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Taupimo vajus Lietuvoje
Šią vasarą Lietuvoje prasidėjo visuotinis taupimo 
vajus. Valdininkai ėmė demonstruoti savo 
gabumus, kurti programas, kaip sutaupyti kokį 
milijoną kitų sąskaita. Kai kurie darbuotojai 
Lietuvoje jau dirba tik keturias dienas, o statybinių 
organizacijų darbininkai - tris dienas savaitėje ir 
nebegauna net minimalios algos. Tuo tarpu patys 
valdininkai savo atlyginimų fondų "nakarpo”.
Dabartinė valdžia, kaip ir ankstesnės, vis mieliau 
’kreipia dėmesį” į provincijos žmones: jei jie 
vidutiniškai per mėnesį uždirba po 500 litų, tai juk 
taupant iš jų dar galima atimti kokius 80 litų.
Jau birželio mėnesį buvo susirūpinta kai kurių 
valdininkų labai aukštais atlyginimais. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos specialistai baigia 
rengti įstatymų projektus, pagal kuriuos turėtų būti 
sumažinti itin dideli teisėjų bei kai kurių valstybės ir 
savivaldybių valdininkų atlyginimai. Kai kurie jų su 
priedais per mėnesį gauna 3-18 tūkst. litų.
Tačiau tuoj pat tarp skirtingų ministerijų užvirė arši 
kova. Kaip neregėtas įžūlumas buvo įvertinti 
pasiūlymai sumažinti teisėjų atlyginimus keliais 
tūkstančiais litų.
Pav. Konstitucinio Teismo pirmininkas vietoj 
dabartinių 18,5 tūkst. gautų 11 tūkst., o Apygardos 
teismo teisėjų dabartinė alga tarp 9-11 tūkst. 
sumažėtų iki 5-6 tūkst. Tuo tarpu Teisingumo 
ministerija laikosi nuostatos, kad teisėjų dabartinių 
algų dydis turėtų nesikeisti, o kylant valstybės 
ekonomikai netgi turėtų kilti.
Jei žemdirbiai ar kiti valgingai gyvenanti žmonės 
išgirstų tokius siūlymus, tikrai atvyktų su šakėmis 
protestuoti. Ir patys teisėjai turėtų pagalvoti, už ką 
pems jau porą metų mokami tokie dideli atlyginimai, 
r ar jų verti.
Buvęs teisingumo ministras Vytautas Pakalniškis 
tvirtina, kad algų padidinimas sumažins teisėjų tarpe 
korupciją ėmimą kyšių nes teisėjai brangins savo 
darbą ir nenorės jo prarasti, ir be to, padidės 
visuomenės pasitikėjimas teismais.
Šiuo metu visuomenės nuomonių tyrimo centrai skelbia, 
^ad teismais tepasitiki vos 20 proc. šalies gyventojų 
Per pastaruosius dvejus metus už elgesį, žeminantį 
teisėjo vardą atleisti trys teisėjai, dėl kitokių priežasčių 
kasmet 30-iai teisėjų iškeliamos drausminės bylos.
Šiuo metu Lietuvoje yra 68 teismai, kuriuose dirba 550 
teisėjų. Jų algoms iš valstybės iždo skiriama 90 mln. 
tų Vidutiniškai vienam apylinkės teismo teisėjui per 

metus tenka 550 bylų. Dauguma bylų išnagrinėjamos 
teisingai - tvirtina Teismų departamentas.
Pažiūrėjus bendrai apie tautiečių gyvenimo sąlygas 
pasirodo, kad pajamos yra skaičiuojamos ne 
tūkstančiais, bet šimtais. Kas šeštas šalies gyventojas 
gyvena žemiau skurdo ribos, o apie jų dalies pagerinimą 
nekalba nei politikai, nei ekonomikos ekspertai. 
Dažniausiai skursta bedarbiai, daugiavaikės vienišų 
motinų šeimos, mažų ūkelių savininkai bei 
neišsilavinusių asmenų šeimos. Ypač didelį 
susirūpinimą kelia vaikų skurdas. Tokiose šeimose ratas 
sukasi aplink: neišsilavinę tėvai nesirūpina vaikų 
lavinimu, o tada jiems dalinai yra sunkiau gauti darbą ir, 
sukūrus šeimas, rūpintis savo vaikų lavinimu.
Statistikos departamento apklausos duomenimis, jau 
ketvertą metų turtingiausių šalies gyventojų vartojimo 
išlaidos aštuonis kartus viršija skurdžiausiai 
gyvenančiųjų išlaidas. Sunkiai besiverčiantys žmonės 
jaučiasi socialiai izoliuoti, nes dėl pinigų trūkumo negali 
normalia dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Gal tai 
priveda prie per didelio girtuokliavimo ir dar didesnio 
skurdo?
Tokiu būdu dabartinė Lietuva darosi pašalpų prašytojų 
valstybe Įvairių formų kompensacijas ar paramą gauna 
60 proc. šalies šeimų. Lietuvoje skursta ir darbą turintieji 
gyventojai dėl bankrutuojančių įmonių kurios merdėjimo 
stadijoje neturi kuo išmokėti atlyginimus.
Metų pradžioje Prezidento Valdo Adamkaus sudaryto 
Kopenhagos deklaracijos įgyvendinimo komiteto 
užduotis - parengti skurdo įveikimo planą bet 
priemonės jam įgyvendinti dar nėra realizuotos. 
Tikrumoje šia deklaracija kviečiama, o ne įj^areigojama 
mažinti skurdą
Skurdo mažinimo problemoms sudaryta daug komitetų, 
svarstoma konferencijose, tačiau apie tai kaip ši proble
ma bus pradėta spręsti, kol kas nekalbama.

Fredos Hastings sūnus labai norėtų užmegsti ryšius 
su Kunigunde Mazonaite, kuri 1948/49 metais dirbo 

namų ruošos darbus ligoninėje ir gyveno 
2 Grove Road, Richmond, Surrey.

