
^^sLI ETŲ VIS
Dvisavaitinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25

Energetikos problemos Lietuvoje
idžiulius “Mažeikių naftos” nuostolius 
šiandien dengia kuro pirkėjai, ir, atrodo, kad 
sandėris su amerikiečių kompanija “Williams 

International” jų dalios nepalengvins, - rašo 
"Veidas” nr.21, gvildendamas 
Lietuvą užpuolusias energe- 
ikos problemas.

Vyriausybė susirūpinusi 
Lietuvos energetikos ateitimi. 
Ypač dabar, kada stabdoma 

natinės atominė elektros 
gainė ir “Mažeikių naftos” 

orivatizavimas atsidūrė į 
buferius.

Kyla klausimas, kodėl taip 
staiga pasidarė?

Europos Sąjunga reikalauja 
Itominę jėgainę uždaryti, nes ji 
leatitinka saugumo reikalavimų. 

Tuo tarpu naftos ūkio padėtis 
a kur kas sudėtingesnė.

Privatizuojant “Mažeikių naftą” 
sidurta su problemomis.

Viskas susipainiojo taip, kad jau 
neaišku, kaip geriau. Turėti 
'Mažeikių naftą” ar ne?

Gigantiška įmonė patiria 
šimtamilijoninių nuostolių, kurie 
gula ant visų šalies piliečių, o 
dar daugiau ant vairuotojų, 
iriverstų pirkti nuolat brangstantį 
tuvišką kurą. Tačiau šiandien 
ostolinga, rytoj gali tapti 

skonomiškai stipri. Per visą 
^priklausomybės laiką tik 1997- 

Nepaprastas įvykis: 
išleistuvės - sutiktuvės 

Šeštadienį, birželio mėn. 26 dienos vakare, 
18 vai. Londono Sporto ir Socialinio klubo 

patalpose, 
345A Victoria Park Road, London E9 

Londono šv.Kazimiero parapija rengia 
išeinančiam į pensiją, ilgamečiu! klebonui kun. 

Jonui Sakevičiui, MIC

Naujam klebonui kun. Petrui Tverijonui

Parapijos taryba kviečia parapijiečius 
dalyvauti šiame parengime.

Užsirašyti galima parapijos svetainėje 
sekmadieniais pas Viktoriją Puidokienę, 

S.Kasparą arba laiškais šiuo adresu: 
Lithuanian Church

21 The Oval, London E2 9DT.
Užsirašymą padaryti galimai greičiau.

Užsirašant prašome prisidėti prie maisto 
parengimo 6 svarais. 

Iki pasimatymo parengime!

Parapijos taryba

teikimas priklauso tiesioginiai nuo 
sų firmos “Lukoil” naftos 

ristatymo ir, atrodo, kad 
romas biznis su amerikiečiais 

rusams, rr jie vis 
sdina nutrauksią naftos 
įstatymą. Šiandien atsiranda vis 

Jaugiau argumentų, kad skubiai 
sirašyta sutartis su “Williams” 

a paskutinė galimybė išgelbėti 
Jetuvos naftos gigantą nuo 
larantuoto žlugimo.

Pasak finansų direktorės 
^.Petrošienės, ilgai kentėjusi dėl 
pyvartinių lėšų stokos, pradėjusi 

i įmonė, būva suplanavusi

Atvyksta ansamblis “Dainava”
Ansamblis “Dainava” (46 žmonių grupė) 

atvyksta į Didž.Britaniją dalyvauti 
Shrewsbury liaudies meno festivalyje ir 

Llangollen grupių konkurse. Tarp šių 
renginių liepos 3-6 bus laisvi.

Liepos 5 d. atvyksta į mūsų Sodybą 
ir tą patį vakarą koncertuos Sodybos salėje.

Visi kviečiami atvykti su jais susitikti ir 
jų paklausyti nors ir šiokiadienio 

vakare
Koncerto pradžia apie 7 vai vakaro.
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keturis šimtus milijonų dolerių rekonstrukcijas. Tačiau 
krizė ir rinkų praradimas pavertė niekais visus planus.

Šiandien, pagal V.Petrošienės, įmonė; turi tris 
išeitis. Pirma, ir pati lengviausia, - bankrutuoti. Tačiau 
tada daugelis apylinkės žmonių praras darbus, o. 
Mažeikiuose kitų darbų būtų sunku gauti. Antra -

perkonstruktuoti \ įmonę, 
taip kad ji aprūpintų tik 
savo rinką ir nesiplėstų j 
Europos rinkas, o trečia - 
“Williams” siūloma rekons
trukcija, kuri kainuotų apie 
700 mln. dolerių. Pagal 
Privatizavimo komisijos 
pirm. Edvardą Vilką, 
“Williams” kompanija nėra 
labai pajėgi ir abejotina ar 
ji tokius pinigus galėtų 
investuoti ir Lietuvai, 
negaunant jokios naudos 
tektų ją finansiniai paremti.

Keli didžiuliai pasau
liniai bankai pinigų tam 
projektui paskolintų, bet 
Lietuvos Vyriausybė turėtų 
duoti garantijas, kas būtų 
gana rizikinga. “Williams 
International” pati nieko 
negarantuoja. Lietuvos pa
dėtis yra gana kebli. Rusai 
taip pat tikėjosi gauti bent 
33 proc. akcijų, bet atrodo, 
kad “Williams” laimėjo ir 
tas labai pykina rusus, 
kurie grasina naftą siųsti j

ir parduoti
Pardavę

uz 
toną

Aksčiau iš Rusijos 
buvo galima pirkti naftą už 
rublius 
dolerius.
išvalytos naftos už toną
galėjo gauti apie šimtą 
dolerių pelno. Dabar pelnas 
už toną tesiekia vos tris 
keturis dolerius.

Taigi įklimpus j dideles 
rekonstrukcijas gauto pelno 
gali neužtekti apmokėti 
paskoloms. Šios problemos 
slegia naujai suformuotą 
Vyriausybę ir, jei ji sugebės 
jas išspręsti, 
premjeras bus 
stebukladarys.

naujasis
Lietuvos
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2 puslapis_________________________

Įvairios žinios iš Lietuvos
V. Adamkus Garbės daktaras 
Valdas Adamkus, Lietuvos Res
publikos Prezidentas, tapo dar vie
nos aukštosios mokyklos Garbės 
daktaru. Jam nuvykus į Čikagą, 
Illinois technikos institutą, buvo 
įteiktas Garbės daktaro diplomas.

