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A.Brazauskas: "Formuo
jant Vyriausybę, turės
būti išgirstas ir mano
balsas"
Kaip
pranešė
prezidento
atstovas
spaudai
Rimgaudas
Geleževičius, duodamas interviu
radijui, A.Brazauskas sakė, kad
konsultacijos dėl kandidatūrų į
premjero postą vyks, kai paaiškės
galutiniai Seimo rinkimų rezultatai.
Tėvynės sąjunga pareiškė siūlysią j
premjerus Gediminą Vagnorių.
"Visų mūsų bendras reikalas for
muoti tokią vyriausybę, kuri gerai
dirbtų, būtų efektyvi, o ne vien
kalbėtų, kas ko nepadarė anksčiau,sakė prezidentas. - Formuojant
Vyriausybę, ruošiuosi dalyvauti tiek,
kiek leidžia Konstitucijos suteikti
įgaliojimai. Nematau prasmės eiti j
konfrontaciją."
A.Brazauskas priminė, kad pagal
Konstituciją prezidentas turi didelius
įgaliojimus d J užsienio politikos.
'Todėl, manau, formuojant Užsienių
reikalų ministerijos vadovybę, turi
būti išgirstas ir mano balsas",-sakė
prezidentas. Pasak jo, "naujoji
parlamentinė dauguma, rinkdama
kandidatus
vadovauti
toms
žinyboms, kuriose koncentruojasi
ginkluotosios pajėgos - Krašto
apsaugos ministerijai ir iš dalies
Vidaus reikalų ministerijai, turėtų
deramai įvertinti ir tą aplinkybę, kad
prezidentas yra ginkluotųjų pajėgų
Vadas". URM Informacijos ir spaudos sk.

A.Saudargo vėl laukia
UR ministro portfelis
Lietuvos konservatorių pirm.
Vytautas Landsbergis neabejoja,kad
Krikščionių demokratų partijos pirm.
Algirdas Saudargas yra pirmasis
galimos šių partijų koalicijos Vyriau
sybės kandidatas į užsienio reikalų
ministro postą.
Tai V.Landsbergis pasakė per
spaudos konferenciją, tačiau galimos
koalicijos išsamiau nekomentavo.
Pasak jo, tai daryti dar ankstoka,
nes tik šią savaitę pirmąjį rinkimų
turą laimėję konservatoriai pradės
konsultacijas dėl koalicijos su antrąją
vietą pagal balsų skaičių rinkimuose
užėmusiais krikdemais. Tokias
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konsultacijas pradėti šių partijų
vadovai numatė praėjusią savaitę.
Buvęs UR ministras A.Saudargas
iki šiol taip pat nekomentavo galimų
konkrečių pasiūlymų, tačiau yra
pabrėžęs, kad jei bus pakviesti,
krikdemai tikrai jungsis j koaliciją su
konservatoriais, o jis pats "sugebėtų
dirbti" UR ministru, jei dėl to neprieš
tarautų jo partijos vadovybė, bns.

Referendumų
nepriimtos

nuostatos

Vyriausioji rinkimų komisija
konstatavo, jog spalio 20-ąją kartu
su
Seimo
rinkimais
surengti
referendumai įvyko, tačiau juose
siūlytos nuostatos nepriimtos.
Referendume dėl Konstitucijos
55-ojo, 57-ojo ir 131-ojo straipsnių
pakeitimo ir papildymo iš 2 mln.597
tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių
dalyvavo milijonas 353 tūkst., arba
52.1 proc.
Pirmajam siūlytos nuostatos
teigimui dėl Seimo narių skaičiaus
sumažinime nuo i41 iki 111 pritarė
33.9 proc. j sąrašus įtrauktų piliečių,
prieš buvo 9.2 proc. Už antrą
nuostatą - Seimo rinkimus visada
vesti pavasarį - balsavo 33.1 proc.,
prieš - 9.7 Trečiam teigimui - ne
mažiau kaip pusę nacionalinio
biudžeto pajamų skirti socialinėms
reikšmėms - pritarė 33 proc. visų
rinkėjų, nepritarė 9.3 proc.
Referendume dėl klausimo "Ar
kompensuoti gyventojų
indėlius
teisingai privatizuojant valstybės
turtą?" - teigiamai pasisakė 39 proc.,
nepritarė 10 proc.
Referendumas laikomas įvykusiu,
jeigu jame dalyvauja daugiau kaip
pusė visų į sąrašus įtrauktų rinkėjų.
Tačiau nuostatos priimamos, jeigu
už jas balsavo daugiau kaip pusė šių
piliečių. "Respublika* 29.10.96.

Gediminas Vagnorius taip
pat jau išrinktas
Pas kel b u s to I i m es n iu s rezu Itatu s,
daugiau nei 50% balsų yra gavęs ir
G.Vagnorius. Jis surinko 53.9%
balsų ir jau yra išrinktas į Seimą
kartu su V.Landsbergiu.
Pataisymas.
E.L.nr.23.
iš
"Financial Times" buvo pacituota
klaidinga žinutė, kad "keletas kitų
partijų surinko apie 5%
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balsų...tarp jų yra ir 'Krikščionių
demokratų sąjunga" - turėtų būti
"...tarp jų yra ir 'Lietuvos krikščionių
demokratų partija' su kuria, tikimasi,
Tėvynės sąjunga sudarytų koaliciją."

