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Naujas premjeras dar nepatvirtintas
Balandžio 30 d. atsistatydinus iš premjero pareigų Ge
diminui Vagnoriui, pakol kas pretendentas į premjerus 
Rolandas Paksas dar vis nepatvirtintas j naująjį postą. 
Kokios partijos kandidatas R.Paksas?

Pasak, V.Landsbergio - tai Prezidento, o ne kon
servatorių pasirinkimas. Visa opozicija pritaria R.Pakso 
parinkimu, tik LDDP priešinasi, o konservatoriai vengia 
galvoti, kad konservatorius vėl bus premjeras. Konser
vatoriai stengiasi atsitolinti nuo valdžios vairo. Pilnai 
nėra aišku, bet atrodo, jog G.Vagnorius jau anksčiau 
numatė, kad konservatorių pravestų reformų laukia 
liūdna pabaiga ir pasitraukė laiku, kad išvengtų gėdos 
dėl šaliai . gresiančios 
ekonominės krizės, neva pre
tenduodamas smulkiais nesu
tikimais su Prezidentu.

Kokiai partijai priklauso 
R.Paksas? Jis gi taip pat yra 
konservatorius. Tačiau konser
vatoriai sušvelnino savo padėtį 
dėl premjero paskirimo ir jie 
jam jau leidžia užimti premjero 
postą, tačiau jo nedeleguoja. 
Šio dviprasmiško tautinio politi
kavimo neišvengė ir preten
dentas į premjerus. Pradžioje jis 
kategoriškai atsisako, paskui 
sutinka, tačiau su sąlygomis.

Prezidentas, pristaty
damas R.Pakso kandidatūrą 
Seimui kalbėjo, kad “Lietuvos 
gyvenimą gali pozityviai pakeisti

Sekminės Sodyboje
Tradicinis Sekminių sąskrydis įvyks 
sekmadienį, gegužės mėn. 30 d.

Prasidės šv.Mišiomis prie Rūpintojėlio 
(orui leidžiant) ir tęsis visą dieną kieme 
ir salėje. Tikimės turėti keletą stendų, o 

po pietų meniniai pasirodymai.
Pasirodys mūsų vietinės pajėgos 

ir iš Lietuvos
estradinių dainų trio “Balius”.

Visi, dideli ir maži, seni ir jauni kviečiami 
atvykti, susitikti seniai nematytus draugus 
ir praleisti keletą valandų puikioje mūsų 

Sodybos gamtoje.

tik nauja politika, atvira, aktyviai kurianti krašto ateitį... 
Tokiai politikai reikalingi nauji vadovai. Manau, kad 
pristatomas žmogus yra vienas iš jų”. Bet ar jis galės 
valdyti? Valdančioji Seimo frakcija iš tikrųjų tokia nėra. 
Ji tik vykdo partijos vadovybės valią. Reali valdžia iš 
Seimo rūmų yra persikėlusi į partijos Centrinį komitetą.

Seimo nariui ar Vyriausybės nariui daug svar
besnė ne rinkėjų, o partijos lyderių nuomonė, nuo 
kurios priklauso jo politinė karjera.

Tokia nedemokratiška partija ir jos Vyriausybė 
anksčiau ar vėliau turėjo prarasti visuomenės pasi
tikėjimą. Liepos mėnesį šaukiamas konservatorių par

tijos neeilinis suvažiavimas 
greičiausiai stengsis reformuoti, 
demokratizuoti partiją.

Pats R. Paksas jau yra pa
reiškęs, kad skris kai kurių minist
rų galvos, jau paminimos Vinco 
Babiliaus, Kęstučio Skrebio ir Al
girdo Šemetos pavardės.

Pritarę Rolanto Pakso kandi
datūrai j Ministro Pirmininko postą, 
konservatoriai, ko gero, išvengs 
gresiančių priešlaikinių Seimo 
rinkimų. Kiti metai Lietuvai bus 
rinkimų metai. Daugelis politinių 
partijų to nenori viešai pripažinti, 
bet jau pamažu pradeda gyventi jų 
rūpesčiais. Kitą pavasarį rinkimų 
kampanijos pradės veikti pilnu 
tempu. 2000 metais renkama 
savivaldybių Tarybos ir Seimas.

Lietuva priims Kosovo 
pabėgėlius

Lietuva jau greitai bus pasirengusi 
priimti iki 100 pabėgėlių iš Kosovo 
provincijų. Projektą koordinuojan
tys pareigūnai sakė, kad Vy
riausybė jau prieš mėnesį priėmė 
principinį sprendimą apgyvendinti 
pabėgėlius.

Vidaus reikalų, Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos supla
navo, kaip jos prisidės prie albanų 
pabėgėlių priglaudimo Lietuvoje.

Vyriausybės nutarimu jau 
paskirta 147 tūkstančiai litų atvežti 
pabėgėlius iš Kosovo konflikto zo
nos. Kai Lietuva jau bus visiškai pa
sirengusi, bus painformuota Tarp
tautinė migracijos organizacija.

Teismas nagrinėja pirmąją 
genocido bylą

Pasak “Kauno dienos” /13.5.99/ 
Rokiškio rajono apylikės prokura
tūra Panevėžio apygardos teismui 
vakar perdavė 84 metų Igno Pau
liuko bylą, kurioje jis kaltinamas 
bendradarbiavimu su represi
niais sovietų valdžios organais, 
tremiant Lietuvos gyventojus.

Tai pirmoji iškelta ir teismui 
perduota baudžiamoji byla dėl 
bendradarbiavimo su sovietų val
džios struktūromis, tremiant Lie
tuvos gyventojus.

Buvęs Rokiškio apskrities 
Obelių valsčiaus Zibolių apy
linkės pirmininkas I.Pauliukas 

kaltinamas tuo, kad 1941 metais, 
jam aktyviai padedant padaryti 
nusikaltimą, buvo ištremta Prano 
Laužadžio šeima.

Penkių asmenų šeimoje buvo 
du maži vaikai.

Pataisymas 1.
Praeitame Europos Lietuvio numeryje 
(Nr.9), žemiau Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio sveikinimo su
važiavimui, įdėta pastaba
“šis sveikinimas nebuvo paskaitytas 

Suvažiavimo metu" yra klaidinga. 
Tikrumoje šį sveikinimą perskaitė LR 
ambasadorius J.E. Justas Paleckis. 
Pataisymas 2.
Į Tarybą išrinktieji balsų gavo: 
parašyta "Len Kvietkauskas 567”. 
Turi būti 467.
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“Lietuvos rytas” apie mus
Imigrantai sujaukė bendruomenės veiklą,

- rašo mūsų DBLS ir LNB suvažiavimuose dalyvavęs 
“Lietuvos ryto” korespondentas Vytas Rudavičius
Valdžią perėmė opozicija /ištraukos/

Mažiau nei 900 narių turinčioje Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungoje (DBLS) jau gerą pusmetį verda 
smarkūs kivirčai, smarkiai supriešinę šios nedidelės 
tautiečių bendruomenės vadovus.