Šioje aukštoje mokykloje 
V.Adamkus įsigijo inžinieriaus spe
cialybę. Jis yra taip pat ir Vilniaus 
universiteto Garbės daktaras.
Moterų partijos vadė suvienijo 
partijas
Mums gerai prisimenama Kazimie
ra Prunskienė, buvusi ministrė pir
mininkė, siekdama sujungti politi
nes jėgas, savo nelabai populiarią 
partiją (Moterų partiją) sujungė su 
Artūro Paulausko vadovaujama 
Naująja sąjunga.

Seime šioms partijoms at
stovauja po vieną atstovą. /

Moterims - K. Prunskienė, 
Naujajai partijai - A.Paulauskas.
Protestuoja
Birželio 3 d. Seime buvo priimtos 
įstatymo pataisos, suteikiančios 
teisę amerikiečių kompanijai 
“Williams International” įsigyti 66 
proc. jungtinio Lietuvos naftos 
komplekso "Mažeikių nafta” akcijų.

Prieš tokį Seimo daugumos 
sprendimą su vėliavomis piketavo 
Lietuvos laisvės sąjungos nariai. 
Centro sąjunga ir Socialdemokratų 
partijų vadovai pradėjo rinkti 
parašus kreipimuisi j Konstitucinį 
teismą dėl neteisėto naftos kom
plekso privatizavimo ir pardavimo 
daugumos akcijų vienai bendrovei.
Didelės algos
Pasipiktinimas kilo po viešo 
paskelbimo Vidaus reikalų minis
terijos darbuotojų algų. Savo 
uždarbį paskelbė ir Socialinių 
tyrimų tarnybos vadovas A.Pečkys.

Jo mėnesinė alga 10 tūkst. 237 
litai ir 50 centų.
Grasina išjungti televizijos 
siųstuvus
Dėl milijoninių Nacionalinio radijo ir 
televizijos (N RTV) įsiskolinimų 
grasinama išjungti programas 
transliuojančius siųstuvus.

Nacionalinė televizija ir radijas 
įklimpo į skolą ryšininkams, trans
liuojantiems jų programas. Pasak 
Ryšių departamento direktoriaus 
Jono Ūso, jų skolos jau siekia 3 

mln. litų ir vis auga ir nematyti 
galimybių jas atsiimti.

"Pagrasinome nutraukti siųs
tuvų darbą, kad tuo atkreiptume 
NRTV ir valdžios dėmesį į tai, jog 
dėl jų skolų sunkėja algų 
išmokėjimas Radijo ir televizijos 
perdavimo centro darbuotojams”, - 
teigė J.Ūsas.

Kol kas nėra nustatyta data 
nuo kada siųstuvai bus išjungti. 
Tačiau padėties ignoruoti nebe
galima ir jei per kelias savaites 
skolos grąžinimo reikalai nepa
judės, bus duodami ultimatumai ir 
blogiausiu atveju transliavimas 
sustabdytas.
Ar kils vandens kainos?
Vandens tiekimo įmonės turi didelę 
dialemą. Mažėjant vandens suvar
tojimui, didėja jo tiekimo savikaina, 
tačiau didinti vandens kainas bi
jomasi, nes pakilus kainoms, gali 
dar daugiau sumažėti vandens 
vartojimas ir tas vėl priversti prie 
kainų kėlimo.

Vandens tiekėjų asociacija 
tvirtina, kad vanduo Lietuvoje yra 
per pigus, palyginus su kitais 
kraštais. Apskaičiuojama, kad ki
tose šalyse vidutiniškai gyventojas 
moka apie 4-5 proc. savo gau
namų pajamų, tai būtų apie 20 litų, 
tuo tarpu Lietuvoje temokama tik 5- 
6 litai.
Skundžiasi ir “Lietuvos ener
gija”
Dėl skolų neapmokėjimo skun
džiasi ir elektros kompanija 
"Lietuvos energija”.

Pasak “Lietuvos energijos” 
skyriaus direktoriaus Edvardo 
Važgėlos, pramonės vartotojų 
skola šiais metais jau siekia 
daugiau nei 31 mln. litų. Jie norėtų 
atgauti bent skolą, o apie dels
pinigius net negalvoja.

Palyginti pagal praeitą gegužės 
mėnesį skola padidėjo daugiau nei 
16 mln. litų. Kai kurios įmonės tei
sinasi krize Rusijoje.

1993 m. Vyriausybės nutarimu 
skolos buvo atidėtos trims metams, 
tačiau šios priemonės sunkumų 
neišsprendė.

Viso "Lietuvos energijos skolos 
šiuo metu siekia 319 mln. litų, vien 
Ignalinos jėgainei skolingi 318 mln. 
Ignalinai taip pat daug skolinga 
Baltarusija, tačiau šią skolą tikimasi 
su laiku atgauti, nes jie jau pradėjo 
mokėti doleriais.

_____________ Europos Liertuvis nr.12

Reikalauja įvesti muitą aliejui 
Nors Lietuvoje užtenka savo rapsų 
(rape-seed) aliejaus, tačiau aliejus 
dar yra importuojamas iš užsienio. 
J Lietuvą kasmet įvežama už 
100mln. aliejaus, kuris yra pigesnis 
už lietuvišką.

“Obelių aliejaus” ir Vilniaus 
“Aliejaus” bendrovės pareikalavo 
apmuituoti įvežamą aliejų. Aliejaus 
daugiausiai įvežama iš Vokietijos ir 
Kinijos. Tona vokiško aliejaus ka
inuoja 900 vok. markių, o pa
gaminto Obeliuose net 1500 vok. 
markių.

Siūloma paimti pavyzdį iš Len
kijos, kur importuotas aliejus yra 
apmuitinamas 100 proc.
Lietuviai vis daugiau dirba 
valdžiai
Laisvosios rinkos institutas ap
skaičiuoja laisvės nuo mokesčių 
dieną. Tai simbolinė data, kada 
žmogaus uždarbis nebeina 
valdžiai, bet sau.

Nustatyti laisvės nuo mokesčių 
dieną vadovaujamasi Didžiosios 
Britanijos A.Smith instituto įkurtu 
metodu.

Skaičiuojant pagal tą metodiką, 
lietuvio laisvė nuo mokesčių diena 
nepaliaujamai tolsta - realiai didėja 
mokesčiai.
Nori sustabdyti kontrabandą 
vištiena
Paukščių augintojai žada išpjauti 
vištas, jei valdžia nesustabdys 
kontrabandos.

