ne tik tautų, bet ir politinių bei
socialinių žmonių grupių fizinį naikinimą. Kol tai
nepadaryta, rekomenduojama genocido sąvoką išplėsti
nacionalinėje teisėje.

Būtent komunistiniai totalitariniai režimai vykdė tokius
nusikaltimus žmoniškumui. Dėl šio genocido apibrėžimo
trūkumo komunistinių nusikaltėlių nepasiekia tarptautinis
teisingumas. Šiems susikaltimams neleistinai iki šiol
galioja senaties terminas, nors jie dažniau buvo žiauresni
net už nacių nusikaltimus.

Rezoliucija dėl komunistų okupacinių režimų
padarytos žalos atlyginimo
Visos šalys, patyrusios sovietinių komunistinių režimų
okupaciją, aneksiją, ginkluotą prievartą, turi suskaičiuoti
padarytą žalą, duomenis paskelbti viešai ir pareikšti
pretenziją tai šaliai (valstybei), kuri vykdė agresiją ir
(arba) aneksiją.

Pasaulis turi žinoti, kokius milžiniškus nuostolius patyrė
komunistų režimų okupuotos šalys, jų gyventojai.

Komunistinės valstybės, kurios vykdė agresiją, turi
prisiimti moralinę atsakomybę ir pagal išgales (galbūt
pagal susitarimus) padarytą žalą kompensuoti, kaip tai
padarė ir dar vis daro Vokietija dėl nacių agresijos ir
nusikaltimų žmoniškumui.

Rezoliucija dėl prevencinių priemonių prieš
komunizmo restauravimą (atkūrimą)
Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų
įvertinimas”, įvykęs Vilniuje 2000 birželio 12-14
dienomis, ragina visus demokratinių šalių parlamentus ir
vyriausybes nacionaliniais įstatymais užkirsti kelią
komunizmo restauravimui (atkūrimui).

Pasaulyje komunizmas dar nežlugęs, dar yra
komunistinių režimų valdomų valstybių. Be to, yra
valstybių, kurias komunistai valdo netiesiogiai arba daro
didelę įtaką valdžiai. Šiose valstybėse masiškai
pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės, jų ūkis
primityvus, žmonių gyvenimo lygis žemas.
Komunistų struktūros buvusiame “socialiniame lageryje”
dar neišardytos, todėl iš jų diktatūros išsivadavusiose
šalyse egzistuoja komunizmo restauravimo pavojus.
Komunistinio mentaliteto ir elgsenos asmenys bei grupės
uoliai skverbiasi į kitas partijas, klasta ir apgaule braunasi
į jų vadovybes. Komunistinė diktatūra atgyja
Baltarusijoje, ji tebegyvuoja Serbijoje.
Komunistai turi didelę įtaką net kai kuriose Vakarų
Europos šalyse, patiriančiose didelius socialinius
sukrėtimus.

Mes, Kongreso dalyviai, raginame visas iš komunistinių
režimų išsivadavusias šalis valstybiniu lygiu tirti
komunizmo padarytus nusikaltimus: suskaičiuoti savo
piliečių netektis ir nuostolius, patirtus dėl komunistinių
režimų vykdytų represijų ir teroro, dėl sugriauto ūkio,
dvasinio žmonių luošinimo. Surinkti duomenys turi būti
plačiai skelbiami visuomenei ir panaudojami kaip
įrodymai baudžiamosiose bylose prieš šių nusikaltimų
vykdytojus.

Raginame kurti ir plėsti valstybės ir nevalstybės
institucijas komunizmo nusikaltimams tirti ir įvertinti.
Kviečiame plačiam tarptautiniam bendradarbiavimui
dalijantis tyrimų patirtimi, metodikomis, ieškant šaltinių
ir liudytojų, kad tyrimų duomenys ir išvados būtų kuo
išsamesnės ir objektyvesnės.

Rezoliucija dėl genocido dvasinių padarinių
Būtina juridiškai įvertinti ilgametį sistemingą dvasinį
genocidą, žmoniškumo kataklizmą. Komunistų partijos
viešas tikslas buvo sukurti komunistinę visuomenę
perdarant žmogų iš “senosios medžiagos” į naują
komunistinį (sovietinį) žmogų. Prigimtis buvo laužoma
utopiniais pažadais, ciniška apgaule, teroristine prievarta.
Kiekvieną sovietinimo etapą lydėjo karo nusikaltimai,
nusikaltimai socialinėms, politinėms grupėms, teisės į
gyvybę, laisvę, neliečiamumą grubiausi pažeidimai.
Didesnę XX amžiaus dalį buvo persekiojama religija,
bažnyčia, tikintieji, jų šeimų nariai (net vaikai); švietimas,
žiniasklaida, mokslas, menas. Visa kultūta buvo
komunistų partijos uzurpuota (pasisavinta, red.). Moralės
normų suvokimą bei mąstymą veikė baimė nukentėti.
Viešpatavo prievartinis melavimas, veidmainystė,
neveikimas.
Visa tai palaipsniui naikino takoskyrą tarp teisybės ir
melo, sąžiningumo ir nesąžiningumo; garbingumas ir
orumas buvo išniekinti ir sutrypti. Neišlaikę dvasinės
įtampos, žmonės pamiršo moralės normas, sumenko
visuomenės vertybių skalė. Komunizmui atsitraukus tai
ypač išryškėjo. Komunistų rankose likusi žiniasklaida
rafinuotai niekina komunistinio genocido aukas, o
prisitaikymą teisina kaip vienintelį būdą išgyventi
komunistinio teroro metais.

