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Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos narius 

Lietuvių Namų Bendrovės 
akcininkus 

Šv.Kalėdų ir naujųjų Metų 
proga 

sveikina 
DBLS ir LNB 

direktorių valdybos

LSS Europos Rajono vadija 
sesės ir broliai dėkoja savo 
rėmėjams ir aukotojams už 

nuolatinei nepailstamą 
paramą ir 

sveikina Kristaus užgimimo ir 
trečiojo tūkstantmečio pradžios 

proga
LSS Europos Rajono sesės ir 

broliai

Dar kartą primename skaitytojams, kad nuo sekančių metų pradžios “Europos Lietuvis” 
taps mėnesiniu leidiniu ir jo prenumeratos kaina per puse sumažinama

lacionalinė L— 
v v J.o bibliotekinė
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x-lpJo šio suvažiavimo kilo daug minčių ir 
klausimų ir nusprendžiau pasidalinti savo mintimis 
ir abejonėmis su jumis mieli EL skaityto- 
jai.Tikiuosi neliksite tam abejingi ir pasidalinsite 
savo mintimis per laikraštį.

Suvažiavimas buvo atidarytas pirm.
K.Tamošiūno su sveikinimais nuo asmenų, kuriedėl 
įvairių priežasčių negalėjo dalyvauti. Taip pat buvo 
pagerbti tylos minute mirusieji. O toliau 
susirinkimas vyko pirmininkų pranešimų 
skaitymais.Kurių besiklausant ir iškilo įvairių 
minčių ir klausimų. Malonu buvo girdėti apie taip 
senai reikalingą Sodybos remontą ir V.Gedminto 
pateiktus duomenis, iš kurių tapo aišku, kad 
numatyta pinigų suma nėra viršijama ir remonto 
terminų yra laikomasi.Malonu buvo girdėti 
V.O’Brien pranešimą, kuriame jisai džiaugėsi 
skautų organizacijos veikla ir padidėjimu .Tikiuosi 
kad organizacija didės dar daugiau, kadangi 
Sodyboje sąlygos bus geresnės ir saugesnės 
skautų veiklai.

Daug apimantis ir iškeliantis probleminių 
klausimų buvo V.Gasperienės pasisakymas. 
Vienas iš aktualiausių buvo naujųjų lietuvių 
rezidencijos klausimas, kuriame V.Gasperienė 
ragino mus, Britanijos lietuvius, raginti savo 
Parlamento narius šį klausimą tvarkyti skubiau. 
Mes tikrai negalime šio klausimo užmiršti ir aš 
tikra, kad mūsų lietuvių išeivijos juristai-teisininkai 
turi galimybių pagreitinti šį procesą, tik reikia 
noro.Tuo labiau kaip V.Gasperienė pabrėžė mūsų 

Lietuvių bendruomenės narių skaičius mažėja .Šis 
klausimas turi būti sprendžiamas šiandiena, bet 
sprendžiamas su perspektyva į ateitį, kad naujų 
narių įsiliejimas į mūsų gretas būtų neatsitiktinis nei 
mums, nei jiems. Kad jie jaustų pareigą ir 
atsakomybę mūsų tėvų sukurtam materialiniam ir 
kultūriniam turtui, kurį kėsinamasi pasisavinti, 
prisidengiant skambiu “Charitable Trust” projetu.

Vienas iš svarbiausių mano argumentų, kodėl esu 
prieš Trust yra tas, kad turiu atsakymą. O tai yra 
tas, kad iki šios dienos sukauptas bendras turtas yra 
likęs ir neiššvaistytas.Nors tos didžiosios kontrolės 
ir nėra ,o Trust siūlo visą turtą perleisti į kelių 
asmenų rankas, kurie turės galią patys save išrinkti 
ir savo nuožiūra valdyti turtą, nesitariant su 
bendruomene. Bendruomenės nariai neturės 
galimybės nei paklausti nei gauti atsakymo kur ir 
kaip naudojamo lėšos, nekalbant jau apie tai ar 
gaunamas koks pelnas ir kur jis panaudojamas.O 
šiandien mes dar galime paklausti ir gauti 
atsakymą iš bendruomenės išrinktų narių, kas ir 
daroma laikraštyje.
Jeigu mano rašinys iškėlė kokių minčių ar abejonių, 
būtų malonu su jumis,skaitytojai, pasvarstyti ir ap
tarti laikraščių puslapiuose. Juk sakoma ginčuose 
gimsta teisybė.
O dabar norėčiau visus šio laikraščio skaitytojus ir 
jų šeimų narius pasveikinti su artėjančiom 
Šv.Kalėdom ir palinkėti santarvės ir ramybės jūsų 
namams.

