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Tėvynės sąjunga tikisi laimėti 
"Landsbergio partija atkeršija buvusiems 
komunistams už 1992 metų pralaimėjimą" - 
tokia antrašte įsidėjo gana didelį M.Kaminski 
straipsnį praėjusį 22-ro spalio Anglijos dienraštis 
"Financial Times":

"Lietuvos nepriklausomybės kovotojas Vytautas 
Landsbergis jau vakar tikėjosi, kad jo partija 
"Tėvynės sąjunga" laimės sekmadienio Seimo 
rinkimuose. Išstūmimas iš valdžios 'Lietuvos 
demokratinės darbo partijos' bus Landsbergiui 
revanšas už 1992 metų pralaimėjimą, kai LDDP 
pasidarė pirmoji buvusių komunistų partija Vidurio 
Europoje, išstūmusi iš valdžios Sąjūdį, kuris atvedė 
valstybę į pirmuosius nepriklausomybės metus.

"Tikimasi,kad 'Tėvynės sąjunga" bandys sudaryti 
koalicinę vyriausybę kai bus išrinkti visi 141 atstovai, 
iš kurių 70 atstovų yra renkami proporcingo 
reprezentavimo sistema, kiti 71 atstovų - kuris gaus 
daugiau balsų. Tose apygardose, kuriose nei vienas 
kandidatas negavo daugiau kaip 50% balsų, 
lapkričio 10 dieną bus antro turo varžybos".

Šiuo metu daugiau nei 50% balsų gavo tik 
vienas kandidatas, tai Vytautas Landsbergis Kauno 
kaimiškoje apygardoje. Jis surinko 55.6% rinkėjų 
balsų.

Iš trečdalio skaičiuotų balsų 'Tėvynės sąjunga" 
veda su 26.4% , o "Lietuvos demokratinė darbo 
partija" atsilikusi, tik su 9.8%.

Keletas kitų partijų surinko apie 5% , kurie yra 
reikalingi, kad įeitų į Seimą. Tarp jų yra ir 
"Krikščionių demokratų sąjunga", (nemaišyti su 
'Lietuvių krikščionių demokratų partija' - red) su 
kuria, tikimasi, Tėvynės sąjunga sudarytų koaliciją.

Spalio 20-ąją teisę pareikšti savo nuomonę per 
Seimo rinkimus turėjo daugiau kaip 2mln.640 tūkst. 
šalies piliečių. Tačiau balsavimas buvo labai 
apatiškas. Prie balsavimo urnų atėjo tik 51.7% visų 
rinkėjų, kai 1992-aisias balsavo 75%.

Daugiamandatėje, kovodamos dėl 70 vietų 
Seime (balsuota už partijų sąrašus) rinkimų 
apygardoje savo kandidatus buvo iškėlusios 23 
partijos, politinės organizacijos ir viena koalicija. 
Tačiau barjerą (5% balsų partijoms, 7% koalicijoms) 
pavyko įveikti tik penkioms - Tėvynės sąjungai, 
Lietuvos demokratinei darbo partijai, Centro 
sąjungai, Krikščionių demokratų sąjungai ir 
Socialdemokratų partijai.

Tėvynės sąjunga, norėdama atsiekti laimėjimą, 
vedė negatyvia kampanija, nupiešdama LDDP kaip 
naują ekonominį elitą, kuris tautai skurstant 
pasipinigavo.

Rinkėjai, savo balsavimu išreiškė nepasiten

kinimą didele bedarbyste ir aiškiu ekonominiu 
smukimu žemiau mūsų artimų kaimynų.

Analistai Vilniuje numato, kad 'Tėvynės 
sąjungos" koalicija daugiau suvaržys privatizavimą. 
Koalicijai taip pat nepatinka dabartinė Valiutos 
komisija, kuri yra pririšusi lito vertę prie amerikiečių 
dolerio ir jie bandys atrišti nustatytą lito vertę.

Tačiau tai nebus lengva, nes šią komisiją 
kontroliuoja Tarptautinis valiutos fondas 
(International Monetary Fund), kuris garantuoja 
valstybės biudžeto deficito išlyginimą.

Vyt.Landsbergis neišsižadėjo šių populiaresnių 
rinkiminių pažadų ir tai kelia nerimą kai kuriems 
investatoriams.

Jis taip pat neatsisakė savo pažado laikyti 
Gediminą Vagnorių pirmu kandidatu į Ministrą 
Pirmininką.

Tačiau nesitikima jokių staigių pasikeitimų. Kaip 
vienas diplomatas pasakė, kad Landsbergis savo 
kalbose skamba radikalus, bet tikrumoje yra 
pragmatikas.

Prezidento Algirdo Brazausko, kuris yra artimai 
surištas su LDDP, kadencija tęsis iki 1998 metų, 
reprezentuos ekonominių reformų tąsą.

Jo partija remia prisijungimą prie Europos 
sąjungos ir neseniai ratifikavo įstatymą, leidžiantį 
užsieniečiams įsigyti Lietuvoje nuosavybę.

Kartu su balsavimu už Seimo atšovus, rinkėjams 
buvo patiekta balsuoti ir už du referendumus:

1. Ar kompensuoti gyventoju indeluis teisingai 
privatizuojant valstybės turtą ir

2. Ar Jūs už tai, kad būtu priimtos "Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 55,57,131 straipsniu 
pakeitimo ir papildymo įstatymo" šios nuostatos:
a. 1 nuostata - Seimo narių sumažinimas
b. 2 nuostata - pastovi Seimo rinkimų data 
pavasarį
c. 3 nuostata - nemažiau kaip pusės nacionalinio 
biudžeto pajamų skyrimas socialinėms reikmėms.

Pirma nuostata norima sumažinti Seimo narių 
skaičių nuo 141 iki 111.

Antra nuostata siūloma nustatyti eilinius Seimo 
rinkimus kas keturi metai balandžio mėnesio antrąjį 
sekmadienį ir

Trečiąja - svarstydamas biudžeto projektą 
Seimas gali didinti išlaidas tik nurodydamas šių 
išlaidų finansavimo šaltinius.

Keletas plačiau žinomų kandidatų, kurie surinko 
užtektinai balsų varžytis antrame ture ir jų 
oponentai:
Naujamiesčio- A.Kubilius 30.4%, A.Butkevičius 23.2% 
Karoliniškių - A.Saudargas 36.3%, V.Škil 16.1% 
Aukštaitijos - R.Rajeckas 28.8%,J.Beinortas 17.4% 
Marijampolės- K.Bobelis 35%, A.Endriukaitis 21.6%.

(Informacija iš URM informacijos ir spaudos skyriaus žinių)
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Tarpžinybinė darbo 
grupė baigia parengti 
Lietuvos oro erdvės 
naudojimo taisykles - rašo 
"Respublika* nr.229.

Kaip informavo Civilinės aviacijos 
inspekcijos direktorius Jonas * 
Mažintas, jose, be kita ko, 
numatoma pilnai liberalizuoti oro 
erdvės panaudojimą, suprastinti 
leidimų skraidyti atitinkamais 
orlaiviais formalumus. Taip pat 
taisyklėse numatyti saugaus skrydžio 
reikalavimai ir atsižvelgiama j 
Lietuvos oro erdvės suverenitetą ir jo 
gynybą nuo neteisėtų skrydžių.

