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ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS PREZIDENTUI
Buvusio Ambasadoriaus Didž. 
Britanijoje Reimundo Rajecko at
viras laiškas Lietuvos Respublikos 
Prezidentui Algirdui Brazauskui.

(Gautas kovo 26 d.)
(IŠTRAUKOS)

Jūsų Ekscelencija,
Aš, kaip buvęs Jūsų vyriausybės 

patarėjas bei rinkimų kampanijos va
dovas, dabar Jūsų valia tapęs laisvu 
žmogumi, jaučiu pareigą pareikšti kai 
kurias mintis dėl Jūsų vidaus ir 
užsienių politikos.

Žmonių skurdas, gylėjanti eko
nominė krizė daugumą žmonių 
Lietuvoje atvedė į visišką desperaciją.

1992 metais LDDP, laimėjusi 
rinkimus, atrodo, atėjo ne darbo 
dirbti. Jiems svarbiausia buvo atkeršyti 
buvusiems ir pirmiausiai ekspremjerui 
G. Vagnoriui. Užuot atsiraitojus ran
koves ir bandžius problemas spręsti, 
prasidėjo totalinė buvusiųjų kritika.

Ši neperspektyvi politika tiek 
LDDP, tiek ir Jūsų darbe užsitęsė iki 
šiol. Nemanau, kad kas būtų pasikeitę 
Jūsų darbo stiliuje man išėjus iš 
Prezidentūros, tačiau sunkiai išgy
venau tas minutes, kai kiekvienam at
vykusiam užsienio valstybės ir ypač už
sienio Vyriausybės vadovams Jūs 
perskaitydavote 50-60 minučių stan
dartinę paskaitą "Kaip 
Landsbergis sugriovė Lie
tuvą". Kai apsilankė Len
kijos ekonominių refor
mų tėvas, buvęs vice
premjeras ir finansų mi
nistras B. Balnierovičius, 
tai užuot paklausus ir pa- 
sisėmus patyrimo, Jūs jį, 
vos pasakiusį du įžangi
nius sakinius, nutraukėte 
ir perskaitėte jau minėtą 
paskaitą. Šita nuolatinė 
plepalynė apie praeitį ir 
atvedė prie to, kad iš 
esmės liko neišspręsta nė 
viena problema. Privatiza
cija pagarsėjo savo 
aferomis, finansų - banki

ninkystės sektorius patyrė krizę, o 
energetikoje ir toliau siautėjo
nekontroliuojama mafija. Juokinga 
klausyti, kai valstybės vadovas
diskutuoja, ar dabar yra bankinė krizė, 
ar tik dviejų bankų krizė. Ekonomikos 
pradžiamokslį išstudijavęs vaikas 
supranta, kad tai nėra nei viena, nei 
kita. O yra didelės ekonominės krizės 
pradžia.

Subrendusi valstybės energetikos 
krizė yra baisesnė nei bankų. Tačiau 
Jūs ir dabar nieko nedarote. Laukiate 
sprogimo. Bijau, kad tai bus paskutinis 
laikas ir Jums. Daugumos žmonių 
skurdas negali nepaliesti nė vieno 
doro žmogaus. Manipuliacijos 
statistika vidutiniais dydžiais yra ne 
kas kita, kaip žmonių mulkinimas. 
Ministerijos darbuotojų atlyginimų 
vidurkis šiandieną viršija profesoriaus 
atlyginimą. Ar Jūs 1995 metais 
padidinote algas ir pensijas visiems 
40%? Negalima nepaminėti ir 
oficialaus pasityčiojimo iš politinių 
kalinių. Žmonės, praleidę geriausias 
savo dienas Sibiro taigose, nerado 
šilumos ir Tėvynėje.

Gal galėtumėte paaiškinti, gerb. 
Prezidente, Lietuvos žmonėms, kas 
vyko šalies energetikoje. Elektros 
energijos gamyba jau duoda pelną, 
tačiau kainos vėl pakeltos. Kada bus 

Nė viena religinė šventė nėra pripildyta tokiu šventu 
džiaugsmu kaip Velykos. 

Tai yra Viešpaties diena, 
Džiaukimės ir linksminkimės joje.

Sveikinu visus Sv.Velykų proga 
linkėdamas pilnai išgyventi 

Kristaus istorinį ir mūsų 
būsimąįį prisikėlimų

Vysk.Paulius A. Baltakis, O.F.M.

padarytas galas mafijos siautėjimui ?
Atsakykite, gerb. Prezidente, 

tautai, kas šioje srityje per Jūsų prezi
dentavimo laiką nuveikta.

Neprisimenu, kad per puskutinius 
trisdešimt metų būtų taip išplitęs 
girtuokliavimas Vyriausybėje. Net Vy
riausybės koridoriai buvo prašvinkę 
"viskiu". Ir čia pagrindinis organizato
rius, žinoma, pats galva.

Susidaro įspūdis, Prezidente, kad 
Jūs pastaruoju metu tapote Rusijos 
atstovu užsienyje. Jūsų pareiškimas 
Švedijoje, kad Rusijos nelaikote 
agresyvia valstybe, kitaip ir negali būti 
įvertintas. Valstybė, kuri kasdien žudo 
šimtus nekaltų Čečėnijos gyventojų, 
yra neagresyvi?

Lietuvos žmonės gerai prisimena 
pirmuosius nepriklausomybės metus, 
kai Lietuva aiškiai dominavo tarp 
Baltijos valstybių. Mūsų valstybės 
tuometinis vadovas prof. V. Lands
bergis, nors dar ir neturėdamas dide
lės politinės patirties, bet, buvo tarp 
Baltijos šalių aiškus lyderis. Dabar 
padėtis, deja, kita. Mūsų valstybė yra 
aiškiai paskutinė tarp trijų, o Jūs 
trečias tarp trijų.

Apie mūsų valstybę aiškiai 
spaudžiasi neo-komunizmo žiedas. 
Reikia laukti didesnio spaudimo. 
Puikiai atlikę per paskutinius metus 

bolševizmo darbus, man 
atrodo, jau esame 
viskam pasirengę. Todėl 
ar gali šiandieną ramiai 
miegoti Lietuvos žmo
gus, šalęs, kentėjęs, savo 
ir vaikų kraują liejęs?

Šiandien Lietuvai 
reikia žymiai patriotiš- 
kesnės vadovybės. Prie 
valstybės vairo turi 
sėdėti žmonės atvedę 
tautą į nepriklausomy
bę, o ne tie, kurie buvo 
vedami ir dar spyriojosi.

Jūs, Ekscelencija, 
deja buvote tarp 
antrųjų.
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RINKIMAI IR POLITINĖS PARTIJOS Henrikas Vaineikis
Šie metai yra valstybių valdžių 

rinkimo metai. Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentas bus renkamas 
lapkričio mėnesį, Rusijos prezidento 
rinkimai yra jau visai nebetoli ir, nors 
D. Britanijos parlamentas neturėtų 
būti renkamas iki ateinančių metų 
gegužės mėnesio, yra labai abejotina 
ar dabartinė D. Britanijos valdžia 
galės iki tol išsilaikyti. Lietuvoje šiais 
metais įvyks seimo rinkimai, taigi ir 
mūsų šalyje visi politikuojantieji 
žmonės pradės puoselėti savo viltis, 
mažiausiai patekti į seimą, o gal net ir 
į valstybės valdžią.

