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Lietuvių namų pardavimas
Lietuvių Namų Bendrovė pardavė Lietuvių Namų hotelį 
š.m. lapkričio 15 dienų Bendruomenės turtas, archyvai ir 
kiti reikmenys buvo laikinai perkelti į Lietuvių Sodybų 
Bendrovės, Sąjungos ir Europos Lietuvio administracijų 
bus tvarkoma iš Sodybos, raštiškiems reikalams tvarkyti 
naudojant modernias priemones, kas sutaupys daug laiko 
ir lėšų.
Todėl prašome visuomenę atkreipti į tai dėmesį ir visą 
korespondencijų susijusią su lietuviška veikla siųsti So
dybos adresu:

Lithuanian House Limited
Headley Park Club
Picketts Hill
Nr. Bordon, Hampshire GU35 8TE 
TeL: 01420 472810
E.mail: www.paulbirute@netscape.com

Kai ką gal nustebins toks greitas Lietuvių Namų hotelio 
pardavimas, nors tas klausimas buvo iškeltas ir disku
tuotas Tarybos suvažiavime ir namo pardavimo minčiai 
prieštaravimų nebuvo.
Greitas hotelio pardavimas buvo padarytas dėl sekančių 
priežasčių:

a. hotelis buvo pirktas per toli nuo miesto centro 
ir tikėtas jo pelnas iš pravažiuojančių žmonių neišsipildė. 
Atvykstantieji lietuviai nakvodavo Latvių namuose, kurie 
yra arti miesto centro,

b. mažai naudojamas hotelis nešė didelį nuostolį 
(per tris su puse metų apie 40.000 svarų), kurio paden
gimas vėl krito ant Sodybos pečių. Padarytas biznio ap
skaičiavimas parodė, kad hotelis turi būti išnuomuotas 
mažiausiai 75 % viso laiko.

c. neatitaisytos problemos hotelio pastate: visai 
nepritaikytas vandens sistemos veikimas hotelio bizniui, 
ribotas baro leidimas, leidžiantis juo naudotis tik hotelio 
svečiams, brangiai kainuojantis lifto išsikišimo stoge 
sutvarkymas, centralinis apšildymas, daug prasižengimų 
sveikatos nuostatų reikalavimams (Health and Safety), 
kaip tualetai ir kt.

d. labai nedraugiški aplinkui gyvenantieji kai
mynai, priklausą “Conservation” komitetui, kuris 
sustabdė gavimą pilno gėrimų leidimo, apskundė dėl 
lifto išsikišimo virš stogo ir yra stipriai pasireiškę 
sustabdyme kitų apylinkės gyventojų pastatų naudojimo 
pakeitimuose.

e. pirkimo dokumentuose (covenant) yra sąlygų 
draudžianti pastatą naudoti kaip hotelį nors ir buvo 
gautas vietinės savivaldybės leidimas. Ginčijantis su to
kiais nedraugiškais kaimynais, dėl pastato naudojimo 

neleistinam tikslui ir, mums pralošus, byla gali daug 
kainuoti, nes namo apdraudimas to greičiausiai nepa
dengtų ir, nustojus hotelio leidimo, namo vertė žymiai 
sumažėtų.

f. atsiželgiant į šias problemas buvo padarytas 
patikimos firmos profesionalus namo įkainavimas. 
Agentas surado pirkėjų kuris pasiūlė 800.000 svarų 
Valdyba paprašė 850.000 svarų ir jis galutinai su šia 
kaina sutiko. Sprendimas parduoti turėjo būti padarytas 
greitai ir, valdybų bijodama kad neįvyktų kaip su 
senaisiais Lietuvių namais, kurie buvo pardavinėjami 
ilgą laiką ir parduodantieji advokatai daug kainavo, 
valdyba 24-tą spalio dauguma balsų nubalsavo parduoti. 
Bandoma skleisti gandus, kad namas buvo per mažai 
įvertintas, kad kainoms kylant ir ilgiau palaukus būtų 
buvę galima gauti daugiau. Nereikia pamiršti, kad namo 
įvertinimas buvo padarytas patikimos firmos ir, par
davimo kainai kylant, kyla ir pirkimo kaina. Taigi lau
kiant nieko neleimėsi.
Valdyba rūpinasi bendruomenės, DBLS-gos ir LNB-vės 
gerove, žengiant į ateinantį tūkstantmetį. Pardavus hotelį 
dės visas pastangas kuo greičiausiai įsigyti kitus tinka- 
mesnius visiems lietuviams namus, dės visas pastangas 
saugoti mūsų šiame krašte sukauptą turtą ir eis protingų 
teisišku ir profesionaliu keliu.

LNB centro valdyba

Vėl naujas premjeras
Vėl iškilo Lietuvos vyriausybės nepastovumas. Per pas
tarąjį pusmetį Prezidentui pristatytas jau trečias prem
jeras. Paskutinysis, Rolandas Paksas, nors iš pradžių 
buvo tvirtinamų jog yra labai geras vadovas, vos išlaikė 
keletą mėnesių. Pasak jo žmonos, - “jo gyvenimo 
nepalengvino slidūs politikai ir nešvari politika.” 
Lapkričio 3 dienos rytą Seimo nariai-konservatoriai ir 
krikdemai 73-ąjį gimtadienį švenčiančiam Prezidentui 
įteikė dovaną — naują premjerų konservatorių Andrių 
Kubilių.
Tai jau dešimtosios nuo 1990 metų Vyriausybės vado
vas. A.Kubilius iki šiol ėjo Seimo pirmininko (Vytauto 
Landsbergio) pavaduotojo pareigas. Jis pareiškė, kad 
neketina keisti buvusios Vyriausybės sudėties ir tik žada 
patikslinti jos programų Jis taip pat reformuos valsty
binio socialinio draudimo fondą (“Sodra”), pertvarkys 
energetikos ir susisiekimo bendroves, bandys išlaikyti 
stabilų litų bet patvirtino, kad gali užsitęsti indėlių rub
liais kompensavimas bei dar padidėti valstybės skola.
Jis yra 42 metų amžiaus, baigęs Vilniaus universiteto 
fizikos fakultetą.
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Gęsta Tėvynės sąjungos / Lietuvos 
konservatorių partija — kyla nauja 

žvaigždė
Lietuvoje pradedama plačiau rašyti apie 
ateinančius Seimo rinkimus ir valdančios 
Konservatorių partijos sunkumus bei tarpusavyje 
kylančius nesutikimus ir sunkėjančią valstybės 
padėtį.

Iškilus susiskaldymui dėl pasirašymo 
“Williams International" sutarties, kas net privedė 
prie Rolando Pakso atsistatydinimo iš premjero ir 
partijos valdybos pirmininko pareigų. Seimo 
pirmininko nepopuliarumu susidomėjo naujai 
kylanti konservatorių žvaigždė Nijolė Oželytė, kurią 
jau galime įvardinti kaip staigiai iškilusią, neforma
lią Tėvynės sąjungos lyderę.

