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Nuskambėjus jubiliejaus aidams... ir toliau
1997 metų gegužės 26 dieną atšventėme 50 metų 

jubiliejų. Dainų aidai nuskambėjo Sodybos šilelyje. 
Išgirdome kalbas, pašventinome jubiliejinę lentą.

Ku n. Aleksandras Geryba, atnašaudamas šios 
iškilmingos dienos šv.Mišias, priminė mūsų garbingą 
praeitį ir nenuilstamą kovą su Lietuvos grobikais.

D.Britanijos Lietuvių Sąjungos steigėjas Petras 
Varkala taip pat papasakojo apie nueitus sunkius kelius 
išeivijoje, organizuojant naujai atvykusius j bendruomenę.

Išgirdome mums gerai pažįstamos Nelės Paltinienės 
romantiškų dainų pynę, mūsų vėl, per dideles Vidos 
Gasperienės pastangas, atgijusią "Gimtinę".

Sodyboje, kaip senais laikais, daug žmonių, daug 
šeimų su mažais lietuviukais. Vėl visuose kampuose 
skambėjo lietuvių kalba, lietuviškos dainos.

Mes irgi prisiminėme senus laikus, kai "Žaliojoje 
Girelėje", išpuoštoje berželių šakomis dainuodavome per 
visą naktį, o didžiulėje palapinėje kvepėjo šviežiai 
nupjautas šienas.

Pertuos penkiasdešimtį metų buvo daug dirbta, daug 
veikta, daug siekta. Daug jau nebesulaukė šio garbaus 
jubiliejaus. O ir tie, kurie steigė Sąjungą, pirko akcijas, 
rūpinosi mūsų Sąjungos gerbūviu, kurie dar vis nenori 
prisipažinti pcsenę, jau irg. beveik visi žilagalviai 
amžiaus vidurkis 70 metų.

Paminėjus 50-ties jubiliejų, pesimistinės mintys 
nukrypsta j sekantį jubiliejų, j mūsų branginamos 
Sąjungos ateitį. Negalvojant labai toli - nors 60-metinį 
jubiliejų. Kur mes dabar einame? Kokią matome ateitį? 
Negi norime, kad su mumis dar už dešimt ar penkiolikos 
metų viskas pasibaigtų. Įėjome į aklakelj, iš kurio ir į kurį 
uždarome duris. 
Direktoriai lanko 
skyrius, siūlo 
pinigines paramas, 
ragina gaivinti 
skyrius, įkvėpti 
naujos dvasios. Tos 
pastangos yra veltui. 
Į provincijos mer
dinčius skyrius 
naujos energijos, 
naujos dvasios 
nebeįneši, nei 
pavargusių valdybų 
neatgaivinsi. Turime 
priimti faktą, kad jau 
pasenome ir nei tos 
energijos, nei to 
naujo ūpo nebe- 
sukelsime.

Prisipažinkime, 
kad praeityje pada
rėme klaidą. Kuriant 
Sąjungą, kai visi

Lietuvos ambasada 
ir

Didžiosios Britanijos-Lietuvos
Draugija

š.m. birželio 26 d., 19 vai.
Lenkijos ambasados koncertų salėje

(47 Portland Place Wl) 
rengia

pirmosios lietuviškos knygos 450m.
jubiliejaus paminėjimą.

Dalyvaus poetas K.PIatelis, aktorė
I.Dapkūnaitė, pianistas P.Geniušas

Smulkesnė informacija teikiama
Lietuvos ambasadoje tel: 0171-486 6401

buvome jauni, tikėjomės, kad išaugs jaunimas, kuris mus 
pavaduos. To jaunimo teužsiauginome labai mažai. Kalti 
tik tėvai, kad vaikai neišmoko savo kalbos. O dar 
pasijuokdavome, kai vaikai bandė, gal ne visai teisingai, 
kalbėti lietuviškai.

Dabar direktoriai, važinėdami per skyrius, ragina 
įtraukti jaunimą j lietuvišką veiklą. Kada atsirado keletas 
jaunuolių, kurie pradėjo domėtis Sąjungos veikla, uždarė 
jiems duris ir, vietoj kad sutiktų juos išskėstomis 
rankomis, vienų nepriima j Sąjungą, kitus išmeta. Jie jau 
nebe vaikai. Daugumas baigę aukštuosius mokslus. Jau 
jiems nebeužtenka vien šokti lenciūgėlį. Jie taip pat nori 
išreikšti savo nuomones. Pavadinome juos 
triukšmadariais.

Kaip gi mes elgiamės per mūsų suvažiavimus? Tikrai 
niekam negalėtume būti pavyzdžiu.

Girdėjome gražių minčių Sodyboje. Visi ragino dirbti 
kartu, neskaidyti Sąjungos, kartu kurti ateitį. Ir net tose 
gražiose kalbose vienas oratorių neiškentė neprikišęs 
kitiems: "Pakratykite savo sąžines". Su tokiom kalbom 
mes bendrai dirbti negalėsime. Mes visi iki vieno turime 
pakratyti savo sąžines ir tik iš jų iššlavė visą kartumą, 
galime pagalvoti apie bendrą ateitį. Nepamirškite laiko 
beliko mažai, kartumas lengvai neužmirštamas.

Vienintelė Sąjungos tęstinumo gija yra jaunimas. Tiek 
lietuvybe besidomintis čia, tiek atvykstantis iš Lietuvos. 
Neužkirskime jiems kelio. Kaip neprotingai buvo parašyta 
DBLS aplinkraštyje, kad viena, kandidatuojanti j Direktorių 
valdybas buvo pavadinta Lietuvos piliete (netinkama?), 
kitas ne lietuvis, nors oficialiai lietuvio įsūnytas ir visą 
savo jaunystę dirbęs su lietuviais. Ko siekia mūsų Centro 

valdyba rašydama 
tokius įžeidžiančius 
aplinkraščius?

Problemas, kurias 
mums trunka išspręsti 
ilgai, jie su lank
stesniu protu gali 
atlikti daug greičiau,

Tik jie, ir atvyks
tantys iš Lietuvos, 
tegali paremti jau 
nusilpusią Sąjungą, 
tik jie gali mus 
pakeisti, nes mūsų 
veiklos dienos jau 
suskaičiuotos.

Leiskime sau 
pailsėti. Ateitis paro
dys ar padarėme dar 
vieną klaidą, nes 
praeityje padarėme jų 
užtektinai.

