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IŠ DBLS 48-TO VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO
Šis suvažiavimas buvo suruoštas pirmą kartą lietuvių 

Sodyboje, Headley Park, Hampshire. Jį atidarė DBLS- 
gos pirm. Jaras Alkis, paprašydamas mirusius pagerbti 
vienos minutės tyla.

Mandatų komisija pranešė, kad suvažiavime 
dalyvauja atstovai iš 14 skyrių, 5 DBLS-gos ir LNB-vės 
direktoriai, 4 DBLS-gos Tarybos nariai.

Pirmininkauti pakviestas J.Zokas, sekretoriauti 
ZJuras. Suvažiavimą pasveikino Lietuvių Ambasados 
vardu Laikinoji reikalų patikėtinė dr.Nijolė Žambaitė. 
Rastu: J.Bendorius - Tautinės Paramos Fondo atstovas, 
P.Varkala - Garbės narys, Rev.S.Matulis, MIC, V.Dargis. 
Žodžiu J.Maslauskas Skautų sąjungos vardu.

J.Alkis, DBLS-gos direktorių valdybos pirmininkas 
priminė, kad ateinančiais metais turėsime Sąjungos 
veiklos 50 metų jubiliejų ir tą reikėtų tinkamai atžymėti. 
Rudenį ruošiamas Baltic Art Festivalis. Reikėtų 
pasikviesti artistų ar chorą. Latviai ir estai tam jau 
ruošiasi. Daromos pastangos išrinkti ateinantiems 
metams atstovą į Lietuvos Seimą..

H.Gasperas, DBLS-gos Tarybos pirmininkas, trumpai 
pranešė apie veiklą, kuri nebuvo labai gyva. Tarybai 
priklausančios organizasijos viena po kitos užsidaro. 
Įvykusiame suvažiavime Derbyje buvo svarstomi svarbūs 
S-gos ir B-vės reikalai. Jis dalyvavo direktorių valdybos 
posėdžiuose ir taip pat sutiko redaguoti "Europos 
Lietuvį", kuris dabar yra leidžiamas Anglijoje. Jau 245 
prenumeratoriai yra apsimokėję. Gaila, kad jaunimas 
mažai prisideda prie veiklos su darbu ar patarimais. Jų 
laikraštėlis "Lynes" sustojo eiti dėl redaktoriaus ir lėšų 
stokos.

DBLJS-gos jaunimo pranešimą pirmą kartą 
lietuviškai padarė jų atstovas Algis Gasperas, 
prižadėdamas palaikyti glaudesnius ryšius su DBLS-ga ir 
pranešė, kad bus bandoma pertvarkyti jų valdybos 
struktūrą.

Tautinės Paramos fondas, Pagalbos Lietuvai fondas 
ir Tautos fondas nėra uždaryti ir kiekvienas fondas turi 
šiek tiek savo sąskaitose. Įplaukos paskutiniu laiku, 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, sumažėjo, nes 
kiekvienas pradėjo šelpti savo gimines, o tie, kurie 
giminių neturi, palikimus užrašo anglų organizacijoms ne 
lietuviškiems fondams. Tautos fondas Anglijoje yra tik 
Amerikos Tautos fondo skyrius, todėl įplaukos turi būti 
pervestos į Ameriką.Šiam fondui net priklauso 369 
Lietuvių Namų bendrovės akcijos. K.Tamošiūnas 
prižadėjo šį reikalą išsiaiškinti ir atgauti šiais akcijas į S- 
gos ir B-vės sąskaitą. Kiekviena yra vieno svaro vertės.

Rezoliucijos. Pirma rezoliucija dėl pardavimo 
Sodybos atmesta. Patarta neerzinti Sodyboje gyvenančių 
ir dirbančiųjų. Su vedėjais yra sudaryta 3 metų sutartis. 
Pradėtas Sodyboje remontas, kuris, nutrauktas dėl lėšų 
stokos, bus tęsiamas toliau ir pagerinimai daromi 
palaipsniui. Gautas leidimas pastatyti 10 karavanų. Dabar 
ją yra 8. Reikės sutaisyti stogą, įsigyti naujus baldus, 

pertvarkyti plaukimo baseiną, išvalyti mišką. Reikės įdėti 
daug pastangų visus šiuos darbus atlikti.

Antroji patiekta rezoliucija, siūlanti panaikinti 
direktorių amžiaus apribojimą, kuris pagal lietuvių 
Namų bendrovės įstatus yra, kad direktorius sulaukęs 75 
metų nebegali būti renkamas į direktorių valdybą. Ši 
rezoliucija buvo priimta beveik vienbalsiai. Jeigu žmogus 
yra pajėgus dirbti - leisti jam ir toliau užimti pareigas. 
Antroji šios rezoliucijos dalis, kuri siūlė suspenduoti 
Benrovės įstatų 100 straipsnį, pagal kurį 1/3 direktorių 
turi kasmet atsistatydinti, buvo atmesta. Iš S-gos 
direktorių valdybos atsistatydino ilgiausiai dirbę J.Alkis 
ir V.Gasperienė. Pasiūlyta šeši kandidatai. Išrinkti keturi: 
V.Gasperienė (678 balsai), J.Alkis (472 balsai), Virginija 
Juraitė (414 balsų) ir J Juozapavičius-Millar (302 balsai). 
Išrinktieji turi būti Sąjungos nariai, turi priklausyti 
kuriam nors skyriui ir dirbti be atlyginimo. Pasiūlymas 
sumažinti direktorių skaičių buvo atmestas, nes, ypač 
šiuo laiku, yra labai daug darbo, ir vienam žmogui keliais 
pareigas eiti yra sunku. Jaunimas kitoje aplinkoje 
išsimokslinęs nepritampa prie mūsų.

Iš DBLS-gos Tarybos atsistatydino H.Gasperas ir 
J.Bliūdžius. Išrinkti: ZJuras (18 balsų) ir J.Maslauskas 
(13 balsų). Pasilieka : G.Ivanauskienė, AJ.Podvoiskienė 
ir J.Černis.

Revizijos komisija: P.Kvietelaitis, I.Timmins ir 
S.Kasparas.

Mandatų komisija: J.Černis ir B.Levinskienė.
Į B-vės direktorių valdybą išrinkti: Virginija Juraitė 

(7221 balsai), J Juozapavičius-Millar (5785 balsai), Vida 
Gasperienė (5277 baisai) ir J.Alkis (4119 balsai).

Auditoriai palikti tie patys.
Albinas Pranckūnas pasiūlytas ir vienbalsiai priimtas 

į Garbės narius. Pasiūlyta šių metų tradicinį sąskridį 
ruošti Nottinghamc.