Lietuvos santykiai su
Rusija nepablogės (tštraukos iš E.Radviios strps. LA nr.212)
Pirmadienį vykusioje Tėvynės
sąjungos (Lietuvos konservatorių)
vadovo V. Landsbergio spaudos
konferencijoje daug dėmesio buvo
skirta santykių su Rusija plėtotei.
Pasak jo būkštauti, kad tarpusavio
supratimas gali pablogėti, nėra jokio
pagrindo, nes anksčiau, kai užsienio
politiką vykdė dešinieji, santykiai su
Rusija buvo labai geri. "Nėra jokio
pagrindo manyti, kad mes norėtume
juos bloginti. Prisimename, kad mes
visuomet rasdavome bendrą kalbą ir
gerai suprasdavome vieni kitus', sakė buvęs Aukščiausios Tarybos
pirmininkas.
Žurnalistams
priminus
apie
šiomis dienomis Rusijos Durnos
priimtą rezoliuciją dėl M.Burokevi
čiaus ir J.Jermalavičiaus paleidimo,
profesorius pastebėjo, kad turėtų
vykti dialogas su Rusijos Durna turėtų būti paaiškinta,kad Lietuvoje
nėra jokio persekiojimo už
įsitikinimus, o nagrinėjama didžiulė
byla dėl sąmokslo prieš valstybę, dėl
žmonių žudynių ir sužalojimų.
Profesorius taip pat pranešė, kad
lapkričio viduryje Tėvynės sąjunga
yra numačiusi turėti bendrą
konferenciją su Rusijos politikais dėl
Lietuvos santykių su
Rusija
plėtojimo. Pasak jo, keičiantis
valdžiai Lietuvoje, konferencija padės
nubrėžti aiškias tarpusavio santykių
perspektyvas ir išsklaidys apkalbas.
Lietuvos ir Lenkijos santykių
perspektyvas V.Landsbergis įvertino
kaip labai geras. Jo nuomone reikėtų
toliau aktyvinti bendrą regiono
saugumo supratimą, nes Lenkijos
saugumas yra dalis Lietuvos
saugumo. Pasidžiaugė, kad jau
plėtojamais bankų ryšiais, numatyta
statyti
europietišką
geležinkelio
atšaką į Kauną, tačiau pastebėjo,
kad Lenkija galėtų pateikti greitkelių
Lietuvos kryptimi tiesimo
konkretesnius planus.
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D.B.L.S. Tarybos suvažiavimas,
įvykęs 1996m. spalio 26d. Nottinghame, Židinyje
Tarybos posėdį atidarė Tarybos pirmininkas, Z. Juras,
pakviesdamas Kun. S. Matulį, "Židinio" šeimininką,
perskaityti Invokaciją. Tylos minute buvo pagerbti mirę
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Tarybos nariai.
Sveikinimai. Žodžiu sveikino Lietuvos Respublikos
ambasados Londone atstovas A. Brūzga.
Jo
Ekscelencija Ambasadorius J. Paleckis atsiprašė, kad
negalėjo posėdyje dalyvauti, nes šiuo metu jam teko vykti
į Lietuvą. Taip pat žodžiu sveikino Didž. Britanijos Liet.
Katalikų bendrijos vardu S. Vaitkevičius, Didž. Britanijos
skautų vardu J. Maslauskas, kun. S. Matulis ir raštu
sveikino DBLS garbės narys P. Varkala.
Tarybos pirmininko pranešimas.
Z. Juras
pasveikino skyrių ir organizacijų atstovus, pasidžiaugė
tokiu gausiu visuomenės dalyvavimu šiame posėdyje ir
parodytu susidomėjimu. Ypač vertas dėmesio mūsų
vyresnio amžiaus jaunimo skaitlingas dalyvavimas, kas
parodė, kad jaunesniosios kartos susidomėjimas
lietuviška veikla yra gyvas. Juras nurodė priežastis dėl
kurių du dabartinių valdybų direktoriai buvo priversti
atsistatydinti. Verta paminėti kai kurių valdybos narių
elgesį posėdžių metu. Tenka apgailestauti, kad yra taip
sunku susikalbėti su mūsų "veteranais".
Z. Juro
nuomone, tai yra reikalinga iškelti viešumon, nes kaip tik
šiandien yra proga neaiškumus išdiskutuoti ir kiek galima
daugiau išsiaiškinti.
Pranešimą padarė ir DBLS centro valdybos
pirmininkas (jo pranešimas DBLS sk. pirmininkams
spausdinamas atskirai).
Platesnį pranešimą padarė Revizijos komisijos
vardu S. Kasparas, primindamas kad per paskutinius du
metus mūsų rinkta Revizijos komisija negalėjo padaryti
revizijos, nes valdyba nepateikė patikrinimui knygų.
Tikimasi, kad galimybė bus suteikta Revizijos komisijai
patikrinti tiek DBLS
ir Lietuvių Namų Bendrovės
atskaitomybės knygas, visą susirašinėjimą ir protokolus
prieš kitų metų metinį suvažiavimą.
Jaunimo sąjungos vardu pranešimą padarė
pirmininkė Nijolė O'Brien.
Diskusijos.
Po pranešimų išsivystė plačios
diskusijos įvairiais klausimais. Gana aktyviai diskusijose
dalyvavo skyrių atstovai J. Černis, V. Uogintas, S. Štarka.
A. Petkevičius ir didelė dalis suvažiavimo dalyvių.
Garbės narys P. Varkala savo mintis išreiškė raštu.
Jo manymu gerai būtų turėti namus netoli Londono
centro, bet namai turėtų išsiversti iš savo pajamų. Reikia
nepamiršti Sodybos, ją reikia modernizuoti, pritaikyti prie
dabartinių svečių reikalavimų.
Plačiau buvo diskutuotas sąjungos narių klausimas.
Pasirodo, kad yra skyriuose daug registruotų narių, kurie
jau yra arba mirę arba neaišku kur jie gyvena, neaišku ar
jie moka nario mokestį, neaišku ar iš viso jie gali būti
teisėti DBLS nariais.
Skyrių valdybos ir Centro valdyba iki sekančio
metinio DBLS suvažiavimo privalo šį klausimą išspręsti.
Iš atstovų ir dalyvių pasisakymų buvo aišku, kad yra
nuomonių skirtumas dėl tolimesnės pozityvios veiklos
tęstinumo.
Jaunesnioji karta turi taip pat savo
nuomones, kurias pareiškė J. Podvoiskis ir P.
Markevičius.
Jie norėtų
viską taip planuoti, kad
lietuviška veikla nepasibaigtų nei už 5, nei už 10 metų.
Turi būti išlaikytas veiklos tęstinumas.
Kiti namai. Vyko ilgos ir karštos diskusijos dėl kitų

namų pirkimo klausimo.
Prieita prie sprendimo ir
priimtas A. Vilčinsko siūlomas patarimas - rezoliucija, kad
namų pirkimą atidėti iki sekančio metinio akcininkų ir
DBLS suvažiavimo. Per tą laiką reikia išsamiai išnagrinėti
kokio pobūdžio DBLS centras geriausiai tarnaus
Britanijos lietuviams ir iš Lietuvos atvykstantiems.
Ši rezoliucija buvo priimta dideliu dalyvių pritarimu.
Suvažiavimas užbaigtas Tautos Himnu.
A.J. Podvoiskienė

Rezoliucija.
Kadangi naujų Lietuvių namų Londone pirkimas tapo
kontraversinetema, siūlyčiau sekančią rezoliuciją Tarybos
metiniam suvažiavimui Nottinghame.
DBLS Taryba, būdama DBLS patariamuoju organu,
pataria Centro valdybai atidėti sprendimą dėl naujų
Lietuvių namų pirkimo Londone iki sekančio DBLS
visuotinio suvažiavimo 1997m. Per tą laikotarpį:
a. Skyriai sušaukia narių suvažiavimus ir išsamiai
išnagrinėja kokio pobūdžio DBLS centras geriausiai
tarnaus Britanijos lietuviams ir iš Lietuvos atvykstantiems;
b. Centro valdyba objektyviai apskaičiuoja, žiūrėdama
10 metų į ateitį, ar geriau (i) pirkti naujus namus
Londone; (ii) investuoti į Lietuvių Sodybą ir ten įkurti
DBLS raštinę; (iii) įsigyti Lietuvių centrą vidurinėje
Anglijoje, ar/ir (iv) laikyti pinigus banke ir tęsti Sąjungos
veiklą iš nuošimčių.
c. Centro valdyba laiko už senus Lietuvių namus gautus
pinigus banko sąskaitoje, mokančioje aukštesnes
palūkanas.
Aleksas Vilčinskas
DBLS pirmininko pranešimas skyrių pirmininkams
(Šis pranešimas buvo pasiųstas Sk. pirm, prieš Tarybos suvažiavimą).