įima Švalkienė

Jaunimas prieš žalingus 
įpročius
Įpusėjo pirmasis projekto “Aš 
galiu” etapas. Nuveikti darbai, 
taip pat jaunimo žalingų įpročių 
tyrimo Lietuvoje rezultatai bus 
aptariami konferencijoje, kuri 
rengiama gruodžio 7 dieną Vil
niuje, ’’Šarūno” viešbučio salėje.

Viena pagrindinių projekto “Aš 
galiu” temų - sveikos gyvensenos 
skatinimas.
Siekiama atskleisti paauglių ža
lingų įpročių fSriežastis ir skatinti 
mokyklų bendruomenes jas šalin
ti, kurti paauglių žalingų įpročių 
prevencijos strategijas. Užsienio 

šalių patirtis rodo, kad nei prie
vartos taikymas,
nei tiesiogiai prieš žalingus įpro
čius nukreiptos kampanijos (va
dinamoji kova su rūkymu, narko
tikais ir t.t.) nėra pakankamai 
veiksmingos priemonės. Viena 
pagrindinių jaunimo žalingų įpro
čių plitimo priežasčių - prievartos 
bei dominavimo santykiai, kurių 
nemažai esti mokyklose. Projektu 
”Aš galiu” ir ieškoma būdų gali
ma tokius santykius keisti, suda
rant prielaidas apgalvotiems ir 
atsakingiems jaunų žmonių 
sprendimams.
Šiuo metu projekte dalyvauja 520 
Lietuvos mokyklų.

Čiurlionio ansamblis
Pirmadienį žymi Lietuvos ir už
sienio lietuvių kultūros veikėja, 
vyriausiosios kartos kanklininkė 
Ona Mikulskienė visuomenei pri
statė savo parašytą knygą “Čiur
lionio ansamblis 1940-1949. 
Dienoraštis”.
Čiurlionio ansamblio šaknys 

siekia 1940 metus, kai kompozi
torius Alfonsas Mikulskis kartu 
su žmona kanklininke Ona 
Mikulskiene įkūrė meno 
kolektyvus prie Vilniaus šaulių 
rinktinės. 1949 matais Čiurlionio 
ansamblis, remiamas Klyvlendo 
lietuvių, persikėlė į JAV.
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šią vasarą liepos 9-15 dienomis Vokietijos lietuvių 
bendruomenės centre Hūttenfelde įvyko 47-oji 
Europos lietuviškųjų studijų savaitė. Taigi, renginys, 
atrodytų palengva artėja prie jubiliejaus. Jei ne - tai 
visgi reikia sąžiningai pripažinti - juntama savotiška 
krizė. Norinčių joje skaityti savo pranešimus 
mokslininkų dar netrūksta, jų būrelis vis pildosi 
naujais jaunais veidais, o ir temų įvairovė galėtų 
patenkinti bet kokius poreikius.
Deja, klausytojų interesas, pastaraisiais metais 
laikosi vos ne stabiliai žemas. Vėlgi, per atskiras 
paskaitas išvystame ir naujų bei jaunų veidų, tačiau 
bendrai paėmus jis nekelia organizatoriams 
optimizmo, kuriems belieka džiaugtis tuo, kad 
klausytojų skaičius vis dar tebėra šiek tiek didesnis, 
nei paskaitininkų.
Lietuviškos studijų savaitės Europoje yra vienas iš 
ilgiausiai savo gyvenimo tradicijas išlaikiusių išeivių 
kultūros renginių. Jų užuomazga buvo Lietuvių fronto 
bičiulių konferencija Tūbingene 1953 m., kurioje prof. 
Antanas Maceina skaitė paskaitą “Rezistencija prieš 
tremties dvasią”.
Nuo minties iki idėjos ilgai netruko. 1954 metais įvyko 
pirmoji studijų savaitė. Nuo 21-osios (1974 m.) - 
studijų savaitės reguliariai vyko vis kitame Europos 
krašte: jas rengė specialiai tam sudaromos vietinės 
organizacinės komisijos.
Nuo 1993 metų studijų savaitės vyksta vėl vien 
Vokietijoje, Romuvos pilyje, Vokietijos LB valdybos 
globoje. Studijų savaitėse nuolat dalyvaudavo garsūs 
išeivijos kultūros veikėjai: Antanas Maceina, Jonas 
Grinius, Zenonas Ivinskas, Tomas Venclova ir kiti.
Studijų avaitės buvo pradėtos rengti supratus, kad 
išeivija įprasmina ne asmeniniu materialiniu 
pabėgėlio įsikūrimu, bet tuo, kiek asmeninis 
įsikūrimas virsta indeliu į prarastos Tėvynės kultūrą.