Konservatorių partijos populiarumui 
atgaivinti, ji siūlo keisti partijos pirmininką Vytautą 
Landsbergį. V.Landsbergis teturi tik pastovią 
rinkikų grupę, kurie už jį balsuos bet kokiomis 
sąlygomis, ir niekam nepaslaptis, kad tai tik 
senesnio amžiaus žmonės, kurių skaičius vis 
mažėja.

Smarkiai didėjantis Tėvynės sąjungos 
nepopuliarumas ir vidinė krizė pagimdys dar vieną 
dešiniųjų pažiūrų ideologijos partiją, kurios viena 
steigėjų yra buvusi konservatorių partijos žymi 
veikėja Laima Andrikienė. Jos partija gali tapti 
viliojančia pakaita daugeliui eilinių sostinės ir 
provincijos konservatorių partijos narių, 
nebesuprantančių kas dedasi TSLK partijos 
viršūnėse.

Laima Andrikienė, buvusi viena iš 
konservatorių partijos steigėjų, Europos reikalų 
ministre Gedimino Vagnoriaus Vyriausybėje, 
naujosios partijos steigimo reikalus tvarko iš savo 
kuklaus Seimo kabineto. Ji aiškina, kad ir ji, ir 
daugelis jos stiprių pasekėjų net ir dabar dar 
nežino, kodėl ji buvo pašalinta iš TSLK partijos. 
Svarbiausia, kad niekas neatsiklausė eilinių 
partijos narių nuomonės. Ją pernai pašalino tik 
nedidelė grupelė žmonių.

Užklausta, kaip ji mato ateinačių rinkimų 
rezultatus, prognozuoja mananti, kad 
konservatoriai rinkimus pralaimės ir Seime turės tik 
20 - 25 vietų. Remiasi tuo, kad partija yra 
demoralizuota, mažai kas žino kas viršūnėse 
daroma. Kaip pavyzdį duoda jog partijos skyrių, 
kuriuose yra keli šimtai narių, į susirinkimus 
teateina penki ar šeši, iš kurių vienas pirmininkas, 
kitas sekretorius, o trečias iždininkas, o 
pastarajam niekas nebenori mokėti nario 
mokesčio. Ar tai nerodo, kad partija pakrikusi? Kitų 
rinkimų metu didelės dalies pačių didžiausių 
darbininkų konservatorių partija neturės.

Pasikalbėjime su “Veidas” korespondentu 
Rimgaudu Geleževičium, ji aiškiai neigia 

dabartinių partijos vadų elgesį ir jų praradimą 
atramos plačioje visuomenėje. Jos nuomone, 
savo reikalus konservatoriai galėjo pataisyti per 
praeitų metų lapkritį vykusį suvažiavimą. “Tuomet 
partijos jaunimas, kurį palaikiau ir aš su Vidmantu 
Žiemeliu, iškėlė mintį priimti naujus partijos 
įstatus, sumažinti premjero įtaką ir suformuoti 
šiuolaikinę partijos struktūrą, kuri leistų 
konservatoriams sėkmingai dalyvauti rinkimuose. 
Ta proga buvo praleista, o aš sumokėjau brangiai 
-teko palikti partiją. Dabar jau galiu teigti, kad 
konservatoriai neišspręs savo vidaus problemų. 
Konservatorių vidines problemas išspręs tauta.” 

“Be abejo, ateis diena, kai konser
vatoriams teks galvoti apie naujus lyderius. Žinant 
V.Landsbergio autoritetą galima tikėti, kad į 
partijos vadus siūlys žmogų, kuriuo pasitiki. Nuo 
to, kada tai bus padaryta, priklausys, ar 
V.Landsbergio pasiūlytoji kandidatūra sulauks 
partijos paramos, ar ne. Jei prieš rinkimus - tai 
situacija bus vienokia, jei po pralaimėtų rinkimų - 
tai visiškai kitokia.

Lietuvoje iš daugelio pradžioje buvusių 
partijų susiformavo tam tikros europietiško 
pobūdžio partijos, kurių pradmenys siekia 
prieškario Lietuvą, kaip, pvz., Kirkščionys demok
ratai, Liberalai, Socialdemokratai. Pastabu, kad 
Lietuvoje nėra tikros stiprios liaudį reprezentuo
jančios partijos. “Liaudis” suprantama ne 
proletarine prasme. Tai būtų ne dideles pajamas 
turinčiųjų partija, bet vidutinio sluoksnio, kurių 
pajamos būtų užtektinos išlaikyti šeimą, išleisti 
vaikus į mokslus, užtikrinti senatvę. Tokia partija 
būtų tautos stuburas, užtikrinantis tautos ateitį.

“Kažkada mes išaugome iš Sąjūdžio 
marškinėlių, tad dabar dešiniajai pusei laikas 
išaugti iš Tėvynės sąjungos/ Konservatorių 
partijos marškinėlių ir suformuoti Lietuvoje stiprią 
dešiniąją - neradikalią nuosaikią, sekančią 
europinės tradicijos, partiją, kuri galėtų vadintis 
Liaudies partija. Prognozuoju, kad tokia dešinioji 
Liaudies partija turėtų atsirasti pačiu artimiausiu 
laiku”, - užbaigė Laima Andrikienė.

Prisipažino, jog ji dirba tokios partijos 
steigimo darbe, sakydama, kad jau yra pradinė 
grupė, kuri vienija daug žmonių, ne tik sostinėje, 
bet ir kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose. 
“Greit apie tokios partijos įkūrimą bus paskelbta 
visuomenei.”

Pripažino, kad daug buvusių konservatorių 
yra pasiryžę prisidėti prie organizuojamosios 
naujosios partijos steigimo, bet, pabrėžė, jog jie 
nėra viliojami iš dabartinės konservatorių partijos. 
Tikisi, kad tai kiekvieno žmogaus asmeniškas 
apsisprendimas, ir daugelis konservatorių patys 
apsispręs, kai apie naujosios dešiniosios partijos 
įsteigimą bus pranešta viešai.

H.Gasperas
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A+A Pulkininkas Jonas Mykolas Liudžius OBE
1916.4.21 -1999.9.27

1999 metų rugsėjo mėn. 27 dienos rytą, ilgesnį 
laiką sunkiai sirgusiam dideliam, garbingam 
lietuviškos bendruomenės veikėjui sustojo plakusi 
širdis. Netekome pulkininko Jono M.Liudžiaus. Jo 
kelias buvo nuo “Hoxton Londone iki Buckingham 
Palace”. Štai to kelio vingiai, kuriais velionis 
keliavo: -

Jaunasis Jonas į visuomenės veiklą atėjo 
kaip menininkas, artistas. 1929 metų rugsėjo 
mėn. 20 dieną pasirodė vaidinime “Katės ir 
peliukai”. 1932 spalio mėn. 20 dieną vaidina 
legendarinėje komedijoje “Pirmasis Degtindaris”, 
atlikdamas velnio asmenybę “Ponų Velnias”, o 
1938 metų vasario 20 dieną (minint Vasario 16) 
vaidina M.Petrausko “Consulium Facultatis”, kurį 
režisavo Jonas Miltenis, vėliau tapęs Lietuvos 
teatrų patriarchu.

