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D.B.L.S. PIRMININKO PRANEŠIMAS
Praeitų metų suvažiavimo
atstovų tarpe matėsi susirūpini
mas dėl bendros veiklos, kas ir
buvo perduota pateiktų rezoliucijų
turinyje.
Ieškant kompromiso
DBLS ir LNB valdyba buvo išrinkta
nauja, kurioje jau nefigūravo
jaunimo atstovai.
Pagrindinis naujos valdybos
tikslas buvo sutvarkyti padėtį Lie
tuvių namuose, atliekant remon
tus ir spręsti kitas jų administra
vimo problemas. Lygiagrečiai rei
kėjo numatyti “Europos Lietuvio"
ateitį. Tenka prisipažinti, kad
Sąjungos reikalai liko lyg ir antroje
vietoje, nes finansinė padėtis ben
drovėje privertė valdybą pašvęsti
daug brangaus laiko jos
reikalams.
Nutarta sustabdyti "Europos
Lietuvio" leidimą Lietuvoje. Atėjus
krizei Lietuvių namuose, valdyba
nusprendė juos parduoti ir pirkti
kitus.
Nežiūrint sunkumų, Centro
valdybai pavyko atlikti pagrin
dinius savo darbus ir uždavinius.
Iš pradžių ne visi direktoriai
priėmė jiems siūlomas pareigas, o
metams įpusėjus, dėl skirtingų
priežasčių iš valdybos pasitraukė
V. O'Brien ir S. Kasparas.
Šiuo metu dirbame šiame
sąstate: J. Alkis, pirmininkas ir
iždo reikalai, J. Levinskas, vice
pirmininkas ir visuomeninė veikla,
V. Gasperienė, kultūrinė ir litua
nistinė veikla, E. Šova, sekre
torius, K. Tamošiūnas, finansai.
Praeitų rinkimų ir atsista
tydinimų pasekmėje Centro val
dyboje liko tik du Londone
gyvenantys direktoriai.
Parengimai
Pagrindu kultūrinėje veikloje
naudojame savo menines pajė
gas, kaip Gimtinės ansamblį,
Nottingham© chorą Gintarą, jau
nimo tautinių šokių grupę Lietuvą
ir jaunimo grupę Baltiją iš
Gloucesterio.
Sekminių sąskrydžio metu bu

vo paminėta Sodybos 41-ųjų metų
sukaktis. Suruošė jaunimas. Pro
gramoje dalyvavo ir svečias iš
Lietuvos Vytautas Kernagis.
Tradicinis Britanijos lietuvių
sąskrydis įvyko Nottingham©, kur
pagrindinę paskaitą atliko Lie
tuvos ambasados patarėja Dr.
Nijolė Žambaitė. Centro Valdyba
parėmė ir kitus parengimus, kaip
Kariuomenės šventę Bradford© ir
Britanijos lietuvių veiklos parodą
Bishopsgate Institute Londone.
Dėl finansinės padėties tradicinis
Vasario 16 minėjimas Londone
neįvyko. Šventė buvo paminėta
Lietuvių bažnyčioje, o po pamaldų
bažnyčios svetainėje Maironio
mokyklos mokiniai atliko šventei
pritaikytą programėlę. Kovo Il
sios proga Lietuvos ambasada
suruošė priėmimą.
Reprezentacija
DBLS yra atstovaujama Baltų
Taryboje, Britų-Lietuvių draugijoje
ir ELG organizacijose.
Baltų
Tarybos ir Ambasadų pastan
gomis yra ruošiamas Baltų
kultūros festivalis BALTIC ARTS
96, kuris įvyks šių metų rudenį.
Palaikomi artimi ryšiai su Lietuvos
Ambasada ir tenka apgailestauti,
kad mūsų didelis rėmėjas amba
sadorius R. Rajeckas turėjo grįžti
į Vilnių.
Man, kaipo DBLS pirmininkui
buvo garbė atstovauti Britanijos
lietuvius Pasaulio lietuvių sporto
žaidynėse Lietuvoje. Šia proga
leiskite priminti, kad Dainų ir
Sporto šventė Lietuvoje įvyks
1998 m. Jau pats laikas ruoštis
joje dalyvauti.
Pasaulio lietuvių bendruomenė
Buvo numatyta PLB seimą
ruošti šiais metais, bet dėl įvairių
priežasčių, PLB valdyba nutarė
atidėti sekantiems metams. Jis
įvyks Lietuvoje 1997 m. birželioliepos mėn. DBLS gali siųsti 4
atstovus. Seime dalyvauja DBLS
ir DBLJS pirmininkai.
Praeitasis PLB seimas nutarė

įgalioti PLB valdybą ištirti gali
mybes teikti paramą buvusios
Sovietų sąjungos teritorijoje besi
kuriančioms lietuvių bendruome
nėms, jas suporuojant su stipriai
veikiančiomis lietuvių bendruo
menėmis Vakaruose. Mums pra
nešta, kad DBLS suporuota su
MOLDOVOS lietuvių draugija.
Kviečiu suvažiavimo atstovus
pasisakyti šiuo klausimu.
PLB valdybos pastangų dėka
buvo pakeistas Lietuvos pilietybės
įstatymas pagal išeivijos reikala
vimus. PLB praneša, kad jau yra
perspausdinta "Lietuvos kovų ir
kančių istorijos" pirmoji knyga
"Lietuvos gyventojų trėmimai" su
tinkamais pataisymais.
Jaunimas ir skautai
Paskutiniu metu jaunimas su
silaukė daug kritikos iš kai kurių
mūsų veikėjų, to pasėkoje prara
do vietą Centro valdyboje. Dary
dami bent kokius pakeitimus
mūsų bendruomenės ateities pla
navime negalime apsieiti be jau
nimo. Šiame suvažiavime turime
tą reikalą atitaisyti.
Bendrai paėmus, jaunimo są
jungos ir skautų eilėse dirba tie
patys jaunieji vadovai, kurie pagal
reikalą atlieka ir DBLS darbus. Ir,
jei pažvelgsim į LSS Europos ra
jono skautų veiklą, pamatysim,
kad jau šiandieną jauni vadovai
perima organizacinį darbą.
Norėčiau vėl kreiptis j mūsų
visuomenę ir DBLS skyrius, dos
niai paremti skautiškus darbus
aukomis, nes šiais metais yra ruo
šiama bendra vasaros stovykla su
Lietuvos skautaujančiu jaunimu
Sodyboje. Tai bus pirmoji tokios
rūšies lietuviškos skautijos stovy
kla. Iš Lietuvos atvyks apie 60
stovyklautojų, bus svečių iš
Vokietijos, iš Amerikos ir kitų
kraštų. Stovyklai vadovaus mūsų
jaunieji vadovai.
Spauda
Centro valdybai nebuvo
lengva padaryti sprendimą dėl
/nukelia į 2-rą pusi./
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/atkelta iš 1-mo pusi./