Ar tai parlamento ar prezidento 
rinkimams kiekviena valstybė turi savo 
įstatymus, taisykles arba senas tra
dicijas. Jungtinėse Amerikos Valsi- 
jose, pavyzdžiui, rinkimuose dalyvauja 
tik dvi partijos - demokratai ir 
respublikonai. Abidvi amerikiečių 
politinės partijos pereina ilgą procesą, 
kol jos išsirenka savo kandidatus į 
prezidentus.

D. Britanijoje, žinoma, prezidento 
rinkimų nereikia, nes valstybės galva 
kol kas yra monarchas, o parlamento 
rinkimuose aktyviai dalyvauja trys 
politinės partijos - konservatoriai, 
darbiečiai ir liberalai. Britai visada 
giriasi, jog jie yra labai demokratiška 
šalis ir kad j jų parlamentą gali 
kandidatuoti kiekvienas pilnateisis 
pilietis. Kartais vienas ar kitas toks 
pilietis, jeigu tik gali užsimokėti 
reikalaujamą užstatą, dalyvauja par
lamento rinkimuose. Toks žmogus, 
tačiau, beveik be išimties į parla
mentą nėra išrenkamas, nes D. Bri
tanijos piliečiai bemaž visada balsuoja 
tik už kandidatus iš politinių partijų.

Taigi amerikiečiai balsuodami už 
prezidentą pasirenka žmogų tik iš 
dviejų politinių partijų, britai - vieną iš 
trijų, o kiek dabar rusai tų politinių 
partijų turi mes Vakaruose net 
negirdime. Žinome tik, kad dabar jau 
ir Gorbačiovas į prezidentus kan
didatuoja. Be abejonės, ten tų partijų 
yra keliolika, o gal net ir keliasdešimt.

Kai rinkimai eina Indijos kon
tinente (trys valstybės - Pakistanas, 
Indija ir Bangladešas) - tai rinkėjai 
gauna metro ilgio kandidatų sąrašus, 
ant kurių yra atspausdinta ne tiktai 
kandidatų pavardės, bet ir jų partijų 
atpažinimo ženklai. Tai yra daroma 
todėl, jog daug rinkėjų nemoka 
skaityti.

Lietuvoje, žinoma, taip blogai 

nėra, nes tautiečiai skaityti moka visi. 
Politinių partijų, tačiau, yra daug, dvi
dešimt su viršum.

Per paskutinius 1995-tais metais 
įvykusius savivaldybių rinkimus mūsų 
tautiečiai turėjo progą kandidatus 
pasirinkti iš septyniolikos politinių 
partijų. Vakaruose gyvenant, mums 
sunku pasakyti, kiek mūsų šalies 
piliečių-rinkėjų žino tų partijų 
konkrečius tikslus ir kuo jos viena nuo 
kitos skiriasi. Pasirodo, Lietuva nėra 
vienintelė valstybė Europoje, turinti 
tiek daug politinių partijų.

Daktaras Egidijus Vareikis, polito
logas (?) "Gimtajame Krašte" teigia, 
kad Lietuva su savo dvidešimt su 
viršum politinių partijų negali, 
pavyzdžiui, lygintis su Estija, kuri, 
prieš parlamento rinkimus turėjo apie 
keturiasdešimt partijų. Kai pagalvoji, 
kad Estija turi mažiau kaip du 
milijonus gyventojų, tai yra nesunku 
įsivaizduoti, jog mūsų Pabaltijo 
draugams greičiausiai galva sukasi 
bežiūrint į kandidatų sąrašus.

Lenkija, pasirodo, turi apie tris 
šimtus politinių partijų ir draugijų. 
Daktaras Vareikis tačiau sako: 
"lyginimas ir iš jo daromos išvados gali 
klaidinti. Registruotų ir rinkimuose 
dalyvaujančių partijų bei kitų orga
nizacijų skaičių daugiau apsprendžia 
partijų ir rinkimų įstatymai, kurie 
gerokai skiriasi". Gerai, kad taip ir 
yra, nes kitaip Lenkijos parlamento 
kandidatų sąrašai būtų ilgesni negu 
Indijos.

Lietuvoje gi visuomenės nuomonė 
ir pernai įvykę savivaldybių rinkimai 
rodo, jog keturių procentų barjerą 
įveiks tik keturios ar penkios Lietuvos 
politinės partijos. Pabaltijo valstybėse 
ir kitur centrinėje Europoje patekusių 
į parlamentą politinių partijų skaičius 
yra, palyginant, nedidelis - tik penkios 
ar šešios partijos.

Latvijoje per paskutinius rinkimus 
tokių partijų buvo devynios, taigi ir 
vargšai latviai turėjo ilgus kandidatų 
sąrašus.

Pabaltijo valstybės turi šiokią 
tokią politinę tradiciją, išlikusią nuo 
prieškarinės nepriklausomybės laikų. 
Nemažas skaičius naujų nepri
klausomų valstybių, kaip buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikos, tokių 
tradicijų visai neturi. Komunistinei 
diktatūrai dingus, buvusieji partijos 
nariai dabar turi pasirinkti kelią kokiu 
jie nori eiti. Vieni palieka ištikimai 

ortodoksiniam marksizmui, kiti propa
guoja komunistines teorijas, nors jie 
mėgsta sakyti (kaip Ziuganovas ru
sams), jog dabar bus naujas, refor
muotas komunizmas.

Kitos tautinės komuništų partijos, 
kaip pavyzdžiui Lietuvoje ar Estijoje, 
pakeitė savo vardą, nors partijos 
nomenklatūra paliko ta pati ir, 
demokratiškai išrinktos, jos sudaro 
dabartines valdžias.

Tokia pat padėtis egzistuoja ne tik 
Pabaltijo valstybėse, bet visoje cen
trinėje Europoje. Tikrumoj tai yra 
beveik neišvengiama, nes buvusios 
komunistų partijos turėjo gerai 
sutvarkytus aparatus, hierarchiją, taigi 
kitoms naujai sukurtoms politinėms 
partijoms laimėti demokratiškuose 
rinkimuose beveik nebuvo galimybės.

Kitu atžvilgiu, gal ir yra geriau, 
kad viena partija, kaip pavyzdžiui 
Lietuvoje, turi absoliutinę daugumą 
parlamente. Nors dabartiniu laiku 
valdančioji partija Lietuvoje yra šiek 
tiek susikompromitavusi, bet mažų 
mažiausiai mūsų tautiečiai žino kokiu 
keliu jie eina, seimas be didelių ginčų 
gali leisti naujus įstatymus, nors ir 
dabar Lietuvos seimo atstovai kartais 
antausiais pasidalina.

Be vienos partijos absoliutinės 
daugumos seime egzistuotų chaosas, 
kurį Lietuva patyrė 1926-tais metais, 
prezidento Griniaus laikais, kai nei 
viena politinė partija seime daugumos 
neturėjo. Įgyvendinti tikrą demo
kratiją, tvarką, trunka ne keli metai, 
bet labai ilgas laikas.

