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Lankėsi Petras Auštrevičius
E. Šova
Lietuvos Vyriausybės Europos Komiteto generalinis 
direktorius Petras Auštrevičius lapkričio pabaigoje 
buvo atvykęs į Britaniją ir čia susitiko su įvairiais valsty
biniais pareigūnais. Ta proga Lietuvos ambasadoje, 
patarėjui Ričardui Degučiui tarpininkaujant, jis priėmė 
DBLS politinio komiteto atstovus DBLS pirm. E. Šovą, 
LNB pirm. K. Tamošiūną ir CV narį J. Alkį.

LV Europos komitetas yra tiesioginiai atsakomingas 
ministrui pirmininkui - dirba savarankiškai nuo minis
terijų ir rūpinasi integravimosi reikalais į Europos 
sąjungą. Komiteto užduotis siekia ne tik užsienio poli
tiką, bet ir žemės ūkį, standartus, konkurenciją, 
užsienio investicijų pritraukimą ir kt.

Pagrindinis P. Auštrevičiaus tikslas Britanijoje, kaip 
vienos didžiausių Europos valstybių, buvo pasitikrinti 
D. Britanijos pažiūras į ES plėtrą, Lietuvos priėmimą, o 
iš Lietuvos pusės pateikti bei derinti jos pageidavimus. 
Jis susitiko su Britanijos Europos reikalams ministre 
bei Europos reformos institutu. Direktorius minėjo,

Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos 
ir Lietuvių namų bendrovės

Visuotiniai suvažiavimai
įvyks

1999 m. balandžio 24-25 d.d.

Lietuvių namuose 
17 Freeland Road, London W5

Registracija: 10.00 vai.
DBLS Suvažiavimo pradžia 13.00 vai.
LNB Suvažiavimo pradžia 17.00 vai.

DBLS ir LNB Direktorių valdybos

I
kad pasitarimai buvo labai svarbūs, nes ES stovi prie 
slenksčio: iš vienos pusės išorinė plėtra, iš kitos - vidaus 
politika, o visais tais reikalais Britanija turi daug patir
ties. Pavyzdžiui, kiekvienoje valstybėje veikia skirtinga 
teisė, skirtingi reglamentai, o visą tai reikia kaip nors 
suderinti, įgyvendinti ES nuostatus (ES turi daugiau 
kaip 20000 įstatymų). Jo nuomone, Lietuvai galimybė 
tapti pilna ES nare susidarys tik antroje sekančio 
dešimtmečio pusėje. Per paskutinį apklausinėjimą 68% 

R. Degutis, J. Alkis, P. Auštrevičius ir K Tamošiūnas

Lietuvos gyventojų pasisakė už įstojimą į ES.
Kalbėdamas apie lietuvių pažiūras į įstojimą į ES, P. 

Auštrevičius teigė, kad yra noras išlaikyti Lietuvos 
nepriklausomybę, o įėjus į ES, teks šio to atsisakyti, 
pvz., savo valiutos, įteisinti Europos teisės viršenybę ir 
kt. Bet gavimas bus didesnis negu praradimas. Vienaip 
ar kitaip ES darys tam tikrą įtaką visoms Europos 
šalims, ko ir Lietuva neišvengs (Lietuvos prekyba su ES 
jau viršija 40%, investicijos 80%). Įėjus, gautume 
svaresnį balsą formuojant ES ateitį. Tuo tarpu Bri

tanija, tęsė PA, vienodai remia 
visų naujų valstybių pareiškimus 
įstoti į ES. Jai svarbu, kad jos ati
tiktų nominaliems ES reikalavi
mams, o Lietuva per trumpą 
nepriklausomybės laiką padarė 
didelę ekonominę pažangą bei jau 
konkuruojasi su Lenkija ir kitomis 
į ES kandidatėmis, kas stebina 
Britaniją.
Europos generalinio komiteto 

direktorius pageidavo Britanijos 
lietuvius kreiptis pas britų parla
mentarus bei ministrus ir pakreipti 
jų nuomones Lietuvos naudai. 
Spaudimus galima daryti susi- 
dedant ir su kitų kandidatuojančių 
kraštų čia veikiančiomis organi
zacijomis. Tikimasi, kad DBLS 
politinė grupė ir skyriai aktyviai 
įsijungs į šį Lietuvai svarbų darbą.
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DBLS Tarybos pareiškimas 
DBLS Tarybos prezidiumas nesutinka 

su Vlado Gedminto pateiktais 
reikalavimais sušaukti 

Neeilinį DBLS suvažiavimą. 
Prezidiumas į jį nevažiuos.

Aldona Podvoiskienė 
DBLS Tarybos pirmininkė

Savaitės komentaras
Danus Furmonavičius

Maskva vis dar tebegąsdina Estiją ir Latviją. Rusijos 
užsienio reikalų ministras Igor Ivanov pasakė spaudos 
konferencijoje Stokholme gruodžio 1-ąją, kad, Maskvos 
nuomone, šios Baltijos valstybės dar daro nepakanka
mai, kad ‘integruotų rusų ir kitas mažumas’. Jis pasakė, 
kad šį klausimą kels Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizacijos užsienio reikalų ministrų susi
tikime Osle. Latviai nubalsavo referendume, kad beveik 
visi vaikai iki 16-os metų, kurie yra gimę Latvijoje po 
nepriklausomybės atkūrimo, gaus Latvijos pilietybę.

Baltijos Asamblėja susirinkusi Taline diskutavo Balti
jos valstybių saugumo reikalus. Tuo pačiu ji kreipėsi į 
NATO kraštų parlamentarus prašydama palaikyti Balti
jos valstybių siekį įstoti į NATO antrojoje plėtimosi 
bangoje, kuri būtų paskelbta Washingtono viršūnių 
susitikime.

Pagal Vilmorus atliktą gyventojų apklausą, 61% Li
etuvos gyventojų balsuotų už Lietuvos priėmimą į 
NATO, jei toks referendumas vyktų rytoj, o 39% - 
prieš. Tuo pačiu, 61% apklaustųjų pritaria Lietuvos 
vyriausybei vadovaujamai Lietuvos konservatorių parti
jos valdybos pirmininko dr. Gedimino Vagnoriaus; 39% 
mano, kad vyriausybę reikia pakeisti; 27.4% neturėjo 
savo nuomonės.

Lietuvoje įvykęs Lietuvos konservatorių partijos - 
Tėvynės Sąjungos suvažiavimas patvirtino partijos -r 
vienybę ir ištikimybę tautiniams idealams. Tėvynės 
Sąjungos Tarybos pirmininku vėl išrinktas Seimo 
pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, o Valdybos 
pirmininku dr. Gediminas Vagnorius.

Lietuva veržiasi Europos Sąjungom Tuo tarpu, Euro
pos Komisija pabrėžė, kad dar daug reikia Lietuvai 
pažengti pirmyn. Visų pirma, reikia išgyvendinti korup
ciją ir kyšininkavimą, sutvarkyti teisės sistemą. Nors 
šiuo metu teisėjai Lietuvoje gauna po 10-12 tūkstančių 
litų algos per mėnesį, ne paslaptis, kad kyšininkavimas 
tebėra paplitęs.

Keista, kad Teisės sistema Lietuvoje nerodo noro 
bausti tų kurie kėsinasi į valstybės tarnautojus, min
istrus. Štai, žinome, kad bandę apversti dr. Laimos 
Andrikienės, tuomet Europos reikalų ministrės, auto
mobilį, rusiškai besikeikiantys dar šiandien nėra 
nubausti. Bet kokioje Europos demokratinėje valsty
bėje, ypatingai, seniausioje demokratijoje Didžiojoje 
Britanijoje tokie chuliganai tikrai nebūtų galėję išvengti 

kalėjimo. Taip pat akivaizdu, kad asmenys pateikę 
melagingus parodymus taip pat būtų nubausti. 
Laikraščiai, apšmeižę ministrę, būtų sulaukę didelių 
baudų... Lietuviška visuomenė Didžiojoje Britanijoje 
piktinasi tokia nepagarba ištikimai Lietuvos valstybės 
tarnautojai. Demokratija tai ne vien laisvė daryti, ką 
nori, tai ir atsakomybė, ir pareiga.

Na, o Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungoje ne
didelė grupelė suklaidintų asmenų, pasirašė reikalavimą 
sušaukti Neeilinį Sąjungos suvažiavimą iki sausio 10 d. 
Laikas labai nepatogus susirinkimams, juo labiau, kad 
Visuotinis suvažiavimas skelbiamas, kaip įprasta, 
pavasarį, balandžio mėnesį. Tai tik būtų tuščias pinigų 
švaistymas. Buvęs pirmininkas suklaidino visuomenę 
sakydamas, kad kapitalinio pelno investavimui yra likę 
tik septyni mėnesiai, o po jų reikės mokėti didelius 
mokesčius. Dokumentai rodo, kad investavimui dar liko 
trys metai ir septyni mėnesiai, nes jau anksčiau buvo 
kreiptasi į mokesčių įstaigą (Inland Revenue) ir iš jos 
gautas šešiems metams pratęsimas kapitaliniam inves
tavimui (arba mokesčių sumokėjimui) nuo senojo namo 
pardavimo datos. Valdyba kviečia pasirašiusius DBLS 
narius susiprasti ir atsiimti parašus. Manau, kad, 
susirinkę, kaip įprasta, pavasarį, galėsime 
demokratiškai išsirinkti tuos, kurių iš tikrųjų norime.