Išraiška tos vilties, kad tauta kada nors taps laisva, 
buvo išeivių pastangos neprarasti savo lietuvybės, 
įskiepyti ją vaikams, puoselėti ir pratęsti tautinę 
kultūrą už Tėvynės ribų. Studijų savaitės turėjo 
paskirti sutelkti išsibarsčiusius po įvairius kraštus 
lietuvių intelektualus nors tai vienai savaitei per 
metus, kad kartu galėtų gvildenti įvairias su Lietuvos 
istorija, esama padėtimi, tarptautine politika, apskritai 
su visais žmonių gyvenimo klausimais susijusias 
temas. Kartu buvo rengiami lietuvių muzikų 
koncertai, menininkų darbų parodos.
Žinoma, Lietuvai tapus nepriklausoma ir atsivėrus jos 
sienoms, studijų savaitė nustojo dalies savo pirminių 
uždavinių, kuriuos žymiai sėkmingiau galima vykdyti 
pačioje Lietuvoje. Tačiau kita dalis galėjo ne tik išlikti, 
bet ir įgauti naują prasmę. Šiose savaitėse jų dalyviai 
dabar gali ar galėtų, sakykim, pasidalinti savo 
asmeninių santykių su Lietuva ir jos realijomis bei dar 
kartą kritišku žvilgsniu pervertinti savo puoselėtas 
vertybes. Be to, išeivija juk turi susikūrusi savitą 
kultūrą kurią taip pat verta puoselėti.
Šiemetinės studijų savaitės dalyviai ir organizatoriai 
dar kartą apsvarstė visus renginio “už” ir “prieš”. 
Buvo aptartos galimybės rengti studijų savaites 
rečiau ar gal net sujungti su kokiu nors kitu renginiu. 
Apsvarstę visus galimus variantus, diskusijų dalyviai 
prof. dr. E.AIeksandravičiaus ir T.Sudavičiaus 
siūlymu nusprendė į Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdybą leisti perkelti studijų savaitę į 
Lietuvą. Kaip jie sakė, gal ne visam laikui, gal tik 
keliems metams, bent pabandyti, kaip tai 
funkcionuotų Lietuvoje. Gal čia pavyktų joms suteikti 
ir naują - Lietuvos žengimo Europos keliu ir 
pasirengimo į ES narystei prasmę. Galutinis žodis 
šiuo klausimu priklauso VLB valdybai.

/ištraukos iš LŽM straipsnio “Europos studijų 
savaites norima vesti Lietuvos keliu”/

PLB Seime priimtos kai 
kurios rezoliucijos 
Dėl jaunimo reikalų 
ragina kraštų lietuvių 
bendruomenes moraliai ir 
finansiškai paremti dešimto 
Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą kuris vyksta
Australijoje 2000 metais,
atkreipti dėmesį į Rytų kraštų ir 
Pietų Amerikos jaunimo 
finansinę padėtį, kad Kongrese 
dalyvautų bent po vieną 
kiekvieno krašto jaunimo 
sąjungos atstovą. 
ragina Vakarų kraštų didžiąsias 
lietuvių bendruomenes finan
siškai paremti Rytų kraštų 
lietuvių bendruomenių atstovus.

Dėl dvigubos pilietybės ir vizų 
kreipiasi į Pilietybės reikalų 
komisiją Respublikos Prezi
dentą ir Lietuvos Respublikos 
Seimą ir ragina skubos tvarka 
pradėti Pilietybės įstatymo 
pakeitimo įstatymo procedūrą 
kad būtų suteikta galimybė 
lietuvių kilmės Lietuvos 
Respublikos piliečiams, išvy- 
kusiems iš Lietuvos po 1990 m. 
kovo mėn. 11 d. ir priėmusiems 
kitos valstybės pilietybę, išlaikyti 
Lietuvos Respublikos pilietybę.
Dėl švietimo reikalų
skatina visų kraštų mokyklose 
dėstyti Lietuvių Bendruomenės 
istoriją mokinius supažindinti su 
Bendruomenės gyvenimu ir 
veikla.

