
_ Jkp

I ETUVIS * Wa
Dvisavaitinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25. 1996 m. rugpjūčio 17d.-31d. Nr.18. (2407)

Pranešimas
Pranešu, kad privatūs skelbimai 

sveikinimai, užuojautos, ir pan. skel
biančiųjų turi būti pilnai apmokami.

Veiklos pranešimai, aprašymai ir 
t.t.,kaip ir anksčiau, yra spausdinami 
nemokamai ir tuo skaitytojus prašo
me pasinaudoti.

Prenumeratos mokesčio nesusi
mokėjusiems laikraštis nemokamai 
nebebus siuntinėjamas. Neapsimo
kėjusiems iki rugsėjo 30 dienos 
laikraščio siuntimas bus nutrauktas.

J.Levinskas
"E.L." direktorius

Rusija nepadeda tirti Rainių 
ir Medininkų bylų

Eltos žiniomis, Maskvoje viešėjęs 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška atkreipė 
Rusijos politikų dėmesį j tai, kad šios 
šalies teisėsaugos institucijos ne
bendradarbiauja su Lietuva tiriant 
Rainių ir Medininkų žudynių bylas, 
nors abi valstybės yra pasirašiusios 
tarpusavio teišinės pagalbos susita
rimą. Tai AJanuška pareiškė antra
dienį susitikęs su Rusijos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojais S. 
Krylovu ir I.Kuznecovu.

URM sekretorius drauge su. jį 
lydinčiu ministerijos NVS šalių 
skyriaus vedėju Ričardu Degučiu 
lankėsi Rusijos strateginių 
tyrimų institute.

Minėtame sekretorių 
pokalbyje taip pat diskutuota, 
kaip greičiau paruošti sienos 
demarkavimo bei nelegalių 
imigrantų perdavimo sutartis, 
svarstyti Lietuvos gyventojų 
indėlių grąžinimo, mūsų šaliai 
priklausančių ambasadų pas
tatų Romoje ir Paryžiuje atga
vimo bei kiti klausimai.

Krikščionys demokratai 
dalyvaus Seimo rinki
muose

Krikščionių demokratų są
junga Vilniuje rengia atkuria
mąją - steigiamąją konferenci
ją. Ji ketina dalyvauti būsi
muose Seimo rinkimuose kaip 
nepriklausoma partija, -prane

šė Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis, kuris yra 
taip pat ir Krikščionių demokratų 
sąjungos valdybos pirmininkas.

Pasak jo, Krikščionių demokratų 
sąjunga taip pat neatmeta galimybės 
jungtis į koaliciją su kitomis parti
jomis, "jeigu tai būtų naudinga 
Lietuvai". Jis neįžiūri skirtumų tarp 
Krikščionių demokratų sąjungos ir 
Krikščionių demokratų partijos. Su 
pastarąja tikimasi surasti bendrą 
kalbą.

Baltarusija nepatenkinta 
Maskva

Abi šalys vėl pradėjo derybas, 
kaip įgyvendinti vasario mėn. 
pasirašytus atitinkamus susitarimus.

Baltarusijosministraspirmininkas 
Michailas Čigiris ir Rusijos vyriau
sybės vadovo pavaduotojas Alek
siejus Bolšakovas, pasak Interfakso 
agentūros, svarstė kaip sustiprinti 
Baltarusijos sienų apsaugą ir bendrai 
vykdyti kontrolę muitinės postuose.

Baltarusijos prezidentas Alek
sandras Lukašenka su nepasiten
kinimu kalbėjo apie tai, kad Rusija 
pro pirštus žiūri j sutarties dėl muitų 
sąjungos laikymąsi. Priešingai, negu 
buvo sutarta, Rusija vėl reikalauja 
mokėti už suteiktas dujas.

Pagal vadinamą nulinį variantą 
Rusija Baltarusijai nemokamai tiekia

Jaunimo sąskrydis
Sodyboje 

rugpjūčio 24 - 26 dienomis 
Sąskrydis, kaip ir visuomet, įvyks 
rudens atostogų (bank holiday) 

metu.
Pradžia 24 d., šeštadienį, 12 vai. 
Programoje: paskaita, diskusijos, 

naujos valdybos rinkimai.
Pasikalbėsime, pabendrausime, 

Šeštadienio vakare barbekas. 
Jaunimui papiginta nakvynė: lova su 

pusryčiais- £10.00, be pusryčių - £5.50 
vienai nakčiai. Rezervuoti du dideli 

kambariai (nr.1 ir nr.6)
DBLJS valdyba 

dujas, o pastaroji leidžia Rusijai savo 
teritorijoje laikyti dvi karines bazes 
bei neima muitų už naftos ir dujų 
pervežimą per Baltarusijos teritoriją.

Didėja pasitikėjimas Baltijos 
šalimis

Mėnesinis leidinys "Euromoney", 
rašo LA n r. 144, pateikė pasaulio 
šalių finansų rinkų rizikos įvertinimą, 
iš kurio galima matyti, kad Baltijos 
šalių vertinimas didėja - jos laikomos 
mažiau rizikingos negu anksčiau. 
Rizika yra vertinama pagal devynias 
kategorijas. Svarbiausios jų - politinė 
rizika, šalies skolos, kredito sistema, 
valstybės priėjimas prie bankų 
kreditų, trumpalaikiai šalies resursai 
bei kiti.

Mažiausiai rizikinga iš Baltijos 
šalių yra Estija, kuri pagal šiuos 
vertinimus pakilo per tris vietas, 

Latvijai pavyko pakilti aukštyn 
per 27, o Lietuvai net per 33 vietas.

Aukščiausią iš Rytų bei Vidurio 
Europos šalių gavo Čekija. Mažiau 
už Baltijos šalis gavo Slovakija.

Kokiais keliais važinėsime
Iš Vilniaus pranešama, kad šiemet 

šalies kelių remontui planuojama 
skirti per 100 mln.Lt. Tačiau tai suda
ro maždaug apie trečdalį būtinų 
lėšų.

Lietuvoje keliai labai pablogėjo. 
Ypač nepalankios žiemos 
sąlygos padarė daug žalos, 
sugadindamos kelių paviršių, o 
atsiradusios ir vis daugėjančios 
duobės, jau nebėra pataisomos 
vien kosmetiniu būdu, bet yra 
reikalingas pagridinis kelių 
remontas. Numatoma, kad juo
dų dangų regeneravimo įren
giniu "Remikser" bus sutvar
kytas 29.4 km ilgio autostrados 
Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir 15 
km Vilniaus-Ukmergės-Panevė- 
žio kelio ruožai, 30 km kitų 
kelių.

Tiesti naujų kelių šiemet 
beveik nenumatoma, daugiau
sia dėmesio skiriama greitkeliui 
’Via Baltica" bei keliui tarp 
Jonavos ir Kauno. Tiesiant 'Via 
Baltica" planuojama atlikti darbų 
už 19.1 mil.Lt.
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A.Brazauskas rūpinsis 
bankais ir pasieniu
Vilnius. Pasak Eltos, Lietuvos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, tik 
ką grįžęs iš olimpinių žaidynių 
sostinės Atlantos, šią savo darbo 
savaitę planuoja apsispręsti, kuriuos 
Seimo priimtus įstatymus pasirašyti, 
kuriuose galbūt ne. Sakė, kad 
greičiausiai pasirašys visuomenės 
informavimo įstatymą, tačiau galu
tinai dėl to dar neapsisprendęs.
Šią savaitę šalies vadovas taip pat 
numato kelis susitikimus. Dau
giausiai jie bus skirti aktualiausioms, 
A.Brazausko nuomone, bankų ir 
pasienio problemoms aptarti. Toliau 
Prezidentas numato tęsti atostogas.