Dviejų besivaidijančių senosios ir vidurinės kartos 
emigrantų ginče vartojamos frazės, primenančios 
sovietinį leksikoną: “Šmeižtų kampanija”,
“dezinformacija”, “išdavikai” - tai tik keletas aštresnių 
žodžių iš Londone leidžiamo dvisavaitinio laikraščio 
“Europos lietuvis” puslapių.

Po audringų debatų per suvažiavimo rinkimus į 
naują sąjungos 7 direktorių valdybą šįkart pateko visi 
“opozicijos’ stovyklos siūlyti kandidatai, o laikinuoju 
DBLS pirmininku vėl tapo Jaras Alkimavičius-Alkis. Iki 
praėjusių metų jis ėjo sąjungos vadovo pareigas, 
tačiau buvo nušalintas penkių buvusios daugumos 
direktorių iniciatyva.

Visų kivirčų centre vyravo dvi suvažiavimo dilemos.
Pirmoji - ištisus dešimtmečius sąjungai 

vadovavusių veikėjų, dabar jau pasiekusių pensinį 
amžių, nenoras užleisti bent dalį savo pozicijų vidurinei 
kartai - jau Anglijoje gimusiems, bet lietuvišką dvasią 
išsaugojusiems pokario emigrantų palikuoniams. Per 
pastaruosius trejus metus bergždžiai mėginę įtikinti 
veteranus pasislinkti į šalį, jaunesnieji įkūrė permainų 
siekiančią grupę, savo idėjas skleidžia per vietinį 
jaunimo laikraštuką “Lynes”, leidžiamą anglų ir lietuvių 
kalbomis.

Antroji, gal net aštresnė dilema - ką senstančiai ir 
mažėjančiai Lietuvių sąjungai daryti su “naujaisiais 
atvykėliais” iš Lietuvos, kurių daugumą sudaro politinio 
prieglobsčio ieškotojai. Priimti šiuos lietuvius kaip 
visateisius narius j savo gretas, atsukti jiems nugaras 
ar ieškoti kito varianto?

Per pastaruosius penkerius metus dėl dosnių britų 
valdžios socialinių išmokų šią šalį užplūdo tūkstančiai 
politinio prieglobsčio prašančių atvykėlių iš Lietuvos.

Šis reiškinys jau tapo rakštimi Vilniaus ir Londono 
santykiuose. Lietuvai šių metų pradžioje buvo oficialiai 
pagrasinta vizų režimo restauravimu, jei ekonominių 
imigrantų skaičius gerokai nesumažės.

Prašytojai ir jų šeimos nariai laikinai praranda 
pilietybę, nes iš jų paimamas Lietuvos Respublikos 
pasas, tačiau įgyja teisę į visą šūsnį ekonominių 
lengvatų. Kadangi britų emigracijos tarnybos 
pareigūnai nespėja apsvarstyti iš viso pasaulio 
susikaupusių bylų, tokiai “žmonių be paso” kategorijai 
Didžiojoje Britanijoje priklauso tūkstančiai lietuvių.

Anglų mokesčių mokėtojams tokių mūsų tautiečių 
išlaikymas kainuoja ne mažiau 15 milijonų svarų (apie 
100 milijonų litų).

Rytiniuose Londono rajonuose apsigyvenę 
"naujieji lietuviai” gerokai prašoksta po karo į britų 
sostinę atvykusią ir dabar jau išmirštančią senąją 
emigrantų kartą.

Jei “naujiesiems lietuviams” būtų leista įstoti j DBLS, s 
sąjunga galėtų kelis kartus padidinti savo narių skaičį 
ir atgaivinti iš lėto gęstančią veiklą.

Tačiau tuo pat metu iškiltų, vėlgi kol kas teorinė 
grėsmė, kad gavę visateisę DBLS narystę “naujieį 
lietuviai’ arba bet kuri jų balsus valdanti senųjJ 
emigracijos vadų grupė ims be išlygų dominuoti šioje 
organizacijoje ir net užvaldys sąjungos finansus.

Būtent tokio “juodojo . scenarijaus” baimino? 
vadinamoji “opozicija’, kurios atstovai praėjusį svaitgai 
ir laimėjo rinkimus į valdybos vadovų postus.

25 metų Algis Gasperas, dirbantis tarptautinėj?! 
audito firmoje tvirtino, kad jis dar prieš kiek laikei 
piktinęsis kodėl į sąjungą neįsileidžiami “naujiej 
lietuviai”.

“Maniau, kad jie atstumiami taip kaip ir mes 
jaunesnieji Anglijoje gimę lietuviai, kuriems jau prieį 
trejus metus prieš nosį buvo užtrenkiamos durys, ki 
prašėmės j sąjungos valdybą. Vėliau susidariai 
išsamesnį vaizdą: jie bando patekti meluodami - netul 
Anglijoje nuolatinio teisinio statuso. Kokie jų motyvį 
būti mūsų bendruomenėje? Gal jie nori perimti mūs| 
turtą?” - svarstė A.Gasperas.

Su tokia nuomone kategoriškai nesutinka DBLį 
veteranas Klemensas Tamošiūnas, iki suvažiaviirl 
buvęs vienas iš valdybos “daugumos” direktorių. “Čj 
gimę jaunosios kartos lietuviai beveik nemoki 
lietuviškai, yra nutolę nuo Lietuvos, jiems sunki 
susigaudyti. Būtent jie nori rūšiuoti atvykstančiiį 
lietuvius į “gerus” ir “negerus”. Mūsų tauta maža. Ka| 
būtų jei ir mes pokario metais būtume ėmę vieni kiti! 
rūšiuoti?” - “Lietuvos rytui” sakė K.Tamošiūnas.

“Kitas ilgametis DBLS valdybos narys Juozai 
Levinskas tvirtino, kad naujieji atvykėliai nešmeižl 
britų emigracijos pareigūnams savo krašto, o kaltiri 
savo valdžią”.

“Man visi be išimties lietuviai yra lietuviai. Jei: 
jiems sunku Lietuvoje, jeigu jie nori centą užsidirbti,i 
visokiais būdais ir lenda ten, kur yra galimybė 1 
padaryti. Būtų labai neteisinga juos išstumti | 
lietuviškos veikos”, - sakė J.Levinskas.

Kaip “Lietuvos rytui” teigia aktyvus “opozicijoj 
stovyklos veikėjas, vienoje Didžiosios Britaniįi 
ministerijoje dirbantis teisininkas Kastytis Baubly 
“naujųjų lietuvių” masinės infiltracijos į sąjunt 
pavojus iškilo maždaug prieš pusmetį”.

Penki iš septynių DBLS direktorių tada paragi 
politinio prieglobsčio ieškantiems lietuviams jstek 
Lietuvių namų skyrių.

“Žinodami, kad artėja DBLS metinis suvažiavime j 
kuriame “naujųjų lietuvių” balsai jiems galėjo lai 
praversti, dabar jau buvusieji “daugumos” nariai M 
greičiausiai įregistravo ir įteisino šį skyrių jį 
nepaisydami, kad tame pačiame llingo rajone T 
seno veikė vienas iš DBLS padalinių. į

Po kelių mėnesių naujasis skyrius jau turėjot 
narius - daugiau nei 10% visos sąjungos.