Pastaruoju metu Lietuvos 
skrydžių valdymo sistema gerokai 
pakeista, ji yra moderni ir atitinka 
Europos išsivysčiusių valstybių lygį. 
Kartu su Prancūzijos ’Thomson“ 
firma buvo sumontuota nauja 
Lietuvos skrydžių valdymo sistema, 
kuri ir toliau tobulinama - plėtojama 
telekomunikacijų sistema, gerinamas 
oro navigacijos informacijos tarnybos 
darbas, atitinkamai rengiamas ir 
personalas.

Kita vertus, visi oro uostai iš 
savo tiesioginės veiklos nesukaupia 
pakankamai lėšų būtiniems jų plėtros 
darbams atlikti.

Palangos oro uostas šiemet 
planuoja gauti 2 mln. litų pajamų, o 
vien pakilimo ir nusileidimo dangai 
atstatyti reikia tiek pinigų. Kauno oro 
uostas numato gauti 1.2 mln litų 
gryno pelno - tiek lėšų reikės keleivių 
terminalui rekonstruoti.

Oro uostams stinga lėšų 
priežiūros technikai įsigyti ir kitoms 
reikmėms. Vilniaus tarptautiniu oro 
uostu kasmet pasinaudoja 80 proc. 
Lietuvos oro transporto keleivių.

Šiame oro uoste jau dabar 
geriausiai išplėtota keleivių ir orlaivių 
aptarnavimas.

Lietuvoje lankėsi Raudonojo 
Kryžiaus prezidentas

Išskrisdamas atgal j Ženevą. 
Raudonojo Kryžiaus komiteto 
prezidentas Kornelijus Somaruga, 
spaudos konferencijoje pasakė: 
"Lietuvą, kaip ir kitas Baltijo šalis, aš 
aplankiau, kad padėčiau plisti 
humanitarinės teisės principams, kad 
paraginčiau ratifikuoti Ženevos 
konvencijos papildomus protokolus".

Pasirodo, kad Lietuva vienintelė 
Pabaltijo valstybių, kuri dar šių 
žmogaus teisę garantuojančių 

protokolų nėra pasirašiusi. Svečias 
taip pat paaiškino, kad Raudonojo 
Kryžiaus emblemos tikslas 
apsaugoti tuos, kuriems teikiama 
pagalba ir tuos, kurie tą pagalbą 
teikia.
"Handicap international" buvo 
įteigtas Nansen'o medalis - 
praneša Vatikano radijas. Šis 
apdovanojimas Prancūzijoje ir 
Belgijoje veikiančiai organizacijai 
paskirtas už rūpinimąsi pabėgėliais, 
ypač siekiant uždrausti priešpėstinin- 
kines minas. Ši organizacija yra 
laisvanoriška ir veikia 35-iose šalyse.
Maskvos problemos
Kaip Vatikano radijas praneša, buvo 
pasklidę gandai, kad Rusijos 
prezidento sveikata yar kritiška. Kai 
kas net sakė, kad Jelcinas jau miręs. 
Šiuos pranešimus kategoriškai 
paneigė amerikiečių chirurgas 
Michael Debakey, kuris dalyvaus 
Jelcino širdies operacijoje.

Tuo tarpu Maskvoje užvirė 
polemika dėl generolo Lebedžio 
pasisakymų per jo vizitą Briuselio 
NATO štabe. Taikius ir nekate- 
goriškus Lebedžio pasisakymus 
Briuselyje palankiai komentavo 
Rusijos spauda. Tuo tarpu 
parlamento kairiųjų frakcija 
pareikalavo, kad Lebedis pasiaiš
kintų Durnoje.

Dabar, Jelcinui atleidus Lebedį iš 
pareigų, susiklostė kita padėtis. Anot 
generolo Lebedžio, jo dabar 
nebevaržys buvusio pareigos, jis 
dabar yra laisvas žmogus ir galės 
siekti prezidentūros demokratišku 
keliu. Nors jis ir yra rusų tautoje 
labai populiarus, bet turi labai stiprių 
varžovų, kaip Vidaus reikalų ministrą 
Anatolį Kulikovą, Maskvos merą Yuri 
Lužkovą ir dabartinį Ministrą 
pirmininką Viktorą Černomirdiną.

Abortų liberalizavimas Len
kijoje

Spalio 3-ąją Lenkijos Senatas 
svarstė įstatymą dėl abortų 
liberalizavimo ir absoliučia dauguma 
jį atmetė - praneša Vatikano radijas. 
Taigi klausimas dėl abortų 
liberalizavimo Lenkijoje vėl liko 
atviras. Priminsime, kad Lenkijos 
Seimas paskutinėmis dienomis šį 
įstatymą priėmė. Dabar Senatas vėl 
iš naujo turės jį svarstyti. Čia ir bus 
lemiamas sprendimas. Pagal 
Lenkijos konstituciją. Seimas negali 
daryti pataisų įstatyme, o turi 
absoliučia balsų dauguma arba 

priimti arba jį atmesti.
Jeigu Seimas dar kartą 

nubalsuotų už aborto liberalizavimą, 
tada sprendimą priims Lenkijos 
prezidentas. Tačiau, kaip žinome jis 
yra suvaržytas savo rinkiminių 
pažadų liberalizuoti abortą ir vilčių, 
kad prezidentas pakeis savo 
nusistatymą, praktiškai nėra.

Nobelio literatūros premija 
Lenkijos poetei

Šių metų literatūrinė premija 
paskirta lenkų poetei Wislavai 
Szymborskai. Tokiu būdu Nobelio 
literatūrinė premija ketvirtą kartą 
tenka lenkų rašytojui.

Wislavos Szymborskos poetinė 
kalba lakoniška, kartais šmaikšti, 
metaforiška. Kritikai jos eilėraščius 
lygina su Mocarto muzika.

Autorė gyvena Krokuvoje, 
garsėjanti savo kuklumu, beveik 
niekada neduoda interviu, nesirodo 
viešumoje. Dėl uždaro savo 
gyvenimo būdo kartais lyginama su 
Greta Garbo.

Lietuvių choras Vatikane
Bendroje Popiežiaus audiencijoje 

dalyvavo 140 maldininku iš Lietuvos. 
Tarp jų buvo vienas choras iš 
Vilniaus ir Sausio 13-ąją žuvusiųjų 
artimieji, o taip pat Medininkuose 
prieš penkerius metus sunkiai 
sužeistas pasienietis Tomas Šernas.

Jau suėjo penki metai, nuo to 
kai buvo atnaujinti Lietuvos ir Švento 
Sosto diplomatiniai santykiai. 
Atitinkamas susitarimas buvo pasira
šytas Vilniuje 1991 metais rugsėjo 30 
dieną, Lietuvos Vyriausybės vardu 
tuometinio Užsienių reikalų ministro 
Algirdo Saudargo, o Švento Sosto 
vardu - neatsitiktinai lietuvio arkivys
kupo. tuometinio pronuncijaus Olan
dijoje Andriaus Bačkio.

-T Rudens balius
Nottinghamo DBLS skyriaus

moterys
lapkričio 9 d.. 17.30 vai. 

latvių klube. 1a Standhill Road. 
Carlton. Nottingham ruošia

Įėjimas £5.00 
Norintieji dalyvauti kreipiasi į 

F.Damaševičienę iki lapkr.3 d.
® 0115 9505686
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Gen. Stasio Raštikio 
atsiminimai yra pasidariusi viena 
iš plačiausiai skaitomų knygų 
Lietuvoje. Nepriklausomybės 
atstatymo metais (1990) buvo 
išleista pirmųjų dviejų tomų 
"Kovose dėl Lietuvos" 15,000 
egzempliorių. Šį pavasarį buvo 
išleistas trečiasis tomas "Įvykiai ir 
žmonės".