Bankų reikalai ir šalies finansų 
padėtis, kaip garantavo Prezidentas, 
yra valdoma, tačiau pinigų valstybėje 
trūksta, prastai surenkami mokesčiai. 
Sienos kontrolė, pasak A. Brazausko, 
tai būtina sąlyga užkirsti kelią 
visiems neigiamiems reiškiniams, 
tarp jų ir nelegaliems imigrantams, 
milžiniškai kontrabandai. "Mes turime 
sutvarkyti sieną, panaudoti visas 
priemones, kad ji būtų gerai 
kontroliuojama, taip pat demarkuoti 
sieną su Baltarusija",-pabrėžė šalies 
vadovas. Tas darbas, pasak jo, yra 
labai svarbus visiems, taip pat j 
Vidaus reikalų ministerijai, jos 
vadovybei, Pasienio policijos 
departamentui.

Kapinėse siautėja paaugliai
LA.nr.143 Alfonsas Kazitėnas 

rašo, Biržų r. policijos komisariate 
vienas po kito buvo gauti pranešimai 
apie išniekintas 
amžino poilsio 
vietas. Latvelių kai
mo gyventojas 
V.Rumševičius, nu
vykęs į kaimo kapi
naites, išvydo pri
trenkiantį vaizdą: 
išdaužyti stikliniai in
dai, kuriuose buvo 
pamerktos gėlės, 
sutraiškytos pamink
luose mirusiųjų nuo
traukos, nuo pa
minklų nuplėštos 
statulėlės, dažais 
apipilti paminklai, iš
vartyti suolai.

Vabalninko gy
ventoja E.Bamolie- 
nė, prižiūrinti Kaune 
gyvenančių žmonių

Europos Lietuvis nr.18.

šeimos kapą, nuėjusi į miestelio 
kapines išvydo panašų reginį. 
Nemunėlio Radviliškio policijai pavy
ko išaiškinti, kad Latvelių kaimo kapi
naitėse siautėjo to paties kaimo 
gyventojai, Madeikių pradinės mo
kyklos mokiniai.

Už chuliganiškus berniūkščių 
veiksmus privalės atsakyti jų tėvai. 
Yra mačiusių, kaip prie kapinių 
girtokliavo vaikigaliai.

Gyvenančių kompozitorių 
festivalis Vale of Glamorgan

Š.m.rugsėjo 7-14 dienomis Vale 
of Glamorgan įvyks gyvųjų kompozi
torių kūrinių koncertai. Šiuose kon
certuose yra pakviesti dalyvauti ir 
Lietuvos muzikai. Brožiūrelėje rašo- 
ma:"...tarp Valijos ir Baltijos valstybių 
yra specialūs kultūriniai ryšiai. Mes 
turime gražiais chorinių dainų tradi
cijas. Nors šis yra Baltijos kompozi
torių festivalis, tačiau išgirsime jame 
ir Valijos kompozitorių”.

Vilniaus "Musica Humana" 
ansamblis su solistėmis Regina 
Maciūte ir Sigute Stonyte pasirodys 
ketvirtadienį, rugsėjo 12 d. 19.30 vai. 
St.llltyd's Church, Llantwit Major. 
Bilietai £10.00 ir £6.00.
Nori susirišti su Anglijos 
lietuviais filatelistais

"Kreipiuosi j jus su prašymu. Aš 
renku "Šaudymo iš lanko", "Rožės" ir 
"Ieties metimas" pašto ženklus. 
Paskaičiau laikraštyje tėvynainio iš 
Notingemo straipsnį apie Robin 
Hudą ir lietuvišką ąžuolą. Iš čia ir kilo 
mintis ieškoti filatelinės pagalbos 
pačioje Anglijoje. Gal yra koks 

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday 
Wednesday
Thursday

departure at 4.15 pm 
departure at 5.00 pm 
departure at 3.30 pm

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

Fax 0181 745 7346.

gyvenantis Notingeme filatelistas, 
kas tuo domisi arba kas galėtų 
padėti apsikeisti reikalinga man 
filateline medžiaga.Notingeme ir kitur 
vyksta įvairios šventės. Tam yra 
skirta specialių pašto antspaudų su 
Robin Hudu /lanku ir strėle/. Taip pat 
nemažai antspaudų su rožėmis. 
Šiais metais buvo keletas antspaudų, 
skirtų škotų poetui Robertui Bumui - 
ant keletos iš jų yra rožė". Būsiu labai 
dėkingas už bet kokią pagalbą. 
Mano adresas: Jonas Načiūnas

a.d.1054,2001 Vilnius 1
Skautiškuoju keliu

"Vienybės kelio" stovykla skautų 
kalnelyje Sodyboje liepos 27d. - rugp. 
3d, susilaukė 80 stovyklautojų iš 
Lietuvos, Didž.Britanijoje gyvenančių 
Lietuvių ateivių, ir mūsų nuolatinių 
stovyklautojų (iš viso beveik 150), 
pareikalaudama iš LSS Europos 
Rajono daug darbo ir lėšų. Pirmą 
kartą po daugel metų vyravo jauna 
lietuviška dvasia, kalba, dainos. 
Stovykla buvo organizuota skiltininkų 
kursų pobūdžio. Atvyko instruktoriai is 
JAV ir Kanados (jų kelionės buvo 
remiamos LSS Fondo JAV-se 
lėšomis), ir LSS Tarybos Pirmijos pir
mininkas v.s. fil. Kęstutis Ječius su po
nia. Jaunimas entuziastiškai įsijungė į 
programą, ir buvo apdovanotas 
pažymėjimais, ženkleliais ir skiltininkų 
kursų konspektais.

Atsižvelgus į LSS Europos Rajono 
finansinę padėdį, Lietuvių Namų 
bendrovė, per pirmininką K. Tamo
šiūną, paaukojo £1,000 padengti iš
laidas skautams iš Lietuvos. LSS 
Europos Rajono vadija nuoširdžiai 

dėkoja LNB, Lietuvių 
Skautų Sąjungai JAV, 
DBLS skyriams, klu
bams, kitoms organi
zacijoms, Sodybos 
vedėjams ir pavie- 
niems asmenims, ku
rie dosniai prisidėjo 
prie stovyklos pasise
kimo. Ši stovykla at
siekė savo tikslą: 
skautai yra viena 
šeima, nesvarbu ko
kie atstumai juos ats
kirtu. Visi tarnaujame 
Dievui, Tėvynei, Arti
mui. Budėkime!
LSS Europos Ra

jono vadijos vardu: 
s.Vida Gasperienė.