DBLS pirmininko pranešimas
"Europos Lietuvio". Šiandieną jis
yra dvisavaitinis ir vėl redaguo
jamas ir leidžiamas Britanijoje.
Didelė padėka tenka jo redaktoriui
ir administratoriui Henrikui Gasperui, kuris kartu su Vida
Gasperiene atlieka milžinišką
darbą šio mūsų oficiozo leidime.
Jų dėka išeina ir mūsų skautiškas
leidinėlis "Budėkime", kurį admi
nistruoja J. Levinskas. Nereikia
pamiršti ir jaunimo informacinio
leidinėlio LYNES, kurį pats jau
nimas leidžia anglų kalba.
Maironio šeštadieninė mokykla
Mokyklos vadovės Živilė
Šlekytė-Stanton ir Gajutė Valterytė
-O’Brien kartu su kitais bendra
darbiais atliko didžiulį darbą šioje
srityje ilgų metų bėgyje. Didelė
padėka visiems ir kartu apgai
lestavimas, kad visų tų pakeitimų
eigoje, mokykla prarado savo
būstinę Lietuvių namuose. Kurį
laiką naudotasi Šv. Kazimiero
bažnyčios patalpomis, o dabar
mokyklą priglaudė
Lietuvos
ambasada. Reikia tikėtis, kad ji
vėl sugrįš j Lietuvių namus.
Šiais metais DBLS paskyrė
£600 sumą mokyklos reikalams.
Finansai
Praeitų metų DBLS finansinės
apyskaitos santrauka rodo tik
£1,574 likutį. Pagrindinė priežas

tis yra tame, kad kultūrinei ir soccialinei veiklai išleidome £4,846,
o gautoji parama iš Lietuviu namų
bendrovės sumoje £3,500 buvo
grąžinta bendrovei. Tuo būdu
nukentėjo Sąjungos rezervai.
Tikimės minėtą bendrovės para
mą atgauti šių finansinių metų
pabaigoje.
Ateities darbai
1. Rašytojo K. Barėno knygos
"Britanijos Lietuviai II" rinkimas iš
lėto vyksta. Turime vilčių rinkimą
pagreitinti ir kiek galima greičiau
šį kūrinį išleisti. Kvie-čiame savo
užsakymus su aukomis pateikti
jau dabar.
2. Leiskite priminti, kad 1997 m.
DBLS sukanka 50-ties metų
jubiliejus.
Valdyba numato tą
įvykį tinkamai pažymėti.
Kvie
čiame skyrius tą sukaktį paminėti.
3. Valdyba numato atgaivinti
nustojusį veikti VIENYBĖS klubą
Londone. Bet pagrindinis darbas
būtų užbaigti Lietuvių namų
pardavimo-pirkimo projektą ir
sugrįžti į normalias vėžes žengiant
į ateitį.
Turime suderinti visus
nuomonių skirtumus ir padaryti
sprendimą be tolimesnių ginčų ir
neapykantų.
Sėkmingo ir darnaus suva
žiavimo.
J. Alkis
DBLS Pirmininkas

DBLS atstovų ir LNB akcininkų

Metinis suvažiavimas
Pranešu, kad suvažiavimas įvyks
1996 metų balandžio mėn. 27 - 28 d.d.
Lietuvių Sodyboje, Picketts Hill, Nr. Bordon,
Hampshire, GU35 8TE. Tel: 01420 472810

DBLS atstovų suvažiavimo pradžia - 14 vai.
LNB akcininkų **18 vai.
Atstovai prašomi, kaip ir kasmet, atvykti į Lietuvių namus,
2 Ladbroke Gardens, London,
iš kur 12 vai. autobusu išvyksime į Sodybą.
DBLS ir LNB sekretorius

48-tam DBLS VISUOTINIAM
SUVAŽIAVIMUI PASIŪLYMAI
1. Sąjunga ir Bendrovė turėtų
persiregistruoti j labdaros sritį
(charity), kaip daro ir kiti. Tokiu
būdu būtų išvengta daug išlaidų.
Vietoje direktorių išrenkama 3 ar 4
patikėtiniai (trustees), o iš 2 ar 3
asmenų išrenkama vykdomoji
valdyba.
Jei šiame suvažiavime
negalima būtų padaryti, tai už
dviejų mėnesių šaukiamas kitas
suvažiavimas.
2. Jei Sąjunga ir Bendrovė
pasilieka dabartiniame stovyje, tai
šiame suvažiavime renkami nauji
penki direktoriai. Veiklai pilnai
užtenka penkių, nes Londone
nėra tinkamų kandidatų į
direktorius, o provincijoje gyve
nantieji, kaip reikia negali įsijungti
j veiklą ir jų kelionės sudaro
nemažai išlaidų, kai reikalinga
didesnis taupumas.
3. DBLS suvažiavimai turėtų
ribotis viena diena,
iš
dienotvarkės išmetant pašalinius
reikalus.
Dviejų
dienų
suvažiavimai sudaro daug
keblumų dėl nakvynės ir
transporto. Siūloma pasinaudoti
Londone mūsų Rytiniu klubu
(Victoria Park Road), kur pirmesni
DBLS suvažiavimai vykdavo arba
kita patalpa čia pat Londone.
(pasirašė) kun. J. Sakevičius
J. Černis,
S. Kasparas
1996 m. balandžio. 3 d.

43-oji Europos lietuviškųjų
studijų savaitė įvyks 1996 m.
liepos 14-21 d.d. Vasario 16
gimnazijoje, Romuvoje,
Lorscher Str.1. 68623
Lampertheim Huttenfeld,
Vokietija.
Pragyvenimas savaitei kainuos
434 DM (62 DM dienai) viengubam kambaryje.
385 DM (55 DM dienai) dvigubam
kambaryje iš anksto užsiregistra
vusiems.
Registracijos mokestis - 100 DM,
jaunimui - 50 DM.
Prašome registruotis:
T. Bartusevičius,
Lorscher Str.1.
68623 Lampertheim - Huttenfeld,
Tel.:06256 322 (dienos metu)
Fax.06256-1641.
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Vyskupo Pauliaus A. Baltakio O.F.M.
velykiniai linkėjimai "E.L." skaitytojams
Lietuviams katalikams išeivijoje vysk. Paulius A Baltakis atsiuntė velykinius
linkėjimus "Europos Lietuvio" skaitytojams. (Ištraukos).
Mieli Broliai, Sesės!
Nė viena religinė šventė nėra perpildyta tokiu šventu džiaugsmu, kaip
Velykos. Nuo pradžios iki galo per visą Velykų liturgiją skamba tas vienas
džiaugsmingas Aleliuja: "Tai yra Viešpaties diena, džiaukimės ir linksminkimės
joje", Didžiosios savaitės ir Velykų ryto drama kartojasi žmonijos gyvenime
iki pat šiai mūsų dienai.
1941 metų sausio 12 d. Sovietų valdžiai uždarius paskutinę kunigų
seminariją Lietuvoje, komisaras N.O. Pozdniakovas atvykusius protestuoti
Lietuvos vyskupus sutiko su cinišku patarimu: "pradėkit galvoti apie naujos
profesijos įsigijimą, nes greit neturėsite ką veikti".
Šiandien, po 50 metų genocidinės okupacijos, Lietuvoje veikia trys
seminarijos su 302 klierikais bei sėkmingai darbuojasi 6 vyrų ir 29 moterų
vienuolijos.
Neišsipildė nė Vakarų pasaulio apšvietos amžiaus masonerijos apaštalų
pranašystės. Amerikos vadovaujantis žurnalas "Newsweek" rašo: "Dvidešimto
amžiaus istorija įrodė, kad žmogus be Dievo yra žvėris, kad sekuliaristinis
humanizmas yra apgaulė, kurianti žemėje ne rojų, o karo lauką ... Todėl šių
dienų žmonija pradeda ieškoti naujo tikrumo, naujos gyvenimo vilties ... Savo
desperacija žmonija gręžiasi į Dievą, darosi prinokus dvasiniam atsinaujinimui
("Newsweek" 1992.1.6).
Šalta ir audringa buvo šių metų žiema. Vietinė ir pasaulinė spauda nuolat
rašė apie viešpataujančią korupciją, mafijos veiklą, šeimų tragedijas. Bet
atėjo ir labai lauktasis pavasaris su atbundančia gyvybe, atėjo ir 1996-osios
Velykos, skelbiančios pergalę prieš moralinį blogį ir mirtį, užtikrinančios
kiekvieną krikščionį, kad "jei su Kristumi kenčiame, su juo būsime ir
išaukštinti.“ (pit. 2 Tim. 2,12).
Sveikinu visus Šv. Velykų proga, linkėdamas pilnai išgyventi Kristaus
istorinį ir mūsų busimąjį prisikėlimą.
Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

