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Rolandas Paksas - naujasis Lietuvos 
Ministras Pirmininkas

Gegužės 19 dieną Prezidentas Valdas Adamkus užbaigė užsitęsusią 
valdžioje krizę ir netikrumą, ir, atsižvelgdamas į Seimo pritarimą, 
paskyrė buvusį Vilniaus merą Rolandą Paksą naujuoju Ministru 
Pirmininku.

Prezidentas pavedė jam ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti 
Vyriausybę ir pateikti jos sudėtį jam patvirtinti. Pasirašęs dekretą, 
V.Adamkus su naujuoju premjeru ir Seimo Pirmininku Vytautu 
Landsbergiu aptarė Vyriausybės formavimo ir programos sudarymo 
principus. Po pasitarimų Ministras Pirmininkas nuskubėjo į miesto Rotušę 
susitikti su žurnalistais ir atsakyti į klausimus. Pirmiausiai jiems pasakė, jog 
jo politika remsis jo pavardės prasme (Pax lotyniškai reiškia taiką) ir ieškos 
maksimalinio sutarimo. “Jei sutarsime, formuojant Vyriausybę neprireiks ir 
penkiolikos dienų” - sakė premjeras. “Nutarėme visais valstybei svarbiais 
reikalais tartis su Prezidentu ir Seimo Pirmininku” - toliau pasakojo 
R.Paksas. /nukelta į 2 psl./

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 metu.
Baltic Council in Great Britain

Kaune įsteigta nauja šventė - Miesto diena
Kaune plevėsavo vėliavos, aidėjo dūdų garsai, miestą pripildė šventiškas 
klegesys, suskambėjo bažnyčių varpai ir, nugriaudėjus patrankos šūviui, j 
dangų pakilo du tūkstančiai geltonų, žalių ir raudonų balionų, pranešdami 
visiems, kad prasidėjo pirmoji Kauno istorijoje Miesto diena. Jos oficialią 
datą nustatė miesto Taryba, iškilmingai “palaimindama” gegužės 20-ąją 
kaip Kauno oficialią Miesto dieną. Šauklys nuo scenos pranešė: “Kauno 
miesto mero įsakymas! Įsakau visiems linksmintis, džiaugtis ir būti geros 
nuotaikos. Šventę skelbiu atidarytą”.

Taip gegužės 20-ąją dieną oficialiai buvo pradėta neregėta 
kauniečiams šventė - Miesto diena. Pirmieji jos kviesliai buvo keturi dūdų 
orkestrai, kurie pražygiavo nuo Laisvės alėjos iki Rotušės aikštės. Čia jų 
laukė minios žmonių. Lauke buvo apsėsti visi staleliai ir suolai, fontano 
pakraščiai ir šaligatvių sienelės. Spragsėjo foto aparatai, girdėjosi 
klegesys, juokai. Pakvipo šašlykais ir šviežiai keptomis bandelėmis. 
Prekystaliai linko nuo vaisių, gėlių, naminės duonos kepalų, alaus. 
Aikštėje skrajojo lyg margaspalvės gėlės tautiniais rūbais apsirengę vaikų 
būriai. /nukelta į 2 psl./

A + A
Vysk. Dr. Antanas Deksnys, 

buvęs mūsų išeivių religinio 
gyvenimo ganytojas, 

mirė Bad Worishofen 1999.5.5
Vyskupas gimė 1906 m. gegužės 

mėn. 9 d. Buteiniškyje, Rokiškio 
apylinkėje. Šešių vaikų šeimoje: keturi 
broliai ir dvi seserys. Tėvai leido visus 
vaikus mokytis Rokiškio progimnazijoje.

Mokindamasis Rokiškyje Antanas 
buvo įsijungęs į ateitininkų veiklą. 
Skaitydamas žurnalą “Ateitis” , susirado 
žinių apie skautus, jais susižavėjo ir jo 
dėka 1923 m. buvo įkurta Rokiškio 
progimnazijoje skautų draugovė. Jau 
1924 m. Antanas, kartu su Lietuvos 
skautais dalyvauja skautų Jamboree 
Kopenhagoje, kur turi progos matyti ir 
skautų įkūrėją Lord Baden-Powell. 
Antanas rašė: “Skautai mane daug gero 
išmokė. Gal būt smalsumo, ieškoti vis ko 
nors naujo, punktualumo ir, jei 
pasižadėjau - ištesėk!

1924 m. miršta jo brolis dvinukas 
Stanislovas, 1925 m. sesuo Jadvyga, o 
po metų ir sesutė Elenutė.

1926 metais Antanas baigia gimnaziją 
ir nutaria būti kunigu, įstodamas į 
Vytauto Didž. universitetą teologijos-filo
sofijos fakultetą. 1931 m. Kauno bazili
koje arkivyskupo J.Skvirecko įšventina
mas į kunigus ir paskiriamas į Panevėžį 
vikaru. 1936 m. vysk. Paltaroko sutikimu 
išleidžiamas į Šveicariją, studijuoti peda
gogiką ir sociologiją. 1940 m. rengėsi 
grįžti į Lietuvą, bet ji buvo okupuota ir tik 
po 51 metų ją aplanko.

26 metus kunigauja Amerikoje. 1963 
m. Popiežius Jonas XXII paskiria jį 
prelatu, suteikdamas Monsinjoro laipsnį. 
1969 m. Popiežius Paulius VI prelatą 
nominuoja tituliariniu Lovellum vyskupu 
rūpintis visais Europos lietuvių katalikais. 
Būdamas 76 m. padaromas emeritu. 
Gyveno Vokietijoje, Bad Woerishofen, 
kur jo garbei pavadinta "Lietuvių aikštė”, 
o 1986 m. jam suteiktas B.W. miesto 
Garbės piliečio vardas.

Š.rn. gegužės 5 d. baigė šią žemišką 
kelionę

Tepriglaudžia Viešpats Dievas Jo sielą 
Dangaus Ramybėje.

S. B. Vaitkevičius
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Užklaustas, jog net po balsavimo Seime, kai“ kurie 
konservatoriai sakė, kad “nesate konservatorių 
premjeras, nors pats priklausote konservatorių partijai”, 
premjeras atsakė, kad situacija yra gana sudėtinga 
visiems. Jį Seime konservatoriai rėmė, tačiau jis 
konservatorių partijos nebuvo rekomenduojamas.