Laikotarpyje 1933-39 metų Londono Sporto 
klube ėjo įvairias pareigas — jo sekretorium, pirmi
ninku. Klubo leidžiamo laikraštėlio “Apžvalga” 
redaktorius. Sporto klubas 1934 ir 1938 metais 
surengė didžiules D.Britanijos lietuvių išvykas į 
Lietuvą, kuriom vadovavo tuometinis klubo 
pirmininkas Jonas Liudžius. 1939 metais buvo 
suorganizuotos net dvi išvykos į Lietuvą. Pirmoji 
buvo Lietuvoje, o antroji, kuriai turėjo vadovauti 
Jonas Liudžius, buvo sutrukdyta prasidėjusio 
karo.

Gilų didelį kultūrinį darbą atliekanti Londono 
lietuviuose “Rūtos” draugija; Jonas ilgametis jos 
valdybos narys įvairiems tikslams. Londono 
lietuvių federacijoje 1931-1939 metais atstovavo 
Sporto klubą ir čia jis turėjo savo pareigas. 
Vykusiame D.B. lietuvių Seime 1938 metais 
liepos mėn. 30-31 dienomis Glasgove buvo 
išrinktas į D.B. Lietuvių Tarybą, kurioje ėjo 
spaudos ir informacijos pareigas.

įsteigus Lietuvoje “Draugiją Užsienio 
Lietuviams Remti”, Jonas joje atstovavo D.B. 
lietuvius, gausiai platindamas tuomet tos 
draugijos Lietuvoje ėjusį “Pasaulio Lietuvį”. 
Pradėjusį vėl eiti “Pasaulio Lietuvį” JAV, jis skaitė 
ir gausiai rėmė.

Prasidėjus karui Jonas 1940 metais įstojo į 
anglų kariuomenę, 1942 metais studijavo 
Barmouth karo kolegijoje, o 1943 metais Oxfordo 
Oriel kolegijoje mokėsi kalbų. 1944-46 metais 
buvo štabo karininkas angių kariuomenėje Vakarų 
Vokietijoje.

Išeinant iš anglų kariuomenės į diplomatinę 
tarnybą, pakeliamas į pulkininkus. Olandijos kara
liškasis sostas ir vyriausybė jį apdovanojo “Oranje 
Nassau ordinu su riterio laipsniu”. 1946-1952 
metais dirba Vokietijoje Britų Zonos kontrolinėje 
komisijoje - Control Commission for Germany 
(CCG). Dirbdamas toje komisijoje aplankydavo 
lietuvių DP stovyklas, bendradarbiavo su Lietuvos 

Pasiuntinybės ministru B.K.Balučiu, aptardamas 
DP lageriuose esančių lietuvių reikalus ir jų 
bėdas. Jonas, kai Londone buvo įkurta mokykla — 
kursai parengti desantininkus numetimui į Lietuvą, 
prisidėdavo savo kariškais patarimais.

1953-55 metais dirbo Britanijos ambasadoje 
Korėjoje antruoju sekretorium ir vicekonsulu. 
1956 metais Japonijoje Britanijos ambasados 
antrasis sekretorius. 1957 metais ėjo politinio 
patarėjo pareigas Hong-Kong gubematūroje.

Pagaliau 1969 metais, šalia kariškų 
apdovanojimų, Jungtinės Karalystės karalienė 
Elizabeth II apdovanojo jį su OBE ordinu.

Velionio Jono Mykolo laidotuvės buvo 1999 
metų spalio mėn. 1 dieną Londono šv.Kazimiero 
šventovėje, laidotuvių mišias atnašavo klebonas 
kun. Petras Tverijonas. Mišių skaitinius ir maldas 
skaitė duktė Birutė Dobrovolskienė, Virginija 
Juraitė. Po klebono atsisveikinimo pamokslo 
kalbėjo Peter Tory apie velionio būdą ir 
asmenybę. Jis sakė, kad Jonas buvo didelis 
pasiryžėlis. Visas blogybes nugalėdavo savo 
pasiryžimu. Per paskutinius du metus jis nešė 
žiaurų ligos kryžių, bet niekuomet ir niekam 
nesiskųsdavo. Jono geraširdiškumas — labdara, 
artimo meilė buvo aukščiau visko. Matydamas, 
kad kam tikrai reikia paramos, jis ją suteikdavo.

Jonas buvo išdidus britas, bet buvo dar 
daugiau išdidus, kad jis kilęs iš lietuviškos 
šeimos, kuri jam davė pagrindą ateities 
gyvenimui. Jis visuomet ir visiems su 
pasididžiavimu kalbėdavo apie Lietuvą ir jo 
apsilankymus Lietuvoje prieš karą. Jis buvo 
didelis antikomunistas. Jonas labai ilgėjosi 
pamatyti laisvą Lietuvą. Jis dirbo, kad blogio 
imperija sugriūtų, o blogio imperijai sugriuvus, jo 
sveikata jau nebeleido nuvykti į Lietuvą. Jis buvo 
darbštus, niekad neatidėliodavo darbo kitai 
dienai. Jonas mėgo keliauti, mėgo savo namus, 
savo šeimą, muziką, baletą, sportą, golfą, o 
labiausiai futbolą; mėgdavo skaityti.

Po laidotuvių pamaldų šv.Kazimiero 
šventovėje, kurioje dalyvavo Jono amžiaus 
draugai, giminės, bendradarbiai anglai, buvo 
palydėtas į Beckenham kapinių krematoriumą 
paskutiniam atsisveikinimui. Iš senosios Lietuvos 
Pasiuntinybės dalyvavo S.Balickienė.

Šias eilutes rašančiam teko sutikti pirmą 
kartą jauną gražų britų karininką, kuris gražiai 
kalbėjo lietuviškai. Tai buvo Flensburgo lietuvių 
lagerio Kūčios 1945 metais.

Liko liūdinti žmona Joana, duktė Birutė, 
sesutės Veronika, Hilda ir kiti artimieji. Kartu liūdi 
Londono lietuvių bendruomenė, netekus savo 
šaunaus garbingo nario.

Stasys Kasparas

3



4 puslapis Europos Lietuvis Nr.23

Ekspremjero žmonos mirtis - 
depresija?
Trečiadienį, spalio 29 d., Lietuvos žinių agentūros 
pranešė, kad savo bute Vilniuje, pilnoje vandens 
vonioje rasta negyva ekspremjero Adolfo Šleževičiaus 
buvusi žmona, penkiasdešimt metų Birutė 
Šleževičienė. Tiksli mirties priežastis ir aplinkybės dar 
nežinomos. Ekspertų nuomone mirties priežastis 
paskendimas, tačiau tiksliai dar nėra nustatyta. Pirmieji 
duomenis tvirtina, kad velionės neištiko nei insultas, 
nei infarktas.

