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DBLS pirmininko laiškas nariams

į

Britanijos lietuvių gyvenime 1995 metai bus atžymėti,
kaip vieni iš sunkiausių mūsų Sąjungai ir Lietuvių Namų
bendrovei, nes reikėjo padaryti tam tikrų sprendimų, kas
sukėlė daug skausmo ir rūpesčių mūsų visuomenei.
Pirmoje eilėje dėl finansų ir skaitytojų stokos Centro
valdyba buvo priversta atsisakyti nuo "Europos Lietuvio"
leidimo Lietuvoje ir pradėti jį vėl leisti Britanijoje. Tiesa,
kad jis nebus toks didelis ir lankys mus rečiau, bet bus
mums visiems prieinamas kainos atžvilgiu ir tarnaus mūsų
bendruomenei.
Mes turime būti praktiški ir gyventi pagal savo išgailes ir
sugebėjimus, o ne vadovautis svajonėmis, kurios praktikoje
negalėjo įvykti. Reikia pripažinti, kad Europos Lietuvio
leidimas Vilniuje nepavyko ir tokią naštą toliau nešti mums
tiesiog
neįmanoma.
v
Žengiant į naujus metus mes sveikiname Henriką
Gasperą, kad jis apsiėmė redaguoti šį naują Europos
Lietuvį, linkėdami jam ir jo bendradarbiams sėkmės, o mes
iš savo pusės turime įsipareigoti remti šį leidinį savo
skaitymu, bendradarbiavimu ir aukomis.
Laikai keičiasi, keičiamės ir mes, o mūsų bendruomenė
jau darosi kitokia, žiūri daugiau į materialismą ir netiki į
didelius pasiaukojimus. Nebeturime jau tos svarbios
politinės kovos ir didelių kultūrinės veiklos reikalavimų.
Naujai atvykstantieji nėra pastovūs dėl nepalankių
apsigyvenimo sąlygų ir, bendrai paėmus, tas nepastovumas
trukdo planuoti ateitį išeivyjoje. O be to, mes juk
pastovumo nematome ir iš pačios Lietuvos pusės. Ir iš ten
vienokios ar kitokios pagalbos pakolkas negalime tikėtis.
Apsisprendimas dėl Europos Lietuvio įvyko ryšium su
Lietuvių Namų remonto projekto finansavimu ir pasidarė
aišku, kad su tokia našta, bet kokios paskolos gavimas būtų
neįmanomas.
Nereikia manyti, kad Lietuvių Namų problemos prasidėjo
tik dabar, paskutinių kelių metų bėgyje. Lietuvių Namų
stovis turėjo problemų nuo pat jų nupirkimo. Jie niekad
nebuvo pilnai atremontuoti, nes nuolatiniai pareikalavimai
remti Sąjungos politinę, kultūrinę ir organizacinę veiklą, o
dar priedo EL leidimo ir spaustuvės išlaikymo išlaidos
neleido ilgų metų bėgyje direktorių valdyboms paskirti
didesnių finansų namų atremontavimui ir teko pasitenkinti
tik būtiniausia jų priežiūra.
Paskutinių kelių metų bėgyje buvome priversti rimtai
pažiūrėti į Lietuvių Namų remonto projektą ir atsidūrėme
Liėtavcs
prie didelių problemų.
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Pirmoje eilėje neišnagrinėjome pardavimo pirkimo
varianto, o nutarėme eiti remonto keliu ir čia susidūrėme
su paskolos gavimo sunkumais, {patingo suvažiavimo
nutarimas, skirti tam reikalui 300,000 sv. paskolą, nebūtų
padengęs pagrindinio remonto reikalavimų, o su mūsų
apyvarta apie didesnes sumas negalėjome net pagalvoti.
Bet pagrindinė priežastis, kuri privertė valdybą prieiti
prie sprendimo parduoti namus ir pirkti kitus, buvo vietinės
valdžios ultimatumas dėl padėties Lietuvių Namuose, kas
sudarė pavojų, kad jie gali perimti visą projektą ir būtume
priversti padengti išlaidas, kurios viršintų mūsų pejėgumą
atsimokėti.
Šiuo metu Lietuvių Namai yra tušti ir galime apsispręsti
dėl jų ateities. Ateinantis suvažiavimas sausio 6d.
Nottingliamebuvo C. Valdybos sušauktas grynai tam, kad
gautume Sąjungos atstovų ir akcininkų pritarimą valdybos
nutarimui parduoti esamus Lietuvių Namus ir pirkti kitus,
kurie ir toliau tarnautų mūsų Sąjungai.
Aš žinau, kad tokie dideli pasikeitimai paveikia visus ir
išvadoje bandoma sukelti tam tikrą paniką visuomenėje.
Klausimas yra tame, ar mes norime pasilikti prie senų namų
ir lysti į skolą, kurią ateinančios kartos turėtu apmokėti. Čia
jaučiasi pavojus prarasti viską, ką jau esame patyrę tolimoj
praetyje.
Iš kitos pusės klausimas, ar mes norime parduoti šiuos
namus ir pirkti kuklesnius, kas leistų mums turėti šiek tiek
atsarginio kapitalo ateičiai.
Nežiūrint kokį projektą mes pasirinksime, jis pareikalaus
gerų ir gabių žmonių vadovavimui. Sakyčiau, kad dabar ne
laikas ruoštis senų sąskaitų suvedimui, kerštui ar bausmei.
Kiekvienas iš mūsų valdyboje dirbo be užmokesčio, savo
asmeninio laiko ir sugebėjimų ribose. Bet kas daugiausiai
trugdė - tai tas nuolatinis nesugyvenimas valdybos narių
tarpe paskutinių kelių metų bėgyje.
Asmeniškai DBLS pirmininko pareigose stengiausi
apsaugoti jos interesus ir vykdyti jos veiklą pagal numatytus
principus ir visuomet laikiausi taisyklės, kad geriau mažiau
- negu prarasti viską.
Bet kaip ten bebūtų, gerbiamieji Sąjungos atstovai,
galutinis sprendimas bus Jūsų rankose ir tikiu, kad jis bus
drąsus ir praktiškas.
■'