“Tikiuosi, kad per ateinančias savaites ar 
mėnesius konservatorių pozicijos turėtų keistis, švelnėti 
ir išsispręsti taip, kaip ir turi būti. Vienintelis būdas to 
siekti - kalbėtis. Būdamas sostinės meru, stengiausi 
dirbti visiems Vilniaus miesto gyventojams. Tapęs 
premjeru sieksiu visas jėgas skirti visų Lietuvos 
gyventojų problemoms spręsti. Didelių struktūrinių 
permainų ministerijose taip pat nėra numatoma daryti, 
nes iki rinkimų belikę tik pusantrų metų.

Į klausimą: “Ar ketinate peržiūrėti valstybės 
biudžeto išlaidų dalį”? Atsakė, jog tikrai manąs tą 
padaryti, nes mano, kad valstybės išlaidas reikia 
revizuoti ir ieškoti galimybių mažinti. Užsienio politika 
išliksianti ta pati, nepriklausomai nuo Vyriausybės 
pasikeitimo.

Europos Lietuvis Nr.lĮ

- Ką turite atsakyti į tai, kad žmona praeitą savafe 
nukonkuravo Jus televizijoje ir žyniasklaidoje.

- Tikrai turėjau per mažai laiko, kad galėčia 
bendrauti su žurnalistais, tad jie nukreipė ugnį j žmona į 
Parvažiuoju namo ir vietoj vakarienės randu žurnalistus 
Sūnus vaikystėje yra išsigandęs fotografuojant, ta 
dabar leidžiasi tik prižadėjus žaislą ar bokso pirštines 
Per šią savaitę jis “uždirbo” bene šimtą litų.

□.Kutraitė - Vyriausybės kanclerė
Rolando Pakso patarėja Dalia Kutraitė gavo pasiūlym 
tapti naujosios Vyriausybės kanclere. Ji pažymėjo, ka 
R.Paksas teisę skirti pareigūnus gaus, kai prisiek 
Seime. Dienraštis “Verslo žinios” pranešė, kad apie
D. Kutraitės skyrimą kanclere R. Paksas užsimins 
susitikime su Prezidentu Valdu Adamkum ir Seim 
Pirmininku Vytautu Landsbergiu.

47 metų žurnalistė D.Kutraitė pastaruosius metu 
dirbo Vilniaus mero R.Pakso patarėja ryšiams s 
visuomene ir Lietuvos televizijoje rengė laidą “Dali 
Kutraitė kalba”.

/atkelta iš 1 psl./ Kaune 
įsteigta nauja šventė...
Mintis įsteigti Europos pavyzdžiu 
Kauno dienos šventę kilo Kauno 
deputatų klubo Tarybos narių 
sueigoje.

Pasiūlymas tada nuskambėjo 
nerealiai, bet vėliau buvo 
pareikštas gilesnis susidomėjimas 
ir galop nustatyti šios dienos datą.

Po daugelio tyrimų bandant 
nustatyti Kauno įkūrimo datą, net 
nebuvo įmanoma nustatyti tikrus 
Kauno (kūrimo metus, ne tik datą. 
Taigi, po daug debatų prieita prie 
nuomonės, kad Kauno miesto 
dieną paskelbti gegužės 26-ąją, 
Lietuvos valdovo Kazimiero 
Jogailaičio miestui suteigtos 
privilegijos datą.

Sis pasiūlymas buvo 
perduotas miesto merui, kuris 
patarė dar kartą pasikonsultuoti.

Kreiptasi j Vytauto Didžiojo 
universiteto docentą istoriką 
Z.Kiaupą, kuris ragino iš gegužės 
26-osios, perkelti į gegužės 20-ąją. 
Miesto Kultūros ir švietimo 
komitetas sutiko ir ši data buvo 
priimta.

Miesto globėju buvo 
pasirinktas šventasis Mykolas.

Tai taip gimė Miesto diena.
***************
Prezidentas Valdas Adamkus, pats 
būdamas kaunietis, pagerbė 
kauniečius šiais žodžiais:
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Mieli manojo miesto piliečiai, 
nurims gražios šventės aidai. 
Pamažu blės įspūdingos džiugesio 
akimirkos. Vėl liksime 
su kasdienybe - reiklia 
ringą, nepripažįstančia 
puošmenų ir apgaulių

Savojo miesto 
tvirtybės vardan 
fizines ir proto galias kasdienei 
santarai - vertai didžiosios dvasinės 
šventės.

Jūsų 'VeMaa

akistatoje 
ir priešta- 
vienadienių 
frazių.

istorinės 
sutelkime

Kas yra kaunietis ?
(Felikso Ž. pasakojimas, iš ‘'Su 
gimtadieniu Kaune ”)

Vieną gražią dieną sveikatin
gumo sumetimais buvau išgėręs 
“Trejų devynerių” šiek tiek... 
Eidamas namo, sutikau pulkelį 
ateivių iš Kosmoso. “Ar negalėtum 
pasakyti, - jie man sako, - kas tai 
yra "kaunietis”. Aš jiems aiškinu:

Kaunietis yra ryžtingas 
žmogus... Pirma pasiveja 
troleibusą, o paskui jau domisi, 
koks jo maršrutas.

Pirma susituokia, o paskui 
aiškinasi, su kuo.

Kai dvejoja ką rinktis - Rytus ar 
Vakarus - kaunietis renkasi pietus.

Kaunietis yra rimtas...Iš ryto 
keliasi j gyvenimą kaip j karą ir 
nepasiduoda visą dieną. Kaunietis 
rūstus namie, gatvėj, įstaigoj, lovoj.

Kaunietis yra intelektualus...Mok 
didelę dalį daugybos lentelės 
valdo distancinį televizoriaus pulte 
gali skersai perplaukti Nemuną ; 
dažnai turi namuose gitarą.

Kaunietis yra gražuolis...Aukštas 
juodas, garbanotas. Kojos 
apžėlusios. Kaunietės da
gražesnės.

Labai sportiškas... Ji i
mankštinasi vakarais, naktimis s 
paryčiais, o jei nugriebia, tai i j 
dieną.

Daugeliu puikių savybių f Į 
apdovanotas kaunietis, nors i | 
pirmo žvilgsnio atrodo kaip visi kiti

“Girdėjom, kad kaunietis f į 
bedvasis”, - jie man sako. Aš jiem 
papūčiau, ir jie suprato, kad te I 
šmeižtas. “Tai tu, - jie sako, - tikra 
kaunietis. Ar iš tavęs galima būt. 
daryti iškamšą Vaškinių figūn 
muziejui?” Aš jiems aiškinu:

Ne! Aš esu neigiama 
pavyzdys. Aš toks kaunietis, kuriu 
vilniečiai gąsdina savo vaikus 
Prisideda delnus prie ausi 
mosikuoja ir sako: U,ū,ū! Jeig 
nevalgysi atiduosiu kauniečiui, ji 
tave surys, jis bedvasis”. Tada j I 
vaikučiai pradeda verkti, valg j 
manų košelę ir mokosi taisyklinga 
kirčiuoti. Ū.ū.ū!

