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Balsavimas į Seimo 
rinkimus

Spalio 20 d. įvyks Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimai. 
Londone balsavimas vyks Lietuvos 
ambasadoje (balsuojant atvykus Į 
ambasadą arba paštu). į rinkėjų 
sąrašus įrašomi Lietuvos 
Respublikos piliečiai, kuriems 
rinkimų dieną yra sukakę ne 
mažiau 18 metų, turintieji Lietuvos 
Respublikos pilietybę patvirtinantį 
dokumentą - pasą.

Šiuo metu yra tikslinami 
rinkėjų sąrašai. Maloniai 
prašytume Britanijoje nuolat 
gyvenančius ar laikinai esančius 
Lietuvos Respublikos piliečius 
pranešti ambasadai savo adresą 
(Britanijoje ir Lietuvoje) ir paso 
duomenis. Besikreipiančiuosius 
paštu prašytume atsiųsti paso 
pagrindinio puslapio kopiją.

Ambasados adresas: 
84 Gloucester Place, 
London W1H 3HN. 
Tel. 0171-486 6401, 

0171-486 6402.
Lietuvos Respublikos ambasada 

Londone.

Seimas pradėjo paskutinę 
sesiją

Karo prievolės įstatymą padėjo 
rengti Švedijos karo ekspertai bei 
Lietuvos kariuomenės specialistai. 
Jis ilgai svarstytas Seimo nacionali
nio saugumo komitete, o prasidėjus 
paskutinei šios kadencijos Seimo 
sesijai, projektui buvo pritarta po 
pateikimo.

Krašto apsaugos ministerijos 
aiškiramajame rašte teigiama, kad 
prievolės įstatymas skirtas Konsti
tucijos 139 ir 141 straipsniuose 
numatytai ir tikrąja! karo ir alterna
tyviajai krašto apsaugos tarnybai bei 
jų užtikrinimo tvarkai reglamentuoti. 
Šiuo metu karo prievolę numato 
laikinasis krašto apsaugos įstatymas.

Krašto apsaugos ministerijos se
kretorius A. Ambrazevičius Seimui 
pristatė Mobilizacijos ir mobilizacinio 
rezervo įstatymą, kuris papildo karo 
prievolės įstatymą ir yra skirtas įgy
vendinti Konstitucijos 84 ir 142 

straipsnius. Šis įstatymas, kurio pro
jektui Seimas vakar taip pat pritarė 
po pateikimo, reglamentuoja mobi
lizavimo organizavimą, rezervo 
rengimą bei jo panaudojimo 
pagrindus. (Iš LA 178).

Latviai pripažino Kuršių 
neriją Lietuvos krantu

Premjeras M. Stankevičius pa
reiškė, kad derybose su Latvija 
pagaliau sutarta, kaip traktuoti 
Lietuvos krantą.

Užsienio reikalų ministras Povilas 
Gylys patikslino, kad Latvija pripa
žino Kuršių neriją Lietuvos krantu.

Abu pareigūnai tai pasakė 
trumpam sustoję pasikalbėti su žur
nalistais po Gynybos tarybos posė
džio pas Prezidentą Algirdą Brazaus
ką. Konkretizuoti šią informaciją jie 
atsisakė, motyvavę derybų konfi
dencialumu.

Kuršių nerijos statusas iki šiol 
buvo svarbiausia kliūtis derybose dėl 
šalių ekonominių zonų. Nuo jo pri
klausė, kurlink kryps jūros sienos 
linija ir kiek numanomų naftos 
telkinių atiteks vienai ir kitai šalims, 
pranešė BNS. (Iš LA 178).

Lietuva dukart didina 
išlaidas savo saugumui

Vilnius (BNS). Kitų metų 
Lietuvos biudžete bus skirta dukart 
daugiau lėšų krašto apsaugai.

Taip nutarė pas Prezidentą 
Algirdą Brazauską posėdžiavusi 
valstybės gynimo taryba. Jai, be 
Prezidento, priklauso Seimo pirmi
ninkas, premjeras, krašto apsaugos 
bei užsienio reikalų ministrai.

BNS žiniomis, šiais metais 
Lietuvos kariuomenei teko 0,56 proc. 
šalies bendrojo vidinio produkto 
arba apie 200 mln. Lt. Gynimo tary
ba nutarė, kad kitąmet išlaidos gyny
bai turi sudaryti vieną procentą. 
Taikos partnerystės programai iš 
šios dalies turėtų tekti 33 mln. Lt.

Po tarybos posėdžio krašto 
apsaugos ministras Linas Linkevičius 
žurnalistams sakė, kad gynybos 
biudžetas didinamas pabrėžiant, jog 
integracija į NATO yra Lietuvos sau
gumo politikos prioritetas. L Linke
vičius pažymėjo, kad nemaža dėme-

Kritikomanija
(tęsinys iš Nr.16)

Rašydamas E.L. Nr.16, 
praturtinau mūsų žodyną vienu nauju 
žodžiu: "Kritikomanija". Į šį
straipsnelį gavau kelis atsakymus 
raštu, bet žodžiu susilaukiau daug 
pasisakymų.

Tie, kurie pasisakė, beveik be 
išimties pritarė, kad visa kritika turi 
būti spausdinama. Iš vienos ar kitos 
pusės man buvo užmetama, kad 
spausdinu netiesą, iškraipytus 
faktus, jų nepatikrinęs.

Kada vyksta polemizavimas tarp 
dviejų pusių yra neįmanoma patik
rinti faktus ar nuspręsti kas tiesa, kas 
ne. Kiekvienas atsitikimas ar apibū
dinimas, kaip tas pinigas, turi dvi 
puses. Į kurią pusę žiūrėsi, tą pusę 
matysi.

Pasiklausius vieno ar kito išgirsti 
tik jo propoguojamą pusę, kartais 
nuslepiant, kartais pilnai neatsklei
džiant visus faktus. Gi, laikraštyje 
paskaitome abi pateiktas puses ir 
patys galime pręsti kuo tikėti.

Problema yra, kad, norint įrodyti 
savo teisybę, tie kontroversiniai 
straipsniai pasidarė per ilgi ir mūsų 
laikraštuke užima per daug vietos, 
išstumdami įdomesnes ir svarbesnes 
žinias.

Todėl, norėčiau iš anksto įspėti 
rašančius šia vyraujančią temą, 
rašyti trumpai, kad nereikėtų per 
daug naudoti žirkles.

H. Gasperas, E.L redaktorius 

šio gynybos reikmėms buvo skiriama 
ir šiemet - pavyzdžiui, Vyriausybė 
suteikė garantiją dideliam kreditui, už 
kurį dabar perkama prieštankinė 
ginkluotė. Pasak ministro, jau spalio 
pradžioje Lietuvą pasieks pirmieji 
prieštankinės technikos pavyzdžiai.

Lenkijos bažnyčia smarkiai 
sureagavo j Seimo priimtą įstatymą, 
liberalizuojantį abortą. Vyskupų kon
ferencija kol kas nepaskelbė jokio 
oficialaus dokumento, tačiau Lenki
jos Seimo sprendimą palengvinti 
aborto praktikos juridinę pusę 
smarkiai kritikavo vyskupai ir kunigai. 
Seimo priimtą įstatymą turi patvirtinti 
Senatas ir pasirašyti Prezidentas.
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Viešnagė Lietuvoje - Asmeniški įspūdžiai
Nutariau keliauti j Lietuvą iš 

Mančesterio su Skandinavijos oro 
linija. Nustebau, kai man buvo 
pasakyta, kad tą dieną, kurią aš 
norėjau palikti Angliją, lėktuve 
nebuvo vietos. Mėginau dar porą 
datų - laimės nebuvo. Galų gale 
nusprendžiau keliauti iš Londono su 
Lietuvos oro linija, nors kelionė iš 
Šiaurės Anglijos j Londoną yra 
kankynė, ypatingai nakties metu. 
Bet ir lietuviai savo lėktuvuose mano 
norimomis dienomis vietos negalėjo 
surasti. Man nei j galvą neatėjo, kad 
rugpjūčio pradžioje tiek daug žmonių 
keliautų j Lietuvą.

