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Lietuva atsisveikino su savo 
pirmuoju kardinolu

Š.m. gegužės 28 dieną Lietuva 
prarado savo taurų sūnų, stiprų 

tautybės ir religijos ramstį, istorijoje 
pirmą kardinolą.

Eidamas 80-tuosius metus, po ilgos ligos, 
tyliai užmigo mūsų pirmasis kardinolas 

VINCAS SLADKEVIČIUS.
Gimęs 1920 metais Guronyse, Kaišiadorių 
apylinkėje, nuo 1939 m. iki 1944 m. mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje. Įšventintas į ku
nigus, kurį laiką dirbo kapelionu Merkinės 
gimnazijoje, vėliau 1952-56 m. dėstė 
teologiją Kauno kunigų seminarijoje. 1957 
m. konsekruotas Aboro vyskupo titulu, kaip 
pagalbinis Kaišiadorių vyskupas, tačiau so
vietinė valdžios nebuvo leidžiamas šių pa
reigų eiti. Buvo ištremtas į provinciją Ne
munėlio Radviliškį ir atmetant visas jo ape
liacijas.

Tradicinės birželio mėnesio 
išvežtiemsiems paminėti 

PAMALDOS 
įvyks 

š.m. birželio mėn. 18 dieną, 
sekmadienį, 19 vai.

Visos trys Baltijos tautos 
prisimins savo nukentėjusius ir 

nužudytus brolius ir seseris 
SLJames bažnyčioje, Piccadily, 

Londone.
Kviečiame visus lietuvius iš toli 

ir arti kuo gausiausiai 
dalyvauti.

Pamaldas organizuoja

Baltic Council in Great Britain

LNB ir DBLS centro valdybos darbų apžvalga
Direktorių posėdis įvyko Sodyboje, birželio mėn. 11d. 

Sodybos remonto rangovas Colin Marriott pristatė projekto ir 
progreso raportus. Taip pat buvo pristatytas direktoriams 
apsvarstyti jo darbo sutartis. Vyko ilgos ir detališkos diskusi
jos, kuriose Mr. Marriott atsakė į įvairius techninius ir finan
sinius klausimus.

Vienas iš pradinių darbų liečia Sodybos pastato 
išorio sutvarkymą kuris prasidės greitu laiku. Stogas yra 
blogam stovyje, įleidžia vandenį, supuvusios kai kurios 
gegnės, per maži ir sugadinti vandens nutekėjimo vamzdžiai 
ir tt. Rekomenduota, kad vietoj lopijimo būtų pigiau dengti 
visą naują stogą,. Darbas, įskaitant pastolių pastatymą 
kainuotų apie £100,000. Senas stogo čerpės, geram stovyje, 
bus parduodamos, nes tokių dabar sunku gauti ir jos yra 
vertingos. Stogas bus išklotas gražiom lengvesnėm čerpėm, 
atitikamos spalvos, be to, po jomis bus dedama plėvelė, pa
gal šių laikų statybinius reikalavimus. Nutarta tą darbą 
pradėti kuo greičiau. Kol bus pastoliai, galima bus atlikti kiti 
išoriniai darbai. Tuo būdu, prieš prasidedant rudens blogam 
orui, Sodyba turės naują saugą grąžą pastatui pritaikytą 
stogą. Mr. Marriott konsultacinis dokumentas duoda daug 
patarimų ir rekomendaciją atsižvelgiant į pastato istorinę 
praeitį ir jo lietuvišką dvasią. Pagal gautus planus ir raportus, 
turėsime lietuvišką Sodybą su moderniais patogumais, 
atitinkančiais šių laikų viežbučio/klubo rekalavimams.

Valdyba bendrai buvo patenkinta šio pradinio darbo 
tvarka ir finansiniais įsipareigojimais.

Sekančiame valdybos posėdyje, liepos pradžioje, Mr. 
Marriott pristatys smulkesnį išorinio ir vidaus remonto kainų 
samatą. Tuo pačiu kartu bus pasirašyta darbo sutartis.

Sodybos parkas pamažėiei yra tvarkomas ir valomas. 
Dilgynėmis apaugę takai ir pieveles išvalomos ir apsėjamos 
žolele. Buvęs maudymosi baseinas pušyne sukėlė daug 
struktūrinių ir saugumo rupesčią nes ne vien tik dugnas 
pradėjo daugiau trūkti, bet vandens išbėgimo kanalas dau
giau nebeatlaikė spaudimo ir sugriuvo. Nutarta baseiną 
užkasti. Tai jau daroma ir išlygintoje vietoje bus pasėta 
pievelė. Naujo baseino ir kitų sporto įrengimų projektai, 
arčiau Sodybos pastato, bus įteikti direktoriam įpusėjus So
dybos darbams. Atsižvelgta, kad parkas turi tarnauti tiek 
jauniems, tiek seniems gyventojams ir atostogautojams. 
Namo ir parko projekto globėjas yra Povilas Dobrovolksis. 
Direktoriai atsakingi už projetų vykdymą yra Andy Blinstrub ir 
Skot Mineikis.

DBLS reikalai
Dėl Labdarybės ‘Trust’ steigimo komisija artėja prie 

galutinių detalių sutvarkymo. Pranešimas bus padarytas ar
timiausiu laiku. Archyvai, kurių dalis yra Sodyboje ir skautų 
būkle, yra laikinai sutvarkyti. Sodyboje jais rūpinosi Jaras 
Alkis, o būkle - Vida ir Henrikas Gasperai. Remonto vykdymo 
metu bus perkeliami į namelio antrą aukštą. Tam reikalui 
vasaros metu bus organizuojamas talkos savaitgalis.

/nukelta į 7 ps/7
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Vyriausybė kaltina 
Kauno savivaldybę

Vyriausybė bando nusiplauti 
rankas dėl Kauno apšildymo 
susidariusių problemų.

Prieš du metus Vyriausybė 
užkrovė “Kauno energijai” 
neproporcingai didelę 101 mln.litų 
reorganizuojamos “Lietuvos 
energijos" skolą. Kaune iš šios 
sumos buvo investuota tik 14 
mln. Lt.

Kaunas yra įpareigotas 
grąžinti paskolą kuri buvo 
investuota net Vilniuje, 
Radviliškyje ir kitur. Vilnius ir kiti 
miestai šios skolos gavo kur kas 
mažiau. Kaunas Vyriausybės 
buvo įpareigotas statyti mazuto 
talpyklas, kurios kainavo 32 mln 
Lt, o dabar stovi nenaudojamos. 
Vyriausybės iniciatyva buvo 
priverstas deginti ne mazutą 
kurio turėjo užtenkamai, bet 
brangesnes dujas, nes ministrų 
kabinetas sumažino mazuto 
kvotas ir neleido daugiau miestui 
deginti šio pigesnio kuro.