DBLS suvažiavimą sveikinęs Lietu# 
ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Justas Paleo' 
perskaitė trumpą žinią tautiečiams nuo Seimo

/nukelta į 5 psl./
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Laiškas redakcijai
Gerb. D. B. lietuviai,
Iš Lietuvos atvykau visai neseniai. 
Lietuvoje dalyvavau įvairiuose su
važiavimuose. Teko dalyvauti ir 
Jūsų DBLS suvažiavime.

Prieš suvažiavimą visi dalyviai 
atrodė gan aukšto išsilavinimo 
žmonės, bet po suvažiavimo retas 
kuris būtų su tuo sutikęs.

Suvažiavimo dalyviai norėjo visi 
pasirodyti. Vieni už kitus garsiau 
rėkė, vieni kitus įžeidinėjo. Mažai 
buvo tokių, kurie mokėjo nutylėti.

Didelį įspūdį paliko Garbės 
Raštų įteikimas. Lietuvoje, kurią 
dažnai pavadina “atsilikusia” Gar
bės Raštus įteikia su didesne pa
garba.

Pastebėjau, kad ne tik Lietu
voje, bet ir D.B. žmonės veržiasi į 
aukštas kėdes. Bet juk ne visi sut
verti sėdėti aukštai.

Kyla klausimas, kodėl išeiviai 
lietuviai taip nemyli lietuvių, kurie 
dabar atvykę iš Lietuvos? Juk ne 
visi mes jau tokie blogi. Jeigu 
vienas atvykęs kažkam nusidėjo, 
tai nereiškia, kad visi nusidėjėliai.

Pavyzdžiu galima paimti Lietu
vių namų menedžerius. Juk jie tik
rai labai puikūs žmonės. Ko jiems 
trūksta? Juk visi buvome maloniai 
priimti, sočiai pavaišinti, bet 
išeiviams lietuviams jie vis tiek ne 
prie širdies. Kodėl?

Išvada tokia: nekilkit aukštai, 
nes krisit žemai.

Gerb.redaktorių prašau paskelbti 
mano rašinį į “Europos Lietuvį”. 
Prašyčiau netaisyti ir netrumpinti.

Ž. Ambrazaitytė.
/Prašome skaitytojus pasisakyti į Ž.A. 
iškeltus klausimus. Red./

Patvirtinta sienos demar
kacijos programa
Per šiuos ir ateinančius metus Lie
tuva įsipareigoja demarkuoti visas 
sausumos sienas ir parengti 

; pasienio zonų žemėlapius.
Tikimasi, kad įgyvendinus šią 

programą, bus sudarytos sąlygos 
tinkamai saugoti valstybės sieną. 
Lietuva turi 1591 km. sausumos 

[sienų, 22.2 km. jūros sienų ir 90 
įkm. Ilgio teritorinės jūros sieną.
IAE išgelbės tik stebuklas 
(Gegužės 17 d. yra paskutinis ter
aminąs, iki kurio Ignalinos AE pir- 
jnasis reaktorius galėjo veikti be 
liaujos licenzijos. Licenzijavimas 

yra numatytas sutartyje su Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banku 
kaip sąlyga gauti pinigų IAE 
saugai. “Jeigu visi licenzijavimo 
darbai nebus atlikti iki šios datos, 
tai reiškia, kad blokas turės sustoti 
ir stovėti tol, kol jėgainė atliks trūk
stamus darbus ir mes juos įvertin
sime”, sako Saulius Kutas, licenziją 
turinčio teisę išduoti VATESI di
rektorius.

Sustojus IAE, sustos ir Kruonio 
hidroakumuliacinė elektrinė, nau
dojanti Ignalinės jėgainės energiją.
Uždrausta tabako reklama
Vakar Seimas priėmė Tabako kon
trolės įstatymo pataisas, kurios nuo 
kitų metų pradžios užkirs kelią 
rūkalų reklamai.

Praėjusią savaitę Seimas 
priėmė Sveikatos komiteto 
pasiūlymą, kad tabako gaminių 
reklama Lietuvoje būtų uždrausta 
nuo 2000 m. sausio mėn. 1 d., iki 
to laiko skiriant tokį pat plotą 
rūkymo antireklamai.

Kai kurie Seimo nariai buvo 
priešingi tokiam uždraudimui, rem
damiesi tuo, kad Europos Sąjun
goje toks įstatymas įsigalios tik po 
dviejų metų. Tačiau kiti teigė, kad 
reklamų uždraudimas gali su
mažinti rūkančiųjų skaičių net iki 
30%.
Birštono gydyklos statomos 
jau trečią dešimtmetį
Vandens ir purvo gydyklos jau 
buvo pradėtos statyti Birštone nuo 
1978 metų, tačiau po trijų metų 
sustojo sumažėjus klientų.

Dabar kurorto valdžia stengiasi 
statybas užbaigti, bent jau pastato 
dalį ir įrengti onkologijos susirgimų 
reabilitacijos skyrių, sveikatos mo
kymo ir ugdymo skyrių it kt. Šiam 
darbui reikėtų 19-26 mln Lt.

Įkurtuvės
Atvykęs Švedijos ministras pirmin
inkas Goranas Perrsonas vakar 
(10/5/99) dalyvavo atidaryme nau
jųjų Švedijos ambasados patalpų 
Didžiosios g-vės 16.

Vizitą pradėjo “Stiklių” resto
rane susitikimu su Lietuvos minis
trės pirmininkės pareigas laikinai 
einančiąją Irena Degutiene, o 
vakare susitiko su Lietuvos Pre
zidentu Valdu Adamkum.

Pernai Švedija, kurios kompa
nija nusipirko “Lietuvos telekomas” 
kontrolinį akcijų paketą, tapo didži
ausia investuotoja Lietuvoje.

________________________ 3 puslapis

Maištas Ispanijos uoste
Ispanijos uoste Las Palmas žvejy
binio tralerio “River Hauer” įgula, 
sudaryta iš Lietuvos ir Rusijos 
piliečių, sukėlė maištą. Laivas ank
sčiau priklausė Kaliningrado įmonei 
“Zapryba”, vėliau parduotas Mau
ritanijos piliečiui Sidchui.

Jūrininkai pakėlė maištą, nes 
naujasis savininkas neišmoka atly
ginimų. Maištaujantieji jūrininkai 
kreipėsi į tarptautinę jūrininkų or
ganizaciją, bet ta atsisakė padėti, 
nes jie tai organizacijai nepriklauso.

Padėti pažadėjo Rusijos jūri
ninkų profsąjungos Kaliningrado 
skyrius.
JAV deportavo dar vieną 
lietuvį
JAV deportavo iš šalies Kazį Čiu- 
rinską, kuris prisipažino tarnavęs 
naciams pavaldžiame baudžiamą- 
jame batalione per Antrąjį pasaulinį 
karą.

