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I ETŲ VIS
1996 m. rugsėjo 1 d.-13d.
Nr.19. (2408)
~~ Taip pat sklinda gandai, kad jis
norėtų sumažinti parlamento narių
skaičių ir atšaukti lapkričio 24-tai
dienai numatytus papildomus
- -.Į,-.----- —■ -V —«rinkimus, kurių metu turėjo būti
išrinkti deputatai į šiuo metu
vakuojančias vietas. Prezidentas taip
pat norėti^ parlamentą suskirstyti j
Rugsėjo 8-tąją švenčiame
dvi dalis. Žemųjų rūmų nariai būtų
prisiminimui Lietuvos galybės ir
renkami, o kitos parlamento dalies
jos vadų didingumo. Šią dieną
narius skirtų pats. Baltarusijos
prieš 566 metus Vytautas Didysis
opozicijos vadas Zenon Pozniak
turėjo būti karūnuojamas Lietuvos
neseniai
pasiprašė politinio
karaliumi, tačiau lenkų klas
prieglobsčio JAV, o pačioje
tingumas neleido to padaryti.
Baltarusijoje keletas opozicijos
Londono lietuviai paminės šią
veikėjų yra įkalinti. Jis taip pat yra
šventę ateinantį sekmadienį, 8-to
priešingas žemės privatizavimui.
rugsėjo, 11.00 vai. pamaldomis
Sakoma, kad jau dabar nebėra
šv.Kazimiero bažnyčioje, 21 The
demokratijos, o suteikus dar daugiau
Oval, Hackney Road, London E2.
jėgos buvusiam kolchozo direktoriui
Visi lietuviai, senieji ir dabartiniai
41
metų amžiaus Aleksandrui
naujieji ateiviai kviečiami dalyvauti
Lukašenko visa valdžia būtų jo
šios iškilmingos dienos pamaldose.
(komunistų red.) rankose.

Dvisavaitinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25.

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 pra
šome pasinaudoti.
Prenumeratos mokesčio nesusi
mokėjusiems laikraštis nemokamai
nebebus siuntinėjamas.Neapsimo
kėjusiems iki rugsėjo 30 dienos
laikraščio siuntimas bus nutrauktas.
J. Levinskas "E.L" direktorius

INFORMACIJA
AKCININKAMS

L.N.B-VĖS

Surasti nauji "Lietuvių Namai"
Londone, puošnioje 9 Strathmore
Gardens, London W8. Gatvė išeina
j Palace Gardens, trys minutės nuo
Notting Hill Gatė,netoli nuo buvusių
Lietuvių Namų. Kaina £680,000.
Namas yra naudojamas kaip
viešbutis; 5 aukštų: 8 miegamieji,
valgykla, virtuvė, priėmimo kam
barys, 4 vonios, dušai, tualetai, ir kiti
aptarnavimo pagelbiniai kambariai.
Namas yra gerame dekoratyviniame
stovyje iš lauko ir vidaus.
LN.B-vės 6 direktoriai pasisakė
už pirkimą, ir už vedimą derybų su
sąlyga, jei gausime klubo ar Pro
prietors* alkoholinių gėrimų leidimą
ir padarysime namų stovio apžiūrą.
LN.B-vės Direktorių valdyba.
(pasirašė) K. Tamošiūnas

Baltic Arts '96
SPECIALLY FOR ALL BALTIC
YOUTH
First Time Ever in England

BALTIC ROCK CONCERT
Featuring:
FOJE - Lithuania's Premier Band
BRAINSTORM - from Latvia
plus surprise guest artists
at "Dingwalls" Middle Yard,
Camden Lock, London NW1
Tickets £5
Telephone: John JuozapavičiusMillar on 01737 789838 or
"Rock Around the World"
on 0171 609 5002

Rugsėjo 8-toji Tautos šventė

Pavojingas
Referendumas
Baltarusijoje
Vatikano radijo žiniomis,
Baltarusijos prezid entas Aieksand ras
Lukašenka, kalbėdamas per televiziją
pranešė, kad šių metų lapkričio 7
dieną bus surenktas referendumas,
kurio metu Baltarusijos piliečiai turės
pasisakyti "už" arba "prieš"
prezidento siu tomas konstitucijos
pataisas. Jeigu referendumo dalyviai
balsuotų prieš prezidento siūlymą,
tai jis neturėtų kitos išeities kaip tik
imtis staigių reformų, panašių j tas,
kurios buvo įvykdytos kituose
kaimyniniuose kraštuose ir nuo kurių
labai nukentėtų platūs Baltarusijos
visuomenės sluoksniai.
Prancūzų žinių agentūra Agence
France Presse pateikia platesnę
pastarojo meto Baltarusijos politinio
gyvenimo apžvalgą.
Pirmiausiai pažymima, kad jau
pati Lukašenko pasiūlyta referendu
mo data turi savo ypatingą
simboliką: lapkričio 7-tąją sovietų
laikais buvo minima, o Baltarusijoje
dabar vėl atgaivinta bolševikinės
spalio revoliucijos šventė. Dar nėra
aišku už kokias konstitucijos
pataisas teks balsuoti, bet aiškiai
žinomas vienas siūlymas: prailginti
prezidento kadenciją nuo penkerių
iki septynerių metų.

Skilimas naujoje
vyriausybėje

Rusijos

Dėl karo veiksmų Čečėnijoje,
Maskvoje bręsta skilimas naujai
sudarytoje vyriausybėje. Spaudos
agentūros skelbia, kad Jelcinas
nesutiko atstatydinti Vidaus reikalų
ministro Kulikovo. Jo pašalinimo
reikalavo naujasis nacionalinio
saugumo tarybos vadovas^Lebedis,
Kūlikovui suvertęs kaltę už Čečėnijos
tragediją. Lebedis atsisakė dalyvauti
Rusijos VRM
(Vidaus reikalų
ministerija red.) vadovų pasitarime,
nes, pasak jo, užuot sprendę
Čečėnijos bėdos, ministerijos
vadovai darys ką gali Kulikovui
gelbėti. Rusijos pajėgų Čečėnijoje
vadu
vėl
paskirtas generolas
Tichomirovas. Dabartiniu sudėtingu
momentu, kai ryškėja kai kurių
aukšto rango pareigūnų kova dėl
valdžios, daug kam Rusijoje ir
užsienyje neaišku, kas šiuo metu
valdo Rusijoje. Esama įvairiausių
gandų apie Boriso Jelcino sveikatą.
Kaip
bebūtų, Rusijos
nacionalinio
saugumo vadovas
generolas Lebedis vėl apsilankė
Grozne. Nuo dabar Lebedžio politinė
karjiera priklauso nuo jo misijos
Grozne sėkmės. Čečėnų partizanai,
atrodo, juo pasitiki.
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Naftos terminalas:
artėja pirmo darbo etapo
pabaigtuvės
Klaipėda (ELTA). Lietuvos, JAV ir
Kolumbijos bendros įmonės "Distralmonta" darbininkai sumontavo ir sėk
mingai išbandė pirmus šešis didžiu
lius naftos terminalo metalo rezer
vuarus. Juose gali tilpti 120 tūks. to
nų mazuto.
Dabar pradėti jų
izoliavimo darbai. Gargždų AB
"Hidrostatyba" darbuotojai baigia
montuoti technologinių vamzdynų at
ramas, priešgaisrinės apsaugos,
gamybinių ir drenažo vandenų siur
blines, vamzdžių tinklus. Baigiamas
statyti terminalo valdymo tarnybos
pastatas, už 40 mln.htų atlikta sta
tybos ir montavimo darbų, numatytų
pirmame įmonės pertvarkymo etape.
"Nors dėl Vakarų ir Akciniame
inovaciniame bankuose įstrigusių
įmonės lėšų sutriko atsiskaitymų su
rangovais sistema, statybininkai dir
bo, - sakė Eltos korespondentui Lie
tuvos ir JAV bendrovės "Klaipėdos
nafta" direktorius Pranas Šidiškis. Deja, dėl finansinių problemų sutriko
technologinių įrenginių tiekimas."
Tačiau, turėdama Lietuvos Vy
riausybės garantiją, iš Olandijos ban
ko "A.B.N.AMRO" "Klaipėdos nafta"
gavo pirmą 20 mln. dolerių paskolą.
Už ją iš JAV, Argentinos, Anglijos,
Prancūzijos, Italijos ir Olandijos firmų
bus įsigyta reikalingiausių vamzdžių,
sklendžių, siurblių, kompresorių ir
kitos įrangos.
LA. 127