Toliau vyko diskusijos ką daryti su gautais pinigais, 
pardavus Lietuvių namus Londone. Neturėjom jokios 
kontrolės senuose namuose. Ar sugebėsim tvarkytis 
naujuose?

Neturėtume skleisti gandų, kad Lietuvių Namų 
bendrovė subankrutavo. Mes tik neturėjome išteklių 
įvykdyti Miesto valdybos reikalaujamam remontui. 
Namai turėjo pasilikti tokiam pat naudojimui kaip ir 
buvo anksčiau ir joki pakeitimai nebuvo leisti.

Auditoriai patarė, kad geriausias būdas pinigus 
investuoti yra perkant kitą nuosavybę, nes jeigu laikysime 
pinigus banke, po tam tikro pereinamo periodo, turėsime 
mokėti kapitalo pelno mokestį (capital gains tax).

Sodyba, Namai ir "Europos Lietuvis" yra mūsų 
gyvenimo dalis Anglijoje ir tikimės kad greitu laiku 
sulauksime K.Barėno redaguojamos "Britanijos Lietuviai" 
knygos antros dalies išleidimo.

Sėkmės jam dideliam darbe!
AJ.Podvoiskienė

Mančesterio skyriaus atstovė
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DBLS 48-jo metinio suvažiavimo
x sveikinimų rezoliucija

DBLS-gos 48-tasis suvažiavimas, įvykęs 1996 metų balandžio 
mėn.27-28 dienomis, sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentą, 
Vyriausybę ir visą tautą.
Didžiosios Britanijos lietuviai sveikina Lietuvos Respublikos 
ambasadą Londone kaipo Lietuvos atstovybę Didžiojoje Britanijoje.
Didžiosios Britanijos lietuviai prižada visais būdais remti 
demokratinės Lietuvos pastangas puoselėti politines, socialines, 
ekonomines, mokslo, meno ir kultūros institucijas krašte ir kartu su 
Lietuvos išeivija remti lietuvybės išlaikymą savo bei jaunimo tarpe ir 
išlaikyti lietuviškus centrus užsienyje.
Didžiosios Britanijos lietuviai yra dėkingi Lietuvos Seimui ir 
Vyriausybei už galutinį Lietuvos pilietybės įteisinimą.
DBLS-gos suvažiavimas prašo Lietuvos valstybės vyriausybę ir jos 
atstovybes remti užsienio kraštuose esančias organizacijas bei 
religines bendruomenes ir steigiamas lietuvių kultūros draugijas, 
tautinės kultūros centrus, spaudą ir mokyklas.
DBLS-gos suvažiavimas prašo teikti valstybės paramą lietuviams, 
atvykusioms iš užsienio į Lietuvą mokytis ar studijuoti, ir skirti jiems 
stipendijas.
DBLS-gos suvažiavimas dėkoja Britanijos lietuviams, praėjusių metų 
bėgyje dosniai rėmusiems įvairius lietuviškus fondus, kurių lėšomis 
buvo finansuojama humanitarinė pagalba Lietuvai.
Suvažiavimas ir toliau prašo lietuvius remti šiuos fondus.

Tėvynės Sąjungos- Konservatorių partijos pirmininko
Vytauto Landsbergio pranešimai:

dėl Lietuvos pareigūnų savivaldžiavimo ir abejingumo
Š.m. kovo 21 d. Lietuvos žvejybos laive, Žemės ūkio bankui 

priklausančiame traleryje "Vydūnas", kilo maištas pagrobiant žmones, 
Islandijos piliečius.

Laivo vadovybė atkirto jame esančių Islandijos nuomininkų ryšį su 
žeme ir atsisakė klausyti laivui privalomų firmos generalinio direktoriaus 
nurodymų ir net išleisti j krantą vieną sergantį islandą, pakeitė kursą ir dabar 
nuo Airijos krantų plaukia Klaipėdos kryptimi. Padėtį jau tris dienas ignoruoja 
Lietuvos žemės ūkio Jūrų transporto ir žvejybos departamento vadovas 
V.Nesterenko, dar nereagavo prezidentūra, o laive pagrobtų asmenų pagalbos 
šauksmas, šiandien apie vidurdienį jiems pasiekus telefoną, buvo nutrauktas, 
kaip regis fizine jėga. Islandijos policija priėmė šį pavojaus šauksmą.

Vyksta nusikaltimas, kuris bus tiriamas tarptautiniu mastu. Lietuvos 
Vyriausybė, kuri kontroliuoja Žemės ūkio banką, atidavusi jam žvejybos 
laivyną, negalės išvengti politinės ir finansinės atsakomybės už pareigūnų 
savivaldžiavimą ir savo abejingumą, už dar neregėtą Lietuvos vardo 
kompromitavimą, o ypač mums tokios draugiškos Islandijos akyse.

dėl artėjančių Rusijos prezidento rinkimų be demokratinės alternatyvos
Padėtis, kuri klostosi Rusijos politinėje padangėje prieš prezidento 

rinkimus, gali nepalikti piliečiams jokios demokratinės alternatyvos. Taip įvyks, 
jei varžysis "karo partija" ir komunistai. Padėtį išryškino J.Gaidaro ir "Rusijos 
demokratinio pasirinkimo* kvietimas B.Jelcinui nutraukti karą ir politiškai 
apsiriboti nuo jo vadų.

Dabar valdanti neoficiali vykdomosios valdžios "karo partija" naudoja

Baltarusija nepriima iš Lietuvos 
migrantų

BNS /Baltic News Service/ 
žiniomis, kovo 15 d. Vilniaus stotyje 
blaškėsi 35 bėgliai iš Bangladešo, 
įstrigę pusiau kelyje tarp tėvynės ir 
išsvajotųjų Vakarų.

BNS žiniomis, Lietuvos 
migracijos tarnybos jau antrą kartą 
nesėkmingai mėgino išsiųsti minėtą 
grupę per sieną j Baltarusiją, iš 
kurios teritorijos jie nelegaliai pateko 
j Lietuvą.

Bėglių grupei praėjusią 
savaitę migracijos tarnybos davė 
laikinas Lietuvos vizas ir pamėgino 
juos išsiųsti į Baltarusiją. Tačiau 
baltarusių pasieniečiai jų neįsileido 
nei tuomet. Su laikinomis vizomis jie 
gali keliolika dienų būti Lietuvoje, 
tačiau neturi pinigų, jiems reikia 
globos. Lietuvos policijos areštinės 
yra perpildytos ekonominių bėglių. 
Maždaug 500 jų laukia deportavimo 
iš Lietuvos, tačiau Baltarusija,per 
kurią jie patenka į Lietuvą, atsisako 
juos priimti atgal.