žinantieji apie buvusią Kunigundą Mazonaitę ar 
dabartinę jos ar jos šeimos gyvenvietę, maloniai 

prašomi susisiekti su Paul Hastings
tel.: 01494 533610; E-mail p.hastings@virgin.net 
1949-1953 metais turėjusieji ryšių su The Assisi 
vienuolynu, buvusiu Hammer Lane, Grayshott, 
Hindhead, gali prisiminti Kunigunde ar dar net 

palaikyti su ja ryšius.
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Lietuvos ambasada keliasi į Berlyną
Nors ambasada jau keliasi į Berlyną, bet ambasadorius 
Zenonas Namavičius dar dirba Bonoje.
Berlyne dabar jau yra šeši diplomatai, kurie turės laikinai 
susispausti į daug mažesnį pastatą, kuriame dar įrengtas 
vieno darbuotojo butas. Dabar yra išnuomojamas dar 
vienas pastato aukštas su didesnėmis patalpomis, 
kuriose jau beveik viskas įrengta atsikelti likusiems 
diplomatams. Laukiama, kada bus pastatyta visai nauja , 
specialiai suprojektuota ambasada, pritaikyta 
diplomatinei tarnybai. Jai sklypas jau buvo nupirktas 
tam pačiam tikslui prieš karą, 1926 metais, bet Antrojo 
pasaulinio karo metu viskas buvo sulyginta su žeme. Po 
karo žemė pateko į JAV zoną, kur buvo ušnuomojama 
kaip automobilių saugojimo aišktelė.
Ambasadoriaus Z.Namavičiaus trejų metų kadencija jau 
baigiasi ir kartu su kitais, savo postuose daugiau kaip 
tris metus dirbančiais ambasadoriais , bus pakeistas. Į jo 
vietą pretenduoja užsienio reikalų viceministras Jonas 
Rudalevičius ir Seimo narys Antanas Račas.
Z. Namavičius turėtų būti paskirtas Lietuvos atstovu 
Lenkijoje. /ištraukos iš ’Lietuvos ryto’./

Lietuva Rusijos žvalgybos akiratyje
Lietuvos, Latvijos ir Estijos politine veikla nuolatos 
domisi Rusijos žvalgyba. Pasak buvusio Rusijos 
Vyriausios žvalgybos valdybos vado generolo Fiodoro 
Ladygino, kuris iki 1997 metų vadovavo šiai valdybai, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos priėmimas į NATO (ŠAS) 
daug kuo priklausys nuo Rusijos pozicijos. "Rusija turi 
aiškiai ir griežtai pareikšti NATO: mes prieš tai, kad jūs 
eisite į Pabaltįjį. Gali susidaryti tokia padėtis Europoje ir 
pasaulyje, kai pasakysime: mes niekada juridiškai 
nesutikome, kad Lietuva, Latvija ir Estija įstotų į NATO. 
Prisiminkime: JAV, pripažindamos Sovietų Sąjungą, 
niekada nepripažino SSSR teisės kadaise prisijungti tas 
pačias respublikas.” Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba 
įtaria, kad JAV daugiau šnipinėja Rusijoje, negu rusai 
JAV, tačiau JAV ambasadorius J.Colins prieš kelias 
savaites prašęs Boris’o Jelcin’o, kad Saugumo tarybos 
sekretorius V. Putinas sumažintų žvalgų skaičių JAV.

Rusijoje trūkumas benzino
Jeigu greitu laiku nebus imtasi griežtų priemonių, 
benzino krizė gali pasidaryti didesnė už Vyriausybės 
krizę, pareiškė komunistų vadas G.Ziuganovas. 
Kabineto nariai neturi jokios greitos programos dėl 
derliaus nuėmimo ir pagalbos šiaurės regionams. 
Benzino nepristatymas gali labai atsiliepti javapjūtei, ir 
dė to šalyje gali prasidėti badas, - pabrėžė jis.

Raisa Gorbačiov’a gydosi Vokietijoje
Buvusio SSSR prezidento Michail'o Gorbačiov’o žmona 
Raisa serga sunkia leukemijos forma. Tai pranešė 
Tarptautinis socialinių, ekonominių ir politologijos tyrimų 
fondas, kurį įkūrė pats M.GorbačioVas. Ji šiuo metu 
gydosi Miunsterio universiteto klinikoje Vokietijoje. Ligos 
biuletenyje apie jos sveikatą sakoma, kad jai paskirtas 
chemioterapijos kursas. Dėl ligos ir gydymo būdo 
R.Gorbačiov’a yra labai nusilpusi. Pažymima, kad dar 
negalima nustatyti, kiek laiko ji bus gydoma.

/iš "Vakarinės naujienos’

° Lietuvos aido** savininkas skelbia bado streiką.
Vienas iš "Lietuvos aido" savininkų Algirdas Pilvelis 
pasirinko surengti politinę bado akciją kieme prie 
Gedimino prospekte esamos Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) būstinės, kurią A.Pilvelis 
kaltina laikraščio sužlugdimu. Tačiau savivaldybė jam 
pasirinktoje vietoje badauti neleido. Savivaldybės 
Tvarkos palaikymo ir priežiūros skyriaus sprendimu, 
protesto akcijas galima rengti tik Nepriklausomybės 
bei savivaldybės aikštėse nuo 8 vai. ryto iki 23 vai. 
vakaro. A.Pilvelis aikštėse badauti nenori ir 
kategoriškai atsisako priimti savivaldybės pasiūlymą. 
"Dėl apverktinos laikraščio padėties kalti tik 
konservatoriai, ir aš pasirengęs badauti prie jų 
būstinės, kol mirsiu" - teigė jis.

Naftos akcijos
Ūkio ministras Eugenijus Maldeikis užsienio 
žurnalistams prasitarė, kad "Mažeikių naftos" dalis bus 
parduota rusų naftos kompanijai "LUKoil", o ne vien 
"Williams International", kaip anksčiau buvo planuota.

f

Baltarusijai trūksta maisto
Baltarusijos delegacija , viešinti Lietuvoje, domėjosi, kaip 
nupirkti didelius kiekius ūkio produkcijos. Juos ypač 
domino mėsos ir sviesto produktai.
*####«#«#«*<***#****
Lazdijuose pasiutligė
Lazdijų rajone jau nustatytas šunų pasiutligės židinys. 
Juo paskelbtas Lazdijų seniūnijos Panarvės kaimas. 
Tame kaime ištyrus užmuštos lapės kūną paaiškėjo, kad 
ji sirgo pasiutlige.
Lazdijų rajone šiemet sunaikinti pasiutlige sergantys 22 
šunes ir 10 lapių.

