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Žvilgsnis į ateitį
Mintys ateinančio suvažiavimo atstovams

Vėl atėjo pavasaris. Daugumai tai jau 49-tasis 
Britanijoje. Prabėgo 49 metai kai atvykome drąsūs, jauni, 
pilni energijos, ilgesio tėvynei. Mūsų buvo daug. Prasidėjo 
stiprus visuomeninis, kultūrinis ir politinis veikimas. 
Įkūrėme DBLS skyrių tinklą per visą kraštą. Kūrėme 
draugijas, bendruomenes, organizacijas. Įsigijome nemažai 
turto. Įsteigėme bendrovę tą turtą tvarkyti ir pajamomis iš 
jos finansuoti DBLS veiklą.

Tačiau tai buvo prieš puse šimtmečio. Sąlygos po 
truputį pasikeitė.

Išaugo nauja karta. Dabar jau ir antroji karta gimusiu 
čia. Metų našta didėja ir mūsų eilės retėja. Pasidaro vis 
sunkiau atrasti pasišventusių žmonių, kurie norėtų aukoti 
savo laiką ir jėgas šiam nedėkingam darbui.

DBLS ir LNB valdybos suvažiavimo pageidavimu jau 
du kartus buvo priverstos atsistatydinti. Ir kas gi iš to išėjo? 
Vėl buvo išrinktos beveik tame pačiame sąstate. Tie 
kritiškai galvojantieji, kurie, vis rodydami nepasitikėjimą, 
bando kažką tai naują sukurti, nemato pačios pagrindinės 
priežasties. O ta priežastis, žinoma yra ta, kad jau nebėra 
užtenktinai žmonių, kuriuos vis galėtum rinkti į naujas 
valdybas vietoje tų verčiamųjų. Ir metams bėgant prieisime 
iki tokio taško, kad nebeturėsime ką berinkti ar kas sutiktų 
būti renkami. Ir mūsų suvažiavimai pastebimai darosi 
dominuojami tų pačių asmenų. Tai irgi pasekmėje to, kad 

jau mažai tebėra savanorių į tuos suvažiavimus vykti.
Gal dar sugebėsime išsilaikyti kokius penkis metus 

vaidindami kasmetines komedijas. Gal net ištempsime iki 
dešimties metų. Bet kas bus toliau? Ką berinksime į tas 
valdybas ir kiek beatvažiuos jų rinkti?

Mažai tebėra likę tų metų kam nors perduoti vadžias. 
Negi viską paliksime be įpėdinių Dievo valiai. Šiuo sunkiu 
Bendrovei ir Sąjungai laiku kaip tik būtų svarbu turėti 
stiprią valdybą.

Padarėme klaidų netolimoje praeityje. Į valdybą jau 
buvo išrinkti keli jauni žmonės. Jau kai kurie jų buvo 
pradėję domėtis mūsų veiklą. Bet kas išėjo? Neturėjome 
kantrybės, nemokėjome jų suprasti, neįvertinome jų žinių, 
ir-jie atsistatydino arba nebeišrinkome. Ir vėl likome vieni 
skęstančiame laive be įgulos ir, bent šiuo metu, be ateities.

Mūsų bendruomenėje jau atsiranda vienas kitas naujasis 
ateivis iš tėvynės Lietuvos, nuolatiniai apsigyvenęs 
Britanijoje.

Yra ir mūsiškių jaunų žmonių, kurių daugumas jau 
profesionalai. Jie mums galėtų labai daug padėti. Bet mes 
turime pakeisti savo požiūrį į juos ir rimčiau įvertinti. Ligi 
šiol mes to nenorėjome žinoti. Mes pasilikome '’gudriausi”, 

"viską žinantys”, tik mes mokam valdyti, nieko nenorėdami 
įsileisti į savo valdytojų ratelį.

/nukelta į trečią puslapį/

DBLS atstovų ir LNB akcininkų metinis 
SUVAŽIAVIMAS

PRANEŠU, KAD SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS 1996 METŲ BALANDŽIO 27 -28 D.D.
Lietuvių Sodyboje, Picketts Hill, Nr.Bordon, 
Hampshire GU35 8TE. Tel: 01420 472810.

DBLS atstovų suvažiavimo pradžia -14 vai. LNB akcininkų - 18 vai. 
Atstovai prašomi, kaip ir kasmet, atvykti į Lietuvių Namus Londone, 

iš kur 12 vai. autobusu išvyksime Į Sodybą.

DBLS ir LNB sekretorius
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Ar atstatys Sovietų Sąjungą?

Galbūt Vakarų pasaulis ir buvo 
nustebęs kai neseniai Rusijos 
parlamentas, Duma, nubalsavo, 
kad reikia atkurti Sovietų Sąjungą ir 
ragino prezidentą Jelciną pradėti 
atstatyti buvusią pasaulinę karinę 
jėgą. Mes, užaugę Europos 
rytuose, nesame perdaug nustebę. 
Taip stipriai Vakarų valstybių 
išreklamuota demokratija ir laisvė 
nei Centralinėje nei Rytų Europoje 
daug ko gero neatnešė. Krautuvės 
yra pilnos visokių gėrybių, daug 
žmonių jau važinėja užsienietiškais 
automobiliais, bet tiek Rusijoje, tiek 
Centrinėje ir Rytų Europoje 
atsirado bedarbė ir dauguma 
gyventojų ne tiktai tų gėrybių 
languose nusipirkti negali, bet galą 
su galu vos sugeba suvesti.

Balsavimas už Sovietų 
Sąjungos atstatymą buvo didelis - 
250 deputatų balsavo už ir tik 98 
prieš. Balsavo, žinoma, tik rusų 
parlamentas ir prieš tokj balsavimą 
tuojau pasipriešino prezidentas 
Jelcinas, o užsienyje Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir kiti Vakarų 
pasaulio kraštai. Kitos buvusios 
sovietų respublikos, išskyrus 
Baltarusiją, taip pat pasipiktino 
Durnos nutarimu.

Vykstant rusų balsavimui, 
Amerikos užsienio reikalų ministras 
dorėnas Kristoferis (Warren 
Christopher) buvo Ukrainos 
sostinėje Kijeve ir tuojau pasakė, 
kad toks nutarimas buvo "tvarką 
ardantis ir neatsakomingas". 
Ukrainos prezidentas jį irgi 
pasmerkė, o Gruzijos prezidentas 
Edvardas Ševardnadzė (buvęs 
Sovietų užsienio reikalų ministras), 
kuris tuo metu lankėsi Maskvoje, 
pasipiktinęs atsisakė kalbėti su 
Durnos pirmininku komunistu 
Genadijum Seleznijovu. Sąjungos 
atstatymu taip pat smarkiai pasi
piktino ir kitos buvusios sovietų 
respublikos - Armėnija, Azerbeidža- 
nas, Kazachstanas ir Uzbekistanas.