j Lietuvos banko valiutinę sąskaitą.
Tai daroma tokiu būdu: pinigai įne
šami j sąskaitą viename iš bankų,
jūsų pasirinktų pagal pridedamą Lie
tuvos banko korespondentų sąrašą,
drauge nurodant tokį Lietuvos banko
sąskaitos
numerį
ir prierašą:
640032/071070517 in the name of
the Commercial Bank of Lithuania.
Atskirame laiškelyje taip pat nurodo
te savo vardą ir pavardę, aukos
sumą ir, jei norite įamžinti mirusiuo
sius, taip pat jų vardus ir pavardes
(ar tik vardus) tokia tvarka: a.a. N. at
minti aukoja sūnus N. (arba duktė
N., šeima N ir pan.). Laiškelį siųsti
adresu:
Kun. kleb. Tadeušui Vallianui,
Sporto 7, 4500 Kazlų Rūda.
Marijampolės apskritis, Lithuania.
Iš anksto dėkojame ir prašome
Jums Dievo palaimos!
Kun. T. Vallianas.
Midland Bank PLC
P.O. Box 181, 27-32 Poultry,
London EC2P 2BX
Sąskaitos Nr. 35581371
Barclays Bank PLC
168 Fenchurch Street
London EC3P 3HP
Sąskaitos Nr. 20764183

Parama Kazlų Rudos bažnyčiai
Ištrauka iš Kun. T. Valliano, Kazlų Rūdos para
Užsienyje gyvenančių, is Kazlų
pijos klebono laiško 1996.03.01, pa
Rūdos kilusių tautiečių pasiūlymu,
tvirtinto Vilkaviškio vyskupo Juozo
Žemaičio M.I.C.
nuo 1993 m. sausio 1 d. atnaujintas
aukų priėmimas vargonams mūsų
Mieli tautiečiai!
Visais
laikais
bažnyčioje užbaigti. Tuo tikslu mes
bažnyčios buvo statomos ir remon
kreipiamės į Jus, mieli žemiečiai,
tuojamos tikinčiųjų aukomis.
So
prašydami paremti savo bažnyčią ne
vietmečiu, netekusi valstybės para
vien maldomis, bet ir materialine
mos, o dabar, Lietuvos valstybei
auka - pinigais. Ir maža jūsų auka
esant dar neturtingai, bažnyčia laiko
nepaprastai brangi. Padėdami baž
si tik parapijiečių lėšomis.
nyčiai, jūs nupelnote Dievo malonių
Tokios paramos šiuo metu labai
gyviems
ir
mirusiems
savo
reikalinga ir Vilkaviškio vyskupijos
giminėms, o drauge ir sau, nes
Kazlų Rūdos bažnyčia. Reikia atlikti
Šventame Rašte pasakyta: "Kraukite
kapitalinį remontą senelių prieglau
nenykstantį lobį danguje, kur joks
dos ir klebonijos. Be to, labai reikia
užbaigti bažnyčios vargonus, kurių
vagis neprieis ir kandys nesuės" (Lk
12,33). Aukojusių už bažnyčios var
įpusėta statyba buvo nutraukta.
gonus vardai bus įtraukti j aukotojų
Kadangi Kazlų Rūdos bažnyčia nėra
sąrašą, o skyrusių didesnes sumas kultūros paminklas, valstybė šio
įrašyti atminimo lentoje prie vargonų.
darbo neremia. Daugiau nei šimte
Aukos gali būti asmeniškai įtei
riopai
pabrangus
statybinėms
medžiagoms ir darbų vertei, kyla pa
kiamos Kazlų Rūdos klebonui, gali
būti atsiunčiamos laiške vardiniu če
vojus. kad šie darbai, o ypač
vargonų statyba, gali likti neįvykdyti.
kiu nurodytu adresu, arba pervedamos

Medicinos įstaigų būklė beviltiška
Pasak
Sveikatos
apsaugos
ministerijos darbuotojų, per du šių
metų mėnesius sveikatos apsaugai
gauta tik pusė numatytų pinigų,
įsiskolinta už elektrą, šilumą,
vandenį, ryšius ir kt.
Sanitarinis
transportas stinga degalų, ligoninės vaistų ir maisto.
Klaipėdos
universiteto garbės
daktaro diplomas įteiktas Lietuvos
diplomatijos veteranui daktarui Sta
siui Antanui Bačkiui. S. A. Bačkis vienintelis asmuo, atkūrus nepriklau
somybę. apdovanotas Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino pirmojo
laipsnio ordinu. Jis taip pat vienin
telis, šiuo metu turintis tris aukš
čiausių laipsnių Gedimino ordinus.
Didžiausias
nedarbas
Baltijos
valstybėse sausio mėnesį buvo
Lietuvoje - 7.9 proc. (Latvijoje - 6.6,
Estijoje - 3 proc.).
Iš Gimt. Krašto Nr. 10
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LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ
Data...........................

ĮGALIOJIMAS
Aš,....................................................... gyvenantis.......................................................................... ....................

Lietuvių Namų Bendrovės akcininkas, turįs.............. akcijų, šiuo įgalioju p.............................................................
gyvenantį........ ...................................................................................... ..................................................... .......
arba jam nesant p................................................ gyvenantį................................................................................
..............................................................................................balsuoti mano vardu akcininkų suvažiavime, įvykstančiame
1996 m. balandžio 27-28 d.d. šeštadienį, 18 vai. Headley Park Lithuanian Club, Picketts Hill, nr.Bordon, Hants.
Šį įgaliojimą tvirtinu savo parašu........................................................