Tarptautinis Vilniaus kongresas skelbia, kad dvasinis
komunizmo teroras yra labai sunkus nusikaltimas
žmoniškumui ir žmonijai, darantis neigiamą įtaką jos
ateičiai. Kongresas reikalauja teisiškai įvertinti
nusikaltimus moralei, juos pasmerkti ir tuo padaryti
didžiausią užtvarą, neleidžiančią atgimti komunizmui.

Perdavė Lietuvių grįžimo į Tėvynę
informacijos centras
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Kazys Baronas

laidžiausi pasaulyje kelionių ir atostogų mėgėjai,
šalia japonų, yra vokiečiai. Apskaičiuojama, kad iš
80 mln. gyventojų beveik ketvirtadalis vokiečių
išvyksta į Pietų Europos kraštus, Karibų salas,
pietinę Ameriką Afriką ir kt~Anksčiau, kada JAV
doleris buvo “pigesnis” (dabar už žaliuką reikia
mokėti 2DM 25 pf., vokiečiai pasiekdavo taip pat
Dėdės Šamo krantus, daugumoje praleisdami
atostogas Floridoje ar Kalifornijoje.
Jau sausio mėnesį kelionių įstaigos išleidžia
poilsiui
ir
pramogai
skirtus
žiniaraščius.
Nuotraukomis
parodomi
viešbučiai,
aplinka,
kambarių išvaizda, kainos ir kt. Tad jau žiemos metu
vokiečiai užsirašo kelionei į gražiai atrodančias
vietoves, kadangi po kelių mėnesių laisvų vietų jau
sunku rasti.
Ne vien žiniaraščiais kelionių įstaigos
garsina vasaros ar žiemos poilsiui bei maudymuisi
skirtas pajūrio vietas. Ir spaudoje spausdinami
platūs straipsniai, juose talpinant didelius spalvotus
vaizdus.
Gegužės 14 d. sekmadieninis “Bild”
žurnalas savo kelionių priede bei plačiu straipsniu
nukėlė skaitytojus į lietuvišką Kuršių Neriją
pavadindamas jį “Kuršių Nerija - Sahara Baltijos
jūroje”. (Baltijos jūrą vokiečiai vadina “Ostsee” (Rytų
jūra. K.B.) Autorius J.Gehrke rašė, kad Kuršių Neriją
reikia aplankyti, kaip Ispaniją ar Italiją Jis primena
garsų vokietį gamtininką AHumbokdą kuris jau
1809 m. aplankė Kuršių Neriją ir savo laiške žmonai
rašė apie Baltijos jūros pakrantę. Po 120 metų
rašytojas Tomas Mann, matydamas baltas smėlio
kopas, rašė “jautiesi esąs šiaurinėje Afrikoje."
Pasirodo, jog pereitais metais Kuršių Neriją
aplankė 10 tūkst. vokiečių “Šiemet jų skaičius bus
dvigubai didesnis" - rašė vokietis. Rusiškoji dalis
turistams buvo draudžiama, nes joje buvo (yra?)
stiprios sovietinės bazės. Bet lietuviai jau seniai
vilioja svetimtaučius, nes turistai į Lietuvą atveža
stiprią Vakarų valiutą
Vokietis džiaugiasi, kad Lietuvos pusėje
Kuršių Nerijos turizmas sparčiai žygiuoja pirmyn, kai
tuo tarpu rusiškoje dalyje jis randasi kūdikėlio
bateliuose.
“Turizmo centru reikia laikyti 2.7 tūkst.
gyventojų turinčią Nidą bei joje nakvynei paruoštų 2
tūkst. lovų”, - rašė autorius. Vidutinės klasės
viešbutyje ar pensione nakvynė kainuoja tarp 50-80
markių (100-160 litų nes 1 markė - 2 litai).
Vokiečiams siūloma paragauti lietuviškos virtuvės
gaminių ypač suktinių (labai panašius į suktinius
gamina švabai, vadindami juos “Maultaschen” snukio kišenė. K.B.) , bulvinius blynus ir kitus
lietuviškus patiekalus. Kaina tarp 3.5 ir 4 markių (78 Lt) Panašią kainą reikia mokėti už gintarinius
papuošalus. Manding, po audros, 50 mln. metų
senumo gintaro gabaliukus galima rasti jūros
pakrantėje.

Turistas W.Kube, aplankęs Kuršių Neriją rašė:
“Viskas man primena 1950 metų laikotarpį, taigi,
apie prabangą negalima galvoti, o tik džiaugtis
gamtos grožiu bei 100 km. smėlėta pajūrio juosta,
kopom. Man - tai šiaurės Afrikos Sahara.”
Šis Dortmundo tarnautojas jau du kartus
atostogavo Kuršių Nerijoje. Ir šiemet jis numato
praleisti savo atostogas, besigrožėdamas ne tik
gražia gamta, bet gražiom lietuvaitėm. (Tokius pat
žodžius man pasakė vokietis skrendant iš Vilniaus į
Frankfurtą).
Straipsnio autorius pataria paimti purkštuvą
nuo uodų bei šiltesnį rūbą neš temperatūra krenta
iki 15.9°C, o vandens temperatūra siekia 16.9°C.
Nieko baisaus, nes ir Saharoje nakties metu
reikalingas šiltesnis rūbas.
Platesni straipsnio autoriaus paaiškinimai:
Kuršių Nerija randasi 1300 km. nuo Berlyno. Nuo
antro pasaulinio karo viena Kuršių Nerijos dalis
priklauso Lietuvai, o kita — Rusijai. Įvažiuoti į
Lietuvos pusę reikalingas tik pasas, o į
Karaliaučiaus apygardą dar ir viza, kuri kainuoja 65
DM (30 dol.) Nuo gegužės mėnesio iki spalio mėn.
Palanga pasiekiama Lietuvos Avialinijomis. Skristi
galima iš Berlyno, Hanoverio, Frankfurto. Visus
metus skrydžiai vyksta iš Kolno ir Hamburgo. Kas
j “bijo” lėktuvo, Karaliaučių galima pasiekti traukiniu.
' Taip pat šešias dienas savaitėje veikia keltas - laivas iš Kielio, arba tris kartus savaitėje ir Rūgeno
salos į Klaipėdą.
Viena poilsio savaitė Nidos “Kieferwald”
(pušyno) viešbutyje su skrydžiu bei nakvyne ir
pusryčiais kainuoja 998 DM (455 dol.).