Lietuvos kaimynas Belarusija, 
Aleksandro Lukašenkos, buvusio dik
tatoriško kolchozo pirmininko veda
ma, panaikino nutarimą pasidaryti 
nepriklausoma valstybe ir nori susi
jungti su Rusija. Prezidentas Luka
šenka dėl to įvedė labai kietą cen
zūrą prieš viešus protestus, bet vis 
tiek žmonės demonstravo prieš tokj 

susijungimą, įvykusį balandžio 2-rą 
dieną. Belarusija, mūsų vadinama 
Gudija, pirmą sykį atgavo savo 
nepriklausomybę tik 1991-ais metais, 
bet ir su dešimt milijonų gyventojų 
nesugebėjo atrasti savo tautinės vie
tos laisvų pasaulio tautų šeimoje. 
Savotiško prezidento vedami gudai 
jau seniai norėjo vėl susijungti su 
rusais. Gudai visada norėjo, kad kas 
nors kitas spręstų jų problemas ir 
kad kas nors kitas apmokėtų jų 
sąskaitas.

Dabartinė Rusijos valdžia gudų 
nenorėjo, nes ji gerai žinojo, kad 
Gudija duos ne pelną valstybės 
iždui, bet nuostolį. Komunistų par
tijos vadas Genadijus Ziuganovas, 
tačiau, Belarusijos sugrįžimą prie 
Rusijos priėmė entuziastiškai ir tuoj 
pareiškė, kad ir kitos buvusios 
Sovietų respublikos gali "savano
riškai" prisidėti prie Sovietų Sąjungos 
atstatymo. Mūsų tauta, žinoma, yra 
gerai patyrusi tą "savanoriškumą" 
komunistų galvojime.

Rusų Durnos nutarimas atkurti 
komunistinę imperiją kai kurių žmo
nių yra laikomas kaip politinė 
išdaiga. Ziuganovas, tačiau, gerai 
žino, kad daug Rusijos gyventojų, 
būsimų prezidento rinkėjų, yra 
pasiilgę senosios sovietinės tvarkos. 
Tie tūkstančiai, kurie buvo išvežti į 
Sibirą, kurie buvo Stalino nužudyti 
yra jau seniai pamiršti. Rusų tauta, 
buvusi per šimtmečius carų vergijoje 
ir per paskutinius 70 metų komunistų 
valdoma, laisvę atgavusi nežino nei 
kaip elgtis, nei ką daryti. Ziuga
novas tą gerai supranta ir šiuo 
momentu, ragindamas rusus atstatyti 
Sovietų Sąjungą, yra favoritas laimėti 
Rusijos prezidento rinkimus, kurie 
įvyks birželio 16 d.

Iki tol, žinoma, Kremlius dar gali 
vieną kitą strėlę pašauti j Ziuganovo 
balioną. Planas jau egzistuoja, pa
gal kurį Jelcinas bus skelbiamas 
kaip vienintelė asmenybė, kuri gali 
apsaugoti pasaulį nuo komunizmo. 
Nepamirškime kad kai 1991-mais 
metais Sovietų Sąjungoje kilo per
versmas, tai Jelcinas, atsistojęs ant 
tanko, buvo pasidaręs pasaulio 
herojum.

Reikia taip pat atsiminti, kad 
prezidentas Rusijoje, panašiai kaip 
Amerikoje, turi didelę jėgą ir teisę, ir 
blogiausiu atveju jis gali atleisti

Henrikas Vaineikis 
parlamentą. Durnos deputatai Rusi
joje turi dar mažesnį pasitikėjimą 
negu parlamentarai Anglijoje. Pasiti
kėjimas jais yra dar mažesnis, 
kadangi Durnoje yra atstovaujamos 
43 politinės partijos, kurias veda 
buvusios komunistų partijos nusivylę 
"aparatčikai".

Prezidento rinkimai Rusijoje yra 
svarbūs nes, kaip minėta, pagal rusų 
1993 metų konstituciją, tikra visos 
šalies valdymo jėga yra prezidento 
rankose. Pagal rusų nuomonių 
aplausinėtojų teigimus, Jelcino 
didžiausi konkurentai nėra nei Gor
bačiovas, nei Žirinovskis, bet ko
munistas Ziuganovas. Jis stengiasi 
Vakarų pasaulį įtikinti, kad jis yra 
socialdemokratas, tačiau rusams jis 
rodo visai kitokį veidą. Jis prisi
pažįsta, kad yra Stalino gerbėjas. 
Rusų Federacijos Komunistų partija 
šiandien save laiko Lenino bolševikų 
partijos įpėdiniais ir išdidžiai nešioja 
kūjo ir pjautuvo emblemas. Ziuga
novas taip pat yra absoliutiškai 
įsitikinęs, kad jis galės atstatyti 
Sovietų Sąjungą. .

Komunistų pergalė, be abejonės 
su blogintų ryšius su Vakarų pasauliu 
ir greičiausiai atneštų galą privatinei 
nuosavybei ir ekonomikos tvarkai 
pagal laisvos rinkos dėsnius.

Jungtinės Amerikos Valstijos tai 
labai gerai supranta ir stengiasi 
Jelciną paremti. Amerikiečiai žino, 
kad jis yra nekoks kandidatas į pre
zidentus, bet geresnio nėra. Nese
niai Tarptautinis monetarinis fondas 
prižadėjo duoti Rusijai dešimt milijar
dų dolerių paskolą. Fondo direk
torius Michelis Komdesas (Michel 
Comdessus) yra pasakęs, kad jeigu 
komunistai laimėtų ateinančius 
prezidento rinkimus, tai tokia paskola 
greičiausiai būtų sustabdyta.

Jelcinui, žinoma, tokia paskola 
yra labai svarbi, faktinai gyvybinis 
reikalas. Jis tada galėtų išpildyti sa
vo pažadus ir galėtų išmokėti algas 
milijonams Rusijos darbininkų, ku
rias iki šiol yra jiems skolingas.

Prezidento rinkimų rezultatai bus 
labai svarbūs ne tik patiems rusams 
ar buvusioms sovietų respublikoms, 
bet ir visai Rytų Europai ir, be 
abejonės, visam pasauliui.

Žmonija yra kaip giria, o žmonės kaip lapės.***
Žodžiais maišo nepripildysi.
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/atkelta iš pirmo puslapio/
Turime dar penkis metus, per kuriuos būtina padaryti daug 
pakeitimų. Per šiuos penkeris metus turime pakeisti savo 
požiūrį, dėti visas pastangas pritraukti bet kokiais būdais į 
ateitį žiūrinčių jaunų žmonių.