*Aukos ir sveikinimai 
sekančiam numeryje.
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DBLS DIREKTORIŲ VALDYBOS APLINKRAŠTIS
DBLS skyriams, Garbes nariams ir organizacijoms

Gerbiamieji,

J.AIkio, DBLS pirmininko pranešimas
Praeitame Visuotiniame suvažiavime DBLS ir LNB 

valdybos buvo įgaliotos parduoti Lietuvių namus 1 ir 2 
Lad broke gardens ir nupirkti kitus Londone. Patvirtiname, 
kad namai yra parduoti už £1.250.000, tad sekantis 
valdybų uždavinys yra nupirkti kitus, kur vėl turėtume 
DBLS ir LNB centrą. Šiuo metu Sąjungos ir Bendrovės 
raštinė randasi mūsų Sodyboje.

LSS Europos rajono 1996 m. vasaros skautiška 
stovykla vyksta Sodyboje liepos 27-rugpjūčio 4 d.d. Iš 
Lietuvos atvyksta 60 stovyklautojų, apie 20 iš kitų kraštų 
ir dar LSS vadovybė iš JAV - viso apie 150 dalyvių. 
Rajono vadovybė dėkoja DBLS skyriams ir pavieniems 
asmenims už aukas stovyklai.

Rudenį Britanijoje vyks labai įdomūs ir svarbūs 
renginiai pavadinti Baltic Arts 96. Tai muzikos, dramos ir 
literatūros festivalis su koncertais ir pasirodymais 
Londone ir kitur. Juos atliks menininkai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Ruošos komitetas sudarytas iš trijų 
Pabaltijo valstybių ambasadų atstovų ir Baltų Tarybos, iš 
lietuvių pusės dr.N.Žambaitė, J.AIkis, John ir Joy 
Juozapavičiai-Millar (DBLS kultūrinės veiklos direktorė 
neįsijungė į šio reikšmingo renginio organizavimo 
komitetą). Dėl finansų stokos teko sumažinti programą, 
bet vis dėlto festivalis vyks spalio 3-26 d.d.

Kreipiamės j DBLS skyrius ir plačiąją visuomenę 
ir prašome išplatinti Baltic Arts 96 loterijos bilietus ir tuo 
prisidėti prie festivalio finansavimo.

PLB seimas įvyks 1997 m.birželio mėn. Vilniuje. 
DBLS, atstovaudama lietuvių bendruomenę Britanijoje, turi 
teisę siųsti į PLB seimą savo pirmininką ir dar 4 atstovus. 
Jaunimą gali atstovauti Jaunimo sąjungos pirmininkas 
arba valdybos įgaliotas asmuo.

Šių metų liepos 1-3 d.d. Ignalinoje įvyko Europos 
ir Rytų kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų 
pasitarimas. Mūsų sąjungai atstovavo jos pirmininkas. 
Svarbiausias uždavinys buvo išaiškinti kaip geriausiai 
pagelbėti lietuviškoms bendruomenėms Rusijoje, Sibire, 
tolimuose Rytuose ir kitur. Pagal PLB pasiūlymą, DBLS 
buvo suporuota su Maldovos lietuvių bendruomene.

Sekančių metų visuotiniame suvažiavime rinksime 
atstovus, kurie dalyvaus PLB seime.

K-Barėno knyga "Britanijos Lietuviai" antrasis 
tomas yra ruošiama spausdinimui. Tai bus didelės vertės 
istorinis mūsų veiklos paminklas. Išleidimas pareikalaus 
didelių lėšų ir jas turėsime sutelkti. Prašome DBLS 
skyrius, klubus, organizacijas ir pavienius tapti šios 
knygos mecenatais. Pirmieji aukotojai jau pasirodė: 
Škotijos lietuvių klubas £500 ir DBLS pirmininkas - £200. 
Nemalonumai DBLS veikloje
Lietuvių namų pardavimas atnešė daug rūpesčio ir 
nemalonumų. Tuo reikalu valdybos stengėsi informuoti 
skyrius, akcininkus ir visuomenę. 1996 m.sausio 6 d. 
Nottinghame sušauktame suvažiavime, o taip pat DBLS 
ir LNB akcininkų metiniame Visuotiniame suvažiavime 
Sodyboje, buvo gauti pritarimai parduoti turimus Lietuvių 
namus Londone, o valdyba buvo įgaliota surasti naujus 
namus Londone. Visuotiniam suvažiavimui buvo pateiktos 

auditorių patvirtintos metinės apyskaitos ir jos buvo suva
žiavimo priimtos. DBLS pirmininkas pakvietė reviziją 
atvykti į Sodybą ir patikrinti knygas bei dokumentus, visa 
tai auditorių pristatyta į Sodybą 4 dienas prieš 
suvažiavimą - gaila, bet Revizijos komisija nesimalonėjo 
tai atlikti. DBLS Tarybos pirmininkas dalyvaudavo DBLS 
ir LNB direktorių valdybų posėdžiuose ir buvo pilnai 
informuotas ir todėl susipažinęs su valdybų veikla, 
finansais ir apyskaitomis ir Lietuvių namų pardavimu.

Paskutiniu metu DBLS Tarybos prezidiumas ir 
vienas Revizijos komisijos narys pareiškė DBLS ir LNB 
valdyboms tikras pretenzijas, nepagrįstus išmetinėjimus, 
grasinimus ir dar įsakymus, visiškai Ignoruodamas minėtų 
suvažiavimų nutarimus. Toks Tarybos neatsakingas 
pasielgimas apsunkino mūsų darbus, suklaidino narius 
bei akcininkus ir suskaldė bendruomenės vienybę.

Naujos Tarybos pirmininkas buvo kviestas į DBLS 
ir LNB posėdžius, kur, pagal reikalą ar tradiciją, Tarybai 
suteikiama privilegija pateikti valdybai klausimus arba 
išreikšti patarimus. Vietoje dalyvavimo jis pasirinko 
provokacinį kelią per spaudą, tuo sažalodamas Tarybos 
autoritetą, kaipo DBLS patariamojo organo ir pasitikėjimą 
jų užmasčiomis bei veiksmais.

DBLS ir LNB valdybos yra pasiruošusios 
bendradarbiauti su visomis mūsų institucijomis pagal 
mūsų organizacijose nurodytas taisykles bei valstybinius 
įstatymus. Abi valdybos yra atsakomingos atstovų 
visuotiniems suvažiavimams ir tų suvažiavimų nutarimus 
bei įgaliojimus jos vykdo be išimties.
J.Juozapavičiaus-MHIar, DBLS iždininko ir LNB finansų 
direktoriaus pranešimas
Direktoriai yra susirūpinę, kad Lietuvių Sodybos pelnas 
(šiuo metu vienintelės verslo pajamos) per pastaruosius 
7 mėn. nukrito žemiau negu pernai tuo pačiu metu. 
Atsirado ir įvairių nesklandumų, ir direktoriai jautė, kad 
būtina reikalus pagrindinai pertvarkyti ir paskyrė 
KTamošiūną, kaip atsakomingą direktorių Lietuvių 
Sodybai.

Finansų direktorius pastebėjo Sodybos senų ir 
naujų vedėjų padarytus didelius ir nepateisinamus 
išmokėjimus grynais pinigais. Numatoma įvesti 
efektyvesnę ir tikslesnę buhalteriją bei administracinę 
priežiūrą ir tuo būdu teikti pagalbą ten kur reikia bei kada 
reikia ir tvarkyti reikalus taip, kad neprieitume prie krizės.

