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E.Gentvilo ir V.Adamkaus motyvai kandidatuoti į 
Prezidentus sutampa

Kaip atrodys Lietuva po 2004-ųjų?
Tai buvo pagrindinė Prezidento Valdo Adamkaus ir Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) lyderio Eugenijaus Gentvilo prie pietų stalo gvildenta 
tema.
Prezidento patarėjas Darius Kuolys Eltai sakė, jog pokalbiui E.Gentvilą 
pakvietė V.Adamkus. "Prezidentas domisi daugelio politikų požiūriu į 
bendrus dalykus", - teigė patarėjas.
Apie įvyksiantį Prezidento ir LLS lyderio susitikimą skelbta nebuvo.
E.Gentvilas, žurnalistų paklaustas, ar jis buvo pakviestas pokalbiui 
kaip kandidatas į Prezidentus, ar kaip partijos vadovas, atsakė, jog 
greičiausiai - kaip senas pažįstamas.
Susitikimo metu, kaip teigė E.Gentvilas, buvo kalbama apie vizijas - 
apie tai, kaip atrodys Lietuva 2004-aisiais, tai yra, po Seimo rinkimų 
bei tapusi Europos Sąjungos nare. Tuo pačiu nepavyko išvengti ir 
Prezidento bei savivaldybių rinkimų temos.
E.Gentvilas teigė įsitikinęs, jog jo motyvai dalyvauti šių metų 
pabaigoje įvyksiančiuose Prezidento rinkimuose sutampa su 
V.Adamkaus, kuris ketina siekti antros kadencijos.
"Ar gali būti taip, kaip šiandien? Reikia ryžtingai keisti padėtį", - 
paaiškino E.Gentvilas.
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Kandidatas į Prezidento postą E.Gentvilas žurnalistus tikino neketinąs 
rinkimuose kovoti nei prieš V.Adamkų, nei pieš bet kurį kitą 
pretendentą. LLS lyderis teigė, jog džiaugsis, jei Prezidento rinkimuose 
nugalės V. Adamkus, kurį jis pavadino "pavykusiu Lietuvai 
Prezidentu".
Dalyvauti rinkimuose E.Gentvilą verčia tai, kad valstybėje turi būti 
užtikrinti pokyčiai ir tam reikia sutelkti pastangas.
Teigiamą valstybės ateitį opozicinės partijos lyderis įsivaizduoja tokią, 
kai valdžia nesikiša į daugelį reikalų.

2003-iųjų valstybės biudžeto projekte siūlomi papil
domi 27 mln. Lt asignavimai

Vyriausybei svarstant kitų metų valstybės ir savivaldybių 
biudžeto projektus finansų ministrė Dalia Grybauskaitė pasiūlė 
papildomai skirti įvairių valstybės institucijų išlaidoms 27 milijonus 
litų, atsižvelgiant į kolegų ministrų išsakytus pageidavimus, praneša 
ELTA.

Tačiau žemės ūkio 
ministras Jeronimas Kraujelis 
pareiškė, kad nebalsuos už 
valstybės biudžeto projektą, 
nes negalės paaiškinti kaimo 
žmonėms, kodėl sumažėjo jų 
reikmių finansavimas.

Finansų ministerijos 
Vyriausybei pateiktame 
finansinių rodiklių projekte 
buvo numatyta, kad 
nacionalinis biudžetas 2003 m. 
gaus 10 mlrd. 948 mln. Lt 
pajamų, prognozuojamos 
valstybės biudžeto pajamos - 9 
mlrd. 428 mln. Lt.
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Kauno valdininkai nenori darbo 
pradėti pusvalandžiu vėliau

Kauno miesto taryba priėmė Vyriausybei 
bei Lietuvos savivaldybių asociacijai adresuotą 
kreipimąsi, kuriame prašoma įpareigoti keisti darbo 
laiką tik tose savivaldybėse, kurioms tai aktualu.

Kauno miesto mero Giedriaus Donato 
Ašmio pasirašytame dokumente akcentuojama, jog 
keisti valdžios institucijų darbo laiko Kaune nėra 
pagrindo, mat antrojo šalies miesto gatvėse, 
skirtingai nei sostinėje, rytais nesama didelių 
transporto spūsčių. Nedideli eismo sutrikimai 
pastebimi tik Aleksoto tilto prieigose, nes šiuo tiltu 
leidžiamas 2 juostų eismas.

Vyriausybė informuojama, kad priežastys, 
paskatinusios priimti nutarimą dėl valstybės ir 
savivaldybių institucijų darbo laiko nustatymo, 
Kaunui nėra aktualios.

"Keisti darbo laiką Kaune nėra pagrindo: 
padėtis gatvėse nepasikeistų, o Savivaldybė dėl to 
patirtų nemažai nuostolių", - rašoma kreipimesi.

Todėl Kauno miesto taryba prašo pakeisti 
Vyriausybės nutarimą ir įpareigoti darbo laiką 
keisti tik tose savivaldybėse, kurioms tai aktualu. 
Kaip primena ELTA, rugsėjo 18 dieną Ministrų 
Kabinetas nutarė, kad nuo spalio 1 dienos valstybės 
ir savivaldybių institucijos pradės dirbti 
pusvalandžiu Viliau - nuo 8 vai. 30 min. Nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio valstybės ir 
savivaldybių institucijų valstybės darbuotojai dirbs 
nuo 8 valandos 30 minučių iki 17 valandos 30 
minučių, o penktadienį - nuo 8 valandos 30 
minučių iki 16 valandos 15 minučių.
Darbo laiką nuspręsta keisti atsižvelgiant į 
transporto srautų reguliavimą piko valandomis 
Vilniaus mieste, kur didžiausias apkrovimas yra 
ryte 7-9 ir vakare 16-18.30 valandomis.