Čia ateiviai iš Kosmoso irę I 
išsigando, fjūt, ir išskrido j savi | 
Paralelinį pasaulį, o aš nieki 
daugiau neatsimenu.

Kaunietis yra kaunietis.
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Lietuvių Namų Bendrovės pirmininko 
pranešimas

Dabar, po rinkimų, kai LNB akcininkų išrinktoji valdyba turėjo 
šiek tiek daugiau laiko peržiūrėti esamas problemos, pasirodė, 
kad mes gavome nekokį palikimą, kurį sutvarkyti reikės įdėti 
daug darbo. Mūsų pirmas darbas, suradus visas esančias 
problemas, jas sukatekorizuoti, nustatyti darbo pirmenybes ir tik 
tada stoti j darbą.

Mes paveldėjome tris pagrindines problemas:
1. Sodybos remonto darbus galime suskirstyti į dvi dalis. 

Skubūs remontai, beveik jau pasidarę kritiški ir kiti, ne tokie 
skubūs , bet lygiai taip pat svarbūs, tai Sodybos pagerinimai, 
nuo kurių priklausys ilgalaikis Sodybos gyvybingumas ir ateities 
pelningumas. Juos darysime metų bėgyje. Priešrinkiminėje 
kampanijoje skleidžiami gandai, kad Sodyba bus parduodama, 
yra be pagrindo - mes neturime jokios intencijos ją parduoti. 
Sodyba yra, kaip mūsų tėvai ir seneliai norėjo, maža dalis Lietu
vos. Mes ją tokią ir laikysime.

2. Lietuvių namų viešbutis, stebėtinai, irgi yra reikalingas 
skubiausio remonto. Mes radome daugelį trukumų, kuriuos 
reikia taisyti, nežiūrint tik ką padaryto pagrindinio namo atnau
jinimo. Jis reguliariai neša nuostolį ir turėsime padaryti 
sprendimą ar jį parduoti ir pirkti kitą nuosavybę Londone, arba 
bandyti paversti jį į pelną nešantį biznį. Negalime leisti, kad 
Sodyba mokėtų jo daromus nuostolius. Nesvarbu ką 
nuspręsime, bet pagrindiniai darbai, kaip drėgmė sienose, 
sausas puvimas (dry-rot) ir kitos surastos problemos turi būti 
sutvarkytos kartu su besitęsiančiomis bylomis kaip liftas, kurią 
paveldėjome su namo pirkimu, ir baro uždarymo sklendės byla.

3. Pelno mokesčio (Capital Gains Tax) problema taip pat 
turi būti aiškinama. Pagrindinis šio mokesčio principas yra, kad 
gautas pelnas už senuosius Lietuvių namus yra apmokestintas, 
o remontams išleisti pinigai (kaip buvo kalbama) nesiskaito kaip 
investicija ir nėra atskaičiuojami nuo šio mokesčio. Tik pinigai 
išleisti priestatams, pakeitimui naudojimo ir pan. atskaitomi nuo 
šio mokesčio. Mes kaip tik ir stengsimės kiek galėdami leisti 
pinigus tokiems tikslams, kad išvengti bent dalies šio mokesčio, 
bet, žinoma, paskutinis žodis priklauso Mokesčių inspektoriams 
ir mes turėsime kreiptis į šios sryties specialistus.

Žiūrint, kad darbo yra labai daug, mes neseksime senos 
sistemos, kai kiekvienas direktorius turėjo tik vieną savo atsa
komybės sferą, bet reikalus spręsime bendromis jėgomis.

Nuspręsta, kad aš turėčiau būti Pirmininkas su koordi
navimo atsakomybe - padėti direktoriams atlikti reikalingus dar
bus ir painformuoti akcininkus apie jų eigą.

Jonas Podvoiskis sutiko būti Kompanijos (Company) Sek
retorius, o Vida Gasperienė paprašė palikti ją direktore be port
felio dėl jos gilių įsipareigojimų kultūriniuose ir spaudos reikalu
ose.

Daugeliui reikalų bandysime panaudoti mūsų profesio
nalius žmones, kurių yra mūsų bendruomenėje. Surasime juos ir 
prašysime jų pagalbos. Taip pat dirbsime daug glaudžiau su 
mūsų nuosavybių vedėjais (manedžeriais), kurie praeityje buvo 
ignoruojami.

Mes turime, kaip sakiau, daug darbo. Nesitikėkite ste
buklų, bet aš tik vieną galiu prižadėti, kad mes visi esame 
pasiryžę dirbti LNB gerovei ir niekada neužmiršime, kad jūs mus 
išrinkote atsovauti jūsų, akcininkų interesus.

Andy Blinstrub, LNB pirmininkas

DBLS Centro valdybos pirmi
ninko pranešimas

Pereitame DBLS suvažiavime turėjome 
progą ir pareigą aptarti susidariusią nemalonią 
padėtį buvusioje valdyboje ir nukreipti sąjun
gos veiklą tradicine kriptimi, kurią nurodo jos 
įstatai ir Lietuvių Charta.

Nėra paslaptis, kad pergyvenome kryzę, 
tiek sąjungoje, tiek bendrovėje, kas at
sispindėjo mūsų spaudoje ir net Lietuvoje. 
Tikiu, kad visa tai nesusilpnins mūsų veikios, o 
priešingai, ją sustiprins ir pagerins.

Suvažiavimas išrinko naują Centro valdybą 
/CV/, atkreipdamas dėmesį į jaunąją kartą. 
Tebūnie man leista išreikšti padėką gerbia
miesiems atstovams už suteiktą mums pasi
tikėjimą ir progą vadovauti šios garbingos or
ganizacijos veiklai.

Mūsų tikslas yra ir bus apjungti senos ir 
naujos išeivijos judėjimą D.Britanijoje, ir mes 
sieksime susiklausymo ir darnaus bendradar
biavimo visuose mūsų darbuose.

Pirmasis CV uždavinys atitaisyti įvykusius 
nesusipratimus tarp esamų ir naujai atvykusių 
lietuvių šiame krašte. Yra visai natūralu, kad 
atsiradus naujai padėčiai turėsime pritaikyti 
savo organizacijos įstatus šio krašto įstatymų 
ribose laikinai apsigyvenusiems Britanijoje 
tautiečiams.