J. Alkis
DBLS Pirmininkas
-
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POLITINĖ

Ar Baltijos Kraštai Taps
Skandinavijos protektoratu?
Tokias
išvadas
daro Birna
Helgadottit,The European Gruodžio
13-17d. Neramūs Baltijos Kraštai
gauna
iš Skandinavijos Kraštų
įvairiopą pagelbą, bet nenumatytas
greitas padidėjimas
paramos
financiniai
ir tapti
pilnateisias
Europos Sąjungos nariais yra dar
tolimas ateities perspektyva.
Neseniai įvykusioje Konferencijoje
Vilniuje, siūlė naujus kelius į RytųVakarų
bendradarbavimą.
1989
metais vakariečiai tikėjo, kad iš
buvusių Sovietinių Respublikų,
Baltijos Kraštai, kurie jau tuomet
turėjo aukštą gyvenimo standartą ir
gerą mokslo išsilavinimą,
bus
pirmieji priimti j Vakarų Europą.
Deja dabar Baltijos Kraštai yra
labiausia nestabilūs iš buvusių Rytų
Europos Kraštų, labai išsiplėtusi
korupcija, didėjantis kriminalizmas ir
Mafija, ir didelė nelygybė dirbančiųjų
pajamų paskyrstyme,
visą tai
nedžiugina Skandinavijos Kraštus.
Bet pagalba vis tik ateina iš anapus
jūros pusės,
Skandinavijos Kraštų Vyriausybių
nuomone Latvijai, Lietuvai ir Estijai
būtų geriausia tapti "Pašalpos
Protektoratais (Benevolent Protec
torates).
Bet šiuo metu Skandinavijos Kraštai
įžiūri grėsmę savo saugumui,
prekybai ir gamtosaugai. Suomija
ypatingai kenčia nuo kriminalinio
elemento ir Mafijozų invazijos iš
Baltijos Kraštų. Suomija, Olandija, ir
Norvegija labai susirūpinę dėl
išvalymo
Baltijos jūros
nuo
ušteršimo. Taipat nerimą kelia šį
rudenį įvykę Latvijoje Parlamento
renkimai. Buvo išrinkti nemažai
buvusių politinių ekstremestų ir KGB
agentų, kurie buvo įtarti organiząvę
kriminalizmą ir buvo bausti už rasinę
veiklą
Pirmenybė, kaip Hedegaad tiki,
turėti nuolatiniai kontaktai. Pasikeiti
mas informacija gal nebus taip

APŽVALGA

K. Tamošiūnas

patrauklus
kaip
"Big
Deals"
Vašingtone, bet mes tikime kad toki
kontaktai yra labai vertingi ateities
tikslams atsiekti.
Jau dabar yra keletas programų
užprogramuota; pav. Baltijos Kraštų
Armijos Karinikai yra apmokomi
Skandinavijos Karo akademijose,
Lietuviai Kariai dalyvauja Bosnijos
taikos palaikyme, Danijos Savivaldy
bių Sąjunga turi Baltijos Kraštuose
savo nuolatinius atstovus, kurie
suteika pagalbą ir duoda patarimus
kaip geriau tvarkytis Savivaldybėse.
Protektorątas, reiškia Krašto valdy
mas yra prižiūrimas kito Krašto - jo
neaneksuojant,
Talinas - Einseln atsistatydino.
Estijos kariuomenes pajėgų Vadas
Lt. Gen. Einseln buvo priverstas
Estijos
prezidento
R.Meri
atsistadydinti dėl nesusitarimo su
Gynybos Ministeriu A. Oovel.
Aš buvau priverstas padaryti šį
sprendimą su skaudančia širdimi.

žinodamas, kad Einseln atidavė
Estijai visas savo jėgas ir patriotinę
meilę, pasakė Prezidentas Meri.
Einseln yra buvęs J.A.V. kariuomenenės Pulkininkas, Korėjos ir Vietnamo
karų dalyvis.
Paryžius. Gruodžio 5 d. Vakarų
Europos
Sąjungos
susirinkusi
asembleja
priėmė
nutarimą,
skatindama sukurti naujas Baltijos
Jūros Laivyno Pajėgas, kurios
patruliuotų Baltijos jūroje. Šio laivyno
pajėgas sudarytų: Vokietija, Lenkija,
Danija, Latvija, Lietuva ir Estija. Sis
naujai
sukurtas
Baltijos jūros
laivynas užpildytų tuštumą, kuri
atsirado šaltojo karo pabaigoje.
Riga. Gruodžio 12 d. buvo nuteistas
iki gyvos galvos buvęs NKVD
viršininkas, Alfons Noviks, apkaltintas
už 230.000 žmonių pasodinimą i
kalėjimus, deportavimą i Sibirą ir
nužudymą. Latvija yra pirmoji
Pabaltijo valstybė, teisusi Sovietų
rėžimo laikų nusikaltėlį.

BALTIC MANAGMENT CO.
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas
Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

❖
Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didžiojoje Britanijoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius susitarta valiuta
ir jų pageidaujamu adresu.

Santaupos yra garantuotos nejudamu turtu Didžiojoje Britanijoje.
Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų bendrovių,
nvestments trust, unit trust akcijų.