Skautiškuoju keliu

“Persiunčiu £40.00 auką BUDĖKIME sudarytą iš:
£20.00 Vlado ir Anicetos Gedmintą Florida, USA ir
£20.00 Vlado ir Gail Gedmintų šeimos, Little
Chalfont,” - rašo Vladas Gedmintas.
“Pridedu čekį sumoje £25.00, auką Škotijos Lietuvių
Kultūrino ir socialinio klubo ir £10.00, mano
asmenišką Linkime skai IHIII s sėkimingos vasaros
stovyklos,” - rašo K.Blue (Bliūdžiuvienė).
“Budėkime” dėkoja už šią malonią paramą
skautiškam laikraštėliui,
kuris, neturėdamas
prenumeratorių, verčiasi iš geraširdžių rėmėją
Ačiū broliui Vladui ir Škotijos lietuviams!

Skautų vasaros stovykla “Tautybės takas” šiemet
vyks nuo liepos 29 d. iki rugpjūčio 5 <L
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Laima Paleckienė

JUDITA LEITAITĖ dainavo Londone

Tarptautiniame žydų muzikos festivalyje, šalia
garsenybių iš Izraelio, Vengrijos, JAV, Šveicarijos,
pirmą kartą dalyvavo ir Lietuvos menininkai.
Pagrindinis festivalio rėmėjas laikraštis Jewish News
taip reklamavo dainininkę iš Lietuvos: “Judita
Leitaitė, the Lithuanian mezzo soprano - an
outstanding voice of the day.’
Prestižinėje Leighton House salėje
Judita Leitaitė ir šiuo metu Londone
gyvenanti pianistė, Lietuvos muzikos
akademijos
absolventė
Polina
Kogan birželio 15 dieną atliko Juozo
Gruodžio, Klodo Debiusi, Moriso
Ravelio dainas, rusų kompozitorių
romansus.
.Aistringos
Karmen
habaneros
įkaitinta
publika
ovacijomis išreikalavo ir žaismingos
seguidilos iš Bizet operos “Karmen.”
Lietuvos ambasados surengtame
koncerte audringiausių aplodismentų
dainininkė nusipelnė, itin įtaigiai
atslikusi
Anatolijaus
Šenderovo
specialiai jai Biblijos teksto pagrindu
sukurtas Sulamitos dainas.
Dėkodama Lietuvos menininkams ir
ambasadai
už pirmą koncertą
tarptautiniame
žydų
muzikos
festivalyje, jo direktorė Geraldine
Auerbach prisipažino, jog ir jos, kaip
ir tūkstančių kitų Londono žydų
bendruomenės
narių,
šaknys
Lietuvoje.
Ilgametis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos
veikėjas Klemensas Tamošiūnas, pasidžiaugęs
koncertu, prisiminė: “Po karo mes irgi bandėm
užmegzti ryšius su žydų bendruomenės astovais.
Deja, tada jie nesileido su mumis net į kalbas.”
Paklausta, kaip gimė mintis dalyvauti
Londono Tarptautiniame žydų muzikos festivalyje,
atsakiau:
“Sausio mėnesyje ambasadoje turėjome grupės
INDIVIDUALISTAI parodą. Pasižiūrėti lietuvių
tapytojų darbų dažnai pakviesdavau įdomius
žmones,
sutiktus
diplomatų renginiuose,
kokteiliuose, vakarienėse. Ponas Solomonas
Abramovičius atėjo ne tik dėl paveikslų. Jis
atsivedė ir savo bičiulę Geraldine Auerbach,
“kaunietę”, kaip, ir jis pats. Pristatė ją kaip labai
reikalingą žmogų - Festivalio direktorę.
Aš, kaip tikra suvalkietė, iš karto griebiau jautį
už ragų ir pasiūliau į artėjančio festivalio
programą įkomponuoti ir Lietuvos menininkus.
Sutarėm, kad ambasada šiame festivalyje
pristatys Nacionalinės premijos laureato, dabar
labai išpopuliarėjusio kompozitoriaus Anatolijaus
Šenderovo muziką’