Vilniuje mazuto deginimo 
kvotos buvo tris kartus didesnės 
negu Kaune. Centrinė valdžia 
apribojo “Kauno elektrinei” 
elektros gamybos kiekius, 
sumažindama šios gamybos 
kvotas, o tai sumažino įmonės 
pajamas.

Dabar Premjeras A. Kubilius 
kaltina Kauno savivaldybę 
politiniu žaidimu ir įspėja, kad 
Kauno savivaldybė turi prisiimti 
visą atsakomybę dėl problemų, 
su kuriomis miesto gyventojai gali 
susidurti metų pabaigoje.

Kaune klausiama, ar ne 
Vyriausybė padarė klaidą už 
kurią turi kentėti Kauno miesto 
gyventojai ir naujai išrinkta 
savivaldybė. Nuo atsakomybės 
bando išsisukti ir ankstesnės 
kadencijos miesto valdžia.

Lietuvos partijos jau 
skirstosi blokais

Lietuvos rinkimų kampaniją 
jau pradėjo Centro sąjungos 
lyderis R. Ozolas po savivaldybės 
rinkimų ištiesęs ranką liberalui 
R.Paksui ir socialliberalui 
A. Paulauskui.

Susivieniję trys centristai 
apsilankė pas Prezidentą ir ėmė 
tartis dėl naujos politikos, tuo 

priblokšdami A. Brazausko kai
riuosius ir Tėvynės sąjungą. 
Kairieji, būdami kantresni tą faktą 
priėmė, o Tėvynės sąjunga, kaip 
įprasta, ėmė šūkauti. Po 
savivaldybės rinkimų, kai 
centristai, socialliberalai ir 
socialdemokratai galando peilius 
prieš R.Pakso liberalus, jau 
rodėsi, kad užtekėjo raudonoji 
saulė ir A. Paulauskas paims 
valdžios vadžias, tačiau dabar 
viskas vėl pasikeitė. R. Ozolas jau 
sudarinėja paktus ir skirsto 
politikus į dvi grupes, liberalus ir 
ne liberalus. Liberalai - tai trys 
partijos, kurias remia R. Ozolas, o 
ne liberalai visi kiti.

Grūto parkas vėl 
naujienose

Sovietinių paminklų ir veikėjų 
muziejus Grūto miške vėl 
susilaukė nežinomos ateities. Jo 
likimą gali tekti spręsti 
Konstituciniam Teismui.

Didžioji dalis Lietuvos 
gyventojų nesipriešina Grūto 
parko buvimui, bet nukentėjusieji 
nuo sovietų, daugiausia senesnio 
amžiaus žmonės, reikalauja 
parką uždaryti.

Tėvynės sąjunga yra 
sudariusi darbo grupę ištirti, ar 
priimtas sprendimas leisti kurti 
Grūto parką 1998 metais 
neprieštaravo tuometiniams 
įstatymams.

Kaip žinome, Grūto miške yra 
sukauptos 42 sovietmečio 
skulptūros. 1999 m. gegužės 
mėn. Seimui buvo pateiktas 
pasiūlymas, įpareigojantis 
atšaukti ankstesnį nutarimą leisti 
steigti Grūto parką. Nutarimas 
buvo pateiktas svarstyti Seimui, 
bet iki šiol nebuvo svarstytas. 
Teisingumo ministerija pripažino, 
kad tos 42 skulptūros Grūto 
parkui buvo parduotos teisėtai, 
tačiau sutartis su Vyriausybe iki 
šiol nėra pasirašyta.

Jeigu Grūto parko muziejus 
bus uždarytas, kyla klausimas, ką 
daryti su skulptūromis.

Kai kurie centristai ir 
krikščionys demokratai siūlo tas 
skulptūras susprogdinti. Tačiau 
yra nuomonių, jog tai būtų 
istorijos sunaikinimas. Kita išeitis 
būtų patalpinti jas KGB rūmų kie
me, bet bijomasi, kad gali 

neišlaikyti jų svorio po žeme 
esančios komunikacijos.

Palangoje reikia mokė
ti už mašinų stovėjimą

Nuo birželio 1 dienos 
įsigaliojo mokestis už mašinų 
statymą Palangos miesto ribose.

Per pirmąsias 4 dienas 
įvažiavimo į kurortą talonų buvo 
nupirkta tik 600. Juos žmonės 
perka labai nenoriai. Tik kas 
dešimta pastatyta mašina turėjo 
taloną

Pasirodo, kad talonai buvo 
neteisingai išspausdinti. Ant 
talonų parašyta, kad jie galioja 24 
valandas. Tačiau pardavėjai 
aiškina, kad talonas galioja tik iki 
vidurnakčio, nesvarbu, kokią 
valandą pirktas. Jei į kurortą 
atvažiavai rytą ir nori pernakvoti ir 
išvykti kitą rytą pagal naują 
nuorodą turi pirkti talonus dviem 
dienoms.

Pasirodo, kad talonai 
buvoištspausdinri prieš Palangos 
tarybos posėdį ir tądien tarybos 
nariai nusprendė mokestį imti už 
kalendorinę parą o ne už 24 
valandas, kaip buvo numatyta 
anksčiau.

Tačiau ginčai su talonų 
pardavėjais yra beprasmiški, nes, 
pasirodo, dar nėra kam 
pastatytas mašinas tikrinti.

Šiauliuose muzikantų 
festivalis

Praėjusią savaitę Šiauliuose 
įvyko kaimo muzikantų ir kapelų 
festivalis “Ant rubežiaus”.

Šis festivalis pirmą kartą buvo 
suorganizuotas Šiaulių kaimiškos 
muzikos klubo “Juone pastoge”, 
prieš 6 metus. Tuo metu festivalį 
aplankė tik keli šimtai klausytojų. 
Šiemet festivalis truko dvi dienas, 
o klausytojų ir lankytojų buvo 
daugybė.

Pėsčiųjų bulvare buvo 
pastatytos net 4 scenos, kuriose 
apsilankiusius linksmino 400 į 
Šiaulius atvykusių muzikantų.

