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pamaldomis šv.Kazimiero lietuvių bažnyčioje, kurias atnašavo dr.kun.Jonas
Sakevičius, ilgus metus dirbantis sielovados darbą. Mišių auką palydėjo
Londono bažnytinis choras, vadovaujamas Justo Černio, vargonais pritariant
Vincentui O'Brien. Pamaldose dalyvavo dabartinis Lietuvos Respublikos
ambasadorius Justas V.Paleckis su Ponia ir kitais ambasados darbuotojais.
Pamaldoms pasibaigus tolimesnė minėjimo eiga persikėlė j Bishopsgate
Institutą, koncertu prisiminant šią Lietuvos istorijoje svarbią dieną. Net ir
nepalankus oras neatbaidė londoniškių pasiklausyti dviejų garsių muzikių,
vokietės pianistės Margrit Julia Zimmermann ir smuikininkės Rusnės
Mataitytės ir mūsų pačių jau trečią kartą atgimusio "Gimtinės" ansamblio.
Šios dvi garsios muzikės kartu jau koncertuoja daugiau nei dešimt metų.
Jų dueto repertuare yra nemažai ir lietuvių kompozitorių kūrinių.
M.J.Zimmerman, studijavusi Maskvos konservatorijoje, gyvena Kassel mieste,
Vokietijoje ir koncertuoja jvairiose Europos bendrijos kraštuose. R.Mataitytė,
gimusi Vilniuje, menininkų šeimoje, koncertavusi garsiose Europos koncertų
salėse, dabar gyvena Anglijoje ir yra įrašiusi savo pirmą kompaktinį diską.
Minėjimą pradėjo ilgametis DBLS-os centro valdybos pirm. Jaras Alkis,
trumpu žodžiu pasveikindamas atvykusius ir paprašydamas LR ambasadorių
Justa V.Paleckj tarti žodį. Ambasadorius, paminėdamas šios dienos šventės
svarbą Lietuvai, priminė, kad mūsų istorijoje yra dar dvi svarbios dienos, tai
kovr» 11-oii. neorikl^’-'snmvhės atstatymo diena
ir liepos 6-oji karaliaus
Mindaugo diena, atžymint! 7 šimtmečius gyvuojančią Lietuvos valstybę.
Trumpais žodžiais apibudinęs Lietuvos dabartinę padėtį, paminėdamas
Lietuvos žingsnius j kitų Europos valstybių tarpą, visus nustebino
pranešdamas, kad du mūsų žymieji lietuvybės puoselėtojai yra užsitarnavę
ordinus.
Pirmiausiai paskaitė Prezidento dekretą, pagal kurį už nuopelnus Lietuvai
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu yra apdovanojamas dr. kun.
Jonas Sakevičius. Mūsų sielovados vadas buvo garbingai papuoštas šiuo
meniškai paruoštu ordinu.
Antru dekretu Prezidentas Seimo sprendimu pagerbė rašytoją, poetą,
žurnalistą Kazimierą Barėną, kurio krūtinę taip pat garbiai papuošė Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas.
Prieš pradedant meninę koncerto dalį, J.AIkis paskaitė abiejų muzikių
trumpą biografiją.
Koncertinę dalį, skambindama garsiuoju "Steinway" fortepionu, pradėjo
Magrit Julia Zimmermann su Johannes Brahmso kūryba. Tai griausmingai, tai
švelniau paskambino Intermezzo, Ballade ir Romanze. Antroje dalyje
paskambino to paties periodo muziko Claude Debussy Antspindys Vandenyje
(reflets dans l'eau), Pagarba Rameau (hommage a Rameau) ir Judesys
(mouvement). Po ilgo muzikės įvertinimo katutėmis, į sceną išėjo smuikininkė
Rusnė Mataitytė.
Smuiko ir fortepiono duetą užpildė Cezar Franck muzika, susidedančia iš
keturių dalių, kurias taip virtuoziškai atliko abi. Jų muzikinius techniškus
gabumus tevertina muzikos kritikai. Mes tegalime pasakyti, kad jų dviejų
duetai sužavėjo visus, tiek daugiau, tiek mažiau suprantančius klasikinę
muziką. Jų pasišventimas savo darbui atsispindėjo žiūrovų veiduose, o
pasitenkinimą parodė nesibaigiančiais aplodismentais.
Po jų sekė naujai atgimusio ansamblio programa. Šis, senuoju “Gimtinės"
vardu atsikūręs ansamblis, pradžiugino klausytojus visa virtine mūsų dar
neužmirštomis liaudies dainelėmis. Iš klausytojų plojimų galima buvo suprasti,
kad daugiausiai visus sujaudinusi dainelė - A.Bražinsko "Brangiausia žemė",
žodžiai S.Žlibino. Kanklėmis įdomiai harmonizuotą "Kalvelį" profesionaliai
atliko Rūta Grinienė ir Giedrė Savilionytė. susilaukdamos tinkamo publikos
įvertinimo. Minėjimas baigtas Lietuvos Himnu .
H.G.

Iš Maironio rinktinių raštų
antro tomo

"Jaunoji Lietuva"

Įžanga
Kur šiandieną Jinai?
Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtinė!
Kaip po audrų didžių
Kad ant marių plačių
Užmiega vilnis paskutinė.
Kti* Udi.s’uji

Varius savo vilnis
Lig Dono ir marių Juodųjų?..
Vienas garsas tiktai,
Vien apžėlę kapai
Beliko iš amžių senųjų!
Miega bočių šalis!
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių, kaip jai nebešvinta!..
Veltui meldi aušros.
Miršta balsas maldos.
Vien gailios tau ašaros krinta!

Gedimino laikus
Vaidelutis garsus
Prikeltų!..Bet kur vaidelutis?
Aukso kanklių balsai
Nebeskamba visai;
Ir dainių giesmynas menkutis.
O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada;
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių garsą išgirs,
Miegąs kraujas užvirs.
Nes kryžius gyvatą žadėjo.
Skausmuos jėgos išaugs,
Atgimimo sulauks:
Jau blaivosi orai aptemę.
Tik j darbą greičiau!
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!
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Atleidinėjami iš darbo
Laimėję rinkimus į Seimą Tėvynės
sąjungos ir Krikščionių demokratų
blokas pradėjo masiškai atleidinėti iš
darbo žmones, aktyviai kovojusius
su sovietine valdžia, buvusius
politinius kalinius bei disidentus. Tai
teigiama pirmadienį Lietuvos prezi
dentui Algirdui Brazauskui įteiktame
vienuolikos Lietuvos Helsinkio gru
pės aktyvistų protesto laiške. Šios
organizacijos nario vertinimu, tai
tokie pat žmogaus teisių pažeidimai,
kokie buvo vykdomi ir sovietiniu
laikotarpiu.
Lietuvos Helsinkio grupės
aktyvistai protesto laiške įspėja, jog
jie yra pasiryžę kreiptis j tarptautines
organizacijas, ginančias žmogaus
teises bei teisingumą. Jie tokį
pareiškimą taip pat išsiuntė 27
Europos ir Amerikos valstybių Hel
sinkio komitetams.
/Intrnt 10.2/