“Su Judita mes esame kolegės. Abi dirbome
Lietuvos muzikos akademijoje. Prieš Londoną
aš ten dėsčiau vokiečių kalbą o vienu metu vokiečių kalbos fonetikos ypatumus Operinio
dainavimo katedroje. Žinojau A.Šenderovas
Juditai parašė Sulamitos dainas. Pasitikrinau.
Diską su jos įdainuotomis dainomis daviau
paklausyti
Davidui
Eylianui
iš
Karališkos
muzikos
akademijos.
Juditos talentas jam nekėlė abejonių.”
Užklausta kas finašavo šį koncertą
atsakiau: “Būtų gerai, deja. Už dviejų
metų
vykstančiame
festivalyje
ambasada
planuoja
pristatyti
Lietuvos
muzikus,
dainininkus,
tapytojus žymiai plačiau. Geraldine
pasiūlė daryti net Lietuvos savaitę.
Bus laiko kartu su festivalio rengėjais
suderinti ir finansinius reikalus. O šį
kartąji mane perspėjo: “Laima, gaila,
kad mes per vėlai susipažinom. Šio
festivalio biudžetas jau suformuotas.
Savo
rėmėjų perleisti
negaliu.
Pamėgink susirasti juos pati. Gal
Lietuvoje?”
“Pagalvojau, kad šiais sunkiais
laiškais rasti rėmėjų mažai šansų.
Laimei,
liaudies
išmintis
šėko:
“Neturėk pinigų o turėk daug draugų.
Į kilnią misiją įsitraukė visos mano
žydų tautybės draugės londonietės:
p.Ivona ir Edvinas Gili, ir p.Joyce Fine
organizavo pietus ir valarienes, kurių
metu pristatydavo savo turtingas, svarbius
ryšius turinčias drauges, o p. Lilly Sigall pasisiūlė
apgyvendinti Juditą savo namuose. Malonu, kad
kultūrine ir politine prasme mūsų šaliai svarbų
projektą parėmė ir Lietuvos Avialinijos.”
O į klausimą: “kaip jūs atsidėkojote visiems
rėmėjams”, - atsakiau, “1998 ir 1999 metais į
Lietuvą buvau pakvietusi virš 50-ties britų
verslininkų diplomatinio konkurso narių ir
žuamalistų susipažinti su mūsų šalies kultūra.
Po dviejų lietuvių tapytojų darbų parodų
įspūdingame Grosvenor House šį pavasarį
nesunkiai suagitavau ir trečią specializuotą
grupę: Karališkosios Menų Akademijos nariai ir
rėmėjai su Akademijos Sekretoriumi p. Davidu
Gordonu
priešakyje,
paveikslų
galerijų
savininkai, kolekcininkai ir žurnalistai iš The
Financial Times ir The Independent. Pradėjus
rengti Leitaitės koncertą sparčiai plėtėsi
ambasados bičiulių ratas tarp Londono žydų
bendruomenės narių. Štai, pagalvojau, puiki
proga pakviesti Juditos koncerto rėmėjus ir jų
draugus.
..
_ ,.
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Jaras Alkis

/Tasąiš E.L Nr.12/

Neturėdama tiek kapitalo, bendrovė buvo priversta
užtraukti trumpalaikę paskolą kas stūmė ją į dar
gilesnį pavojų.
Tie sunkumai buvo svarstomi DBLS 12-ame
suvažiavime ir nutarta sujungti DBLS ir LNB veiklą
renkant vieną septynių direktorių valdybą kas buvo
įvykdyta 1959 metais. Nežiūrint to, reikalai
nepagerėjo ir visas bendrovės turtas atsidūrė
pavojuje.
1960 m. birželio 31 d. LNB pirm. M.Bajorinas
atsistatydino.
Pirmininko
pareigas
perėmė
S. Nenortas.
Informuojama visuomenė, vyksta
pasitarimai, kaip apmokėti tą trumpalaikę 13,500 sv.
paskolą kelių mėnesių laikotarpyje, nes priešingai
teks prarasti namus. Buvo ieškoma priežasčių dėl
kurių bendrovė atsidūrė tokioje padėtyje. Valdyba
aiškino, jog tas įvyko dėl stokos apyvartos kapitalo,
tačiau kita nuomonė buvo, kad, vis dėlto, akcininkai
sudėjo apie 12,000 sv., kas sudarė stiprų pagrindą.
Be to, visuomenė prisidėjo ir aukomis, tai kai kam
atrodė, kad kaltė tenka bendrovės vadovybei dėl per
didelio išsiplėtimo, o ne vien tik apyvartos kapitalo
stokos.
Prieita išvados, kad dėl trumpo laiko nei Lietuvių
namų nei Sodybos nebūtų įmanoma parduoti
ir
bendrovės valdyba vėl kreipėsi į visuomenę, šį kartą
paskolinti pinigų už palūkanas ir ieškoti kitos,
palankesnės paskolos iš finansų firmų.
_ ... .
Į šį valdybos kreipimąsi grupė lietuvių suskolino apie
4,000 sv. Gauta ir kita paskola keturiems
mėnesiams ir tuo būdu buvo išvengta bankroto.
1961 m. suvažiavime buvo pranešta, kad reikalai po
truputį taisosi. Tame suvažiavime buvo nutarta nesuradus ilgalaikės paskolos, kad reikėtų parduoti
Sodybą. Reikalai palengvėjo, kada lietuviai vėl
suskolino apie 4,500 svarų ir tuo būdu, bent laikinai,
bendrovė buvo išgelbėta.
Bendrovės naujas pirm. S. Nenortas pradėjo rūpintis
išlaidų mažinimu, ko pasekmėje NIDOS spaustuvė
buvo perkelta į Lietuvių namus. Nagrinėjant skolų
klausimą DBLS Taryba patarė direktoriams parduoti
Sodybą perkant ką nors mažesnio arčiau Londono.
Tas
pasiūlymas
buvo
priimtas
akcininkų
suvažiavime.
LNB to nutarimo negalėjo įvykdyti, nes nesurado nė
vieno tinkamo pirkėjo. Reikalai vis dėlto gerėjo ir
1962 metais LNB valdyba DBLS suvažiavimui
pranešė, kad jau padaryta finansinė pažanga.
Sekančiais metais LNB pirm. S. Nenortas savo
pranešime paminėjo, jog Sodybos pardavimas
atpuola, nes iš buvusių finansinių sunkumų išgelbėjo
lietuviai, paskolinę bendrovei gana didelę sumą
pinigų.
Bendrovės apyvarta pradėjo augti ir 1962 m. ji jau
sugebėjo duoti pelno. Nuostolį davė tik jos spaudos
skyrius, kuris ir tolimesnėje veikloje niekad negalėjo
pasiekti pelningo lygio.