Gerbiamieji,
Šiais metais 'Europos Lietuvyje'
ir net Lietuvos dienraščiuose pasirodė begalo daug
straipsnių ir komentarų ryšium su Lietuvių namų
pardavimu ir kitais mūsų veiklą liečiančiais klausimais.
Juose matėme daug nuomonių, kritikos ir
pageidavimų, skirtų Centro valdybai, o tuo pačiu daug
atsakymų ir paaiškinimų iš Centro valdybos narių. Be to,
dėka S. Kasparo, daug iš anksto suplanuotos
disinformacijos pateko į užsienio lietuvišką spaudą, kas
sukėlė rūpesčio PLB kraštuose ir Lietuvoje.
Aišku, visa tai išėjo iš ribų po praeito DBLS ir LNB
metinio suvažiavimo sodyboje, kur buvo išrinkta nauja
Centro valdyba. Valdybos uždavinys buvo užbaigti
senųjų namų pardavimą ir surasti sąjungos centrui
tinkamus namus Londone, kaip jau buvo nutarta LNB
suvažiavime Nottinghame ir patvirtinta metiniame
suvažiavime sodyboje.
Deja, valdyboje atsirado nuomonių skirtumai dėl
namų pirkimo, kas vedė į susiskaldymą, asmeniškus
ginčus ir kovas. Dalis to perėjo j DBLS tarybą, revizijos
komisiją, o dabar plečiasi j skyrius su nemaloniom
pasekmėm vieningos veiklos ateičiai.
Viso to rezultate du CV nariai jau pasitraukė iš
pareigų, atrodo, kad negalėjo sutikti su daugumos
nuomone.
DBLS Taryba, kaipo patariamasis organas, nematė
reikalo siekti vienybės, o atvirkščiai, kai kurių valdybos
narių raginama, puolė CV su nepagrįstais reikalavimais ir
grasinimais. Jos pirmininkas nerado reikalo dalyvauti CV
posėdžiuose, kur lengvai galėjo gauti visą informaciją,
kas tai lietė knygvedybą, valdybos veiklą ir kt. Jis
pasirinko konfrontaciją, (tęsinys 4 psi)
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Skautiškuoju keliu
Lietuviškosios Skautybės Fondo
vaidybai ir aukotojams

Lietuviškosios Skautybės
Fondas (LSF) savo paskirtį, t.y.,
remti skautiškojo jaunimo ugdy
mo darbus, atlieka pavyzdingai ir
kruopščiai.
Tai nepaprastas
visos LSF valdybos, skyrių vedėjų
ir aukotojų nuopelnas.
Jau dvidešimt metų, kaip LSF
remia vadovų lavinimą, skautišką
spaudą, užjūrio lietuvių skautu
veiklą, suvažiavimus, stovyklas,
sąskrydžius ir įvairius kitus
skautiškai veiklai naudingus ir
reikalingus renginius bei reikalus.
Visi šie įvykiai ir leidiniai iš
laiko Sąjungą gyvą, veiklią ir vis
patrauklią lietuviškam jaunimui.
Jaunesniesiems dažniau turė
tumėm priminti, kad LSF sudaro
sąlygas jiems augti ir tobulėti.
Be LSF paramos nebūtų
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
archyvas ir muziejus. Jie randasi
Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont,
IL. Čia suplaukia iš viso pasaulio
Sąjungos dokumentai, nuotrau
kos, ženklai, medaliai, dovanėlės,
gairelės, skautiški leidiniai ir t.t.
Viską rūšiuoja ir kataloguoja du
patyrę skautininkai. Po truputį
muziejus auga.
Šiais metais LSF užbaigė dar
vieną milžinišką darbą: Išleido,
pristatė prenumeratoriams ir pla
tina iljgai lauktą knygą:
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 19451985. Tai 700 puslapių leidinys
su daugiau kaip 1,000 nuotraukų.
Ši knyga nėra tik išeivijos lietuvių
skautų istorija, bet ir lavinimo
priemonė vadovams. Tik varty
damas knygą atsinaujini skautavime, įgyji naujo entuziazmo,
atrandi naujų minčių jaunuolio
ugdymui.
Valdybos pirmininkas, v.s.fil.
Petras Molis sumaniai,
tolerantiškai ir kūrybingai vado
vauja fondui. Savo pavyzdžiu jis
skatina kiekvieną valdybos narį ir
skyriaus vedėją kuo tobuliau ir
laiku atlikti laisvalaikį ryjančias
pareigas. Kiekvienas iš jų savo
sugebėjimais, išradingumu ir
entuziazmu
lenktyniauja su
bendradarbiais. Jiems visiems
reiškiame skautišką padėką.

Linkime jiems
užmiršti
nuovargį ir nesustoti. Lietuviško
skautaujančio jaunimo šypsnys
tebūna jų darbo įvertinimas ir
tikra padėka.
Be aukotojų LSF neatsiektų užsi
brėžtų tikslų. AČIŪ kiekvienam už
dosnumą.
Nesustokite aukoję ir
raginkite kitus įsijungti į LSF narių
eiles.
Su pagarba ir padėka visiems,
BUDŽIU ir tariu AD MELOREM!
v.s.fil.Kęstutis Ječius
LSS Tarybos ir Pirmijos Pirmininkas
★ * ★
Šiuo laiku Romoje prasidėjo
antrasis tarptautinis Europos skautų
federacijos dvasios vadų kongresas.
Kongrese dalyvauja daugiau negu
200 skautų
dvasios vadų,
atstovaujančių 14-ai nacionalinių
asociacijų.
Lietuvos skautai šioje Vatikano
radijo žinutėje nemaminėti.
ATSIEKIMAS
"Lincolnshire Free Press" spalio
8 d. ir Peterborough "Evening Tele
graph" spalio 14 d. išspausdino
straips. apie buvusio LSS Europos
Rajono vado v.s. Stepo Vaitkevičiaus
anūką Simoną Vaitkevičių, 19 metų,
aeronautikos studentą, savo
kategorijoje laimėjusį trečią vietą
nacionalinėse inžinierijos varžybose.
Jam buvo įteiktas 'Young Engineer
for Britain" apdovanojimas Heathrow
aerouoste įvykusioje ceremonijoje.
Jo sukurtas projektas, gilinant
studijas vienus metus East Midlands

Airport,
judomo apšvietimo
sistemasukėlė didelį susidomėjimą
pramonėje ir gali būti panaudota
plačiau. Jo ši sistema minėtame
aerouoste jau bus įgyvendinta šių
metų pabaigoje, o jo sukurtos
aukšto
apšvietimo
sistemos
£250.000 projektas greičiausiai bus
panaudotas sekančiais metais.
Simonas pradės savo aeronau
tikos diplomo studijas Farnborough
Colledge.

VOKIETIJA
'Tėviškės Žiburiai" Nr.39 rašo,
kad vyskupas d r. Antanas Deksnys,
buvęs išeivijos vyskupas, gimęs
1906 m. gegužės 9 d. Rokiškio
apylinkėje, prieš keletą metų sunkiai
sirgęs, dabar jau pamažu atsigavo ir
jau
paminėjo
dvi sukaktis
kunigystės šešiasdešimt penkerių ir
amžiaus devyniasdešimtmečio. Iš
ganytojo pareigų pasitraukė 1983 m.