❖
PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS
TUOJAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.
PERVEDIMO MOKESTIS 4% plius 15 sv. (pristatymo ir iškeitimo
į pageidaujamą valiutą mokestis).
Už didesnius nei 3000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2,5%.
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC MANAGMENT CO.
(Z. Juras, A. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 0181 460 2592
Fax 0181 402 9403
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"Europos Lietuvis" mirė - tegyvuoja "Europos Lietuvis?'
pinigais nors tai ir siektų aukštų idealų. Neapsiejome savo
Pereitų kelių metų Lietuvių Namų Bendrovės metiniuose
bendromenėje be atsakomingas vietas užimančių asmenų
suvažiavimuose, o taip pat ir B. Britanijos Lietuvių
klaidinančių pasisakymų: ”"EL" turi būti finansuojamas,
Sąjungos suvažiavimuose, jos Tarybos posėdžiuose, skyrių
lygiomis po trečdalį, iš prenumeratos, DBLS ir LNB". Tai
susirinkimuose ir įvairiuose bendruomenės suėjimuose
būtų pjovimas šakos,'kurią sėdime apžergę. Britanijos
neišvengdavom griežtų pasisakymų dėl ’’Europos Lietuvio”
lietuviams turiu priminti, o kitiems suglaustai (platesnė
turinio ir jo daromų finansinių nuostolių D. Britanijos
informacija randasi Britanijos Lietuviai, 1947 - 1973, K.
lietuvių bendruomenei. Žmonės skundėsi, kad turinys
Barėnas) paaiškinti mūsų bendruomenės įsteigimo ir jos
pasidaręs neįdomus, kad "EL" talpina garbinamus
turto eksploatavimo struktūrą.
straipsnius apie Sovietų sąjungai nusipelnusius, o žinios
Pokarinė lietuvių išeivių dalis, apsistojusi D.
apie lietuvių išeivių gyvenimą bei jų veiklą užsieny visiškai
Britanijoje, 1947m liepos 2d įsteigė Didžiosios Britanijos
sumažėjo. Galima buvo susidaryti vaizdą, kad "EL”
Lietuvių Sąjungą (Sąjunga pasiliko savo vardą, bet
nustojo tarnavęs Britanijos lietuviams, ir liko taikomas
reprezentuoja D. Britanijos Lietuvių Bendruomenę).
skaitytojams Lietuvoje. Visa tai galėjome toleruoti arba
1947m liepos 25d išleidžiamas "EL" pradininkas "Užsienio
pertvarkyti ir blogiausiu atveju pakeisti vyriausią
ir vidaus žinių biuletenis”. 1947m spalio 24d jis tampa
redaktorių, kuriam buvo patikėta "EL” turinio
"Britanijos Lietuviu”. 1953m Nr. 39 jau "Europos
atsakomybė.
Reikalus
nulėmė
finansai.
Pernai
prenumerata pakilo iki £40 metams, beveik dvigubai, o • Lietuvis". 1948m DBLS išleido akcijas Lietuvių Namų
nupirkimui Londone. Akcijas platino DBLS skyriai.
tuo tarpu prenumeratorių Britanijoje nukrito iki 300.
DBLS III suvažiavime paskelbta, kad jau išpirkta akcijų
Pagal kontraktą, DBLS ir LNB dar turėjo išmokėti virš
už £2600. Išaiškinus visas įstatimynes galimybes, DBLS
£40.000 VL Dargiui, kuris rūpinosi "EL” spausdinimu
centro valdyba nutarė būsimiems namams valdyti įsteigti
Lietuvoje ir apie £6.500 "EL” administratoriui Londone.
"pelną nedarančią” Lietuvių Namų akcinę benrovę Tokios metinės sumos sutrikdė LNB eksploatavimą, ir
Lithuanian House Ltd. Į ją buvo pervestos iš DBLS
prisidėjo prie dabartinės Lietuvių Namų krizės (apie tai
pirktos akcijos, o pirmieji Lietuvių Namai buvo nupirkti
kitą kartą). Tęsti "EL” spausdinimą dabartinėmis
1950m rudenį. Kiek vėliau namai buvo pakeisti į
sąlygomis Lietuvoje pasidarė neįmanoma. Buvusios DBLS
didesnius, apie 80 km nuo Londono nupirkta Lietuvių
ir LNB valdybos ilgai dvejojo ir nieko neįvykdė (išskyrus
Sodyba - tiksliau pasakius dvaras, įsteigta spaustuvė,
prenumeratos pakėlimą). Į tai reagavo šių metų DBLS ir
biblioteka. Lietuvių Namai Londone tapo DBLS veiklos
LNB visuotinas suvažiavimas ir įgaliavo naujai išrinktą
centru Britanijoje, jei ne lietuviškos veiklos centru visoje
valdybą būtinai sumažinti "EL” leidimo išlaidas ir padaryti
Europoje. Per daugelį metų prieita bendros nuomonės,
jį daugiau pasitarnaujančiu Britanijos lietuviams.
kad DBLS ir LNB valdybos būtų sudaromos iš tų pačių
Kurį laiką tikėjome VI. Dargio skatinančiais žodžiais
asmenų, tik jų pareigos būtų skirtingos. Tas yra
DBLS Tarybos posėdyje, Wolverhamptone, kad 1995m
praktikuojama ir reiškia: DBLS ir LNB yra nedalomas
"EL" pradės verstis vien tik iš savo prenumeratos. Tas,
lietuviškas vienetas, bet oficialiai tvarkomasi atskirai.
dabar, atitinka senoviškam, tarmiškam išsireiškimui:
DBLS renka nominalinį nario mokestį, bet jos visa veikla,
"Pažadėsi - patiešysi, neištesėsi - nesugriešysi". Leidėjų
ypač daug finansų pareikalavusi politinė veikla siekiant
pirminis tikslas: Lietuvoje bus pigiau redaguoti ir
spausdinti, neišsipildė. Atsirado neaiškumų: be leidėjų
Lietuvos nepriklausomybės, o taip pat ir "EL” leidimas,
buvo įmanoma tik per LNB paramą. Dabar, DBLS
leidimo, vyriausias redaktorius "Europos Lietuvis” vardu
sutelkta daugiau negu 50% LNB akcijų - DBLS turi LNB
nuperko Vilniuje A Strazdelio 1, trečią aukštą, ir 1995m
visuotiname suvažiavime jis siūle Britanijos lietuviams
kontrolinį paketą, kas turėtų užtikrinti, kad LNB turtas
atsipirkti iš jo šį nekilnojamą turtą, žinoma, su atlyginimu
nebus išsidalintas tarp privačių žmonių - to siekėm
pirkdami DBLS ir LNB akcijas.
jam... Kadangi, vyriausias redaktorius ėmėsi ir kitų
Grįžtant prie ankstyvesnio paragrafo, dabar turėtų
žingsnių, nesuderintų su leidėjais, leidėjai pradėjo abejoti
būti aišku: DBLS išlaidos dažniausiai yra LNB išlaidos.
jo intencijomis, ypač "Europos Lietuvis” vardo
pasisavinimu.
Prieštaraudamas
Britanijos
įmonių
Tuo būdu priversti LNB mokėti du trečdalius "EL"
įstatymams, VI. Dargis "EL" Nr. 50 paskelbė rezoliucijas
prenumeratos, kai Lietuvių Namai atsistojo gyvybės
ruošiamam LNB akcininkų suvažiavimui Nottingham,
pavojuje, nebūtų nei logiška nei finansiniai įgyvendinama.
Britanijoje 1996m sausio 6d.
DBLS ir LNB Direktorių valdybos, atkreipdamos
Girdime atsiliepimų, kad "EL" buvo ir yra malonus
dėmesį į vusuotinio suvažiavimo įpareigojimus ir visą "EL"
svečias užsienio lietuvių tarpe. Taip, bet ar užsienio
situaciją, nutarė toliau leisti "EL", bet spausdinti jį
prenumeratoriai suprato kiek paramos jų prenumerata
Britanijoje sumažinant jo ambicijas bei išlaidas ( A4
gaudavo iš Britanijos lietuvių bendruomenės? Kai
didumo, 8pp kas dvi savaites). Nauju vyriausiu
anksčiau juokavo, kad "EL" yra Britanijos lietuvių
redaktoriumi pasirinktas Henrikas Gasperas. Ką naujasis
"karvutė", kurią vieni Europos šalių lietuviai laiko už ragų,
"kapitonas" įveiks, kokios audros ar seklumos jo laukia ir
o antri melžia, tai dabar teks priimti faktą, kad tai nėra
ar jis bus kieno nors šalininkas, parodys netolima ateitis.
dievaičių padovanotas lobis - toji "karvutė" užtrūko.
Šiuo metu jam galime palinkėti geriausio vėjo.
Esant blogame ekoniminiame ir finansiniame stovyje
"EL", kaip sūnus klajūnas, sugrįžta į savo tėvo namus,
reikia jieškoti būdų sumažinti išlaidas bei konsoliduoti
tad padėkime jam pilnai įsijungti į mūsų šeimos gyvenimą.
įmonę. Tokiame stovyje nepadeda nesaikus švaistymasis
Eimutis Šova
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Ilgamečio "Europos Lietuvio"
redaktoriaus Kazimiero Barėno laiškas
naujam redaktoriui.