Čečėnijoje išdegintos žemės taktiką 
ir nusikaltimus, uždraustus ginklus, 
tęsia civilių gyventojų naikinimą. Tai 
jokia demokratija. Komunistų partija 
su keliomis pavadinimų atmainomis 
vieningai skelbia SSRS atkūrimą, 
netgi “teisinį'’ SSRS egzistavimą 
šiandien. Nežinia, pagal kokį 
įstatymą Rusijoje veikia nesamos 
šalies - SSRS - politinė partija, kuriai 
vadovauja Lietuvos ieškomas asmuo, 
kaltas dėl agresijos ir žudynių.

Padėtį pakeistų nebent 
Prezidento B. Jelcino pasisakymas už 
taiką ir žmogaus teises. 1994 m. 
vasarą, keli mėnesiai prieš 
įsakydamas pulti Čečėniją, jis 
kalbėjo, jog intervencija į Čečėniją 
nėra priimtina dėl teroro ir kraujo, 
kurio Rusijos vadovybei žmonės 
neatleisią. Tačiau smurtiškai 
nusiteikusi aplinka galbūt 
sąmoningai pastūmėjo Rusijos 
prezidentą į politinę pražūtį, o Rusiją 
į padėtį be alternatyvos.

Vyt.Landšbergis /pasirašė/
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43 - iosios Europos lietuviškųjų studijų savaitės
1996.07.14.-1996.07.21.

Romuvoje, Vasario 16 gimnazijoje, Huttenfelde, Vokietijoje 
Programa

Sekmadienis, liepos 14 d.,20 vai. Susipažinimas
Pirmadienis, liepos 15 d.,10 vai. Atidarymas. Egidijus Aleksandravičius (Kaunas) 
"Naujausioji Lietuvos istorija ir jos tyrinėjimų problemos".
20 vai. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė (Šiauliai) "Jonas Deksnys laisvės kovose: tarp idealų ir 
ambicijų".
Antradienis, liepos 16 d.,10 vai. Arūnas Sverdiolas (Vilnius) Tikėjimas šiandienos Lietuvoje".
20 vai. Arthur Hermann, (Bammental) "Išeivijos liuteronų bažnyčia po 1945 metų" 
Trečiadienis, liepos 17 d.,10 vai. Kęstutis Girnius (Praha) "Lietuvos Seimo rinkimų 
išvakarėse"
20 vai. Diskusija "Lietuvos politinės raidos perspektyvos".
Ketvirtadienis, liepos 18 d.,10 vai. Leonidas Donskis (Klaipėda) "Lietuviškoji kultūros filosofija 
Rytų ir Vakarų Europos kontekste" (numatoma) 
20 vai. Tėvynės valandėlė
Penktadienis, liepos 19 d., 10 vai.Vytautas Bikulčius (Šiauliai) "Vakarų literatūra šiandieninėje 
Lietuvos kultūroje"
20 vai. Kajetonas Čeginskis (Uppsala) (tema dar nepranešta)
Šeštadienis, liepos 20 d., 10 vai. Savaitės vertinimas ir kitos problemos 
20 vai. Koncertas
Sekmadienis, liepos 21 d.,10 vai. Pamaldos. Savaitės uždarymas.

* ★ *
Studijų savaitės moderatoriai - Darius Kuolis (Vilnius), dr.Jonas Norkaitis (Stuttgart) ir 
dr.Kajetonas J.Čeginskas (Uppsala)

Pragyvenimas savaitei kainuos:
434,-DM (62,-DM dienai) viengubam kambaryje
385,-DM (55,-DM dienai) dvigubam kambaryje iš anksto užsiregistravusiems. 
Registracijos mokestis - 100,-DM, jaunimui - 50,-DM.

Prašom registruotis iki liepos 1 d. pas Tomą Bartusevičių:
T.Bartusevičius Lorscher Str.1, 68623 Lampertheim-Huttenfeld.
Tel.: 06256-322 (dienos metu), Fax: 06256-1641. 

Gauti Vokie
tijos piliety
bę sportinin
kams bus 
sunkiau 
Vokietijos spor
to Sąjunga ir 
Vidaus reikalų 
ministerija susi
tarė apriboti 
skaičių užsienio 
sportininkų, ku
rie lengvatinė
mis sąlygomis 
gauna šios ša
lies pilietybę. 
Sutarta per me
tus duoti piliety
bę tik dešimčiai 
sportininkų. Iki 
šiol apribojimo 
nebuvo. Dabar 
bus daugiau 
žiūrima į spor
tininko gerumą.

BALTIC MANAGEMENT CO.
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas. 

Patariame ir sudarome palikimus. 
Atliekame testamento vykdytojo pareigas. 

Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas. 
Administruojame ir parduodame nejudomą turtą Didž. Britanijoje. 

Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą. 
Taupytojams mokame nuošimčius sutarta valiuta ir jų pageidaujamu 

adresu.
Santaupos yra garantuotos nejudomu turtu Didž. Britanijoje. 

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų 
bendrovių investment trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUOJAU GAVĘ 
UŽSAKYMĄ /IŠMOKAME Į RANKAS/.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv.(pristatymo ir iškeitimo į 
pageidaujamą valiutą mokestis).

Už didesnius nei 2000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2 %. 
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su Didžiosios 

Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC MANAGEMENT CO.
(Z. Juras, A. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4IIB, England 
TeL 0181 460 2592, Fax 0181 290 0285

KNYGOS
Lietuvos Kovų ir 
Kančių istorija 
Išleista antra papil
dyta ir pataisyta 
laida, šio kontrover
sinio Lietuvos gyven
tojų trėmimų 1940- 
1941 ir 1944-1953 
metais sovietinės 
okupacinės valdžios 
dokumentų rinkinio. 
Tai vienas iš 
svarbiausių šio lietu
vių tautai skaudžiau- 
sio istorijos laikotar
pio leidinių. Kaip 
autorius pamini, šis 
darbas dar nėra 
baigtas ir dar daug 
reikės padirbėti, kol 
visi žiaurumai bus 
surinkti.
Redaktorė D. Kuo
dytė, Dailininkas 
AŽvilius.
Atsakingas redakto
rius Prof.d r. Antanas 
Tyla.
Tiražas 3000 egz.

Negęstanti Ugnis 
Žymaus Kanados 
bendruomenininko 
Antano Rinkūno tris
dešimt penkių metų 
darbo ir lietuviškos 
veiklos veidrodis, 
kuriame atsispindi 
šio tauraus lietuvio 
pasiryžimas paauko
ti savo gyvenimo 
didžiąją dalį Kana
dos lietuviams.

Your Journey to 
Success Raimondos 
Mikatavage's studija 
ir patarimai Lietuvos 
priaugančiam jauni
mui, kaip siekti 
geresnio gyvenimo ir 
nugalėti su tuo susi
jusias problemas. 
Raimonda, gimusi 
Kaune 1962 metais 
su tėvais 1972 
metais pabėgo į 
JAV, tenai baigė 
aukštuosiusmokslus 
ir knygoje dalinasi 
savo patyrimais.
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Pradžia E.L.Nr.1O.
J Sodybą - mūsų dvarą, 
kur visus linksmais padaro!...