A.ŠIeževičius piktinosi žurnalistų pranešimais, 
kad jo žmona nusižudė. Užklaustas, ar jo buvusi 
žmona, Birutė nesirgo, jis tvirtino, kad ne, tačiau 
neslėpė, kad jai buvo deagnozuota depresija. Ji vartojo 
raminamus vaistus. Jos dukteriai Aistei, kuri antrus 
metus mokosi koledže Didžiojoje Britanijoje, grįžus į 
namus, skun-dėsi, kad jai silpna. Yra galvojama, kad ji 
greičiausiai nualpo vonioje ir paskendo.

Pasak jos draugių ji buvo visiems gero linkinti 
moteris. Po išsiskyrimo su vyru buvo daugiau 
užsidariusi ir bandė savo gyvenimą atskirti nuo 
ankstesnio, susijusio su vyro darbu. Ji buvo visiems 
gera tik ne pati sau. Viduje ji buvo labai trapi, - 
pasakojo draugės.

Tikra mirties priežastis bus nustatyta, 
sužinojus skrodimo rezultatus.
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Laima Paksienė gerbia vyro
poelgį
Premjero Rolando Pakso atsistatydinimo dieną - 
spalio 27 d., jo žmona Laima smerkė nešvarią politiką 
ir slidžios politikus. Tačiau “Respublikos” žurnalistei 
sakė, kad tai ne pasaulio pabaiga. Buvo paskleisti 
gandai, kad jos vyras be vaistų neužmiega, kad 
pašlijusi jo sveikata, tačiau tai ne tiesa. Ji sakė, kad 
Rolandui labai padėjo ištverti įtampą nes jis labai daug 
sportuoja, laikosi griežto režimo ir sveikai maitinasi. Ne 
kiekvienas atlaikytų tokį smegenų plovimą ir spaudimą 
kokį atlaikė Rolandas pastarosiomis savaitėmis.

“Manau, kad mano vyro stiprybę išlaiko tai, 
kad jis įsitikinęs savo teisumu. Nesvyruoja, nesiblaško. 
Tai reta savybė tarp musų politikų. Visiškas ištižimas: - 
rytą sako viena, vakare — kita. Šalia asmeninių 
interesų dar kažin koks fanatizmas: per žmonių galvas 
į šviesų rytojų.”

*******************************

Vėžlio žingsniu į “šviesią ateitį”
Jau kelerius metus Lietuvoje kalbama apie informa
cijos visuomenę, tačiau pagal kompiuterių ir “Interneto” 
vartotojų skaičių mes tebesame atsilikę netgi nuo kitų 
Baltijos valstybių. Lietuviai bijo kompiuterio, mano kai 
kurie specialistai. Kiti teigia, kad baimę ir nenorą teks 
išmušti. Kuo greičiau — tuo geriau., - rašo Žydronė 
Lukšytė “Veide” nr.42.

Informacinių technologijų verslo atstovai 
konstatuoja atoslūgį. Tik nedaug įmonių šiuo metu 

sugeba rūpintis kuo nors daugiau, nei elementaria 
egzistencija. Tokiu rūpesčiu kaip “kompiuterizacija” 
užsikrėtę tik pavieniai.

Kompiuterinė stagnacija, kai įmonės nelabai 
linkusios pirkti naujų informacinių technologijų užklupo 
Lietuvą esant visai nepalankiai padėčiai. Pagal 
kompiuterių bei “Interneto” vartotojų skaičių likome ne 
tik Vakarų Europos, bet ir Latvijos, ir Estijos 
užnugaryje. Nors praėjusiais metais pirmam pusmetyje 
Lietuvoje užfiksuotas net 16 proc. augimas, Estijoje tuo 
tarpu net 10 proc. gyventojų —“Interneto” vartotojai. 
Lietuvoje vos suskaičiuojame 150-170 tūkst. vartotojų 
(apie 4.4 proc. visų gyventojų - Ž.L.).

Lietuva turi potencialo, - sako asociacijos 
prezidentas Robertas Tamulevičius, - tačiau 
atsiliekame todėl, kad nėra nustatytos politikos toje 
srityje. Latvijoje ir Estijoje investuojama daugiau, nors 
ten mažesnės rinkos. Tai yra todėl, kad ten geresnė 
vyriausybės politika ir sudaromos prielaidos. Pas mus 
šiuo metu tokios politikos apskritai nelabai matome.

IT specialistai džiaugiasi, kad bent jaunoji 
karta nesibaido kompiuterių. Deja, konstatuojama, kad 
labiau išprusę tik miestų jaunuoliai. Dabar mūsų 
mokyklose vienu kompiuterium tenka dalintis apie 100 
mokinių kai normali padėtis būtų jei vienas 
kompiuterius tektų 20 mokinių.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A AA A A A-A-A AAAAA-

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Garbės daktaras
Valdas Adamkus tapo Žemės ūkio universiteto Garbės 
daktaru. Sprendimą suteikti šį titulą universitetas 
priėmė liepos mėnesį, bet tik minint Lietuvos žemės 
ūkio universiteto 75 metų jubiliejų buvo įteiktos 
regalijos, - rašo “Lietuvos rytas”.

1989 metais tokį titulą jam suteikė Vilniaus 
universitetas. Prezidentas yra keturių Amerikos bei trijų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų Garbės daktaras.

Baldai eksportuojami į užsienį
Lietuvos baldų gamintojai šiais metais savo 
produkcijos vidaus rinkoje padarė 1.5 karto mažiau, 
palyginti su praėjusių metų duomenimis, o baldų 
užsienio rinkose parduota daugiau.

Lietuvos baldų gamintojų sąjungos “Medė” 
duomenimis, per 9 šių metų mėnesius baldų prekyba 
sumažėjo ne vien tik vidaus rinkoje, bet ir su Baltijos 
šalimis. Tuo tarpu eksportas į Vakarų Europos 
valstybes padidėjo. Prekyba su Vakarais pakilo iki 48 
proc. visų pardavimų.

Baldų prekybai su Vakarais didėjant, žinios iš , 
Rusijos rinkos nėra geros. Nuo liepos 1 dienos rusai 
nusprendė taikyti naują baldų apmokestinimo tvarką 