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW - VILNIUS
1996/97 Winter schedule
Effective from 28th October
* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Standard arrival and departure times:
* TE 452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dcp. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05
* AHICRAFT BOEING 737
with business and economy seating

LITHUANIAN AIRLINES

Phone 0181 759 7323
Fax
0181 745 7346
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JA Valstybės

Centro Valdyba matydama, kad Tarybos ir Revizijos
Lietuvių dienraštis "Draugas" Čicagoje, lig šiol
komisijos atstovo reikalavimai buvo paremti asmeninio ir
garsinęs savo leidybai telkiamą milijono dolerių fondą, vis
šeimyninio pobūdžio tikslais, nesuteikė galimybės tikrinti
dėlto ryžosi žengti angliškus žingsnius, - rašo Kanados
knygvedybą. Kaip ir praeityje, susitarus su valdyba, tas
'Tėviškės Žiburiai". Juos jau buvo išbandęs specialiai
pareigas jie galės atlikti prieš sekantį metinį suvažiavimą.
pasirodžiusiu numeriu. Rugpjūčio 23 d. laidoje oficialiai
Kas link ateinančio Tarybos suvažiavimo
pranešta, kad bus du atskirai leidžiami "Draugai" darbotvarkės, prašyčiau pirmininkus atkreipti dėmesį į tai,
lietuviškas senelis ir angliškas jaunuolis.
Senasis
kad Taryba yra tik patariamasis organas. Jos pagrindinė
lietuviškas "Draugas" su visokiais teksto telkiniais ir
pareiga yra rūpintis lietuviškų organizacijų reikalais,
ilgomis paklodėmis yra žinomas.
Atrodo, "Draugo"
patarti CV-ai, bet nepasisavinti Centro valdybos pareigas
leidėjai daugiau vilčių teikia angliškajam savaitraščiui.
savo neaiškių tikslų įgyvendinimui.
Aiškinama, kad jį galės skaityti visi lietuvių šeimų nariai
Prašau atkreipti dėmesį į tai, kad nei DBLS nei LNB
išeivijoje, net ir tie, kurie neįstengė skaityti lietuviško
pirmininkai nėra pakviesti minėtame suvažiavime padaryti
"Draugo".
pranešimus. Dalinai dėl to ir siunčiu Jums, gerbiamieji
Beveik džiaugiamasi, kad tokiems angliškąjį "Draugo"
pirmininkai, šį savo pareiškimą.
savaitraštį dabar bus galima prenumeruoti kaip dovaną
Bendrai paėmus visas tas triukšmas iškilo dėl to, kad
viešųjų ir asmeninių švenčių proga. Juk turinys bus
asmeniniais sumetimais, grupė žmonių Londone norėjo
lietuviškas, tik parašytas angliškai. Tai gal jau tokiu
pašalinti du CV narius iš pareigų, nenurodant priežasties
atveju reikėtų pasinaudoti ir kita proga.
Kai miršta
ir nusižengimo.
senasis lietuviško dienraštinio "Draugo" skaitytojas, jo
Tuo tikslu sušauktas Londono pirmojo skyriaus
palikuoniams dovanoti angliškojo savaitinio "Draugo" pre
susirinkimas rugsėjo 8 d., mano nuomone buvo
numeratą, užuot pirkus tautinių spalvų gėles dienraštinio
neteisėtas dėl sekančių priežasčių:
"Draugo" senojo skaitytojo karstui rr kapavietei papuošti.
1.Skelbiant susirinkimą, numatytos rezoliucijos
Tokia taktika tiks ir kitiems lietuvių išeivijos laikraščiams,
nebuvo pristatytos nariams susipažinti.
kai jie pradės atskirai leisti dvi laidas.
2.Susirinkimą pradedant nebuvo nustatytas
Australija
kvorumas.
Algimantas Jomantas viešintis savo gimtinėje
3. Priimant rezoliucijas nebuvo suskaičiuoti balsai kiek
Lietuvoje.Melbournan nori parsivėšti dalį Lietuvos
už, kiek prieš ir kiek susilaikė.
televizijos laidų, kurias norėtų rodyti Australijoje
4. Nebuvo sudarytas 10% DBLS narių sąrašas
gyvenantiems lietuviams. Šiam tikslui ruošiama kultūrinė
balsuojančių už rezoliuciją, ko reikalauja bendrovių
bei istorinė laida "Po savo stogu". Vilties teikia nedidelė
įstatymai šaukiant ypatingą suvažiavimą.
Melburno televizijos stotis. Pusvalandžio ar valandos
Tame susirinkime man teko dalyvauti ir jaučiu pareigą
televizijos laidos iš Lietuvos turėtų būti rodomos kartą per
pareikšti, kad S. Kasparo aprašymas 'EL' Nr.21 spalio
Savaitę. (Ištrauka iš Lietuviai Pasaulyje - "Tėviškės Žiburiai’ Nr.38)
11d. yra pilnas melo su jo paties sugalvotais
dalyvaujančių
narių
skaičiais
ir
"pagražinimais" kaip ir kiti jo straipsniai,
dabar ir praeityje užsienio lietuvių
spaudoje, apie DBLS ir jos veikėjus.
Prisiminkime "Kirminą" kurį jis platino
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas.
mūsų
lietuviškoje
bažnyčioje,
kaltindamas sąjungą komunizmu. Kas
Patariame ir sudarome palikimus.
gi bus toliau.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Nors baisu net pagalvoti, bet man
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.
atrodo, kad visi tie suorkestruoti įvykiai
Administruojame ir parduodame nejudomą turtą Didž.Britanijoje.
veda į mūsų sąjungos ir bendrovės
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
suardymą. Juk gana daug LNB akcijų
Taupytojams mokame nuošimčius sutarta valiuta ir jų pageidaujamu
jau randasi privačiose rankose.
adresu.
Pergyvenam sunkius laikus, kodėl
Santaupos yra garantuotos nejudomu turtu Didž.Britanijoje.
turim dar sunkinti juos savo asmeninėm
Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų
ambicijom ir kaprizais.
bendrovių investment trust, unit trust akcijų.
Centro valdyboje liko 5 direktoriai.
PERVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUOJAU GAVĘ
Jie jaučia pareigą tęsti pradėtą darbą.
UŽSAKYMĄ /IŠMOKAME Į RANKAS/.
Jiems reikia Jūsų paramos ir pritarimo
PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv.(pristatymo ir iškeitimo į
steigiant
naują sąjungos
centą
pageidaujamą valiutą mokestis).
Londone. Namų kainos kyla.
Būtų
Už didesnius nei 2000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2 %.
savižudybė atidėti pirkimą dėl kažkokių
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su Didžiosios
tai abejonių.
Britanijos valdžios įstaigomis.
Mieli pirmininkai, man yra labai
svarbu
žinoti Jūsų
nuomonę.
BALTIC MANAGEMENT CO.
Palaikykime ryšius.
(Z. Juras, A. Juras)
Jūsų
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4IIB, England
Jaras Alkis, Pirmininkas.
Tel. 0181 460 2592,
Fax 0181 290 0285
1996.10.18d.
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Religija ir mityba
(Tęsinys iš EL Nr.23)