Seimas svarstys naują projektą dėl 
priešpensinio amžiaus bedarbių

Seimas svarstys naują projektą, kuriame 
sprendžiamos priešpensinio amžiaus žmonių, 
netekusių darbo, socialinės problemos. Pagal 
projektą teisę į senatvės pensiją numatoma suteikti 
asmenims, kuriems iki pensinio amžiaus yra likę ne 
daugiau kaip 5 metai. Tokie asmenys privalo turėti 
ne mažesnį kaip 15 metų draudimo stažą ir būti 
metus užsiregistravę darbo biržoje. Projekte taip pat 
siūloma senatvės pensijas mokėti ir būtinąjį 30 
metų draudimo stažą turintiems bedarbiams, 
kuriems iki senatvės pensijos liko ne ilgiau kaip 2 
metai. Ša projektą parengė Seimo nariai centristai 
Gintaras Šileikis ir Virginijus Martišauskas. Ketvi

Kaip sakė pateikdamas projektą G. Šileikis, šis 
teisės aktas parengtas, atsiliepiant į piliečio 
siūlymą, mažinant pensijos amžiaus ribas, spręsti 
netekusių darbo pagyvenusių žmonių socialines 
problemas. Piliečių pasiūlytas projektas Seime dėl 
per didelių finansinių poreikių buvo atmestas.
Pasak G.Šileikio, naujo projekto įgyvendinimui per 
metus reikėtų apie 10 milijonų litų.
Seimo narė Kazimiera Danutė Prunskienė, taip pat 
parengusi projektą dėl dalinių pensijų, abejojo 
G.Šileikio pateiktais skaičiavimais. Anot jos, per 
metus tokių pensijų mokėjimui reiktų iki 100 
milijonų litų. Tariau, K.D.Prunskienės teigimu, bet 
kokiu atveju netekusių darbo ir dėl amžiaus jo 
negalinčių susirasti žmonių socialines problemas 
būtina spręsti.
Po pateikimo projektas bus svarstomas Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komitete.

Akredituotas ambasadorius išklausė 
V.Putino poziciją dėl vizų

Rusijos Prezidento Vladimiro Putino 
įsitikinimu, vizų įvedimas Kaliningrado sričiai yra 
ne tik Rusijos, bet ir visos Europos reikalas. Savo 
nuostatas dėl tranzito į Kaliningrado sritį Rusijos 
Prezidentas išsakė ketvirtadienį priėmęs Lietuvos 
nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Rusijoje 
Rimanto Šidlausko ski: iamuosius raštus.

V.Putino nuomone, Rusijos pozicija šiuo 
klausimu nesikerta su Šengeno taisyklėmis ir tikisi, 
kad šis klausimas bus išspręstas civilizuotai.

Maskva, kaip primena ELTA, siekia 
bevizio režimo didžiosios Rusijos bei Kaliningrado 
srities gyventojams, kurie per būsimos Europos 
Sąjungos narės Lietuvos teritoriją keliaus iš vienos 
Rusijos dalies į kitą. Tuo tarpu Lietuva, vykdydama 
Europos Sąjungos reikalavimus, jau nuo kitų metų 
rengiasi įvesti vizas.
Aktualius dvišalių santykių klausimus Lietuvos 
ambasadorius aptarė su Rusijos užsienio reikalų 
ministru Igoriu Ivanovu bei Prezidento patarėju 
užsienio politikai Sergejumi Prichodka.

Lietuva gali tikėtis Prancūzijos 
investicijų

Prezidentas Valdas Adamkus, priėmęs 
Prancūzijos užsienio prekybos ministrą Fransua 
Losą (Francois Loos), atkreipė dėmesį, kad abi 
šalys turi labiau išnaudoti bendradarbiavimo 
galimybes prekybos srityje, ir pakvietė Prancūzijos 
verslininkus aktyviau investuoti į Lietuvos ūkį. 
Prancūzijos užsienio prekybos ministras 
V.Adamkui teigė, jog ir Prancūzija suinteresuota 
plėtoti ekonominius santykius. Pokalbio metu, kaip 
informuoja ELTA, taip pat aptartas
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bendradarbiavimas energetikos, transporto 
bei susisiekimo srityse.

Susitikimo metu F. Losas (F.Loos) 
pasidžiaugė labai gerais dvišaliais kultūros bei 
mokslo ryšiais. Prezidentas padėkojo Prancūzijos 
ministrui už nuolatinę jo šalies paramą Lietuvai 
integruojantis į Europos Sąjungą ir NATO. 
Prancūzijos užsienio prekybos ministras gyrė 
Lietuvą, daug pažengusią euroatlantiniame kelyje.

Ambasadoriai informuoti apie vizų 
lengvatų panaikinimą

Dalyvaudama Europos Sąjungos (ES) ir 
Rusijos dialoge dėl tranzito į Kaliningrado sritį, 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija ieškos tokių 
sprendimo variantų, kurie nepažeistų Lietuvos 
suvereniteto, netaptų kliūtimi įsilieti į Šengeno 
erdvę ir nebūtų Finansine našta Lietuvai. Tai 
užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
pažymėjo susitikęs su Rusijos ambasadoriumi 
Lietuvoje Jurijumi Zubakovu.
’’Galvokime apie mūsų šalių piliečius, kaip galime 
jiems padėti lengviau prisitaikyti prie pasikeitimų", 
- ambasadorių ragino A.Valionis.
Lietuvos diplomatijos vadovas informavo 
ambasadorių apie Lietuvos Vyriausybės sprendimą 
nuo kitų metu panaikinti vizų lengvatas ir taikyti 
vizų režimą visiems Rusijos piliečiams.
Ministras taip pat pažymėjo, jog vizų išdavimo 
lengvatos, kokios bus taikomos Rusijos piliečiams, 
turėtų būti taikomos ir Lietuvos gyventojams.
Pokalbio metu A.Valionis pasiūlė surengti iki šiol 
neįvykusias konsulines konsultacijas, kurios padėtų 
minimizuoti vizų režimo pokyčių padarinius. 
Ministro nuomone, reikėtų kreipti didesnį dėmesį į 
Kaliningrado srities pusėje esančių sienos perėjimo 
punktų modernizavimą bei sienos kirtimo 
procedūrų supaprastinimą.
Užsienio reikalų ministras priminė Rusijos 
diplomatui ankstesnius Lietuvos siūlymus dėl 
Rusijos konsulinio tinklo plėtros Lietuvoje.
A.Valionis tvirtino, jog Lietuva yra pasirengusi 
suteikti leidimus Rusijos konsulinių įstaigų plėtrai 
Lietuvoje, ir tai palengvintų vizų gavimą į Rusiją 
vykstantiems Lietuvos piliečiams.
Kalbėdamas apie Rusijos atstovų minimą galimybę 
pasirašyti su Lietuva readmisijos sutartį, A.Valionis 
teigė, jog ši sutartis turi apimti ne tik Rusijos 
piliečius, bet ir trečiųjų šalių piliečius, kurie gali iš 
Rusijos teritorijos nelegaliai patekti į Lietuvą.
"Dėl šios sutarties Lietuva pasirengusi pradėti 
derybas pačiu artimiausiu metu", - sakė A.Valionis. 
Akcentuodamas tai, kad Lietuva yra trečia 
investuotoja Kaliningrado srityje, A.Valionis 
atkreipė Rusijos ambasadoriaus dėmesį, jog iki šiol 
Rusija neratifikavo dvigubo apmokestinimo 