Iranas siūlo Lietuvai naftą
Lietuvos prezidentu i skyriamuosius
raštus įteikė Irano nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Lietuvai
Mohammad Taheri, sutikdamas, jog
būtina stiprinti dvišalį ekonomini
bendradarbiavimą. Irano vyriausybė
siūlo teiKti Lietuvai
naftą ir
suskystintas dujas. Artimiausiu laiku
numatoma pasirašyti jau baigta
rengti prekybos ir ekonominio
bendradarbiavimo sutartis, suteikia
nčias palankaus prekybos režimo
statusą tarp šalių.
/Intrnt 10.2/

Dingusieji milijonai
Kalbėdamas
Seime
Ministras
pirmininkas Gediminas Vagnorius
pareiškė, kad šiais metais su reketų

ir kitomis banditizmo apraiškomis
"bus baigta". Jis griežtai kritikavo tei
sėsaugos pareigūnų darbą ir siūlė
sudaryti komisiją, kuri ištirtų jų veiklą
dėl neleistinai užvilkintų svarbių
finansinių
bylų.
Jo teigimu,
netiriamos bylos dėl 43 mln. litų
išgrobstymo "Aurabanke", 53 mln.
litų - "Litimpeks" banke, 350 mln. litų
Lietuvos akciniame inovaciniame
banke, 60 mln. litų Vakarų banke. Iš
bankų išplukdyta apie 800 mln. litų.
"Atsakingai pareiškiu, kad tiriamos tik
smulkios
bylos,
o
stambių
nusikaltėlių bylos ne tik netiriamos,
stabdomos,
bet kai
kurios
nusikaltėlių finansinės grupuotės
atvirai dangstomos", - pareiškė
G.Vagnorius. /Intrnt 11.2/

Paryžiaus bankas žvalgosi
Vilniuje
Didžiausias Paryžiuje nacionalinis
bankas pradėjo žvalgytis kapitalo
investavimo galimybes Vilniuje. Čia
atvyko vyresnis banko bendradarbis
David.A.Burke, kuris susidomėjo Vil
niaus senamiesčio atgaivinimo stra
tegijos projektu. Svečias taip pat
domėjosi apvažiavimo kelių aplink
Vilnių ir kitais projektais.
Paryžiaus nacionalinis bankas
teikia ne mažesnius kaip 20 mln.
JAV dolerių kreditus, už kuriuos ima
6.5 proc. metines palūkanas.

Lietuva išsiskiria grieštomis
bausmėmis
Pagal kalinių skaičių, tenkantį 100
tūkstančių gyventojų, Lietuva užima
trečią vietą Europoje.
1995 m. rugsėjo 1 d. duomenimis

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 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05
* AIRCRAFT BOEING 737
with business and economy seating

LITHUANIAN AIRLINES

Phone 0181 759 7323
Fax
0181 745 7346

Lietuvos įkalinimo įstaigose buvo
13,228 asmenys laukiantys teismo ir
nuteistieji. Iki šių metų vasario 1 d.
šis skaičius šiek tiek sumažėjo buvo 12,284 įkalintieji. Tuo tarpu
nusikaltimų per 1996 metus
užregistruota 11 proc. daugiau nei
1995 m.
/Intrnt 13.2/

Naujas žiemos
rekordas

maudynių

Palangoje prie tilto į Baltijos jūrą
8.2.97. vykusiose žiemos maudynėse
dalyvavo 1514 žmonių iš 58 Lietuvos
miestų ir miestelių.
Tai naujas žiemos maudinių
rekordas. /Intrnt 12.02/

Mirė Prezidento tėvas
Po ilgos ir sunkios ligos mirė
prezidento Algirdo Brazausko tėvas Kazimieras Brazauskas.
Jis gimė 1906.6.24 Nalčike,
Kaukaze. Baigė Nalčiko vidurinę
mokyklą. Su šeima grįžęs į Lietuvą,
baigė buhalterių kursus ir dirbo
Teisingumo ministerijos įstaigoje.
K.Brazauskas buvo tautininkas, Sau
lių sąjungos narys. Po karo slapstėsi
pas brolį Kėdainių rajone, o vėliau
dirbo Kaišedoryse mokytoju. /V.P/

Koenigsteine užsidarė "Haus
der Begegnung"
Vokietijos
katalikų
vyskupų
išlaikomi studijų ir susitikimo namai
"Haus der Begegnung" Koenigsteine,
netoli Frankfurto, dėl pinigų stokos
buvo parduoti, o nuo 1997 m. sausio
1 d. sustabdė veiklą ir tuose
namuose buvusi Albertus-Magnus
kolegija, nuo 1953 m. kasmet
organizavusištambius persekiojamo
sios bažnyčios "Kirche in Not"
kongresus, kuriuose aktyviai
dalyvaudavo lietuviai katalikai, o prie
programos
prisidėdavo
lietuvių
gimnazijos šokėjai.
Tuose namuose įvykdavo Pabaltiečių Draugijos Vokietijoje konferen
cijos, taip pat ir Europos lietuvių
Studijų savaitės.
Prisimenu 1962 m. rašytoją Spalį,
atvykusį iš Londono. Ten pat
Koenigsteine veikė Pabaltijo
tyrinėjimų institutas "Institutum balticum", leidęs mokslo metraštį "Actą
baltica", kurios 34-as tomas išėjo
pernai.
Jo
paskutinis
redaktorius
dr.E.Benz man laišku pranešė, kad
ateityje "Actą baltica" galbūt dar bus
leidžiamas kitoje vietoje.
Dr.P.Reklaitis (Weimar)
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Kainos ir pinigai
Šių metų pradžioje, sausio 1-mą
dieną, mūsų nauja valdžia turėjo
susitikti su nemaloniu gyvenimo
faktu. Nuo tos dienos visos maisto
kainos
Lietuvoje
pakilo
9-iais
procentais.
Anglijoje, pavyzdžiui, parlamento
rinkimams artėjant,
visos trys
politinės partijos pradeda viena kitą
šmeižti.
Kai kurios sako, kad
konservatorių
partija
laimėjusi
rinkimus net ir ant maisto prekių
uždės VAT (value added tax).
Logiškai galvojant reikėtų klausti, ką
tie britų parlamento rinkimai turi
bendro su Lietuvos problemomis.
Atsakymas yra paprastas.
Anglijoje VAT iki šiol nebuvo
uždedamas ant maisto produktų, bet
Lietuvoje jau kelius metus maistą
perkant tą VAT reikėjo mokėti. Tik
jis lietuviškai, žinoma, yra vadinamas
"pridėtinės vertės mokestis - PVM".
Pasirodo,
kad
tą
mokestį
Lietuvos Seimas įstatymu priėmė
1993 metais gruodžio mėnesį ir
įsigaliojo 1994-tų metų gegužės
mėnesį.
Pagal šį įstatymą buvo
nustatytas vienodas 18 procentų
prekėms
ir
paslaugoms, išskyrus eksportą.
Eksportuojamoms prekėms ir
paslaugoms pridėtinės vertės
mokestis buvo netaikomas. Vėliau,
1994 m. liepos mėnesį, Seimas
papildomai priėmė naują PVM
įstatymą, pagal kurį buvo priimta
laikina, pakartoju - laikina lengvata,
pagal kurią mokestis maisto ir kai
kurioms kitoms prekėms buvo
sumažintas.
Taigi nuo to laiko pridėtinės
vertės mokestis nukrito nuo 18 iki 9
procentų. Palyginant, britų politikai
dar tik kalba apie VAT uždėjimus ant
maisto prekių, gi mūsų tautiečiai tą
mokestį pradėjo mokėti nuo 1994
metų gegužės mėnesio.
Lengvatos terminas maisto
prekėms numatytas šešiems
mėnesiams, tačiau valdančioji partija
per paskutinius du metus tą lengvatą
vis pratęsdavo šešiems mėnesiams
ir paskutinis toks pratęsimas
pasibaigė 1997 m. sausio 1 d. Čia ir
darome palyginimą su D. Britanijos
parlamento rinkimais, nes būtų
politinė savižudybė jeigu buvusi
mūsų krašto valdančioji partija tą
lengvatą būtų panaikinusi, ir maisto
kainos būtų pakilusios prieš pat
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Henrikas Vaineikis