H.Gasperas
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Brazauskas veda
Gegužės mėnesyje padarytoje 

gyventojų apklausoje Algirdas 
Brazauskas dar padidino savo 
populiarumą tarp visuomenės 
veikėjų.

Apklausinėjus įvairiose vietose 
1008 žmonių, iš paskelbtų "Baltijos 
tyrimų" kompanijos rezultatų matyti, 
kad Prezidentas vis tik pirmauja 
visuomenės veikėjų tarpe - 62 proc. 
Antrą vietą užima Artūras Paulauskas 
- 57 proc., Valdas Adamkus - 52 
proc., Romualdas Ozolas - 51 proc., 
Egidijus Bičkauskas - 47 proc., 
Gediminas Vagnorius - 36 proc., 
Vytautas Landsbergis - 34 proc., 
Kazimiera Prunskienė - 30 proc., 
Algirdas Saudargas - 28 proc. ir t.t.

Iš apklausos matyti, kad 
A. Brazausko populiarumas nuo 
balandžio mėn. pakilo 2 proc., o 
V.Landsbergio - nukrito 2 proc.

Toliau j apklausoje patiektą klau
simą "kurie veikėjai geriausiai atsto
vauja jūsų interesus" A.Brazauskas - 
14.9 proc., V.Landsbergis - 9.8 
proc., V. Adamkus - tik 4.7 proc.

Naujas tualetas Vilniuje
Kad sumažinti tualetų trūkumų 

skandalą Vilniuje, nuo birželio pra
džios Lukiškių aikštėje pradės veikti 
laikini biotualetai (cheminiai).

Vienas bus pritaikintas 
neišgalintiems žmo
nėms. Tai pirmas 
toks tualetas sos
tinėje.

Debarbė jau
nimo tarpe

"Lietuvos Aidas" 
praneša, kad be
darbė jaunimo tar
pe vis didėja. Kas 
ketvirtas ar penktas 
jaunuolis iki 25 
metų yra bedarbis.

Iš 104.000 re
gistruotų bedarbių 
22.000 priklauso 
šiai grupei žmonių. 
Bedarbė jaunuolių 
tarpe plečiasi grei
čiau nei bet kurioje 
kitoje žmonių gru
pėje.

Daugiausiai be
darbių jaunuolių yra 
provincijose, kur 
bedarbė siekia net 
10 proc.

Lietuva varžys nelegalius 
darbininkus

Šiuo metu Lietuvos valdžia 
ruošia naujus įstatymus, kuriais 
bandys suvaržyti nelegalių 
darbininkų įdarbinimą.

Nors nelegalus įsidarbinimas yra 
griežčiau kontroliuojamas, tačiau 
nelegalių darbininkų vis daugėja. 
Pagal naujai ruošiamą įstatymą bus 
įvedama 10.000 litų bausmė už 
kiekvieną įdarbintą nelegalų 
darbininką.

Kai kurios mažesnės bendrovės 
samdo nelegalius darbininkus, kad 
išvengus socialinių mokesčių.

1995 metais darbo inspektoriai 
surado 14.000 nelegalių darbininkų, 
praėjusiais metais - 8.000, o šių 
metų keturių mėnesių laikotarpyje tik 
550 asmenų.

Didžiausios problemos, pasak 
Mindaugo Pluko (Darbo ministerijos 
inspekcijos viršininko), yra paslėpti 
mokėjimai ir algų nesumokėjimas. 
Kas trečias darbininkas tegauna tik 
minimalų atlyginimą, o kas 50-as 
apmokamas pavėluotai nuo vieno 
iki kelių mėnesių.

Piketuojamas Seimas
Gegužės 27 d. Seimas diskutavo 

nuosavybių sugrąžinimo įstatymo 
150 pakeitimų.

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Summer Schedule
Effective from 31st March

* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Arrival and departure times:

Monday, Tuesday, Friday, Saturday
* TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

Wednesday
*TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
*TE 453 dep. HEATHROW 17.00 arr. VILNIUS 21.50

* AIRCRAFT BOEING 737 
with business and economy seating

Attractive prices for senior travellers

LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323 
Fax 0181 745 7346

Didelis būrys namų savininkų 
asociacijos aktyvistų, susirinkę prieš 
Seimo patalpas, protestavo 
reikalaudami, kad šie pakeitimai, 
suteikiantį daugiau teisių buvusiems 
savininkams, nebūtų priimti.

Piketuotojai net pagąsdino Sei
mą, kad priėmus šiuos įstatymo pa
keitimus, jie sunaikins tuos butus, 
kurie pagal naująjį įstatymą turėtų 
būti gražinami seniesiems savinin
kams.

Susirinkę piketuotojai daugiau
siai iš didesnių Lietuvos miestų, 
Vilniaus, Kauno ir Tauragės.

H. Daktaras pralaimėjo
Lietuvos Apeliacijos teismas 

patvirtino Kauno gangsterių boso 
Henriko Daktaro 7.5 metų kalėjimo 
bausmę. Jis buvo kaitintas ir 
nubaustas už iš žmonių neteisų 
išreikalavimą pinigų.

Jo bausmė pasiliko ta pati - 7.5 
metų laisvės atėmimas, nuosavybės 
konfiskavimas ir 15 tūkstančių litų 
bauda. Jam buvo leista trumpai 
pasimatyti su žmona Ramute ir trimis 
vaikais.

Vienu mažiau, dar daug liko.

Parduodami brandos 
atestatai

Švietimo ir mokslo ministerija 
gegužės 27 d. 
kreipėsi j proku
ratūrą prašy
dama ištirti 
"Respublikoje" 
aprašytą atvejį, 
kuriame rašoma, 
kad brandos 
egzaminų už
duotys buvo 
galimą nusipirkti 
prieš kelias sa
vaites iki egza
minų.

Ministerija 
praneša, kad 
gavus įrodymų 
apie pirkimo 
atvejus, užduo
tys būtų pa
keistos. "Sos
tinė" rašo, kad 
vakar minis
terijoje miestų ir 
švietimų skyrių 
atstovams buvo 
dalijamos abitū
ros egzaminų 
užduotys.
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Konservatoriai baidosi 
Adamkaus

LDDP partijos vadas Česlovas 
Jurkšėnas pareiškė, kad 
vyriausybėje esą konservatoriai, 
bijodami Valdo Adamkaus 
konkurencijos j ateinančius prezi
dentinius rinkimus, užkirto kelią 
užsienyje gyvenantiems kandidatams 
iš pat pradžios.