81 metų K.Čiurinskas, iki šiol 
gyvenęs Indianos valstijoje, 
trečiadienio vakarą /12.5/ išskrido j 
Lietuvą.

Generalinis prokuratūros Spe
cialiųjų tyrimų skyriaus vyriausias 
prokuroras Rimvydas Valen
tu kevičius sakė norėsiąs apklausti 
K.Čiurinską, bet neturi pagrindo 
skelbti jo paieškos ar jėga jį atvesti 
į prokuratūrą, nes jis nėra nei kalti
namasis, nei įtariamasis.

Prokuratūra jau beveik dvejis 
metus renka medžiagą apie jį, bet 
surinkti dokumentai Lietuvoje ir 
JAV neduoda pagrindo iškelti jam 
baudžiamąją bylą.
Plečiamas Baltijos valstybių 
bendradarbiavimas
Klaipėdoje įvyko euroregiono 
“Baltija” tarybos posėdis. Šis re
gionas susideda iš šešių Baltijos 
valstybių: Lietuvos, Latvijos, Lenki
jos, Rusijos, Danijos ir Švedijos, ir 
yra didžiausias Europoje.

Šio regiono įkūrimo tikslas - 
planuoti veiklą, siekti tolygios šalių 
ekonominės bei socialinės plėtros. 
Bus koncentruojamasi j bendrų 
projektų rengimą gamtosaugos ir 
nusikaltimų sustabdymo ir pasienio 
infrastruktūros gerinimo bei so
cialinėse srityse.

Apie 10 proc. Lietuvos gyventojų 
turi neįgalumo problemų, 270 tūks
tančių žmonių gauna vidutiniškai 
272 Lt invalidumo pensija.
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Ambasados skiltis
Verslininkai susitinka ir pasirašo kontraktus ambasadoje
Pastaruoju metu akivaizdžiai stiprėjančius ekonominius 
ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės (JK) atspindi 
ne tik tarpusavio prekybos rodikliai, augančios 
investicijos. Didėja ir pačių verslininkų poreikis 
betarpiškai susitikti, užmegzti naujus kontaktus ar aptarti 
rezultatyvesnio bendradarbiavimo galimybes. Tai 
jaučiama ir ambasados Londone darbo ritme, kuris šių 
metų balandyje buvo itin intensyvus.

Balandžio 12 d. ambasadoje įvyko Energetikos 
statybos organizacijų asociacijos atstovų (30 specialistų) 
susitikimas su JK energetikos statybos kompanijų AMEC 
ir Scotish Power atstovais. Jo metu pasikeista informacija 
apie stambesnius vykdomus projektus, interesus ir 
bendradarbiavimo galimybes.

22-23 d.d. ambasadoje surengtas seminaras 
Tekstilės ir siuvimo pramonė Lietuvoje. Jį organizavo 
Lietuvos Lengvosios pramonės įmonių asociacija (LLPĮA), 
padedant ambasadai. Svariai parėmė ir mūsų
nuolatiniais jau tampantys sponsoriai - Danijos 
kompanija DFDS Transport. Ji, beje, yra ir pirmoji 
transporto kompanija - LLPĮA narė.

Krizė Rusijoje skatina Lietuvos lengvosios 
pramonės įmones aktyviau ieškoti savo produkcijos 
realizavimo rinkų Vakaruose. Jau dabar čia siunčiama 
apie 40 proc. visos Lietuvoje pagaminamos lengvosios 
pramonės produkcijos, tuo tarpu, kai Rytuose 
realizuojama apie 20 proc.

Seminaras susilaukė tikrai nemažo DB 
verslininkų ir kompanijų dėmesio - per dvi dienas jame 
dalyvavo 59 britų kompanijų atstovai. Lietuvai atstovavo 
12 įmonių, tarp jų Trikotažas, Alytaus tekstilė, Šatrija, 
Utenos trikotažas, Vernitas, Sparta, Silvos trikotažas, kurių 
vadovai ne tik pristatė savo įmones, bet ir atsivežė savo 
produkcijos pavyzdžių.

Darbinių susitikimų metu Trikotažas, Utenos 
trikotažas, Vernitas pasirašė ir pirmuosius ketinimų 
protokolus bei susitarimus. Ketindama ir ateityje 
organizuoti panašius renginius bei norėdama 
apibendrinti seminaro rezultatus, ambasada tarp 
dalyvavusių DB kompanijų ir verslo atstovų išplatino 
anketas, kuriose prašyta pateikti savo nuomonę įvairiais 
klausimais.

Balandžio 26-28 d.d. ambasados I sekretorė 
S.Kavaliūnaitė ir II sekretorė D.Jelinskaitė drauge su 
Lietuvos ekonominės plėtros agentūros atstovu M.Daniu 
dalyvavo Warrington’e įvykusioje parodoje - mugėje 
Business Connections. Vidurio Europos šalių paviljone 
Lietuvai buvo skirtas atskiras nemokamas stendas. 
Parodos metu vykusiame seminare I sekretorė 
S.Kavaliūnaitė pristatė Lietuvą kaip palankią verslui 
Vidurio Europos šalį.

Pažymėtina, kad JK vyriausybė šiaurinės Anglijos 
dalies užimtumo ir infrastruktūros problemoms spręsti

skiria ypatingą dėmesį. Itin skatinamas vidutinio 
smulkaus verslo vystymas, jo kontaktai su kitų š 
verslininkais bei kompanijomis, naujų technolo 
diegimas, siekiant pagyvinti šioje šalies da 
sukoncentruotą tradicinės pramonės gamybą. Tac 
parodos dalyvių bei lankytojų interesai vis labiau kryp 
link Vidurio Europos valstybių, kaip potenciali 
gamybos bei rinkos plėtimo regiono.

Kvietimas
Lietuvos Respublikos ambasada maloniai kviečia 
dalyvauti Lietuvos studentų ir stažuotojų susitiki 

š.m. gegužės mėn. 22 d., šeštadienį, 10.30 vai. 
L.R.ambasadoje, 84 Gloucester Place, London WIL 

(Artimiausia metro stotis - Baker Street)

Atvykusioms iš toliau stengsimės padėti 
surasti nakvynę Londone.

Prašome pranešti iš anksto, jei nakvynė reikalinga.

Jeigu pažįstate studentą ar stažuotoją iš Lietuvos, kur 
negavo tokio pakvietimo, maloniai prašytume painform 

jį apie renginį.
Kviečiami visi, apie dalyvavimą pranešus ambasadai! 

anksto.

v . / Kvietimas
Lietuvos Respublikos ambasada maloniai kviečia Jus 

susitikimą su Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, literatui 
kritiku, Vilniaus Pedagoginio universiteto Lituanistiki 

katedros vedėju
docentu Petru Bražėnu

Paskaitos ir diskusijos tema - 
“Literatūra ir kultūra Lietuvoje”.