Lietuvos Seimo rinkimus.
Kaip
rinkimų rezultatai įrodo, tos
lengvatos nepanaikinimasšiai partijai
nepadėjo, bet ji negalėjo rizikuoti
tokiu nepopuliariu pasielgimu.
Ironija galbūt ir yra, kad visas
valdžios aparatas,
visi
ūkio
pramonės organai žinojo apie tą
lengvatą. Žinojo, kad ji pasibaigs
sausio 1-mą dieną ir kad maisto
prekių kainos pakils. Atrodo, tiktai
eiliniai Lietuvos piliečiai nežinojo, jog
Naujuose Metuose jie turės už
maistą brangiau mokėti.
Nuo sausio 1 d. cukraus
kilogramo kaina, pavyzdžiui, pakilo
nuo 2 lt.95ct. iki 3 lt.29ct. (24 et.), 1
kg. miltų pabrango 10 et., 10
kiaušinių kaina nuo 3 lt.69ct, iki 3
lt.99ct. (30 et.). Vištienos kilogramas
pabrango 60 et, bet už alkoholinius
gėrimus, saldainius, sultis ir aliejų
brangiau
mokėti
nereikės.
Užtikrinimas yra taip pat duotas, jog
nepakils duonos kaina.
Biudžeto ir finansų komiteto
pirmininkė E. Kunevičienė ("L.A."
Nr.1) aiškino kodėl nebeįmanoma
pratęsti 9 procentų lengvatos toliau.
Pasirodo, kad nuo sausio
1 d.
prasidėjo maisto produktų laisvosios
prekybos sutartys su Estijos, Latvijos
ir Lenkijos valstybėmis.
Lietuva
finansiškai pralaimėtų, jeigu jos
prekybinės vertės mokestis būtų 9
procentai, o virš minėtų valstybių 18
procentų.
Tų valstybių maisto
kainos yra didesnės, nes iš tų kainų
jos paima didesnę dalį į savo
biudžetą, tuo atlyginimai yra didesni
ir pensijos, ir socialinė parama yra
aukštesnio lygio.
E. Kunevičienė sako, kad ir
buvusios valdančiosios partijos 1996
metų biudžete buvo numatyta pakeiti
prekybinės vertės mokestį iki 18
procentų, bet dėl ateinančių Seimo
rinkimų mokesčio lengvata buvo
nutęsta iki metų galo.
Todėl
planuotas metų biudžetas negavo
320 milijonų litų, o savivaldybių
biudžetui pritrūko 120 milijonų litų.
Kalbant apie milijonines pinigų
sumas, net galva pradeda suktis.
Dar blogesnė padėtis yra su mūsų
valstybės skolomis užsieniui. Tos
skolos visą laiką didėja. Pavyzdžiui,
Lietuvos užsienio skola nuo 1994
metų padidėjo - beveik keturius
kartus. Yra numatyta, kad iki 1997
metų pabaigos ji pakils iki 1385

milijonų dolerių!
Kodėl ta skola
didėja galima rasti daug priežasčių.
Nesugebėjimas patiems susitvarkyti
savo valstybės finansų, sukčiavimas,
vagystės,
mokesčių
mokėjimo
vengimas.
Pagal ministerį pirmininką G.
Vagnorių 1996 metų biudžetas
įvykdytas rekordiškai blogai ("L.A."
N r. 6).
Praėjusiais metais tik
penktadalis bendrojo vidinio
produkto - BVP (22 proc.) pateko į
valstybės biudžetą.
Premjeras
Vagnorius sako, kad realistiškai
kalbant 32-33 proc. bendrojo vidinio
produkto būtų galima surinkti į
valstybės biudžetą. Tam pasiekti yra
dvi galimybės - padidinti mokesčius
tiems, kurie ir dabar juos moka, tuo
būdu stumti juos į bankrotą arba
išreikalauti mokesčių iš visų, kurie
juos turėtų mokėti. Jis teigia, kad
valdžia paims antrąjį kelią ir už
piktybinį
mokesčių
nemokėjimą
tokius nusikaltėlius griežtai baus.
Gyvenant užsienyje ir klausant
ką mūsų tautiečiai Lietuvoje sako,
reikėtų
galbūt atsiminti,
kad
ypatingai mažesni verslininkai moka
mokesčius ne tiktai valstybei, bet ir
visokiems mafijozams, banditams ir
raketieriams, taigi kenčia dvigubai.
Taigi naujos valdžios ateities
planai ir pažadai yra geri.
Kaip
vienas tautietis iš Lietuvos rašo: "Mes
džiaugiamės
nauja valdžia, kuri
paskelbė karą nusikaltėlių pasauliui.
Tai panašu dabar, kaip lazda
pajudintas širšynas."
Mūsų nuomone teisė ir tvarka
tėvynėje yra svarbiausias dabartinės
vyriausybės uždavinys.
Laikas
parodys ką ji atsieks. Gyvendami
užsienyje, mes ją palaikysime,
remsime ir ja pasitikėsime.

