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Paleckio prorusiška po
litika IL.A.136.1

"Peticijų dėl mano paskyrimo 
ambasadoriumi Londone autoriai ant 
savo kabliukų nepagavo jokios 
žuvies",-pareiškė vakar spaudos 
konferencijoje Prezidento patarėjas 
užsienio politikos reikalams J.V. 
Paleckis.

Prezidento patarėjas apsidžiau
gė, kad svarstant jo kandidatūrą 
Seimo Užsienio reikalų komitete, 
opozicijai peticijose išdėstyti jo 
biografijos faktai pasirodė ne tokie 
jau svarbūs. Tačiau vienoje iš 
peticijų pabrėžiama, kad Lietuvos 
ambasadoriai užsienio valstybėse 
skiriami "ydinga tvarka". Prezidento 
patarėjas atkreipė dėmesį j Konstitu
ciją. Juk ambasadorių. skyrimas - 
konstitucinė procedūra. Aukščiau
siosios Tarybos laikais tuometinis 
Užsienio reikalų komitetas turėjo 
veto teisę skiriant ambasadorių. Šią 

, teisę eliminavo patys Konstitucijos 
rengėjai. Gerai žinoma, kad Prezi
dentas nebuvo Konstitucijos rengimo 
narys. Keista, kad tie patys žmonės, 
kurie rengė Konstitucijos projektą, 
šiandien skundžiasi, kad ambasado
rių skyrimo tvarka nedemokratiška,- 
kalbėjo J.V.Paleckis.

Paleckis neigė esąs prorusiškos 
orientacijos politikas ir veikiąs Prezi
dento nuomone bei Lietuvos už
sienio politiką. Jo vertinimu, Lietuvos 
užsienio politika pastaraisiais metais 
kur kas brandesnė, solidesnė, dar 
labiau vakarietiška negu buvo. Ir tai 
esąs ne vien prezidento nuopelnas, 
nes sustiprėjo Užsienių reikalų 
ministerija. Pagirtina, kad Seimo 
nariai taip pat susitarė dėl užsienio 
politikos prioriteto - integravimosi Į 
ES ir NATO. Pokalbiuose su Lietuvos 
prezidentu pagrindinėse Vakarų 
sostinėse įtakingi politikai nuolat 
pabrėžia, kad pagrindinis Lietuvos 
užsienio politikos laimėjimas, šalia 
integracijos į Vakarų struktūras, yra 
geri santykiai su Rusija ir jos 
kaimynais. "Ir tai aš norėčiau itin 
pabrėžti",-sakė diplomatas Paleckis.

"Tik amžinai teisieji gali nustatyti 
prorusiškumo laipsnį. Jie galvoja, 
kad būna tik dvi nuomonės: mano ir 

neteisinga. Tai iš tiesų labai diploma
tiška. Kai kas Lietuvoje moko Vakarų 
politikus, kaip vykdyti užsienio 
politiką apskritai ir ypač su Rusija, 
kaip ją padaryti agresyvesnę. Tai 
žmonės, kuriems nuolat vaidenasi 
Miunchenas ir Jalta, o šalto karo 
epocha jiems atrodo daug mielesnė. 
Tokiais pamokslais jie gali įžeisti 
Vakarų valstybių vadovus ir pakenkti 
Lietuvos interesams, -tęsė prelegen
tas. -Tai ne provakarietiškumas ir ne 
prorusiškumas. Lietuvos politika 
aiškiai orientuota į Briuselį. Tačiau 
yra susidūrusios dvi koncepcijos - 
radikali, linkstanti j ekstrimizmą, ir 
nuosaiki, linkstanti į naujo pasaulio 
suvokimą, orientuotą į Rusiją. 
Neabejoju, kad ši europietiška, 
tačiau orientuota į Rusiją politika turi 
ateitį.

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
- pirmininko pavaduotojas A.Gricius, 

papildydamas J.V.Paleckio san prota
vimus, sakė, jog paskutiniame šio 
komiteto posėdyje buvo daug 
kalbėta apie URK ir Prezidento 
komandos santykius. Tačiau bendra 
užsienio politika, kad ir kaip ją 
kritikuotų opozicija, yra kryptinga. 
Dažnai keliamos bereikalingos 
diskusijos dėl smulkmenų, tačiau 
nieko reikšmingo nepasakoma. 
Advokataudamas prezidentūrai, 
A.Gricius pareiškė, kad Seimas 
"negali aktyviai dalyvauti užsienio 
politikoje". Seimas esąs institucija, 
kurioje reikalingi debatai ir 
diskusijos. Užsienio politikoje 
"daugelis klausimų sprendžiama 
konfidencialiai". Iš pradžių būna 
"tylioji diplomatija". Tai, pasak 
A.Griciaus, visuotinai pripažinta 
užsienio politikos taktika.

Gintaras Mikšiūnas

Konservatoriai priešinasi 
energetikos užgrobimui

LA.Nr.130.
Tėvynės sąjunga netik priešinsis 

LDDP vykdomam energetikos 
objektų užgrobimui, bet ir griežtai 
baus savavaliautojus savivaldybėse.

TS įvykusiame posėdyje buvo 
svarstyta LDDP bandymai užgrobti 
brangiausius strateginius energeti

kos objektus, gyvybiškai svarbius 
visam šalies ūkiui. Toks grobimas 
neduotų pinigų nei energetikos 
įmonėms, nei valstybės biudžetui, o 
tik įgalintų perduoti šį gyvybiškai 
svarbų Lietuvos žmonių turtą 
mafijozinėms struktūroms, kurios 
faktiškai jau perima naftos įmones. 
Jeigu pavyktų įgyvendinti šį 
pavojingą sumanymą, naftos ir dujų 
tiekimas bei jų kainos priklausytų 
nuo atskirų asmenų įgeidžių.

LDDP vyriausybė ruošia Lietuvai 
šaltą žiemą, dirbtinai žlugdydama 
energetikos įmones, neleisdama 
joms pirkti naftą ir dujas.

TS valdyba aptarė savo veiks
mus, kurių bus imtasi šiam nusi
kalstamam sumanymui sustabdyti.

Taip pat buvo svarstomi Vilniaus 
gyventojų, verslo įmonių skundai dėl 
piktnaudžiavimų išduodant leidimus, 
licenzijas Vilniaus savivaldybėje bei 
kai kurių jos valdininkų 
savivaliavimas. įvertinti pažeidimai 
naudojant savivaldybės turtą. Aptarti 
nusiskundimai, kai savivaldybės val
dininkai prievartauja verslo įmones, 
o nepatenkintus pasityčiodami 
siunčia skųstis pas V.Landsbergį. TS 
valdyba griežtai pareikalavo, kad 
Vilniaus meras A.Vidūnas užtikrintų 
tinkamą administracijos darbą. TS 
priežiūros komitetui pavesta ištirti kai 
kurių Vilniaus savivaldybės parei
gūnų - TS narių - veiklą ir pateikti 
savo išvadas.

Brazauskas tarsis dėl 
eilės prie vizų

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
išvykęs į Vokietiją susitiko su 
Vokietijos kancleriu Helmutu Kohliu 
ir aptarė įvairias politines ir 
ekonomines problemas - tiek 
Europos saugumo architektūrą, tiek 
ir sunkumus dėl vizų gavimo 
įvažiuoti į Vokietiją..