Dėl Valdovų rūmų atkūrimo
prašo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę nedelsiant priimti 
nutarimą atkurti Valdovų rūmus. 
Tai būtų tinkamiausias būdas 
autentiškoms rūmų liekanoms 
išsaugoti ir eksponuoti. 
Pasirūpinti, kad dar šiemet būtų 
tęsiami tyrimai, projektavimas ir 
rūmų liekanų konservavimas.
Dėl lietuvių tautos trėmimo 
paminėjimo
atkreipia kraštų lietuvių 
bendruomenių dėmesį ir ragina 
visapusiškai prisijungti prie 2001 
metais vyksiančių . renginių, 
skirtų aktyviausių Lietuvos 
žmonių išvežimo ir įkalinimo, 
lietuvių tautos tremties 60-mečiui 
paminėti.
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Trumposios Žinios
• ‘ SEIMO VADOVAS TESI PAŽADUS
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas įvykdė per rinkimus duotą pažadą padovanoti Šiaulių miesto 

mokykloms kompiuterius. Atvykęs į Šiaulius susitikti su rinkėjais A.Paulauskas atvežė 40 kompiuterių 
miesto mokykloms. Šiaulių miesto savivaldybės administratoriui J.Sartauskui Seimo pirmininkas įteikė 
kompiuterių pirkimo ir dovanojimo dokumentus.A.Paulauskas teigė kompiuterius pirkęs už asmenines 
lėšas. Kompiuteriai pirkti iš personalinės įmonės “Relinga”. Jie iš viso kainavo 9841 litų 20 centų. Jie 
nauji, naudoti tik kai kurie monitoriai ir klaviatūros. Dovanoti kompiuteriai atiteks 10 mokyklų, esančių 
Saulės vienmandatėje rinkimų apygardoje, kurioje A. Paulauskas buvo išrinktas Seimo nariu.

i /■'P a

prašoma pinigų minėjimui
Valstybinė Sausio 13-osios dešimtmečio paminėjimo komisija kreipėsi į Vyriausybę su prašymu finan

siškai paremti Laisvės gynėjų dienos dešimtmečio. Kaip pranešė Seimo spaudos tarnyba, komisija nutarė 
atkreipti Vyriausybės dėmesį į koncerto Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje 2001 metų sausio 12 dieną dalinį 
finansavimą iš Lietuvos pusės. Šis koncertas yra bendras “Nordisk film”, Lietuvos ir Norvegijos televizijų 
projektas, jis bus tiesiogiai transliuojamas Eurovizijai ir pasauliui primins apie 1991 metų sausio įvykius 
Lietuvoje. Komisijos nuomone , valstybė finansiškai turėtų reikšmingai prisidėti prie šio projekto, kurio 
bendra vertė siekia apie 1 mln. Litų, įgyvendinimo. . . — r •
Remdama šį projektą, Vyriausybė turėtų skirti apie 200 tūkst. Litų.

Lietuvos paviljonas, 
kuriame Lietuva buvo 
įrengusi savo ekspoziciją, 
skirtą pasaulinei Hano
verio parodai “Expo 
2000”, laimėjo antrąją vie
tą Europos architektūros 
statinių konkurse. Si vieta 
paviljonui skirta lengvo 
tipo statinių kategorijoje, 
o pirmąją vietą laimėjo 
Hitrou uosto administraci
nis pastatas.

Po įvykusios parodos, 
kol kas šio paviljono 
likimas dar neaiškus. Nors 
jis jau turi potencialių 
pirkėjų. Tikimasi kad 
užimtoji 2-oji vieta bus 
gera reklama jo pirkėjams.
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Laiškas
Tarybos suvažiavimas
Kiek daug skirtingų nuomonių. Net pradedi galvoti 
ar esi Anglijoje, ar Amerikoje?
Ar mes ilgai gyvenam kaip žmonės? Ar galima 
skriausti savus žmones? Bylinėtis savo gerumui, ar 
garbei? Pagal maldos žodžius: “Tėve mūsų...” ar 
lietuvybės ir žmogaus moralinius jausmus, turime 
atleisti kaltes kitiems, kaip norime, kad mums būtų 
atleistos.
Taigi, jei norime išlaikyti DBLS ir bendruomenę, 
turime nešti su savimi vienybę į likusius ar buvusius 
narius. Turime mokėti atleisti kitiems, jei patys nori
me, kad mums būtų atleista ateityje.
Ar nebūtų geras Šv. Kalėdų pavyzdys, jei grąžintume 
tiems žmonėms paimtas pinigines baudas, gal ir per 
karštą išsireiškimą supykus. Tada gal sugrįš sugyve
nimas, vieni kitų įvertinimas.
O jei ne, anksčiau ar vėliau prarasime visą sukauptą 
turtą.
Taigi, naujoji valdybą jūs turite gerą progą padaryti 
pirmą žingsnį į taikos kelią.
Antrą greit nupirkti namus, arti susisiekimo linijų, 
kad būtų lengviau žmonėms atvykti, o ne tik londo- 
niškiams.
Trečią dar peržiūrėti, kur ir kaip galima sumažinti 
išlaidas tvarkant Sodybą. Naujoji valdybą prašau 
pranešti aiškiai, ar Sodyba taisoma lietuvių naudai ir 
senelių apgyvendinimui? Ar yra taisoma į aukštos 
rūšies viešbutį? Pataisius pagal padarytus planus, 
sakomą galėtume parduoti už tris milijonus. Atskai
čiavus taisymo išlaidas, apie kurias kalbamą prie to 
vėl pridėjus “Capital Gains Tax”, ką gi mes pelny
tume?
Patariu daryti Sodyboje, 
kas reikalingiausia ir kas 
būtina pagal sveikatos, 
apsaugos ir savivaldybės 
reikalavimus, ir ne dau
giau.
Pagalvokite. Nuspręskite 
greit. Laiko nedaug liko 
ne tik dėl Namų pirkimo, 
bet ir dėl DBLS ir ben- 
druo-menės išnykimo.
Būtu skaudu!
Su pagarbą