Galų gale, kelionė prasidėjo iš 
Mančesterio, bet skrendant J Vilnių 
reikėjo persėsti j kitą lėktuvą 
Kopenhagoje, Danijoje. Ten 
nukeliavęs ir atradęs vietą skridimui 
j Lietuvos sostinę, atsisėdau 
laukiamajame kambaryje. Žmonės 
pamažu pradėjo rinktis, bet visi tylūs, 
nei vienas nekalba. Prie manęs 
atsisėdusios jaunos moters angliškai 
paklausiau ar esu teisingoje vietoje 
skridimui j Lietuvą. Ji man maloniai 
anglų kalba atsakė, kad nesu 
paklydęs. Aš tada labai nedrąsiai 
paklausiau ar ji moka lietuviškai ir, 
kai ji man atsakė kad ji yra lietuvaitė, 
tai mes pradėjome kalbėti sava 
kalba. Atrodo, kad po to ir daugiau 
žmonių pradėjo kalbėti lietuviškai.

Skrendant iš Kopenhagos j Vilnių 
atsisėdau prie dviejų jaunų žmonių. 
Sėdėjome ir tylėjome ir tiktai kai 
jauna moteris išsiėmė lietuvišką 
knygą, tai aš ją užkalbinau 
lietuviškai. Pasirodė kad ji grįžta j 
Lietuvą iš Briuselio (Belgija). 
Atsiliepė ir jaunas vyras_ - lietuvis 
keliaujantis iš Ciuricho (Šveicarija). 
Pats sau ir pagalvojau - kokiam 
pasaulio kampelyje šiandien bebūsi, 
visur lietuvį atrasi.

Išskrendant iš Mančesterio lietus 
pylė kaip iš kibiro, o Vilniuje, tačiau, 
švietė saulė ir buvo šilta. Susitikau 
su savo giminaičiais, žinomais ir 
nežinomais, ir buvau apdovanotas 
gėlėmis. Svarbiausia buvo, kad 
susitikau su savo dviem likusiais 
broliais. Jie abudu atvažiavo iš 
Maskvos, tai mes trys dar kartą, 
galbūt net ir paskutinį, susitikome 
savo tėvų žemėje.

Lietuvos sostinės aš gerai 
nepažįstu, nors karo metu ten buvau 
Vilniaus Universitete iki kol vokiečiai

Europos Lietuvis Nr. 21

Henrikas Vaineikis
jį uždarė. Paskutinį kartą sostinėje 
lankiaus prieš tris metus, bet man 
dabar atrodė, kad Gedimino miestas 
dar pasidarė lietuviškesnis - nei 
lenkų nei rusų kalbos gatvėse 
neišgirdau. Su broliais užlipome j 
Gedimino kalną ir j pačią pilies 
viršūnę. Po kojų buvo Vilniaus 
panorama - katedra, tolumoje radijo 
ir televizijos bokštas, kitoje pusėje 
Trijų Kryžių kalnas. Keletą minučių 
mes trys nei kalbėti nekalbėjome - 
čia buvo Lietuva, čia mūsų sostinė ir 
net atsiminiau pilies statymo legendą 
aš. Esu tikras, kad ir mano broliai 
panašiai jautėsi.

Iš pilies viršūnės matėme ir vietą, 
kur dabar yra statomas Kunigaikščio 
Gedimino paminklas. Pasirodo, jis 
kainuos apie 800 tūkstančių litų. 
Paminklo projektą su kūrė skulptorius 
Vytautas Kašuba, o pats paminklas 
bus iš bronzos, nulietas Estijoje. 
Dabar vėl pradedama galvoti apie 
dar vieną paminklą, šį kartą karaliui 
Mindaugui, kuris bus statomas kitoje 
katedros pusėje. Negali nesutikti - 
nauji paminklai Lietuvoje auga kaip 
grybai po lietaus.

Atlankėme Antakalnio kapines ir 
lietuvių patriotų kapus, kurie žuvo 
1991 m. sausio 11 d., kai neginkluoti 
jie užstojo kelią sovietų kareiviams. 
Šalia jų yra palaidoti vyrai, kuriuos 
prieš penkis metus rusai brutaliai 
nužudė Medininkuose.

Ironiškai, tik keliolika žingsnių 
toliau, stovėjo didelis paminklas, 
didesnis negu mūsų didvyriams, 
pastatytas sovietų kareiviams, kurie 
krito "laisvindami* Lietuvą. Netoli 
nuo šio paminklo yra palaidoti kitos 
sovietų okupacijos "žvaigždės", kaip 
Paleckis, Sniečkus, Gedvilas ir daug 
kitų. Savo patriotų kapines 
pagerbėme kelių minučių 
susikaupimu, Į komunistų kapus tik 
pažvelgėme, perskaitėme jų 
pavardes ir keliais žodžiais 
pasidalinę palikome kapines.

Kitą savo viešnagės Lietuvoje 
dalį praleidome Kaune pas brolienę, 
kuri gyvena Laisvės Alėjoje. Mano 
nuomone Kauno Laisvės Alėja yra 
viena iš gražiausių gatvių Europoje. 
Gatvė švari, plati, motorizuoto 
susisiekimo nėra. Gatvės viduryje 
auga medžiai, prisodinta daug gėlių, 
tarp medžių kelias pėstiems ir daug 
daug suolų atsisėsti, kai pavargsti. 
Gatvės parduotuvės yra 

moderniškos, pilnos visokių prekių, 
daug kavinių ir restoranų. Tuo laiku 
oras buvo grąžus ir šiltas, tai visur 
gatvėje stovėjo stalai ir kėdės, kur 
žmonės sėdėjo ir valgė, ir gėrė.

Būdami Kaune aplankėme 
Petrašiūnų kapines ir mūsų brolio 
kapą. Ten taip pat yra palaidota 
daug pasižymėjusių tautiečių ir 
pačios kapinės yra labai gražioje 
vietoje. Yra švarios ir gerai 
prižiūrimos. Nėra abejonės, kad 
lietuviai savo mirusius labai gerbia ir 
jų kapus kruopščiai prižiūri.

Vieną sekmadienį dalyvavau 
filatelistų mugėje ir atnaujinau kelias 
senas pažintis. Po jos buvau 
palydėtas j Laisvės Alėją ir, einant 
pro Įgulos bažnyčią (Soborą), 
sutikome iš jos išeinantį Lietuvos 
kareivių dalinį. Neperdėsiu 
sakydamas, kad juos pamačius 
širdyje pasidarė šilčiau.

Užėjome Į bažnyčią ir mes. Jos 
vidus jau yra atremontuotas 
(bolševikų laikais ji, atrodo, buvo 
kažkoks muziejus) ji yra sutvarkyta, 
didelė ir graži.

Mus laukė dar viena staigmena - 
besidairant j bažnyčią įėjo nemažas 
būrelis jaunų mergaičių ir berniukų - 
mergaitės baltomis suknelėmis, 
berniukai baltais marškiniais. 
Pasirodo buvo konfirmacijos, 
sutvirtinimo sekmadienis. Atsiklau
pėme ir mes.

Iš Lietuvos parsivežiau labai 
gerus įspūdžius. Ir Vilniuje ir Kaune, 
kur tik bebuvau, buvok tvarkinga, 
švaru ir gražu. Laisves Alėjoje, 
pavyzdžiui, moterys ir vyrai 
vaikščiojo tvarkingai ir gražiai 
apsirengę - jei nežinotum, kad esi 
Lietuvoje, tai galėtum galvoti, kad esi 
bet kokiam Vakarų Europos 
didmiestyje.

