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Gerbiamieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nariai, brangūs tautiečiai
Džiaugiuosi šia istorine proga, sutelkusia po visą pasaulį pasklidusius lietuvius, leidusią susitikti, pasidalyti 

mintimis apie besikeičiantį pasaulį ir Lietuvą. Prieš pusę amžiaus iš didelės neteisybės ir skriaudos atsiradusi Lietuvių 
Charta taip pat buvo mūsų reakcija į besikeičiantį pasaulį. Apeliacija į žmonių širdis ir protus.

Kartu tai tapo istoriniu dokumentu, liudijančiu mūsų pastangas laikytis laisvoje Lietuvoje išugdytų tradicijų, toli nuo 
tėvynės skatino puoselėti patriotizmo ir laisvės idealus.

Mūsų organizacija - Pasaulio Lietuvių Bendruomenė - ir Lietuvos laisvės byloje buvo stiprios dvasios bendrija, telkusi 
ir vienijusi visų pasaulio kraštų lietuvius. Jos tikrąjį indėlį į gimtosios kultūros, pilietinės lietuvių visuomenės kūrimą 

įvertins ateities kartos. Tačiau jau šiandien neginčijamai aišku, kad Tėvynės okupacijos dešimtmečiais ši 
bendruomenė išsaugojo gyvą lietuvybę Vakarų pasaulyje, kad jos ginti tautiniai ir pilietiniai idealai padėjo prisikelti 

laisvai Lietuvai.
Galima tik apgailestauti, kad ne visi sulaukė Tėvynės atgimimo, kad daug žmonių, aukojusių darbui už Lietuvos laisvę 

savo likimus, tyliai užgeso emigracijoje, širdyse puoselėdami istorinio teisingumo ir tėvynės laisvės viltį.
Linkiu, kad prisimindami išėjusius Anapiliu, šiandien toliau sąžiningai ir vieningai dirbtume Lietuvai. Tarnystė savai 
Šaliai būtina ir prasminga visais laikais, visomis istorinėmis sąlygomis. Tai liudija ir Lietuvos valstybės ir Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės istorija.

LIETUVOS RESPUBUKOS PREZIDENTAS *********************1****
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

1999 birželio 14 d.
Prieš penkiasdešimt metų Vokietijoje buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuri aiškiai ir prasmingai įpareigojo mus, 
lietuvių tautos narius ir nares, amžinai išlaikyti tautinę gyvybę, kalbą, tautines ir valstybines tradicijas, kultūrą, 
solidarumą ir kitas vertybes.
Prieš penkiasdešimt metų Lietuvių Charta paskelbė, kad pasaulyje pasklidę lietuviai sudarome vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, siekiančią vykdyti ir įgyvendinti Lietuvių Chartos įpareigojimus, tikslus ir uždavinius per 
kraštų Lietuvių Bendruomenes, jaunimo, kultūrines, profesines, religines, savišalpos ir kitas draugijas bei 
organizacijas, mokyklas, šeimas.
Per praėjusius 50-tį metų visi pasaulyje pasklidę lietuviai darbščiai bei sąžiningai vykdėme Lietuvių Chartą ir su gilia 
meile Lietuvai dirbome bei kovojome už Lietuvos valstybinę laisvę, jos nepriklausomybę, savo pačių tarpe išlaikydami 
sąmoningą lietuvybę.
Šiandien, džiaugdamiesi laisva, demokratine ir nepriklausoma Lietuvos Respublika, ir toliau jai skiriame mūsų meilę, 
talentus bei reikalingą talką, laukdami iš jos tos pačios meilės savo vaikams. Šiandieną ir ateityje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės šeimoje lietuvybės išlaikymu ir tcjiau rūpinsis 31 -no krašto Lietuvių Bendruomenės, siekdamos kilnių 
Lietuvos Chartos tikslų, kad lietuvių tauta amžinai gyventume, būdami gerais žmonijos nariais.

PLB Valdybos pirmininkas
S/e sveikinimai buvo perduoti visiems, po visą pasaulį išsiblaškiusiems lietuviams, minint Lietuvos Chartos 50 metų 

sukaktį Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje.

šiais metais liepos 11-18 d.d. Huettenfelde, Vasario 16 
gimnazijoje, vyko trys svarbūs renginiai. Buvo minima 
Lietuvių Chartos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 50- 
mečio sukaktis, vyko Lietuvių Bendruomenių pirmininkų ir 
Lietuvos Jaunimo Sąjungų pirmininkų bei PLB valdybos 
narių suvažiavimas, taip pat Europos Lietuviškų Studijų 
savaitė, šiuose renginiuose Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungai atstovavo jos pirmininkas J.Alkis ir DBLJS 
pirmininkė N.O’Brien.
Pirmą studijų savaitės dieną Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius dr. E.AIeksandravičius apžvelgė 

Lietuvos emigracijos istoriją, pažymėdamas, kad žmones 
palikti tėvynę vertė dvi priežastys: badas ir baimė. 
Didžiausios išeivių, pabėgėlių ir tremtinių bangos sekė 
skaudžiausius Lietuvos istorijos įvykius - 1831 ir 1863 
metų sukilimus, didžiąją ekonominę krizę ir, aišku, 
sovietinę okupaciją. Vien raudonojo teroro metu 
šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių buvo ištremta j Sibirą, 
apie 70 tūkstančių pasitraukė į Vakarus. Šiuo metu prof. 
E.Aleksandravičius ruošia išsamią Lietuvos emigracijos 
istorijos studiją, kurią numato skelbti spaudoje.