Brazauskas Bonoje susitiko su 
Prezidentu Romanu Herzogu. Taip 
pat lankėsi Lietuvos ambasadoje, kur 
surengė spaudos konferenciją. 
Turėjo dar laiko apžiūrėti Bonos 
miestą. Vakare tarėsi su Vokietijos 
užsienių reikalų ministru Klausu 
Kinkeliu.
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Kritikomanija
Sunku sugalvoti tinkamesnį žodį 

apibudinti pastaruoju laiku atsira
dusį naują laisvalaikio užsiėmimą.

Skaitantieji "E.L" turėjo paste
bėti keliuose paskutiniuose nume
riuose labai pagyvėjusią, aštrią kri
tiką, surištą su turėtomis finansi
nėmis problemomis ar tai su at
gimstančiu susidomėjimu mūsų jau
nimu.

Redakcijoje tenka gauti daug 
laiškų su įvairiais pasisakymais, kar
tais net nespausdinamais. Bet 
pastebėtina, kad kritikos tonas 
keičiasi, jis vis darosi aštresnė, 
užgaulesnė. Nežinau kas prie to 
privedė, bet norėčiau kaltinti amžių - 
žmogus kuo senesnis, tuo nekant
resnis. Mes jau visi siekiame kopėčių 
viršūnes, gal todėl ir sunkiau 
sugyventi ar sunkiau įvertinti kitų 
keliamas mintis ar su jomis su
sijusias pastabas. Kritika yra labai 
pagirtinas dalykas. Be jos nėra 
visuomeninio gyvenimo. Ir jos 
dingimas parodo stoką domėjimusi 
bendruomenės gyvenimu. Bet kritika 
neturi būti vien negatyvi. Joje kartu 
turi būti ir posityvių elementų. 
Negalime viens kitam draskyti akis ir 
nieko nepasiūlyti geresnio.

Man, kaip dabartiniam "E.L" re
daktoriui, yra labai sunku nuspręsti 
ką spausdinti, ką ne. Aš esu tos 
nuomonės, kad visi turi lygią teisę 
pasisakyti savo mintis, kokios jos 
bebūtų. Tačiau turime neužmiršti, 
kad kritikuojant negalima iškraipyti 
faktų. Berašant yra labai lengva 
tikrovę pagražinti ar pajuodinti tik 
išleidus ar pridėjus kelis žodžius, ' 
Todėl prašau . korespondentus 
laikytis tų pagrindinių rašymo dėsnių. 
Bandykite sušvelninti toną, 
nemėtykite per lengvai asmeniškų 
užmetimų, laikykitės tie
sos, toldos kokią jūs 
žinote. Jeigu suklysime 
atsiras kas pataiso.

Atsiminkite, kad "E.L" 
nukeliauja į užsienį ir j 
Lietuvą. Jiems tikrai 
neįdomu skaityti apie 
nepabaigiamus mūsų gin
čus. Jau gavau pirmą 
laišką iš Vokietijos, kuria
me klausiama, kada gi 
mūsų laikraštėlis pasida
rys vėl Įdomesnis skaityti.

Lauksiu pritarimo.
Redaktorius

Klaidingi apskaičia
vimai

Pereitą savaitę buvo išsiuntinėtas 
DBLS direktorių valdybos aplinkraštis 
visiems skyriams, Garbės nariams ir 
organizacijoms.

Jame nušviečiama DBLS ir LNB 
veikla bei ateities planai. J.Juozap- 
avičiaus-MilIar, DBLS iždininko ir 
LNB Finansų direktoriaus pranešime, 
sako (cituoju):
- "Europos Lietuvis" neišsiverčia iš 

prenumeratorių ir tenka jį paremti, 
tiesa, kad ir mažiau negu 
anksčiau, bet tokios finansinės 
padėties negalime ignoruoti. 
Numatyta parama 1996 metams 
sieks apie £10.000. Reikia 
atsiminti, kad laikraštis yra pusiau 
sumažintas ir išeina tik kas antrą 
savaitę. Tai sudaro ketvirtadalį 
buvusio laukraščio ir apie 
ketvirtadalį buvusių išlaidų".

Tiesa, laikraščio metinis 
išleidimas gali ir kainuoti netoli tos 
sumos, ypač pakilus spausdinimo ir 
pašto išlaidoms. Tačiau, ką mūsų 
iždininkas ir finansų direktorius už
miršo, tai iš tos išleidžiamos sumos 
atimti pajamas. Klaidos pasitaiko pa
daryti visiems, bet tokia klaida, pie
šianti visai kitokį "E.L" paveiksią 
negalima ignoruoti.

* Trumpai duosiu "E.L" pajamas 
kokios yra iki šiol ir tikiuosi dar 
pakils, nes 66 prenumeratoriai dar 
yra nesūsimokėję:

Anglijoje iš prenumeratų ir aukų 
jau yra gauta £5.534

Iš kitų kraštų £ 542
........ £6.076

Išdarnesusimokėjusių prenume
ratorių, reguliarių skelbimų, kaip 
Lithuanian Airlines, Baltic Stores, kitų 
skelbimų ir užuojautų gali susirinkti 
trūkstama suma ir net yra galimybė, 

JŪSŲ RŪPESTIS ARTIMŲJŲ KAPAIS 
LIETUVOJE TAPS MUSŲ RŪPESČIU

♦ TVARKOME IR PRIŽIŪRIME JŪSŲ ARTIMŲJŲ KAPUS
♦ RESTAURUOJAME KAPUS IR ANTKAPIUS
♦ PROJEKTUOJAME IR STATOME JUOS
♦ IŠRŪPINAME LAIDOJIMO VIETĄ
♦ JEIGU NEŽINOTE KUR JŪSŲ ARTIMO KAPAS, 

MES SURASIME

RAŠYKITE MUMS:
RAMŪNO MARTIŠIAUS FIRMA

INKARO 5-43 
3021 KAUNAS 
LIETUVA

jog "E.L", skaičiuojant nuo metų 
pradžios, o ne nuo Bendrovės 
finansinių metų pradžios, į kurią įeis 
dalis ir Vilniuje leisto "E.L." nuostolio, 
gali padaryti pelno.

Tai kur gi ta "...finansinė 
padėtis, kurios negalime 
ignoruoti". Henrikas Gasperas 

dabartinis redaktorius

Pasaulio Lietuvių Bend- 
ruomenė. Bendraraštis nr.23 
(ištraukos.)

VIII seimo pirmininkai pranešė, 
kad korespondentiniu posėdžiu dau
giau kaip dviejų trečdalių balsų daugu
ma VIII seimas nutarė pratęsti PLB 
valdybos kadenciją ir IX PLB seimo 
šaukimą atidėti vieneriems metams.

PLB ketina IX seimą šaukti Lie
tuvoje, Vilniuje 1997 m. birželio pabai
goje ar liepos pradžioje. Tai priklausys 
nuo patalpų bei kitų patarnavimų klau
simo išsprendimo su Lietuvos valdžia, 
jos opozicija bei Vilniaus miesto savi- 
valdybe.Tame pačiame koresponden- 
ciniame posėdyje buvo išrinktas nau
jas PLB valdybos narys j anksčiau 
pasitraukusiojo Vytauto Kamanto vietą. 
Juo tapo PLB atstovas Lietuvoje 
Juozas Gaila. Jis savo dabartines 
pareigas tęs ir toliau. .

VIII PLB seimas įpareigojo PLB 
valdybą sudaryti komisiją, kuri per
žiūrėtų PLB Konstituciją ir priderintų ją 
prie dabartinio laiko. Dabar šiai 
komisijai vadovauja dr. Vytautas 
Bielevičius. Komisijos adresas:

Dr.Vytautas Bielevičius 
2968 Compton Road 
Cincinnati, Ohio 45251 —— . _ _ __ — ... - — - - ... - . - -- .