LENKŲ POLICIJA LEIDŽIA TERŠTI
LIETUVOS KONSULATĄ SEI
NUOSE
Lenkų
politiniai
chuliganai
pakartotinai išniekina Lietuvos herbą
Seinuose.
’Tėviškės Žiburiuose" rašoma,
kad Lenkijos policija vis dar
neapsaugo konsulato nuo susirgu
sių lenkų politinių chuliganų.
Lietuvos
konsulas Vidmantas
Povilionis vėl painformavo policiją,
kad ant Lietuvos konsulato iškabos
buvo užpilta raudonų dažų sausio 3
d. naktį. Tai buvo šeštasis Lietuvos
konsulato užpuolimas Seinuose.
Paskutinį kartą 1995 m. Lietuvos
konsulato herbas taip buvo
išniekintas spalio 23 d. naktį.
Policija atsisakė parūpinti
nuolatinę apsaugą Lietuvos
konsulatui. Seinuose yra gyvenęs
Vyskupas Antanas Baranauskas,
"Anykščių Šilelio" autorius. Lenkų
valdžia net gi neleidžia jam pastatyti
paminklo Seinų mieste.
Nesinori tikėti, kad policija
neturėtų lėšų nuolatiniam postui prie
Lietuvos konsulato. Negi neįmanoma
surasti ir suimti nė vieno Lietuvos
konsulato herbo niekintojo.
Atrodo, V.Pavilionis ėmėsi
griežtesnio
protesto
priemonių,
susitikdamas su Lenkijos seimo
pirmininku Juzefu Zichu. Jam Seinų
policijos viršininkas įteikė paruoštus
Lietuvos konsulato apsaugos planus.
EKOLOGINĖ NELAIMĖ VILNIAUS
PRIEMIESTYJE
Kaip BNS (Baltic News Service)
praneša, didžiausias Lietuvoje ir
vienas iš didžiausių
Europoje
Panerių kombinatas, paliktas likimo
valiai pradėjo griūti; dūžta šimtai
gyvsidabrio lempų, j aplinką liejasi

nuodinga cheminė medžiaga.
Akcinei bendrovei "Vilniaus
šiltnamiai" dabar priklauso apie 60
šiltnamių, iš kurių jau 13 sugriuvo,
kiti taip pat smunka ir byra.
Prasiskolinusiai bendrovei buvo
išjungta šiluma ir ant šaltų stiklų
pradėjo kauptis sniego pusnys.
Stiklai ir metalinės sijos neišlaikė
svorio.
Spėjama, kad šiltnamiuose yra
apie 4000 gyvsidabrio lempų. Kiek jų
jau sudužo nežinoma, nes aplinkos
apsaugos specialistai nerizikuoja
tikrinti griūvančių šiltnamių.
Aplinkos apsaugos ministerijos
sekretorius
Rapolas
Liužinas
prognozuoja, kad pavasarį šylant
žemei gyvsidabris skverbsis j gruntą
ir užterš vietos gyventojų šulinius.

ŠALIES GYVENTOJAI
BUS
SURAŠYTI 1999 METAIS
Vyriausybės nutarta, kad
visuotinis
Lietuvos
gyventojų

surašymas bus pravestas 1999 metų
gruodžio mėnesį. Visuotinį surašymą
praves Statistikos departamentas.
JTO rekomendavo,
kad
gyventojai oficialiai būtų surašyti
2000 arba artimiausiais jiems metais.

ARMONIKOS VARĖNOJE
Nors žiema buvo šalta, tačiau
dzūkai nepabūgo ir sukvietė
apylinkės muzikantus į "Armonikierių
šventę-96”. Muzikantai grojo ir
varžėsi dėl įvairių prizų.
Vyriausios muzikantės prizą
paėmė 77 metų varėniškė Julija
Tarailienė, o jauniausios premiją
gavo dešimtmetė Jolantai Senkanec.
Pirmą vietą laimėjo taip pat
varėniškis
Danielius Taraila,
daugiausiai išliejęs prakaito.
Nugalėtojams
buvo
įteiktos
piniginės premijos,
O visi šventės dalyviai
apdovanoti atminimo medaliais.

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS
JURIDINĖ KONSULTACIJA
DIDŽIOJOJEBRITANIJOJE
Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų
prašome kreiptis:

ADVOKATE
VIRGINIA JURAS LLB.

13 Kinnaird Avenue,
Bromley, Kent BR14IIG, England.
Tel.:0181 402 9403
Fax.0181 290 0285
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Ambasadoriui išvykus
Ambasadoriaus R. Rajecko
atviras laiškas Lietuvos Prezidentui
atvėrė akis ne vienam lietuviui tiek
čia D. Britanijoje, tiek Lietuvoje.
Reikia tikėtis, kad ir tie buvo
priversti atkreipti dėmesį, kurie apie
ambasadoriaus paminėtas negero
ves žinojo, bet užmerkę akis tylėjo.
Mes sveikiname mūsų amba
sadoriaus ryžtą, linkėdami sėkmės
ateities darbuose ir kartu didžiai
vertiname jo atliktus darbus čia, D.
Britanijoje. Vadinu jį mūsų amba
sadoriumi, nes per palyginti trumpą
laiką jo įnašas, atstovaujant Lietuvą
Jungtinėje Karalystėje, buvo labai
pozityvus ir vertingas. O kas liečia
D. Britanijos lietuvius, tai amba
sadorius parodė didelį susidomėjimą
mūsų Sąjungos veikla bei rūpesčiais
ir teikė pagalbą kiek sąlygos leido.
Mes negalime suprasti Prezidento
galvosenos ir elgesio atšaukiant
savo atstovą už tai, kad jis turėjo
drąsos atkreipti Prezidento dėmesį į
negeroves Lietuvos vyriausybėje,
ypač jos pirmininko asmenyje.
Ambasadoriaus R. Rajecko dėka
mes šiandieną turime gerą komandą
(kaip jis mėgdavo pavadinti) amba
sadoje, turime naują ambasados
pastatą, kur mūsų diplomatai turės
puikias sąlygas atstovauti Lietuvai.
Čia, mūsų bendruomenės sunkumų
metu, prisiglaudė lietuviškoji MAIRO
NIO mokykla ir veiks iki mes sut
varkysime Lietuvių namų problemas
Londone. Tai gal ir mažas bendra
darbiavimo pavyzdys, bet mums
svarbus ir mielas.
Atsisveikinant su ambasadoriumi
R. Rajecku naujo ambasados pas
tato atidarymo metu, jam įteikėme K.
Barėno knygą "Britanijos Lietuviai”.
Tai kukli simbolinė dovana, kurioje
atsispindi mūsų praeities gyveni
mas. Bet mes tikimės, kad ambasa
doriaus R. Rajecko gyvenimas, su
grįžus į Lietuvą, pasuks tik j ateitį ir
jis užims tinkamą vietą Lietuvos
valstybės atstatymo darbe.
Iki šiol Lietuvos vyriausybės
politika vedė mūsų tautą j pražūtį,
nes vadovams rūpėjo tik jų pačių
gerbūvis. Laikas pradėti rūpintis Lie
tuvos piliečių gerove. Reikia tikėtis,
kad ambasadoriaus Rajecko laiškas
Prezidentui atvers akis visiems pilie
čiams ir jie parodys savo valią
ateinančiuose rinkimuose.
J. Alkis, DBLS pirmininkas