Viena atrakcija - kas ilgiau
siai išlaikys 8 kg sveriantį alaus 
bokalą sutraukė daugiau 
bandytojų kaip kita atrakcija - 
kas nueis 5 metrus virš vandens 
ištiestu rąstu. Šią atrakciją 
rizikavo tik nepilnamečiai, 
nepavykus sušlapdami.

2



Europos Lietuvis Nr.12 3 puslapis

Nesugyvenimas konservatorių 
tarpe
Neseniai suskilusioje konservatorių partijoje kyla 
varžybos dėl narių. Nuosaikieji konservatoriai 
“verbuoja” savo buvusius kolegas iš valdančios 
Tėvynės Sąjungos pereiti į naujai steigiamą 
Nuosaikiųjų konservatorių partiją. Tėvynės Sąjungos 
pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė sako, 
kad ji išgirdusi sklindančius gandus, jog 
“nuosaikiųjų” partija, kuriama buvusio premjero 
Gedimino Vagnoriaus, kviečia buvusius kolegas 
pagalvoti apie perėjimą į jų partiją. Sakosi dar 
nežinanti, ar kas nors yra “perbėgęs” į “nuosai
kiuosius”, tačiau sužinojusi, kad perbėgantiems yra 
kažkas siūloma.

Nuosaikiųjų partijos Seimo seniūnas Rimantas 
Pleikys pripažino, kad vyksta “žvalgytuvės”, tačiau 
nenorėjo pasisakyti, kiek buvusių Tėvynės Sąjungos 
narių jau yra perėję į naująją partiją. Tikimasi 
susilaukti didelio antplūdžio jaunesniųjų 
konservatorių kurie yra labai nusivylę Vytauto 
Landsbergio vadovybe. Nuosaikiųjų atstovas 
Alfonsas Butkus net pabrėžė, kad į jų partijoje 
nepageidaujami simpatizavę Seimo pirmininkui, ir jei 
V. Landsbergis neatsisakys partijos vairo, tikimasi 
susilaukti daugelio perbėgančiųjų.

Pagal Tėvynės Sąjungos įstatus partijos vadovybė 
keičiama metiniame suvažiavime, kuris įvyks 
rugsėjo 2 dieną. Taigi iki tol negalima tikėtis jokių 
pasikeitimų partijoje, o vien tik “verbavimo” narių į 
naująją Nuosaikiųjų konservatorių partiją.

Pradžioje gegužės įvykusiame Tėvynės Sąjungos 
prezidiumo posėdyje vieningai buvo nutarta, kad 
neatsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, jie 
norėtų rudenį įvykstančiuose Seimo rinkimuose 
dalyvauti, vadovaujami partijos pirmininko 
Vyt. Landsbergio.

Politiniuose užkulisiuose kalbama, kad būsimos 
partijos pagrindą, sudarys G. Vagnoriaus laikais 
suklestėjusi valdininkija ir teisininkai. Finansiškai 
partija ir vėl remsis “stambiuoju kapitalu.” Taigi, 
noras atnaujinti Nuosaikiųjų partiją, kažin ar padarys 
skirtumą kuri konservatorių partija valdytų po 
rinkimų.

Pasikeitimai partijose
LDDP lyderiui Česlovui Juršėnui pavyko įtikinti 
socialdemokratus jungtis su jo vadovaujama LDDP į 
koaliciją. Tai pirmas mėginimas partijas vienyti ir 
stiprinti, o ne skaldyti, kaip padarė konservatoriai. 
Č. Juršėnas net teigia, jog susijungus socialistų 
partijoms, jis net atsisakytų partijos lyderio posto, 
užleisdamas pirmininko pareigas naujai išrinktam 
vadovui.

Jungtinės demokratų ir Tėvynės liaudies partijų 
Seimo frakcijos seniūnu išrinktas Vidmantas 
Žeimelis, kuris anksčiau kartu su Laima Andrikiene, 
buvo pašalinti iš Tėvynės Sąjungos partijos.

Seimo frakcijoje yra trys parlamentarai: liaudininkų 
partijos lyderė Laima Andrikienė, V.Žeimelis ir 
Demokratų partijos pirmininkas Saulius Pečeliūnas. 
Jie teigia, kad tai pirmas svarbus žingsnis, siekiant 
bendro dešiniųjų partijų veikimo iki Seimo rinkimų.

Moderniųjų krikščionių demokratų partijos vadovu 
išrinktas buvęs disidentas, Vytautas Bogušis. Jis 
buvo vienas iš atkurtos Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos signatarų. Jo pastangomis 
pereitais metais suskilo Lietuvos krikščionių 
demokratų partija.

Giminės šiltose vietose
“Užsienių reikalų ministerija pamažu tampa “giminių” 
ministerija” - “Veide” plačiai aprašo Gintas Sarafinas 
šią Lietuvoje naujai iškylančią “dėdžių” ir pažinčių 
kultūrą.
Šiuo metu Lietuvos ambasadose užsienyje ir 
Užsienio reikalų ministerijoje dirba 550 žmonių. 
Penktadalis jų - giminės.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos vadovybės, 
diplomatų ir paprastų darbuotojų darbo instrukcijose, 
kaip vienas esminių punktų, matyt, užrašytas 
krikščioniškas šūkis - “Artimo meilė”. Šio punkto 
dalis ministerijos darbuotojų laikėsi itin pavyzdingai, 
tad po dešimt metų galime skaičiuoti rezultatus.

Oficialiais duomenimis iš 550 Užsienio reikalų 
ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojų 15- 
17 proc. sudaro gimines. Neoficialiais duomenimis, 
šis skaičius yra arčiau 25 proc. - tai dėdės, tetos, 
pusbroliai ir kiti tolimesni giminės.

Nors URM pripažino, kad giminaičių yra, bet vengė 
įsileisti į tolimesnes diskusijas. Pažiūrėjus į moteris, 
dirbančias aukštose pareigose, yra sunkiau susekti, 
nes kai kurių giminingos pavardės yra mergautinės, 
pvz., ištekėjusi sesuo, pusseserė, dukterėčia.

“Dar keisčiau atrodo, - rašo G. Sarafinas, - kad 
Lietuvoje yra šeimų kurių nariai, matyt, visiškai 
“atsitiktinai” dirba tik elitinį darbą ir dar savo 
giminaičiams padeda kopti karjeros laiptais.”