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Apdovanojimai
Lietuvos Šaulių Sąjungos vadovybė 
1996 metų birželio mėn. 18 dieną 

remdamasi Šau
lių Ženklo Orde- 
no statutu už 
nuopelnus gi
nant Lietuvos 
garbę ir nepri
klausomybę Ap
saugos Rink
tinės karius 
apdovanoja šio 
o rd e no 3-jo 
laipsnio ordenu. 
Didž. Britanijoje: 
Juozas Bende
rius ir Albinas 
Pranckūnas.
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Musų šalies šeimų pajamos ir išlaidos.
Ką rodo Statistikos Departamento rengiamų tyrimų duomenys?

Nuo šių metų pradžios 
Statistikos departamentas atlieka 
namų ūkių biudžeto tyrimus. 
Neseniai apibendrinti pirmojo 
ketvirčio tyrimų rezultatai. Tyrimuose 
dalyvavo 2133 šeimos, atsto
vaujančios įvairiausiems gyventojų 
sluoksniams. Todėl statistikos spe
cialistai teigia, kad šie rezultatai 
atspindi visų šalies šeimų būklę.

1996 m. I ketvirtį bendrosios 
pajamos, skaičiuojant vienam ūkio 
nariui, buvo 446 Lt per mėnesį. 
Didžiąją šių pajamų dalį (67 proc.) 
sudarė disponuojamos pajamos. J 
jas įjungiamos visos piniginės ir 
natūrinės pajamos, gautos už darbą, 
iš ūkininkavimo, verslo, amatų, 
laisvos profesinės veiklos, taip pat 
pensijos, pašalpos, stipendijos, 
pajamos iš turto, renta.

Miestiečių bendrosios pajamos 
buvo beveik 517 Lt per mėnesį 
(didžiuosiuose miestuose - 549 Lt, 
kituose - 499 Lt), kaime gyvenančių 
žmonių - 403 Lt, Miestiečių 
bendrosios pajamos buvo 28 proc. 
didenės negu kaimo 
gyventojų. Kaimo 
gyventojai žymiai 
daugiau pajamų 
gauna iš 
nesamdomo darbo, 
t.y. iš žemės ūkio 
gamybos, verslo, 
amatų.

Didžiausias 
disponuojamas 
pajamas turi vienišų 
asmenų (364 Lt) ir 
porų, neturinčių 
vaikų (321 Lt) namų 
ūkiai. Sunkiausiai 
gyvena šeimos, 
kuriose yra tik 
vienas iš sutuoktinių 
su vaikais iki 18 
metų. Jose vienam 
asmeniui tenka tik 
274 Lt pajamų.

Vartojimo 
išlaidos, skaičiuojant 
vienam ūkio nariui, 
1996 m. I ketvirtį 
buvo 322 Lt 
(didžiuosiuose 
miestuose - 384, 
kituose miestuose - 
340, kaime - 301 Lt). 
Vartojimo išlaidas

sudaro piniginės ir natūrinės (pačių 
pasigaminti produktai, sodininkų - 
vaisiai, daržovės) išlaidos. 
Didžiuosiuose miestuose natūrinės 
išlaidos sudarė 15 proc., kaime - 41 
proc. visų išlaidų.

Didžiausią vartojimo išlaidų dalį 
sudaro išlaidos maistui: miestuose - 
54 proc., kaimuose - 67 proc. 

Kiekvienas miesto gyventojas šių 
metų pirmą ketvirtį, įskaitant ir 
natūrines išlaidas, kasdien maistui 
išleisdavo po 6,3 Lt, kaimietis - po 
6,7 Lt.

Antroji pagal dydį išlaidų grupė - 
tai išlaidos būstui, kurui, elektros 
enegijai. Miestiečiai joms turi skirti 
apie 20 proc., kaimo gyventojai - 
apie 17 proc. visų išlaidų. 
Kiekvienas miesto gyventojas už 
būstą kas mėnesį pakloja vidutiniškai 
po 56,7 Lt, kaimietis - po 30,8 Lt.

Mažiausia šeimų išlaidų dalis 
skiriama švietimui, laisvalaikiui, 
kultūrai.

Lietuvos Aidas Nr.129

- Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rūšių 

visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurie be gydytojo recepto 

negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, 
jei vaistų pavadinimas yra žinomas.

Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu.

Elektroninė "Optima" rašomoji mašinėlė su lietuvišku 
šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja £150.00, doleriais 
230.00. Rašomoji juostelė, cartridge £4.00, doleriais - 6.00.

Klaidų atitaisymo juostelė (5) £7.00, doleriais - 10.00. 
PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES DOVANAS 

LIETUVOJE
Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo į 

pageidaujamą valiutą £15.00 išlaidos. 
Anglų - lietuvių, lietuvių - anglų žodynai.

Modem Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis 
/21 pamoka/. Posakiai, idiomai, gramatika. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir dvi audiokasetės su persiuntimu 
kainuoja £ 29.00.

Turistiniai paskalbėjimai lietuviški - angliški £ 4.50. 
Baltic Management Company. 

(Z. Juras & A. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB, 

England, tel.0181 460 2592, Fax 0181 290 0285.

Dar dėl juros sienos su 
Latvija

Lietuvos ir Latvijos derybininkai 
toliau mėgina nustatyti valstybių 
ekonomines zonas bei kontinentinio 
šelfo Baltijos jūros ribas.

Rygoje prasidėjusiose derybose 
abiejų šalių delegacijos svarsto 
Latvijos derybininkų pateiktą jūros 
ribų projektą.

Gegužės viduryje Vilniuje įvyku
siame susitikime kaimyninės valsty
bės derybininkai pasiūlė teritorinių 
vandenų - dvylikos jūrmylių zoną 
nuo kranto apimančio ploto - ribas 
nustatyti pagal 1982 metų Jungtinių 
Tautų jūrų konvenciją. "Susipažinus 
su šiuo projektu paaiškėjo, kad jis 
yra pakankamai rimtas ir gali būti 
nagrinėjamas",- pateigė Lietuvos 
URM pareigūnai.

Gegužės mėn. vykusiame 
susitikime liko neišspręstas iki šiol 
nė vienai valstybių nepriskirto naftos 
telkinio, vertinamo maždaug 1 mlrd. 
USD, klausimas. Latviai reikalauja 
telkinio sau, tačiau jų sąlygų 
priėmimas reikštų, kad atsisakoma 
geopolitiškai svarbaus tiesioginio są

lyčio su Švedijos 
ekonomine zo
na, tuo susilpni
nant Lietuvos 
pozicija derybo
se su Rusija dėl 
sienos ir ekono
minės zonos. 
Latvija yra 
pasirašiusi su
tartį su JAV 
kompanija amo- 
co ir Švedijos 
firma opab. 
Pagal šį do
kumentą Latvija 
ketina eks- 
plotuoti šį naftos 
telkinį. Nepaisy
dama ankstesnių 
pažadų ir pernai 
pasirašiusisutar- 
tį, Latvijos vy
riausybė sukėlė 
konfliktą, Lietu
vos vadovus 
paskatinusį laiki
nai nutraukti 
maždaug dvejus 
metus trukusias 
derybas dėl 
jūros sienos.