/tąsa sek. psl./
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Daktaro Leonido Donskio paskaitos tema buvo Diaspora ir 
emigracija: moderniosios žmonijos patirties aspektai, Europos 
radijo korespondentas M.Drunga nagrinėjo ginčus dėl išeivi
jos lietuvių santykių su okupuota Lietuva 1960-1990 metais. 
Vil-niaus Mažvydo bibliotekos darbuotoja S.Vėlavičienė kal
bėjo apie išeivijos rašytojų kūrinių sugrįžimą į Lietuvą.
Liepos 12-osios dienos vakare buvo atidaryta išeivijos lietuvių 
dailės paroda, kurioje eksponuojami A.Galdiko, V.Vizgirdos, 
V.K. Jonyno, P.Damsaičio, K.Žoromskio it kt. dailininkų 
kūriniai. Pasaulio LB foto nuotraukų parodoje šalia 19-os kitų 
kraštų stendų, J.Alkio paruoštos nuotraukos rodė DBLS ir kitų 
čia veikusių ir veikiančių organizacijų veiklą.
Sekančią dieną D. Kuzmickaitė, remdamasi apklausos 
duomenimis, nušvietė naujųjų lietuvių emigrantų Čikagoje 
adaptacijos sunkumus. Plojimais buvo sutikta Lietuvos švie
timo viceministrės V.Vėrbaitės emocionali paskaita apie 
išeivijos turėtą Lietuvos įvaizdį ir realybę, sugrįžus. Rytų kraštų 
lietuviškų bendruomenių sunkumus apibendrino dr. Motuzą, 
daugumos dalyvių prisiminimus atgaivino dr.V.Bartusevičiaus 
paskaita: Lietuviai tremtiniai - pabėgėliai Vakaruose iš stovyklų 
Vokietijoje į platųjį pasaulį.
Tarp paskaitų organizatoriai rado laiko Studijų savaitės daly
viams parodyti nuostabią Heidelbergo pilį, suorganizuoti 
išvyką palei Reino upę, aplankant pakrantėse išsidėsčiusius 
miestelius, legendomis ir dainomis apipintą Loreley uolą, 
išbandyti Reino slėnyje gaminamą vyną.
Liepos 15-16 dienomis vyko PLB kraštų pirmininkų ir PLJS 
pirmininkų suvažiavimas. Šie metai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei yra ypatingi - 50-ojo jubiliejaus metai. Antrojo pa
saulinio karo pabėgėliai, negalėdami tikėtis Tėvynės paramos 
ir netgi negalėdami palaikyti su ja ryšių, turėjo sukurti savo 
organizaciją patys. Pradžioje dauguma jų gyveno stovyklose 
Vokietijoje ir Austrijoje. Bendriems reikalams tvarkyti 1946 m. 
buvo įkurta Lietuvių Tremtinių Bendruomenė. Netrukus lietu
viai tremtiniai - pabėgėliai pasklido po įvairius pasaulio kraš
tus. Pradžioje puoselėtos kompaktiškos kolonizacijos idėjos 
negalima buvo įgyvendinti. Reikėjo po visus penkis žemynus 
pasklidusius lietuvius sujungti j vieną organizaciją. 1949 m. 
birželio 14 d. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo komitetas pri
ėmė Pasaulio Lietuvių bendruomenės nuostatus, buvo sukurti 
centriniai organai: PLB Seimas ir aukščiausias vykdomasis 
organas - PLB valdyba. 1949 m. įsikūrė Belgijos, Naujosios 
Ze-landijos, Austrijos ir Kanados lietuvių bendruomenės, 
Vokietijos LTB 1950 m. persiorganizuoja į Lietuvių Ben
druomenę. Pirmasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 
susirinko 1958 m. Dėl politinių aplinkybių PLB ilgą laiką veikė 
tik Vakarų šalyse, bet sugriuvus Sovietų Sąjungai, j jos veiklą 
įsijungė ir j Rytus 
nublokšti lietuviai. 
Šiuo metu PLB prik
lauso 30 kraštų lietu
vių bendruo-menės, 
PLB sudėtyje veikianti 
Pasaulio 
Jaunimo 
(PUS) 
skyrius 13-oje kraštų.
Suvažiavimą atidarė 
PLB valdybos vice
pirmininkas T. Bar
tusevičius, po to PLB 
valdybos pirmininkas 
Vytautas 
perskaitė 
pranešimą, 
pateiktas 
Fondo pelno paskir-

Lietuvių
Sąjunga 

turi savo

Kamantas 
ataskaitinį 

Buvo 
Lietuvių

Didž. Britanijos atstovai: DBLS pirm. Jaras Alkis ir DBLJS pirm. Nijolė O’Brien

stymas. PLB nariai M.Lenkauskienė ir A. Rugienius kalbėjo 
apie PLB tikslus ir uždavinius, kraštų bendruomenių ir PLB 
valdybos ryšius aptarė R.Narušienė ir S.Valatkaitė, Rytų kraštu 
bendruomenių veiklą ir problemas apžvelgė dr.V.Viliūnas. PLB 
Švietimo komisijos pirmininkė R.Kučienė apibendrino lituanis
tinės veiklos reikalus. Vasario 16 gimnazijos direktorius 
A.Šmitas kalbėjo apie mokyklos pasiekius ir jos ateitį. Po An
trojo Pasaulinio karo Vokietijoje likusių lietuvių bendruomenė 
nuterė steigti gimnaziją. Ji buvo atidaryta 1950 m. Dypholto 
kareivinėse. Sekančiais metais, švenčiant Lietuvos Nepriklau
somybės dieną, mokyklai buvo suteiktas Vasario 16-osios 
vardas. Kai kareivines reikėjo grąžinti vokiečiams, 1953 m. 
lietuvių bendruomenė Huettenfeld’e nupirko Renhof’o pilį ir 
5ha parką. 1965 m. buvo pastatytas naujas klasių ir adminis
tracinis pastatas, 1972 m. mergaičių, o 1987 m. berniuku 
bendrabutis. 1984 m. pilyje kilo didelis gaisras, kuris nusiaubė 
pastatą, sudegė mokyklos biblioteka. Atstatyto Renhof’o pilies 
atidarymas įvyko 1989m. Čia dabar vėl įsikūrusi gimnazijos 
biblioteka, muzikos klasės, Vokietijos LB valdybos raštinė, 
posėdžių kambariai, įrengta koplyčia. Mokinių skaičius gim
nazijos veiklos metu svyravo nuo 50 iki 200. Pastaraisiais 
metais mokinių skaičius didėja, nes vis daugiau moksleivių 
atvyksta iš kitų valstybių ir Lietuvos. Praeitais metais gimnaziją 
lankė 87 mokiniai. Mokyklos direktorius A.Šmitas informavo, 
kad nuo ateinančių metų gimnazija bus pripažinta kaip dvi
kalbė valstybės mokykla ir gaus švietimo ministerijos skiriamą 
paramą, kokią gauna kitos vokiečių privačios mokyklos.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas R.Baliulis 
kalbėjo apie jaunimo sąjungos veiklą, artėjantį jaunimo kon
gresą Australijoje, PLB pirmininkas V.Kamantas pristatė PLB 
Seimo programos projektą. Liepos 17 d. ryte vyko PLB kraštų 
pirmininkų susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu 
Valdu Adamkumi.
Išeivijos Konstitucijos -Lietuvių Chartos minėjimą, vykusį Biur- 
gerhaus salėje, atidarė Vokietijos LB pirminikas A.Šiugždinis. 
Prezidentas V.Adamkus skaitė pagrindinį pranešimą, kuriame 
pažymėjo, kad prieš pusę amžiaus tvyrant netikrumui dėl atei
ties, Lietuvių Charta tapo laisvės ir mūsų tapatybės orientyru. 
“Išeivijos likimą Charta neatskiriamai susiejo su pavergtos 
tėvynės likimu, su ilgamete jos laisvės byla”, - sakė Lietuvos 
prezidentas. Pranešėjas savo kalboje nemažai dėmesio skyrė 
ir išeivijos organizacijų vaidmeniui šių dienų gyvenime. 
:Šiandien Lietuvai reikia politinės išeivijos talkos tautos laisvei 
ir valstybės nepriklausomybei užtikrinti. Sėkmingai mūsų 
šalies integracijai į Vakarų saugumo struktūras gali turėti 
įtakos ir Lietuvos žingsnius remiantys išeivių bendruomenių 
balsai”, - pabrėžė Lietuvos vadovas.
Sveikinimo kalbas pasakė Hessen’o parlamento pirmininkas 

Klaus Peter Miuller, 
Hessen’o švietimo vice
pirmininkas dr. Hartmut 
Mukker-Kinet. Minėji
mas baigėsi puikiu Vil
niaus Čiurlionio meno 
gimnazijos smuikininkų 
ansamblio koncertu 
(vad.A.Krev-nevičius). 
Vakare Renthof’o pi
laitės didžiojoje salėje 
įvyko pokylis, kuriame 
dalyvavo apie 200 
žmonių.
Šios puikiai suorgani
zuotos savaitės reng
iniai baigėsi iškilmin
gomis šv.Mišiomis, 
kurias laikė Vyskupas 
P. Baltakis.