“Jei vyras dirba Užsienio reikalų ministerijoje, žmona 
įsikūrusi Sveikatos apsaugos ministerijoje. Jei vyras 
Seimo narys, jo žmona - ministerijos departamento 
direktorė, o žmonos brolio vaikas eina Užsienio 
ministerijos pareigūno pareigas. Jei tėvas 
ambasadorius, jo sūnus, URM darbuotojas, jei 
moteris diplomatė, jos vyras, aukštas Ūkio 
ministerijos valdininkas.”

Visi šitie “atsitiktinupai” ir “sutapimai” nėra pavieniai 
reiškiniai, o greičiau tendencija.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
Audronius Ažubalis teigia įsivaizdavęs, kad URM 
dirba keletas giminaičių bet nesitikėjęs, kad tiek 
daug. “Jei ministerijoje penktadalis ar ketvirtadalis 
žmonių yra giminaičiai, tai jau pavojinga. Manau, 
kad, pamatę giminaičių sąrašą, šį klausimą 
svarstysime Seimo Užsienio reikalų komitete.”
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Lietuvių jau n i m as pasaulyje
Karaliaučiaus krašto lietuviai mokytojai 
nenuilstamai dirba tautybės bei kalbos išlaikymo 
darbą. Čia mokyklose daugiausia dirbama su 
rusiškai kalbančiais vaikais, todėl kiekviena proga 
yra panaudojama lietuviškos tapatybės kėlimui. 
Šiais metais iškilmingai paminėta Vasario 16-oji ir 
Kovo 11-oji, kurių minėjimai suteikia galimybes 
plačiau paaiškinti Lietuvos istoriją 
nepriklausomybės laikotarpį, komunistinę 
priespaudą
Tokios progos yra panaudojamos populiarinti 
lietuviškas dainas, pakartojant senas, visiems 
žinomas bei mokantis naujų. Į dialogus įpinamos 
patarlės, mislės, įterpiami eilėraščiai. Taip 
mokomasi mėnesių metų pavadinimus, svarbias 
istorines datas.
Gal sunkiausia, kad viską reikia nuolatos kartoti, nes 
mokyklos vaikus aktyviai veikia rusiška aplinka. Yra 
net namų kuriuose lietuviai tėvai kalbasi rusiškai, o 
lietuviškas auklėjimas turi bent prasidėti šeimoje. 
Šie tautiniai vargai nesumažina mokytojų pasiryžimo 
kasdien diegti vaikams nors mažytę lietuviškos 
dvasios kibirkštėlę, kuri vėliau gal surusens į 
liepsnelę, o gal ir užgęs.

Lietuvoje birželio mėn. planuojama surengti 
tarptautinį vaikų liaudies dainų ir šokių festivalį 
“Pynė”. ..._
Šis festivalis jau rengiamas ne pirmą kartą ir yra 
pasidaręs gana populiarus. Tikimasi į festivalį 
pritraukti daugiau išeivijos lietuvių vaikų liaudies 
kolektyvų kurių yra nemažai buvusioje Tarybų 
Sąjungoje.
Šiame festivalyje būtų ypač sveikintinas išeivijos 
vaikų dalyvavimas, stiprinantis išeivijos ir Lietuvos 
jaunuomenės ryšį per tautinę kultūrą
Paramos prašoma iš organizacijų verslininkų ir visų 
geros valios žmonių

Adresas: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Ukmergės g.25 
2600 Vilnius

Urugvajuje šių metų pradžioje įvyko Pietų 
Amerikos Jaunimo suvažiavimas, kuris vyko Lietuvių 
sodyboje Shangrila vietovėje, prie plačiausios upės 
pasaulyje Rio della Plata, netoliese įtekančios į 
Atlantą
Tai jau trečiasis. Pirmasis, paskatintas Vilniuje 1997 
metais įvykusio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo, įvyko 1998 metais, surengtas Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Sao Paulo mieste, o 
antras toks suvažiavimas įvyko Rosario ir Buenos 
Aires miestuose.
Į šį suvažiavimą atvyko jaunimas iš Buenos Aires, 
Rosario, Bariso - Argentinoje, Sao Paulo - 
Brazilijoje, Montevideo - Urugvajuje, viena jaunuolė 
iš Lemento - JAV ir du jaunuoliai iš Klaipėdos. 
Kadangi dauguma dalyvių buvo jau trečios ar 

ketvirtos kartos lietuviai - jiems vertėjavo buvę 
Vasario 16-sios mokiniai.
Šie suvažiavimai tapo jau tradiciniai ir jų rezultatus 
galima pastebėti.
Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga po keleto 
metų atgijo ir atsinaujino. Įvairiuose kraštuose yra 
organizuojamos jaunimo stovyklos, įtraukiama vis 
daugiau jaunimo į veiklą. Jaunimas susipažįsta su 
kraštų bendruomenių veikla.
Gyvas ryšys su Lietuva padeda suartinti išeivijos 
lietuvius su Lietuva.
Kanadoje, š.m. birželio mėn. 30 d. iki liepos mėn. 
2 d., Toronto mieste, ruošiama XI Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventė. Į šventę tikimasi susilaukti netoli 2000 
šokėjų iš JAV, Kanados, Brazilijos, Argentinos, 
Lietuvos ir Suvalkų krašto.
Šventę žada atidaryti Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus.
Šventės meninės programos vadovai Rita ir Juozas 
Karasiejai. Rengėjai: Kanados ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės. Kilus klausimams, prašome kreiptis 
šiuo adresu: XI LTŠŠ Būstinė

2185 Stavebank Road
Mississauga, Ontario L5C 1T3 
Canada bei elektroniniu paštu: 

jonaitis@pathcom. com

Australijoje šių metų pabaigoje įvyks Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kongresas.
Kongreso pradžia 22 gruodžio 2000 m. iki 11 sausio 
2001 m.
Tai jau dešimtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas, kurių du yra buvę Didžiojoje Britanijoje. 
Į Šį kongresą vyks ir mūsų Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovai.