Jis atkreipė dėmesį j praeitą 
savaitę Seime balsuotą Krikščionių 
demokratų pasiūlytą įstatymo 
pakeitimą, kuriuo būtų suteiktos 
lygios teisės užsienyje gyvenantiems 
lietuviams kandidatuoti j prezidentus. 
Pagal ankstesnį įstatymą į 
prezidentus gali kandidatuoti tik 
nuolatiniai Lietuvoje gyvenantys 
kandidatai.

Pasak jo, priėmus šį pakeitimą 
konservatorių vadas Vytautas 
Landsbergis turėtų rungtis su labai 
stipriu varžovu, JAV gyvenančiu 
Valdu Adamkum.

Seimo pirmininkas 
ruošiasi įkurtuvėms

Vytautas Landsbergis keliasi į 
Prezidento Algirdo Brazausko 
kabinetą, kuris yra didžiausias ir 
patogiausias parlamento rūmuose.

Jo buvusiam kabinete įsikurs 
Seimo pirmininko sekretoriatas.

Patalpos yra perskirstomos
□, kad Prezidentas persikelia į 

restauruotą pastatą Vilniaus 
senamiestyje, kuriame oficialiai bus 
įkurta prezidentūra.

Dalis prezidentūros kanceliarijos 
darbuotojų dar pasiliks Seimo 
pastate, kol iš Prezidentūros 
galutinai išsikels ansamblis "Lietuva" 
ir orkestras 'Trimitas".

Adolfo Šleževičiaus byla 
vis nepajuda

Lietuvos apeliacijos teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija 
nepaspartino piktnaudžiavimu 
tarnyba kaltinamo ekspremjero 
Adolfo Šleževičiaus bylos 
nagrinėjimo.

Baudžiamoji byla vėl grąžinta 
tardymui papildyti.

Dabar šios bylos likimas 
generalinio prokuroro Kazio 
Pėdnyčios žinioje.

Baudžiamoji byla A.ŠIeževičiui 
iuvo iškelta praėjusių metų 
vadžioje. Jis kaltinamas tuo, kad 
įasinaudojo tarnybine padėtimi ir Vil

niaus banke gavo 2 tūkst. dolerių, o 
Lietuvos akciniame inovaciniame 
banke 21 tūkst. litų nepagrįstai 
padidintų palūkanų. Be to, savo 135 
tūkst. litų indėlį iš šio banko atsiėmė, 
tik kelias dienas prieš banko 
uždarymą.

Danų ambasadorius 
palieka Lietuvą

Savo susitikime su Seimo 
pirmininku Danijos ambasadorius 
Birgeris dan Nielsen pasakė, jog 
Danijos uždavinys padėti Baltijos 
kraštams kuo greičiausiai ir gerai 
pasiruošti narystei Vakarų 
struktūrose. Jis, pasibaigus 
diplomatinei kadencijai, grįžta į savo 
kraštą.

Nielsenas painformavo, kad jis 
ketina įsijungti į Baltijos jūros 
valstybių tarybos veiklą ir padėti 
Lietuvai tapti Europos bei Šiaurės 
Atlanto Sąjungos (NATO) nare. 
Spaudos atstovė L.Zakarevičienė 
teigė, kad ambasadorius minėjo 
Danijos iniciatyvą, finansinę paramą 
ir daugybę Lietuvos rėmimo 
programų

Japonija dėkinga Lietu
vai už paramą UN

Algirdo Brazausko Japonijoje 
vizito metu, Japonijos užsienių 
reikalų ministras Yukihiko Ikeda 
padėkojo už Lietuvos paramą 
Japonijai, siūlant reformas UN 
(Jungtinėse Tautose).

Jie abu pripažino, kad reikia 
palaikyti glaudesnius santykius 
ekonominėje srityje.

Ikeda prižadėjo Lietuvai duoti 
palankiomis sąlygomis kreditus.

Atidarymas japonų ambasados 
Vilniuje ir Lietuvos diplomatinės 
tarnybos Tokio dar daugiau suartins 
abi valstybes ir padidins japonų 
investicijas Lietuvoje.

Prieš grįždamas namo, 
Prezidentas pareiškė, kad jo kelionė 
buvo skirta pagerinti ekonominį 
bendradarbiavimą tarp abiejų šalių.

"Lietuvos energija" gali 
būti traukiama į teismą

'Verslo žinios" praneša, kad 
Lietuvos energijos tarnautojai gali 
būti traukiami j teismą New Yorke.

Pasak pranešimo, Lietuvos ener
gijos tarnautojai vėl nesumokėjo 
Amerikos firmai Mobil Sales Corpo

ration už 1995 metais gautą naftą. Ši 
kompan ija gąsd ina patrau kti Lietuvos 
energijos sistemą j teismą, kur ji gali 
būti nubausta iki 4 mlj.dolerių.

Jeigu pagrindinė energijos firma 
"Lietuvos energija" ir toliau 
nesumokės skolos, Lietuvos turtas 
užsienyje gali būti konfiskuotas.

Tačiau Lietuvos energijos 
tarnautojai ginčyja, kad ta skola jau 
yra sumokėta.

Baltijos Vidaus reikalų 
ministrai susitiko Estijoje

Kovo mėn. 12 d. Taline susitiko 
Baltijos šalių Vidaus reikalų ministrai 
aptarti kaip kovoti su vis plintančia 
narkotikų kontrabanda.

Lietuvių delegaciją sudarė 
Vidaus reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis, jo pavaduotojas Juozas 
Gaudutis ir Policijos departamento 
viršininkas Benediktas Lazutka.

Šio mėnesio pabaigoje Lietuvos 
delegacija vyks į Briuselį, kurioje 
dalyvaus Europos Vidaus reikalų ir 
Teisingumo ministrai aptarti bendrą 
pabėgėlių reikalų tvarkymą.

Lietuvos Aukščiausio 
Teismo delegacija 
Lenkijoje

Aukščiausio teismo delegacija, 
vadovaujama Teismo pirmininko 
Prano Kurio lankėsi keturių dienų 
vizitui Lenkijoje.

Jie susitiko su Lenkijos Seimo 
pirm. Jozef Zych ir kitais Teisingumo 
institucijų tarnautojais.

Tarp kitko, jų tikslas išnagrinėti 
glaudesnio bendradarbiavimo gali
mybes - perduodant vieni kitiems jų 
nusikaltėlius, pasikeičiant informa
cija.