išvengimo bei investicijų skatinimo ir apsaugos 
sutarčių.
Analogiškus klausimus tą pačią dieną A.Valionis 
aptarė ir su Baltarusijos ambasadoriumi Lietuvoje 
Vladimiru Garkunu.
Baltarusijos diplomatas taip pat informuotas, jog 
naikinamos vizų lengvatos, iki šiol taikytos tam 
tikrų kategorijų šios kaimyninės šalies piliečiams. 
Baltarusijos ambasadoriui A.Valionis taip pat 
užsiminė apie tai, jog reikėtų surengti dvišales 
derybas dėl Lietuvos ir Baltarusijos piliečių 
kelionių supaprastinimo.
Užsienio reikalų ministras teigė, kad Lietuva 
pasiruošusi nagrinėti nemokamų vizų išdavimo 
galimybę pasienio gyventojams, vyresniems negu 
60 metų asmenims, bei lengvatinę vizų išdavimo 
tvarką tolimųjų reisų vežėjams. Bet tai turi būti 
abipusis susitarimas.
A.Valionis priminė Baltarusijos diplomatui, kad 
Lietuva nuo šių metų liepos mėnesio dar negavo 
leidimo įkurti Generalinio konsulato Gardine 
rastose patalpose ir paragino Baltarusiją priimti 
konkrečius sprendimus plečiant konsulinį tinklą 
Lietuvoje.

Seimas svarsto galimybę atleisti 
žemdirbius nuo žemės mokesčio

Seimas pradėjo svarstyti galimybę atleisti 
nuo sausros nukentėjusius ūkininkus ir žemės ūkio 
bendroves nuo žemės mokesčio už šių metų antrąjį 
pusmetį. Seimas pritarė tokiam socialdemokrato 
Vytauto Einorio pateiktam įstatymo projektui, 
praneša ELTA. Ją planuojama priimti kitą savaitę. 
Šį projektą dar tobulins Seimo Biudžeto ir finansų 
bei Kaimo reikalų komitetai, v
V. Einoris, remdamasis Žemės ūkio mokslo įstaigų 
duomenimis, teigia, kad bendri nuostoliai dėl 
sausros ūkiuose, deklaravusiuose žemės ūkio 
naudmenas, siekia daugiau kaip 320 milijonų litų._ v
Ūkininkų ir Žemės ūkio bendrovių atleidimas nuo 
žemės mokesčių padėtų, jo nuomone, iš dalies 
kompensuoti sausros padarytus nuostolius.
Seimo nario V. Einorio duomenimis, antrojo 
pusmečio žemės mokesčio įmokų suma siektų apie 
15 milijonų litų.
Seimo narys pažymi, kad Vyriausybė sausros 
padariniams iš dalies kompensuoti numato skirti 40 
milijonų litų valstybės biudžeto lėšų. Nepaisant to, 
jis prognozuoja, kad didesnė dalis nukentėjusių nuo 
sausros ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių dėl 
sumažėjusios žemės ūkio produkcijos realizacijos 
patirs sunkumų mokėdami mokesčius, 
atsiskaitydami su bankais ir tiekėjais.
V. Einoris, remdamasis Lietuvos savivaldybių 
asociacijos žiniomis, teigia, kad
kai kurių rajonų savivaldybės savo kompetencijos 
ribose jau atleidžia nuo žemės mokesčio.
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KULTŪRA
cscacs

Palangos simboliu laikytą kurhauzą nuniokojęs 
gaisras kurorto gyventojams atnešė ir netikėtą žinią. 
Paaiškėjo, kad už ugniai slopinti sunaudotą vandenį 
turi sumokėti gesinto pastato savininkai. G.Jacka 
’’Lietuvos rytui’’ teigė, kad sąskaita, pateikta už 
gaisrui gesinti sunaudotą vandenį, jį labai nustebino, 
tačiau verslininkas nesiginčijo ir ją jau apmokėjo. LR

Technologijos universitete garbės mecenato regalijos 
buvo įteiktos Didžiosios Britanijos profesoriui 
Džonui Hillardes Milneriui (John Hillyard Milner). 
Senatas įvertino profesoriaus nuopelnus - jis šiai bei 
kitai aukštosioms mokykloms padėjo užmegzti ryšius 
su Vakarų Europos universitetais, organizuojant 
dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą ir studentų 
studijas bei gerinant KTU mokymo bazę. KD

esesc#
%

Karščių nukankintiems miestiečiams šalta namuose, 
mokyklose ir darbovietėse. Sloga, akių, galvos ir 
gerklės skausmas, kosulys - nemalonūs rudens 
pranašai jau pradėjo kamuoti kauniečius. Staiga 
atvėsus orams vaikai ir suaugusieji pradėjo sirgti 
peršalimo ligomis.KD

oscjes
Klaipėdos universitetas, palaikantis glaudžius ryšius 
su užsienio atstovybėmis Lietuvoje, vakar sulaukė 
Danijos Karalystės nepaprastosios ir įgaliotosios 
ambasadorės Evos Janson pirmojo vizito.Laikinai 
einantis rektoriaus pareigas doc. Vaidutis Laurėnas 
ambasadorei papasakojo apie Klaipėdos universitetą. 
Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų 
fakultete Lietuvos studentai mokosi švedų, suomio ir 
danų kalbų. Fakultete veikia Skandinavų kultūros ir 
kalbų centras.
Dailės parodų rūmuose ambasadorė E. Janson 
dalyvavo parodos "Danijos ženklai" aptarime ir 
uždaryme.K

Rugsėjo pabaigoje speciali Seimo darbo grupė turėtų 
susirinkti į posėdį , per kurį bus sprendžiamas 
autentiškumą praradusių barikadų liekanų likimas. O 
dabar politikai ir kultūros žmonės svarsto, ar buvo 
tikslinga, nepasitarus su paminklosaugininkais, jas 
atnaujinti.