"L A "128.
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Akcinės bendrovės "Šilkas" 
folklorinis ansamblis

Grįždamas iš tarptautinio muzikos, dainų ir šokių festivalio 
Valijoje, LLangollen miestelyje, į Sodybą užsuko mūsų aplankyti 

ir sigmomis susipažinti Kauno folklorinis ansamblis "Šilkas".
Šis ansamblis jau gyvuoja nuo1988 metų, įsikūręs dar priespaudos 

metu.Tačiau, atgavus nepriklausomybę jam kelias atsidarė ir j tolimesnius 
pasaulio kraštus. Iš programos matyti, kad Vakarų pasaulio šalyse kaip tik ir 
pradėjo koncertuoti po nepriklausomybės atgavimo. Pirmiausiai Vokietijoje - 
Leipcige, Berlyne, o jau po keturių metų net tarptautiniame festivalyje Vismare. 
Sekančiais metais apsilankė Lenkijoje ir Italijoje. 1994 dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių dainų šventėje Vilniuje ir tais pačiais metais koncertavo Paryžiuje.

Mums jau ne pirmas kartas matyti apsilankančius ansamblius, bet šis 
buvo skirtingas nuo anksčiau matytųjų. Papratę įsivaizduoti ansamblį jaunų 
energingų šokėjų ar muzikantų, labai nustebome pamatę net baltaplaukių jų 
tarpe. Pasirodo vienas šokėjas jau daugiau nei 80 metų. Bet visi malonūs, 
mieli - tikrai pasijautė! savo žmonių būryje. Reikia tikėtis, kad ir jie pas mus 
pasijuto kaip namuose ir iš mūsų išsivežė gerus įspūdžius.

Atvyko j Sodybą pavakariais, išvargę po ilgos, visos dienos kelionės, Vos 
nusipurtę dulkes, jau pradėjo vėl ruoštis mums koncertui - vėl linksmi, pilni 
energijos. Vakaras pasitaikė šiltas, tad koncertavo prieš Sodybą, ant pievelės. 
Su įdomumu laukėme pasirodant tų baltagalvių. Norėjome pamatyti, ką gi jie 
parodys. O parodyti tikrai parodė. Ir pašoko ir padainavo - tikrai atvežė 
žiupsnelį kaimo nuotaikos. Folkloras juk ir yra visos tautos, visų kilmių, visokio 
amžiaus žmonių pasilinksminimas. Subatvakariais kaime ne vien tik jaunimas 
šoko ir dainavo ar net ir skripka pagrodavo. Tai tautos būdo atspindys. 
Ypatingą įspūdį paliko pjūklo muzikantas. Galvotum, kad tai kažkoks 
rafinuotas instrumentas. Pasak muzikanto, tai paprastas pjūklas su 
nugaląstais dantimis - bet kokius stebuklingus garsus iš jo galima išgauti...

Po koncerto šoko visi klausytojai, kurie norėjo ar ne, net ir tinginiai buvo 
priversti paprakaituoti ir pasilinksminti. Tikra gegužinė! Šokome "Žvirblį", "Graži 
mūsų šeimynėlė", "Pasėjau dobilėlį" ir kitus. Baigus šokius, gegužinė tęsėsi 
viduj su daina ir muzika, ir bematant reikėjo užbaigti tokią smagią dieną.

Rytą ansambliečiai išskubėjo į lietuvių šv.Kazimiero bažnyčią Londone, 
kur pasižadėjo savo giesmėmis pradžiuginti londoniškius. Ekskursijos 
organizatorė Laima Užkurnienė, Ansambliui vadovauja: Gražina 
Kepežinskienė, Margarita Tomkevičiūtė ir Aurelija Spečiūnienė. Klubo vedėja 
ir menedžerė Liukrecija Navickienė.

H.Gasperas

Dvi firmos nesutaria dėl 
teisės surengti konkursą 

"Misis Lietuva - 96“ 
/š "Lietuvos Aido" - Nr. 127 
Vilniuje "Karolinos" viešbutyje, 

bus renkama "Misis Lietuva - 96". 
Konkursą organizuoja "Lietuvos 
grožio formulė" (prezidentė Jūratė 
Vilimienė).

Konkurse dalyvaus 13 moterų, 
gyvenančių Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, atrinktų iš 80 užsire
gistravusių. Pretendenčių amžius 21 
- 32 metų. Dalyvių profesijos labai 
skirtingos: yra pardavėjų ir cho
reografių, kavinių vedėjų ir moterų, 
auginančių vaikus. Pretendentes jau 
du mėnesius rengė choreografė 
Aušra Kinkienė, ką tik pradėjo su 
jomis dirbti konkurso režisierius 
Janis Savickas, anksčiau režisavęs 
konkursus "Miss Erotika", "Egzotika", 
"Ramadana".

"Misis Lietuva - 96" nugalėtoja 
gaus teisę varžytis tarptautiniame 
konkurse "Misis Europa" ar "Misis 
Pasaulis".

"Misis Lietuva - 96" konkursą 
rengia ir "Academia Femina". J. 
Vilimienė sakėsi vienintelė turinti 
visas teises organizuoti gražuolių 
konkursus. Todėl jei "Academia 
Femina" nepakeis savo sprendimo 
surengti konkursą tuo pačiu 
pavadinimu, J. Vilimienė pažadėjo 
kreiptis j teismą.

Konkurso finalininkės už 
dalyvavimą turėjo sumokėti po 100 
Lt ("Academia Femina" iš įvairių 
konkursų dalyvių ima po 3000Lt).

Po pamaldų parapijos kasininkas 
kreipiasi į žmones:

- Ponai, aš turiu jums dvi blogas 
ir vieną gerą žinią. Pirma: bažnyčios 
stogas prakiuro. Antra: pinigų mes 
turim. Trečia: pinigai jūsų kišenėse******
Lėktuvui dar nepakilus, senesnio 
amžiaus moteris, pamačiusi ateinanti 
pilotą, užkalbino:

- Kapitone, aš savo gyvenime 
niekad neskridau ir dabar mane 
baimė ima...

- Nusiramink, miela ponia, aš 
dar niekad ten viršuje nė vieno 
nepalikau, sugrįši į žemę.******
Poniutė skundžiasi: - Kai prieš keletą 
mėnesių įstojau į sveikatos klubą, 
dabar sveriu 600 svarų mažiau..
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Biologinis organizmo laikrodis
Trečią valandą dienos skausmą 

sumažinti vaistai veikia tris kartus 
stipriau. Tai pats tinkamiausias lai
kas vizitui pas stomatologą. Penktą 
valandą ryto seksas teikia mums 
didžiausią malonumą, o dešimta 
valanda - geriausias laikas laikyti 
egzaminus.

Žmogaus bioritmus tiria šiuo
laikinė medicina, vadinama chronolo
gine biologija. Ji supažindina mus 
su tikslaus mechanizmo - mūsų or
ganizmo - darbo tvarka. Mūsų orga
nizmas funkcionuoja savo ritmu, jo 
neįmanoma apgauti naktį įžiebus 
daugybę šviesų ar išgėrus daug ka
vos. Mūsų organizmo gyvybinės 
funkcijos - virškinimas, kvėpavimas, 
kraujotaka, kūno temperatūra - nepri
klauso nuo mūsų valios.