Nors tuo metu LNB dar buvo skolinga, ji jau įstengė
atlikti Lietuvių namams išorinį remontą buvo įrengta
spaustuvė ir atliktas Sodybos pagerinimas. Visa tai
kainavo daugiau nei 6,000 svarų. Be to, bendrovė
įsteigė prekybos skyrių kurio užduotis buvo
pasitarnauti lietuviams, siunčiant į Lietuvą siuntinius.
Skyriui vadovavo A.Žukauskas.
Tenka pastebėti, kad iki šiol akcininkams nebuvo
mokami dividendai, o 1963 m. suvažiavime jie
nutarė nuo dividendų atsisakyti. Tuo būdu
bendrovės statusas buvo pakeistas ir 1965 m. ji
oficialiai buvo atleista nuo mokesčių. LNB direktoriai
dirbo be atlyginimų
1966 m. DBLS suvažiavime LNB pirm. S. Nenortas
pranešė, kad bendrovė padarė 2,299 sv. pelno,
apmokėta didelė 8,800 sv. paskola ir tuo būdu visas
turtas yra lietuvių rankose. Bendrovės veikla
stabilizavosi. 1969 m. buvo įvesta stipresnė kontrolė
ir tamprus ryšis tarp sąjungos ir bendrovės,
įsitvirtino tradicija, kad DBLS ir LNB valdybas
sudarė tie patys asmenys, skyrėsi tik pirmininkas.
LNB valdyba tuo laiku jau galėjo daugiau lėšų skirti
sąjungos kultūriniams, politiniams ir visuomeniniams
reikalams. Pagrindinį bendrovės turtą sudarė:
Sodyba, Headley Park, Hants, ir Lietuvių namai,
Londone. L. Namuose veikė Nidos spaustuvė ir
knygų leidykla. Buvo leidžiamas “Europos Lietuvis”
(buvęs “Britanijos Lietuvis”) ir kiti leidiniai. Veikė
prekybos skyrius, biblioteka ir Liet. Namų klubas. Čia
buvo DBLS centras. Čia vieke įvairūs kultūrinio ir
politinio pobūdžio susirinkimai, priėmimai, pobūviai,
sąjungos
metiniai suvažiavimai,
mokykla ir
informacijos centras. Pagridinį pelną davė kambarių
nuoma. Sodyboje lietuviai praleisdavo atostogas,
joje gyveno pensininkai, susirinkdavo jaunimas,
stovyklavo skautai ir vykdavo metiniai sąskrydžiai.
Sodyba naudojosi ir pagrindinį pelną davė vietinės
apylinkės anglų publika.
Buvo aišku, kad tokia plati lietuviškoji veikla labai
apsunkino bendrovę finansiniai, nes tiek DBLS
veikla, tiek bendrovės spaudos skyrius su laikraščiu
ir knygomis nedavė pelno, o atvirkščiai, reikalavo
didelės paramos iš bendrovės pelno. Tas atsiliepė į
abiejų ekonominių vienetų išlaikymą ypač kas liečia
namų pagerinimus, remontus, priežiūrą ir vedėjų bei
darbininkų algų mokėjimą. Direktoriai, žinodami
bendrovės padėtį stengėsi suderinti jos ekonominę
veiklą su sąjungos tikslais ir jos veiklos finansavimu.
Artėjant LNB trisdešimtmečiui buvo aišku, kad daugiau
aukų iš visuomenės nebus ir teks verstis labai kukliai ir
atsargiai.
Tuo laiku bendrovės skyriuose jau dirbo apie 20
apmokamų tarnautojų Jai vadovavo 7 direktoriai (be
atlyginimų). Jiems buvo apmokamos tik su darbu
susijusios išlaidos.
Lietuvių namai ir Sodyba buvo nupirkti nepavydėtinam
stovyje ir iki šių laikų buvo remontuojama tik ten, kur
būtinai reikėjo.
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Kronika
LONDONAS
Londono parapijos sekmadieninė mokykla
Sekmadieninė mokykla, globojama parapijos
klebono kun.Petro Tverijono, užbaigė savo mokslo
metus birželio 25 dieną. Vėl susirinks apie rugsėjo
mėnesio vidurį.
Užbaigdami mokslo metus, mokiniai su savo
globėju ir mokytojais pasirinko sau per atostogas
atlikti vieną labdaringą projektą padėti neturtin
giems Lietuvos vaikų darželiams, dalinantis žaislais.
Jie jau pradėjo žaislų rinkimo vajų.
Žaislai paliekami šv.Kazimiero šventovėje prie
šv. Kazimiero altoriaus, nuo kurio, Lietuvos
skulptoriaus Jokūbo Dagio šv. Kazimiero statula,
sako ačiū visiems aukotojams.
Tai labai gražus jaunučių vaikų projektas;
dalintis savo gėrybėmis su nelaimingaisiais vaikais
Lietuvoje.