Uždarytas “Lietuvių Namų” skyrius
DBLS Centro valdybos spendimu nuo š.m. gegužės 
22 d buvo uždarytas “Lietuvių Namų’ skyrius. CV 
bandė susirišti su šio buvusio skyriaus valdybos 
nariais, bet jiems tai nepavyko, todėl CV parneša 
visiems buvusiems šio skyriaus nariams, kurių 
apsigyvenimas Didžiojoje Britanijoje atitinka 
legaliems šios šalies reikalavimams, jog jie gali įstoti 
į bet kurį jų pasirinktą DBLS skyrių.
DBLS Centro valdyba sveikina visus naujus narius ir 
tikisi, kad ir naujai atvykstantieji jungsis į esamus 
skyrius ir į šios šalies lietuvių bendruomenę.
Centro valdyba taip pat pranešė visiems skyriams, 
kad tik legaliai šioje šalyje gyvenantieji lietuviai gali 
priklausyti DBLS. Narių sąrašai buvo pasiųsti 
skyriams patikrinimui ir grąžinimui Centro valdybos 
sekretoriui.
Lig šiol dar tik 10 skyrių skyrių atsiuntė 
patikrintus sąrašus. Primename dar sąrašų 
negrąžinusiems pirmininkams, juos patikrinti ir 
nedelsiant grąžinti.

DBLS Centro valdyba
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Skandalai vyriausybės viršūnėse
Grįžęs iš praleistų JAV atostogų. Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis pakliuvo Į skandalo 
sūkurį. Opozicija jį apkaltino lengvatinėmis sąly
gomis įsigijus perstižiniame Žvėryno rajone statybai 
žemės sklypą ir ragino atsistatydinti iš pareigų.
Jam atostogaujant Niujorke pas žymų išeivijos ir 
Lietuvos verslininką Juozą Kuzmicką, Lietuvos 
spauda pranešė, kad iš Žvėryno rajono norima 
iškelti Universitetinę infekcinę ligoninę, aplink kurią 
statybiniai sklypai buvo paskirti pagrindiniams 
Nepriklausomybės atstatymo akto signatoriams, vie
nas iš kurių yra Seimo pirminininkas Vytautas 
Landsbergis. Skandalas pakilo todėl, kad to sklypo 
nustatytos kainos buvo nuostabiai žemos. 
V.Landsbergis už savo 9 arų sklypą mokėjo vos 34 
tūkstančius litų, tuo tarpu kai jo rinkos kaina būtų 
maždaug 500 tūkstančių litų.
Kitame incidente atsidūrė Kauno butų privatizavimo 
tarnybos 1996 metais tuometinė kontrolės inspek
torė Diana Bylienė. Ji už investicinius čekius jau 
buvo pirkusi ir vėliau pelningai pardavusi savo butą. 
Ji paprašė Savivaldybę, kad jai leistų investiciniais 
čekiais vėl nusipirkti gyvenamąjį plotą, kas pagal 
Lietuvos dabartinius įstatymus yra draudžiama. Gal 
nebūtų taip svarbus jos prašymas, bet svarbu kad jos 
prašymą “sustiprino” trys Seimo nariai, žinodami, 
kad tai yra daroma neteisėtai.
»*» *£• *4* "T* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4*

Skulptūrų parkas
“Europos Lietuvio” nr.14 buvo rašyta apie Grūto 
miške kuriamą sovietinių skulptūrų parką, kam labai 
priešinosi kai kurios Seimo grupės. Dabar premjeras 
Rolantas Paksas įsteigė darbo grupę, kurios tikslas 
nagrinėti eksponuojamų skulptūrų tinkamumą. 
Visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad parko 
kūrimui pritaria daugiau nei 60 proc. gyventojų, 
prieš apie 20 proc.
Parko savininkas Viliumas Malinauskas ketina parke 
statyti ne tik komunistinių laikų stabus, bet ir 
natūralaus didžio tremtinių Sibire butus, vagonus, 
kuriais buvo vežami tremtiniai ir kt.

*2* <!• *1*v »7» •’J* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4* *4*

Mažina lėšas kariuomenei
Sumažinus lėšas ministerijoms, kariuomenei lėšos 
taip pat sumažėjo. Krašto apsaugai buvo numatyti 
skirti 716 mln. litų, tačiau prasidėjus taupymo vajui, 
kariuomenė buvo paprašyta sumažinti savo išlaidas 
13.5 proc. Tą atsiekti teks atsisakyti kai kurių nu
matytų programų. Pav.: atidėtas Pabradės bataliono 
steigimas, nebepriimamą naujų darbuotojų, atsi
sakyta dalyvauti kai kuriose tarptautinėse pratybose,
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skirti karo atašė Prancūzijoje ir Didžiojoje Britani
joje. Tačiau jau dabar krašto apsaugos biudžetas yra 
peržengęs skirtų finansų ribas 20 mln. litų.
Kai kurios firmos, dirbusios kariuomenės reikalams, 
bankrutuoja, nes su jomis dėl skolų neatsiskaitomą 
numatytu laiku ir kariuomenei grasinama išjungti 
elektrą ir karštą vandenį ir kt.

*T* *r* *T* *r* 'P *T* *p *1^ *p *T* *T* *P

Lietuvos teatrų gastrolių Didž. Britani
joje tvarkaraštis:
Rugsėjo 4, 5, 6 d. Teatro studija “Meno fortas” 
vaidins “Hamletą” Bath Šekspyro festivalyje. 
Režisorius Eimuntas Nekrošius.
Lapkričio 2, 3, 4 d. “Mažasis Vilniaus” teatras Bel
fasto tarptautiniame teatrų festivalyje vaidins 
“Maskaradą”. Režisorius Rimas Tuminas.
Lapkričio 5, 6 d. “Mažasis Vilniaus” teatras Bel
fasto tarptautiniame teatrų festivalyje vaidins 
“Višnių sodą”. Režisorius Rimas Tuminas.
Lapkričio 9, 10, 11, 12, 13 d. “Maskaradas” Derby 
Playhouse.
Lapkričio 16, 17, 18, 19 d. “Maskaradas” Warwick 
Arts Centre.
Lapkričio 23, 24, 25, 26 d. “Maskaradas” Brighton 
Gardner Centre.