Vatikano radijo tarptautinė panorama
Prikelti Sovietų Sąjungą.
To nori Rusijos Dūmos narių dauguma, kuri didele balsų persvara
pasisakė prieš nutarimą, kuriuo 1991 m. buvo panaikinta Sovietų Sąjunga ir
jos vietoje sukurta Nepriklausomų valstybių sandrauga. 250 deputatų prieš
90 pritarė komunistų partijos siūlymui. Šios partijos vadovas Ziuganovas yra
kandidatas j Rusijos Prezidentus.
Rusijos Prezidentas Jelcinas įpareigojo Užsienių reikalų ministrą
Primakovą nuraminti kitas valstybes, kad Dūmos balsavimas joms nekelia
jokio pavojaus. Dūmos pareiškimą Jelcinas griežtai sukritikavo ir jį pavadino
antikonstituciniu. Pasak Rusijos prezidento, balsavimas buvo bandymas
sužlugdyti Rusijos valstybę, nes siūlyme yra reiškiamos abejonės dėl
dabartinių valdžios institucijų teisėtumo, įskaitant pačios Dūmos.
Deputatų daugumos balsavimą sukritikavo buvęs Sovietų Sąjungos
prezidentas Gorbačiovas ir daugelio kaimyninių šalių vadovai. Apžvalgininkai
kitose Nepriklausomų valstybių sandraugos šalyse išreiškė įsitikinimą, kad
Rusijos Dūmos balsavimas, kuriuo buvo pasmerktas Sovietų Sąjungos
panaikinimas, teisiškai niekuo nepagrįstas, todėl vertintinas kaip tam tikrų
sluoksnių bandymas sukaupti politinio kapitalo prieš Rusijos prezidento
rinkimus.
Žinių agentūros pažymi, kad Lietuvos vyriausybė bene pirmoji atsiliepė j
Dūmos pasisakymą. Jos pažymi, jog ministras pirmininkas Mindaugas
Stankevičius apgailestavo, kad Dūmos pasisakymas tik pakenks Rusijos
santykiams su kaimynais.
NATO narystė Rytų Europos valstybėms
. Prahoje vykusiame dvylikos Vidurio ir Rytų Europos valstybių,
pretenduojančių tapti NATO narėmis, atstovų pasitarime dalyvavęs JAV-jų
sekretorius Warren Christopher užtikrino, kad Amerika remia ir rems jų
siekimą įsijungti į Vakarų gynybos struktūras.
NATO generalinis sekretorius Javier Solana tuo pačiu reikalu lankėsi
Maskvoje ir tikino prezidentą Jelciną, kad ketinimas priimti į NATO Vidurio ir
Rytų Europos kraštus nekelia pavojaus Rusijos saugumui.
Lankydamasis Maskvoje Solana taip pat pasirašė memorandumą, pagal
kurį Rusija ir NATO santarvė ketina bendradarbiauti civilinės gynybos ir
stichinių nelaimių pasekmių šalinimo srityse. Šiais susitarimais parengtas
kelias tolesniam Rusijos ir NATO bendradarbiavimui.
Artimiausiu metu Maskva turės savo nuolatinę delegaciją prie NATO
ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Europoje. Solanos vizito j Maskvą proga
plačiai svarstomi NATO išsiplėtimo į Rytus planai ir Rusijos priešiškas
nusistatymas jiems.
Amerikos URM-ras Warren Christopher, kuris Prahoje susitiko su NATO
narystės siekiančių šalių kolegomis, juos užtikrino, kad Jungtinės Valstijos yra
pasiryžusios toliau remti NATO plėtimosi į Rytus mintį ir šių planų nebus
atsisakyta.
Maskvoje viešėjęs NATO vadovas Solana patikino, kad tas procesas bus
tęsiamas nepriklausomai nuo to, kas laimės būsimus Rusijos prezidento
rinkimus ir nuo to kokias nuostatas reikš Dūma. Sciana pridūrė, kad
nepaisant skirtingo nusistatymo NATO išsiplėtimo reikalu, NATO ir Rusija
bendradarbiaus glaudžiau, nei numatyta taikos partnerystės programoje.
Tačiau neaišku ką Rusija pasiūlys mainais už NATO ypatingus santykius
su Maskva. Šį klausimą gvildens j Maskvą atvykęs Amerkos URM-ras
Christopher. Tuo tarpu NATO generalinis sekretorius Solana rengiasi lankytis
Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Vilniuje Solana laukiamas balandžio 16
dieną.
Rusija nesipriešins NATO išplėtimui j Rytų Europą, jei prie vakarinių
Rusijos sienų nebus dislokuojami NATO branduoliniai ginklai, ir jei tose
zonose nebus NATO bazių. Tokį Rusijos URM-ro Primakovo kompromisinį
siūlymą Maskvoje išklausė Jungtinių Valstijų URM-ras Christopher.
NATO išsiplėtimo klausimas yra opi Rusijos prezidento rinkimų
kampanijos tema.
Primakovo pareiškimas vertinamas kaip bandymas
nuraminti viešąją opiniją prieš rinkimus ir sušvelninti nacionalistų bei
komunistų kritiką valdžios adresu.
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AHA JAUNYSTĖS ELIKSYRAS
Ištrauka iš "MOTERIS" Nr.525.
Didžiausi paskutiniųjų metų
kosmetikos pasiekimai - tai liposomų
ir vaisių rūgščių atradimas.
Liposomos ir vaisių rūgštys skirtos
odai prižiūrėti, bet
kiekviena
priemonė veikia kitaip. Liposomos labai aktyvios riebalų pūslelės, kurios
prasiskverbia giliai j odą ir ją maitina.
Rūgščių AHA pavadinimo santrumpa
kilusi iš anglų pavadinimo alfa
hydroxy acids - o tai ir reiškia vaisių
rūgštys. Populiariausios glikolio (jos
esama cukranendrėse ir arbatos
lapeliuose), obuolių, vyno, citrinos ir
pieno rūgštys.
Ar vaisių rūgštys - kažkas visai
nauja? Anaiptol. Juk jau mūsų
močiutės žinojo, kaip puikiai veikia
nuosėdos, likusios statinėje nuo seno
vyno. Šitomis nuosėdomis jos tepdavo
visą kūną. Seniai žinomi arbatos
nuovirų pavilgai ant pavargusių akių.
Gerai veikia vaisių kaukės. Bet AHA
rūgštys veikia efektyviau, nes
kosmetinių priemonių gamybai
naudojamos rūgštys iš koncentruotų
vaisių rūgščių.
AHA rūgštys veikia odos raginę.
Jos skatina raginių ląstelių lupimąsi.
Tuomet oda geriau pasisavina visus
kosmetinių priemonių komponentus.
AHA rūgštys skirtos ne tik
senstančiai odai.
Jos pagreitina
raginės lupimąsi, atnaujina ląsteles:
- padeda gydyti jaunatvinius
spuogus, neleidžia susidaryti
riebaliniams kamščiams;
- pagerina odos drėkinimą ir
maitinimą.
Nepatartina jų naudoti, jei oda
labai plona ir jautri.
Taip pat
nepatartina jų naudoti be pertraukų,
nes toks nuolatinis "petingas" gali
erzinti epidermį. Žinotina, kad nuo
kosmetinių priemonių su AHA
rūgštimis naudojimo oda gali niežėti,
šiurpti ... Šie simptomai praeina po
kelių minučių, bet kartais trunka
ilgiau.
Todėl kosmetinės firmos
gamina serijas kosmetinių priemonių,
kurias reikia naudoti tam tikra tvarka.
Namuose šitos kosmetinės
priemonės vartortinos 2-3 proc.
koncentracijos.
Vakarų ir JAV
kosmetologiniuose kabinetuose jų
koncentracija - 30 - 40 proc. Bet odą
tuomet prižiūri kosmetologas.
Kaip ir kiekvieną kosmetinę