Rusijos
pajėgos
"LUKoilą"

okupacinės
grįžta per

Krikščionių demokratų partija
kreipėsi | Prezidentą Algirdą Bra
zauską, reikalaudama "užkirsti kelią
planams perleisti Lietuvos kuro Ir
energetikos ūkio kontrolę Rusijos
koncernui". Krikščionys demokratai
teigia, kad per kuriamą akcinę
bendrovę "Lietuvos nafta" numatoma
perduoti Rusijos koncernui "LUKoil"
ir jo partneriams Būtingės naftos
terminalo kontrolę, ir pastebi, jog "šis
terminalas privalo užtikrinti nepriklau
somumą nuo to paties "LUKoilo".
Krikščionys demokratai, remdamiesi
spaudos informacija, pažymi, kad
Rusijos investuotojai domisi viso
komplekso, o ne atskirų įmonių
veikla. Partijos pirmininkas Algirdas
Saudargas pranešė, kad krikščionys

demokratai nepritaria Vyriausybės
siūlymui steigti akcinę bendrovę
"Lietuvos nafta", nes visiškai nėra
informacijos apie tai, kas valdys šio
koncerno kontrolinį akcijų paketą.
LKDP nuomone, privatizuojant
strateginius Lietuvos objektus nedera
galvoti vien apie ekonominę naudą,
bet būtina įvertinti ir saugumo
kriterijus.
Tai akcentavo Seimo
krikščionių
demokratų
frakcijos
patarėjas Česlovas Stankevičius.
Memorandume Prezidentui krikš
čionys demokratai reiškia viltį, kad
šalies vadovas "panaudos visas
galias Lietuvos kuro ir energetikos
ūkio reintegracijos į posovietinę
erdvę planams sustabdyti". Krikde
mai primena, kad sudėtinė Konstitu
cijos dalis - Konstitucinis aktas numato atsakomybę už veiklą, kuria
siekiama įtraukti Lietuvos valstybę į
posovietinio Rytų bloko ekonomines
ir kitokias erdves bei sandraugas.
"Prezidentui vėliau gali tekti atsakyti
pagal konstituciją už tai, kad
prisidėjo prie tokių kadenciją bai
giančios dabartinės Seimo daugu
mos remiamų planų įgyvendinimo", pažymi krikščionys demokratai.
AnotČ. Stankevičiaus, kad 1993
metais iš Lietuvos išvesta okupacinė
Rusijos kariuomenė, o dabar j Lietu
vą įvedamos "Gazpromo" ir "LUKoilo"
pajėgos.
Žmonės, kurie tokius
planus remia, pradėjo veikti atvirai.
BNS,LA. 130

Karo akademija išleidžia
paskutinę dvejų metų
kursą baigusią laidą
Sigitą Pętrikonytė "L.A." 142
rašo, jog
Karo akademijoje
prasideda paskutinių absolventų,
baigusių
dviejų
metų
kursą,
išleistuvės. Kitos Karo akademijos
laidos diplomus gaus baigusios jau
ketvertų metų kursą. Iškilmėse,
kurios prasidės iškilminga rikiuote ir
vėliavos išnešimu, absolventams bus
suteikti karininkų laipsniai ir įteikti
diplomai.
Rektorius raportuos
Krašto apsaugos ministrui.
Po
valandą truksiančios oficialiosios
dalies kariuomenės vadas tars svei
kinimo žodį, bus išgerta viena kita
šampano taurė.
Kaip sakė akademijos Studijų
skyriaus viršininkas Jonas Juodka,
šiemet akademiją baigia 95 jaunuo
liai, vienas jų eksternu.
Iš 95
baigiančiųjų 67 motorizuoti pėsti
ninkai ir 28 valstybinės sienos ap

saugos specialistai. Apie 10 proc.
visų absolventų mokėsi gerai ir labai
gerai. Ši laida 1994 m. įstojo j Kraš
to apsaugos mokyklą, vieloj kurios
1995 m. buvo įsteigta Karo
akademija.

Policijos mokyklą baigė
ir 12 merginų
Evaldas Jankauskas "LA." 142
rašo: Klaipėdos aukštesnioji policijos
mokykla išleido dar vieną laidą: 122
policininkus bei 45 II pakopos
absolventus, parengtus valdininko
inspektoriaus darbui.
Pastarojoje
grupėje mokėsi ir 12 merginų. Kaip
geriausius savo auklėtinius vyr.
inspektorius V. Venckus paminėjo D.
Alminaus kaitę, A. Jurkonj, R.
Petrikaitę, G. Stojanovą.
Prieš 5 metus įsteigtoje mokyklo
je mokosi vaikinai ir merginos iš vi
sos Žemaitijos.
Kaip ir Policijos
akademijoje, čia dėstoma administ
racinė ir baudžiamoji teisė, policijos
teisė ir administracinė veikla, krimi
nalinės profesinės veiklos taktika.
Jaunuoliams ypač patinka profe
sionalų dėstomos fizinio bei kovinių
veiksmų pamokos. Absolventus
iškilmingai pasveikino VRM viešosios
policijos vyriausiasis komisaras V.
Navickas ir Klaipėdos vyriausiasis
komisaras V. Narmontas.