TEISĖTVARKA
CSCSGJ

"Mažeikių naftoje" užvakar atskleista vagystė, kurią 
organizavo šios bendrovės buvę saugos tarnybos 
darbuotojai. Vakar sulaikyti keli įtariamieji. 
Maždaug 12 tonų dyzelinio kuro pavogta iš 
bendrovės septintojo cecho teritorijoje esančio 
vamzdžio, prie kurio buvo prijungtos gaisrinės 
žarnos. Nesandarus srutvežis, kuriuo iš "Mažeikių 
naftos" vežtas dyzelinas, buvo rastas miške pagal 
paliktus pėdsakus. LR

Pirmadienio pavakarį Estijos pasienyje buvo 
sulaikyti du Lietuvos piliečiai, vežę daugiau nei 
kilogramą miltelių, kurie, kaip spėjama, yra 
narkotinė medžiaga. Estijos muitininkai pareiškė, kad 
Lietuvos piliečio gabenta narkotinių medžiagų siunta 
- didžiausia, kokią jiems yra tekę sulaikyti. Estijos 
teisėsaugos pareigūnai apie D.Radčenkos ir 
R.Adomaičio sulaikymą faksu informavo Lietuvos 
ambasadą Taline. KD

Apvogtas dar vienas Palangos muziejus. Antradienio 
rytą į darbą atėjusi Antano Mončio namų-muziejaus 
direktorė Loreta Turauskaite pastebėjo, kad iš kiemo 
dingo Gruzijos skulptoriaus I.Culadzės skulptūra 
"Banga", įvertinta apie 15 tūkstančiu litų. Skulptūra - 
6,5 metro ilgio ir 75 centimetrų pločio, pagaminta iš 
plieno, muziejui padovanota tik prieš savaitę.
Išgirdęs apie vagystę per radiją, vietinis miestelio 
gyventojas prisipažino priglaudęs plieninę skulptūrą 
savo kieme. Anot palangiškio, plieno gabalą jis radęs 
gatvėje. L.Turauskaitė sakė nežinanti, kaip pasielgti 
su ištiesinta plienine skulptūra, kaip muziejinė 
vertybė ji nebeturi savo vertės.

escses
Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamento 
organizuotą konkursą Alytaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijos direktoriaus pareigoms 
laimėjo 29 metų Kęstutis Jasmontas. "Respublikos" 
žiniomis, K.Jasmontas buvo pasirinktas iš dviejų 
pretendentų.
Naujasis Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų 
kolonijos viršininkas K.Jasmontas teigia kolonijoje 
radęs daug netvarkos ir tikisi, kad naujai 
formuojamas kolektyvas padės jam įvesti tvarką šioje 
kalinimo įstaigoje.

■ . -M ?
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MANČESTERIS

DBLS Mančesterio skyrius rugsėjo 15d. 
surengė susibūrimą Tautos Šventes proga. Jaukus 
saulėtas oras pakėlė ūpą, kad dalyvaus nemažai 
šeimų. Deja, susirinko nedaug.
Tautos susivienijimo šventės esmė pasireiškė. 
Vietiniai lietuviai su tais iš Lietuvos bendrai 
pavalgė lauže kepto kepsnio, pašnekėjo ir net 
išbandė savo jėgas virvės tempimu. 
Vietiniai laimėjo prieš naujuosius, bet tai kas?
Gaila, kad mūsų ryšiai nutrūko. Žinios apie šį 
renginį buvo paskelbtos gal per anksti, gal per 
mažai ir užtai nenukeliavo į visus mūsų apylinkės 
kampus. Bet vis tiek, Klubas ir jos nuolatiniai 
lankytojai parėmė loteriją, kas ne tik padengė 
maisto išlaidas, bet ir atnešė pelniuko skyriui. Ačiū 
visiems.
Tikimės susitikti kitą kartą.

Jonas Podvoiskis 
Skyriaus pirmininkas

LMilkevičiūtė dainuos "Nabuke" 
Barselonoje

Lietuvos operos primadona Irena Milkevičiūtė 
dainuos vieną iš pagrindinių - Abigalės partijų 
Džiuzepės Verdžio operoje "Nabukas" Barselonoje. 
Lietuvių solistės partneris bus meksikiečių 
baritonas Karlosas Almagueras, atliksiantis 
legendinio Babilonijos karaliaus Nabuko partiją, 
praneša ELTA, remdamasi ispanų spauda.

Belgų prodiuserinės kompanijos "Opera Hali" 
pastatytas grandiozinis spektaklis vyks 
garsiuosiuose Barselonos sporto rūmuose "Palau 
San Jordi". Spektaklyje taip pat dainuos ukrainietis 
bosas Pavelas Daniliukas, du olandų solistai - 
tenoras Robertas Švarcas ir sopranas Renata 
Arends.
Operą diriguos belgų dirigentas Koenas Kęselis, 
žinomas šiuolaikinės muzikos interpretatorius. 
Operoje dalyvauja ir muzikiniai kolektyvai iš 
Bulgarijos - Plovdivo valstybinės operos orkestras 
ir choras bei Rusės miesto operos choras. Iš viso 
spektaklyje pasirodo apie 400 muzikantų, 
dainininkų ir aktorių.
Tarptautinės sudėties atlikėjų "Nabuko" premjera 
įvyko rugsėjo 20 dieną Madride, "Vistalegre" bulių 
arenoje.

Leonhardo Lapino kūrybinė paroda

Paveikslų galerijos sales užpildė per šimtą žinomo 
ne tik savo tėvynėje menininko darbų. "Leonhardo 
Lapino kūrybos paroda Kaune nutraukė ilgoką 
pauzę Baltijos šalių dailės tarpusavio mainuose", - v/
sakė jos atidaryme M.K.Čiurlionio nacionalinio 
dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis. 
Tartu dailės muziejaus pristatyta L.Lapino 1980- 
2002 metų kūrybos kolekcija, eksponuojama 
Paveikslų galerijoje, savo apimtimi rekordinė. Savo 
tėvynėje laikomas modernizmo genijum 
Leonhardas Lapinas gerai žinomas užsienyje, bet, 
deja, menkai pažįstamas mums, artimiems 
kaimynams. Nuo 1973 metų iki šiol surengęs 63 
autorines parodas įvairiose Estijos ir užsienio 
galerijose Leonhardas Lapinas plačiau savo kūrybą 
Lietuvoje rodo pirmą kartą.KD

DBLS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
ĮVYKS

Šeštadienį spalio 12 d. 12 vai.

Polish Catholic Club
Stafford Road, Oxley, Wolverhampton

Visus DBLS Tarybos narius, Centro valdybos narius, Skyrių pirmininkus, 
Organizacijų ir Klubų atstovus Britanijoje ir svečius kviečiame dalyvauti.