Atsistatydino Finansų Ministras
Seimo socialdemokratų frakcijos
seniūno pavaduotojas Rimantas
Dagys teigiamai vertina Ministro
Pirmininko Gedimino Vagnoriaus
elgesį, kuris, pasak jo, atkreipė
dėmesį į kritiką dėl finansų ministro
Rolando Matiliausko. Šis ministras
sausio 23d.
įteikė
Premjerui
atsistatydinimo pareiškimą.
Socialdemokratai su pasitenki
nimu konstatavo, kad Vyriausybė
neseka buvusios valdžioje LDDP
pavyzdžiu, kuri "laikė savo kabinete
susikompromitavusius ministrus".
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Skautiškuoju keliu
Iškilminga sueiga - posėdis Nottinghame
Naujos triejų metų kadencijos pradžią atžymėti
Nottinghame buvo sušaukta iškilminga sueiga - posėdis.
Po išeivijos skautų vadovybės rinkimų, naują
kadenciją pradedant, Nottinghamo Lietuvių Židinyje
suvažiavo skautų vadovai posėdžiui - iškilmingai sueigai
priimti - pasveikinti naują vadovybę.
Dalyvavo apie 20 skautų is Pietų, Vidurio ir Šiaurės
Anglijos. Juos paremti prisidėjo keletas rėmėjų, tuo būdu
sudarydami gerą būrį skautiškos minties tautiečių.
Nauja Europos Rajono vadė v.s. Vida Gasperienė
perėmė pareigas iš ilgus metus tas pareigas ėjusio v.s.
Jaro Alkio. Perdavimo metu jam buvo padėkota už
patvarumą ir nenuilstamą rūpinimąsi išeivijos skautų
gerbūviu. Naujoji Rajono vadė įteikė padėkos lapą, o v.s.
Juozas Maslauskas šių metų asmeninį kalendorių.

pažvelgti į praėjusiais metais nuveiktus darbus, išklausyti
pranešimų ir numatyti sekančių metų kelią.
Pirmąjį raportą padarė buvęs Rajono vadas v.s. J.
Alkis, pranešdamas, kad praėjusių metų veikla buvo gana
sunki tuo, kad turėjome labai didelę vasaros stovyklą,
kokios Britanijoje dar nėra buvę nei senais laikais.
Stovykla praėjo gana gerai, duodama daugiau patirties
tokiems užsimojimams ateityje. Stovyklos pravedimui su
aukomis ir mokesčiu viso gauta £5662.50, iš kurių
atėmus išlaidas, dar liko £80.26. Išreikšta padėka visiems
aukotojams ir talkininkams, be kurių pagalbos šios
stovyklos pravedimas būtų buvęs neįmanomas.
Šių metų stovykla bus mums jubiliejinė, 50 metų
skautavimo Britanijoje sukaktis, kurią tinkamai paminėti j
ją bus kviečiami visi buvę skautai ir rėmėjai, kur jie
begyventų. Stovykla įvyks 1997.7.26 - 1997.8.2 skautų
kalnelyje, Sodyboje. Stovyklos Viršininkas v.s. S. B.
Vaitkevičius.
Sekantis vadijos posėdis aptarti vasaros stovyklos
programą ir kitus rajonui svarbius reikalus įvyks Lietuvių
Sodyboje vasario 22 d. Ši diena taip pat yra svarbi
skautų kalendoriuje, tai yra, Lord ir Lady Baden Powell
gimimo diena.
Visi skautai pasaulyje ją tinkamai
atšvenčia. Ši iškilmė bus atitinkamai atšvęsta vasario
23d. šv. Mišiomis Sodyboje.

"Lithuanian Papers" -

Australijoje anglų kalba
jau 10 metų leidžiamas metinis lietuvių žurnalas. Leidėjai:
Lithuanian Studies Society at the University of Tasmania.
Tai daugiausiai skaitomas anglų kalba periodinis
žurnalas visoje Australijoje ir Pietiniame Pusrutulyje. Jame
galiu te rasti mokslinių studijų, straipsnių bendiais
klausimais, poezijos, knygų recenzijų, jumoro ir kitų
lietuviams žinių. Jame rašo ir Nottinghamo universitete
studijas gilinantis Darius Furmonavičius.
įdomus, gražiai paruoštas, vertas įsigyti žurnalas.
Adresas: P.O.Box 777, Sandy Bay, Tas.7005, Australia.

Laiškai

Rajono Vado pareigų perdavimas
Naujoji Europos Rajono seserijos atstovė ps Kristina
Markevičiūtė - Harmes perėmė šias pareigas iš buvusios
atstovės v.s. v.Gasperienės, o Brolijos vadžias iš v.s.J.
Maslausko paėmė daug skautiško patyrimo turįs s.
Vincentas O'Brien.
Užbaigus perdavimo-perėmimo ceremonijas, visiems
susikabinus rankomis parodyti skautišką solidarumą,
buvo sugiedotas tėvynės priespaudos laikais mums tapęs
antruoju Himnu "Lietuva Brangi".
Baigiantis iškilmingai sueigai ir prieš pradedant
posėdį, visi buvo pakviesti užkandžiams, kuriuos paruošė
nuolatinės skautų rėmėjos Verutė Montvilaitė, Julia
Mokoveckienė ir Genutė Juozelskienė. Pasistiprinus
karšta sriuba ir skaniais sumuštiniais, saliukėje prasidėjo
pirmasis šių metų posėdis, apibrėžti gaires ateities veiklai.
Tai pirmasis susitikimas po niūrių žiemos dienų, pažvelgti
į ateitį, į ateinančias malonias vasaros dienas.
Posėdį pravedė Europos Rajono vadė v.s. Vida
Gasperienė, patiekdama darbotvarkę, kurioje numatyta