Per 9 šių metų mėnesius sąjungos įmonės 
produkcijos pardavė už 182 mlj. litų.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Atsigauna su Rusija eksportas
Statistikos departamento duomenimis, rugpjūčio 
mėnesį, palyginti su liepa, eksportas į Rusiją išaugo 
9.3 proc. Importas iš Rusijos buvo mažesnis. Tai 
nauda užsienio prekybos balansui.
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ARVISAŪAKALTAATMINTIS?
Tikriausiai neatsiras nei vieno, kuriam kada nors nėra tekę ap
maudžiai sušukti: “Užmiršau!” ir nuoširdžiai atsiprašomu tonu kiek 
pakeiksnoti savo atmintį. Tačiau, ar visada toji atmintis kalta? O galgi ir 
gerai, kad sugebame užmiršti? Užmiršimas - savotiška žmogaus 
privilegija. įsivaizduokite, kas būtų, jei prisimintume viską, kas reikalinga 
ir kas ne, visus reikšmingus ir begalę kvailų, nereikšmingų dalykų...
Žinoma, nemalonu, kai reikiamu momentu į galvą neateina labai reikalinga 
informacija. Kodėl taip atsitinka reikėtų išsiaiškinti. Prisiminkime konkrečius 
atvejus: kokioje situacijoje užmiršote, kaip jautėtės tuo metu,.ar buvote dėl ko 
nors sunerimęs. Tarkim, ruošėtės kelionėn. Paskubomis susikraunate būtinus 
daiktus, kviečiate taksi ir pakeliui į stotį prisimenate, kad palikote namie bilietą. 
Iškart imate nepelnytai kaltinti atmintį. O ar ji kalta, kad jūs tik automobilyje 
leidžiate sau atsipalaidoti nuo prieškelioninės sumaišties ir tik tada atminčiai 
suteikiate galimybę atlikti savo darbą - priminti apie bilietus. Taigi, užuot 
pasidžiaugę, kad nors ir pavėluotai, bet prisiminėte, apmaudžiai sakote: “Ir vėl 
užmiršau...”

Tiems, kuriems dažnai taip nutinka, verta priminti seną paprotį nors 
trumpam pasėdėti prieš kelionę, arba tiesiog prisiklijuoti prie durų kokį nors 
nuotaikingą akį traukiantį lipduką. Prieš išeidami žvilgtelėkite į jį ir paklauskite 
savęs: “Ar ko nors nepalikau?” O jeigu mėgstate mistiškus dalykus, susikurkite 
ritualą: prieš išeidami stabtelėkite, atsipalaiduokite ir mintyse atsisveikinkite su ta 
vieta, iš kurios išvykstate. Tuo pačiu prisiminsite, jei ką nors palikote.

Yra žmonių kurie skundžiasi, kad visada užmiršta . kokius nors 
konkrečius dalykus, pavyzdžiui, telefono numerius, žmonių vardus ar pavardes ir 
pan. Jeigu iš tikrųjų įsigilintumėme ką jie mąsto tuo metu, kai sakoma tokia 
informacija, išaiškėtų kad mintyse jie sau kartoja: “Vis tiek neprisiminsiu.”

Taigi atmintis yra žmogaus sugebėjimas įsiminti, sisteminti, išlaikyti tai, 
kas jam. patinka, o prireikus vėl grąžinti į sąmonę, ją remtis mąstant ir elgiantis.

Visa informacija gaunama iš aplinkos, fiksuojama sensorinėje atmintyje, 
kurioje išlaikoma labai trumpai. Ta informacijos dalis, į kurią atkreipiame dėmesį, 
pakeliama į trumpalaikę atmintį. Nuo įspūdžio stiprumo, pasikartojimo ir 
reikšmingumo priklauso, ar ji bus perduota į ilgalaikę atmintį - mūsų patirties 
saugyklą kur informacija išlaikoma dienomis, mėnesiais, metais.

Ilgalaikė atmintis yra tartum trisluoksnė. Pirmajame - aktyviame - 
sluoksnyje saugoma informacija, kuria naudojamės kiekvieną dieną ir 
prisimename beveik be jokių pastangų. Tai žinios apie save ir kasdieninę būtį.

Antrajame - pasyviame - sluoksnyje laikomos žinios, kurias gavome 
mokykloje ir kitais būdais, bet kasdien jų neprireikia. Norint tą informaciją 
prisiminti, reikia gerokai pasistengti, nors ir tai ne visada padeda.

Trečiajame - latentiniame (išoriškai nepasireiškiančiame) - sluoksnyje 
saugoma visa likusi informacija nuo gimimo, o galbūt ir dar anksčiau iki dabar. 
Ten yra visi prisiminimai, prie kurių nenorime grįžti, stengiamės užmiršti.

Visi šie atminties sluoksniai ne tiek atskleidžia atminties prigimtį, kiek 
padeda paprasčiau paaiškinti, kodėl vienus dalykus prisimename lengvai, o kitus 
- sunkiai.

Beje, nederėtų pamiršti, kad atmintį galima lavinti. Jeigu jūs kurią dieną 
pajusite, kad nesiseka prisiminti paprasčiausių dalykų visų pirma gerai 
patyrinėkite priežastis, galbūt atminties darbui kenkia jūsų jausmai ar savijauta? 
Jei blogai jaučiatės ir kamuoja depresija, sunkiau susikaupti, būnate ne tokie 
dėmesingi, nesistebėkite, kad ir atmintis tampa prastesnė. Bet jeigu priežastis ne 
čia, galbūt jums padės vienas visai nesudėtingas atminties lavinimo pratimas.

Kiekvieną vakarą prieš einant miegoti, pabandykite prisiminti ką veikėte 
nuo to momento, kai atsibudote, iki to, kurį bandote prisiminti. Pasistenkite kuo 
smulkiau atsiminti, ką veikėte ir kas jus supo kiekvieną valandą. Geriausia, jei 
viską užsirašysite popieriuje stulpeliu. Jei nepatingėsite tuo užsiimti ilgesnį laiką, 
pamatysite, kad jūsų atmintis galbūt ne tokia jau bloga, kaip manėte anksčiau.

Sėkmės! Raimundas Kairaitis,
psichologas

/iš “Ji”.96/9./

Masquerade
Jau visą rudenį Britanijoje 
gastroliuoja su dideliu pasi
sekimu Mažasis Vilniaus 
Teatras, kuris jau antrą 
kartą Britanijoje.
Praeitais metais jie atvyko 
gastrolėms į Derby, atvež- 
dami Chechov’o “Vyšnių 
sodą”.
Šiemet, taip pat iš rusų 
kalbos verstą Lermontovo 
“Masquerade”, režisuojamą 
Rimo Tumino, kurio pasta
tymas taip pat turi labai 
didelį pasisekimą.
Teatras, kurio keliones 
organizavo Claudia Wool- 
gar, savo gastroles pradėjo 
Bath Šekspyro festivalyje, 
vėliau Belfasto tarptauti
niame festivalyje ir šio 
mėnesio pradžioje visą 
savaitę Derby Playhouse. 
“Derby Telegraph” dienraš
tyje, 29.10.99 laidoje, 
pasirodė puse puslapio labai 
teatrui palanki recenzija, 
kurioje plačiai aprašoma 
vaidinime vykstanti intriga, 
perduodama poezine forma 
lietuvių kalboje. Bendrai 
publikai lietuviško teksto 
vertimas yra subtitrais anglų 
kalboje.
Numatytas tolimesnis gas
trolių kelias:
lapkričio 20 d. Coventry 
(Warwick Arts Centre) ir 
lapkričio 23-27 d.d. 
Brighton’e (Garden Arts 
Centre).