Mūsų naujasis "Europos Lietuvis" jau atšventė 
savo laidos pusmetį. Jis neišsiverčia iš prenumeratorių ir 
tenka jį paremti, tiesa, 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 laikraščio ir apie 
ketvirtadalį buvusių išlaidų.

Lietuvių namai Londone jau yra parduoti ir 
pajamos pervestos į mūsų banko (the Royal Bank of 
Scotland) aukštų depozitų sąskaitą, bet iki nupirksime 
naujus namus, indėliams ieškosime aukščiausių 
nuošimčių. Direktoriai įsipareigoja įsigyti tinkamus naujus 
namus Londone ir taip pat investuoti į Sodybos 
pagerinimą. Bet investavimas pats savaime neatneš 

/nukelta j sekanti psl./
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DBLS direktorių valdybos aplinkraštis

/atkelta iš 3 psl./
visų reikiamų pajamų, o kelerių paskutinių metų apyvarta 
tesiekė 3% įkainuoto turto pelno (kai nebuvo nuostolio). 
Bus dedamos pastangos palaipsniui pakelti apyvartą ir 
apyvartos pelningumą, o iš kitos pusės jau sustabdyti 
neprofesionaliai paruošti projektai, kaip nesibaigiantis 
Sodybos namelio remontas ir kiti.

Visatai parodo, kad turi būti įvestas racionalumas 
ir gera biznio praktika.
E. Šovos, DBLS organizacinės veiklos direktoriaus 
pranešimas

Direktorių valdyba jaučia skyrių silnėjimą ir dės 
pastangas jų veiklą pagyvinti. Tam įgaliojo DBLS 
organizacinės veiklos direktorių aplankyti visus skyrius, 
išgvildenti vietinę padėti bei galimybes vietinei veiklai ir 
patarti, kaip direktorių valdyba galėtų skyriams 
visokeriojDai padėti. Skyrius lankys ir kiti direktoriai.

Šiuo metu yra įregistruota 18 DBLS skyrių. Vieni 
jų yra daugiau veiklūs, kiti mažiau. Bendras narių skaičius 
nedidėja, nors yra nemažai naujų ateivių iš Lietuvos, kurie 
galėtų papildyti mūsų eiles.

DBLS savo senoje tvarkymosi formoje sukūrė 
LNB kaip pajamų šaltinį finansuoti savo veiklą. Vėliau 
DBLS valdyba suprato, kad gresia pavojus iš žmonių, 
kurių asmeniškos ambicijos siekė (ir dar siekia) paskirti 
LNB porą savo patikėtinių, o po to gal net perimti į 
privačias rankas. Todėl buvo pravestas akcijų 
telkimas j DBLS ir surinkta daugiau kaip 50% visų 
LNB akcijų. Jūs, DBLS nariai, dabar esate tikrieji 
Lietuvių Namų Bendrovės patikėtiniai. Jums atitenka 
viena nepaprasta išeivijos užduotis: išsaugoti Sąjungos 
narių turtą savo rankose, kad nepereitų kitai 
organizacijai ar į privačias rankas. Tai atliksite per 
savo skyrių įgaliotus atstovus, kurie suvažiavime 
balsuos DBLS laikomomis akcijomis.

Lietuvos ambasados Londone laikinas 
reikalų patikėtinis Audrius Brūzga pranešė, 
kad, artėjant rinkimų datai, atskirai informuos 
Lietuvos piliečius apie balsavimo D. Britanijoje 
tvarką. Gautą ambasados imformaciją 
skelbsime "Europos Lietuvyje".
J.Levinsko, "Europos Lietuvio" direktoriaus 
pranešimas 
Padaryta pilna "Europos Lietuvio" 
administracinė kartoteka. Turime 344 
prenumeratorius-skaitytojus, o 11 eg
zempliorių siunčiame įvairioms institucijoms. 
63 prenumeratoriai yra pavėlavę apsimokėti - 
tikimės, jie dabar skubiai susimokės.

Karts nuo karto administracija gauna 
pasisakymus dėl "E.L.", kartais net 
nepasitenkinimus. Visus tuos atsiliepimus 
prašome nukreipti į redaktorių, kuris yra 
įpareigotas jūsų korespondencijas ir mintis 
talpinti laikraštėlyje. Pasinaudokite tuo ir 
padarysite "E.L" įdomesnį. Kaip žinote, "E.L" 
redaguoja ne direktorių valdyba, bet 
apmokamas redaktorius.
KJamošiūnas, DBLS vicepirmininkas ir LNB 
pirmininkas ruošia išsamų pranešimą sąryšyje 
su LNB veikla, kuris bus paskelbtas ir 
išsiuntinėtas greitu laiku atskirai.
Prašome skyrių pirmininkus pateikti šį

aplinkraštį savo skyriaus nariams, susipažinti su jame 
esančiais pranešimais ir sudarytas skyriaus nuomones 
pasiųsti organizacinės veiklos direktoriui.
DBLS direktorių valdyba
1996 liepos 28 d. Lietuvių Sodyba, Headley Park, Pickett's 
Hill, Hants, GU35 8TE

Laiškai
Sodyboje nėra vietos?

Liepos mėn. 12 dieną galutinai užsidarė Londono 
lietuvių Namai. Ilgametis jų vedėjas Kazys Makūnas išėjo 
iš jų, atidavęs raktus naujajam savininkui.

Kazys dirbo Lietuvių Namuose nuo pat jų įsteigimo, 
daugiau kaip 45 metus. Jam esant namų ir baro vedėjui 
buvo gražiai priimami užsienio lietuviai ir taip pat 
priglaudžiami vietiniai tautiečiai. Nuolatiniai gyventojai 
išsikraustydavo tik rimto reikalo priversti. Namai visuomet 
nešė gerą pelną - ko negalima sakyti apie Sodybą.

Lietuvių Namuose niekuomet nebuvo jokių problemų 
su vedėjais.

Kazys ištikimai tęsė savo darbą beveik visą pusšimtį 
metų. Apsieita be ginčų, rietenų, kivirčų - ko negalima 
pasakyti apie Sodybą.

Manytume, kad tiek daug laiko lietuvių labui ir jų 
tarpe dirbęs ir pensininko amžiaus sulaukęs žmogus, 
nusipelnė poilsio tautiečių ratelyje. Bet ne - Kazio Makūno 
nepriėmė gyventi į Sodybą.

Kaip LNB gali pateisinti tokį pasielgimą su savo 
tarnautoju, visą amžių išdirbusiu Lietuvių Namuose? Kaip 
padorus lietuvis gali būti nepriimtas j mūsų vyresnio 
amžiaus tautiečiams numatytą vietą? Žinant, kad 
pensininkai padeda Sodybos pelningumui ir kad į ją yra 
priimami kitataučiai, negalima suprasti, kaip valdyba 
galėjo net pagalvoti apie tokį nutarimą.