Jau prieš tūkstančius metų buvo
žinomos gyvūnų ligos, kuriomis gali
užsikrėsti ir žmonės. Taip pat žinota
ir tai, jog galima apsinuodyti
daugeliu valgomųjų augalų, bet
religinės nuostatos nedraudė jų
vartoti.
Vadinasi, sveikatos rizika
pagrįstų aiškinimų nepakanka.
Kai kurie šių laikų tyrinėtojai
mano, kad religinėms mitybos
nuostatoms atsirasti įtakos turėjo
kultūrinės-ekologinės priežastys - tai
aplinkos sąlygos ir ekonominiai
faktoriai. Pavyzdžiui, kiaulė Artimuo
siuose Rytuose nebuvo "tolygi" aviai
ar ožiui.
Klajoklių ir piemenų
kraštuose jas buvo sudėtinga
auginti, be to, kiaulė su žmogumi
rungėsi dėl maisto.
Vadinasi,
kiauliena buvo netikslinga prabanga.
Todėl ir buvo sudarytos griežtos
nuostatos, draudžiančios ją valgyti.
Socio loginės-psicho log i n ės
priežastys reiškia, kad žmonės, kurie
laikėsi tam tikrų mitybos taisyklių,
pabrėždavo savo priklausomybę
vienai ar kitai socialinei grupei.
Kai kurias taisykles bandoma
paaiškinti
ir vengimu
garbinti
svetimus dievus.
Pavyzdžiui, pagrindinę judaizmo
taisyklę - kiaulienos draudimą bei
mėsos ir pieno produktų atskyrimą galėtume paaiškinti tuo, kad šernas
buvo laikomas šventu gyvūnu, o
piene virta ožiuko mėsa aukojama
semitų vaisingumo, motinystės ir
meilės deivei Astartei. Tuo bandyta
išreikšti atsisakymą vykdyti apeigas
svetimiems dievams garbinti.
Kaip dabar? Religinių mitybos
nuostatų reikšmė išsivysčiusiose
šalyse nuolat mąžta - bažnyčios
nebeskatina
griežtų
pasninkų,
susilaikymo. Psichologai pastebėjo,
kad žmogus, iš prigimties "linkęs"
riboti gyvenimą, pats ieško draudimų
ar juos susikuria. Tai daryti jį skatina
ir blogėjanti mitybos nuostatų
nebesilaikančių kraštų gyventojų
sveikata.
Gerai
žinoma,
kad
pasninkas išvalo žmogaus orga
nizmą.
Šių laikų žmogui, ištisus
metus valgančiam sočiai ir daug
nenatūralaus maisto, gyvenančiam
industrijos taršoje, tokių draudimų
reikia!
Taip galima paaiškinti ir
rytietiškos makrobiotikos (ribojančios
mėsą, žuvį, kiaušinius ir pieną) ar
vadinamojo maitinimosi negyvuoju
maistu populiarėjimą
Vakaruose,
Psichologų nuomone, panašioms
dietoms dažnai paskatina ir noras

išsiskirti iš negailestingos varto
tojiškos minios. Juk daugelį žmonių
tapti vegetarais pastūmėja ekologi
niai principai. Dauguma tyrinėtojų
pripažįsta teisingus ir panašius j
Izraelio teologo Josifo Burgo teigi
nius, kad "pasninkas sekina mūsų
kūną, tačiau apšviečia sielą". To šių
laikų žmogui taip pat trūksta ...
Kintančiame,
susimaišiusių
kultūrų pasaulyje daugelis pajunta
norą ir poreiki suprasti skirtingas
religijas išpažįstančiųjų
elgesį,
įvairių tikėjimų mitybos nuostatų
laikymasis - vienas svarbiausių
dalykų, kodėl tie. kurie susipažįsta
su šiomis nuostatomis, geriau
supranta ir tikybą.
Parengė A. K. ("Ji" 96/5)

Kalakuto diena
Rašo mūsų skaitytoja Hypatia Yčas
Petkus iš Kalifornijos.
Tradiciniai Anglijoje kalakutas yra
valgomas per Kalėdas,
tačiau
Amerikoje yra kita tradicija. (Red.)
Jeigu mūsų Rytų Europos
kraštuose žmonės svajoja Kalėdų
šventėms išsikepti žąsį, tai Amerikoje
vaišėse dažnai šia proga pasirodo
kalakutas.
Tačiau pilnoje savo
grožybėje jis pasireiškia tik Padėkos
Dienoje (Thanksgiving)
kartais
vadinamoje
"Kalakuto
Dienoje".
Šventė būna galop lapkričio mėnesio
būtinai ketvirtadienį (šįmet 23 d.).
Tada susirenka šeimos nariai ir visa
giminėlė - jei ne visada bažnytinėms
pamaldoms padėkoti Visagaliui už
visas suteiktas rudens dovanas, tai
tikrai prie gausiomis vaišėmis
apkrauto stalo. Stengiamasi patiekti
tradicinius valgius - kukurūzų, span
guolių gaminius - surištus su pirmąja
Padėkos Diena, švęsta Amerikos
piligrimų čia atvykusių XVII a.
Kanadoje Padėkos Diena, visai
panaši į amerikiečių, būna spalio
mėnesį antrąjį pirmadienį. Anglo
saksų kraštuose, kaip pav. Anglijoje,
šventė turi
daugiau
bažnytinį
atspalvį. Ji žymima rugsėjo ar spalio
mėnesį pamaldomis, dalinant dova
nas benamiams ar vargšams. Lie
tuvoje mūsų
jaunystės laikais
ūkiuose ir kaimuose būdavo Derliaus
Šventės.
Ūkio šeimininkui buvo
dedamas ant galvos iš varpų ir gėlių
nupintas vainikas. Lydint muzikan
tams ir dainininkams, visa apylinkė
traukdavo j vaišes ir linksmybes prie
bendro stalo.
Lietuviai išeiviai Amerikoje šven
čia Kalakuto
Dieną
(senosios
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emigrantų kartos pramintą
"Kalakutynėmis"), bet ir Derliaus
Šventės
nepamiršta.
Būna
bažnytinės pamaldos ir vėliau vaišės
su tradiciniais lietuviškais patiekalais
ir kitais prisiminimais iš Senosios
Tėvynės.
Taip būna, sakysime,
mums reformatams broliškoje ev.
liuteronų
Tėviškės
parapijoje
Chikagoje su gražiu koncertu ir
pasigardžiavimu mažlietuvių valgiais.
Mūsų atminimu Lietuvoje kalakutai
buvo valgomi, bet nebuvo surišti su
jokia ypatinga švente. O dabar teko kalbėti su naujais atvykėliais,
kurie
niekada to
Karališkojo
Paukščio nėra ragavę. Tikrai, gal
niekur jie nėra tokie gausūs, kaip
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Iš kurio pasaulio krašto yra kilęs
kalakutas, šis egzotiškai atrodantis,
nežemiškai
skambančiu
balsu
apdovanotas paukštis?
Įvairiose
kalbose jo vardas keistai skamba,
lyg būtų iš tolimų šalių. Rusiškas
"Indiuk" ir lietuviškas pavadinimas lyg
rodytų j Indiją.
O angliškasis
'Turkey" yra tas pats žodis kaip
'Turkija".
Tačiau pasirodo, kad
kalakutas yra "čiabuvis amerikietis" laukinis paukštis kadaise skraidęs
tūkstantiniais pulkais po girias ir
tankumynus. Dar ir dabar yra lau
kinių kalakutų Amerikos gana gerai
išsilaikiusiuose miškuose.
J.A.V.
kūrimosi laikais buvo amerikiečių,
sužavėtų šia nuostabia gamtos
dovana medžiotojams, jų skania
mėsa ir jų imponuojančia išvaizda.
Tais laikais buvo entuziastų, jų
tarpe didysis XVIII a, išminčius
Benjamin Franklin, manančių, kad
J.A.V. emblema - valstybinis ženklas
turėtų būti ne erelis, bet kalakutas!
(Mat erelis primina europietišką prie
spaudą, o kalakutas gi yra laisvas
amerikietis).
Kalakutas, iškeltas j
tokias aukštybes, vėl nusileido
žemėn ir grįžo į savo tikrą paskirtį
kaip Padėkos Dienos simbolis,
vertas pagarbos ir namuose, ir
bažnyčioje. Kaip mėgstama sakyti,
per tą šventę tik ne tas "nelaimingas"
paukštis
- visi Dievui dėkoja
džiaugsmingoje dvasioje.
Škotas buvo draugo įkalbėtas
nusipirkti porą loterijos bilietų ir lai
mėjo milijoną svarų. Kitą dieną
draugas jo klausia:
- Ko tu taip nusiminęs? Turi juk
milijoną!
- Turiu, bet man gaila, kad be
reikalo išmečiau pinigus antram
bilietui.
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A+A Jonas Vikanis
Po ilgesnės ligos 1996 metų
rugsėjo
mėnesio
18 dieną
Whipscross ligoninėje, Leyton mirė
Jonas Vikanis, gimęs 1921 metais
balandžio mėnesio 18 dieną,
Kvetkų miestelyje, Biržų rajone.
Pradinį
mokslą
baigė
Kvetkuose. Įstojo j Biržų gimnaziją,
kur bebūnant buvo pašauktas
atlikti
Lietuvos
kariuomenės
privalomą tarnybą. 1939 metais,
atgavus Vilnių ir jo krašto dalį,
Lietuvos kariuomenė turėjo perimti
Vilniaus ir jo krašto apsaugą iš
Raudonosios Armijos. Velionis
Jonas Vikanis tarnavo Lietuvos
kariuomenės šarvuočių rinktinėje.
Su ta rinktine jam teko žygiuoti į
Vilnių.
Velionis dažnai prisimindavo
jam
jausmingus
gyvenimo
momentus, sakydamas: - Kai
žygiavome Vilniaus didžiąja gatve,
dainuodami "Ulonai, ulonai",
moterys ir merginos iš langų mėtė
mums jurginų žiedus po kojom,
šaukdamos: "Valio Lietuvos
kariams"...
Po 10 mėnesių, užtekėjus
okupacinei Stalino "saulei", velionis
I
"
I L-ieiuvos
“ t
I Ka«iuOmeric
•
jonas
su visa
atsiduria, jau pagal Stalino "saulės"
įstatus, 29-oje sovietinėje divizijoje.
Prasidėjus
1944
metais
vokiečių ir Sovietų Sąjungos karui,
vokiečių kariuomenės vadovybė,
surinkusi buvusius sovietinės 29osios divizijos lietuvius karius,
sudarė savo kariuomenės pagalbai
savisaugos batalionus. Velionis
Jonas pakliuvo į tokį vieną
batalioną, su kuriuo jam teko
pakeliauti po Rytų Lietuvą ir
Baltarusiją.
Vokiečių galybei žlungant Rytų
fronte, vokiečiai nebepasitikėdami
lietuviškų savisaugos batalionų
kariais, perkeldino juos į Vokietiją
ir, sumaišę su vokiškais daliniais,
pasiuntė kariauti prieš Britų 8-ąją
Armiją Italijos fronte. Ten dauguma
lietuvių pasidavė 8-osios Armijos
belaisvėn...
Iš belaisvės jie perėjo tarnauti
Britų 8-ojoje maršalo Aleksander
Armijoje, padėdami kariauti prieš
vokiečius.
Karui pasibaigus, velionis Jonas
su Britų 8-osios Armijos daliniais
buvo perkelti į Britaniją 1946 metų
vasarą. Prieš paleidžiant į civilinį
gyvenimą, 1947 metais velionis
buvo
apdovanotas
Britų
kariuomenės vadovybės 1939-1945