Danija ir Lietuva pradėjo 
bendrus jūros manevrus

Lietuvos teritoriniuose vandenyse 
prasidėjo Lietuvos ir Danijos bendri 
karo laivų manevrai.

Dviejų dienų manevruose 
dalyvavo trys danų karo laivai - 
Havkatten, Barso ir amerikietiškas 
Skinfaxe, pirktas iš Amerikos 1945 
metais.

Lietuvą reprezentavo dvi frigatos 
Aukštaitis, Žemaitis ir žvalgybos 
laivas Dzūkas. Tikslas - abiejų šalių 
jūrininkams išmokti geriau palaikyti 
santykius, gelbėti žmones, perkelti 
krovinius.
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44-osios Europos lietuviškųjų studijų savaitės, 
įvykstančios 1997 liepos 20-27 d.d.
Romuvoje, Hūttenfelde, Vokietijoje

PROGRAMA
Sekmadienis, liepos 20 d., 20 vai. Susipažinimas.
Pirmadienis, liepos 21 d.,

10 vai. Atidarymas. Leonidas Donskis (Klaipėda) "Elito sampratos ir 
kultūriniai elitai Lietuvoje"
20 vai. Artūras Hermanas (Bammentalis) "Lietuviškumo problematika 
Rytų Prūsijos bažnyčioje 1900-1930 m."

Antradienis, liepos 22 d.
10 vai. Egidijus Aleksandravičius (Kaunas) "Lietuvos universitetai: 
sampratos ir raidos keliai".
20 vai. Tomas Sudavičius (Frankfurtas) ‘Taikomoji biologija"

Trečiadienis, liepos 23 d.,
10 vai. Kęstutis Girnius (Praha) "Lietuva tarp Seimo ir Prezidento 
rinkimų"
20 vai. Apskritas stalas "Politiniai ir kultūriniai Lietuvos projektai"

Ketvirtadienis, liepos 24 d.,
10 vai. Arūnas Sverdiolas (Vilnius) "Filosofinis Vytauto Kavalio 

projektas"
20 vai. Darius Kuolys (Vilnius) "Mirties sampratos senojoje Lietuvos 
kultūroje"

Penktadienis, liepos 25 d.,
10 vai. Alfred Bammesberger (Eichstattas) "Etimologija - o kas toliau?" 
20 vai. Koncertas. Lietuvių liaudies dainas dainuoja Jolanta Donskienė 
ir Leonidas Donskis.

Šeštadienis, liepos 26 d.,
10 vai. Savaitės aptarimas.

Sekmadienis, liepos 27 d.,
10 vai. Pamaldos. Savaitės uždarymas.

Studijų savaitę moderuoja - Jonas Norkaitis (Stuttgartas), Egidijus 
Aleksandravičius (Kaunas) ir Darius Kuolys (Vilnius).
Registruotis pas: Tomą Bartusevičių, Lorscher Str.1, 68623 Lampertheim, 
Vokietija, tek 06256-322, faksas: 06256-1641 arba Tomą Sudavičių, 
Wilhelmshoherstr. 67, 60389 Frankfurt/M.
Pragyvenimas savaitei kainuos:
550-DM (80-DM dienai) vienviečiame kambaryje.
500-DM (72-DM dienai) dviviečiame kambaryje.
Jaunimui paprastesnėse patalpose savaitė kainuos 200,-DM (30,-DM dienai).

★ ★ *

Reikalingas vedėjas
Naujiems Lietuvių namams Londone reikalingas vedėjas

Gali būti vedusi porelė - be šeimos
Sąlygos: a) turi laisvai mokėti lietuvių/anglų kalbas

b) turi turėti viešbučio administravimo
ir kulinarinių kursų pažymėjimą,

Priimant bus kreipiamas dėmesys j turėjimą ilgos patirties 
viešbučio administravime.

Namas bus naudojamas kaipo viešbutis su 14 miegamųjų 
kambarių ir tikimasi gauti baro naudojimo leidimą.

Geras atlyginimas.
Rašyti: Lietuvių Namų Bendrovė, Headley Park Club, R2, 

Picketts Hill, nr.Bordon, Hants RU35 8TE
Lietuvių Namų Bendrovė

K.Tamošiūnas

LONDONAS
Gedulo ir Vilties Diena 

Londone
Londono lietuviai šiais metais 

minės birželio mėn. 15 dieną 
(sekmadieni) Didžiųjų Stalininės 
Tarybų Sąjungos Įvykdytus 
trėmimus iš Lietuvos, kurie 
palietė visas Lietuvos šeimas.

Gedulo ir Vilties Dienos 
pamaldos bus 11 valanda 
Londono lietuviu švento 
Kazimiero šventovėje. 21 The 
Oval, London E2.

Visi londoniečiai lietuviai 
kviečiami dalyvauti pamaldose ir 
kartu jungtis su Lietuva, kur bus 
minima Gedulo ir Vilties Diena 
visuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose.

Sporto ir Socialinio klubo 
išvyka prie jūros

Tradicinė vasaros klubo 
išvyka prie jūros šiais metais 
įvyks šeštadienį, liepos mėn. c 
dieną.

Važiuojame Į Southend-or 
Sea pagal daugumos pagei 
davimą.

Išvažiuojame nuo lietuviu 
bažnyčios, 21 The Ovai, Londor 
E2 8.30 valandą, nuo klube 
patalpų 354A Victoria Park Road 
London E9 8.45 valandą.

Norintieji Londono lietuviai 
vykti kartu su išvyka prašomi 
užsirašyti klube pas sekretorių 
Alan Latham arba Londone! 
parapijos svetainėje sekmai 
dieniais pas klubo valdybos narei 
Juzefą Kaliu-Kalinauskienę.

Išvykos mokestis 4 svarai 
sumokami užsirašant.

Primename, kad pasikeitė! 
Vatikano radijo laidui 
transliavimo laikas lietuviui 
kalba

Nuo kovo 30-osios lietuviui 
kalba laidos transliuojamos! 
kiekvieną vakarą 20 valandą 2C| 
minučių Lietuvos laiku ir kitos! 
dienos rytą 6 valandą 40 minučių! 
31 ir 41 metro bangomis - 9.82:1 
ir 7.365 kHz dažniais.