Be kepurių ir kaliošų 
j sekmininj kermošių 
iš visur kas tik norėjo 
suvažiavo, sugužėjo.

Lyg pas popiežių j Romą 
per Sodybos vartų bromą, 
baigęs jau kelionę savo 
ir mus Dėdė įvažiavo. 
Kad kas nenumautų rato, 
Dėdė "Fordą- aikštėn stato. 
Dar apeina, pasižiūri, 
ar barbutės dešrą, sūrį 
po raktu saugiai paliko, 
nes jau kartą atsitiko, 
kad šuva kažkoks atėjęs 
dingo su dešra kaip vėjas. 

Oi Sekminės, tai Sekminės! 
Būdavo gėlių paskynęs, 
karvei nu pini vainiką, 
o dabar pakaušį pliką 
pakasai, dairais aplinkui, 
ar daug svieto susirinko. 
O to svieto, o to svieto, 
nematyto, neregėto!

Visi džiugūs iš pat ryto 
šaukia, sveikina viens kitą, 
visi šypsos, visi moja, 
sunkius ryšulius kilnoja, 
rytmečio žarom apšviestą 
palapinių stato miestą. 
O kažkas kieme prie stalo 
Dar nuo vakar prie bokalo...

Dar ankstoka eit į barą, 
jį nuo dešimt atidaro, 
todėl Dėdė lyg per liūną 
veda pačią prie malūno.
- Ar matei malūną seną, 
kurį kipšas sukūreno? 
Sako, kad tasai begėdis, 
ant girnapusės prisėdęs, 
pačiam vidury malūno 
su vaiduokliais naktį tūno.

Barborėlę baimė ima.
- Kur per šitokią klampynę 
tu vedi mane lyg tyčia... 
Be to, laikas j bažnyčią, 
reikia susitikti kūmus, 
kur dabar į šlapius krūmus? 
Dėdė lieka pievoj vienas, 
eis tolyn pamiklint strėnas. 

Kiek erdvės čia, kiek to oro! 
Kiek giesmės paukštelių choro! 
Skamba miškas, skamba šilas. 
Slėnio rūkas kaip kodylas 
be vėjelio išsisklaido,

saulė glosto žemės veidą.
Na, tai kas, kad pievoj rasos, 
juk kadaise Dėdė basas, 
nors rasa jam kojas gėlė, 
suko linksmas pradalgėlę.

Daug patyręs, daug ko matęs, 
prie visko visur pripratęs. 
Dėdė net ir čia prie tako 
atpažino karvės kvapą... 
Jei esi tik bandą ganęs, 
tuoj pažinsi - štai trašlanės 
supas pievoje geltonos, 
o tarp jų lieknutės, plonos, 
nuo rasos palinkę smilgos 
kaip žemčiūgai saulėj žvilga.

Mūsų žemė, mūs Sodyba!
O štai, va, pakalnėj žiba 
ežerėlis ir dar kitas 
tavo džiaugsmui padarytas. 
O tarp jų tiesiausias takas, 
prie kurio bangelės plakas, 
mirga, pliuška tau prie kojų 
tu grožėtis jom sustoji.

Ežerėli, tikras Luodi, 
širdį atminimais guodi 
ir šauki prie tėvo vartų 
grįžt jaunystę šimtą kartų... 
Tik žiūrėk, svajok apstulbęs: 
valtis, ajerai ir gulbės, 
ir - matytų net apakęs - 
skečias rododendrų kekės, 
puošnios ir žaviai raudonos 
kaip gimtų daržų aguonos.

Žydi žemė, žydi krūmar
tavo džiaugsmui malonumui. 
Meškeriotojai susėdę 
kreivom žiūri j mus Dėdę, 
nes tas "labas" jiems pasako, 
prie jų trypčioja ant tako, 

klausia anglą ar lietuvį, 
kur jis dės pagautą žuvį. 
O žuvelės išsigandę 
ežero dumblan sulenda. 
Pro pušaites, pro baseiną 
į alksnyną Dėdė eina.
Kvepia krūmai, kvepia pušys, 
ant takelio šoka triušis, 
už tvoros ten be piemenės, 
be vainikų karvės ganos.

Bėga lapė, bėga kiškis, 
prie upelio peteliškės 
žolynuose žaisti ima, 
girdi čia švelnų ošimą, 
klegesį sraunaus upelio, 
šarkos juoką ten prie kelio. 
Švenčių rytmečio vaiskumą 
gieda paukštis tau už krūmo.

Dėdė plikę pasikaso, 
purto sau nuo kelnių rasą, 
taką dilgėse suradęs, 
lyg indėnų džiunglių vadas 
slenka prie malūno seno, 
kur tris šimtmečius gyveno 
toks apšiurpęs ir apdegęs 
baisus kipšas Vienaragis. 
Kai nusekdavo čia upė, 
Vienaragis girnas šukė.

Bet jis pono miltus vogęs, 
už tai jį perkūnas smogęs, 
girnos nugarmėję skradžiai, 
nuo ugnies paraudę medžiai, 
o po to degėsiuos matė, - 
raitės ragas kaip gyvatė. 
Žmonės neužmiršo šito, 
seras pirkęs dalį dvaro, 
vėl malūną čia padaro.

Bet kai mūro sienas statė, 
vėl atslinkus! gyvatė, 
jaunas meistras ją kerėjęs 
ir į pamatus įdėjęs.
O tas meistras vardu Bilius, 
pono dukterį pamilęs, 
ir abu slaptai kasdieną 
džiaugės meile, mėnesiena...

Bet jis ponui nepatikęs, 
nors ir jaunas, bet praplikęs, 
nors gražus, darbštus, nepaikas, 
buvo jis tarnaitės vaikas...
Ponas jiems mylėtis draudęs, 
Bilių du kartus nubaudęs, 
ogi dukteriai įsakęs 
pernakt negesinti žvakės.

Dar, be to, kartą prie upės 
naktį meilužius pačiupęs, 
ponas buvo taip įnirtęs, 
Biliui net bizūnu kirtęs.

/tęsinys sekančiam numeryje.../
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Patarimai šeimininkėms
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Ar galite įsivaizduoti savo 
gyvenimą be ... puodo arba kep
tuvės? Praktikai teigia, kad 
kiekvienai šeimininkei reikia turėti 
mažiausiai po keturis įvairaus 
dydžio puodus ir kaistuvus, dvi 
keptuves, du troškintuvus, greit
puodį, vonelę žuviai virti it tt 
Nors virtuvės ‘arsenalą’ atnau
jiname gerokai rečiau nei 
drabužinę, ateina diena, kai 
paaiškėja, kad esame priversti 
atsisveikinti su mielu senu puodu. 
Prieš eidami j parduotuvę per
skaitykite šias kelias pastabas 
apie virtuvės “generolus".