Garbingi svečiai šv.Kazimiero parapijoje
Dievo Kūno - Devintinių švenčių laikotarpyje
šv.Kazimiero parapiją aplankė Telšių vyskupijos
kancleris, tribunolo ir kunigų tarybos narys
baž.t.dr. Juozas Šiurys. Su juo atvyko kun.Antanas
Lapė, studijuojantis Vašingtone, JAV.
Sekmadienį, birželio mėn. 25 dieną kun.
Antanas Lapė atnašavo 9 vai. šv.Mišias, o kancleris
dr.J.Šiurys 11 valandos šv.Mišias ir pasakė du
pamokslus - vienąjauniesiems maldininkams, kitą
suaugusiems.
Po šventinių apeigų kancleris susitiko su
lietuviais svetainėje, padarydamas kondensuotą
pranešimą apie Telšių vyskupiją liesdamas
dvasines ir katalikiškos veiklos sritys, atsakinėjo į
paklausimus. Baigdamas sakė, kad jis esąs
Londone pirmą kartą - koks savotiškas miestas. Jis
sakė, kad jam džiugu matyti Londono lietuviškoje
parapijoje kartu dirbančius, įvairiais laikotarpiais
atvykusius, žmones. Čia veikia gerai giedantis
choras, ką ne visos parapijos turi. “Dabar matau,
kad ir čia galima atsigaivinti net lietuvišku alum...” užbaigė kalbėtojas.

Londone svečiuojasi kun. dek. Rokas
Puzonas
Pas gimines svečiuojasi Musninkų
Šv.Trejybės parapijos klebonas, Kaišiadorių
vyskupijos kunigų tarybos narys, Širvintų dekanato
dekanas kun. Rokas Puzonas.
Sekmadienį liepos mėn 2 dieną šv.Kazimiero
šventovėje atnašavo 11 valandos šv.Mišias, sakė
pamokslą. Po pamaldų parapijos svetainėje susitiko
su lietuviais, pasidalindamas mintimis apie tai, kas
dabar vyksta Lietuvos padangėje. Lietuvos
padangė, ant jo, yra aptemdyta bedarbe, įmonių
bankrotais, vagystėmis, girtuokliavimu ir neviltimi.
Lietuvos ekonominis gyvenimas liūdnas. Vieni nori,
kad daugiau lėšų būtų skiriama mokykloms ir
ligoninėms, kiti juos skiria kitur.

Jis pasidžiaugė puikiu lietuviškos parapijos
gyvenimu, o labiausiai, kad išvykęs Lietuvos
jaunimas dalyvauja čia pamaldose, jungiasi į
parapijos gyvenimą.
Girnikų Kalnas

WOLVERHAMPTONAS
Mirė Marija Narbutienė
Šių metų birželio mėn. 26 dieną
Wolverhamptone mirė Marija Narbutienė, eidama
79-uosius metus. Jos vyras mirė prieš 24 metus.
Paskutinį patarnavimą atliko ir šv. Mišias
laikė šv.Marijos bažnyčios ir parapijos klebonas.
Jos karstą puošė daugybė gėlių, o į laidotu
ves susirinko apie 70 josios kaimynų ir sūnaus
Mykolo draugų. Jos lietuviai giminės laidotuvėse
nedalyvavo. Palaidota šalia vyro. Laidotuvių dalyviai
buvo pakviesti arbatėlei.
Wolverhampton© lietuviai velionies sūnui
Mykolui ir giminėms reiškia gilią užuojautą
Marija, ilsėkis ramybėje!
Antanas Ivanauskas

Lgįškąs
E.L. redakcijai,
Steigiamas “Trust” fondas turėtų paveldėti
steigėjų vardą. Fondo veikla taip pat neturėtų
būti galvosūkis. Pagrindinė reforma buvo
reikalinga gelbėti bendruomenės turtą ir
bendruomenę nuo pražūties.
Lietuviška kultūra (išlaidos kult reikalams.
Red) naikino mūsų “Benevolence” (labdarą.
Red).
Naujai mūsų atgaivai užtektų civilizuoto
DBL”Trust Fund” pavadinimo, be krikšto
uodegų, įsikišančių Į ateities fondo veiklą nes
gali atbusti ir šauktis fondo pagalbos ir mus
maitinti stiprybe neužmiršusi sentikių kultūra.
Su pagarba
P.BIagnys

Lietuvoje atšvęsta Valstybės diena
Mindaugo karūnavimo - Valstybės diena iškilmingai
atšvęsta sostinėje. Vilniaus televizijos bokšte buvo
iškelta didžiausia Lietuvos trispalvė 27 metrų ilgio,
48 metrų pločio, sverianti 130 kg. vėliava. Ištiesta
ant žemės vėliava užimtų 13 arų žemės plotą.
Pučiant stiprokam vėjui, trispalvė karališkai
išsiskleidė prie pat bokšto apžvalgos rato. Valstybės
dienos vakare pirmą kartą buvo įjungtas Vilniaus
televizijos bokšto naktinis apšvietimas. Iliuminuotas
televizijos bokšto apžvalgos ratas simbolizuoja
Karaliaus Mingaugo karūną
Kaune Valstybės ęliena buvo paminėta
iškilmėmis Kauno arkikatedros bazilikoje, šv. Mišias
už tėvynę aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, grojant karinių oro pajėgų orkestrui.
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NOTTINGHAMAS