Draudimo įstaigos
indėlių nedraus
Jonas Okmanas "LA"141: Iš 27
Lietuvos komercinių bankų, kuriems
buvo išduotos licencijos bankų
veiklai, šiandien realiai veikia 12.
Todėl bankų indėlių draudimas šaly
je tampa aktualesnis, tačiau didžiau
sios Lietuvos draudimo bendrovės
neketina papildomai drausti ar
perd rausti bent jau gyventojų indėlių,
laikomų komerciniuose bankuose.
Išsivysčiusių šalių bent dalies
indėlių saugumą bankuose garan
tuoja valstybė (pvz., JAV - iki 100
tūks.dolerių), todėl tų šalių draudi
mo kompanijos tokių finansinių ri
zikų draudimo nevykdo. Lietuvos
valstybė nepajėgi garantuoti didesnių
indėlių saugumo. Gyventojų indėlių
draudimo įstatymas visiškai negaran
tuoja jų saugumo, didžiausia indėlių
suma, kurią indėlininkas gali tikėtis
atgauti banko bankroto atveju, ne
didesnė kaip 4 tūkst.litų, be to,jis
atgautų ne daugiau kaip 80
proc.turėtų pinigų.
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Laiškai
Sukurtų organizacijų ateitis
Petras Varkala
Aš manau, kad dauguma mūsų
bendruomenės narių yra labai
susirūpinę mūsų šiame krašte
sukurtų organizacijų ateitimi. Man
gal tai daugiau rūpi, nes aš esu
pirmasis DBLS narys ir pirmasis LN
B-vės akcininkas. Kas bus su jomis,
kai dauguma mūsų iškeliaus į
Dausas? Tą problemą Jūs, pone
Redaktoriau, savo straipsnyje
"Žvilgsnio j Ateitį" (EL Nr.10) labai
teisingai konstatavote, sakydamas,
kad "gal dar sugebėsime išsilaikyti
kokius penkis metus" ...
Toliau
sakot: "į valdybą buvo išrinkti keli
jauni žmonės ... bet neįvertinome jų
žinių, nemokėjome jų suprasti, ir jie
atsistatydino"....
Gal dar vertėtų
paminėti ką apie mus galvoja iš
Lietuvos atvykęs jaunimas.
Jūs
patalpinote pono
Jusionio
straipsnį (EL Nr.2) "Žvilgsnis iš
šalies". Ten p. Jusionis, rašydamas
savo įspūdžius apie mūsų
bendruomenės gyvenimą ir
susitvarkymą, prieina teisingos
išvados, jog mūsų įsigytam turtui
tinkamai tvarkyti ... "reikėjo padėti
tinkamus pagrindus - sukurti
efektyvią ūkininkavimo sistemą" ...
Kalbėdamas apie šio krašto antros
ar trečios kartos lietuvius, jis sako
"kur gi tie vandenys, kurie papildytų
išeivijos lietuviškos veiklos upę"...
Panašiai mes jau per eilę metų
kalbėjome ir rašėme, ({domu, ar
musų valdomieji organai kada nors
bandė susisiekti su p. Jusioniu, aršu
kitais iš Lietuvos atvykusiais
gabesniais lietuviais?). Deja, iki šiol
mūsų išrinktos valdybos,
neatsižvelgiant j mūsų raginimus,
atrodo, nieko ta prasme nepadarė.
Pamažu einam prie liepto galo!
Pažvelgus j dabartines mūsų
bendruomenės problemas, t.y.,
Lietuvių Namų Londone pardavimą ir
LN.B-vės ūkininkavimo bėdas, vėl
kyla daug klausimų. Kodėl tokia
didelė Namų pardavimo atsakomybė
buvo užkrauta vien ant p. Tamošiūno
pečių?
Kodėl jam nepadėjo
Londono apylinkėje gyvenantieji:
ilgametis DBLS pirmininkas p. J.
Alkis ir kvalifikuota advokatė p-lė
Juraitė? Juk čia pat buvo.
Skelbiama, kad p. Šova tame
pardavime dalyvavo.
Tačiau jis
gyvena daugiau kaip 100 mylių nuo
Londono ir tose derybose vargu ar

galėjo dažnai dalyvauti.
Kodėl
nebuvo pasitarta su tos srities
specialistais "Estate Agents", kurie
raštu būtų patiekę tų namų rinkos
įvertinimą ir būtų suradę geriausius
pirkėjus? Kodėl visa atsakomybė
krito ant p. Tamošiūno pečių, kuris
toje srityje turi mažiau patyrimo.
Reikia nepamiršti, jog visi direktoriai
kaip kolektyvas ir kiekvienas
individualiai
yra akcininkams
atsakomingi.
Gal nereikėtų stebėtis, kad mūsų
išrinkta Revizijos komisija ir Taryba
nori patikrinti kaip direktoriai tvarko
mūsų jiems patikėtą turtą. Direktorių
pasiteisinimas (tik 5, o ne 7) jog
auditoriai patikrina direktorių
patiektas ataskaitas, nėra pakan
kamas, kadangi DBLS ir LNB-vė
nėra komercinės vien
pelno
siekiančios organizacijos, todėl jų
įstatuose yra numatyta Revizijos
komisija. Kodėl gi valdybai atsisakyti
kooperuoti su Revizijos komisija, juk
ji neturi nieko slėpti. DBLS Centro
valdybos aplinkraštyje (28.7.96)
direktorius p. Šova sako:
"Jūs,
DBLS nariai, dabar esate tikrieji
Lietuvių namų bendrovės patikėtiniai.
Jums atitenka viena nepaprasta
išeivijos užduotis - išsaugoti
Sąjungos narių turtą savo rankose".
To mes tiktai ir norime. Todėl, ponai
Direktoriai, parodykite savo knygas
Revizijos komisijai.

Sodyboje yra visiems vietos
"Europos Lietuvio" Nr.18 buvo
patalpintas Pauliaus Tričk) laiškas
Sodyboje nėra vietos. P.Tričys,
manau, ne iš blogos valios, greičiau
dėl klaidingos informacijos įdėjo, o

redaktorius (nors žinodamas tiesą) ją
praleido.
Iš pat pradžios, kai buvo duota
gyventojams "Notice" išsikraustyti iš
Lietuvių Namų, jų tarpe buvo ir
KMakūnas. Visiems, kurie norėjo,
buvo pasiūlyta persikelti į Sodybą,
tačiau, gaila, kad tuo pasinaudojo tik
du latviai. K.Makūnas man atvirai
pasakė, kad į Sodybą nesikeis.
Paleidus L. namus pardavimui,
KMakūnui buvo duota ilgalaikė, (pa
gal įstatymą) "Notice". Jis sutiko tęsti
darbą iki LN bus parduoti, kaip
namų prižiūrėtojas, už ką aš esu jam
dėkingas. Valdyba buvo nutarusi ko
vo 2 d. Sodyboje padaryti Kazimierui
išleistuves, deja, jis jų atsisakė.
Tris dienas prieš sutarties
pasirašymą, LN pirkėjo advokatas
atsiuntė raštą, kuriuo KMakūnas
turėjo patvirtinti, kad po sutarties
pasirašymo išeis iš Lnamų. Jis
atsisakė pasirašyti, o buvęs pirkėjas
atsisakė nuo namų pirkimo.
KMakūnas buvo pakviestas į
direktorių valdybos posėdį ir pa
klaustas kokiomis sąlygomis sutiktų
išeiti iš Lnamų. Daug nelaukdamas
išdėstė savo sąlygas: 15,000sv. arba
eitų j Sodybą su sąlyga, kad turėtų
teisę pasirinkti kambarį, nusivežti
savo baldus ir gaminti savo maistą.
Sprendimas buvo paliktas kitam
posėdžiui
Tuo tarpu atsirado kitas namų
pirkėjas, kuris sutiko kartu su namais
paimti savo atsakomybėn ir esančius
du gyventojus - jugoslavą D.Antic ir
KMakūną. Tuo būdu mūsų atsa
komybę perėmė naujas pirkėjas.
/tąsa sekančiam psl J

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS
JURIDINĖ KONSULTACIJA
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE
Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų
prašome kreiptis:
ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB.