Qj

Geriamasis Redaktoriau p. Henrikai,
Ačiū už lapkričio žinią, kad esi pakviestas
redaguoti tą busimąjį "Europos Lietuvį", kuris pradės
eiti 1996m. vietoje ligšiolinio. Matau, kad jau esi
smulkiai suplanavęs, kokius skyrius tame laikraštyje
žadi įvesti. Taigi linkime sėkmės ! O šiaip bedirbant paaiškės, kokios medžiagos reikėtų duoti,
kad skaitytojai būtų pakankamai painformuoti.
Gaila to ligi šiol ėjusio "Europos Lietuvio", gaila
Londono Lietuvių Nmaų. Bet vien gailesčiu gyventi
negalima. Aišku, kad ligšiolinės padėties nebesugrąžinsi.
Skaitau pasisakymus, kaip būtų galima sudaryti lėšų tęsti
ligšioliniam laikraščiui, bet argumentai tų nenorinčių leisti
jam numirti daugiausia vis naivūs, o kai kurie net juokingi.
Kai jau paskelbta, kad ir Lietuvių Namų nebėr, iš jų
nebebus galima išsunkti tūkstančių, tai ir dar toliau kas
savaitė susilaukti to Vilniuje leidžiamo brangaus laikraščio
gal ir graži, bet tuščia svajonė.
Fantazuoti galima, bet gyvenimas reikalauja kieto
realizmo. Teks kol kas pasitenkinti tokio dydžio laikraščiu,
kokį sveikas mums paruoši. Tegu bus mažas, jeigu
didesnio neįmanoma turėti. Nuo tokio ir anuomet 1947 m.
pradėta, bet prigyventa iki didelio. Gal ir šįkart pasiseks
iškilti, susilaukti geresnių laikų. Tikėkimės.
Kai kurie to ikišiolinio "Europos Lietuvio" redaktoriai
mėgdavo atsiųstuosius pasisakymus kartais pataisyti taip,
kaip jiems patinka, iškreipdami autoriaus mintis, bet
palikdami jo parašą. Toks elgesys primena sovietinės
spaudos praktiką, o demokratija nepripažįsta panašių
klastojimų. Taigi džiaugsimės turėdami ir remdami Tavo
redaguojamą tikrai demokratišką laikraštį, kuriame
turėsim pakankamai būtinos informacijos, o iškilus
reikalui galėsime kultūringai pasidalyti nuomonėmis.
Be kita ko, man atrodo, kad visiškai tiktų naująjį
laikraštį pavadinti ne "Europos Lietuviu", o "Britanijos
Lietuviu". Mums, šioje saloje gyvenantiems, jis ir
skiriamas. Tokį varda jis turėjo iki 1953 m. Vardas atitiko
laikraščio paskirtį, kaip ir dabar bus.
Su mano žmonos ir mano linkėjimais naujojo
laikraščio redaktoriui, kad sėkmė lydėtų darbą.
K. Barėnas
Prierašas. Girdėjau reikalus išmanančio asmens
nuomonę, kad reikia parduoti Lietuvių Sodybą ir išgelbėti
Londono Lietuvių Namus. Jeigu tai dar būtų įmanoma
padaryti, reikėtų paskubėti. Sodyba niekada negalėjo ir
negalės būti Britanijos lietuvių centru. O dorą centrą
reikia turėti Londone, dėl to reikia gelbėti Lietuvių Namus.
Sodyba juk ir naudojasi skautai vieną saitę per metus, gal
jaunimas kokį retą savaitgalį, o šiaip gal dažniau tik
vienas kitas, kurie turi automobilius. Sekiminių proga
suplaukia daug žmonių, bet ar tai gali atstoti reikalą turėti
Londone vietą, kuri svečius galėtų priimti bet kada ?
Svečius ir mus pačius.
K. B.

Kanados "Tėviškės Žiburiai"
apie "Europos Lietuvį"
Išspausdinę LNB pirmininko K. Tamošiūno
pranešimą apie "Europos Lietuvio"
sustabdymą, Kanadoje leidžiamas laikraštis
"Tėviškės Žiburiai" Nr.45. pridėjo tokį savo
pasisakymą:
"Europos Lietuvio" savaitraščio perkėlimas
Vilniun iš tikrųjų buvo didelė klaida. Ten
"Europos Lietuvis", net žybėdamas ligšioliniu
geros kokybės popieriumi, su vietiniais
Lietuvos laikraščiais neįstengė varžytis. Naujų
skaitytojų ten nebuvo susilaukta. Kaipgi kitaip
beišaiškinsi tame numeryje paskelbtą vos 1700
egz. tiražą, menką ir išeivijos mastu?"
Kiti ir iš toli matė mūsų padarytą klaidą,
kuri mums trūko taip ilgai atitaisyti.

Turizmo srytyje tolstame nuo
Europos
"Lietuvos Aidas" Nr.246 rašo:
Vilnius. (BNS).KŽingsniu atgal naująsias turizmo
paslaugų teikimo licenzavimo taisykles pavadino
Valstybinio turizmo departamento direktoriaus
pavaduotojas Juozas Raguokas.
Pasak jo, pagal naujas vakar Vyriausybės
patvirtintas taisykles nuo kitų metų iš turizmo
firmų, norinčių gauti licenzijas, nebebus
reikalaujama finansinių garantijų. Dabar tokia
garantija yra trys tūkstančiai litų, - palyginti su
pasauline praktika, labai maža.
J. Raguokas interviu BNS korespondentui sakė,
jog atsisakius finansinės garantijos reikalavimo, gali
atsirasti vienadienių firmų, neturinčių apivartinių
lėšų ir norinčių organizuoti keliones.
Užsienyje sugedus tokių firmų autobusui ar
atsitikus kitokiai nelaimei, firma negalėtų sumokėti
už papildomas paslaugas.
J. Raguokas sakė, jog Turizmo departamentas
greičiausiai jau kitąmet siūlys įkurti kelionių
garantijų fondą. Tokie fondai veikia daugelyje
pasaulio valstybių, paprastai juos sudaro pačių
kelionių firmų pinigai.
Be to, Lietuva turi savo įstatyminę bazę derinti
su Europos Sąjungos reikalavimais.
Pasak Vyriausybės nutarimo, naujos licenzavimo
taisyklės įsigalios nuo kitų metų sausio 1 dienos.
Daugelis reikalavimų, išskyrus garantijas,
kelionių firmoms lieka tos pačios.
Prieš tvirtinant, naujosios taisyklės suderintos su
vasarą priimtomis įmonių įstatymo pataisomis.
Iki šiol, Lietuvoje išduota 330 licenzijų teikti
turizmo paslaugas.
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Susimąstymo Valandėlė