Praėjusiais metais šalyje pa
gaminta 20 tūkst. tonų 
paukštienos. Pusę to kiekio į šalį 
įvežama nelegaliai, daugiausiai per 
Estiją amerikiečių paukštienos.
Aukso medaliai Lietuvai
Paskaičius visas blogas žinias, 
pabaigai geresnės.

Pasibaigusiame Europos 
karatė čempionate dominavo Lie
tuvos meistrai.

Kopenhagoje nenugalėti liko 
vilnietis Paulius Klapatauskas ir 
kaunietė Roma Mikšytė, o jos tre
neris Ričardas Poška pirmą kartą 
iškovojo Europos vicečempiono 
medalį. Bronzos medalį laimėjo 
šiaulietė Jurgita Tumaitė. Penk
tąsias vietas užėmė kaunietis Vy
tautas Kalvaitis ir Irmantas Jašins- 
kas iš Mažeikių. Lietuvos karatė 
komanda užėmė pirmą vietą 
komandų įskaitoje.
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H.Gasperas Sekminių

S
ekminės - pavasario atbudimo šventė kaip 
magnetas traukia visus į Sodybą. Ir senesni, 
traukiami nostalgijos, senų laikų prisiminimų, ir jauni 
džiaugdamiesi dabartimi. Ši tradicinė šventė jau taip 

seniai įsigyvenusi į mūsų kaulus, kad būtų lyg nuodėmė 
per Sekmines nenuvykti į Sodybą.

Kiti tradiciniai subuvimai Sodyboje niekada nebuvo tokie 
svarbūs kaip Sekminės. Gal kad tai pirmoji iškyla po 
apsnūdusios žiemos, o gal atgimstantis pavasaris. Čia 
susitinki draugus, seniau nematytus pažįstamus, 
pakvėpuoji šviežiu gamtos oru, o esant geresniam orui net 
gali išsimaudyti baseine. Su draugais išgeri, pabaliavoji ir 
tikrai lietuviškai išsidainuoji, kad ryte reikia net gerklę 
“patepti”.

Šiais metais Sekminės buvo ypatingesnės. Paskutinę 
minutę pavyko surasti vieną iš populiariausių estradinių ir 
liaudies dainų grupę “Balius”. Ši grupė yra labai 
pagarsėjusi Lietuvoje. Įsikūrė tik 1995 metais, bet jau yra 
turėjusi daugiau kaip 200 koncertų Lietuvoje.

Tradiciniai sekmadienis turėjo būti pradėtas 
šv.Mišiomis lauke, prie Rūpintojėlio, tačiau, lyg tyčia 
diena prasidėjo labai niūriai, angliškai ir pamaldos 
Įvyko Sodybos menėje. Lauke būtų buvę daug 
patogiau, daugiau vietos. Salė taip prisipildė, kad kiti 
buvo priversti stovėti už durų. Sakytum, kaip senais 
laikais.

Kun.Aleksandras Geryba šv.Mišias atnašavo 
padedamas dviejų skautukų. Šventei pasakė 
jauniems pritaikyta patriotinį pamokslą, padėkojo už 
tokį gausų dalyvavimą. Užbaigai sugiedota tradicinė 
“Marija, Marija”.

Po pamaldų V.Gasperienė, šio sąskrydžio 
organizatorė, padarė trumpą pranešimą apie dienos 
programą, pakviesdama Lietuvos Respublikos 
ambasados Londone darbuotoją Sigitą Kavaliūnaitę 
tarti sveikinimo žodį. Kalbėtoja, perduodama 
sveikinimą, atsiprašė, kad ambasadorius yra užimtas 
ir negalintis dalyvauti. Keliomis mintimis pasidžiaugė, 
kad mes turime tokią gražią vietovę, kur galime 
susirinkti ir atsileisti nuo kasdieninių vargų.

Po jos kalbėjo naujasis Lietuvių Namų bendrovės 
pirmininkas Andy Blinstrub, paaiškindamas trumpai 
kas yra daroma bendrovės pagerinimui ir kaip bus 
sprendžiamos naujai iškilusios bendrovės problemos. 
Po jo visus susirinkusius Sąjungos vardu pasveikino 
pirmininkas Jaras Alkis.

3 valandą po pietų punktualiai prasidėjo 
išgarsintų Kauno dainininkų trio koncertas. Jis buvo 
suskirstytas į tris dalis, su dviem pertraukomis.

Tai koncertas kokio Sodyba dar nebuvo girdėjusi. 
Muzikos tempas, judesys, gyvumas - pritaikytas 
jaunai energingai publikai - sujudino visą jaunimą. Net 
įr senesnieji pradėjo tripsenti, kai kurie nors su viena 

koja. Žavios senesnės estradinės dainos, dar 
užsilikusios iš mūsų laikų, bet vėl atgijusios, 
sugreitintos, pagarsintos, paįvairintos. Naujos, 
apjuostos sentimentalia lyrika, švelnios - apie Kuršių 
kopas, apie “trobelę apvyniotą vijoklių žiedais”, vertė 
ne vieną susimąstyti, prisiminti.

Koncertas su pertraukomis tęsėsi dvi valandas. 
Prakaitas varvėjo dainininkų veidais. Plojimai 
nenustojo, šaukimai “daugiau, daugiau” virpino salės 
sienas. Tai lyg švyturys priblėsusios gatvės gale, 
vedantis į šviesesnę ateitį. Pagaliau turėjo viskas 
užsibaigti. Dainininkai buvo apdovanoti. Mūsų 
veteranas Albinas Pranskūnas, sužavėtas jų dainų, 
kad ir su vargu, padėkojo jiems ir apjuosė juos visus 
tautine juosta.

Po koncerto, dainininkai truputį pailsėję, vėl 
užtraukė kartu su mumis, pritariant vienam iš jų 
akordeonu, senas, visiems žinomas, mūsų metai po 
metų dainuojamas dainas, kurios dar ilgai skambėjo 
Sodybos kampuose ir kampeliuose. Jos pasiliks 
įrašytos ir įamžintos mūsų prisiminimuose ilgam 
laikui.

Galime tik palinkėti “Balius” trio sėkmės kur 
bevažiuotumėte. O mes tikimės jus vėl išgirsti

Šventės vakaras užbaigtas salėje įvykusiu Disco, 
kuris tęsėsi iki vėlyvo vakaro.