Lietuva pasaulyje
Parengė D. Furmonavičius
Lietuvos-Rusijos santykiai pagerės
Lietuvos Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergis 
pokalbyje išspausdintame Rusijos laikraštyje 
‘Kommersant-Daily’ pasakė, kad jis įsitikinęs, jog Lietu
vos santykiai su Rusija pagerės, jei Lietuva įstos į 
NATO. Lietuva ‘daugiau nebebijos didesniosios 
kaimynės’, tik NATO gali suteikti ‘visišką garantiją 
užsienio investuotojams’. NATO ir ES klausimai 
neskaldo ‘Baltijos fronto’. ‘Tikriausiai yra gerai, kad 
mes nelaikomi bloku, bet atskirais kraštais’, sakė Vytau
tas Landsbergis, pažymėdamas , kad ankstyva Estijos 
ES narystė yra naudinga kartu ir Lietuvai, ir Latvijai. 
(Laisvosios Europos Radijas, MASKVA, lapkričio 23 
d.)
Lietuvos NATO naiystė skatintų Rusįįą naujai mąstyti 
Seimo pirm prof. Vytauto Landsbergio nuomone, jeigu 
Lietuva kaip viena iš Baltijos valstybių būtų pakviesta 
pradėti derybas dėl narystės NATO, jai tektų svarbus 
politinis uždavinys pripratinti Rusiją ir paskatinti naują 
politinį mąstymą, kad Vakarai ir NATO nėra Rusijos 
priešas. ‘Ir NATO organizacijos priartėjimas ne tik 
Lenkijai, bet ir Lietuvai įstojant nieko nekeičia. Tiesiog 
Rusija bus vis labiau bendradarbiaujanti, o ne pasiši
aušusi seno kokio nors stalinistinio priešiškumo spygli
ais’, sakė Vytautas Landsbergis spaudos konferencijoje. 
Čia, Seimo pirm, nuomone, būtų ir Lietuvos ir politinis 
vaidmuo, kadangi mūsų santykiai su Rusija yra geri. 
(ELTA, VILNIUS, gruodžio 2 d.)
Lietuvos premjeras greit vyks į Maskvą ?
Lietuvos-Rusijos tarpvyriausybinė bendradarbiavimo 
komisija, susirinkusi Vilniuje paruošė septynis juo
draščius įvairių susitarimų, padedančių liberalizuoti
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prekybą tarp abiejų kraštų, taip pat bendrą premjerų 
deklaraciją. Rusijos Transporto ministras Sergei 
Franko ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, kurie vadovauja šiai komisijai, komentavo, 
kad numatomi susitarimai pagerins Lietuvos ir Rusijos 
ekonominius ryšius. Komisijos nuomone, Lietuvos min
istras pirm. Gediminas Vagnorius neužilgo apsilankys 
Maskvoje. (Laisvosios Europos Radijas, VILNIUS, lap
kričio 24 d.)
Atsistatydino susisiekimo ministras A. Žvaliauskas 
Lietuvos susisiekimo ministras Algis Žvaliauskas atsis
tatydino po kelionės į Švediją, kuomet buvo aptikta, kad 
jis sumaišė visuomeninius ir privačius interesus. Etikos 
komisijos nuomone, savo vizito į Švediją metu spalio 
23-25 dienomis, Žvaliauskas neturėjo oficialių susi
tikimų antrąją vizito dieną, bet išvyko medžioklėn. 
Komisijos nuomone, ši diena negali būti įskaitoma į 
oficialią dalykinę kelionės programą. Žvaliauskas 
padengė kelionės išlaidas po to, kai skandalas kilo vi
etos spaudoje. (Laisvosios Europos Radijas, VILNIUS, 
lapkričio 25 d.)
Dr. Adolfui Damušiui paskirta Ilaipsnio pensija 
Žymiam kovotojui už Lietuvos nepriklausomybę dr. 
Adolfui Damušiui, neseniai atšventusiam 90-metį ir dar 
32 ginkluoto pasipriešinimo dalyvių paskirtos pirmojo 
laipsnio valstybinės pensijos. Pirmasis Li
etuvoje cheminės technologijos daktaras 
buvo vienas iš 1941 metų birželio sukilimo 
štabo vadovų, Laikinojoje vyriausybėje jam 
buvo patikėtas pramonės ministro postas. > 
Jis dalyvavo kuriant Vyriausiąjį Lietuvos 
išlaisvinimo komitetą. Po Antrojo 
pasaulinio karo dr. Adolfas Damušis per
sikėlė į JAV, o pernai grįžo į Lietuvą. Šios 
pensijos dydis yra 552 litai per mėnesį. Jos 
bus mokamos partizanams bei Vietinės 
rinktinės kariams, taip pat rezistentams, da
lyvavusiems 1941 metų birželio sukilime. 
Manoma, kad teisę į tokią pensiją Lietuvoje 
turi apie 400-500 rezistentų. (ELTA, VIL
NIUS, gruodžio 2 d.)
Naujos Lietuvos jubiliejinės monetos
Sausio 7 d. į apyvartą išleistos naujos 
proginės 50 litų sidabro monetos, skirtos 
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Algirdui. 
Tai trečioji moneta iš ‘Valdovų serijos’. 
Anksčiau pasirodė monetos, skirtos karal
iui Mindaugui, kunigaikščiui Gediminui. 
Monetos autoriai - Giedrius Paulauskis ir 
Antanas Žukauskas. Ji yra iš sidabro 925, 
skersmuo 34 mm, masė 23,3 gramo, tiražas 
4000 vienetų.
Saugumas užkirto kelią paslapčių per
davimui
Prezidentas Valdas Adamkus, priėmęs Val
stybės saugumo departamento vadovus ir 
grupę šios institucijos pareigūnų, padėkojo 
už sėkmingai atliktą kontržvalgybos op
eraciją, kuri užkirto kelią Lietuvos valstybės 
paslapčių perdavimui užsienio valstybei.

1998 m. lapkričio 26 d. Europos Lietuvis Nr. 23 3
Trumpame Prezidento spaudos tarnybos pranešime ne
informuojama nei apie atliktos operacijos detales, nei 
apie tai, kas, kokias paslaptis ir kuriai valstybei galėjo 
perduoti. Apie atliktos operacijos rezultatus V.Adamkų 
informavo Departamento generalinis direktorius Mečys 
Laurinkus, netikėtai atvykęs į Prezidentūrą. Po susi
tikimo jis atsisakė kalbėtis su žurnalistais. (ELTA, VIL
NIUS, gruodžio 3d.)

v v
Sešerių metų vaikelis čiuožinėja ant ežero. Žiema neb
uvo šalta, ledas dar plonas. Ir staiga nelaimė. Įlūžo 
ledas ir vaikas pasinėrė. Netoliese vaikščiojęs kaimo 
policininkas greit šoko į šaltą vandenį ir ištraukė vaiki
galį. Vaiką nuvežė į ligoninę, ir ten jis greit atkrito. Kitą 
dieną škote motina, sutikusi tą policininką sako:

- Ačiū, bobi, kad išgelbėjai mano vaikutį, bet sakyk 
man, kur padėjai jo kepurę?..

* * *
- Pasakyk mieloji, ką tu darai, kad tavo santykiai su vyru 
visad tokie geri?

- Labai paprastai. Laiks nuo laiko aš išpjaunu iš vyro 
drabužių porą sagų, kad jis įsitikintų, jog be manęs 
negalės gyventi.
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Lietuva pasaulyje
Parengė Darius Funnonavičius
Ragina pripažinti Baltyos valstybių okupaciją neteisėta 
Politologas, buvęs JAV Prezidento nacionalinio saugumo 
patarėjas Zbigniew Brzezinski paragino Rusiją pasmerkti 
Baltijos kraštų okupaciją 1940-aisiais. Kalbėdamas saugumo ir 
bendradarbiavimo Baltijos regione konferencijoje, jis pabrėžė, 
kad šiais metais Rusijos užsienio reikalų ministerija išleido 
dokumentą, kuris teigia, kad Baltijos kraštai laisvanoriškai 
įstojo į Sovietų Sąjungą. Toks požiūris Prof. Zbigniew Brzezin
ski nuomone, didina Baltijos kraštų nesaugumo jausmą. 
(Laisvosios Europos Radijas, STOKHOLMAS, 98 m. lap
kričio 18 d.)
ZbigniewBrezinski dėl NATO narystės
Kalbėdamas Lietuvos Seime politologas Zbigniew Brzezinski 
pasakė, kad sprendimas pakviesti Lietuvą į NATO priklausys 
nuo Lietuvos atkaklios politinės kovos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. ‘Lietuva turi parodyti iš esmės pagrindines pastan
gas, norėdama būti pakviesta į NATO Washingtone antrojoje 
plėtimosi bangoje. Zbigniew Brzezinski taip pat pasakė, kad 
nepanašu, jog visos trys Baltijos valstybės bus pakviestos į 
NATO. Latvija ir Estija, jo nuomone, tam dar nepasiruošu
sios. Lietuvos pakvietimas į NATO mažiau išprovokuotų 
Rusiją, nes joje nėra vidinių etninių problemų, tuo pačiu, 
geografiniu požiūriu, Lietuva yra kiek toliau nutolusi nuo 
Rusijos. (Laisvosios Europos Radijas, VILNIUS, 98 m. lap
kričio 19 d.)
Lietuvos Seimo Pirmininkas lankėsi Maskvoje
Rusija neginčyja Lietuvos siekio įstoti į NATO, tačiau neri
mauja, kad ši organizacija artėja prie jos sienų. Tai Maskvoje 
Lietuvos Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui pasakė 
Rusijos Dūmos pirmininko pirmasis pavaduotojas Vladimir 
Rižkov. NATO, sakė Rižkov, nori gauti teisę ‘išeiti už savo 
ribų’, arba imtis veiksmų be Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos pritarimo, ir tokie NATO siekiai netenkina Rusijos. Lietu
vos Seimo Pirmininkas pokalbyje pareiškė įsitikinimą, kad 
Rusijos požiūris į NATO keisis. Pasak Vytauto 
Landsbergio, Rusijos ir NATO sutartis 
patvirtina faktą, kad pamažu atsisakoma 
senojo mąstymo stereotipų. (ELTA, 
MASKVA, 98 m. lapkričio 18 d.) 
Remia Baltijos šalių narystę NATO
53 procentai eilinių amerikiečių pritaria Balti
jos valstybių priėmimui į NATO, teigia 
‘Gallup’. Su šiais rezultatais Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų supažindino Vilniuje 
viešintis viešosios nuomonės tyrimo agentūros 
‘Gallup’ tarptautinių ryšių skyriaus direktorius 
Richard Burkholder.