Ž.AIkis

■
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LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS

Pirma sukaktis
Liepos mėnesį suėjo vieneri metai nuo 

Informacijos centro atidarymo. Spėjome įgyti patirties, 
kuri praverčia vasarą, kai padaugėja užsukančių 
konsultuotis, o kartais ir šiaip apsilankyti svečių.. 
Norėtume šia proga paskelbti bendriausią Centro 
darbo statistiką.

Į Informacijos centrą nuo 1998 metų liepos 10 
iki 1999 metų liepos 9 d. įvairiais klausimais kreipėsi 
364 interesantai. Paklausimai buvo teikiami betarpiškai 
lankantis, telefonu, faksu, per paštą ir elektroninį paštą. 
Taip pat rugsėjo mėnesį buvo paruoštas interneto 
puslapis (www.lgitic.IU, kuriame apsilankyta 2220 
kartai.

1998 m. liepos mėnesį į informacijos centrą 
kreipėsi 30 interesantų, rugpjūčio - 24, rugsėjo - 20 
interesantai, spalio - 18, lapkričio - 35, gruodžio - 25. 
1999 metų sausio mėnesį - 31, vasario - 33, kovo - 29, 
balandžio - 27, gegužės - 39, birželio - 41, liepos (iki 9 
dienos) -12.

Daugiausiai besikreipiančių buvo iš JAV - iš 
viso 129. Antroje vietoje buvo asmenys iš buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikų, tremtiniai ir politiniai 
kaliniai, iš viso - 75. Iš Kanados į Centrą kreipėsi - 35, 
Australijos - 33, Lietuvos - 29, Didžiosios Britanijos -16, 
Vokietijos -14, Kolumbijos - 8, Izraelio - 5, Brazilijos - 4. 
Ir po vieną iš Šveicarijos, Pietų Afrikos, Naujosios 
Zelandijos, Lenkijos, Italijos, Kuveito, Suomijos, 
Uragvajaus. Taip pat j Informacijos centrą kreipėsi 
kelios įstaigos Lietuvoje ir užsienyje.

Kreipimosi forma:
Apsilankė -159
Elektroniniu paštu - 97 
Telefonu - 70 
Laiškais - 34.

Pagrindiniai klausimai pagal dažnumą ir asmenų, kurie 
kreipėsi šiuo klausimu skaičius:

1. Pensijos (pensijų persivedimas, jų apmokestinimas, 
pensininko pažymėjimas). Šis klausimas domino 84 
interesantus.
2. Lietuvos Respublikos pilietybė ar teisės į LR 
pilietybės išsaugojimą pažymėjimas. Šiuo klausimu 
kreipėsi 70 asmenys.
3. Apsigyvenimo galimybės (butas, namas, 
pensionatas). Domėjosi - 40.
4. Nuosavybės sugrąžinimas. Domėjosi 34.
5. Sveikatos draudimas ir gydymasis. Domėjosi 24.
6. Pajamų ir kiti mokesčiai. Domėjosi -18.
7. Tautinio statuso gavimas ir lengvatos (tremtiniai iš 
buvusios SSSR). Domėjosi -18.
8. Įsidarbinimo galimybės. Domėjosi -18.
9. Muitų taikymas persikraustant Domėjosi -14.
10. Bankų darbas ir paslaugos. Domėjosi -12.

______________________________________________3 puslapis

11. Klausimai apie genealogiją ir giminių paieškos. 
Kreipėsi -12.
12. Vizos, reikalingos įvažiuoti į Lietuvą Domėjosi - 8.
13. Lietuvių kalbos kursai. Domėjosi - 8.
14. Biznio galimybės ir jo atidarymo formalumai 
(licenzijos, mokesčiai). Domėjosi - 6.
15. Įvairios draudimo formos. Domėjosi - 6.
16. Investiciniai čekiai. Domėjosi - 4.
17. Perspektyvos vykdyti studentų keitimosi tarp 
universitetų programas. Domėjosi - 4.
18 Užklausimai apie Lietuvos politinius veikėjus, įvairių 
duomenų paieškos (studentai, rašantys mokslinius 
darbus). Kreipėsi - 4.

Norėtųsi dar kartą pabrėžti, kad toks sausas 
interesantų statistinis išskaidymas neatsispindi paskirų 
lankytojų ar užklausėjų įvairovės tuo požiūriu, kad 
dažniausiai jie neapsiriboja vienu klauismu arba ir pats 
klausimas skirtingiems atvejams reikalaudavo skirtingo 
sudėtingumo atsakymo - kartais papildomai ieškant 
informacijos ir užklausinėjant atsakingas įstaigas.

Taip pat su kai kuriais klientais tenka susitikti 
po keletą kartų, ypač su tokiais, kurie kreipiasi dėl turto 
sugrąžinimo neaiškumų. Tokiais arvejais būna gana 
sudėtinga įsigilinti į kiekvieno teisinę padėtį, stengiantis 
patarti, kokių žingsnių geriausia būtų imtis arba 
nesiimti. Į tokio pobūdžio įstatyminius klausimus 
geriausiai yra įsigilinęs Centro darbuotojas Rimgaudas 
Bubelis. Galima būtų pridėti, kad paskutiniu metu ėmė 
daugiau rastis ir tokių, kurie domisi nekilnojamo turto 
įsigijimo, statybų ir kokybiškomis namų remonto 
paslaugomis. Čia turėjo reikšmės įstatymo pataisą 
panaikinus prašymų atstatyti nuosavybę terminus.

Taip pat statistikoje nepateikiami tie, kurie 
lankėsi šiaip pasikalbėti, pasidomėti Centru, kartais 
pakritikuoti Lietuvos biurokratus ir valdžią Reikėtų 
pripažinti, kad ypač darbo pradžioje dalis interesantų 
liko neužfiksuoti mūsų registracijoje, todėl, nors skaičiai 
ir atspindi bendras tendencijas, jų tikslumas nėra 
absoliutus.

