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Didžioji Šviesa
'Kristaus šviesa’ - tris kartus yra skelbiama Velykų 
išvakarėse, kai pašventintoji žvakė yra nešama prie 
Altoriaus. Ji simbolizuoja Kristų, kaip užtekėjusią 
šviesą arba po tamsios nakties patekėjusią naująją 
aušrą. Panašiai patekėjo džiaugsmo šviesa mažam/ 
būreliui Kristaus mokinių tą pirmąjį Velykų rytą; 
kada jų Mokytojas, nukankintas ir numarintas, 
kėlėsi, kaip Viešpats ir mirties nugalėtojas. Tą ste
buklingąjį įvykį - Kristaus iš numirusiųjų prisikėlimą 
- krikščioniškasis pasaulis mini kasmet švęsdamas

Tinkamas šių švenčių minėjimas ir jų iškilmingu
mas kiekvieną mūsų priverčia apmąstyti tas tikėjimo 
tiesas ir paslaptis, kurios yra glaudžiai surištos su 
mūsų išganymu ir pomirtiniu gyvenimu. Kuo giliau 
mes apsvarstome Kristaus garbingąjį prisikėlimą, tuo 
labiau mums aiškėja žmogaus gyvenimo žemėje 
prasmė ir tuo pilniau mes suprantame dieviškosios 
meilės neribotą pasireiškimą pasaulyje. .. .

Ramybe ir džiaugsmu nušvito veidai tų asmenų, 
kurie kalbėjosi ir matė prisikėlusį Kristų. Tais pačiais 
jausmais dalinamės ir mes krikščionys šiandien švęs
dami Velykas. O to mūsų dvasinio džiaugsmo iš
gyvenimo yra keletas priežasčių. Mes džiaugiamės su 
Jo mokiniais ir Jo Motina Marija, kad Kristaus 
prisikėlimu mirtis yra nugalėta. Mes džiaugiamės, 
kad žemėje patirtos kančios, pažeminimai ir 
neapykanta dėl mūsų tikėjimo į Dievo siųstąjį 
Mesiją, tampa meilės pergale ir išaukštinimu. Džiau
giamės taip pat žinodami, kad tiesa galų gale laimi, o 
tikėjimas žmogų nuveda į pilnesnį tiesos pažinimą. 
Velykų džiaugsmas - Kristaus prisikėlimo džiaugs
mas - stiprina taipgi mūsų pačių viltį į mūsų amžinąjį 
prisikėlimą.
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Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius

Kas valdo Lietuvą šiandien?
Atrodytų Lietuvą valdo Seimas, leidžiantis įstatymus, 
išrinktas Prezidentas, padedantis juos įgyvendinti ir 
prižiūrintis, kad vyriausybė gerai dirbtų. Na, ir, žinoma 
vyriausybė - komanda, kurią pasirenka ministras 
pirmininkas. Iš tiesų, yra sudėtingiau. Pateiksiu keletą, 
atrodytų neesminių momentų, tačiau, jie atskleidžia aki
vaizdžiai keistiną padėtį. Į Kauną atvykusį Prezidentą 
pasitikti susirinko gausi minia, laukdama Prezidento 
žodžio. Prezidentūros, Brazausko suformuotos koman
dos, protokolo tarnyba pasako - pamojuokite, Prezidente, 
miniai, to užteks! Prezidentas paklausė protokolo tarny
bos: taip ir padarė - pamojavo miniai, nors buvo 
pasiruošęs kalbai, o minia klausyti. Minia išsiskirstė nesu
laukusi žodžio, kuris būtų buvęs malonus ir kauniečiams, 
ir prezidentui. Prezidentas norėjo aplankyti Kardinolą 
Sladkevičių. Vėl protokolo tarnyba pasipriešino - ne, 
prezidente, negalima. Šį kartą Prezidentas nesutiko ir 
nuvyko drauge su žmona pas Lietuvos Kardinolą.

Kas ta paslaptingoji protokolo tarnyba? O kas gi toji 
prezidentūra, aplamai? Užmetę atsitiktinį žvilgsnį, pam
atome dirbančius buvusius komjaunimo sekretorius ir ki
tus sovietinius aktyvistus. Gal todėl buvo nenorima leisti 
Prezidentui apsilankyti pas Kardinolą, gal todėl taip tvir
tai Prezidentūra pasisakė prieš Prof. Zigmo Zinkevičiaus 
skyrimą Švietimo ministru, kurio taip nekentė Vilniaus ir 
pietryčių Lietuvos rusiškai kalbantys, save tuteišiais vadi
nantys, gyventojai. Gal todėl toks krikščionių demokratų 
partijos švietimo ministro, lietuvių kalbos žinovo, aktyviai 
siekusio Vilniaus krašte mokyklose įvesti privalomą lietu
vių kalbos mokymąsi, įvertinimas. Gal todėl Prezidentas 
taip tvirtai pasisakė dėl Europos reikalų ministerijos 
panaikinimo, kai tuo tarpų didesnę politinę patirtį Lietu
voje turintis Prof. Vytautas Landsbergis pabrėžė, kad 
Europos reikalų ministerija atliko labai didelį darbą, ir, jei 
ji būtų naikinama, pasaulyje gali atrodyti, kad Lietuva 
lėtina artėjimo į Europos Sąjungą greitį. Atrodytų, bent 
kol kas iš šalies, kad ne Prezidentas Valdas Adamkus 
valdo Prezidentūrą, bet, priešingai, sovietinė preziden
tūros aplinka veikia Valdą Adamkų.

Savo rinkiminės kampanijos metu Prezidentas Valdas 
Adamkus ryžtingai pasisakė prieš buvusių sovietinių 
pareigūnų palikimą valdžioje. Pirmiausia, matyt, Lietu
voje, kaip teigia Prof. A. Štromas, turėtų būti sukurta 
įstatyminė bazė buvusios komunistinės sistemos pas
merkimui, ypatingai dirbusių KGB. Jo žodžiais, dar ir 
šiandien Lietuvoje paskutinis sovietinio saugumo 
viršininkas Eismuntas gyvena patogiai, gaudamas person
alinę pensiją. Nenubausti šaudę partizanus buvusieji 
NKVD’istai. Prezidentas ir Seimas privalėtų priimti įs
tatymus, pagal kuriuos būtų nubaustas kiekvienas 
‘saugumietis’.

Tuo tarpu, buvusiai Europos reikalų ministrei, Seimo 
narei dr. Laimai Andrikienei bandoma prikišti, kad ji 
buvo užverbuota KGB. Iš tiesų, jokios abejonės nėra, kad 
grįžusi iš mokslinių kelionių po užsienį sovietmečiu, ji 
turėjo rašyti ataskaitas viršininkei, kurių kopijos, be 
abejonės galėjo būti perduodamos ir KGB. Tuo tarpu, 

Kazys Bobelis, buvęs VLIK’o pirmininkas spaudos konfer
encijoje, kaip pranešė ELTA tvirtino, kad turįs bylą, įro
dančią, kad Laima Andrikienė sutiko būti KGB ben
dradarbe, pasirinko slapyvardį ‘Marija’. Paklaustas iš kur 
tą bylą gavo atsakė, kad ji buvo gauta iš kokio tai Lietuvos 
piliečio Romo, o jis ją gavo iš biznieriaus, kuris pirko 
turguje ir kuris dabar sėdi kalėjime dėl to, kad tą bylą 
turėjo. Tai skamba šiek tiek juokingai, be to, ta byla gali 
būti padirbta. Ir vėl gi atpažįstamas rusiškas braižas - 
sukiršinti Lietuvos žmones. Tegul ‘jie’ aktyviai dirbančių 
Lietuvai žmonių tarpe ieško KGB’istų, o tuo tarpu tikrieji 
žmogžudžiai liks nenubausti, gaus personalines pensijas ir 
gurkšnos konjaką. Žinoma, jeigu paaiškėtų, kad dr. Laima 
Andrikienė tikrai buvo užverbuota KGB ir tai nuslėpė 
kandidatuodama į Lietuvos Seimą, ji turės Seimą apleisti. 
Ir, jei tai nuslėpė ir nuo Tėvynės Sąjungos partijos, ji turės 
palikti ir šią partiją. O kol kas, dr. Laima Andrikienė, 
būdama Seimo nare, padavė kitą Seimo narį K. Bobelį, 
Lietuvos Laisvės Lygos vadovą A. Terlecką ir Seimo narį 
S. Buškevičių, dalyvavusius spaudos konferencijoje ir tvirt
inusius, kad ji buvo KGB agentė ‘Marija’, į teismą. Pirmi
ausiai apie ‘Mariją’ spaudoje prakalbo tūlas Čepas, pats 
gerai Kaune žinomas savo KGB bei rusiško kapitalo ryši
ais. Taigi, kas stovi to kurstymo užnugaryje, vėl darosi 
beveik akivaizdu.

Jei Latvijoje ir Estijoje, artėjant lemtingiems sprendi
mams dėl narystės Europos Sąjungoje ir NATO, Rusija 
žaidžia etninėmis kortomis, išnaudodama vietos rusus, aki
vaizdu, kad Lietuvoje, panašiai, kaip ir Lenkijoje, priimant 
sprendimą dėl NATO narystės, didėja rusiško kapitalo ir 
žvalgybos veikla skatinanti nusikalstamumą ir valstybės 
ardymą iš vidaus. Deja, Rusijos užsienio reikalų ministrui 
Primakovui, ‘dengti veiksmai’ Lietuvoje nepasiseks. At
laikiusi atvirą karinę agresiją 1991-ųjų sausio mėnesį, Li
etuva atlaikys ir šį nematomą, tačiau vykstantį konfliktą, 
visų pirma ekonomikos ir žvalgybos sferose. Netgi priešin
gai, aktyviai, vieningai dirbant visai tautai, Lietuva turi 
gerų šansų laimėti. Kalbame ne vien tik apie narystę Euro
pos Sąjungoje ir NATO. Verta prisiminti, kad net tik ką 
vykusiose Senate diskusijose dėl NATO išplėtimo buvo 
paminėta, kad Karaliaučius, kuris dabar yra rimta kliūtis 
Baltijos valstybėms tapti NATO narėmis, tai buvusi Lietu
vos dalis, dabar esanti okupuota Rusijos. Lietuvos diplo
matinė tarnyba galėtų aktyviai formuoti palankią Lietuvai 
tarptautinę opiniją Karaliaučiaus atžvilgiu - tai istorinės 
Lietuvos žemės ir jei Karaliaučiaus kraštas ateityje norėtų 
prisijungti prie Lietuvos, Lietuva visada jį priimtų, žinoma, 
be užsilikusios Sovietinės armijos, kuri turi būti kiek gal
ima greičiau išvesta. Karaliaučiaus krašto demilitarizacija 
- tai ne vien tautinė ambicija, tai visos Europos saugumo 
reikalas. Tuo pačiu, Karaliaučiaus byla galėtų tapti lietuvių 
tautą jungiančiu veiksniu. Tačiau, tai nebus įmanoma be 
abiejų tautos kamienų sujungimo - to kuris gyvena 
Vakaruose, ir to, kuris - Lietuvoje. Kiekvienas lietuvis, kur 
jis begyventų turi teisę būti Lietuvos piliečiu. Vienas mili
jonas lietuvių pasaulyje, skaičiuojant su vaikais ir anūkais, 
deja, yra nuskriaustas - jie dar negavo Lietuvos pasų. 
Kodėl rusai Ignalinoje galėjo lengvai gauti Lietuvos pasą, 
o lietuviai Anglijoje, ar Amerikoje ne? Todėl, kad išsilaisv
inusi Lietuva nepajėgė, ar nemokėjo, o gal ir nenorėjo 
keistis taip greit, kaip mes norėjome. Blogiausia būtų, jei 
sovietinis, ar rusiškas kaklas pradėtų amerikonišką galvą 
sukinėti, nors taip ir neturėtų atsitikti. Viliamės, kad Val
das Adamkus išliks ištikimas savo principams, kuriuos jis 
skelbė rinkimų kampanijos metu.
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Lietuva pasaulyje
Nauja Lietuvos Vyriausybė
VILNIUS, kovo 26 d. Lietuvos Seime iškilmingai prisiekė 
naujoji Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministras 
pirmininkas - dr. Gediminas Vagnorius, Žemės ir miškų 
ūkio ministras Edvardas Makelis, Sveikatos apsaugos min
istras Mindaugas Stankevičius, Aplinkos apsaugos minis
tras Algis Čaplikas, finansų ministras Algis Šemeta, 
kultūros ministras Saulius Šaltenis, socialinės apsaugos ir 
darbo - Irena Degutienė, susisiekimo - Algis Žvaliauskas, 
užsienio reikalų - Algirdas Saudargas, ūkio - Vincas Babil
ius bei valdymo reformų ir savivaldybių reikalų - Kęstutis 
Skrebys. Artimiausiame Seimo posėdyje prisieks išvykę 
teisingumo ministras Vytautas Pakalniškis, krašto apsaugos 
ministras dr. Česlovas Stankevičius bei vidaus reikalų min
istras Vidmantas Žiemelis. Švietimo ir mokslo reikalų min
isterijos vadovas yra nepaskirtas, o Europos reikalų minis
terija pakeista į Europos reikalų departamentą prie Vyri
ausybės.
Atsistatydino Sveikatos apsaugos ministras Prof. J. Galdikas 
VILNIUS, kovo 24 d. Lietuvos Sveikatos apsaugos minis
tras Prof. Juozas Galdikas pareiškė, kad jau tris mėnesius 
Lietuvos vyriausybės kanceliarija stabdo sveikatos apsau
gos reformos įstatymų ir poįstatyminių aktų priėmimą. 
‘Negalėdamas pakreipti šių įvykių kita linkme, prašau pri
imti mano atsistatydinimą’, rašė Prezidentui Prof. Juozas 
Galdikas. Vietoj šio Tėvynės Sąjungos, Lietuvos Konserva
torių partijos nario Sveikatos apsaugai vadovauti Ministras 
pirmininkas dr. Gediminas Vagnorius pasiūlė 1996-ųjų 
LDDP vyriausybės vadovą Mindaugą Stankevičių. Lietuvos 
Seimo Pirmininkas Prof. Vytautas Landsbergis buvo 
išvykęs, tad nebuvo informuotas apie šį jam netikėtą siū
lymą, kurio idėja, kaip pranešė BNS, atsirado labai greitai. 
Jis apibūdino šį paskyrimą, kaip Ministro pirmininko dr. 
Gedimino Vagnoriaus politinį ir dalykinį eksperimentą.
Prof. Zigmas Zinkevičius paskirtas Vyriausybės konsultantu 
VILNIUS, kovo 27 d. ‘Lietuvos Aidas’ pranešė, kad iki 
susitikimo su Prezidentu Valdu Adamkumi, Prof. Zigmas 
Zinkevičius buvo tikras, kad jis liks dirbti naujojoje vyri
ausybėje. Po susitikimo su Prezidentu jis pasakė, kad Prezi
dentas buvo ‘labai vienašališkai nuteiktas, jam pasakyta 
daug neteisybės’. Anot ministro, tai daranti grupuotė, kuri 
jį puolė nuo pat pradžių. Daugelį dalykų paaiškinus, Prezi
dentas susidarė objektyvesnį švietimo sistemos vaizdą. Z. 
Zinkevičius pasisakė prieš Švietimo ir mokslo bei Kultūros 
ministerijų sujungimą. ‘Vieną kartą eksperimentas 
nepavyko, kam kartoti, ypač kai vyksta reforma’, sakė jis.