Grupė “Balius” susikūrė Kaune. Idėja ją sukurti kilo 
pianistui ir džiazo muzikantui Kęstučiui Lušui. Grupėje 
dainuoja dainininkai: Giedrius, Klarkas ir Laura. “Balius” 
atlieka populiarias lietuvių liaudies ir estradines dainas. 
Grupė ’’Balius”, nors dainuoja vos tik keturis metus, yra 
viena populiariausių grupių Lietuvoje. Jau yra išleidę 
šešis grupės albumus ir taip pat jubiliejinį video.

Šiais metais jie planuoja su savo koncertais 
aplankyti užsienyje gyvenančius lietuvius.
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4 puslapis.

Lietuvos meistrai gamina baldus Anglijai
/iš "Lietuvos ryto” priedo "Vartai" Aldona Aleksėjūnienė/

Fantastiškų meistrų šalis
Tokių medžio meistrų, kokius olandas F.Broersenas 
rado Klaipėdos ir Šilutės rajonuose, jo šalyje nėra.

Bent taip Nyderlandų verslininkas tvirtino “Lietuvos 
lytui” po pusmečio jo įmonės “Pajūrio ąžuolas” veiklos 
Šilutės rajono Vilkiškių kaime.

Kruopštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, medžio 
struktūros išmanymas, meilė savo kūriniui - šios 
Lietuvos medžio drožėjų, tekintojų, konstruktorių ir. 
kalvių savybės užsienietį stebina iki šiol.

Pasak jo, visi užsieniečiai, kurie Lietuvoje gamina 
pigias prekes ir jomis konkuruoja Vakarų rinkose, daro 
klaidą, nes pelną Vakaruose gali garantuoti tik 
brangiausių prekių gamyba Lietuvoje.

Lietuvoje gyvena išprusę ir kūrybingi žmonės, jie 
moka dirbti sudėtingiausius, specifinių žinių ir įgūdžių 
reikalaujančius darbus. Jų pagamintos prekės yra 
aukščiausios kokybės, todėl jų gaminius parduoti 
nesunku”, - teigė F.Broersenas.

Senovinių baldų fabrikas
Rudenį Vilkyčių kaimo pakraštyje, muitinės sandė

liuose, išsinuomojęs vieną angarą, Olandijos verslinin
kas atidarė senovinių Anglijos baldų gamybos įmonę.

Kopijuodami autentiškus pavyzdžius iš Anglijos 
baldų katalogo, sudaryto pagal muziejinių egzempliorių 
nuotraukas ir aprašymus, 8 darbininkai nustebino 
savininką.

Iš prancūziško ąžuolo jie pagamino dvylikos 
pavadinimų baldus. Tai - stalų, stalelių, komodų, 
bufetų, krėslų, sekreterų, knygų lentynų, biurų 
reprodukcijos.
Dirba ir įmonės savininkas

Specialia apdailos technika kai kurias jų vietas 
apdorojo įmonės savininkas, kad baldai taptų beveik 
neatskiriami nuo originalų.

Pasak F.Broerseno dabar naujas lako sluoksnis 
išduoda gamybos metus.

Bet po kelių metų antikvarinių baldų ekspertams 
šias kopijas bus sunku atskirti nuo originalų, nes 
sendamas ąžuolas darysis dar išraiškingesnis.

Olandijos verslininkas turi savo antikvarinių 
dirbinių ir meno vertybių parduotuvių sistemą. Istorinę 
vertę turinčiuose namuose gyvenantys žmonės tokius 
baldus aukcionuose perka už 100-200 tūkst. litų.

Tokių pačių baldų kopijas, pagamintas Lietuvoje, 
dabar galima įsigyti ir už 2-20 tūkst. litų.

Baldai į Angliją ir JAV
Brolių Broersonų įmonė kiekvieną mėnesį 

pagamina ir j tėvynę išveža baldų už 300 tūkst. litų. 
Vėliau jie siunčiami į Angliją ir Ameriką.

Įmonės agentė Anglijoje gyvena šiais baldais 
apstatytame architektūros paminklo statusą turinčiame 
XVI amžiaus kotedže “Neptūnas”, kur yra eksponuo
jami visi pavyzdžiai.

"Aš nesu eksperimentuotojas, laikinai prisiglaudęs 
fermoje”, - sakė F.Broersenas. Investavęs 600 tūkst. 
litų, jis Vilkyčiuose sukūrė patogias darbo sąlygas 8 
meistrams. Ši įmonė dar pasamdė kelioliką drožėjų, 
kurie drožia ir tekina baldų detales, nukala vyrius bei 
durelių rankenėles.

Europos Lietuvis nr,12

Perkels įmonę į Klaipėdą
Nyderlandų verslininkas Klaipėdos rajone jau 

nusipirko nebaigtą įrengti silikatinių (mineralo silicon) 
plytų namą ir pamario meistrus samdys uždengti jį 
nendrėmis.

Interjerą jis papuoš Vilkyčių įmonėje padarytais 
baldais. Ligi šiol jis gyvena standartiniame Klaipėdos 
daugiabučiame name ir kartą per porą mėnesių 
važiuoja namo į Alkmaro miestą. Dar po metų kitų jis 
tikisi savo įmonę perkelti į Klaipėdą.

Skautiškuoju keliu

£100.00

£500.00

£100.00

Dosnios aukos LSS Europos Rajono skautams 
LSS Europos Rajonas dėkoja už sekančias gausias 
aukas skautiškai veiklai ir “Budėkime”:

Vl.Šližienė (Derby)
A+A Br. Krikščiūno palikimas, 

gautas per A. ir G. Ivanauskus
A+A Pr. Voveries palikimas, 

gautas per Z. Jurą
Aukos gautos iš Bradford©
per s.l.Gerdžiūnienę iš loterijų
Kalėdų, Velykų ir Motinos dienos
progomis
A. ir R. Canty (Škotija)
V.Gurevičius (Bradfordas)
O.Silnickienė (Bradfordas)
R. Jonaitis (Klaipėda)
S. B.Vaitkevičius (Peterborough)

.» B.Puodžiūnienė (Stoke on Trent)
Pavykusi iškyla į Gilwell parką
Naujai Rytų Londone susitvėrusi skautų “Geležini 
vilko” draugovė turėjo sėkmingą išvyką į pasauli 
skautų centrą, Baden Powell’io būstinę Gilwell park, .i 
iškyla dalyvavusiems taip patiko, kad yra dail 
pageidavimų ją vėl pakartoti.