Anksčiau labai populiarūs 
buvo aliuminiai 
puodai. Jie pi
gūs, lengvi, ge
rai praleidžia 
šilumą, todėl 
maistas greitai 
išverda. Tačiau 
šie indai greitai 
susilanksto, su
sibraižo, oksi
duojasi. Juose 
negalima nei 
virti, nei laikyti 
rūgščių pro
duktų dėl pas
tarųjų cheminės 
reakcijos su 
aliuminiu. Beje, 
buvo baimintasi, 
kad aliuminio 
indų naudo
jimas gali būti viena iš Alz- 
heimerio ligos priežasčių. Kol 
kas to neįrodyta. Sūrūs ir rūgš
tūs produktai daugiau sugeria šio 
elemento, bet normaliomis sąly
gomis iš indo į maistą patenka 
nepavojingas aliuminio kiekis.

Gražiai atrodo variniai indai. 
Juose valgis irgi greitai išverda, 
nes jie puikiai praleidžia šilumą. 
Deja, šie indai turi trūkumų: 
brangiai kainuoja, naudojami "pa
sipuošia" apnašomis, reaguoja su 
rūgščiais produktais. Nors labai 
retai per indus apsinuodijama 
variu, bet pernelyg dažnas jų 
naudojimas gali pakenkti sveika
tai. Patikimesnės yra varinės 

keptuvės, iš vidaus padengtos 
sidabro spalvos alavo sluoksniu. 
Pirkite indus, pagamintus iš storo 
vario, kurių vidus padengts nerū
dijančiu plienu ar alavo 
sluoksniu.

Tiems, kuriems trūksta 
geležies, vertėtų pirkti geležinius 
indus. Pasak gydytojų, geležis 
pereina iš puodo į maistą, o 
paskui ir į organizmą.

Šeimininkės vertina iš ketaus 
pagamintus troškintuvus. Nors 
jie sunkūs, bet pigūs, patvarūs, 
geri šilumos laidininkai. Kadangi 
linkę rūdyti, išplovus reikėtų jų 
vidų plonai patepti aliejumi.

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday departure at 4.15 pm 
Wednesday departure at 5.00 pm
Thursday departure at 3.30 pm

Ask your travel agent or call
LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323;

Fax 0181 745 7346.

Lengva prižiūrėti nerūdijančio 
plieno indus. Jie patvarūs, 
nerūdija, netoksiški, bet brangūs.

Dabar turbūt populiariausi 
pas mus emaliuoto plieno 
puodai - spalvingi, atsparūs rūgš
tims. Tik juos reikia labai saugo
ti. Dėl sumušimo ar tempe
ratūros pokyčių emalis greitai 
ištrupa. Jam gali pakenkti ir 
aštrūs šveistuvai. Pridegusį ema
liuotą puodą siūlome valyti 
sudrėkinta druska. Prieš pirmą 
kartą naudodami naują emaliuotą 
puodą, ištepkite jį riebalais, 
truputį pašildykite, po to įpilkite 
vandens ir dar pakaitinkite.

Reta šiuolaikinė šeimininkė 

išsiverčia be tefloninių indų, prie 
kurių neprilimpa maisto produk
tai. Puikumėlis: kepi be riebalų, 
bet nepridega. Mirtinas šių puo
dų priešas - staigūs tempe
ratūros pokyčiai ar įbrėžimai. 
Tefloniniuose induose produktus 
maišome ar apverčiame tik 
medine mentele.

Labai patogūs karščiai atspa
rūs stikliniai ir keraminiai indai. 
Jie visai nekenksmingi sveikatai, 
lengvai prižiūrimi. Stikliniai indai 
bijo staigių temperatūros pokyčių, 
todėl juos reikia įkaitinti pamažu. 
Apvalūs indai atsparesni tempe
ratūros svyravimui nei pailgi ar 

ovalūs.
Ištrauka iš Rai
mondos Kairie
nės straipsnio 
'LA' Nr. 79. ***********
Iš kur atsiran
da vėjas?
Biologijos 
specialistas: 
medžiai stovė
dami sukelia. 
Praeivė Daina: 
Iš Vakarų dėl 
sumaišties.
Filipė Kanapiukė 
(17 m): vėjas 
atsiranda iš nie
kur. Arba iš at
mosferos nesan
taikos.

Viktorija, verslininkė (29 m.): 
teoriškai - dėl temperatūrų skirtumo, 
o romantiškai - ne, jis visada yra ir iš 
niekur neatsiranda.
Studentė Lina (III k.): na... dajoš!... 
iš kur aš žinau?
Saulius, moksleivis (II k!.): iš ten, iš 
kur ir saulė.
Jonas, elektrikas: iš ventiliatoriaus.

Iš kalbų: Kalbasi du žmonės. 
Pirmasis teiraujasi: - Sakyk, gerbia
masis, kaip manai, kuris daugiau 
pasižymėjo: garsusis amerikiečių 
qangsteris Al Capone ar mūsiškis A. 
Sleževičius?
Antrasis, paprastai abejojantis, šįsyk 
tik linguoja galvą: - Al Capone per 
visą savo gyvenimą taip ir neprisikasė 
iki premjero posto ... (LA )
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Janina Bačiiiūnaitė LA Nr.75 rašo 
sekančiai apie dar vieną naftos 
gręžinį Lietuvoje:

"Vakar Šilutės rajone, Vilky
čiuose, iškilmingai pradėtas gręžti 
naujas naftos gręžinys "Vilkyčiai-15". 
Prieš keletą savaičių iš Anglijos buvo 
atplukdytas naftos gręžimo bokštas. 
Taigi dabar Vakarų Lietuvoje jau eks
ploatuojami penki naftos gręžiniai: 
du prie Pėžaičių ir trys Vilkyčiuose.

Atplukdytas naftos gręžimo 
bokštas išgręžė 1929 metrus, pla
nuojama pasiekti 2150 metrų. Pasak 
UAB "Minijos nafta" atstovo, po 2-3 
savaičių iš "Vilkyčių-15" ketinama 
išgauti bandomąją naftą.

Lietuviška nafta pradėta naudoti, 
kai Lietuvai buvo paskelbta eko
nominė blokada.

Kiek išsiurbtos Vilkyčiuose naftos 
teks Lietuvai? Pasak UAB ’’Minijos 
nafta" atstovo iš gautos naftos 30 
proc. numatyta mokesčiams, o likę 
70 proc. per pusę atiteks Lietuvai ir 
Danijai.