A.Pilienė (JAV) praveda skautų stovyklos užbaigimo laužą ’i
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Lietuvių - lenkų diplomatų kovos dėl 
Vilniaus antrojo pasaulinio karo metu

Lenkijos vidaus reikalų ministras Beck’as, sek
damas Hitlerio pavyzdžiu, nutarė praplėsti Lenkijos 
įtaką savo artimiausiems kaimynams: Lietuvai ir Čekijai. 
Lietuvai jis 1938 m. pasiuntė ultimatumą reikalau
damas prievarta užmegsti diplomatinius santykius. Iš 
Čekijos, sekdamas Hitleriu, atėmė jai priklausiusią Cie- 
szyn apskritį, neva neteisingai prijungtą po Pirmojo 
pasaulinio karo. Abi valstybės kapituliavo. Lietuvos vy
riausybė net persistengė, pasiųsdama į Varšuvą pilną 
diplomatinį sąstatą nors darbo užteko tik porai asmenų. 
Šio straipsnio autorius turėjo progos diplomatus pažinti 
ir stebėti jų veiklą. Varšuvos lietuviai studentai parodė 
savo nepasitenkinimą ir iš kuklių stipendijų surinko auką 
“Geležinio Vilko Fondui” ir įteikė ją pik. Škirpai. “Nema
lonūs” santykiai buvo trumpi, nes po keliolikos mėnesių 
karingasis ministras Beck’as skubėjo į Rumuniją nors 
Lietuva buvo arčiau. Už padarytas klaidas ministro 
postą jis greit prarado.

Pagal Molotovo-Ribbentropo susitarimą rytinė Len
kijos dalis buvo prijungta prie Sov. Sąjungos, o dalis 
Vilniaus krašto buvo grąžinta Lietuvai. Toks “nedrau
giškas žestas” lenkams nepatiko ir jų egzilinė vyriau
sybė Paryžiuje pasiuntė Lietuvai ir Tautų Sąjungai pro
testus dėl Lenkijos teritorijos “pažeidimo”. Aišku, Len
kijos diplomatai su trukšmu paliko savo postus Kaune 
16 d. spalio mėn. 1939 m.

1939 m. spalio 31 d., praėjus tik trims dienoms nuo 
mūsų kariuomenės atvykimo į Vilnią naujas užs. reikalų 
Ministras Zalskis susitiko su mūsų atstovu Paryžiuje P. 
Klimu, kuris su šypsena pasiūlė glaudų bendradar
biavimą. O vis tik diplomatiniai ryšiai su Lietuva nebuvo 
nutraukti ir į Kauną atvyko Lenkijos atstovas 
A.Zoltowskis. Jį palydėdamas P.Klimas priminė naujam 
atstovui, kad Vilnius jau priklauso Lietuvai ir diskusijos 
dėl jo priklausomumo nėra prasmingos.

1939 m. pabaigoje, per vieną, iš daugelio posėdžią 
Lenkijos egzilai nutarė Vilniaus klausimo nekelti ir laikyti 
jį “atviru”, netgi neskatino vietinių lenkų organizuoti pa
sipriešinimo. Tačiau vietiniai, atsigavę nuo pasiųstos 
pagalbos Maisto, Pienocentro etc. produktais, nutarė 
papolitikuoti ir steigė karinę organizaciją: “Karinio 
Pasipriešinimo Sąjunga”.

1940 METAI
Naujai sukurta prganizacija pasiuntė Londone 

esančiai Lenkijos egzilinei vyriausybei savo tautiečių 
požiūrius Vilniaus klausimu. Jie teigė, kad Vilniaus 
lenkai nekados nesutiks su nauja situacija. Užsienyje 
po trumpos pertraukos diplomatinė kova atšilo, kai 
Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos J. Savickis 
pagaliau atsakė į lenkų pasiųstą notą 1939 m. 
pabaigoje. Joje Savickas bandė apšviesti pasaulio 
diplomatus apie Lietuvos-Lenkijos kivirčo priežastį. Jis 
priminė Sąjungos nariams, kad Vilnius ir apylinkės 
priklausė Lietuvai nuo 1920m. liepos 12d., kai buvo 
pasirašyta sutartis su Sov. Sąjunga ir dabartinis 
Vilniaus prijungimas yra tik tos sutarties vykdymas. 
Toks J. Savickio išvedžiojimas labai nepatiko lenkų 
egzilinės vyriausybės vadui gen. Sikorskiui. Jo notos 
turinio nedraugiškumo ir neskanios diplomatijos 
prancūzų cenzūra paskelbti nesutiko. Ta pati cenzūra 
nesutiko paskelbti ir P. Klimo atsakymo. Ir taip 
diplomatams karštai kovojant padėtis Baltijos kraštuose 
smarkiai pasikeitė. Raudonoji armija be jokio 

pasipriešinimo užima visas Baltijos valstybes. Rugpjūčio 
3d. Lietuvos gyventojai “vienbalsiai” tampa 13-ja Sąjungos 
respublika. Susidaro nauja padėtis, kurioje abi valstybės 
praranda suverenumą ir prasmę toliau ginčytis dėl 
valstybės sienų.

Susidarius naujai padėčiai lenkų politikai susirinko 
peržiūrėti tolimesnes gaires. Jie vėl grįžo prie minties 
sudaryti Vidurio-Europos koaliciją su Lenkija jos centre. 
Diskutuotojai atkreipė dėmesį į Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą ir jos teisę į Klaipėdos uostą kurį Hitleris 
neseniai pasisavino. Retuose susitikimuose abiejų kraštų 
diplomatai Vilniaus reikalą, palikdavo nuošalyje. Lenkijos 
išeiviams gen. Sikorskis irgi patarė ieškoti glaudesnių 
santykių su lietuviškąja emigracija.

1941 Metai
Birželio 22d. Vokietija puolė Sov. Sąjungą, ir po poros 

dienų užėmė Vilnių. Organizuotas vietinių lenkų judėjimas 
turėjo persiorientuoti. Sovietmečiu įsteigtos organizacijos, 
prisišliejusios prie komunistinės santvarkos, prarado savo 
įtaką lenkų visuomenėje. Vokiečiai pradėjo naikinti 
užsilikusią lenkų inteligentiją ir bandė nutraukti jos ryšius su 
egzilais. Abiejų tautų emigracijos, patekusios į vienodą 
padėtį, pradėjo ieškoti naujų būdų suartėti. Lenkai vėl grįžo 
prie būsimos Vidurio Europos federacijos koncepcijos. 
Anglams ir sovietams susivienijus, prieš bendrą priešą - 
Vokietiją Lietuvos diplomatai rimtai pradėjo svarstyti Baltijos 
kraštų “pardavimą” sovietams, ypač kai anglai pradėjo 
vengti bet kokių ryšių su Lietuvos atstovais. Reikėjo ieškoti 
paramos. Gal tuo tikslu P. Klimas ir E.Turauskas susitiko su 
Lenkijos atstovu Berne (Šveicarijoje). Čia jie rado nors tik 
antraeilį, bet Lietuvai simpatizuojantį diplomatą Jų diskusijų 
rezultate vėl suaktualėjo būsimos federacijos projektas. 
Buvo sudarytas memorandumas be parašų. Jame bandyta 
nustatyti būsimus valstybinius santykius, bendrą užsienio 
politiką gynybą. Lenkai “nusileido”, sutikdami padaryti 
mažus pakeitimus perleidžiant Lietuvai lietuviškas sritis: 
Švenčionis, Punską Marcinkonis, bet prisijungdami 
lenkiškai kalbančius kaimus tarp Vilniaus ir Kauno. 
Pasitarimai su Lenkijos atstovu Berne užsitęsė gana ilgai, 
neatnešdami konkrečių rezultatų.