E.Kvietkauskas
DBLS Tarybos sekretorius
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Simonas tikisi savo išradimais pasiekti 
aukštunuį

Tokią antraštę turi rugpjūčio 11 d. 
“Spalding Guardia” išspausdintas Rob Jerram 
straipsnis apie išradimais garsėjantį dabar dar tik 25 
m. Amžiaus Simoną Vaitkevičių, kuris kaip 
mechaniko inžinieriaus projektuotojas dirba 
Britanijos Famgorough telefonų kompanijoje 
“Nokia”. Kaip universiteto kurso uždavinį jis yra 
pateikęs savo suprojektuotą prietaisą, kurį dėl jo 
formos pavadino “Zagged Edge” / gal lietuviškai 
tiktų: zigzaginis aštriabriaunis/. Išstatytas Londono 
South Bank universiteto parodoje tarp darbų 
mokslo laipsniams gauti, susilaukė tas jo išradimas 
pagyrimų ir teigiamų atsiliepimų. Ir Simonas gavo 
premiją už jį. Skirtas jis alpinistams, kad apsaugotų 
laipioti labai reikalingą virvę. Tą išradimą 
praktiškai dar tikrina jo draugas alpinistas, o 
paskui, kaip Simonas tikisi, bus duot daugiau 
pagaminti. Simonas dar tikisi, kad varžybose tarp 
įvairių jaunų išradėjų jis dar gal susilauks “Audi” 
premijos.
Paroda, kurioje buvo tarp kitų asmenų darbų ir 
Simono Vaitkevičiaus, buvo surengta kaip tik 
keletą dienų prieš jam baigiant inžinerijos magistro * 
laipsnio studijų kursą, kuriam ruoštis “Nokia” firma 
leido jam porą metų. Tada jis tą darbą ir sukūrė. 
Patenkintas jis ir savo darbu vis plačiau 
besireiškiančios tų kišeninių telefonų gamyba 
firmoje ir vienam savo draugui prasitaręs, kad jis 
patenkintas esąs ir savo išradimais. Daug į tą 
naująjį išradimą įdėjęs darbo.
Nebe pirmas tai Simono išradimas. Kai jis buvo dar 
tik 19 metų studentas, 1995 m. Sugalvojo dviračio 
patobulinimą. 1996 m. “Lincolnshire Free Press” ir 
Peterborough “Evening Telegraph” rašė apie jo 
suprojektuotą judančią šviesą Rytinio Midland© 
aerodromui. Apie tą jo išradimą 1996 m. Rašė ir 
“Europos Lietuvis”.

O kokia Simono Vaitkevičiaus kilmė? Ogi jis yra 
Olgos ir Stepono B. Vaitkevičių anūkas. Senjorą 
Steponą, aišku, visi žino. Gyvena jis Peterborough. 
Iš pradžių 24 metus dirbo su anglų katalikų skautais 
ir už tą vertingą veiklą buvo apdovanotas ilguoju 
skautų kaspinu. Apie septyniasdešimtuosius metus 
įsijungė į lietuvių skautų eiles ir net buvo išrinktas 
Europos rajono vadu ir 9 metus ėjo tas pareigas. 
Dirbusi vasaros skautų stovykloje apie jų veiklą 
“Tėviškės Žiburiuose” ėmė rašyti M.Barėnienė, o 
po jos S.B. Vaitkevičius ir J.Maslauskas.

O dabar išradėjo Simono senelis 
Steponas.B.Vaitkevičius yra D.Britanijos lietuvių 
katalikų bendrijos pirmininkas.

M. Barėnienė

Londono lietuvių Sporto ir Socialinis klubas 
Pirmą kartą

RUDENS DERLIA US ŠVENTĖS 
VAKARONĖ-KARNA VALAS

Jis įvyks PENKTADIENIO vakarą (18 
vai.) spalio mėn. 18 dieną.

Klubo patalpose, 
345-A Victoria Park Road, London B9.

• Kurie mėgsta meną, kviečiami dalyvauti savo
• meniniuose rūbuose. Bus premijuojami.
• Stalai bus papuošti žemės derliaus vaisių
• gėrybėmis.
• Vakaronė turės savo atitinkamą programą.

• (ėjimas 5 sv., įėjimo bilietai dalyvaus vakaronės
• loterijoje. Vaikams iki 12 metų veltui. Bilietu
• jau galima įsigyti klubo bare, Šv. Kazimier
• klubo(svetainės) bare ir pas klubo valdybo
• narius po pamaldų.

Laukiame visų kuo meniškiausiuose 
rūbuose!

■

D. Britanijos lietuviai Amerikos spaudoje

Huddersfielde gyvenančio Jono Lekešio 
prisiminimus “Kelionę į nežinią” apie Lietuvos 
tragediją ir į P.Plechavičiaus armiją įsijungusių 
jaunuolių sunkumus ir vargus pasitraukus iš 
tėvynės spausdina Čikagos “Lietuvių balsas”. Kiek 
anksčiau tas jo darbas buvo išspausdintas 
St.Gvildžio knygoje “Kruvini likimai”.

“Pasaulio lietuvio” balandžio mėn. 
numeryje buvo K.Barėno straipsnis apie buvusio 
ambasadoriaus D. Britanijoje žmonos Laimos 
Paleckienės plačią ir reikšmingą įvairiarūšė veiklą 
tarp britų: parodų rengimą, britų ekskursantų į 
Lietuvą organizavimą, lydėjimą į Lietuvą ir kt. To 
“Pasaulio lietuvio” žurnalo liepos numeryje yra 
K.Barėno straipsnis apie Hildą Piščikienę ir kitų 
asmenų platų ir rūpestingą darbą Britų-Lietuvių 
fonde vaikams šelpti Lietuvoje.

“Tėviškės Žiburiuose” apie Škotijos 
lietuvius įdomiai rašo K.Savonis.

M. Barėnienė
l ... 

J
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų 
pirmininkų metinis suvažiavimas,
įvykęs 2002 m. rugpjūčio 11-15 d. Druskininkuose, Lietuvoje:

1. DŽIAUGIASI, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė plečiasi, stiprėja ir aktyviai rūpinasi 
lietuvybės išsaugojimu už Lietuvos Respublikos ribų.

2. RAGINA, kad Šis darbas būtų tęsiamas PLB, PLJS ir Lietuvos Respublikos pajėgomis.
3. PRAŠO Lietuvos Respublikos valstybines institucijas bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenę rūpintis 

tautiniu ir pilietiniu lietuvių jaunimo auklėjimu, nes tai yra Tautos išlikimo garantas.
4. RAGINA Lietuvos institucijas ir PLB valdybą ypač remti Sibiro lietuvius: padėti jiems įsigyti 

ryšių palaikymo ir informacijos perdavimo techniką, reikalui esant skirti socialinę paramą, padėti 
organizuoti lietuvių kalbos mokymą.

5. RAGINA remti Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centrą Vakarų Europai Hiutenfelde, 
Vokietijoje, ypač ten veikiančią Vasario 16-osios gimnaziją, ir visus kitus švietimo židinius 
išeivijoje, Sibire ir etninėse žemėse.