Šia proga Krašto apsaugos 
ministerijoje buvo surengtos knygos 
išleidimo sutiktuvės, kuriose 
dalyvavo ir St. Raštikio duktė Marija 
Raštikytė-Al ks n ien ė.

Šiai progai paminėti buvo 
atidengtas jo biustas Kaune. Taip 
pat planuojama išleisti specialią 
vieno lito monetą.

Amerikos lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisija pranešė, kaip 
šią vasarą buvo paskirstytas fondo 
pelnas. Šiuo metu fondas turi netoli 
septynių tūkstančių narių, kurių 
aukos ir palikimai sukaupė jau 
8,304,874 dolerius. Bus bandyta 
pasiekti net 10 mil. dolerių.

Iš pranešimo matyti, kad fondas 
daugiausiai remia švietimo, kultūros 
ir visuomeninius reikalus. Šiais 
metais švietimui skirta 177.233 dol. 
Iš tos sumos 84.675 dol. skirti 
lituanistiniam švietimui, kiti studentų 
stipendijoms. Stipendijos, tiems kurie 
lankys vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje: studentams iš užsienio 
7,000 dol., o iš Lietuvos 49,385.

Kultūrai skirta 89.500 dol. ir 
visuomeninei veiklai 143,935.

Kraštotyrinę stovyklą Punske 
turėjo maironiečiai. ten nuvykę iš 
Panevėžio, Kauno. Marijampolės ir 
Šiaulių. - rašo "Tėviškės Žiburiai". 
Lietuvos moksleiviai susipažino su 
Punsko lietuviškos salelės Lenkijoje 
kultūra ir tradicijomis. Kaimuose jie 
užrašinėjo lietuvių gyventojų 
prisiminimus, tautosaką, o šeštadienį 
ir sekmadienį žiūrėjo tuo metu 
veikusio Punsko krašto lietuvių 
klojimo teatro spektaklius.
PLB pavyzdžiu Lenkijos lietuvius 
dabar jungia Lenkijos LB krašto 
valdyba, kurios pirmininku neseniai 
buvo išrinktas Algirdas Nevulis. 
Tačiau šios organizacijos nariai nori 
būti ir ištikimi Lenkijos piliečiai, bet 
jiems taipgi labai svarbu išsaugoti ir 
savo tėvų gimtąją lietuvių kalbą bei 
jų kultūrą.
Kovo vienuoliktosios lietuvių 
gimnazija, vienintelė visoje Lenkijoje, 

yra Punske. Šiemet ji mini 
pedagoginės veiklos keturias
dešimtmetį. Šis darbas buvo 
pradėtas 1956 m. rugsėjo 1 d. 
dviejose klasėse tik su 30 
moksleivių. Per veiklos 
keturiasdešimtmetį į gyvenimą buvo 
išleista apie 900 absolventų. 
Gimnazijos pastatas buvo pastatytas 
sovietinamos Lietuvos lėšomis, jos 
dabartinis Kovo vienuoliktosios 
pavadinimas buvo gautas iš 
atgimstančios Lietuvos.

Šiuo metu gimnazijoje dirba 16 
nuolatinių pedagogų. Pirmojoje - 
ketvirtojoje gimnazijos klasėse, kurių 
programos atitinka IX-XII bendrojo 
lavinimo klases, dabar yra 130 
moksleivių. Bendrųjų dalykų lietuvių 
kalba jie mokosi pagal Lenkijos 
švietimo ministerijos patvirtintas 
programas, neturėdami joms 
pritaikytų lietuviškų vadovėlių. Iš 
Lietuvos nemokamai siunčiami lietu
viški vadovėliai, kuriuos patys 
mokytojai turi pritaikyti lenkiškoms 
mokymo programoms. Kovo vienuo
liktosios gimnazijoje sukakties proga 
lankėsi Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos sekr. Remigijus Motuzas. 
PLB valdybos pirm. Bronius Nainys. 
Lietuvos ambasados Varšuvoje ir 
generalinio konsulato Seinuose 
vadovai.
Žalgirio mūšio inscenizaciją 
stebėjo Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris L. Linkevičius, užsienio 
ambasadų atstovai. Uniformuotus 
1410 m. karius vaidino SKAT Kauno 
rinktinės, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės atstovai, jaunimo sporto 
mokyklos "Marva" raiteliai. Dalis 
Žalgirio mūšio laikų aprangos buvo 
gauta iš Lietuvos kino studijos.

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday 
Wednesday
Thursday

Ask your travel agent or call 
LITHUANIAN AIRLINES

Vytauto Didžiojo karo muziejaus.
Medžiagos aprangai nemokamai 

parūpino akcine bendrovė "Kauno 
audiniai". Tenka džiaugtis, kad šio 
istorinio mūšio inscenizacijai didelės 
talkos buvo susilaukta iš Kauno 
studentų, jaunimo organizacijų, 
moksleivių ir gimnazistų. Šarvams 
ilgokai buvo renkami metaliniai 
kamšteliai nuo alaus ir gaiviųjų 
gėrimų butelių. Moksleivės siuvo 
kryžiuočių apsiaustus, moksleiviai 
gamino kardus.

Atrodo. visus didesniems 
planams išjudino artėjanti Žalgirio 
mūšio šešių šimtų metų sukaktis.

Mūšio inscenizacija Kauno 
Nemuno ir Neries santakoje buvo 
baigta žuvusiųjų apraudojimu, 
didvyrių pagerbimu, o visiems 
"prisikėlus" - ilgai trukusiu dainų ir 
šokių vakaru.
Dr. Jono Basanavičiaus, tautos 
patriarcho, paruošiamieji paminklo 
statybos darbai jau yra pradėti 
Vilkaviškyje.

Šiuo metu ten atstatoma centrinė 
šio miesto Atgimimo aikštė. 
Paruoštas pjedestalas aikštėje 
iškilsiančiam dr. J. Basanavičiui, 
baigiamas kurti ir pats paminklas. 
Vilkaviškio rajono taryba, sumažinusi 
finansinę paramą miesto 
savivaldybei, paskyrė 124,000 litų 
paminklui pastatyti ir Atgimimo 
aikštei atnaujinti.

Ten taipgi bus pastatytas ir 
naujasis Vilkaviškio paštas.
Kalba (Respublika 229)
Matyt, po rinkimų j Seimą labai pakis 
Lietuvos padėtis, nes daugelis 
kandidatų sako, ką reikėtų padaryti 
PIRMOJE EILĖJE, o ne 
PIRMIAUSIAI.

departure
departure
departure

at 4.15 pm.
at 5.00 pm.
at 3.30 pm.

Phone 0181 759 7323;
Fax 0181 745 7346.
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Gairės ateičiai
Remdamasis savo patirtimi, kaip 

buvęs DBLS centro valdybos narys ir 
buvęs Jaunimo sąjungos pirmininkas, 
kuris du metus dalyvavo centro 
valdybos posėdžiuose, aš taip pat 
norėčiau pareikšti vieną kitą 
konstruktyvią mintį.

Nepaslaptis, kad Lietuvių namai 
jau daugelį metų buvo tvarkomi 
laisvalaikiu neapmokamų, neprofe
sionalių, nors ir su geriausiomis 
intencijomis žmonių. Laisvalaikiu 
tvarkomas biznis padaro pilno laiko 
problemų. Lietuvių namu priežiūra 
buvo nerūpestinga ir tik, alegoriškai 
kalbant, bandymas "užklijuoti atsiran
dančių plyšių", kas privedė prie 
Namų pardavimo.