Susitikimas vyks š.m. gegužės 26 d.,trečiadienį, 19 vai 
LR ambasadoje, 84 Gloucester Place, London W1H3I

Lietuvoje klesti turizmas
Valstybės turizmo departamento duomenimis, 1- 

metais Lietuvoje lankėsi 1.4 mln. užsienio turistų. Ga 
apie 2 bin. litų pajamų. 1997 metais pajamos buvoš 
tiek mažesnės - tik 1.6 bin. litų.

Departamento direktoriaus Alfredo Šlekio teig1' 
pajamų augimui galėjo padėti mažesnės eilės prie si 
ir geresnė informacija apie Lietuvą. Turistams Lietu* 
yra įsteigta 17 informacijos centrų, du iš jų Vilniuje f 
ir Vilniaus gatvėse). Jų yra taip pat Vokietijoje, JA’ 
Japonijoje. Išsamiausia informacija yra tei$ 
“internete”, valstybinio turizmo departamento puslapy?

http://www.tourism.lt/lt/It.htm
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“Lietuvos rytas” apie mus /atkelta iš 2 psl./ 
pirmininko Vytauto Landsbergio. Jis siūlė lietuviams 
gerai pagalvoti prieš įtraukiant j savo gretas žmones, 
"šmeižiančius tėvynę”.

DBLS susirinkimas nusprendė įpareigoti savo 
naująją valdybą per kitą pusmetį pateikti rekomen
dacijas dėl požiūrio į politinio prieglobsčio prašančius 
“naujuosius lietuvius”.

“Tai jokiu būdu nereiškia, kad lietuviai atstumia 
lietuvius”, - tvirtino į DBLS valdybą naujai išrinktas 39 
metų leidybinės kompanijos direktorius Povilas 
Markevičius. “Mes nematome jokios problemos priim
dami j savo tarpą čia gyventi ir dirbti garbingai at
vykusius lietuvius. Tačiau kokie motyvai yra tų, kurie 
naudojasi “skyle” britų įstatymuose ir eksploatuoja tai 
savo naudai? Toks elgesys nesiderina su mūsų sąjun
gos etika. Šiuo atveju pripažinkime, kad “mes” ir “jie” 
esame skirtingi”.

Pabrangs geležinkeliai
Bendrovės “Lietuvos geležinkeliai” generalinio di

rektoriaus S.Labučio pranešimu, geležinkelio keleivių 
vežimas dabar firmai yra nuostolingas. Keleiviai moka 
7 centus už vieną kilometro kelią. Norima tarifą pakelti 
2 centais.

Praeitais metais valstybė iš biudžeto skyrė ben
drovei 24.1 mln. litų, tačiau jai padengta vos pusė 
išlaidų, jas teko kompensuoti iš pelno, gauto iš kro
vinių vežimo. Tarptautinių, t.y. pelningiausių krovinių 
vežimas sumažėjo 13%. “L.G." yra likę 400 mln. litų 
neišmokėtų skolų, o bendrovės turtas vertinamas apie 
1.5 bin. litų.

Pabrango ir butai
Krizė Rusijoje paveikė nekilnojamojo turto kainas 

Kaune. Pabrango butai, gamybinės patalpos, barai, 
parduotuvės.

Miesto centre 1 kv. metras gyvenamojo ploto ka
inuoja nuo 400 iki 1500 JAV dolerių.

Trijų kambarių butą Kauno centre galima įsigyti už 
20,000 - 30,000 JAV dolerių.

Kainos pakilo nuo praėjusių metų rudens dėl 
krizės Rusijoje. Manoma, kad gali dar brangti, nes 
Kaune yra butų trūkumas. Jau keleri metai mažai butų 
statoma.

* Patmos International Ltd.
siūlo 

lietuviškus rankų darbo
KERAMIKOS DIRBINIUS

Šiuo metu lietuviška keramika tampa 
vis populiaresnė įvairiose šalyse.

Įsigiję neapsiriksite
Galimas užsakymų atlikimas ir pagal individualius 

projektus.
Teirautis: p.Aleksas
Tel/Fax 0171 791 1966
E-mail: patmos_int@hotmail.com

puslapis

Skautiškuoju keliu
Su pirmais pavasario daigais atbunda ir jaunoji 
karta, taip pat ir LSS Europos Rajono veikla.
Per 50 metų skautavimo Anglijoje tebelikome keli 
aktyvus vadai ir nemažai pilnai ‘nepražydusių’ 
būsimų vadų. Nepaisant visų trūkumų žengiame 
pirmyn, nes be darbo nebus ir vaisių.
Jau treti metai kaip pas mus randasi jaunų lietu
viškų veidelių, norinčių pamatyti kas yra ta skau- 
tybė.
Turėjome keletą sėkmingų vasaros stovyklų su 
atnaujinta lietuviška dvasia. Draugavome kartu 
jauni ir seni. Pirmieji draugystę ir veiklą stiprinan
tieji žingsniai ėjo sunkiau, nes neturėjome pakan
kamai norinčių ar sugebančių tą atlikti, bet 
pasiryžėlių atsirado.
Šio pavasario pirmoje sueigoje, į kurią atvyko 20 
skautų ir tėvelių, Londone atnaujinome ‘Geležinio 
Vilko’ draugovę su įkūrimu keturių skilčių. Pro
grama buvo pilna ir įdomi, atrodė, visiems.
Balandžio pabaigoje draugovė iškeliavo į Gilwell 
Park, Lordo Baden Powell’io būstinę. Čia 
pamatė kaip vyksta skautavimas lauke, ką gali 
atsiekti pasiryžęs skautas. Na ir pažaidėm - čia 
baidarėmis, čia ‘hockey’ (lauko riedulys), čia 
šaudymu, orientuote. Visiems taip patiko, kad 
prašė daugiau. Prižadėjome - bet su pažadais, 
kad dar giliau domėsis skautavimo tikslais. 
Susidomėjo ir tėveliai, pasisiūlydami ateiti talkon. 
Sekančią sueigą planuojame skiltininkams ir 
tėveliams. Jos tikslas - nustatyti Draugovės atei- 
ties planus.
Vasaros skautu stovykla Sodyboje įvyks nuo 
liepos mėn. 24d. iki liepos 31d.
Maloniai kviečiame gerbiamus rėmėjus, svečius 
ir tėvelius aplankyti skautų kalnelį stovyklos 
metu. Pavaišinsime, palinksminsime, paro
dysime ką mes veikiame.
Registracija į stovyklą prasidės Sekminėse 
Sodyboje. Registracijos lapus taip pat bus 
galima gauti šv. Kazimiero bažnyčios menėje 
savaitgaliais.
Mokestis liks toks pat kaip pereitais metais. Šiais 
metais į šį mokestį bus įskaityti skautiški su Eu
ropos Rajono emblema marškinėliai ir dainorėlis 
kiekvienam stovyklautojui.
Tikimės, kad su paskutine šio tūkstantmečio 
stovykla mes tvirtai sustiprinsim lietuvišką skau
tišką ateitį Anglijoje, o sustiprinę ištiesim ranką 
Lietuvos skautams ir mūsų tėvynei Lietuvai.