Turime paskirti tam tikrą kiekį akcijų, kurias galėtu 
nusipirkti laisvai bet kas, kas tik domisi mūsų gyvenimu ar 
gali į jį įsijungti.

Turime patys geriau sugyventi, o ne kas metai "versti" 
valdybas.

Turime vienas kitam padėti, o ne be atodūsio smerkti 
vienas kito darbą.

Turime ištiesti vienas kitam brolišką ranką.
Darbo daug, bet laiko ne taip daug.
Sustokime bent minutę ir pagalvokime. Jau artėjame 

prie liepto galo, o kitos upės pusės dar nematyti.
Tai tokios mano mintys artėjančiam suvažiavimui.
Pasimatysime Sodyboje.

H.Gasperas

Kalbantys angliškai steigia savo 
bendriją.
Jolanta Miškinytė LA.45 rašo:

Kuriasi nauja visuomeninė organizacija - Lietuvos 
angliškai kalbančiųjų bendrija (The English Speaking 
Union). Šios bendrijos koordinatorė, Soros International 
House direktorė Ligija Kaminskienė paminėjo dvi jos 
atsiradimo priežastis. Pirmiausia mokantys angliškai 
žmonės vis dar jaučia bendravimo šia kalba stygių. Nėra 
poilsio renginių anglų kalba, mažai rodoma kino, televizijos 
filmų su subtitrais. Antra - tokia bendrija būtų vieną iš 
galimybių priartinti Lietuvą prie Europos, ypač jeigu 
pavyktų įstoti į Londone veikiančią klasikinę, seną 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 4IIB, England 
Tel. 0181 460 2592, Fax 0181 290 0285
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įtakingą organizaciją -The English Speaking Union.

Kol kas posėdžiauja steigiamasis komitetas iš devynių 
asmenų. Šiame komitete dirba ir Atviros Lietuvos fondo 
valdybos pirmininkė Irena Veisaitė.

Bendrijos organizatoriai šiuo metu rašo busimosios 
organizacijos konstituciją, kurią ketina siųsti į Londoną.

Strateginiu tikslu bendrija laiko Lietuvos įvaizdžio 
formavimą, bendraujant su kitų šalių žmonėmis bei 
užsieniečiais, dirbančiais Lietuvoje. Todėl siekiama suburti 
aktyvius intelektualus, galinčius bendrauti angliškai. Tuo 
požiūriu bendriją galima bus vadinti elitine.

"Bendrija nedalins jokių gėrybių . Sieksime duoti ką 
nors gero vienas kitam ir savo valstybei. Planuojame rengti 
didelius labdaringus koncertus, diskusijas, susitikimus, kurie 
vyks svarbiausiose mūsų kultūrai vietose. Kviesime garsius 
žmones iš JAV, Anglijos ir 1.1., kurie teiktų savitą požiūrį j 
mūsų gyvenimą, padėtų plėtoti pilietinės visuomenės 
koncepciją.

Dabartinėje vargo ir abejingumo situacijoje reikalingi 
dvasios žadintojai" sakė L. Kaminskienė.

Šiais metais bendrija, be kitų darbų, rengiasi įgyvendinti 
du didelius projektus. Vidurinėse mokyklose planuojama 
surengti viešosios kalbos konkursus. Šį sumanymą inicijavo 
Londone įsikūrusi The English Speaking Union. Konkurso 
laimėtojas kartu su savo pedagogu galės savaitę svečiuotis 
Londone.

Antrasis projektas - tai stipendijos dešimčiai Lietuvos 
teisininkų, norinčių stažuoti Didžiosios Britanijos teisinėse 
institucijose.

Rašytojui publicistui Broniui Railai 
paskirta Vinco Kudirkos premija

Lietuvos žurnalistų sąjunga paskelbė šių metų Vinco 
Kudirkos premijos laureatus.

Praeitų metų premija paskirta jau 
mirusiam fotomenininkui ir žurnalistui 
Marijonui Baranauskui užfotopublicistiką. 
Antrąją 1995 metų Vinco Kudirkos 
premiją gavo išeivijoje gyvenantis 
rašytojas, publicistas Bronius Raila už 
knygą "Rašalo ašaros" ir kartu įvertinant 
jo indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.

Ankstyvesnių metų Vinco Kudirkos 
premijas yra gavę laureatai Arvydas 
Juozaitis, Česlovas Kudaba ir Laimonas 
Tapinas.

Šie Vinco Kudirkos premijomis 
apdovanojimai buvo įteigti jau ketvirtą 
kartą. Juos skiria žurnalistų sąjungos 
prezidiumas.

Mokykimės taupumo iš škotų
Škotai labai taupūs. Kai Glazgovo 

mieste atpigino tramvajaus bilietus nuo 
50p. iki 30p. Miesto gyventojai labai 
pasipiktino. Vienas, paklaustas kodėl 
nepatenkintas, atkirte:

Anksčiau, eidamas pėsčia 
sutaupydavai 50p., dabar tik 30p. Tai 
mums didelis nuostolis.
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B. Žalialankis

Kurie jau yra pilnai suaugę, prisimena tuos laikus kai pragydus pirmiems 
vyturiams kas su autobusu, o kas ir su "Fordu* traukė į Sodybą, Į Sekminių kermošių. 

Tų laikų prisiminimams Laimutis Švalkus išleido knygutę "Dėdė Baltazaras", pasirašydamas
B.Žalialankio slapyvarde. Knygutė išleista Kaune 1992 metais "Oriento" leidyklos.

Žydi sodai, žalios lankos, 
už miškų perkūnas trankos, 
žemė kelia saulėn žiedą, 
čiulbuonėliai meilę gieda, 
ir matai pasaulio grožį, 
kurio usnys neužgoži... 
Skamba medžiuos sutartinės, 
jau Sekminės, jau Sekminės!

O čia laikraštis tau rašo, 
į svečius Sodybon prašo, 
kad pamiršęs miesto spūstį, 
ten galėtum atsipūsti; 
kad dienų gražiausių porą 
trauktum plaučiuos gryną orą, 
su tautiečiais pabendrautum, 
gomurį alum nuplautum...

Gieda paukštis net užkimęs, 
jau Sekminės, jau Sekminės!* * *
Ir mūs Dėdė Baltazaras, 
kartais rūstus, kartais geras, 
ir Barbora jo pati, 
į Sekmininj kermošių 
visą subatėlę ruošias.

Dėdė kilęs ne iš lordų, 
Bet didžiuojas savo "Fordu", 
pikto žodžio net netaręs, 
iš garažo išsivaręs, 
net sušilo nuo pat ryto 
keičia ratą, pučia kitą, 
šluosto dulkes, suka šriubą, 
koja pabaksnoja triubą, 
nusičiaudo, nusikosti, 
kad blizgėtų tepa mostį, 
lyg karaliaus limuziną 
čia paspjaudo, čia vėl trina. 