4



Europos Lietuvis Nr. 11 5

kitos rūšies, kurios butų auginamos nuo taip 
seniai ir išliktų kelis tūkstančius metų populiarios, 
mėgstamos daugelio žmonių. Nors įvairios laukinių 
erškėčių rūšys auga vos ne iki speigračio, kultūrinės 
rožės kilusios iš artimųjų rytų. Ten jos pradėtos auginti 
V tūkstantmetyje prieš Kristaus gimimą. Nuo tada rožė 
ir laikoma gėlių karaliene. Neįmanoma suskaičiuoti meno 
kūrinių, skirtų joms.

Rytų šalių rožės pateko j Graikiją. Čia grožio 
deivės Afroditės šventyklas supo didžiuliai rožynai. Rožių 
žiedus berdavo po kojomis karaliams nugalėtojams. Iš 
Graikijos rožės pateko į Egiptą ir Romą. Romėnai jomis 
apdovanodavo nusipelnusius žmones, rožių vainikai 
puošdavo nugalėtojus. Tikėdami, kad šios gėlės suteikia 
vyriškumo, drąsos, romėnų kariai ant skydų iškaldavo 
rožes, vietoj šalmų ant galvų kartais dėdavosi jų vainikus.

'TC&tCoMyč Romos patricijams ir imperatoriaus 

dvarui reikėdavo daugybės rožių, nepakakdavo 
atgabentų iš Graikijos ir Egipto, atsirado "rozariumai" - 
rožynai, dideli plotai, kuriuose buvo auginamos įvairių 
veislių rožės. Tais laikais sugalvota, kaip turėti žydinčių 
rožių ir žiemą - pradėta statyti šiltnamiai. Žlugus Romos 
imperijai, keliems šimtmečiams priblėso ir rožių šlovė.

vieno Kryžiaus žygių metu rožės buvo 
atvežtos iš Rytų j Europą ir pradėtos auginti netoli 
Paryžiaus. Kaip ir visur, jos greitai užkariavo ir europiečių 
širdis. Pirmiausia Prancūzijoje, o vėliau ir kitose šalyse 
buvo švenčiamos Rožių šventės, kur rinkdavo gražiausią 
merginą - rožių karalienę.

tyia, įdomių istorinių įvykių, susijusių su rožėmis. 

Anglijoje tris dešimtmečius trukęs karas dar vadinamas 
Raudonosios ir Baltosios rožių karu.
Tramplio parke vyko susirinkimas, kuriame reikėjo 
nuspręsti, kurios giminės - Lankasterių ar Jorkų - atstovas 
taps Anglijos karaliumi. V. Šekspyro "Henrike VI" 
pasakojama, kad Ričardas Plantagenetas, Jorkų giminės 
atstovas, nuskynė baltą rožę ir pasiūlė tą patį padaryti 
savo šalininkams, o prijaučiantys Lankasteriams prie savo 
skrybėlių prisitvirtino raudonas rožes. Baltos ir raudonos 
rožės buvo vaizduojamos herbuose, vėliavose, jomis 
puošė skydus. O Tramplio parke ilgai buvo saugomi 
istoriniai baltų ir raudonų rožių krūmai. Rožė Anglijos 
karalių herbe yra iki šiol.

T&Žią auginimo istorija Lietuvoje nėra tokia sena 

ir įdomi, kaip kitur. Šios gėlės pradėtos auginti tik XIXa. 
pradžioje. Nepriklausomoje Lietuvoje rožėmis domėtasi, 
jų sodinukų buvo atsivežama iš Vokietijos ir Olandijos. 
Vėliau vietiniai privatūs ūkiai ėmė platinti šias gėles. Nuo 
1925m. rožės pradėtos auginti Kauno botanikos sode, 
kur po dešimties metų jau buvo 179 veislių kolekcija.

rožės tinka ne tik pasigėrėjimui. Šios gė
lės naudojamos parfumerijos ir kosmetikos pramonėje, iš 
jų žiedlapių gaminamas marmeladas, jų dedama į arba
tas. Didžiulės rožių plantacijos Bulgarijoje, Prancūzijoje 
teikia žaliavą pramonei. 1 kg. rožių aliejaus išspausti 

1455m. Londone

reikia 500 kg. rožių lapelių. O 2-jų lašų šio aliejaus 
užtenka 1 litrui kvepalų pagaminti.

Keitėsi skoniai, atėjo ir praėjo įvairių gėlių mados, o 
rožės ir po 7000 metų nuo jų auginimo pradžios yra 
vienos iš pačių mėgstamiausių gėlių visame pasaulyje.

Gamtos m. d r. Vilija Snieškienė iš *jr 96/6

"Kad ifyicm džūcyūtty mob

Visada malonu dovanų gauti puokštę rožių, smagu 
jas dovanoti. Gaila tik, kad šios gėlės greit nuvysta. Ką 
daryti, kad rožės ilgiau išsilaikytų?

Jei rožes pirkote iš anksto ir, kol ruošiatės j šventę, 
jos turi "palaukti", neskubėkite jų merkti j vandenį. 
Pirmiausia nuo kotų apatinės dalies nuskabykite lapelius 
ir spyglius, susukite gėles j popierių, o tada pamerkite j 
50o c vandenį - vėstančiame vandenyje jos atsigaus.

Vos nuskintų rožių kotus reikia patrumpinti: aštriu 
peiliu juos skersai nupjauti (nekirpkite žirklėmis - jos 
suspaudžia kotą). Pjaukite tik porą koto centimetrų 
(geriausiai tai padaryti įkišus kotą f vandenį).

Kaip atgaivinti rožes nulinkusiais žiedais? Pirmiausia 
nupjaukite kotų galiukus, suvyniokite rožes į popierių - 
nevyniokite tik kotų galiukų. Juos 1-2 minutes palaikykite 
verdančiame vandenyje (vandens puode turi būti tik du 
centimetrai). Tada suvyniotas rožes porai valandų 
pamerkite į vėsų vandenį.

Jei rožių žiedai dar nenulinkę, jas reikia merkti į vėsų 
vandenį. Vazoje vandens turi būti iki pusės rožės koto. 
Nuo tos koto dalies, kuri bus vandenyje, reikia nuskabyti 
lapelius ir spygius.

Vandens, į kurį merkiate rožes, nebūtina keisti 
kasdien - tereikia, kad jo visada būtų iki pusės koto. 
Laikomos vėsesnėje vietoje rožės ilgiau nenuvysta.