Biologinis organizmo laikrodis 
rodo, kada labiausiai esame linkę j 
ligas ir skausmą, kuriuo paros metu 
vaistų poveikis didžiausias. Mėgin
dami pakeisti šį laikrodį, galime tik 
išderinti jo mechanizmą, o tai anks
čiau ar vėliau sukelia įvairias ligas. 
Kada kokie vaistai veikia 
efektyviausiai?
6val. - priešvėžiniai vaistai. Tuo 

■ metu vėžio ląstelės sparčiausiai auga 
ir yra jautriausios vaistams.
6-8val. - širdį veikiantys vaistai. Tuo 
metu jie plečia arterijas veiksmin
giausiai.
8val. - vaistai nuo astmos.
15val. - nuskausminamieji vaistai. 
Tuo metu jie veikia taip efektyviai, 
jog galima sumažinti jų dozę.
18val. - priešvėžiniai vaistai. 
20val. - vaistai nuo astmos.
19-23vai.- nereikia vartoti kraujo
spūdį mažinančių vaistų, nes jis 
krenta savaime.
Kada kokie fiziologiniai procesai 
vyksta mūsų organizme 
aktyviausiai?
Vidurnaktį stipriausiai jaučiame 
skausmą, nes organizme išsiskiria 
mažiausiai skausmą malšinančių 
medžiagų.
1 vai. - jei akmenų yra tulžies pūslėje, 
ją labiausiai skauda, nes tuo metu 
intensyviausiai dirba kepenys, išsi
skiria daugiau tulžies.
2val. - prasideda sunkiausi astmos 
priepuoliai, nes mažiau išsiskiria ad
renalino, kuris didina kraujospūdį ir 
stiprina širdies darbą.
3val. - krizės valanda. Pakyla 
kraujospūdis, ima sparčiau plakti 
širdis, •‘bunda” vidaus organai.

5val. - organizmas maksimaliai pasi
ruošęs intymiam suartėjimui, kraujyje 
padaugėja lytinių hormonų kiekis.
5- 8vaį. - išsiskiria virškinimo ir žar
nyno sultys, todėl atsiranda alkio 
jausmas.
Bval. - susilpnėja organizmo atsparu
mas infekcijoms.
6- 1 Ovai. - didžiausia infarkto tikimy
bė, nes tuo metu kraujas yra 
tirščiausias, jame susidaro trombų.
10val. - lengviausia susikaupti, 
geriausia atmintis.
13-15val. - skrandis reikalauja pietų. 
Papietavus reikia pasnausti.
15val. - vėl ima didėti organizmo 
aktyvumas. Plečiasi kraujagyslės, 
kyla kūno temperatūra, labiau 
prakaituojame.
16-19val. - sustiprėja organizmo 
imunitetas, suaktyvėja inkstų veikla. 
Tuo metu sparčiausiai auga plaukai 
ir nagai.
19-23val. - padidėja apopleksijos 
tikimybė, ypač vyresnio amžiaus 
žmonėms. Lėtėja pulsas, krinta 
kraujospūdis. Skrandis išskiria ma
žiau sulčių. Organizmas ruošiasi 
nakties poilsiui.

Parengta pagal užsienio spaudą 
/š V/* 96/2

Valgykim žuvį!
Maistingumu žuvys prilygsta gy

vulių mėsai, be to, jų patiekalai yra 
lengvai virškinami ir gerai pasi
savinami. Žuvų baltymuose yra apie 
20 aminorūgščių, iš kurių 8 žmogaus 
organizmas negali paimti, todėl turi 
gauti su maistu. Jei kurios nors iš jų 
trūksta, sutrinka sveikata. Žuvyse 
taip pat yra daug vitaminų (A.D.B 
grupės ir kt), mineralinių medžiagų 
(ypač fosforo, kalio, magnio ir jodo), 
riebalų.

Žuvų riebalai skysti, nes juose 
yra daug nesočiųjų riebiųjų rūgščių, 
kurios labai svarbios medžiagų apy
kaitai. Jei maiste jų trūksta, sutrinka 
cholesterino apykaita, susergama 
arterioskleroze. Daugiausia parduo
dama jūrinių žuvų, mažiau - gėla
vandenių. Jūrinėse žuvyse yra dau
giau mineralinių medžiagų negu 
gėlavandenėse, todėl joms būdingas 
jūros (jodo) kvapas, jos būna rūgš
tokos. Jei nusipirkote sušaldytų 
žuvų, prieš vartojimą atitirpinkite 
šaltame vandenyje ir tuoj pat ką nors 
gaminkite. Filė turi atitirpti savaime. 
Saldytas žuvis šaldytuve laikykite ne 

ilgiau kaip 2-3 dienas.
Jei turite sūdytų žuvų, jas mirky

kite 12o C temperatūros vandenyje. 
Juo daugiau druskos, juo ilgiau 
reikia mirkyti. Pamirkus 3-4 valan
das, padarykite 2 valandų pertrau
ką, kad žuvyse persiskirstytų druska. 
Žuvis galite mirkyti ir šaltoje stiprioje 
arbatoje arba vandeniu praskiestame 
piene. Taip išliks daugiau vertingų 
medžiagų. Parsineštą iš parduotuvės 
žuvį pirmiausia išvalykite, nuplaukite, 
paskui nusausinkite ir apšlakstykite 
rūgštimi, kad nedingtų švelnus žu
vies skonis. Dažniausiai užtenka 
keleto lašų citrinos ar apelsino 
sulčių. Sūdykite tik prieš pradė
damos kepti, virti ar kt., nes druska 
"ištraukia” iš žuvies skystį. Jei žuvį 
pabarstysite ar patrinsite melisa, 
krapais ar svogūnų laiškais, ji ypač 
puikiai kvepės. ******
Žuvis, šutinta su daržovėmis 
(Paruošiama maždaug per valandą. 
Produktai 4 porcijoms).

Apie 1,5 kg žuvies, 4 valgomieji 
šaukštai citrinos sulčių, 500 g mor
kų, kaliaropė (450 g), 400 g salierų, 
truputis porų, 50 g sviesto ar marga
rino, truputis petražolių, druskos, pipi
rų, 200 g sauso baltojo vyno ir žuvies 
nuoviro.

Žuvį išvalyti, nusausinti ir 
apšlakstyti citrinos sultimis. Daržoves 
nulupti ir supjaustyti gabalėliais, 
porus - griežinėliais. Morkas, 
kaliaropę ir salierus apie 10 minučių 
troškinti karštuose riebaluose. Tada 
sudėti porus, dar patroškinti ir 
sumaišyti su smulkiai supjaustytais 
petražolių lapeliais. Galima paska
ninti įvairiais prieskoniais. Troškintas 
daržoves padalyti pusiau. Viena da
limi prikimšti pasūdytą ir pipirais 
pabarstytą žuvį, o likusias - sukrėsti 
į kepimo indą. Tada į jį dėti žuvį, 
užpilti vynu, žuvies nuoviru ir šutinti 
apie 36 minutes karštoje orkaitėje 
(200o temperatūroje). Patiekti su 
virtomis bulvėmis.
Žuvies vyniotiniai

Žuvies filė supjaustykite norimo 
dydžio gabaliukais. Ant kiekvieno 
uždėkite gabaliuką citrinos ar 
paprikos ir susukite. Susuktus žuvies 
gabaliukus suvyniokite į riebalais pa
teptą pergamentinį popierių. Galus 
užsukite kaip saldainį. Kepkite 
orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje.

Roma STUNDIENĖiš "Laima" 2196
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Laiškai
Bravo Dalia,

Su dideliu dėmesiu ir 
džiaugsmu perskaičiau Jūsų 
•Jaunimo žvilgsnis j ateitį".

Su liūdesiu ir gėda tenka 
pergyventi mūsų lietuviškos ben
druomenės susmukimą prieš visą 
lietuvišką pasaulį.

Jūs dalinai dirbote Lietuvių 
Namų persitvarkymo vienete ir 
žinote, kad buvo trukdoma tą persi
tvarkymo projektą ruošti. Nežiūrinti 
visko, jis buvo paruoštas, 
pristatytas LNB-vės akcininkams, 
kurie savo nepaprastajame akcinin
kų suvažiavime davė savo sutikimą 
projektą vykdyti ir skolinti pinigus.