13 Kinnaird Avenue,
Bromley, Kent BRI 4HG, England.
Tel.:0181 402 9403
Fax.0181 290 0285
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Bet prieš
LN sutarties
pasirašymą K Makūnas pareiškė
norą persikelti j Sodybą. Aišku,
susidarius tokiai padėčiai, valdybos
posėdyje buvo karštos diskusijos dėl
KMakūno priėmimo j Sodybą
gyventi. Bet, kad nesudarius jam
išimties, buvo nutarta priimti
K.Makūną
tomis pačiomis
sąlygomis, kaip ir visi kiti gyventojai
Sodyboje, su viena išimtimi - galės
atsivežti savo lovą, gavęs
pažymėjimą iš daktaro. Todėl Sody
boje yra visiems vietos ir K Makūnas
gali eiti gyventi kada tik nori.
Pauliaus Tričio pastabos dėl
pelno palyginimo, tai dėl to negalėtų
girtis nei vienas objektas, nes nei
vienas iš jų (L Namai ar Sodyba red.)
nepajėgė sukaupti pakankamai re
zervo nuolatiniams remontams. Kas
dėl ginčų ir rietenų - jų užteko visur.
KMakūnas nebuvo šventuolis, nebi
jojo pastoti kelio tam, kuris jam
nepatiko.
Paskutinėmis dienomis, prieš pa
sirašant sutartį, pirkėjas ieškojo viso
kių priežasčių, kad išvengtų sutar
ties užbaigimo ir kaltė būtų mūsų.
Tomis kritiškomis dienomis, kada bu
vo daug problemų ir darbo, o padė
jėjų mažai, Kazimieras man labai
daug padėjo. Už tą aš esu jam
dėkingas.
K.Tamošiūnas
LNB-vės pirmininkas

Skautiškuoju keliu
Papildomos aukos paremti Lietuvos
skautus "Vienybės Kelio" stovykloje:
Bradford© liet klubas "Vytis" ir
rėmėjai
£140.00
Mančesterio liet, klubo ir rėmėjų
aukos
£137.50
Škotijos liet klubas, DBLS skyrius ir
rėmėjai
£107.00
Derby rėmėjai
£35.00
Sodybos DBLS skyrius £30.00
J. Bardzil
£20.00
Per F. Damaševičienę Nottingham©
Moterų Draugija
£20.00
O. Ramonienė
£10.00
Po £5.00 aukojo: V. Mažiulis, V.
Grygelis, Br. Jakštys
Lietuvos skautų ir Europos Rajo
no vadijos vardu visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame.
Stovyklos metu gauti sekantieji
sveikinimai: "Gerb. ir mieli skautai,
skautės, vėl susibūrėte j jūsų
tradicinę vasaros stovyklą.
Kiek
daug rūpesčių vyresniesiems! Kiek

daug džiaugsmo ir rimto darbo
jauniesiems! Ar saulė šviestų ar
lietutis lytų, visur skamba klegesys.
Sveikinu visus ir linkiu kuo giliau j
savo širdis įsidiegti Dievui, Tėvynei ir
Artimui."
Nuoširdžiai! Kan.V.Kamaitis

"Skautiškos dvasios,
darbingos
nuotaikos, linksmų laužų ir dainų
jums visiems!”
v.s. Alina Dvoreckienė, Vilnius.
"Mielos sesės ir broliai:
Sveikinu Jus visus susirinkusius j
mūsų gražiosios Sodybos skautų
kalnelį tradicinei skautų-skaučių va
saros stovyklai, turtingai stovy
klautojais iš užjūrio ir tėvynės
Lietuvos. Linkiu puikios stovyklos,
gražaus oro, susiklausymo atliekant
užduotus uždavinius, įgyti daugiau
skautiško patyrimo."
Vis budžiu!
v.s. S. B. Vaitkevičius

Taip pat stovyklą sveikino:
kun.S. Matu lis, MIC, s.E.Sakalauskas
(Vilnius), VytGurevičius, APodvoiskis, J. Levinskas, Damaševičius, J.
Bliūdžius, O. Ramonienė. Br.
Puodžiūnienė, Br.G. Zinkai ir kiti.
Už sveikinimus visiems širdingai
dėkojame.

Skautiška padėka
Lietuvių Skautų Sąjungos
Europos Rajono 47-jai "Vienybės
Kelio" stovyklai pasibaigus, liekame
nuoširdžiai dėkingi: Lietuvių Namų
Bendrovei, Didžiosios Britanijos
Lietuvių Sąjungai, jos skyriams,
klubams, dosniems rėmėjams už

aukas, Soros Fondui, orga
nizacijoms Lietuvoje ir pavieniams
skautiškos idėjos rėmėjams.
Lietuvių Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmijai ir vadijai už aukas
ir įvairiausią talką.
Nuoširdžią padėka tariame
Sodybos vedėjams Povilui ir Birutei
Dobrovolskiams už globą ir paramą,
V. Mažiuliu i, V. G rygeliu i ir kitiems.
Padėką reiškiame LSS Tarybos
Pirmijos pirmininkui v.s. fil. Kęstučiui
Ječiui, s.fil. Daliai Ječienei už
dalyvavimą, LSS Seserijos Vyriausiai
Skautininkei v.s. Birutei Banaitienei
už dovanas ir dalyvavimu, v.s.fil.
Laimai Kiliulienei, s. Naidai Šnipaitei,
v.s. Romui Otto ir s. Donatui
Ramanauskui už pašvęstas valandas
skiltininkų kursų pravedimui.
Skautišką AČIŪ tariame Lietuvos
Resp. Didž. Britanijoje Ambasados
atstovams už dalyvavimą stovyklos
užbaigimo iškilmėse.
Didelė padėka virtuvės viršininkei
vyr.sk. Nijolei Vainoriūtei, DBLS-gos
Sodybos skyriaus talkininkėms,
sesėms ir broliams už ūkio vedimą ir
maitinimą.
Dvasios vadui kun. A Gerybai už
dvasinę globą ir maldas. Juozui ir
Bernadetai Levinskams už Lietuvos
skautijos priėmimą, vaišes ir dova
nas stovyklai pasibaigus. Skautiška
padėka Sodybos skyriaus
pirmininkui skautui vyčiui Algiui
Klimui už visokeriopą talką ir rūpestį.
Taip pat dėkingi esame Sodybos
šaudyklos klubui ir sekretoriui Rod
Philpott už įdomų šaudymo
konkursą vyresniesiems stovyk
lautojams ir talką barbeko pasise/tąsa 7-tam pslj