Paulius Tričys

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
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Sveikata - Rūpesčiai dėl geležies
Gal kam atrodys neįtikėtina, 

bet daugybė žmonių visame pa-* 
šaulyje kenčia dėl paprasčiausio 
geležies trūkumo organizme. 
Paradoksalu, nes geležies žemėje 
yra daug ir lengvai pasiekiamos. 
Kartais net pernelyg kruopščiai 
savo sveikata ir mityba besi
rūpinantys amerikiečiai pripažįsta, 
jog JAV nuo 10 ir 20 proc. vaisingo 
amžiaus moterų serga mažakrau
jyste - liga, kurią sukelia geležies 
trūkumas.

Geležis jeina j hemoglobino su
dėtį, todėl stiprina kraują, o šis savo 
ruožtu neleidžia susirgti daugeliu li
gų. Manoma, kad geležis turi nema
žai įtakos ir smegenų veiklai.

Ar motinos, augindamos vaikus, 
žino, kokia svarbi geležis jaunam 
organizmui? Pastaraisiais metais 
mokslininkai nustatė, kad jos trūks
tant vaikai dažnai nepajėgia mokytis, 
atsilieka nuo savo vienmečių, sutrin
ka jų elgesys. Net didelis geležies 
trūkumas daro didelę įtaką ikimokyk
linuko intelekto raidai. Toks vaikas 
labai skiriasi nuo savo bendraamžių, 
kurių kraujyje pakanka šio elemento. 
Ryšys tarp geležies ir intelekto 
raidos būna stulbinančiai akivaizdus. 
Specialūs tyrimai parodė, jog pavė
luotas gydymas retai padeda, nes 
geležis yra būtina neuronų vysty
muisi bei funkcionavimui ir jos 
trūkumas negrįžtamai pažeidžia cent
rinę nervų sistemą.

Bet tai dar ne viskas. Gydytojai 
nuolat primena, kad trūkstant orga
nizme geležies, mažėja darbingu
mas. Todėl žmonės greičiau pa
vargsta, pabunda mieguisti. Trum
pai tariant, kai kraujyje sumažėja 
geležies, organizmas darosi ne toks 
gyvybingas. Kraujas perneša ma
žiau deguonies, raumenys lėčiau jį 
pasisavina.

Taigi geležis būtina, kad kraujas 
aprūpintų organizmą deguonimi. 
Maždaug 73 proc. geležies atsargų 
yra hemoglobine, kuris yra sude
damoji nuolat besigaminančių raudo
nųjų kraujo kūnelių dalis. Jei hemo
globino sudėtis pakinta, iškart pablo
gėja ir aprūpinimas deguonimi. Ląs
telės nesugeba atlikti savo gyvy
binės funkcijos, sumažėja jų atspa
rumas. Medikai taip pat teigia, kad 
sumažėjus kraujyje hemoglobino, 
vaikai pradeda viduriuoti, sirgti 
kvėpavimo takų ligomis. Kai kurie 

specialistai net tvirtina, jog smegenų 
žievės uždegimas būna sunkesnis, 
jei sergama ir mažakraujyste.

Jau įrodyta, kad geležies trū
kumas mažina imunitetą. Bet medi
cina vis dar tiksliai nežino, kaip tai 
vyksta. Pavyzdžiui, žinoma, kad bal
tieji kraujo kūneliai panaudoja geležį 
bakterijų naikinimui, bet bakterijoms 
augti taip pat reikia geležies, ir jos 
moka ja apsirūpinti. Organizme 
vyksta nuolatinė kova tarp mikro
organizmų. Uždegimų vietose irstan
tys leukocitai (baltieji kraujo kūneliai) 
išlaisvina laktoferiną, o jis stipriau 
prikausto geležį nei virusai ir 
bakterijos. Jei sirgdami gausime 
daugiau nei būtina geležies, tai ji gali 
"pamaitinti" ligos sukėlėjus! Pavyz
džiui, kai Afrikoje išsekusiems vai
kams į raumenis pradėjo švirkšti 
geležį, kilo mirtinos infekcijos 
(paaštrėjo malarija).

Tai rimtas įspėjimas, nes kai 
kuriose šalyse pasidarė madinga 
nekontroliuojamai gydytis geležimi. 
Tam impulsą davė vienas atsitiktinis 
atradimas. Pastebėta, kad žmonės, 
turintys kraujyje mažiau geležies, bet 
dar nesergantys mažakraujyste, labai 
jautrūs šalčiui. Tai argi negalima 
apsisaugoti keliomis geležies 
preparato tabletėmis per dieną?

Net ir didžiausi geležies 
šalininkai pataria neprarasti saiko - 
geležies trūkumas kenkia mūsų 
sveikatai, bet perteklius taip pat gali 
sukelti neigiamus reiškinius. Antai 
viena Afrikos gentis, gerdama labai 
daug geležinėse statinėse fermen
tuojamo alaus, nuo pat jaunystės 
sirgdavo pavojingomis kepenų ligo
mis. Kai kurie mokslininkai teigia, 
kad geležis padeda daugintis ir vėžio 
ląstelėms. Taigi nepadauginkime!

Geriau laikykimės "auksinės" 
taisyklės - sureguliuokime mitybą, 
bet nesigriebkime geležies sulfato. 
Be to, organizmui svarbu ir tai, kokiu 
būdu gausime geležies.

Suaugusio žmogaus organizme 
yra maždaug 3 - 5 g. geležies. Dėl 
geležies trūkumo labiau kenčia 
moterys. Paros norma vyrui-apie 10 
mg, moteriai - 15 mg geležies. 
Nėščioms moterims geležies reikia 
daugiau. Nėštumo metu placentos ir 
vaisiaus augimui reikia apie 900 mg 
geležies. Jei nėščioji valgo 
pilnavertį maistą, tai naujagimio 

kepenyse susikaupia tiek atsargų, 
kad jų pakanka iki 6 mėnesių 
amžiaus. Kartais geležies trūkumas 
būna įgimtas - globinas negali su ja 
jungtis, kad sudarytų hemoglobiną.

Geležies gauname su maistu. 
Daugiausia šio elemento yra rau
donoje mėsoje (jautienoje ir 
avienoje), kepenyse, kiaušinio trynyje, 
pupinių augalų sėklose, avižų grū
duose, žuvyje, riešutuose, piene, taip 
pat žalialapėse daržovėse, pavyzdžiui, 
špinatuose. Geležis geriau pasisa
vinama iš gyvulinių maisto produktų, 
blogiau - iš augalinių. Jei suvalgome 
jautienos bifšteksą, tai mūsų 
organizmas pasisavina apie 20 proc. 
jame esančios geležies. Taip pat 
gerai pasisavinama geležis iš 
paukštienos, žuvies. Salotos 
"atiduoda" tik 4,4 proc., rupi duona 5 
proc. šio elemento.

Jei žalias daržoves užpilame 
spirito actu, iš jų visai negauname 
geležies. Vyno actas nekenkia.

Stenkimės mėsos patiekalus 
valgyti su daržovėmis, nes tada 
organizmas geriau pasisavina geležį. 
Pasisavinimą taip pat skatina 
vitaminas C.