Kristina Macevičiūtė Žilvinas Beliauskas
Informacijos centro adresas: 
Gedimino pr. 24, Vilnius 2600. 
Telefonas: (370 2) 313624. 
EI.paštas: info@lgitic.lt 
Interneto puslapis: www.Igitic.lt

Masquerade
Vilniaus Mažojo Teatro pasirodymas Derby 
Playhouse 1999m. lapkričio 30-2000m. sausio 22 d.
Į Derby Playhouse vėl atvyksta Vilniaus mažasis 
teatras su šiuo savo nauju pastatymu - spektakliu.
Tai yra vienas iš talentingiausių teatrų Baltijos 
valstybėses, kuris jau antrą kartą atvyksta į Derby 
Playhouse. Jų pirmasis stebinantis pasirodymas su 
“Vyšnių sodu” buvo išrinktas geriausiu 1998 metų 
atvykstančio teatro spektaklių. Tai dar viena proga 
pamatyti šį teatrą vietos ir apylinkių lietuviams. 
Veiksmas vyksta lietuvių kalbą
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Ūkininkai protestuoja
“Respublikos” 165 numeryje Egidijus Klumbys piešia 
liūdną Lietuvos žemės ūkio padėtį. Ūkininkai įprastai 
yra ramiausia tautos dalis, bet paskutiniu laiku 
nebeišlaikę nuolatinio gyvenimo lygio smukimo, kainų 
už produktus mažinimo, pradėjo viešai protestuoti.

“Praėjusią savaitę daugelyje Lietuvos vietų 
žemdirbių protesto akcijos liudija, kokia uždelsto 
veiksmo bomba nuolatos tiksi mūsų valstybėje”, - rašo 
E. Klumbys. “Turbūt niekas neabejoja, jog ne iš gero 
gyvenimo kaimo žmonės griebiasi tokios drastiškos 
kovos priemonės - kelių blokavimo. Suprantama, kad 
žemdirbiai pasiryžę viskam, kai gyvenimas slysta iš po 
kojų, kai jie negali pragyventi iš savo nelengvo darbo ir 
pagaliau jaučiasi nesaugūs savo valstybėje. Jų 
nuotaikas puikiausiai atspindi protesto akcijose 
panaudotas lozungas (šūkis) “Nuodėmės adresas - 
Seimas ir Vyriausybė”.

Valdančiųjų Konservatorių ir Krikdemų partijų 
lyderiai nuolatos gąsdina mus visus nuolatine Rusijos 
grėsme ir yra aklai įsitikinę, jog tik NATO užtikrins 
Lietuvos saugumą. Todėl jie ir aukoja šimtus milijonų 
litų karo dievui Marsui.

Ne vieną šimtmetį buvome grynai žemdirbių 
kraštas. Mums tikrai netinka dažna nuoroda, jog 
Europos Sąjungos ir kitose išsivysčiusiose valstybėse 
dirbantieji žemės ūkyje tesudaro 3-4 poc. šalies 
gyventojų. Net jeigu Lietuva būtų klestinti ekonominė 
valstybė, didesnės kaimo gyventojų dalies perkėlimas j 
miestus būtų nepakeliama našta. Ką tuomet kalbėti 
apie dabartinę Lietuvos situaciją. Jau dabar vakarietiš
kų maisto produktų perteklius žlugdo mūsų žemės 
produktų gamintojus, tai kas bus, kai Lietuva pateks į 
taip mūsų valdančiųjų svajojamą Europos Sąjungą?

Galima teigti, kad dabartinė Lietuvos žemės 
ūkio padėtis - tai ...dabartinių valdančiųjų žemės 
politikos, tiksliau - jos visiško nebuvimo, rezultatas. Nė 
viena iš aštuonių buvusių vyriausybių, nei dabartinė 
taip ir nesugebėjo nubrėžti žemės ūkio ...plėtros 
ilgalaikės strategijos, kuri leistų kaimo žmonėms 
planuoti gyvenimą ir verslą nors septyneriems - 
dešimčiai metų..”

“Lietuvos kaime trūksta pastatų, tvartų, nėra 
sandėlių žemės ūkio gaminiams , nėra patalpų jų 
perdirbimui, kad būtų galima paruošti juos pardavimui 
vietos rinkoje ir eksportui”, - rašo “Tėviškės Žiburiuose” 
nr.21, Ambroziejus Žatkus. “Lietuviškame kaime dar 
kol kas yra gyvų žmonių, kurie dirba už dešimt litų per 
dieną. Maisto kainos tokios, kad kaime dirbdamas gali 
pragyventi. Už vienos dienos uždarbį gali nusipirkti 8 
litrus lieso pieno.”

Prieš keturis mėnesius prezidentas V.Adamkus 
Seime padarė pranešimą ir perspėjo Vyriausybę, kad 
reikalinga kuo greičiausiai spręsti kaimo problemas, 
bet jo pranešimas tepasiekė tik kurčias ausis. Seimo 
valdantieji konservatoriai ir krikdemai absoliučiai 
nepadarė nieko, kad nors pradėtų po truputi 
įgyvendinti prezidento pasiūlymus. Tad nenuostabu, 
kad sunkiai dirbantys žemdirbiai griebėsi tokių 
drastiškų priemonių, kaip kelių blokavimo. Be 
kaimiškos kultūros, papročių ir tradicijų Lietuva praras 
sovo individualumą, o kaimas jau pamažu nyksta.

Europos Lietuvis Nr.Įj

Lietuviai Gudijoje
Pelesos parapija buvo įsteigta 1925 m. Ji atsispyrė 
nutautinimo politikai ir lietuvybę išlaikė iki šių dienų. 
Vilniaus “Ryto” švietimo draugija Pelesoje buvo 
įsteigusi ir lietuvišką mokyklą. Bet po 4-rių metų, kaip r 
kitos Lydos apskrityje lietuvių mokyklos lenkų buvo 
uždarytos ir pradėtos steigti lenkiškos mokyklos, - rašo 
Kanados “T.Ž.” nr.21.

Nuo to laiko lietuviškai buvo mokoma slaptai. 
Lietuviškas švietimas nenustojo veikęs per vokiečių 
okupaciją ir sovietmetį. Apie 1970 metus kai kuriose 
vietovėse buvo atsteigtos lietuvių mokyklos, bet ir vėl 
buvo uždarytos. Tik 1989 m. Pelesoje lietuviams 
pavyko gauti apgriautą šv.Lino šventovę. Per 9-rius 
mėnesius ji buvo atremontuota ir arkiv. Julijono 
Steponavičiaus atšventinta. Prie šventovės nutarta 
steigti lietuvių vidurinę mokyklą ir kultūros centrą, 
tarnaujantį visam Lydos kraštui.

Mokyklos įkurtuvės įvyko 1993 m. per Trijų 
Karalių šventę. O šių metų išvakarėse pagrindiniame 
pastate atidaryta kaimo ambulatorija vaikams ir 
suaugusiems. Veikia gydytojų ir dantistų kabinetai. 
Išsiplėtė krašto istorijos muziejus, sutvarkyta knygomis 
turtinga biblioteka. Erdvioje salėje vyksta koncertai, 
sporto varžybos. Mokykloje mokosi 60 mokinių. Jos 
mokytojai padeda suaugusiems išlaikyti tautinę 
sąmonę.