Iškyla kausimas: jeigu taip buvo 
nusmugdyti senieji namai, kas gi 
atsitiks su bandomais pirkti 
naujaisiais, vadovaujantis ta pačia 
senstančių žmonių galvosena. 
Pasikartos vėl ta pati pasaka: namai 
pradės griūti ir vėl turėsime parduoti 
už nužemintą kainą.

Bet tai nėra vienintelė problema. 
Jeigu panagrinėsime giliau kodėl 
nieks neplanavo nei Lietuvių namų 
nei Sodybos metinės apžiūros, aiškiai 
matosi, kad valdybose nebuvo 
prityrusių asmenų. Jie nepriėmė tų 
faktų, kad turi pasikviesti specialis
tus. nors jiems už tą ir reikėtų mokėti. 
Jeigu jie tai būtų priėmę ir kad 
susirenkant vieną sykį į mėnesį yra 
neįmanoma tvarkyti tokios brangios 
nuosavybės, būtų viskas susiklostę 
pigiau.

Jau dabar matosi vėl ta pati 
padėtis. Direktoriai žaidžia tą patį 
žaidimą, ginčijasi, slepia informacijas, 
daro sprendimus nepasitarę su kitais.

Kas daryti?
Mūsų tarpe yra daug 

profesonalių žmonių, baigusių 
aukštuosius mokslus. Aš tikrai tikiu, 
kad pertvarkius Sąjungos struktūrą, 
kuri jau seniai prašosi pertvarkymo, 
geriau toleruojant jaunesnius 
žmones, pritrauks tų profesionalų j 
mūsų visuomenes veiklą.

Neužmirškime, kad direktoriai 
sensta, o problemoms didėjant 
planuoti ateičiai yra sunkiau. Išdirbus 
visą gyvenimą ir dabar pasitraukus iš 
aktyvaus darbo, kaip jie gali planuoti 
jaunesnių žmonių ateitį, daugumoje 
su šeimomis, kurios turi skirtingas 
nuo jų pažiūras.

Turime padaryti planą bent 
sekantiems penkiems metams. 
Pažiūrėti kur mes dabar stovime ir 
kaip geriau sutvarkyti tuos gautus 

pinigus. Kur ir kaip investuoti ar 
panaudoti juos pagerinimams, kad 
augtų pelnas. Tam reikalui reikia 
pasamdyti specialistus. Pasamdyti 
vienas ar du biznio vedėjai savo 
algas apsimokėtų iš padarytų 
didesnių pajamų. Direktorių valdyba 
darytų galutinius sprendimus ir 
kontroliuotų finansus.

Pasvarsčius šiuos faktus, kyla 
abejonių kokiems tikslams vėl būtų 
perkami namai Londone ir kuo jie 
pasitarnautų senstančiai lietuvių 
bendruomenei, kuri tuos namus vis 
rečiau lankytų. Jeigu tik norima turėti 
vietą susirinkimams, tai visuomet 
galima kur nors išsinuomoti ir. 
manau, ambasada padėtų.

Susidarius dabartiniai padėčiai 
yra aišku, kad valdybos nesugebejo 
vesti nei Lietuvių namų, nei Sodybos. 
Kodėl vėl daryti sau tas problemas? 
Kodėl nesukoncentruoti dėmesio 
Sodybos atstatymui? Tai duotų 
galimybę kur nukreipti laisvalaikio 
energiją ir parodyti ką galima 
padaryti. Turime gerus vedėjus, kurie 
dirba labai sunkiai bandydami 
atstatyti Sodybos pelningumą. 
Remkime juos ir investuokime i tokius 
dalykus, kurie patrauktų jaunus 
žmones ir jaunas šeimas. Čia yra 
mūsų ateitis.

Tik prieš keletą metų buvo 
pasiūlyta uždaryti Sodybos basema, 
vien dėl to. kad atsirado plyšys ir. 
neva, niekas jo nenaudoja. Toks 
neapgalvotas pasiūlymas buvo 
padarytas žmonių, kurie ir dabar 
tvarko Sodybą. Reikia pagerinti 
kambarius, perdekoruoti sale, kuri 
daugiausiai atneša pajamų: kaip iš 
vestuvių, privačiu balių užsakymų.

Tai turėtų būti musu pirmieji 
žingsniai, o ne galvojimas apie naujų 
namų pirkimą. Aš siūlyčiau, kad būtų 
padaryta žmonių apklausa sužinoti 
tikrai kiek jų nori pirkti kitus namus 
Londone. Ar tik 5 valdybos nariai ar 
gal net atsiras 10?

Baigsiu su viena pagrindine 
mintimi.

į valdybas išrenkami žmones 
darosi kasmet senesni. Atvykstantieji 
jų rinkti taip pat nejaunėja ir mažiau 
jų beatvažiuoja į suvažiavimus. Visa 
rinkimų struktūra pasidaro labai trapi 
ir lietuvių bendruomene nebeturi 
tikros reprezentacijos. Priimant tą 
faktą, aš matau, kad gali būti 
padaryta greitų ir gerai neapgalvotų 
sprendimų, kurie tikrai neišreikš visos 
bendruomenės pageidavimų. Neuž
mirškime. kad turime išlaikyti išeivijos 
egzistenciją, palikti mūsų buvimo 

istorinį testamentą, pagerbti tuos, 
kurie stengėsi ir dirbo penkiasdešimt 
metų bendruomenei. Turime būti 
dėkingi jiems, jų vaikams, skautams, 
kuriuos tik rišo DBLS ir Sodyba su 
lietuvių egzistencija.

Pagalvokime apie visą tai prieš 
balsuojant bendruomenės vardu. Jie 
jus įgaliojo atstovauti ir padaryti jų 
vardu sprendimus.

Pagalvokite ir apsispręskite, kol 
dar nėra išleistos didelės sumos 
pinigų.

Povilas Markevičius
♦ ♦ ♦

Su šiomis jaunesnės kartos 
mintimis korespondenciją šia tema 
užbaigiame. Jeigu dar kas norės 
pasisakyti, laiškai redakcijoje bus 
labai sutrumpinti ar net visai 
nespausdinami.

Ši per ilgai užsitęsusi tema 
nedaro nieko gero nei mums nei 
mūsų vardui kituose kraštuose.

Visiems. kurie norėjo 
pasisakyti, buvo duota užtektinai 
laiko ir vietos. Dabar norėčiau 
grįžti prie normalesnio žinių 
tiekimo.

Redaktorius

JURIDINĖ 
KONSULTACIJA

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių 
teisinių

reikalų prašome kreiptis:

Advokatė
VIRGINIJA JURAS LLB

13 Kinnaird Avenue 
Bromley, Kent R1 4HG 
England
Tel: 0181 402 9403
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RELIGIJA IR MITYBA
Kiekvienas kraštas, tauta laikosi 

ne tik nacionalinių, bet ir religijos 
diktuojamų mitybos papročių. Jau
nesnės kartos, mokomos laikytis per 
ilgus tūkstantmečius susiklosčiusių 
tradicijų ir religinių nuotatų, žino, kaip 
ruošiamas vienas ar kitas patiekalas, 
kokiu metu jį reikia valgyti, kokie 
produktai nepriimtini. Kodėl kiekvie
name krašte, kiekvienoje religijoje 
susiklostė skirtingos maisto ruošimo 
ir mitybos tradicijos?