Dabar, atrodo, kad Lietuva, išsky
rus kokią nelaimę ar tautinę tragediją, 
ir toliau laikysis demokratiškų savo 
valdžios rinkimų. Šiais metais bus 
renkamas seimas, 1997-tais savival
dybės, 1998-tais prezidentas, 1999-vėl 
savivaldybės, o šimtmečiams keičiantis, 
tai yra 2000-tiniais, vėl bus seimo 
rinkimai.

Didžiausia bėda galbūt yra, kad 
tie demokratiški rinkimai kainuoja 
daugel litų, bet kaip ten bebūtų, nėra 
abejonės, mūsų tauta žygiuoja demo
kratišku keliu.

Bus įvestas Europos laikas
Vyriausybė, atsižvelgusi į Europos 
ekonom. kom. rekomendacijas, suvie
nodins vasaros laiko tvarkymą su 
Europa. Nuo šių metų vasaros laiką 
įves kovo paskutinį sekmadienį, o jį 
atšauks spalio paskutinį sekmadienį.
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Lietuviai veržiasi į užsienį įsidarbinti

H. Rukšėnienė LA Nr. 39. rašo 
apie lietuvių veržimąsi į užsienį 
užsidirbti valiutos. Savo straipsnyje 
atkreipia dėmesį į tai, kad yra 
lengvesnių būdų tą padaryti daug 
paprasčiau.

LA rašė apie firmos "Tip top" 
žadėjusios surasti žmonėms darbą 
užsienyje, avantiūrą. Vilniaus ekono
minės policijos komisaras LA sakė, 
jog kol kas surasti "Tip top" savininką 
V. Čapskį policijai nepavykę. Komi
saras taip pat minėjo, jog ne vienas 
ekonominės policijos darbuotojas tiria 
panašias bylas: firmos įvairiais būdais 
mulkina žmones, viliodamos iš jų 
pinigus, žadėdamos surati darbdavį 
užsienyje. "Tip top" avantiūra nus
kambėjo labai garsiai dėl to, kad firma 
veikė ypač įžūliai: tą pačią dieną į tą 
pačią vietą sukvietė pusantro šimto 
žmonių, atseit supažindinti su darb
daviais, o pati, surinkus kaip užstatą iš 
kiekvieno po 200-800 litų, išgaravo lyg 
dūmas.

Kitaip veikia firmos arba pavieniai 
asmenys, kurie vadovaujasi auksine 
taisykle "Tiesiai arčiau, aplink grei
čiau", ir štai jau keleri metai, 
nepatekdami įkontroliuojančių įstaigų 
akiratį, sėkmingai sau gyvuoja, per
daug neužsiplėšdami, bet ir nenu- 
siskriausdami.

Viena tokių firmų "Karolis ir Co.", 
besiskelbianti Lietuvos spaudoje ir 
pasivadinusi savitarpio pagalbos bro
lija. Firma žada įvairų darbą Vakarų 
Europoje bei Amerikoje ir atlyginimus 
nuo 400 iki 1400 JAV dolerių per 
mėnesį. Įtarimą pirmiausia kelia tai, 
jog "Karolis ir Co." reklamuodamasis 
nurodo tik pašto dėžutės numerį. LA 
darbuotoja nusprendė išbandyti 
"Karolio ir Co." patikimumą.

Nusiuntusi reikalaujamą pašto 
ženklų skaičių, gavo informuojantį 
raštą jog labdaros (!) organizacija gali 
pasiūlyti darbdavių adresų, bet už 
kiekvieną teks mokėti po 25 litus. 
Stojamasis mokestis į broliją - 15 litų. 
Paštu išsiuntus 115 litų, buvo gauta 5 
adresai . (vienas papildomas) ir 
prierašas "Jus, kaip "Lietuvos aido" 
darbuotoją, aptarnausime pirmumo 
teise". Į 5 Vakarų Europos šalis 
išsiųstas anketas greit atėjo atsakymai 
panašūs kaip du vandens lašai: 
"Sėkmės, toliau ieškant darbo, gal 
pasiseks", "Kreipkitės į darbo biržą" ir

Iš Danijos laiškas grįžo net 
neatplėštas. Iš to susidarė įspūdis, jog 
"Karolis ir Co." neturi jokių ryšių su 
darbdaviais, o tėra pasirinkęs adresų iš 
"Kontaktų knygų", kuriose skelbiamos 
talkininkų ieškančios firmos, ir mul
kina lengvatikius. Nors firma "Karolis 
ir Co." pažadėjo "atsilyginti" už sudu
žusiais viltis ... išsiųsti naujus darbavių 
adresus už pusę kainos, bet kaip ją 
rasti nenurodė, net gausiuose 
susirašinėjimo raštuose.
Privačių firmų, įdarbinančių 
užsienyje, veikla nelegali

Vilniaus ekonominės policijos 
komisaras pranešė, jog licencijas 
suteikti įdarbinimo tarpininkavimo 
paslaugas Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija yra išdavusi tik kelioms 
privačioms firmoms. Iš tiesų licenci
jos yra išduotos tik 3 privačioms fir
moms Klaipėdoje, ieškančioms darbo 
jūreiviams užsienyje. Tačiau tai 
išimtis, daugiau privačioms firmoms 
ministerija licencijų nėra išdavusi ir 
neketina išduoti, o nuo praėjusių metų 
vidurio patvirtinus Įmonių įstatymo 
pakeitimus ir papildymus, tarpinin
kauti aprūpinant darbu užsienyje gali
ma tik turint licencijas. Visų firmų, 
besiskelbiančių, jog teikia tokio pobū
džio paslaugas, veikla yra nelegali ir 
neteisėta.

Nors Švedija kvietė įsidarbinti 300, iš 
Lietuvos atvažiavo tik 150.

Kaip LA sakė Respublikinės 

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY from April 1 st

Monday, Tuesday, Saturday 
Wednesday
Thursday

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

Fax 0181 745 7346.

Darbo biržos Užsienio ryšių skyriaus 
viršininkė Lionginą Beinoravičienė, 
kol kas Lietuva yra pasirašiusi sutartį 
dėl įdarbinimo tik su Vokietija ir 
Švedija.

Kasmet Vokietija laukia 200, o 
Švedija 300 žmonių iš Lietuvos. 
Vokietija priima įvairių statybinių pro
fesijų atstovus, viešbučių ūkio perso
nalą, mėsininkus, taip pat turinčius 
metalo apdorojimo įgūdžių. Švedija 
ieško kombainininkų, vairuotojų, trak
torininkų, maisto pramonės darbi
ninkų, miško kirtėjų, medicinos seserų 
ir gydytojų.

Abi šalys reikalauja, jog 
atvažiuojantys dirbti turėtų 2 metų tos 
srities darbo stažą. Vokietijoje mokėtų 
susikalbėti vokiškai, o Švedijoje 
angliškai. Vokietijoje laukiami 18 - 
40, o Švedijoje 18 - 30 metų turintys 
žmonės. Už šitaip įdarbintus Lietuvos 
piliečius priimančios šalys imasi 
visiškos atsakomybės, ąpdraudžiajuos.

LA žurnalistė, išgirdusi iš L. Bei- 
noravičienės, jog Darbo birža įdarbi
na be jokio mokesčio, pasiteiravo, ar 
didelė kokurencija norintiems 
išvažiuoti dirbti į Vakarus. Pasirodo, 
jog Darbo birža nesurenka reikiamo 
skaičiaus žmonių. Pernai į Vokietiją 
vietoj 200 išvažiavo 197, o j Švediją - 
vietoj 300, tik 150.