Wolverhamptono sky
riaus narys

V.Kelmistraitis

Dalis Tarybos suvažiavimo dalyvių

MSTWA, RM
v , e

Žinome, kur yra Lietuva. O mūsų vaikai ir vaikaičiai, 
ar jie žino? Mūsų draugai, įtakingi asmenys ir galimi 
Lietuvos draugai, ar jie gauna reguliariai informaciją 
apie Lietuvą anglų kalba?
Lietuvoje yra leidžiamas žurnalas anglų kalba, “Lithu- 
ania in the World”. Žurnalas nėra tik lengvas pasiskai
tymas laikui praleisti. Jame skaitome apie Lietuvos 
žmones, ekonomiką, gamtą, meną, literatūrą sportą ir 
.t.t Žurnalas yra prestižinis leidinys, kurį turėtų gauti 
ne tik Lietuva besidomintys, bet ir tie, kuriuos norime 
sudominti.
Deja, “Lithuania in the World|” gresia išnykimas. Yra 
pritarimas ir noras, kad žurnalas būtų leidžiamas. Ta
čiau pritarimais ir norais leidybos negalima vykdyti. 
Daugelyje pasaulio šalių tokius leidinius finansuoja 
valstybė. Šis leidinys, deją niekada nėra gavęs iš vals
tybės jokios paramos.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenių vadovų suvažiavime 
Vokietijoje 1999 metais Prezidentas Valdas Adamkus 
savo kalboje pabrėžė, kad mūsų uždavinys padedant 
Lietuvai yra būti jos ambasadoriais.
Neabejotinai “Lithuania in the World” yra teigiamo 
Lietuvos įvaizdžio vėliavnešys. Kad išlaikyti šią vėlia
vą plevėsuojančią užsisakykime sau ar kitiems šį žur
nalą. Adresas: “Lithuania in the World”,
DU KA Ltd.x Vrublevskio, g. 6, 2600 Vilnius, Lithua- . 
nian. Tel.: (370 2) 613521, ar 614432.

/iš “Pasaulio Lietuvis nr. 11/

Dvi studentės nori susitikti su mūsų jaunimu:
Jurga Chomskytė tel: 0793 1174953, 
e-mail chornskv@yahoo.co.uk
Živilė Januškaitė teI:0870 4281976
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Lietuva laimi E. Sąjungoje
Nica/Vilnius, gruodžio 11 d. Lietuvos Prezidento ir 
Premjero veiksmų dėka Lietuva ne tik laimėjo kovą 
dėl balsų skaičiaus Ministrų Taryboje, mūsų šaliai 
tapus Europos Sąjungos nare, bet ir dar padidino jų 
skaičių.
Kaip Eltai sakė vyriausiasis derybininkas dėl 
Lietuvos narystės ES Vygaudas Ušackas, praėjusią 
naktį Europos Sąjungos valstybių vadovai priėmė 
mūsų šaliai palankų sprendimą - Lietuva Ministrų 
Taryboje turės septynis balsus, o ne penkis, kaip 
buvo siūloma sekmadienį. "Europos Sąjungos 
institucijos bus pasirengusios ES plėtrai ir tai nebus 
padaryta Lietuvos sąskaita. Tai gera žinia, juolab 
kad tokia grėsmė buvo iškilusi", - akcentavo 
V. Ušackas.
Pasiūlymuose, kuriuos sekmadienį Nicos viršūnių 
susitikimo dalyviams pateikė šį pusmetį ES 
pirmininkaujanti Prancūzija, buvo siūloma Lietuvai 
vienintelei sumažinti balsus nuo šešių iki penkių. 
Tačiau po to, kai Prezidentas Valdas Adamkus 
nusiuntė laišką Prancūzijos vadovui Žakui Širakui 
(Jacques Chirac), o Premjero Rolando Pakso 
pavedimu vyriausiasis derybininkas V.Ušackas 
pasikalbėjo su Švedijos, Danijos, Didžiosios 
Britanijos bei Vokietijos pareigūnais - tokių 
pasiūlymų buvo atsisakyta.
"Lietuvai tapus ES nare ji turės tokią pačią įtaką 
sprendimams, kaip ir Airija, Suomija, Danija ar 
Slovakija", - džiaugėsi V.Ušackas. Sumažinti 
Lietuvos balsų skaičių buvo norima, siekiant 
išsaugoti Prancūzijos ir Vokietijos balsų 
paritetą bei suteikiant daugiau balsų Lenkijai, 
Olandijai ir kitoms mažesnėms ES narėms.