Parengė Lina Breivienė.

priemonę, taip ir naujai pirktą
išbandome patepdamos odos lopinėlį
už ausų ar alkūnės sulenkime. Jei po
kelių dienų nebus paraudimo ar kitų
nemalonių požymių, priemonė tinka
naudoti. Ir dar - visuomet reikia
pasitarti su patyrusia dermatologe ir
kosmetologe, ar galime viena ar kita
kosmetine priemone naudotis..

Užtemusi akių šviesa
Med . dr. Vladas Minius
Ištrauka is "Moteris" Nr.525.
Kas užtemdo žmonių praradusią
akių šviesą? Yra dvi dažniausios
neregystės priežastys:
Glaukoma - (gr. glaucos - šviesiai
žalias, žalsvas) buvo pavadinta gal dėl
to, kad ja sergant apie vyzdį akies
spalva tampa žalsva ar gelsva.
Svarbiausias glaukomos požymis yra
padidėjęs akispūdis, kurį sukelia
skysčio tarp rainelės ir ragenos
perteklius.
Kokios priežastys sukelia
glaukomą? Gana dažna jų yra akies
obuolio trauma ir žalingi profesiniai
veiksniai (dulkės, cheminių medžiagų
garai). Skatina šią akių ligą diabetas,
padidėjęs kraujospūdis (hipertoninė
liga), aukšto laipsnio trumparegystė.
Pasitaiko ir įgimtų glaukomos atvejų
dėl raidos defektų prieš gimstant.
Ligos eiga dažniausia lėta keletas ar keliolika metų, todėl
žmonės dažnai nepajunta ar
neatkreipia dėmesio į ankstyvuosius
simptomus. Užeina ir praeina akies
užtemimai, kartais ima rodytis
vaivorykštės spalvų ratilai apie šviesos
šaltinį. Kadangi neskauda ir nėra kitų
akies uždegimo požymių, ligoniai
nesikreipia j gydytoją.
Tuo tarpu didėjant akispūdžiui
ima atrofuotis regos nervas ir tolydžio
silpti regėjimas, siaurėja akiplotis
(nematoma į šonus). Šiuo metu ypač
svarbu išmatuoti akispūdį, nes tyrimo
duomenys leistų nustatyti ligą.
Ligai progresuojant atsiranda ir
ūmių glaukomos priepuolių: labai
skauda ne tik akį, bet ir visą veidą,
galvą, pakyla kūno temperatūra. Tai
įvyksta staiga užsikimšus kanalėliams,
kuriais skystis nuteka iš akies. Po
tokių priepuolių regėjimas gali
smarkiai nusilpti.

Gydoma specialiais vaistais, kurie
mažina akispūdį.
Kartais tenka
operuoti, pagerinti skysčio nutekėjimą
iš akies - rekanalizuoti.
Laiku
pradėjus gydymą glaukoma
pristabdoma, galima išvengti apakimo.
•Šios ligos profilaktikai labai
svarbu reguliariai matuoti akispūdį ypač vyresnio amžiaus žmonėms, taip
pat sergantiems diabetu, hipertonine
liga,
po akių traumų.
Šią
nesudėtingą ir neskausmingą
procedūrą atlieka gydytojai okulistai.
Didelę reikšmę turi ir akių darbo
higiena - geras apšvietimas,
apsauginiai akiniai, poilsis. Sergantys
glaukoma turi vengti sunkaus fizinio
darbo, laikytis paskirtos dietos,
nevartoti daug skysčių.
Katarakta - (gr. katarraktes krioklys).
Taip senovės graikai
pavadino akies lęšiuko padrumstėjimą,
kuris lyg krioklys nusileidžia tarp
lęšiuko ir rainelės.
Kataraktą ir
sudaro lęšiuke atsirandančios
drumstys, dėl kurių ima silpti
regėjimas.
Žmogus ilgai gali ir nepastebėti,
kad silpsta jo regėjimas, o pastebėjęs
kaltę meta amžiaus pokyčiams ir ieško
tinkamų akinių.
Tačiau ir jie
dažniausiai nepadeda.
Regėjimo sutrikimo laipsnis
priklauso nuo to, kurioje lęšiuko
dalyje ima rastis drumstys.
Susiformavusi katarakta lyg šydu
uždengia visą lęšiuką: žmogus įstengia
tik skirti Šviesą nuo tamsos, bet negali
įžvelgti net žmogaus silueto.
Kokios priežastys sukelia šią
negalią? Tai įvairios akių ligos, dėl
kurių sutrinka lęšiuko mityba.
Nemažą reikšmę turi ir akies obuolio
traumos, o taip pat bendrosios
organizmo ligos, ypač cukraligė.
Prisideda ir žalingi profesiniai
veiksniai:
dulkės, cheminės
medžiagos, aukšta temperatūra.
Pasitaiko ir įgimtų kataraktos atvejų,
vėlgi dėl embriono raidos
nesklandumų.
Gydoma tik
operuojant.
Operuojama, kai
katarakta visai susiformuoja
("subręsta”).
Pašalinus matinį akies lęšiuką, jis
pakeičiamas skaidriu dirbtiniu arba
koreguojančia linze.
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Isvykstancios Japonijos konsolės pasisakymas apie Lietuvą
Lietuvos Rytas Nr. 51 plačiai
pacitavo išvykstančios į Niujorką
Japonijos konsolės pasisakymus apie
Lietuvą.
Su Lietuva atsisveikino Japonijos
konsule Baltijos valstybėms Fumiko
Saiga. Šias pareigas ji ėjo trejus su
puse metų.
Lietuvos gyvenimą
japonų diplomatė stebėjo iš
Kopenhagos, o kelis kartus per
metus atvykdavo į Lietuvą.
F. Saiga pranešė, jog nuo 1997
m. sausio Japonijos vyriausybė
ketina atidaryti konsulatą Vilniuje, kur
Lietuvos piliečiai be jokių problemų
galės gauti šios šalies vizas. F.
Saiga pabrėžė, jog, atidarius kon
sulatą Vilniuje, turėtų pagyvėti ir
Lietuvos bei Japonijos bendradarbia
vimas. Iki šiol Japonijos ambasada
Kopenhagoje rėmė Lietuvos ir Japo
nijos bičiulių draugijos kultūrinius
kontraktus, skyrė kelias stipendijas
studentams iš Lietuvos, kurie studija-