etiškos integracijos procese.
Suomija remia Lietuvą
VILNIUS, kovo 24 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos 
Prezidentas dr. Valdas Adamkus susitiko su Suomijos am
basadoriumi Lietuvoje Rauno Viemero. Ambasadorius 
sakė, kad Suomija remia Lietuvos bei kitų Baltijos šalių 
narystę Europos Sąjungoje. Suomija padeda Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms įgyvendinti viešojo administrav
imo sistemą, pasidalija patirtimi dėl derybų su Europos 
Sąjunga. Netrukus pasirodys Suomijos ambasados išleista 
knyga lietuvių kalba apie Suomijos ruošimąsi deryboms su 
Europos Sąjunga. Ambasadorius teigė, kad informaciją 
apie Lietuvą yra labai svarbu pateikti visoms Europos 
Sąjungos valstybėms, o ne tik Europos Komisijai Briuse
lyje. Susitikime Prezidentas ir Suomijos ambasadorius 
kalbėjosi apie dvišalius ekonominius santykius, Suomijos 
investicijas į Lietuvą, būtinybę skatinti Lietuvos ir Suomi
jos bendradarbiavimą kultūros ir mokslo srityse, ryšius tarp 
žmonių, keistis naudinga informacija.
Norvegija padeda Lietuvai
VILNIUS, kovo 25 d. Lietuvos respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus susitiko su Norvegijos ambasadoriumi 
Lietuvoje Erik Tellmann. Norvegija šiais metais žada 
padovanoti Lietuvai 18 milijonų dolerių Ignalinos atom
inės elektrinės saugumui padidinti.
Tvarkomos buvusios sovietinės bazės
VILNIUS, kovo 30 d. Lietuvoje kuriamas buvusių sovi
etinių karinių bazių aplinkos tvarkymo centras. Šiam tikslui 
Švedijos karinės pajėgos jau paskyrė 400,000 litų. Dideles 
sumas žada padovanoti ir JAV Aplinkos apsaugos, Gyny
bos bei Energe iikos departamentai. Lietuvoje buvo 275 
sovietinės karinės bazės, kurios užėmė 1% visos Lietuvos 
teritorijos.
Bendri Lietuvos ir Lenkijos gynybos planai
VARŠUVA, kovo 25 d. Lietuvos gynybos ministras Česlo
vas Stankevičius susitiko su Lenkijos gynybos ministru 
Janusz Onyszkiewicz. Ruošiama dvišalė sutartis dėl ben
dros oro ervės kontrolės sistemos sukūrimo. Tikimasi, kad 
tokia dviejų valstybių bendra oro erdvės kontrolės sistema 
palengvins šių tarnybų darbą Lenkijoje ir Lietuvoje, o taip 
pat prisidės prie šių dviejų valstybių NATO narystės. Taip 
pat kuriamas bendras taikos palaikymo batalionas LIT- 
POLBAT, kuris turi būti pilnai paruoštas iki kitų metų 
pradžios ir būti pasirengęs dalyvauti taikos palaikymo tarp
tautinėse operacijose.

‘Itin skaudu būtų, jei tokių reformų metu būtų sug
riautas darbas, atliktas pietryčių Lietuvoje’.
Rusija kariauja šaltąjį karą prieš Lietuvą
VILNIUS, kovo 30 d. Seimo pirmininkas Prof. Vy
tautas Landsbergis mano, kad šiuo metu stiprėja 
Rusijos šaltasis karas prieš Baltijos valstybes. Rusija 
siekia sukliudyti Baltijos valstybėms patekti į NATO 
ir Europos Sąjungą. Spaudos konferencijoje Prof. 
Landsbergis sakė, kad Lietuvoje ir toliau bus mėgi
nama kelti sumaištį, pasinaudojant privatizacija. 
'Nestabilūs asmenys Seime toliau šiurkščiai puld
inėja kolegas, kompromituodami visą Seimą. Ek
stremistai grasina sugriausią Seimą ir Vyriausybę 
kartu', pranešė ELTA. Seimo pirmininko nuomone 
Maskvoje įvykęs Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos 
vadovų susitikimas taip pat paryškino, kokia svarba 
Europos ateičiai glūdi Baltijos valstybių vakari-

Lietuvos vyriausybinė delegacija atvyksta į 
Europos bendrijos konferenciją Londone

- -/jFX.
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Lietuva pasaulyje - tąsa
Prezidentas ruošiasi vizitui i NATO būstinę
VILNIUS, kovo 30 d. Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus balandžio pabaigoje lankysis Briuselyje, kur nu
matyti jo susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi ir 
šešiolikos Aljanso valstybių atstovais - NATO Taryba. Li
etuvos nuolatinės misijos prie NATO vadovas ambasado
rius Linas Linkevičius teigia, kad Lietuva turėtų aktyviau 
išnaudoti bendradarbiavimo su NATO galimybes. Jo 
nuomone, įsijungti į bendradarbiavimą galėtų ir Sveikatos 
apsaugos, ir Aplinkos apsaugos, ir Ūkio ministerijos, ginklų 
fondas, įvairios kitos organizacijos. Kol kas tokio ben
dradarbiavimo galimybės yra išnaudojamos labai nedrąsiai.
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos sieną sankirta
VILNIUS, kovo 25 d. Susitikę Lietuvos, Latvijos ir Bal
tarusijos užsienio reikalų ministrai Algirdas Saudargas, 
Valdis Birkavs ir Ivan Antonovič pasirašė trijų valstybių 
vyriausybių susitarimą dėl sienų sankirtos paženklinimo 
tvarkos. Dokumentuose numatyta, kad sienų sankirtos 
tašką žymės ypatingas ženklas prie Liudvinavo ežero. Si 
sutartis diplomatų buvo parafuota dar prieš šv. Kalėdas. 
Sankirtos taško žemėlapis buvo suderintas kovo 5 d. Spau
dos konferencijoje Algirdas Saudargas teigė, kad šis trišalis 
taškas simbolizuoja tam tikro darbų etapo pabaigą ir li
udija, kad tarp trijų valstybių neiškilo rimtų problemų, 
delimituojant sienas. Jo požiūriu, visi patirti nesutarimai 
buvo vien techninio ar ekonominio pobūdžio, tarp kurių 
yra ir Lietuvos bei Latvijos jūros sienos delimitavimo prob
lema.
Lietuva sieks Įstoti i antrąją NATO plėtimosi bangą
VILNIUS, kovo 26 d. Lietuvos respublikos Seimas priėmė 
deklaraciją, kurioje įvertino sausio mėnesį Vašingtone 
pasirašytą Jungtinių Amerikos Valstybių ir Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos Partnerystės chartiją. Lietuvos respublikos 
Seimas išreiškė viltį, kad JAV Kongresas palaikys Lietuvos 
siekius įstoti į NATO antrojoje plėtros bangoje, kuri bus 
skelbiama 1999-aisiais metais.
Lietuvai trūksta karinės technikos
TELŠIAI, kovo 27 d. Lietuvos Prezidentas, o tuo pačiu ir 
vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas dr. Valdas Adamkus 
stebėjo kariuomenės mokymus "Pavasario vėjas’. Juose da
lyvavo apie pustrečio tūkstančio karių iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, virš dvidešimt šarvuočių, daugiau kaip keli šimtai 
karinių automobilių ir dešimt karo lėktuvų. Lietuvai labai 
trūksta šiuolaikinės priešlėktuvinės, prieštankinės ginklu
otės, ryšių priemonių, šarvuotos technikos, sakė Preziden
tas po pratybų. "Mūsų kariai ištvermingi ir stiprūs, 
karininkai sumanūs. Jeigu būtų šiuolaikinės technikos, 
mūsų kariuomenė taptų pavyzdžiu kitų šalių ginkluotoms 
pajėgoms’, kalbėjo Valdas Adamkus. ELTA pranešė, kad 
Prezidentas buvo labai patenkintas mokymo rezultatais. Jis 
mano, kad sudarant kitų metų krašto apsaugos biudžetą 
jame turėtų būti daugiau lėšų skiriama įsigyti technikai. 
Prezidentas teigė, kad nauja technika yra būtina einant į 
NATO, ir tik narystė šioje organizacijoje gali užtikrinti 
Lietuvos saugumą.
Pagerbtas Generolo A. Gustaičio atminimas
VILNIUS, kovo 25 d. Lietuvoje paminėtos žymaus aviaci
jos konstruktoriaus, Lietuvos karo aviacijos viršininko gen
erolo Antano Gustaičio 100-osios gimimo metinės. Vilni
aus Technikos universiteto Aviacijos institutui buvo suteik
tas Antano Gustaičio vardas. Lietuvos mokslo akademijoje 
įvyko jubiliejinė konferencija, skirta Antano Gustaičio gim