LITHUANIAN AIRLINES
HEATHROW - VILNIUS
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday departure at 4.15 pm
departure at 5.00 pm
Wednesday
departure at 3.30 pm
Thursday
Ask your travel agent or call
LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323;
Fax 0181 745 7346.
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Becukrinis saldumas ir neriebūs riebalai
Nutukimas - viena iš išsivys
čiusių šalių gyventojų problemų.
Plečiantis prekybiniams ryšiams
su išsivysčiusiomis šalimis, keičia
si mūsų gyvenimo būdas bei mity
bos įpročiai, vartojame vis daugiau
saldžių, riebių ir kaloringų produk
tų ir... tunkame. Teisinamės nega
lintys riebalų "išmesti" - patiekalai
tuomet esą "sausi" ir neskanūs.
Tačiau gyvulinius riebalus ir cukrų
galima pakeisti kitais, sveikesniais,
pavyzdžiui, aliejumi ir sacharinu.
Ar šie produktai iš tiesų sveikesni?
Becukrinis saldumas
Sacharinas - seniai, dar 1897aisiais atrasta saldinanti medžiaga.
Tai pigus ir efektyvus produktas, už
cukrų saldesnis net 200-300 kartų.
Vienintelė bloga jo savybė ta, jog
burnoje palieka kartoką prieskonį.
Šio amžiaus 3-ajame dešimtme
tyje buvo atrastas vienas sacharino
"varžovų" - ciklamatas. Ši saldi me
džiaga greitai tapo populiari - ją imta
naudoti gaivinamųjų gėrimų, saldžių
produktų gamyboje. Ir ciklamato, ir
sacharino energetinė vertė panaši 4 kcal viename grame. Buvo
nustatyta, jog ir sacharinas, ir
cikiamalas nepakitę išsiskiria su
šlapimu - organizmas jų nepasisa
vina. Taigi vartojant cukraus pakai
talus, tik patenkinamas poreikis "su
valgyti ką nors maloniai saldaus".
Tačiau 8-ajame dešimtmetyje JAV
mokslininkai bandymais su gyvūnais
nustatė, jog vartojami dideliais kie
kiais sacharinas ir ciklamatas kelia
pavojų susirgti šlapimo pūslės vėžiu.
Dėl to JAV ciklamatas buvo už
draustas, o kitose šalyse jo varto
jimas apribotas. Keista, bet sacha
rino vartoti niekas neuždraudė.
(Vėliau buvo įrodyta, kad ciklamatas
nekelia pavojaus susirgti vėžiu,
tačiau jis jau nebebuvo toks popu
liarus kaip anksčiau).
Naujesnis cukraus pakaitalas aspartamas - JAV patvirtintas 1981 alsiais, iki šiol toje šalyje gana
populiarus. Jo sudėtyje - amino
rūgštys, fenilaminas, asparagino
rūgštis. Organizme jis skaidosi kaip
ir kitos amino rūgštys. Aspartamas baltyminė medžiaga, taigi ir kalorijų
turi daugiau. Tačiau, pavyzdžiui,
saldinant arbatą, jo reikia tokio mažo
kiekio, kad tai neturi reikšmės. Kai
kuriose šalyse aspartamas vartoja
mas kartu su sacharinu, o Lietuvoje

jau galima nusipirkti ne tik sacharino,
bet ir sacharino junginio su
ciklamatu.
Sveikiems (neserganties cukriniu
diabetu, nenutukusiems) cukraus
pakaitalų vartoti nebūtina.
Ligo
niams jų kiekį nustato gydytojas.
Nekaloringi cukraus pakaitalai (Lietu
voje geriausiai žinomas sacharinas)
puikiai tinka kavai, arbatai, sultims,
įvairiems gaivinamiesiems gėrimams
saldinti. (Juolab, kad cukraus Lietu
vos gyventojai vartoja per daug).
Tačiau sveikiems vaikams (neser
gantiems, pavyzdžiui, diabetu) cuk
raus pakaitalų vartoti nereikėtų. Jų
vystymuisi nedidelis cukraus kiekis
būtinas. Sveikiems suaugusiesiems
cukrų kartais reikėtų pakeisti sacha
rinu (pavyzdžiui, saldinti arbatą), nes
dėl plintančio diabeto, nutukimo
"kaltas" ir cukrus (žinoma, dėl valios
stokos).
Neriebūs riebalai
Tunkame netik nuo cukraus, bet
ir nuo riebalų. Įpratome tvirtinti, jog
be riebalų ne tik nesotu, bet ir
neskanu. Tačiau dabar, kaip nieka
da anksčiau, yra puiki galimybė
atsisakyti įprastų gyvulinių riebalų.
Sveikiausias gyvulinių riebalų
pakaitalas - augaliniai aliejai. Ruo
šiant maistą, jais reikėtų keisti
sviestą ir margariną. Ar tikrai aliejų
vartoti sveikiau nei sviestą? Taip yra
dėl skirtingos riebiųjų rūgščių,
esančių riebaluose, kokybės. Rie
biosios rūgštys yra sočiosios ir nesočiosios. Jei produkte didžioji dalis
riebiųjų rūgščių yra sočiosios, šie rie
balai kambario temperatūroje išlieka
kieti, jei nesočiosios - skysti (pavyz
džiui, aliejus).
Įvairiuose augali
niuose aliejuose sočiųjų riebiųjų
rūgščių yra 10-15 procentų, likusios
- polinesočiosios.
Organizmui ypač svarbios neso
čiosios riebiosios rūgštys. Visame
dienos riebalų kiekyje jų turėtų būti
apie 70%. Vartojant jų pakankamai,
organizmas apsaugomas ne tik nuo
širdies ligų, aterosklerozės, bet ir
nuo nutukimo. Mokslininkai tvirtina,
jog rapsų, kukurūzų ir sojos aliejuje
yra visų rūšių reikalingų riebiųjų
rūgščių. Kitų rūšių aliejuose, pavyz
džiui, saulėgrąžų, jų taip pat gana
daug. Visų rūšių aliejai mažiau kalo
ringi negu gyvuliniai riebalai. Be to,
juose yra ir antioksidanto vitamino E,
kuris saugo organizmą nuo

senėjimo.
Mūsų krašte nuo senų laiku
ruošiant maistą labiau įprasta vartoti
sviestą ir kitokius gyvulinius riebalus,
o ne aliejų.
Mes įpratę valgyti
sumuštinius, o duonos aliejumi ne
tepsi ... Bet kepti aliejuje galime!
Tačiau norint išsaugoti naudingąsias
polinesočiąsias riebiąsias rūgštis,
aliejaus nereikėtų labai kaitinti. Kai
tinant (ypač daugiau kaip 200° C)
keičiasi riebiųjų rūgščių sudėtis.
Bandymais su gyvūnais įrodyta, jog
kai kurie kaitinant susidarę junginiai
net gali padidinti riziką susirgti vėžiu.
Šildant patiekalus orkaitėje, tem
peratūrą galima reguliuoti, bet ke
pant ant ugnies riebalai pradeda
degti (tuomet ir susidaro kan
cerogeninių medžiagų).
Alyvų ir
rapsų aliejus kaitinimą "pakelia" ge
riau negu kitų rūšių aliejai.
Bandymais įrodyta, jog antrą kartą
kepant tame pačiame aliejuje kan
cerogeninių medžiagų susidaro dar
daugiau.
Norėdami būti sveikesni ir
gražesni, nebūtinai turime kankintis
dietomis. Kartais tereikia pakeisti kai
kuriuos įpročius. Pavyzdžiui, valgyti
mažiau cukraus ir gyvulinių riebalų.
Iš VP 9612