UAB "Minijos nafta" akcijos 
nuosavybės teisėmis priklauso 50 
proc. Lietuvos AB "Geonafta", o likę 
50 proc. - penkioms Danijos kompa
nijoms. Lietuvos Vyriausybė “Mini
jos naftai" suteikė licenciją naftos 
paieškoms. Apskaičiuota, kad pritai
kius modernią technologiją, naftos 
bus galima išgauti iki 40 tūkst. 
barelių per dieną. Pagal apskaičia
vimus, bendri ištekliai sudaro 
maždaug 18 mln. barelių naftos.

Kodėl Lietuvoje išgaunama nafta 
negali būti čia ir perdirbta? "Minijos 
naftos* direktorių tarybos pirmininkas 
Sorenas Gath Hansenas atsakė: 
Mažeikiuose perdirbama iš 
Rusijos gauta nafta, kurioje 
yra švino priemaišų. Per
dirbus tokią naftą, priemai
šų lieka ir benzine. Danijoje 
vartojamas benzinas be 
priemaišų. Lietuva pagal 
savo technikos lygį turi per 
daug gerą naftą, bet neturi 
galimybių tinkamai ją 
perdirbti.
Nyksta pajūrio eglynai 
Taip rašo Bronius Žemaitis 
LANr.78

Kretingos urėdijos miš
kuose vien per pirmąjį šių 
metų ketvirtį iškirsta 8000 
kietmetrių kinivarpų pažeistų

Žinios iš Lietuvos 
eglių. Miškininkų apskaičiavimu, Kre
tingos urėdijoje dar yra apie 3000 
kietmetrių kenkėjų pažeistos medie
nos, ir jos kasdien daugėja.

Medžių kenkėjų naikinimu 
valstybės miškuose rūpinasi urėdijų 
žmonės, o privatūs miškai palikti liki
mo valiai. Kretingos miškų 
urėdijoje jau pradėti miško želdinimo 
darbai. Sj pavasarį bus pasodinta 
156 hektarai eglių ir pušų sodinukų. 
Prieš skurdą ir skurdintojus 
Leonas Peleckis-Kaktavičius LANr. 79

Šiauliuose įvyko mitingas prieš 
skurdą ir skurdintojus. Susirinko 
apie porą tūkstančių Šiaulių ir 
apylin kinių rajonų gyventojų 
nukentėjusių indėlininkų.

Šiaulių apskrities nukentėjusiųjų 
komiteto pirmininko R. Aksomaičio 
teigimu, kiekviena LDDP valdymo 
diena valstybei yra 125 kg gryno 
aukso nuostolis. Kalbėtojai kvietė 
nebalsuoti rinkimuose ne tik už 
LDDP, bet ir už visas kairiąsias 
partijas. LDDP paskelbti už įstaty
mo ribų ir visiems laikams nurašyti į 
istorijos šiukšlyną.
Seimo tautininko K. Uokos 
protestas
Vilnius (BNS) 23.04.96

Seimo tautininkas Kazimieras 
Uoka pirmadienį pradėjo badauti, 
reikalaudamas pirmalaikių rinkimų ir 
grasindamas susideginti, jei jie 
nebus paskelbti. Jei Seimas iki ket
virtadienio nenuspręs skelbti liepos 6 
pirmalaikių rinkimų, K Uoka protesto 
vardan žada susideginti. Tokį spren
dimą K Uoka aiškina savo pilietine ir 
Seimo nario pareiga bei pasiau
kojimu už skurstančius žmones.

Sekminės Sodyboje 
Tradicinis Sekminių sąskrydis 

įvyks gegužės 26 d., sekmadienį 
* * *

Kviečiame visus iš arti ir toli, jaunesnius 
ir senesnius, visus lietuvius ir jų 

draugus.
Pasilinksminsite gražioje aplinkoje, 

susitiksite senus pažįstamus, 
įvairi dienos programa.* * *

Jūsų laukia Sodybos vedėjai Povilas ir Birutė 
Tel: 01420 472810

Lietuvos Laisvos Lyga nusprendė 
sugrįžti į politinį Lietuvos 
gyvenimą.

Ištraukia iš laiško gauto bal. 16 d. 
iš LLL Tarybos pirmininko A Ter
lecko

"Po ilgų vilkinimų ir teismų ji yra 
įregistruota kaip politinė organizacija 
ir dalyvaus seimo rinkimuose. 
Manome, kad demokratiniai rinkimai 
gali padėti išspręsti mūsų valstybės 
problemas, jeigu jas spręsti bus 
pašaukti tie kuriems valstybė rūpi." 
Niurnbergas komunistams
Iš LA Nr. 80 pagal interfaksą - BNS

Kovo pabaigoje Paryžiuje 
sudaryta komisija tarptautiniam 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
(KPSS) teismui parengti pradėjo 
rinkti medžiagą, patvirtinančią komu
nistų partijos nusikaltimus. Renka
mos knygos ir dokumentai, susiję su 
raudonojo totalitarinio režimo nusi
kaltimais žmonijai Rusijoje ir Rytų 
Europos šalyse, renkami liudytojų 
parodymai. Rengiamasi palyginti 
įvairių metų KPSS lyderių ir dabar
tinės Rusijos komunistų partijos 
vadovų pasisakymus bei publikacijas 
ir įrodyti Sovietų Sąjungos ir Rusijos 
Federacijos komunistų partijų tapa
tumą ir perimamumą.

Komisijos koordinatorius Mask
voje, žinomas kolekcionierius Alek
sandras Glezeris pabrėžė, kad visa 
komisijos parengta medžiaga bus 
perduota Prancūzijos ir Anglijos tei
sininkų grupei. "Kai jie baigs darbą, 
bus surengtas tarptautinis teismas, 
jis vyks Maskvoje, o jeigu dėl poli
tinių priežaščių tai bus neįmanoma - 
Paryžiuje arba Niurnberge” sakė jis.

Jelcinas jau pirmauja 
apklausose
Reuter, LA Nr. 80
Rusijos prezidentas Borisas 
Jelcinas populiarumu pirmą 
kartą aplenkė komunistų va
dovą Genadijų Ziuganovą - 
pagrindinį savo varžovą per 
liepos mėnesio prezidento 
rinkimus. Tai rodo pas
kelbti apklausos rezultatai. 
Apklausą, surengtą Socia
linių tyrimų instituto, užsakė 
CNN televizija ir "Moscow 
Times”. Jos rezultatai rodo, 
jog Jelciną palaiko 20,7 
proc. iš 1201 apklaustųjų. 
Ziuganovas tegavo 19,8 proc.
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Lietuvių kronika
MANČESTERIS
Kan. Valentinui Kamaičiui 72 metai

Š.m. balandžio 15 d. kanauninkas 
Valentinas Kamaitis sulaukė 72 metų 
amžiaus ir 43 metų kunigystės. Toms 
sukaktims paminėti MLK bendrija 
balandžio 28 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų St. Chad’s bažnyčioje, M. 
lietuvių klube surengė bendrus pietus. 
Dalyvavo 31 asmuo, jų tarpe ir 
"KAUNO DIENOS” korespondentė 
Dalia Juškienė, kuri, žurnalistų 
sąjungos pakviesta, atvyko į 
Mančesterį pasitobulinti žurnalistikoje.