Faktinai tai teisybė - Kaune 
žmonės atrodė prašmatniau negu 
Vakarų Europoje. Niekur nemačiau 
jaunų merginų su lūpose kabančiom 
cigaretėm, stumiančių vaikų 
vežimėlius, ir nepastebėjau jokių 
valkatų.

Gėda prisipažinti, kad kaip senis, 
vaikščiodamas Laisvės Alėja ir 
žavėdamasis jaunomis moterimis, 
kelis kartus įėjau į lempos stulpą. 
Negaliu savęs kaltinti per daug - 
trumpi sijonėliai čia kartais yra 
trumpesni negu Anglijoje!

Bravo graži jaunoji Lietuva!
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Atviras laiškas DBLS sk. valdyboms, 
nariams ir akcininkams

Rezoliucija direktorių pašalinimui ir tikroji priežastis.
Vengiau spaudoje viešai kelti tuos klausimus, kurie gilintų 

mūsų visuomenėje nesantaiką ir skaldytų mūsų vienybę ir 
solidarumą DBLS-gos rėmuose, kaip anglai sako "neskalbti 
baltinių viešai". Manau ir tikiu, kad dauguma mūsų problemų 
galime išspręsti savo tarpe, neįsiveTiant j betikslius ginčus, kurie 
palieka gilias nuoskaudas ateičiai Todėl ir dėl šios direktorių 
pašalinimo iš valdybos rezoliucijos, ne lengva širdimi esu 
priverstas viešai atskleisti jos originalias priežastis ir pradžią

Mūsų naujieji auditoriai (Mr. M. Traviss), ruošdami 1994- 
1995 metines apyskaitas, atsiuntė centro valdybai patikrinti 
preliminarinių apyskaitų kopiją ir kartu laišką su pastabomis:

1. Iš viso yra išmokėta 15,000 sv. (casual labour) 
padieniniams darbininkams, vien tik Sodyboje 11,000 sv.
2. Iš banko išimta grynais pinigais - nuo kovo 13d. iki 
ball 1d. 1995m. 9000 sv. visokiems Sodyboje išmokėji
mams. Kompanijų įstatyme nurodyta, kad didesni

išmokėjimai turi būti išmokami čekiais, o ne grynais pinigais.
Toliau rašo, kad išmokėjimuose trūksta 2,732.61 sv. sumai 

atsiskaitymo kvitų. Tuo metu einantis finansų direktoriaus 
pareigas J. Alkis, vietoje kad ištirtų šį trūkumą kartu su mūsų 
auditorium/knygvedžiu, kreipėsi j Veroniką Juras, tuo laiku 
ėjusią laikinai Sodybos vedėjos pareigas, pagal Baltic 
Management Company ir LNB-vės šusterimą Veronfca Juras, 
susisiekusi telefonu su Mr. Traviss išsiaiškino, kad vienas 
išrašytas čekis, nebuvo pervestas per banką ir kad dalis 
išmokėjimų buvo padaryta per ’Petty cash book", kuri turėjo 
būti kartu su kitomis sąskaitoms pas auditorių ruošiant 
apyskaitas. Tuo pačiu metu p. V. Juras reikalavo posėdžio su 
Mr. Traviss. Aš paaiškinau jam, kad Baltic Management 
Company nieko bendro neturi su LNBve, čia yra grynai mūsų 
bendrovės vidaus re&alas ir kad neBdų jokių abejonių ateičiai, 
paprašiau vėl peržiūrėti šią dalį apyskaftų iš naujo, gal bus kur 
nors surasta toj pasimetusi "Petty cash book" .knyga. 
Audiorius Mr, Traviss metinio suvažiavimo išvakarėse prisiuntė 
antru kartu peržurėtų apyskaitų rezutetus, bet nebuvo rasta 
Petty cash book?, pagal kurią būtų buvę padaryti išmokėjimai. 
Galutinis trūkumas buvo sumažėjęs Id900 sv., kuriems nebuvo 
surasta patvirtinimo kvitų.

Nors suvažiavime jau turėjau šiuos galutinius peržiūrėjimo
rezultatus, bet apyskaitose fe jau buvo 
nurašyti ir pasirašyti vaidybos, ir palakti 
suvažiavimui primti. Todėl ši *byfa" nebuvo 
pateikta suvažiavimui. Kas fietė tasual 
labour" didelius išmokėjimus, prieš 
suvažiavimą turėjome posėdį (K 
Tamošiūnas, M. Traviss ir P. Dobrovolskis) 
r buvo nutarta prisilaikyti bendrovių 
įstatymų ir įdarbinant laikytis Inland 
Revenue nurodymų. Todėl padaryti 
kaltinimai Tarybos ir Revizijos komisijos 
mūsų spaudoje dėl aplinkraščio Mr. 
Juozapavičiui-Millar ir p. E. Šovai yra 
neteisingi Apie aplinkraštyje minėtus 
neteisėtus pažeidimus atskaitomybėje, 
valdyba buvo auditoriaus įspėta raštu. Mes 
bendromis pastangomis bandom juos 
įgyvendinti. Kad nebūčiau blogai 
suprastas, nemetu niekam kaltinimų už 
tuos padarytus atskaitomybėje pažeidimus, 
o tuo labiau p. Birutei ir Povilui

Dobrovolskiams, nes jie tik pabaigoje finansinių metų atėjo j 
Sodybą dirbti

Bet, deja, tuo neužsibaigė. Per DBLS ir LNB-vės metinį 
suvažiavimą j valdybą staiga kandidatavo Virginija Juras- 
Watson ir j Tarybą Z Juras - abu buvo išrinkti. Nieko tame 
blogo nemačiau, ir tikėjau kad tai bus pakaita mūsų 'senių' 
ateičiai, balsavau už jų abiejų kandidatūrą Deja, po suva
žiavimo greitai teko nusivilti, p. Veronika Jurienė gegužės 17d. 
atsiuntė centro valdybai laišką kuriame atsispindėjo jos 
nepasitenkinimas dėl LNB-vės pirmininko K Tamošiūno 
peržiūrėjimo apyskaitų sąskaitų.

Atėjus j centro valdybą naujai direktorei Virginijai Juras- 
Watson buvo pasiūlyta ir daugumai pritariant, išrinkta LNB-vės
r DBLS-gos sekretore. Antrame posėdyje atsisakė kaip 
sekretorė pasirašyti LN pardavimo "Land Registry" 
perregistravimo dokumentą kaipo fiudinmkė Nors bendrovės 
antspaudą dedant, visi direktoriai stebėjo, bet ji užsigynė kad
mačiusi. Tuoj pat buvo perrinkta LNB-vės kita sekretorė. 
Pasipylė Virginijos Juras laiškai su iš piršto išlaužtais kaltinimais 
LNB-vės pirmininkui K Tamošiūnui ir sekančiame valdybos
posėdyje pareiškė nepasitikėjimą K Tamošiunu. Reikalavo 
atsistatydinimo iš pirmininko pareigų, tuo pačiu pasiūlydama
savo kandidatūrą į pirmininkus. K Tamošiūnas pasiūlė
valdybai čia pat išspręsti balsuojant Tuo metu posėdyje buvo 
5 valdybos nariai - 3 balsavo už pasitikėjimą 1 susšaikė, o V.
Juras-Watson 1 balsu balsavo už nepasitikėjimą

Tuo pačiu laiku prasidėjo trečioj atakos banga prieš DBLS 
ir LNB-vės valdybą Taryba, nepasterusi su valdyba kaip tai 
nurodoma Sąjungos įstatuose, kartu su Revizijos komisija 
atsiuntė reikalavimus, kad cento valdyba pristatytų Sodyboje

u?

tuo laiku buvom spėję iš Lietuvių Namų persikraustyti į Sodybą
Atvežti daiktai buvo išdalinti j tris vietas - į kambarį Nn2, garažą 
k skautų būkią Mes ir patys nežinojome kur kas randasi, jau 
nekabant apie jų pristatymą tSofornui Be to, kaip žhote knygų 
tikrinimas visuomet buvo daromas prieš metinį suvažiavimą o 
ne viduryje metų. Neužsibaigus finansiniams melams nebūtų
gafima gauti pftno apyskaftų vaizdą k patys reikalavimai buvo 
atsiųsti be parašų ir neatitiko Companies Act". Ragai LNB-vės 

' Memorandume įstatų reikalavimus, galėjo tikrinti tik DBLS-gos 

knygas ir tik Tarybai pasitarus su centro valdyba.