AK iš 'J? 96/6

kvepia margos gėlės
Šiandien liaunus daigelius aš vėl radau.
Juokiasi, žiedus iškėlę,
Saulės spinduliams ir man, ir tau.

S&CMM raudoną rožę

Ir atnešiu tau kas rytą dovanų. 
Laša vilties ir grožio, 
Žiburį pavasario dienų.
Rožės - darželio gėlės, 
Mūsų laimės ir draugystės šypsena. 
Širdį uždegs jos vėliai
Ir svajonė vėl nubus jauna.

S&Jton&A aidi linksmos dainos,

Vėjas lydi jas tolyn tolyn lauku.
Lauksiu aš tavęs ateinant, 
Bėgsiu pasitikt žiedų taku.

raudoną rožę,
Ji ant rankų degs, tarsi liepsna skaidri. 
Tau iš toli pamosiu 
Savo ilgesiu jaunoj širdy.
Rožę, raudoną rožę
Aš atnešiu tau kasdieną dovanų, 
Lašą vilties ir grožio 
Spinduly pavasario dienų

5



6 Europos Lietuvis Nr.11

Laiškaj
"Nelegalo" mintys

Rašo Jums žmogus nelegaliai gyvenantis 
Anglijoje. Dienraštyje "Respublika” perskaičiau 
straipsnį, kuriame bandoma suskaičiuoti "nelegalus". 
Bandoma rasti organizaciją, kuri pataria 
atvažiavusiems, kaip gauti prieglobstį.

Ponas Šova nėra tokios organizacijos. Yra tik 
žmonės, kurie padeda įsidarbinti atvažiavusiems, 
aišku už pinigus, nes lietuvis nebūtų lietuvis, jei 
padėtų veltui.

Sako, yra lenkų organizacija, kuri padeda 
nemokamai, pabrėžiu nemokamai įsidarbinti savo 
tautiečiams ir ne tik tautiečiams. O lietuvių, kurie 
padėtų šiaip sau, veltui įsidarbinti lietuviui, nėra.

Kažkur skaičiau tokią protingą nuomonę apie 
lietuvišką charakterį. Jei kaimynas turi karvę, kitas 
kaimynas jam tos karvės labai pavydės. Ir kai tik ta 
kaimyno karvė padvės, iš to džiaugsmo duos jam 
net veltui pieno, kad tik kaimynas nebepirktų kitos 
karvės. Toks jau yra mūsų lietuviškas charakteris, 
nepadėti kitam, o dar pavydėti, kad žmogus dorai 
užsidirbs duoną.

Pagalvokite, kodėl mes lietuviai važiuojame, 
skrendame, plaukiame į Angliją? Patikėkite, ne 
romantikos ieškodami, nenorėdami aplankyti 
vaškinių figūrų, muziejų ar pamatyti Anglijos 
karalienę, o norėdami užsidirbti pinigų 
pragyvenimui, paprasčiau sakant, maistui. Ir 
patikėkite, kai žmogus alkanas jam romantika ar 
muziejai nelabai rūpi.

Pateiksiu vieną pavyzdį: 22 metų giminaitė 
augina 1.5 metų vaiką, vyras bedarbis, nes 
gamyklos, kurioje dirbo nebėra, bankrutavo. Turi 2- 
jų kambarių butą. Iš valstybės vaiko auginimui 
šeima gauna 60 litų pašalpą mėnesiui. Paverčiant į 
svarus 9 svarai mėnesiui, pabrėžiu mėnesiui. Už 
butą, elektrą, dujas, vandenį apšildymą šeima turi 
valstybei sumokėti 160 litų, arba, verčiu į svarus, 28 
svarus per mėnesį.

Kaip jiems pragyventi? Vyras atvažiavo į Angliją, 
įsidarbino, kaip Jūs sakote, nelegaliai. Kad ir mažai 
uždirba, maistui užtenka. Po kurio laiko atvažiavo 
žmona su vaiku, gauna pašalpas ir patikėkite 
nebetinsta iš bado.

Mes lietuviai turime paprotį išreikšdami 
dėkingumą, paspausti žmogui ranką. Bet man 
atrodo, kad tokio dėkingumo maža, kad įrodytume 
anglams kokie mes dėkingi. Išmokinsime savo 
vaikus ir anūkus nusilenkti iki žemės. Žemai, žemai, 
kaip lenkiasi kitų tautų žmonės. Ir tada visi nusilenkę 
padėkosime anglams, kad prieš daugelį metų jie 
priėmė mūsų tautiečius pabėgusius nuo karo 
baisumų, o dabar priėmė mus atbėgusius, kad ir 
laikinai, nuo betvarkės ir bado. Ir būkite geri, 
nepastebėkite mūsų nelegaliai dirbančių, nes mes 
dirbame tokį darbą ir už tokį atlyginimą, už kurį 
anglas tikrai nedirbtų.

"Respublikos" korespondente, neskaičiuokite 
ęrisidavusių ar nelegaliai dirbančių Anglijoje lietuvių. 
Čia dirba tik lietuviai, kurie nemoka Lietuvoje vogti, 
plėšikauti ar kitaip nesąžiningai verstis. Jūs pats 
žinote kiek Lietuvoje yra gamyklų, fabrikų, kiek 
bedarbių. Nuvažiuokite prie bet kokio didesnio 
miesto sąšlavyno ir pamatysite kiek žmonių ten 
ieško maisto atliekų. Ir man atrodo, kad tas skaičius 
pralenktų nelegaliai gyvenančių Anglijoje žmonių 
skaičių.

Ponas Paleckį, Jūs sakote, kad čia atvažiavę 
lietuviai patenka tartum po "apsaugos skėčiu". 
Teisingai, patenka. Už tai mes ir dėkingi anglams. Ir 
negalvokite, kad mes nesiilgime Lietuvos. Susitikę 
kalbame tik apie ją ir sugrįžimą į namus. Ir 
patikėkite, jei mes sugebėjome mirusių ir žuvusių 
tremtinių kaulelius parsivežti iš Sibiro ir palaidoti 
Lietuvos žemėje, tai būkite tikras, gyvi į Tėvynę tikrai 
sugrįšime. O gal Jūs priimtumėte mane po savo 
"apsaugos skėčiu" nors dviem valandom skrendant 
į Vilnių? Nes Jūsų šeima ne tokia čia didelė, o ir 
sargybinių ne tiek daug. O man nereikėtų dirbti 
papildomai 2 mėnesius, kad užsidirbčiau bilietui į 
namus. Greičiau grįžčiau pas artimuosius į Lietuvą, 
už kurią dėdė Vorkutoje atidavė savo gyvybę. O 
pakliuvo jis ten už tai, kad buvo mažo miestelio 
mokyklos direktorius. O už ką trėmė inteligentus Jūs 
žinote neblogiau už mane.