imo sukakčiai paminėti. Joje buvo skaitomi pranešimai apie 
ANBO lėktuvų kūrėjo, mokslininko, tolimųjų skrydžių 
lakūno Antano Gustaičio vaidmenį Lietuvos aviacijoje. 
"Lietuvos paštas’ išleido j apyvartą dviejų pašto ženklų ser
iją. Lietuvos televizija sukūrė specialų filmą, skirtą 100- 
osioms gimimo metinėms.
Kazys Bobelis teigia, kad Laima Andrikienė KGB agentė
VILNIUS, kovo 26 d. Seimo narys dr. Kazys Bobelis spau
dos konferencijoje teigė, kad ketina perduoti Prezidentui 
Valdui Adamkui KGB bylą, kurioje yra originalių, buvusios 
Europos reikalų ministrės Laimos Andrikienės verbavimą 
patvirtinančių dokumentų. Juose teigiama, kad Laima An
drikienė sutiko bendradarbiauti ir pasirinko "Marijos’ slapy
vardį. Kazys Bobelis teigė, kad per Lietuvos Laisvės lygos 
pirmininką Antaną Terlecką ir "Lietuvos pilietį Romą’ 
gauta byla, kurioje yra duomenų, kad Laima Andrikienė 
buvo užverbuota KGB.
Prekyba KGB bylomis
VILNIUS, kovo 26 d. Lietuvos Laisvės lygos vadovas An
tanas Terleckas spaudos konferencijoje sakė, kad Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę, KGB karininkai pradėjo par
davinėti bylas. Jas supirkinėjo turtingi verslininkai Antanas 
Stašaitis, Jonas Urka, Genadijus Konopliovas ir kiti. A. 
Terleckas sakė, kad jis įtaria, kad Antanas Stašaitis ir Jonas 
Urka kalėjime atsidūrė būtent todėl, kad jie turėjo ‘Marijos’ 
bylą.
Laima Andrikienė reikalauja nubausti šmeižikus
VILNIUS, kovo 26 d. Seimo narė dr. Laima Andrikienė 
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama iškelti baudži
amąją bylą dėl Seimo nario Kazio Bobelio, Stanislovo 
Buškevičiaus bei Lietuvos Laisvės lygos vadovo Antano 
Terlecko šmeižto. Minėti asmenys suorganizavo spaudos 
konferenciją, kurioje tvirtino, kad turį KGB bylą, kurioje 
esą originalių dokumentų, patvirtinančių buvusios Europos 
reikalų ministrės verbavimą į KGB, jos sutikimą bendradar
biauti ir pasirinkimą ‘Marijos’ slapyvardžio.
Ministras Pirmininkas ragina nusiraminti
VILNIUS, kovo 27 d. Lietuvos Ministras Pirmininkas dr. 
Gediminas Vagnorius ragino Seimo narius susilaikyti nuo 
nepagrįstų išpuolių prieš kolegas. Jo nuomone, gali būti, 
kad agentų paieška kai kurie buvę sovietinių represinių 
struktūrų kadriniai darbuotojai, anksčiau persekioję tūk
stančius nekaltų žmonių, nori nukreipti dėmesį nuo savęs. 
Seimo narys Kazys Bobelis supažindino su turima byla dr. 
Gediminą Vagnorių. Vyriausybės spaudos tarnyba pranešė, 
kad byloje nebuvo nei vieno dokumento pasirašyto Laimos 
Andrikienės, todėl Ministras pirmininkas siūlo nespekuli
uoti vertinimais, jei nėra teisine tvarka pateiktų faktų apie 
ankstesnį bendradarbiavimą su specialiosiomis užsienio 
tarnybomis.
Naftos Įmonių privatizavimas
VILNIUS, kovo 22 d. ELTA pranešė, kad "Banque Paribas’ 
atstovai susitiko su Ūkio ministru Vincu Babiliumi ir Euro
pos reikalų ministre Laima Andrikiene. Susitikimuose buvo 
aptariami Lietuvos naftos įmonių privatizavimo klausimai. 
"Banque Paribas’, aiškino ELTA, vadovaujamu! konsorciu
mui priklauso tarptautinė teisininkų firma "McDermott, 
Will&Emery’, tarptautinė audito kompanija ‘Ernst & 
Young’, finansų maklerio įmonė ‘Suprema’ bei audito firma 
"J.Kabasinskas ir partneriai’. Sis konsorciumas pernai 
laimėjo konsultantų konkursą privatizuoti "Mažeikių naftos’ 
bendrovę. Dabar jam siūloma rengti privatizavimui ir Būt
ingės terminalą bei Biržų naftotiekį.

4



Liūdna sukaktis
Šių metų kovo 18 d. sukako 60 metų nuo Lenkijos įteikto 
ultimatumo Lietuvai, reikalaujant užmegzti diplomatinius 
santykius, atsisakyti sostinės Vilniaus ir kt.

Šios liūdnos sukakties proga spausdiname ‘EL’ skaityto
jams to meto Lenkijos karo atstovo Lietuvoje pik. Leono 
Mitkiewicz prisiminimų ištraukas iš jo knygos 
‘Wspomnienia Kowenskie’ (‘Kauniškiai prisiminimai’), 
pasiekus jam mūsų laikinąją sostinę. Jis iš Varšuvos su 
žmona ir vairuotoju išvažiavo balandžio 22 d. 8 vai. ryto, tuo 
tarpu pasiuntinys Pr. Chorvat Kaune apsistojo jau balandžio 
1 d. Ankstyvesnis karo atstovo atvykimas į Lietuvą buvęs 
Lietuvos gyventojų nepageidaujamas, kadangi lietuvių nuo
taikos lenkų atžvilgiu buvusios labai nepalankios. Tą Lenki
jos kariniam štabui pranešė Lietuvos vyriausybė.

Pik. Leon Mitkiewicz į Lietuvą važiavo per Ostrow Ma- 
zovieckį, Lomžą, Augustavą, Suvalkus, Kalvariją, Marijam
polę, pasiekdamas Kauną tos pačios dienos 8 vai. vakaro. 
Prisiminimus užbaigsime Lenkijos atsitraukimu, bei autori
aus išvykimu iš laikinosios sostinės. Knyga išleista 1968 m. 
Londone. 294 psl. prisiminimus atspausdino ‘Veritas Foun
dation Press’.
Atvykimas į Kauną
Apie 7 vai. vakaro, jau prietemoje, pik. Leon Mitkiewicz 
pasiekė Nemuno tiltą. Tolumoje Kaunas švietė tūkstančiais 
šviesų. Jis atrodęs dideliu miestu, kadangi pašvaistė siekė 
labai toli. Pats tiltas nušviestas žibintais, o jų spindėjimas 
žydrą Nemuno vandenį nušviesdavo juoda spalva.

Įvažiuojant į tiltą, stovėjo sargybinio būdelė, o šalia jos, 
imponuojančioje pozoje, uniformuotas lietuvis policininkas 
(autorius gan smulkiai aprašo jo uniformą). Vyras - 
milžiniško ūgio (pajuokiančiai rašo, ‘gal trijų metrų’), labai 
geraširdiško veido. Sulaikęs prie jo automašiną, pik. Leon 
Mitkiewicz kreipiasi į policininką lenkiškai, kokiom gatvėm 
reikia važiuoti į ‘Metropolio’ viešbutį, kadangi tik tokį 
Lenkijos pasiuntinybės antrašą jis turėjęs. Policininkas, 
beveik dvigubai susilenkęs prieš Lenkijos karo atstovą, 
mandagiai jį pasveikino (saliutavo), mielai šypsojosi, stebėjo 
lenką, tačiau kažką murmėdamas (‘mrucząc’), sakęs tik li
etuviškai. ‘Nemoka jis lenkiškai - rašo pik. Leon Mitkiewicz, 
- tad kreipiuosi į jį rusiškai. Deja, jokios reakcijos. Mėginu 
vokiškai. Tas pats. Milžinas lietuvis (tokius caras imdavo į 
Petrapilio leib-gvardiją) ir toliau kalba tik lietuviškai’. Į 
pokalbį įsiterpia automašinos vairuotojas puskarininkis 
Jonas Gurski, užklausdamas gudiška tarme - kaip reikia 
važiuoti į ‘Metropolio’ viešbutį. Pas lietuvį - jokios reakcijos. 
Jis visiškai nesijaudina ir atsako tik lietuviškai. Pasikalbėji
mas trunka ilgesnį laiką, tad aplink susidarė didesnė žioplių 
minia. Žiūri ir klauso lietuviai pasikalbėjimo su policininku, 
bet nieks nieko nesako, visi ramiai klausosi.

Lenkai nutaria važiuoti į vidurmiestį. Pik. Leon 
Mitkiewicz rašo: ‘Tikrai Kaune rasime ką nors, su kuriuo 
galėsime susikalbėti (‘gadac’ - plepėti). Juk Kaune turi būti 
apie 50 tūkst lenkų (?!). Be to, taip pat žydai, kurie tikrai 
kalba ne tik lenkiškai, bet ir vokiškai, rusiškai. Tiltas, kuriuo 
važiavome, yra naujoviškas, platus, puikiai pastatytas. Jeigu 
neklystu, pastatytas Lietuvos vyriausybės, - rašo pik. Leon 
Mitkiewicz.

Įvažiuojame į siauras Kauno gatves. Stiprios šviesos, tirš
tas praeivių judėjimas šaligatviuose, gausios krautuvės, o 
apšviestose vitrinose - gausybė įvairių prekių, namai daugu
moje dviaukščiai.

Vairuotojas sustabdo automašiną, sulaiko praeivį, kalbasi. 
Grįžta piktokas, sakydamas, kad reikia važiuoti į kairę,

vėliau tiesiai ir taip įvažiuosime į Laisvės alėją, apsodintą iš 
abiejų pusių medžiais. Po klaidžiojimų lenkai galų gale 
įvažiuoja į asfaltuotą ir plačią Laisvės alėją. (Autorius ją 
pavadinęs ‘Alėja Niepodleglosci’ - Nepriklausomybės ai., 
nors tikrovėje lenkiškai turėtų būti ‘Alėja Wolnosci’ - K.B.)

‘Tai jau naujo Kauno gatvė’ - rašo pik. Leon Mitkiewicz. 
Užklaustas kelio, praeivis pasakęs, kad reikia važiuoti 
tiesiai. Keleiviai jaučiasi pavargę, nes jau 8 vai. vakaro. 
Laisvės ai. pabaigoje lenkai privažiuoja didelę aikštę, maty
dami bažnyčią ar cerkvę. Deja, ‘Metropolio’ viešbučio nesi
mato. Pulkininkas pats išlipo iš automašinos, pastebė
damas šaligatvyje jauną uniformuotą Lietuvos karininką, 
ir, kaip jis rašo ‘kaip pas mus Lenkijoje’.

Priėjęs prie lietuvio, pulkininkas jį vokiškai užklausęs 
kelio į ‘Metropolio’ viešbutį. Lietuvis puikia vokiečių 
kalba, net geresne už lenko, atsakęs, jog viešbutis yra 
netoli. Jam reikia pasukti atgal, važiuoti į ketvirtą gatvę 
dešinėje pusėje. Be to, lietuvis jam paaiškinęs, kad 
‘Metropolio’ vardas yra dar likęs nuo caro laikų, nes dabar 
viešbutis vadinasi ‘Lietuva’.Malonus ir labai mandagus li
etuvis stengėsi jam kuo geriau nurodyti kelią, o lenkas, 
kaip mokėdamas, taip pat jam vokiškai padėkojęs.

Galų gale baigiasi prievartinė kelionė po Kauną. Lenkas 
laiko tai geru ženklu (‘omen’), nes susikalbėjimas įvyko, ir 
tai pirmą kartą, sutikus tarnybos metu lietuvį karininką. 
‘Gaila, - rašo pik. Leon Mitkiewicz, - kad kalbėta vokiškai’.

Pasiekiamas ‘Lietuvos’ viešbutis, kurį visi vadina 
‘Metropoliu’. Atvykėlius sutiko Lenkijos pasiuntinybės 
nariai. Visi jų laukė popietinėm valandom.Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija pranešusi Lenkijos pasiuntiny
bei, kad po pietų jie pervažiavo Lenkijos - Lietuvos sieną ir 
viskas yra tvarkoje. Aišku, pasiuntinybė nieko nežinojo 
apie jų klaidžiojimą po Kauną.