Britanijos lietuvių visuomenės nariai, 
nepriklausantys Jaunimo sąjungai, taip pat kviečiami 
kongrese dalyvauti - geriau suprasti Pasaulio 
Jaunimo veikią bei jų siekius ir kartu turėti smagias 
atostogas. Kalėdų ir Naujųjų metų sutikimas 
Australijos vasaros metu turėtų būti labai patrauklus.
Daugiau informacijos galima gauti adresu:

PO Box 55, North Melbourne 
Victoria 3051, Australia 
Tel.:61 3 9388 0681 

bei elektroniniu paštu:
www, rapidnet. net.au/-aljs

(informacija iš “Pasaulio Lietuvio ')
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UeMį NfflMĮį Kemfcuvė
Šiais metais sukanka 50 metų nuo 

bendrovės įsteigimo, kas įvyko 1950 m.
liepos 8 dieną.
Ji buvo įregistruota kaip Lithuanian House Ltd. ir 
tada buvo nutarta pirkti pirmuosius Lietuvių namus 
Londone.
Tų namų nupirkimo kelias buvo gana ilgas, ir pilnas 
įvairių trukdymų ir sunkumų.
1947 m., įsteigus Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą jos pirmoji valdyba buvo priversta turėti 
savo posėdžius privačiuose butuose. Kiek vėliau 
buvo nuomuojamos kuo pigiausios patalpos 
Londono centre, ir net buvo galvota pirkti kokį nors 
pastatą drauge su latviais ir estais.
1948 m. DBLS Centro Vaidyba (CV) nutarė pateikti 
Sąjungos 2-am suvažiavimui rezoliuciją su tikslu 
pirkti namus, kurie taptų jos centriniu židiniu ir juose 
būtų ne tik įstaiga, bet ir biblioteka, laikraščio 
redakcija, klubas, baras, ir būtų vietos apsistoti 
ilgesniam laikui į Londoną atvykstantiems 
lietuviams. Tokie namai (tais laikais) kainuotų apie 
£7,000, tad kiekvienam Britanijos lietuviui tektų tam 
projektui paaukoti bent po £1 ar £2 (savaitinė alga 
tada buvo maždaug £5 į savaitę).
Suvažiavimas rezoliucija priėmė ir pavedė CV 
pravesti pinigų rinkimo vajų su pastaba, kad aukos 
būtų grąžinamos jei nepasisektų surinkti reikalingos 
sumos.
Toks finansų rinkimo uždavinys atiteko DBLS 
vicepirmininkui Mečiui Bajorinui, ir jis drauge su kun. 
J. Sakevičium paruošė tam tikras taisykles. Buvo 
platinamos Sąjungos namų akcijos, spausdinami 
straipsniai ir raginimai “Britanijos Lietuvyje”, o 
Sąjungos skyriai įsipareigojo savo vietovėse pravesti 
akcijų pirkimo vajų. Britanijos lietuviai sujudo, bet, 
nežiūrint didelių pastangų Centro valdyba matė, 
kad to vajaus rezultatai buvo silpni, kas vertė dar 
stipriau pajudėti ir raginti narius remti šį projektą..
1949 m. DBLS suvažiavime Centro valdyba 
pranešė, kad tuo metu namų pirkimo akcijų buvo 
išpirkta tik už £2,600. Buvo patiektas planas steigti 
Lietuvių Namų Bendrovę, ką suvažiavimas patvirtino 
ir nutarta toliau platinti akcijas. Pinigai iš lėto plaukė 
ir tik 1950, įregistravus LN Bendrovę, pradėta ieškoti 
tinkamų namų.
Tuometinis DBLS pirmininkas M. Bajorinas 1950 m. 
rudenį paskelbė, kad namai nupirkti 43 Holland 
Park, London W11. Kaina £8,000. Įmokėta £3,000, 
o likusieji £5,000 - paskola. Ir čia, galima sakyti, 
prasidėjo LN B-vės ilgų metų kova už buitį. 
Nupirktiems namams reikėjo remonto, baldų 
įrengimų vedėjo ir t.t. Pirmininkas perspėjo, jei 
nebus surinkta daugiau pinigų - bankrotas 
neižvengiamas. Pradedamas dar vienas lėšų 
rinkimo vajus ir tokiose aplinkybėse 1950m. 
gruodžio 4d. DBLS centras persikėlė į savo namus.
Namų atidarymas ir šventinimas įvyko 1951 m. sau
sio 27d. Dalyvavo Lietuvos Ministras B. K. Balutis ir

didelis būrys kviestinių svečių. Ta proga suminėti 
didesnieji akcininkai: B. Brazauskas ir P. Paleckas 
po £100, P. B. Varkala £64, R. Saulė £51 ir B. 
Braždžionis , A. Briedis, V. Leonas, K Srebalius ir 
P. Vituvis po £50. Atidarymo iškilmės paminėtos 
bent keturiuose angių laikraščiuose.
Pirmieji LNB darbo metai buvo labai sunkūs. Namų 
remontas, paskolos atmokėjimas, algos ir kitos 
išlaidos aiškiai rodė, kad finansinė krizė artėja.
1951 m, gegužės mėn. 19d. šaukiamas LNB 
akcininkų suvažiavimas. Dalyvavo 66 akcininkai, 
turintį 1,059 akcijas. Tuo metu buvo išpirkta 4,893 
akcijos.
Pirmaisiais direktoriais buvo išrinkti visi DBLS centro 
valdybos nariai. Deja, dėl įvairių priežasčių darbo 
metų pabaigoje bendrovės valdyboje liko tik du 
direktoriai: pirm M. Bajorinas ir kun. A. Kazlauskas 
MIC. Pastarajam atsistatydinus buvo pakviestas 
inž. R. Baublys.
1951 m. gruodžio 29 d, įvyko dar vienas LNB 
akcininkų suvažiavimas. Direktoriai pristato sunkią 
bendrovės padėtį, be to, iškeliama “Britanijos 
Lietuvo” leidimo našta, siūloma pirkti spaustuvės 
mašinas, kad sumažinti leidimo išlaidas. Akcininkai 
tam pritarė, buvo patvirtinta 3-jų direktorių valdyba: 
M. Bajorinas, R. Baublys ir A. Žukauskas, ir pradėta 
aukų rinkimas mašinoms pirkti.
Nežiūrint sunkios finansinės padėties, Lietuvių 
namai tapo tikru ir naudingu Sąjungos centru. Jie 
tarnavo ne tik lietuviškai veiklai, bet ir kitų tautų 
egzilų reikalams. Be to, jais naudojose Baltų 
Taryba, PLB ir atvykę iš užsienio svečiai.
Deja, finansinė padėtis privertė direktorių valdybą 
juos parduoti kas ir įvyko 1954 m. Gauta £10,000. 
Tais pačiais metais buvo nupirkti kiti namai 1-2 
Ladbroke Gardens ‘leasehold’ teisėmis - 42 
metams. Įmokėta £1,000, nuoma £890 metams. 
Namai buvo apleisti, remontui paskirta £3,500.
1955 m. DBLS suvažiavime LNB pirmininkas 
apibūdino bendrovės veiklą jos plėtimąsi Įsteigta 
spaustuvė ir Nidos knygų klubas, ir nupirktas 55 
akrų žemės sklypas su rūmais ir priestatais, kas ir 
tapo lietuviškąja Sodyba. Pirkinys kainavo £6,300. 
Teko vėl imti paskolą ir kreiptis į narius dėl piniginės 
talkos.