Laisvo laiko turiu daua. Atidirbu kiek skirta 
valandų ir svajoju apie namus ir artimuosius. Ir atėjo 
tokia mintis į galvą arba tiksliau pamąstymas pro 
ašaras. O pamąstymas štai koks: įdomu ar mano 
artimieji ten danguje drauge su savo kankintojais? 
Logiškai pagalvojus turėtų būti atskirai. Bet 
paskaičius kokias geras darbo vietas užima 
nusidėjėlių vaikai ir anūkai, ir paskaičiavus kiek jie 
mišių gali už jų vėlių ramybę užpirkti, vargu ar jie ir 
ten labiau kenčia už mūsų nukankintus artimuosius, 
turėjusius smulkias nuodėmėles, už kurias mes 
neturime pinigų mišioms užpirkti.

"Nelegalas"

Adamkus žiūri kritiškai į konservatorių 
valdžią.

Pasak "Lietuvos Ryto" korespodento Vašingtone, 
Valdas Adamkus, kuris norėtų įsijungti į prezidentinių 
rinkimų kampaniją ir statyti savo kandidatūrą rudenį 
įvykstančiuose rinkimuose, kritikuoja tiek dešinę, tiek 
kairiąją valdžią.

Savo reporte korespondentas praneša, kad 
Adamkaus rėmėjai kitoje Atlanto pusėje žinojo visą laiką, 
kad nei viena, nei kita valdžia nepasistengs pakeisti 
įstatymo, liečiančio užsienyje gyvenančių lietuvių teisę 
kandidatuoti.

Adamkus pranašauja dvi būsimas galimybes. Pirma - 
balsuojant labai mažam procentų balsuotojų bus išrinktas 
V.Landsbergis, ir antra, jei aktyviau veiks kaimo 
apygardos, prezidentu vėl bus išrinktas ABrazauskas.
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LITHUANIA - Antano
Sutkaus fotografijų paroda
Antano Sutkaus fotografijų 

paroda prasidės birželio 13 d., 7- 
9 vai. vakaro Islington Arts 
Factory ir tęsis iki liepos 4 d.

A.Sutkus fotografijomis pradėjo 
dokumentuoti lietuvių gyvenimą nuo 
1958 metų ir šį darbą tebetęsia iki 
šiol. Su švelnumu ir švelnia ironija jis 
mato lietuvius kaip tikrus, 
gyvenančius žmones, o ne kaip 
gyvenimo sąlygų ir politinės 
priespaudas aukas.

Nuo 1958 metų jis gyveno ir 
dirbo Vilniuje. Komunistų 
priespaudos laikais jis buvo pagar
sėjęs ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir 
plačiau žinomas visoje Rytų 
Europoje. Subyrėjus Sovietų 
imperijai jau spėjo pagarsėti ir 
Vakarų pasaulyje. Islington Arts 
Factory adresas: 2 Parkhurst Road, 
London N7 OSF. Tel.0171 607 0561, 
požeminė stotis - Caledonian Road.

LITHUANIAN HERITAGE 
(lietuviškas paveldėjimas) 
tokiu pavadinimu JAV yra 

leidžiamas ir olačiai skaitomas anglų 
kalba spausdinamas žurnalas, 
kuriame rasite straipsnių apie

Lietuvą, jos istoriją, žymesnius 
žmones, jų atsiekimus. Apie 
šviesiaplaukes mergaites ir d id vyrius, 
legendas, pasakojimus. Apie 
dabartinę Lietuvą ir gyvenimą joje. 
Patarimus kelionei j Lietuvą - kur eiti, 
ką pamatyti, kaip surasti savo 
pasimetusius gimines ir daug, daug 
daugiau...

Žurnalas leidžiamas profesionalių 
žmonių, su profesionaliomis priemo
nėmis. Išeina 6 kartus j metus. Kaina 
metams JAV $29.95. Anglijoje 
gyvenantiems $51.00.

Pasaulyje pastoviai didėja 
praraja tarp turtingų ir vargingų 
kraštų.

Pagal Pasaulinio banko šiomis 
dienomis paskelbtą ataskaitą, 
turtingiausių šalių sąrašo pirmąją 
vietą užima Liuksemburgas, kur 
vidurinis metinis atlyginimas 
siekia 41.200 dolerių į metus.

Po Liuksemburgo turtingiausi yra 
Šveicarijos, Japonijos, Norvegijos ir 
Danijos gyventojai. Sąraše vargingų 
kraštų kur kas daugiau - nei 
pasiturinčių.

Paskutines Pasaulio banko 
ataskaitos sąrašo vietas užima 
Mozambikas, Etiopija, Zairas, 
Tanzanija ir Burgundis. Šių Afrikos 
gyventojų metinis vidutinis 
atlyginimas tėra 80 dolerių.

Pasaulinio banko išvados 
remiasi politinėmis ir ekonominėmis 
prielaidomis. 

★ * ★

Skautiškuoju keliu
Mirė Juozas Rentelis

Š.m. vasario 27 d. Bostone, JAV, 
mirė Juozas Rentelis.
Juozas Rentelis, gyvendamas 

Anglijoje, Stoke on Trent, buvo 
vienas iš pirmųjų Anglijoje jsikūrusių 
skautų vadovų. Kartu su dukra Birute 
ilgus metus vadovavęs Stoke on 
Trent "Vytauto Didžiojo" draugovei. 
Jo dukrai įžiebta skautiška dvasia te

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rūšių 

visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 

negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, 
jei vaistų pavadinimas yra žinomas.

Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu. Elektroninė "Optima" rašomoji mašinėlė su 

lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 
£150.00. doleriais - 230.00.

PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES DOVANAS 
LIETUVOJE

Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo Į 
pageidaujamą valiutą £15.00 išlaidos. 

Anglų - lietuvių, lietuvių - anglų žodynai.
Modern Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis 

/21 pamoka/. Posakiai, idiomai, gramatika. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir audiokasetės su persiuntimu kainuoja £29.00.
Turistiniai pasikalbėjimai lietuviškai - angliškai £4.50 

Baltic Management Company.
(Z.Juras & A.Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB, 
England. Tel.:0181 460 2592, Faksas 0181 290 0285.

beliko ir duktė Birutė Banaitienė 
dabar Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybėje užima svarbiausią vietą - 
LSS Pirmijos Tarybos pirmininkė.