Na kodėl viskas sustojo:- LNB- 
vės direktorių valdyba turėjo 
galutinai apsvarstyti pertvarkymo 
projektą, kad būtų galima pradėti 
darbus paskolai gauti ir remontui 
pradėti. DBLS valdybos tuometinis 
pirmininkas pasisakė to projekto 
nepriimąs, o LNB-vės direktorių 
valdybos pirmininkas nebedavė 
valdybų nariams balsuoti už pro
jekto priėmimą arba atmetimą. 
Taip daug darbo įdėtas persi
tvarkymo projektas liko kaboti ore.

1994 metų vasarą dalis 
direktorių vaidybos pasisamdė 
anglų firmą "A.M. Associates Ltd.", 
kuri turėjo paruošti naują projektą. 
Dirbo apie metus laiko ir nieko 
geresnio neparuošė ....

Artėjant 1994/95 m. metiniam 
LNB-vės akcininkų suvažiavimui 
•Persitvarkymo" vieneto buvęs 
pirmininkas Vladas Gedmintas 
išspausdino "Europos Lietuvyje" 
N r. 1 4 straipsnį "Reikia 
persitvarkyti", kad akcininkai ir 
visuomenė galėtų susipažinti su 
siūlomomis persitvarkymo deta
lėmis. DBLS valdybos pirmininkas 
sekančiame "E.L." jam atsakė:- 
"p. Vlado Ged minto užmetimus ir 
kaltinimus, man skirtus jo 
straipsnyje "E.L" Nr. 14 balandžio 
mėn. 1 dienos laidoje, kategoriškai 
atmetu".
Tie patys pirmininkai po septynių 
mėnesių pasiekė savo veiklos 
bankrotą, Jie kapituliavo prieš 
Kensingtono miesto savivaldybę, 
neturėdami nei plano, nei pinigo 
jiems remontuoti. Nusižeminus 
teko prašyti miesto savivaldybę, 
kad, iškeldinus namų gyventojus, 
būtų leista namą parduoti.

Lietuvių Namų persitvarkymo 

vienete dirbo jau didesnė dalis 
jaunesnės generacijos žmonių: 
Algis Kuliukas, Gerardas 
Jakimavičius, Vladas Gedmintas, 
John McCarthy, Elena Augaitytė, 
Dalia Vainoriūtė ir senosios kartos

Stasys Kasparas, John 
Juozapavičius-Millar.

Žiūrint į visą tą "Persitvarkymo 
Projektą", kuris pramatė, kad 
"Persitvarkymo Projekto" vykdymą 
turėtų kontroliuoti jaunesnės 
generacijos žmonės, turintį viziją į 
jaunesnės lietuviškos bendruo
menės jiems priklausančią ateities 
veiklą. Mes esame "Vakar dienos" 
žmonės. Dirbome kaip mes 
mokėjome. Šiandien, jau sulaukus 
garbingesnio amžiaus, laikas 
užleisti "Ateities" žmonėms. O jų 
yra daug, bet praeityje jiems 
nebuvo leidžiama dalyvauti DBLS- 
gos valdomuose sluoksniuose, nes 
jie "kitaip" galvoja.

"Vakar dienos" žmonėms tas 
"Persitvarkymo Projektas" irgi 
nebuvo prie širdies ir nepatiko, kad 
jis buvo paruoštas jaunesniųjų 
žmonių, ir turėjo būti atmestas.

DBLS valdybos pirmininkas 
savo pranešime "E.L." 9 rašė:- 
"Darydami bent kokius pakeitimus 
mūsų bendruomenės ateities 
planavime,negalime apsieiti be 
jaunimo. Šiame suvažiavime turi
me tą reikalą atitaisyti".

Jam buvo gera proga parodyti 
savo gerą valią ir įgyvendinti šį 
pasiūlymą, kurį "E.L" siūlė dėl 
jaunesnės kartos žmonių. Jis atsi
statydino pagal atsistatydinimo eilę 
ir gerai žinojo, kad kandidatų eilėse 
yra dvi jaunos ponios ir dar su 
aukštuoju mokslu. Jis drąsiai, 
šviesiai galėjo pasisakyti, kad yra 
jaunos kandidatės - aš jau nekan
didatuoju. Bet deja ... vienaip 
kalbama, bet kitaip daroma.

Aš čia plačiau parašiau, kad 
"Vakar Dienos" žmonės nenorėjo 
savo tarpe turėti jaunesniųjų ir gal 
daugiau išsilavinusių, kad netruk
dytų veiklos, kuri apaugusi 
pelėsiais ir kerpėmis.

Miela Dalia, aš sveikinu Jus už 
drąsą ir pasisakymus, su kuriais aš 
sutinku dėl namų nepirkimo, 
Lietuvių Sodybos sutvarkymo. 
Reikia progresuoti ir eiti pirmyn, o 
kitaip greitai neliks nė ženklo, kad 
čia būta mūsų lietuviškos 
bendruomenės.

Stasys Kasparas

Atsakymas S.Kasparui
"E.L" Nr.16. "Laiškai", G.Jakima

vičiaus "Vienybės kelias" skautų/cių 
stovyklos organizavimo straipsnis 
S.Kasparui užkliuvo "nosį". Matyt jau 
neturėdamas ką "užkabinti", nusprendė 
nusipelniusius "paglostyti", o nusikal
tusius "paplakti". G.Jakimavičius yra 
mišrios šeimos, aktyviai veikęs DBLJS- 
goje ir dabartyje skautuose. Dar yra 
žymiai daugiau skautų iš mišrių šeimų.

S.Kasparas rašo:"...į skautų stovyklą 
nuvykus su svečiais ir sutikus seses, 
skautės rėžė į ausis "English please", ir 
užbaigia:" ...še tau lietuviška stovykla!" 
S.Kasparas visai pamiršo, kad šiandieną 
stovyklauja ir skautauja jau antrus ir 
trečios kartos jaunoji karta, gimusi čia, 
lankanti angliškas mokyklas, gyvenanti 
angliškoje aplinkoje. Ką galima kalbėti 
apie kalbą kai šiandieną visose šalyse 
jaunajai kartai lietuvių kalba yra 
problema. Ne visuomet padeda 
lituanistinės mokyklos ar tai skautų/cių 
stovyklose lituanistinės pamokos. Dėka 
nusipelniusiai p.M.Barėnienei, Londono 
Maironio mokyklai ir kitoms lietuviškoms 
kolonijoms, turinčioms savaitgalines 
lietuviškas mokyklas, vaikai supa
žindinami su mūsų kalba, papročiais, 
istorija ir įžymybėmis. Nežiūrint to, kad jų 
kalba yra silpna, jų širdys lieka 
lietuviškos, ir tikriausiai jie bus 
naudingesni mūsų bendruomenei ir 
Lietuvai, negu kiti iš neveiklių lietuviškų 
šeimų.

Praktika tai rodo ir šiandien. 
S.Kasparas užgauliais žodžiais už- 
gaudinėja tuos, kurie pašvenčia 
skautiškai idėjai laiką jėgas r lėšas. Pats 
būdamas skautas vytis, susipažinęs su 
stovyklos organizavimu r pravedimu, 
dezertyravo, o sūnaus neteko matyti 
uniformoje. Negirdėjau, kad būtų kuo 
nors prisidėjęs prie lietuviškos bendruo
menės veiklos bei atsikūrusiai Lietuvai.