> '• ' .. ’ " ’J'' ~ -’lt 'T* 5 r V”'.

Aišku, toks bendrovės plėtimasis buvo didelė rizika, 
bet, nežiūrint to, vėl 1957 metų pradžioje direktorių 
valdyba pranešė, kad yra nupirkti gretimi namai Nr. 
3 Ladbroke Gardens už £7,500. Buvo tikėtasi 
susilaukti didesniot pelno už išnuomotus kambarius, 
bet, deja, tas neįvyko ir sekančiais (1958 m) tie 
namai (Nr. 3) buvo parduoti už £9,000.

DBLS suvažiavimo 1959 metais buvo nutarta išpirkti 
Lietuvių namų (1-2 Ladbroke Gardens) žemės 
nuosavybę už £13,000, Įmokėta £1,300, likusi 
suma turėjo būti atmokėta iki metų pabaigos.

(Tąsa sekančiame EL numeryje)
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Bedarbė Lietuvoje
Susirasti darbą Lietuvoje padeda darbo 

birža. Ji atsirado 1991 metų pavasarį o jau rudenį 
joje užsiregistravo 4.2 tūkstančio bedarbių. Dabar 
tiek jų užregistruota tik Kauno biržoje.

Dabartiniu metu bedarbių, užsiregistravusių 
darbo biržose,- skaičius jau sieką apie 115 
tūkstančių Tai tik oficialūs duomenys. Neoficialiai 
manoma, bedarbių skaičius gali siekti ketvirtį 
milijono. Didžiausią bedarbių dalį sudaro 
žemesnio išsilavinimo ir vyresnio amžiaus žmonės, 
pageidaujantys žemesnės kvalifikacijos 
reikalaujančių darbų.

Pasak Kauno darbo biržos direktorių 
Augustiną Keturakį, darbą greičiausiai gauna darbo 
rinkai pasirengę žmonės ar turintys profesinę patirtį 
ypač mokantys kalbas ir dirbti kompiuteriu. Kiti turi 
mažiau galimybių surasti darbą. Tačiau yra įvairių 
specialybių kursų ir juos baigę darbą susiranda 
lengviau.

Vyrams siūloma kur kas daugiau profesinių 
darbų nei moterims. Joms siūlomi darbai 
daugiausia yra pavaldinių pobūdžio, kai vyrams 
siūloma ir vadovų darbų. Siūlant darbą moterims, 
vyrauja reikalavimai, susiję su išvaizda ir amžiumi, 
tuo tarpu iš vyrų reikalaujama patirties, universitetų 
diplomų asmeninių savybių svarbių būsimam 
darbui.

Vidos Kanopienės apklausos duomenimis, 
apklausinėjant darbdavius, paaiškėjo, kad jie kelia 
dažniausiai visai nepagrįstus reikalavimus, 
nesusijusius su darbo specifika. Beveik pusė nori, 
kad būsimas valdininkas būtų vyras, jaunesnio 
amžiaus. Kai kuriems net rūpėjo kandidato išvaizda. 
Dauguma darbdavių mano, kad moterys nesugebės 
pilnai atlikti darbo dėl šeimos rūpesčių. Sugebėjimą 
vadovauti, veržlumą iniciatyvą racionalų mąstymą 
darbdaviai laiko vyrų savybėmis, o moterims primeta 
emocingumą paslaugumą paklusnumą.

Apklaustos moterys teigė, jog dažnai 
patiriančios, kad į jas žiūrima, kaip į prastesnes 
darbininkes, nei vyrus. Ketvirtadalis iš jų sakėsi 
patyrusios seksualinį priekabiavimą darbe.

Lietuvoje prasidėjus reformoms ir apkarpius 
valstybines darbo vietas, mažinant valstybės 
biudžetą smarkiai sumažėjo darbo vietų 
valstybinėse įstaigose. Moterys čia daug smarkiau 
nukentėjo nei vyrai. Iš darbo atleistos moterys 
sudarė net 60 proc. bedarbių. Tarp jų du 
trečdaliai su aukštuoju išsilavinimu. Kas trečia 
darbo ieško tris keturis mėnesius, kas penkta 
dar ilgiau arba jo visiškai nesuranda.

Ketvirtadalis užsiregistravusiųjų 
darbo biržose gauna bedarbio pašalpą kuri 
gali būti nuo 135 iki 250 litų. Tačiau 
aukščiausią sumą tegauna tik turintys apie 25 
metų darbo stažą Bedarbio pašalpos negali 
gauti palikę ankstesnį darbą savo noru ar 
atleisti už prasikaltimus. Bedarbio pašalpos 
dydis yra skirtingas ir skaičiuojamas pagal 
tam tikrą programą. Jį mokama šešis 
mėnesius, ilgiau jį gauna tik tie, kuriems netoli 
pensinis amžius.

paauglių konkurso laimėtoj;
Šešiolikmetė panevėžietė Algė Tarailytė 

praėjusią savaitę laimėjo pirmą kartą Lietuvoje 
įvykusį “Paauglių planeta. Lietuva - 2000” konkursą 

Algė sakė, jog nieko nesakiusi savo klasės 
draugams apie dalyvavimą žaviausios paauglės 
rinkimuose. “Nepasakojau niekam, kur tiksliai 
važiuoju, nes Panevėžys yra mažas miestas, labai 
greitai sklinda kalbos. Paklausta, “ar nešvęs savo 
laimėjimo su draugais,"- pasakė, kad neturinti laiko, 
nes turi ruošti namų darbus.

Konkurso laimėtoja sakė, kad labai laukia 
kelionės į JAV, kur jai teks reprezentuoti Lietuvai 
pasauliniame konkurse “Paauglių planeta”. - Mano 
svajonė buvo atstovauti kada nors Lietuvai. Man tai 
labai didelė garbė, - užbaigė Algė.

Laisvalaikio ji neturi daug. Mokosi 
Panevėžio 5 vidurinėje mokykloje, be to, dar lanko 
modeliavimo agentūrą dalyvauja konkursuose. Jai 
geriausiai patinka mokytis lietuvių ir anglų kalbos.