Rudį su švitru nušveičia, 
vandenį, alyvą keičia 
ir, padaužęs žvakės galą 
pamatuoja ir nuvalo.
"Fordas" jau gražus ir žvilga, 
bet Sodybon kelias ilgas. 
Kiek bėdos, kiek vargo būtų, 
jei kelionėj jis sugriūtų. 
Ir liktum žmogus prie kelio, 
be kermošiaus, be lašelio... 
O Sodyboj linksmi sotūs 
iš tavęs draugai kvatotus.

Būdavo nebaisios bėdos: 
j lineiką sau įsėdęs, 
bėriui iškeli botagą 
ir pro kuodžius, Briedžio Ragą, 
(aukų vieškeliu didžiuoju 
atlaiduosna išvažiuoji.

O kelionei tau pakako 
maišo šėko ir abrako. 
Buvo žmonės geradėjai, 
arklį girdyti galėjai 
prie pat šulinio klebono 
ar patiltėj Švento Jono. 
Išlaidos tau buvo menkos: 
tik saldainiai ir barankos.

O dabar - visi tai žino - 
pirk alyvą, pirk bend žiną 
ir, be to, prieš savo norą 
dar turėk leidimų porą. 
Dėdė sunkiai atsidūsta, 
eis vidun užsrėbt kopūstų 
ar išgert karštos arbatos, 
nes pro langą aiškia matos, 
kaip Barbora vištą kepa, 
kiaušiniu ragaišį tepa, 
verda dešrą, pjausto kumpį, 
nors nuo jo žmogus ir tunki, 
bet juk, piknikaut susėdę, 
girs draugai ją, girs ir Dėdę.

Dėdė tylomis įslenka, 
Barborėlė kažką renka, 
maišo bliūde vinegretą, 
"ausytes" į taukus mėto, 
net į Dėde nepažiūri. 
Dėdei to tik ir bereikia, 
nesvarbu, ką ji ten veikia, 
ir gerai, kad jo nemato, 
nematyt seniai įprato, 
todėl Dėdė ir neklausia, 
renkasi kas tik skaniausia. 
Čia "ausytės", čia varškėtis, 
pyragaičių pilnas rėtis, 
rodos, čia visų skanėstų 
penkios meškos nesuėstų.

Dar nebaigus apeit rato, 
Barborėlė jį pamato.
"Ką darai čia? O rankovės! 
Dar ir rankų nesiplovęs!
Eik tu maudytis iš šyčia”.. 
O tas Dėdė, lyg kad tyčia, 
šypsos sau, meduolį kramto, 
renkasi gardžiausią antrą 
ir, pagyręs kepsnio rūšį, 
linksmas nulipa į rūsį.

O ten ant ilgos lentynos 
stovi butelis cukrinės, 
kurią pats Kalėdom virė, 
o sveteliai baisiai gyrė... 
Dulkes su ranka nušluosto, 
paragauna ir pauosto, 
tris devynerias įmaišo, 

įkiša j Tesco maišą, 
kad Barbora nematytų, 
pikto žodžio nesakytų, 
lyg čigonas vogtą antį, 
įsikišęs į užantį, 
šio gardaus skystimo lašą 
skersas bagažinėn neša.

Oi, Sekminės, tai Sekminės 
Bus pirktinės, bus naminės...

Sefqninin f^rmošininkąs
AngCijos. lietuvių sodyboje.

Miega sodžiai, snaudžia vėjas, 
dar ir saulė netekėjus, 
dangsto klonį baltas rūkas, 
o jau Dėdės ratai sukas. 
Dėdė spaudžia, duoda gazo, 
Barborėlę svietan veža. 
Sėdi ji prie Dėdės šono, 
saugo foldus ant sijono, 
skrybėlaitėj šviečia gėlės.

Ir pats Dėdė anksti kėlės, 
karpė ūsus, barzdą drožė, 
segė švarkan gyvą rožę. 
Mašinų mažai iš ryto, 
bet paėmus kelią kitą, 
daros kamšatis didžiausia. 
Kur važiuot - čia nieks neklausia, 
rodos, visas svietas skuba 
link Sodybos, link mūs klubo...

Barborėlė visur dairos:
- Suk į dešinę, suk į kairę!..., 
kur važiuot griežtai įsako, 
liepia pritaikyt prie tako, 
liepia saugotis, daboti, 
jaunų kiškių nesu ploti, 
kurie striksi skersai kelią 
iš kviečių į tvorą žalią.

Dėdė niekur nesidairo, 
laikosi tvirtai už vairo, 
nors gražu ir viskas žiba, 
vienas tikslas, - į Sodybą.

/tęsinys sekančiam numeryje.../
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Dirbdama užsienyje pažįsti šalį 
ir gali ištekėti

Simas Dylas rašo "Lietuvos Aide" apie lietuvaičių pastangas pamatyti 
pasaulį, užsidirbti pinigų ir gal ištekėti.

"Važiuodama padirbėti j užsienį pagal "Au pair" programą niekada nesi 
garantuota, kad pakliūsi į kokio maniako ar šiaip kryptelėjusio žmogaus 
rankas, tačiau kur nėra blogų žmonių? Svarbiausia - pažinti kraštą, žmones 
ir suvokti, ko esame verti patys", - vos numetusi po kelionės traukiniu savo 
lagaminą ir užmiršusi nuovargį Ligita (greitai jai sueis 24 m.) greitakalbė išbėrė 
pokalbio įžangą. Šypsenų tikėjausi - juk grįžo į namus - tačiau išklausęs 
uždarbiavimo Vokietijoje istorijos (pati Ligita nesako, kad uždarbiavo, tiesiog - 
dairėsi) pamaniau, kad žmogui, neturinčiam humoro jausmo, sunku būtų savo 
įspūdžius pasakoti juokaujant.

Dabar jau rečiau kalbama apie merginas, o neretai ir vaikinus, išvyk
stančius padirbėti šeimose į Vokietiją, Prancūziją, Angliją ir kitur. Prieš kele
rius metus tokia uždarbiavimo forma buvo nauja ir patraukli. Tačiau ir šian
dien nemažiau jaunuolių keliauja į šeimas tam, kad pramoktų kalbą, šiek tiek 
užsidirbtų, susipažintų su kita kultūrą.
Dirbti neištiesiant nugaros, skambant isteriškam spygavimui.