Padėka
Reiškiame gilią padėką už dosnias aukas, kurias 
mums perdavė Bradfordo lietuvių klubas ‘Vytis’ ir 
jo lankytojai, rėmėjai, svečiai ir tėveliai. Skautiškai 
veiklai gavome £209. Ypatingas ačiū reiškiamas 
nenuilstamai visuomenininke! ir skautininkei 
Irenai Gerdžiūnienei, kuri, nepaisant visokių sun
kumų, visuomet atranda laiko tarnauti lietuviškai 
skautijai. Didelis ačiū taip pat gerb. ilgamečiu! 
skautų rėmėjui Vytautui Gurevičiui už £20 
skautams vasaros stovyklai.

Su draugyste ir viltimi.
Budime!

LSS Europos Rajono Vadija
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Raganų medžioklė
K.Baronas (Vokietija)

Ir Lenkija vykdo “raganų medžioklę”, ieškodama 
aukštų pareigūnų ir komunistiniu laikotarpiu dirbusių 
slaptosiose tarnybose ir koncentracijos stovyklose. Jie 
laikomi nusikaltusiais lenkų tautai, kankinant ir šaudant 
lenkų patriotus vien tik už tai, kad jie priešinosi komu
nistinei sistemai, spausdino atsišaukimus, slaptus lei
dinius. Dalis jų rasti ir nuteisti, tačiau ir toliau laisvai 
vaikšto Varšuvos, Krokuvos, Vroclovo gatvėmis. Bet 
dviejų stambių “žuvų” jokiu būdu negalima atvesti į 
teismo salę, nes abu yra užsienyje: tai viena komunis
tinio laikotarpio žydų kilmės prokurorė, gyvenanti Bri
tanijoje, ir vienos koncentracijos stovyklos viršininkas. 
Jis senatve džiaugiasi Izraelyje.

Buvusi prokurorė kaltinama, kad ji Stalino laikotar
piu vykdė visus Maskvos reikalavimus. Tuo metu dar 
stipriai veikė Armija Krajowa (krašto armija), kuri 
pradžioje kovojo su lietuviais ir vokiečiais, o vėliau prieš 
sovietinį okupantą. Ji suktai “sutvarkė” krašto armijos 
gen. Augusto Fieldorfo bylą. 1950 m. jis buvo nuteistas 
mirties bausme. Gyvendama Britanijoje, ji jaučiasi 
saugiai, visuomet sakydama, kad prieš ją vykdoma 
antisemitiška agitacija.

Lenkų - žydų santykius stipriai paveikė Lenkijos 
žydo, buv. koncentr. stovyklos virš, veikla Swiento- 
chowice ir Javvožno stovyklose. Slaptosios tarnybos 
karininkas kaltinamas 1945-46 m. nužudęs 1,5 tūkst. 
kalinių. Sakoma, kad jis pats nužudęs 12 kalinių, 
keršydamas už tėvų mirtį Dachau stovykloje. Lenkijos 
reikalavimai Izraeliui neduoda rezultato: esą, tai praei
tis, byla pasenusi, nėra liudininkų. Bet kodėl 
nepasenusios yra A.Lileikio, K.Gimžausko ir kt., bylos? 
Aišku, to nenori prisiminti Wiesenthalio centras, toliau 
ieškodamas ne tik Lietuvos, bet ir kitų kraštų žydų 
žudynių kaltininkų.

Katovvicų (Katowitz) prokuratūra (Swientovice ir 
Javvožno stovyklos yra Katovvicų apskr.) viena akimi 
žiūri j Varšuvą, kuri nenori pabloginti Izraelio - Lenkijos 
santykių. Be to, pačiuose Katowicuose gyvena kitas, 
buvęs kone, stovyklos viršininkas. Ir jo byla tęsiama 
metų metais. Lenkų tautos genocido tyrimų komiteto 
atstovas pareiškė, kad įstaigos vadovaujasi viena tak
tika: kaltinamieji yra vyresni kaip 80 metų. Jiems mirus, 
Lenkija išvengs daug problemų.

/Jų pavardės žinomos/

Airių dainininkė prašo įteisinti moterų 
kunigystę
Didž. Britanijos dienraštis “Daily Telegraph” pranešė, 
jog airių dainininkė Shenid O’Conor parašė atvirą laišką 
Romos popiežiui Jonui Pauliui II, prašydama Romos 
katalikų bažnyčios įteisinti moterų kunigystę.

Praėjusį mėnesį vyskupas Mikel Cox, įšventino 
dainininkę pirmąja vadinamos Tridento bažnyčios, kuri 
yra atskilusi nuo Katalikų bažnyčios, kunige.

Dainininkė jau keturis kartus aukojo Mišias, tačiau 
dar kelias savaites mokysis su M.Cox ir tik tada pradės 
eiti kunigės pareigas. Ji taip pat planuoja tęsti muzikos 
karjerą, tačiau koncertuos jau kaip Bernadeta Mary.
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Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės IX-jo Seimo nariams-ėms 

/svarbesnės ištraukos/
1. Sveikiname jus visus-as Pasaulio Lietuvių ben

druomenės Valdybos vardu ir linkim darbingų bei gen 
1999 metų. Dėkojam visiems, kurie atsiuntė Kalėdų f 
Naujų metų sveikinimus PLB Valdybai ir dėkojame ui 
Jūsų nuolatinį darbą lietuviams, bendruomenei ir Lietu 
vai.

2. Primenam, kad Lietuvos Respublikos Seinų 
1998 gruodžio 10 nutarimu 1999 METAI PASKELBT 
LAISVĖS KOVŲ METAIS. PLB Valdyba siūlom visuose 
kraštuose šiais metais tą atitinkamai prisiminti ir minėti 
ypač per Vasario 16 minėjimus.

3. Šiais metais švenčiame Lietuvos Chartos 50- 
ties metų sukaktį. Nuo tada, kai Lietuvių Charta buve 
paskelbta 1949 birželio 14 Vokietijoje, kraštų Lietuviu 
Bendruomenės junginiai, atliekantieji LB paskirtį (kai: 
pavyzdžiui DBLS arba Argentinos ALOST, ir 1.1.) laba 
aktyviai dalyvavo kovoje už Lietuvos laisvę ir rūpinosi Ii 
etuvybės išlaikymu, vykdydami Lietuvių Chartą. Iški 
mingą Lietuvių Chartos 50-ties metų minėjimą ruošė 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė ir PLB valdyba 199S 
liepos 17 dieną (šeštadieni) Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje, Huettenfeld (netoli Frankfurto) Vokieti 
joje. Kviečiame dalyvauti.

4. Panašiai kaip ir praėjusiais metais, šių met 
kraštų Lietuvių Bendruomenių, Lietuvių Jaunini 
Sąjungų bei kviestų kraštų organizacijų ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos narių pasitarimas - si? 
važiavimas šaukiamas 1999 liepos 15-16 dienomi' 
(ketvirtadienį ir penktadienį) Vasario 16 gimnazija 
patalpose. Jis baigsis iškilmingu Lietuvių Chartos 5t 
ties metų minėjimu. Suvažiavimo ir minėjimo reikalais 
rūpinasi ir tvarko PLB Valdybos vicepirmininkai Tomai 
Bartusevičius ir PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žem 
kalnis.