Pirmykščiai žmonės įvairiais 
būdais gau namą (medžioklė, žvejyba 
ir pan.) maistą laikė gamtos ir dievų 
palankumu. Nuo senų laikų maistas 
buvo laikomas šventu, jam teikdavo 
net magiška reikšmę. Todėl seno
vės žmones, ruošdamiesi medžio
klei. atlikdavo tam tikrus dievų gar
binimo ritualus, aukodavo dievams 
ar pasninkaudavo. Pasninkavimas 
reiškė aukojimąsi ir paklusnumą 
Visagalio valiai. Prieš du-tris tūks
tančius metų susiformavusios įvairių 
kraštų religijos didelę reikšmę teike 
Dievo dovanai - maistui. Laikui bė
gant kai kurių tikėjimų mitybos nuos
tabos tapo net jų pačių simboliais.

Kiekvienos religijos mitybos tai
syklės vis kitokios, o jų nurodomos 
maisto vartojimo ir ruošimo detales 
iš pradžių atrodo atsitiktines ir net 
nelogiškos. Racionaliai mąstančiam 
šių laikų žmogui šios taisyklės gali 
atrodyti kaip nereikalingi prietarai.

įsigilinus j kiekvieno tikėjimo 
nuorodas, galima pastebėti, jog tarp 
skirtingų religijų mitybos draudimų, 
metinio maitinimosi ritmo esminių 
skirtumų nėra, pasitaiko net tam tikrų 
bendrumų. Europiečiui lengviausia 
tai suprasti palyginus geriau pažįsta
mas religijas - krikščionybę, 
judaizmą ir islama.

Krikščioniškoji bažnyčia maistą 
laiko Dievo dovana, kurią reikia 
gerbti, tausoti ir vertinti. Jokie 
produktai nėra nešvarūs ir netinkami 
valgyti. Šių laikų krikščioniškoji baž
nyčia nieko nedraudžia valgyti - 
ilgainiui nunyko "Senajame Testa
mente" nurodyti apribojimai.

Vienas svarbiausių apribojimų - 
pasninkas. Iki šiol jo laikosi ir 
Romos, ir graikų katalikai. Manoma, 
kad šios nuostatos atsirado trečia
jame ir ketvirtajame šimtmetyje. Iki 
1966 metų Romos katalikų bažnyčia 
Kristaus mirčiai atminti tikintiesiems 
gana griežtai nurodydavo penkta
dieniais nevalgyti mėsos. Dabar ši 

nuostata "laisvesnė" - pasninkauti 
būtina Pelenų dieną (t.y. trečiadienį 
po Užgavėnių) ir Didįjį Penktadienį, 
be mėsos ruošiamas Kūčių stalas.

Graikų katalikų bažnyčia 
pasninkauti ragina net 200 dienų per 
metus. Dažniausiai tai trumpi pas
ninkai, tačiau yra ir daugiadienių - 
pavyzdžiui. Gavėnios pasninkas 
prieš Velykas, simbolizojantis 40-ties 
dienų Jėzaus pasninką dykumoje. 
Per jį negalima valgyti mėsos ir 
pieno patiekalų, vartoti aliejaus, gerti 
vyno. Dėl dvasinių dalykų pasninku 
atsisakoma materialaus peno.

Pagrindinės judaizmo mitybos 
nuostatos pagrįstos "Senajame Tes
tamente" išdėstytos Mozės įsaky
mais. Žydai, priešingai nei. pavyz
džiui, katalikai, tebesilaiko pačių 
seniausių mitybos tradicijų. Tikinčio
jo požiūris į šias mitybos nuostatas 
parodo ir jo požiūrį į religiją. 
Mitybos taisyklių daug, jos daro įtaką 
kasdieniam gyvenimui. Griežtai tra
dicijų besilaikantys žydai ortodoksai 
visų nuorodų laikosi paraidžiui, o 
"modernesni" tikintieji - tik 
svarbesniųjų.

Iiirloi^mnc ru/uPiniic HnĮĮja j 
nūs ir nešvarius. Švarūs - tai atra- 
jojantys keturkojai kanopiniai gyvū
nai, paukščiai, žuvys. Švarius gyvū
nus judaizmas leidžia valgyti, ne
švarius - draudžia. Vadinasi, jautie
ną galima valgyti, o nešvariu gyvūnų 
- kiaules ir arklio mėsą - ne. Lei
džiama valgyti tik tas žuvis, kurios 
turi žvynus ir pelekus, vadinasi, ne
galima valgyti ungurių, maistui drau
džiama vartoti kraują, todėl gyvūnai 
pjaunami taip, kad tikrai ištekėtų 
kraujas.

Viena iš svarbiausių judaizmo 
mitybos nuostatų - draudimas tuo 
pačiu metu valgyti (iš to paties indo, 
tame pačiame patiekale) mėsos ir 
pieno produktus. Žydai ortodoksai 
turi skirtingus indų komplektus mė
sos ir pieno patiekalams gaminti bei 
patiekti. Ši nuotata siejama su "Se
nojo Testamento" draudimu: "Nevirsi 
ožiuko jo motinos piene". Šventinių 
patiekalų reikšmė simbolinė, o sim
boliai primena žydų istorijos įvykius.

Ištisus šimtmečius žydai laikėsi 
mitybos nuostatos, draudžiančios 
valgyti su kitatikiais. Šie itin stiprūs 
tikinčiuosius jungiantys saitai padė
davo jiems atpažinti vienas kitą 
persekiojimo ir slapstymosi metais.

Musulmonų gyvenama teritorija 

labai didelė - Pakistanas, Iranas, 
Saudo Arabija, Indonezija, 
Bangladešas, Afganistanas ir kt. 
Musulmonų mitybos nuostatos 
išdėstytos Korane, tačiau kiekvienoje 
šalyje, skirtingoje gyventojų grupėje 
jų laikomasi vis kitaip. Kaip ir 
žydams, musulmonams draudžiama 
valgyti kiaulieną, arklieną, netinkamai 
papjauto gyvūno mėsą. Tinkamu 
pjovimo būdu musulmonai (kaip ir 
žydai) laiko tokį pjovimą, kai išteka 
visas gyvūno kraujas. Koranas 
draudžia alkoholį.

Musulmonai laikosi griežto 
pasninko - urazos. Tai visą rama
dano mėnesį (mėnulio kalendoriaus 
devintas mėnuo) trunkantis pasnin
kas. Per jį tarp saulės patekėjimo ir 
laidos draudžiama valgyti ir gerti, 
tačiau šio draudimo galima nepaisyti 
naktį. Pasninko nesilaiko vaikai, 
senukai, ligoniai, nėščios ir 
maitinančios moterys.

Kaip paaiškinti įvairių religijų 
mitybos nuostabų atsiradimą, jų 
išlikimą per tūkstančius metų? Dar 
XX amžiaus pradžioje keliautojai ir 
misionieriai, susidūrę su nepažįs
tamais tikėjimaio, jų iiiityoos 
nuorodas laikė keistais, nepaaiš
kinamais papročiais. Tačiau kiekvie
nas. geriau susipažinęs su krašto 
gyvenimu, pastebėdavo, kad mity
bos taisykles žmonėms būdavo nau
dingos. Galbūt taip galima paaiškinti 
ir šių tradicijų ilgaamžiškumą.

Mūsų laikų žmonės mitybos 
taisyklių išlikimą bando paaiškinti jų 
pritaikymu prie gamtinių sąlygų. 
Pavyzdžiui, ramadano mėnuo, kuo
met musulmonai pasninkauja, yra 
karščiausias šalyse, kur islamas 
labiausiai paplitęs. Ir tai tiesa.