Žinoma, reikės kiek palaukti, nes sekantis žingsni 
skautiškuoju keliu tai šio tūkstantmečio paskutinei 
vasaros stovykla, kuri įvyks 1999 m. liepos mėn. 241 
liepos mėn. 31 dienomis. Skautiškoji programa bil 
įvairi, įdomi ir, neužmirškime, paskutinė. Sekanti įvyk® 
jau tik kitam tūkstantmetyje - 2000 metais.

£209.00
£33.00
£20.00

£5.00
£5.00
£5.00
£3.00

Brolis Vladas demonstruoja “hockey” žaidimo techniką

4



Europos Lietuvis Nr.12 5 puslapis

Laiškai
Gerbiamas Redaktoriau,
Pirmiausiai noriu palinkėti naujai 
DBLS valdybai viso ko geriausio ir 
tvarkingo valdymo. Prašau 
neatstumti nei jaunimo gimusio 
Anglijoje, nei ir kitų, atvykusių stu
dijuoti ar užsidirbti svarą kitą dėl 
geresnės buities jiems ir jų šei
moms. Mes visi žinome, kad Lietu
voje yra darbų trūkumas ir 
mokesčiai už darbą nėra pasiekę 
tvarkos.

Antra, po pergyventų tautos 
istorijos įvykių, žmonėms trūksta 
demokratiško supratimo ir yra per 
daug keršto. Valstybė eina geru 
keliu, bet tautai atsistoti reikalinga 
daugiau laiko.

Kuriant ir dirbant naujai 
ateičiai reikalingas žmonių pasi
šventimas ne sau, bet ateinan
čioms kartoms. Žmonės turėtų pa
galvoti - jei jaučia tikrą meilę Lietu
vai, turėtų pakentėti ir dirbti kantriai 
bei sąžiningai ne tik sau, bet ir 
Tėvynės gerovei. O tie, kurie tik 
nori aukso ir geresnio valgio 
šaukšto, tegu ieško to, bet 
nešmeižia ir nežemina mūsų 
Tėvynės. Mes už ją " daug ken- • 
tėjome, mes ją mylėjome su jos 
gerumais ir blogumais.

Daug mano ir kitų draugų 
žuvo Ašmenoje, Vokietijoje ir kitų 
šalių laukuose. Jie ilsisi svetimose 
žemėse, visam pasaulyje:

Nesulaukęs laisvės ryto, 
Kovos laukely suklupai.
Tauta tau gražų vardą davė: 
“Nežinomų karių kapai”.
Ir nors į laisvę kelią skynei, 
Nežino nieks kas tu buvai. 

**************
Turėdamas reikalų su Europos 
Parlamentaru (Labour) Mr. Simon 
Murphy, panaudojau progą jo 
paklausti, ar jis parems Lietuvos 
priėmimą į NATO ir ES. Jo atsaky
mas, kad - jis visuomet palaiko ir 
palaikys tą reikalą. 
**************
Gerb.DBLS valdyba ir Redaktoriau, 
Štai siunčiu Jums informacijos iš 
Belgijos Lietuvių sąjungos, o antrą 
iš užsienio ministerijos ir t.t.

Jie ten išreikalavę teisę gauti 
nemokamą vizą vykti j Lietuvą jei 
yra gimę Lietuvoje ar Belgijos lietu
vių šeimoje, ar net maišytose lietu
vių šeimose.

Įdėti fotostatai tai įrodo. Sten
kimės ir mes čia, Anglijoje, surasti 

kuo greičiausiai kelią gauti tą pačią 
privilegiją. Gal ir daugiau čia gimu
sių jaunuolių įstotų į mūsų sąjungą 
ir veiklą.

Čia turėtų būti mūsų naujai 
valdybai svarbus ir greitas uždavi
nys.

Linkiu viso ko geriausio Jūsų 
valdybai ateityje.

V.Kelmistraitis 
*******************************
“Strazdas” Eurovizijoje bu
vo nesėkmingas
Gegužės 29 d., artėjant vidur
nakčiui, daugiau kaip 100 milijonų 
televizijos žiūrovų visame pasaulyje 
nekantravo sužinoti, kuriai iš 23 
šalių atiteks 43-iojo Eu revizijos 
dainų konkurso pirma vieta.

Europos vertinimo komisijų 
tarpe buvo ir Lietuvos komisija. Už 
geriausią pasirodymą pirma vieta 
teko Švedijos dainininkei Charlotte 
Nilsson. Lietuvos atstovė Aistė 
Smilgevičiūtė, tarptautiniam kon
kursui pasirengusi Lino Rimšos 
dainą “Strazdas”, surinko dvylika 
balsų ir jai teko tik 19 vieta.

Prieš penkis metus Airijoje 
įvykusiame koncerte lietuvis Ovidi
jus Vyšniauskas negavo nei vieno 
balso ir įsigijo “blogiausio Europoje 
dainininko “ vardą.

A. Smilgevičiūtės žemaitiškai 
sudainuotas “Strazdas” pernai 
buvo LTV laidos konkurso laureatu.

Lietuvos avialinijos Lithuanian Airlines

Daily service to Vilnius 
from 1st April 1999

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

TE 453 Dep. London/Heathrow 16.15 - Arr. Vilnius 20.05

All fights are operated by Boeing 737 
aircraft with business and economy class cabins.

RETURN FARES START AT £185
For further information contact
Lithuanian Airlines in London:

Tel: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346
E-mail: lithair@globalnet.co.uk

Šilutės potvynio kaina - 
pusė milijono litų
Šiemet Šilutę varginantys potvyniai, 
pamario rajono žmonėms padarė 
pusė milijono litų nuostolių.

Daugiausiai nuostolių padaryta 
vietos keliams, bet nukentėjo ir 
pamario žmonės. Šilutės gyventojai 
baiminosi, kad šių metų potvynis 
prilygs prieš penkerius metus 
įvykusį, kai buvo išversti medžiai ir 
užlieta daug pastatų. Laimė, kad 
spėjimai nepasitvirtino ir buvo už
lieti tik rūsiai, apgadinti ūkių pas
tatai, nuplautos malkos, apgadin
tos daržovės ir užteršti šuliniai.

Rajono savivaldybė kreipėsi į 
Vyriausybę, prašydama pinigų 
padengti potvynio nuostoliams. 
Šie-met potvynio pasiruošimui 
buvo skirta vos 160 tūkst. litų.