6. PABRĖŽIA lietuviškos šeimos svarbą jaunimo tautiniam auklėjimui bei ragina kraštų ir apylinkių 
valdybas padėti organizuoti tolimesnį vaikų tautinį auklėjimą, kuriant naujas mokyklas, parūpinant 
pedagogus bei panaudojant šiuolaikinius mokymo metodus.

7. PASTEBI teigiamą lietuviškų parapijų vaidmenį lietuvių tapatumo išsaugojimui bei KREIPIASI į 
Bažnyčių vadovybes prašydamas pasirūpinti pakankamu lietuvių dvasininkų skaičiumi užsienyje.

8. RAGINA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją įtakoti diplomatines atstovybes 
užsienyje glaudžiau bendradarbiauti su kraštų lietuvių bendruomenėmis.

9. PRAŠO Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, Prezidentūrą ir Seimą surasti 
sprendimus, kad PLB nariams nebūtų atimta Lietuvos Respublikos pilietybė bei praradusiems ją 
būtų grąžinta; išspręsti Lietuvos etninių žemių lietuvių pilietybės klausimą.

10. MANO, kad lietuvių materialinės ir dvasinės kultūros paveldo išsaugojimas visuose kraštuose yra 
ypač svarbus ir reikšmingas darbas, todėl ragina kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas 
remti kraštų lietuvių bendruomenių iniciatyvas.

11. RAGINA, kad Valdovų Rūmų atstatymas būtų nuolatinis kraštų LB veiklos prioritetas.
12. KREIPIASI į pokario išeivius ir dabartinių lietuvių emigrantus ragindamas glaudžiau 

bendradarbiauti vadovaujantis lietuvių chartos nuostatomis.
13. DŽIAUGIASI, kad Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės remia Rytų

e v

kraštų vaikų atostogas Lietuvos vasaros stovyklose bei PRAŠO kviesti ir Vakarų kraštų 
bendruomenių vaikus.

14. SKATINA Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narius remti "Pasaulio lietuvio" leidybą.
15. RAGINA remti XI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kuris vyks Lietuvoje, Lenkijoje, ir 

Vokietijoje 2003 metais. PRAŠO kraštų bendruomenes remti šį renginį finansiškai ir moraliai bei 
kreipiasi į Bostono, Niujorko, Vašingtono, St Petersburgo, Montrealio, Toronto, Hamiltono, 
Klivlendo, Detroito, Čikagos, Los Angeles bei kitų JAV ir Kanados miestų bendruomenes ir 
jaunimo sąjungas talkinti organizuojant XI PLJK reklaminį ir lėšų telkimo turą JAV ir Kanadoje.

16. SIŪLO pakeisti "išeivijos" terminą tinkamesne sąvoka, kuri atspindėtų ir Sibiro tremtinių ir 
etninių žemių gyventojų specifiką.

17. RAGINA Lietuvos Respublikos institucijas bendradarbiauti su PLB vadovaujantis geranoriškumo 
ir partnerystės principais.

18. RAGINA kraštų LB ir LJS remti Lietuvos Respublikos pastangas tapti NATO ir ES nare; 
SKATINA Lietuvos ir užsienio visuomenes aktyviai remti Lietuvos pakvietimą į NATO; kartu su 
Lietuva siekti, kad ji būtų pakviesta į NATO 2002 metų pabaigoje (tęsinys 8 pslp.)
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v
19. PRAŠO NATO valstybių vadovus ir jų ambasadorius prie NATO ryžtingai remti naujų narių, 

ypatingai Lietuvos Respublikos ir kitų Baltijos valstybių, pakvietimą narystei į NATO 2002 
metais jo vadovų susitikime Prahoje; PAŽYMI, kad Lietuvos Respublika, kaip demokratinė, 
žmogaus teises gerbianti ir rinkos ekonomiką plėtojanti transatlantinės bendrijos valstybė, to 
pakvietimo siekia atkakliomis pastangomis įgyvendindama narystės veiksmų planą, 
sėkmingai stiprina kariuomenės pasiruošimą, dalyvauja taikos palaikymo ir kitose 
bendradarbiavimo programose.

20. DĖKOJA visiems šio Suvažiavimo organizatoriams (PLB Valdybai ir PLB Atstovybei 
Lietuvoje), rėmėjams (Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Lietuvių Fondui, PLB Fondui bei kitoms institucijoms ir asmenims ), 
suvažiavime pranešimus pateikusiems ir suvažiavimą sveikinusiems.

(PLB Valdybos sušauktame metiniame LB ir LJS pirmininkų suvažiavime buvo atstovaujama
35-iems kraštams (asmeniškai dalyvavo iš 27-ių kraštų LB/LJS ir iš 6-ių draugijų). Taip pat dalyvavo 
PLB Kontrolės komisijos atstovė, kviesti pranešėjai bei kviesti svečiai, ir PLB Valdybos nariai (kurie 
pravedė visus suvažiavimo posėdžius), viso 93 registruoti dalyviai, plius apsilankę stebėtojai).

Vytautas Kamantus 
PLB Valdybos pirmininkas

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
DBLS Mančesterio skyrius

Lithuanian Association in Great Britain 
Manchester Branch

121 Middleton Road 
Higher Crumpsail 
MANCHESTER 
M8 4JY

tel: 0161 740 5039

2002 m. spalio 5d. 14 va. Mančesterio Lietuvių Socialiniame Klube (adresas viršuje) 
šaukiamas

Susirinkimas
dalyvaujant DBLS Centro Valdybai.

Darbotvarkė

1. Valdybos patvirtinimas. (Podvoiskis, Gudelis ir Bruzgys, Pažėra).

2. Atstovas į DBLS Tarybą.

3. Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė (2003).

4. Klausimai ir sumanymai.

5. Uždarymas su himnu.

Valdyba
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kraštų Pirmininkų ir Jaunimo 
Sąjungos pirmininkų suvažiavimas Druskininkuose Vidą Gąspertenė

Rugpjūčio mėn. 11-15 
dienos PLB kalendoriuje 
buvo itin svarbios. Sek
madienio rytą, rugpjūčio 
11, Vilniuje, Parlamento 
3-čiuose rūmuose susirin
kę PLB kraštų pirmininkai 
ir atstovai, po registraci
jos, dviem autobusais pa
judėjo Druskininkų link. 
Kelionė truko pusantros 
valandos. Pakelėse dau
gumoje miškai.