Tam tikslui bus sudaryta speciali darbo 
grupė, kuri paruoš įstatų pakeitimo projektą 
ateinančiam suvažiavimui patvirtinti. Manau, 
jog neklysiu sakydamas, kad gyvenant 
užsienyje visų lietuvių pareiga buvo ir bus 
išlikti lietuviais ir suteikti savo jaunimui 
galimybę tokiais būti. Šioje srityje mūsų sąjun
gos tikslai nepasikeis, o mūsų įstaigos ir 
namai bus visiems lietuviams atidaryti.

Lygiai mums yra svarbi, lyg ir kritiška, 
vidurinio amžiaus, tarp 35 ir 55 metų lietu
viškos kilmės generacija, kuri savo sugebėji
mais ir patirtimi būtų labai naudinga mūsų 
bendruomenei. Stengsimės ir juos įtraukti į 
mūsų tarpą.

DBLS įžengė į antrąjį penkiasdešimtmetį. 
Nuėjome ilgą kelią ir ne viena kryžkelė vertė 
susimastyti, bet, manau, kad visuomet pasi
rinkome tinkamą kelią be didelių abejonių.

Ryšiai su Lietuva, Pasaulio Lietuvių Ben
druomene, politinė ir kultūrinė veikla su lietu
viška mokykla, tai mūsų tikslai nuo kurių 
nenuklysime. Be to, spauda, kaip Europos 
Lietuvis, jaunimo Lynes ir skautų Budėkime, ir 
toliau tarnaus visiems ir visiems bus prieinami. 
Cenzūros laikai baigėsi. Europos Lietuvis su
grįš į neutralumo ir teisingos informacijos kelią.

Mūsų ekonominis vienetas Lietuvių Namų 
Bendrovė turi atlikti daug svarbių uždavinių. 
Nebaigti ir nepradėti darbai, ir projektai Sod- 
boje ir Lietuvių namuose laukia greito apsi-

/nukelta į 5 psl./
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4 puslapis Europos Lietyvis Nr.1;

Lietuviško lazerio spinduliai
- Ką originalaus Lietuva gali pasiūlyti visko pertekusiai 
Jungtinės Karalystės rinkai? - pokalbiuose užklausia 
dažnas britas.

pasiekia ir Didžiąją Britaniją 
prancūzišku šampanu “laistydami” savo pirkinį - ka 
bėjo Dr.Luca Turin, dar vienas EKSPLOS klientas Br 
tanijoje.

Taigi su pagrindu galime pasigirti, jog j D. Britaniją 
eksportuojame ne tik tekstilės gaminius, medieną ar
metalo laužą, bet ir Lietuvoje 
suprojektuotus ir surinktus, 
pasaulinius standartus
atitinkančius lazerius.

Vieną šiltą pavasario popietę į 
oficialią “Made in Lithuania” laze
rio paleidimo ceremoniją Univer
sity College of London, susirinkus 
ne tik koledžo fizikams, medi
kams, bet ir Lietuvos Respublikos 
ambasados atstovams, savo dži
augsmo neslėpė ir šio projekto 
dalyvis, lietuviškos firmos at
stovas D. Britanijoje, John R. In
gleby: “Pagaliau jžiebėm! Tai d- 
idžiausias atpildas vyrukams iš 
EKSPLA Ltd. (EKSPLA - žodžių 
“eksperimentiniai lazeriai’ trump
inys) už jų sunkų ir kruopštų

Londonas, 1999.05.15 dabita

Baltic Studies
Vytautas Magnus University 

Daukanto 28, LT 3000, Kaunas, Lithuania.
Gerbiamieji,

Norėtume Jus painformuoti, o drauge ir paprašyti 
šią informaciją perduoti visiems, besidomintiems lie
tuvių kalbos studijomis.

Vytauto Didžiojo universiteto Baltijos studijų pro
grama vasarą organizuoja intensyvius lietuvių kalbos 
kursus (keturių ir dviejų svaičių) užsieniečiams, kurie 
vyks liepos 26 - rugpjūčio 22 dienomis (4 sav.); liepos 
26 - rugpjūčio 8 d. (2 sav.). Kiekvieną savaitgalį nu
matyta ir plati kultūrinė programa.

Lietuvių kalbos mūsų universitete galima mokytis ir 
visus akademinius mokslo metus. Be to, yra galimybė 
studijuoti Baltijos studijų programoje, kurioje visos 
disciplinos (literatūra, kultūra, istorija, politika, 
ekonomika) dėstomos anglų kalba.

Daugiau informacijos galima rasti interneto 
puslapiuose arba susisiekti su mumis tiesiogiai.

Su pagarba,
Baltijos studijų vadovė

I)r. Ineta Savickienė
Informacij a ąn tjnt c rnetc y:

http://www.vdu.ll/i ntcrnalional/Bal lic_s.htm
Tel: 00 370 7 207626, fax: 00 370 207626

(arba dėl smulkesnių informacijų kreipkitės j L. L. reti.)

darbą . Sėdi: EKSPLA atstovas D.Britanijoje Mr.John R. Ingleby. Stovi: p.Andrius Rinkevičius,
Vienas iš lietuviško lazerio EKSPLA, dr. Luca Turin - klijentas. Lietuvos Ambasadorius J.V.Paleckis spaudžia laze

tėvų inžinierius Andrius . . rio paleidimo mygtuką.
Rinkevičius, atvykęs į Londoną jo 
sustyguoti, papasakojo, jog tai pikosekundinis lazeris, 
plius optinis parametrinis generatorius. Koledžo 
medicinos fakulteto fiziologijos skyrius jį naudosiąs 
moksliniams eksperimentams, tiriant ir sintetinant nau
jas medžiagas chemijos, fizikos, biologijos ir medicinos 
srityse.

O pirmasis ir iki šiol tebeveikiantis lazeris D. Britani
joje buvo paleistas Glasgow’© universitete 1992m. 
Gamintojas - Fizikos instituto įmonės EKSMA lazerių 
baras, netrukus išsirutuliojęs į savarankišką įmonę 
EKSPLA.