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Jubiliejiniai
metai.
Įdėtas skelbimas Europos Lietuvio Nr. 2 š.m. sausio
mėn.
13-26 dienų laidoje, skelbia Lietuvos
nepriklausomybės šventės programą. Ten rašoma:
"Iškilmingos pamaldos 11 vai. šv. Kazimiero šventovėje,
The Oval, Hackney Road, London E2 (kun. dr. J.
Sakevičius, MIC).
Mielieji DBLS-gos nariai, į tai aš noriu atkreipti jūsų
dėmesį. Taip, šiais metais sukanka DBLS-gai 50 metų auksinis jubliejus. Taip, jį reikia pradėti švęsti su Lietuvos
nepriklausomybės švente.
Šiame skelbime kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, yra
apkabintas skliausteliais.
Mielieji, DBLS-gos valdybos nariai, kun. dr. Jonas
Sakevičius, MIC, yra DBLS-gos steigėjas - kūrėjas. Kaip
amerikiečiai sakytų - Founding Father.
Mes, švęsdami DBLS-gos auksinius metus, savo
tarpe dar turime du jos steigėjus - kun. dr. Joną
Sakevičių MIC ir P. B. Varkalą - mums yra garbė turėti
juos savo tarpe! Būtų buvę gražiau jei, būtumėte parašę
"Pamaldas laikys DBLS-gos steigėjas".
S. Kasparas
S
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Sveikas kūnas ...
Sveikata iš kopūstų
Paimkite pačią paprasčiausią,
populiariausią ir pigiausią daržovę kopūstą, ir turėsite ypatingą natūralų
vaistą.
Kopūstų gydomosios savybės
žinomos nuo seno.
Graikų ir
romėnų gydytojai juos "išrašydavo"
beveik nuo visų ligų ... O šiuolaikiniai
medicinos tyrimai parodė, kad
kopūstuose esančios medžiagos
padeda kovoti su vėžiu, ypač krūtų.
Kuo remiasi tyrinėtojai teigdami,
kad
kopūstas turi antivėžinių
savybių? Panagrinėkime kopūstų
sudėtį.
Juose randame daug
vitaminų: A (antivėžinis vitaminas), B
(tai vitaminų grupė, stiprinanti nervų
sistemą), C (stiprina imuninę sistemą
- labiausiai jo stinga pavasarį), K
(padeda krešėti kraujui).
Kopūstuose gausu ir jodo, kalcio,
sieros, vario, chlorofilo, geležies. Šie
elementai skatina kraujo gamybą, kai
kurie jų padeda gydyti žaizdas,
saugo nuo infekcijų.
Valgykite kopūstus kuo mažiau
apdorotus (stambiai supjaustytus,
nevirtus), Gerkite jų sultis (ką tik
išspaustas'). Dažniau suvalgyta ko
pūstų salotų porcija ar stiklinė sulčių
padės gydyti skrandžio opą, maža
kraujystę, gripą, artritą, depresiją.
Derėtų žinoti, kad kopūstais
galima gydytis ir išoriškai. Reikia
kruopščiai nuplauti 2-3 kopūsto
lapus, juos keletą minučių palaikyti
verdančiame vandenyje (dar geriau garuose) ir dėti ant skaudamos
vietos.
Taip galite numalšinti
galvos, gerklės, danties, strėnų
skausmą. Kopūsto lapų kompresas
padės sergant angina, išsiplėtus
venoms,
esant skausmingoms
mėnesinėms, reumatizmui, sinusitui,
nudegus odą, iškilus vočiai, įkandus
vabzdžiui.
Be visų išvardytų gerųjų savybių,
kopūsto lapas gali į paviršių
"ištraukti" pūlinį, sulaikyti kraujavimą,
slopinti skausmus.

Pavasaris ant stalo
Tiesa ar netiesa
Salotos padeda suliesėti
Netiesa. Joks maisto produktas
nelieknina.
Tačiau salotos yra
idealus maistas tiems, kurie laikosi
dietos. Žinoma, daržovės turėtų būti
paruoštos be aliejaus, nes ir

nedidelis jo kiekis suteikia daug
energijos.
Salotose yra daug ląstelienos
Tiesa. Ląsteliena aktyvina
virškinimo sistemos veiklą, apsaugo
nuo vidurių užkietėjimo, padeda
išvengti tiesiosios ir išeinamosios
žarnos vėžio.
Salotos neturi mikroelementų
Netiesa. Jose gausu mikroele
mentų - kalcio, fosforo, magnio,
geležies. Be to, daug yrą kalio, kuris
būtinas normaliai širdies ir raumenų
veiklai.
Valgant salotas, gaunama daug
vitaminų
Tiesa. Salotos ypač daug turi
vitamino C.
Salotas reikia laikyti tamsioje
vietoje ir ilgai mirkyti vandenyje
Ir taip, ir ne. Šviesa naikina
vitaminą C. Todėl salotas patartina
laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje,
pvz., šaldytuvo apačioje.
Aišku,
geriausia jas suvalgyti per 48 vai.
Niekada nereikia salotų ilgai mirkyti
vandenyje, nes jos praras visus
mikroelementus.
Salotas reikia valgyti prieš
nietus
Tiesa.
Jos turi medžiagų,
žadinančių apetitą. O kad salotos
būtų dar langviau virškinamos,
rekomenduojama jas supjaustyti
mažais kubeliais.
Salotų galima valgyti kiek nori
Netiesa. Jei valgoma per daug,
suerzinama
virškinimo
sistema.
Todėl patariama per dieną suvalgyti
100-200 g salotų. Kasdien žmogaus
organizmui reikia trečdalio žalių ir
dviejų trečdalių virtų daržovių.
Iš 'Laima' 5/96

Puodelis karštos arbatos
ne tik sušildo
Žiemą išgerti litrą skysčių per
dieną, kaip rekomenduoja dietologai,
kiek sunkiau nei vasarą. Tačiau
geriant karštus gėrimus tai ne tik
įmanoma, bet ir sveika.
Šaltuoju metų laiku niekas jūsų
taip nesušildys,
kaip puodelis
karštos arbatos, kavos ar šokolado.
Šie gėrimai, besiskiriantys skoniu
ir aromatu, ne tik sušildo, bet ir
stimuliuoja nervų sistemą. Tiesa,
šokoladas gali būti laikomas maisto
produktu, bet jis puikiai tiks vėsiam
popiečiui. Jei skundžiatės dažnais
galvos skausmais, geriau gerkite

kavą, o ne šokoladą (tiraminas,
esantis
šokolade,
gali sukelti
migrenos priepuolį).
O gal geriau pasirinkite arbatą?
Ji ne tokia aitri ir nedirgina jautraus
skrandžio.
Jei nenorite pastorėti, venkite
saldinti karštus gėrimus.
O jei nemėgstate nei kavos, nei
arbatos? Tada rinkitės sriubas ir
sultinius. Jie numalšina ne tik alkį,
bet ir troškulį. Beje, labai praktiški
koncentruoti sultiniai:
greitai
paruošiami, maloniai atgaivina, gali
papildyti pusryčius.
Nepamirškite pieno - paprasto ir
sveiko
gėrimo (geriau
gerkite
neriebų). Karštas pienas jus ne tik
sušildys, - suteiks ir kalcio, taip
reikalingo kaulams.
Jei jums
nepatinka karšto pieno skonis ar
kvapas, įberkite truputį tirpios kavos.
Ar kava trikdo miegą? Ir taip, ir
ne. Tai priklauso nuo organizmo
jautrumo.
Jei jūsų širdis ima
smarkiau plakti ir nuo poros
gurkšnių kavos, gerkite ją tik
pusryčiams arba pasaldintą.
Jei sloguojate, išgerkite karšto
vyno./ Galite pasidaryt* ir grogo karšto gęrimo iš virinto karšto
vandens, citrinos sulčių, cukraus ir
romo.
Stiklinė grogo, tabletė
aspirino ir 8 valandos kieto miego
sugrąžins jums prarastas jėgas.