1942 Metai
Sausio pradžioje atstovas Berne Lados’as pasiuntė 

Lenkijos diplomatijos šefui Raczynski’ui savo sudarytą 
planą. Jo pagrindą sudarė Lietuvos-Lenkijos federacija su 
slapta klauzule, liečiančia Vilnių. Lietuvos vardu pasirašė 
tik Šaulys ir Turauskas. Tačiau visas diplomatų pastangas 
ir projektus sugriovė Maskvoje sausio 24d. pasirašyta su
tartis, kurioje sovietai planuoja prijungti dalį Suomijos, 
Baltijos kraštus, Besarabiją Bukoviną ir Curzono liniją 
kaip būsimą sieną su Lenkija. Lietuvos diplomatų sutikimas 
sudaryti Lietuvos ir Lenkijos federaciją lenkams pasirodė 
įtartinas: “Lietuva nori nupirkti Vilnių”, o paskui nuo fede
racijos atsiskirti.

Kovo pradžioje diplomatiniai pasitarimai persimetė į 
Ameriką. Čia Lenkijos atstovai susitiko su K. Grinium ir A. 
Valiušiu, vėl siūlydami Lietuvai prisijungti prie federacijos. 
Nei jie, nei vėliau P. Žadeikis optimizo federacijai be Vil
niaus pripažinimo Lietuvai nerodė. Prie jų prisidėjo Lo
zoraitis ir derybos gerokai atšalo. Ir vieni, ir kiti turėjo 
pastebėti neaiškią ateitį pokarinėje Europoje. Liūdnai 
atrodė Lenkijos diplomatams jų krašto likimas ir jų rolė 
valstybės su senosiomis sienomis atstatyme. Gen. Skorskiui 
žuvus, subyrėjo jo sukurti federaciniai planai.

/tąsa 6 psl./
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LSS “Šimtmečio Aušra” vasaros stovykla Sodyboje liepos mėn. 24d.- 31d.
Lietuvių Sodybos kalnelis vėl sudrebėjo, kai liepos gale 

atitripsėjo šimtas pėdelių, verždamiesi pro aukštus 
paparčius, sukeldami dulkių uraganą takeliuose, lyg tai būtų 
Saharoje. Su abejone akyse atvyko pirmamečiai 
stovyklautojai, o su drąsa jau trečių metų ’seni’ stovyk
lautojai - skautai. Skautininkai skirstė visus šen ir ten, kol 
galutinai palapinių miestas prisipildė miegmaišių, įvairių 
stovyklavimo patogumių, na, ir su besišypsančių veidų.

Jau nuo pat pirmos dienos suskaičiuota 80 
stovyklautojų, 65 - nuo 7 metų iki 15 metų amžiaus. 
Mergaičių daugiau negu berniukų.

Nedelsiant prasidėjo stovyklos pagrindiniai darbai - 
aikštės ir stalo puošimas, laužavietės ruošimas, o vėliau 
pastovyklių gražinimas. Visiems stovyklautojams buvo 
išdalyti skautiški marškinėliai, duoti dainorėliai.
Stovyklos viršininkė ps 
Kristina Harmes pasvei
kino visus, palinkėjo gerų 
stovyklavimo dienų, buvo 
paskaitytas pirmas stovyk
los atidarymo įsakymas. 
Pastovyklėms vadovavo 
vyr. sk. Monika Raišytė 
(Seserijos) ir sk.vytis kand. 
Tomas O’Brien (Brolijos). 
Stovyklos komendante 
vyr. sk. Daina Gedmintaitė.

Bendrą tvarką prižiū
rėjo v.s Vida Gasperienė, 
s. V. O’Brien, s. V. Ged- 
mintas, ps Jonas Žilinskas 
ir Aldona Pilienė iš JAV. 
Prie programos darbų 
prisidėjo prit. sk. Kristina ir 
sk. vytis Vytas Jakima- 
vičiai, vyr. sk. Elena 
Augaitytė, vyr. sk. Audra 
Gedmintaitė, sk. vytis 
Adrian Cornish ir vyr. sk. 
Aldona Cornish. 
Prieš savaitę atvykusi 
grupė skautų stropiai 
dirbo, tvarkydami skautų 
būklą, paruošdami stovyk
lą atvykstantiems. Buvo 
statomos palapinės, o 
virtuvėje jau nuo pirmos 
dienos kunkuliavo sriuba, 
kavutė ir sumuštiniai. 
Karšta saulutė viliojo visus 
prie vandens, o sulčių 
ąsočių šeimininkės ne-spėjo pildyti. Skautavimo 
(ideologija, pagarba gamtai, drausmė ir sugyvenimo svarba 
buvo aiškinama naujiems stovyklautojams.

Priešpiečiai buvo praleidžiami skautišku mokslu, 
(uždaviniais, pionerija. Popiečiai iškylom, maudymusi 
(baseine, sportu, dainavimu, o vakarai prie smagių laužų. 
Atvykęs kun. Petras Tverijonas, susipažino su 
stovyklautojais ir sekmadienį atlaikė šv. Mišias prie 
Rūpintojėlio, o ketvirtadienį, nusileidus saulei, atlaikė 
tradicines šv.Mišias prie seno nuvirtusio ąžuolo, netoli 
ežero. Kalbėjo jis jauniems apie stiklinius namus, atviras 
širdis, sugyvenimą. Aukojome maldas už sergančius ir 

amžinybėn iškeliavusius skautus, prašėme laimės ir 
palaimos. Penktadienį aplankėme kun. A. Gerybą, 
Basingstoke ligoninėje ir palinkėjome jam geros kloties.