metų karo ir Italijos
Fronto
medaliais.
Išėjęs į civilinį gyvenimą sukūrė
šeimą su
Marija Neiberkaite,
susilaukdami sūnaus Petro, kuris
dabar su šeima gyvena Vokietijoje
ir turi gerą biznį ir dukters Lucijos,
su šeima gyvenančios Anglijoje.
Pirmajai žmonai 1986 metais mirus,
velionis Jonas vedė lietuvę iš
Vilniaus Anelę Duobuzienę.
Velionis Jonas, apsigyvenęs
Londone, nežiūrint visko, įsijungė į
Londono
lietuvių
šv.Kazimiero
parapijos chorą. Dar būdamas
kariuomenėje, jau dalyvavo Justo
Černio vedamame lietuvių karių
chore. Kiek Londone buvo kvartetų
ar oktetų jis dainavo juose visuose,
nes turėjo puikų Dievo dovanotą
balsą.
Mėgo skaityti lietu višką spaudą.
J.M.Vikanų namus lankė "Tėviškės
Žiburiai" iš Kanados, "Laisvoji
Lietuva" iš Chikagos,"Karys" iš New
Jorko, "Europos Lietuvis".
Nuoširdus Londono lietuviškos
parapijos parapijietis, Londono
lietuvių Sporto ir Socialinio klubo ir
Londono Švento Kazimiero klubo
narys, Lietuvos Sąjūdžio sąjūdietis,
nes jo nuomone šis Sąjūdis yra
geriausia organizacija išeivijoje,
keldama tikrą
lietuvišką
patriotizmą, priklausė D.Britanijos
Lietuvių
Sąjungai.
Velionis
dalyvaudamas visose šiose
organizacijose, nesileido
būti
renkamas į jų vadovaujančias
valdybas.
Jis turėjo drąsią pilietinę
pareigą ir visuomet išreikšdavo
savo nuomonę, jei matydavo, kad
tas ar anas neatlieka pareigų,
kurioms jis išrinktas.
Velionis buvo draugiškas savo
draugams, teisingas, o virš visko
buvo tikras džentelmenas.
Daugiau nelieka ką sakyti: Atlygink, Viešpatie, už viską jam,
ką gerą yra padaręs savo šeimai,
giminaičiams, draugams ir visai
lietuviškai bendruomenei Londone.
Palaidotas šv.Patriko kapinėse
lietuviškame skyriuje.
Laidotuvių
pamaldos
vyko
šv.Kazimiero
bažnyčioje,
kurių
metu giedojo parapijos choras,
vadovaujamas
J.Černio ir
V.O'Brien.
Polaidotuviniai
užkandžiai
buvo Sporto ir
Socialiniame klube, kuriuos paruošė
Marija Hoye-Kalinauskaitė ir Konstan
cija Edwards-Abu kevičienė.
K.Knitukas

VOKIETIJA
Kazys Baronas, lietuviškos
spaudos atstovas Vokietijoje (buvęs
"Europos Lietuvio" bendradarbis),
pasižymėjęs lietuviška visuomenine
veikla Kanadoje, ypač Ontario
provincijos Hamiltone ir Toronte,
pensininko dienas ryžtasi praleisti
Vokietijoje, arčiau Lietuvos, - rašo
Kanados ’TŽ". Ten jis tapo už Atlanto
žinių laukiančios lietuvių spaudos
korespondentu. Vedęs vokietę, ten
jis mišrioj šeimoj jau spėjo išsiauginti
lietuvišką Jūratės vardą turinčią
dukrą, kuri, sekdama tėvo pavyzdžiu,
baigė žurnalistikos studijas
Miuncheno universitete ir gavo
magistrės laipsnį už diplomatinį
darbą "Žurnalistinio darbo reikšmė ir
įtaka žmogaus gyvenime".
Žurnalistė J.Baronaitė, mokanti
vokiečių, anglų, prancūzų ir truputį
silpniau lietuvių kalbą, pradžioje
dirbo Miuncheno dienraštyje
"Muenchener Merkur", o dabar dirba
žurnalo "VIF" redakcijoje. Ten ji rašo
pokalbius su televizijos ir filmų
aktoriais, savo kelionių po Europą
įspūdžius, knygų recenzijas.
Sveikiname "TŽ" bendradarbį Kazį
Baroną. Tikimės, kad prie šio
sveikinimo jungiasi ir kiti Kanados
lietuviai.
Jungiasi prie tų sveikinimų ir E.L.
skaitytojai,
pasigedę K.Barono
įdomių straipsnių.