Apie sveikatą - iš pirštų
atspaudų
Pirštų atspaudai ne tik atsako j
klausimą: "Kas tai padarė?". Jie gali
suteikti žinių apie mūsų sveikatą.
Vainikinis (t.y. sudarytas iš uždarų
žiedų) pirštų atspaudų raštas rodo,
kad žmogų kamuoja didelis
kraujospūdis.
Mat pirštų vingiai
susiformuoja dar prieš gimstant, bet
išsidėsto žiedais tik tada, kai gemalo
pirštų galiukai būna patinę. O tai
savo ruožtu byloja apie nenormalią
kraujo apytaką arba didelį krau
jospūdį.
Šis ryšys, kurį nustatė
vieno Amerikos universiteto moksli
ninkai, dar kartą įrodo, kad padidė
jęs kraujospūdis būna įgimtas.
Iš 'Laima' 1/96

Kiekvienas žmogus nori ilgai gyventi,
bet nenori būti senas.
Swift
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Išduodami Rusijos belaisviai
"Pradžioje Rusijos kariai
dezertyrai buvo priimti atvirom
rankom, JAV, Vokietijos ir Anglijos
žvalgybos apklausinėti, sužinant
paskirų dalinių ginkluotę, sudėtį ir
prižadant jiems azyliaus teisę", - taip
rašė apie Rusijos kariuomenės
bėglius vokiečių spauda.
Apskaičiuojama, kad daugiau nei
600 karininkų ir eilinių paliko savo
dalinius.
Tačiau,
neoficialiais
daviniais jų skaičius siekia daugiau
nei tūkstantį. Pridėjus šeimas jų
skaičius jau viršyja du tūkstančius.
Manding, iki šiol azyliaus teises
gavo tik 118 asmenų, likusiems
gresia trėmimas j Rusiją.
Vokietijos parlamente "žaliųjų"
partijos atstovė užklausė, kiek yra
ištremtų į Rusiją karių. Pasirodo, kad
du
bėgliai
buvo sugrąžinti į
gimtuosius kraštus. Vienas jų yra
ukrainietis. Bavarijos teismas bei
Vokietijos Užsienių reikalų ministerija
pateisino jų grąžinimą, kadangi
Ukrainoje jiems negresia kalėjimas.
Kitas buvo rusų tautybės, grą
žintas 1995 m.gruodžio mėn. ir jau
1996 m. kovo mėn. suimtas,
apkaltinant dezert'/rav!m!J. Pabėoęs
šarvuočių generolas pareiškė, kad
jam žinomi dar du grąžinimo atvejai.
Generolas yra įsteigęs "Vilties"
draugiją, rinkdamas aukas ne tik
rėmimui sunkiai gyvenančių šeimų,
bet taip pat ir advokatų išlaidų
padengimui, kadangi jie gina juos
teismuose.
Trėmimo
su
šeima
laukia
V.Niedovičnij,
kadangi
jis yra
ukrainiečių tautybės. Jo tėvas pa
rašęs jam laišką pranešdamas, kad
jo laukia kalėjimas, kadangi jis
slaptai Vakarų žvalgybai atidengęs
daug karinių paslapčių. Jis bus per
duotas Rusijai, kur jo laukia karinis
teismas.
Bėgliai * Rusijoje teisiami ne
civilinių teismų, bet karinio tribunolo,
neleidžiant advokatui ginti dezertyro.
Giminės negali pabėgėlio lankyti,
kartais nei nežinant ar jis yra gyvas.
Tiesa,
bėgliai nenuteisiami
mirties bausme, tačiau mažiausiai
12-20 metų
kalėjimo bausme.
Manding, pabėgėliams, turėjusiems
ryšių su slapta Vakarų žvalgyba,
bausmės yra žymiai aukštesnės. O
ryšių su Vakarų žvalgyba turėjo visi
karininkai. Azylių apklausinėjimui
skirtoje Zindorfo vietovėje, jie buvo

iš Vokietijos rašo

K.Baronas

smulkiai ištardyti.
Ukrainiečio V.Niedavičnij tėvas
sūnui rašė, kad jo draugas, padėjęs
jam pabėgti, buvo iš kalėjimo
perkeltas į psichiatrinę ligoninę
Vokiečių dienraščiai pažymėjo,
kad daugumas dezertyrų slapstosi
Berlyne, nes čia yra didelis Rusijos
piliečių telkinys, keliantis Rusijos
žydams j Reicho sostinę.
Šlosbergo miesto dalyje girdima
daugumoje rusų kalba, valgyklos,
kavinės, parduotuvės yra žydų
rankose. Stipriai koją įkėlė ir mafija.

Sportas
Lietuvos vyrų rankinio atran ki n ės
rungtynės
Australijoje
baigėsi
mūsiškių pergale, laimint prieš
"kengūrų" krašto rinktinę 27:13 ir
30:15.
Šiais laimėjimais lietuviai
kvalifikavosi pasaulinėms pirmeny
bėms Japonijoje. Kelionė iš Vilniaus
j Sidnėjų kainavo beveik 70
tūkst.dolerių. Australijos lietuviai labai
nuoširdžiai priėmė mūsų rinktinę šimtai įų atvyko į rungtynes.
N Žilin^k’onR Hahn/avn šnnliu
............................................... ;---------- i---------- <-■-------------------
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aukštį varžybose. Lietuvaitė su
slovake iššokusios 1.90 metro
užėmė penktą vietą.
Atlantos olimpiadoje N.Žilinskierrė
peršoko
1.96
metro,
užimdama aštuntąją vietą.
Italijos AG Florencijos futbolo
klubas "nupirko" iš Anglijos FC
Everton Andrių Kančelskj, Rusijos
rinktinės žaidėją,
sumokėdami
beveik 6 mln. dolerių. Andriaus
Kančelskio tėvas yra lietuvis, motina
ukrainietė.
Atkūrus
Lietuvos
nepriklau
somybę A.Kančelskis pasisiūlė žaisti
Lietuvos futbolo rinkinėje, tačiau
kartu paprašydamas labai aukšto
atlyginimo. Lietuvos futbolo sąjunga
buvo nepajėgi mokėti milijono litų
algą, tad jis grįžo į Kijevo Dinamo,
sutikdamas žaisti už Rusiją.
Vokietijos sportinė spauda
pranešė, kad Lietuvos premjeras
A.Vagnorius pakvietė Lietuvos rinkti
nės krepšininką Rimą Kurtinaitį
sporto ministro pareigoms.
R.Kurtinaitis paprašęs palaukti iki
birželio mėn.1 d., kadangi nenori
prarasti 80 tūkstančių dolerių
atlyginimo Prancūzijos klube.
K. B.