Ponia Bendoravičienė mus 
informavo, jog šiuo metu rengiamasi 
pasirašyti sutartis dėl įdarbinimo su 
Ukraina ir Lenkija.

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

pan.
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ATSAKYMAS
Š.m. kovo 1-14 d. Nr.5. "Europos Lietuvyje" buvo 
patalpintas S. Kasparo straipsnis "Atviras laiškas 
Europos Lietuvio skaitytojams, LNB-vės akcininkams, 
kurie nedalyvavo suvažiavime".

Atsakyme neliesiu S.Kasparo kaltinimų straipsnio, 
parašyto "E.L." Nr.2., sausio 15-21 d., autoriui čia tik 
atsakysiu už kaltinimus LNB-vės valdybai dėl 3-jų 
rezoliucijų, kurios nebuvo pristatytos suvažiavimui 
diskutuoti. Priežastys, tokios:

1. Nebuvo pateiktos pagal bendrovių įstatymą, 
reikalaujantį patvirtinti 10% visų akcijų.

2. V.Dargio rezoliucija buvo naivios vaizduotės 
padarinys, prieštaraujanti esamai tikrovei, be jokių 
įrodančių kaltinimo faktų. Iš viso nebuvo realios 
galimybės sukelti finansus L.N.atremontavimui, pagal 
Kensington Council pateiktus reikalavimus, o L. namai jau 
buvo apsaugoti nuo Council paėmimo jų kontrolėn pagal 
susitarimą su jais.

3. Sodybos skyriaus paragrafuose (1-5) reikalavimai 
atitiko Direktorių valdybos ateities veiklos planus. Todėl 
rezoliucijoje išreikšti reikalavimai tik sustiprino Direktorių 
valdybos tikslingą reikalų tvarkymą. Bet rezoliucija 
negalėjo būti pristatyta, nes tai nebuvo DBLS-gos 
suvažiavimas.

Po suvažiavimui pristatymo tikrų faktų apie Lietuvių 
namų padėtį ir valdybos veiksmus juos apginti, 
suvažiavimas neparodė noro rezoliucijas priimti ar jas 
svarstyti.

S.Kasparo taip pat iš piršto išlaužti faktai, "ką 
pirmininkas, daug kartų būdamas Vilniuje, kalbėjo su 
V.Dargiu ? Vienas sakys vieną, kitas kitą...ir taip daina be 
galo"! Viešai pareiškiu, kad po išrinkimo į LNB-vės 
valdybą nesu buvęs Lietuvoje nė vieno karto ir negalėjau 
su V.Dargiu Vilniuje kalbėti. O, pateiktos V.Dargio 
Privatinės Bendrovės sąskaitos LNB-vei buvo pristatytos 
ir perskaitytos suvažiavime.

S. Kasparas toliau rašo -"Jis norėjo žinoti, kodėl LNB- 
vės valdyba mažiausiu reikalu naudojasi advokatų 
paslaugomis". LNB-vės valdyba norėtų iš S.Kasparo 
žinoti, kokios tos mažos advokatų paslaugos buvo? 
Valdyba advokatų paslaugomis naudojasi tik tuomet, 
kada yra svarbus reikalas ir kai būtina apginti teisinių 
požiūrių LNB-vės interesus, ir kur Krašto įstatymai to 
reikalauja.

Dėl 1520 sv. išmokėjimo, kuris buvo išmokėtas 
M.Traviss & Co., tai buvo ne už knygvedybą, bet už jo 
kaip accountant profesinį patarnavimą, paruošiant "Cash 
Flow", "Management Accounts" ir kita surištus su LN 
projekto išlaidomis ir patarnavimais, susijusiais su banko 
paskola ir kitais reikalais. P.Batakiui buvo apmokėta 300 
sv. už jo trijų savaičių darbą, kurį jis atliko nuo lapkričio 
20 - gruodžio 16 d., padedant gyventojų iškraustymo iš 

. lietuvių namų laikotarpyje. Tai nebuvo tušti namai, kaip 
S.Kasparas vėl melagingai teigia. Lnamai buvo uždaryti 
tik gruodžio 15 d. Šiam darbui buvo kreiptasi ir j 
S.Kasparą, kad jis padėtų man, nes aš tuo metu Lietuvių 
namuose buvau užverstas darbu kiekvieną dieną, deja, 
S.Kasparas teisinosi, kad jis užimtas su bažnyčia ir klubu, 
todėl negali padėti.

Galiausiai S.Kasparas užbaigia: "ir pagaliau paties 
LNB-vėsrikektorių valdybos pirmininko K. Tamošiūno 2060

S. KASPARUI
svarų". S.Kasparas gerai žino, už ką ta sąskaita buvo, nes 
buvo valdybos direktorius.
Ši sąskaita nieko bendro neturėjo su K.Tamošiūno 
pareigomis valdyboje ar valdybos pirmininko pareigomis, 
ji buvo už atliktą, kaip architekto, profesinį patarnavimą, 
ruošiant Lietuvių namų pertvarkymo ir remonto projekto 
planus, kuriems buvo nubraižyta 28 brėžiniai.
Šiam architektūriniam darbui atlikti galėjo būti paprašytas 
pašalinis architektas, bet valdyba sutiko šį darbą duoti 
KTamošiūnui tik dėl to, kad jo pasiūlyta atlyginimo skalė 
buvo perpus mažesnė, negu būtų reikėję mokėti 
pašaliniam.

S.Kasparas įvykdė nusikaltimą Bendrovių Įstatymų 
konfidencialumui kaip buvęs valdyboje direktorius. Iš 
anksto paskelbė apyskaitų davinius, prieš formalų 
apyskaitų sudarymą ir jų viešą pristatymą akcininkams. Ir, 
už iš anksto sudarydamas nepalankią nuomonę apie 
kitus esančius valdyboje narius, įvykdė "Prejudice".

Visi šie S.Kasparo užpuoliai ir tiesos iškraipymai jam 
nėra svetimi kaip mes gerai visi žinome iš praeities. Jam 
netrūksta plepališko "meistriškumo" apstumdyti tuos, 
kurie nepritaria jam.

Praeityje S.Kasparas už panašius darbelius buvo 
pašalintas iš DBLS-gos ir vėl buvo rehabilituotas. Atrodo, 
ir vėl atgyja "kirmino" laikų pasikartojimas. Ši savotiškai 
sukurta Kasparo veikos etika privedė jį pasitraukti iš 
dabartinės valdybos.

Todėl viešai pareiškiu, kad ateityje daugiau (po šito 
atsakymo) nevesiu su S. Kas parų jokių polemikų, nes tai 
būtų betikslis laiko gaišinimas, kuris neatneša jokios 
pozityvios naudos.
K.Tamošiūnas
LNB-vės pirmininkas

DBLS atstovų 
ir 

LNB akcininkų
Metinis suvažiavimas
Pranešu, kad suvažiavimas įvyks 

1996 metų balandžio mėn. 27 - 28 d.d. 
Lietuvių Sodyboje

DBLS atstovų suvažiavimo pradžia - 14 vai. 
LNB akcininkų - 18 vai.