/

Naujasis "Europos Lietuvis"sveikina savo skaitytojus.
Štai pirmasis jo numeris,
Gaila mūsų ilgamečio, visų pamėgto "Europos
Lietuvio",kurio uždarymas Vilniuje buvo daug kam
nelauktas smūgis. Aš į tai nesigilinsiu - tai valdybų
reikalas. Apie tai parašys tie, kurie tuos dalykus
geriau žino.
Šį numerį turėtume laikyti atminimui, nes jis bus
pradžia naujos eros, naujo kelio. Kaip buvęs
ilgametis "E.L." redaktorius Kazimieras Barėnas man
laiške rašė, kad kiekvienas redaktorius palieka savo
veidą redaguojamame laikraštyje, tikiuosi, kad ir aš
padarysiu kokį nors įnašą i mūsų išeivijos gyvenimą.
Šis laikraštukas, dar neišleistas, jau turėjo daug
kritikos, nusistatymų prieš. Turite neužmiršti, kad tai
yra tik pirmasis. Iš nieko yra sunku pradėti. Šį
numerį reikėjo išleisti per labai trumpą laiką, todėl
būtų nuostabu, jeigu nebūtų trukumų vienokiu ar
kitokiu atveju.
Juk yra posakis, kad "Roma nebuvo pastatyta per
vieną dieną". Žinoma, "Europos Lietuvis" nėra Roma,
bet ir tokiam mažam darbui reikia laiko ir sąlygų.
Didžiausias sunkumas buvo su adresais, kurie
paimti iš senų kartotekų ir atspausdinti labai
pasenusia mašina, taigi gal daug jų bus neteisingi.
Prašyčiau visų skaitytojų, kurių adresai ar pavardės
yra klaidingai parašytos, pranešti redakcijai, kad
būtų galima atitaisyti.
Antras taip pat labai svarbus dalykas - dar
nepaskelbta prenumeratos kaina. Tai bus padaryta
kuo greičiausiai - jau sekančiame numeryje.
Nustatydami prenumeratos mokestį, turime
atsižvelgti ir skaitytojus kituose kraštuose. Jau
nebegalime į tolimus kraštus siųsti už tą pačią
kainą, kaip čia, vietoje. Didelė dalis laikraščio
kainos yra pašto išlaidos ir siunčiant toliau, kainuoja
daugiau, todėl ir mokestis turi būti didesnis.
Bendrai šis laikraštėlis bus bandomas išleisti kuo
pigiau, kad bendrovei neneštų didelių nuostolių.
Laikas parodys ar jis patiks skaitytojams, bet bus
dedamos visos pastangos padaryti jį kuo įdomesnį,
duodant žinių iš mūsų gyvenimo, taip pat mus
dominančių žinių iš Lietuvos ir kitur pasaulyje.
Jis bus redaguojamas pagal DBLS principus: bepartinis, reprezentuojantis visų pažiūrų lietuvius.
Kviečiu visus prisidėti, rašant iš savo gyvenimo,
savo kolonijų. Padarykime jį įvairų, visiems įdomų.
Jau daug mūsų sugebančių rašyti aptingo paimti
plunksną į ranką. Pabuskite. Nekiškite galvų į smėlį,
Nelaukite, kad kiti padarytų.
Tempkime tą tremties vežimą, kol dar ratai sukasi.
Redaktorius

'Tauta, kuri vaikščiojo patamsyje, išvys skaisčią
šviesą, gyvenantiems tamsybių šešėliuose užtekės
šviesybė" (I z. 9:11).
Po ilgų priespaudos Ir dvasinės vergijos metų pildosi
Izaijo pranašystė. Centrinės Europos ir Rytų tautoms
atsiveria kelias į tikėjimų ir viltį sulaukti šviesesnių dienų.
Kelias dar ilgas, kelionė sunki, bet pasitikėjimas Viešpačiu
tesuteikia visiems pasiryžimo ir jėgų pasiekti Žemės ir
Dangaus Šviesą.
Linkiu visiems lietuviams Dievo palaimos, džiugios
Kūdikėlio Jėzaus atėjimo šventės ir viltingų Naujųjų 1996
metų!
+Vysk. P. A.Baltakis,OFM

Artojų Malda Kalėdų Kristui
- Mes be Tavęs, Kalėdų Kristau, pūga,
Mes be tavęs tiek metų žiemą šalom,
Tegu paliaus čia šiaurės vėtros stūgaut,
Tegrįš pavasaris į mūsų vargo šalį...
Kalėdų Kristau, laimink pirmą mūsų vagą,
Palaimink grūdą, kritusį į juodą žemę,
>
Te Tau, kaip žvaigždės, prakaito lašai mūs dega , 7
Te iš Tavęs auksinės varpo derlių semia....
Palaimink, Kristau, jauną žalią gojų
Ir pagriovėlio baltąją ramunę,
Ir baudžiavoj parpuolusį artoją,
Ir amžių amžiais gyvą panemunę...

Palaimink, protėvių kapų kalnelį šventą, ‘
Ir naštą knygnešių, ir ištremtųjų kančią,
Ir amžių palikimo didį testamentą,
Ir kruvinas rankas nuo darbo ir nuo pančių...
*

<
-X-.
&K •

Palaimink, Kristau, dobilo atolą,
Dosnia ranka paglostyk kviečio varpą brandžią...
Piūties gubų ledai teneužpuola,
Ir iš pastogės nebaidys baltų balandžių...

Palaimink, Kristau, mūs žiemkenčių sėją,
Ir duonos daigo te pikta šalna nešaldo,
Sodybas saugok nuo pagairių pikto vėjo, Išgirsk, Kalėdų Kristau, mūsų maldą ...----

- - - ir klauso tos maldos laukai ir lankos,
Ir girių gelmės ją kaip ryto gandą girdi...
Ir Dievo Kūdikis viršum namų, viršum visų laukų ištiesia
ranką
Ir tyliai laimina visų artojų širdis ...
I942.XI.29

Bernardas Brazdžionis
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’’Europos Lietuvio” prenumeratorių
apklausa
Paskelbus spaudoje, kad dėl nepakeliamos finansinės naštos laikraščio
išlaikymui, DBLS ir LNB valdybos yra priverstos "Europos Lietuvio'
leidimą sustabdyti, prenumeratoriams buvo išsiuntinėta spaudos tęstinumo
anketa.

S. Kasparas prie savo laiško "Europos Lietuvyje" pridėjo prenumeratoriams
"siųstos" anketos kopiją. Tokia apklausos kopija prenumeratoriams nebuvo

siųsta. Tai buvo tik projektinė. Joje buvo įdėtas pirmas klausimas: "Ar

sutinkate ir toliau prenumeruoti "E.L.", jeigu prenumeratos kaina pakiltų
iki 50.00 svarų", kurio siuntinėtose prenumeratoriams kopijose nebuvo.