EKSPLOS kūriniu nesiskundžia ir garsioji Rut
herford Appleton Laboratory. Ten prieš pusantrų metų 
įrengtas lazeris tapo vienos galingiausių pasaulyje laz
erinių sistemų VULKAN "širdimi”.
Paklaustas, ar sunku atlaikyti konkurenciją pasaulinėje 
rinkoje, mokslininkas sakė: "Tokio tipo lazerius gamina 
dvi Prancūzijos firmos, viena JAV ir viena Lietuvoje. 
Šiuo metu EKSPLOJE dirba 25 inžinieriai. Jų supro
jektuotus ir surinktus lazerius eksportuojame į Vokietiją, 
Šveicariją, Italiją, Prancūziją, JAV .... Net pusė mūsų 
lazerių iškeliauja j Japoniją. Tai viena iš svarbiausių 
Lietuvos eksporto j šią valstybę prekių”.
- Ne katę maiše pirkau, o tikrą daiktą, niekuo 
nenusileidžiantį nei JAV, nei Prancūzijoje gaminamiems 
lazeriams. Jūsiškį užtikau ir nusižiūrėjau vienoje tarp
tautinėje parodoje. Aukščiausia kokybė ir geriausios 
kainos. EKSPLA teikia ir patikimą servisą. Išnarščia 
visas šio tipo lazerių laboratorijas ir gerai žinau, ko verti 
Lietuvos fizikai. Jie dirba kaip tikri vokiečiai-
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/atkelta iš 3 psl./ ....DBLS CV 
pirmininko pranešimas 
prendimo. Dėl kooperacijos stokos 
buvo sunku perimti administracinį 
darbą, bet, nežiūrint to, direktoriai 
su pasiryžimu pradėjo eiti savo 
pareigas.

Nauja valdyba yra pajėgi ir turi 
noro dirbti DBLS ir LNB labui. Savo 
darbo planus pateiksime 
visuomenei ir stengsimės juos 
atlikti laiku ir gerai. Stengsimės 
laikyti ir bendrauti su visais DBLS 
skyriais ir su kitomis lietuviškomis 
organizacijomis D. Britanijoje. O kas 
svarbiausia, mes prašome 
paramos ir pritarimo iš visų 
Britanijos lietuvių, kad sugrįžtume 
vėl į gražaus sugyvenimo ir 
bendradarbiavimo kelią.

Visuomet Jūsų
J.AIkis, Pirmininkas

*********
DBLS Centro valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:
Pirmininkas - Jaras Alkis 
Vicepirmininkė - Vida Gasperienė 
Sekretorius - Jonas Podvoiskis 
Iždininkas - Vladas Gedmintas 
Kultūrinė veikla ir parengimai - 
Vida Gasperienė
Visuomeninė, politinė veikla ir 
spauda - Jaras Alkis ir Virginija 
Juras
Jaunimas ir lituanistinė veikla - 
Povilas Markevičius. 
******************
DBLS Taryba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:
Pirmininkas - Vincent O’Brien 
Vicepirmininkas - Stasys Kasparas 
Sekretorė - Aldona Podvoiskienė 
Nariai: Len Kvietkauskas ir Alena 
Bukauskienė.
******************
Mandatų/Nominacijos komisija 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkė - Rima Gasperaitė
Nariai - Balys Butrimas ir Scot 
Mineikis.

Skaitytoju laiškai
Gaila, kad neseniai atvykusiai 

Z.A. nepatiko triukšmingos DBLS 
demokratinės apeigos. Kad ir visur 
dalyvavusi, ji pagaliau sužinos - 

tylumoje čia tik grybai renkasi savo 
pulkauninką.

Į jos klausimą, kodėl senieji 
išeiviai nemyli naujai atvykusių 
lietuvių, atsakymų buvo paskelbta 
daug. Daugiausiai: “Mat, tokie yra 
įstatymai”.

Įvairūs teisininkai, neradę 
straipsnių juos nemylėti, pataria, 
kad su naujai atvykusiais susidėjus 
gali neišeiti DBLS į sveikatą. Dar 
kiti, pamatę juos gudriai lendant 
per visokius plyšius, prisiminė, kad 
“reikia ginti Britaniją”. Todėl 
visiems jaustis broliais ir seserimis 
pasigendama naujų taisyklių. Tuo 
tarpu, taisyklių belaukiant, naujai 
atvykusioms patartina: “Nenusto
kite aštrinti savo pačių meilės 
kabliuką!”

Su pagarba
P.BIagnys

(Ištikimas E.L.skaitytojas) 
************************
Stalo teniso čempionas

Londone šiuo metu 
gyvenantis su šeima Lorestas 
Trumpauskas, buvęs Lietuvos vyrų 
stalo teniso čempionas, šį sesoną 
pagarsėjo Anglijoje turnyruose 
savo žaidimu.

Sugebėjo sulošti Anglijos 11-tą 
geriausią žaidiką, bet iki šiol 
neturėjo sėkmės nei prieš vieną iš 
dešimtokės.

Dabar Lorestas skaitomas 16- 
tas geriausias žaidikas Anglijoje, 
nors neturi teisės pretenduoti j 
rinktinę.

Laimėjo Chelmsfordo lygos vyrų 
čempionatą ir žaidė pirmoje Essex 
komandoje, kur laimėjo visus 
susitikimus.

E. Lucas
Chelmsford 

************************

Trumpos žinios
“Prozos meistras, šviesi 
asmenybė”

K.Barėnui pagerbti, sulaukus 
90-ties metų, "Panevėžio rytas” 
išleido ir atspausdino knygutę 
"Rašytojas K. Barėnas”. Redagavo 
Elena Mezginaitė. Išleista 1998 
metais.

Tai maža knygutė su 
iliustracijomis ir nuotraukomis vos 
42 puslapiai. "Lyg ir mažai apie 9- 
nių prozos knygų autorių, 
žurnalistą, redaktorių, kultūrininką", 
- rašo Alė Būta, - "tačiau joje 

pavyko duoti rimtą, simpatingą 
rašytojo K.Barėno asmens-kūrėjo 
atvaizdą”.

Lietuvoje Rašytojų sąjungos 
leidykla perspausdino K.Barėno 
romaną “Dvidešimt viena 
Veronika”.

/Informacija iš “Tėviškės 
Žiburių”. Red./ 

***************************
Bernardas Brazdžionis
Lietuvoje

Poetas Bernardas Brazdžionis 
atvyko į Lietuvą dalyvauti Kaune 
gegužės 20 d. “Miesto dienos” 
įsteigime-krikštynose.

Poetas yra gimęs Kaune ir buvo 
pakviestas į iškilmes kaip miesto 
Garbės pilietis. 
**************************
Didž. Britanijos pagalba

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Č.Stankevičius ir 
D.Britanijos ambasadorius Lietuvai 
Christopher Robbins š.m.kovo 23 
d. pasirašė memorandumą dėl šių 
metų karinių ryšių programos

Ministras padėkojo D.Britanijai 
už ligšiolinę pagalbą ir pareiškė 
viltį, kad ji Lietuvai ir toliau bus 
teikiama.