Ministras A.Valionis teigia esant 
didelį pasirinkimą kandidatų į 
vyriausiojo derybininko pareigas

Vilnius, gruodžio 11 d. Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis teigia matąs daug kandidatų, 
galinčių užimti Lietuvos vyriausiojo derybininko su 
ES pareigas, tačiau konkrečių pavardžių neįvardijo. 
Pirmadienį ministras sakė, kad dėl derybininko 
kandidatūros reikės tartis su Lietuvos Prezidentu 
Valdu Adamkumi ir Premjeru Rolandu Paksu. 
Pasak užsienio reikalų ministro, Lietuva per 10 
metų išugdė daug gerų profesionalių diplomatų. 
"Jeigu kiltų problema, tai bus pasirinkimo prob
lema. Ir nereikia bijoti, kad dėl vieno ar kito 
žmogaus noro ar nenoro ką nors daryti gali 
susvyruoti Lietuvos pozicijos ar sulėtėti integracijos 
tempai", - sakė ministras A.Valionis po pirmadienį 
įvykusio Seimo Užsienio reikalų komiteto posė
džio. Jame Lietuvos diplomatijos vadovas pristatė

Lietuvos užsienio politikos prioritetus kelyje į ES ir 
NATO.
Ministras A.Valionis nemano, kad dar šiais metais 
bus pakeistas vyriausiasis derybininkas su ES. Jis 
pridūrė, kad Vygaudas Ušackas atsisakė šių parei
gų. "Jeigu jis sutiktų, mielai jį rekomenduočiau būti 
Europos departamento generaliniu direktoriumi ir 
vyriausiuoju derybininku. Tačiau jis tvirtai pasakė, 
kad nenori juo būti", - pridūrė A.Valionis. Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Alvydas 
Medalinskas, pokalbyje su Eltos korespondente 
sakė, kad V.Ušackas, kaip vyriausiasis euro dery
bininkas, savo darbą atliko gerai.
Tačiau, pasak jo, kita vertus, yra ir ministro 
pozicija, pasirinkta komanda. "Į šias pareigas gali 
ateiti ir kitas gerai dirbantis žmogus. Man dabar 
svarbesnis dalykas, kad veiktų struktūros, kad 
neįvyktų sąmyšio, funkcijų dubliavimo. Svarbu, 
kad darbas vyktų toliau, o tada bus galima kalbėti ir 
apie konkretų žmogų", - sakė parlamentinio 
komiteto pirmininkas A.Medalinskas.
Nuo gruodžio 7 dienos vyriausiasis derybininkas su 
Europos Sąjungos šalimis-narėmis dėl Lietuvos 
narystės ES V.Ušackas atleistas iš užsienio reikalų 
viceministro pareigų. V.Ušackas yra ne kartą sakęs, 
jog vyriausiajam deiybininkui labai svarbu turėti 
viceministro įgaliojimus, todėl jis yra pareiškęs, jog 
iki metų pabaigos pasitrauks iš vyriausiojo derybi
ninko posto. V.Ušackas vyriausiuoju derybininku 
dėl narystės ES buvo paskirtas šių metų vasarį, kai 
Vilnius pradėjo derybas su Briuseliu. Užsienio 
reikalų ministerijoje V.Ušackas pradėjo dirbti 1991 
metais.

Prancūzija
Labas visiems!
Po nemažos pertraukos aš vėl drumsčiu jūsų 
ramybę savo paistalais. Kokios gi tos naujienos? 
Sekmadienį, gruodžio 10 dieną šventėme Kalėdas 
bendruomenėje. Labai profesionaliai pasirodė 
bendruomenės choras (12 žmonių), nors rimtai 
repetuoti jie pradėjo tik šį rudenį, tačiau jau spėjo 
paruošti kalėdinę programą. Dabar ruošiasi Vasario 
16-osios minėjimui.
Tik lapkričio mėnesį susikūrusi bendruomenės 
mokyklėlė paruošė savo programą Kalėdų Seneliui. 
Tai progai išleidome ir bendruomenės laikraštuką 
“Prancūzijos lietuvių žinios”, kurio platinimas 
vyksta šiomis dienomis.
Tikiuosi pašto neperkrausiu tūkstantine siunta. Jei 
pageidaujate gauti mūsų “Žinias”, atsiųskite savo 
adresą, nes ne visų (bendruomenių pirm, /teJ.jturiu 
Jau su artėjančioms šventėms ir iki malonaus!