Atstovai prašomi, kaip ir kas met,, atvykti į 
Lietuvių namus, 2 Ladbroke Gardens, 

London,
iš kur 12 vai. autobusu išvyksime į Sodybą.

DBLS ir LNB sekretorius
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Laiškas "Europos Lietuviui".
"Kartu su EUROPOS LIETUVIO 

biuleteniu (1996.03.15-28 d. Nr.6. 
2395) priede radau pranešimą apie 
ateinantį metinį susirinkimą DBLS 
Centrinio skyriaus. Jis turi įvykti kovo 
24-tą„14 vai., Lietuvių Namuose, 2 
Ladbroke Gardens, Londone.

Nebesuprantu. Juk Lietuvių 
Namai jau uždaryti. Buvo leidžiama 
žinia, kad namai nebėra saugūs, kad 
savivaldybė neleidžia nieko ten 
daryti. Tai kaip gali būti šaukiami 
susirinkimai DBLS ir LNB Valdybų 
uždarytose patalpose? o gal jau 
juos atidarė? Jai taip, manyčiau, kad 
reikėtų viešai paskelbti, kad visa 
bendruomenė galėtų vėl naudotis 
mums visiems priklausančiais 
namais.

Aš ypatingai turiu omenyje 
LONDONO MAIRONIO LIETUVIŲ 
MOKYKLĄ. Nors kukli, ši mokykla 
jau baigia aštuntuosius metus 
mokindama mūsų vaikus ir kitus 
norinčius išmokti lietuvių kalbos. Kai 
uždarė namus, mokykla po nemaža 
sunkumų ir dėka jos vedėjos Živilės 
Šlekytės - Stanton rado malonų 
prieglobstį Šv.Kazimiero parapijos 
salėje. Kadangi daugumai moksleivių 
ir studentų atstumas yra gan didelis, 
buvo dėtos pastangos prisiglausti 

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

kur nors arčiau prie Londono 
centro. Mokykla kreipėsi į J. E. 
Reimundą Rajecką, Lietuvos 
Ambasadorių Didžiajai Britanijai ir 
Šiaurės Airijai. Jis, puikiai 
suprasdamas, kad kalbos dėstymas 
kartu liečia bendrą lietuviškos 
kultūros, sąvokos bei tautiškumo 
išlaikymo klausimą, mielai sutiko 
leisti mokyklai naudotis ambasados 
patalpomis. Už tai, reikia giliai 
padėkoti Ambasadoriui ir visiems 
ambasados darbuotojams. Tai tikras 
įrodymas, kad Lietuva dirba kartu su 
išeivija ir puoselėja lietuviškumą 
užsienyje!

Taigi man kyla šis klausimas.
Kodėl gi gali skyriai pasinaudoti 

namais kada tik nori, o neleidžiama 
rimtoms lietuviškoms organizaci
joms, kaip šiai mokyklai ar Lietuvių 
Skautų Sąjungai, ar tautinių šokių 
ansambliui naudotis tomis 
patalpomis? Gal galės DBLS valdyba 
atsakyti?

Baigiant, nejaugi mes užmiršo
me, kad vienas iš pagrindinių DBLS 
tikslų yra dėti visas pastangas 
išlaikyti lietuvybę. Manau, kad šiame 
reikale esame apsileidę".

Vladas Gedmintas,
susirūpinęs Londono lietuvis.

Teatro metraštininko sukaktis
Vida Bielskytė rašo LA Nr.31.:

Panevėžio Juozo Miltinio dramos 
teatro aktoriai kartu su visuomene 
paminėjo Kazio Vitkaus gimimo 75- 
mečio sukaktį. Buvo parodyti Kazio 
Sajos "Devynbėdžių" fragmentai, 
girdėjome prieš metus Anapilio 
išėjusio aktoriaus balso įrašą.
K. Vitkus šiame teatre sukūrė 110 
vaidmenų, buvo kruopštus teatro 
metraštinikas. Sukauptas didžiulis 
archyvas - nuotraukos, negatyvai, 
recenzijos, repeticijų audio įrašai - 
neseniai perduotas J. Miltinio 
palikimo studijų centrui, priklausan
čiam G. Petkevičaitės-Bitės viešajai 
bibliotekai ir besikuriančiam velionio 
režisieriaus bute Algirdo gatvėje.

J. Miltinio butą-memorialinį 
muziejų savo sąskaita pažadėjo 
greitai suremontuoti ir paruošti 
eksponavimui Panevėžio statybos 
trestas.

Londono Maironio 
Mokyklos 

Velykiniai sveikinimai": 
Mes - mokiniai ir mokytojai 

sveikiname visus, visus, mažus ir 
didelius su Šv.Velykomis ir 

linkime geros nuotaikos, daug 
šypsenų, kantrybės ir stiprybės". * * *

Pavasaris Violeta J.
Pavasaris atėjo, 
Pavasaris skaistus 
Ir gėlės užsidėjo 
Gražius, šviesius žiedus.

Miškelyje gegutė 
Kukuoja jau linksmai. 
Šlaitelyje žibutė 
Pražydo mėlynai.

Vaikai į mišką ėjo 
Žaliuoju takeliu. 
Gėles jie rinkt pradėjo 
Ir šokti rateliu.

Ateina Živilė St.
Velykos jau ateina, 
Margučius reiks dažyti

‘ Zuikučiai bus matyti - 
Šokoladai tuoj nuryti.

Kiškiai nenori šokti
Rūta G. ir Nijolė O. 

Dar savaitė ir Velykos 
Šalto oro daugiau nebeliko. 
Vaikeliai laukia Velykų kiškelio 
Ir nori jie šokoladinio margučio.
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Žaliasis Auksas is "jr 9s/i6
Parengė Aida Krilavičienė

Arbata - paprastas ir nepaprastas 
gėrimas. Ji šildo ir gaivina, yra ne 
tik maistas, bet ir vaistas. Kinai 
arbatą vadina žaliuoju auksu.

Šiek tiek istorijos. Pagal legendą, 
pirmą kartą arbata išvirta Kinijoje dar 
Tiyi m. pr.Kr., arba Nojaus 
išsigelbėjimo metu. Pasakojama jog 
imperatoriui Shen-Nung verdant 
vandenį puode, į jį įkritę keli vėjo 
atpūsti lapeliai. Imperatorius pajutęs 
nuostabų aromatą. Tai ir buvę 
arbatos lapeliai.

Iki XVI a. europiečiai apie arbatą 
nežinojo nieko. 1559-aisiais italas 
Ramusio knygoje apie persų pirklio 
keliones aprašė ir arbatą: lygino ją su 
rabarbarais. Beveik tuo pat metu ka
talikų misionierius tėvas Gasparas, 
sugrįžęs į tėvynę iš Kinijos, paskelbė 
pasakojimą apie kinietišką arbatą. 
1598 metais arbata pirmą kartą pami
nėta vienoje angliškoje knygoje. 1658 
metais angliškame laikraštyje pasiro
dė pirmoji arbatos reklama, kuri 
skelbė, jog tai, "nuostabus ir visų gy
dytojų rekomenduojamas kinietiškas 
gėrimas, kurį kinai vadina "Tcha", 
kitos tautos "Tay" ..."

Į Japoniją arbata buvo atvežta iš 
Kinijos VII-VIII amž. Pradžioje ją 
vartojo kaipo vaistą, bet vėliau tapo 
nacionaliniu gėrimu.