Literatūra ir kultūra 
dabartinėje Lietuvoje

Šią temą paskaitai pasirinko 
Vilniaus Pedagoginio universiteto 
Lituanistikos katedros vedėjas 
docentas Petras Bražėnas, 
lankymosi metu LR ambasadoje, 
Londone, gegužės mėn. 26 d. 
Paskaita susilaukė apie 20 
klausytojų, tarp kurių pirmą kartą 
ambasadoje apsilankė LR rašytojas 
K. Barėnas su ponia.

Gerb. svečias apibūdino sovietj 
laikotarpį ir 1944 m., kada apie 
70% literatų/kultūrininkų paliko 
Lietuvą. Išaugo stiprus literatūros 
įnašas išeivijoje. Likusiems Sov. 
Lietuva suteikė visokias lengvatas 
jos ‘saugojamam’ literatui, bet 
nepriklausomas literatas liko vienas 
sau užsidirbti duonos kąsnelį. 
Valstybė jo nerėmė ir jam lengvatų 
nedavė. Esant šiems ekonomi
niams trūkumams, didelis dėmėsis 
buvo atkreiptas j išeivijos įnašą, 
nes laisvai puoselėjama kultūra 
turėjo ir turi savo vietą kiekvieno 
tautiečio širdyje.

VG
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Vokietija
Vasaros renginiai Vokietijoje

Šią vasarą Huetenfelde ( kur veikia Vasario 16- 
osios gimnazija) bus trys svarbūs renginiai.

Liepos 11-18 dienomis vyks 46-oji Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė, liepos 15-16 dienomis PLB ir 
PLJS kraštų pirmininkų suvažiavimas ir liepos 17 dieną 
Lietuvos Chartos paskelbimo bei PLB įkūrimo 50-mečio 
minėjimas.

Aptarti šių renginių eigą ir paruošiamuosius 
darbus, Vokietijos LB valdyba šaukė posėdį balandžio 
24 d. Dalyvavo valdybos nariai bei kiti asmenys, kurie 
jau įsipareigoję prisidėti prie įvairių darbų. Europos 
lietuviškųjų studijų savaitę rengia Vokietijos LB. Apie 
jos eigą mod era vo vienas iš moderatorių Artūras 
Hermanas.

Paskaitas skaitys: dr.Leonidas Donskis (Diaspora 
ir emigracija: moderniosios žmonijos patirties aspektai), 
prof. dr. Egidijus Aleksandravičius (Lietuvos 
emigracijos istorijoje), Mykolas Drunga (Ginčai dėl 
išeivijos santykių su okupuota Lietuva 1960-1990 
metais), Daiva Kuzmickaitė (Naujieji lietuvių emigrantai 
Čikagoje: adaptacijos sunkumai), Silvija Velačienė 
(Kultūrinės išeivijos palikimo sauga Lietuvoje), Vaiva 
Vėbraitė (Dypukų Lietuva ir realybės sugrįžus), dr. 
Remigijus Motuzas (Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenės)) ir Vincas Bartusevičius (Lietuviai 
tremtiniai Vakaruose: iš stovyklų Vokietijoje į platųjį 
pasaulį).

PLB ir PLLS kraštų suvažiavimą organizuoja PLB 
valdyba ir jos atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis. 
Šiuo metu ruošiama galutinė dienotvarkė, kurioje 
numatomi įvairūs pranešimai ir diskusijos.

Lietuvių Chartos 50-mečio minėjimą liepos 17 d. 
rengia PLB ir Vokietijos LB valdybos. Po pietų 
Huetenfeldo miesto salėje įvyks iškilminga akademija. 
Pagrindinis kalbėtojas bus Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus. Meninę programą 
išpildys M.K.Čiurlionio menų gimnazijos styginių 
instrumentų ansamblis (13 jaunuolių) su vadovu 
Andrium Krevnevičium. Po akademijos, Romuvos pilies 
salėje, bus iškilmingas pokylis.

Visą savaitę Vasario 16 gimnazijos mokyklos 
pastate ir Romuvos pilyje bus eksponuojamos keturios 
parodos: 1. Išeivijos menininkų dailės darbų, saugomų 
Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, 2. Foto 
nuotraukų iš PLB bendruomenių gyvenimo, 3. 1994- 
1950 metų laikotarpis Vokietijoje renginių spausdintų 
programų bei plakatų ir 4. Pokario periodikos - 
laikraščių, žurnalų. Vokietijos lietuvių kultūros institute 
yra laikomi labai vertingi pokario laikų plakatai ir 
programų aprašymai - koncertų, meno parodų, teatro 
bei baleto spektaklių ir pan.

Svečiams bus organizuojamos dvi iškylos: 
antradienį, liepos 13 d. į Heidelbergą ir trečiadienį, 
liepos 14 d. pareiniu autobusu, o gal ir laivu, jeigu 
nelys.

Vokietijos LB valdyboje yra tik penki žmonės 
(pirm.Antanas Šiugždinis, Vincas Bartusevičius, Dalia 
Baliulytė, Edmundas Jankūnas ir Andrius Šmitas), o 
darbų yra labai daug, tiek dabar, tiek tą savaitę. Todėl

Europos Lietuvis Nr.11

valdyba ragino Vokietijoje gyvenančius lietuvius ateiti] 
pagalbą, ir prašymas nebuvo veltui. Jiems pažadėjo 
talkinti Vasario 16 gimnazijos mokytojai (nors jau bus 
atostogų metas), VLB tarybos ir VLJS nariai bei kiti 
asmenys. Tik bendrom jėgom bus įmanoma suruošti 
tokius svarbius renginius šią vasarą Huetenfelde.

Daugiau informacijos gauti ir registruotis galima 
šiuo adresu:

Vokietijos LB valdyba, Lorscher Str.1,68623
Lampertheim, Vokietija,
tel: 6256-322, faksas - 6256-1641,
e-paštas: 113240.151 ©CompuServe.com

M.D.Šmitienė
*******************************

Lietuvių jaunimas Vokietijoje
Neseniai Vokietijoje leidžiamas jaunimo laikraštėlis 

“Kibirkštėlė” atšventė savo 10 metų jubiliejų.

Pradėtas jis buvo leisti ambicingu vardu 
“Kibirkštis” ir išsilaikė 4 metus. Tačiau kuri laiką buvc 
priverstas sustoti. Bet 1992 metais buvo vėl atgaivintas 
ir dabar, atsiradus kompiuterinei technologijai, pasidarė 
dar įdomesnis, pilnas informuojančių straipsniu 
asmeninių pergyvenimų, poezijos ir dainų tekstų.