/nukelta į 6 psL/

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

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

Fax 0181 745 7346.
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Europos Lietuvis Nr. 21

Laiškai
Nesantaika ir namai

Atsikėliau j Londoną tada, kai dar 
musų Sąjungos centras buvo grą
žuose Holland Park namuose. Ilgokai 
dirbau lietuvių spaustuvėje r TE. 
Lietuvio" redakcijoje. Per tą laiką ma
čiau ir stebėjau lietuviškosios veiklos 
eigą. Neužteko pirmųjų namų, ėmėm 
plėstis. Pardavėm vertingą pastatą, 
pirkom kitus dvejus namus, o paskui ir 
trečią kurį ištikus krizei, turėjom 
Reviduoti. Ir gyvenom toliau, ir kertėm 
valdybas. Negalėjom girtis savo tvar
ka, provincija geriau tvarkėsi Dabar 
ne laikas ieškoti atpirkimo ožių. Pada
rėm klaidų - patys kalti. Atminty liko 
visi musų veiklieji asmenys, kurie viens 
po kito iškeliavo negrįžtamai, palik
dami saujelę likusiųjų išlydėti kitus.

Ir kas gi dabar atsitiko? Nema
nau, jog mums labai malonu skaityti 
ką rašo apie mus Lietuvos ‘r Amerikos 
ieiuvių spaudoj. Rodos, dar niekad 
praeity mūsų Sąjungos valdybose 
nebuvo toko nesutarimo kaip dabar.

nestoaigs. Sveikai galvojant, reidą 
naujos, bet vieningos valdybos. O čia 
ir bėda - nėra žmonių. Išrinksim vėl 
tuos pačius, tai vėl du blokai tęs kovą 
toSau. Ar ne bukas pagaliau keisti 
įstatus ir pradėti nuo gafaos, bet ne 
nuo uodegos. TaF reiškia, jog Su
važiavimas išrenka. Sąjungos pirmi
ninką kuris pasirenka valdybon tuos 
kandidatus, su kuriais, jo nuomone, 
galėtų vieningai dirbti. Panašiai kaip 
britų premjeras pristato kabinetą Tuos 
kandidatus Suvažiavimas turėtų 
patvirtinti. Ar tokia valdyba tinkamai 
atite darbą ateitis parodys. O Beūsi 
opozicija tegul demokratiškai reSIda 
savo nuomones. Kandidatus j pirmi
ninko postą abėcėlės tvarka, šutyčiau: 
Alį Gasperienę, Juraitę, Levinską 
Kasparą Šovą ir Tamošūną Su 
žvake paieškojus, gal atsirastų ir 
daugiau pavardžių. Be to, regėtų 

mažinti valdybos narių skaičių. Ginčai 
valdyboje taip pat uždetsė *E. Lietuvio" 
leidimo sustabdymą Vilniuje. 
Laikraščio subsidijavimas, neturint pa
kankamai pinigų, buvo svarbiausia 
priežastis, kuri privedė prie Lietuvių na
mų nuskurdinimo ir pardavimą Debar 
matome kiek tas direktorius nusimano 
apie sumažinto laikraščio leidimą nu
matęs vėl 10 tūkstančių subsidiją 
Redaktorius pranešė, jog Šiuo metu 
mūsų laikraštukas išsiverčia be jos.

Dabar vėl iškilo nauja problema. 
Rodos. Suvažiavime buvo nutarta 

parduoti senus namus ir pirkti kitą 
Namai parduoti, bet su triukšmu - per 
mažai gauta! Surastas naujas. Kaina 
700 tūkstančių. Numatyta pirkti, jeigu 
duos leidimą barui Ir staiga iškilo 
nauja opozicija pirkimui Nutarta 
neskubėti. Turbūt lauks sekančio 
Suvažiavimo, gal specialaus, pasku
tinio žodžio.

Aš visgi esu kitų namų įsigijimo 
šalininkas. Tik ne tokių, kokie buvo 
surasti Notting Hffl Gate. Išmesti 700 
tūkstančių vėl už seną pastatą būtų 
neapgalvota. Kalbos apie barą taip 
pat kvailystė. Mums jau barų nereikia. 
Turim bažnytėlę su bufetu. 
Sekmadieniais galim pasimelsti ir 
burnelę praplauti. Busimoji valdyba 
turėtų rimtai pagalvoti kiek kainuotų 
baru įrengimas ir barininko išlaikymas. 
Praėjo tie laikai, kai senuose namuose 
dauguma gyventojų buvo stiklelio 
mėgėjai pinigus palikdavo atvykę 
lietuviai jūrininkai pasitaikydavo svečių 
iš užsienio. Pajamos turėjo būti nema
žos. Dabar jų nebus. Kas gi tame 
bare sėdės? Ar valdyba posėdžiaus? 
Susirinkę naujame name, retkarčiais 
galėsim ir privačiai pasivaišinti, be jokio 
leidimo.

Netikėtai užtikau gražų namą 5 
min. nuo Eafing Broadway stoties 
(Britų geieSnketo ir dvi požerririb fi
nuos - Central ir District). Namas 
atskiras, naujas stogas, modemus 
langai (be virvių), naujai dažytas, 9 
kambariai, 4 virtuvės, 4 vonios su 
dušais, įspūdingos įėjimo durys, 
centrinis šidymas ir kt Kaina 450 
tūkstančių. Tokiame name nebūtų 
gėda turėti fetuvišką centrą ir prirnti 
svečius. Tuoj pranešiau ketoms di
rektoriams. Atsakymas: dabar ne- 
gafim pirkti. Toks gražus pastatas 
būtų gera investicija ateičiai O už
baigę savo dienas, tokį puikų namą 
galėtume padovanoti mūsų amba
sadai Londone, kuri turėtų patogų 
viešbutį savo svečiams.

Aną dieną nuėjau pasižiūrėti 
senųjų namų. Dar stovi nesugriuvo 
visiškai bet nesimato jokių darbų. 
Galbūt naujasis šeimininkas taip pat 
įkliuvo bėdon. Argi niekas nepagal
vojo, kad, pafiekant tokiame stovyje 
namus, nereikėtų reklamuoti rietuvių 
vardą Ant abiejų durų vis dar tebėra 
užrašas Uthuanian House". Praeiviai 
mato kaip lietuviai nugyveno pastatą. 
O juk tik penkiolikos minučių reikėjo 
nuskusti užrašams.

V. Keris

Baltic Arts Festival 1996
Vilniaus Lėlių Teatras buvo {steigtas 

1958 m. ir išsivystė savo invidualiu keliu, 
giliai įleistomis šaknimis į tautos meną Jie 
yra dalyvavę daugelyje tarptautinių festivalių, 
ir jų pasirodymas The Little Angel Theatre 
yra dalis Baltic Arts Festivalio 1996.

Jų programa "A Circus is a Circus!” 
yra taikoma vaikams nuo 4 metų, bet taip 
pat yra labai patraukli suaugusiems, nes 
parodo kitokio tipo lėlių techniką nuo to, 
kas yra rodoma Didž. Britanijoje.

Lėlių teatras pasirodys spalio 19 d. 
3 pm, o 20 d. 11 am ir 3 pm Little Angel 
Theatre, 14 Dagmar Passage, Cross 
Street, London N1 2DN. Box office: 0171 
226 1787. Įėjimas: suaugusiems 6 sv., 
vaikams ir pensininkams 5 sv.