Pelesiečiai drąsiai tvirtina, kad jų kultūros 
centras yra tikras lietuvybės priešpilis, o jų mokykla 
vertinama kaip pati didžiausia ir geriausia visoje 
Gudijoje. Tik žmonės piktinasi ir nerimauja dėl Lietuvos 
valdžios suvaržymų pereiti sieną. Žmonės buvo įpratę 
jau nuo seniai per sieną keliauti laisvai. Kai kurie net 
dirba Lietuvoje.
tt****************************
Padidės algos
Pagal vyriausybės projektą nuo š.m. liepos 1 d. 
minimali mėnesinė alga buvo padidinta nuo 430 iki 460 
litų, o valandinis atlyginimas nuo 2.53 iki 2.71 lito.

Darbo grupės turės nustatyti darbo trukmę ir 
papildomą mokestį už kenksmingas darbo sąlygas. 
Siūloma Darbo apmokėjimo įstatymu patvirtinti 
nuostatą, kad atskiroms darbuotojų kategorijoms būtų 
nustatytas skirtingas minimalus darbo užmokestis ir 
bent kartą metuose būtų atsižvelgta į infliaciją bei 
darbo užmokesčio vidurkį.
*******************************
Lietuvą šią vasarą užpuolė mašalai
Valstybė paskyrė 300,000 litų Nemune išnaikinti maša 
peryklas, nes Pietų Lietuvoje šiais metais gegužės 
- birželio mėnesiais ypač padaugėjo šių kraujasiurbių 
muselių. Ekologijos institutas bandys jas išnaikinti 
pilant į upę biologinį preparatą ne tik Lietuvos 
teritorijoje, bet ir Gudijoje, iš kur Nemunas atplukdo 
užterštą vandenį. Druskininkų miesto savivaldybė 
paprašė aplinkinių rajonų skirti dar po 11,000 litų, kad 
užtektų nupirkti 10 tonų šio preparato, kuris bus 
reikalingas bent dalinai sumažinti mašalų lizdus.

Apskaičiuojama, kad gali trukti 3-5 metai, kad 
pavyktų juos visai išnaikinti. Nustatyta, kad tie biologi
niai nuodai nėra kenksmingi žmonėms.
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VOKIETIJA

Baltiečių - vokiečių žiniaraštis
Kazys Baronas

Baltų - vokiečių draugija leidžia žiniaraštį, kuriame 
atsispindi ne tik organizacinė jos veikla, bet taip pat 
Baltijos valstybių kultūrinis, politinis ir ekonominis 
gyvenimas. (Gaila, kad red. estas dr. Olgred Aule 
neįjungia sportinės veiklos). Straipsniai parašyti ne tik 
Baltijos tautų atstovų, bet taip pat ir vokiečių, gan 
kritiškai, tačiau bešališkai apžvelgia šiandieninį 
valstybių gyvenimą.

Prie pastarųjų reikėtų priskirti dr. B.Frish gan 
ilgoką straipsnį apie naują Lietuvos min. pirm. R.Paksą. 
Vokiečio pirmi sakiniai skamba: “nesu konservatorių 
bičiulis, tačiau reiškiu Vilniaus merui didžiausią 
pagarbą”, - tai pasakęs jam pereitais metais gimnazijos 
mokytojas - pensininkas. Mat, vokietis lankęs Gedimino 
miestą, matydamas Vilniuje daug pakeitimų: atnaujintą 
senamiesti, barokines bažnyčias, švarą, ir ne tik iš 
mokytojo - pensininko jis girdėjęs gražius žodžius, bet 
taip pat kiekviename žingsnyje R.Pakso pavardė buvo 
minima kaip gabaus sostinės vadovo. Jo populiarumas 
pasiekė ir visą Lietuvą, jungiant R.Pakso vardą su min. 
pirmininko vieta.

“Ne, ne! Tris kartus ne!” - dar balandžio mėn. 
R.Paksas pareiškęs “Baltische Rundschau” laikraščiui. 
Jis neturįs jokių ambicijų užimti aukščiausias pareigas 
Lietuvos vyriausybėje. Manding, nuo gegužės mėn. 18 
d. jis yra devintas min. pirm, atkurtoje nepriklausomoje 
Lietuvoje. Jis negalėjęs atsispirti prez. V.Adamkaus 
norui ir Seimo balsavime (išskyrus ekskomunistus) į 
R.Pakso rankas patikėtas vyriausybės vadovavimas. 
Tačiau kai kurie Seimo atstovai gan skeptiškai žiūri į 
naujo min. pirm, sugebėjimus vadovauti vyriausybei, 
kadangi jis tik 1997 m. užėmė Vilniaus mero vietą, 
anksčiau ėjęs statybos vedėjo pareigas.

Vokiečio nuomone, naujos vyriausybės 
sudarymas, buvęs būtinas Lietuvos politinio gyvenimo 
klausimas, kadangi G.Vagnoriaus populiarumas 
gyventojų tarpe pasiekė tik 31.6 proc. Lietuvos prez. 
V.Adamkus, matydamas tokią padėtį kritikavo 
televizijoje G.Vagnoriaus vadovavimą, kartu 
tvirtindamas, kad jis neturįs jo darbui jokio pasitikėjimo. 
Vyriausybės krizė buvo greitai išspręsta, kadangi 
daugumas Seimo atstovų nenorėję priešlaikinių Seimo 
rinkimų.

Vokietis taip pat rašė, kad žiūrint iš politinio 
taško, Lietuvos ekonominis ir socialinis gyvenimas 
gerokai pablogėjęs. Tai Rusijos finansinės krizės 
pasekmės. Autorius rašė, kad pirmais 1999 mėnesiais 
bedarbių skaičius pasiekė 28 tūkst, o “Echo Litvy” 
pranešė, infliacija gali pasiekti 5 proc. Taip pat Bendras 
vidaus produktas paaugs gal 4 proc., nors metų 
pradžioje buvo minimi 6 proc. Biudžete taip pat 
matoma didelė tamsi dėmė. Be to, Gudija skolinga 
Lietuvai daugiau nei 100 min. dolerių.

Vedamasis straipsnis, tai vertimas iš Latvijos 
Diena” dienraščio apie Stalino - Hitlerio sutarti bei jos 

pasekmes ne tik politiniame gyvenime, bet taip pat ir 
ekonominiame. Mat, Baltijos vokiečiai repatriacijos 
metu prarado nekilnojamą turtą, už kurį tikrovėje 
Sov.Sąjunga atlygino Vokietijai. Tačiau Hitleris tuos

_________________________________________________puslapis 5. i
pinigus panaudojęs karo reikalams, apgyvendindamas 
repatriantus jau kaip kolonistus, užimtoje Lenkijos 
dalyje. Straipsnio autorius Arnolds Klodinš pažymi, kad 
į Vokietiją iš Lenkijos buvo sugrąžinti 64,500 (jų tarpe 5 
tūkst latvių), palikdami 4,200 namų bei 5,7 tūkst slypų. 
Autoriaus nuomone, visų išvykusių turtas, kuris randasi 
valstybės rankose, negali būti privatizuotas ir 
parduotas naujiems savininkams. Šį klausimą - Baltijos 
vokiečių teisinę padėti - turi sręsti teisininkai, istorikai ir 
politologai.