Vaikino neturinti: - Trūksta jų dėmesio. Aš 
ne jų skonio. Mane vadina keista, - prisipažino 
žaviausia Lietuvos paauglė.
*-AAAA*AA*AAA*AA*****AAAAAAAA*AAAAAAAAA**********

Anglijoje
Lietuvių vaikų meno grupė, susidedanti iš 100 
vaikų tarp 6 ir 16 metų. Į Angliją koncertuoti 
atvyksta 35 - suaugesni.

Jie koncertuos anglams Londone ir 
lietuviams Lietuvių Sodyboje.

Pirmasis koncertas įvyks Assembley 
Rooms, Hackney Town Hall, Mare Street, London 
E8 1EA penktadienį 21 liepos, pradžia 18,30 vai.

Antrasis koncertas - Lietuvių Sodyboje 
sekmadienį 23 liepos, po pietų.

Ši grupė įsisteigė 1994 metais. Vaikai 
mokomi pagrindinio dainavimo ir vaidybos. Jie 
koncertavo jau daugelyje Rytų Europos valstybių.

Vakaruose lankėsi Italijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje. Dalyvavo 4 tarptautiniuose koncertuose: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Čekijoje.

1999 metais tarptautiniame vaikų festivale, 
Vitebske, Baltarusijoje, jiems buvo suteikta speciali 
premija už “Įdomiausią programą”.

Koncertą organizuoja Lietuvos Respublikos 
ambasada Londone.

Dalis RE-Ml-DO vaiku arupės
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BRADFORDAS
Š.m. birželio mėn.4 d. “Vyties” klube buvo surengtas 
tradicinis pagyvenusių narių pobūvis. Prieš kelis 
dešimtmečius tokių pagyvenusiųjų buvo tik keli. 
Metams slenkant jų daugėjo ir tokie pobūviai 
pripildydavo klubo menę.

Paskutiniame dešimtmetyje pensininkų 
skaičius kasmet pradėjo mažėti. Daug iškeliavo 
Anapilin, kiti jau dėl įvairių priežasčių nebepajėgia 
atvykti. Likusieji įprastą tradiciją tęsia toliau. Šiemet 
užsirašė 42, o atvyko 35 asmenys.

Klubo pirm. M. Grybienė pasveikino 
laimingai susirinkusius ir palinkėjo gero apetito. Po 
R. Karaliaus sukalbėtos priešvalgio maldos, visų 
akys nukrypo į šiuolaikiškai papuoštą stalą. Su klubo 
moterų pagalba pietautojai ragavo besikeičiančius 
patiekalus, užsigerdami vynu ar stipresniais 
gėrimais.

Pobūvio penkių patiekalų pietus paruošė du 
paskutinių metų kulinarijos studentai: Claire 
Butterfield ir Simonas Grybas. Reikia pasakyti, kad 
dalyviai buvo nustebinti jaunų šefų profesionaliai 
paruoštų ir skoningai pateiktų kokybiškų patiekalų. 
Už tai jie susilaukė gausių aplodismentų surinkta 
arbatpinigių.

Po pietų valdybos nariai R. Vaicekauskaitė ir 
A.BIinstrub įteikė Vytautui Gurevičiui įrėmintą 
meniškai stilizuotą padėkos raštą ir čekį už 
nuopelnus klubui ir lietuvių bendruomenei. 
Įteikdama, R.Vaicekauskaitė pabrėžė, jog Vytautas 
per 30 metų klubo valdybose ėjo įvairias pareigas, 
daug kartų pirmininkavo. Buvo veiklus ......... r.. 
bendruomenės reikalams, dosnus skautų rėmėjas. 
Be to, ilgametis DBLS-gos Bradford© skyriaus 
valdybos narys.

V. Gurevičius padėkojo už dėmesį ir 
dovanas. Kukliai priminė, jog jis nėra tiek 
užsitarnavęs: “nes mes visi dirbome visų lietuvių 
labui”.

Popietės metu dalyviai, prisimindami 
kan.V.Kamaitį, pasirašė kortelę su linkėjimais jam 
greit pasveikti.

Turbūt mūsų apylinkės tautiečiai gerai 
prisimena prieš kelis dešimtmečius Shipley 
gyvenusią Šergalių šeimą kuri čia neįsitvirtino, o 
pasuko į užjūrius. Gegužės pabaigoje, Jurgio 
Šergalio žmona Patricia su 32 metų sūnumi, atvyko 
iš Kanados į Angliją atostogų aplankyti senus 
draugus ir “Vyties” klubą. Jie taip pat buvo pakviesti į 
pobūvį. (Jurgis anais laikais yra daug pasidarbavęs 
klubui ir net yra buvęs jo pirmininku).
Atžymėti malonų susitikimą su nariais

Po gardžių pietų buvo nuotaikingai 
linksmintasi iki vėlyvos popietės.

Visas su pobūviu susijusias išlaidas 
padengė klubas.

Didelis ačiū jauniems šefams ir visiems 
prisidėjusiems prie šios malonios popietės 
surengimo.

K.Kaktavičius

/atkelta iš 1 psu LNB ir DBLS CV darbų...
Dėl kai kurių archyvų perkelimo į Lietuva bus tartasi su 
PLB valdyba Lietuvoje, PLB Seimo metu, rugpjūčio 
mėnesyje.

Naujai išrinkta kultūrinių reikalų vedėja Urna 
Švalkienė yra išvykusi dviems mėnesiams į Lietuvą. 
Grįš liepos pradžioje. Lauksime jos minčių dėl ateities 
kultūrinių planų ir tt
Pavasario sąskrydis Sodyboje šiais metais praėjo 
jaukioje ir šeimyniškoje nuotaikoje. Pasitenkinome 
saviveikla - muzikantų ir dainininkų kurie pralinksmino 
svečius ir gyventojus. Atvyko du autobusai iš Londono 
ir pavieni svečiai. Veikė stendai. Kun. A. Geryba ir 
kun. P.Tverijonas atlaikė šv. Mišias sekmadienio ryte, 
Sodybos salėje. Pastebėta, kad nesimatė 
triukšmadarių ką patyrėme praėjusiais metais, nes 
apsauga buvo griežtesnė.

Po to trumpą žodį tarė DBLS vicepirmininkas 
Jaras Alkis ir atstovas iš Lietuvos Ambasados. Šiais 
metais sukanka 50 metų nuo LNB įsteigimo. Priminti 
visuomenei apie praeities darbus, šiame EL numeryje 
(5 psl.) yra pradedama istorinė santrauka, kurią 
paruošė Jaras Alkis.