‘Metropolio’ viešbutis (pik. Leon Mitkiewicz ir toliau jį 
taip vadina - K.B.) yra tikrai senas kauniškis viešbutis, tik 
atnaujintas iš vidaus ir iš lauko. Jiems paskirtas kambarys 
su ‘ultramodernišku’ vonios kambariu ir visais kitais 
patogumais.
Lenkijos žlugimas
‘Spalio 10 d. visi palikome Lietuvos sostinę. Į min. Pr. 
Chorvato pareiškimą Vilniaus klausimu, Lietuvos vyri
ausybė atsakė, kad ji nepripažįsta Lenkijos valstybės, nepri
pažįsta ir naujos Lenkijos vyriausybės Paryžiuje. Taip pat 
patvirtinta, kad Vilnius yra neatskiriama Lietuvos dalis...’ 
Neatsisveikino su mumis Lietuvos vyriausybė, neat
sisveikino ir Lietuvos kariuomenė. Į Rygą vykome per 
Šiaulius automašina, pasiekdami Latvijos sostinę apie 3 
vai. po piet. Spalio 17 d. iš Rygos oro uosto atskridome j 
Stokholmą, apsistodami ‘Grand’ viešbutyje. Taigi, esame 
jau emigrantai? Ar grįšime kada nors į Lenkiją žemę? 
Lietuvoje to nejautėme, kadangi ji - Lenkijos žemė - buvo 
labai arti. Ten jautėmės kaip namuose, tačiau šiandieną ir 
tų namų nebeturime. Palikome Kaune viską - baldus, 
paveikslus, patiesalus, baltinius, krištolus, daug sidabro. 
Daugiausia man gaila fortepijono ir, palyginus, gausios 
bibliotekos, ypač kariškų veikalų, senos prancūziškos en
ciklopedijos su autentišku poeto A. Mickevičiaus įrašu ‘Na 
Božom sudzie wsiem w žopu budzie’ (‘Dievo tęįsme visi 
gausime per užpakalį’).’ ..jįjį

‘Spalio 12 d. min. Chorvat, susitaręs su Lenkijos vyri
ausybe Paryžiuje, įteikė paruoštą protesto notą Lietuvai 
prieš beteisišką mūsų (?!) teritorijos ir Vilniaus užgro
bimą’, - rašo pik. Mitkievicz. (B. d.)
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DBLS CV Pirmininko pranešimas 
50-jam Visuotiniam suvažiavimui
Artėja jubiliejinis DBLS Visuotinis suvažiavimas. Reikia
tikėtis, kad nežiūrint vis dar besitęsiančių pereito suvažiav
imo tragiškų pasekmių, šį kartą sugebėsime surasti bendrą 
kalbą išrišant mūsų organizacijoje iškilusias problemas.

Centro valdyba (CV) tikėjosi, kad po praeitų metų susi
tarimo dėl teismo, susilauks iš opozicijos to paprasto lietu
viško bendradarbiavimo, kuriuo vadovaudavomės praeitų 
50 metų bėgyje.

Deja, taip neįvyko. Su suvažiavimu vėl ateina senų 
sąskaitų suvedimas Londono I skyriaus rezoliucijų formoje. 
Ten reikalaujama atleisti 5 CV narius nepaisant Sąjungos 
įstatų ir tradicijų.

Praeitais metais CV dirbo sekančiame sąstate: pirm. J. 
Alkis, vicepirm. K. Tamošiūnas, iždin. ir sekr. J. 
Juozapavičius-Millar, sekr. II A. Motuzą, organizaciniai 
reikalai E. Šova, kultūrinė veikla J. Levinskas, jaunimo 
reikalai J. Snabaitis.

Labai nemalonu pranešti, kad Londono I sk. ‘opozicinė’ 
veikla, intimidacijos ir desinformacijos pavidale, per 
spaudą ir įvairiais kitokiais būdais pasiekė netik mūsų 
narius, bet ir kitų tautybių organizacijų veikėjus ir valdybas 
ir net Lietuvos Respublikos Vyriausybę Vilniuje.

Tokioje padėtyje CV teko tęsti jubiliejinių metų pro
gramą. Nepaisant minėtų sluoksnių tam tikro boikoto, 
garbingų metų sukaktį užbaigėm rugsėjo 8 d. sąskrydžiu 
Nottinghame su iš Kauno atsikviestų ‘Ainių’ programa. 
Didelė padėka ‘Ainiams’ už koncertus Nottinghame ir 
Sodyboje, ir Nottinghamo skyriui už talką.

Šios sukaktuvės įamžintos rašytojo laureato K. Barėno 
‘D. Britanijos lietuviai 1974 - 94’ knyga. Tai unikalus 
paminklas Sąjungai. Liekame nepaprastai dėkingi rašytojui 
ir jo pagalbininkei p. M. Barėnienei. Knygą galima 
nusipirkti Lietuvių namuose, Londone, kaina £16.50 su 
persiuntimu.

Nuo pereitų metų rugpjūčio 10 d. ‘Europos lietuvis’ 
(EL) yra redaguojamas ir leidžiamas Lietuvių namuose, 
Londone. Redaguoja redakcinė kolegija. Iki kovo mėn EL 
administravo J. Levinskas. Ačiū jam už darbą ir puikiai 
tvarkytą prenumeratą. Dabar administravimą perėmė V. 
Keris. Skaitytojų skaičius nusistovėjo ir jau yra pagei
davimų EL padaryti savaitiniu.

Jaunimo sąjungos leidinys ‘Lynes’ (anglų ir lietuvių 
kalbomis) yra redaguojamas ir leidžiamas Vidos ir Henriko 
Gasperų. Iš jo turinio galima daryti išvadas, kad ‘Lynes’ 
tarnauja ‘opozicijos’ tikslams. Dėl to CV ryšiai su Jaunimo 
sąjunga pereitų metų bėgyje nukentėjo, ir nepaslaptis, kad 
jaunimas, būdamas ‘naujos komandos’ įtakoje, nuėjo 
opozicijos keliu. Tiek jaunimo, tiek ir skautų vadovybė 
neparodė noro bendrauti su DBLS CV.

Atsiradus mūsų bendruomenėje tokiam skilimui, nuken
tėjo kultūrinė veikla. Dabar mūsų pačių kultūrinės veiklos 
vienetų kaip ir neturime. Didesnio masto minėjimams teko 
kviestis menininkus iš Lietuvos. Vasario 16-osios koncerte 
Londone programą atliko Petras Geniušas, Edita 
Zūrauskaitė ir Virginija Zdanytė.

Su mūsų ‘Gimtinės’ ansambliu ryšių nebeliko. Malonu 
matyti ir toliau veikiančią ‘Maironio’ šeštadieninę mokyklą 
naujuose Lietuvių namuose. Didelis ačiū vadovėms Živilei 
Šlekytei ir Gajutei O’Brien.

Lietuvoje šiais metais vyks Dainų ir Sporto šventės. 
Dainų šventėje ruošiasi dalyvauti dainininkų būrys su 
vadovu V. O’Brien, o Sporto šventėje pasirodys 

tenisininkas E. Lucas ir du taiklieji šauliai - Lina 
Bendravičiūtė-Jones ir Jonas Juozapavičius-Millar. Futbolo 
varžybose rungsis Britanijos Lietuvių jaunimo komanda, 
kuriai vadovauja R. O’Brien.

Šiais metais taip pat turėjome du labai malonius įvykius. 
Pirmiausia, mūsų gerbiamas kun. dr. S. Matulis, MIC, buvo 
apdovanotas DLK Gedimino ordinu, kuris buvo iškilmingai 
įteiktas Nottinghame. Antra, Lietuvių namuose, Londone, 
įvykusiame literatūros vakare, dalyvaujant Lietuvos am
basadoriui ir poniai, buvo pagerbti Kazimieras ir Marija 
Barėnai.

PLB IX Seime, Vilniuje Sąjungą atstovavo J. Alkis ir A. 
J. Podvoiskienė. Dalyvavo 131 atstovas iš 21 krašto. Išrink
toje PLB valdyboje dirba 12 asmenų iš 6 kraštų. Jos 
pirmininkas yra V. Kamantas iš JAV.

D. Britanijos Baltų taryboje Sąjungą atstovauja A. 
Vilčinskas, J. Alkis ir V. O’Brien. Šiais metais Tarybai 
pirmininkauja estų atstovė K. Legrain. Tradicinis Sibiran 
išvežtųjų minėjimas įvyks birželio 14 d.

Baltic Arts (BA), drauge su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ambasadoriais ir toliau rūpinasi bendrų pabaltiečių 
kultūrinių pobūdžių renginių ruoša. DBLS atstovai aktyviai 
dalyvauja BA darbo grupėje.

Tautinės paramos fondas (TPF) per pastaruosius kelis 
metus buvo sustojęs veikti. Jo kasininkas apibūdino padėtį, 
perdavė C V knygas, o pats atsistatydino. CV savo posėdyje 
nutarė sudaryti naują TPF valdybą. Jos sąstatą dabar su
daro J. Alkis, D. Furmonavičius, A. Klimas, Ž. Matukienė, 
E. Šova ir A. Vilčinskas.

CV visuose savo darbuose ir sprendimuose pirmiausiai 
vadovaujasi jau seniau įgyventais DBLS įstatais bei tradici
jomis. Visa tai buvo sukurta lietuviškais bei demokratiškais 
pagrindais, paimtais iš Lietuvių Chartos dėsnių. Mūsų 
jaunoji karta turėtų su tuo susipažinti, jų siekti ir laikytis.

Turiu pastebėti, kad šiuo metu padėtis Sąjungoje yra 
tragiška ir tuo esame ypatingai susirūpinę. Sodybos skyriuje 
atsirado į anarchiją vedanti betvarkė. Tie, kurie nuolat 
bando mus pamokyti demokratijos, sąmoningai ar nesą
moningai privedė skyrių prie šios situacijos ir jį teko 
uždaryti.

Uždarius Sodybos skyrių, jo vietoje įsisteigė 3 nauji: 
Ealing, Hampshire ir Sodo.

Šiuo metu, ruošiant šią veiklos ataskaitą, Sąjungoje yra 
užsirašę 19 skyrių su 703 nariais. Pravedama narių regis
tracija ir tikrinami skyrių sąrašai. Visi skyriai gražiai koop
eravo išskyrus Londono I, kuris nesutinka pateikti prašomų 
duomenų.

Kyla klausimas, kodėl iš 19 skyrių tik vienas Londono I 
pasirinko savotiškos konfrontacijos kelią ir siekia pašalinti 
demokratiškai išrinktą CV, primesdamas direktoriams 
šmeižtus bei neteisingus kaltinimus, kuriuos aš asmeniškai 
kategoriškai atmetu. Jei yra kokių įrodymų, jie turi būti 
raštiškai pristatyti suvažiavimui.

Kreipiuosi į jaunąją kartą, prašydamas nesileisti į senųjų 
žmonių ginčus, sąskaitų suvedimus bei kerštus. Jaunimui 
buvo, yra ir bus durys atdaros į vadovaujančias valdybas. 
Tradiciniu ir demokratiniu būdu galime ir privalome keisti 
direktorius, jei jie neatlieka savo pareigų. Jei atsiranda 
nuomonių skirtumai - ieškokime kompromiso, o ne kon
frontacijos, privedusios mus prie dabartinės situacijos. 
Kaltų galime rasti abejose pusėse.

Siūlau Visuotiniam suvažiavimui atmesti Londono I sk. 
rezoliucijas ir rinkti valdybą, kuri atstovautų senąją ir 
jaunąją kartą. Tik tuomet turėsime stiprią bendruomenę.

Jūsų, J. Alkis
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Santarvė su komunistiniu žudiku?
Dr. Algimantas Kabaila
Greičiausiai niekam nekils abejonės, kad laisvė, brolybė, 
lygybė, vienybė ir santarvė yra visų žmonių gerbiamos ir 
priimamos sąvokos. Net ir Lietuvos himnas pabrėžia 
‘vardan tos Lietuvos vienybė težydi’. Gal kaip tik dėl to, 
kad tai gerbiamos sąvokos, retai kada sustojame pagalvoti 
ką jos išties reiškia.

Laisvės ir lygybės vardan buvo sukurta viena iš labiausiai 
laisvę varžančių politinių sistemų. Lygybės sąvoka ten buvo 
šlykščiai iškraipyta. Kompartija buvo ‘lygesnė’, nei visi kiti 
piliečiai. Visi buvo ‘laisvi’ tik kartoti beprasmius komparti
jos sloganus ir melus. Tiesa, nei meluojantieji, nei tie, 
kuriems buvo meluojama, tais melais netikėjo. Bet daug 
metų kompartijos sėkmingai dainavo, kad ‘nėra laisvesnio 
krašto už mūsų’. Gimnazistu būdamas iki širgulio prisiklau
siau rusų kalboje dainelės, su gražiais žodžiais ‘aš nežinau 
kito tokio krašto, kuriame taip laisvai gyventų žmogus’.