Daug vietos žiniaraštis skiria trėmimams iš 
Baltijos valstybių (Nr.2, birželio mėn. laida). Nurodomi 
trys trėmimo laikotarpiai: 1941 - 45 - 49 m. Pastarieji 
palietė ūkininkus (kolchozų, sovchozų steigimas), 
tačiau trėmimo sąlygos buvusios kiek lengvesnės, nes 
trėmimo netu mirusiųjų skaičius buvęs kiek mažesnis, 
neskiriant vyrų nuo kitų šeimos narių.

Kaip minėjau, žiniaraščio redaktorius dr. 
Olgred Aule yra estų tautybės, tad pilnai suprantama, 
kad jis gan daug vietos skiria savo tėvų kraštui. 
Pasirodo, kad dabartinis Estijos kariuomenės štabo 
viršininkas gen. maj. Ants Leaneots gimė Sibire, 
užaugintas dėdės. Suimtas tėvas mirė 1953 m. 
koncentracijos stovykloje. Dėdė j Sibirą atsivežė bibliją, 
tad iš jos jis mokėsi estų kalbos. Sovietiniais laikais jis 
ėjęs Raudonojoje armijoje pulkininko pareigas.

Didžiausios Estijos politinės partijos vadovas 
Edgar Savisaar gimė kalėjime. Amnestijos keliu (turint 
motinoms vaikus kalėjime) jie abu buvo paleisti į laisvę.

Žiniaraštis baigiamas bibliografinėm pastabom 
bei vokiškos spaudos ištraukom iš Baltijos valstybių 
gyvenimo.
*****************************

Klastos sukaktis
Š.m. gegužės mėn. 15 d. suėjo 55 metai, kai vokiečių 
okupacinė vadovybė, padedama SS dalinių ir Gestapo, 
klastingai likvidavo gen. P.Plechavičiaus Lietuvai ginti 
įsteigtąją Lietuvos Vietinę Rinktinę. Tą dieną buvo 
suimtas, nuginkluotas ir internuotas pats Vietinės 
Rinktinės kūrėjas ir vadas gen. P.Plechavičius, štabo 
viršininkas pik. O.Urbonas ir dalis nespėjusių 
pasitraukti štabo karininkų.

Gegužės 16-osios rytą vokiečių-vengrų SS 
smogikų daliniai, remiami tankų bei sunkiųjų 
kulkosvaidžių, puolė Marijampolės kareivines ir Karo 
mokyklą. Dar nespėję gerai įsikurti, nepraėję 
pagrindinio karinio apmokymo ir menkai ginkluoti 
Vietinės Rinktinės daliniai nesugebėjo efektyviai 
pasipriešinti, buvo nuginkluoti ir suimti. Suimtuosius, 
kurių buvo apie 1400 vyrų, suvarė į Marijampolės 
kareivinių arklides ir be maisto išlaikė 2 paras. Vėliau 
juos prievarta išvežė Į Vokietiją ir įjungė j oro laivyno 
(“Luftwaffe”) dalinius.

Puolime buvo nužudyti apie 70 vyrų. Iš 
suimtųjų kas dešimtas buvo sušaudyts - viso apie 130 
karių. Taip nukentėjo Lietuvos Vietinės Rinktinės 4-tas 
batalionas.

Kitiems pavyko su ginklais, šaudmenimis ir 
gurguolėmis pasitraukti į Suvalkijos miškus ir sudaryti 
pirmuosius rezistencijos dalinius prieš vokiečių 
okupaciją ir vėliau, Lietuvą vėl užimant raudoniesiems, 
prieš komunistus. Daug išvežtųjų į Vokietiją padėjo 
galvas priverstai kovodami už Trečiąjį Reichą.
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Tuščios NATO svajonės
Henrikas Kudreikis “T.Ž”.Nr. labai aiškiai išdėsto 
Lietuvos dedamas tuščias pastangas įstoti į Šiaurės 
Atlanto Sąjungą (NATO). Rašyti prieš daugumą, kurios 
nuomonės plaukia sriauniomis upėmis tikrai 
nepopuliaru. Lietuvos spauda ir užsienio lietuvių 
spauda beveik be išimties kiekviename laikraštyje 
užsimena apie Lietuvos galimybes įsijungti į šią 
organizaciją ir kokia iš to būtų mums nauda. Nemanau, 
kad “Tėviškės Žiburiai”, ar autorius būtų prieš, jei 
skaitytojams perduosiu, nors ir dalinai, mums visiems 
taip svarbius jo svarstymus:

“Iki šios dienos perskaičiau mažiausiai penkis 
šimtus straipsnių, kuriuose mūsų žmonės pila apie 
Lietuvos įstojimą į ŠAS (NATO) eiles. Kokį laikraštį 
bepaimtum, mažiausiai du trys rašiniai apie tai. Net 
galva pradeda svaigti. Štai tik praeitą savaitę skaičiau 
žymių žurnalistų: Igno, Juozo, Antano ilgus 
išvedžiojimus. Beskaitant juos jau strodo, kad ŠAS 
durys mums beveik atdaros. Lietuva jau prieangyje ir t.t. 
Gaila, bet man atrodo, kad tai vandens pilstymą su 
sietu. ŠAS Lietuvai nearčiau kaip į Marsą.

Kaip JAV Aviacijos draugijos (Air Force Assn.) 

stipresnėms ŠAS pajėgoms, kurios galėtų pasipriešinti 
Jugoslavijos kariuomenei, reikėtų 3-4 mėnesių. Kokios 
jėgos sustabdytų divizijas iš Rytprūsių. Joms reikėtų 
pervažiuoti Lietuvą tik 12-14 valandų.

Prieš porą savaičių Lietuvos kariuomenės 
puskarininkis, saugojęs per Lietuvą traukiniu vežamą 
priešlėktuvinę patranką, užmigo ir atsidūrė 
Rytprūsiuose rusų pusėje. Tai rodo, kad rusų kariškiai ir 
jų ginkluotė keliauja dažnai per Lietuvos žemę.

Šiame straipsnyje noriu pateikti klausimą ŠAS ir
Europos Sąjungos šalininkams: juk priimant Lietuvą j 
ŠAS (kadangi rusai bus numatomi priešai), kelias per 
Lietuvą turės būti uždarytas. Tad kokia bus Rusijos 
reakcija?

Rytprūsiai yra didelė duobė, kurią Lietuva, prieš 
stodama į SAS nori peršokti. Man kyla mintis: ar ŠAS 
šalininkai nemato grėsmės Lietuvos 
nepriklausomybei?”