Savaitės bėgyje važiavome atsigaivinti pajūryje - 
Southsea. Šaltos bangos atgaivino visus, o pajūrio kurorto 
įdomybės traukė jaunus pasidžiaugti karuselėmis ir pan. 
Stovyklos savaitė praėjo sėkmingai. Keli skautai pasižymėjo 
savo klusnumu, o ypatingą skautišką dvasią parodė skautė 
Vlada Minkutė, kuri buvo pakelta į prityrusios skautės 
laipsnį ir sk. Marius Mozeris, kuris tapo sk. vyčiu-kandidatu. 
Kiti skautai taip pat buvo pakelti į aukštesnius laipsnius, 
specialybės darbuose gavo atitinkamus ženklus.

Stovyklos užbaigos iškilmėse visus sveikino Ričardas 
Degutis LR Ambasados Londone vardu, Alvydas 
Medalinskas LR Seimo narys, DBLS pirmininkas J. Alkis.

Taip pat buvo 
gauta daug 
raštiškų sveikini
mų iš Lietuvos, 
JAV ir mūsų 
bendruomenės 
narių. Didelė 
padėka pareikšta 
instruktoriams, 
Sodybos vedė
jams, virtuvės šei
mininkėms ir pa
vieniams mūsų 
bendruomenės 
žmonėms, kurie 
atėjo į talką 
stovykloje. Pasku
tinį laužą prie 
ežero pravedė 
stovyklos laužave- 
dė Aldona Pilienė. 
Buvo paimtas 
žiupsnis pelenų - 
kitų metų naujo 
šimtmečio laužui. 
Sugiedota Lietuva 
Brangi! 
Šeštadienio vaka
ras sodybos salė
je: tai visiems 
atgaiva nuo sto- 
vykos darbų - 
jaunimas šoko, o 
senesnieji pra
leido vakarą prie 
laužo, stovykloje.

Dėkojame p. Elenai Vainorienei, p-nams Michael and Genei 
Cornish, Rimui Stalmokui ir Ediui Uikiui už talką sutvarkant 
palapines, virtuvės reikmenis ir daugybę kitų darbų.

Taip praleidome šio šimtmečio paskutinę stovyklą, 
pilną naujų veidų, naujai ‘iškeptų’ skautų, kurie su tėvelių 
pagalba, tikimės, žengs pirmyn į sekantį šimtmetį, tęsdami 
lietuvišką skautavimą, ką mes, senieji, atlikome šiame šimt
metyje.

Budėkime! v s- Vida Gasperienė 
________ LSS Europos Rajono Vadė

/apyskaita sek, psl.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos 
Mokslininkų Sąjunga renka informaciją atviro 
naudojimo duomenų bazei apie išeivijos mokslininkus. 
Kartu su šiais duomenimis apie Lietuvos mokslininkus, 
jie bus paskelbti Interneto tinkle, padės jiems sužinoti 
viniems apie kitus ir bendradarbiauti.
Būsime dėkingi, jei supažindinsite su anketa savo 
krašto lietuvių kilmės mokslo darbuotojus arba 
pranešite jų adresus į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovybę Vilniuje (Gedimino pr. 53, 
Vilnius. Tel: 61 34 41, Fax: 22 68 96) arba 
Lietuvos Mokslininkų Sąjungai (Goštauto 11, Vilnius).
prof. dr. Vytis Viliūnas dr. Juras Ulbikas
Pasaulio Lietuvių Lietuvos Mokslininkų
Bendruomenės Sąjungos Infocentro
vicepirmininkas vadovas
Registracijos anketa gaunama E.L. redakcijoje

LIETUVOS RESPUBLIKA 
LIETUVOS GENEROLO P. PLECHAVIČIAUS 

SĄJUNGA
Jarui Alkiui,
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Pirmininkui, 
Lietuvos Generolo P. Plechavičiaus Karių Sąjunga 
prašo pagalbos, nustatant: - prievartiniu būdu iš 
Lietuvos kas metai išvežama apie 35 tūkstančius 
prievartai merginų, tame tarpe ir į Angliją.___________
Mes ieškome būdų surasti kur, kaip ir kokios merginos 
iš Lietuvos randasi užsienyje ir ieškome būdų jas 
grąžinti į Lietuvą, ir nustatyti nusikaltėlius kas tai daro 
ir padarė jas prostitutėmis.

Rašyti: Antanas Pipiras
Čiobiškio 33, bt 36 
Vilnius 2010.

/Sąjungos antspaudas/ /pasirašė! Antanas Pipiras

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR 
REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

LGGRT centras renka duomenis apie išvykusius iš 
Lietuvos žmones dėl jos okupacijos. Siunčiame Jums 
Centro parenktą “IŠEIVIJOJE GYVENANČIO 
ASMENS” anketą, kurios turiniui pritarė Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis. Maloniai prašome jas platinti.
Užpildytas anketas prašome siųsti adresu:

LGGRT centras
Didžioji g. 17/1,
2001 Vilnius
Lithuania

PRIEDAS 3 lapai /pasirašė/ Dalia Kuodytė
Generalinė direktorė

/anketos gaunamos E. L. redakcijoje/

/atkelta iš 4 ps/./...Lietuvių-lenkų diplomatų kovos...
1943 Metai

Neradus bendros kalbos tarp diplomatų, lenkai 
nutarė pabandyti tartis su vienminčių lietuviškų partijų 
atstovais Amerikoje. Iš pasitarimų su krikdemais irgi 
nieko neišėjo. Ypatingai suerzino lenkų diplomatus 
Pittsburge įvykęs lietuvių suvažiavimas, kurio priimtoje 
rezoliucijoje įdėtas sakinys apie lenkų okupaciją 1920 

m. Po tokio įžeidimo lenkai nutarė nutraukti teikiamą 
finansinę paramą Lietuvos diplomatų išlaikymui.

Lietuvių ir lenkų santykius pablogino ginkluoti 
susirėmimai Vilniaus krašte tarp lietuviškų dalinių ir 
lenkų partizanų. Jų nesustabdė pasitarimai tarp 
vietinių abiejų tautų pogrindžio atstovų, bandyti 1943- 
44m. Paskutinis lenkų bandymas užimti Vilnių jau 
aiškiai beviltiškas, įvyko birželio 7d. Už jų 
didvyriškumą sovietai apmokėjo karininkų trėmimu į 
Sibirą ir nepabėgusių eilinių įjungimu į Berlinc 
dalinius toliau vaduoti Lenkiją bet jau už Curzono 
linijos. Po to diplomatiniai ryšiai tarp Lenkijos ir 
Lietuvos nutrūko iki 1991 m. Lenkija buvo viena iš 
paskutiniųjų pripažinusi Lietuvos suverenitetą.