Stačiai nuostabu, kaip iškraipytų sąvokų šešėlyje, žmonės 
sugeba sukurti ideologijas, visiškai priešingas toms są
vokoms, kuriomis tos ideologijos neva remiasi.

Nūdien, pasidarė labai populiaru kalbėti apie SAN
TARVĘ. Štai, šių metų vasario 17 d. ‘Lietuvos Rytas’ 
straipsnelyje ‘Paraginta siekti santarvės’ rašo: ‘Kalbėdamas 
iškilmingame vakare Operos ir baleto teatre, Prezidentas 
A. Brazauskas pabrėžė, kad ‘tiek Vasario 16-osios, tiek 
Kovo 11-osios aktai buvo priimti sutarus visoms politinėms 
jėgoms. Šie aktai tapo sutarimo, vienybės ir santarvės pa
matu. Tuomet niekas Lietuvos nedalijo į kairę, į centrą ir į 
dešinę. Abiem atvejais skaidymasis ir skaldymas prasidėjo 
vėliau’.

Nesinori kritikuoti buvusio Lietuvos prezidento. Ir to 
nedaryčiau, jei nebūtų taip plačiai iškraipoma santarvės 
sąvoka kitų komentatorių, beveik papūgos įkarščiu karto
jančių santarvės žodžius: ‘Tuomet niekas Lietuvos nedalijo 
į kairę, centrą ar dešinę’. Skamba gerai, ar ne? Bet 
sustokime ir pagalvokime ką tai reiškia. Iš vis niekas nieko 
‘nedalija’ į kairę ar dešinę - 
žmonės patys pasidalija, nes 
yra įvairiai galvojančių, 
turima įvairių nuomonių. Ir 
tai yra ne tik normalu, bet ir 
gerai. Kokia būtų neveikli 
visuomenė, jei visi vienodai 
galvotų? Tiesa, tuomet būtų 
‘santarvės’ įsikūnijimas. 
Toks, koks jis buvo ir bus tik 
diktatūrinėse šalyse. Ne
jaugi tokios visuomenės, 
panašios į sovietinę vi
suomenę, siekia dabartiniai 
‘santarvės’ skelbėjai?

Tikra santarvė
nereikalauja, kad vi
suomenėje nebūtų kairės, 
centro ar dešinės. Santarvė 
reikalauja tik to, kad vi
suomenės nariai suprastų,

kad žmonės yra įvairių nuostatų ir kad visi naudotų 
kultūringas formas savo argumentams pateikti. Vi
suomenėje, kurioje vyrauja santarvė nebūtų juodinami pa
garbos verti asmenys, kokiomis tai srutomis iš KGB urvų 
išlindusių aukštų valdininkų. Ir jie nebūtų juodinami ne dėl 
to, kad tie valdininkai staiga pasidarytų baltučiai ir niekuo 
nekalti it ką tik gimę kūdikėliai. Jie nebūtų juodinami dėl 
to, kad dabartiniai neva santarvės skelbėjai ne tik kad 
neremtų tų valdininkų,bet iš principo atmestų jų kaltinimus, 
nes jie žinomi melagiai ir visai nepatikimi liudininkai. Kur 
buvo šis pensijon išeinantis prezidentas, kai tos KGB atsar
gos karininkų užduotys buvo viešai vykdomos? O kur buvo 
visi LDDP gerbiantys santarvininkai, kai Lietuvos žmonės 
buvo apvogti nesąžiningų bankų, kurių neleistinos veiklos 
LDDP vyriausybė nematė ar nenorėjo matyti? Norėčiau 
baigti gana grubiu, bet paprastu pavyzdžiu. Įsivaizduokime, 
kad į mūsų namus įsiveržė vagys, plėšikai. Jie mus apvogė ir 
apsigyveno mūsų namuose, mus išgrūsdami į kokią nors 
užkertę. Po keletos metų tie patys vagys staiga paskelbia - 
gyvenkime santarvėje, užmirškime, kas buvo vakar. Tik 
ateitis svarbi, mes visi ‘užsitarnavome gyventi geriau’. Tad 
pirmyn su užmirštimi į besąlyginę santarvę. Manau, kad 
visi jaustumėme ne tik teisę, bet ir pareigą tokia plėšikų 
santarvę atmesti ir neužmiršti praeities. Ne dėl keršto, o 
dėl to, kad tik iš praeities galime pasimokyti apie ateitį.

Be abejo, teisingai suprasta santarvė brangi ir puoselėtina 
visuomenės savybė. Betgi bijau, kad dabartiniai neva san
tarvės entuziastai skelbia santarvės šūkius tik tam, kad 
užmuilinti neseną žiaurią komunistinių okupantų ir jų vi
etininkų praeitį ir panaikinti tautos sąmonėje bet kokius 
pėdsakus skirtumo tarpe buvusio kalinio ir jo kalintojo, 
žudiko ar kankintojo.

Canberra, 1998 03 07

Literatūros vakaras Lietuvių namuose
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Airlines
f

NEW S UN DAY SERVICE
1998 Summer schedule
Effective from 29th March

Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday

TE 452
VILNIUS 
dep. 13.15

HEATHROW
arr. 15.15

TE453

Monday, Tuesday, Friday, Saturday

HEATHROW
■ *

VILNIUS
dep. 16.15 arr. 20.05

Wednesday, Sunday

TE453
HEATHROW 

dep. 17.05
VILNIUS 
arr. 20.55

With the adoption of Central European Time by Lithuania 
please note new flight timings

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

7 Flight reservations and enquiries
■ - ■ ■n.-' , Ą,. ■ ...... . I-..

Phone: 0181759 7323
Fax: - 0181 745 7346

8



Lietuvių namų bendrovės 
pirmininko pranešimas
Gerbiamieji Lietuvių namų akcininkai ir atstovai, sveikinu šį 
48-ąjį akcininkų suvažiavimą ir linkiu sėkmingo ir darnaus 
darbo.

Dabartinę LNB valdybą sudaro šie valdybos nariai: K. 
Tamošiūnas - pirmininkas ir projektai, E. Šova - sekretorius 
ir Lietuvių namų direktorius, J. Alkis - finansų direktorius, 
J. Millar - Sodybos direktorius, J. Levinskas - 'Europos 
lietuvio’ direktorius, J. Snabaitytė - narė be pareigų, A. 
Motuzą - narys be pareigų.

Naujieji Lietuvių namai
Ataskaita apie nupirkimą, panaudojimą ir įrengimus jau 
buvo pateikta per praeitą metinį suvažiavimą.

Kaina - £475 000, remontas, įranga, baldai - £175 000. 
Viso - £645 450. Nors Lietuvių namai užbaigė metus su £13 
672 nuostoliu, į šią sumą įeina dalis išlaidų DBLS ir LNB 
ofisų reikalams - telefono išlaidos, elektra ir apšildymas, 
einamosios išlaidos - maždaug £4 100. Todėl realus 
viešbučio nuostolis būtų £9 572. Į šią sumą taip pat įeina 
svečių iš Lietuvos priėmimo išlaidos ('Ainių’ ansamblis ir 
kt.).

Nors viešbučio egzistencija dar trumpa ir nepavyko rasti 
nuolatinio vedėjo, jau turėjome klientų iš viso pasaulio. Kai 
kurie iš jų jau atvyksta pakartotinai. Man, padedant žmonai 
Joanai, teko eiti viešbučio vedėjo ir LNB administratoriaus 
pareigas. Nuo 1998 m. kovo 1 d. jas perėmė E. Šova.

Sąlygos pelningai veiklai yra. Bet daug kas priklausys nuo 
mūsų pačių pasiruošimo ir sugebėjimo priimti ir aptarnauti 
klientus.

Lietuvių namų paskirtis - ne vien tik viešbutis - jie taip pat 
yra Didžiosios Britanijos Lietuvių bendruomenės centras. 
Čia leidžiamas 'Europos lietuvis’, vyksta savaitgalinė lietu
vių kalbos mokyklėlė, įvairūs kultūriniai renginiai. Lietuvių 
namuose įsikūrusi DBLS ir LNB būstinė.

Šiuo metu Lietuvių namuose įrengiamas baras. Valdyba 
tiki, kad įruošus barą, bus sudarytos palankesnės sąlygos 
priimti svečius viešbutyje.

Sodyba
Kaip rodo apskaita, pelnas Sodyboje padidėjo 19.5% - nuo 
£44 744.78 iki £53 322. Nors pajamos padidėjo £9 601, 
padidėjo ir išlaidos - £1 029. Sodybos vedėjams B. ir P. 
Dobrovolskiams už įdėtą darbą ir pastangas LNB vardu 
reiškiu padėką. Dabar (kaip jau minėjau per praeitus 2 
suvažiavimus) svarbiausia mūsų užduotis yra Sodybos re
montas ir sąlygų pagerinimas.

Valdyba siūlo šiam projektui išleisti iki £300 000. Projek
tas būtų finansuojamas iš pinigų rezervo banke, gauto par
davus senuosius Lietuvių namus. Įgyvendinus projektą, būtų 
atnaujinti 2 plokšti stogai - virš salės ir tualetų, atremon
tuota pagrindinių stogų danga, kaminai, pastato sienos. Kur 
reikia - atnaujinti vandens nutekėjimo vamzdžiai ir drenažo 
įranga. Viduje būtų pertvarkyta elektros ir priešgaisrinė 
sistema. Kambariuose įrengti dušai ir tualetai. Modern
izuota virtuvė, panaudojant ekonomiškesnę sistemą. Atnau
jinti baldai, baro aplinka, kilimai, durys, langai ir 1.1. 
Atremontuotas Pensininkų namelis. Iš rangovų esame gavę 
sąmatą ir darbus galime pradėti iškart po suvažiavimo.
‘Europos lietuvis"
Įsigijus naujus Lietuvių namus Londone, ‘EL’ vėl buvo 
grąžintas į Londoną, iš naujo paskirta redakcinė kolegija, 
įsigyta kompiuterinė leidybinė sistema. Visas darbas dabar

atliekamas po vienu stogu. Svarbiausia, kaip rodo apskaita, 
leidybos išlaidos buvo sumažintos iki £689. Praėjusiais 
metais nuostolis sudarė £8 858. Skaitytojai jau norėtų gauti 
'EL’ leidžiamą kas savaitę. Bet tai turėtų nuspręsti suvaži
avimas. Daug darbo organizuojant naująjį ‘EL’ įdėjo vyr. 
redaktorius E. Šova ir administratorius J.Levinskas. Nuo 
1998 m. kovo 22 d. administratoriaus pareigas perėmė V. 
Keris. Jiems, ir visiems 'EL’ darbuotojams LNB vardu 
reiškiu padėką.
K. Barėno knyga ‘Didžiosios Britanijos lietuviai 1974 -1994" 
Lietuvių namų bendrovė finansavo K. Barėno knygos 
‘Didžiosios Britanijos lietuviai 1974 - 1994’ išleidimą. LNB 
vardu reiškiu padėką daug rūpesčio ir darbo įdėjusiems 
mūsų gerbiamam rašytojui K. Barėnui ir jo žmonai M. 
Barėnienei, E. Šovai, organizavusiam ir prižiūrėjusiam 
knygos išleidimą.

Kaip matote, mieli akcininkai ir atstovai, dabartinė di
rektorių valdyba nuveikė ir atliko daug darbų, kurių vertės 
neįmanoma paneigti šmeižikiškais paistalais.

Mūsų visų laukia Sodybos remonto ir sąlygų pagerinimo 
darbai. Ir tik ši valdyba turi profesinio bei praktinio paty
rimo šiam projektui įgyvendinti. Prašau jūsų pareikšti jiems 
pasitikėjimą.

Baigdamas noriu padėkoti visiems, vienaip ar kitaip 
prisidėjusiems prie LNB gerovės.

K. Tamošiūnas
LNB pirmininkas

• Pavasaris
Česlovas Valdemaras Obcarskas

Ar junti, kaip vėjas vyšnių žiedus liečia - 
Tai pavasaris ateina jaunas ir svaigus. 
Dar šįryt praskleidęs pumpurus visus, 
Jis išves tave į begalinę šviesą.