Kartu tenka nusivilti, kad Europos sąjunga 
įsakė tuojau uždaryti Ignalinos atominę jėgainę. Tai 
kainuotų Lietuvai triejų metų biudžetų pajamas. Yra ir 
kitų reikalavimų, kurie pastatys Lietuvą prie sienos.

narys dalyvavau svarbesniuose susirinkimuose, kur 
kalbėtojai buvo žymūs Pentagono bei aviacijos 
karininkai. Pasikalbėjimų metu keletą jų paklausiau apie 
galimybę Baltijos valstybėms įstoti į ŠAS. Karininkai - ne 
politikai, tad jie davė atvirus atsakymus: kol rusai 
priešinsis, įstojimui jokių galimybių, nes reikia išlaikyti 
Jelciną. Toliau: kol rusų stiprios jėgos Rytprūsiuose, bet 
koks karinis galvojimas yra betikslis. Apie atomonį karą 
nėra nė kalbos. Pagal juos: iš Baltijos kraštų liktų 
pelenų krūva.

Šiandien, pagal ŠAS generolą Clark, sudaryti

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@qlobalnet.co.uk

Gerbiamieji,

Rašau Jums leidyklos Baltos lankos 
vardu, nes norėčiau Jums pristatyti visiškai 
naują leidinį - reprezentacinį pažintinį albumą 
Lietuva, išleistą tiek lietuvių, tiek anglų 
kalbomis. Knygoje gausu fotografijų: 
“fotografuota dvaruose ir valstiečių sodybose, 
tremtyje ir emigracijoje, iš pageltusių lapų 
žvelgia “miško broliai” ir caro armijos rekrutai”. 
Leidinio sudarytojas Saulius Žukas iš šių 
sustabdyto laiko kąsnelių sudėliojo iš tiesų 
įspūdingą Lietuvos vaizdą

Dar vienas vertingas dalykas - daugelis tekstų 
savo verte nenusileidžia fotomenininkų 
darbams, todėl lyg faktai byloja apie mūsų 
krašto gamtą, gyventojus, meną, geopolitinę 
padėtį, buitį ir sukuria gyvą Lietuvos paveikslą.

Nuoširdžiai Jūsų Daiva Cibutavičienė
Autorių teisių vadybininkė 

Knyga turi 296 puslapius, 446 fotografijas. 
Užsisakyti: Baltos lankos, Mėsinių g.4, LT-2001 
Vilnius, Lietuva. Kaina: £25.00, mokama gavus 
albumą.
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V.Urbonas per 8 dienas nuplaukė 
460 kilometrų
Praeitame “E.L.” pranešėme, kad garsusis sportininkas 
į-triatlonininkas, 41 metu Vidmantas Urbonas pasiryžo 
Nemunu nuplaukti muo Lietuvos - Gudijos sienos iki 
Pusnės. Paskutiniomis žiniomis jis jau ta žygį atliko. 
Šeštadienį (24.7) savo žygį užbaigė Rusnėje, sukoręs 
įper 8 dienas 460 kilometrų.

- Taip baigėsi dar vienas Lietuvos istorijoje 
[negirdėtas žmogaus ištvermės išbandymas, - rašo 
‘Lietuvos rytas.”

Ūkus iki tikslo vos keliems šimtams metrų, 
aidint tūkstančių žiūrovų plojimams ir sveikinimams, šis 
41 metų plaukikas taip šoktelėjęs į priekį, kad jo jau 
nebepajėgė pavyti lydintys baidarininkai.

Vandenyje plaukikas praleido 76 valandas 57 
minutes. Trumpiausiai - per 7 valandas jis nuplaukė 45 
Kilometrus. Tai buvo pirmą žygio dieną nuo Gerdašių 
Kaimo, esančio prie Baltarusijos sienos, iki Merkinės. 
Ogiausiai plaukta per Kauno marias ir Kauną - 13 
Balandų. Tą dieną jis nupkaukė 70 kilometrų. Jo 
plaukimo diena prasidėdavo 7-8 valandą ryte ir baigda- 
posi tik vakare.

Paskutines dienas pradėjo smarkiai pūsti 
įrakarų vėjas, sukeldamas Nemune bangas, ir lynoti, 
let ir tas nesustabdė pasiryžėlio. Vėliau pasakojo, kad 
bangos be perstojo daužė kaktą - “mažai ką mačiau, 
Įbe to, labai įskaudo ta vieta, kurią spaudė akiniai nuo 
Įandens.”

~ Labiausiai užterštą 17 kilometrų ruožą žemiau 
fauno jis plaukė laivu, tačiau jam teko įveikti ne vieną 
fauno marių kilpą, tad tikrumoje jis nuplaukė ir tuos 17 
Bometrų.

Kelionės metu buvo imami ir laboratorijose ti
pini vandens mėginiai. Jie parodė, kad upė vietoriiis 
Įra labai užteršta. Užklaustas ar šis jo rekordas bus 
pašytas į pasaulio rekordų knygą, atsakė, kad tam 
fekalinga laikytis tam tikrų taisyklių - 55 minutes plaukti 
15 minutes ilsėtis. - Tą galėčiau padaryti, bet tai labai 
fedomu, daug maloniau įgyvendinti svajonę - per
lenkti išilgai Nemuną.

Po šio žygio jis tris dienas ilsėsis Nidoje, o po 
fciejų savaičių išvyks į tarptautines triatlono varžybas 
Įhnijoje. (Triatlonas tai ilgų distancijų plaukimo, dvi- 
Įačiu važiavimo ir bėgimo sportas). Didžiausias 
laukiko priešas - šaltis. Išbūti vandenyje be perstojo 
f k valandų ir nesušalti gali tik labai užsigrūdinęs ir 
feniruotas žmogus.
I**************************
rezidentas taip pat prie jūros
paėjusio trečiadienio vakare, liepos 21 d. prezidentas 
Jsidas Adamkus taip pat atvyko prie jūros, tik, žinoma, 
f atplaukė (per mažai tam laiko), dalyvauti Būtingės 
fetos terminalo atidaryme, kur ketvirtadienį buvo pil
domas nafta pirmasis Graikijos tanklaivis.

- Penktadienį buvo vienintelė laisva diena, 
Bėjau pasivaikščioti po Nidos miestelį, po atnaujintą 
fcršių marių krantinę, net porą kartų išsimaudyti, - 
|kė Prezidentas. - Labai džiaugiuosi švariais Baltijos
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jūros paplūdimiais. Nidos pavyzdžiu teikėtų pasekti ir 
kitiems, labiausiai Palangai, ir įsigyti smėlio valymo 
mašiną.

Adamkus su žmona buvo apsistoję vieno mie
gamo bute, poilsio namuose. - Mokestis už sąskaitas, 
tai mano asmeninės išlaidos, - pabrėžė jis.