Liepos mėnesyje sulauksime 35 jaunuolių 
muzikantų grupę RE Ml DO iš Vilnius, kurie viešės 
Sodyboje 4 dienas. Jų koncertas įvyks sekmadienį, 
liepos mėn. 23d., 4 vai. pp. Jų bendra viešnage 
Anglijoje rūpinasi Lietuvos Ambasada Londone, o 
DBLS paims juos po savo “sparnu” Sodyboje. Jauni 
svečiai apsistos skautų kalnelyje, o maitinimo reikalais 
juos sutiko globoti Irena Gerdžiūnienė.

Tradicinė skautų stovykla vardu ‘Skautybės 
Takas1 prasidės Sodyboje, liepos 29d. Stovyklos 
viršininkas v.s. Vincentas O’Brien. LSS vadyja kviečia 
visuomenę aplankyti skautų kalnelį, pamatyti skautišką 
gyvenimą pasižiaugti jaunatviška dvasia. LSS kviečia 
visus į paskutinį laužą rugpjūčio mėn. 5d., prie 
Sodybos ežero.

Rugsėjo pradžioje įvyks tradicinis DBLS 
sąskrydis Bradford© ‘Vyties’ klubo patalpose ir sode. 
Tame sode bus pastatyta didelė palapinė, kur vyks 
programa, pasilinksminimai ir tt Daugiau apie tai bus 
rašoma vėliau.

DBLS ir LNB centro valdybos

Skautiškuoju keliu
Europos Rajono vadija nuoširdžiai dėkoja Bradfordo 
klubo “Vyties” nariams ir svečiams už £90.00, loterijos 
metu surinktų pinigų paramą skautų vasaros stovyklai. 
Ypatinga padėka s. Irenai Gerdžiūnienei, kuri
organizavo šią loteriją Motinos dienos minėjimo proga.

Rajono vadija
Pranešimas.

Birželio 1 d., ketvirtadienį, Northern 
General Hospital, Šhefielde, mirė Stasys Vitkus, 
gyvenęs 1 Greenwood Terrace, Barnsley, 
Yorkshire.

Laidotuvės vyks Holy Rood Catholic 
Church, George Street, Barnsley pirmadienį 
birželio 19 d., 10.30 vai. ir vėliau Barley kapinėse, 
katalikų dalyje.
Norintieji daugiau informacijų kreipiasi j testamento 
vykdytoją Virginija Juras. tel.:020 8402 9403. 
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Kronika
Aukos spaudai
B. Butrimas 5 sv.

WOLVERHAMPTONAS
Šių metų gegužės 6 d. savo 

namuose mirė James Lockey 
(Gražinos Narbutaitės sūnus). Jis 
tik ką buvo baigęs universitetą ir 
pradėjęs dirbti savo profesijoje. 
Buvo muzikos mėgėjas - rašė dai
nas ir pats mėgo groti.

Laidotuvių gedulingas Mišias, 
kurios įvyko gegužės 17 d., at
našavo šv. Antano parapijos kle
bonas Rev. Meecham.

Velionis, būdamas tos pačios 
parapijos mokinys, bažnyčioje pa
tarnaudavo šventose mišiose.

Laidotuvių metu su velioniu 
atsisveikinti susirinko apie 150 
žmonių daugiausia jo mokslo ir 
muzikos draugų kurie pasakė daug 
gražių kalbų. Jo palaikai sudeginti 
Bushbury krematoriume.

Visi Woverhamptono lietuviai 
reiškia jo tėveliams, broliui ir se
sutei gilią užuojautą netekus 
mylimo sūnaus ir brolio.

A. Ivanauskas

NOTTINGHAMAS
DBLS Nottingham© skyrius
Šių metų liepos mėn.ld., 3.00 
vai. p.p., šeštadienį, latvių klube, 
Standhill Rd.

rengia
Antanines, Jonines ir Petrines

Su turtinga loterija. Dalyviams 
bus šilti pietūs.
Prašome visus dalyvauti. Būtinai 
turite užsirašyti pas skyriaus 
valdybos narius.
Savaitę prieš norime žinoti daly
vaujančių asmenų skaičių.

Skyriaus valdyba

Kvietimas 
anykštėnams

Kviečiame Jus ir Jūsų| 
šeimos narius šių metų liepos 27 - j 
30 dienomis per didžiuosius 
Š.Onos atlaidus atvykti į Anykščius Į 
560 metų jubiliejaus iškilmes.

Tomis dienomis įvyks ir 
trečiasis Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas.

Siunčiame renginių! 
projektą ir nuoširdžiausiai tikime,! 
kad dalyvausite visų mūsų 
šventėje. (Renginių projektą galima 
gauti paprašius redakcijoje).

Labai džiaugtumės iki | 
birželio 10 dienos sulaukę Jūsų 
žinios. Taip pat norėtume žinoti, ar 

į Jums bus reikalingas viešbutis 
(kambarių ir kainų specificaciją 
pridedame).

Su viltimi laukiame Jūsų 
laiško ir malonaus pasimatymo 
gimtajame krašte — Anykščiuose.

Anykštėnų vardų - 
pagarbiai meras 
Leonas Alesionka

Norintieji dalyvauti suvažiavime 
prašomi rašyti adresu:

Bronė Lukaitienė 
Savivaldybė

J.Biliūno g, 23
LT- Anykščiai

Lietuva - Lithuania

Atitaisymas
EL n r. 11 atspausdintame skel
bime “Dešimto tarptautinio žydų 
muzikos festivalio” skelbime 
padaryta klaida: 
atspausdinta - koncerto data ket
virtadienį, 18 birželio, turi būti - 
ketvirtadienį,_15 birželio, 
įėjimo kaina £10.00.
Už klaidą redakcija atsiprašo.

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735. 
E-mail:
london@ptverijonas. freeserve. co.uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv. Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Autobusai eina iš skirtingų Lon
dono dalių ir yra patogiausi, nes 
beveik visi eina kelių minučių 
ėjimo distancija nuo šventovės. 
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje birželio 25 d., 
12.30 vai.
Bradforde liepos 2d., 12.30 
vai.

LONDONAS
Sporto ir Socialinis klubas 
345A Victoria Park Road, 
London E9 5DX. Naujas telefono 
numeris:

020 8985 4125

Nuo šių metų gegužės mėnesio 
15 dienos klubas yra atidarytas 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 19.30 vai. iki 
23.00 vai.
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti: 
galėsite sužaisti biliardą “pool” ar 
įstoti į “darts’ komandą

Klubo valdyba
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