Ir į tolumas, gilias, be krašto,
Tu keliausi, lydimas auksinių spindulių. - 
Žemė degs. Žėrės ugnis. Iš mėlynų erdvių 
Grįš išklydę paukščiai į peizažą prastą.

Vėjas ir lietus, drauge susikabinę, 
Per padanges lekia, šaukia ir dainuoja. 
Žemę ir laukus nušviečia saulės spinduliai.

O galingos upės, ledą sustiprinę, 
Puošiasi pakrantėse pravirusiais žiedais 
Ir į tolimas marias klegėdamos putoja.

Kun. dr. S. Matulio, MIC, pagerbimas Nottinghame
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Kalba VILFIMOS prezidentas A. Žabolis

Konferencija ambasadoje
Kovo 17 dieną LR Ambasadoje Londone įvyko tarptautinė 
konferencija Investicinės galimybės Lietuvoje, Konferenciją 
organizavo Lietuvos ambasada Londone, finansinio makle
rio įmonė VILFIMA iš Lietuvos, rėmė bankas William De 
Broe. Tai pirma tokia konferencija, surengta ambasados ir 
privačios kompanijos jėgomis.
Kartu tai buvo unikali galimybė DB bankininkams ir 
verslininkams susipažinti su Lietuvos ekonomikos pasieki
mais ir betarpiškai pabendrauti su geriausių Lietuvos 
kompanijų atstovais.

Pranešimus apie teisines garantijas užsienio investuoto
jams, makroekonominę šalies situaciją, kapitalo rinkos 
perspektyvas skaitė Centrinio depozitoriumo, FMĮ VIL
FIMA, juridinės firmos FORESTA, banko Williams De 
Broe atstovai. Savo kompanijas pristatė Lietuvos Energi
jos, KLASCO, Žemaitijos pieno, Lietuvos žemės ūkio, 
Lietuvos taupomojo bei LITIMPEX bankų vadovai.

Visus maloniai nustebino Žemaitijos pieno generalinis 
direktorius iš Telšių p.A.Pažemeckas, kuris be jokių vertėjų 
puikiai pareklamavo savo kompanijos produkciją. Jau 
nieko nenustebins gerai angliškai kalbantis bankininkas ar 
valdininkas, bet klausytis gražios su žemaitišku akcentu 
anglų kalbos tikrai buvo malonu.
Džiugina tai, kad vis drąsiau atkreipiame užsienio inves
tuotojų dėmesį ne tik į ekonominius šalies pasiekimus - 
sumažėjusią infliaciją, greitai augantį bendrą vidinį pro
duktą, aukštos kapitalizacijos vertybinių popierių biržą, bet 
ir tai, kad jau išmokstame juos šiuolaikiškai pristatyti.
Po konferencijos ambasadoje buvo surengtas priėmimas, 
kurio metu DB ir Lietuvos verslinkai galėjo betarpiškai 
pabendrauti.

Nijolė Žambaitė
LR ambasados Londone 

Ekonomikos patarėja

Jau niekada nesuklupsime
Prezidento Valdo Adamkaus kalba iškilmingame Kovo 
11-osios minėjime
Šiandien pirmą kartą kreipiuosi į Jus Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dieną jau kaip Lietuvos Respublikos 
Prezidentas. Negaliu nesijaudinti, kreipdamasis į Jus salėje, 
kurioje prieš aštuonerius metus demokratiškai išrinkti Tau
tos atstovai paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
aktą, savo parašais liudydami amžiną tautos laisvės siekį.

Tą vėlų kovo 11-osios vakarą atgavome ne tik valstybę 
-atgavome patys save. Todėl kiekvienam Lietuvos piliečiui 
ši diena - ne tik asmeninis išgyvenimas, bet ir bendros 
istorijos dalis. Manau, šį mus vienijantį bendrumą jaučiame 
ir šiandien.

Prisimenu, su kokiu nerimu ir viltimi laukdavome žinių iš 
Lietuvos, kurias Lietuvos ambasadoriui Vašingtone Stasiui 
Lozoraičiui pranešdavo Vytautas Landsbergis, kiti Sąjūdžio 
vadovai. Ir su kokiu džiaugsmu pasakiau Čikagos Jaunimo 
centre susirinkusiems lietuviams: ‘Broliai ir seserys, Li
etuva tuoj paskelbs pasauliui, kad mūsų kraštas vėl laisvas’.

Kovo 11-oji - tai diena, įrodžiusi pasauliui, kad Tauta, 
tiek kartų niekinta ir išduota, niekada neišsižadėjo ir 
neišsižadės savo laisvės. Iškentusi Vorkutą ir Štuthofą, 
išbarstyta po užjūrius, narsiai kovojusi prieš okupantus, 
Tauta išsaugojo laisvės siekį.

Vykdydami Tautos valią, Aukščiausiosios Tarybos - 
Atkuriamojo Seimo deputatai atvertė naują mūsų valstybės 
istorijos puslapį. Valstybės, kurios sienos saugo Vilnių, 
Kauną ir Klaipėdą. Valstybės, už kurios Nepriklausomybę 
referendume pasisakė dauguma Lietuvos piliečių - lietuvių, 
lenkų, rusų, baltarusių, žydų.

Lietuvos nepriklausomybę apgynė žmonės, nepabūgę 
plikomis rankomis stoti prieš tankus. Ją gynė kiekvienas 
pasauliui skelbiamas tiesos žodis, viso pasaulio demokrat
inės visuomenės parama.

Nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės kūri
mas tęsiasi ir šiandien. Mes privalome ir galime daug 
nuveikti, kad laisvoje Tėvynėje būtų įvertintas kiekvienas 
žmogus, kad nebūtų atstumta nė viena darbo ieškanti 
ranka. Esu įsipareigojęs padaryti viską, ką galiu, kad 
nepriklausoma Lietuvos valstybė taptų lygiateise Europos 
ir transatlantinės bendruomenės nare.

Kreipiuosi šią dieną ir į Jus, garbingieji Nepriklausomy
bės akto signatarai. Vėl kviečiu jus į talką Tėvynei, nes esu 
tikras - žmogų labiausiai puošia ne vardas, o dorai atlieka
mas darbas. Ir tegu šventės diena suteikia mums visiems 
naujų jėgų eiti ilgu ir sunkiu laisvės keliu.

Tačiau Lietuva jau įveikė sunkiausią kelio atkarpą. Noriu 
nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie sunkiai dirbo tuos aš
tuonerius metus, stiprindami savo valstybę, tikėdami jos 
ateitimi. Todėl drąsiai sakau: jau niekada nesuklupsime, 
jau niekada nepalūšime, nes stipresnysis išties ranką silp- 
nesniajam. Tokie buvome Baltijos kelyje, tokie turime ir 
išlikti.

Parengė D. Furmonavičius

Įvairenybės
- Sulaukęs 90 metų, komikas Bob Hope pasakė: - Ateina 
laikas, kai varduvinio torto žvakutės kainuoja daugiau už 
patį skanėstą.
- Nesiduok metams įtikinti, kad pasenai. Palyginus su 
Galapegos vėžliu, esi dar vaikas.
- Mark Twain žodžiai: - Gyvenimas būtų laimingesnis, jeigu 
gimtume 80 metų ir pamažu sulauktume 18.
- Dabar Europoje yra 43 nepriklausomos šalys, iš kurių 13 
gyventojų skaičiumi mažesnės už Lietuvą. Teritorijos atžvil
giu yra 20 mažesnių.
- Paukščių take skaitoma daugiau kaip 100 milijardų 
žvaigždžių, iš kurių 5776 matomos be teleskopo.
- 1970 m. uraganas Bangladeše sukėlė potvynius - paskendo 
milijonas žmonių.
- Prieš 3000 metų kiniečiai pirmieji pradėjo naudoti 
skėčius.
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D. Britanijos lietuvių mokykla Lietuvoje
M. Barėnienė
‘E.L.’ 1997 m. Nr. 16 rašiau: ‘Suvažiavimui pirmininkavęs 
Jonas Zokas pareiškė, kad Barėnienės siūlymas, kad visas 
mūsų sukauptas visuomeninis turtas pereitų Lietuvai ir li
etuvybei, yra protingas siūlymas. Ir prašė, kad naujoji Cen
tro Valdyba paruoštų testamentinį planelį, kuriomis teis
inėmis sąlygomis ir nuo kada tai galima būtų padaryti taip, 
kad visas turtas vis tiek tarnautų lietuvybės išlaikymui. Tai 
padaryti įpareigota naujoji Centro Valdyba. To mes ir lauk
sime’.

Perimdamas pareigas prezidentas Valdas Adamkus savo 
kalboje antruoju punktu pabrėžė Lietuvos Švietimo pir
menybę. Sakė, mokyklos stovi tuščios, nebaigtos statyti, 
jomis negalima naudotis, nes trūksta milijono litų joms 
užbaigti.

O mūsų Sodyba - lietuviškai tuščia buvo ir tebėra ištisus 
50 metų, išskyrus Sekminių savaitgalius - 1-2 dienas ir 
Skautų stovyklas - 7 dienas. Iš viso 9 dienas kasmet tarnauja 
lietuvybei palaikyti.

Tai toks mano siūlymas - parduoti Sodybą ir už tuos 
pinigus įsteigti mokyklą Lietuvoje. Petras B. Varkala buvo 
teisus, visada sakydamas, kad Sodyba lietuviams čia 
nereikalinga.

Įsivaizduokime dabartinę Sodybą. Tylu, ramu, niūru, šalta 
ir lietuviškai tuščia.

Įsivaizduokime: staiga skambutis... pamoka baigta, ir visas 
didelis pastatas atgimsta, sujuda, pro duris kaip viesulas 
veržiasi krykštaudami, šūkaudami, triukšmaudami šviesi
aplaukių, tamsiaplaukių, rudaplaukių tūkstantis vaikų, mok
sleivių ir visi,, visi, o visi tik lietuviškai, skamba vįsi kampai 
lietuviškai... Ir taip diena iš dienos, metais iš metų, ir vis 
papildomai naujų moksleivių... Ir taip toji mūsų Sodyba 
nebebus lietuviškai tuščia, nuobodi, niūri....

Negaliu įsivaizduoti tokio lietuvio, mirusio, seno, bet dar 
gyvo, viduriniojo amžiaus iki 50 metų (antroji karta) ir 
trečiosios kartos - tai jaunimas, kuris pasipriešintų, kad už 
Sodybos pinigus Lietuvoje būtų pastatyta Didžiosios Bri
tanijos lietuvių mokykla.

Tačiau neaišku, kiekgi tų 2 ir 3 kartos veiklių lietuvių 
anksčiau buvo ir yra. Tų, kurie nuo mažens buvo su mumis. 
O mes vis kalbam ir kalbam apie juos, ir ginčijamės dėl jų.

Nepamirškime ir atiduokim pagarbą ir tiems darbštiems 
lietuviams, kurie darbavosi dar prieš mums čia atvažiuojant 
ir tebedirba.

Kas dirbo - žinom, ir garbė jiems! Garbė jiems, taip kaip ir 
mums, visiems susenusiems, nes ir mes nuo pat jaunystės 
metų dainavom choruose, šokom tautinius šokius, skaitėm 
eilėraščius, dirbom mokyklose, valdybose, skautuose ir 1.1., 
šventėm savo tautines šventes, dalyvavome parengimuose, 
aukojome ir tebeaukojame iš savo menkų išteklių visiems 
reikalams, ir niekas net nepagalvodavo, kad turi mums kas 
nors apmokėti keliones ar už kokius darbus, buvome visada 
kartu su senesniais už mus savo tautiečiais ir gerbiame juos, 
kurie dabar jau yra Anglijos kapuose, o ir svarbiausia, kad 
niekada nevengėm, nebėgom šalin ir nebijojom viešai 
kalbėti visiems anglams apie komunistų padarytas skriau
das, ir nebijojom protestuoti dėl savo pavergtos Tėvynės, ne 
tada, ne prieš 7-8 metus, kai jau visas pasaulis reikalavo 
Lietuvai laisvės, bet tada, kai jos niekas nežinojo ir nenorėjo 
žinoti, tada, kai raudonasis slibinas tebebuvo įsigalėjęs 
visame pasaulyje. Ir darėm visa tai, kad esam lietuviai.

Taigi, manau, kad niekas neturėtų remtis tuo, jog nuo 
mažens sakė eilėraščius, šoko tautinius šokius, buvo skautu

ose ir t.t., reikalauti sau specialių teisių, kaip kad 
girdėjome paskutiniame suvažiavime: aš vienas, aš viena 
nuo mažens sakiau eilėraščius, dainavau, šokau tautinius 
šokius, mokiausi lietuvių kalbos, buvau skautuose. Jūs visi 
tai darėte, nes mylėjote savo brangius tėvelius ir klausėte 
jų. O visi dirbome, nes esame lietuviai. . -i'

Tai nebedelskime, nes tie lietuviukai Lietuvoje turi 
dabar, šiandien mokytis, jiems verkiant reikia mokyklų. Tai 
mūsų Lietuvos ateitis ir viltis. -
P.S. Tą mokyklos klausimą kėliau ‘Šaltinio’ 5 Nr.‘, 1992 m.
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1998 balandis - 's.

T 1 d. Šv. Teodora, Dainora, Teodoras, Rimgaudas
K 2 d. Šv. Pranciškus, Elona, Jostautas, Jostautė, Žygintas
P 3 d. Kristijonas, Ričardas, Rimtaute, Vytenis
Š 4 d. Šv. Izidorius, Eglė, Algaudas, Ambraziejus
S 5 d. Šv. Vincentas, Irena, Rimvydas, Zenonas, Žyginte
P 6 d. Šv. Celestinas, Daugirdutis, Genardas, Vilimas
A 7 d. Pal. Hermanas, Donata, Kantaute, Minvydas, 

Rūtenis
T 8 d. Šv. Julija, Dionyzas, Girtautas, Skirgailė, Valteris
K 9 d. Šv. Marija Kleope, Aurimas, Dalia, Rasa, Kleopas, 

Paladijus
P 10 d. Šv. Apolonijus, Agna, Karijotas, Margarita, 

Mintautas
Š 11 d. Daugailė, Leonas, Liūtas, Liutauras, Vykintas ' 
S 12 d. Šv. Julius, Damijonas, Galmantas, Jūratė, Zenonas 
P 13 d. Aldonas, Algaudė, Ida, Martynas, Mingaudas
A 14 d. Šv. Justinas, Vaišvydė, Vaiva, Valerijonas,

Visvaldas
T 15 d. Šv. Anastazijus, Gema, Liudvina, Modestas, 

Vaidote, Vilnius
K 16 d. Šv. Kalistas, Algedė, Benediktas, Giedrius, 

Gražvydas
P 17 d. Šv. Anicetas, Dravenis, Robertas, Skaidra
Š 18 d. Šv. Aga, Apolonija, Eitvilas, Girmantė, Kaributas, 

Undinė
S 19 d. Šv. Leonas, Aistė, Eirimas, Leontina, Simonas
P 20 d. Šv. Marcelinas, Agnė, Eisvydė, Goštautas, 

Traidenis
A 21 d. Šv. Anzelmas, Akvilė, Amalija, Kanradas, Skalvė
T 22 d. Šv. Soteras, Danutė, Leonidas, Norvaidę^/isgailas
K 23 d. Šv. Jurgis, Adlbertas, Jurga, Vygailė
P 24 d. Šv. Fidelis, Ervina, Gražvyda, Kantrimas L
Š 25 d. Šv. Morkus evang., Talmantas, Vygandas, 

Žadmantė
S 26 d. Šv. Kietas, Dargailė, Gailenis, Klaudijus, Marcelias, 

Selma .
P 27 d. Šv. Petras kan., Anastazas, Aušra, GotautSs, Zita, 

Žydrė vMįf
A 28 d. Šv. Paulius kryž., Rimgailė, Valerija, Vygantas, 

Vitalijus
T 29 d. Šv. Kotryna, Augustinas, Indrė, Tarmantas, Rita
K 30 d. Šv. Pijus, Marijonas, Sofija, Venta, Virgutas
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Kronika
Peterborough
Į DBLK bendrijos paskelbtą kvietimą paremti vienkartine 
auka katalikišką spaudą mokykloms Lietuvoje, kurią 
ruošia, spausdina ir veltui dalina Mr. Paul M.J. Knight, 
B.Sc., dosniai atsiliepė šios vietovės:

Mansfield - £28 - per J. Beinorą.
£10 - J. Beinoras ir Z. M. Kalauskas, £5 - J. Jasmantas, £3 -
O. B. Hill-Jakstys.

Nottingham - £34 - per V. Montvilaitę.
£10 - Nottinghamo Bendruomenė; £5 - V. Montvilaitė, £2 -
D. Gintas, B. Ciudiškis, D. ir R. Furmonavičiai, 
Grukauskai, M. Janulis, R. Montvilas, kun. dr. S. Matulis 
MIC; £1 - J. Makovickis, V. Bielevičius, M. Juozelskis.

Wolverhampton - £80 - per G. Kaminskienę.
£20 - G. Kaminskienė; £10 - Ivanauskai, P.Harvey; £5 - A. 
Petkevičius, H. Bundonienė, V. Matiukas, J. Narbutienė, J. 
Žiliauskas, B. Krikščiūnas, V. Kelmistraitis.

Peterborough - £10 - S. B. O. Vaitkevičiai.
Viso surinkta ir perduota Mr. Paul M.J. Knight B.Sc. 

£152.
DBLK Bendrijos vardu nuoširdus dėkui visiems aukų 

rinkėjams ir aukotojams.
S. B. Vaitkevičius, 

DBLK Bendrijos pirmininkas

Mintys apie mitybą
Rūta Furmonavičienė
Šį kartą trumpai pažvelkime į Vydūno patarimus apie 
sveiką mitybą. Pagrindinė taisyklė - saikingumas:

'Žmonės gali būti sveiki ir drūti, valgydami maždaug 
trečdalį to, ką daugelis dabar pripratę valgyti’.

Valgant reikia nepamiršti gerai kramtyti ir per daug 
neblaškyti dėmesio; tinkamai nusiteikti prieš valgį labai 
padeda ir trumpa malda. Štai kaip visa tai aprašo Vydūnas:

‘Kramtykime valgomus daiktus, ypačiai smulkesniuosius, 
kol jie bus visiškai sutirpę burnoje, ir tada juos nurykime.’

‘Valgant reikia būtinai vien apie tai mąstyti, koks skanus 
valgis ir kaip gerai kramtomas yra. Žmogus valgo, kad 
valgis jį maitintų. Apie tai jis valgydamas ir turėtų vien 
mąstyti’.

Antra pagrindinė Vydūno siūloma mitybos taisyklė (po 
valgymo saikingumo) - kuo daugiau valgyti žaliųjų 
daržovių, vaisių ir riešutų. Apie tinkamą maisto 
pasirinkimą jis taip rašo:

‘Pirmas žingsnis sveikos mitybos link reikalaus mažinti 
mėsos saiką ir valgyti daugiau daržovių bei vaisių ir iš 
grūdų miltų bei pieno gamintus valgius.’ Pažymėtina, kad 
pats Vydūnas nebuvo vegetaras ir kitiems to primygtinai 
nesiūlė, manydamas, kad kiekvieno asmens mitybos por
eikiai yra skirtingi - individualūs, jis tik ragino kiekvienam 
valgyti mėsą tiek mažai, kiek kiekvienam asmeniškai tas 
įmanoma. Pripratus prie saikingo mėsos valgymo, reikėtų 
žengti tolesnius žingsnius - stengtis riboti kiaušinius ir 
pienišką maistą, smulkių miltų patiekalus, vis daugiau save 
pratinant prie žalialapių daržovių, vaisių ir nekepintų bei 
nesūdytų ar necukruotų riešutų. Čia labai svarbu 
nepamiršti, kad mitybos jokiu būdu negalima pakeisti 
staiga - tvirtai pasiryžus eiti sveikatos keliu, tai galima 
palaipsniui padaryti tik per kokius septynerius metus, kai 
sveika mityba virs tikru geru įpratimu.

Ligonius ir vaikus nereikėtų versti valgyti. Geriau bus, 
kai patys to panorės. Taip pat nei vaikams, nei ligoniams 

nereikėtų siūlyti saldumynų. Saldumynai nėra sveika valgyti 
ir visiems kitiems.
Trečia pagrindinė sveikos mitybos taisyklė (po valgymo 
saikingumo ir tinkamo maisto pasirinkimo) būtų tinkamas 
vidurių veiklos stebėjimas. Jau Vydūnas gerai žinojo, kad 
sveikas kūnas turi kasdien valytis. Jei pastebime, kad ilgesnį 
laiką neturime vidurių, tikriausiai per mažai judame ir 
kūnas negali išsivalyti. Nesveika vidurių veikla tuoj parodo 
ir netinkamą maisto pasirinkimą.

Sveikai mitybai suprasti specialiai pasirinkau Vydūno 
mintis; šios taisyklės yra tokios paprastos, o kiek žmonių jų 
laikosi? Paprasti patarimai gal pasirodys neįspūdingi, bet 
jie yra labiau vertingi, negu įvairūs dabartiniu laiku garsiai 
reklamuojami dalykai. Turime gerai suprasti, kad 
saikingumo, tinkamo maisto pasirinkimo, pakankamo 
judėjimo ir pastovios geros nuotaikos taisyklės turi sudaryti 
mūsų sveikos mitybos supratimo ir mūsų gyvenimo pa
grindą, tik paskui galima dairytis įvairių vitaminų, dietų bei 
gydytojų. Jei manysime, kad galime nenatūraliais būdais 
padėti savo sveikatai, nieko nelaimėsime. O štai toks 
paprastas mažas dalykas kaip taisyklingas ir dėmesingas 
maisto kramtymas daug kam yra padėjęs mesti rūkyti ar 
gerti alkoholį. Taip pat galime suprasti, kad sveikatos ne
gausime už ją patys nekovoję ir kasdien nedėdami tam 
tvirtos valios pastangų. Bet jei kartą pasiryšime, galėsime 
džiaugtis puikia savijauta ir tvirta sveikata.

Pabaigai štai keletas Vydūno mėgiamų kulinarinių re
ceptų, kurie padėtų nepamiršti naudingų daržovių. Visi šie 
valgiai yra labai paprasti, natūralūs.

Tešloje kepti salierai:
Salierai supjaustomi griežinėliais, įvoliojami į tešlą, su
plaktą iš kiaušinių bei miltų, ir kepami labai palengva0 
karštame aliejuje. Taip kepti galima įvairiausias daržoves ir 
vaisius. Tai bus puikus valgis ir vaikams.

Kiaušinienė su pomidorais:
Kiaušiniai suplakami su supjaustytais pomidorais ir svogū
nais ir kepami.

Pomidorus Vydūnas mėgo dėti ir į ryžių košę. Sveika 
valgyti įvairiai paruoštus raudonus burokėlius, špinatus, 
žalius ir raugintus kopūstus, ridikus. Nereikia pamiršti, kad 
raudonus burokėlius, morkas, špinatus susmulkinus galime 
valgyti žalius įvairiose mišrainėse. Labai sveikas valgis yra 
daržovių sriubos - burokėlių ar kopūstų barščiai ar įvairių 
daržovių sriubos su stambiomis kruopomis ar grūdais. Vy
dūnas ragino valgyti ir duoną, tik ji turi būti kepta iš rupaus 
malimo miltų, joje turi būti sveikų grūdų.

Dar viena svarbi sveikatos paslaptis - tinkama jausmų ir 
minčių priežiūra, šviesių minčių ir geros nuotaikos nuolati
nis saugojimas ir puoselėjimas. Bet apie tai galbūt 
pakalbėsime atskirai kitą kartą.

Linkiu visiems puikios sveikatos!

Nori susirašinėti
Labai norėčiau susirašinėti, susidraugauti su lietuviu(-e) iš 
Anglijos.

Man - 40 metų, išsilavinimas - aukštasis/elektrotechninis, 
turiu du sūnus - 13 ir 18 metų, išsituokusi. Laisvalaikiu 
daug skaitau, domiuosi kitų šalių kultūra, mėgstu plaukioti.
Vita Krisiulevičienė
Jurgiškių 57-3 
4580 Alytus 
Lietuva
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Kronika
Brighton
Vilniaus Mažasis Teatras Brighton Festivalyje
Be gastrolių Derby, garsusis Vilniaus Mažasis Teatras 
pirmą kartą stato A. Čechovo Vyšnių Sodo dramą 
Brightono Festivalyje Britanijoje.