Naujas karo laivas
Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms 
stiprinti Vokietija perleido Lietuvai 
minų ieškojimo laivą, kuris pavadin
tas “Sūduvio” vardu.

Karinių jūrų pajėgų vadas flo
tilės admirolas Raimundas Bal
tuška pareiškė, kad kova su 
jūrinėmis minomis yra labai svarbi 
karo laivams, ypač sekliose jūrose, 
kokia yra Baltijos jūra.

į Vokietiją išvyko 7 karininkai ir 
puskarininkiai susipažinti su minų 
ieškojimo technika.
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L.Walensa Lenkijos prezidentas?
K.Baronas (Vokietija)

“Danutė Walensa linktelėjo savo galvą, tuo pačiu 
duodama savo vyrui Lechui ženklą, kad ji sutinkanti su 
jo kandidatūra būsimuose Lenkijos prezidento 
rinkimuose” - rašė Muencheno dienraštis “Sued- 
deutsche Zeitung”.

L.Walensa, “Solidarnošč” sąjūdžio pirmininkas ir 
buvęs Lenkijos prezidentas, šiuo metu eina krikščionių 
demokratų partijos pirm, pareigas.

Deja, jo populiarumas yra labai kritęs, duodant 
jam rinkimuose vos 3% balsų, kai tuo tarpu 
A.Kwasniewski’ui net 60%. Bet L.Walensa nenusime
na, sakydamas, kad laikas dirba jo naudai. “Jeigu aš 
nekandidatuosiu j Lenkijos prezidentus, vėl bus išrink
tas ekskomunistas ir daugumą Seime taip pat sudarys 
ekskomunistai” - pareiškė vokiečių spaudai L.Walensa.

Turimi duomenys rodo, kad ateinančių metų 
rinkimuose gyventojų simpatijos A.Kwasniewski’ui 
gerokai sumažės.

Komunistiniam laikotarpyje A.Kwasniewski’s ėjo 
sporto ir komjaunimo ministro pareigas. Prieš penketą 
metų jis susitikęs su Rusijos KGB aukštu pareigūnu 
V.Olganovu. Konservatyvus dienraštis “Žycie” 
(gyvenimas) tą iškėlė viešumon. Lenkijos prezidentas 
laikraščiui iškėlė bylą. Nukentėjo A.Kwasniewski’o 
draugas min. pirm. J.Oleksy. Jam taip pat buvo 
užmetama draugystė su rusu, ir jis buvo priverstas 
pasitraukti iš eitų pareigų.

Lenkijoje niekas netiki, kad L.Walensa bus 
išrinktas prezidentu. Juk ir “Solidarnošč” sąjungoje jis 
neturi jokių pareigų. Katalikų bendrijoje taip pat nelabai 
mėgiamas. Be to, visa tauta prezidento kėdėje nori 
matyti garbingą vyrą. Tuo tarpu L.Walensa 1990-1995 
m. viešuose susitikimuose padaręs labai daug klaidų ir 
gėdos Lenkijai.

Prisiminkime šv.Mišias Vatikane, atsukant nugarą 
V.Landsbergiui ir nepaduodant jam rankos. Kodėl? 
Žmonos Danutės tėvai savo kilme yra iš Vilniaus 
krašto, jos draugė Gražina taip pat iš tos Lietuvos 
dalies, tad pilnai suprantama, kad jis pripumpuotas 
antilietuviškos dvasios.

Tikrovėje, LWalensa nežymiai pralaimėjo 
rinkimus, panašiai kaip A.Paulauskas V.Adamkui. Be 
to, buvo įrodyta, kad Kwasniewski’s melavęs apie savo 
studijų užbaigimą. Taigi ir jis nėra pilnai garbingas 
vyras.

Ignalina vokiečių spaudoje
Vokietijos spaudoje plačiai nagrinėjamas 

Ignalinos atominės jėgainės klausimas. Manoma, kad 
elektros energija bus privatizuota, 7% akcijų atiduodant 
Švedijai. Daugumas vokiečių dienraščių primena, kad 
Lietuva turi išjungti Ignalinos jėgainę, priešingu atveju 
Lietuva nebus priimta j Europos sąjungą.

Bet išjungti jėgainę reikalinga graži suma - tarp 3 
ir 6 milijardų dolerių. Ignalina yra Černobilio prototipas.

Izraelio min. pirmininkas lietuvių kilmės
Naujojo Izraelio ministro pirmininko Ehud Barak 

tėvai yra gimę Lietuvoje. Į Palestiną jie išvyko 1930 
metais.

Tikroji jo pavardė E.Brug.

Europos Lietuvis nr.12

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Išeivijos Studijų centras
PLB organizacijos istorijos knyga

Šiais metais minime 50-ies metų sukaktį nuo 
Lietuvių Chartos pasirašymo 1949 metais birželio 
14 dieną Vokietijoje. Tai labai svarbus įvykis viso 
pasaulio lietuvių gyvenime, tapęs kertiniu akmeniu 
sukuriant Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kurios 
veikla plačiai pasklido po visą pasaulį ir dabar 
veikia 30 šalių. Ji vienijo ir vienija visus už 
Respublikos ribų gyvenančius lietuvius, daug 
prisidėjo prie Lietuvos kovos už laisvę ir 
nepriklausomybę.

Su šiuo įvykiu glaudžiai susijęs kitas istorinis 
faktas - 1958 metais rugpjūčio 28-31 dienomis Niujorke 
susirinkęs pirmas PLB Seimas, nuo kurio jau praėjo 40 
metų. 2000 metų vasarą Vilniuje susirinks jau 10-asis 
PLB Seimas. Tai jau pakankamai ilgas laiko tarpas, 
leidžiantis įvertinti nueitą kelią, atliktus darbus, numatyti 
ateities perspektyvas.

Siekiant deramai paminėti šias datas PLB numatė 
išleisti didelę organizacijos istorijos knygą. Čia 
numatoma plačiai išnagrinėti visus svarbiausius 
Bendruomenės gyvavimo faktus, atliktus darbus, 
svarbiausius įvykius. Knygoje turėtų atsispindėti 
Lietuvių Charta, PLB Konstitucija bei tikslai, devynių 
seimų priimti nutarimai ir jų įgyvendinimas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos veikla, jaunimo kongresai, 
tautinių šokių ir dainų šventės, kultūros kongresai ir 
panašūs įvykiai.