Grožio paslaptys
Senstančiai odai:
Vieną kartą per savaitę naudinga:
Vitamininė kaukė, kurios sudėtyje yra
riebalų ir augalinio aliejaus, karšti ir
šilti sūrūs kompresai.
Ko venqti:Nesausinti odos (pudra,
losjonu), nesusiraukti, netraukyti
nosies, nebūti prisimerkusiai; valant
veidą, netempti odos.
Ką būtina daryti: Valgyti vitaminingą
maistą, du kartus per metus atlikti
kosmetinį masažą, prausti veidą
pakaitomis šiltu ir vėsiu sūriu
vandeniu (prieš tai ištepti kremu),
atlikti veido gimnastiką. Iš 'Ji* 9612
Pagyvenęs turtuolis sako jaunai
žmonai: - Kai aš mirsiu, tu ilgai
nelauk ir susirask kitą vyrą.
- Nekalbėk nesąmonių, brangusis trina akis grąžuolė.
- Aš paliksiu pinigus tau, o geriausius
savo drabužius jam. Gyvensit
linksmai.
- Nežadėk man daugiau tokių dalykų,
juk tai neįmanoma.
- Kodėl neįmanoma?
- Tavo rūbai 40 numerio, o jo 46.
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Pasisakymas dėl DBLS
direktorių aplinkraščio
Š.m. "E.L" nr.18, rugpjūčio 17-31
d.d. buvo patalpintas DBLS direktorių
valdybos /faktiškai tik valdybos
"kabineto? aplinkraštis.
Šis aplinkraštis taip pat buvo
išsiuntinėtas ir skyrių pirmininkams.
Čia ir vėl, kaip ir ankstyvesniame
valdybos pareiškime, yra visa eilė
neteisingų kaltinimų kitiems, tuo
manant pateisinti save. Aš norėčiau,
kaip galima trumpiau, padaryti vieną
kitą pastabą ir atitaisyti aplinkraštyje
padarytus netikslumus ir įžeidimus.
Aš žinau, kad jau buvo daug
rašyta apie Lietuvių namų pardavimą
ir mes turime skirtingų nuomonių ir
darome skirtingas išvadas. Aplinkraš
tyje sakoma, kad visuotiniame suva
žiavime /kur ir kada nesakoma/ DBLS
ir LNB valdybos buvo įgaliotos
parduoti Lietuvių namus ir pirkti kitus.
Toks pasakymas nėra tikslus ir gal net
naivus ir reikalauja paaiškinimo.
Suvažiavimo metu Nottinghame vienas
iš pagrindinių klausimų buvo: ką daryti
su turimais Uetuvių namais?
Aš tame suvažiavime dalyvavau ir,
kaip supratau iš pasisakymų, aiškin
čiau taip: suvažiavimas su
apgailestavimu turėjo priimti valdybos
paaiškinimą, kad kitos išeities nėra ir
valdyba neturi jdėjų kaip juos išgelbėti
ir lieka tik juos parduoti. Pirmininkas
dar padrąsino, kad yra pirkėjas, kuris
siūlo 1 mfl.700 tūkstančių.
Dabar iš aplinkraščio sužinome,
kad parduoti už 1 mil.250 tūkstančių.
Čia jau blogai. Kur dingo pusė
milijono?
Kaip galėjo valdybos
"kabinetas" priimti tokią kainą? Su kuo
jie pasitarė? Todėl visai normalu, kad
. dabartinė Taryba ir Revizijos komisija
reikalauja susirašinėjimo dokumentų
su miesto valdyba, su pirkėjais ir
tarpininkais. Toks reikalavimas jau
padarytas 4 kartus, bet dokumentų
peržiūrėjimui negauta iki šiol Net ir
eiliniam Londono gyventojui turėtų būti
aišku, kad tokių namų kaip Lietuvių
namai pareikalavimas yra nuolatinis ir
jų daug nėra. Taryba savo pranešime
davė keletą pavyzdžių apie tokių namų
kainas tame pat rajone kaip buvę
Lietuvių namai ir galiu tvirtai užtikrinti,
kad lietuvių bendruomenė yra
nuskriausta ir prarado 500,000 svarų.
. Užbaigiant šias diskusijas dėl
nesėkmingo namų pardavimo, aš taip
• pat nesutinku su nuolatiniu valdybos
• tvirtinimu, kad namų remontui reikėjo
išleisti 600.000 svarų. Žinoma, jei tą
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darysi per miesto valdybą gal tiek ir
kainuos. Bet kas taip daro? UETUVIŲ
NAMŲ
BENDROVĖ?
Tą darbą
atliekant normaliu keliu ir normalia
procedūra būtų kainavę tik trečdalis.
Aplinkraštyje skundžiamasi, kad
Taryba pasirinko blogą kelią (per
spaudą), įvairiai apkaltindama valdybą,
jos veiklą ir valdybos atliekamas
pareigas. Toks kelias buvo pasirinktas
todėl, kad su valdybos ’’kabinetu"
negalima susikalbėti.
Taip pat šiame aplinkraštyje
rašoma, kad revizija buvo padaryta ir
pranešimai priimti. Tai ne tiesa. Mūsų
rinkta atstovų Revizija aiškiai
suvažiavime pabrėžė, kad revizijos jie
negalėjo padaryti, nes negavo knygų
/B.Butrimas/.
Šalia to norėčiau pabrėžti, jog
dabartinė Taryba ir Revizijos komisija
dar vis laukia dokumentų iš abiejų
valdybų, ypač laikotarpio nuo spalio
1995 m. iki namų pardavimo. Kam
mes tada renkame Tarybą ir Revizijos
komisiją, jei jie negali atlikti jiems pri
klausančių pareigų?
Pranešimas, kurį neva padarė
J.Milfar, sakydamas, kad Sodybos
vedėjai yra padarę nepateisinamus
išmokėjimus. J.Milfar sako, kad jis taip
nesakęs. Išeitų, kad šio aplinkraščio
autorius rašė kaip jam patiko.
Sodybos vedėjai reikalaus, kad J.Milfar
įrodytų kur ir kada buvo padaryti kokie
nepateisinami išmokėjimai arba,
neturint įrodymų, valdyba turės
atsiprašyti už apšmeižimą,
Protestuoju taip pat aplinkraštyje
padarytai pastabai, kur sakoma
skliausteliuose, kad "DBLS kultūrinės
veiklos direktorė nęįsijungė j šio
reikšmingo renginio organizavimo
komitetą" /Baltic Arts 96/. Nesako, kad
ji niekada nebuvo prašyta įsijungti į šį
renginį, bet kritika išreiškiama tokioje
sarkastiškoje formoje, kad specialiai
įžeistų Kultūrinės veiklos direktorę.
Kaip drįstama taip rašyti?
Juk visi puikiai žinome, kad ta
šeima jau 40 metų tempia ant savo
pečių visą kultūrinę veiklą Vidurinėje
Anglijoje. Kaip galima žmones taip
įžeisti?
Aplinkraštyje taip pat sakoma, kad
direktoriai paskyrė KTamošiūną
Sodybos direktorium. Kokie direk
toriai? Gal 3 "kabineto" nariai?
Kaip čia dabar?
Normaliai pareigų pasiskirstymas
vyksta pilname valdybos posėdyje.
Kaip galima diskutuoti apie pareigų
pasiskirstymą ir pakeitimą pareigų tam