Lithuanian

SKAITYKIME ‘LIETUVOSAIDĄ9, 
Lietuvos Valstybės laikraštį
Pasaulyje pripažįstamas, kaip patikimiausias ir 
geriausias Lietuvoje žinių ir politikos dien
raštis
Metinė prenumerata £120, Pusmečiui £60 
Atsiuntę čekį iki gruodžio pabaigos, gausite 
nuo Naujųjų Metų, kas savaitę šeštadienį arba 
pirmadienį 5 numerius
Pasiekia per kelias dienas oro paštu 
Užsisakyti galite per D. FURMONAVIČIŲ, 
“Lietuvos Aido9 įgaliotinį Jungt. Karalystėje 
16 Hound Rd,, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH Tel. 0115-982-1892

Lietuvoje
Iš Lietuvos spaudos parinko ELR
* * Šiemet per pirmuosius devynis mėnesius vienam Lietu
vos gyventojui tenkanti skolos dalis padidėjo $36.2, 
pranešė statistikos departamentas. Spalio 1 d. vienam 
gyventojui teko $418 valstybės skolos.

Iki spalio 1 d. Lietuvai buvo suteikta 284 paskolos, kurių 
bendra apimtis - $2000749.85 mln. Iš jų buvo $1850.55 
mln. užsienio paskolų, paimtų su valstybės garantija. Gauta 
84.2% sutartyse numatytų paskolų sumos. Grąžinta - 33%. 
** Apvaisinimo mėgintuvėlyje procedūros jau pradėtos ir 
Vilniuje. Lapkritį šios procedūros atliktos grupei pacienčių 
nuo 24 iki 43 metų, negalinčių susilaukti vaikų įprastu 
būdu.

Apvaisinimo mėgintuvėlyje laboratoriją Vilniuje įsteigė 
Londono vaisingumo ir ginekologijos centras, kurio 
vadovas prof. Gediminas Grundzinskas bei vilnietė gydy
toja Gražina Bogdanskienė. Laboratorijos patalpos įreng
tos pagal D. Britanijos standartus.

Į Londoną atlikti apvaisinimo mėgintuvėlyje buvo išvyku- 
sios daugybė porų iš Lietuvos. Šalyje šiuo metu jau yra 
gimę beveik 80 vaikų, pradėtų mėgintuvėlyje.
** Lietuvos statistikos departamento atlikta apklausa 
rodo, kad 72% gyventojų savo gyvenimo lygį vertina kaip 
vidutinišką, 26% tvirtina gyveną pasiturimai.

Namų ūkių tyrimų duomenimis, per 9 šių metų mėnesius 
gyventojų išlaidos maistui sudarė mažiau kaip pusę išlaidų, 
arba 49.2%. Prieš porą metų išlaidos maistui buvo 6% 
didesnės.

Išlaidos, skirtos būstui išlaikyti, kurui ir energijai sudarė 
12.2%. Drabužiams ir avalynei piliečiai per mėnesį skiria 
7.6% išlaidų, arba 32 litus vienam žmogui. Dalis gyventojų 
aprangą renkasi dėvėtų drabužių parduotuvėse.

Išlaidos transportui per mėnesį sudaro 6.7%, alkoholiui 
ir tabakui - 4%, o namų apyvokos daiktams įsigyti - 4.6% 
visų išlaidų.

Airlines

Siūlo darbą

bilietų rezervavimo ir 
pardavimo agentui

Reikia labai gerai mokėti anglų kalbą ir turėti 
leidimą nuolat gyventi ir dirbti šioje šalyje.

Teirautis telefonu 0181 759 7323 arba
faksu 0181 745 7346
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** Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų 
komitetas paragino Lietuvoje panaikinti mirties bausmę.

Komitetas nutarė siūlyti Vyriausybei pasirašytų o šalies 
Prezidentui teikti Seimui ratifikuoti Europos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos šeštąjį 
protokolą, kuris draudžia mirties bausmę.

Taip pat kreiptasi į Vyriausybę, kad ši parengtų papildo
mas priemones, kuriomis gyventojai būtų apsaugoti nuo 
asmenų, padariusių ypač žiaurius nusikaltimus.

Komiteto pirmininkas E. Zingeris mano, kad kalintiems 
iki gyvos galvos neturėtų būti taikomos jokios amnestijos.

Mirties bausmės panaikinimą komitetas svarstė ne pirmą 
kartą, tačiau iki šiol viskas apsiribodavo diskusijomis.
** Seimas svarstė Vyriausybės siūlymą beveik 300 mln. 
litų sumažinti šių metų valstybės biudžeto išlaidas.

Po pateikimo Seimo nariai pritarė 1998 m. biudžeto 
įstatymo pataisoms. Jei pataisos bus priimtos, biudžeto 
išlaidos bus paskirstytos ir sumažintos 297.8 mln. litų.

Sumažinti išlaidas privertė tai, kad vyriausybei šiais 
metais nepavyksta surinkti planuotų pajamų.
** Per dešimt šių metų mėnesių Lietuvoje privatizuota 
248 objektai už 2235.12 mln. litų, pranešė Valstybės turto 
fondo atstovė spaudai.

Turto fondas pardavė 92 objektus ar jų akcijų paketus už 
2213.99 mln. litų, savivaldybės privatizavo 146 objektus už 
19.88 mln. litų, likusieji baigti privatizuoti Valstybinių 
popierių biržoje.

Teigiama, kad didelės Lietuvos įmonės bus baigtos priva
tizuoti kitąmet, o vėliau Turto fondas pardavinės tik 
įmonių akcijų likučius.
** Bendrovė Lietuvos energija ir konsorciumas Power 
Bridge Group pasirašė sutartį dėl elektros perdavimo į 
Vakarus statybos.

_ Sutartis įsigalios, kai jai pritars bei suteiks reikiamas 
garantijas Lietuvos Vyriausybė.

Lietuva įsipareigoja kasmet tiekti 6 mlrd. kWh elektros 
energijos ir taip tikisi uždirbti po 600 mln. litų.

Numatoma, kad naująja linija elektra pradės tekėti ne 
vėliau kaip 2002 metų sausio ld.

Konsorciumas Power bridge Group į projektą žada in
vestuoti daugiau kaip £450 mln.
** Atlikusi viešosios nuomonės apklausą, Lietuvos Vyri
ausybė galų gale įsitikino, kad pirmosios laiko juostos laiką 
šiemet ji įvedė prieš žmonių valią.

Faktiškai trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų nori, kad 
arba būtų keičiamas pats laikas, arba keičiamas darbo 
pradžios laikas.

Pasak apklausos, 76% apklaustųjų labiau patinka, kai 
rytą, vykstant į darbą, yra tamsiau, bet vieną valandą vėliau 
sutemsta. Dabar Lietuvoje yra priešingai. Dabar darbas 
biudžetinėse įstaigose prasideda 8 valandą ryto. Pirmosios 
juostos laikas Lietuvoje buvo įvestas šių metų kovo 29-ąją.

Pasaulyje
Parinko ELR
** Per Okeanijos šalių vyskupų konferencijos atidarymo 
ceremoniją šv. Petro bazilikoje popiežius buvo padabintas 
gėlių girliandomis ir stebėjo maorių šokių programą.

Popiežius pašventino 17 kardinolų, 20 arkivyskupų ir 70 
vyskupų, atvykusių į Vatikaną iš Okeanijos valstybių.
** Vakarų Ukrainoje buvo teisiami du žudikai, nužudę 
mažiausiai 52 žmones. Abu vyrai prisipažino, kad naktimis 
užpuldavo nuošalius vienkiemius ir iš medžioklinio šau
tuvo iššaudydavo jų gyventojus.
** Vokietė Steffi Graf tapo per savo karjerą daugiausia 
pinigų uždirbusi tenisininkė. Nuo 1982 m. kortuose 
uždirbo £20366000.

Ankstesnis rekordas priklausė Martinai Navratilovai - 
£20344000.
** Vienas garsiausių Italijos plastinių chirurgų, anksčiau 
paprašęs leidimo atlikti pirmąją pasaulyje varpos persodin
imo operaciją, pranešė, kad jau turintis pacientus.
** Du vokiečių laidojimo įmonės darbuotojai, į gatvę 
išnešę karstą, neberado ten palikto katafalko, kurį jau buvo 
spėjusi nuvilkti stropi policija. Pasirodo, katafalkas buvo 
paliktas neteisėtinoje vietoje.
** Rusija jau išspausdino 5 mlrd. rublių, kad būtų galima 
mokėti darbo užmokestį ir pensijas, o iki metų pabaigos 
bus išspausdinti dar 20 mlrd.