PLB Valdyba šią knygą pavedė redaguoti man - 
Linui Saldukui, Vytauto Didžiojo universiteto istorijos 
doktorantui, Išeivijos studijų centro moksliniam 
bendradarbiui.

Savaime suprantama, kad visa ši veikla vyko ne 
kažkokiam viename centre, bet įvairiose pasaulio 
vietose, joje aktyviai dalyvavo visos Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės. Tad ir kreipiamės į Jus prisidėti prie 
minėtos knygos paruošimo. Labai prašome surasti 
savo Krašto bendruomenėje bent vieną ar kelis 
žmones, kurie galėtų gana sparčiai ir objektyviai 
parašyti Didžiosios Britanijos Krašto bendruomenės 
istorijos apybraižą, apimančią visus svarbiausius 
pekiasdešimtmečio įvykius pagal aukščiau paminėtą 
schemą.

Straipsnis turėtų būti apie 10-12 puslapių, taip pat 
labai laukiame ir svarbių įvykių bei renginių nuotraukų. 
Jeigu būtų lengviau, straipsnius galima rašyti ir kitomis 
didžiosiomis pasaulio kalbomis. Knyga turėtų 
pasirodyti 2000 metų birželio mėnesį.

Autorius, kuris sutiks parašyti straipsnį, pavardę ir 
adresą labai prašome kuo skubiau siųsti knygos 
redaktoriui, kuris su juo susisieks ir išsiaiškins visas 
detales.

Su pagarba - Linas Saldukas
knygos redaktorius

Rašyti adresu: Išeivijos Studijų centras 
Duonelaičio g. 52-218 
LT-3000 Kaunas 
Lietuva, Lithuania

(š/s laiškas buvo gautas vasario mėnesį)
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BRADFORDAS
Turbūt nedaug kas iš mūsų žino, 

L jog 1999-ieji - tai Tarptautiniai 
pagyvenusių žmonių metai. Jiems 
buvo ruošiamasi ir Lietuvoje, 
suteikiant lėšų visokioms progra
moms įgyvendinti.

Europos pagyvenusių žmonių 
federacija EURAG buvo įkurta 1960 
metais.. Pagrindinis jos uždavinys - 
spręsti svarbius demokratinius 
visuomenės gyvenimo klausimus. 
EURAG federacijos generaliniame 
sekretoriate yra 48 nariai iš viso 
pasaulio šalių. Vienas iš jų at
stovauja Lietuvą.

Š.m. birželio 6 dieną buvo 
Bradfordo ir apylinkių pagyvenusių 
lietuvių sekmadienis. Apgailes
tauta, kad, kan.V.Kamaičiui sune
galavus, ta proga lietuviškų 
pamaldų nebuvo. Tad, kiek anks
čiau negu įprasta, visi rinkosi j 
“Vyties” klubą metiniam pagyve
nusių žmonių pobūviui.

Menėje, susėdus už gėlėmis ir 
žvakutėmis papuošto ilgo stalo, 
bažnytinio komiteto pirm.R. Karaliui 
sukalbėjus priešvalgio maldą, 
prasidėjo gardžių pietų vaišės su 
vynu ir kava. Įsisiūbavo kalbos, 
dainos, juokas ir taip tęsėsi iki 
vėlyvos popietės. Dalyvavo 
daugiau nei 30 žmonių. Jų tarpe 
devyni - dvi moterys ir septyni vyrai 
- virš aštuoniasdešimt metų am
žiaus. Tai nuostabi dar tvirtų 
amžininkų grupė mūsų neskaitlin
goje bendruomenėje, kuria tikrai 
galima didžiuotis.

Maistą paruošė M.Grybienė ir 
Simonas Grybas su klubo moterų 
pagalba.

Sunkiai sergančiam Algiui ir jį 
prižiūrinčiai Irenai Gerdžiūnienei 
pasiųsta visų pobūvio dalyvavusių 
pasirašyta nuoširdžių linkėjimų at
virutė.

Malonaus klubo nario - rėmėjo 
iniciatyva buvo padaryta vaizdo 
juostelė ir tuojau pat parodyta da
lyviams televizijos ekrane. Tai buvo 
dar viena įdomi popietės pridėtis.

Klubo pirm. R.Vaicekauskaitė 
padėkojo šeimininkėms už įdėtą 
darbą ir rūpestį rengiant pobūvį. 
Taip pat visiems atsilankiusiems 
pabendrauti.

Bradfordo “Vyties” klube 
pagyvenusių žmonių pobūvio tra
dicija prasidėjo 1969 metais, kada 
trys klubo nariai, sulaukė oensinio 

amžiaus, sutarė su artimaisiais 
pakviesti draugus ir pabaliavoti. 
Metų bėgyje pensininkų skaičius 
daugėjo ir pobūvis pasidarė klubo 
neeilinis įvykis. Buvo nutarta ir 
klubo valdyboms pavesta ateity 
pagyvenusių žmonių pobūvius fi
nansuoti klubui. Nuo to laiko taip ir 
daroma.

K.Kaktavičius
****************
LONDONAS
Naujas Londono šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Petras 
Tverijonas.

Gegužės mėnesio pabaigoje, 
Telšių vyskupas ganytojas J. E. 
Antanas Vaičius paskyrė Londono 
šv. Kazimiero šventovės adminis
tratoriumi - klebonu kun. Petrą 
Tverijoną iš Mažeikių parapijos.

Londoniečiai lieka labai dėkingi 
Telšių vyskupijos ganytojui J.E. 
A.Vaičiui už naują kleboną.

Naujasis klebonas kun. Petras 
Tverijonas atnašaus pirmąsias 
šv.Mišias šv.Kazimiero šventovėje 
kaip administratorius sekmadienį, 
birželio mėn. 20 dieną, 11 valandą.
***************
Londono parapijos neeilinis 
susirinkimas

Birželio mėn. 20 dieną 
(sekmadienį) 13.15 vai. įvyks 
parapijos neeilinis susirinkimas. 
Visi Londono parapijos nariai 
kviečiami dalyvauti. Kas yra 
parapijos nariai? - Visi, kurie lanko 
šv. Kazimiero šventovę, lietuviai 
gyvenantys Londone ir jo 
apylinkėse.