asmeniui posėdyje net nedalyvaujant?
Praėjusių metų Sodybos pelnas
pakilo net iki 30,000 svarų.
Tiek Sodybos vedėjų, tiek
direktorės pastangos nebuvo
įvertintos.
Organizacinės veiklos direktorius
/tas pats su portfeliu/ klaidžioja toliau
pasimetęs po "lankas", darydamas
nesąmoningus išvedžiojimus, kad, ar
tai dabar ar kada nors, kažkas siekė
perimti LNB j privačias rankas.
Kokia nesąmonė? Ką tuo norima
pasakyti?
Kas čia yra bauginamas? Juk
visiems,
kas domisi lietuvių
susitvarkymu Didžiojoje Britanijoje yra
aišku, kad Sąjunga yra pagrindinis
LNB akcininkas, turįs pilną kontrolę
Lietuvių Namų Bendrovėje.
Yra toks nutarimas, kad, jeigu
Sąjunga sustabdys savo veiklą ir
likviduosis, jos turtas gali būti
perduotas tokiai organizacijai, kuri turi
tokius pat tikslus kaip DBLS. Ta
organizacija gali būti ir kitame krašte.
Toks sprendimas gali būti padarytas
tik Sąjungos narių. Jokio turto nariai
asmeniškai negaus.
Truputis istorijos.
Per eilę metų man teko atstovauti
Didž. Britanijos lietuvius Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės seimuose,
VLIK’o seimuose, politiniuose
suvažiavimuose kartu su Rytų ir
Vidurio Europos tautų atstovais.
Lietuviškuose suvažiavimuose būdavo
malonu pabrėžti, kad mes D.Britanijoje
esame taip susitvarkę, kad galime
atlikti politinę ir kultūrinę veiklą
neprašydami aukų, kaip darydavo kiti
lietuviai, gyvenanti kituose kraštuose.
Čia turiu omenyje LNB paramą Mes
galėjome būti pavyzdžiu tiek
ekonominėje, tiek kitoje veikloje.
Kas atsitiko?
Per paskutinius metus mūsų
autoritetas nukrito. Rinkimuose į
valdybas buvo tikimasi pasiekti ko
nors geresnio su naujais išrinktais
valdybos nariais. Tas neišsipildė.
Padėtis beveik pablogėjo. Kas toliau?
Ar yra vilties atstatyti prarastą
D.Britanijos lietuvių garbingą vardą?
Aš sakyčiau, kad taip.
Ką daryti? Aš nematau kitos
išeities, kaip pakeisti mūsų vado
vaujančius asmenis. Valdyboje turi būti
žmonės, kurie jų veiklai ir planams
turės nuoširdų pritarimą Didžiosios
Britanijos lietuvių bendruomenės.
Z.Juras
Tarybos pirmininkas
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Skautiška padėka
kimu i (buvo
kepti du avinai
stovyklautojams).
Dėkojame "Europos Lietuvio"
redaktoriui ir administracijai už
talpinimą skautų žinių.
Broliškai-seseriškai
dėkojame
stovyklos viršininkui, pavaduotojui,
pastovyklių vadams ir vadovėms ir
kitiems vadovams prisidėjusiems prie
sėkmingos stovyklos pravedimo,
susiklausymo ir įdėto darbo.
Padėką reiškiame visiems
stovyklautojams už pavyzdingą
elgesį,
skautavimą ir pareigų
atlikimą.
Liekame dėkingi
Lietuvos
Skautijos, Jūrų skautų ir Akademikų
vadovams už dovanas ir malonų
bendradarbiavimą stovykloje.
Mieli broliai sesės,
užmezgę
draugystės ryšį, ženkime
kartu
pirmyn, vesdami jaunimą Rūtos ir
Lelijos taku ir skautiško šūkio
siekiams: Dievui, Tėvynei, Artimui,
Budėkime visi kartu!
LSS Europos Rajono Vadija

Atitaisymas
"Europos Lietuvio" nr.17
straipsnelyje "Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Apdovanojimai" per neapsižiū
rėjimą padaryta spausdinimo klaida.
Apdovanotųjų sąraše buvo
atspausdinta: Didžiojoje Britanijoje:
Juozas Bendorius ir Albinas
Pranckūnas.
Turėjo būti: Albinas PranskOnas.
Už padarytą nemalonumą
redaktorius p. APranskūną nuošir
džiai atsiprašo.

DERBY
Pranešame, kad š.m.
rugsėjo mėn. 22 d. Derby skyrius
rengia
Tautos Šventės Minėjimą
Minėjimas įvyks virš minėtą
dieną ukrainiečių klubo patalpose,
27 Charnwood Street, Derby - 2.00
vai.po pietų.
Programoje oficialioji dalis su
J.Maslausko paskaita. Po minėjimo
bus diskutuojami įvairūs skyriaus ir
kiti lietuviški reikalai. Ta proga
susirinkusieji bus pavaišinti kavute
bei kitais skanumynais
Visus vietos ir apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečiame
į minėjimą gausiai atsilankyti.
Skyriaus valdyba

Vytautas Landsbergis:
“Rusijos tankai - ne gulbės"
"Lietuva gerbia Rusijos demokra
tijos pradmenis ir Rusijos kultūra, ta
čiau 600 tankų nėra mažosios gul
bės, šokančios pagal Čaikovskio
muziką", pažymėjo dešiniosios opo
zicijos lyderis Vytautas Landsbergis
Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos sesijoje, kai Lietuvos ir
Latvijos
parlamentarai
pareiškė
susirūpinimą galimybe Rusijai su
telkti daugiau sunkiosios ginkluotės
Baltijos valstybių pasienyje. Lands
bergis sakė, kad Baltijos šalims
būtina kompensuoti padidintą nesau
gumą, pažymėdamas kad Lietuva,
Latvija ir Estija kreipsis į Šiaurės
Tarybą bei visas tarpparlamentines
struktūras.
"Jeigu bus leidžiama
Rusijai dislokuoti 600 šarvuočiu prie
Baltijos valstybių sienos, tai Baltijos
šalys turėtų būti aprūpintos 600 prieš

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares
to Vilnius from Heathrow
Lithuanian Airlines
Austrian Airlines
SAS
* from Manchester/Newcastle
» from Glasgow

£250.00
£255.00
£255.00
£310.00
£320.00

all above prices do not include Departure Tax or
Travel Insurance (not compulsary)
For further information and bookings, please contact

Gunnel Travel Service Ltd.
45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel.: 01473-828855
fax: 01473-828866

-tankinių raketų",
Landsbergis.

pabrėžė

Leidžiama parduoti
užsieniečiams

V.

žemę

Lietuvos Seimas 109 balsais už,
14-prieš patvirtino Konstitucijos pa
taisą, kuria užsieniečiams leidžiama
įsigyti žemės. Straipsnio pataisa
leidžia įsigyti ne žemės ūkio
reikmėms naudojamą žemę, beje, tik
Vakarų ir vadinamųjų G-24 šalių
grupės valstybėmis. Tai aiški nuo
laida besimanantiems, kad žemės
sklypus išpirks investuotojai iš Rytų
(Rusijos).

Mažiau tuokiasi ir gimdo
Statistikos departamentas prane
ša, kad nuo metų pradžios Lietuvos
gyventojų sumažėjo 3 tūkst. 347
žmonėmis ir birželio pradžioje šalyje
gyveno 3 mln. 708 tūks. gyventojų.
Per penkis šių metų mėnesius
vien tik Šilutės, Šilalės ir Mažeikių
rajonuose daugiau žmonių gimė
negu mirė. Lietuvoje skyrybų vis dar
daugiau negu sutuoktuvių.
Per penkis mėnesius susituokė
884 poromis mažiau ir išsituokė 605
poromis daugiau negu per praeitų
metų pirmuosius penkis mėnesius.
Emigracijos duomenimis iš Lietu
vos per šiuos penkis mėnesius
išvyko 733 ir atvyko gyventi į Lietuvą
601 žmogus.