Pinigų masė Rusijoje sudaro apie 180 mlrd. RUR.
* * Į Stokholmo ligonines kreipėsi daugiau kaip 150 jaun
uolių, daugiausiai vaikų, kurie čiuoždami Švedijos sostinės 
priemiestyje esančiuose ledo rūmuose prisikvėpavo nuod
ingų dujų.
** Olandijos elektronikos kompanija Philips patvirtino 
gandus apie ketinimus per ateinančius kelerius metus 
uždaryti trečdalį savo fabrikų visame pasaulyje. Šiuo metu 
Philips turi 268 gamyklas.
** Įvairūs NATO ir Rusijos bendradarbiavimo klausimai 
bus svarstomi Briuselyje, Rusijos ir NATO bendros nuolat
inės tarybos sesijose.
** Baltarusijoje vyko nacionalinė protesto akcija prieš 
gyventojų nuskurdinimą, kurią surengė respublikos Laisvo
sios profsąjungos. Keliose gamyklose vyko profsąjungų 
piketai.
** Estijos min. pirmininkas pareiškė, kad prasidėjęs nau
jas Estijos derybų su Rusija dėl sienų raundas padės žengti 
dar vieną žingsnį sutarties pasirašymo link.
** JAV, siekdamos sušvelninti dabartinės v krizės 
paaarinius, siūlys Rusijai 3.1 mln. tonų kviečių ir kito 
maisto. Tai kiek mažiau negu tikėjosi JAV farmeriai, 
tačiau šis žingsnis, atsižvelgiant į beveik rekordinį derlių, 
padės išlaikyti kviečių kainas.
** Zimbabvės gyventojai įsitikinę, kad dabar pasaulyje 
plintantis potenciją skatinantis vaistas Viagra nė skatiko 
nevertas, palyginti su Vuka-vuki vaistažole, naudojama 
tradicinėje afrikiečių medicinoje.
** Palyginti su turtingiausių pasaulio valstybių gyvento
jais, lietuvio pajamos yra 32.7 karto mažesmės negu nor
vego, 34 kartus mažesnės negu japono ir 40 kartų mažesnės 
negu vidutinės vieno Šveicarijos gyventojo pajamos.
** JAV nacionalinio alerginių ligų tyrimo instituto dar
buotojas E. Foss teigia, kad vartojant tam tikrą vaistų 
kompleksą, galima visiškai išvalyti kraują nuo AIDS viruso. 
Tai suteikia viltį, jog pagaliau bus rastas būdas, kaip 
išsigelbėti nuo šios baisios ligos.
** Nepaisant iškilmingų pareiškimų, Japonijai ir Rusijai 
greičiausiai nepavyks pasirašyti taikos sutarties, kuri baigtų 
nuo 1945 m. trunkantį teritorinį ginčą dėl keturių Kurilų 
salų.
** Latvijos finansų analitikai teigia, kad bendros Europos 
sąjungos valiutos euro pasirodymas ateinančiais metais ES 
narystės siekiančiai Latvijai bus labai svarbus, nepaisant jos 
nenoro susieti latą su bendrąja ES valiuta.
** Žmogaus teisių gynėjas Vasilijus Goriačevas, Sankt 
Peterburge įkūręs Rusijos intelektinių rezervų grupę, iškvi
etė į dvikovą komunistų deputatą Albertą Makašovą, kuris 
pagarsėjo išpuoliais prieš tautines mažumas. S. Goriačevas 
leidžia A. Makarovui pasirinkti ginklą, dvikovos laiką ir 
vietą. Kautis dvikovoje anksčiau buvo įprasta Rusijoje, 
tačiau po Spalio revoliucijos tai būtų bene pirmas atvejis.
** Irakas pareiškė, kad dėl sankcijų per praėjusius 8 me
tus šalyje mirė 1.5 milijono žmonių, daugiausia vaikų, nes 
trūksta maisto ir vaistų.
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Lietuvos paštui 80 metų
Henrikas Vaineikis
Gyvendami šiandieniniame pasaulyje, mes visi gerai 
suprantame kaip svarbu modemiškoje valstybėje turėti 
gerą ir patikimą ryšių ir įvairių komunikacijos vienetų 
sistemą. Šiandien mes turime faksus, elektroninį paštą, 
internetą, bet ir prieš 80 metų lietuviai žinojo, kad yra 
būtina įkurti ar atstatyti gerą ryšių tinklą.

Pirmąjį įsakymą mūsų paštą sutvarkyti laikinoji Lie
tuvos Vyriausybė davė 1918 m. lapkričio 18 d. Tais 
laikais Lietuva dar tebuvo vokiečių okupuota, ir okupa
cinė valdžia į Lietuvos įstaigų organizavimą žiūrėjo 
labai nepalankiai. Darė įvairias kliūtis ir net nenorėjo 
pašto valdybai užleisti buto, nors Vilniaus pašto namu
ose laisvų butų buvo užtenkamai (J. Dulčinskas, Paštas 
ir Filatelija Lietuvoje, Nr.36). Tuo pačiu laiku derybos 
buvo vedamos dėl pašto įstaigų ir sandėlių su visokia 
medžiaga perdavimo ir, galų gale, visa ta medžiaga buvo 
iš vokiečių įsigyta už 150000 auksinų. 1918 m. pabaigoje 
I pasaulinis karas jau buvo vokiečių pralaimėtas, jų 
armija pradėjo irti ir todėl, staiga, jie patys iš lietuvių 
pareikalavo tuojau perimti pašto valdybą. Tai įvyko 
1918m. gruodžio 24 d. Mūsų tautiečiai tam buvo 
pasiruošę. Jie per dvi dienas išpildė vokiečių reikalav
imą, o gruodžio 27 d. net išleido pirmuosius Lietuvos 
pašto ženklus - vienus po 10 skatikų ir antrus po 15 
skatikų. Jie buvo labai prastai atspausdinti Martyno 
Kutkaus spaustuvėje Vilniuje, ant rusvo popieriaus, ne
turėjo klijų, bet buvo mūsų pirmieji ženklai. Vokiečiai, 
žinodami kad turės iš Vilniaus pasitraukti, 1919 m. 
sausio 1 d. lietuviams perdavė ir Vilniaus centrinę 
telefono-telegrafo stotį.

Sausio 4 d., deja, lenkai užėmė Vilnių, o sausio 6 d. 
Vilnius atsirado bolševikų rankose. Lietuvos valdžia 
kėlėsi į Kauną, bet lietuviai buvo palikti tęsti pašto 
darbą, nors bolševikai ir pradėjo viską savo tvarka per
organizuoti. Vėliau lietuviai pašto valdininkai taip pat

1919 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos paštas pradėjo pri
iminėti net pašto perlaidas, ir visų įstaigų veikimas 
pradėjo gerėti. 1920 metų pradžioje, išvijus bermon
tininkus, pašto darbas dar pagerėjo ir taip tęsėsi iki 
1920 metų rugsėjo mėn., kada Lietuvos kariuomenė 
užėmė Vilnių ir paštas vėl kėlėsi į Lietuvos sostinę. Iš 
ten tačiau spalio 8 d. teko paskubomis evakuotis, nes 
lenkų generolas Želigovskis smurtu okupavo Vilnių 
1920 m. spalio 9 d.

Per sekančius 20 nepriklausomybės metų Lietuvos 
paštas tvirtėjo, modemizavosi, telefonų tinklas platėjo. 
II pasauliniui karui prasidėjus, 1939 m. rugsėjo 1 d. 
Lietuva paskelbė savo neutralumą. Paskutinius specia
lius pašto ženklus Lietuva išleido 1940 m. gegužės 6 d. 
Tai buvo, taip vadinama, Vilniaus laida. Paskutiniai 
standartiniai pašto ženklai, Taikos laida, buvo išleisti 
1940 m. kovo 15 d., o rusams okupavus Lietuvą, šie 
ženklai buvo perspausdinti su data ir inicialais LTSR 
1940 VII 21.

Pirmas sovietų okupacijos laikas buvo neilgas. 1941m. 
birželio 22 d. vokiečiai per Lietuvą įsiveržė į Rusiją. 
Lietuviai vėl nesnaudė. Spindulio spaustuvė Kaune, 
kuri, tarp kitko, atspausdino daugumą nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklų, skubiai perspausdino sovietų 
pašto ženklus su žodžiais Nepriklausoma Lietuva 1941- 
VI-23 ir Vilnius. Neatsiliko, žinoma, ir provincija. Al
sėdžiai, Panevėžys, Raseiniai, Rokiškis, Telšiai, Uk
mergė, Zarasai ir per savo paštus išleido perspausdintus 
rusų pašto ženklus su užrašais kaip, pavyzdžiui, Laisvi 
Alsėdžiai 24-VT-41 arba Laisva Lietuva (27-VI-41) 
Panevėžys ir panašiai.

Vokiečių okupacijos laiku, 1941-44 metais, Lietuvoje 
tegaliojo jų leidžiami pašto ženklai Rytų kraštams, ir 
lietuviai savo paštuose pardavinėjo vokiškus pašto žen
klus perspausdintus su užrašu Ostland- Rytų žemė.

Sovietų armijai vėl užėmus Lietuvą buvo įvesta sovie
tų pašto tvarka. Laiškai buvo siunčiami vienodo stan
dartinio didumo vokuose ant kurių priekio turėjo būti

sugrįžo į Kauną. 1919 
gegužės mėn., kai Lie
tuva jau buvo atvaduota 
nuo bolševikų, lietuvių 
pašto įstaigos pradėjo 
atsidaryti viena po kitos 
- Panevėžys, Ukmergė, 
ir taip toliau. Iki liepos 
mėnesio pabaigos vokie
čiai dar tebešeiminin
kavo Lietuvoje ir tik 
jiems pasitraukus į Lie
tuvių rankas perėjo 
telefono-telegrafo tink
las. Jį reikėjo atremon
tuoti, nes vokiečiai ne 
tiktai jo neprižiūrėjo, 
bet išeidami dar stengėsi 
jį suardyti ir ypač nuim- 
inėjo bronzines vielas.
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užrašyti ne tiktai gavėjo, bet ir siuntėjo adresai. Tai, 
žinoma, buvo daroma, kad valstybė galėtų lengviau savo 
gyventojų susirašinėjimą kontroliuoti. Lietuvoje, kaip ir 
visoje Sovietų sąjungoje, gyventojai žinojo, kad KGB 
visus ryšius atidžiai sekė, net ir anekdotas po visą 
tuometinę rusų imperiją cirkuliavo, kad, girdi, neklausk 
KGB telefono numerio, jie visą laiką tave klauso.