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 arGsts at 

"DingwaRsT, Middle Yard, 
Camden Lock, London NW1 

14th &15tti October 1966 from 7pm

Telephone: John JuozapavkSus- 
Mfflar on 01737 789838 or 
-Rock Around flie World” 

on 0171 609 5002 « •

DBLJS Rengiamas 
KAUKIŲ BALIUS 

Įvyks 1996m. lapkričio mėn. 2d. 
Sodyboje

Pradžia 2030val Baras veiks Bd 
1j00 vaL lyto.

Sietai: £5 suaugusiems, 
£4 Bd 15 metų. 

Prizas už įdomiausią kaukę. 
Pelnas skiriamas DBLJS IX 

Pašauto Lietuvių Jaunimo Kongreso 
fondui

Bilietus galima užsakyti Sodyboje arba 
pas DBLJS pirminrikę Nijolę OBrien 

« 0181 925 8746
Dėl užsakymo kambarių kreiptis j 
Povilą ir Birutę, Headley Park Club, 

Picketts Hin, Nr. Bordon, Hants 
« 01420 472810

Žmogus, dažnai besiskolinantis pinigus, 
susitinka draugą:

- Kaip einasi?
-Labai greitai einasi - atsako šis 

nesustodamas.
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Europos Lietuvis Nr. 20
5

Sūriame lašelyje, riedančiame 
per mūsų skruostus, slypi liūdesys 
ir skausmas, džiaugsmas ir palaima 
... Išsiverkus pagerėja savijauta, 
aprimstama. Amerikiečių mokslinin
kai netgi mėgina įrodyti, jog ašaros - 
savotiškas grožio eliksyras. Taigi ką 
mes žinom apie jaš?

Ašarų "istorija" tokia pat sena 
kaip ir žmonijos. Vienoje labai se
noje ir gražioje egiptiečių legendoje 
pasakojama apie žmogaus atsiradi
mą iš ... ašarų. Galingas dievas Ra 
kurdamas pasaulį, taip stengėsi, kad 
net apsiverkė. Kelios jo dieviško
sios ašaros nukrito ant žemės. Iš jų 
radosi vyrai ir moterys ...

Kas jos - ašaros? Amerikiečių 
antropologo Ashley Montagu nuo
mone. ašaros buvo vienas iš esmi
nių veiksnių, padėjusių išlikti žmoni
jai. Pavyzdžiui, verkimas yra vienin
telė kūdikių galimybė atkreipti j save 
dėmesį. Rėkimas be ašarų išdžio
vintų nosies gleivinę ir vaikai taptų 
ne tokie atsparūs infekcijoms. Dėl 
dažno kūkčiojimo atsiradęs skystis 
sudrėkina nosies glevinę. Tokiu bū
du šaukdamiesi pagalbos, vaikai 
saugiau išgyvena pirmuosius metus.

Visų žmonių, kokie skirtini jie bū
tų, ašarų prietaisas vienodas. Jis su
sideda iš ašaras gaminančių liaukų 
ir ašarų nutekėjimo latakų. Šios Rau
kos yra akiduobių viršutiniuose išori
niuose kampuose. Ašaros iš viršu
tinio skliauto teka akies obuolio 
paviršiumi Ir, nuplovusios bei suvil
gusios jį, subėga j vidinį akies kam
pą - ašarų ežerėlį. Iš čia per ašarinį 
nosies lataką nuteka j nosį ir išga
ruoja. Kai ašarų labai daug, jos ima 
riedėti per skruostus. (Naujagimiai 
verkia be ašarų, nes ašarų liaukos 
susiformuoja tik 3-6 savaičių kūdi
kiui). Verkiant juda ir diafragma - 
žmogus tarsi kratosi (raumenys susi
traukia ir vėl atsipalaiduoja).

Ašaros - tai ne paprasto vandens 
lašai. Šio amžiaus 8-ojo dešimtme
čio pabaigoje JAV Minesotos univer
siteto lakrimologas William Frey savo 
laboratorijoje privirkdė ir ištyrė tūks
tančius vyrų ir moterų. Testuoja
miems žmonėms jis rodydavo jaudi
nančius, sentimentalius Hollywood 
filmus, o tyrinėjimų Rezultatus" - aša
ras - rinko į mėgintuvėlius. Panau
dodamas specialią technologiją, 
mokslininkas atskyrė ašarų sudeda
mąsias molekulines dalis. Savo tyri
nėjimų išvadose W. Frey įrodė, kad 
ašaros "daro stebuklus": kelia dar

Stebuklinga ašarų galia
bingumą, gerina savijautą, padeda 
atsikratyti streso ir... yra grožio "elik
syras", nes verkiant iš organizmo pa
šalinamos kenksmingos nuosėdos.

Minėtas lakrimologas ištyrė, kad 
ašarose yra leucino-enkofalino, lizo- 
cirtio, prolaktino. Pirmoji medžiaga 
numalšina skausmą, veikia panašiai 
kaip morfijus. Antroji - antibakterinis 
fermentas, stabdantis bakterijų dau
ginimąsi ir net tirpinantis kenksmin
gus mikroorganizmus. Trečioji - hor
monas, reguliuojantis moterų pieno 
liaukų veiklą, teigiamai veikiantis psi
chiką. Taigi ašaros padeda apsiva
lyti netik kūnui, bet ir sielai. Jos gali 
labai daug papasakoti ir apie žmo
gaus sveikatą: ar tiriamasis serga 
paveldima liga, kokius vaistus vartoja 
it t.t.

Ar visi žmonės verkia? Niekada 
neverkiantys, slopinantys savo emo
cijas žmonės kenkia savo sveikatai. 
Juos dažnai kamuoja skrandžio 
opos, storosios žarnos uždegimai. 
Išsiverkęs žmogus tampa ramus, 
švelnus, įgauna pusiausvyrą, ir tai - 
j sveikatą.

Tie žmonės, kurie negali pravirkti 
(galbūt dėl auklėjimo, savito charak
terio) ilgainiui praranda sugebėjimą 
verkti Labai dažnai tokių žmonių 
raumenys būna įsitempę, dantys 
stipriai sukąsti. Jie turėtų išmokt at
sipalaiduoti - duoti valią savo 
jausmams.

Vokiečių iakrimologai teigia, kad 
moterys išlieja penkis kartus daugiau 
ašarų negu vyrai ir gyvena vidu
tiniškai septyneriais metais ilgiau. 
Pasirodo, verkimas labai priklauso 
nuo lyties. Vyriškas hormonas tes
tosteronas džiovina ašaras ir "ne
leidžia" joms ištekėti. Todėl stiprioji 
lytis ir verkia mažiau. Tik senatvėje, 
kai testosterono sumažėja, vyrai "įgy
ja sugebėjimą" verkti.

Ašaruojantys vyrai. Antikos 
laikų politikai, garsūs oratoriai Perik- 
lis, Alkibiadas savo kalbas sakydavo 
virkaudami - taip pasiekdavo norimą 
efektą. Graikų mitų herojai Odisėjas, 
Agamemnonas, Achilas ašaras lie
davo taip pat nesidrovėdami. Anti
kinio teatro žiūrovai buvo skatinami 
kartu su aktoriais juoktis ir verkti. 
Kai sudegė Roma, imperatorius Ne- 
ronas taip raudojo dėl miesto, kad 
paliepė savo ašaras surinkti į indą. 
Jausmingame XVIII amžiuje joks 

vyras nepalikdavo namų be 
nosinaitės ir visai nesigėdydavo 
savo ašarų. Naujausi XIX a. 

pramonės laimėjimaisufomavo naują 
vyriškumo sampratą - ašaros tapo 
nebemadingos. Svarbiausiais vyriš
kumo požymiais tapo griežtumas ir 
jėga. Verkti pasidarė gėda. Netgi 
temperamentingieji ispanų toreo- 
dorai, pralaimėję kovą su buliumi, 
galėjo lieti ašaras tik nuošalėje. Taip 
reikalavo toreodarų garbės 
kodeksas.