Kelias, nors ir ne pir
mos klasės, bet tiesus lyg 
styga. Į Druskininkus at
vykome pavakariais. Ap

rūpinti nakvyne ir pavalgę vakarienę, buvome pakviesti 
dalyvauti susipažinimo vakare - koncerte, kuris įvyko po 
atviru dangumi, miešto aikštėje. Prieš koncertą mielai mus 
pasveikino miesto mero pavaduotoja. Pasirodė tikros dzū
kiškos meno pajėgos -.chorai, šokių grupė, inscenizacija 
“kaimiškos vestuvės”. Ypatingai puikiai pasirodė Tremtinių 
choras, kuris jau daug metų skleidžia lietuviškos dainos 
aidus po tolimą Sibirą ir arčiau namų. Koncerte kartu su 
mumis dalyvavo ir miesto gyventojai, bei atostogautojai, 
kurių šiuo metu užimti visi viešbučiai

Trys pilno darbo dienos prasidėjo sekančią dieną. PLB 
Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas pakvietė vysk. 
P Baltakį dienos darbus pradėti Invokacija. Sekė dienot
varkės pristatymas, trumpi sveikinimai ir PLB pirm, prane
šimas bei pristatymas apyskaitos. Buvo pranešta, jog pir
mame posėdyje dalyvauja pirmininkai ar jų atstovai iš 26 
pasaulio kraštų. Tarp jų iš 18 Rytų kraštų bendruomenių 
Net iš tolimo Sibiro 8 bendruomenės atsiuntė savo atsto
vus, o Murmansko bendruomenės pirmininkas, būdamas 
linksmo būdo, atsivežė akordeoną, dviejų dienų kelionėje 
sukurdamas naują dainą. Pirmininkas, pranešime apie PLB 
metinę veiklą, ypač akcentavo PLB pasiryžimą kuo greičiau 
Lietuvą įtraukti į NATO ir Europos Sąjungos eiles. Praėju
sių metų PLB iždas turėjo 46,395 dolerius pajamų, o išleido 
visokioms paramoms, PLB žurnalui bei administracijai 
46,922 dolerius. Jo žinias papildė Jaunimo Sąjungos 
(PLBJS) pirmininkas Matas Stanevičius ir PLB Atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis, pranešdamas, jog buvo 
palaikomi artimi ryšiai su Lietuvos valdžios institucijomis, 
bendravimas su žiniasklaida, radijo, dalyvavimas valstybės 
švenčių iškilminguose minėjimuose, “Pasaulio lietuvio” 
ekspediciją Lietuvoje ir Rytų kraštuose. Finansinė parama 
suteikta Smolensko, Irkutsko ir Breslaujos lietuvių ben
druomenėms.

Neminėsiu visų trijų dienų metu nagrinėtų problemų ir 
būdų jas spręsti. Mūsų problemos yra aplamai visiems atpa
žįstamos ir beveik visuose Vakarų kraštuose panašios. Ta
čiau norėčiau paminėti Rytų kraštų problemas, kurios ski
riasi nuo mums žinomų Vakaruose. Jos buvo iškeltos per 
atskirą Rytų kraštams skirtą posėdį. Didžiausia iŠ jų tai pa
miršimas, ar gal net lyg pašlavimas po kilimu, tolimojo 
Sibiro bendruomenių. Nors jau daug mirė, tačiau dar yra 

nemažai Stalino lau
kų tremtinių, kurie 
gyvena tikrame 
skurde. Priaugantis 
jaunimas nori mo
kintis lietuviškai. 
Jiems trūksta mo
kyklų, vadovėlių, o 
gal svarbiausias - 
mokytojų ir kunigų. 
Pasiilgę savo krašto, 
kai kurie norėtų dar 
kartą apsilankyti 
Lietuvoje, bent nors
aplankyti artimųjų kapus. Kultūriniam gyvenimui vystyti 
trūksta tautinių rūbų. Neįmanoma balsuoti Lietuvos Res
publikoje vykstančiuose rinkimuose - atgalinis paštas 
trunka net 2 mėnesius. Lietuvoje yra Tremtinių mažumų ir 
Išeivijos departamentas, bet jis remia tik bendruomenes, ne 
pavienius asmenis ir ta parama ateina labai pavėluotai.

Kitas suvažiavimo įdomus pranešimas, tai Lietuvos 
kariuomenės vado generolo majoro Jono Kronkaičio. Jis, 
ilgus metus tarnavęs JAV kariuomenėje ir baigęs karinius 
mokslus, papasakojo apie dabartinės kariuomenės paruo
šimą ir apginklavimą, kuris yra aukšto lygio ir gali prilygti 
bet kokiai Europos valstybei. Skaidrėmis paįvairindamas 
savo kalbą, nupiešė gana pozityvų kariuomenės vaizdą, 
ypač pasiruošimą įsijungti į NATO eiles.

Gana įdomu buvo paklausyti PLB istoriją rašančios 
Vitalijos IlgeviČiūtės-Stravinskienės pranešimo. Istorija 
jau turėtų išvysti spaudą kitais metais. Vis dar norėtų gauti 
daugiau medžiagos iŠ bendruomenių, ypač bendruomenės 
veiklos nuotraukų.

Jaunimo pranešimą padarė XI PL Jaunimo Kongreso 
ruošos komiteto pirmininkas Vytas Lemke, Kongresas 
prasidės atidarymu Vilniuje 2003m. liepos 11-13 d.d., sto
vykla Punske liepos 13-17 d.d ir tęsis Hūtenfelde, Vokieti
joje, nuo liepos 19d iki liepos 27d. Studijų dienomis. Ja
me gali dalyvauti visi už Lietuvos respublikos ribų gyve
nantys lietuviai tarp 18 ir 35 metų.

Tautinių mažumų ir Išeivijos departamento generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas pranešė apie jo departa
mento veiklą, skiriamą paramą Rytų kraštų bendruome
nėms ir kitus reikalus, liečiančius išeiviją.

Didelį įspūdį paliko apsilankymas Dzūkijos miškuose 
dar tebesančių partizanų bunkerių ir Partizanų muziejaus 
Druskininkuose, kuriame yra laikoma daugybė žymesnių 
partizanų ir partizaninės kovos nuotraukų bei autentiškų tų 
laikų asmeninių likusių partizanų eksponatų.