Kai Lietuva paskelbė dabartinę savo nepriklau
somybę, tai jos paštas turėjo pirmiausiai atsikratyti nuo 
KGB voratinklio. Pasirodo, kad KGB buvo įsteigę spe
cialius pašto kontrolės punktus. Šis ‘šašas’ egzistavo per 
visą sovietų okupacijos laikotarpį, buvo kruopščiai 
slepiamas ir dėl to visas korespondencijos pervežimo 
tinklas Lietuvoje buvo pririštas prie keturių kontrolinių 
punktų. Tokie punktai mūsų šalyje, kaip ir visoje SSSR, 
buvo įrengti pageležinkelėse pašto pervežimo įstaigose
- Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose (Kostas Bir
ulis, Pastas ir Filatelija Lietuvoje, Nr. 35). Per tuos 
punktus ėjo visi vidaus ir tarptautiniai laiškai. 
Pavyzdžiui, laiškas iš Rokiškio į Kupiškį (atstumas keli 
kilometrai) negalėjo būti atiduotas pakelyje, bet turėjo 
būti vežamas patikrinimui į kontrolės punktą Šiauliuose
- atstumas: kelios dešimtys kilometrų. Tokius punktus 
paslėpti KGB stengėsi įvairiais būdais. Kostas Birulis 
1990 m. Lietuvos ryšių ministras, savo atsiminimuose 
sako, kad, pvz., Vilniuje, pašto pervežimo įstaigos rū
muose, iš Geležinkelio gatvės pusės, vienu metu kabėjo 
iškaba Techninės radijo kontrolės punktas, o ant stogo 
buvo pastatyta didžiulė radijo antena, kuri, žinoma, 
nebuvo niekur prijungta.

Atstatant dabartinę Lietuvos nepriklausomybę, mūsų 
paštui reikėjo atsikratyti nuo visokių KGB kontrolių ir 
reikėjo įstoti į Pasaulinę pašto sąjungą (Universal 
Postal Union). Būti šios sąjungos nariu reikėjo: 1. Kad 
bent 75% šios sąjungos narių tam pritartų; 2. Kad SSSR 
atsisakytų nuo savo 1940 metų reikalavimo panaikinti 
Lietuvos narystę; 3. Kad Lietuva taptų JTO (United 
Nations) nare. 1991 metais Lietuva buvo priimta į JTO, 
tai tų kitų reikalavimų išpildyti nebereikėjo.

Pirmieji atkurtos nepriklausomybės pašto ženklai 
buvo išleisti 1990 m. sausio 7 d., bet, siunčiant laišką į 
užsienį, ant voko reikėjo užklijuoti atitinkamus sovietų 
pašto ženklus, kadangi Lietuva dar nebuvo nei UPU nei 
JTO narė.

Dabar, po 80 metų, Lietuvos paštas atsikratęs visokių 
KBG kontrolių, progresuoja visą laiką. Kad dar 
nebaigta atsikratyti sovietinės įtakos, parodo 
pavyzdžiai: 1993 metais Europos pašto ženklas Lietu
voje buvo išleistas gruodžio 24 d., o šiais metais (!), tai 
yra 1998 m. gruodžio 24 d. bus išleistas pašto ženklas 
Adomo Mickevičiaus 200-osios gimimo dienos pam
inėjimui. Pašto ženklai išleidžiami Kūčių dieną! Greiči
ausiai visame pasaulyje, išskyrus galbūt kokį Azijos 
kraštą, jokia kita pašto valdyba taip nedaro.

Kaip ten bebūtų, šią žiemą sueina 80 metų sukaktuvės 
nuo nepriklausomos Lietuvos pašto atidarymo. Didži- 
uokimės tuo.

Ar patikėsime jiems pareigas valdyboje?
K Tamošiūnas, LNB pirmininkas
Pakvietę V. Gedmintą į DBLS Centro „valdybą, 
tikėjomės, kad jis konstruktyviai įsijungs į bendrą 
darbą, o negyvens skrajojančiais gandais ir neskleis 
klaidinančią informaciją. Deja, kaip du pirmutiniai 
posėdžiai su juo parodė, daugumos Valdybos lūkesčiai 
nepasitvirtino. Tai atspindi V. Gedminto rašytuose 
laiškuose ‘Visiem DBLS pirmininkam, 2.12.1998, Sodo 
skyriaus vardu; DBLS sekretoriui savo vardu; ir EL 
redaktoriui, Baltech International vardu.

V. Gedmintas jau pirmame DBLS CV posėdyje, dar 
nespėjęs sušilti, pareiškė, kad jau turįs 400 DBLS narių 
ir ‘šį lizdą’ išardys. Bet ir jis šiame lizde atsirado tik 
mūsų geros valios dėka.

VG dar pareiškė, kad CV nesugyvenama, pareigos 
neatliekamos, Lietuvių Sodybos ir Lietuvių namų pro
jektai nepadaryti, nėra įkainavimų sąmato, CV neturi 
mandato, reikia būtinai šaukti suvažiavimą ir pakeisti 

; CV tais, kurie atstovautų Sąjungą. Tokiu VG poelgiu 
CV narių dauguma buvo nustebinta. Dėl jo teigimo, 
kad ‘CV vyrauja gili nesantaika, kuri neleidžia klausimo 
teigiamai išryškinti’, tenka paklausti, ar ne VG tą nesan
taikos sėklą pasėjo ne tik bendruomenėje, bet taip pat 
atnešė ją ir į CV? Aš bandžiau VG nuosekliai apibūd
inti apie Sodybos ir Namų projektus, bet gaila - mano 
žodžiai nepasiekė jo smegenų.

Laiške ‘Visiem DBLS pirmininkam’ VG rašo, kad 
prašęs CV pasiduoti demokratijos principams ir suvaži
avime kuo greičiau įteisinti naują CV. Ką tik praėjo 6 
mėnesiai nuo pereito Visuotinio suvažiavimo. Jame 
buvo išrinktas naujas CV narys D. Furmonavičius, per
rinktas K. Tamošiūnas, o kiti 3 direktoriai patvirtinti - 
nepašalinti, kaip ‘komandosai’ savo pateiktoje rezoliu
cijoje reikalavo. Visi 6 direktoriai suvažiavimuose buvo 
demokratiškai išrinkti, o jų mandatai įteisinti CV. Tik 
pats VG nebuvo suvažiavimo išrinktas, o dabar jau 
bando pažeisti išrinktųjų kadencijas.

VG laiškuose atspindi jo mąstymo samprata: domin
uoja savęs pervertinimas, nesiskaitymas su daugumos 
padarytais sprendimais, neįvertinimas kitų žmonių pas
tangų, darbo, mokslo ir gyvenimiškos patirties.

Nenuostabu, kad subyrėjo VG planas pertvarkyti sen
uosius Lietuvių namus ir Sodybą. Jis nepaliko jokio 
apčiuopiamo rezultato, tik buvo iššvaistytos bereikalin
gos išlaidos visokiems save pasivadinusiems ‘biznio kon
sultantams’ ar kitokiais patraukliais vardais - bėt maži
ausiai susipažinusiems su mūsų veiklos tikslais.

Tie patys žmonės, būdami 1992-1995 m. Valdyboje, 
nekreipė dėmesio į siunčiamus Kensington savivaldybės 
įspėjimus ir privedė prie 1-2 Ladbroke Gardens 
netekimo. Tie patys žmonės pertvarkė Sodybos 
pensininkų namelį už £18000 ir išnuomavo, bet 
nepraėjus 6 mėn. nuomininkas turėjo išsikraustyti dėl 
nepernešamos drėgmės. Vėl didelės išlaidos, kad 
namelį padaryti tinkamu gyventi.

Lieka klausimas: ar mūsų visuomenė gali patikėti 
pareigas CV tokiems, save peršantiems 
‘profesionalams’ ?
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Visuomenininko - literato sukaktis
Kazys Baronas
Visuomenininko ir literato Vinco Natkevičiaus gimtadienis 
buvo atžymėtas lapkričio mėn. 6 d. Vasario 16-sios gimnaz
ijoje (sukaktuvininkas gimė 1918 m. lapkričio 6 d. Ožka
balių kaime Vilkaviškio apskr).

Susirinkus gimnazijos valgykloje kviestiems svečiams, 
bičiuliams bei mokytojams su mokiniais, 80 mėty sulaukusį 
jubiliatą pirmiausiai pasveikino direkt. A. Smitas (jis 
vadovavo visam pagerbimui), primindamas V. Natkeviči-
aus nuopelnus gimnazijai ne tik 
mokytojo ir direktoriaus pareigose, 
bet taip pat lietuviško atžalyno auk
lėjime tautinėje ir krikščioniškoje 
dvasioje. Gimnazijos direkt. A. Šmi
tas (jis yra jos auklėtinis) visai 
teisingai pareiškė, kad ‘tai Jūsų na
mai, kuriuose daugiau kaip 13-ką 
metų nešėte sunkią naštą’. Prie 
Dievo dovanom apkrautų stalų di
rekt. linkėjo jubiliatui dar ilgų, 
darbingų metų. Gražų Lietuvos 
prez. V. Adamkaus sveikinimą taip 
pat perskaitė A. Šmitas.