Vaišes ir jubiliejinį tortą paruošė 
B.Kupstienė ir D. Benson, palaimino 
kan. V. Kamaitis.

Vaišių metu kan.V.Kamaitį 
pasveikino ir neišsemiamų fizinių bei 
dvasinių jėgų darbuojantis Dievo 
vynuogyne ir sėkmės tolimesniam 
gyvenime Mančesterio lietuvių 
kolonijos vardu palinkėjo 
pirm.A.Podvoiskis ir įteikė visų 
pasirašytą sveikinimų atvirutę. 
Boltoniškių vardu jį pasveikino DBLS 
Boltono skyr. pirm. H.Vaineikis ir 
pasakė porą anekdotų. Visi 
jubiliejantui sugiedojo Ilgiausių Metų 
ir išgėrė tostą už jo sveikatą.

Kan.V. Kamaitis padėkojo už jo 
garbei suruoštas vaišes, sveikinimus 
bei linkėjimus. Atskirai padėkota 
šeimininkėms.

Paprašyta, žodį tarė ir "KAUNO 
DIENOS’ korespondentė D.Juškienė. 
Ji padėkojo už vaišingą ir nuoširdų 
priėmimą pirmą kartą ir dabar, ir 
pasidalijo mintimis bei patirtais 
įspūdžiais Anglijoje. Nors čia ji tebuvo 

Skautų vasaros stovyklos 
; atostogos
į nuo sekmadienio liepos 28 dienos iki Į 
I sekmadienio rugpjūčio 4 dienos (7 dienos) I 
I II I
} Šiai savaitei Sodybos vadovybė siūlo papigintas į 
! atostogavimo kainas: ;i l i
< kambarys be patogumų su pusryčiais
! ir vakariene vienam asmeniui 120sv.
I . Kambarys su patogumais, pusryčiais 
; ir vakariene vienam asmeniui 150sv.
i i; Dėl smulkesnių detalių kreiptis į Sodybos vedėją: 
I Headley Park Lithuanian Country Club, Picketts Hill,
j Nr.Bordon, Hants., GU35 8TE. Tel.:01420 472810

vos keletą savaičių, tačiau labai 
pasiilgo namų. Mūsų tarpe jautėsi 
esanti tarp savų, kaip Kaune, 
Lietuvoje. Ji čia susipažino su mūsų 
gyvenimu ir veikla bei mūsų leistu AL 
biuleteniu, kuris jai labai patiko. Ji 
"KAUNO DIENOSE" parašė plačiai 
apie tai, ką ji matė, patyrė būdama 
pas mus.

Pobūvis praėjo visų pakilioje ir 
linksmoje nuotaikoje.

Ilgiausių Metų!
AP-kis

IŠ LIETUVOS RAŠO:
"Labai gaila, kad nėra galimybės 

gauti lietuviško laikraščio iš Anglijos. 
Tiesiog labai įdomu, kaip gyvena 
mūsų tautiečiai užsienyje. Žinoma, aš 
džiaugiuosi, kad kažkur toliau žmonės 
gyvena geriau už mus, duok Dieve šito 
visiems.

Na, o mums lemta gyventi šitaip 
kaip yra šiandien Lietuvoje. Kai 
prasišvietė žiburėlis tremtiniams, 
valdžia suteikė lengvatą Lietuvos 
ribose traukiniaisvažiuoti nemokamai, 
mes tuo naudojomės, bet dabar 
atsibudo Seimo pirmininkas, ponas 
Juršėnas, sako, kad tai nesąmonė, dar 
ką čia išgalvojot, reikia imtis 
priemonių. O kaip buvo su mūsų 
"vaduotojais", karo veteranais, kurie 
netik Lietuvoje, bet ir visoje Tarybų 
Sąjungoje ir važinėjo nemokamai, ir 
gydėsi ir visur buvo, taip sakant, žalia 
šviesa.

Kadangi turėjom per puse metų 
dvejas laidotuves, o po to sumenko 
mano sveikata, valdžiai už buto 
mokesčius likau skolinga. Balandžio 
24-tą dieną gavau grasinantį laišką, 

kurį pridedu.
Paskaitę darykite išvadas - kokia 

valdžia, tokia tvarka. Aš bandžiau 
skambinti žemiau nurodytu telefonu ir 
prašyti, kad leistų parašyti malonės 
prašymą, kad skolą išmokėsiu iki kito 
sezono kūrenimo pradžios. Aš nesu 
kokia bulvarinė moteris, kuri gertų, 
rūkytų ir tyčia nemokėtų mokesčių. O 
už elektros energiją aš esu sumokėjusi 
100 kw į priekį, tačiau sakė, kad 
atjungimas bus kaip bausmė, nes už 
prijungimą reikės vėl mokėti, todėl vėl 
bus papildomų lėšų valdžiai. Tik 
nežinau kaip tai padaryti, nes 300 litų 
liepė tuoj pat sumokėti, o likusius 
mėnesio bėgyje, bet mano atlyginimas 
yra tik 320 litų. Vadinasi su 20 litų aš 
liksiu gyventi visą mėnesį.

Šiuo laišku linkiu jums ištvermės, 
sveikatos ir Dievo palaimos.

Kristina Matulaitė 
1996.04.29.

P.s. Gal iš jūsų kas domisi Lietuvos 
pašto ženklais ar vokais, aš galėčiau 
padėti, nes esu pašto tarnautoja.