vo japonų kalbą, japonų teatro
meną, stažavosi technikos univer
sitetuose. Ambasada taip pat finan
savo Japonų informacijos centrą
Vilniuje, kurio veikla, kaip pasakė F.
Saiga, gali nutrūkti, jeigu centras
neatgaus Akciniame inovaciniame
banke įšaldytų lėšų.
F. Saiga domėjosi, kokia krizės
ištiktų Lietuvos komercinių bankų
perspektyva. Ji sakė, jog šiuo metu
Japonija turi panašių problemų
bankininkystėje kaip ir Lietuva.
Japonijos ekonomikos palikimo me
tai, kurie dabar vadinami "muilo
burbulo" periodu, atnešė didelių
nuostolių bankams.
Japonijos parlamente vyksta
debatai, ką daryti su didžiulėmis
blogomis privačių bankų paskolomis.
Norint jas padengti, iš kiekvieno šios
šalies gyventojo, įskaitant ir kūdikius,
vyriausybė per mokesčių sistemą
turės paimti po 100 dolerių.

Visuomenė, žinoma, nėra patenkinta
tuo, kad jai gali tekti dengti privačių
bankų skolas, tačiau, kaip sako
konsule F. Saiga, Japonijai yra labai
svarbu susigrąžinti gerą šalies bankų
vardą, kad jie galėtų palankesnėmis
sąlygomis skolintis pinigus pasaulio
rinkose. Kitu atveju didelių nuostolių
ateityje patirtų Japonijos ekonomika.
F. Saiga pasakė, jog šiuo metu
Japonijos parlamentasdiskutuojadėl
kitų metų biudžeto, į kurį, be jau
minėtos paramos bankams
programos, yra įtrauktos ir konsulato
Vilniuje steigimo išlaidos.
Su
Lietuva atsisveikinanti
konsule F. Saiga dar nežino, kur bus
įkurtas naujasis konsulatas, tačiau ji
norėtų, kad jis būtų Senamiestyje.
F. Saiga norėtų kada nors padirbėti
konsulate Vilniuje, nes jai patinka šio
miesto atmosfera. F. Saiga sako,
jog mažos šalys turi savotiško
žavesio.

JAV Lietuvių Bendruo
menės veikla

Lietuvos piliečių vaikaičiams.
JAVPLB valdyba įpareigojama
spausti, kad ir šis tikslas būtų
pasiektas. Ištraukos iš JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybos suvažiavimo
nutarimų, dauguma jų, tarybos
įpareigojimai valdybai. Taryba susi
renka kartą per metus, o valdyba
pagal tarybos įpareigojimus dirba be
pertraukos ištisus metus.
Šiuo metu tarybai pirmininkauja
gydytojas Zigmas Benkis, o valdybai
advokatė Regina Narušienė. Val
dyba palaiko tiesioginius ryšius su
Amerikos kongresu ir vyriausybe.
Štai kiti Bendruomenės suva
žiavimo tarybos nutarimai: JAVPLB
taryba sveikina Lietuvos pastangas
įvesti Lietuvą j Europos Bendriją ir
NATO, ir prašo Amerikos Prezidento
Klintono šias pastangas remti.
Bendruomenės taryba taip pat
reiškia didelį susirūpinimą, kad
mažinant Amerikos biudžeto išlaidas,
nebūtų mažinama Baltijos valsty
bėms teikiama parama.
Skun
džiamasi, kad dar negautos Kon
greso prieš trejus metus paskirtos
lėšos, iš kurių būtų steigiamas
specialus fondas smulkiam ir
vidutiniam verslui Lietuvoje skatinti.
Labai daug dėmesio JAVPLB
skiria Karaliaučiaus srities proble
moms. Rūpinamasi, kad jeigu Rusi
jos firmos pradėtų gręžti naftos
telkinius Baltijos jūroje Karaliaučiaus

pakrantėse, tai sukeltų ekologinę
grėsmę. Todėl Bendruomenės tary
ba tiesiog įpareigoja valdybą imtis
priemonių užkirsti kelią šioms ir
kitoms rusų įmonėms įsitvirtinti Kara
liaučiuje ir čia ieškoti pasaulio
gamtosaugos organizacijos ir šalių
vyriausybių talkos.
Taigi JAV bendruomenė skelbia
kovą Rusijos naftos paieškoms
Karaliaučiaus srityje. Tačiau galima
pažymėti, kad Rusijos firmos jau
gręžia Karaliaučiaus pakrantėse.
JAVPLB taryba taip pat
įpareigoja valdybą surengti tarptau
tinę konferenciją Karaliaučiaus klau
simu. Tos konferencijos lygis, pobū
vis ir tikslai smulkiau nenusakomi.
Daug PLB taryba ragina Ame
rikos lietuvius per vietines lietuvių
bendruomenės apylinkes spausti
savo atstovus Kongrese, kad jie
paremtų Kalifornijos kongreso nario
Kokso pasiūlytą rezoliuciją, kuri
ragina Amerikos vyriausybę pareikšti
savo pritarimą Karaliaučiaus srities
demilitarizavimui. Žodžiu, Amerikos
lietuvių bendruomenė bando sukelti
Vašingtono įstaigų lig šiol nedidelį
susidomėjimą tos srities proble
matika.