Bandyta ir kitaip paaiškinti įvai
rius mitybos draudimus. Pavyz
džiui, draudimas valgyti kiaulieną aiš
kintas trichineliozės baime, draudi
mas maistui vartoti kraują ir nuoroda 
gyvulius pjauti taip, kad ištekėtų 
visas kraujas, aiškintas greitu pro
duktų "su krauju“ gedimu. Tačiau 
vargu ar tai tiesa. Juk gyvenimo 
sąlygos, kuomet arsirado šios 
nuostatos (t.y. prieš mūsų erą), bu
vo visiškai kitokios nei dabar. Pa
vyzdžiui, trichineliozė Artimuosiuose 
Rytuose buvo reta liga, o jos sukė
lėjas atrastas tik XIX-ojo amžiaus 
septintajame dešimtmetyje 
Vokietijoje, iš 'Ji' 96/5.

(Tąsa sekančiame numeryje).
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LONDONAS
Londono Lietuvių Maironio 

mokykla
Nepralenkė lietuviškos mokyklos 

"BALTIC ARTS *96 dalyviai. Praeitą 
savaitę mokyklą aplankė ir sutiko 
praleisti popietį Liaudies buities 
muziejaus darbuotoja Rumšiškėse 
D.BIaževičienė. Ji mielai papasakojo 
apie muziejų, eksponatus. Popietį 
praturtino surengta maža liaudies 
meistrų parodėle ir plakatais.

Kiekvienam mokiniui ir mokytojui 
prisiminimui buvo (teigtas muziejaus 
ženklelis.

Tai mums buvo gyvas žodis ir 
gera istorijos pamokėlė apie mūsų 
senolius. LLMM

SODYBA
Šeštadienį, lapkričio 2 d. nuo 6.30 
vakaro Laužas - Bonfire Night. 
Fejerverkas - Dešrelės - Irisai - Baras 
(Fireworks - Hot dogs - Toffee - Bar) 
Kviečiame po to pasilinksminti 
Kaukių baliuje ir Disco salėje 
nuo 8 vai. iki paryčių.
Bilietai: suaugusiam £5, nuo 15 
iki 5 metų £4, jaunesniems veltui.
Prizas už įdomiausią kaukę.

Vaikų Kalėdų eglutė
Sekmadienį, gruodžio 15d., nuo 
3 iki 6. Prašome iš anksto 
pranešti dalyvaujančio vaiko 
amžių ir vardą. Vaikų sąrašas bus 
paskelbtas.
Atsilankys Kalėdų Senelis

Klubo narių kalėdinis Disco su 
bufetu penktadienį, gruodžio 20 
d. nuo 8 iki 12 vaL.Bilietai :£6.50

Disco - Bufetas - Loterija.
Bare kiekvieną ketvirtadienį 8.30 
vai. vyksta Quiz (žinojimo 
bandymas). 

* * *
Nario mokestį £35 j metus 
prašome susimokėti sausio 
mėnesyje. Čekius, apsimokant 
klubo nario mokestį ar nakvynę, 
prašome išrašyti "Lithuanian 
House Ltd".
Nakvynė su visais patogumais ir 
pilnu anglišku pusryčiu vienam 
asmenui kainuoja £25 , be pilnų 
patogumų vienam asmeniui - 
£18.50. Kainose jau yra įskaitytas 
VAT mokestis.

Povilas ir Birutė 
Dobro volskiai

(vedėjai)

Europos Lietuvis Nr.23

BIRMINGHAMAS
DBLS Birminghamo skyrius savo 

susirinkime 19.10.1996m. 48 Willows 
Road priima sekančias rezoliucijas:
1. DBLS-gos Birminghamo skyrius 
išreiškia pasitikėjimą DBLS-gos ir 
LNB-vės direktoriams K.Tamošiūnui 
ir E.Šovai ir reiškia padėką jiems už 
jų atliktus darbus DBLS-gos ir LNB- 
vės veikloje.
2. Skyrius pritaria DBLS-gos ir LNB- 
vės direktorių valdyboms įsigyti 
Lietuvių namus Londone, kur būtų 
įsteigtas DBLS-gos centras ir vyktų 
kita lietuviška veikla.
3. Skyrius reiškia nusivilimą DBLS- 
gos ir Revizijos komisijos 
nebendradarbiavimo veikla ir 
neteisingais pareiškimais spaudoje.

(pasirašė)
Skyriaus pirmininkas, sekretorius 
ir kasininkas.

★ ★ ★

Spalio 19 d. S.Štarkos mane 
turėjome susirinkimą.

Susirinkimas buvo įdomus, nes 
mus aplankė bendroves direktorius 
E.Šova su žmona. Kadangi spaudoje 
visą laiką vyksta ginčai, tad p.Šova 
nusakė visą padėtį kas vyksta 
direktorių kabinete. Už tą mes 
reiškiame jam padėką.

Taip pat noriu pasėkoti 
p.S.Štarkai. kuris jau daug metų mus 
sutelkia savo patalpose ir be to dar 
pavaišina.

Už tą p.E.Šovai ir p.S.Štarkai 
skyriaus vardu reiškiu padėką.

S.J.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
from Heathrow

Lithuanian Airlines £250.00
Austrian Airlines £255.00
SAS £255.00

from Manchester/Newcastle £310.00
from Glasgow £320.00

all above prices do not include Departure Tax
or Travel Insurance (not compulsary)

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd.

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

ATSISTATYDINIMAS
Per "Europos Lietuvį” pranešu, 

kad nuo sekmadienio, spalio 13 d. 
atsistatydinu iš Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų 
Bendrovės direktorės pareigų. 
Atsistatydinimo priežastys yra 
asmeniškos.

Į direktorius buvau išrinkta 1988 
m. ir visas jėgas paaukojau 
lietuviškos visuomenės gerbūviui.

Linkiu likusiems valdyboje
sėkmės jų darbuose.

Užaugusi lietuviškos išeivijos 
padangėse, didelę dalį savo gyve
nimo dalyvavau ir vadovavau įvai
rioms kultūrinėms grupėms. Dabar 
noriu truputį pailsėti.

Dirbti su jaunimu nenustosiu ir 
teiksiu pagalbą kur. kada ir kam ji 
bus reikalinga.

Vida Gasperienė

"Jaunystė", seniausias Lietuvos stu
dentų choras. įsteigtas Kauno 
universitete 1925 m. 1962 m.pasi
vadino "Jaunyste"

Be įsteigėjo Nikodemo 
Martinonio. "Jaunystė" turėjo žymių 
vedėjų - Stasys Šimkus. Konradas 
Kaveckas. Klemensas Griausdė. 
Jonas Dambrauskas. Benediktas 
Mačikėnas, Robertas Varnas.

- Turėjome valdžią ir laiko net keturis 
metus. Kodėl mums nepasisekė? 
garsiai sanprotauja LDDP teoretikas.
- Kur šuo pakastas?
- Koks? - nustebo Juršėnas.
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40 metų sukaktis Bradfordo "Vyčiui" 
rankų, o tęsti ir toliau prieš 40 metų 
pradėtą klubo tradiciją.

Po to kalbėjo Škotijos lietuvių 
klubo pirmininkas J. Bliūdžius. Sve
čias perdavė Škotijos lietuvių nuo
širdžius sveikinimus. Jis pats palin
kėjo klubui sulaukti šešiasde
šimtmetį, gerai prižiūrėti pastatą,

Š.m. spalio mėn. 5-6 dienomis 
Bradfordo ir apylinkės lietuvių klubas 
"Vytis” paminėjo 40-ties metų jubiliejų.

Kai 1947 metų pabaigoje 
Bradford e ir apylinkėse pradėjo 
telktis lietuviai, buvo pasigendama 
patogios, pastovios vietos susirin
kimams bei kultūriniams susibū
rimams pravesti. Dažnai būdavo 
susiduriama su sunkumais gauti 
išnuomoti mokyklų ar bažnyčių para
pijiečių sales, didesnę klasę ar sve
tainę. Taip buvo vargta beveik 
dešimt metų.

