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Tėvynės sąjunga 
ėjo daugiausiai

vietų
Pasibaigus rinkimamas, Tėvynės sąjunga (Lietuvos 

konservatoriai) laimėjo pusę visų Seimo vietų.
Daugiausiai Seime turėjusiai vietų Lietuvos 

demokratinei darbo partijai teko pasitenkinti tik 
ketvirtąją vietą.

Suskirsčius antrame ture išrinktuosius Seimo 
narius pagal daugiausiai balsų gavusias partijas, 
rinkimų rezultatai atrodo taip:
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 70 narių 
Lietuvos krikščionių demokratų partija 16 narių
Lietuvos centro sąjunga 13 narių
Lietuvos demokratinė darbo partija 12 narių
Išsikėlė pats (bepartiniai) 4 nariai
Lietuvos demokratų partija 2 nariai
Krikščionių demokratų sąjunga 1 narys
Lietuvių nacionalinė partija "Jaunoji Lietuva" 1 narys 
Lietuvių tautininkų sąjunga I narys
Lietuvos lenkų rinkinių akcija 1 narys
Lietuvos liberalų sąjunga 1 narys
Lietuvos moterų partija 1 narė
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 1 narys 
Lietuvos valstiečių partija 1 narys

Duomenys paimti iš Vyriausios rinkimų komisijos 
duomenų bazės.

Pirmą kartą per Lietuvos Seimo rinkimų istoriją 
proporcinėje rinkimų dalyje įvesta reitingo sistema 
leido rinkėjui pareikšti savo nuomonę apie partijų 
sąrašuose esančius kandidatus.

Galutiniai duomenys apie kandidatų reitingą bus 
paskelbti tik po kelių savaičių, todėl paskelbtų Seimo 
narių, išrinktų daugiamandatėje apygardoje sąrašas 
gali keistis.

Sekant Lietuvos spaudą, kurioje buvo rimtų 
pasisakymų apie planuojamą Tėvynės sąjungos ir 
Lietuvos krikščionių demokratų partijos koaliciją, 
matosi, kad Tėvynės sąjungai laimėjus 70 vietų ir 
koalicijos partneriams Lietuvos krikščionių demokratų 
partijai - 16 vietų, Lietuvos demokratinei darbo 
partijai dabar turinčiai daugumą Seime, dienos jau 
susikaitytos. Tačiau reikia neužmiršti, kad Prezidentas 
turi gana daug konstitucinės jėgos ir sudaryti ministrų 
kabinetą nebus tik formalumas.

Tėvynės sąjungos vadovas Vytautas Landsbergis 
jau yra pareiškęs, kad Premjeru yra numatęs skirti 
Gediminą Vagnorių, o Užsienių reikalų ministru 
Krikščionių demokratų partijos pirm. A.Saugardą. Dėl 
šio posto kaip tik Prezidentas ir gali pareikšti savo 
skirtingą nuomonę, nes jau anksčiau yra pasakęs, kad 

"formuojant Užsienių reikalų ministeriją, turi būti 
išgirstas ir mano balsas".

Jis taip pat gali užprotestuoti ir toms žinyboms, 
kurios apima ginkluotas pajėgas, nes Prezidentas yra 
ginkluotų pajėgų vadas.

Naujai sudarytoji Vyriausybė perims praskolintą 
iždą, sustingusią ekonomiką, nunokiotą žemės ūkį, 
politinių ir prekybos santykių išlaikymą su Rusija ir 
Lenkija, ypač kas liečia smarkiai lenkinamą Suvalkijos 
trikampį, kur jau daug išnykusių ir dar daugiau 
nykstančių lietuvių kaimų. Atskirti nuo motinos 
Lietuvos nebepajėgia išlaikyti svetimųjų spaudimo.

Naujai Vyriausybei darbo daug.

Susirūpinimas Lietuvos valiuta 
atslūgo - rašo Finacial Times 12/11/96 laidoje.
Vyt. Landsbergis, centro-dešinės koalicijos vadas, 

laimėjęs 70 vietų (pusę) 140 vietų parlamente ir jo 
koalicijos partneriai Lietuvos krikščionių demokratų 
partija, laimėjusi 16 vietų, užgarantavo sudarymą 
sekančios Vyriausybės.

Busimasis ministras pirmininkas, Gediminas 
Vagnorius, savo rinkimų kampanijoje pažadėjęs 
panaikinti poleminę valiutos kontrolės valdybą, kuri 
nustato lito vertę su kitomis valiutomis, šį savo pažadą 
sušvelnino, pažadėdamas, kad šio nusistatymo 
neįgyvendinti bent sekančių 12 mėnesių laikotarpyje.

"Mes norime išlaikyti pastovią situaciją", - pareiškė 
jis. "Sekančiais metais pradėsime stiprinti centrinį 
banką ir bet koks atsisakymas nuo valiutos kontrolės 
valdybos bus palaipsnis"

Sis jo pasisakymas taikomas investatoriams, kad 
nesirūpintų lito nuvertinimu, kuris šiuo metu yra 
pririštas prie JAV dolerio santykiu keturi už vieną.

G.Vagnorius taip pat patvirtino, kad Tėvynės 
Sąjunga ir toliau tęs privatizaciją, suteikdami galimybę 
pirkti visiems, be suvaržymų užsienio pirkėjams.

Vilniuje tikimasi, kad koalicija galės Vyriausybę 
sudaryti greit, kai parlamentas vėl susirinks už dviejų 
savaičių, o Vytautas Landsbergis paims parlamento 
vadovybę.

Tėvynės Sąjunga, manoma laimėjusi tiek daug 
vietų parlamente todėl, kad tauta pasidariusi labai 
apatiška Vyriausybių sugebėjimu valdyti ir mažai kas 
pasistengė balsuoti. Koalicija dar turės labai didelę 
užduotį įrodyti, kad ji sugeba valdyti geriau už 
buvusiuosius.

G. Vagnorius užgarantavo "International Monetary 
Fund" atstovui Vilniuje, kad valiutos kontrolės valdyba 
pasiliks ir toliau kontroliuoti 200 mln. paskolą, kurios 
terminas baigiasi sekančių metų rugsėjo mėnesyje. 
IMF tikisi, kad infliacija bus bandoma išlaikyti žemiau 
20%.
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Europos Lietuvis Nr.25

Dar keli žodžiai apie Lietuvos kariuomenę
Lietuvių tauta visada didžiavosi 

savo kariais. Dėka jų viduramžiais 
Lietuvos sienos tęsėsi nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, dėka jų mūsų 
tauta vėl atgavo savo nepri
klausomybę 1918 - 20 metų kovo
se. "Niekur ir niekada Tu to nerasi 
ką savanoriai atnešė basi", minėda
mas tas nepriklausomybės kovas, 
pasakė vienas žymus mūsų poetas.

Kokia padėtis yra šios dienos 
Lietuvos kariuomenėje? Šis 
klausimas išeivijoje buvo 
gvildenamas anksčiau ("Europos 
Lietuvis Nr.15), bet neseniai jis 
buvo iškeltas Lietuvos spaudoje.
Pulkininkas leitenantas Jonas 

Užurka savo straipsnyje ("Lietuvos 
Aidas nr.174) skundžiasi, kad jis 
buvo labai kritikuojamas dėl savo 
ankstesnio straipsnio apie Lietuvos 
kariuomenę, ypatingai jos 
karininkus.