Parengė Diana Sederavičiūtė 
iš "Laima" 2/96

Būkime sveiki!
Osteoporozė ir genetika.Kaulų 

retėjimo liga - osteoporoze - pirmiau
sia linkusios sirgti baltaodės mote
rys. Šią ligą skatina ir rūkymas, 
nejudrus gyvenimo būdas, smulkus 
kūno sudėjimas ir paveldėjimas. Bet 
tiksliai nustatyti galimybę susirgti dar 
neįmanoma. Neseniai Australijoje 
atlikti tyrimai parodė, kad kaulų tankį 
lemia žmogaus genas, kuris 
kontroliuoja vitamino D sintezę, o tai 
veikia kaulų metabolizmą. Matyt, po 
kelerių metų šis atradimas padės 
gydytojams pagal genetinius testus 
tiksliai nustatyti osteoporozės riziką.

Bučiniai prieš kariesą. Jei daž
nai bučiuositės, turėsite sveikus dan
tis - teigia Čikagos stomatologijos 
akademijos gydytojai. Kaip tai įma
noma? Bučiuojantis burnoje susida
riusiose seilėse yra daug mineralų, 
pavyzdžiui, fosforo, kalcio. Be to, 
bučinio metu antinksčiai išskiria dau
giau adrenalino, liaukos sparčiau 
gamina insuliną, o kraujospūdis 
pakyla. Taigi bučiniai gerina ir viso 
organizmo veiklą! Iš "Laima" 2/96.
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Kun. dr. S.Matulio MIC 50-ties metų 
kunigystės jubiliejus s.B.vaitkevičius

Kun.dr.S.Matulis MIC, kilęs iš Svėdasų parapijos, 
Utenos apskrities. Įšventintas j kunigus Romoje. Po 
Įšventinimo atvyko į Londoną, šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčią. Tenai išbuvęs 5 metus buvo pasiųstas į 
Nottinghamą. Čia buvo nupirkta namai bendrabučiui 
našlaičiams lietuviams berniukams ir taip pat įsipareigota 
rūpintis vietos ir tolimesnių vietovių lietuvių dvasiniais 
reikalais.

Jaunas energingas kunigas ėmėsi darbo. Sutvarkė 
namus, įrengė koplytėlę su erdvia sale susirinkimams, 
posėdžiams. Vėliau buvo įsigyta spausdinimo mašina, 
padaryta spaustuvė. Su laiku iš to berniukų bendrabučio 
išaugo Vidurio Anglijos Lietuvių centras - Židinys. Čia 
lankėsi ir lankosi įvairūs vietiniai svečiai ir toliau iš užjūrio, 
tiek lietuviai, tiek žymūs svetimtaučiai.

Be rūpesčio dvasiniais tautiečių reikalais plačiai 
pasklidusiose Vidurio Anglijos vietovėse, kunigas rūpinosi 
ir tautiniais reikalais, šalpa. Per jubiliato rankas ėjo šalpos 
siuntinėliai j Seinų Trikampį pagelbėti vargo pri
spaustiems tautiečiams. Įkūrė DBKL Bendriją. Rūpinosi ir 
jaunimu, ypač skautais, pats būdamas skautininku. LSS 
yra apdovanotas Ordinu už nuopelnus. Anksčiau j Židinį 
rinkdavosi skautai savaitgalio stovyklėlėms, skautininkai - 
Vadiįos posėdžiams.

Židinio durys visada būdavo atviros.
Jubiliatas rinko,redagavo ir spausdino dvimėnesinj 

tautinės ir tikybinės minties žurnalą "Šaltinis" ir jo 
kalendorių savo pajėgomis. ("Šaltiniui” persikėlus į Lietuvą 
ne vienas Anglijos lietuvis pasigenda buvusio savojo - 
S.B.V.). Žurnalas lankė ne tik čia D.Britanijoje 
gyvenančius tautiečius, bet pasiekdavo ir tolimas užjūrio 
šalis. Be "Šaltinio" kunigas yra išleidęs savo studiją 
"Lietuvos Laisvės Vainikas" ir dar turi paruošęs du savo 
leidinius spausdinimui. Be to, "Šaltinio" spaustuvė yra 
išleidusi gerą puskapį kitų autorių leidinių.

Jubiliejui atžymėti, liepos mėn.21 d., sekmadienį, į 
Židinį susirinko daug notingamiečių ir svečių iš 
Wolverhamptono ir Peterborough išklausyti šv.Mišių ir 
pagerbti, pasveikinti daug nusipelniusį kunigą. Šv.Mišios 
buvo aukojamos parapijiečių intencija, o per pamokslą 
kunigas prisiminė savo jaunos vaikystės dienas, 
dievobaimingą senelę...

Po šv.Mišių sekė sveikinimai. DBLK 
Bendrijos pirmininkas S.B.vaitkevičius 
sveikino Jubiliatą Bendrijos vardu. Vida 
Gasperienė - DBLS-gos vardu. Verutė 
Montvilaitė - Nottinghamo lietuvių, 
Įteigdama su daugeliu parašų sveikinimą 
ir dovanėlę. Neatsiliko ir Wol- 
verhamptonas - Genė Kaminskienė, 
buvusi DBLK Bendrijos pirmininkė, 
paskaitė puikų, ilgą sveikinimą, tuo pačiu 
įteikdama Wolverhamptono tautiečių 
dovanėlę. S.B.vaitkevičius paskaitė gautą 
iš Vatikano sveikinimą anglų kalba ir jo 
vertimą lietuviškai. Toliau skaitė LSS 
atstovo v.s. J.Maslausko Rajono Vadijos 
vardu, kuris buvo Įduotas kunigui kartu 
su dovanėle. Taip pat įteikti sveikinimai ir 
dovanėlės Vaitkevičių ir Gasperų. 
J.Damaševičius sveikino DBLS 

Nottinghamo skyriaus vardu. Sugiedojus Ilgiausių metų 
visi ėjo į sodelį padaryti prisiminimui nuotraukų, o po to 
j V.Montvilaitės, J.Makoveckienės ir G. Juzelskienės 
puikiai paruoštas vaišes, net su šampano bonka.

Sodelyje inž.Darius Furmonavičius uždėjo kunigui 
lietuviškais motyvais austą juostą su užrašu "50 metų 
jubiliejui".

Pasivaišinę, pasisvečiavę ir palinkėję gerb.Jubiliatui 
ilgiausių metų Dievo tarnyboje, skirstėmės į namus.

Didelė padėka Verutei Montvilaitei ir talkininkėms už 
organizavimą notingamiečių kunigui sveikinimo, 
paruošimo vaišių.

Mirties bausmės panaikinimas Lietuvoje?
Vatikano radijo /30.7./žiniomis liepos viduryje Lietuvos 

spauda nemaža dėmesio skyrė mirties bausmės 
panaikinimo problemai, pabrėždama, kad Bažnyčia remia 
mirties bausmės panaikinimą. Tokią Bažnyčios poziciją 
susitikime su Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku 
išsakė Vilniaus arkivyskupas Audrys Bačkis. Bažnyčia 
įsitikinusi, kad valstybė turi užtikrinti kiekvieno žmogaus 
saugumą ir viešąją tvarką, tačiau mano, kad dabartiniame 
pasaulyje pakanka įstatymų, kuriais galima apsaugoti 
visuomenę, nesiimant kraštutinių priemonių.