Kodėl moterys verkia dažniau? 
Apie 80 proc. vyrų mano, kad jiems 
nedera verkti kitiems matant. Todėl 
stipriosios lyties ašarų protrūkiai ga
na reti. Beje, tai priklauso ir nuo au
klėjimo vaikystėje ("vyrai neverkia"). 
Vaikų verksmo tyrinėjimai rodo, kad 
berniukai lygiai taip pat lengvai pra
virksta kaip ir mergaitės. Tačiau ši 
lygybė vyrauja tik iki lytinio brendimo 
pradžios. 12-18 metų mergaičių 
organizmas išskiria daugiau hormo
no prolaktino, todėl jos labiau ir lin
kusios verkti. Ir dar įdomus faktas: 
moterų ašaros pusantro laipsnio šil
tesnės nei vyru. Todėl jų akys la
biau blizga, o ašaros lengviau teka. 
Moterys verkia dažnai ir visur. Ar 
įmanoma apibendrinti ir abstrakčiau 
nusakyti, kodėl verkia moterys? 
Vokiečių psichologai pabandė tai 
padaryti ir nustatė, kad susijaudini
mas (vedybos, graudūs filmai) priver
čia ašaroti net 71 proc. moterų; 
meilės kančios (barniai santuokos 
nutraukimas) - 42 proc.; skausmas 
(Įvairios traumos, ligos) - 36 proc.; 
džiaugsmas (dovanos, sėkmingai 
pradėtas naujas darbas) - 29 proc.; 
pyktis - 22 proc.; liūdesys (žmogaus 
praradimas) - 21 proc. Kai kurios 
moterys yra tokios jautrios, kad, 
galima sakyti sugeba verkti netgi 
"pagal užsakymą". Dažnai tokį 
sugebėjimą turi aktorės. Neretai ir 
žymus politikai griebiasi ašarų. Ypač 
verksmingi amerikiečių prezidentai. 
Nemažai žmonių dar prisimena, kai 
verkė Richard Nixon palikdamas Bal
tuosius rūmus. Ronald Regan taip 
pat apverkė atsisveikinimą su prezi
dentavimu. Na, o žavusis Bill Clin
ton susigraudina pačiomis įvairiau
siomis progomis.

Mokslininkai labai lengvai atskiria 
tikrą verksmą nuo suvaidinto. Tikras 
verkimas trunka ilgai ir jo negalima 
žaibiškai sustabdyti. Jei ašarojimą 
staiga keičia šypsena, galima įtarti 
taip verkiantį žmogų gudraujant.

Iš “Laima* 4f9€
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DBLS-gos SEKRETORĖS PRANEŠIMAS
SKYRIAUS NARIŲ KARTOTEKA/SĄRAŠA1

Paskutiniu metu man teko kruopščiai dirbti peržiūrint ir 
tikrinant DBLS skyrių narių sąrašus.

Tie sąrašai turėjo būti peržiūrėti ir pertvarkyti 1995 m. ir vėl 
1996 m. prieš Metinį Suvažiavimą Su apgailestavimu tenka 
pripažinti, kad skyrių narių sąrašus radau apgailėtinoje padėtyje. 
Tie sąrašai neduoda tikslių skyriaus narių, tuo būdu ir Sąjungos 
narių vaizdo.

Kai kuriuose skyriuose nariai yra užregistruoti po du kartus, 
kiti nariai yra jau seniai minę. Kai kuriuose skyriuose asmenys, 
kurie negali būti Sąjungos nariais yra užregistruoti. Nėra jokios 
informacijos, kurie nariai yra apsimokėję nario mokestį, kad 
galėtų kandidatuoti j valdančius organus.

Šių metų rugpjūčio 13 d. parašiau visiems skyriams 
pranešdama, kad ruošiu naują ir tikslų narių sąrašą ir prašiau, 
kad skyriai man talkintų tokį sąrašą sudarant Taip pat prašiau, 
bet deja, dar nesulaukiau sąrašų iš sekančių skyrių: Headley 
Park (pirrnA Klimas), Maidenhead (pimiEŠova), Derby 
(pirrnJ.Levfoskas), Bolton (pirm. HVainefcs), Stoke on Trent 
(pirmBr.PodžCnienė), Londono Centrinis - tikslaus sąrašo 
(pirmKTamošiūnas).

Yra labai svarbu, kad atstovai, kurie naudojasi skyrių 
balsais per Metinį Suvažiavimą iš tikrųjų astovauja pilnateisius 
ir apsimokėjusius nario mokestį narius.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad nei skyrių 
pirmininkai nei skyrių valdybos neturi teisės pramti kokią nors 
rezofiuają to skyriaus vardu. Rezofiucįįos gafi būti primtos tik 
piname skyriaus susirinkime, j kurį buvo pakviesti visi skyriaus 
nariai Aišku, susirinkime turi dalyvauti narių kvorumas.

Yra labai svarbu dėl sklandžios DBLS veWos, gerovės ir 
tvarios, kad Sąjungos narių sąrašas butų tikslus ir teisingas.

DBLS valdybos sekretorė

Xatfarfa « 3 psll
atvns BacsKas ubls sKMKiyDOfns^.

Ro to sekė orkestruota šmeižtų propaganda 
mūsų spaudoje prieš centro valdybą ir jos 
paskirus narius, Ir prieš DBLSgą Kanados 
ŽfouriuoseT. Tokiai padėčiai susMosčius, centro 
valdyba priėmė rezofiuają kad tofimesnts 
bendradarbiavimas yra neįmanomas W Tarybos 
ir Revizijos pirmNnkai neatsiprašys centro 
valdybos už padarytus {žeidimus spaudoje. 
Nepavykus jfems savo tamsių užmetimų 
jgyvendinti, jfo griebėsi paskutinio absurdiško 
kraštutinumo, pasWnkydami Į savo konspiracfoj 
vežimėlį DBLS pirmo' skyriaus narius. Priėmė 
rezofiuają refcalaujančią pašalinti iš centro 
valdybos K Tamošiūną ir E Šovą Kodėl 
nepašalinti visą valdybą? Juk sprendimus darė 
dauguma valdybos narių, o ne vien du valdybos 
direktoriai

Čia ir išlenda yla iš maišo. Ne, jiems 
nerūpėjo knygų tikrinimas, jie turėjo tą padaryti 
1992 - 1995 m. laikotarpyje tiems, kurie privedė 
Lietuvių namus prie bankroto ir išeikvojo buvusį 
LNB-vės rezervą 105,000 sv. banke. Jiems 
nerūpėjo ir buvę Lietuvių namai. Kaip aiškiai tai 
rodo jų rezoliucijoje, -stabdo naujų namų pirkimą 
Londone. Jiems tik rūpi už parduotus namus 
gauti pinigai 1,200,00 sv. banke ir turėti sav

rankose centro valdybos kontrolę.
Virginija Juras parašytoje DBLS pirmo skyriaus vardu 

rezoliucijoje sako, kad Sąjunga priešinasi pirkimui naujų namų 
9 Strathmore Gardens W8. O kas ją įgaliojo kalbėti visos 
Sąjungos vardu? DBLS centro valdyba nesuteikė nė vienam 
centro valdybos direktoriui tokių įgaliojimų. Tuos namus pirkti 
yra gautas raštiškas sutikimas iš 6-šių direktorių. Virginija Juras 
tik viena pasipriešino pirkimui.

Valdyba pilnai supranta, kad mums dabar nereikalingi 
dideli ’grandioziniai' namai, bet mums yra būtina įsigyti ma
žesnius, bet jaukesnius ir geresnėje vietovėje, kad būtų patogu 
juos pasiekti iš Londono centro. Neturėdami namų Londone, 
neturėsime ryšio ir su Lietuva, nes nebus kur susitikti iš Lietuvos 
apsilankančiais mūsų tautiečiais, kurių turistiniai atsilankymai vis 
daugėja. Jie labai apgailestauja, kad nėra kur susitikti su mūsų 
tautiečiais Londone. Tą pareiškė iš Vilniaus Universiteto atvykę 
turistai rugsėjo 9 d. Ir Britanijoje gyvenantieji mūsų žmonės 
atvykę į Londoną neturi kur apsistoti.