Tarp 1996-1998 vėl sustojo, bet buvo jaučiama 
kad jaunimui turėti savo laikraštėlį yra naudinga ir jo 
leidimas kurį laiką buvo jkorporuotas į Vokietijos 
bendruomenės žiniasklaidį. Dabar apsispręsta vėl turėt 
nepriklausomą laikraštėlį ir pasirodė jubiliejinis numeris 
Ji leidžia du redaktoriai - Dovilė Masionytė ir Vytas 
Lemkė.
*******************************

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
Australijoje 2000 - 2001 metais

Henrikas Antanaitis, gerai mums pažįstamas 
Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas iš praeitį 
Jaunimo kongreso, mus vėl aplankė ir susitiko s 
naujai išrinktąja DBLS valdyba ir DBLJS atstovas 
Sodyboje šio mėnesio pabaigoje.

Jo vizito tikslas painformuoti kas yra daron-: 
Australijoje, kaip ruošiamasi ateinančių met 
kongresui, kuris vyks kartu su “Australijos lietuvį 
dienomis’Lnuo 2000 gruodžio 22 d. iki 2001 sausio 1 
d. trijose vietovėse: Sidnėjuje, Melburno apylinkėse į 
pačiame Melburne.

Tikimasi sulaukti apie 300 atstovų iš viso pasaulį 
Finansinė parama bus teikiama atstovams iš R/ 
Europos, kaip - lietuviams gyvenantiems Sibird 
Uzbekistane, Maskvoje, Belarusijoje, Lenkijoje ir kitu 
Jis pabrėžė, kad be vyresniųjų paramos kongrese 
negalės būti labai sėkmingas. Manoma gauti šiek tiej 
paramos iš Lietuvių sąjungų ar bendruomenių 
tikimasi iš Tautos fondo.

Kaip turistai - stebėtojai dalyvauti šiame kongrel 
yra kviečiami ir vyresnės kartos žmonės. DaugM 
informacijos apie šio kongreso eigą bus teikiat 
vėliau, kongresui artėjant.
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MANČESTERIS ATŠVENTĖ 50

Šių metų gegužės 15 dieną Mančesterio lietuvių 
klubo 121 Middleton Rd., Crumpsall nariai ir 
svečiai atšventė klubo įkūrimo 50 metų jubiliejų.

Tai nueitas ilgas kelias, kuris nebuvo be kliūčių - 
akmenuotas, vagotas, ne rožėmis klotas. Ir štai po 50 
metų susirinko vėl tie patys klubo steigėjai, valdytojai, 
lankytojai rėmėjai. Žinoma, ne visi. Daugelio jau 
nebebuvo. Vieni pavargo, kitus spaudžia praėjusių 
metų našta, kiti išvyko kitur, tačiau susirinko geras 
būrys ilgamečių veteranų, kurie, viens kitam spausdami 
rankas, linkėjo dar penkiasdešimt, nors visi žinojo, jog 
tai tik simboliškas išsireiškimas.

O tas kelias tikrai buvo vietomis lygus, vietomis 
vagotas. Senesnieji gerai prisimena Mančesterio 
lietuvių kolonijos gražiausius metus, kada jis buvo 
neoficialiai pripažintas Anglijos lietuvių antroji sostinė, 
kada fenais virė gyvenimas - veikė DBLS skyrius, 
lietuvių karių veteranų sąjunga “Ramovė”, įsikūrė 
pirmas Jaunimo sąjungos skyrius, veikė moterų 
draugija “Rūta”, žaidė “Kovo” krepšinio komanda, 
buvo didelė skautų draugovė, dainavo choras, 
jaunimas šoko tautinių šokių grupėse, veikė vaidybos 
būrelis, buvo rengiami literatūros vakarai, parodos, 
įvairūs kursai.

Toks platus buvo Mančesterio lietuvių gyvenimas. 
Tuos visus praeities gyvenimo prisiminimus susirinko 
paminėti visi, kurie tik galėjo ir turėjo jėgų. Oficialiąją 
klubo jubiliejaus paminėjimo programą pradėjo klubo 
pirmininkas A.Podvoiskis, saliukėje prie garbės stalo 
pakviesdamas Mančesterio ir apylinkių dvasios vadą 
kan.V.Kamaitj, DBLS-os CV pirmininką J. Alkį, 
prelegentą H.Vaineikj, Europos Rajono skautų vadę 
V.Gasperienę, V. Bernatavičių. Apibūdinęs bendrą 
klubo veiklą, paminėdamas klubo istorijoje 
apsilankiusius svarbius asmenis, kaip Seimo 
pirmininką V.Landsbergį, LR ambasadorių J.Paleckį ir 
daug kitų, pakvietė kalbėti H.Vaineikj.

Prelegentas trumpais žodžiais papasakojo 
Mančesterio lietuvių bendruomenės įsikūrimo ir 
veiklos vystymosi eigą. Pirmieji 7 lietuviai apsigyveno 
Mančesteryje jau pabaigoje praeito šimtmečio (1884- 
85m.), o jau iki Pirmojo karo, žinoma, jog jų skaičius 
jau išaugo iki 600. Po Londono ir Škotijos, 
Mančesteris skaitėsi trečioje vietoje. Šie pirmieji 
lietuviai, greičiausiai pabėgę nuo karo tarnybos 
carinėje kariuomenėje, nemokėdami anglų kalbos, 
dirbo pačius juodžiausius, prastai apmokamus 
darbus, kaip anglių kasyklose, siuvyklose ir kitur. Kai 
kuriems per sunkų darbą pavyko įsikurti geriau. 
Norėta įsigyti kokią nors savųjų suėjimo vietą. Ir 1905 
m. išsinuomojamos patalpas, bet prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui šios patalpos buvo 
uždarytos. Po karo, vėl prasidėjus didesniam lietuvių 
aktyvumui, 1925 m. buvo nupirktos mažos patalpos ir 
oficialiai įsteigtas klubas, kuris išsilaikė iki 1949 metų. 
Po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje gyvenantį 
lietuviai politiniai karo pabėgėliai anglų valdžios buvo 
pakviesti j Angliją darbams. Tuo laiku (1948 m.) 
Mančesteryje jau buvo apie 800 naujųjų lietuvių ir, 
kad patenkinti jų praplėstą veiklą, buvo nutarta par-

METŲ JUBILIEJŲ Henrikas Gasperas 

duoti seną klubą ir įsigyti naują, nors tam buvo labai 
mažai kapitalo. Pagaliau 1949 metais, klubo valdybai 
pasiskolinus 12,500 svarų, buvo nupirktas dabartinis 
klubas.