Apie arbatos gėrimo papročius.
Arbata geriama visame pasaulyje, 

tačiau vos ne kiekvienoje šalyje vis 
kitaip. Turbūt garsiausia - japoniška 
arbatos gėrimo ceremonija, apie kurią 
europiečiai dažniausiai težino tik, kad 
tai ypatingas ritualas. Svarbiausia jos 
metu - harmonija, pagarba ir švara. 
Arbatai gerti skiriama daug laiko.

Kasdien japonai geria žaliąją, ne
fermentuotą (kartais pakepintą) arba
tą. Į tradicinį valgį - ryžius - japonai 
taip pat įpila šlakelį žaliosios arbatos.

Kinai dažniausiai geria žaliąją 
arbatą. Tačiau ją labai taupo, pliko 
net kelis kartus.

Arabai geria arbatą iš nedidelių 
stiklinių taurelių. Dažniausiai tai saldi 
juodoji arbata.

Labiausiai žinomas europietiškas 
arbatos gėrimo "paprotys" - XIX amž. 
hercogo Bedford'o sumanytieji arbatos 
vakarėliai five o'clock (prieškarinėje 
Lietuvoje vadindavo faifoklokais). Tai 
labdaringi popiečių renginiai, prasidė- 
davę penktą valandą.

Beveik kamelija. Arbatžiedžiai 
panašūs į kamelijos, ir kvapas toks pat 
malonus. Dar XVIII amžiaus viduryje 
europiečiai pastebėjo, jog šie krūmai 
giminingi. Deja, iš kamelijos lapų 
arbatos negalima ruošti. Pilnas arbatos 
krūmo pavadinimas"CamelliaSinensis 
L. O. Kuntze". "Sinensis" lotyniškai 
reiškia "kinietiškas". Nors arbatos 
krūmo tėvyne laikoma Indija, perdirbti 
ir importuoti ji pradėta iš Kinijos, 
todėl pavadinime yra žodis "sinensis".

Arbatos krūmas - visžalis augalas. 
Geriausiai jis auga kalnuotose vietovė
se. Kuo aukščiau arbata auga, tuo ji 
geresnės kokybės. Arbatos lapelius 
rinkti sudėtinga. Nuo kiekvienos ša
kelės nuskinami tik trys jauniausi 
lapeliai ir pumpuras.

Gaminant žaliąją arbatą, surinkti 
lapeliai džiovinami labai aukštoje 
temperatūroje, išdžiūvę jie būna žals
vos spalvos. Juodąją arbatą gaminant, 
lapeliai susmulkinami.

Geriausios arbatos rūšys 
Darjeeling arbata auga Himalajų 
nuokalnėse. Labai aromatinga.
Assam arbata auginama to paties 
pavadinimo Indijos teritorijoje.
Nilgir arbata taip pat iš Indijos. 
Maloniai kvapni.
Ceylon arbata švelni ir kvapni. Sako
ma, jog ji puikus skrandžio vaistas. 
Queen Mary - Ceilono arbatos rūšis. 
English Breakfast - indiškos ir Ceilono 
arbatų mišinys.
H.M. Blend - švelnus arbatos mišinys, 
sukurtas Anglijos karalienės Viktorijos 
garbei.
Earl Grey - žymiausias iš visų arbatos 
mišinių. Tai juodosios kinietiškos ir 
Darjeeling arbatžolių su bergamotės 
(citrusinio medžio) aliejumi mišinys. 
Keemun - tradicinė kinų arbata.
Lapsung Souchong - dūmais kvepianti 
arbata.
Jasmin - kinietiškos arbatos ir jazmino 
žiedų mišinys.
Gunpowder - arbatžolės pilkšvos, 
panašios į paraką.
Formosa Oolong - brangiausia arbatos 
rūšis. Persikų žiedais pagardinta 
kinietišką arbata.

Indija, Kinija ir Šri Lanka - trys 
didžiausios arbatos importuotojos 
pasaulyje. Airija, Anglija ir Naujoji 
Zelandija - šalys, kurios šio gėrimo 
išgeria daugiausia. Anglijoje arbata 
vadinama nacionaliniu gėrimu.

Būkime Sveiki!
Česnako galia. Jei nuolat valgysi- 

site česnaką, pagerės organizmo 
kraujo apytaka ir sumažės kraujyje 
cholesterino. Naujausi tyrimai 
parodė, kad česnakas stiprina imuninę 
sistemą, ypač pagyvenusiems 
žmonėms.

Jei nuolat šąlate ... Daugelis 
žmonių šąla ne tik speiguotą žiemą, 
bet ir vėsesnėmis vasaros dienomis. 
Priežastis - organizmui trūksta 
geležies. Jei esate tokie šaltmiriai, 
vartokite geležies preparatus.

Špinatai ir morkos padeda išvengti 
kraujagyslių ligų.- Jei kasdien 
suvalgysite apie 200 g špinatų arba 
morkų, išvengsite kraujagyslių 
kalkėjimo (o tai aktualu visiems, 
peržengusiems 40-ties metų ribą). 
Šios daržovės turi daug vitaminų A, E 
ir C, kurie ir stabdo medžiagų 
oksidacijos procesą organizme.

Aromatas padeda nugalėti baimę. 
Vanilės kvapas ramina, slopina baimės 
jausmą. Tai vertėtų prisiminti einant 
pas dantų gydytoją ar laukiant kitų 
nemalonių procedūrų.

Neskaitykite pasirėmę alkūne... 
Skaityti lovoje gulint ant šono ir 
parėmus ranka galvą yra pavojinga - 
galima pakenkti alkūnės nervui.

Kuo daugiau augalų! Jei jus 
apniko stresas, stenkitės dažniau 
gėrėtis gamtovaizdžiu. Jis puikiai 
gydo! Anglų psichologas Roger 
Ulrich atliko tokį eksperimentą: 
grupei žmonių pirmiausia parodė 
stresą sukeliantį filmą. Po to grupę 
padalijo perpus ir vieniems parodė 
videofilmą su gamtovaizdžiais, o 
kitiems - su miesto vaizdais. 
Tiriamieji buvo stebimi, kaip keičiasi 
jų kraujo spaudimas, širdies ritmas, 
raumenų įsitempimas prieš seansus ir 
po jų. Pasirodė, kad nuo streso 
greičiau atsigavo tie žmonės, kurie 
stebėjo gamtos vaizdus.

Kanados mokslininkai priėjo išvados, 
jos moterys, kurios sūriai valgo ir 
geria daug arbatos ar kavos, 
dažniausiai gimdo berniukus, o tos, 
kurios mėgsta kiaušinius ir geria pieną 
- mergaites

Pirmieji antibiotikai buvo išrasti 
senajame Egipte, kur žmonės gydėsi 
supelijusia duona.

6



7

Laiškas iš Lietuvių Sodybos
Jau praėjo devyni mėnesiai kaip 

mes perėmėm Sodybos vedėjų darbą 
iš Veronikos Jurienės ir jos mažos 
grupės padėjėjų. Jai vadovaujant šis 
būrelis daug prisidėjo prie Sodybos 
darbų, ir mes tikimės, kad jie tęs šį 
gerą darbą ir toliau.