1956 metų pradžioje buvo 
išrinktas namų pirkimo komitetas, 
sudarytas pinigų telkimo planas. Tų 
pačių metų pabaigoje buvo surasti ir 
nupirkti dabartiniai klubo namai ir 
įsteigtas lietuvių klubas. Nuo tada 
buvo suteiktos sąlygos kultūrinei bei 
socialinei veiklai savuose namuose.

Šeštadienį, spalio 5 d. klubo 
patalpose jubiliejinis vakaras pra
dedamas diskoteka jaunesniems 
klubo nariams ir jų svečiams. Vi
siems buvo skiriamas jubiliejinis 
tostas, kas kokį gėrimą pageidautų. 
Turtingas šaltas bufetas buvo pa
ruoštas nario-remėjo (anglo) pro
fesionalo virėjo, pagal šiuolaikinių 
mėgstamų valgių receptus. Daly
vavo 76 asmenys. Vakaras praėjo 
labai linksmoje ir draugiškoje 
nuotaikoje. 'Tetley's" bravaro klubui 
padovanota statinė alaus buvo 
ištuštinta. Gaila, kad buvo duotas 
leidimas paūžti tik iki vidurnakčio.

Spalio 6 d. sekmadienį, St. 
Patrick bažnyčioje, Westgate, kan. V. 
Kamaitis atlaikė klubo valdybos 
užprašytas pamaldas už mirusius 
klubo narius. (Nuo klubo jsisteigimo 
iki šiol Amžinybėn yra iškeliavę 83). 
Jubiliejinių šv. Mišių metu vargonavo 
Julie Horwill. Pamaldose dalyvavo 
apie pusšimtis tautiečių, jų tarpe 
mūsų kviesti svečiai iš Škotijos: 
Škotijos lietuvių socialinio klubo 
pirmininkas J. Bliūdžius su žmona.

Po pamaldų susirinkome j klubą 
jubiliejiniams pietums. Dar buvo lai
ko atsigaivinti bare, bet neužilgo šei
mininkės kvietė į salę užimti vietas. 
Kanauninkui pasakius maldą, susido
mėjome ant stalų apdėtais vilio
jančiais patiekalais. Buvo aptarnau
jama įvairiais gėrimais. Užsivedė 
kalbos ir pasigirdą peilių bei šakučių 
žvangesys.

Kavutės ir torto belaukiant.
kan.V.Kamaitis pirmas pasveikino 
klubą ir narius, ir kvietė nenuleisti 

išlaikyti klubą. Nenugyvendinti na
mus taip kaip padarė mūsų vadovai 
Londone, suskaldę bendruomenę j 
dvi dalis. Išsivystė lietuviams nuos
tolingas skandalas, kurį negalime 
priimti nei iš vienos, nei iš kitos 
pusės.

Po sveikinimų pirm. J. Bliūdžius 
įteikė "Vyties" klubui, Škotijos lietuvių 
atvežtą dovaną. Nepaprastai gražų 
metalo kūrinį: erelis iškėstais 
sparnais ant marmurinės pakibs su 
įrašu: "Škotijos lietuvių klubas 
sveikina Bradfordo "Vytis" klubą 40- 
ties metų jubiliejaus proga".

Perėmęs statulėlę "Vytis" klubo 
pirm. V. Gurevičius padėkojo Ško
tijos lietuviams už puikią dovaną ir 
sveikinimus. Laikydamas rankose 
apėjo aplink stalus, kad nariai galėtų 
pamatyti iš arčiau. Sužavėti, 
atsidėkodami palydėjo gausiais 
aplodismentais. Toliau V. Gurevičius 
dar kartą pasakė ačiū svečiam iš 
Škotijos, kad nepabūgę ilgos 
kelionės pasiryžo atvažiuoti ir atšvęsti 
jubiliejų kartu su mumis. Svečius 
globojo P. ir G. Pucevičiai.

Norint pravesti pobūvius maisto 
paruošimo klausimas itin svarbus, 
ypač kai susiburia, kaip šį kartą, virš 
60 žmonių. Daug darbo buvo 
pareiklauta paruošiant šiltus ir šaltus 
patiekalus. Šeimininkėms R. Vaice
kauskaitei, I. Gerdžiūnienei ir padė
jėjoms už kokybišką ir kiekybišką 
valgių stalą jis išreiškė didelį ačiū!

Vasaros pradžioje klube buvo 
įsteigtas "Juiliejinis Fondas". Buvo 
pravestas, vėliau pasirodė, popu
liarus žaidimas: atspėk valstybinės 
loterijos "bonus" numerį! Narys, 
investavęs vieną svarą savaitėje, 
daugiausiai galėjo laimėti £30.00. 
Likusi pinigų dalis buvo pervedama į 
fondą. Be to, buvo ruošiamos 
loterijos, kurių pelnas taip pat ėjo j 
fondą. Žaidimą ir loterijas pravedė 
baro vedėja M. Grybienė. Pirm. V. 
Gurevičius visų vardu padėkojo už 
iniciatyvą ir pagalbą, sutelkiant ne
mažą sumą pinigų, kurie buvo 
panaudoti jubiliejaus išlaidoms 
padengti.

Klubo sek. (K.K.) perskaitė iš

K.Kaktavičius
Vilniaus atsiųstą Aniceto. Algimanto ir 
žmonos Monikos Bučių, jubiliejaus 
proga, sveikinimo telegramą. 
Apgailestauja, kad negalėjo atvykti. 
Kartu perdavė sveikinimus ir iš 
Manchesterio lietuvių klubo valdy
bos, kurie telefonu buvo perduoti 
prieš porą dienų. Atsiprašo, kad 
įvykiams sutampant jų klube, atvykti 
negali, bet siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus klubui ir nariams.

Toliau klausytojams buvo per
skaitytas Lietuvos Respublikos Am
basados atsiųstas skelbimas, susįjęs 
su įvykstančiais spalio 20 d, Parla
mento rinkimais ir pristatyti Lietuvos 
partijų kandidatų sąrašai. Tie, kurie 
norėjo, turėjo progos su jais 
susipažinti.

Jaunesniosios kartos klubo narys 
A. Blinstrubas biliardo kambaryje 
suruošė kelių stendų parodėlę iš 
lietuvių jaunimo gyvenimo, skautų 
organizacijos veiklos. Tai daugel 
metų rinkta kolekcija, fotografijos, iš 
lietuvių ir anglų spaudos iškarpos, 
jaunimo laikraštėlių pavyzdžiai. La
bai malonu matyti, kad atsiranda 
žmonių, kurie rūpinasi ir renka isto
rines medžiagas ateičiai ir progomis 
parodo kitiems.

Po sveikinimų, dėkojimų ir 
pranešimų atėjo metas dainoms. 
Visų nustebimui, prie dainuojančių 
prisidėjo maloni jaunuolė Julie Horwill 
su akordeonu. Ji iš Nottingham©, 
lietuvių moterų kanklininkių grupės 
narė, kuri dabartiniu metu studijuoja 
Bradfordo Universitete. Ne tik grojo, 
bet ir lietuviškai dainavo mūsų 
liaudies dainas ir, kiek pastebėta, 
dainų posmų žodžius žino neblogiau 
už žilagalvius sutartinės mėgėjus.