Profesorius
Patrick J.Dowling,
Surrey universiteto vicerektorius,
neseniai buvo apdovanotas Garbės
Daktarato laipsniu Vilniaus universi
tete. Garbės Daktaratą jam įteikė
Prezidentas Algirdas Brazauskas. Tai
pradžia glaudesnių santykių
užmezgimo. Šis bendradarbiavimas
išplės mokslo žinių pasidalinimą,
dėstytojų ir studentų apsilankymus
ir bendrą siekimą tarptautinės
paramos. Profesorius Dowling sakė,
kad Surrey yra tarptautinis
universitetas, turintis besiplečiančius
ryšius su aukšto išsilavinimo
institucijomis visame pasaulyje.

PAMALDOS
Londone šv.Kazimiero bažnyčioje
sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai.
Nottinghame šiokiadieniais 8 vai.,
šventadieniais 11.15 vai.
Derby lapkričio 16 d., 14 vai. Bridge
Gate.
Mančesteryje lapkričio 24 d.,12.30
vai.
Bradforde gruodžio 1 d., 12.30.
Eccles gruodžio 8 d.,12.15 vai.
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BRADFORDAS
Bradfordo miesto ir apylinkių
ukrainiečių bendruomenė atšventė
50 metų nuo įsikūrimo pirmų ateivių
šiame krašte. Paminėti sukaktį ren
gėjai spalio 25 dienai išnuomavo virš
2000 vietų St. George's salę ir
planavo iškviesti Kijevo radijo sim
foninį orkestrą. Bet dėl vyriausybės
naujų suvaržymų, išvykimo vizas net
menininkams laiku negalėjo paruošti
ir gastrolė turėjo būti nutraukta.
Tačiau rengėjai nenuleido rankų.
Jiems pasisekė, pakaitalui, tai pačiai
datai užsakyti Lietuvos valstybinį
simfoninį orkestrą.
Šis orkestras
buvo įsteigtas 1988 metais muz.
prof. V. Landsbergio Kultūros minis
terijos globoje suteikti galimybes
jauniems talentingiems muzikams
klestėti savo krašte, vietoj ieškoti
pragyvenimo Rytuose. Taipogi kartu
duoti pasireikšti
ir tobulėti
nepaprastų
gabumų jaunam
dirigentui - Gintarui Rinkevičiui.
Spalio 25 d. St. George's didelė
salė su dvejais balkonais buvo
beveik pilna žmonių. Jų tarpe maža
grupelė čiabuvių lietuvių.
Programa sudarė vien rusų
kompozitorių kūriniai:
Rimsky
Korsakovo capriccio Espagnol
Ispanų nakties sutemos
miesto
orkestrai.
Prokofievo klasikinė
simfoniją ir Rachmaninovo
Rapsodiją, vertingai pianinu atliko
anglė Kathryn Stott. Bet svarbiausia
programos dalis - Stravinskio Ugnies
paukštė, buvo atlikta fantastiškai!
Visi programoje pasirinkti kūriniai
buvo išpildyti puikiai, kaip pridera
aukšto lygio orkestrui. Klausytojų
priimti su ovacijomis ir ilgais, ilgais
plojimais.
L.V.S.O. dažnai kviečiamas j
tarptautinius muzikos festivalius ir
yra aukštai vertinamas. Dirigentas
36 metų Gintaras Rinkevičius yra
apdovanotas Herbert von Karajan
dirigentų fondo premija.
Su dideliu pasisekimu šiais
metais dalyvavo Chichesterio
muzikos festivalyje, bet Yorkshiro
grafystėje koncertavo pirmą kartą.
Vietinė spauda labai gražiai
atsiliepė apie Lietuvos valstybinės
simfoninio orkestro sėkmingą
pasirodymą.
Mūsų grupelė tautiečių, sužavėti
iki širdies gelmių, dėkojame už šį
retą išdidų vakarą ir linkime visiems
orkestro nariams geros sveikatos ir
pasisekimo toliau garsinti Lietuvos
vardą pasaulyje.
K. Kaktavičius

DERBY
Labdaros paketai j Lietuvą.
G. Zinkienės iniciatyvos ir pastangų
dėka, talkinant R. Popikienei, VI. M.
Žemaičiams, Derby DBLS skyriaus
valdybai pritarus, padaryta labdara.
Derbyškiai ir iš tolimesnių apy
linkių geradariai, suprasdami svar
bumą, suaukojo daug įvairiausių
reikmenų Vilniaus Jėzuitų vaikų
mokyklai.
Daug širdies ir darbo paskyrė R.
Popikienė, VI. M. Žemaičiai pakuo
dami paketus ir juos perduodami J.
B. Levinskams, kurie nuvežė į
Londono oro uostą persiuntimui į
Lietuvą, Derby skyrius apmokėjo
visas persiuntimo išlaidas.
R. Popikienė rugsėjo mėnesio
pradžios dalyje lankėsi Lietuvoje,
turėjo progos susipažinti su p.
Butkiene, aplankyti Vilniaus Jėzuitų
gimnaziją, sutikti studentus, kurie
padarė gražų įspūdį ir rado: moks
leiviam pasigendama aprangos ir
kitų reikmenų. Tuo būdu, imtasi
iniciatyvos padaryti organizacinio
pobūdžio labdaros darbą, kaip
simbolinį prisidėjimą ir paramą
Vilniaus Jėzuitų mokyklos
moksleiviams.
Daiktus labdarai aukojo: O.Br.
Jakščiai, kurie talkino ir atvežė j Der
by reikmenis, J. B. Levinskai, V. Mar
kevičius, F. Figiger, R. Popikienė su
drauge, E. Ramonienė, D. Sadulienė,
VI. Šližienė, A. M. Tirevičiai, VI. M.
Žemaičiai, G. Zinkienėsu draugėmis,
J. J. Maslauskai.
Siuntose
įpakuota
nupirkti
reikmenys:
Siūlai siūti, žirklės,
mezgimui reikmenys ir kiti dalykėliai.
Paketai jau pasiekė Vilnių ir
nurodytą adresatą.
Visiems aukotojams ir
talkininkams išreiškiu aukštą padėką
- AČIŪ!
G. Zinkienė

MANČESTERIS (atkelta iš 8-to psl.)
buvo duota keletas tūkstančių svarų
šalpų, kurios, daugiausia, gautos iš
pašali-nių šaltinių. Daug kas prašo
padėti, bet visų prašymų neįmanoma
patenkinti.
Mostono kapinėse prie Aušros
Vartų paminklo yra palaidoti 47 ir 7
urnos. Liko 33 vietos. Bet juose tiek
nebus galima palaidoti, nes yra griū
vanti žemė. Bus duota kitoje vietoje.
Porą privačių kapų atidavė tautiečiai.
Kapų sąskaitoje yra pinigų, už
kuriuos, dar pridėjus, bus galima
nupirkti daugiau duobių, tik nežinia
kur, nes kapinės baigiamos užpildyti.
Nutarta per Kalėdas St. Chad's
bažnyčioje
lietuviškų
pamaldų
neturėti, nes neveiks transportas.
Pamaldos bus gruodžio 29 d.
Sekantiems trims metams valdy
ba palikta ta pati, tik darinktas V.
Byla, vietoj mirusio Alb. Vigelskio.
Valdybą sudaro: pirm. - kan. Vai.
Kamaitis, sekr. - Ark. Podvoiskis, na
riai - Ant. Jakimavičius, Jn. Šable
vičius (Mančesteriui), Pv. Virbickas,
Vik. Virbickienė ir Vn. Byla (Eccles).
Naujai valdybai linkime sėkmes.