Buvęs gimnazijos kapelionas, 
mokytojas ir inspektorius kun. J. 
Dėdinas susirinkusius perkėlė į ju
biliato vaikystės ir jaunystės dienas. 
Pasirodo, kad sukaktuvininkas gimė 
gausioje ūkininko šeimoje, aug
damas tarp septynių sesių ir trijų 
brolių. Tėvai pajutę sūnų besido
mintį ne ūkiu, o knygomis, pradėjo 
leisti į mokslus Vilkaviškyje dr. Jono 
Basanavičiaus vardo gimnazijoje. 
Gimnazistai paprastai daug svajoja 
apie meilę, merginas. Vincas gi 
įsimylėjo knygas, iš pat pirmų klasių 
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pamilo literatūrą. Gimnazijoje ne tik skaitė, bet ir pats 
rašė. Jo klasės rašiniuose literatūrinius gabumus pastebėjo 
lietuvių kalbos mokytojai. Nujausdami būsimą literatą, 
mokytojai glitino jo stilių, dailino kaimietišką atsineštą 
prozą į stilingą gražbylą. Pasisekė mokytojams. (...) Baigusį 
universitetą, kupiną Mykolaičio literatūrinės gražbylos ir 
Šalkausko pedagoginių idėjų, švietimo ministerija 
pakviečia Vincą dėstyti lietuvių kalbą ir literatūrą Kauno 
Aušros mergaičių gimnazijoje, Alytuje ir vėl Kaune, kad jų 
jaunime konkretizuotų savo studijų dvasinį kraitį. (...) Dar 
karo metu Vincas su kitais 160 lietuvių studentų ir klierikų
studijavo Bavarijoje Eichstaett Theologische- 
Philosophische Hochschule (Dvasinė kunigų seminarija). 
Po karo VN įstojo į Tuebingen universitetą, čia parašy
damas mokslinį darbą ‘Sympathie und Liebe in der 
Philosophic Max Scheiers’ (Simpatija ir meilė Makso 
Schelerio filosofijoje) gaudamas Magister artium diplomą. 
(...) Vincas vėl mokytojas ir direktorius. Mokyti jaunimą ir 
jį lietuviškai krikščioniškąja pasaulėžiūra brendinti Vincą 
traukė pašaukimas. Konkreti tam proga pasitaikė Vasario 
16-sios gimnazijoje. Jai reikėjo literatūros ir filosofijos 
specialisto. Gimnazijoje tarp veržlaus jaunimo pasijuto 
Vincas savo elemente, savo trečioje tėviškėje. Daugelį 
metų maitino vyresniųjų klasių moksleivius lietuvių litera
tūros mokslais ir praktika. (...) Vincas, apsikrovęs mokyk
los administracine našta (mokytojas, direktorius), kviečia

mas į Frankfurt-Main universitetą dėstyti filologijos fakul
tete vokiečių studentams lietuvių kalbą bei lietuvių lite
ratūrą (1972-1994 m.). Vincas pajėgus ir kūrybingas litera
tūros mokslininkas, pakviestas Vilniaus universiteto, 
ruošėsi Gedimino mieste dėstyti filosofijos fakultete kursą 
apie A. Maceinos filosofiją. Apgailėtina - netesėjo. Nuo 
darbo, veiklos ir kūrybos susivartoję jautrios kūno ląstelės 
pavargo. Kūnas atsisakė vykdyti tai, ko dvasia vis dar 
pajėgia ir nori! Savo sveikinimą kun. J. Dėdinas užbaigė B. 
Brazdžionio eilėraščiu. Jubiliatą dar sveikino Eichstaett 
laikų bičiulis prel. A. Bunga ir Tuebingen universiteto 
kolega dr. J. Norkaitis (jo tėvas buvo užs. reik, ministerijos

ekonominio departamento direkto- 
® rius, dalyvavęs 1939 m. spalio mėn. 
■gs 3-9 d.d. derybose tarp Lietuvos ir 
Ž Sovietų sąjungos. Įdomūs būtų sū-

- - x
Raštu sveikino Lietuvos Atei-

Malinauskas, kadangi Vincas 
Natkevičius nuo pat gimnazijos 
laikų aktyviai dalyvavo ateitininkų 
organizacijoje, išrenkant jį 1938 m. 
gen. sekretorium, o 1945 m. atei
tininkų pirm., bei 1949 m. atei
tininkų federacijos gen. sekreto-

Vokietijos ateitininkų vardu 
sveikino pirm. M. Dambriūnaitė- 
Šmitienė.
Nesvetimas jubiliatui buvo taip pat 

spaudos darbas, praturtinant 
laikraščių ir žurnalų puslapius 
filosofinėmis ir literatūrinėmis 
temomis. ‘Žmogus Jono Aisčio 

’'‘Jį kūryboje’, ‘Idealinės vertybės 
Donelaičio asmenybės Metuose’, 
‘Vinco Ramono beletristika’, 
^Vytauto Mačernio poezija’, Makso
Selerio meilės filosofija’, H. G.

Gademerio ir A Maceinos kalbos filosofija’ ir kt.
Tačiau jo mėgiamo darbo viršūne reikėtų laikyti 1992 m. 

parašytą studiją (ji skirta gyvenimo draugei Irenai) ‘Jonas 
Grinius - Žydrojo romantizmo besiilgint’. Įvade V. N. rašo: 
‘Šis darbas galėtų būti pavadintas monografija. Tik lietu
viškosios literatūrinės monografijos dažnai rašomos taip, 
kad jose aprašomasis autorius esti iškeliamas į padanges, 
nedrįstant apie jį pasakyti kritiškesni© žodžio. Si mono
grafija tokia nėra. Ji gal kiek daugiau iškelia dr. J. Griniaus 
asmenį, bet apie jo kūrybinius darbus joje ne kartą 
pareiškiama kritinių minčių, nes autorius daugeliu atveju
yra kitokios nuomonės nei Grinius. Tas kitokias nuomones 
stengiamasi pagrįsti, ir tuo paliesti kai kurias estetines 
problemas

Bet ir kitokių problemų sraute Grinius man lieka įžymiu 
lietuvių literatūros kritiku ir reikšmingu literatūros mokslo 
specialistu’. (Rinko ir spausdino Saleziečių spaustuvė Ro
moje. Tiražas 1000 egz. Kaina nepažymėta).

Sukaktuvininką pagerbė Vasario 16-sios mokiniai, su
dainuodami keletą dainų, taip pat deklamacijos - 12 kl. 
mokinio Gedimino Tiuchtos, tos pačios klasės Vaido 
Bruder bei 10 kl. Gretos Stančaitytės, tuo paįvairindami 
programą.

‘Už tokį gražų sukaktuvininko pagerbimą visiems lietu
viškas ačiū’, - pasakė žmona Irena. Aišku, buvo sugiedota 
Ilgiausių metų!
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Kronika
Bradfordas
Vytui Gurevičiui 80 metų
Lapkričio 1 d., sekmadienį po lietuviškų pamaldų, Vytis 
klubo menėje V. Gurevičius surengė savo 80 metų 
sukaktuvių pobūvį. Dalyvavo 24 kviesti asmenys, jų 
tarpe kan. V. Kamaitis, artimi draugai ir keletas anglų.

Įėjus į menę, puikavosi akį veriančiais valgiais ir 
mėgstamais gėrimais skoningai parengtas vaišių stalas. 
Vaišėms maistą paruošė R. Vaicekauskaitė su 
padėjėjomis. Kai kanauninkas sukalbėjo priešvalginę 
maldą - prasidėjo puota. Po tosto lietuviškai ir angliškai 
sugiedota Ilgiausių metų. Jubiliatas susilaukė daug 
sukaktuvinių kortelių, dovanų ir didelį glėbį sveikinimų 
iš visų čia esančių. Vaišėms įsisiūbavus buvo atneštas 
tortas su didele ‘80’ skaitline ir tiek pat žvakučių. 
Svečiai pradėjo ploti ir reikalauti iš Vytauto gero vėjo. 
Neapsivilta. Jubiliatas pasirodė dar esąs stiprių plaučių 
ir nupūtė degančias žvakutes kaip nieką. Jis padėkojo 
visiems už atsilankymą, dovanas ir sveikinimus bei 
linkėjimus. Jautėsi paveiktas visų svečių 
mielaširdiškumu. Puotai tęsiantis įkaito veidai, 
sustiprėjo kalbos ir juokas, pasigirdo dainos. Taip išsi
laikė iki vaišių pabaigos.

Vytautas Gurevičius yra vienas iš tų žmonių, kurie 
mėgsta gyventi prasmingai. Paskutinių 20-ies metų 
laikotarpyje, be pertraukos buvo Vytis klubo valdybos 
narys ir daug kartų valdybos pirmininku. Šiuo metu eina 
iždininko pareigas. Gyvena klubo kaimynystėje, todėl 
dažnai skubūs klubo reikalai krenta ant jo pečių, o jis 
nuolatos, patyrusiomis akimis, prižiūri jį. Be to, yra 
DBLS Bradford© skyriaus valdybos narys ir DB lietuvių 
skautų ilgametis dosnus rėmėjas.

Jubiliatas yra atsidavęs išlaikyti vienintelį lietuvišką 
židinį Bradforde - Vytis klubą. Jis tam skiria visas savo 
jėgas su tvirtu įsitikinimu, kad jokie vėjai nepadeda 
laivui, kuris neturi savo uosto.

Dar kartą nuoširdžiai linkime saulėtų metų ir geros 
sveikatos.

K. Kaktavičius 
Mirė Teresė Grobiienė
Lapkričio 2 d. savo bute staiga mirė 79 m. amžiaus 
Teresė Grobiienė. Gedulingas šv. mišias St. Patrick’s
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bažnyčioje ir laidotuvių apeigas atliko kan. V. Kamaitis. 
Palaidota lapkričio 12 d. Ixeds Lawnswood kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo nemaža grupė lietuvių ir anglų. 
Polaidotuviniai užkandžiai buvo surengti Vytis klube, 
kuriuos paruošė Irena Gerdžiūnienė su padėjėjomis, 
laidotuvėmis, testamento reikalais ir palikimu rūpinosi 
velionės mirusio brolio šeima ir Roma Vaicekauskaitė.

Teresė buvo kilusi iš Alvito miestelio, kuris įsikūręs 
labai gražioje vietovėje: prie Alvito ežero ir Širvintos 
upės, Vilkaviškio rajone. Artėjant antrai sovietų oku
pacijai, kaip ir daugelis kitų tautiečių, pasitraukė į 
Vakarus. Teko pergyventi gyvybei gresiančių pavojų 
sąjungininkams bombarduojant Vokietiją. Karui pasi
baigus prisiglaudė lietuvių DP stovykloje. Prasidėjus 
emigracijai, ji pasirinko Angliją ir apsigyveno Brad
forde. Įsidarbino tekstilės pramonėje. Čia ir susipažino 
su savo būsimu vyru - Juozu Grebliu. Sukūrė vedybinį 
gyvenimą, tačiau mažylių sulaukti nebuvo lemta.

Teresė ir Juozas buvo pareigingi lietuvių ben
druomenėje. Įsteigus Vytis klubą, jie pirmieji nariai bei 
talkininkai. Būdama išradinga kulinarijoje, ypač lietu
viškų valgių srityje, jokie minėjimai, pobūviai ar vaišės, 
atvykstant garbingiems svečiams, neapseidavo be 
Teresės pagamintų patiekalų.

1987 metais mylimam vyrui mirus, lietuvių ben
druomenė liko ir toliau nepakeičiama jos gyvenimo 
dalis. Vyro netekimas ir auganti metų našta apsunkino 
gyvenimą, tačiau nepalaužė jos įprastą pareigą atvykti į 
minėjimus, susirinkimus bei pobūvius. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, nepamiršo savo artimųjų (mirusių 
sesučių vaikų) tėvynėje - aplankė kelis kartus. Prenu
meravo Europos lietuvį ir Lietuvos rytą laikraščius.

Mėnesį prieš mirtį, po lietuviškų pamaldų, Teresė 
draugų buvo pavėžėta iki klubo. Išlipdama iš automo
bilio paslydo ant grindinio gulinčių šlapių lapų. Neteku
sios pusiausvyros Teresės griūvį sulaikė jos meniškai 
išdrožinėta lazda. Lazda nukentėjo - nulūžo rankena. 
‘Dieve mano, kas dabar bus! Aš ją parsivežiau iš bran
gios Lietuvėlės’, - suaimanavo Teresė. Sielotis jai 
nereikėjo. Tautiečio buvo sutaisyta ir po dviejų dienų 
pristatyta į namus. Pamačiusi sutaisytą lazdą, ji labai 
nudžiugo, ir negalėjo surasti, kurioje vietoje buvo 
nulūžusi.

Bradfordo bendruomenė neteko taurios lietuvės. 
Gyvendama tarp svetimtaučių, puikiai išlaikė savo 
gimtą kalbą suvalkiečių tarme. Tai pavyzdys mums 
visiems.

Bradfordo ir apylinkės lietuviai netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučia Teresės Groblienės giminei Lietu
voje ir Anglijoje ir kartu liūdi.

Amžiną atilsį!
K. Kaktavičius

Woking
a.a. Jonas Bardzil
Pranešu, kad po trumpos ligos, lapkričio 20 d. mirė 
mano tėvas Jonas Bardzil. Paskutinius 50 metų Jonas 
gyveno Woking, Surrey. Jis buvo DBLS narys, EL 
prenumeratorius, dažnai lankydavosi Lietuvių sody
boje.

Kartu liūdi jo žmona Eileen, keturi vaikai ir vaikaičiai.
Simon L. Bardzil
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Lapkričio mėn. Londone vykstančioje turizmo parodoje 
dalyvavo ir Lietuvos Turizmo departamento direktoriai bei 
turizmo paslaugų įmonės. Jie buvo apsistoję Lietuvių na
muose. Nuotraukoje Lietuvių namų direktorius E. Šova, 
Baltijos Kelių turizmo įmonės direktorė J. Ušinskienė, 
operatorius S. Luščevičius ir Lietuvos Turizmo departa
mento direktoriaus pavaduotojas J. Raguckas.

Padėka Britų-lietuvių vaikų fondui
Gerbiamieji tautiečiai,
Nuoširdžiai dėkojame jums už stomatologinį kabinetą.

Daugiau kaip trečdalis į sanatoriją atvykusių vaikų 
diagnozuojamas dantų ėduonis (caries). Sanatorinio gy
dymo komplekse labai svarbu išgydyti dantis. Su nauja, 
šiuolaikine stomatologine įranga vaikų dantų gydymas 
žymiai pagerės. Dar kartą dėkojame už brangią ir labai 
reikalingą mums dovaną. - - ■

Pagarbiai,
Artūras Audickas, Vyriausias gydytojas 

Valkininkų vaikų sanatorija 'Pušelė'
£3500kainavusiu aparatu gydytoja B. Siaurusevičienė gydo sana
torijos vaikus

Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės prašymas
Vilniaus universitetinė Raudonojo Kryžiaus ligoninė 
yra viena didžiausių Vilniaus mieste. Jos Akušerijos 
skyriuje per metus gimsta apie 1500 kūdikių. Kai 
kuriems jų reikalinga aktyvi gydytojų ir medicinos 
seselių priežiūra. Tokie naujagimiai slaugomi nauja
gimių reanimacinėse lovytėse. Šių lovyčių ligoninėje 
neturime ir negalime įsigyti iš ligoninės biudžeto.

Mes žinome apie jūsų fondo kilnius darbus Lietuvoje, 
padedant įvairioms gydymo įstaigoms įsigyti medicininę 
aparatūrą. Mūsų poreikius patenkintų dvi naujagimių 
reanimacinės lovytės, kurių kaina apie £10000. Jeigu 

būtų galimybė padėti mums įsigyti tokias lovytes, 
būume labai dėkingi mes, gydytojai, ir kūdikių tėveliai.

Te padeda jums Dievas jūsų kilniame darbe, 
dr. Gediminas Degutis, direktorius

Vaikų fondas šiuo metu perka vieną lovytę, nors labai 
reikia dviejų.

Norime pakviesti visus prisidėti ir padėti nupirkti 
antrą lovytę kūdikių slaugai.

Aukas siųsti: British-Lithuanian Children’s Fund, 21 
The Oval, Hackney Rd., London E2 9DT. Tel: 
01815794657. Fondo sekretorė

Wolverhamptonas
a.a. Bronius Kriščiūnas
Lapkričio 20 d. vėžio pakirstas mirė 79 metų a.a. Bro
nius Kriščiūnas. Bronius gimė Betygalos parapijoje, Ra
seinių apskrityje. Po karo audrų 1948 m. atvyko į An
gliją. Buvo agronomas, tad įsidarbino žemės ūkyje. 1950 
m. atsikėlė į Wolverhamptoną. Čia, gumos fabrike, 
išdirbo 29 m. Dėl silpnos sveikatos išėjo į pensiją. Jo 
sveikatos stovis neleido jam jungtis į lietuvių ben
druomenės veiklą, bet daug skaitė ir rėmė lietuvišką 
spaudą. Buvo dosnus lietuviškiems reikalams, 
orgnizacijoms. Priklausė DBLS nuo pat jos įsikūrimo.

Gruodžio 1 d., po šv. mišių bei kitų religinių apeigų, 
kurias atnašavo kun. G. Winnett, susirinkęs būrelis 
palydėjo velionį į Bushbury krematoriumą. Jo pelenai 
bus palaidoti Lietuvoje.

Lietuvoje dar gyvi Broniaus dvi seserys ir brolis.
Laidojimu rūpinosi A. ir G. Jvanauskai, pas kuriuos jis 

išgyvena#!'ttietus:.....
Tegul būna Broniui lengva Lietuvos žemelė!

AL
Mums Rašo
Plaukia mintys dėl EL
Gerbiamieji,
... Tap pat noriu išreikšti asmeniškas mintis dėl EL. 
Dabar leidžiamas Londone padidėjo puslapiais, bet ir 
turinys keičiasi. Sa vaitės komentaras retai būna įdomus. 
Lietuva pasaulyje aprašoma, kas ir kur važiavo. Čia yra 
valstybiniai ir politiniai reikalai. Parinkta iš Lietuvos 
spaudos - ELR yra įdomus paskaityti, ir per jį sužinome 
apie tikrą gyvenimą Lietuvoje. Antra, puslapius labai 
sunku skaityti - ar negalėtumėt truputį pajuodinti.

Jonas Babilius, Kent

Mažoji Lietuva turi priklausyti Lietuvai.
Gerbiamieji,
Šiais laikais, kai lietuviai atostogautojai užplūsta Balti
jos pajūrį, Klaipėdos kraštą ir Žemaitiją, dažnas lieja 
sielvartą dėl viduramžių valdovų Lietuvai prarastos 
Mažosios Lietuvos. Apleidę Rytprūsių lietuvininkus bei 
jų siekius, paliko lietuvininkų problemas spręsti nu
galėtų Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų vyskupijoms.

Būtų labai liūdna, kad dabar keliamas Mažosios Li
etuvos balsas (žiūr. Kodėl tęsiame Mažosios Lietuvos 
genocidą?) vėl atsitrenktų į tautiniai nesusipratusių 
trumparegių luomą ar į religines tvoras.