Kylantis komikas
Jei žiūrite penktadienio 
vakarais TV , įjunkite BBC2 
programą: Never Mind The 
Buzzcocks. kuri yra 
juokinga, modernaus būdo, 
greito tempo klausimų 
programa.
Vienos komandos kapitonas 
yra kylanti žvaigždė Phill 
Jupitus.
Jo seneliai, iš tėvelio pusės, 
yra lietuviai, kurių pavardė, 
atvykus į Angliją 1917 
metais, Imigracijos buvo 
suanglinta. Jis pats su 
žmona ir dviem vaikais 
dabar gyvena Southend.
/iš “Bath Chronicle” 23,10.99./
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Iš Lenkijos gyvenimo K.Baronas
Varšuvos — Maskvos santykiai randasi apverktinoje 
padėtyje. Priežastis — Rusijos ambasada vaido eilę 
daugiaaukščių namų Lenkijos sostinėje. Anksčiau jie 
priklausė Lenkijos vyriausybei arba Varšuvos miesto 
savivaldybei.

Komunistinė Lenkijos vyriausybė dėl nežinomų 
priežasčių daugiaaukščius pastatus perdavė Sovietų 
Sąjungos ambasadai Varšuvoje. Pasirašytoje sutartyje 
su Sov. Sąjungos vyriausybe, tiek pat namų turėjo gauti 
ir lenkai Maskvoje. Dingus iš žemėlapio Sov.Sąjungos 
valstybei, lenkai tikėjosi greito namų atgavimo ir po 
Sovietų Sąjungos lūžio, laikydami pasirašytą su 
Sov. Sąjunga sutartį negaliojančia, mėgino iš rusų 
pastatus atgauti, nes jų vertė siekia 250 mln. dolerių.

Diplomatiniai pasitarimai neatnešė jokių vaisių. 
Prieš keletą savaičių Lenkijos spauda pranešė, kad 
Varšuva panaudos prievartą iškeldinti iš namų gyven
tojus, kurie net ir nuomą moka Rusijos ambasadai.

Neatsako rusai į Finansų ministerijos laiškus, 
nemoka pajamų mokesčio. Be to, į pastatus 
neįleidžiamas teismo antstolis ar lenkas policininkas. 
Rusai sargybiniai elgiasi kaip prie ambasados rūmų 
laikydami pastatus kaip nepriklausomą svetimos val
stybės eksteritoriją.

Lenkijos slaptosios policijos nuomone, pastatai 
tarnauja Rusijos užsienio špionažui. Lenkai ap
gailestauja, kad jie neturi pakankamai slaptosios 
tarnybos tarnautojų 24 valandas sekti keletą šimtų 
rusų šnipų. Taip pat ir Vakarų pasaulio žvalgybos 
akyse, Varšuva tapo rusiškos tarnybos centru, ypač 
dabar Lenkijai stojant į ŠAS (NATO) narių eiles.

Šaltojo karo metu tokiais centrais buvo Vakarų 
Berlynas ir Austrijos sostinė Viena. Bet ne tik agentai 
slepiasi už rusiškų tvirtovių namų sienų bet taip pat ir 
Mafijos nariai, kuriuos “dengia’ pati ambasada.

“Kaip kitaip galima aiškinti ambasados tar
nautojų važinėjimą “Mercedes“ aukščiausios klasės 
automašinom,’ - klausia lenkiški dienraščiai.

Jeigu lenkai neatgauna savo pastatų Varšu
voje, kyla didelis klausimas, ar pavyks Lietuvai atgauti 
ambasadų rūmus Paryžiuje ir Romoje.

L.Walensa ir toliau galvoja (o gal ir svajoja?) vėl at
sisėsti Lenkijos prezidento kėdėje. Kiekviename mies
te kartoja tą patį sakinį: “Aš nesiekiu Lenkijos 
prezidento vietos, bet aš turiu ją užimti.’ Jo nuomone,

LSS Europos Rajono Veikla
LSS Europos Rajono Vadija susirinko lapkr. mėn. 6d. 

Sodyboje aptarti ateinančių metų veiklos. Posėdyje daly
vavo skautų Tėvų Komiteto atstovai. Nutarta, kad “Ge
ležinio Vilko” draugovė turės prieškalėdinę sueigą Rytų 
Londono Soc.klube ir kovo mėn. Kaziuko Mugę Šv. 
Kazimiero svetainėje. LSS naujosios 3 metų kadencijos • 
rinkimų rezultatai bus paskelbti gruodžio mėnesyje. Tėvų 
komitetas veikia sėkmingai ir jau yra sukaupęs skautams 
lėšų. Rūpinsis skautiškų uniformų įsigyjimu ir kitais dar
bais. Sueigose dalyvauja 40 sk. ir kandidatų, o vasaros 
stovyklose skaičius viršija 70. Palengvint Vadijai darbą, 
Tėvų Komitetas talkins vasaros stovyklos programai. 
Sekantis Valdijos posėdis įvyks pavasarį.

tik jis galįs sujungti konservatorių sparną ir atei
nančiais metais rinkimuose įveikti aukštą buvusį KP 
pareigūną A. Kvasnievski.

Deja, iš dviejų partijų sudarytoje koalicinėje 
vyriausybėje iš buv. Solidamosc ir ASW, L.Walensos 
svoris yra gerokai kritęs. Ir gyventojų apklausoje jo 
populiarumas siekia žemiausią pakopą. Dabartinis 
Solidamosc pirm, ir Seimo ASW pirm. M.Kšaklevski 
dar iki šiol nieko viešai L.Walensos klausimu nepasi
sakė, tik pareiškė, kad konservatoriai turi būti vieningi 
vieno prezidento kandidatūrai.

Reikia spėti, kad LWalensos uošviai yra gimę 
Vilniaus krašte, kadangi savo dukrą L.Walensos 
žmoną pakrištijo Danutės vardu, o jos geriausia 
draugė vadinasi Gražina. Mat, lenkai repatrijantai iš 
Lietuvos daugumoje apgyvendinti Pamaryje, apie 
Dancigą Stettiną. Walensos nusistatymas lietuviams ir 
Lietuvai yra labai neigiamas. Gal tai “nuopelnas’ 
uošvių? Mažas pavyzdys: L.Walensa, klausydamas 
Mišių kartu su Vyt.Landsbergiu Vatikane, jų pabaigoje, 
kunigui sakant “ramybė su jumis’, atsuko nugarą 
V. Landsbergiui, nepaduodamas jam rankos taikos ir 
meilės ženklan.

Pasaulyje toks žestas yra priimtas. Atosto
gaujant Italijoje ir Ispanijoje, keliose bažnyčiose 
mačiau, kai tikintieji bučiavo vienas kitam į skruostą. 
Deja, neapykanta lietuviams nepalaužė L.Walensos ir 
bažnyčios maldose.

Prieš dvejetą metų M.Kšaklevski sujungė kon
servatorių grupuotes į AWS partiją tuo laimėdamas 
rinkimus. Paskutinėje spaudos konferencijoje 
pažymėjo, kad ateinančių metų profsąjungų atstovų 
suvažiavime jis pasisakys, ar sutiksiąs kandidatuoti į 
Lenkijos prezidento kėdę.