5. Prieš PLB pirmininkų suvažiavimą Vasario II 
gimnazijos patalpose vyks tradicinė metinė, jau 46-oĮ 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, kurios paba- 
goję vyks Lietuvių Chartos minėjimas.

6. Pakartotinai prašome visų kraštų Bendruomene: 
ir Jaunimo Sąjungas tęsti arba pradėti sustiprintą veikla 
per gyvenamų kraštų vyriausybes, parlamentus ir poli 
tikus padėti Lietuvai siekti narystės Europos Sąjungoje 
ir Šiaurės Atlanto arba NATO organizacijose. Prašome Į 
visus PLB Seimo narius-es įsijungti į šią akciją ir talkinti 
Jūsų kraštų valdyboms.

7. Praėjusių metų rudenį, netikėtai iš pareigų pas? 
traukė buvęs “Pasaulio lietuvio” ilgametis redaktorius 
Bronius Nainys. Naujas “Pasaulio lietuvio” redakte- 
rius yra Arvydas Reneckis (40 metų amžiaus), fe 
praėjusius 17 ir pusę metų “Pasaulio lietuvį” adminis
travusi Baniutė Kronienė pavargo ir prašė surasti kfe 
administratorę. Nauja administratorė yra Laima & 
vistauskienė (31 metų amžiaus). Daugiau informacijų 
rasite naujuose "Pasaulio lietuvio” numeriuose. Džiau
giamės, kad nauji jaunos kartos žmonės perėmėjianie^, r\au nauji jaunus i\anuo 4.11 imi 

“Pasaulio lietuvį” ir labai prašom siųsti trumpas žinias į 
informacijas, straipsnius, nuotraukas ir prenumeratas: Į 

/tąsa sek.psl./
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/atkelta iš 6 psl./ PKB IX-jo Seimo nariams-ėms...

“Pasaulio lietuviui”, 14911 127th Street, Lemont II 
60439, USA. Telefonas 630-257-8714, faksas 630- 
257-9010, e-mail: plietuvis@aol.com

8. Šio Seimo kadencija prasidėjo 1997 liepos 1 
dieną ir ji baigsis 2000 metų rudenį, kada prasidės 
PLB X-sis Seimas. Pagal PLB Konstituciją PLB 
Valdyba turime informuoti PLB Seimo narius apie PLB 
veiklą, darbus, finansus ir planus. Tačiau ta informa
cija turi būti ne vien tik iš PLB Valdybos pusės. Rei
kalinga, kad PLB Seimo nariai-ės taip pat informuotų 
apie savo darbus, veiklą ir siųstų klausimus, siūlymus, 
patarimus, paramą PLB Valdybai ir kitoms PLB insti
tucijoms. Todėl prašom ir laukiam atsakymų iš visų 
PLB Seimo narių. Rašykite paprastus ir elekroninius 
laiškus, faksus, naudokite telefoną ar asmeniškus 
susitikimus su PLB Valdybos nariais. PLB Valdybos 
pirmininko adresas yra:

1107 Pinewood Drive NW, Grand Rapids Ml 49544- 
7969 USA arba 14911 127th Street, Lemont II 60439 
USA, faksas 616-791-7333, telefonas 616-791- 
7888, e-mail: PLBValdyba@aol.com arba kaman- 
tas@aol.com.

9. PLB Atstovybė Lietuvoje gali Jums padėti įvairi
ais klausimais. PLB Atstovybės įstaigos adresas: PLB 
Atstovybė, Lietuvos Respublikos Seimas III rūmai 
215 k,. Gedimino prospektas 53, Vilnius 2026, Li
etuva - Lithuania, telefonas 370-2-51-34-41, faksas 
370-2-22-58-96, e-mail plbav@lrs.lt

Atstovybėje dirba PLB Valdybos Atstovas ir PLB 
Valdybos Vicepirmininkas Gabrielius Žemkalnis ir PLB 
Atstovybės Administratorė Virginija Grybaitė.

Geriausi linkėjimai. Labai laukiam Jūsų atsakymų 
ir pasisakymų.

'Vytautai
Pirmininkas

Kronika
DERBY J.Maslauskas
Pagerbtos motinos
DBLS Derby skyriaus valdybos 
nutartą dieną, gegužės pirmą 
sekmadienį, negavus patalpų, 
Motinos Dienos minėjimas įvyko 
gegužės 9-tą dieną. Ta proga į 
ukrainiečių klubo patalpas susi
rinko gausus būrelis brangių 
motinų ir svečių iš tolimesnių 
apylinkių. Tiesa, galėjo būti 
daugiau, bet, pakeitus dieną,
daug šeimų atostogavo ir ne
galėjo atvykti, kaip ir pats skyriaus 
pirmininkas J.Levinskas su šeima 
atostogavo šiltoje ir saulėtoje Te- 
nerifo saloje.

Minėjimą pradėjo DBLS Derby 
skyriaus vicepirmininkas J.Mas
lauskas, skyriaus valdybos, narių 
ir skautų vardu pasveikindamas 
motinas ir dalyvius. Savo kalboje 
jis pažymėjo kad gražiausiame 
gegužės mėnesyje, kai gamta 
pasipuošusi žiedais ir žalumynais,
ievų ir alyvų kvapais, marga
spalvių paukštelių giesmėmis, 
pagarba, padėka ir meilė skiriama
motinai - motinai gyvybės davėjai. 
Pagerbė už nemiegotas naktis, 
palinkėjo sveikatos, jėgų ir laimės 

| nepalūžti motiniškos meilės skie
pijime, šeimos ir jaunimo auk
lėjime, ne tik šiandieną, bet ir 
tolimesniame gyvenime. Priminė,

I jog mes kiekvienas esame neat- 
I skiriama dalelė mūsų žemės - 
1 Lietuvos. Sakė, tad nuklyskime j 
įgimtąją šalį ir, sujungę širdis ir

mintis su mūsų tautos kamienu, 
visi kartu pareiškime gilią pagarbą

ir meilę motinai ir močiutei. Kur 
motina ar močiutė begyventų, 
kokiame kampelyje bebūtų - 
išeivijoje, Lietuvoje ar Sibiro tai
goje. Pagarbiai lenkime galvas ir 
su liūdnu atodūsiu skriskime j 
kiekvieną kampelį, kur guli iš 
mūsų tarpo iškeliavusios ir 
prisiglaudusios amžinam poilsiui. 
Ši tuščia kėdė turi mums simboli
zuoti su mumis nebesančias 
motinas, o mūsų tautos simbolis, 
trispalvė, mums simbolizuoja ir 
mena mūsų visų Motiną - Lietuvą.