Mes visi, reformuoti lietuvininkai ir bažnytinių bei 
tautinių švenčių giedoriai, privalome išlaikyti lietuvybę 
ten, kur gyvena mūsų bendruomenės žmonės.

P. Blagnys, ištikimas EL skaitytojas
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j 998 m, gruodžio 10 d. Europos Lietuvis Ar.

Manchesteris
Kariuomenės minėjimas
Lapkričio 21 d. LKVS Ramovės Manchesterio skyrius 
surengė ML klube Kariuomenės šventės minėjimą. Da
lyvavo tik 9 žmonės, jų tarpe DBLS pirm. E. Šova. Kiek 
vėliau atvyko ir DBLS CV narys D. Furmonavičius, o su 
juo I. ir S. Ulevičiai iš Kauno. Dar vėliau atvyko kan. V. 
Kamaitis. Tiek mažai dalyvavo gal dėl to, kad minėjimas 
buvo paskelbtas prieš keturias savaites ir nepakartotas - 
per tą laiką žmonės pamiršo.

Paskaitą skaito V. Bernatavičius

Minėjimą atidarė A. Podvoiskis. Paskaitą turėjo 
skaityti H. Vaineikis, bet jam tą dieną darė akies 
katarakta operaciją. Jo vietoje trumpą paskaitą skaitė 
V. Bernatavičius. Tylos minute pagerbti žuvę už Lietu
vos laisvę bei nepriklausomybę. Tai progai eilėraščius 
paskaitė A. Podvoiskis ir V. Bernatavičius.

Dar žodį tarė DBLS pirm. E. Šova. Jis pasveikino 
ramovėnus ir palinkėjo jiems sėkmės tolimesnėje veik- 
loję..

Minėjimas užbaigtas sugiedant Lietuvos himną.
Po minėjimo visi dalyviai buvo pakviesti prie bendro 

vaišių stalo. Po sočių užkandžių pasikalbėjo įvairiais 
reikalais, neišskiriant Lietuvių namų Londone ir Lietu
vių sodybos Hampshire. A. P-kis

Šventė gimtadienį
Lapkričio 29 d. Albinas Myliūnas ML klube šventė savo 
79 m. gimtadienį. Dalyvavo būrys svečių.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. A. Podvoiskis, 
kuris visų vardu pasveikino A. Myliūną gimtadienio 
proga, iškėlė jo nuopelnus klubui ir įteikė visų pasir
ašytą sveikinimo kortelę. Visi išgėrė už jo sveikatą tostą 
ir palinkėjo jam ilgiausių metų. A. Myliūnas yra klubo 
narys nuo 1950 m. ir savanoriškai daug pasidarbavęs 
klubui, nesigailėdamas ir savo išlaidų.Už pasitamavimą 
klubui yra apdovanotas padėkos diplomu.

Visi sočiai pasivaišino ir pasižmonėjo.
Ilgiausių metų! A. P-kis

Anykštėnai palaidojo Juozą Šiaučiulį
K. Barėnas
Iš Anykščių jis buvo kilęs, tai 1996 m. į juos iiįgrįžo iš 
Kanados Montrealio, o lapkričio 9 d. mirė. ' ;

Iš Vokietijos po karo jis atsikėlė į Britaniją ir Manch- 
esteryje išgyveno iki 1953 m. Ten jis, aišku, tebėra 
atsimenamas. Pagal jo projektą Manchesterio Mostono 
kapinėse pastatytas įspūdingas paminklinis kryžius, kai 
buvo minimas karaliaus Mindaugo Lietuvos krikštas.

Manchesteryje jis reiškėsi kaip pirmaujantis šachma
tininkas, o Montrealyje ilgus metus buvo vienas vadovų 
ten stipriai veikusių šaulių. Kaip Dienovidyje išspausd
intoje Anykščių rajono mero Sauliaus Nefo atsisveikin
imo su velioniu kalboje sakoma, jis Kanadoje gyven
damas talkino Br. Kvikliui, kai tas rengė Mūsų Lietuvos 
tomus, bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, reda
gavo šaulių ir Kanados Lietuvių dienų metraščius, rašė 
laikraščiams. Svetur gyvendamas išleido eilėraščių rink
inį, o to miesto kapinėse pagal jo projektą pastatytas 
paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Iš Kanados siuntė Anykščių ligoninei labdarą, o to 
gimtojo miesto biblioteka gavo per jį daugiau kaip 2500 
svetur išleistų lietuviškų knygų.

1996 m. jis apdovanotas Gedimino 2-ojo laipsnio 
medaliu ir šaulių sąjungos 1-ojo laipsnio ordinu. Įrašy
tas jis į Anykščių rajono savivaldybės garbės knygą.

Gimė Juozas Šiaučiulis 1915 m. Jis yra 1941 m. sukil
imo dalyvis, okupacijos metais dalyvavo pogrindžio 
veikloje. * ~

Maskvoje mirė dirigentas Algis Žiūraitis
K. Barėnas
Spalio 25 d. Maskvoje mirė Bolšoi baleto dirigentas 
Algis Žiūraitis, kuris yra gimęs Lietuvoje, Raseinių mi
este, 1928 m. liepos 27 d.

Vilniaus konservatorijoje 1950 m. jis baigė pianino 
klasę ir sekančiais metais pradėjo diriguoti Vilniaus 
operą. Dar po metų išvažiavo į Maskvą diriguoti radijo 
simfoninio orkestro ir miesto konservatorijoje tobuli
nosi kaip dirigentas. Bolšoi paskirtas 1960 m. ir čia 
ilgainiui ėmė diriguoti baletą ir operą ir važinėti į užsie
nius su simfoniniu orkestru. Kaip The Times dienraš
tyje išspausdintame nekrologe sakoma, labiausiai jis 
visur buvo žinomas kaip baleto dirigentas. Daug tų 
baletų buvo statyta, ir jų stilių įvairumas reikalavo iš 
dirigento meistriškumo, kurio Žiūraičiui netrūko.

1976 m. jam buvo suteiktas Sovietų sąjungos Liaudies 
artisto vardas. Jis mirdamas paliko žmoną dainininkę 
Eleną Obrachovą.

Lietuvių skautų sąjungos
Europos rajono sesės ir broliai 
sveikina visus lietuviško skautavimo 
rėmėjus ir bendradarbius M
su šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais

v.s. V. Gasperienė 
LSS Europos rajono vadė
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įdedamos papildomos pašto išlaidos, Čekj išrašyti: Lithuanian House 
skonis su admmistnidM
h* trumpina savo nuožiūra* Nepanaudoti rankraščiai gražinami tik 
ikeijos ar leidėju nuomonę. Už įdėtą skelbimu Ui vinį nei leidėjai nei

Europos lietuviui aukojo - 
ačiū
£20 - A. Miliūnas, V. Žemaitis; £5 - 
V. Kelmistraitis; £3 - A. Mažeika.

*
Pranešimas Londono lietuvių šv. 
Kazimiero šventovės lankytojams 
Gruodžio 24, Kūčių vakarą, šv. 
mišios bus atnašaujamos 22.00 vai. 
Vidurnaktį šv. mišių nebus. Norin
tieji atlikti išpažintį, prašomi atvykti 
anksčiau.

Gruodžio 25, Kalėdų dieną, šv. mišios 
atnašaujamos 9.00 ir 11.00 vai

Sausio 1, Naujųjų Metų dieną, šv. 
mišios atnašaujamos 11.00 vai.

Be to, sekmadienais po pamaldų ga
lima gauti Kūčioms kalėdaičių ir lietu
viškų kalėdinių sveikinimų kortelių v

Šventovė pasiekiama: požeminiu 
Central Line, Bethnal Green stotis; au
tobusais iš įvairių Londono vietovių 26, 
48, 55, 106, 253, 309 ir D6. Važiuoti iki 
Cambridge Heath su British Rail.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Lietuvių sodybos 
Kalėdinių švenčių 

programa j
Kūčios j

t X&lVH LGUlCl IĮ, Ly/ X.T

19.00 vai.
Tradicinis maistas - £12.25 
Po jų seks Bernelių mišios

Kalėdų dienos pietūs 
Angliški Kalėdų dienos pietūs 

18.00 vai.
Kaina £19.50

Kalėdiniai pobūviai 
grupėms

pietų arba vakarienės metu 
nuo gruodžio 7 d.

Tradiciniai angliški 3 patiekalai, 
kava su kalėdiniais pyragaičiais 

Kaina £11.85 asmeniui

Nakvynė su pusryčiais 
DBLS nariams ir LNB 

akcininkams
♦ Kambarys su patogumais asme- J
J niui £17.50 J
♦ be patogumų £12.50 ♦
♦ ♦
♦ Svarbu užsisakyti iš anksto pas ♦
♦ Lietuvių sodybos vedėjus ♦
♦ Headley Park Club J
$ Picketts Hill, Bordon, Hants t 
t GU35 8TE t
♦ Tel. 01420 472810 ♦

Pamaldos
Bradforde
Sausio 3 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį -14.00 vai.
Eccles
Gruodžio 13 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor
don, Hampshire GU35 8TE 
Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Rd). 
Telefonas: 0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. 
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai. Šiokiadieniais šv. Mišios 
8.00 vai. ryte.
Artimiausia nožeminė stotis: Beth- JL
nal Green, Central Line.
Manchesteryje
Gruodžio 27 d., 12.30 vai.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892. Pamaldos šiokia
dieniais 8.00 vai. ryte. Sekmadie
niais -11.15 vai.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines

from Heathrow £250.00
(price reduction for pensioners, 6 months
valid ticket with free return date change

Austrian Airlines £255.00
SAS

from Manchester/Newcastle £315.00
from Glasgow£315.00
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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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