Italijoje vasario mėnesį pravesta apklausa parodė, 
kad į klausimą: "Ar manote, kad už ypač sunkius 
nusikaltimus turi būti taikoma mirties bausmė?", - 
teigiamai t.y., jog mirties bausmė būtina, atsakė 45.6% 
apklaustųjų, priešingi mirties bausmei buvo 45.7%, o 
8.7% neturėjo aiškios nuomonės. Tokios pat 
apklausos,padarytos prieš 14 metų, rezultatai buvo: už 
mirties bausmės taikymą pasisakė 58%, o 42% prieš 
mirties bausmės taikymą.

Lietuvos žmonių apklausos duomenys yra labai 
skirtingi nuo itališkųjų. Lietuvoje iškelta iniciatyva 
sustabdyti mirties bausmės vykdymą davė kitokius 
rezultatus: 70% pritaria mirties bausmės vykdymui.

Baigėsi Maironio mokyklos Londone mokslo 
metai

"Vasarėlė prasidėjo, metėm knygas ir mokslus,
tik atėjus rudenėliui grįšime vėl į suolus”.

L. L Maironio mokykla 10 mokslo metus pradės rugsėjo 
14 d.,tad kviečiame ir prašome visus, visus.
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Lietuvių kronika
MANČESTERIS
Dariaus ir Girėno ir Mindaugo 
minėjimas

Liepos 20 d. LKVS-gos "Ramovės" 
Mančesterio skyrius lietuvių klube 
surengė Dariaus - Girėno ir Mindaugo 
karūnavimo minėjimą, kuriame dalyvavo 
vietos ir apylinkės tautiečiai.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
ramovėnų skyr. pirm. VL Bernatavičius, 
tarė įžanginį žodį ir paprašė tylos 
minute pagerbti žuvusius lakūnus.

Paskaitą _ skaitė mūsų dažnas 
paskaitininkas H.Vaineikis, kuris savo 
paskaitoje sklandžiai ir vaizdingai 
apibūdino Dariaus ir Girėno skrydį per 
Atlantą. Taip pat paminėjo ir F. Vaitkų, 
vėliau perskridusį Atlantą. Ir to skrydžio 
galas buvo tragiškas, tik ne jam. Ilgiau 
kalbėjo apie Mindaugą, jo karūnavimo 
aplinkybes, reikšmę Lietuvai ir tragišką 
pabaigą. Paskaita išklausyta dėmesingai. 
Šiai progai eilėraščius paskaitė 
A.Bruzgys, S.Sasnauskas ir 
V. Bernatavičius.

Vėliau vyko bendras pasižmonė- 
jimas. Visi buvo pavaišinti šaltais 
užkandžiais. Finansavo klubas.

Š.m.liepos antroje pusėje mirė 
Justinas Kubilius. Mums nežinomas, ryžių 
nepalaikė. Ilsėkis Justinai ramybėje

- Mančesterio lietuviai.
* * »

Liepos 27 d. Ona Ramonienė M. 
lietuvių klube paminėjo ir atšventė savo 
80-tąjį gimtadienį ir Onines. Gausių 
svečių tarpe buvo jos gera pažįstama 
Brigita Geležninkaitė - Wareing su savo 
vyru iš Londono. Anksčiau ji gyveno 
Mančesteryje ir lankė lituanistinę 
mokyklą. Laisvai kalba lietuviškai.

Pobūvį atidarė ir pravedė 
V.Bernatavičius. Kan.V.Kamaitis 
palaimino vaišių maistą, kurį paruošė 
Bernatavičių šeima.

O.Ramonienė anksti įsijungė į 
Mančesterio organizacinę ir visuome
ninę veiklą. Buvo klubo narė, 
suorganizavo KLM ratelį "Rūta” ir buvo 
jos pirmininkė. Vėliau kiti įsteigė kitą 
"Rūtą", kuri užsidarė po 23 metų 
veiklos. Ji buvo anksčiau ir dabar tebėra 
aktyvi Mančesterio bendruomenės narė, 
lanko lietuviškas pamaldas, renginius ir 
klubą. Pavargimo žymių dar nematyti.

O.Ramonienę pasveikino V.Ber
natavičius ir apibūdino jos įnašą į mūsų 
bendruomenės gyvenimą. Dar sveikino 
ir geros kloties tolimesniame gyvenime 
palinkėjo kan.V.Kamaitis, visų Man
česterio organizacijų vardu pirm. 
APodvoiskis,o boltoniečių vardu DBLS

Boltono skyr. pirm. H Vaineikis ir 
B. G. Wareing.

O.Ramonienė padėkojo už jos 
pagerbimą, sveikinimus bei linkėjimus. 
Visi buvo pavaišinti jubiliejiniu tortu ir 
šampanu. Jai angliškai ir lietuviškai 
sugiedojo Ilgiausių metų ir išgėrė ne 
vieną tostą j jos sveikatą.

Visiems įsilinksminus, padainuota 
įvairiomis kalbomis dainų. Visi puikioje 
ir draugiškoje nuotaikoje praleido 
pobūvio laiką.

Ilgiausių metų!
A . P - k i s

Gimtadienių šventės
Rugpjūčio 5 d. lietuvių klube buvo 

atšvęsti dviejų., galbūt svarbiausių, klubo 
valdybos narių ir veikėjų gimtadieniai. 
Dar vienais metais senesniais pasidarė 
ilgametis klubo valdybos narys ir 
sekretorius Stasys Lauruvėnas ir baro 
vedėjas Antanas Bendžius.

Šventėse dalyvavo geras būrelis 
tautiečių ir anglų. Stalai buvo apkrauti 
maistu ir tekėte tekėjo gėrimai.
APodvoiskiui būnant ligoninėje (akies 
operacija), trumpą, anekdotais 
paįvairintą kalbą pasakė ir visas 
gimtadienių apeigas pravedė klubo 
vicepirmininkas H. Vaineikis.

Šie du gimtadieniai buvo atšvęsti 
labai šaunioje ir linksmoje nuotaikoje - 
buvo gerai užkąsta ir dar geriau 
pasivaišinta.
---------------------------------------------------- perėmė iš mūsų Fondo nupirktą ir

Iš kelionės sugrįžus...
1996-ieji - Pasaulio Invalidų Vaikų 
Metai

Šiemet gegužės 18 - birželio 1 die
nomis, per patį sodų žydėjimą, Lietu

Prie Fondo dovanoto autobusiuko iš kairės: Fondo koordinatorė
Lietuvoje FLSolominienė, Viltis" Vilkaviškio sk.pirm.Llnkratienė ir 

Fondo sekretorė H.Piščikienė

voje savo lėšomis viešėjo Britų-Lietuvių 
Vaikų Fondo sekretorė Hilda Piščikienė 
ir komiteto narė Francis Senkuvienė. 
Jos aplankė Vaikų universiteto ligoninę 
Vilniuje, vaikų invalidų globos įstaigas ir 
organizacijas Vilniuje, Kaune, Jonavoje, 
Vilkaviškyje, kitose Lietuvos vietose.

Vizitas buvo toks turiningas ir 
kupinas įvykių, susitikimų, kad tos dvi 
savaitės pralėkė kaip viena diena.