Didž. Britanija
Lietuva

domisi

Po savo oficialaus vizito į Didž.
Britaniją Užsienių reikalų ministras
Algirdas Saudargas pranešė, kad
Britanijoje yra rodomas susidomė
jimas
Lietuvos
ekonomikos
vystimusi.
Būdamas Londone susitiko su
Užsienių reikalų ministru Malcom
Rifkin, jo pavaduotoju Sir Nicholas
Bonsor, parlamento atstovais ir
vietiniais biznieriais.
Dalyvaudamas Londone įvyku
sioje Lietuvių Dienoje Londono
universitete sakė, kad Britanija
pritaria Europos Sąjungos
praplėtimui ir pritaria, kad greičiau
priimtieji nauji nariai šią Sąjungą su
stiprintų. Jam buvo pažadėta, kad
Lietuva bus remiama priėmimui į ES
narystę.
Dėl NATO plėtimosi Britanija
stovi kiek nuošaliau, todėl reikėtų
kuo greičiausiai išaiškinti mūsų
poziciją iki liepos mėnesio, kada bus
paskelbtos
naujai priimtosios
valstybės.
★ * *
JAV Gvnvbos Sekretoriaus
padėjėjas Frederick Smith, atvykęs į
Vilnių nuramino, kad JAV kiekvienos
valstybės, norinčios įstoti į NATO,
narystė bus sprendžiama individu
aliai, o ne bus skirstomos į blokus.
F.Smith'o apsaugos ir gynybos
delegacija atvyko Į Lietuvą daugiau
suartinti Lietuvos struktūrą su Vakarų
standartais.
Susitiko su Užsienių reikalų
ministru Algirdu Saudargu ir aplankė
Geležinio Vilko motorizuotos briga
dos štabą. Patvirtino, jog, jeigu
Lietuvos pareiškimas įstoti į narystę
ir būtų atmestas, NATO durys
visuomet bus atviros plėtimuisi
ateityje.

Užsieniečiams
Lietuvoje

darbas

Lietuvos Vyriausybė patvirtino,
kad užsieniečiams yra paskirta 1000
asmenų kvota laikinai įsidarbinti
Lietuvoje.
Tikimasi, kad šis nustatytas
skaičius atitiks Lietuvos reikalavimus.
Tarpvalstybinis susitarimas su
Švedija ir Vokietija suteikia jų
piliečiams 500 vietų. Toks pat
susitarimas galioja su Lenkija,
Baltarusija ir Ukraina.
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Lietuvių kronika
BRITŲ - LIETUVIŲ
VAIKŲ FONDAS
Britų - Lietuvių vaikų fondo
(pirmininkė p. H.Piščikienė) dėka
mūsų ligoninės vaikų klinikos
tuberkuliozės skyrių dažnai aplan
ko labdaros siuntos.
Kas gi geriau supras mūsų
vargus ir rūpesčius, jei ne mūsų
tautiečiai gyvenantys užsienyje.
Tai Jūs, kurie surenkate lėšas,
perkate medikamentus, organi
zuojate jų transportavimą j Lietuvą,
net pristatote j Lietuvos daugelį
klinikų, atliekate tylų žygdarbį var
dan mūsų Tautos ateities.
Kauno klinikinės infekcinės
ligoninės vaikų klinikos tuberkulio
zės skyriuje gydomi sunkiai
sergantys kūdikiai ir vaikai.
Tai 4 mėnesių diseminuota
tuberkulioze serganti Ernesta Beržanskytė, 4 mėnesių įgimta tuber
kulioze serganti Vilmantė Stančikaitė,
3 metų tuberkulioziniu
perikarditu sergantis Mindaugas
Šeštakauskas. 4 metų tuberku
lioziniu meningitu ir koksita
sergantis Rolandas Majauskas.
Jų gydymui, dėl sunkios ligoniu
būklės, reikalingas j veną leid
žiamas
Rifampicinas,
kurio
Lietuvos vaistinėse ir ligoninėse
nėra.
Britų - Lietuvių fondo dėka
rimactano (rifampicino) 45 ampulių
kiekis pasiekė mūsų ligoninę ir,
tikimės, išgelbės mažųjų ligonių
gyvybes.
Šis labdaros tiltas yra tarsi
šviesos ir gerumo, supratimo
šaltinis Kauno klinikinės infekcinės
ligoninės gydytojams ir medicinos
personalui.
Reikalingi vaistai
pasiekę mūsų mažuosius pacientus
iš tolimiausių Europos šalių kartais
būna vienintelė gydytojų ir ligonių
tėvelių viltis.
Klinikinės infekcinės ligoninės
vyr. gydytojo S.Panavo, vaikų kli
nikos tuberkuliozės skyriaus vedė
jos
D.Steponavičienės,
visų
skyriaus darbuotojų ir ligonių
tėvelių vardu nuoširdus ačiū Britų Lietuvių vaikų fondui ir gerb. poniai
H.Piščikienei.
Telaimina Jūsų gerus darbus
Dievas.
Kauno klinikinės infekc.
ligoninės
Vyr. gydytojas S. Panavas

ŠKOTIJA
A+A
JUOZAS BLIUDŽIUS
1997 m. sausio mėn. 17 d.
staiga mirė Juozas Bliūdžius,
palikdamas liūdesyje žmoną
Kastulę ir seserį Genutę Lietuvoje.
Sausio 23 d. Holy Family
bažnyčioje
buvo
atlaikytos
gedulingos pamaldos,
kurias
atnašavo kun. J.Andriušis ir vietos
klebonas kun.Grant.

Šeimos draugui
Juozui Bliūdžiui
mirus,
Jo žmonai Kastulei
ir giminėms Lietuvoje
reiškiame gilią
užuojautą
G.A.Ivanauskai

Po pamaldų palaidotas
Holytown kapinėse. Paskutinį
atsisveikinimo žodį tarė DBLS
atstovas p.E.Šova.
Juozas gimė 1925 m. vasario
17 d. ūkininko šeimoje, Duobiškių
kaime, Šakių apskrityje. Lankė
gimnaziją, bet karas sutrukdė
mokslą.
1944 m. įstojo j Plechavičiaus
rinktinę. Vokiečiams rinktinę
nuginklavus, vyrai buvo suimti ir
išvežti darbams. Juozui teko kasti
apkasus, kur buvo sužeistas.
Užgijus žaizdoms gavo lengvesnį
darbą,
kur ir sulaukė karo
pabaigos. Po karo apsigyveno
Spakenbergo DP stovykloje.
Į Britaniją atvyko 1947 metais ir
dirbo žemės ūkyje pietų Anglijoje.
Pasibaigus sutarčiai, po dviejų
metų, persikėlė į Nottinghamą, kur
dirbo geležies fabrike. 1954 metais
atsikėlė į Škotiją. Iš pradžių dirbo
molio kasykloje, vėliau 20 metų
Greitosios pagalbos vairuotoju.
Pablogėjus sveikatai turėjo išeiti j
pensiją.
Prieš 25 metus vedė Kastulę,
tačiau sidabrinio jubiliejaus
nebesulaukė.
Jo gyvenimo tikslas buvo dirbti
Lietuvai ir visada priklausė vienai ar
kitai organizacijai. 1977 metais,
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pastačius naują klubą (Lietuvių
Institutą) tapo klubo pirmininku ir
jame dirbo iki paskutinės dienos.
Klubą pastatė ant gerų pamatų,
kartu su kitais klube dirbdamas be
užmokesčio. Visada stengėsi pini
giniai paremti kitas organizacijas,
kaip: Romos lietuvių kolegiją,
skautus, Carfino šventovę, šv.
Kazimiero draugiją, Karmelitų
seseles Lietuvoje ir daug kitų, kur
tik reikėjo pagalbos. Nepamiršo ir
škotų. Jų namai buvo atviri visiems
kas tik atvažiuodavo, būdavo
priimti.
Škotijoje įsteigė DBLS skyrių,
kurio ir buvo pirmininku ir keletą
kartų buvo išrinktas j Tarybą.
Jam kilo mintis pastatyti kryžių
Lietuvos Kryžių kalne, Škotijos
atsiminimui. Kryžius buvo
pastatytas ir 1996 m. gegužės
mėn. pašventintas. Šioje šventėje
dalyvavo daug Škotijos lietuvių su
giminėmis ir pažįstamais.
Juozo noras buvo pamatyti
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.
Ši jo svajonė išsipildė. Aplankė
savo tėviškę, kuri mažai bebuvo
likusi atmintyje.
Tu iškeliavai palikęs nebaigtą
darbą. .Mes Tavęs pasigesime, bet
turime vilties vėl susitikti.
Tau pabaigus šios žemės
kelionę, tegu Dievas būna
gailestingas.
Ilsėkis ramybėje Škotijos
žemelėje.