Prieš suvažiavimo pabaigą aplankėme Dzūkijos miš
kus, pamatėme kokiose primityviose sąlygose dar tebegy
vena žmonės, nors jie nesiskundžia ir su šypsena sutinka 
pakeleivius. Labai gražiai buvome priimti Marcinkonių 
kaime, pavaišinti, kur, po trijų dienų įtemto darbo ir iškilu
sių gyvenimo realybių, pamatėme gyvenimo linksmesnę 
dalį Grįžtant atgal į Vilnių sustojome “Saulės Tako” par
ke, kur pasodinome ąžuoliukus, reprezentuojančius visus 
penkis kontinentus, kuriuose gyvena lietuvių išeivių. Su
važiavimą organizavo PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis ir administratorė Virginija Grybaitė.
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HEADLEY PARK 
“Sodyba” 

Picketts Hill 
Bordon 

Hants GU 35 8TE 
Tel: 01420 472810 
Fax: 01420 488184 

Email: info@headleypark.co.uk

Headley Park “Sodyba” is for you. This small Victorian mansion is set on fifty-two acres of 
park and woodland, overlooking a beautiful lake. We welcome Lithuanians from far and near.

This is the place for those special events:
EGAGEMENT

WEEDINGS
CHRISTENING
BIRTHDAYS

FAMILY
REUNIONS

CORPORATE EVENTS
The facilities include: * ’
■ 15 Bedrooms, all en-suite with colour TV, telephone
■ Comfortable Lounge Bar
■ The Library Restaurant with a Resident Chef who offers

an exciting new menu from light snacks to main meals
■ An extensive Wine List
■ Function Suite with Bar

’ ■ ’ ■ . Gį .<1 ■ f t-<

■ New Swimming Pool and Changing Rooms
■ Fishing on our beautiful lake
■ Camping and Caravan facilities
■ Ample Parking

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Shareholders / DBLS Members Rates Midweek Special Offer

Single Room
Standard Room
Rooms with views of lake

£30.00 including breakfast
£30.00 including breakfast
£30.00 including breakfast ■ 

•
i
i 
i
i

TO FIND OUT MORE ABOUT THE LATEST SPECIAL OFFERS PLEASE CALL AT 
THE ABOVE ADDRESS

Terms and Conditions
Rates and information are correct at time of going to press and subject to change without notice.
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“Europos Lietuvio" skaitytojams,

Peržiūrėjus “Sodyboje” sukrautą lietuvišką spaudą ir pamačius didelę krūvą įrištų ir palaidų “Britanijos 
lietuvių” ir “Europos Lietuvių”, kilo mintis galutinai juos sutvarkyti į gražiai įrištus archyvinius komplektus, 
kuriais gelėtų pasinaudoti informacijų ieškantieji lietuviai.

Atidžiai peržiūrėjus visus, pasirodė, kad trūksta kai kurių ar net ištisų metų rinkinių.

Kreipiuosi į dabartinius skaitytojus, gal kuris iš jūsų turite žemiau išvardintus numerius ar komplektus, iš kuri. 
Norėčiau padaryti kopijas ir papildyti turimus archyvus, kad mūsų Britanijoje leista spauda būtų prieinama 
visiems to pageidaujantiems.

'* K ' ’ ' * '■ ' * r’ * 4f *

Ypač paskutiniu laiku daug kas kreipiasi ieškodami žinių apie Britanijoje įvykusius įvykius ar pasimetusius, 
mirusias gimines. Mūsų Britanijos leistoje spaudoje tų informacijų yra labai daug.

Trūksta šių ištisų metų komplektų:

1953 metų
1954 metų
1960 metų ;

Trūksta pavienių numerių: ,y s \ /
1949 m. Nr. 2 ir 38 • a. -
1952 m. Nr. 2,49,50 ir 51 (jei toks buvo?) •* . -
1956 m. Nr. 24 ir 26 
1991 m. Nr. 1,22,24,25,26,27,28,29,30 ir 31 i 5 ,, ;
1995 m Nr. 22 ir 24 - į

• . <

Jeigu kas šiuos komplektus ar numerius turėtumėte ir sutiktumėte paskolinti trumpam laikui, prašyčiau man 
pranešti žemiau duodamu adresu. Pasistengsiu kuo greičiau grąžinti.

Adresas: H.Gasperas . •
107 Harlaxton Drive 
Lenton 
Nottingham 
NG7 1JD

Iš anksto dėkoju!
Henrikas Gasperas

Lietuvos ai/ia///jijos L/t/iuanian Air/ines

“Lietuvos Avialinijos” ieško darbuotojo bilietų pardavimo ir rezervacijų 
darbui Londono Gatwick-o aerouoste.

Dėl sąlygų teirautis telefonu 01293 579900 arba e-mail Iithair@globalnet.co.uk.
CV galima siųsti e-mail arba adresu:
Lithuanian Airlines t .
Room 1025, First Floor
North Terminal,
London Gatwick Airport
West Sussex RH6 OPJ
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Mielas “Europos Lietuvis"skaitytojau,

Kada matėte draugą iš Londono, Mančesterio, Coventrio ar 
Škotijos?
Headly Parkas, “Sodyba”, yra puiki vieta, kurioje galite pra
leisti kelias dienas, pasigrožėti nepaprasta aplinka su drau
gais, svečiais iš Lietuvos, šeima.
Pasiimkite kelias išeigines dienas ir pabendraukite su Jums 
mielais žmonėmis “Sodyboje”, prisiminkite senus laikus, 
pasidžiaukite dabartim, pasvajokite apie ateitį.
Galėsite pasivaikščioti po parką, apeiti ežerą, gal net pagry
bauti.Galėsite gardžiuotis užkandžiais bare ar išrinkti ypa
tingą vakarienę iš valgiaraščio restorane, gėrėtis draugais ir 
viešnage be rūpesčių ir vargų.
Kelių dienų atostogos “Sodyboje” būtų puiki dovana tėve
liams, ar kitiems artimiesiems.

Paskambinkite tučtuojau į “Sodybą” (01420472810) ir su-• * 
žinokite ką galima užsakyti.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail: ion-
don@ptveri jonas, freeserve.co.il 
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Centrai line.v
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!

Visiems “Europos Lietuvio" skaitytojams
Nuo sekančio ‘Europos Lietuvio ’’numerio bus skelbiami 

perka , parduoda, keičia, ieško skelbimai.
Norintiems naudotis šiais skelbimais 

prašome skambinti redakcijai ar rašyti jos adresu 
arba elektroniniu paštu

Skelbimų kaina bus priklausoma nuo žodžių vartojimų
skelbime. Vieno žodžio kaina 20penų.

Redakcija

Mirė
Ona Bendorienė

Rugpjūčio 14d., Vilniuje, 
savo bute mirė Ona Bendo
rienė.
Gyvendama Anglijoje kurį 
laiką dirbo Lietuvių Namų 
raštinėje.
Palaidota šalia vyro 
a. a. Juozo Bendoriaus, 
apylinkės kapinėse.
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