Nusprendus "E.L." likimą, nebebuvo tikslo to klausti, nes ir padvigubinus
prenumeratos kainą iki 80.00 svarų, vargu ar laikraštis būtų galėjęs
išsiversti be paramos.

Trys asmenys atsiuntė šias iškarpas iš "E.L.", bet jas turime ignoruoti, nes
jos direktorių sprendimo pakeisti negali. Apklausinėjimas buvo daromas
tik sužinoti bendrą nuomonę, kas būtų mūsų skaitytojams priimtiniau.

Iki gruodžio mėn. 10 dienos gauta 120 atsakymų, kurių analizė yra patiekta

žemiau. Ne visi atsakė j visus klasinius. Kai kurios atsakymų eilutės
paliktos tuščios. Jos nėra skaičiuojamos nei taip, nei ne.

Į pirmą klausimą: "Ar norite turėti mūsų gyvenimo leidinį Didž. Britanijoje”?
115 atsakė - nori, 5 atsakė - ne.

Į antrą klausimą: "Aružsisakytumėte tokį Ze/dinf? Tie patys penki atsakė

50.00 sv. - 1 skaitytojas, 40.00 sv. - 7 skaitytojai,
35.00 sv. - 1
"
30.00 sv. - 4
25.00 sv. - 4
"
24.00 sv. - 1
20.00 sv. -21
"
15.00 sv.- 5
13.00 sv. - 1
"
10.00 sv. - 4
35.00/30.00 sv. - 1 skaitytojas
35.00/25.00 sv. - 1
20.00/15.00 sv. - 1
Daugelis atkarpų grįžo su komentarais, kurių keletą pavyzdžių žemiau:
"Sunku atsakyti nemačius leidinio",..."priklausys nuo daugumos",..."aš
norėčiau daugiau žinių iš Lietuvos", ..."darykite, kaip jums geriau",..."šiuos ■.
klausimus palieku tvarkyti valdybai' ir panašiai. Keletas pasisakė, kad
sutiktų mokėti truputį daugiau, kad tik bendrovė neturėtų nuostolio.
Vienas atsakė, net dar už tris: "Ne tik kad aš sutinku su jūsų sumanymu, bet
dar trys lietuviai, kurie nustojo skaityti "E.L."prieš metus dėl nepasitenkinimo
dabartiniu redaktoriumi. Atsakau už keturis".
Keli, atsiųsdami atkarpas pridėjo ir laiškus. Trumpos ištraukos: "Joks
biuletenis neatstos šaunaus ir įdomaus "E.L",..."dėti visas pastangas leisti
"EL." tokį, koks dabar yra",..."kaip nutarta, taip ir bus, bet man pensininkui
50.00 svarų yra perdaug"',..."formatas turėtų būti mažas, kitus klausimus
palieku tvarkyti valdybai".
Tokie ir panašūs komentarai..
Jeigu "E.L." galėtų verstis iš prenumeratų mokesčio, niekas jo nebandytų

uždaryti ar mažinti. Didžiausia tragedija yra, kad jį remti bendrovei

pasidarė per sunku. Skaitytojų skaičiai vistik mažėja dėl vienos ar kitos

ne, kiti 115 atsakė taip.

Į trečią klasimą: "Kiek puslapių leidinio pageidautumėte"?, susilaukta

priežasties. Daug skaitytojų prarasta kainą beveik padvigubinus. Keletas

siūlė kainą vėl padvigubinti. Tą padarius gal beliktų tik saujelė skaitytojų,

įvairiausių atsakymų:

vieno puslapio pageidautų vienas
dviejų puslapių

"

keturių puslapių

"

šešių puslapių

"

8

aštuonių puslapių

"

11

6

31 (daugiausiai)

toliau seka daug kitokių pageidavimų, kaip 4-6 (trys), 3-4 (vienas), 4-8

o parama turėtų būti dar daugiau padidinta. Ir taip ratas be galo.

Prenumeratos kainos pakėlimas neišspręs šios problemos. Mažėjant
skaitytojams, turi mažėti ir laikraščio išlaidos. Tą galime padaryti tik
stengdamiesi pigiau išleisti laikraštuką, kad ir mažesnį.

Iš šių atkarpų vistik matyti, kad komunikacinio leidinėlio reikia ir todėl
bus bandyta eiti ta linkme. Iš pradžios kelias gal ir bus sunkesnis. Ateitis

(vienas), 6-8 (du), 5-10 (vienas), 12 (vienas) ir du "nesvarbu".

parodys, kiek mes sugebame. Jau dabar girdisi atgarsių, smerkiančių naują
leidinėlį, net jam dar nepasirodžius. Kritikai, leiskite pabandyti!

Iš šių duomenų atrodytų,kad daugiausiai pageidauja-ma tarp 4 ir 8

Buvo iškelta mintis į naujai leidžiamą "E.L." įdėti lapą anglų kalboje. Ta

puslapių.
Ketvirtas klausimas: "Arpageidautumėte savaitinio ar dvisavaitinio"? taip

mintis nėra dar atmesta ir, jeigu būtų pakankamas pageidavimas, galėtume

pabandyti. Tai tik vienintelis būdas prilaikyti priaugančią ir jau gimusią

pat susilaukė gero atgarsio.

ir suaugusią šiame krašte kartą savo glėbyje.

Savaitinio pageidautų - 45 skaitytojai
dvisavaitinio
"
- 37
"
savait/dvisavait. "
- 1
mėnesinio pageidautų - 1
keturiems "nesvarbu” ir vienas "kaip leidėjai nutars".
Penktasis klausimas: "Kokią prenumeratos kainą sutiktumėte mokėti?,
davė taip pat įvairių atsakymų. Siūloma nuo 25 penų iki 50.00 svarų.
Už savaitini mokėtų:
50.00 sv. - 4 skaitytojai, 40.00 sv. - 10 skaitytojų,
35.00 sv. - 5
"
30.00 sv. - 4
25.00 sv. - 5
"
20.00 sv. - 6
40.00/30.00 sv. vienas skaitytojas
25.00/20.00 sv.
15.00/10.00 sv.
Už dvisavaitinį mokėtų:

Jaunimas šiuo metu nėra labai populiarus, bet reikia neužmiršti, kad jis
auga ir bręsta ir ateityje gal jis bus mums nepakeičiamai reikalingas.

Turime pagalvoti be išankstinio neigiamo nusistatymo - ką mes paliksime
savo vietoje.

Red.

Nuoširdžiai dėkojame
"Europos Lietuviui' už ištisus dešimtmečius skelbtas
lietuviškas pamaldas, tikybines žinias.

Linkėjimai jam, atkilusiam Nottinghaman, toliau sėkmingai
talkinti tautiečiams!