Bet kitoje medalio pusėje - plačiai kalbama 
Varšuvoje prieš dabartinį prezidentą A. Kvasnievski, 
Jeigu jis vėl kandidatuotų jokių laimėjimo vilčių jis 
neturi. Tiesa, M.Kšaklevski gali dar laukti, nes jis yra 
tik 51 m. Gal sulauks paramos iš katalikų bloko, iš ku
rio, kaip parodė paskutiniai Seimo rinkimai, 
katalikiškoje Lenkijoje tik kas trečias gyventojas savo 
baisą atidavė katalikų sparno kandidatui.

Manding, ir dabartinio prez. A. Kvasnievski’, 
populiarumas kritęs žemiau 50 proc. Lenkų spauda 
ieškojo priežasčių ir jas surado. Pasirodo, kad 
A. Kvasnievski, atvykęs į sušaudytų Lenkijos karininkų 
pagerbimą buvęs neblaiviame stovyje, prie paminklo ir 
vos pastovėjęs ant kojų.

Lenkijos spauda rašė: ’pasikartojus dar kartą 
panašiam įvykiui jo kandidatūra tikrai atpuls.”

DBLJS metinis susirinkimas
Lapkričio mėn. 7 d., sekmadienį, Sodyboje susirinko 
būrys jaunuolių aptarti metų veiklą ir išrinkti naują 
valdybą. Pirmininkė Nijolė O’Brien papasakojo apie 1999 
m. atliktus darbus. Sėkmingai pavyko gegužės mėn. susi
būrimas Sodyboje ir birželio mėn. pirmininkė dalyvavo 
Pasaulio Liet. Bendruomenės suvažiavime Vokietijoje, 
kur turėjo progos susitikti su Lietuvos Resp. prezidentu 
Valdu Adamkum. Pradėta tartis dėl Jaunimo Kongreso 
Australijoje 2001 metais. Deja, dėl studijų negali vėl kan
didatuoti į pirmininkės postą. Po diskusijų įvyko rinkimai. 
Naujoji valdyba 1999/2000 m. išrinkta sekanti: pirmininkė 
Elena Augaitytė, sekretorė — Zita Žilinskaitė, finansai - 
Adrian Comish, reikalų vedėja - Vlada Minkutė.

6



Europos Lietuvis Nr,23___________________________

Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų 
ligoninė Neonatologijos klinika

Britų-Lietuvių vaikų fondo Tarybai
1999.10.15.
Respublikinės Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės naujagimių reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriuje gydomi sunkiai 
sergantys naujagimiai iš visos Respublikos. 
Daugelio naujagimių tėvams tai yra paskutinės 
pagalbos vieta, suteikianti viltį, kad jų mažytis dar 
gali būti išgelbėtas. Čia yra operuojama didžioji 
dalis naujagimių su įvairiausiais apsigimimais, vis 
daugiau ir daugiau pacientų sudaro labai mažo 
svorio naujagimiai (mažesni už vieną kilogramą). 
Visiems jiems slaugyti ir gydyti yra reikalinga 
šiuolaikiška ir labai brangi aparatūra, be kurios 
neįmanoma pasiekti gerų gydymo rezultatų.

Tenka apgailestauti, kad didelė dalis 
skyriuje esančios aparatūros yra jau pasenusi ir 
nelabai tinkanti mažiesiems pacientams gydyti. 
Kita vertus, sunki šalies ir mūsų ligoninės 
ekonominė padėtis neleidžia įsigyti naujos 
brangios aparatūros, kuri leistų išgelbėti ne vieną 
gyvybę.

Britų-Lietuvių vaikų fondas puikiai 
pažįstamas mūšų figoriihėjė,*'kuriai jau ne kartą 
yra padėjęs. Labai vertindami fondo žmonių 
pasiaukojimą ir sunkų darbą, siekiant padėti 
Lietuvos vaikams, drįstame Jus dar kartą prašyti 
padėti nusipirkti naujagimių reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriui dirbtinio 
kvėpavimo aparatą SLE 2000, pagamintą 
Jungtinėje Karalystėje.

Šis aparatas turi daug ir įvairių kvėpavimo 
galimybių, ne tik leidžiančių išgelbėti vaiko 
gyvybę, bet ir apsaugojančių naujagimio plaučius 
nuo pažeidimo. Toks aparatas būtų labai 
reikalingas kelioms dešimtims skyriuje gydomų 
naujagimių. Aparato kaina yra apie 50,000 litų.

Dar kartą vertindami Jūsų paramą, 
drįstame tikėtis, kad Britų-Lietuvių vaikų fondas 
padės (arba nors iš dalies parems) įsigyti 
Respublikinės Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės naujagimių reanimacijos ir intesyviosios 
terapijos skyriui minėtą aparatą.
Naujagimių reanimacijos ir intesyviosios 
terapijos skyriaus vedėjas, medicinos 
daktaras (parašas)
*****************

Priedas:
Kada Lietuva ir jos žmonės pergyvena žiaurius 
sunkius laikus, Britų-Lietuvių Pagalbos Fondo 
Vaikams Lietuvoje vadovybė priėmė šį būtinai 
reikalingą prašymą padėti Neonatalogijos 
klinikai Vilniuje, skirdama iš savo fonde turimų

_________________________ ___ ________ 7 puslapis

pinigų 5000 svarų. Visam to aparato nupirkimui 
reikalinga 8000 svarų arba 50,000 litų.

Taigi mielieji Britanijos lietuviai, fondo 
vadovybė kviečia visus jus prisidėti savo 
aukomis, nesvarbu kokio didžio jos būtų bet 
visiems prisidedant pasidarys viena didelė auka.

Ačiū už aukas!

Jas siųsti: British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania
21 The Oval, London E2 9DT

S. Kasparas
Fondo patikėtinis

Laiškas
“Didžioji Britanija dar vis vilioja”

Šis rašinys buvo atspausdintas EL Nr.20.
Nežinau ir negaliu suprasti, kodėl rašinys 
nepasirašytas, nes jame yra daug džiaugsmo, kad 
daromi tam tikri suvaržymai lietuviams atvažiuoti iš 
Lietuvos.

Štai su kokiu išdidumu rašoma: “Šią vasarą 
kiekvieną mėnesį maždaug apie 30 lietuvių norinčių 
apsigyventi D. Britanijoje, būdavo grąžinami atgal į 
Lietuvą”. Arba vėl toliau rašoma: “Kelios dešimtys 
ilgiau Anglijoje gyvenusių lietuvių buvo šiais metais 
įsodinti į lėktuvus ir išsiųsti namo...”

Nėra čia ko džiaugtis! Reikia verkti, kad 
žmonės ir šeimos siunčiami į nuskurdintą bedarbę, 
badaujančią Lietuvą.