Didžiausia išeivijos lietuvių orga
nizacija yra Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. Stambiausias jos pada
linys Jungtinių Amerikos Valstijų
Lietuvių bendruomenė arba JAVPLB.
Neseniai žurnalas "Pasaulio Lie
tuvis" skelbė šios bendruomenės
metinio suvažiavimo nutarimus.
Nors suvažiavimas įvyko jau aną
rudenį, jo nutarimai galioja visiems
metams ir šiuo metu yra įgy
vendinami. Kai kurie iš jų liečia ir
išeivijos santykius su Lietuva. Iš šių
nutarimų galima susidaryti vaizdą,
kaip Amerikos lietuviai šiandien
supranta savo vaidmenį ir įsipa
reigojimus tėvynės Lietuvos atžvilgiu.
Pasakoja Mykolas Drunga:
Amerikos Lietuvių Bendruomenės
taryba džiaugiasi, kad Lietuvos
Respublikos Seimas įsteigė bendrą
Seimo ir Bendruomenės atstovų
komisiją, kuri spręs Amerikos ir
Lietuvos lietuvių bendradarbiavimo
klausimus. Sieks glaudesnių ryšių
tarp tėvynės ir užjūrio lietuvių. Taip
pat džiaugiamasi, kad pagaliau
Lietuvos pilietybė pripažinta išei
viams, buvusiems Lietuvos piliečiams
prieš tarybinę okupaciją, taip pat jų
jau svetur gimusiems vaikams, bet
apgailestaujama, kad Lietuvos pilie
tybė dar nepripažinta prieškarinės

Vasario 12 d. sukako 45 metai nuo
tos dienos, kai radijo bangomis iš
Niujorko "Amerikos Balsas" prabilo
lietuviškai.
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Lietuvių kronika
Administracija nori pranešti skaityto

jams, kad jau dauguma yra susimokėję
prenumeratos mokestį, bet dar yra
keletas atsilikusiųjų. Prašome visus
kuo greičiausiai atsilyginti ir tuo
palengvinti laikraštėlio leidimą.
Spaudai aukojo:

J.Pliopa
J.Lideika
M.KIumbienė
J.Gudynas
V.Vasaitis
K. Pažėra
J.Dunauskas
R.Jaloveckas
B.Drevinskas
LONDONAS

*

*

10.00 sv.
10.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.
5.00 sv.

aparatus:8 Channel Hardwire Central
Station, includes:14" Colour Touchscreen
Thermal Array Recorder
Arrhythmia Analysis
Hardwire Interface Adapter
Digital Interface
Vital Signs Monitor 230 v. 50 Hz
with all associated accessories.
Fondo vadovybė lieka nuoširdžiai
dėkinga visiems fondo geradariams,
rėmėjams.
Mūsų adresas: 21 Oval, Hackney Rd,
London E2 9DT. Tel: 0181 579 4657
Fondo Sekretorė

♦

y,

Britų - Lietuvių Pagalbos Fondas
Vaikams Lietuvoje
Praėjusių metų lapkričio
gruodžio mėnesiais buvo vykdomas
fondo lėšų vajus "Vežimėliai Lietuvos
Invalidams Vaikams". Galime sakyti,
kad vajus buvo labai sėkmingas. Aukų
gauta 3094 svarai. Aktyviai aukojo
lietuvių bendruomenė ir jos orga
nizacijos. Iš pastarųjų labiausiai
prisidėjo Škotijos Lietuvių Klubas,
kuris atsiuntė 270 svarų auką (dviem
vežimėliams). Klubui vadovauja nepa
ilstantis ir veiklus Juozas Bliūdžius.
Nuoširdžiai dėkojame visiems Šio
vajaus rėmėjams. Fondo vadovybė
nutarė iš bendros fondo kasos pridėti
406 svarus, sudarant 3500 svarų
užsakymą "Puntuko" įmonei Vilniuje.

Hendon baptistų bažnyčios
vyresnio amžiaus moterų klubas tęsia
labdaros veiklą. Moterys mezga
Lietuvos vaikams dailias kepures,
šalikus, kojines, lovų užklotus.
Vyriausiai mezgėjai - 95 metai!
Gauta apie šimtą spalvingų mezginių.

Fondo vadovybė nutarė panaudoti
gautąją 25000 svarų auką, nuperkant
Vilniaus Universiteto Santariškių
Vaikų Ligoninei šiuos labai
reikalingus sudėtingus medicinos

Darbotvarkėje:- skyriaus valdybos
ir revizijos komisijos rinkimai. Taip
pat bus renkamas atstovas j DBLS
suvažiavimą, įvykstantį Lietuvių
Sodyboje 27-28 d.d.
Kviečiame visus narius dalyvauti.
Skyriaus valdyba.
♦ ♦ *
STOKE-ON-TRENT

Pranešame, kad š.m. balandžio 20
d. 14 vai., šeštadienį, įvyks skyriaus
narių metinis susirinkimas B.B.Puodžiūnų namuose, 31 Marina Drive,
Maybank, Newcastle.
Bus renkama nauja valdyba.
Visus narius kviečiame gausiai
dalyvauti.
Sk. valdyba.

MANČESTERIS

Š.m. kovo 23 d. DBLS Mančesterio
skyrius turėjo M.lietuvių klube metinį
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir
revizijos komisija padarė pranešimus,
išnagrinėjo skyriaus reikalus, perrinko
valdybą bei revizijos komisiją 1996
metams ir išrinko atstovą į DBLS
suvažiavimą Sodyboje.
Susirinkimą atidarė ir pravedė
sekr. S.Lauruvėnas. Pirmininkas po
operacijos dar negalėjo dalyvauti.
Iš valdybos pranešimų paaiškėjo,
kad skyrius atliko visus įsipareigojimus
ir kad skyriaus finansinis stovis
patenkinamas.
Valdyba šiems metams paliko ta
pati. Ją sudaro: pirm. Ark.Podvoiskis,
sekr. StLauruvėnas, ižd. Jn.Šablevičius
Revizija: vietoj atsisakiusio Ve.Pau
lausko, revizijos komisijos pirmininkė
išrinkta Ald.Podvoiskienė ir Hn.Pargauskas.
Į DBLS suvažiavimą Sodyboje
atstove išrinkta Ald.Podvoiskienė.
Naujai valdybai linkime sėkmės.
A.P-kis

*

*

*

BRADFORDAS

Š.m. balandžio 21 d., sekmadienį,
3 vai. p.p. "Vyties" klubo patalpose
įvyks DBLS skyriaus narių metinis
susirinkimas.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
bažnyčioje,

šv.

Kazimiero

21 The Oval, Hackney Rd. E2 9DT.
Pamaldos sekmadieniais 9 vai. ir 11
vai. Artimiausia požeminė stotis
Bethnal Green centrinė linija.
Autobusai iš miesto centro: 26. 48,55.
Nottinghame, Aušros vartų Marijos
Židinyje pamaldos vyksta kadien 8 vai.
ryto, sekmadieniais ir šventėse 11.15
vai. bal. 21 d., 11.15 vai. bal 28 d.,
11.15 vai.
Birminghame bal. 14 d., 15 vai.
Šv.Onos, 96 Bradford Street
Derby bal. 28 d., 14 vai. Bridge Gate.
Wolverhampton bal 21 d., 15 vai.
"Fistral", McBean Rd.
Coven try bal. 28 d.,14 vaL Šv.Elzbietos.
Leamington Spa bal. 28 d., 16 vai. Šv.
Petre.
Mančesteryje balandžio 28 d., 12.30 vai
Bradforde gegužės 5 d., 12.30 vai.
Eccles gegužės 12 d., 12.15 vai.
PABALTIEČIŲ PAMALDOS
Baisiojo Birželio tremtinių
atminčiai
pamaldos
įvyks
St.Martin-in-the-Fields, Trafalgar
Square, Londone, 1996 m. birželio
15 d., 11 vai.