Didž.Britanijos Lietuvių
Jaunimo Sąjungos naujai
išrinkta valdyba.
Jaunimo mėtinis suvažiavimas
įvyko rugp. 24 - 26 d. d. Lietuvių
Sodyboje.
Naujai išrinkta valdyba
pareigomis pasisikirstė sekančiai:
Pirmininkė Nijolė OBrien, sekretorius
Ričardas OBrien, finansai Algis
Gasperas, organizaciniai reikalai
Joan Alleyne, nariai David ir
Jonathan Harmes.
Plačiau apie jaunimo "Lithex" bus
parašyta jaunimo biuletenyje •Lines’,
kuris pasirodys rugsėjo pradžioje.

PAMALDOS
|
Nottinghame Aušros Vartų Marijos
Židinyje šventadieniais 11.15 vaL
šiokiadieniais 8 vai., ryte.
Mansfielde rugsėjo 8 d., 14 vaL
šv.Pilype, 3 Chesterfield Rd. South.
Derbyje rugsėjo 21 d.,14 vai. Bridge
Gate.
J
Eccles rugsėjo 15 d., 12.15 vai.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI
Redakcijoje gautas laiškas ir
$80.00 auka spaudai iš Emilijos
Sombergienės Minneapolis, JAV,
kuriame ji prašo paminėti savo vyro
Hermano Sombergo (1917-1991) šio
mėnesio gimimo dieną. Jis, nors
gimęs, augęs ir mokinęsis Amerikoje,
New Yorko mieste, labai pamilo
lietuvius ir vedė lietuvaitę. Studijavo
meną ir studento dienas praleido
kartu su keliais garsiais Amerikos
menininkais. Jo paaukotas piešinys
kaba Lietuvos Ambasadoje Vašing
tone. Apie 15 metų Hermanas
Sombergas dėstė meną, profesoriavo
Minnesota universitete. Nors - ne
lietuvis, buvo mūsų nuolatinis prenu
meratorius. Paskutiniu laiku bus
atidaryta jo kūrinių paroda Minneapolio mieste. E.Sombcrgienė žada mus
aplankyti Anglijoje.

Zigmas Juras /Baltic Stores Manage
ment/ vyksta j Lietuvą. Dėl tarpinin
kavimo ir įvairių reikalų sutvarkimo
prašome kreiptis iki š.m. rugsėjo
mėn. 17 d. 11 London Lane, Bromley,
Kent BRI 4HB. TeL:0181 460 2592.
LONDONAS
Neeilinis-nepaprastas DBLS-gos
I-jo skyriaus narių susirinkimas
DBLS-gos I-jo skyriaus valdyba
kviečia neeilinį-nepaprastą skyriaus
narių susirinkimą sekmadienį, rugsėjo

Danutei IvanauskaiteiPrice
staiga mirus, jos tėveliams
Genutei ir Antanui
Ivanauskams, jos vyrui
Geoffrey ir visiems šeimos
artimiesiems ir nariams
reiškiame gilią užuojautą
ir kartu liūdime.
Kastulė ir Juozas
Bliūdžiai

mėn. 8 dieną, 13.30 vai. Parapijos
menėje 21 The Oval, Hackney Road,
London E2.
Darbotvarkėje
bus pristatyti
DBLS-gos centro valdybos, Tarybos ir
Revizijos komisijos aplinkraščiai ir
DBLS-gos centro valdybos narių
laiškai.
Siame labai svarbiame susirinkime
kviečiami visi skyriaus nariai, LNB-vės
akcininkai ir visi lietuviai dalyvauti.
DBLS-gos I-jo skyriaus valdyba.
Londono Sporto ir Socialinis klubas
Londono Sporto ir Socialiniam
klubui būtinai reikalinga papildyti
klubo ’Trust" patikėtinius, nes dalis jų
yra iškeliavę amžinai Anapiliu.
Kandidatai į patikėtinius turi būti
lietuviškos kilmės, nuolatiniai
gyvenantys D.Britanijoje, Londone,
išbuvę klubo nariais nemažiau, kaip
trys metus.
Kandidatavimo formas galima
gauti pas klubo pirmininką S.Kasparą.
Patikėtiniams išrinkti šaukiamas
1996 m.spalio 6d., 18 vai (sekmadienį)
klubo patalpose ir Londono lietuvių
parapijos narių susirinkimas su
vieninteliu dienotvarkės punktu
"Patikėtinių rinkimas".
Klubo
ir parapijos nariai
kviečiami būtinai dalyvauti šiame
svarbiame susirinkime.
S.S.klubo valdyba ir L.Dparapijos
Taryba.

Genutę ir Antaną
Ivanauskus, netekusius
mylimos dukrelės Danutės
Ivanauskaitės-Price, vyrą
Geoffrey, netekusį žmonos
ir vaikų motinos, skaudžioje
valandoje užjaučia ir kartu
liūdi
DBLS ir LNB valdybų
direktoriai

AUKOS BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ
FONDUI
V.ŠIižienė, Derby
100.00 sv.
XY, Mančester
100.00 sv.
Hendon Baptist Church Moterų
Draugija - 90 įvairių naujų mezginių.
Fondo vadovybė nuoširdžiai dėko
ja už šias aukas.
Aukas prašome siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Childrens Fund, 21
The Oval, Hackney Road, London E2
9DT. Tel.: 0181 579 4657.
Fondo sekretorė.
WOLVERHAMPTONAS
A+A
DANUTĖ IVANAUSKAITĖPRICE
Šiais metais mirties angelas dažnai
aplanko Wolverhamptono lietuvių ko
lonijos gyventojus, bet liepos mėn. 25
dieną netikėtai nusivedė ir jau čia
Anglijoje gimusią Danutę Ivanauskaitę
-Price, visiems gerai pažįstamų lie
tuvių patrijotų, DBLS veikėjų Antano
ir Genutės Ivanauskų dukrelę.
Ji ir jos vyras, kuris šiuo metu
sunkioje būklėje guli ligoninėje,
priklausė DBLS Wolverhamptono
skyriui, šoko tautinius šokius ir
dainavo
Wolverhamptono dainų
grupėje.
Didžiam nuliūdime paliko vyrą
Geoffrey, sūnus Kristupą ir Andriejų
ir sesutę Audrutę bei visą
Wolverhamptono koloniją.
Šio mėnesio 9 d. didelis žmonių
būrys: lietuvių, anglų, ukrainiečių ir
kitokių tautybių žmonių, o ypač
jaunesnio
amžiaus,
susirinko į
šv.Antano katalikų bažnyčią. Po
gedulingų šv. Mišių, karstas, skęstantis
gėlėse, buvo palydėtas į Danes Court
kapines amžinam poilsiui.
Po laidotuvių dalyviai buvo
pakviesti arbatėlei į lenkų katalikų
klubą.
Ilsėkis miela Danute amžinybėje,
o mes, kartu su Tavo likusia šeima,
tėveliais, sesute ir visais pažįstamais
meldžiame gerojo Dievo suteikti Tau
amžiną ramybę.
A. Petkevičius