E. Ringus
Šis straipsnis perspausdintas iš “Akiračių” 1999 

birželio mėn. E.Ringus pasinaudojo K.Tarkos straipsniu, 
kuris pirma buvo paskelbtas “Istoriniame sąsiuvinyje” 
nr.140, 1995 m., leidžiamame lenkų Literatūros instituto 
Paryžiuje. 
A A A A-A-A A A A-A-A A-A A AA AA AA A~A A »-A A-A-A-A A A-A A A A A A A A A A A A A A A A-A-A A A AAA-AA A

Vasaros Stovyklos 1999 ‘Šimtmečio Aušra' 
apyskaita

Pajamos:
Registracija
Aukos:
Liet. Skautybės

Fondas

£2,190

£180
Bradford© “Vytis” 
Klubas 

p.M.Šližienė,
Derby 

įvairios smulkios
aukos

£150

£170

Išlaidos:
Apdrauda £314.74
Talka stovyklai £99.90
Kuras £62.81

Maistas £1,744.00
Smulkios 
išlaidos £73.49

Dušai, vanduo
“landrover” 
naudojimas £215.00

Pragrama £540.00
Pridėta iš Rajono £130.94

Viso £3,049.94 Viso £3,049.94
Pastaba: iš Lietuviškos Skautybės Fondo 
viso gauta $796.77. (“Budėkime” - $296.77, 
Anglijai - Vokietijai - $500.00 
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 

Karaliaučiaus lietuviai
Karaliaučiaus srityje gyvena gana daug lietuvių. 
Dauguma grįžusių tremtinių iš Sibiro ar atsikėlusių iš 
sovietmečiu okupuotos Lietuvos, kai prievarta buvo 
varomi į kolchozus. Viso priskaitoma apie 20,000 
asmenų. Karaliaučiuje veikia didelė lietuvių kultūros 
organizacija “Birutė”. Ši draugija leidžia vietinį laikraštį , 
“Naujoji aušra”.

A+A DOMAS NORKUS
Mančesteris
Š.m. liepos 12 d. mirė Domas Norkus, sulaukęs 
81 metų Domas gimė 1918 m. Žemaitujoje. 
Karo metu atsidūrė Vokietijoje, vėliau 
amerikiečių zonoje. Į Angliją atvyko 1948 m. 
Dirbo anglių kasyklose. Vedęs anglę, susilaukė 
sūnaus ir dukters. Žmona mirė anksčiau. Su 
lietuviais mažai bendravo. Sudegintas Wigan’o 
krematoriume liepos 19 d.
Ilsėkis, Domai, ramybėje!

Leigh ir apylinkės lietuviai
A.P-kis
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Lietuvių diena -

L
ondono lietuviai liepos mėn. 11 dieną šventė 

Lietuvos Valstybės dieną, nes 1253 metais liepos 
mėn. 6 dieną didysis Lietuvos kunigaikštis

Mindaugas ir jo žmona Morta pasipuošė karališkomis 
karūnomis. Nuo šios karūnacijos prasidėjo Lietuvos 
karalystės ir valstybės diena ir Lietuvos valstybės 
gyvenimas.
Tad londoniečiai, norėdami garbingiau paminėti 
Valstybės Dieną atidėjo į liepos mėn.11 dieną, kada 
“Versmės” choras atvyko koncertuoti į Londoną. 
Londonas yra vienas iš didžiausių miestų ir “Versmės” 
choro autobusas paklydo ir pavėlavo į pamaldas. 
Pamaldoms einant į galą, pasirodė autobusas su 
“Versmės” choro jaunomis merginomis, kurių buvo 44. 
Tuojau po pamaldų Šv. Kazimiero šventovėje prasidėjo 
koncertas. Pirmiausiai su giesmėmis, vėliau dainomis 
žavėjo šventovėje esančius klausytojus, kurių buvo apie 
porą šimtų. Jie “Versmės” choro dainininkėms po 
kiekvienos giesmės ir dainos atsidėkojo griausmingais 
plojimais ir “bravo”.
Būtų tikrai verta apibūdinti, kas yra tas “Versmės” 
mergaičių choras.
Choro studija “Versmė” susikūrė 1987 metais. Studiją 
lanko 250 vaikų. Dainininkės pagal amžių suskirstytos į 
šešis chorus - keturis parengiamuosius ir du 
koncertinius. Jauniausiame chore dainuoja 5-6 metų 
vaikai, koncertiniame 12-18 metų mergaitės. Be 
dainavimo studijos nariai mokosi solfedžio, teorijos, 
ritmikos, taip pat skambinti pianinu, griežti smuiku, groti 
liaudies instrumentais. Choro repertuarą sudaro lietuvių 
r užsienio kompozitorių kūriniai, be to, atliekama daug 
bažnytinės muzikos.
‘Versmė” koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio 
šalyse. Jiems teko dalyvauti chorų šventėse, 
‘estivaliuose Baltijos kraštuose, Peterburge, Kijeve, 
tvove, Varšuvoje, Krokuvoje, Nante, Neerpelte, 
■ampere.

___________________________________________ 7 puslapis

"Versmės” koncertas
1995 metais tarptautiniame chorų festivalyje Tampere 
laimėjo sidabro medalius.
Nuo 1988 metų studijai “Versmė” vadovauja Alina 
Valentinavičienė. Studijoje dirba chormeisterės Daina 
Pranskutė, Miglė Samuolienė, solfedžio ir teorijos moko 
Vera Karpova ir Saulė Kruopytė. Chorams akompanuoja 
Judita Ganauskienė.
Londoniečiai lieka labai dėkingi “Versmės” choristams ir 
jų vadovams.