Pilnai žinau, kad kitur, kur yra 
stiprūs vienetai, skautai dalyvauja 
bendruomenės gyvenime, tačiau jau ir 
tenai randama nusiskundimų. Europoje, 
Vasario 16-tos gimnazijoje, skautai veikia 
gražiai, bet tenai sąlygos yra žymiai 
geresnės.

Taigi, prieš rašant užgaudinėjančius 
straipsnius, pakratyk savo sąžinę ir 
prisimink kiek daug talkinai skautams. 
Prisidėk talka, o ne kritika. Baigiantis 
mano kadencijai, išrinksime Tave 
Rajonui vadovauti, ir kai skautija 
pasidarys lietuviškesnė, padėkosiu 
broliškai žodžiais ir j laiškus atsakinėsiu.

Šia tema daugiau nerašysiu.
Juozas Masfauskas
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Didelio radioaktyvumo 
nėra

LA rašo, kad Lietuvos mokslų 
akademijoje vyko konferencija "Ato
minė energetika. Dešimt metų po 
Černobylio. Ignalinos atominė elek
trinė". Skaityti pranešimai: dešimt 
metų po Černobylio avarijos, 1996 
m. Vienos forumo pagrindinės išva
dos, Ignalinos AE saugumo page
rinimo programa. Kalbėta apie bran
duolinės saugos problemas ir Čer
nobylio AE avarijos padarinius Lie
tuvoje, radioaktyvių atliekų tvarkymą 
mūsų šalyje.

Nuo 1974 m. iki 1981 m. radio
aktyvių medžiagų koncentraciją Lie
tuvoje daugiausia lėmė kiniečių 
branduoliniai bandymai, taip pat so
vietų požeminiai branduoliniai 
sprogdinimai. 1980 m. Kinijoje sus
progdinto branduolinio užtaiso 
radioaktyvios medžiagos po trijų 
savaičių pasiekė Lietuvą.

O įvykus Černobylio AE avarijai, 
Lietuvoje tą pačią dieną mėginiuose 
aptikta radioaktyvių produktų. 
Didžiausią pavojų kėlė jodas 131. 
Natūralioje aplinkoje šio produkto 
nėra, po Černobylio avarijos jo kon
centracija vietomis keliasdešimt kartų 
viršijo leistiną normą. Jį lengvai ab
sorbuoja pienas, o žmogaus orga
nizme šis produktas kaupiasi skyd
liaukėje. Tuometinė valdžia neleido 
Lietuvos mokslininkams skelbti in
formacijos, kad nepatartina vartoti 
pieno produktų, tačiau ūkių ir kolūkių 
vadovams liepta suvaryti galvijus į 
tvartus ir pieno nepardavinėti. Žmo
nės nebuvo perspėti.

Šiuo metu Lietuvoje susidaro 
nemažai radioaktyvių atliekų, kadan
gi niekas neperdirba panaudoto 
branduolinio kuro. Parengtame ilga
laikiame plane numatoma, kaip sau
goti radioaktyvias atliekas. Pirmiau
sia reikia sukurti radioaktyvių atliekų 
tvarkymo ir priežiūros bei finan
savimo sistemas, įvertinti Ignalinos 
AE b’ituminizuotų atliekų saugyklos 
ilgalaikį saugumą, jei reikės, pastatyti 
įrenginį mažo radioaktyvumo kie
toms atliekoms deginti. Šis planas 
numatytas šešiasdešimčiai metų ir 
kainuotų 10-15 mlrd. Lt.

Mokslininkai sakė, kad šiuo metu 
Lietuvoje nėra smarkiai užterštų 
vietų. Įvykus Černobylio katastrofai 
medžiai buvo savotiški radioaktyvių 
medžiagų filtrai, tad ir dabar po jais 
šiek tiek padidėjusi radioaktyvių 
medžiagų koncentracija.

Apie mokesčių klampynę
Š.m. balandžio 15d. per LTV 

Lietuvos Prezidentas kalbėjo apie vis 
didesnį mastą jgaunančią šešėlinę 
ekonomiką, vis mažėjantį mokesčių 
surinkimą iš privačių ūkio struktūrų, 
kurios naudoja dvigubą buhalteriją. 
Jis sakė, kad jei 450 tūkst. žmonių, 
dirbančių privačiame sektoriuje, sąži
ningai mokėtų mokesčius, pensijas 
būtų galima padidinti 100 Lt.

Gerai, kad apie šią skaudžią 
problemą bent jau garsiai prabilta. 
Kaip mums dar toli iki tikrai civili
zuotų šalių, kur sąžiningas mokesčių 
mokėjimas yra neginčijama aksioma, 
kur net milijardieriai, žymūs visuo
menės veikėjai, politikai dėl mokes
čio nuslėpimo atsiduria už grotų! O 
pas mus nemoka šimtai tūkstančių - 
ir nieko ... O gal ir nereikia mokes
čių surinkimo žinyboms reikalauti iš 
privačių įmonių žinių apie darbuotojų 
atlyginimus, nes jos juk vis tiek klas
tojamos. Ar ne paprasčiau būtų imt 
mokesčius, kurių suma bent apytik
riai artėtų prie mokesčių sumos, 
kurią surinktume, jei būtų žinomi ne 
suklastoti, o realūs privačių įmonių 
darbuotojų atlyginimai. Bet jie nėra 
žinomi, tad reikia nustatyti tos ūkio 
šakos, kuriai priklauso privati įmonė, 
darbuotojų atlyginimo vidurkį. O gal 
reikia imti visos Lietuvos dirbančiųjų 
privačiame sektoriuje atlyginimų vi
durkį (jis turėtų būti 500-600 Lt) ir 
reikalauti iš privačių įmonių tokių 
mokesčių, tarsi visi joje dirbantys 
gautų tokį patį vidurkį (jį turėtų nus
tatyti atitinkamos ūkio šakos eks
pertai). Tokiu būdu renkant mokes
čius didelės paklaidos nebūtų, ne 
taip, kaip dabar, kai darbuotojas, 

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday 
Wednesday
Thursday

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

Fax 0181 745 7346.

sakykim, gauna 1000 Lt, o alga
lapyje užrašyta tik 200 Lt. Mokesčiai 
turėtų būti šiek tiek mažesni negu 
Europos šalyse, kad privatininkams 
nereikėtų raudoti. Už klaidingas ži
nias apie darbuotojų skaičių priva
čioje įmonėje turėtų būti imamos 
didelės, bet verslininkų nežlug
dančios baudos. Žinoma, rekomen
duojama lygiava renkant mokesčius 
iš privataus sektoriaus (laimė, kad 
įjors valstybinis sąžiningai moka) 
nėra ideali išeitis, bet vis šis tas.

Mokesčiai turi būti mažinami, 
grupei ekspertų nustačius, kad pri
vati įmonė nukentėjo nuo stichinės 
nelaimės, gaisro, stambios vagystės 
ir kt. Laisvoji rinka sentimentų 
nepripažįsta, joje vyrauja konku
rencijos dėsniai, tad ir mokesčių 
surinkimo sistema turi būti kieta, bet 
daugumai Lietuvos žmonių teisinga.