Europos Rajono broliai ir sesės 
reiškia gilią, skautišką užuojautą 
sesei Birutei.

Lietuvos jaunimas demonst- 
ruos NATO derybose 
Madride

Grupė lietuvių jaunimo yra 
pasiryžę demonstruoti Madride 
liepos mėnesyje jvykstančiose 
derybose dėl NATO (SAS) narystės, 
- praneša "Lietuvos Aidas".

Jaunimas jau pareiškė savo 
nusistatymą reikalauti, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO organizaciją JAV 
prezidento Kliptono-Jelcino susi
tikimo metu kovo mėnesyje 
Helsinkyje. Jau šių demonstracijų 
metu didžioji spauda atkreipė JAV ir 
Rusijos dėmesį j Lietuvos pasiryžimą 
įstoti į NATO pirmame runde.

Jaunimas planuoja panašias 
demonstracijas liepos mėnesyje 
įvykstančio pilno NATO vadovų 
posėdžio metu, kada bus daromas 
sprendimas dėl Baltijos valstybių 
priėmimo į narystę..

Pagalba Lietuvos biznieriams
Neolitas kompanija išleido 

Lietuvos prekybininkams žinyną 
(Directory of Lithuanian Exporters) 

anglų kal
boje, kuris 
padėtų su
rasti pre- 
kybos 
partnerius 
užsienyje.

Šiame ži
nyne yra 
daugumas 
Lietuvos eks- 
porterių, kaip 
tekstilės, 
maisto, pard. 
kompanijų. 
Jo tiražas 
8 0 0 0.

Daugiau 
nei pusė 
perduota Už
sienių reikalų 
ministerijai, 
kad galėtų 
aprūpinti 
ambasadas 
užsienyje.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

A.Kulikauskas 5.00 sv.
LONDONAS

A+A VYTAUTAS MASTEIKA
Ilgesni laiką praleidęs Tower 

Hamleto miesto savivaldybės senelių 
namuose, sulaukęs 79 metų amžiaus, 
1997 metų sausio mėn. 18 dieną mirė 
Vytautas Masteika.

Palaidotas Eastern London 
kapinėse (Plaiston) 1997 metų vasario 
mėn. 10 dieną iš kapinių koplyčios, 
dalyvaujant kun.Jonui Sakcvičiui, 
MIC.

Gimęs Lietuvoje, Vilkijos 
miestelyje, atvyko i D.Britaniją 1947 
metais. Išėjęs iš Barnet pereinamosios 
stovyklos, dirbo Londono Royal 
ligoninėje.

Sukūrė šeimą su Marija 
Pcčiulionytc, susilaukdami vienintelio 
sūnaus Vytauto. Vėliau dirbo Lord 
Motors, Dagenham ir statybos firmoje 
“Try".

Y ra dalyvavęs Sporto ir Socialinio 
klubo veikloje. Liko žmona Marija, 
sūnaus šeima ir trys anūkai.

S. K.
* * *

DERBY
Pranešame, kad š.m. birželio mėn.

8 d., sekmadieni, DBI^-gos Derby 
skyrius rengia Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos 50-čio paminėjimą.

Paminėjimas įvyks virš minėtą 
dieną ukrainiečių klubo patalpose, 27 
Charnwood St., Derby, 2.00 vai. p.p.

Visus vietos bei apylinkės 
tautiečius ir svečius maloniai 
kviečiame į šį garbingą paminėjimą 
gausiai atsilankyti, kur bendrai 
atšvęsime mūsų organizacijos Auksinį 
Jubiliejų.

Sk. valdyba

Iš Alsėdžių į Gliosterį, - 
tokiu pavadinimu atspausdino 
straipsnį "Kalvotoji Žemaitija" apie 
Anglijoje, Gloucesteryje gyvenusį, visų 
pažįstamą Joną Šlepertą.

Jonas Šlepertas į Lietuvą grįžo 
1992 metais. "Kai pamačiau Telšius, 

vos ncapsiverkiau", pasakoja Jonas. 
"Blogai yra gyventi "dangoraižiuose. 
Esu nusivylęs valdžia, kuri neįstengia 
sutvarkyti banditų" - teigia jis.

Būdamas 17 metų, jaunuolis 
ištremiamas į Vokietiją, darbų lagerį. 
Nuo 19944 metų iki 1992 metų 
Lietuva jam tampa tik prisiminimų 
kraštas. "Vieną rytą, klausydamas 
žinių, išgirdau, kad Lietuva tapo 
nepriklausoma. Nuo to laiko mano 
galvoje sukosi viena mintis - kaip 
grįžti į Tėvynę".

Correction
In E. L. No. 10 one line was
unfortunately omitted from J.Miller's 
letter, making the paragraph
meaningless.
It should have read: Directors are there 
to be shot at. But why not aim at th? 
target that really is there? That way our 
defects can be corrected to everyone's 
benefit. Tilting at windmills does no 
good to anyone.

The editor apologises for the 
error and any embarrassment it may 
have caused.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares 

to Vilnius
from Heathrow

Lithuanian Airlines (price reduction for OAPs) £250.00
Austrian Airlines z £255.00
SAS £255.00

from Manchester/Newcastle £310.00
from Glasgow £320.00

all above prices do not include Departure Tax
or Travel Insurance (not compulsary)

For further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd.

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel.: 01473 828855 Fax: 01473 828866

_______________________________________________________________________________________________________ :

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia:
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) tel. 0171 
739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9 vai. 
lotyniškai ir angliškai. 11 vai. tik 
lietuviškai.
Šiokiadieniais šv. Mišios 8 vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje pamaldos 
šiokiad ic niais 8 vai. ryte,, 
sekmadieniais 11.15 vai
Mansfielde birželio 8d., 14.30 vai., šv. 
Pilype.
Wolverhamptone birželio 15 d., 14.30 
vai., Eistral, McBcan Rd.
Birminghame birželio 22d., 14.30 vai., 
šv. Onoje. 96 Bradford St.
Northamptone birželio 29d., 18 vai., 
šv. Laurtync, Craven St.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai.. Bridge Gate.
Eccles birželio 8d., 12.15 vai
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