Kaip daugelis lietuvių, Povilas ir 
aš, prisimename daug linksmų dienų 
praleistų skautų kalnelyje ir taut, 
šokių grupių apsilankymais. Mano 
Sodybos prisiminimai jau tęsiasi 
daugiau kaip 40 metų.

Lietuvai atgavusiai nepriklauso
mybę ir lietuvių visuomenei gyvenant 
išsiblaškiusiai po visą Britaniją, 
Lietuvių Sodybos tikslai gal šiek tiek 
pasikeitė. Mums ji yra perpildyta 
praeities prisiminimais, bet anglų 
visuomenei Sodyba yra hotelis ir 
funkcijų centras, kuris turi unikalią 
lietuvišką charakteristiką ir kuria jie 
naudojasi.

Tarp kitų renginių praeitais 
metais, buvo ruošiamos vakarienės ir 
šokiai įvairioms grupėms, kaip Harley 
Davidson Owners Group, įvairiems 
karavano klubams, English Civil War 
Society (čia įvyko banketas su 
pritaikytais tų laikų maisto 
patiekalais), garsaus škoto poeto 
Robert Burns vakaras Rotary klubo 
nariams su Haggis ir škotų muzika. 
Šių grupių susidomėjimas Sodyba dar 
kartą parodo šios vietos tinkamumą 
komerciniams tikslams. Sodybos pui
kioje aplinkoje visiems smagu pasi
linksminti. Čia yra užsakomi vestuvių 
banketai ir net neperseniausiai 
turėjome laidotuvių subuvimą. Šiuo 
laiku veikia labai sėkminga Ladies 
Darts grupė, kuri reprezentuoja 
Headley Park klubą.

Žinoma, daug meilės ir darbo 
buvo įdėta Sodyboje per ištisus metus. 
Lietuviai ir anglai, reguliariai 
lankantys Sodyboje daug padeda ir jų 
darbai nevisuomet yra pastebimi: 
suskaldo malkas, prižiūri ežero ir 
baseino pompas, daržus ir namą. 
Taip pat šaudyklos klubo nariai 
tvarkingai prižiūri Sodybos žemės dalį, 
kuri šiaip būtų tuštuma..

Sodyboje turime 15 išnuomojamų 
kambarių, iš kurių 6 yra su 
patogumais. Kambariai yra 
nuomojami savaitės bėgyje Ministry of 
Defence darbininkų, Forestry 
Komisijos arba biznierių, norinčių 
pernakvoti.

Šiuo metu turime 6 nuolatinius 

gyventojus (pensininkus), iš kurių 4 
yra lietuviai ir 2 latviai.

Savaitgaliai Sodyboje yra 
populiarūs įvairioms anglų visuomenės 
grupėms, ir iki dabar jau turime šiems 
metams 28 savaitgalio užsakymus. 
Taip pat 1997 metais turime keletą 
užsakymų biznio grupių, kurios 
organizuoja mini-seminarus.

Netolimoje ateityje, balandžio 20- 
tą tautinių šokių grupė 'Lietuva' 
atvyksta repeticijoms. Tuo pačiu metu 
Civil War Society turės savo istorinį 
pobūvį (dėvės tų laikų rūbus, įvyks 
tariami mūšiai su patrankų šūviais).

Sekmadienį, balandžio 21-mą 
pasirodys vietinės Morris tautinių 
šokių grupės.

Balandžio 27/28 d.d. vyksta DBLS 
ir Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 
metinis suvažiavimas.

Pavasario lietuvių sąskrydis bus 
gegužės gale. Tą pačią dieną įvyks ir 
East Surrey karavanų klubo narių 
suvažiavimas (jie užima pievelę prie 
ežero ir miško). Ši grupė lankėsi tuo 
pačiu kartu praeitais metais ir jiems 
taip patiko stebėti mūsų tradicinius 
papročius. Jau pernai užsisakė vėl.

Branūs lietuviai, jūs esate 
laukiami bet kokiu metų laiku ir mes 
su Povilu visuomet stengsimės 
patenkinti jūsų pageidavimus.

Iki pasimatymo Sodyboje!
Birutė Dobrovolskienė

Iš New Meksikos rašo: 
Gerbiamasis,

"Labai apsidžiaugiau gavusi jau 4 
numerius "atgijusio" Europos Lietu
vio. Kaip rašote Nr.l. "kaip sūnus 
klajūnas, EL sugrįžo į savo namus", 
būtent, ir vėl tampa Anglijos lietuvių 
oficiozu. Kadangi skaitau (ir kartais 
bendradarbiauju) ELjau daugiau nei 
10-ties metų, leiskite sušukti "valio". 
Jei priimsite, kai ką rašinėsiu ir 
toliau".Toliau rašo: "Kadangi Anglija 
mano širdžiai labai artima, ir turiu ten 
draugų, sielojuosi ten esančio 
lietuviško turto ateitimi. Patarinėti iš 
tolo per daug gal nedrąsu, bet... 
Viešėjau Liet. Sodyboje - puiki vieta, 
parduoti būtų gaila. Geriau tuos 
didžiulius namus Londone parduoti, 
gal ūktų pinigėlių nusipirkti Londone 
ką nors mažesnio masto? Tai matote - 
pridedu savo dvigrašį. Baigdama iš 
širdies linkiu naujam vairuotojui - EL 
redaktoriui sėkmės.

Pridedu straipsnelį apie liuteronų 
kunigę - moterį":

Moteris kunige evangelikų tarpe
(Žinios paremtos "Liuteronų Balsas" 
Vilnius, Nr.3. 1995).
Lietuviškame pasaulyje mintis kad 
moterys gali kunigauti, yra labai dar 
nepriimtina. R. Katalikų tarpe ko Įkas 
tai visiškai neleidžiama, o pas 
evangelikus tik visai neseniai pradėta 
apie tai kalbėti. JAV ev. reformatų 
bažnyčioje Čikagoje, kunigui nesant, 
tarnauja kunigo pagalbininkė Erika 
D.Brooks.

Lietuvos ev. liuteronai turi 
pilnateisę - aukštuosius teologijos 
mokslus baigusią - moterį kunigę. Tai 
Tamara Kelerytė Schmidt, gyv. 
Vokietijoje, liuteronų tarnybos 
paskirta Vilniaus ev. liuteronų 
bažnyčios parapijos kunige. Čion ji 
žada važinėti kartą į mėnesį dvasinių 
pareigų atlikti.

Gimusi Tauragėje, kun. Schmidt 
su tėvais pasitraukė Vokietijon, (tėvas 
žinomas kunigas senj. A.Keleris). 
Užaugo Bremeno apylinkėse, baigė 
mokslus Oldenburge, dirbo religijos 
mokytojos darbą ir vedė mokytojams 
seminarus virš dvidešimt metų. 
Ištekėjusi už vokiečio muziko - 
vargonininko, sulaukė (dabar jau 
suaugusių) sūnaus ir dukters. A.A. 
liuteronų vyskupas J.Kalvanas ją 
įšventino kunige 1990 metais 
Tauragėje. Jos įvedimas į Vilniaus 
parapiją buvo didelė šventė.

Hypatia Yčas Petkus, 
Albuquerque, New Mexico, JAV.