Knituvos upelis

Gauta padėka:
Gerb.p.S.Kasparai,
Nuoširdžiausius sveikinimus Jums siunčia mergaičių 
choras “Versmė” iš Vilniaus. Laimingai sugrįžome namo, 
gyvename įspūdžiais, patirtais Anglijoje. Ypač įsimintinu 
momentu mums liko bendravimas su lietuvių 
bendruomene Londone, turėti galimybę koncertuoti 
Jūsų bažnyčioje, o ypač pabendrauti su tautiečiais. Jūsų 
dėmesys, nuoširdus bendravimas mums buvo maloniai 
netikėtas ir jaudinantis. Ypač sužavėtos liko mūsų 
mergaitės. Patirti įspūdžiai bus naudingi jų orientacijai ir 
sampratai apie daugelį dalykų. Grįždamos namo, 
turėjome apie daug ką kalbėtis, diskutuoti.
Apgailestaujame, kad koncertavome ekspromptu ir gal 
ne viskas pavyko, tačiau mes nuoširdžiai stengėmės ir 
jaudinomės.
Mes nuoširdžiai dėkojame Jums, klebonui Petrui, 
bendruomenės atstovams ir ponaičiui Ramūnui, kuris su 
dideliu nuoširdumu stengėsi kuo daugiau parodyti 
Londoną. Linkime kuo geriausios kloties Jūsų gyvenime 
ir veikloje.
Su pagarba

Mergaičių choro “Versmė” meno vadovė

Pagerbtas Stasio Lozoraičio 
atminimas. Petrašiūnų kapinėse 
Pagerbtas Lietuvos nepaprastojo ir 
galiotojo ambasadoriaus JAV ir 
talijoje Stasio Lozoraičio 
įminimas. Rugpjūčio 2 dieną 
/ilties Prezidentui būtų sukakę 75- 
*i metai. Pagerbime, kurį 
irganizavo ambasadoriaus Stasio 
ozoraičio atminimo pagerbimo 
omitetas, vadovaujamas Marijos 
taršvirnės, dalyvavo Kauno mero 
irmasis pavaduotojas A.Balutis, 
ne kapo padėta gėlių, uždegtos 
/akės, sugiedotos giesmės, 
asimelsta.

(auno mažasis teatras. Ilgai 
žarstę kokį statusą pasirinkti, 
koriai bei jų vadovai iš Kauno 
lažojo teatro nusprendė tapti 

viešąja įmone. Teatro kūrybiniame 
kraityje nemažai įdomių spektaklių, 
kai kurie gerai įvertinti įvairiuose 
tarptautiniuose renginiuose. 
Deja, perspektyvos išsilaikyti iš 
kūrybos ne tik šio, bet ir kitų teatrų 
labai menkos. Kaip teigiama 
R.Dragunskienės parengtoje 
pažymoje, teatro egzistavimui per 
metus reikia šimto tūkstančių litų. 
Pernai už parduotus bilietus 
surinkta 28,531 litas, aukotojai 
parėmė trim tūkstančiais litų. 
Deramasi su kelių stambesnių 
įmonių dėl teatro rėmimo, bet 
nežinia, ar derybos teatralams bus 
vaisingos. Igalaikis teatro turtas 
įvertinamas daugiau nei penkiolika 
tūkstančių, trumpalaikis - daugiau 
nei trimis tūkstančiais litų. Miesto 
valdyba šiai pertvarkai pritaria.

Premjeras baigė trumpas 
atostogas
Ministras pirmininkas Rolandas 
Paksas baigė savo trumpas 
atostogas. Atostogų savaitę 
Premjeras praleido Nidoje, tačiau 
savaitės viduryje buvo atvykęs į 
Vilnių dalyvauti derybose su JAV 
kompanija “Williams International”. 
Atostogaujantį Ministrą Pirmininką 
pavadavo ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis.

Vilniaus pienas ketina stoti į kovą 
su kitomis ledus gaminančiomis 
bendrovėmis. Su naujai nusipirkta 
itališka mašina per parą bus galima 
pagaminti 30 tonų ledų. Iki šiol 
įmonė per mėnesį tepagamindavo 
70-80 tonų ledų.

/iš “Kauno dienos"
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Kronika
LONDONAS
Atsisveikinom su 
kun. Jonu Sakevičium MIC
Sekmadienį, liepos mėn. 25 dieną, 
per 11 valandos pamaldas, il
gametis Londono lietuviškos 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Sakevičius MIC, galutinai atsisveik
ino su savo buvusiais parapijiečiais 
ir visais londoniškiais. Po pamaldų 
esantieji maldininkai galingai sudai
navo “Ilgiausių metų...Valio, valio”, 
palydėdami jį nuo altoriaus rankų 
plojimais.
Liepos mėn. 29 dieną jis išskrido į 
Čikagą. Ten Tėvų Marijonų vienuo
lyne, šalia dienraščio “Draugas”, 
leis savo garbingo pensininko die
nas.
★*★***★★★*★***★★★★★

Šv. Onos vardinės
Liepos mėn. 15 dieną, per rytines 
9.00 vai. pamaldas, Londono lietu
vės katalikės moterys, susibūrusios 
Šv.Onos draugijon, šventė savo 
draugijos metinę šventę.
Po 11.00 valandos pamaldų 
parapijos menėje naujosios kartos 
ateivės surengė Onos vardinių 
paminėjimą su užkandžiais, 
pavaišindamos visus esančius 
menėje.

Very Happy 99th Birthday
Naujasis Londono lietuviškos 
parapijos vadovas kun. Petras 
Tverijonas su savo parapijiečiais, 
specialiai paruoštu sveikinimu, 
sveikino Jos Karališką Didenybę, 
Karalienės Motiną su 99-uoju 
gimtadieniu. Sveikinimų lape 
pasirašė daugiau kaip šimtas 
sveikintojų.

The Oval - London, E2 tapo fil
mavimo vietove
Birželio mėn. 16-18 dienomis, 
Ealing Film Studijos suko filmą 
“Gangster Nr.1”, užimdamos visą 
The Ovai ir apie ji esančias gatves. 
Liepos mėn. 29-30 dienoms

Patagonia Films Ltd. filmavo filmą 
tose pačiose gatvėse.
Londono lietuvių katalikų centras, 
būdamas The Ovai gatvėje, dvejų 
mėnesių laikotarpyje pasidarė fil
mavimo centru.

DERBY
Pranešame, kad š. m. rugsėjo mėn.
5 dieną, sekmadienį, Derby skyrius 
rengia

Tautos šventė minėjimą
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo 
patalpose 27 Charnwood St., 
Derby, 2 vai. po pietų.
Programoje oficialioji dalis su 
J.Maslausko paskaita.
Po minėjimo bus diskutuojama 
tolimesnė skyriaus veikla bei kiti 
reikalai.
Susirinkusieji bus pavaišinti kavute 
bei kitais skanumynais.
Visi vietos, apylinkės ir toliau gyve
nantys tautiečiai ir svečiai maloniai 
kviečiame į minėjimą gausiai atsi
lankyti.

Sk. Valdyba

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.

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

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

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

Lietuviu patarlė
Elkis kaip Saliamonas - vis tiek 
durnium • palaikys - elkis kaip 
durnius - gudruoliu tada pavadins.

£219.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax
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