/atkelta iš 5 psl./

“RASOS” choras Nottinghame

Judita Leitaitė dainuoja Londone

Birželio 24 ir 25 dienomis Nottinghame įvyko mažai
išgarsintas “Choirs in Quiet Places” (Chorai
nuošalesnėse
vietovėse) festivalis. Tai pirmas
tokios temos festivalis, duodantis mažiau žinomiems
chorams/dainų
grupėms
pasirodyti
platesnei
publikai.
Šiame festivalyje tarp kitų chorų dalyvavo ir,
pakviestas iš Kauno mokinių choras “Rasa”.
Festivalio direktorius - žymus muzikas Michael
Brewer OBE, dirbantis su National Youth Choir of
Great Britain (Tautinis Jaunimo Choras).
“Rasos” choras jau dainuoja 4 metai.
Prasidėjo Kaune mergaičių choru, kuriame dainavo
50 mergaičių, bet praeitais metais išsiplėtė į mišrų
chorą ir buvo priimti berniukai, kurių dabar jame
dabar yra 36.
Į Nottinghamą finansinėms sąlygoms neleidžiant,
atvyko tik 50 mergaičių ir 19 berniukų. Choristai
apsirengę gražiomis, tvarkingomis rusvos spalvos
uniformomis.
Choras yra dalyvavęs koncertuose Lenkijoje,
Latvijoje ir Italijoje. Choristų amžius tarp 14 ir 17
metų. Choro vadovė muzikė Danutė Saučinienė,
balsų lavintoja Birutė Sodaitytė, Kauno Muzikos
akademijos profesorė.
Pirmasis šio festivalio koncertas
(Promenade
concert) įvyko poeto Byron gimimo vietoje, netoli
Nottinghamo, Newstead Abbey.
24 birželio vakare, Joninių išvakarėse, visi chorai
buvo išskirstyti į atskirus rūmų griuvėsių kampus, o
klausytojai buvo pakviesti pasivaikščioti aplinkui, kad
vaikščiodami galėtų paklausyti skirtingų chorų,
dainuojančių skirtingas dainas, kurios tokioje
aplinkoje skambėjo ypatingai nuostabiai.
Po koncerto visi buvo pavaišinti lengvais
užkandžiais ir stiklu vyno.
Sekančią dieną sekmadienio popietę, Nottinghamo
universiteto Trent Building salėje, įvyko antrasis
koncertas.
Jame dalyvavo keturi chorai. Programą pradėjo
“Rasa” su dviem moderniomis dainomis ir dviem
solo dainomis. Toliau sekė individualūs kitų chorų
pasirodymai. Pabaigai - vienas didžiulis jungtinis
choras, diriguojamas Michael Brewer OBE.
Sutartinai jie sudainavo tris klasikinius kūrinius Mendelsono, Kodaly ir Britten’o, o pabaigai ketvirtą
pačio dirigento kūrybos afrikietiško stiliaus dainą su
judesiais ir vaidyba, kuri sužavėjo visus. Pasibaigus
dainoms aplodismentams nebuvo galo. Tikrai smagi
ir įdomi popietė, kurią daugelis prisimins dar ilgą
laiką.
Gaila,
kad
koncertas
buvo
labai
silpnai
išreklamuotas ir Nottinghamo lietuvių apsilankė vos
keletas.
Tikimasi, kad šio festivalio mintis prigys ir festivalis
pasidarys kasmetinis, o ateityje išgirsime daugiau
aukšto lygio chorų iš Lietuvos.
H.Gasperas

Net 27 entuziastų grupė Lietuvos Avialinijomis
paskutinį gegužės savaitgalį leidosi į nelengvą
kelionę į tėvų ir senelių kraštą. Sukia širdimi
lankėme tragiškas Lietuvos žydų istoriją menančias
vietas Paneriuose ir Kaune/ Justiniškių žydų
mokykloje, klausantis nuostabaus vaikų koncerto,
svečių veidai praskaidrėjo, o ašaros buvo jau
džiaugsmo ir vilties ašaros. Paskutinę viešnagės
dieną VARTUOSE Judita Leitaitė, Anatolijus
Šenderovas, pianistas Andrius Vasiliauskas ir
galerijos savininkė p. Nida Rutkiepė londoniškiams
surengė įsimintiną vakarą-koncertą. Po jo svečiai
dar ilgai ir gyvai diskutavo su vietos intelektualais.”
Buvau paklausta: “Su kokimis nuotaikomis šie
žmonės sugrįžo iš Lietuvos ir ar bus tokių kurie
norės grįžti?” - atsakiau teigiamai, - Pirmiausia
pasakysiu, kaip tai pasireiškė iš praktiškos pusės.
Beveik visi nusipirko bilietus į Juditos koncertą o su
savimi atsitempė gimines ir draugus. Kai kas iš jų po
penkis, po dešimt žmonių. Tarp jų muzikos,
dainavimo specialistų dirigentų. Visi bilietai buvo
išpirkti. Mrs Joyce Fine atsiuntė į ambasadą dvi
dėžes vyno ir skyrė jį koncertui. Mrs. Ivonos Gili
prašymu Nacionalinės Operos Studijos direktorius
Richard’as Van Allan’as priėmė Juditą perklausai.
Dirigentai Aronson ir Stephenas Wilderis ketina
kviesti Juditą dainuoti su London North West
simfoniniu orkestru.
O sugrįžti į Vilnių panoro visi be išimties. Jau pirmą
vakarą gavau pylos: “Toks miestas, o tik keturios
dienos!” Geriausiai pacituosiu Ivoną Gili. Tik
sugrįžusi paskambino telefonu ir sako: “Laima,
atsiųsk man Vilniaus Operos ir baleto teatro
repertuarą. Skraidysime į premjeras. Trys valandos
- niekis! Užtat koks Jūsų baletas! Pasaulinio lygio. Ir
apskritai, noriu būti lietuvaite. Imk mano pasą!”
Londonas, 2000.06.25
t
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RE-MI-DO koncertai