Algimantas Lelešius,
Kazlų Rūda

Seimas nutarė išplėsti 
Vilnių

Vilnius (BNS). Lietuvos Seimas 
nutarė 10501 hektaru padidinti Vil
niaus miesto teritorijos ribas. Už Vil
niaus ir Trakų rajonų savivaldybių 
teritorijų pakeitimą balsavo 58 Seimo 
nariai. Vilniaus išplėtimui priešinosi 
4 narius turinti Lenkų sąjungos frak
cija. Šios frakcijos seniūno pava
duotojas Gabrielis Mincevičius teigė, 
kad priėmus nutarimą bus pažeista 
Vilniaus rajono gyventojų demo
grafinė sudėtis ir kad nutarimas 
prieštarauja prieš dvejus metus pasi
rašytai Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
sutarčiai.

departure at 4.15 pm 
departure at 5.00 pm 
departure at 3.30 pm
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Lietuvių kronika \
AUKOS SPAUDAI S
Mrs.R.Bakker, Holland 10.00 sv. 
"E.L."DIREKTORIAUS PRANEr 
ŠIMAS

Knyga "Britanijos Lietuviai" yra 
pažengusi pirmyn ir ji tikrai bus 
išleista, todėl jau dabar kreipiamės į 
visus tautiečius paremti knygos iš
leidimą. Visi paaukoję £50 ar daugiau 
(neįskaitant knygos kainos) bus įžy
mėti knygoje kaip Garbės Prenumera
toriai.

Čekius prašau rašyti: "Lithuanian 
House Ltd." ir siųsti žemiau duotu 
adresu. Tuo pačiu pranešu, kad visais 
"E.L." reikalais, kaip prenumerata ar 
pan., prašau rašyti ir mokestį siųsti 
žemiau duotu adresu, taip pat čekius 
rašyti "Lithuanian House Ltd." vardu.

Primenu visiems nesusimokėju
siems "E. L." prenumeratoriams, kad 
laikraščio leidimas surištas su didelė
mis išlaidomis, todėl prašau skubiai at
silyginti. Tikiu, kad laikraščio siunti
nėjimo nutraukimas nebus reikalingas.

Visais šiais reikalais prašau rašyti: 
Lithuanian House Limited arba 
Lithuanian Association in GtBritain 
Headley Park Club (R2), Picketts Hill, 
Nr. Bordon; Hants GU35 8TE.

J.Levinskas 
"E.L."direktorius

Aš, gydytojas, Linas Solominas, dir
bantis Vilniaus Universitetinėje Vaikų 
ligoninėje, norėčiau Jūsų leidžiamame 
laikraštyje atspausdinti padėką Britų - 
Lietuvių vaikų fondui.

PADĖKA
Dėkojame Britų-Lietuvių vaikų 

fondui ir fundatoriui, kurių dėka 
Vilniaus Universitetinė Vaikų ligoninė 
ir I-mas Reanimacijos ir intensyvios 
terapijos skyrius gavo dovaną: keturi 
monitoriai sunkių ligonių sekimui ir 
centrinė stotis (monitorius).

Bendra dovanos suma 25.000 (dvi
dešimt penki tūkstančiai) svarų.

Vilniaus Universitetinės Vaikų 
ligoninės I-mo Reanimacijos ir 
intensyvios terapijos skyriaus 
gydytojai ir ligoniai.

AUKOS BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ 
FONDUI
Škotijos lietuvių klubas 1.000 sv. 
V.Šližienė, Derby (a. a. Anna 
Venskus atminimui) 50.00 sv. 
S.Gailiūnas, Tyne & Wear 25.00 sv. 
M.Malakūnas 20.00 sv.

Fondo vadovybė nuoširdžiai dėko
ja už šiais aukas. Aukas prašome siųsti 
šiuo adresu: British-Lithuanian 
Childrens Fund, 21 The Oval, 
Hackney Road, London, E2 9DT. 
Tel.0181 579 4657.

Fondo sekretorė

MANČESTERIS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 6d. MLSoc. klubas turėjo 

pusmetinį visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir revizijos komisija 
padarė pranešimus ir buvo nagrinė
jami klubo reikalai.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. 
A.Podvoiskis. Pasveikino susirinkusius, 
padėkojo už atsilankymą į susirinkimą 
ir supažindino su susirinkimo darbo
tvarke. Į Garbės prezidiumą pakvietė 
kan.V.Kamaitį /nebuvo/ ir klubo 
garbės narį V. Rudį. Susirinkimui pir
mininkavo ir Revizijos komisijos aktą 
perskaitė V. Bernatavičius, sekre
toriavo J.Šablevičius.

Iš pirmininko pranešimo 
paaiškėjo, kad šį pusmetį klubo veikla 
buvo gyva. Klubas ir organizacijos 
turėjo susirinkimus ir posėdžius. 
Surengti: Naujųjų Metų sutikimas, 
Užgavėnių vakaras, Vasario 16 - kovo 
11 d., šv. Kazimiero, Motinos dienos ir 
Išvežtųjų minėjimai. Suruošos dvi 
arbatėlės po laidotuvių, įvyko keletas 
privačių balių. Apsilankė keletą svečių 
iš Lietuvos ir DBLS pirm. J.Alkis. Į 
klubą daugiau žmonių atvyksta tik per 
minėjimus ir po pamaldų StChad's 
bažnyčioje. Klubas davė šalpų.

Klube išdekoruota viršutinė 
virtuvė, koridoriai, tualetai, nudažytas 
klubas ir padaryti kiti smulkūs 
pataisymai. Klubas atrodo puošnus ir 
švarus. Dar reikia sutvarkyti 
nutekamuosius vamzdžius ir išdeko- 
ruoti salę.

Iš sekretoriaus S.Launivėno 

pranešimo paaiškėjo, kad klubas, nors 
turėjo stambių išlaidų, pusmetį baigė 
su pelnu.

Pirmininkas padėkojo visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie klubo darbų ir veiklos. 
Susirinkimą uždarė klubo pirmininkas. 
Klubo mirusieji pagerbti tylos 
valandėle.

Susirinkimas jokių svarbių 
nutarimų nepadarė. Klaidingai buvo 
manoma, kad pusmetinis visuotinis 
narių susirinkimas negali daryti 
svarbių nutarimų, tik metinis 
susirinkimas turi tokią teisę. Visuotini 
narių susirinkimai yra lygiateisiai. Jei 
visuotinis pusmetinis susirinkimas 
neturi galios ką nors nutarti ir 
nubalsuoti, pusmetinio susirinkimo 
šaukti nėra prasmės.

Klube šauniai atšvęstos Antaninės.

JONUI ŠABLEVIČIUI 69 METAI
Liepos 13d. klubo gyventojas 

J.Šablevičius, kuris yra DBLS M. skyr. 
iždininkas, klubo, valdybos, MLK 
Bendrijos, LKVS "Ramonės" M. 
skyriaus ir Tėvynės Sąjungos fUKJ M. 
skyr. narys, lietuvių klube surengė 
šaunų savo 69-to gimtadienio 
paminėjimo balių-pobūvį, kuriame 
dalyvavo didelis būrys tautiečių ir 
anglų.

Visų susirinkusių ir bendruo
menės vardu jį pasveikino pirm. 
A.Podvoiskis ir įteikė visų pasirašytą 
sveikinimo kortelę.

Visi išgėrė tostą į jo sveikatą ir 
palinkėjo geros sėkmės tolimesniam 
gyvenime. Pobūvis praėjo pakilioje ir 
linksmoje nuotaikoje.

Ilgiausių Metų!
A.P-kis

PAMALDOS
Londone Šv.Kazimiero bažnyčioje 

sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vaL
Nottinghame Aušros Vartų 

Marijos Židinyje šventadieniais 11.15 
vai., šiokiadieniais 8 vai. ryte.

Bradforde St.Patrick’s bažnyčioje 
Westgate rugpjūčio 4 d., 12.30 vai.

Eccles rugpjūčio 4 d., 12.15 vai.
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