Žemiau ten rašoma: “Lietuvos oro uoste 
pareigūnai taip pat pasidarė griežtesni. Daug sulaiko ir 
neleidžia išvykti. Atidžiai tikrinami dokumentai, 
visokiais būdais bandoma sulėtinti prašančiųjų politinio 
prieglobsčio srautą” Čia paminėti ir vykdomi oro uoste 
dalykai yra žmogaus teisių pažeidimai. Tokius 
tardymus vykdė sovietinė Rusija ir kitos diktatūrinės 
valstybės. Kiekvienos valstybės, kuri yra tikrai laisva ir 
demokratinė, jos žmogus be jokių tardymų turi teisę 
išvažiuoti kada nori ir kur nori.

Dar toliau tame rašinyje sakoma: “D.Britanijos 
Parlamentas ketina sugriežtinti pilietybės įgijimo 
tvarką”. Mielasis to rašinio rašytojau, -a, 1999 spalio 
mėn. 20 dieną Lordų Rūmai atmetė tą Jack Sraw 
įstatymą kaip niekam tikusį, kuris žmogų dar daugiau 
nori nužmoginti: “STRAW LOSES BENEFIT BATTLE”.

Tegu V. Landsbergis su Šimėnu nevažiuoja į 
D.Britaniją sakyti, kad mes nesidraugautum su naujais 
ateiviais, nes jie esą šmeižia Lietuvą. Tegu valdančioji 
Landsbergio partija toliau neskriaudžia mūsų brangios 
Lietuvos. Tada visi turės darbo ir duonos, ir nesiverš į 
D. Britaniją

Rašydamas tokius straipsnius, kurie tik 
supriešina lietuvius, nebijokite parodyti savo veidą su 
savo parašu po savo išdėstytomis mintimis.

Stasys Kasparas

Atrodo, kad S.Kasparas nesuprato šio straipsnio 
minties. Emocijos čia neįveltos. Tai ištraukos iš 
Lietuvoje leidžiamos uKauno diena” n r.220, rugsėjo 21 
d. laidos. Kadangi jose paliesti ateiviai Britanijoje, tai 
ten minimi faktai ir buvo perduoti E. L skaitytojams.

/Red../
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Kronika
LONDONAS
Prieškalėdinė visų Londono lie
tuvių vakaronė

Šiais metais lapkričio mėn. 20 d., 
šeštadienį, Sporto ir Socialiniame 
klube įvyks prieškalėdinė visų Lon
dono lietuvių vakaronė su muzika, 
dainomis, įvairiais konkursiniais 
šokiais ir konkursinėmis dainomis... 
Rengėjai - rengėjos kviečia visus, 
kurie tik gali šioje vakaronėje daly
vauti, atsinešant šiek tiek maisto ir 
šypseną gerai nuotaikai.
įėjimas trys svarai.
Pradžia 19 valandą.
Klubo adresas: 345A Victoria Park 
Road, London E9.
Pasiekiama autobusais 26-30-52.
BRADFORDAS
Kiekvienais metais lapričio 5-ąją 
sudunda fejerverkai, suliepsnoja 
laužai. Taip minimas Parlamento 
rūmų išgelbėjimą nuo sudeginimo 
16-to šimtmečio pradžioje. Sąmoks
lininkų įpareigotas Guy Fawkes 
buvo užtiktas Parlamento rūmų 
rūsyje prieš pat jam uždegant stati
nes parako ir areštuotas. Už pa
sikėsinimą teismo nubaustas mir
ties bausme, kuri buvo įvykdyta 
1606 metais. Nuo to laiko tradicinis 
laužų deginimo paprotys išsilaikė 
iki šių dienų ir yra vadinamas - Guy 
Fawkes naktimi.

Bradfordo “Vyties” klubo nariai ir 
rėmėjai sąmokslininko nepasise
kimą irgi paminėjo lapkričio 6 d., 
šeštadienį. Vakarą organizavo baro 
vedėjas Povilas Grybas, talkinin
kaujant “Lithuanian Rovers” futbolo 
ir “Lithuanian Pool” komandų 
nariams. Pirmiausiai buvo surinkta 
ir dviem sunkvežimiais atvežta 
laužui kuro. Tuoj pat atsirado meis
trų laužą sukrauti pagal taisykle, 
kad būtų vėjo cirkuliacija, nes taip 
darant mažiau dūmų sklandžiau 
liepsnoja ir geriau sudega. Kiti 
perėmė saugų fejerverkų eksplota- 
vimą. Sportininkų merginos ir 
žmonos paruošė skanių užkandžių 
o svarbiausia - tradicinių mėsainių 
su žirniais. Dalyviai, sumokėję po 2 
svarus, galėjo jais pasivaišinti.

Vakaras buvo puikus, sausas ir 
tik su mažu vėjeliu. Laužą uždegus 
klubo darželis prisipildė žmonėmis. 
Vaikų klyksmas, muzika, dainos ir 
fejerverkų sproginėjimai lydėjo visą 
vakarą kol užgeso paskutinės 
liepsnelės iki kitų metų.

Vakaro išlaidoms padengti buvo 
panaudota metų bėgyje įvairiais 
būdais sutaupyti pinigai. Klubo 
valdyba skyrė 50 svarų.

Dalyvavo apie šimtas suaugusių 
ir nemažiau kaip pusšimtis įvairaus 
amžiaus jaunių. Atvykusių buvo ir iš 
tolimesnių vietovių Jų tarpe ir 
Darius Furmonavičius su šeima ir 
draugais iš Nottinghamo. Vakaras 
buvo pravestas gerai ir, nežiūrint 
didelio skaičiaus žmonių praėjo 
draugiškoje nuotaikoje. Visi gerai 
pabendravo, pasilinksmino, ypač 
vaikai.

Džiaugiamės taip pat, kad 
“Lithuanian Pool” žaidėjai laimėjo 
1999 metų Pool Asociacijos perei
namą Bradforfo miesto didžiulę 
taurę, kuri dabar puikuojasi klubo 
baro salione. Geros kloties ir 
ateityje. K.Kaktavičius

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares to Vilnius

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice £219.00 incld. tax
Min. stay Saturday night/Max stay 1 month.
No changes/No cancellation/No refund
Min. stay Sat.night or 3 nights/Max stay 3 mths £279.00 incld. tax
Change of return date permitted against small fee in Lithuania
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
Pensioner’s ticket.
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Teeside, Edinburgh, Leeds/Bradford, 
Manchester-Vilnius return
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat.night or 3 nights£279.00 incld. tax 
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00
Manchester/Glasgow via Copenhagen 
Special offer - Ex Manchester 
Conditions as above.

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna
Ex Manchester
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Services Ltd., Little Acres, The Causeway, Hitcham, 

Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 21 
The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:0171 739 8735. 
Pamaldos sekmadieniais: 
9 vai. lotyniškai ir angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
šiokiadieniais šv. Mišios 8 vai 
ryte.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green, Central line. 
Notting h a me - Židinyje 
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio 
trečią šeštadienį 14 vai. Bridge 
Gate.
Mančesteryje lapkričio 28 d., 
12,30 vai.
Bradforde gruodžio 5 d., 12.30 
vai.

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax 

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax
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