PAMALDOS
Londone šv.Kazimiero bažnyčioje,
21 The Oval, E2 9DT, rytinėje
Londono dalyje pamaldos
sekmadieniais 9.00 vaL ir 11.00 vai.
Įėjimas iš Hackney Road.
Artimiausia
požeminė stotis
Bethnal green, Centrinė linija. Iš
miesto centro pasiekiama
autobusais: 26, 48, 55.
Nottinghamassekmadieniais 11.15
vai. šiokiadieniais 8 vai. ryto
Aušros Vartų Marijos Židinyje.
Wolverhamptone kovo 2 d.. 14.30
vai. Fistral., McBean Rd.
Mansfielde kovo 9 d., 14.30 vai.
Chesterfield Rd. South.
Derbyje kovo 15 d., 14.00 vai.
Bridge Gate.
Bradforde kovo 2 d., 12.30 vai.
Eccles kovo 9 d., 12.15 vai.
Huddersfield kovo 16 d.. 13.00 vai.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

C. Budrys
V.Pliopa
A.Dziuvė
V.Vasailis
V.Matiukas
L.Songaila
B.Podžiūnienė
J.Kunigiškis
Z.Matukas(Mrs)
K.Jonkus
O.Karpavičius (Mrs)
V. Motuzą

20.00
20.00
10.00
7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv

LONDONAS
DBLS-GOS PIRMOJO SKYRIAUS METINIS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadieni. 1997 metų kovo mėn.
2d.. 13 valandą. Parapijos svetainėje
21 The Oval. London E2, skyriaus
_ visUO*"
susirinkimą, kurio metu bus padaryti
skyriaus 1996 metų veiklos pranešimai,
renkama skyriaus valdyba ir revizijos
komisija 1997 metams. Atstovo ar
atstovų rinkimas i ateinanti DBLS-gos
atstovų suvažiavimą ir apsvarstymasvisos eilės kitų einamųjų reikalų.
Visi skyriaus nariai kviečiami
būtinai dalyvauti susirinkime, nes nuo
jūsų priklauso skyriaus ir visos DBLSgos veikla. Be to. kviečiami dalyvauti
ir Liet. Namų bendrovės akcininkai.
Skyriaus valdyba
* *
*
MŪSŲ
LIETUVIŲ
ŠVENTOVĖS
PARAPIJOS GLOBĖJO ŠVENTĖ

IR

Sekmadieni, kovo mėnesio 9
dieną 11-tos valandos pamaldomis
švęsime savo globėjo švento Kazimiero
šventę.
Lietuvoje ji švenčiama labai iškil
mingai ir plačiai.
Mes, švento Kazimiero šventovės
ir parapijos žmonės, susirinkime gau
singai pagerbti savąjį globėją.
BRADFORDAS

Š.m. vasario mėn. 2 d., sekma
dieni, po pamaldų Bradfordo lietuvių
"Vytis” klubo valdyba turėjo tradic
inius metinius pietus su garbės svečiu
kan. V.Kamaičiu. Pietų metu

kanauninkui buvo Įteikta klubo
kalėdinė dovana - čekis. Padėkota už
metų bėgyje dvasini aptarnavimą, už
rūpesčius reguliariai lankant bei sutei
kiant Dievo palaimos silpnesniems
mūsų bendruomenės nariams.
Atsakomajame žodyje kanau
ninkas padėkojo ir išreiškė
pasitikėjimą, kad lankome pamaldas,
ypatingai tie, kurie jau paliesti
negalios. Toliau pareiškė, kad jam
visada malonu atsilankyti "Vytis" klube
ir patirti tautiečių šeimynišką
bendradarbiavimą.
Lietuviškų patiekalų pietus su
grybais iš gimtinės miškų paruošė
nenuilstanti Irena Gerdžiūnicnė.
Jai ir padėjėjoms klubo valdyba
nuoširdžiai dėkoja. Dalyvavo 20
žmonių.
K. KaK tavičius
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams
už užuojautas, gėles ir paaukotas
šventas Mišias. Trūksta žodžių
išreikšti visiems padėką už pagalbą
mano liūdesio valandoje.
Kastulė Bliūdžiuvienė

PETERBOROUGH

Š.m. sausio mėn. pabaigoje Peter
borough miestą aplankė Lietuvos
ambasadorius Didž Britanijoje Justas
V.Paleckis, - rašo Peterborough išei
nantis The Evening Telegraph.
"Užmegzti draugystės ryšiai" antrašte
straipsnyje aprašo ambasadoriaus pri
ėmimą ir aplankymą miesto Įžymesnių
vietovių. Peterborough yra laikomas
tipišku Anglijos miestu, kuri dažnai
aplanko užsienio ambasadoriai.
Ambasadorių priėmė miesto
meras Mohammad Choudhary kaip
draugystės ryšių su Lietuva palaikymo
gestą.
Jie pirmą karta susitiko gruodžio
mėnesyje Kcimbridžio grupės Friend
ship Link steigėjo Major Leslie
Woolier suruoštame priėmime ir
ambasadorius paprašė suorganizuoti
kitą susitikimą.
Miesto meras ji sutiko prie rotu
šės durų, o vėliau priėmimo metu
buvo pasikeista dovanomis. Ambasa
dorius buvo pavežiotas po miestą, kur
jam patikusi katedra ir parduotuvės.
lai buvo jo pirmas vizitas už
Londono.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Offer the following air-fares
to Vilnius
from Heathrow
Lithuanian Airlines (price reduction for OAPs)
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 compulsory)
For further information and bookings, please contact

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