|£ Lietuvių moksleivių muzikos grupe
REį MI-DO Anglijoje surengs keturis koncertus;
i du anglų publikai ir du lietuviams:
J
Trečiadieni, 19 liepos, 19.30 vai.
/ Minehead Regal Theatre, Moorside,
r Higher Orchard, Woodcombe, Minehead,
j Somerset.
į
Ketvirtadieni, 20 liepos, 14.00 vai.
J Djanogly City Technology College,
J Sherwood Rise, Nottingham Rd, Nott’m.
i
Penktadieni 21 liepos, 18.30 vat
j Hackney Town Hall Assembly Rooms,
| London.
I
Sekmadieni 23 liepos, 16.00 vai.
į Lietuvių Sodyboje, Hants.
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Kronika
BRADFORDAS
Klubo “Vytis” narių susirinkimas
Š.m. liepos mėn. 30 d., 15.00
vai Bradfordo lietuvių “Vytis” klubo
valdyba šaukia pusmetinį narių
susirinkimą.
Bus
padaryti
pranešimai,
pateikta finansinė ataskaita ir ap
tarti einamieji reikalai.
Kvorumui nesusirinkus minėtą
valandą susirinkimas bus atidėtas
vieną valandą o po to pravestas,
neatsižvelgiant į susirinkusių narių
skaičių.
Nariai prašomi būtinai daly
vauti.
Klubo valdyba

A+A Stasys Terieckis
Š.m. birželio 23 d. savo na
muose, sėdėdamas fotelyje, amži
nai užmerkė akis 82 metų amžiaus
Stasys Terieckis.
Velionis buvo gimęs Pittsburg’e, JAV, lietuvių šeimoje.
Jam būnant vos kelerių metų
apie 1924-25 m., Stasio tėvai grįžo
į Lietuvą ir Tauragės apsk., Šilalių
kaime įsigijo ūkį, kuriame jis ir
praleido savo vaikystės ir jaunystės
metus. Tarnavo nepriklausomos
Lietuvos kariuomenės paskutėje
laidoje, artilerijos pulke.
Karo audrų blaškomas po Eu
ropos žemyną jo pabaigos sulaukė
Italijoje. Turėdamas JAV gimimo
metrikus galėjo išvykti į Ameriką
Tačiau Stasys draugams sakydavo,
kad nenori atitolti nuo mylimos Lie
tuvos.
I Angliją atvyko apie 1947-48
metais ir apsigyveno Leeds’o mies
te. Likimas jį suvedė su šio krašto
mergina — Rita. Po kiek laiko vedė
ir įsikūrė Horsforth, Leeds’o prie
miestyje. Dirbo statybininku. Užau
gino tris sūnus. Vienas iš jų vedęs
ir turi tris vaikus.

Staigi mylimo vyro mirtis labai
sukrėtė 47 metų vedybinio gyve
nimo žmoną Ritą šeimą ir draugus.
Laidojimo apeigas atliko ir
šv. Mišias
atnašavo
Horsforth
St.Mary’s bažnyčioje anglų kunigas.
Dalyvavo daug žmonių jų tarpe ir
būrelis lietuvių Apeigos baigėsi
bažnyčios vargonų giesmės gar
sais: Marija, Marija...
Palaidotas birželio 30 d. Hors
forth kapinėse.
Netekties valandoje, liūdinčią
žmoną Ritą ir šeimą nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi Stasio drau
gai.
Ilsėkis ramybėje!

Š.m. liepos 2 d., lietingą sekma
dienį,
po
ilgos
pertraukos,
Bradfordo ir apylinkės tautiečiai
susirinko SLPatrick’o bažnyčioje
išklausyti lietuviškų šv. Mišių.
Sveikatai
sustiprėjus,
kan.
V.Kamaitį iš Mančesterio atvežė
tautietis V.Byla su draugais.
Po pamaldų kaip įprasta,
kanauninkas išskubėjo aplankyti
sergančius ir įteikti šv. Sakramentą.
Po to, “Vyties” klube buvo surengti
pietūs. Kad būtų smagiau prie
stalo, buvo pasiūlyta tautiečiams
papietauti
kartu,
iš
anksto
sumokant po £6.00 asmeniui.
Greitai buvo pasiektas numatytas
skaičius -16 asmenų.
Maistą paruošė M. Grybienė,
pagelbėjant klubo moterims.
Puikioje
nuotaikoje
buvo
skaniai papietauta su baltu ir
raudonu vynu ar kavute.
Kan.V.Kamaičiui dėkojame už
atsilankymą
Nuoširdžiai
linkime
geros
sveikatos, saulėtų dienų ir tikimės
greitai vėl pasimatyti.
K.Kaktavičius

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 val.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 nuotoliu nuo šventovės.
Artimiausia požeminė stotis Bethnal Green - Central line.

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

Laisvės ugnies bėgimas.
Liepos 6 dieną Kaune, nuo
Nežinomo
kareivio
kapo
amžinosios ugnies uždegę fakelą
25 geriausi
Lietuvos
bėgikai
pradėjo istorinį bėgimą apie Baltijos
jūrą. Šis bėgimas yra skirtas
paminėti Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo dešimtmetį.
Jie bėgs per visų aplink Baltiją
esančių valstybių teritorijas Lietuvos, Rusijos Karaliaučiaus
sritį, Lenkijos, Vokietijos, Danijos,
Švedijos, Suomijos, Rusijos, Estijos
ir Latvijos, sukardami 6500 km.
Šio bėgimo tikslas skelbti
pasauliui šventas ir neįkainojamas
laisvės idėjas.