Šeštadienį Klaipėdoje dalyvavo Jūros šventėje, 
kurios senos tradicijos vėl pradeda atgyti. - Norėčiau, 
kad “Lietuva - jūrų valstybė” nebūtų tik tušti žodžiai, o 
ši mintis plėstųsi ir būtų sudarytos sąlygos ją įgyven
dinti realiai.
t*****************************

Pradėjo veikti Būtingės naftos pakrovimo 
terminalas
Liepos 22 dieną pradėjęs veikti Būtingės terminalas 
Lietuvos energetikos istorijoje atvėrė duris į glaudesnį 
bendradarbiavimą su Vakarų pasauliu. Šis terminalas 
truko pastatyti 4 metus. Jo nematyti, nes yra 7.5 kilo
metro atstumo nuo kranto. Prie jo staybos daug 
prisidėjo amerikiečių firma :Williams International”, kuri 
nori kuo greičiausiai daryti pelną, kad galėtų atsiimti jų 
investuotus kelis šimtus milijonų dolerių.

Prie Baltijos jūros pastatytame terminale nuo 
pat ryto iki vakaro knibždėjo gausybė svečių. Kartu su 
mūsų valstybės vadovais, JAV ir Didžiosios Britanijos 
ambasadoriai ir kiti, apsupti būrio žurnalistų.

Specialistai sako, kad šis terminalas galės 
priimti 70-80 tūkstančių tonų tanklaivius. Kol kas nau
dojant Mažeikių siurblinę, laivus galima pripildyti tik per 
50 valandų, bet kai pradės veikti Būtingės moderni 
siurblinė, ta bus galima atlikti per puse tiek laiko.

Dėl terminalo saugumo, ypač blogo oro metu, 
“Mažeikių nafta” vyriausias inžinierius pasakė, kad 
plūduriuojantis terminalas yra pats saugiausias perpi
lant naftą. Prieš kelias dienas prie terminalo įvykusį in
cidentą su Latvijos žaliaisiais, bendrovės specialistai 
laiko nesusipratimu.
t********************************

Turizmo biurai laukia Naujųjų 2000 metų 
sutikėjų
Dalis Lietuvos turizmo firmų pradėjo iš anksto rezer
vuoti lėktuvų bilietus bei vietas viešbučiuose, tikėda
miesi naujų metų proga sulaukti klientų, norinčių Nau
juosius metus sutikti Lietuvoje ar toliau.

Kai kurie turizmo organizatoriai tačiau pareiškė, 
kad yra didelė rizika, bet nerizikuojant, atėjus laikui, 
šaukštai gali būti po pietų.

Žmonės, kurie kasmet keliauja, jau žino, kur 
norėtų sutikti Naujuosius metus, o kelionių firmos taip 
pat informuoja savo klientus, kad galėtų iš anksto ap
sispręsti. Tokių kelionių paklausa, tikimasi, prasidės 
rugsėjo - spalio mėnesiais.

Lietuvos turizmo bendrovės gali pasiūlyti savo 
klientams net Naujuosius metus švęsti Azijoje: 
Tailande, Singapūre ar Indonezijoje. Yra galimybė 
praleisti šią ypatingą šventę Karibų jūros salose. Net 
siūlona Australija, Meksika, Kanarų salos, Viena, Roma, 
Londonas ir Paryžius. Kelionės bilietai jau nupirkti ir 
viešbučiai užsakyti, reikia tik keleivių.
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Kronika
MANČESTERIS
A.A Vaclovas Paulauskas
Š.m. liepos 19 d. Crumpsalio 
senelių priežiūros namuose nuo 
išsiplėtusio vidurių vėžio mirė 
Vaclovas Paulauskas, eidamas 84 
metus.
Vaclovas gimė 1916 m. lapkričio 2 
d. Luokėje, Telšių apskrityje. Baigė 
gimnaziją. Karo metu atsidūrė 
Vokietijoje.1947 m. atvyko į Angliją 
Paskutinius 23 metus dirbo 
metalinių bačkų įmonėje Eccles. 
Nevedęs. Mančestery įsijungė į 
organizacinę veiklą. Buvo lietuvių 
klubo sekretorius ir daug metų 
DBLS M. skyriaus Revizijos komi
sijos pirmininku. Galiausiai gyveno 
M. lietuvių klube. Sulaukus seno 
amžiaus ir pablogėjus sveikatai, 
viešumoje mažai tesirodė. 
Amerikoje liko jo brolis.

Palaidotas liepos 23 d. 
Mostono kapinėse, prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo. Pomirtines 
apeigas StChad’s bažnyčioje ir 
kapinėse atliko kan. V. Kam artis, 
kuris yra ir jo testamento vykdytojas
- patikėtinis. Laidotuvėse dalyvavo 
14 žmonių. Jiems Alb.Rimeikis 
lietuvių klube paruošė arbatėlę. 
Šiais metais netekome keturių 
tautiečių.

Ilsėkis, Vaclovai, ramybėje - 
Mančesterio ir alykinkės lietuviai

A.P-kis
«***««**t***t<*t**

DBL Katalikų Bendrija
Į DBL Katalikų Bendrijos paskelbtą 
vajų padėti nupirkti 20 kompiuterių 
Lietuvos gimnazijoms, kurį 
organizavo anglas, buvęs Kauno 
Jėzuitų gimnazijos mokytojas Mr. 
Paul M.J.Knight B.Sc., maloniai ir 
dosniai iki šiol atsiliepė šios 
vietovės, atsiųsdamos aukas.
Nottingham^ per V.Montvilaitę 
£148.00. Aukojo: DBLS skyrius 
£50.00, Mr.J.Bowers - £25.00, 
V.Montvilaitę - £20.00, A.Klumbienė
- £10.00, M.P.Grokauskai, R.J.Ma- 
koviekai, V.Gasperienė, R.Gustainis 
po £5.00, B.Čiudiškis - £4.00,

T.Gudliauskas, M.Klumbienė, 
G.Juozelskienė po £3.00, D.Gintas 
ir E.Vainorienė po £2.00, F.Damo- 
ševičienė - £1.00, A.Wolfenden - 
£5.00.
Mansfield’as per J.Beinorą £30.00.
Aukojo: J.Beinoras, B.O.Jakštys ir 
Z.Mikalauskas po £10.00.
Peterborough: S.B. ir O.Vaitkevičiai 
-£22.00.

Maloniems rinkėjams ir dosniems 
aukotojams DBLK Bendrijos vardu 
nuoširdus ačiū.

S. B. Vaitkevičius
DBLK Bendrijos pirminikas 

***********************
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 ryto. 
Artimiausia požeminė stotis 
Bethnal Green, Central line.

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 month.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Sat.night 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.
Pensioner’s ticket
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat.night or 3 nights
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00
Manchester/Glasgow via Copenhagen
Special offer - Ex Manchester 
Conditions as above.

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

£219.00

£279.00

£242.00

£308.00

£279.00

£324.00
£285.00

£270.00
£285.00

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

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

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.

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
LR ambasada 
84 Gloucester Place 
London
W1H3HN
Tel.: 0171 4866 401/2
Faksas: 0171 4866 403

incld. tax

Incld. tax

incld. tax

incld. tax

incld. tax

incld. tax 
incld. tax

incld. tax 
incld. tax
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