Inga (Prancūzijos LB pirm.)
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LONDONAS
A+A Juozas Kalinauskas — Kalin

Š.m. lapkričio mėn. 26 dieną, po ilgos sunkios ligos 
mirė Juozas Kalinauskas - Kalin, užbaigęs 74 
metus.
Velionis gimė prieškarinės išeivijos šeimoje, 
Londone. Būdamas prieškarinės lietuviškos 
bendruomenės narys, daugiausiai reiškėsi Sporto ir 
Socialinio klubo rėmuose. Apie penkis metus buvo 
klubo valdybos vicepirmininkas.
Iš Amerikos atkeliavus “Bingo”, jis turėjo klube 
“Bingo” lošimo vakarus net trejetą metų.
Palaidotas gruodžio mėn. 6 dieną Highgate 
kapinėse, Londone.

Girnikų kalnas

A+A . r,i tv .

BRONIUI PUODZIUNUI 
mirus

jo žmonai Bronei 
ir

plačiai išsisklaidžiusiai šeimai

giliausią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

DBLS Centro valdybos pirmininkė 
ir direktoriai

MODERNĖJA RELIGINIS CENTRAS 
LONDONE
Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia tikra to žodžio 
prasme įėjo į 3 tūkstantmetį. Naujasis energingas 
parapijos klebonas kun.Petras Tverijonas įžengė į 
modemų kompiuterinį “super highway”, 
atidarydamas kompiuteryje savo bažnyčios puslapį.
Jo pirmi elektroniniai žodžiai:

“Sveiki, kviečiame aplankyti mūsų 
bažnyčios puslapį internete, nauju adresu.
Tad, nepasididžiuokite ir užsukite į svečius 
ne tik ekrane, bet ir realiu dalyvavimu.
Nuoširdžiai Jūsų

kun. Petras
Bažnyčios puslapis internete:

www.londonas.co.uk

Pirmasis 2001 metų Diskotekos vakaras
Sporto ir Socialinis klubas savo patalpose, 345 A 
Victoria Park Road, London E9, rengia pirmąjį 2001 
metų Diskotekos vakarą.
Vakarą ves lietuvis DJ (disc jockey) su lietuviška 
muzika.
Vakaras įvyks 2001 metų sausio mėn. 27 dieną 20 
valandą.
Bilietus galima įsigyti klubo bare, arba 
sekmadieniais po pamaldų parapijos centre.

STOKE ON TRENT
A+A Bronius Puodžiūnas

Ilgametis Stoke on Trent skyriaus narys, aktyvus, 
visų gerbiamas lietuvis, po ilgos ir sunkios ligos 
apleido mūsų tarpą š.m. gruodžio 6 dieną sulaukęs 
77 metų amžiaus.

Liūdi žmona Bronė ir šeima

PRANEŠIMAS į
Pranešu, kad laikinai užsidarius Sodybai, kun 
A.Geiyba Šv.Mišias laiko Levinskų rezidencijoje,: 
St.Lucia House, Lindford Road, Bordon, Hampshire 
GU 35 OLL., sekmadieniais 11.00 ryto.
Šv. Mišios taip pat bus laikomos:

Kūčių dieną 11.00 ryto ir
Kalėdų dieną 11.00 lyto.

J. Levins kas

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS UNIVERSITETINĖ 
VAIKŲ LIGONINĖ
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Kronika
LONDONAS v

Kalėd metis Švento Kazimiero 
klube “Svetainė”

SEKMADIENĮ, gruodžio 24 dieną, 
klubas veiks nuo 12 valandos iki 15 
valandos.
PIRMADIENĮ, KALĖDŲ DIENĄ, 
gruodžio 25 d., uždarytas.
SEKMADIENĮ, gruodžio 31 dieną, 
klubas atdaras nuo 12 valandos iki 
15 valandos. ; i