VAGYSTĖS ROMOS BAŽNYČIOSE
(Vatikano žinių agentūra)
Artėjantis2000-ųjų metų jubiliejus 

sutraukia į Romą vis gausesnes minias 
maldininkų, norinčių aplankyti 
krikščionybės pirmuosius amžius 
menančias vietas, pasimelsti prie 
apaštalų kapų, pasigrožėti amžiais 
kurtais meno ir architektūros 
šedevrais. Tačiau beveik 600-uose 
Romos bažnyčių saugomi meno lobiai 
traukia ir ne tik maldininkus ir 
turistus - pastebimai pastaraisiais 
metais suaktyvėjo ir bažnyčių vagys, 
grobdami romiečiams brangius, 
liaudies pamaldumo apsuptus, 
dažniausiai meniškus ir vertingus 
daiktus: liturginius reikmenis, 
paveikslus ir mažesnio dydžio 
skulptūras ir statulas. Taip ir 
neatsirado prieš keletą metų iš ant 
Kapitolijaus kalvos esančios Santa 
Maria in Ara Coeli bažnyčios pavogtas 
Bambinello - kūdikėlio Jėzaus 
statulėlė, kurią Trijų Karalių šventės 
dieną būdavo laiminamas Romos 
miestas. Pirmadienį iš kitos Romos 
bažnyčios Šv.Sabinos bazilikos, buvo 
pavoktas XVI amžiaus pradžioje 
išdroštas krucifiksas, kurį kas met 
naudodavo pelenų trečiadienio 
apeigose, kaišioję bazilikoje pamaldas 
laiko popiežius. Kartu su 60 cm. 
didžio Nukryžuotojo skulptūrėle buvo 
pavogtas Kristaus kančią vaizduojantis 
paveikslas, tapytas XVII amžiuje.
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Lietuvių kronika
Administracija prašo visus 

skaitytojus, dar nesusimokėjusius 
prenumeratos mokesčio, kuo 
greičiausiai atsilyginti, tuo 
palengvinant laikraštėlio leidimą.

Per administracijos neapsižiūrėjimą 
E.L. Nr.9 buvo pakelbta, kad pJ.Pliopa, 
apsimokėdamas prenumeratos mokestį, 
spaudai aukojo 10.00 svarų. Tikrumoje 
pJJPliopa atsiuntė čekį 50.00 sumoje, iš 
kurių auka spaudai buvo 30.00 svarų.

Administracija už šią klaidą 
nuolankiai atsiprašo.
Šaudai aukojo:
A.Džiuvė 10.00 sv.
J.Kulikauskas 5.00 sv.
P.Vilkauskas 5.00 sv.
A. Linkevičius 5.00 sv.
VOKIETIJA
Laiškas iš Frankfurto

Jau susidėjo dešimties numerių 
krūvelė vėl Anglijoje redaguojamo ir 
leidžiamo "Europos Lietuvio" 
numerių. Mane daugiausia džiugina, 
kad "E.L." savo turiniu išliko laikraštis 
kad ir kuklesnėje formoje, o netapo 
vien tik DBLS biuleteniu.

Kiek iš pirmųjų numerių matosi, 
"E.L." leidėjai, pasirinkdami Henriką 
Gasperą redaktorium, turėjo "laimingą 
ranką". Beveik visus "elementus", kas 
sudaro išeivijoje leidžiamą lietuvišką 
laikraštį, jis jau įgyvendino. Gana plati 
vietinių (ypač Anglijos) lietuvių 
gyvenimo aprašymų kronika. Yra žinių 
apie išeivijos ir Lietuvos tautiečių 
svarbius įvykius. Kas svarbiausia (ir 
todėl leidinys tampa laikraščiu) "E.L." 
netrūksta autorinių (originalių ar 
persispausdintų) straipsnių, bei kad 
leidinio puslapiuose "džentelmeniškai" 
diskutuojamos skirtingos nuomonės. 
Gerai, kad atsiranda vietos ir 
patarimams antros jaunystės 
moterims...

Tikiu, kad dabar numatyta "E.L." 
kryptis ras pritarimą prenumeratorių 
tarpe. Tai būtų niekas kita, kaip 

ilgamečio "E.L." redaktoriaus 
Kazimiero Barėno darbo tąsa, 
pasikeitus politiniam ir finansiniam 
laikotarpiui.

Mano nuomone "Europos 
Lietuvio" ateitis mažiau priklausys nuo 
susiklosčiusių sunkumų, liečiančių 
Lietuvių Namų bendrovės nekilnojamą 
turtą, bet nuo naujų ateivių iš 
Lietuvos skaičiaus. Ar jiems bus 
reikalingas leidinys, kad ir "E.L." 
pavadinimu.

Kad Lietuvoje politinė ir 
ekonominė padėtis taip greit nesistabi- 
lizuos ir žmonėms reikės ieškoti 
"laimės" užsieniuose, matosi iš Šovos 
pokalbio su Landsbergiu "E.L." 2 nr. 
Landsbergis į LR Prezidentus eis 
tiktai tada, kada jam bus "siūloma". Iš 
jo atsakimų jaučiasi ryžto trukumas. 
Neužtenka suvienyti tik dešiniąsias 
jėgas Lietuvoje, bet reikia susitarti ir 
su liberalais bei socialdemokratais. 
Tokia Landsbergio laikysena gali 
sudaryti galimybę, kad antrai 
kadencijai bus išrinktas Brazauskas. 
"E.L." 7 nr. apie šį buvusį Kompartijos 
sekretorių vaizdžiai išdėstė 
ambasadorius Rajeckas.
Kaip bebus, bet iš savo pusės linkiu, 

kad "E.L." sekančiais metais galėtų 
iškilmingai paminėti savo 
penkiasdešimtmetį.

Romas Šileris

ANTANAS NESAVAS 
1948 - 1995

Brangus tavo 
atminimas amžinai 

. pasiliks mano 
širdyje Dalia 

***
Šv. Mišios atlaikytos 
Vilniaus Katedroje 

1996 m. balandžio 28

"BRITANIJOS LIETUVIAI 
1974-1994"

K. Barėno knygoje "Britanijos 
lietuviai 1974-1994" yra skyrius, 
kuriame surašyti aukštąjį mokslą 
baigusieji jaunuoliai. Tos žinios buvo 
paimta iš kun. Stp. Matulio redaguoto 
"Šaltinio" ir kitos spaudos.

Aišku, kad yra ir daugiau baigusių 
ar bebaigančių aukštąjį mokslą, tik 
žinios apie juos nepateko į spaudą.

Tokius prašytume duoti apie save 
tokias žinias: vardas, pavardė, kur 
baigė, ką baigė ir kada /metai/. Taip 
pat reikėtų pažymėti, jeigu reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. Prašome 
nedelsiant tokias žinias siųsti 
K.Barėno adresu: 31 Drayton Road, 
London W13 OLD.

Taip pat prašvtume ir kitus, 
žinančius apie tokius jaunuolius, rašyti 
aukščiau duotu adresu.

PAMALDOS:

LIETUVIŲ 
ŠV.KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono centro 

dalyje
Įėjimas iš Hackney Road 

Tel: 0171 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 

9 ir 11 vai 
Artimiausia požeminė 

stotis:
Bethnal Green centrinė 

linija
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PABALTIEČIŲ PAMALDOS
Baisiojo Birželio įvykių 

prisiminimui pamaldos įvyks 
St.Martin-in-the-Ficlds, Trafalgar 
Square, Londone, 1996 m. 15 d.,11 
vai.
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