Taip tęsėsi malonus vakaro 
pasižmonėjimas jubiliejinėje nuotai
koje. Visi atrodė linksmai nusiteikę. 
Viliamasi, jog vaišės irgi patiko: davė 
progos žmonėms pabendrauti, 
susitikti jaunesnių laikų pažįstamus 
bei draugus.

Keturios dešimtys žmogaus gyve
nime yra didelis metų skaičius. 
Užaugo naujos kartos. Dauguma 
anais laikais lankė klube veikiančią 
savaitgalio lietuvišką mokyklą. Kur 
tie jauni lietuvaičiai, apie kuriuos 
buvo sutelkta tiek daug svajonių ir 
vilčių? Šiandien tik keli "pragiedruliai" 
atstovauja tuos paklydusius tirštoje 
minioje. Esame susirūpinę, bet, 
galvodami apie mūsų rytojų, 
privalome realiai gyventi šiandieninį 
gyvenimą.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI
Mrs.J.Serzin 10.00 sv.
MANČESTERIS

A+A Albinas Lesutis
Š.m. spalio 2 d. Stokporto senelių 

namuose mirė ALesutis, sulaukęs 89 
m. amžiaus.

Albinas gimė 1907 m. rugsėjo 10 
d. Endriškių kaime, Skaisgirio 
valsčiuje, Šiaulių apskrityje, 40 ha 
ūkininko šeimoje.

Lietuvą paliko 1944 m. Tris metus 
gyveno lietuvių lageryje Danijoje. Į 
Angliją atvyko 1948 m. Pradžioje 
gyveno Birminghame, vėliau atsikėlė į 
Mančesterį. Dirbo inžinerijoje motorų 
prižiūrėtoju ir remontuotoju. Vėliau 
įsigijo naudotų daiktų parduotuvę, 
kurią po kiek laiko nugriovė. Buvo 
taksi vairuotoju, fotografu. Laisvu 
laiku, ypač būdamas pensijoje, taisė 
televizijas ir užsiėmė kitais darbais.

Kol buvo jaunesnis lankė lietuvių 
klubą, lietuviškas pamaldas, bet 
veikloje nedalyvavo.

Lietuvoje liko dvi seserys ir 
tolimesnių giminų.

Sudegintas Agecroft kremato
riume. Pomirtines apeigas atliko 
kan.V.Kamaitis. Į amžiną kelionę 
palydėjo keli lietuviai ir anglai.
Ilsėkis, Albinai, ramybėje -

Mančesterio lietuviai.
A.P-kis

Filatelistų susirinkimas
Spalio 5 d. Mančesterio lietuvių 

klube atsilankė Rūta Popikienė 
(Derby) ir savo iniciatyva surengė 
vietinių filatelistų susirinkimą.

Praeityje R.Popikienė yra buvusi 
Lietuvių Filatelistų Draugijos "V ilnius" 
pirmininkė.

Per susirinkimą buvo rodomi 
įvairūs dabartinės Lietuvos pašto 
ženklai ir vokai, aptarti Draugijos 
reikalai ir buvo tikimasi, kad vietiniai 
filatelistai vėl atnaujins savo veiklą.

Į susirinkimą, kuriame dalyvavo 
beveik visi senieji Draugijos nariai, 
taip pat pakviestas C. Navickas 

(Rochdale), Nepriklausomos Lietuvos 
(1918-1940) pašto ženklų specialistas 
ir reikia tikėtis, kad jis dalyvaus 
Draugijos susirinkimuose ateityje.

Filatelistams linkime sėkmingos 
veiklos.

Naujas DBLS ir LNB direktorių 
valdybos sąstatas

V.Gasperienei ir V.Juras-Watson 
atsistatydinus iš DBLS ir LNB 
direktorių, valdybos 1996 m. spalio 18 
d. pasiskirstė sekančiomis pareigomis: 
DBLS
J. Alkis pirmininkas, kultūra,

jaunimas
K. Tamošiūnas vicepirmininkas 
E.Šova sekretorius,

organizaciniai reikalai
J.Levinskas kultūra, jaunimas
J. Millar iždininkas
LNB
K. Tamošiūnas pirmininkas, LSodyba

ir projektai
J.Alkis vicepirmininkas
E.Šova sekretorius
J.Millar finansai
L. Levinskas "Europos Lietuvis"

Laikinas DBLS ir LNB adresas:
Lietuvių Sodyba, Room 2
Headley Park, Pickett’s Hill 
Headley
Hampshire GU35 8TE
Telefonas: 01420 477164

DBLS ir LNB direktorių valdybos

Estai užkariauja Baltijos rinką
Estijos konpiuterių kompanija 

užkariavo 12 proc. Baltijos rinkos - 
praneša ELTA

JAV rinkos tyrimų kompanija 
"Dataquest" duomenimis, didžiausiai 
kompiuterių kompanijai "Microlink" 
šiuo metu tenka 11.7 proc. Baltijos 
šalių kompiuterių rinkos.

Pernai "Microlink" Latvijoje, 
Lietuvoje bei Estijoje pardavė 4900 
kompiuterių. Nuo 1990 m., kai buvo 
įkurta ši kompanija, pagaminta ir 
parduotta 16 tūkstančių kompiuterių.

U”...................... ■■■■■■'
ŠVEICARIJA

Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas, atrodo, be liguistai 
pamėgto medalių dalinimo, užbaigė 
savo ryšius su Šveicarijos lietuvių 
veikėju Narcizu Prielaida.

Lietuvosspaudoje pranešama, kad 
buvusį Šveicarijos LB valdybos pirm. 
Narcizą Prielaidą pats Lietuvos prez 
A. Brazauskas atleido iš Lietuvos 
nuolatinės misijos prie Jungtinių 
Tautų Ženevos skyriaus vadovo 
pareigų, o užsienio reikalų ministras 
P.Gilys iš jo atėmė ir Lietuvos 
konsulatą Ženevoje, naujuoju konsulu 
paskyręs Romą Švedą. Nesutarimai 
prasidėjo dėl finansinės atskaitomybės 
Spaudoje rašoma, kad N. Prielaida iš 
gautų pajamų perdaug išleido savo 
reikalams ir liko Lietuvai skolingas 
puspenkto tūkstančio šveicariškų 
frankų. N.Prielaida reikalauja 
konpcnsacijos iš Lietuvos už dviejų 
privačių automobilių naudojimą jos 
tarnybiniams reikalams. Jo mėnesinė 
alga buvusi 2,000 JAV dolerių, o 
žmona turėjusi gauti 40% savo vyro 
algos. Esą jai priklauso 33,000 JAV 
dolerių - rašo Kanados "Tėviškės 
Žiburiai" nr.36.

Popiežius Jonas Paulius II lapkričio 
1 d. minės savo auksinį jubiliejų 
PAMALDOS
Londone

Šv.Kazimiero bažnyčioje sekma
dieniais 9.00 ir 11.00 vai
Bradforde lapkričio 3 d., 12.30 vai. 
Eccles lapkričio 10 d., 12.15 vai. 
Nottinghamo Židinyje šiokiadieniais 8 
vai., Šventadieniais 11.15 vai.
Nottinghame Vėlinių proga lapkričio 
3 d. po pamaldų Židinyje vykstame 
gedulo maldoms 13 vai. į Wilford 
kapinių lietuvišką skyrių.
Coventryje spalio 27 d., 14 vai. 
šv. Elžbietoje.
Leamington Spa spalio 27 d.,16 vai. 
šv. Petre.
Birminghame lapkričio 9 d., 14.30 vai. 
šv.Onos, 96 Bradford Street.
Derbyje lapkričio 16 d., 14 vai. Bridge 
Gate.
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