Po klubo nupirkimo Mančesteryje prasidėjo stipri 
veikla. Mančesterio lietuviai savo veiklos įvairumu 
pralenkė visas lietuvių kolonijas. Tuo metu susisiekimui 
ir tarpkolonijiniam bendradarbiavimui esant 
sunkesniam (mažai kas turėjo savo priemones), ir 
gyvenant toliau į šiaurę, jie kūrė ir vedė savo kultūrinį 
gyvenimą beveik nepriklausomai. O jis labai stipriai 
išsivystė. Šis vakaras ir buvo tų praeities atsiekimų 
prisiminimas. Prelegentui baigus, mančesteriškius 
trumpai sveikino J.Alkis, įteikdamas 50 metų sukakčiai 
paminėti Kauno katedros drožinį, kan. V.Kamaitis, 
V.Gasperienė, H.Gasperas, J.Maslauskas, J.Levinskas, 
V. Bernatavičius. Pirmininkas A.Podvoiskis visiems 
padėkojo už atvykimą j šį paminėjimą ir už įteiktas 
dovanas. Oficialioji dalis baigta perpjovus jubilliejinj 
tortą ir sudainavus “Ilgiausių metų”.

Prie gražiai paklotų stalų prasidėjo vaišės. Nebuvo 
laikomasi oficialumo. Visi sėdo kas su kuo norėjo. Tiek 
vietiniai, tiek svečiai, visi jau daug metų keliavę tuo 
pačiu keliu ir gerai pažįstami, užmezgė kalbas, kurių 
nepritrūko visą vakarą. Pajutus klubo vaišingumą, 
pasigirdo ir dainos, ir juokai. Vėl kaip senais laikais. 
Netruko prisiminimų, smagiai praleistų dienų, 
sąskrydžių, suvažiavimų, koncertų, paminėjimų. Visa 
praeities knyga šioje saloje praleisto gyvenimo vėl 
atskleidė savo puslapius. O jubiliejinis balius tai tikrai 
buvo prisimintinas - sukaktuvinis. Mančesteriškiai 
mokėjo veikti, mokėjo šokti, dainuoti, vaidinti, žaisti, 
moka ir pabaliavoti.

Lietuvos avialinijos ^<1 Lithuanian Airlines

Daily service to Vilnius 
from 1st April 1999

Standard timings arc as follows:
TE 452 Dep. Vilnius 13.15 - Arr. London/lleathrow 15.15 

TE 453 Dcp. Ixindon/IIcatlirow 16.15 - Arr. Vilnius 20.05 

All fights arc operated by Boeing 737 aircraft 
with business 

and economy class cabins.
RETURN FARES START AT £185

l;or further information contact 
Lithuanian Airlines in London:

Tel: 0181 759 7323 Eax: 0181 745 7346 
E-mail: lithairfmglobalnct.co.uk
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Kronika
AUKOS
O.Mameniškis (Mrs.) £5.00
D.M.McGowan (Mrs.) £10.00
Už aukas dėkojame.

MANČESTERIS
Renginiai
Liepos 3 d., šeštadienį, 4 val.p.p. 
MLSoc. Klubo valdyba šaukia 
pusmetinį narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir Revizijos k. 
padarys pranešimus ir bus 
nagrinėjami klubo reikalai.

Narius prašome būtinai dalyvauti. 
Kvorumui /ketvirčiui/ nesusirinkus 
minėtą valandą, susirinkimas bus 
atidėtas vieną valandą, o po to 
pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba 
Naujas skyriaus sekretorius 
Buvusiam DBLS Mančesterio 
skyriaus sekretoriui S.Lauruvėnui 
mirus, j jo vietą sekretorium 
kooptuotas Albertas Gudelis.

Linkime sėkmės pareigose.
A.P-kis

************
Paieško: Joletta: (worked at DTI 
Restaurant in Victoria, Summer 
1998).

You left before I had the chance 
to say goodbye and good luck.

Would like to meet.
Peter. 0171 215 5506.

kuriama ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose valstybėse.

Prašau Jus, jeigu turite 
informacijos apie lietuvišką filateliją 
užsienyje, apie Jums žinomus 
filatelistus, filatelijos leidinius, 
draugijas ir kt. parašyti man arba 
mano adresą duoti tiems 
žmonėms, kurie gali turėti tokios 
informacijos. Būsiu už tai Jums 
labai dėkingas.

Aš pats renku lietuviškus pašto 
ženklus, vokus ir atvirukus, 
praėjusiais paštą įvairiais metais 
Lietuvoje, ir visokią kitą filatelinę 
medžiagą, susijusią su Lietuva.

Jau daugiau kaip dveji metai 
Internete esu sukūręs ir tvarkau 
tinklapį LIETUVOS FILATELIJA, kur 
yra lietuviškų pašto ženklų 
iliustruotas katalogas ir kt.

Mano adresas:
Kęstutis Mikoliūnas, Taikos 12- 

36, LT-2017, Vilnius, • Lietuva-
Lithuania
tel.:+370 2 421460
E-mail: vasaris@pub.osf.lt

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice £219.00 incld.t
Min. stay Saturday night/Max stay 1 months.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Satnight or 3 nights/Max stay 3 mths £279.00 incld.t
Change of return date permitted against small fee in Lithuania 
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčioje:
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 trečia, 
šeštadienį 14 vai. Bridge gate.
Mančesteryje - gegužės mėn. 30 
d., 12.30 vai.
Bradforde - birželio mėn. 6 d., 
12.30 vai.
Eccles - birželio mėn. 13 d., 12J 
vai.

Informacija
Piniginės dovanos 

pristatomos tiesiog j rankas 
kliento pageidaujama valiuta.

Z.Juras
11 London Lane, Bromley, 

Kent BR1 4HB
Tel.: 0181 460 2592 

Faksas: 0181 290 0285

Pensioner’s ticket.
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return

£242.00 incld. t

£308.00 incld.t

SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Satnight or 3 nights £279.00 incld.t
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00

Manchester/Glasgow via Copenhagen £324.00 incld.t
Special offer - Ex Manchester £285.00 incld. t
Conditions as above.

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna
Ex Manchester
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.

£270.00 incld. ta<
£285.00 incld. tai

Filatelistų žiniai
Aš domiuosi lietuviškos filatelijos 

ir pašto istorija, kuri visuomet buvo

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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