Todėl aš tikiu, kad dauguma Sąjungos narių, neleis laimėti 
šioms konspiracinėms jėgoms, kurios bando suardyti Sąjungą 
ir suskaldyti mūsų lietuviškos bendruomenės vienybę.
K. Tamošiūnas
LNB-vės pirmininkas ir DBLS-gos vicepirmininkas

Noriu Jums pranešti, kad šių metų gegužės men Vilniaus 
universitetinės vaikų ligoninės Pediatrijos centre 
Onkohematologįos skyrių aplankė Hilda Piš&kienė. Ji nupirko 
skyriui vaistų už 500 svarų.
PADĖKA. Vilniaus universitetinės vaikų figoninės pedriatrįjos 

centro onkohematologijos skyriaus gydytojai, medicinos 
seserys, figonių tėvefiai bei palys figoniai taria nuoširdų aču 
poniai Hadai Piščfidenei bei Britų-Lietuvių pagabos fondui už 
medfcamentus (ontoviną), nupirktą skyriaus igontams. Vafcai 
labai dėkingi už Jūsų nuoširdumą kinią dvasią Mes manome, 
kad ir ateityje Jūs padėsite mūsų sunkiai sergantiems 
vafcučiams. Dėkojame Jums!

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 Ixmdon Lane, Bromley, Kent BRI 4IIB, England 
Tol. 0181 460 2592, Fax 0181 290 0285
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LONDONAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos I-jo skyriaus neeilinis- 
nepaprastas susirinkimas

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 8 dieną 
13.30 vai Londono parapijos menėje 21 
The Oval, London E2, įvyko I-jo 
skyriaus susirinkimas aptarti ir nariams 
pristatyti 1996 metų liepos mėn. 28 
dienos DBLS-gos valdybos aplinkraštį.

Šį, galima sakyti, labai ypatingą 
susirinkimą atidarė ir jame pirmininkavo 
skyriaus pirmininkas Justas Čemis. 
Valdybos sekretorei Viktorijai 
Puidokienei esant atostogose, šiam 
susirinkimui sekretoriauti buvo 
pakviestas Stasys Kasparas.

Susirinkimo atidarymo metu 
dalyvavo 41 asmuo, svečiai Rt 
Rev. V.Kamaitis iš Mančesterio, Lietuvos 
Respublikos ambasados atstovas 
AMisevičius su ponia.

Darbotvarkėje buvo vienintelis 
punktas: DBLS-gos valdybos aplinkraštis 
ir dviejų DBLS-gos valdybos direktorių 
laiškai skyriaus valdybai: Vidos 
Gasperienės ir Virginijos Juraitės

Justas Černįs iš lėto perskaitė 
aplinkraštį ir laiškus, ir nuo čia prasidėjo 
kietos, jausmingos diskusijos. Pirmasis 
pradėjo Z.Juras, užklausdamas DBLS- 
gos centro valdybos pirmJ.AIkį ar šis 
aplinkraštis yra bendras kolektyvus visos 
direktorių valdybos pasirašytas ir 
posėdžio priimtas? J.Alkis nenorėjo 
atsakyti į klausimą, pasiteisindamas, kad 
į susirinkimą nebuvo pakviestas kaipo 
DBLS-gos centro valdybos pirmininkas.

Smarkokai pasisakyta prieš Baltic

Arts *96, kai aplinkraštyje prašoma 
prisidėti prie jo finansavimo. Kodėl 
plačioji visuomenė nebuvo atsiklausta 
prieš pradedant ruošti ir kaip į rengimo 
komitetą pateko J.Alkis, John ir Joy 
Millar? Ką tie du asmenys turi bendro 
su lietuviais? Kodėl 1994/95 metų 
valdyboje nebuvo svarstoma, kad toks 
renginys įvyks? Ir skelbti melagystę, kad 
DBLS-gos kultūrinių reikalų direktorė 
atsisakė dalyvauti? Toliau J. Alkiui buvo 
priminta, kad sausio mėnesio 6 d. 
Nottinghame buvo ne metinis akcininkų 
suvažiavimas kaip aplinkraštyje rašoma. 
Ten buvo suvažiavimas, bet sukviestas 
ne pagal įstatymus. Jame nebuvo priimti 
nutarimai parduoti Lietuvių namus ir 
pirkti kitus. J.Alkis buvo klaustas kodėl 
taip rašo, sakydamas netiesą žmonėms.

Toliau virė diskusijos dėl DBLS-gos 
ir LNB-vės valdybų atsisakymo parodyti 
knygas ir susirašinėjimą dėl dviejų 
Lietuvių namų pardavimo.

S. Kasparas sakė: "Įsivaizduokite 
dabartinę padėtį - viena ir ta pati 
buhalterijos bendrovė veda LNB-vės 
knygas ir jie patys būna auditoriais. 
KTamošiūnas parduoda namus, pats 
susiieškodamas pirkėją ir 11 Kodėl 
bijoma parodyti knygas ir susirašinėjimus 
tiems žmonėms, kurie buvo išrinkti to 
paties susirinkimo kaip ir DBLS-gos 
valdyba.

J. Alkis savo pranešimo aplinkraš
tyje nepajėgė apginti Jis pripažino, kad 
aplinkraštis nėra bendras ir kolektyvus 
DBLS-gos darbas. Buvo pareikalauta, 
kad šis daug ką šmeižiantis aplinkraštis 
būtų atšauktas, o įžeisti žmonės 
atsiprašyti

Labai griežtai buvo pasisakyta prieš 
sudarytą namams pirkti komisiją 
Londone iš KTamošiūno ir E.Šovos. 
Pagal susirinkimo pasisakymą nei vienas 
iš jų nenusimano apie lietuvišką veiklą, 
nei kokie namai Londono lietuviams 
reikalingi. Daugelis susirinkimo dalyvių 
buvo matę 9 Strathmore Gardens namus 
ir sakė, kad tie namai netinka niekam. 
Norint pirkti, komisija būtinai turi būti 
sudaryta iš Londono lietuvių.

Dėl E.Šovos aplinkraštyje pranešimo 
buvo pasisakyta, kad kas ten rašoma yra 
žmogaus, kuris neturi nei mažiausio 
nusimanymo kas yra bendruomenė, 
lietuviška veikla. Buvo pasiūlyta pareikšti 
E.Šovai nepasitikėjimą ir atleisti iš 
DBLS-gos valdybos direktorių.

Susirinkimui vykus tris valandas ir 
diskusijose dalyvaujant dideliam skaičiui 
asmenų, nebuvo įmanoma šio aprašymo 
sutrumpinti.

Susirinkime buvo priimtos šios 
rezoliucijos:

The London Pirmasis Skyrius 
requires the Directors of the Lithuanian 
Association in Great Britain Ltd. to call 
an Extraordinary General Meeting for 
the purpose of deciding on 
the following resolutions:-
1. The Lithuanian Association in Great 
Britain Ltd. opposes the purchase of 9 
Strathmore Gardens, London W8,
2. That the following Directors be 
removed from the Board of Directors of 
the Association: Mr.K.Tamošiūnas and 
Mr.E.Šova.