Aprašydamas anglų spaudoje, Brightono Festivalio 
Meno direktorius Christopher Barron pareiškė, kad šio 
intriguojančio vaidinimo premjera Lietuvoje įvyko tik pora 
dienų prieš Sovietų armijos nepavykusią invaziją. Pilnas 
humoro, pastatymas iškelia bendravimo ryšius pra
matančius toliau ir giliau negu Čechovo tekstas. Ši grupė 
pateikia žiūrovams stiprius charakterių išreiškimus bei 
galingus sceninius įvaizdžius. Anglų žiūrovai, stebėję šią 
dramą užsienyje, žavėjosi ir ją labai gerai įvertino, nors ji 
vyko lietuvių kalboje.

Vaidinimą režisuoja Rimas Tuminas, kuris už nuopelnus 
Lietuvos dramai 1998 m. buvo apdovanotas DLK Ged
imino ordinu.

Pastatymas Brightono Festivalyje vyks gegužės 5 - 9 d.d. 
vakarais Gardner Arts Centre, University of Sussex, 
Brighton. Tel. 01273 709709 ir 01273 685861.
Bradfordas
Velykos
Antrąją šv. Velykų dieną, balandžio 13, 15.00 vai., ‘Vyties’ 
klube rengiama popietinė arbatėlė su margučių konkursu ir 
loterija. Gražiausi margučiai bus premijuojami.

Narius ir jų svečius kviečiame atvykti su šeimomis ir 
praleisti popietę velykinėje nuotaikoje. Rengėjai
Motinos dienos minėjimas
Gegužės 3d., sekmadienį po pamaldų, 15.30 vai., ‘Vyties’ 
klube i engiamas Motinos dienos minėjimas.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Programėlę atliks skautai. Po 
minėjimo pasivaišinsime užkandžiais ir kava.

Rengėjai
Derby
Skyriaus susirinkimas
Retai ateina malonumai įgalinantys atšvęsti savo skyriaus 
50-ą metinį susirinkimą. Kupini įvairiausių prisiminimų 
mes, DBLS Derby skyriaus nariai, rinkomės kovo 22 d. į 
Ukrainiečių klubo patalpas savo skyriaus garbingajam 50- 
ajam metiniam susirinkimui.

Skyriaus pirm. J. Levinskas atidarė susirinkimą ir 
pasveikino gausiai susirinkusius narius. Skyriaus nariai į 
prezidiumą pirmininkauti išrinko J. Levinską, sekretoriauti 
J. Maslauską. Priėmus darbotvarkę, J. Levinskas trumpai 
apžvelgė skyriaus metinę veiklą ir pabrėžė, kad ir kukliau, 
bet vis tiek minėjome tautines-valstybines šventes, atšven- 
tėm skyriaus įsikūrimo ir veiklos 50-mečius. Skyriaus atsto
vai dalyvavo DBLS ir DBLS Tarybos suvažiavimuose. 
Skyrių aplankė Centro valdybos atstovai - ačiū jiems. 
Kiekvieno mėnesio trečią šeštadienį kun. S. Matulis, MIC, 
apsilanko Derby ir atnašauja šv. Mišias. Skyriuje yra 40 
aktyvių ir nario mokestį susimokėjusių narių.

Revizijos komisijos sekretorė G. Zinkienė kantriai ir 
smulkiai informavo apie skyriaus finansus ir pasisakė, kad 
knygos bei ataskaitos yra vedamos gerai, o rezultatas yra 
pateisinamas. Beveik visi jau susimokėjo nario mokestį.

Visų pritarimu skyriaus valdyba ir komisija paliktos tos 
pačios sekantiems metams: pirm J. Levinskas, vicepirm. J. 
Maslauskas, sekr. A. Tirevičius, iždin. B. Levinskienė. Re
vizijos komisija: pirm. Br. Jakštys, sekr. G. Zinkienė ir narė 
M. Žemaitienė.

Atstovais į DBLS ir LNB Visuotinius suvažiavimus 
išrinkti: A. Tirevičius ir J. Maslauskas.

Ilgiau stabtelėta prie Europos lietuvio. Pasisakyta, kad 
atsibodo skaityti talpinamus visokius asmeninius ir neaišk
ius pasisakymus, nukreiptus prieš Centro valdybą^ir senąją 
kartą, kurie iš savo sunkiai uždirbtų santaupų (aukojo savai
tinius ir mėnesinius uždarbius) įsigijo Sąjungos turtą. Ne
malonu skaityti straipsnius tų, kurie nei peno neprisidėję 
prie to Sąjungos turto įsigijimo - Lietuvių namų, Sodybos - 
įtaigoja nesąmones bei grasina angliškais teismais. Tegul, 
tie jaunesni, su aukštu išsilavinimu, veržlūs į mūsų turtą, 
pirmiausiai patys paaukoja savo savaitines ir mėnesines 
algas, ir nusiperka kokį klubą ar ‘sodybą’, ir tegul jie ten 
šeimininkauja - gal taip padarę išmoks vertinti kitų sukrautą 
turtą bei gerbti savininkų nuomonę. Su nusivylimu tenka 
išgyventi garbingą 50-mečio sukaktį ‘naujos komandos’ ir 
vieno Londono skyriaus nesantaikos kurstymo šešėliuose. 
Mūsų visų tikslas turi būti mūsų bendruomenės - Sąjungos 
išlaikymas, o- ne išdalinimas Sąjungos kitoms organizaci
joms. Jei permaina yra normalus procesas, tai ji turi vykti 
palaipsniui, o ne staigus primestas revoliucinis pakeitimas. 
Jaunoji karta, ypač neprisidėjusi prie Sąjungos veiklos, 
turėtų išmokti tolerancijos, ir turėtų atšaukti neigiamą, li
etuvis prieš lietuvį, kovą.

Po susirinkimo visi buvo pavaišinti A. ir M. Tirevičių 
paruoštais užkandžiais ir kavute. Šitaip jie mus vaišina jau 
daugelį metų - ačiū jiems. Vėliau, jų namuose skyriaus 
valdyba suėjo pasitarimams. Nutarta Ukrainiečių klubo 
patalpose gegužės mėnesį surengti motinų pagerbimą ir 
diskusinį pasitarimą su skyriaus nariais ir jaunąja karta.

J. Maslauskas
Hampshire
Hampshire skyriaus rezoliucijos - ‘ 7
DBLS Hampshire skyrius savo susirinkime pravedė 
sekančias rezoliucijas:

1. DBLS Visuotiniame suvažiavime suvažiavimo 
pirmininkas skyrių atstovams turi suteikti pirmenybę 
kalbėti. Praeitis parodė, kad suvažiavimuose atsiranda daug 
iškalbių asmenų, kurie monopolizuoja suvažiavimą ir nelei
džia atstovams atlikti jiems Įgaliotų pareigų.

2. Prašome Visuotinio suvažiavimo suteikti Hampshire 
(buvusiam Sodybos) skyriui teisę vadintis Sodybos skyriaus 
vardu. Jei suvažiavimas šito nepatenkins, tai jis neturi teisės 
leisti kitam kokiam skyriui pasivadinti Sodybos ar Headley 
Park vardu.

Skyriaus valdyba 
Manchesteris
Du gimtadieniai
Kovo 16 d. kelių organizacijų narys Juozas Panavas, su
laukęs 78 metų, ir klubo užvaizdą, bei einantis kitas 
pareigas Henrikas Pargauskas, sulaukęs 76 metų, šių 
sukakčių proga, Lietuvių klube surengė šaunų ir’ivaišingą 
balių-pobūvį, kuriame dalyvavo būrys jų draugų bei pažįs
tamų, kurių tarpe buvo tik viena moteris. Pobūvį atidarė, 
vaišių maldelę sukalbėjo ir pravedė pirmininkas.

Besivaišinant, visų vardu juos pasveikino ir geros kloties 
tolimesniame gyvenime palinkėjo klubo pirm. A. Podvoiskis 
ir įteikė jiems po visų pasirašytą sveikinimo kortelę. Visi 
jiems sugiedojo ‘Ilgiausių metų’ ir išgėrė tostą už jų 
sveikatą. Dar juos pasveikino ir keletą anekdotų pasakė 
klubo vicepirm. H. Vaineikis. Už sveikinimus, linkėjimus ir 
dovanas bei dalyvavimą pobūvyje padėkojo H. Pargauskas. 
Pobūvis praėjo pakilioje ir draugiškoje aplinkoje. Malonu, 
kad šis pobūvis buvo surengtas Lietuvių klube.

Ilgiausių metų!
A. P-kis
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lijus Gricius, OFM. Jis klausys išpažinčių 
kasdien.Aukos ‘Europos lietuviui’

Mrs. D. M. McGowan - £10, Mr. A. 
Kulikauskas - £5.
Nuoširdus ačiū.

Laikas pratęsti prenumeratą
Prabėgo keli 1998 m. mėnesiai ir jau 
būtų laikas pratęsti laikraščio prenu
meratą.

Iki šiol dar 15 skaitytojų nespėjo to 
atlikti. Prašom paskubėti!

EL ’ administratorius

Kronika
Stoke On Trent
Balandžio 4 d., 15.00 vai. Puodžiūnų 
namuose, 31 Marina Drive, May Bank, 
įvyks metinis skyriaus narių susirinki
mas. Bus svarstoma skyriaus ateitis.

Visus narius kviečiame gausiai daly
vauti.

S k. valdyba
Skautiškuoju keliu
LSS Europos Rajono vadijos posėdis 
įvyks balandžio 4 d., 14.00 vai. Šv. Kaz
imiero bažnyčios svetainėje, 21 The 
Oval, London E2 9DT, o ne Notting- 
hamao Židinyje, kaip buvo skelbta 
anksčiau.

Svečiai, skautų rėmėjai yra maloniai 
kviečiami dalyvauti.

LSS Europos Rajono vadija

Pamaldos
Bradforde
Balandžio 5 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį - 14.00 vai.
Eccles
Balandžio 12 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon
Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road).
Telefonas: 0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. lo
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai.

Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. ryte.
Velykų pamaldos:
Balandžio 9 d.. Didįjį ketvirtadienį 

19.00 vai.
Balandžio 10 d., Didįjį penktadienį - 

Kristaus kančios minėjimo pamaldos - 
15.00 vai.

Balandžio 11 d., Didįjį šeštadienį - 
19.00 vai.

Balandžio 12 d., Velykų rytą - 
Prisikėlimo pamaldos su procesija ir šv. 
Mišiomis - 8.00 vai.

11.00 vai. (be choro).
Velykinį susitelkimą praves tėvas Aure-

Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 982 
1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. ryte. 
Sekmadieniais - 11.15 vai.

Balandžio 9 d. - Didįjį ketvirtadieni 
tėvas Aurelijus Gricius, OFM praves Ve
lykinį susitelkimą. Išpažintys nuo 17.00 
vai., o pamaldos 18.00 vai.
Balandžio 10 d., Didįjį Penktadieni 
pamaldos 17.00 vai.
Balandžio 11 d., Didįjį Šeštadienį pamal
dos 18.00 vai.
Velykose ir sekančią dieną pamaldos 
11.15 vai.

Naujai atvykusiųjų 
susirinkimas Londone

Kviečiami visi, kurie atvyko iš Lietuvos, 
atkūrus nepriklausomybę. Susirinkimas 

įvyks balandžio 18d., 18.00 vai.
Lietuvių bažnyčios svetainėje.

21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto da
lyje, prie Hackney Road). 
Telefonas: 0171 739 8735.

Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.

Kun. J.Sakevičius

Lietuvių namams Londone 
reikalingi

Reziduojantys vedėjai 
sugebantys prižiūrėti namus, 
aptarnauti viešbučio klientus, 

atlikti administraciją bei 
galintys susikalbėti 

lietuviškai ir angliškai
Atlyginimas pagal sutartį

Kreiptis:
L. N. Direktorius 
Lietuvių namai

17 Freeland Road, 
London W5 3HR

Telefonas: 0181 896 0355

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines 

from Heathrow 
(price reduction for pensioners, 6 months 
valid ticket with free return date change 

Austrian Airlines 
SAS 

from Manchester/Newcastle 
from Glasgow 
all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsory)

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

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

£250.00

£255.00

£315.00 
£315.00
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