Skrisdamos lėktuvu susipažinome su 
tautiečiu p. Cibulsku iš Stroud, ne kartą 
parėmusiu Vaikų Fondą. Užsimezgė 
pokalbis apie mūsų veiklą ir kelionės 
tikslą.Ponas Cibulskas paaukojo Fondui 
10 svarų ir padovanojo kasetę su 
vaikišku filmu, prašydamas įteikti 
vaikams, kuriuos ketinome aplankyti.
Kartu su Fondo koordinatore vilniete 
R.Salominiene nuvykome į AB 
"Puntukas", kur gaminami vaikiški 
invalidų vežimėliai "Mikas".

Fondas skyrė 3500 svarų šių 
vežimėlių gamybai. Už Didžiosios 
Britanijos lietuvių ir anglų paaukotus 
pinigus buvo pagaminti 21 vežimėlis 
vaikams su cerebriniu paralyžiumi.

Jonavoje lankėmės "Caritas", 
susitikome su prelatu kun.V.Pranckie- 
čiu. Jonavos rajono Čičinų kaimo vaikų 
darželis pasitiko mus gražiu ir 
nuotaikingu koncertu.

Vilkaviškio "Vilties" bendrijos sky
rius surengė susitikimą su vaikais ir 
tėvais. "Vilties" pirmininkė LInkratienė 

bendrijai padovanotą mikroautobusą.
Autobusas vežioja iš namų į centrą 
negalios ištiktus vaikus. Perkant jį, Lie
tuvoje taip pat atsirado vaikų negalią ir 
skausmą suprantančių žmonių. Notarė 

/nukelta j paskutinj pslj

MM
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

S.Vitkus £10.00
Kun.F.Kireilis $84.00

STOKE-ON-TRENT
Š.m.liepos 18 d. ligoninėje po sun

kios ligos mirė A+A Jonas Mosteika 
(70 m. amžiaus). Liko žmona anglė 
Marion. Kiek žinome, velionis 
neturėjo ryšių su Lietuva. Buvo 
draugiškas, DBLS narys.

Liepos 26 d. apylinkės lietuviai ir 
pora iš Valijos atvyko į Bradwell kre
matoriumo koplyčią pagerbti ir 
atsisveikinti su velionimi, ir išreikšti 
užuojautą našlei Marion.
Mielas Jonai ilsėkis ramybėje. B.P-nė

Prisiminęs savo kunigystės 50 metų, 
didžiai dėkoju visiems tuo laiku man 
talkininkavusiems Romoje, Londone, 
Nottinghame. Kas gera atlikta, tai visų 
vieningas darbas. Negaliu visų 
išvardinti, bet pavedu Jus Visaži
nančiam Viešpačiui.
Pagarbiai

kun.Steponas Matulis, MIC 
PAMALDOS
Londone
TAUTOS ŠVENTĖ - VYTAUTO DIDŽIOJO 
KARŪNAVIMO DIENA
Londono ir jo apylinkių lietuviškoji 
bendruomenė minės Tautos šventę - 
Vytauto Didžiojo Karūnavimo 566-tąją 
dieną. Sekmadienį, rugsėjo mėn. 8

Danutei Ivanauskaitei- 
Price 

netikėtai mirus, 
jos tėveliams 

Antanui ir Genutei 
Ivanauskams, 

jos vyrui Geoffrey ir 
visiems artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia 
Antanas, Jonas ir Petras 

Petkevičiai 

dieną 11 valandą pamaldomis Švento 
Kazimiero Šventovėje, 21 Ovai, 
Hackney Road, London E2.

Visi lietuviai, senieji ir dabartiniai 
naujieji ateiviai kviečiami dalyvauti 
šios iškilmingos dienos pamaldose. 
Nottinghame Aušros Vartų Marijos 
Židinyje šventadieniais 11.15 vai., 
šiokiadieniais 8 vai., ryte.
Derbyje rugpjūčio 17 d., šeštadienį, 14 
vai. Bridge Gate.
Wolverhamptone rugp. 25 d.,15 vai. 
Ant. Petkevičiaus būstinėje, ’’Fistral", 
McBean Rd.
Coventryje rugsėjo 1 d., 14 vai. 
šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa rugs.l d., 16 vai., 
šv. Petre.
Mansfielde rugs.8 d.,14 vai. šv.Pilype, 
3 Chesterfield Rd. South.
Derbyje rugs.21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
Mančesteryje rugpjūčio 25d.,12.30 vai. 
Brad Forde rugsėjo 1 d., 12.30 vai., 
Šv.Patriko bažnyčioje.
Eccles rugsėjo 15 d., 12.15 vai.

/atkelta iš 7 pslj
...iš kelionės sugrįžus 

p.Rasimavičienė nemokamai sutvarkė 
reikiamus pirkimo, įregistravimo ir 
dovanojimo dokumentus, o dizaino 
firmos darbuotojai užrašė ant 
autobusiuko šono "Britų-Lietuvių 
Vaikų Fondo dovana". Už 
mikroautobusą Fondas sumokėjo 4200

Danutei Ivanauskaitei- 
Price, 

netikėtai iškeliavus 
amžinybėn, 

jos tėvelius Antaną ir 
Genutę IVANAUSKUS, 

žentą Geoffrey ir 
artimuosius giliai 

užjaučia ir kartu liūdi 
DBLS

Wolverhamptono 
skyrius

svarų.
Vilniaus Santariškių 

universitetinėjeligoninėje,dalyvaujant 
Didž. Britanijos ambasadoriui 
Lietuvoje p.T.Macan, oficialiai 
pristatėme Fondo nupirktą kovo mėn. 
iš Biochem Int.Inc. sudėtingą 
intensyvios terapijos ir reanimacijos 
aparatūrą, kuri kainavo 25000 svarų. 
Įvykį aprašė ir rodė Lietuvos spauda ir 
televizija. Lankėmės ligoninės onko- 
hematologijos (kraujo vėžio) skyriuje, 
vieninteliame visoje Lietuvoje. Čia 
gydomiems vaikams reikia labai daug 
ir brangiai kainuojančių vaistų, kurių 
universitetinė vaikų ligoninė iš savo 
biudžeto nepajėgia pakankamai 
nupirkti. Nupirkome vaistų už 500 
svarų.

Valkininkų "pušelės" gydoma apie 
240 vaikų. Nupirkta jiems žaislų, pata
linės, valgyklos indų, kitų reikmenų už 
250 svarų, taip pat palikome Anglijoje 
surinktos labdaros.

Į Pakruoj vaikų namus Fondo 
vardu labdaros nuvežė p.p .R. ir 
L. Wheeler iš Ealingo, Šakių "Vilties" 
skyriaus vaikučiams buvo padovanota 
drabužių, kuriais jie pasipuošė 
koncertuodami per Tėvo dienos 
minėjimą. Visi mūsų aplankytieji 
nuoširdžiai dėkojo už paramą ir prašė 
padėkoti visiems Fondo rėmėjams, 
visiems jautrios širdies žmonėms, 
kurie labai palengvina sunkų gyvenimą 
Lietuvos vaikams.

Fondo Sekretorė

Danutei
Ivanauskaitei-Price 

staiga mirus, 
jos tėveliams Antanui ir 
Genei Ivanauskams, 

vyrui Geoffrey ir 
svarbiausiai vaikams 
netekusiems motinos, 

reiškiu giliausią 
užuojautą.

Nijole Vainoriūtė
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