MANČESTERIS
A+A Antanas Bendžius
Š.m. gegužės 28 d. mirė 
A. Bendžius, eidamas 76 metus. Jis 
gyveno M.lietuvių klube. Užėjus 
silpnumui, savo kambaryje nugriu
vo ant grindų, nuo stalo krisdamas 
televizijos aparatas sutrenkė jam 
galvą, ir nepajėgė atsikelti.

Negavęs pagalbos, peršalo ir 
gavo plaučių uždegimą, kuris palie
tė galvos smegenis ir paralyžavo 
kairę kūno pusę. Nuvežtas į li
goninę, neatgavo pilnos sąmonės. 
Patalpino Crumpsal’io senelių 
priežiūros namuose, kur po kelių 
savaičių mirė.

Europos Lietuvis nr.12

Antanas gimė 1923 m. 
rugpjūčio 11 d. Sudargo bažnyt
kaimy, Kidulių valščiuje, Šakių ap
skrityje, ūkininko šeimoje. Karo 
metu Rytprūsiuose karių batų 
dirbtuvėje išmoko batsiuvio amato. 
Iš Vokietijos 1947 m. atvyko į Ang
liją. Du metus dirbo žemės ūky, 
vėliau įvairioje pramonėje. Buvo 
M.lietuvių klubo, DBLS M.skyriaus, 
LKVS-gos “Ramovės” M.skyriaus ir 
MLKB-jos narys, ilgametis Lietuvių 
klubo baro vedėjas. Rėmė lietu
viškus reikalus ir Lietuvoje likusius 
brolį ir seserį, kuri mirė. Nevedęs. 
Buvo draugiško būdo, vaišingas.

Palaidotas birželio 4 d. 
Mostono kapinėse prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo.

Pomirtines apeigas St. Chad’s 
bažnyčioje ir kapinėse atliko kan. 
V.Kamaitis. Dalyvavo 32 žmonės. 
Laidotuvių dalyviams lietuvių klube 
B.Kupstienė paruošė arbatėlę.

Ilsėkis, Antanai, ramybėje - 
Mančesterio lietuviai.

A.P-kis

Užsisakykite ir skaitykite
JAUŽINIOS"

Australijoje leidžiamą jaunimo 
žurnalą

Spausdinamas geram popieryje, 
50 puslapių, lietuvių ir anglų 

kalbomis.

Daug įdomių straipsnių jaunimui ir 
senesniems. Daug diskusijų, 

aprašymų, prisiminimų, nuotykių.
Visiems įdomus ir laukiamas

Užprenumeruoti rašant: 
"Jaužinios"

North Melbourne 3051, 
Victoria, Australia

e-mail: jaužinios@hotmail.com

Senatvėje
Per vėlu galvoti: - Jei būčiau žino
jęs, kad taip ilgai gyvensiu, būčiau 
geriau save prižiūrėjęs.

★ ★ *

Pajunti savo senatvę, kai pamatai 
žilus ir raukšlėtus mokyklos 
draugus, kurie tavęs neatpažįsta.

Senatvėje žmogaus vaistų spintelė 
yra pilnesnė, nei jo gėrimų kabi
netas.
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Kronika
Britų - Lietuvių pagalbos vaikams 
fondui

PADĖKA
Lietuvos tautosaugos bendrija 
“Šeimyna” nuoširdžiai dėkoja už 
skirtą finansinę paramą (2000 litų) 
šeimyniniams gausių šeimų poilsiui 
organizuoti.

240 vaikų ir 120 tėvelių taria 
Jums nuoširdų Ačiū. Šeimos greitai 
ir efektyviai galės pasigaminti 
maistą poilsiavietėje Palangoje ant 
naujos elektrinės viryklės, kur tris 
mėnesius vienos kitas 
paleisdamos, ilsėsis.

Gerbiami fondo nariai, linkime 
Jums ir Jūsų šeimoms sveikatos, 
stiprybės, ramybės ir palaimos už 
Jūsų pagalbą Lietuvos vaikams ir 
šeimoms.

Tepadeda Jums Dievas. 
Būkite laimingi!

A.
Lietuvos tautosaugos bendrijos 

“Šeimyna” pirmininkė

auksinių vedybų sukakties proga, 
kurios buvo atšvęstos 

iškilmingomis Misiomis 
lietuvių sv.Kazimiero bažnyčioje, 

Londone, ir 4-riųjų vaikų - 
Andrew, Virginia, Teresa ir 

Christopher - suruoštame baliuje 
Bromley. Mes linkime Jums viso 

geriausio ateityje.
Povilas ir Birutė Dobrovolskiui 

ir šeima, ir visi Sodyboje, 
Headley Park

BRADFORDAS
Klubo narių dėmesiui
Pranešame, kad š.m. liepos 11 
dieną, 3 vai. p.p. klubo patalpose 
įvyks klubo narių pusmetinis 
susirinkimas.

Prašome visus gausiai dalyvautu 
Bus padaryti pranešimai ir 
diskutuojami kiti klubui svarbūs 
reikalai.

Klubo valdyba

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.

ATITAISYMAS
Europos Lietuvio N r. 9, 
metinio suvažiavimo apra
šyme, minint Garbės nario 
pažy mė ji ma is a pdova not us 
asmenis, buvo išleistas kun. 
dr.S.Matulis.

Redaktorius kun. 
S.Matulį, MIC, atsiprašo ir 
kartu nori atkreipti pristatyto
jų dėmesį, kad ateityje, 
pagerbiant mūsų veikloje 
pasižymėjusius asmenis, kaip 
DBLS narius ir įteikiant jiems 
Garbės nario pažymėjimus, 
reikėtų tai atlikti iškilmingiau, 
kad suvažiavimo atstovams ir 
dalyvavusiems svečiams 
paliktų gilesnį įspūdį ir 
prisiminimą.

Tas nebuvo padaryta 
praėjusio suvažiavimo metu.

E.L.redaktorius

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

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice 
Min. stay Saturday night/Max stay 1 months.
No changes/No cancellation/No refund

£219.00 incld. tax

Min. stay Satnight or 3 nights/Max stay 3 mths
Change of return date permitted against small fee in Lithuania 
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.

£279.00 incld. tax

Pensioner’s ticket.
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.

£242.00 incld. tax

Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return

£308.00 incld. tax

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

£279.00 hrctd. tax

Manchester/Glasgow via Copenhagen 
Special offer - Ex Manchester 
Conditions as above.

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

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

£270.00 incld. tax
£285.00 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

8


	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1999-06-21-EUROPOS-LIETUVIS-0008