Sporto ir Socialinis klubas 
Kalėdų šventėse

SEKMADIENĮ, gruodžio 24 dieną, 
klubas atidarytas nuo 12 valandos iki 
21 valandos.
PIRMADIENĮ, KALĖDŲ DIENĄ, 
gruodžio 25 dieną, uždarytas.
ANTRADIENĮ, “BOXING DAY”, 
gruodžio 26 dieną, atdaras nuo 12 
valandos iki 22 valandos.
SEKMADIENĮ, NAUJŲJŲ METŲ 
IŠVAKARĖS, gruodžio 31 dieną, 
klubo narių “Naujųjų Metų” sutiki

PAIEŠKA
Mano prosenelis Vincas Moliusis atvyko dirbti į Angliją prieš Pirmą pasaulinį 
karą. Anglijoje gyveno mano prosenelės Ievos Karusevičiūtės šeima: jos tėvai 
Vincas Karusevičius, motina Agota Akelaitytė-Karusevičienė, ir broliai Juozas 
ir Pranas). Vincas Moliusis su Ieva Karusevičiūte susituokė 1912 lapkričio 
mėn. Jų vestuvės buvo aprašytos laikraštyje (gal Anglijos lietuvių leidžiamam 
laikraštyje) - taip man pasakojo močiutė. 1913 m. rugpjūčio mėn. gimė Vincas 
Moliusis, Škotijoje, Belseles mieste Tokį pavadinimą radau senelio tremties į 
Sibirą byloje, parašytą rusų kalba. Gal būt pavadinimas neteisingai užrašytas, 
(gal Bellshill red.). 1914 m. proseneliai su sūnumi važiavo aplankyti Lietuvos. 
Juos užklupo karas. Po to prosenelis Vincas Moliusis išvyko vienas dirbti į 
Kanadą o vėliau užklupo Antrasis pasaulinis karas, o po to tremtis į Sibirą. 
Vincas Moliusis (tėvas) žuvo Sibire, kiti šeimos nariai grįžo iš Sibiro apie 
1960 m. Anglijoje (gal būt Škotijoje) gyventi liko Karusevičiai. Juozas Karu
sevičius (g.1891 m.) buvo vedęs anglę. Jie turėjo maždaug 1920 m. gimusią 
dukrą Karusevičiūtę (vardo nežinau). Pranas Karusevičius taip pat turėjo šei
mą Anglijoje. Norėčiau gauti kokių nors žinių apie savo gimines. Gal jūsų lie
tuvių bendruomenėje yra narių, turinčių Karusevičių pavardę? Kokie laikraš
čiai buvo leidžiami Anglijos lietuvių 1912 m.? Anglijos lietuvių veikloje daly
vavo (apie 1920 m.) ir kitas mano giminaitis doc. Alfonsas Moravskis. Girdė
jau, kad apie 1940 m. vienuoliai marijonai išleido knygą ANGLIJOS LIETU
VIAI, tokios knygos Lietuvoje neradau, čia nėra užsilikusio nei vieno egzemp-

mo vakaras. Įėjimas su bilietais. 
Prie durų bilietai nebus parduodami. 
Bilietai dabar parduodami pirmoje 
eilėje klubo nariams ir kitiems. 
Kreiptis pas klubo vedėją Peter klu
be, 345A Victoria Park Road E9.
PIRMADIENĮ, NAUJŲJŲ METŲ 
DIENĄ, sausio 1 dieną, klubas vėl 
atsidaro 20 valandą.

MANČESTERIS 
Mančesterio klubas
Mančesterio Lietuvių Socialinio klu
bo jaunieji nariai, (kaip buvo pa
skelbta “E.L.” nr.22) š.m. gruodžio 
17 dieną, sekmadienį, 4 vai. vakaro, 
rengia Kalėdų Eglutę (anūkams). 
Tą pačią dieną, 5 vai. vakaro, prasi
dės “pool” rungtynės dėl individua
lios pareinamos taurės. Pirmą vietą 
laimėjusiam/siai taurė ir šampano 
butelis. Susidomėjusieji pakeliui į 
L.S.K., 121 Middleton Road, Man
chester.

Klubo sekretorius

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735. 
E-mail: 
london@ptveriionas.freeserveco.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 
Londono 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 
Bridgford, Nottingham NG2 
6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.

lioriaus. Apie knygą jie girdėjo, pa
tarė ieškoti Anglijoje. Kokiu adresu 
būtų galima kreiptis į Škotiją dėl 
metrikų suradimo. Aš norėčiau su
rasti prosenelių santuokos metrikus, 
močiutės brolio Vinco Moliusio gi
mimo ir Karusevičių (Vinco ir Ago
tos) mirties metrikus.
Su pagarba Daiva Palionienė 

Kreipkitės į Škotijos lietuvių klubą, 
adresu: Scotish Lithuanian Social 
and Recreational Club, 79a Calder 
Road, Bellshill, Lanark ML4 IPX. 
SCOTLAND
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