Baigusi aukštąją mokyklą Ligita nežinojo, kur link sukti, tad nutarė pažinti 
pasaulį. Ne iš enciklopedijos "Pažinimo džiaugsmas", bet pati keliaudama, juo 
labiau, kad taip galima pažinti įvairių žmonių. Kaip tik pasitaikė proga išvykti 
padirbėti j Vokietiją, žadėjo darbą parduotuvėje. "Gera pradžia, tačiau atvy
kus į Vokietiją viskas pasikeitė" - prisimena Ligita. Pasirodo, jokio darbo 
parduotuvėje nesą, reikėsią prižiūrėti keturis padaužas ir dirbti ūkio darbus. 
Tiesa, Ligitai teko paragauti ir pardavėjos darbo, bet ne parduotuvėje, o 
kioskelyje įvairiose kaimo šventėse. Bet tai kita tema.

Šeimoje Ligita susidūrė su, jos žodžiais tariant, "emancipuota ir isteriška" 
šeimininke. Kai ji būdavo namuose, rūkydavo, kalbėdavo telefonu ir visaip 
stengdavosi sudaryti be galo užimtos asmenybės įspūdį. "Dirbau neišties- 
dama nugaros ir keikiau tuos, kurie pasakojo, kad pakliūdavo dirbti į puikias 
šeimas. Šeimininkė nuolat šaukdavo, kad štai neišvalyta čia, ten. Ji taip 
spiegdavo, kad bijodavau gauti su kokia vaza j sprandą, nes savo vaikus ji 
bausdavo smūgiais per galvą".

Šiandien Ligita juokiasi, o tada verkė: laisvas laikas tik naktį, jei likdavo 
minutė po namų ruošos, tekdavo griebti šakę ir "krauti šiukšles, lapus, iki 
rankos ištjsdavo". Ne kartą kildavo noras sprukti, tačiau pasą buvo paėmusi 
šeimininkė. Teko priprasti, "juk ne amžius čia būsiu". Praėjus mėnesiui viskas 
jau neatrodė taip baisu, juo labiau kad atsirasdavo laisvesnio laiko ir galėdavo 
nueiti į diskoteką.
"Vokiečiai geria alų, žaidžia keisčiausius žaidimus"

"Šeimininkė turėjo vadinamąją virtuvę ant ratų, su ja keliaudavome iš 
vienos kaimo šventės j kitą, o jų Vokietijoje tikrai nemažai. Kepdavau žmo
nėms patiekalus, panašius į blynus. Pastebėjau, kad vokiečiai mielai geria alų 
ir žaidžia keisčiausius žaidimus" pasakojo Ligita. Jos manymu, vokiečius 
masinė kultūra yra smarkiai paveikusi ir tai, ką mes žinome apie šią šalį iš 
knygų, TV ar susitikimų su intelektualais, gerokai skiriasi nuo kasdienio vaiz
do. Štai žaidimas, į kurį miestelių bei kaimelių žmonės strimgalviais lekia: 
išrikiuojamos tuščios skardinės nuo alaus, atsistojama už kelių metrų ir 
mėtoma j skardines taip, kad tos nuvirstų. Pataikei ar nepataikei - prizas. 
"Ypač pagyvenę žmonės nepatenkinti, jei kas nors ne taip, ko nors trūksta. 
Ten žmonės aprūpinti, gyvenimas aiškus, todėl "liaudis" kalba apie televizijos 
laidas, savo pažįstamus, kur ten lietuvių mėgstama tema apie gyvenimo 
prasmę kalbėsi ..."
Be piršlybių neapsieita

Ligita prisimena, kad dar jai išvykstant j Vokietiją draugai buvo įsitikinę, 
kad j Lietuvą jį grįš pakeitusi savo pavardę j vokišką. 'Vienas pažįstamas, 
mane išlydėdamas, kas žingsnį primindavo, kad mūsų šaliai, o ne užsieniui 
reikia vaikus gimdyti",- juokauja keliautoja. Jos manymu, lietuvaitės turi 
savotišką vedybų trauką, nes užsieniečiai, sužinoję apie jas, greitai ima rėžti 
sparnelius. Štai Ligitai esant Vokietijoje net du vyrukai detaliai suskirstė savo
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gyvenimą, kurį jie, žinoma, 
kiekvienas atskirai , galėtų praleisti 
su lietuvaite. "Žinodama, kad niekas 
Lietuvoje nelaukia, gali susigundyti. 
Be to, kitos merginos išteka tik tam, 
kad galėtų gauti pilietybę, o paskui 
elgtis kaip joms patinka".

Išsiskyrėme Ligita dar nebaigus 
jai pakuoti lagamino, tačiau jau ir 
tada žinojau, kad nuotykiai užsienyje 
nesibaigė. Praėjus kuriam laikui 
paskambinau, tačiau ragelyje - tik 
pypsėjimas. Go West...

Įvairenybės
Saldžių sapnų. Indijos mokslininkai 
teigia, kad žemės magnetinis laukas 
daro įtaką miegančiojo savijautai. 
Jeigu miegančiojo žmogaus galva 
atsukta į rytus, tai jo miegas bus kie
tas ir sveikas. Blogiausia, kai miega
ma nukreipus galvą į šiaurės pusę. 
Tuomet, mano mokslininkai, žmogus 
visą dieną gali jaustis prislėgtas ir 
apatiškas. Tad orientuokimės j rytus. 
Pravartu žinoti. - Tikimybė 
"užsiauginti" akmenų tulžies pūslėje 
padidėja tada, kai valgoma daug sū
rio, riebalų, mėsos ir šiaip riebaus 
maisto.

Paraudę vokai gali įspėti, kad 
jūsų inkstuose pradeda formuotis 
akmenys.

Venų išsiplėtimas gresia tiems, 
kurie geria daug skysčių ir mėgsta 
sūrų maistą.

Per ilgai virtas maistas gali būti 
nuovargio ir depresijos priežastis.

Jei jums sunku užmigti iš vakaro, 
nevalgykite nieko po 21 vai. Vaka
rienei nevalgykite riebaus maisto, 
juodos duonos. Atsigulkite iki 24 
valandos.

Paprastais garsais galime 
harmonizuoti savo kūno organus. 
Penkis šešis kartus lėtai iškvepiant 
reikia išdainuoti raides - a - u - m.

Juokai
Mama guli patale, jai gripas. Kamilė 
sujaukė visą kambarį, ji mamos visai 
neužjaučia.
- Dukrele, ar tu labai verksi, jeigu aš 
numirsiu?
- Žinoma, mamyte! Tu juk žinai, kad 
aš verkiu dėl kiekvieno menkniekio.

* * *
Jonukas žiūri į senelę ir klausia:
- Kodėl tau auga ūsai?
- Todėl, kad bučiavausi su seneliu.
- Ar negalėjai jaunesnio pasiieškoti?
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Pasaulinė apžvalga
Korėja

Jungtinių tautų organizacijos 
saugumo taryba šiuo laiku svarsto 
Pietų Korėjos prašymą sudrausminti 
Šiaurės Korėją, draudžiamais kariniais 
veiksmais pažeidusią niekieno žemę, 
kuri nuo 1953 metų ženklina dviejų 
valstybių sieną. Šiaurės Korėjos 
gynybos ministro pavaduotojas Kim 
Kvang komunistinės šalies gyvento
jams liepė toliau laikytis mobilizacijos 
normų ir veiksmingai dalyvauti 
kovinės parengties programose.