Kun.S. Matulis, MIC
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Atviras Laiškas Norintiems Parduoti

Sodybą

Artėjant Kalėdoms kiekvieno mintys
ryšasi daugiau su savo šeimos
žydiniu. Jaunieji ir senieji sueina kartu
pabendrauti tradicinėje šeimos
šventėje palinkėdami vienas kitam
geros nuotaikos, sveikatos, ir laimės.
Geros nuotaikos ir laimės mes
lietuviai Didž. Britanijoje šiuo laiku lyg
esame pristigę. Viename EL numery
je skaitome, kad mūsų laikraštis
užsibaigs, kitame, kad neteksime
Lietuvių Namų Londone, o viena
skaitytoja skatina parduoti Lietuvių
Sodybą, tais pinigais atnaujinti
Lietuvių Namus Londoe ir viskas bus
tvarkoj - turėsime puikius Lietuvių
Namus, kurie taps Britanijos lietuvių
centru.
Neliesiu laikraščio nei Lietuvių Namų,
nes yra atskiros temos, bet noriu
paliesti Sodybą.
Pirmoji skrajutė dėl Sodybos pirkimo
reikalo buvo išsiųsta 1954m. spalio
mėn. 20d. Lietuvių Namų Akcinės
Bendrovės - vardu "Prieglaudos Vasartietės Reikalu". Rašyta toliau
taip: "Vardas nusako ir jos tikslus:
senelių bei poilsio reikalingų
prieglauda,
ir vieta
vasaros
atostogoms.
Vasaros
mėnesiais
atostogautų lietuviai - ideališkesnės
vietos atostogoms negalėtu būti.
Vaikai ir jaunimas gyventų lietuviškoj
atmosferoj. Atostoginiais mėnesiais
būtų ten
organizuojamos
pramogos,žaidimai bei rungtynės.
Vakarais - koncertai ir šokiai ir kit.
Ten būtų galima suruošti lietuvių
sąskrydžius, suvažiavimus ir pan.
Skautai ir jaunimas stovyklautų
patogioj ir gražioj vietoj. Tai būtų
mūsų maža Lietuva."
Su tokiais paraginimais buvo pirkta
Sodyba ir tapo mūsų Lietuva.
Tokiame pasaulyje subrendome ir
užauginome savo vaikus. Kai kurie
išsibarstė po visą pasaulį, ir kai kurių
Sodybos gyventojų palaikai ilsisi Ali
Saints Church, Headley, (Sodybos
parapijos) kapinėse. Išsibarsčusiems
Sodyba liko brangus kampelis
jaunystės prisiminimuose, o

atvykusioms vasaroti yra jų antroji
tėvynė.
Ar Sodyba "mirštanti“? NE. Daug
vandens nutekėjo nuo tų pirmų
laikų. Sodybos nariai, lietuvių kilmės
skautai, jaunimo grupės susipažino
su lietuvišką veiklą, kultūrą, istoriją,ir
pamylome mūsų mažą Lietuvą.
Sąskrydžiai pavasaryje pritraukia
keletą šimtų lietuvių ir lietuvių kilmės
svečių, o skautų sueigos pavasaryje,
rudenyje, sulaukia gero glėbio
prijaučiančių.
Skautų stovyklos
vasaros metu pradėjo didėti (skautų
kalnelyje kas metai turime mažiausiai
70 stovyklautojų). Čia neskaitome
įvairių anglų jaunimo grupių,
karavano klubų ir kitų renginių, kurie
vyksta ištisai per metus, atnešanti
pelno Sodybos išlaikymui. Šiuo laiku
turime puikius vedėjus, kurie yra
pasiryžę Sodybą pelningai išlaikyti, ir
pastarieji pusmečio rezultatai rodo,
kad viskas sukasi į gerą pusę.
Išgirdusi keletą nuomonių įdomu yra
tai, kad provincijoje labai daug kas
užstoja Sodybą ir ją naudoja. Norintys
parduoti Sodybą yra tik saujelė
brandaus amžiaus Lietuvių. O kodėl?
Vieno atsakymas buvo "jau per senas
tenai važiuoti ir, kas tie skautai ir
jaunimas,ju mažai turime ir dar
mažiau kalbančių lietuviškai.Į Lietu
vių Namus sykį metuose atvykčiau".
Toks atsakymas yra nepateisinamas.
Jeigu sveikata ir nuotaika leidžia, tai
Sodyba yra puiki vieta visiems
brandaus amžiaus lietuviams
pabendrauti, paatostogauti, ir lakia
plunkna panagrinėti nuotikius mūsų
spaudoje. Šiuo laiku Sodyboje
gyvena šeši pensininkai. Galėtumėm
turėti daugiau. Nors ankščiau vietinė
valdžia neleido mums statyti pastatų,
daug kas yra
dabar pasikeitę
įstatymuose ir šiuolaikiniai mūsų
reikalavimai galėtu pakrypti į gerą.
Šiais laikais daugumai finansinė
padėtis nėra bloga, tik vienatvė
brandaus amžiaus lietuviui yra didelė
našta. Su savais lietuviškam

kampelyje,gražioje gamtoje yra
gyventi..
Brangus lietuviai, nepraraskime
Sodybos. Sodyba turi daug
potencialo ateičiai. Pardavę Sodybą
vienu smugiu beveik išnaikinsime
visas mūsų lietuviško jaunimo
organizacijas,
o
senstančiai
lietuviškai bendruomenei uždarysime
kelią gyventi ir bendrauti savųjų
tarpe.
Pardavus Lietuvių Namus, už tuos
pinigus galima įsigyti mažesnį
lietuvių centrą Londone, kuris būtų
daugiau pritaikytas šių dienų mūsų
reikalams, nes Lietuvos reikalams
turime Ambasadą. Pardavus Sodybą,
dauguma tų pinigų išleisime Lietuvių
Namų pataisymui (to taisymo nebus
galo),o Sodybos daugiau nebeturė
sime.