Nei mes išeivijoje, nei kas nors 
Lietuvoje mūsų dabartinių karių 
nekritikuoja. Nei vienas neabejoja 
mūsų jaunų vyrų pasišventimu ir 
pasiryžimu ginti savo gimtąjį 
kraštą. Anot pulkininko Užurkos, 
visuose Lietuvos kariuomenės 
daliniuose - ar tai būtų 
motorizuotų, pėstininkų 
batalionuose ar savanorių rajonų, 
apskričių štabuose, ar aviacijos 
daliniuose, ar laivuose, ta dvasia 
tarnauti savo kraštui ir reikalui 
atėjus jj ginti, tegyvuoja ir šiandien.

Visuose šiuose daliniuose 
mūsų jaunų vyrų patriotiškumu, 
ištikimybe savo tėvynei negalima 
abejoti.

Bėda prasideda, kai prade
dame kalbėti apie jų vadus, apie 
aukštų rangų karininkus. Pulkinin
kas Užurka sako, argi mums ne gė
da kai (vairuose suėjimuose, drau
giškuose ar oficialiuose, ypatingai 
kuriuose dalyvauja ir karininkų 
žmonos, reikia kalbėti ne valstybės, 
o buvusio okupanto kalba. Argi yra 
gerai, kai Karo Akademijoje 
dauguma aptarnaujančio personalo 
darbuotojų yra likę iš buvusios 
sovietinės karo mokyklos, kurioje 
buvo stiprus "Jedinstos" (politinė 
partija vienybei su Sovietų 
Sąjunga) lizdas.

Net dabartinis aukšto laipsnio 
karininkas, kuris šiandien "auklėja” 
mūsų kariūnus, ne taip seniai 
stovėjo mitinguojančių 
njedinstvininkų”gretose,apsirengęs 
sovietinio karininko uniforma. Dar 

kitas "jedinstvininkas", iki 
paskutinės dienos tarnavęs sovietų 
armijoje dabar užima aukštą vietą 
Lietuvos kariuomenės generalinia
me štabe. Nors beveik visi lietuviai 
karininkai įsigijo savo laipsnius 
sovietų kariuomenėje, vis tiek jie 
yra lietuviai, yra mūsų žmonės. Jie 
yra tokie pat geri įvairių sričių 
specialistai, tai kodėl mes geras 
algas mokame rusams? Mūsų 
kariuomenėje yra svetimtaučių vos 
ne vos savo žvaigždes pakeliančių 
karininkų, kurie buvo kviesti j 
tarnybą 1990-91 metais, kai Lietuva 
stengėsi atgauti savo laisvę. Jie 
tada atsisakė kad. girdi, jie 
negalavo. Tai ką gi, ar jie dabar 
taip gretai jau pasidarė sveiki?

Pulkininkas Užurka aprašė 
vieną atsitikimą kai jis gatvėje 
laukė troleibuso. Ten pat stovėjo 
du solidūs Lietuvos kariuomenės 
karininkai, kurie garsiai 
šnekučiavosi - rusiškai. Jie ne tik 
šnekėjo, bet ir bjauriai keikėsi 
(sunku įsivaizduoti rusą kuris 
nesikeiktų). Toje pačioje eilutėje 
stovėjo dar keli žmonės ir 
pagyvenęs žilais plaukais vyras. 
Pasiklausęs karininkų kalbos ir į 
juos pažiūrėjęs, jis sodriai 
nusispjovė ir nuėjo pėsčias. Argi 
mes galime jį kaltinti?

Jų žmonos, jau daugiau kaip 
penkius metus Lietuvoje 
išgyvenusios, turėtų mokėti 
Karininkų Ramovę pavadinti 
Karininkų Ramove, o ne "domome 
oficerov", o mūsų kariuomenę - 
Lietuvos kariuomene, o ne 
"pribaltijskim vojenom okrugom" 
(Pabaltijo karo apygarda). Jeigu jų 
žmonos suėjusios į Ramovę 
nemoka pritarti lietuviškoms 
dainoms, tai mažų mažiausiai 
neturėtų dainuoti "široka strana 
moja rodnaja" (platus yra mano 
gimtinės kraštas).

Jeigu vyras, pasirengęs 
tarnauti Lietuvos kariuomenėje 
neįstengė savo žmonos išmokyti 
lietuviškai kalbėti, jeigu jis savo 
vaikų neleidžia j lietuviškas 
mokyklas, tai ar mes galime juo 
pasitikėti, kad jis išmokins mūsų 
jaunąją kartą ištikimai tarnauti 
Lietuvai?

Neseniai (rugsėjo mėn.) 
Lietuvoje lankėsi du lietuvių kilmės 
Amerikos kariuomenės pulkininkai 
("Lietuvos Aidas" N r. 180), kurie 
aplankė savanoriškąją krašto

Henrikas Vaineikis 
apsaugos tarnybą. "Geležinio Vilko" 
brigadą bei kitus mūsų kariuomenės 
dalinius ir per spaudos konferenciją 
gerokai pakritikavo mūsų ginkluotųjų 
pajėgų padėtį. Pasirodo, kad JAV 
išeivijos lietuviai karininkai buvo 
anksčiau parengę savo 
rekomendacijas Krašto Apsaugos 
ministerijai ir buvo jas įteikę A. 
Eidintui, Lietuvos ambasadoriui 
Amerikoje. Pasiūlymai esmėje buvo 
kaip pertvarkyti mūsų kariuomenę, 
kad ji atitiktų NATO reikalavimams. 
Tam reikalui buvo pradėta rengti 
konferencija, bet ji buvo atidėta po 
rinkimų. Amerikiečių karininkai 
apgailestavo, kad nei vienas iš jų 
pasiūlymų nebuvo įgyvendintas, nors 
Krašto Apsaugos ministerija juos 
gavo.

Amerikiečių nuomone, yra 
nenormalu, kad Lietuvos kariuomenė 
yra skirstoma j krašto apsaugos 
dalinius ir vidaus reikalų tarnybas 
(armija ir KGB?), kad Krašto 
Apsaugos ministras per daug kišasi 
j mažus incidentus, kuriuos turėtų 
sutvarkyti žemesnio laipsnio kariniai 
vadovai. Karo akademija jiems 
atrodė liūdnai - dėstytojų tarpe dar 
tebėra rusai ir mūsų karininkai vis 
dar rengiami pagal sovietiškus 
standartus.

Savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba jiems paliko geresnį įspūdį. 
Jie pastebėjo, kad savanoriai dirbo 
sunkiose sąlygose, bet prieš 
rinkimus buvo pradėję gauti algas 
reguliariau.

Pulkininkai liūdnai paminėjo, kad 
lietuvės motinos visaip stengėsi, kad 
jų vaikai nepatektų į kariuomenę. 
Žinant kaip rusai elgėsi su lietuviais 
tarnaujančiais sovietų kariuomenėje, 
nėra ko stebėtis.

Mūsų pasitikėjimas atstatytos 
nepriklausomos Lietuvos kariais yra 
nepalaužiamas. Mes visi žinome, 
kad kiekvieno jauno laisvo lietuve 
širdyje meilė savo Tėvynei dega kaip 
ji degė tų lietuvių širdyse kurie už 
Lietuvą kovojo 1918-20 metais ir 
kurie už ją buvo pasirengę mirti 
1941-mais ir 1990-91-mais metais. 
Mes tik turime klausti ar tokį 
pasitikėjimą turime tais aukštų 
laipsnių svetimtaučiais karininkais, 
kurie tik prieš penkis metus buvo 
mūsų okupantais ir ar mūsų jaunų 
vyrų auklėjimą galime palikti jų 
rankose?

Mūsų jaunais kariais mes 
pasitikime absoliutiškai - rusais ne.
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Didž. Brit. Liet. Sąjungos 
Londono pirmojo skyriaus 
pasisakymas ir protestas dėl Jaro 
Alkio pranešimo skyrių pirminin
kams, išspausdinto E.L.nr.24.

Toks pranešimas buvo 
išsiuntinėtas skyriams jau spalio 
mėn.18 d. ir perskaitytas Tarybos 
suvažiavimo metu Nottinghame 
spalio 26 d. Taigi, tas parts tekstas 
buvo pakartotas net tris kartus.

Žinoma. normaliai reikėtų 
džiaugtis tokia, staigiai atsiradusia 
energija likusioje valdyboje, paruo
šiant vieną po kito pranešimus 
skyriams. Tik labai gaila ir pasidaro 
visa tragedija, kad šis pranešimas 
vėl yra pilnas insinuacijų, paties 
sugalvotų, pagrindo neturinčių kalti
nimų, šmeižtų, dažnai žmonėms, 
nieko bendro neturintiems su 
Sąjungos veikla.

| pirmąjį šių metų aplinkraštį 
skyriams jau buvo atsakyta, paaiš
kinant valdybai apie jos daromas 
klaidas ir patarta dėl tolimesnio 
elgesio.
Skyriaus protestas.
Aplinkraštyje pirmininkas Jaras 

Alkis, aprašydamas Pirmojo skyriaus 
neeilinį - nepaprastą skyriaus 
susirinkimą, specialiai prasilenkia su 
tiesa. Kaltina, kad jo nuomone, 
priimtos rezoliucijos nebuvo 
pristatytos susirinkimui, susirinkime 
iš pradžių nebuvo nustatytas 
kvorumas, priimant rezoliucijas 
nebuvo suskaičiuoti balsai: kiek už ir 
kiek prieš, nebuvo sudarytas 10% 
DBLS narių sąrašas ir jis dar 
prideda, kad susirinkimas buvo 
neteisėtas. (Taip galvoja J.Alkis. 
Sąjungos pirmininkas)

Viskas buvo atlikta, kaip 
reikalauja įstatai ir jei J.Alkis ko 
nesuprato arba nežinojo, prieš 
darant savo sugalvotus užmetimus, 
galėjo paklausti tų, kurie žinojo.

- Protestuojame prieš pirmininko 
padarytus aplinkraštyje nesąmonin
gus išsireiškimus, kad kažkas kaž 
kur orkestruoja įvykius, kurie veda į 
Sąjungos suardymą. Kaip galima 
rašyti tokią nesąmonę. Londono 
Pirmasis skyrius to nesiekia. Tą 
daugiau galima pritaikinti dabartinei 
Centro valdybai.

Susirinkimo vardu reikalaujame 
DBLS pirmininko viešo atsiprašymo.

Kas yra Londono Pirmasis 
skyrius? Jis veikia nuo pat DBLS-gos 
įsikūrimo. Tik skyriaus, Londono pa
rapijos choristų dėka ir per eilę metų 
"Meno sambūrio" bendradarbiavimu.

Europos Lietuvis Nr.25 

buvo atliekama visa lietuviška kultū
rinė veikla.

Taigi. Londono Pirmasis skyrius 
ir parapija buvo ir dabar yra pagrin
dinis lietuviškumo centras Londone. 
Skyriaus pareikštas nepasitikėjimas 
valdybos nariais K.Tamošiūnu ir 
E.Šova yra protestas prieš siūlomą 
pirkimą tokių namų, kurie buvo 
nepriimtini lietuviams Londone, o tai 
sudaro didžiąją dalį Pirmo skyriaus 
narių. Taip pat skyriaus narių 
nuomone K.Tamošiūno ir E.Šovos 
elgesys ir lietuviškų reikalų atstova
vimas neprisideda prie lietuviškos 
veiklos tęstinumo D.Britanijoje.

Naujų namų pirkimas yra 
sudėtingas klausimas ir tam reikalin
ga gilesnio svarstymo ir apgalvojimo, 
o tą reikalą palikti K.Tamošiūno ir 
E.Šovos sprendimui yra negalima. 
DBLS pirmininko pareiga

Norisi padaryti dar vieną pastabą 
dėl Sąjungos pirmininko elgesio ir 
pasisakymų.

Sąjungos pirmininko pareiga yra 
vienodai traktuoti visus Sąjungos 
skyrius. Kaip galima suprasti jo 
aplinkraštyje padarytą pranešimą, 
kad Pirmo skyriaus susirinkimas 
buvo neteisėtas, nes jis pareiškė 
K.Tamošiūnui ir E.Šovai nepasitikė
jimą. o Derby skyriaus susirinkimas, 
nepaskelbus nariams iš anksto ir 
dalyvaujant tik mažam skaičiui 
žmonių, pirmininko nuomone buvo 
teisėtas

Žodis "Konfrontacija". Šis žodis 
Sąjungos pirmininko buvo pakarto
tas porą kartų. Norėtųsi priminti, kad 
visa "konfrontacija" pradėta tik 
likusios valdybos narių. Jos pradžia 
kaip tik ir buvo, kai valdyba atsisakė 
pateikti revizijai patikrinimui knygas ir 
dabartinis valdybos galvojimas, kad 
tik jie (5) sudaro Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungą.
P.s. Sekantis skyriaus susirinkimas 
numatomas gruodžio mėn.

Didžiosios Brit. Liet.Sąjungos 
Pirmojo skyriaus valdyba

Mokesčių surinkimo prob
lema Rusijoje-rašo FT 12.11.96.

Specialus komitetas, žinomas 
"Vecheka" vardu, kuris buvo įkurtas 
1917 metais likviduoti visus kontrre
voliucionierius ir vėliau pertvarkytas 
į buvusią KGB. dabar vėl atgaivintas, 
tačiau jo tikslas dabar yra surinkti 
rusų nesumokėtus mokesčius.

Ignoravimas šio vardo istorinio 
susiejimo su visais jo baisiais 
darbais, parodo kokioje rimtoje
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padėtyje yra Rusijos mokesčių 
rinkimo problema.

Atkurtojo komiteto tikslas surinkti 
iš gyventojų tiek mokesčių, kad 
užtikrinti Rusijos galimybę išlaikyti 
valstybės egzistenciją.

Valstybė yra skolinga bilijonus 
rublių milijonams pensininkų, 
valdininkų ir kareivių. Gynybos minis
tras buvo priverstas perspėti, jog 
neapmokėta kariuomenė gali greitai 
likti nepatikima jėga.

"Jeigu valstybė nebesugeba 
surinkti mokesčių ar kontroliuoti savo 
išlaidų, tai jau nebe valstybė", - 
pareiškė liberalas G.Javlinskis.

Rusijos valstybės pajamos jau 
beveik visą dešimtmetį vis mažėja, 
kai tuo tarpu, taip vadinamoji "pilkoji" 
ekonomika klesti.

Reikalai ypač pablogėjo pereitą 
vasarą. kai Prezidentas Boris 
Jelcinas važinėjo po valstybę, 
užimtas savo rinkimine kampanija, 
prižadėdamas žmonėms vis daugiau 
ir daugiau lengvatų, o Maskvoje 
ministrai vis daugiau kišo pinigų j* 
sunkiai besiverčiančias ir nuostolius 
nešančias bendroves, kurios Vakarų 
kraštuose jau seniai būtų likviduotos.

Po prezidento rinkimų valdžia 
greitai suvaržė savo išlaidumą, 
efektyviai atšaukdama daugumą 
Jelcino pažadų. Bet pamatė, kad ir 
to neužtenka subalansuoti savo 
biudžeto.

"International Monetary Fund" 
taip pat labai susirūpino ir net 
sulaikė spalio mėnesyje Rusijai 
pažadėtą 10.2 mln. dolerių biudžetui 
subalansuoti paskolą, kol pasirodys 
stipresnių įrodymų, kad valdžia tikrai 
stengiasi sutvarkyti mokesčių 
surinkimo chaosą.

Dabar, kaip dažnai jau matyta 
praeityje, tik krizė privertė Rusijos 
valdžią griebtis pagrindinai 
pertvarkyti savo supainiotą mokesčių 
sistemą.' ’Vecheka" komitetas jau 
padarė pirmus žingsnius, 
pagrasindamas didžiausius koopera
tinius skolininkus bankrotu. Jau 
pasirodė ženklų, kad šie pirmieji 
žingsniai gali būti ir teisingi, nes 
pajamos iš mokesčių antroje spalio 
mėnesio pusėje patrigubėjo.

Finansų ministras A.Livšitas 
komentavo, kad šis įsibėgėjimas jau 
tęsiasi ir lapkričio mėnesyje, tačiau 
nežinia ar tai patenkins IMF sąlygas 
ir toliau teikti paskolas. "Mes turime 
vilčių, bet dar nesame visai tikri",- 
pridėjo jis. Valdžios ilgesnio laiko 
užduotis bus paversti šią mokesčių 
rinkimo sistemą į modernesnę.
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CENZŪRA NELEISTINA 
Laiškas Didžiosios Britanijos 
lietuvių bendruomenei:

"Su šiomis jaunesnės kartos 
mintimis korespondenciją šia tema 
užbaigsime" - taip rašo "Europos 
Lietuvio" redaktorius (1996.10.26, 
"Gairės ateičiai").

Aš, kaip aktyvus ir "susipratęs" 
bendruomenės narys, galiu suprasti 
(net ir užjausti) redaktoriaus tikslus 
bei norus išlaikyti tam tikrą 
inteligentiškumą skaitytojų pasisaky
muose laikraštyje. Tik negaliu priimti 
jo metodo. Cenzūra yra neleistina! Ji 
negali būti naudojama nei vienai nei 
kitai argumento pusei, jei nenorime 
anarchijos ir visiško nusivylimo lietu
viška veikla šiame krašte.

Su šiuo sprendimu redaktorius 
užgniaužė pačią svarbiausią temą 
bei reikalą mūsų visuomenėje, kuri 
yra iškilus daugiau kaip per 40 virš 
metų. Lietuvių namų pardavimo/pirki- 
mo klausimas ir su juo susieti DBLS 
ir LNB valdybos bei valdymo 
struktūros klausimai yra gyvybiškai 
svarbūs mūsų visuomenei. Jie turi 
būti išspręsti. Viešai.

Ne vienas aš esu labai nusivylęs 
šių valdybų veikla bei sprendimais. 
Skaičius šių "disidentų" yra didelis. O 
galimybės pasisakyti labai ribotos. 
Prieš 20 metų parinktoje valdymo 
sistemoje mes teturime galimybę 
viešai ir oficialiai pasisakyti vieną 
kartą metuose DBLS/LNB suvažia
vimuose. Turbūt visi sutiksime, kad 
to neužtenka. Mano įsitikinimu viena 
iš svarbiausių priežasčių dėl šios 
problemos .iškilimo yra trūkumas 
būdų, kanalų, per kuriuos būtų 
galima išreikšti skirtingas nuomones 
DBLS, LNB ir kitais lietuviškos 
bendruomenės reikalais.

Turėjome dar kitą būdą. 
Pasisakymai Europos Lietuvyje. 
Dabar ir to kanalo nebėra. Aš 
nematau geresnio metodo užčiaupti 
visų burnas ir leisti likusiems 
keturiems garbaus amžiaus seno
liams tvarkytis kaip tik nori, be jokios 
priežiūros ar DBLS-gos narių bei 
lietuviškos bendruomenės Didžiojoje 
Britanijoje kontrolės.

Redaktorius visuomet turi teisę 
trumpinti (arba net nedėti) per ilgų, 
įžeidžiančių ar neaiškių straipsnių. 
Tegul būna taip. Ne jo užduotis 
nustatyti kas yra svarbu (ar kiek yra 
gana) kurio nors reikalo mūsų 
laikraštyje.

Linkiu redaktoriui apsigalvoti. 
Nemanau kad perdedu, jei galvoju 

kad pats mūsų DBLS-gos išlikimas 
jau dabar kabo ant siūlo.
NEUŽGNIAUŽKIME JOS LIKIMO

DEBATŲ I
Londonas, 1996 m.lapkričio 4 d.

Vladas Ged mintas
/Prašyčiau ir daugiau skaitytojų 
pasisakyti šiuo klausimu. Red./

International Celebrity 
Series 96

Taip buvo pavadinti šiemet 
rengiami šeši koncertai, kurių penki 
jau praeityje, bet dar vieną, įvykstantį 
š.m. gruodžio 6 d..19.30 Metropol 
Arts Centre, The Leas, Folkestone 
bus galima išgirsti.

Muzikos mėgėjams jis yra 
svarbus, nes jame galėsime išgirsti 
pasaulyje pagarsėjusius du lietuvių 
muzikus Algirdą Budrį ir Irena 
Budrienę.

Algirdas Budrys muziką studijavo 
St.Petersburgo ir Lietuvos konser
vatorijose. Savo klarnetu išgarsėjęs 
visoje Rytų Europoje. Egipte, 
Prancūzijoje, Britanijoje ir JAV.

Irena Budrienė, 1989 m. 
laimėjusi pirmą vietą tarptautinėse 
vargonų varžybose, studijavusi 
Vilniuje, Prahoje, Varšuvoje. Rygoje, 
Belgijoje, Romoje ir Štutgarte, 
pagarsėjo Rytuose ir Vakaruose, ir 

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 4HB, England 
Tel. 0181 460 2592, Fax 0181 290 0285

kartu su tėvu Algirdu kaip duetas - 
Rusijoje, Tolimuose Rytuose ir JAV.

Bilietai £7.50, studentams £3.50.

DERBY
Pataisymas
"E.L."nr.24 aprašyme Labdaros 
paketai į Lietuvą padarytos kelios 
klaidos.
Vietoje: Vilniaus Jėzuitų mokykla, turi 
būti: Vilniaus Jėzuitų gimnazija.
Toliau: R.Popikienė rugsėjo mėnesio 
pradžios dalyje lankėsi Lietuvoje, 
turėjo progos susipažinti su 
p.Butkiene, aplankyti Jėzuitų 
gimnaziją, sutikti studentus, kurie 
padarė gražų įspūdį ir rado: 
moksleiviams pasigendama aprangos 
ir kitų reikmenų, tai ne R.Popikienės 
žodžiai, bet korespondento, -
Ir: korespondenciją rašė NE 
p.G.Zinkienė, bet J.Maslauskas.
Už netikslumą atsiprašau.

J.Maslauskas

PAMALDOS
Londone šv. Kazimiero bažnyčioje 
sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai.
Nottinghame šiokiadieniais 8 vai., 
šventadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje lapkr. 24 d.. 12.30 vai.
Bradforde gruodžio 1d., 12.30 vai.
Eccles gruodžio 8 d., 12.15 vai.
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GERI PATARIMAI
*Žvakės geriau laikysis žva

kidėje, jei prieš įstatydamos galiukus 
trumpam panardinsime j karštą 
vandenį.

•Stikliniai indai bus švarūs ir 
blizgantys, jei išplautus perskalau- 
sime karštu vandeniu.

* Lėkštės ir stiklinės blizgės, jei 
jas skalausime su trupučiu acto.

•Peilius lengviau ir geriau 
paaštrinsime, jei pusvalandžiui įdėsi
me j šaltą sūrų vandenį.

*Gintaras puikiai blizgės, jei 
švelniai jį patrinsime zomšos gaba
liuku, suvilgytu spiritu. Taip blizgi
name nedažnai, nes spiritas tirpina 
gintarą.

*Jei iš kriauklės virtuvėje 
sklinda nemalonus kvapas. įpilame 
keletą saujų geriamosios sodos ir 
paleidžiame karštą vandenį.

*Odos ir prakaito kvapas 
susijęs su mūsų "valgiaraščiu". 
Asmenų, valgančių daug mėsos ir 
riebalų, kvapai mažiau malonūs, 
negu valgančių daug vaisių ir daržo
vių. Verti dėmesio kinų papročiai, 
pagal kuriuos jaunoji prieš vestuves 
turėjo vartoti daug maloniai kvepian
čių žolelių, kurios suteikdavo jos 
odai ir kvapui iš burnos tokio pat 
aromato. -

*Perlų ir karolių vėrinys gražiai 
blizgės; jei padėsime jį ant drobelės, 
gausiai pabarstysime druska, 
užrišime ir skalausime drungname 
vandenyje, kol druska ištirps.

•Kiaušinių lukštus išdžiovina
me, sutriname į miltelius, įberiame 
truputį miltinio cukraus. Tai puikios 
trąšos kambarinėms gėlėms.

•Kvepalai palieka drabužiuose 
dėmių. Todėl iš blogosios drabužio 
pusės prisiuvame pliušinę arba vilno
nę skiautelę ir ją pakvėpiname. Kva
pas laikysis ilgiau ir bus subtilesnis.

*Mechaninę mėsmalę gerai 
išvalysime, jei ja "sumalsime" 
švaraus popieriaus.

*Pintus baldus valome suvilgytu 
stipriame druskos tirpale šepečiu. 
Po to nušluostome švaria skautele.

♦ ★ ★ ★

MOČIUTĖS VAISTINĖ
*Reumato deformuotus, sutinu

sius arba net išskiriančius uždegimi
nės kilmės skystį (eksdudatą) 
sąnarius apdedame baltagūžio ko* 
pūsto šviežiais lapais, kuriuos prieš 
tai suplakame, kad išsiskirtų sulčių. 
Lapus apvyniojame elastiniu tvarsčių 
ir pridengiame flaneline skautele.

Balneologų nuomone, kopūstai turi 
visko, ko yra gydomajame purve.

Valgome taip pat kuo daugiau 
daržovių, raugintų kopūstų ir 
petražolių. Geriame šviežių kopūstų 
sulčių. Visa tai gydo sąnarius.

*Randų ir kojų pūliuojančias 
žaizdeles plauname beveik karštu 
valgomosios druskos tirpalu arba 
žaizdotas vietas jame mirkome. Ant 
dugno dar turi likti truputis neištir
pusios druskos. Pvz., į pusiau pripil
tą vonią įberiame 1 kg. druskos, į 
puslitrinį stiklainį. - 2 šaukštus su 
kaupu. Mirkome, kai tik pradeda pū
liuoti, pusvalandį 2 - 3 kartus per 
dieną.

*Kaip įdomybę galima pažymėti, 
kad penicilino atradėjas daktaras A. 
Flemingas pirmojo pasaulinio karo 
metu liepė sužeistiesiems ant žaizdų 
berti valgomosios druskos. 
Susidaręs gausus fiziologinio skysčio 
kiekis gerai išplaudavo iš žaizdų 
nešvarumus ir bakterijas. Dėl šito 
po operacijos sužeistieji nesusirg- 
davo gangrena, nuo kurios mirdavo 
kiti kareiviai, kurių žaizdos nebuvo 
apdorotos druska. Tad pasakymas 
"neberk druskos ant žaizdos" yra 
romantiškas, bet nepraktiškas.

•Asmenims, kuriuos kamuoja 
chroniški šlapimtakių uždegimai, 
patariama gerti spanguolių sulčių. 
Spanguolių ir mėlynių sultys šalina 
bakterijas, -sukeliančias tokio tipo 
ligas. Svarbu taip pat gerti 
mažiausiai 1.5 litro virinto vandens 
per dieną, šlapintis kas 2-3 valandas, 
nelaukiant "signalo". Maistas turi 
būti lengvai virškinamas.

★ ★ ★ ★

VYRAMS -kaip senti linksmai
* Iš kur žinai kad esi senas?

"Jeigu negalvoji apie savo amžių, iš 
kur žinai, kad esi senas?" - pasakė 
legendinis negrų muzikantas E. 
Bleikas, kuris dirbo, nors jam suėjo 
100 metų. D. Braunas, cituodamas 
jo žodžius, priduria: esi tiek senas, 
kiek tai lemia tavo elgesys. Jo 
nuomone, gyvenimą reikia surikuoti 
taip, kad nebeliktų laiko galvoti apie 
senatvę. Jis du kartus neteko darbo 
ir buvo sukrėstas priklausomybės 
nuo žmonos uždarbio. Pirmą didelę 
pinigų sumą užsidirbo būdamas 
beveik 60 metų. Jį visada gelbėjo 
optimizmas ir tikėjimas lemtimi. 
"Laimė turi moters charakterį. Jei 
pastebės tavo susidomėjimą - ateis", 
- rašė jis.

*Aktyvumas. Blogiausia - nieko 

neveikti, laukti tiktai mirties. Kvaila 
sėdėti ir laukti Perkėlėjo j kitą upės 
pusę, ypač kai jis vėluoja.

Kas svajoja apie pensiją, tas 
nekenčia savo profesijos. Tad gal 
reikia ją pakeisti, pvz., pradėti savo 
verslą, parašyti knygą, įsitraukti j 
visuomeninę veiklą. Daug ir aktyviai 
dirbti - tai irgi vienas iš laimingos 
senatvės būdų.

*Sėkmė. Jei už turtus arba 
šlovę sumokėjai gyvenimu be 
malonumų - pralošei. Jei krauni 
turtus būdais, kurių pats nemėgsti, 
irgi pralošei. Sėkmės žmogus - toks, 
kuris įvykdė užsibrėžtą tikslą 
(nepaisydamas kritikų nuomonės). 
Paprastai vienai sėkmei tenka trys 
nesėkmės, bet nesėkmė kaip ir 
sėkmė - ateina ir nueina. Dirbti ką 
nors naudinga jau yra sėkmė.

•Pinigai. Jis neinvestuoja pinigų 
j verslą, kuris duos pelno vėliau 
negu po 18 mėnesių. Neskolina 
pinigų draugams, įsitikinęs, kad tai 
geriausias būdas juos prarasti. 
Nuomonę, kad "su savimi turto 
nepasiimsi" laiko klaidinga, nes 
gyvenimas mėgsta krėsti pokštus. 
Pinigai laimės nesuteikia, bet jei jų 
turi, tavo nervai bus ramūs. _

* Sveikata. Negalima nepaisyti 
savo negalavimų, bet ir negalima 
leisti gydytojams, kad tave įbaugintų. 
Verta susirūpinti sveiku gyvenimo 
būdu, bet negalima atsisakyti 
gyvenimo džiaugsmo. Senatvėje 
verta valgyti perpus .mažiau, atlikti 
(saikingai) fizinius pratimus, daugiau 
miegoti. Verta taip pat pakeisti savo 
poreikius ir lūkesčius, surasti kitų 
vertybių. Tai užtikrins vidinę ramybę, 
gerą nuotaiką. -

•Meilė, romanas, vedybos. 
Nebandyk būti pernelyg aistringas, 
nes gali atsitikti, kad teks atlikti 
dirbtinį kvėpavimą. Jeigu iki šiol 
nežinai, kaip švelnesniais, negu 
kadaise būdais patenkinti moterį, 
vadinasi, tu vis tebesėdi tarp 
prosenių ant medžio šakos. 
Neapsimoka žvalgytis j daug jaunes
nes moteris: maždaug tavo amžiaus 
moterys žino, kaip nuraminti tavo 
jaudrumą ir daro tai su malonumu.

•Susitaikymas su savimi. 
Reikia susitaikyti su savo žilais 
plaukais, nusilpusiu regėjimu ir 
klausa ir t.t. Lygus veidas gali būti 
atstumiantis, veidas su raukšlėmis 
gali būti mielas ir patrauklus, ypač 
paženklintas mąstymu.

(Iš "Moteris 95/3)
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Laiko ženklai
Du galimi kandidatai j šalies 

Prezidentus, kurių pavardes puikiai 
įsiminė visa Lietuva, pagaliau suži
nojo trečiojo pretendento sprendimą, 
-rašo Lietuvos Rytas.

Už Algirdą Brazauską ir Vytautą 
Landsbergį populiaresnis politikas 
(pagal "Baltijos tyrimų" apklausas) 
žinomas išeivijos veikėjas Valdas 
Adamkus įvykdė savo pažadą - 
pasibaigus Seimo rinkimams 
pranešė apsisprendęs dalyvauti 
Lietuvos Prezidento rinkimuose.

Taigi Prezidentui A. Brazauskui ir 
Seimo rinkimus laimėjusiam Tėvynės 
sąjungos lyderiui V. Landsbergiui 
galbūt vėl pavyks išvengti dvikovos.

Gal dabar ir abu ryškūs konku
rentai išdrįs pranešti apie savo 
sprendimą kovoti dėl šalies vadovo 
posto.

Vis dėlto tikėtina, kad rinkėjų 
valia įkinkyti kartu traukti valstybės 
vežimą politikai stengsis pernelyg 
anksti nekaltinti Prezidento rinkimų 
kampanijos aistrų bent jau todėl, kad 
netyčia neišverstų vežimo. Naujojo 
jų varžovo V. Adamkaus iki šiol tokie 
rūpesčiai neslėgė.

Tačiau V. Adamkaus noras būti 
Prezidentu nėra tokia sensacija kaip, 
pavyzdžiui, aktoriaus Remigijaus 
Vilkaičio sprendimas balotiruotis 
1993 metų Prezidento rinkimuose.

Populiarusis mūsų tautietis 
Jungtinėse Valstijose yra vertinamas 
kaip patyręs administratorius. 
Daugelis Lietuvos biurokratų ir 
partinės nomenklatūros veikėjų 
sugebėjimais nusivylusių žmonių taip 
pat vertintų vakarietiško darbo patirtį.

"Lietuvos ryto" skaitytojai, tarp 
kurių neabejotinai yra ir busimasis 
valstybės vadovas, nebent galėjo 
būti priblokšti sužinoję, jog V. 
Adamkus jau seniai apsisprendęs 
nurungti visus Lietuvos politikus 
Prezidento rinkimuose.

Galima numanyti, kad JAV lietu
vių veikėjas apsisprendė jau 1992 
metais, kai prisiregistravo Šiauliuose. 
Iš Šiaulių krašto, kaip žinoma, yra 
kilusi visa plejada (Galaktika) žinomų 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
veikėjų - Romualdas Ozolas. Adolfas 
Šleževičius. Jurgis Jurgelis.

Galbūt labiau nustebti galėjo po
litinės partijos, pretendavusios j V. 
Adamkaus užtarimą Seimo 
rinkimuose. Aukštas Jungtinių 
Amerikos Valstijų administracijos pa
reigūnas pagaliau prisipažino 

perskridęs Atlantą ir sukoręs dar 
penkis tūkstančius kilometrų gimti
nės keliais ne vien todėl, kad norėjo 
paremti vidurio politines jėgas. Rin
kimų agitacijos finale V. Adamkaus 
vėliavą iškėlė ir konservatoriai.

Tačiau mažai tikėtina, kad jų 
sėkmę lėmė naujojo sąjungininko 
raginimas visiems ateiti prie 
balsavimo urnų.

Juk daugelis konservatorių šali
ninkų buvo patikėję, kad V. Adam
kus yra nuoširdus centristų rėmėjas.

Tuo, beje, jis ir pats tikino 
"Vaidilos" teatre Vilniuje susirinkusius 
Centro sąjungos organizuoto 
vakarėlio dalyvius. Politikos analitikai 
ir anksčiau abejojo, ar gyvybinga V. 
Adamkaus idėja Seimo rinkimams 
suburti visas, net ideologiškai gana 
tolimas politines jėgas. Lietuvoje - 
ne 1988 metai, ir iš "dainuojančios 
revoliucijos" liko tik aidas.

V. Adamkaus parašas šalia šešių 
dešiniųjų partijų lyderių parašų, 
matyt, pirmiausia atsirado dėl to. kad 
politikas nebūtų apkaltintas kairumu.

Po tokios galimos etiketės 
galima prarasti daug balsų per busi
muosius Prezidento rinkimus, juolab 
kad Lietuvos žmonių simpatijos šiuo 
metu skirtos dešiniesiems.

Šių Seimo rinkimų paradoksas 
tas, jog ištikimiausi "vieningosios 
srovės" šalininkai - vienintelę koaliciją 
sudarę tautininkai ir demokratai - liko 
labiausiai nuskriausti iš visų j aukso 
vidurį nusitaikiusių politinių jėgų.

Sėkmės rinkimuose jiems 
nepridėjo ir plačiai pasklidusios 
nuotraukos, kuriose pretendentas į 
Prezidento postą V. Adamkus

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1996/97 Winter schedule
Effective from 28th October

* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Standard arrival and departure times:
* TE 452 dcp. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dcp. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

* AIRCRAFT BOEING 737
with business and economy seating

LITHUANIAN AIRLINES 

nusifotografavo su Lietuvos 
tautininkų sąjungos lyderiu Rimantu 
Smetona -ir Demokratų partijos 
vadovu Sauliumi Pečeliūnu.

Jeigu vienintelis V. Adamkaus 
Seimo rinkimų agitacijos maratono 
tikslas buvo paraginti Lietuvos pilie
čius ateiti prie balsavimo urnų, tos 
pastangos nebuvo deramai 
įvertintos.

Beveik pusė rinkimų teisę 
turinčių Lietuvos piliečių nerado kam 
atiduoti savo balsą ar tiesiog 
nepanoro balsuoti, nors atlikti 
pilietinę pareigą kvietė ir šalies 
Prezidentas A. Brazauskas, ir 
stipriausios opozicinės partijos 
lyderis V. Landsbergis. Šie bent 
neslėpė, už ką siūlo balsuoti: 
pirmasis - taip pat kaip 1992 metais, 
antrasis - priešingai.

Seimo rinkimų - kampanijos 
pabaigoje politikos apžvalgininkas 
Kęstutis Girnius per radiją "Laisvoji 
Europa" paskelbė, kad vienintelis 
pralaimėjęs liks pats V. Adamkus.

Tačiau V. Adamkaus, atrodo, 
negąsdina net Prezidento rinkimų 
įstatymas. Iki šiol buvo galima 
manyti. _ kad šio įstatymo pataisa, 
patikslinanti Konstitucijos nuostatą, 
jog Prezidentu gali būti renkamas ne 
mažiau kaip pastaruosius trejus 
metus gyvenęs Lietuvoje šalies 
pilietis, priimta norint apsidrausti nuo 
nepageidautinų dabartinio šalies 
vadovų konkurentų.

įstatymą pakeisti - naujojo Seimo 
valia, juo labiau kad jame persvarą 
įgijusios politinės jėgos deklaruoja 
visame pasaulyje gyvenančių 
tautiečių vienybę.

Phone 0181 759 7323
Fax 0181 745 7346
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Europos Lietuvis r.25

A+A Kazys Drungilas
Londono lietuviškoji šv. Kazimiero parapija neteko dar 

vieno savo nuoširdaus parapijiečio.
1996 metų spalio mėn. 18 dieną Royal London 

ligoninėje. Whitechapel staiga mirė Kazys Drungilas. 
gimęs 1918 metų vasario mėn.11 dieną Čigonėlių kaime. 
Kartenos valsčiuje. Kretingos apskr. jauniausias sūnus 
ūkininkų Prano ir Barboros Drungilų gausioje šeimoje.

Prieškarinėje Lietuvoje kiekvienas jaunuolis turėjo 
atlikti savo pareigą tėvynei, tarnaudamas Lietuvos 
kariuomenėje. Velionis Kazys pateko kariuomenėn 
Antrojo Pasaulinio Karo išvakarėse. Jam tarnaujant 
Lietuvos kariuomenėje, Lietuvą užgriuvo okupacinė 
Stalino Raudonoji Armija. Pagal iš anksto paruoštus 
okupacinius planus. Lietuvos kariuomenė buvo Įjungta j 
sovietinę Raudonąją Armiją. Tuo būdu velionis Kazys 
atsidūrė svetimos valstybės kariuomenėje.

Prasidėjus 1941 metų birželio mėn. 22 dieną 
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui, iš besitraukiančios 
sovietinės armijos, vokiečių kariuomenės vadovybė Rytų 
fronte surinko buvusius lietuvius sovietinėje armijoje ir iš 
jų suorganizavo Savisaugos batalionus, kad jie padėtų 
vokiečių kariuomenei kariauti prieš sovietus. Taip velionis 
per labai trumpą laiką pasidarė trečios valstybės karys. 
Būnant batalione jam teko apkeliauti plačius plotus Rytų 
Lietuvos ir Gudijos.

Karui einant prie galo, tie jau sumažėję batalionai 
buvo perkelti į Vokietiją. įjungti į Vokietijos kariuomenę ir 
pasiųsti j Italijos frontą. Italijos fronte lietuviai, pasitaikius 
gerai progai, pasiduodavo j Britų 8-tosios Armijos 
belaisvę. Britų 8-tosios Armijos vadovybė, lietuvius 
belaisvius įjungė į savo armiją. 1944 metų lapkričio mėn. 
1 dieną velionis Kazys tampa Britų 8-tosios armijos ir jau 
ketvirtos valstybės kariu, ne iš savo geranoriškos valios, 
bet gyvenime susiklosčiusių sąlygų.

Karui pasibaigus. 1946 metų rugsėjo mėn. 9 d. 
velionis Kazys su 8-tosios armijos daliniais perkeliamas 
j Britų salyną. Čia jis apdovanojamas 1939-45 metų karo 
ir Italijos fronto medaliais. Pagaliau 1948 m. gegužės 
mėn. 25 d. paleidžiamas iš kariuomenės į civilinį 
gyvenimą. Išėjus į civilinį gyvenimą jam teko pirmiausiai 
dirbti "Luton Gas company", vėliau apsigyvenus Londone, 
įsidarbina 1953 m. sausio mėn. 12 d. “Peak Freans 
biscuit" kepykloje iki 1983 m. sausio mėn. 11 d., išdirbęs 
30 metų.

Velionis Kazys 1955 m. spalio mėn. 15d. viengungio 
gyvenimą pakeičia sumainydamas aukso žiedus Lietuvių 
Šv. Kazimiero šventovėje su Marija Kroger. 1956 m. 
liepos mėn. 28d. susilaukė sūnaus Vyto - Antano, šiuo 
metu dirbančio "Clairns-Paris" bendrovėje. O 1961 m. 
balandžio mėn. 9d. Kazio ir Marijos šeima susilaukia 
dukros Reginos - dirbančios "Prudential" finansiniame 
skyriuje.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, velionis Kazys 
džiaugėsi iš visos savo širdies, nes jo gimtoji Tėvynė 
laisva, o dar daugiau buvo džiaugsmo kada velionis 
Kazys atgavo Lietuvos pilietybę ir gavo Lietuvos pasą. 
Velionis rengėsi atlikti savo pilietinę pareigų ir 1996 m. 
spalio mėn. 20 d. dalyvauti Lietuvos Seimo rinkimuose. 
Bet deja, gyvybės siūlas nutrūko dviem dienomis 
anksčiau.

Kazio ir Marijos Drungilų šeimos "motto" buvo Šv. 
Mato Evangelijos 35 skirsnis: - "Nes aš buvau išalkęs ir 
jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir jūs mane 
pagirdėte, buvau svečias ir jūs mane oriimėte. buvau 

nuogas ir jūs mane pridengėte ir t.t.
Visa Kazio ir Marijos Drungilų šeima buvo labai 

labdaringa. Jie savo artimus ir kaimynus mylėjo kaip 
savo šeimos narius. Pirmiausiai jie rėmė savo Londone 
Šv. Kazimiero šventovę gerai žinodami, kad jos 
išlaikymas yra ant labdaringų žmonių rankų.

Jis rėmė "Šaltinio" žurnalą ir kitą lietuvišką, tautinę, 
katalikišką spaudą, žinodamas, kad yra bendruomenės 
pagrindinis pamatas. Susiorganizavusiam Britų-Lietuvių 
Pagalbos Fondui vaikams Lietuvoje, jų aukos fonde jau 
siekia daugiau negu tūkstantį svarų. Marija būdama 
mokytoja, yra rankdarbių specialistė. Vaikų fondas yra 
gavęs daug Įvairių megztinukų ir kitų dalykų persiųsti 
Lietuvos prieglaudoms. (Ji yra puiki lietuviškų juostų 
audėja).

Velionio labdara nesibaigė vien lietuvių tarpe. Jis 
rėmė ir vietines senelių prieglaudas.

Velionis Kazys buvo geras vyras, tėvas savo vaikams, 
nuoširdus savo kaimynams ir visai lietuviškai 
bendruomenei. Jo šeimos "motto" iš Evangelijos jam 
tikriausiai suteiks amžiną gyvenimą Dievo globoje.

Laidotuvių pamaldos vyko Lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovėje, šv. Mišias atnašavo kun. Jonas Sakevičius ir 
gretimos šv. Onos šventovės kun. Desmond Hanersden. 
Per pamaldas solo giedojo Vincent O'Brien ir parapijos 
choras. Palaidotas Šv. Patriko kapinėse, lietuvių skyriuje.

Stasys Kasparas

Pataisa Europos Lietuvio Nr.24 išspausdinto Jono 
Vikanio nekrologe autorius nori padaryti kelias pataisas.

Parašyta: "Lietuvos Sąjūdžio sąjūdietis..."
Pataisa turėtų skambėti: "Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
Londono skyriaus narys..."
Ir: "Kai žygiavome Vilniaus didžiąja gatve"...
Maža pataisa: "Kai žygiavome Vilniaus Didžiąja 
gatve"...,‘nes Didžioji gatvė yra viena istorinių ir 
didžiųjų gatvių Vilniuje'

Nottinghamas
Š.m. lapkričio 9 dieną Lietuvių moterų draugija 

suruošė šaunų Rudens balių atžymėti savo organizacijos 
veiklos užbaigimą. Jų ruoštame paskutiame parengime 
dalyvavo daug vietos lietuvių ir svečių. Jų veikla 
pagyvinant kolonijos gyvenimą, pagelbint Sąjungos 
skyriui, "Židiniui", ilgus metus aktyviai prisidedant prie 
skyriaus minėjimų pasisekimų, nebus Nottingham© 
lietuvių užmiršta. Tikimės, kad vis tik, nors retkarčiais, 
dar nepamirš mūsų ir vėl užsidės prijuostes..

Šio parengimo pelnas 87 svarų auka yra skiriama 
Britų-Lietuvių Pagalbos Fondui vaikams Londone.

Skautiškuoju keliu
Po sunkios ligos rugsėjo 25 dieną Bostone mirė 

Kostas Nenortas, ilgametis Skautybės fondo darbuotojas. 
Už nuopelnus buvo apdovanotas aukščiausiu skautybės 
"Geležinio vilko" ordinu.

Didž. Britanijos vadija ir skautai reiškia velionio šeimai 
skautišką užuojautą.

★ ★ ★

Sekančiais metais "Romuvos" stovyklavietė Kanadoje 
paminės savo 35 metų jubiliejų. 1997 metų rugpjūčio 
pradžioje ta proga bus rengiama didesnio masto stovykla 
ir jau dabar visi kviečiami dalyvauti stovyklai atžymėti 
ženklelio konkurse.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

J.Petrėnas 5.00 sv.
LONDONAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Pirmasis skyrius

DBLS-gos Pirmojo skyriaus 
valdyba kviečia savo skyriaus narius 
dalyvauti neeiliniame skyriaus narių 
susirinkime, kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio mėn. 1 dieną, 13 vai. 
parapijos svetainėje, 21 The Ovai, 
London E2.
Darbotvarkėje:

Bus pristatytas DBLS-gos Centro 
valdybos pirmininko laiškas skyrių 
pirmininkams.

Pranešimai iš DBLS-gos Tarybos 
suvažiavimo Nottinghame.

Diskusijos dėl Lietuvių namų 
pirkimo Londone.

Skyriaus veikla 1997 metais.
Skyriaus nariai kviečiami būtinai 

dalyvauti šiame susirinkime. Be to. 
kviečiami LN B-vės akcininkai ir 
svečiai.

Skyriaus valdyba 
MAIDENHEAD

DBLS Maidenhead skyrius savo 
susirinkimą turėjo J.Stulgaičio 
namuose sekmadienį, lapkričio 10 d.

Susirinkime buvo diskutuojami 
einamieji skyriaus reikalai bei situacija 
DBI^-goje ir LNB-vėje, kurių 
pasėkoje skyrius vienbalsiai priėmė se
kančias rezoliucijas:

1. Maidenhead skyrius išreiškia 
pasitikėjimą dabartiniams DBLS ir 
LNB direktoriams ir pareiškia jiems 
padėką už jų atliktus darbus DBLS ir 
LNB veikloje.

2. Skyrius pritaria DBLS ir LNB 
direktorių valdyboms įsigyti Lietuvių 
namus Londone (ne Londono lietuvių 
namus), kur būtų įsteigti DBLS ir 
LNB centrai ir iš ten vyktų kita 
lietuviška veikla.

3. Skyrius smerkia DBLS Tarybos 
prezidiumo, Revizijos komisijos, 
DBLS Londono Pirmo skyriaus 
pirmininkus už nebendradarbiavimus 
su DBLS ir LNB direktorių 
valdybomis, už nepagrįstus šmeižtus 

spaudoje ir kitur, už DBLS ir LNB 
skaldymą.

(rezoliuciją pasirašė):
E.Šova - pirmininkas

ir J.Stulgaitis - sekretorius
Taip pat, skyrius įvertindamas 

ilgametį savo nario P.Girnio įnašą į 
skyriaus veiklą, vienbalsiai suteikė jam 
Garbės nario vardą.

Po susirinkimo dar buvo 
pabendrauta, pasivaišinta kavute ir 
ausikėmis.

E.Š.
MANČESTERIS

Ramovėnų pobūvis
Lapkričio 9 d. LKVS-gos 

’RAMOVĖS" Mančesterio skyrius 
surengė MLSoc. klube puikų balių- 
pobūvį. Dalyvavo 22 žmonės ir kan.
V. Kamaitis. /Ramovėnai įsisteigė 
1955.07.30/.

Pobūvį atidarė ramovėnų pirm.
VI. Bernatavičius ir sukalbėjo vaišių 
palaiminimo maldą. Pobūvį pravedė 
sekt. H. Vaineikis ir pasakė keletą 
anekdotų. Vaišių metu žodį tarė 
kan.V.Kamaitis, pasveikino ramovėnus 
ir palinkėjo sėkmės ir ištvermės tęsti 
veiklą toliau.

Puikų maistą ir "cepelinus" 
pagamino M.Bernatavičienė ir K.Vi- 

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

gelskienė, už tai joms buvo viešai 
padėkota. Buvo pasišnekučiuota, 
padainuota daug šaunių dainų, kas 
visiems pakėlė nuotaiką.

* * *
RENGINIAI

Kalėdų pirmą dieną klubo baras 
veiks iki trečios vai.p.p. Kalėdų antrą 
dieną baras veiks normaliai.

Nauju jų Metų sutikimas
Naujųjų metų sutikimą rengia 

kartu ramovėnai ir klubas. Galite 
atsinešti ir savo maisto, jo duos ir 
rengėjai.

Naujųjų Metų sutikime prašome 
visus gausiai dalyvauti.

Rengėjai
Metinis klubo nariu susirinkimas

Sausio 4 d.,šeštadieni, 4 vai.p.p. 
klubo valdyba šaukia metinį visuotinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos k. padarys pranešimus, bus 
nagrinėjami klubo reikalai ir renkama 
valdyba 1997-ticms metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusiųjų narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba
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