Pasak Kimo Kvango, karas 
Korėjos pusiasalyje gali prasidėti bet 
kada. Jungtinių tautų organizacijos 
sekretorius Butros Butros Gali pasiūlė 
Šiaurės Korėjai savo partininkavimą 
jei lai padės nuleisti įtampą. Gali 
pasakė Šiaurės Korėjos ambasadoriui, 
kad jis yra pasirengęs tuo pat leistis į 
kelionę ir aplankyti Pehenjaną ir 
Seulą, jei tik dviejų Korėjų vyriausybės 
parodys noro nuoširdžiai tartis jam 
tarpininkaujant. /

Kaip bebūtų keista, tačiau Korėjos 
pusiasalio krizės pačiame įkarštyje į 
Pehenjaną, atvyko Pietų Korėjos 
pramoninės įmonės delegacija pirmam 
dviejų Korėjų ekonomikos susitarimui 
pasirašyti. Susitarimas numato ben
dradarbiavimą automobilių ir laivų 
statybos, elektronikos bei avalynės 
sektoriuose.

Savaime aišku, kad vienas toks 
susitarimas Šiaurės Korėjos 
ekonomikai yra lašas jūroje. Padėtis 
gerokai pablogėjo ne tik dėl komu
nistinės ūkinės sistemos kracho, bet ir 
dėl Tarybų Sąjungos žlugimo. Šiaurės 
Korėja neteko pagrindinių užsienio 
prekybos partnerių Rytų Europoje ir 
Vidurio Azijoje.

Pereitų metų pjūtis dėl potvynių 
davė du milijonus tonų ryžių mažiau 
žemutinės 7 milijonų tonų ribos 20- 
čiai milijonų žmonių išmaitinti. Ir 
šiemet bus ryžių stygius. Todėl 
dolerių ir kitos tvirtos valiutos 
neturinti Šiaurės Korėjos valdžia 
paprašė tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus organizacijos ir Jungtinių 
tautų organizacijos pagalbos._______
Afrika

50 Afrikos valstybių Egipto 
sostinėje Kaire pasirašė sutartį, kuria 
Afrika yra skelbiama laisva nuo 
branduolinio ginklo zona. Susitarimas 
įpareigoja sutarties valstybes atsisakyti 
branduolinio ginklo, neleisti branduo

linių bandymų savo žemėse, panaikinti 
visus esamus branduolinius ginklus ir 
nelaikyti branduolinių medžiagų 
atliekų.

Tačiau sutartyje pasisakoma už 
bendradarbiavimą siekiant branduo
linės energijos pritaikymo taikingiems 
tikslams. Afrikiečių sutartį, pavadintą 
Pelindabos traktatu, pagal miestą 
Pietų Afrikoje, kuriame daugelį metų 
buvo vykdomi branduoliniai bandymai, 
turėtų patvirtinti atskiru protokolu 
pasaulio valstybės, turinčios branduo
linių ginklų, Didž. Britanija, Pran
cūzija, Rusija, Kinija ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Sutartimi Afrika 
tapo penktuoju pasaulyje nuo 
branduolinio ginklo laisvu regionu. 
Kiti keturi regionai yra: Antarktida, 
Pietų Amerika, Pietinis Ramusis 
vandenynas ir Pietryčių Azija.______
Olimpiada

Balandžio 6 d. sukako 100 metų 
nuo pirmosios naujųjų laikų olim
piados, kurios idėja priklauso baronui 
Pierre de Coubertin. Ta proga 
Atėnuose, pirmosioms olimpinėms 
žaidynėms pastatytame stadione 
iškilmingai buvo pasitiktas Olimpe 
įžiebtas fakelas, pradėjęs ilgą kelionę 
į JAV , į Atlantą, kur šįmet vyks 
jubiliejinės žaidynės. Balandžio 26 d. 
olimpinis deglas lėktuvu bus 
nugabentas į JAV, kur pradės kelionę 
link Atlantos.

Tiek olimpinis deglas, tiek pačios 
artėjančios žaidynės mažai kuo 
primena Delfuose, šalia Apolono 
šventyklos vykusias Senosios Graikijos 
olimpiadas, kurių dalyviai nebuvo 
sportininkai profesionalai. Bet ir 
atnaujintoji, prieš šimtą metų vykusi 
Olimpiada buvo mažai kuo panaši į 
pasaulinio mąsto renginį. Ji dar vyko 
be medalių, be reklamos. Prieš šimtą 
metų bėgikų takai buvo žymimi 
anglimi, o plaukimo varžybos vyko 
Pirėjaus uosto įlankoje.

Dar nenutilo diskusijos dėl Olim
pinio komiteto sprendimo jubiliejines 
žaidynes surengti ne Atėnuose, kaip 
kad tikėjosi daugelis, o Coca Colos 
sostinėje Atlantoje, kurios pasirinkime 
savo padarė ir šio tarptautinio gėrimų 
giganto pasiūlytos investicijos.

Bet nuspręsta - kaip nuspręsta ir 
artėjanti Olimpiada, kuriosiškilmingas 
atidarymas įvyks liepos 19 d. bus net 
tik jubiliejinė bet ir daugeliu atžvilgių 
rekordinė. Žaidynėse dalyvaus kaip

niekada daug valstybių - 197. jų 
skaičiuje - Irakas, Šiaurės Korėja ir 
Palestina. Varžybas palydovinių siste
mų pagalba galės žiūrėti trys su puse 
milijardo žmonių - taigi žemės 
gyventojų dauguma._______________
Jungtinėse Amerikos Valstijose...

Grupė šeimų ir medikų paragino 
amerikiečius savaitę nuo balandžio 24 
iki 30 d.d. susilaikyti nuo televizijos 
žiūrėjimo. Iniciatyva, pavadinta 
’’Amerika laisva nuo televizijos" (TV- 
free America) siekia paskatinti šeimas 
gilesniam tarpusavio bendravimui, 
sportinei veiklai ir savo dvasinio 
gyvenimo ugdymui.

Iki šiol į kreipimąsi atsiliepė 8 
valstijos Iniciatoriai, kurie tikisi 
sulaukti dar daugiau šio užmojo 
šalininkų, pateikia tokius argumentus 
ir statistinius duomenis: amerikiečiai 
tėvai per savaitę pokalbiui su vaikais 
vidutiniškai skiria 38 minutes. Tuo 
tarpu paaugliai savo ruožtu prie 
televizijos ekranų per dieną 
vidutiniškai praleidžia 4 valandas.

Iniciatyvos "Amerika laisva nuo 
televizijos" rėmėjai taip pat pabrėžia 
kasdien perduodamų televizijos laidų 
prastą kokybę, daugelį laidų 
apibrėždami kaip propaguojančias 
smurtą ir prievartą, neigiamai 
veikiančias tiek paauglių, tiek ir 
suaugusių žmonių psichiką, implikuo
jančias asocialų gyvenimo būdą.

Pirmą kartą savaitę susilaikyti nuo 
televizijos žiūrėjimo amerikiečiams ini
ciatyvinė grupė pasiūlė praeitais 
metais - į raginimą atsiliepė daugiau 
kaip milijonas asmenų, tarp kurių 
amerikiečiai kongresmenai ir kelios 
sporto žvaigždės. Šiemet rengėjai tikisi 
kad, savaitę nuo balandžio 24 iki 30 
d.d., daugiau laiko šeimai ir savo 
dvasinio gyvenimo ugdymui skirs per 
3 milijonus amerikiečių.___________
Vokietijoje Siaurės Reino - Vestfalijos 
katalikų ir liuteronų vyskupai pasirašė 
bendrą dokumentą skelbiantį, kad nuo 
šiol abi Bažnyčios pripažįsta kitos 
suteiktą krikšto sakramentą. Tuo pa
čiu dokumentu, jį pasirašiusieji kata
likų ir liuteronų vyskupai taip pat 
kreipėsi į visų Vokietijos žemių krikš
čionis ir paragino pasekti duotu 
pavyzdžiu.

Į šį raginimą tuoj pat atsiliepė ir 
abipusiam krikšto pripažinimui pritarė 
Koelno, Aacheno, Esseno ir 
Mucncheno vyskupai.
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Lietuvių kronika

Pirmąjį gražiausio metų menesio 
sekmadienį lietuviai yra paskyrę 
prisiminti motinas, kur jos būtų, 

kokius vargus jos bekentėtų, 
"Europos Lietuvio" redakcija, 
paminėdama šią šventę, linki 

visoms mamytėms, 
DAUG PAVASARIŠKOS 

SAULĖS, DŽIAUGSMINGO 
ILGO IR NAŠAUS 

GYVENIMO.

WOLVERHAMPTONAS
Šių metų kovo mėnesio 30 dieną 

netikėtai savo namuose mirė justinas 
MICKEVIČIUS, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Paliko liūdinčią žmoną, 
dukterį su šeima ir sūnų.

Palaidotas Penn kapinėse. 
Bažnytines apeigas atliko Šv.Marijos ir 
Šv.Jono parapijos klebonas. 
Laidotuvėse dalyvavo velionio šeimą ir 
vienas skyriaus valdybos narys.

AL

VOKIETIJA
Iš Frakfurto prie Maino gautas 

informacinis biuletenis, kuriame 
aprašoma apie lietuviškos bendruome
nės atsikūrimą.

Mūsų lietuviška bendruomenė 
Frankfurte prie Maino yra viena 
naujausiai įsikūrusi Vokietijoje. 
Faktinu jos atsiradimu galima būtų 

laikyti 1995-ųjų vasaros pradžią. Tada 
po ilgesnės pertraukos vėl susirinkę 
Frankfurto lietuviai atšventė šv. M išias. 
Nors po pamaldų įvykęs 
'’pasisėdėjimas" nebuvo labai 
nusisekęs, mūsų entuziasto Romo 
Schillerio dėka po poros mėnesių vėl 
buvo sukviesti lietuviai. Tą kartą 
susirinkusių buvo jau daugiau. Ir taip, 
prasidėjus nuo keliolikos lietuvių, 
bendruomenė išaugo iki 
keliasdešimties. Mūsų bendruomenė 
iki šiol susirinkdavo beveik kas mėnesį 
tik šv.Mišioms, o kitokia veikla 
apsiribodavo mažesniais dalyvių 
rateliais.

Kalbant apie bendruomenę 
vertėtų paminėti dar ir Frankfurto 
lietuvišką jaunimą, kuris jau prieš 
dvejus metus buvo pradėjęs kviesti 
studentus ir kitus prijaučiančius į 
vakarones. Tokių plataus mąsto 
susiėjimų būta keturių. Bet po metų 
nebeliko salės ar patį susiėjimą 
organizuojančių aktyviųjų, ir jaunimo 
"vakaruškos" baigėsi. Didžiąjai 
bendruomenei stiprėjant ir augant, vis 
dažniau pasigirsta balsų, skatinančių 
šią veiklą atkurti ir pagyvinti. Faktiškai 
tai galima būtų daryti kiek norint 
dažniau, bet reikia žmonių, 
pasirengusių tam skirti savo laiko ir 
dar truputį organizacinių sugebėjimų. 
Ryžtinguosius prašome netylėt, o 
kitiems pranešti, į ką bus atsakyta ne 
tik žodine parama.

Visus ir visas, šį biuletenį 
skaitančius ar ne, prašome apie 
bendruomenės egzistavimą pranešti 
kitiems lietuviams ir prijaučiantiems

7 
Frankfurto apylinkėse. Mes maloniai 
kviečiame visus dalyvauti mūsų 
bendruomenės šv.Mišiose ir po jų 
organizuojamuose pasižmonėjimuose. 
Į juos mes patys atnešame ko užkąsti 
ir atsigerti, todėl prašome tuo 
pasirūpinti prieš ateinant.

Tokios popietės suteikia puikią 
galimybę mums visiems artimiau 
susipažinti ir svarbesnėmis žiniomis 
vienas su kitu pasidalinti. Tad patys 
kad ir neateitumėt, praneškit kitiems. 
Galbūt jiems to reikia labiau nei jums. 
Džiaugsimės naujais bendruomenės 
nariais. Mes renkamės Frankfurt prie 
Maino, Seckbach rajone, 
Wilhelmshoeher Str.67. Čia yra 
vokiečių katalikų "Maria Rosenkranz" 
parapijos bažnyčia, mielai sutikusi mus 
priimti. Renkamės paskutiniais 
mėnesio sekmadieniais 12 valandą. Šv. 
Mišias laiko mūsų sielovados vadovas 
kun. JONAS DĖDINAS. Sekančios 
šv.Mišios birželio 2 d. ir liepos 7 d. 
Dėl daugiau informacijos skambinti: 
Romui (069)686344, 
Tomui (069)477656

PAMALDOS
Nottinghame, Aušros Vartų Marijos 
Židinyje pamaldos vyksta kasdien 8 
vai. ryto, sekmadieniais ir šventėse 
11.15 vai.
Coventry bal.28 d.,14 vai. Šv.Elzbietos
Leamingtos Spa balandžio., 28 d., 16 
vai. Šv.Petre.
Mančesteryje bal., 28 d., 12.30 vai.
Bradforde gegužės 5 d., 12.30 vai.
Eccles gegužės 12 d., 12.15 vai.

LITHUANIAN AIRLINES

7 HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY from April 1 st

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

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

Fax 0181 745 7346.

LIETUVIŲ
SV.KAZIIV ERO

BAŽNYČIA
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono centro 

dalyje.
Įėjimas iš Hachney Road.

Tel: 0171 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 

9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis: 

Bethnal Green centrinė 
linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26,48, 55.
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* * *
BRADFORDAS
Š.m. gegužės mėn. 5 d., 15.00 vai. 
Bradfordo lietuvių "Vyties" klubo pa
talpose rengiamas MOTINOS DIENOS 
minėjimas.
Paskaitą skaitys visų laukiamas v.s. 
J.Maslauskas. Bus programėlė. 
Motinos bus pagerbtos gėlėmis. Veiks 
šaltas bufetas su arbata ir kava. Kitais 
gaivinančiais gėrimais būsite aptar
nauti bare.
Maloniai kviečiame visus gausiai 
dalyvauti.

Rengėjai
Kaip ir visuomet Bradfordo ir 

apylinkės lietuviai susirinko Šv. Onos 
bažnyčioje velykinėms pamaldoms. 
Dalyvavo nemažas būrys tautiečių. 
Šv.Mišias atnašavo kan. V.Kamaitiš.

Po pamaldų, bažnyčios kiemelyje, 
vieni kitus sveikino Šv.Velykų proga. 
Pasišnekučiavus vieni skirstėsi į 
namus, kiti - j lietuvių klubą.

Ilgų klubo metų gyvavimo 
laikotarpyje rengiami velykiniai pietūs 
mūsų sielovadui ir klubo valdybos 
nariams, ir jų žmonoms. Taip buvo ir 
šį kartą.

Šaltus ir šiltus patiekalus paruošė 
nenuilstanti Roma Vaicekauskaitė. 
Klubo valdyba nuoširdžiai jai dėkoja! 
Kartu šia proga valdybos vardu reiškiu 
padėką žmonoms: A.Brazdeikienei, 
I.Gerdžiūnienei, I.Karalienei M.Kakta- 
vičienei ir G.Pucevičienei už 
visokeriopą pagalbą klubui ruošiant 
minėjimus bei pobūvius.

Viliamasi, kad ir toliau savo 

darbščiomis rankomis padėsite klubui 
ir mūsų bendruomenei klestėti.

Antrą Velykų dieną oras atšilo ir 
po vidudienio pasirodė labai laukiama 
saulutė. Kaip tik gera diena "Margučių 
Konkursui"! Susirinko virš 40 žmonių, 
jų tarpe būrelis vaikučių. Vaikai greit 
surado darželiuose paslėptus 
margučius ir buvo pasiruošę 
varžyboms.

Konkursą pravedė Christine 
Micuta ir dukra Marie-Claire. 
Pirmiausiai klubo salėje buvo išrinkta 
žiuri, kuri paskirstė pinigines premijas 
už gražiausius margučius.

Netrukus paaiškėjo, kad vaikų 
sekcijoje pirmą premiją laimėjo 
Michael Pratt, antrą ir trečią - 
Kristyna Grybas. Suaugusiųjų pirmoji 
premija atiteko P.Pucevičiui, antra - 
Marie-Claire. Micuta, o trečia vėl 
P.Pucevičiui.

Naujo pavasario saulutei 
glamonėjant, klubo pievoje ridenimo 
varžyboms išsirikiavo eilė konkurentų. 
Ridenimo metu buvo apdaužyta gražių 
margučių, bet laimėti prizą buvo daug 
svarbiau, negu kiaušinio likimas. 
Pirmą premiją laimėjo Anda 
Traumane, o antrą - David 
Armstrong. Finaliniame susitikime 
nugalėtoja tapo T.Groblienė.

Toliau sekė 12 pilnų fantų 
loterija. Buvo užkandžių su kava, 
kuriuos paruošė Grybienė. Chritine

Žydrai Alkicnei ir 
Arijai Simkcvičiūtci, 
jų mylimai mamytei 

mirus, 
’’EUROPOS LIETUVIO" 
redakcijos kolegija 

reiškia 
gilią užuojautą 

ir 
liūdi kartu su jumis.

Micuta pavaišino šiltomis kryžiuotomis 
bandelėmis (hot-cross buns).

Stebint atvykusius pasižmonėti, 
atrodė, visi praleido velykinį popietį 
nuotaikingai ir patenkinti išsiskirstė 
savais keliais.

Rengėjams ir visiems prisidėju- 
siems prie šventės įprasminimo - 
didelis nuoširdus ačiū!

K. K.

BOLTONAS
VELYKŲ POBŪVIS

Balandžio 8-tą, antrą Velykų 
dieną, po pietų, Boltono ukrainiečių 
klube įvyko vietinių lietuvių tradicinis 
Velykų pobūvis.

Pobūvyje dalyvavo daug žmonių - 
vietiniai tautiečiai ir jų šeimos su savo 
vaikais, taigi Velykas atšventė trijų 
kartu lietuviai.

Į pobūvį atsilankė gerbiamas 
boltoniškių svečias kan.V.Kamaitiš, 
kuris savo trumpoje kalboje 
pasveikino visus su Velykų šventėmis. 
Pagyrė vietinius tautiečius už tokį 
gražų velykinį pobūvį, pasakė trumpą 
anekdotą, apsidžiaugė, kad sueigoje 
dalyvavo ir jauniausioji karta. 
Paminėjo, kad dabar lietuvių 
suėjimuose vaikai beveik niekad 
nepasirodo. Boltono šeimininkės: 
O.Eidukienė, S.Keturakienė, M.Pau- 
liukonienė ir Florence Silius, kaip 
visada, paruošė įvairų ir skanų maistą, 
kuris, be abejonės, prisidėjo prie 
pobūvio pasisekimo. Ukrainiečių klubo 
vadovybė pagyrė lietuvių pirmininką 
H.Vaineikį už tokio šaunaus pobūvio 
suorganizavimą, o jis jiems padėkojo 
už leidimą naudotis klubo patalpomis.

Reikia paminėti, kad Boltono 
užsieniečių bendruomenės visada tarp 
savęs palaiko labai artimus ryšius.

Pobūvis praėjo labai smagiai - 
buvo graži kompanija, geras maistas ir 
gausios vaišės.

H. Vaineikis

40 metų - jaunystės senas amžius
50 metų - seno amžiaus jaunystė 

V.Hugo
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