(pasirašė) J.Černis, S.Kasparas

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius,
from Heathrow 

Lithuanian Airlines £250.00
Austrian Airlines £255.00
SAS £255.00

from Manchester/Newcastle £310.00
from Glasgow £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

Derby skyriaus rezoliucyos
(pagal pateiktą tekstą)
Sekančios rezoliucijos buvo priimtos 
DBLS-gos Derby sk.narių ir akcininkų 
1996 m. rugsėjo mėn. 22 dieną:
1. Išreikšti pasitikėjimą LietB-vės pirm. 
K.Tamošiūnui ir direktoriui E.Šovai ir 
pareikšti padėką už jų atliktus darbus 
DBLS-gos ir LietB-vėi.
2. Pilnai pritariame numatyti pirkimui 
namai 9 Strathmore Gardens W8. Būtų 
kaip galima greičiau atliktas. Nenupirkus 
šiuos namus daryti pastangas ieškoti kitų.
3. Pareiškime nusiviliame DBLS-gos 
Tarybos ir Revizijos komisijos 
pirmininkams už jų neteisingus 
pareiškimus vietos bei užsienio 
lietuviškoje spaudoje.
Susirinkimo vardu (pasirašė):

J.Levinskas (sk.pirmininkas) 
J.Maslauskas (vicepirmininkas) 
ATirevičius (sekretorius)

■ 'F'i
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

Z.Juras 10.00 sv.
LMatthews 10.00 sv.
KDranginis 5.00 sv.

LONDONAS
Metinis Fondo valdybos posėdis

1996 metų rugpjūčio mėn.24 d. 
Lietuvių Sodyboje įvyko metinis Fondo 
valdybos posėdis aptarti Fondo veiklą 
1995.4.1 - 1996.3.31. Fondo vadovybė 
pareigomis pasiskirstė taip: pirmininkas
- Povilas Dobrovolskis (buvęs pirminin
kas inž. Petras Leonavičius ilgiau 
užtruks Čikagoje, bet lieka valdybos 
nariu), sekretorė - Hilda Piščikienė, 
kasininkas - inž. Petras Žurenskas, teisi
ninkas - adv.Martin Wright, patikėtiniai
- Stasys Kasparas, Frances Senkuvienė.

Posėdyje buvo apsvarstytas finan
sinis Fondo stovis: Pajamų gauta 35,053 
svarai Išlaidų padaryta 29,143 svarai

Svarstyta kaip galima būtų ateityje 
padėti negalios vaikams Lietuvos ligoni
nėse. Apskritai Lietuvos ligoninių padė
tis sunki Jos nepajėgia nuplikti visų rei
kiamų vaistų, nes lėšos labai ribotos. To
dėl labai svarbi užsienio labdaros 
pagalba. Baigiant1996Invalidų-Negalios 
Vaikų Metus, kviečiame visus savo 
aukomis padėti Lietuvos negalios 
vaikams.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
British - Lithuanian Childrens Fund, 21 
The Oval, Hackney Road, London E2 
9DT. Tel: 0181 579 4657

Fondo sekretore 
MANČESTERIS

. Vaikų sporto varžybų popietis klube.
Rugsėjo 8 d., sekmadienį po pietų 

jaunieji klubo nariai, kuriuos sudarė 
gausios KPažėros šeimos nariai, su jais 
ir jų vaikai, viso keliolika asmenų, 
gražiai sutvarkytoje klubo aplinkoje, 
pievelėje surengė sporto varžybas, 
pravedė žaidimus ir padainavo.

Laimėjusieji gavo premijas, kurias 
įteikė klubo pirm.A.Podvoiskis ir tarė 
žodį. Būtų gerai, kad prie to prisidėtų ir 
kiti tokio amžiaus vaikai. KPažėra 
nufilmavo vykusias varžybas ir klubo 
salę, kurioje kabo mūsų žymių žmonių 
portretai.. Žiūrovams juos pristatė klu

bo pirmininkas. Jo duktė nufilmavo tuo 
metu buvusius klube ir lauke klubo 
valdybą prie ’’Vyties” ir valdybos 
posėdžio pradžią. Filmą žada parodyti 
vėliau. Kartu padaryta daug nuotraukų.

Lauke buvo kepami mėsiniai 
patiekalai: kotletai ir dešrelės, kuriomis 
pavaišino visus buvusius klube. 
Dėkojame. Išlaidas padengė jie patys.

Šį subuvimą suorganizavo klubo 
valdybos narys Kostas Pažėra, anksčiau 
organizavęs "pool” varžybas. Žada 
suorganizuoti ir kitą kartą. Linkime 
sėkmės. Tenka apgailestauti, kad buvo 
mažai pašalinių stebėtojų.

A-P-kis 
NOTITNGIIAMAS - "ŽIDINYS"

ŠvČ.Marijos gimtadienis ir Tautos 
Šventė rugsėjo 8 d., paminėta Notting- 
hamo "Židinyje" pamaldomis už Lietuvą. 
Vargonavo pirmą kartą gyd. Rūta 
Furmonavičienė iš Lietuvos, Notting— 
hamo universitete siekianti medicinos 
daktarato. Visi giedojo Maironio— 
Sasnausko "Marija, Marija". Skaitė 
Darius Furmonavičius ir Bronius 
Čiudiškis, tik ką grįžęs iš atostogų 
Vokietijoje. Prie įėjimo plazdėjo tris

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Tarybos 

Metinis suvažiavimas
įvyks š.m. spalio mėn.26 dieną, 13.00 vai. 

"Židinyje" 16 Hound Road,
West Bridgford Nottingham NG2 6 AI I

Numatyta svarbi ir plati darbotvarkė
Pagrindiniai svarstomieji klausimai bus šie:
1. Lietuvių namų pirkimas Londone:

a. ar iš viso tokie namai reikalingi
b. jei reikalingi, kokioje Londono dalyje jie turi būti
c. už kokią kainą galima pirkti
d. kaip norime tokius namus panaudoti.

2. Pertvarkymas DBLS-gos narių registracijos ir 
nustatymas nario mokesčio.
3. Valdybų atsisakymas suteikti knygas patikrinimui
4. Abejonė dėl kai kurių valdybos narių sugebėjimo ir 

supratimo, tvarkant LNB-vės ir DBLS-gos reikalus. Į 
šį suvažiavimą yra pakviesti skyrių atstovai, organizacijų 
atstovai ir visa lietuviškoji Didžiosios Britanijos 
bendruomenė.

palvė. Sekantį sekmadienį Julė 
Horvilaitė paskutinį kartą atėjo į 
šventovę, nes ji mokslo tęsimui išvyksta 
į Bradfordą, o čia ir vargonavo ir 
muzika turtino mūsų subuvimus ilgus 
metus. Ačiū jai ir sėkmės!

Seniausias nottinghamietis Jurgis 
Baukys 92 metų, mirė 8.19, palaidotas 
per katedrą 30 d. kapinių lietuviškam 
skyriuje. Buvo itin uolus katalikas ir 
lietuvis. DBLS sk. pirm. J.Damaševičius 
už jį Židinyje užprašė pamaldas, o 
Židinys už savo geradarį aukojo keletą 
šv.Mišių. Pomirtiniais reikalais 
pasirūpino Z.Juras.

Kirkbyje gyvenantis Juozas Kuliukas 
surašė savo audringo kariško gyvenimo 
atsiminimus iš 1935-1945 metų, kuriuos 
išleido Vilniuje "Kardas". Leidinys 
gaunamas ne tik "Kardo" leidykloje, bet 
taip pat pas autorių 15 Green Acres, 
Kirkby in Ashfieki NG17 7CE arba 
Židinyje. Kaina - laisva auka. Spalyje 
įprastas Rožinis bus kalbamas Židinyje 
šiokiadieniaisis 19 vai sekmadieniais 
11.15 vai Aukokime jį už Lietuvą, ypač 
artėjant rinkimams į Seimą.

PAMALDOS 
Londone 
Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 
sekmadieniais 
9.00 ir 11.00 
vai 
Nottinghame 
Aušros Vartų 
Marijos Židi
nyje šiokia
dieniais 8 vai, 
sekmadieniais 
ir šventadie
niais 11.15 vai 
Mančesteryje 
rugsėjo 29 d., 
1230 vai 
Brad Forde 
spalio 6 d., 
1230 vai 
Eccles, 
spalio 13 d., 
12.15 vai.
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