Japomijos laurai Lietuvos balerinai 
Eglei Špokaitei (iš LA Nr. .30).
Lietuvos balerina Eglė Špokaitė 
užsipelnė Japonijoje įvykusio 
tarptautinio baleto ir modernių šokių 
konkurso pirmą vietą - aukso medalį 
ir taip pat milijono jenų premiją.

Lietuvai atstovavo du Lietuvos 
operos ir baleto teatro solistai: Eglė 
Špokaitė ir Edvardas Smalakys. 
Konkursui juos parengė ir palydėjo j 
Japoniją choreografas Jonas 
Katakinas. Laureatai konkurse atliko 
ištraukas iš baletų "žizel" ir 
"Spraktukas". Ištrauką iš "Spraktuko" 
mūsų šokėjai atliko ir vakare 
įvykusiame laureatų koncerte.

Jie per paskutinius dvejus metus 
tarptautinių konkursų laurus jau yra 
gavę ketvirtą kartą.

Eglė Špokaitė jau šoka nuo 1989 
metų, o jos partneris taip pat Vilniaus 
baleto mokinys Edvardas Smalakys 
šiame teatre šoka nuo 1985-jų metų.
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Lietuvių kronika
Spaudai aukojo:
Z. Sledziauskas 10.00 sv.
Z. Ašmėga 10.00 sv.
C. Budrys 10.00 sv.
J. Blue 10.00 sv.
O. Petravičius 10.00 sv.
P. Urbonas 5.00 sv.
K. Jankus 5.00 sv.
M. Janulis 5.00 sv.
A. Važgauskas 5.00 sv.
A. Tirevičius 5.00 sv.
V. Gurevičius 5.00 sv.
B. Puodžiūnienė 5.00 sv.
E. Šimelis 5.00 sv.
K. Tamošiūnas 5.00 sv.
J. Šulskus 5.00 sv.
A. Sabulis 2.00 sv.
P. Gelžinis 1.00 sv.

Visiems širdingai dėkojame! 
Bradfordas
Š.m. balandžio mėn. 8 d. (antrą 
šv.Velykų dieną), pirmadienį, 15.00 
vai. ’’Vyties" klube rengiamas 
Margučių Konkursas.

Laukiame tėvelių ir senelių. 
Ateikite su vaikais ir anūkais. Jei 
margučių neturėsite - galėsite gauti 
klube ar susirasti paslėptus darželyje.

Bus lengvų užkandžių ir gėrimų 
bufetėlis.

Kviečiame atvykti ir praleisti 
popietį VELYKIŠKAI !

Rengėjai 
Mančesteris
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS.
Š.m. kovo 9 d. MLK bendrija surengė 
M. lietuvių klube šv. Kazimiero 
minėjimą, kurį atidarė ir pravedė 
Bendrijos sekretorius A. Podvoiskis.

Paskaitą skaitė V. Bernatavičius. 
Savo paskaitoje jis apibūdino Šv. 
Kazimiero gyvenimą nuo lopšio iki 
altoriaus garbės. Vieną šv. Kazimiero 
garbei sukurtą eilėraštį paskaitė A. 
Podvoiskis.

Žmonių dalyvavo mažai. Tai rodo 
vėlos senatvės žymes. Vis daugiau 
pasigirsta balsų viską užbaigti, o klubą 
parduoti. Prie to neišvengiamai 
artėjame.

A. P-kis

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
Š.m. gegužės 4 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro MLSoc. klubas rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ. 
Kviečiame visus, ypač mamytes, 
gausiai dalyvauti minėjime.

Klubo Valdyba 
Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA
Kovo mėn. 2 d. Boltono ukrainiečių 
klube vietiniai lietuviai buvo susirinkę 
aptarti savo einamųjų reikalų.

Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis, 
atidarydamas susirinkimą, paragino 
visus atsilankyti Mančesterio lietuvių 
klube per šv. Kazimiero minėjimą, bet 
priminė, kad susirinkimo tikslas buvo 
aptarti velykinį pobūvį, kuris iki šiol 
buvo rengiamas per paskutinius 
keliolika metų. Po trumpų, bet gyvų 
diskusijų buvo nutarta dar kartą tokį 
pobūvį daryti ir jis įvyks pirmadienį, 
antrą Velykų dieną, balandžio 8-tą, po 
pietų. Boltono šeimininkės nutarė 
padaryti kitą susirinkimą pobūvio 
detalėms aptarti.

Vakaras, kaip visada, praėjo labai 
draugiškoje ir linksmoje nuotaikoje ir 
buvo nutarta tokias vietinių lietuvių 
sueigas daryti dažniau.

Vasario 10-tą dieną Derby miesto 
ligoninėje staiga, bet ramiai su 

mumis atsisveikino 
MARTYNAS MOZŪRAS.

Velionis mirė sulaukęs 84 metus.
Gimęs Kretingoje, 1947 metais atvyko 
ir apsigyveno Anglijoje. Paskutiniu 
laiku gyveno Long Eaton miestelyje. 
Paliko žmoną Veronicą, dukterį 
Angelą, žentą Nicolas ir anūkes 
Joanną ir Rebeccą

Palaidotas vasario 20-tą dieną 
Long Eaton kapinėse. Jo liūdi 
pasilikę artimieji ir draugai.

PAMALDOS
Londone pamaldų tvarka Londono Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Didžiąją savaitę: 
Didįjį ketvirtadienį, balandžio 4 d. 

pamaldos 7 vai. vakaro.
Didįjį penktadienį, bal. 5 d. 3 vai. 
Didįjį šeštadienį, bal. 6 d. 7.30 vai. 
vakaro.
Velykų rytą, bal. 7 d. Iškilmingos 
Prisikėlimo pamaldos 8 vai., suma 11 
vai.
2-rą Velykų dieną /neprivaloma/ Šv. 
Mišios 11 vai.
Bradford e Velykų dieną, bal. 7 d., 
12.30 vai.
Eccles balandžio 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame Aušros Vartų Marijos 
Židinyje pamaldos vyksta kasdien 8 
vai. ryto, sekmadieniais ir šventėse 
11.15 vai.
Didžiojoje Savaitėje: bal.4 d., 18 vai., 
bal.5 d. 15 vai., bal.6 d. 18 vai., bal.7 
d. Velykos 11.15 vai., bal. 14 d., 11.15 
vai., bal.21 d., 11.15 vai., bal. 28 d., 
11.15 vai., Židinyje.
Birminghame bai. 14d., 15 vai. Šv. 
Onos, 96 Bradford St.
Derbyje bal.20 d.,14 vai., Bridge Gate. 
Wolverhamptone bal.21 d., 15 vai., 
"Fistral", McBean Rd.
Coventry bal.28 d.,14 vai. Šv.Elzbietos.
Leamington Spa bal.28 d., 16 vai. 
Šv.Petre.

PABALTIEČIŲ PAMALDOS
Baisiojo Birželio tremtinių 

atminčiai pamaldos įvyks St. 
Martin-in-the-Fields, Trafalgar 
Square, Londone, 1996 m. 
birželio 15 d., 11 vai.

Naujas Lietuvos Ambasados 
adresas ir vizų skyriaus valandos:

Lietuvos Ambasada 
84 Gloucester Place 

London W1H 3HN 
Tel. 0171 486 6401, 
fax 0171 486 6403.

Vizų skyriaus atidarymo 
valandos:

10 am. - 1 pm. 
pirmadieniais - penktadieniais
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