Tris tautinių spalvų žvakutes 
uždegti buvo pakviestos: G.Zin- 
kuvienė, antroji - E.Ramonienė, 
trečia - R.Valentinienė. Žvakučių 
šviesoje, visiems atsistojus, su 
tyla ir susikaupimu pagerbtos vi
sos amžinybėn iškeliavusios moti
nos. J.Maslauskas priminė, kad 
lietuviai visuomet gerbė motinas, 
kas atsispindi liaudies kūryboje, 
dainose, pasakose ir eilėraš
čiuose:

Tavo vardą m/n/ ramunėlė 
ir miškų žibutė mėlyna, 
ten toli, toli prie Nemunėlio 
kai ateina Motinos diena.

Skardžiai pragysta tenai vyturėliai 
dar saulutei miegant pataluos.
Vaikai džiaugėsi-dideli ir mažutėliai 
kol visi laimingi buvome namuos.

Tau, Motul, gėlių įteikdavom
/ kiekvienas. 

Prašėme: gyvenk, gyvenk ilgai... 
Už kančias tau meilę davė Dievas 
- saugok ir globok Motulę mūsų

/ amžinai.
Meilę ir pagarbą motinai liudija lie
tuvių kalba. Motinai pavadinti 
turime apie 80 žodžių, pvz.mama, 
motušė, mamytė, motinėlė, mo- 

tulėlė ir t.t. Priminė ir sunkų po
kario laikotarpį Lietuvoje, kai 
motinos kovojo, kentėjo kartu su 
savo vaikais. Ne visos motinos 
sulaukė Lietuvos atgimimo.

Kadangi paminėjime buvo ir 
kitų tautybių žmonių, motinoms 
pagarba išreikšta ir joms 
padėkota anglų kalba, nes kokios 
tautybės motina bebūtų, yra gy
vybės davėja ir šeimos širdis. Žodį 
motina tariame su didele meile ir 
pagarba ir ji buvo, yra ir liks mūsų 
širdyse napamirštamai.

DBLS Derby skyriaus atstovas 
J.Maslauskas plačiai apibūdino 
DBLS ir LNB suvažiavimo eigą. 
Dalyviai dėmesingai išklausė. 
Vyko diskusinis pasikalbėjimas, 
kai visi nariai vylėsi pamatyti nau
josios CV padaryto progreso 
rezultatų ir pamatyti artimoje 
ateityje pasitikėjimo.

Vėliau vyko turtinga loterija. 
Jai fantus sunešė patys derbiškiai 
ir svečiai, o loteriją pravedė 
G.Zinkuvienė, M.Žemaitienė,
Br.Jakštys ir A.Tirevičius. Laimė 
aplankė visus, o loterijos lėšos 
padeda tęsti skyriaus veiklą.

DBLS Derby skyriaus valdyba 
dėkinga visiems už fantus loterijai 
ir malonų dalyvavimą, pagerbiant 
mūsų brangiais motinas ir močiu
tes. Iš Shefield’o dalyvavusiam 
V.Marks, kuris rūpinasi Lietuvių 
Našlaičių Fondu, šventės dalyviai 
papildė aukų dėžutę.

Ačiū visems!
Artimoje ateityje, sulaukę 

pirm.J.Levinsko su žmona iš Bor- 
dono, pasitarsime dėl tolimesnės 
skyriaus veiklos.
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Kronika
Aukos
K. Baublys £2.50
Britų-Lietuvių Vaikų Fondas 
PADĖKA:

Mes, Viešoji Prienų pirminės 
sveikatos priežiūros centras ir vaikų 
ankstyvosios korekcijos tarnybos 
kolektyvas, esame didžiai dėkingi 
už mums parodytą dėmesį ir 
suteiktą paramą, kuri labai 
reikalinga mūsų rajono vaikams. 
Labai vertiname tai ir nuoširdžiai 
dėkojame.

Linkime Jums sveikatos ir 
sėkmės Jūsų darbuose. Tikimės 
tolimesnės Jūsų paramos.
AUKOS:

Anoniminis, Mančesteris £500.00 
Mančesterio klubas £37.00 

Nuoširdžiai dėkojame Mančesterio 
lietuviams už šias aukas.

Fondo sekretorė

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia 21 The Oval, E2 9DT 
(rytinėje miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. lotyniškai ir angliškai 
11.00 vai. tik lietuviškai 
šiokiadieniais šv.Mišios 8 vai ryte. 
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje 16 Hound 
Road, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. Bridge gate.
Mančesteryje - gegužės 30 d., 
12.30val.
Bradforde - birželio 6 d., 12.30 vai. 
Eccles - birželio 13 d. 12.15 vai.

LONDONAS
Sekminių išvyka j Sodybą
Londono DBLS Pirmas skyrius 
Sekminių-pavasario sąskrydžio 

proga organizuoja ekskursiją į 
Sodybą.
Autobusas išvyks sekmadienį, ge
gužės mėn. 30 dieną, 8.45 vai. nuo 
Londono lietuvių bažnyčios, o 
iš Sodybos išvyks 7.00 vai. vakaro 
ir grįš atgal prie bažnyčios.Kelionės 
kaina tiek suaugusiems, tiek 
vaikams 8.00 svarai asmeniui.

Ekskursijos reikalu kreiptis į 
Vincent O’Brien.

Londono DBLS Pirmojo 
skyriaus valdyba

Išvežtųjų paminėjimas Londone 
Įvyks

St. James’s bažnyčioje, Piccadilly 
Londone 

sekmadienį 13-to birželio 
7 vai. vakaro.

Pamaldų metu giedos 
jungtinis pabaltiečių choras. 

Kviečiame visus ateiti ir prisiminti 
tuos, 

kurie kentėjo ir prarado savo 
gyvybes 

sovietų priespaudos laiku.

Naudingi adresai
Lietuvių Namai:
17 Freeland Road,
Ealing,
London
W5 3HR.
Tel. 0181 896 0355.
Faksas 0181 896 0939
Lietuvių Sodyba:
Headley Park Club,
Picketts Hill,
Hants
GU35 8TE.
Tel. 01420 472810.
Lietuvių šv.Kazimiero
bažnyčia:
21 The Oval 
E2 9DT.
Tel.0171 7398735.
LR ambasada:
84 Gloucester Place,
London
W1H3HN.
Tel. 0171 4866401/2
Faksas 0171 4866403.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD
Offer the following air-fares to Vilnius

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius £266.00 incld. tax
Conditions: 3 days advance purchase. Min. stay 3 nights/Sat night
Max stay 3 months.
Return can be changed in Vilnius against a fee.
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
NEW £300.00 incld. tax
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, Manchester-Vilnius.
Austrian Airlines daily except Sat and Sun.
Heathrow-Vilnius via Vienna £264.00 incld. tax
Manchester-Vilnius via Vienna £279.00 incld. tax
SAS daily
Heathrow-Vilnius via Copenhagen £266.00 incld. tax
Manchester/Glasgow/Edinburgh via Copenhagen £279.00 incld. tax

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Services Ltd., 45 Woodthorpe Road, Hadleigh, 

Suffolk IP7 5JB, Tel. 01473 828855, Fax. 01473 828866 ~
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