Vida Gasperienė

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
GINTARĖLIAI - ATEITIES SKAUTAI
Lietuvių Sodyboje 19$5m. gruodžio
mėn. 16d. buvo įsteigtas priešmokyk
linio amžiaus vaikų pradinio skautavimo būrelis.
Iškilmingą atidarymą pravedė LSS
Rajono Atstovai. Židiniete kandidatė
Nijolė Vainoriūtė pakviesta būti
būrelio vadė.
Po oficialiosios dalies sekė vaikų
Kalėdinis balius,su lietuviška muzika
ir saldainių loterija. Visus aplankė
Kalėdų Senelis su pilnu maišu
dovanų. Tą naktį visi saldžiai sapnavo
apie dienos nuotykius.
Nauja ir svarbiausia sėkla jau pasėta.
"Gintarėlių" vadovė rūpinsis tos
sėklos augimu.
Tėveliai,jeigu no retumėtė, kad jūsų
vaikučiai priklausytu šiame
būrelyje.rašykite "Gintarėlių" vadovei:
Nijolei Vainoriūtei,
11 Bodmin Road, Eastleigh,
Hampshire SO50 6GH U.K.
Tel: 01713-6152285

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Lietuvių Kronika
Londonas
Buvęs Sibiro
tremtinys
kun.A
Svarinskas apsilankė Anglijoje.
Prelatas Alfonsas Svarinskas,
Lietuvos
vyriausias
kapelionas,
dalyvavo Amerikos laivyno kapelionų
sielovadovinėje konferencijoje, kuri
įvyko Londone lapkričio 27 gruodžio 2 dienomis.
Drauge su juo dalyvavo pulk. Br.
Jankauskas,
pulk.J.
Vaselka,
kapitonas Edm. Survila ir vertėja
Danguolė Raudonikienė. Kapelionų
organizacija juos pakvietė, apmokėjo
kelionės ir viešbučio išlaidas.
Gruodžio 4 d. Westminsterio kated
roje kardinolas G.H.Hume suteikė
kunigystės šventinimus vienuolikai
buvusių anglikonų kunigų.
Tose šventinimų apeigose, kurios
užtruko 2 vai., dalyvavo taip pat ir
kun.J. Sakevičius,M.I.C..

Pamaldos
Wolverhamptone
p.Antano Petkevičiaus namuose
"Fistral", McBean Rd.gruodžio 23 d. šeštadienį 12.00 vai.
Nottinghame, Židinyje
gruodžio 24.d, Kūčios 11.15 vai.
gruodžio 25.d. Kalėdos 11.15 vai.,
gruodžio 31 d. 11.15 vai.,
sausio 7 d. 11.15 vai.
sausio 14 d. 11.15 vai.
sausio 21 d. 11.15 vai.

Derby, Bridge gate
sausio 20 d. 14.00 vai
•

Londone, Lietuvių šv.Kazimiero
bažnyčioje
gruodžio 24 d. 24 val.Bernelių mišios
Kalėdų ryte, gruodžio 25 d šv.Mišios
bus kaip sekmad. 9.00 ir 11.00 vai.
■nBaSSmBBHBBaBSaSBSBanHBSaHSKMKSBH

Bradfordas
Gruodžio 3 d. visi važiavome į
Bradfordą, kariuomenės šventės
minėjimą. Nors oras buvo blogas,
kelionė buvo smagi, nes mes labai
laukėme vėl pamatyti visus, žinodami
kad, kaip visoumet, busime labai
svetingai priimti.
Kariuomenės šventės minėjimas
prasidėjo
bažnyčioje,
kurioje
giedojome
mūsų
mėgimiausias
giesmes "Parveski Viešpatie" ir
"Komunijos giesmė".
Tada važiavome į klubą. Ir koks
priėmimas! Tiek maisto kad net lūžo
stalas, o p. V. Gurevičius dar vis
siūlė daugiau ir daugiau, galvojome
kad sprogsime. O po to reikėjo
dainuoti, koks vargas prisivalgusiem!
Programa prasidėjo su p.H.
Vaineikio paskaita - tema Lietuvos
kariuomenės įkūrimas, kuria labai
gražiai apšvietė praeitą laikotarpį,
privesdamas priešių laikų problemų.
Tada meninė dalis, kurioje aš ir Julia
Horwill grojom pirmiausiai kanklių ir
klarinetos duetą. Daug kas galvoja
kodėl klarinetas? Todėl kad mes
turime labai daug dainų kanklėms ir
birbynei, bet kadangi birbynės
neturime ir Julia moka klarinetą groti,
nusprendėme pabandyti. Mes ir kiti
galvojame, kad abu instrumentai
viens kitą komplimentuoja. Mūsų
mėgimiausia daina "Ėsk, karvute"
specialiai tinka šiems instru mentams,
taip pat ir Čiurlionio :Vai lekia, lekia
gulbių pulkelis", kurioje kanklės groja
bosą ir klarinetas melodiją.
Po to grojom tradicinį kanklių duetą.
Čia daugumoj
liaudies dainos,
kurias Julia
labai
gražiai
harmonizuoja pav. "Plaukia sau
laivelis", "Žemė kėlė žole", kurią aš
pirma girdėjau dainuojant prie laužo
skautų stovykloje ir tiek patiko, kad
norėjau išmokti kanklėmis, ir "Augino
močiutė" kartu su kitomis.
Baigę kanklėmis, pradėjome
dainavimą. Organizuodami šią
programą, mes norėjome turėti
rinkini, senų liaudės dainų ir daugiau
moderniškesnių. Tai pradėjome su

"Ant kalno stovėjau", kuri visai
Bradfordo publikai patiko (kai kurie
net dainavo) ir tęsėme su "Ant kalno
karklai", "Šaltyšius" ir harmonizuotą
tryjų partijų "Ar aš tau sese
nesakiau?". Publikos mėgimiausia tu r
būt buvo "Brangiausia Žemė" labai
romantiška ir svajinga daina apie
Lietuvą. Baigėme su "Lėliu mai"
komplikuotesne,
artimos
harmonijos daina - daugiau
etnografinio stiliaus. O pačiam gale,
pritariant akordijonui - "Suk, suk
ratelį", kurią visi dainavo, kai kurie
tiek smagiai, kad beveik pradėjo
šokti polką!
Pasibaigus koncertui klubo buvo
paruošti užkandžiai ir loterija. p.L
Gerdžiūnienė labai sunkiai dirbo,
parduodama bilietus ir surinko 66.70
sv. skautams. Asmeniškai skautams
aukojo kan. V. Kamaitis (5 sv) ir p.E.
Silnickienė (5 sv).
Po loterijos atėjo laikas važiuoti
namo. Visi gailėjomės, nes labai ?
smagiai praleidome laiką ir lauksime
sekančio karto.
R. Gasperaitė

Nottinghamas
1996m. sausio mėn. 6 d..šeštadienį,
13.00 vai. LNB direktorių valdyba
šaukia Lietuvių Židinyje LNB
akcininkų suvažiavimą.Visi akcininkai
kviečiami gausiai dalyvauti.
Bus diskutuojami svarbūs Bendrovės
reikalai.

Sodyba
Kalėdiniai renginiai Sodyboje
Gruodžio 24 d. Kūčios - 10.00 sv.
Gruodžio 25 d. Kalėdiniai pietūs
(lunch) 16.00 sv.
Senų metų išvakarėse tradicinis Naujųjų Metų sutikimas
Sausio 10 d, vakare Sodybos skyrius
ruošia šokius su vakariene. Visi
kviečiami dalyvauti. Kaina vienam
asmeniu: 11.00 sv.
Sausio 25 d. škotų poeto Robert
Burns vakaras. Visi kviečiami.
Vasario 14 d. 'VALENTINE " vakaras.
Romantiška vakarienė žvakių šviesoj.