★ * *

Tą pačią dieną buvo išdalinta
Juozo Kuliu ko knyga "Nebuvo lemta
mirti”. Autorius užmokesčio nepra
šė. Knygas gavusieji davė laisvą
auką, kuri paskirta šalpai.
A. P-kis

DĖMESIO! Nuo spalio 27 dienos
pasikeitė Vatikano radijo laidų
lietuvių kalba transliacijų trumpo
siomis bangomis dažniai. Laidos
transliuojamos kiekvieną vakarą 20
vai. 20 min, Lietuvos laiku ir
kartojamos kitos dienos rytą 6 vai.
40 min. trumposiomis 49 ir 41 metro
bangomis - 6.185 ir 7.365 kHz
dažniais.

"Rumšiškių" liaudies muziejaus darbuotoja D.BIaževičienė,
praleidusi popietę su Londono Maironio mokyklos mokiniais
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Lietuvių kronika
LONDONAS
Britų-Lietuvių vaikų fondas

Ligonių prašymai: Respublikiniame
Panevėžio ligoninės vaikų intensyvios
terapijos ir reanimacijos skyriuje
aprūpinimas medicinine įranga
nepakankamas. Skyriuje nėra ligonio
būklės sekimo aparato, vaikiško
defibriliatoriaus, portatyvinio
elektrokardiografo. Labai prašome
jūsų padėti isigyti labai reikalingą
aparatūrą.
Vyr.
Gydytojo pavaduotoja
pediatrijai: R. Paliokaitė.
Panašus prašymas iš Šiaulių
Respublikinės ligoninės vaikų skyriaus,
kuriame gydoma apie 400 vaikų.
Jiems būtinai reikalingas HT5 200
Central Station Monitor su
pagalbiniais įrengimais.
Valtininkų Respublikinė TB
sanatorija "rušeiė" rašo, kad iabai
skubiai jiems reikalingas spirometras;
ligoninė be jo beveik negali dirbti.
Panevėžio ir Šiaulių Respubliki
nių ligoninių prašoma aparatūra kai
nuoja po £25,000. Valkininkų "Puše
lės” aparatūra £2,000. Padėti šiems
prašymams išsipildyti Fondas prašo
Jūsų aukų - apie
£52,000.
*****
Už batus ir megztus drabužius
dėkoja: SOS Lietuvos vaikai, Vilniaus
Arkivyskupijos Caritas, Vilniaus spe
cializuoti kūdikių namai. Dėkojame
tiems asmenims, kurie, skrisdami į
Lietuvą, apsiima nuvežti labdaros
vaikams.
Gauta iš H.M. Inspector of Taxes
£266.
Kartu čia norime pranešti
tiems, kurie mokate pajamų mokestį
(income tax), paaukojus £250 ir
pasirašius Gift Aid formą, Fondas
gauna dalį Jūsų income tax mokesčių
atgal.
Aukos:
K. Aleknavičius, Bristol
£10
P. Dunn, Dovercourt
£21
A. Giedraitienė, Halifax _ £20
Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.
Aukas prašome siųsti British
Lithuanian Children’s Fund, 21 The

Oval, Hackney Rd., London E2 9DT.
Už Jūsų nuoširdų atsiliepimą bus
dėkingi Lietuvos negalios vaikai.
Fondo Vadovybė.
Londono

Lietuvių Sporto
Socialinis klubas

ir

Šio klubo turtui globoti buvo
įkurtas 1946 m. rugsėjo mėnesio 1 d.
bendras "Trust” iš klubo narių ir
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero
parapijiečių.
Jau ilgokas laikas kaip buvo
reikalinga šį "Trust” papildyti naujais
patikėtiniais, nes buvo likę tik du
patikėtiniai: Justas Černis ir Stasys
Kasparas.
1996m. spalio mėn. 6 d. įvyko
jungtinis Sporto ir Socialinio klubo
narių ir Londono Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos parapijiečių susirin
kimas, kuriame
išrinko šiuos
patikėtinius:
Marija HoyeKalinauskaitė, Inž Petras Žiukentas.
Hilda Piščikienė, Edvardas EdvardsAbukevičius.
Nuo šio "Trust” sudarymo
pradžios šias garbingas patikėtinių
pareigas ėjo: Petras Bulaitis, Jonas
Domidavičius, Jonas Lingys, Jonas
Parulis, Juozas Semeta. Jie visi jau
iškeliavę į Anapilį.
Apatinė baro salė rugsėjo
mėnesyje pasipuošė naujais baldais,

stalais ir kėdėmis. Išleista apie £3,000.
Naujieji patikėtiniai ir klubo
vaidyba kviečia visus lietuvius dažniau
lankytis savame klube 345a Victoria
Park Road London E9. Pasiekimas
autobusais Nr. 26, 30,52.
Atdaras: pirmadieniais, trečiadieniais,
penktadieniais 19 - 23.30 vai.
Šeštadienį 13 - 17.30 vai. Vakare 19 23.30 vai. Sekmadieniais 12 - 18 vai.
SODYBA
Kariuomenės paminėjimas

Sekmadienį, lapkričio 24 d.
Sodybos DBLS skyriaus pastangomis
bus paminėta Kariuomenės diena.
Pamaldos 11 vai. ryto. Vėliau
šventiškoje nuotaikoje užkandžiai,
pasikalbant, kartu praleidžiant šią
svarbią mūsų istorijoje dieną.
Sodybos DBLS skyriaus valdyba
MANČESTERIS
MLK Bendrijos susirinkimas

Š.m. spalio 28 d MLK Bendrija
turėjo ML Soc. klube susirinkimą,
kuris buvo sušauktas po 5 metų.
Susirinkimą atidarė Bendrijos
sekr. A. Podvoiskis. Pasveikino
susirinkusius ir supažindino su
darbotvarke. Susirinkimui pirminin
kavo H. Vaineikis, sekretoriavo St.
Lauruvėnas ir perskaitė praėjusio
susirin
kimo
proto
kolą.
Offer the following air-fares
Kan. V.
Kamaito Vilnius
tis pafrom Heathrow
d a r ė
Lithuanian Airlines
£250.00
platų
Austrian Airlines
£255.00
praneSAS
£255.00
š i m ą
apie
from Manchester/Newcastle
£310.00
Bendri
from Glasgow
£320.00
jos ir
all above prices do not include Departure Tax
kapų
or Travel Insurance (not compulsary)
reikalus
For further information and bookings, please contact
per
Gunnel Travel Service Ltd.
penkis
45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
metus
Tel.: 01473 828855
Fax: 01473 828866
(tęsinys
7 psL)

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD

