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Seimo rinkimai kainuos milijonus
Rengdamos! artėjantiems Seimo rinkimams, šalies politinės partijos ketina išleisti 
ne mažiau kaip 15 milijonų litų. Didžiosios partijos žada “pasitenkinti” 1-2 mili
jonais, mažesnės keliais šimtais tūkstančių, ir kai kurios tik keliasdešimt tūk
stančių.

Per savivaldybės rinkimų kampaniją buvo išleista tik apie 3.5 mln. lirų. 
Seimo rinkimai yra laikomi kur kas svarbesniu įvykiu, todėl ir išlaidos bus dides
nės.

Socialdemokratai per rinkimus dirbs kartu su Demokratine darbo partija, 
su kuria sudayta kairioji koalicija, vadovaujama kadenciją baigusio Prezidento Al
girdo Brazausko. Vilniuje jau atidaryta koalicijos rinkimų štabo būstinė. Mano, kad 
išlaidos per būsimus rinkimus neturėtų viršyti 1 mln. litų. Prie jų finansiškai prisidės 
ir Naujosios demokratijos partija bei Rusų sąjunga, kuri prognozuoja 1 mln. išlaidų. 
Taigi kairiesiems rinkimai gali kainuoti apie 2 mln. litų.

Apklausas dominuojanti Naujoji sąjunga (socialliberalai) rinkimams taip pat 
žada išleisti apie 2 mln. litų. Naujoji sąjunga nežada laukti rugsėjo 8 dieną prasid
edančios oficialios rinkimų kampanijos,o jau ateinantį mėnesį pradės propogandi- 
nes akcijas, kurios, anot jų spaudos atstovės Nijolės Steiblienės, bus įspūdinga.

Rinkimų kampaniją iš esmės jau pradėjo neseniai įsteigta ekspremjero 
Gedimino Vagnoriaus vadovaujama Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga. Didžiausi
uose šalies miestuose jau kabo plakatai su sąjungos šūkiais. “Jau prasidėjusi 
kampanija nesietina su rinkimais, o tik su tuo, kad mes siekiame pritraukti naujų 
narių į neseniai suburtos partijos gretas” , - pareiškė partijos frakcijos seniūnas 
Rimantas Pleikys.

Valdančioji Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) dar nesuskaičiavo 
galimų kampanijos išlaidų. “Prognozuoti negalime “, - sakė TS iždininkas 
Ramūnas Garbaravičius, - “nes centralizuota rinkimų kampanija nebus didelė, o 
apygardos kandidatai patys turės rūpintis rėmėjais. Jo nuomone, centralizuotos 
kampanijos išlaidos gali siekti apie 500 tūkstančių litų iš jų beveik 200 tūkst. litų 
bus skirta iš valstybės buidžeto pagal Politinių organizacijų finansavimo įstatymą.

Centro sąjungos vicepirmininkas Vidmantas Staniulis sakė, kad jų rinkimų 
kampanijos išlaidos neturėtų viršyti milijono litų -“tačiau viskas priklausys nuo 
rėmėjų duotų pinigų sumos.”

Valstiečių partija Seimo rinikimų kampanijai ketina išleisti žymiai mažiau 
nei didžiosios partijos. Jų lyderis Ramūnas Karbauskas mano, kad jų išlaidos 
neviršys 200 tūkst. litų. Jis pažymėjo, kad Valstiečių partija nepriims nei pramon
ininkų nei kitokių verslininkų aukų o pasikliaus ūkininkų ir partijos narių dova
notomis lėšomis. “Mes daugiau bendrausime su žmonėmis, o ne leisime pinigus 
ant brangių plakatų ar televizijos reklamų” - teigė partijos vadovas.

Liberalų partija mano, kad užteks milijono litų nors jos rinkimų štabo va
dovas Artūras Zuokas pripažino kol kas tiksliai neapskaičiavęs visų būsimų 
išlaidų. Jo nuomone, Lietuvos rinkėjui partijos reklama ir net jos programa nėra 
tiek svarbios, kiek patys siūlomi kandidatai. “Mes turime pakankamai žinomų kan
didatų, kurie skirs kuo daugiau dėmesio bendravimui su rinkėjais," — teigė jis.

Rinkimų komisija numato, kad Seimo rinkimai valstybei kainuos apie 11.8 
mln. litų. Apie 100 tūkst. Lt valstybė ketina išleisti kandidatų ir politinių partijų agi
tacijai (rinkimų plakatams, programoms, kandidatų kalboms per radiją ir televiziją). 
Didžiausia mūsų išlaidų dalis bus susijusi su darbo užmokesčiu apygardų ir apy
linkių rinkimų komisijų nariams. Jų per visą Lietuvą bus apie 20 tūkstančių o išlai
dos padengti jų algas sieks apie 7 mln. litų. Didžiausią donaciją gaus valdančioji 
konservatorių partija, kuriai per pirmą pusmetį bus skirta beveik 167 tūkst. litų. 
Krikščionys demokratai gaus mažiau (64.5 tūkst. litų). Opozicinė LDDP bus skirta 
tik 63 tūkst. litų.

"Linkuva" oficia
liai paskelbta pa
skendusi

Laivas "Linkuva" 
birželio 21 dieną už
kluptas audros prie 
Meksikos apkrantės, 
tyrusios jo dingimo 
priežastis komisijos 
oficialiai paskelbtas 
paskendusiu su 18 
žmonių įgula. Teismo ir 
tyrimų komisijos 
sprendimas yra būtini, 
kad žuvusiųjų "Linku
vos" įgulos narių ar
timieji gautų draudimo 
konpensacijas.

"Linkuva" Ramiajame 
vandenyne, ne per 
toliausiai nuo Akapulko 
salos (Meksika) buvo 
užklupta uragano 
"Carlotta" ir dingo.

Komisija priėjo išva
dos, kad laivas turėjo 
gauti pranešimą apie 
artėjantį uraganą, bet 
tęsė toliau savo ke
lionę, manydami, kad 
audra nebus tokia stip
ri. Paskutinis ryšis su 
laivu nutrūko birželio 
21 dieną, kada, 
spėjama, laivas 
nuskendo.

JAV ir Meksikos pak
rančių apsauga ieškojo 
laivo 8 dienas. Vande
nyne buvo surastos 
laivo valtys, bet kon
statuota, kad jomis 
nebuvo pasinaudota, o 
jos vėtros buvo nu
plėštos nuo laivo.

"Iš esmės ar galima 
turėti vilčių surasti ką 
nors 90 tūkst. kvad
ratinių jūrmylių plote,"- 
teigė susisiekimo vice
ministras R. Malkevičius
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Sodyboj

L
iepos 23 d. mūsų Sodybą aplankė Lietuvos vaikų ir jaunimo n™ RE-MI-DO Apvažinėję dalį 

Europos, pas mus, Anglijoje, visą savaitę be pertraukos P°P choras Rt ' 
koncertavę net trijose vietovėse, pagaliau atsidusti, pabūti 
lietuviškoje aplinkoje ir mus palinksminti sekmadienio popietę 
jaunosios choristės su palydovais aplankė ir mus Sodyboje.

Choras susibūrė vos prieš metus, tačiau per šį 
trumpą laiką jau spėjo surengti nemažai puikių koncertų 
Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, o dabar Anglijoje. 
Žiūrint į choristų amžių, jauniausia tik 10 metų, tai yra didelis 
pasiekimas ir nuopelnai jų meno vadovei Loretai Stasytytei ir 
vadovei Astai Rauduvaitei.

Esant nepastoviam orui, koncertas vyko Sodybos 
salėje, po mūsų kunigaikščių paveikslais. Jaunosios choristės 
atliko pynę lietuviškų populiarių dainų ir vieną kitą gerai 
visiems žinomą anglišką. Dainą paįvairino pop muzikai 
pritaikytais judesiais. Apsirengę įvairiaspalvėmis suknelėmis, 
sudainavo savo himną “Re-MI-DO” ir labai panašų anglų 
kalboje iš muzikinio filmo “Sound of music” - “Do-re-me”.

Klausytojus stebino savo amžiui pritaikytomis 
dainomis, kaip “Akiniai”, “Skrybėlės”, “Mama”, "Žadintuvas”, 
“Ledinės gėlės”, “Lietuvos miškas”, “Mūsų skraidantis 
dramblys” ir daug kitų.

Užbaigai - religinę apie Viešpaties sūnų.
Puikiai atliktas koncertas - pilnas energijos, judesio, 

šypsenos. Klausytojų buvo labai šiltai sutikti, susilaukė daug 
aplodismentų, paliko visiems labai malonų įspūdį.

Pernakvoję Sodyboje, rytą pasileido į tolimesnę 
kelionę. Norėjo aplankyti netoliese esantį Vindsorą toliau 
Oksfordo miestą. Pagaliau vakare ketino naktiniu keltu plaukti 
per kanalą - bet dar ne namo. Sekančią dieną planavo 
aplankyti garsųjį Amsterdamą iš kur jau tikrai į pasiilgtus 
namus.

Jauniausioji dainininkė prie Sodybos palmėsDėkojame jaunosioms už jų malonų apsilankyma. ir 
linkime netolimoje ateityje pasimatyti vėl Anglijoje.

Jaunosios, choristės 
su vadovėmis 
susispietė prie 
Sodybos pastato.
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“TRUST” Projektas
DBLS Centro valdybos sukviestas Konstitucinis 
komitetas savo pranešime (EL Nr.13) pateikia keletą 
minčių ir pasiūlymų dėl Patikėtinių “TRUST” fondo 
steigimo,_ kurio tikslas būtų apsaugoti Sąjungos turtą.

Šių metų DBLS suvažiavimas pritarė tai 
idėjai, bet nepadarė sprendimo, nes buvo pageidauta 
daugiau žinių ir diskusijų.

Komiteto pasiūlymuose aiškiai matosi tam 
tikro patikėtinių fondo steigimas, kuris perimtų iš 
Sąjungos ne tik jos turtą (LNB akcijas), bet ir jos 
veiklą ir pareigas, kas tai liečia Lietuvių Namų 
bendrovės kontrolę. Bendrovės, kuri buvo Sąjungos 
įsteigta ir kuri rėmė Sąjungos veiklą

lr čia kyla klausimas ar mes norime turėti 
“TRUST”, kuris apsaugotų Sąjungos turtą arba tokį, 
kuris valdytų S-gą ir LN bendrovę? Pastarasis, mano 
manymu, nėra priimtinas ir būtų savižudybė.

Komiteto siūlomi tikslai, pagal Charity 
Commission pavyzdį, mums netinka. Mums pakaktų 
Patikėtinių fondo įstatuose turėti tikslus, kurie 
tarnautų lietuviškai kultūrai, švietimui, savitarpinei 
pagalbai, labdaros darbams ir Sąjungos labui. Toks 
“TRUST” turėtų būti tampriai surištas su DBLS. Jo 
patikėtiniai atstovautų Sąjungos akcijas LNB 
suvažiavime ir užtikrintų kad Sąjungos ir bendrovės 
veikla nenuklystų nuo jų įstatuose numatytų tikslų ir 
siekių.

Dėl to yra labai svarbu, kad tokio “TRUST” 
įstatai būtų suderinti su DBLS įstatais, o jo vardas 
būtų: “DBLS Kultūros ir Labdaros Patikėtiniu Fondas. 
Ar nebūtų geriau steigti PRIVATE TRUST?

Man susidaro įspūdis, kad Komitetas nori 
atskirti “TRUST” nuo Sąjungos, paliekant ją ir toliau 
dirbti bendruomeninį darbą ir pagal reikalą prašyti 
išmaldos iš “TRUST” fondo.

Patikėtiniai turėtų būti renkami ar skiriami 
DBLS suvažiavimuose. Pakaktų 3-jų. Prie “TRUST 
galima prijungti Mančesterio ir Bradford© klubus, jei 
jie to pageidautų. Jie galėtų paskirti po vieną ar du 
patikėtinius. Tuo būdu toks “TRUST užtikrintų kad 
visos mūsų institucijos D.Britanijoje dirbtų lietuvių 
visuomenės labui pagal įstatuose numatyta tvarką o 
likvidacijos atveju, pajamos nenueitų į privačias 
rankas.

Nemanau, kad “TRUST turėtų užsiimti 
bendrovės ar klubų valdymu, tai būtų Sąjungos ar 
klubų valdybų reikalas.

Mūsų sistemoje bent koks dividendų 
mokėjimas “TRUST fondui būtų neįmanomas ir 
nepriimtinas. Bet fondas galėtų savo keliu ieškoti 
pajamų kitais būdais ir skirti paramas įstatuose 
numatytiems tikslams.

Tolimoje praeityje panašaus patikėtinių fondo 
steigimas buvo svarstomas keliuose suvažiavimuo
se, bet nepraėjo ir buvo pakeisti DBLS įstatai, pagal 
kuriuos Sąjunga tapo “Ltd. company”. Ir tada 
turėjome daug nuomonių ir siūlymų.

Šį kartą gerai apsispręskim, neskubėkim ir 
pasirinkim tokį būdą kuris tiktų šių laikų sąlygoms.

Aš tikiu, kad Konstitucinis Komitetas atkreips 
dėmesį į visus pasiūlymus ir pasisakymus ir patieks 

mums projektą kuriame atsispindės daugumos 
nuomonė.

Tad prašau visus dalyvauti šiose diskusijose 
žodžiu ir raštu.

Galutinį sprendimą galime padaryti tik 
visuotiniame suvažiavime.

J.Alkis

Dėl steigimo T rust
Gerb Tautiečiai,
Ar mes nešokam aukščiau savo “bambutės”? Geras 
reikalas Trust, ir reikalingas, bet turi būti galimai 
paprasčiausias.
Mūsų bendruomenėje turėjome nevisiškai aiškių 
įvykių: - kas, kodėl padarė tą ar kitą! Dažnas Sody
bos vedėjų keitimasis. Išėjo įvairūs pasisakymai, 
nežinau ar visai teisingi: bylos, kompensacijos ir t.t.
Jeigu steigsim Trust - turi būti pagrįstas teisiniu ir 
moraliniu pagrindu.
Trust tikslas turėtų būti kuo mažesnis ir visiems 
suprantamas:-
1. Padėjimui vietinėms lietuvių bendruomenės 

organizacijoms,
2. Plėtimui lietuvių kalbos pagrindų Britanijos 

lietuvių jaunime,
3. Rėmimui senelių reikalingų paramos (daugiau

kaip 75 m. amžiaus), -- •* r-<
4. T urėti seneliams transportą (mažą auto), atvežti 

atvykstančius į Sodybą iš artimiausios 
geležinkelio stoties, Sodyba seniems, ar 
sergantiems poilsiui ir rehabilitacijai,

5. Senelių prieglaudai,
6. Atostogoms prieinama kaina lietuviams 

(nariams).
Tas viskas padėtų Sodybos apyvartai, išpildytų 
valstybės reikalavimus Trust nuostatuose. VėHau 
galima atvežti senelius ir iš toliau, jei norėtų.
Skirti kapitalą šelpti Lietuvai?
Mūsų kapitalas yra tik lašas jūroje. Kalbėti apie kitus 
kraštus - šalis yra tik svajonė, neverta net diskusijų. 
Ar Lietuva sugrąžino pilietybę mums? Ar turtus, 
žemes? Jie pasako: “Teisių neturite, čia negyvenate”. 
Gal teisinga? Pritaikykim jiems tą patį.
Trust turėti yra svarbu, tik nepraraskime gairių ar 
tako dėl takelių.
Būkim blaivūs. Čia yra arba gyvybės gysla, ar virvė 
ant kaklo, kuri vėliau ar anksčiau mus gali pakarti.
Kas dėl ateities: taip, stenkimės išlaikyti turto ir vietos 
padėtį tautiečiams tik tada, jei kokia jėga vėlei atimtų 
mūsų tautos laisvę. Visko ateity gali įvykti. Tada 
remsime juos, bet gal daugelis iš mūsų bus jau 
kitame pasaulyje.
Štai toki mano pasiūlymai suvažiavimui.
Wolverhampton© DBLS skyriaus narys

V.Kelmistraitis
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Lietuva Vdkfetijjm j n ° 00 °
Kazys Baronas

Vokietijos televizijos pirmas kanalas liepos 

mėn. 16d. žiūrovus nukėlė į Lietuvą.
Žemėlapyje, su atžymėta musų sostine, matomas 
taip pat Ignalinos vardas. Aišku, pranešėjas tuoj pat 
pradėjo nuo jėgainės, kadangi norint Lietuvai įsijungti 
į Europos Sąjungą ji turi būti uždaryta. Deja, - 
išjungus jėgainę, be jokios ateities atsidurs apie 30 
tūkst. gyventojų nes tikrovėje Visagino miestas 
išsilaiko tik iš jėgainės, čia dirbančių tarnautojų ir 
darbininkų. Rytą tarnautojai ir darbininkai atvežami 
autobusu, (einančius tikrina lietuvis policininkas 
(šypsodamasis vokietis pasakė, vienintelis lietuvis 
rusų tarpe), prašydamas atidaryti rankinuką plastikinį 
maišelį— krepšį, toliau moteris duodama pūtimo 
aparatą tikrinama, ar tarnautojas yra ragavęs 
alkoholio.
Vokietis rusiškai kalbasi su inž.Aleksandru 
Bulgarovu, kuris nesupranta, kodėl Ignalina turi būti 
uždaryta. Ruso nuomone jėgainė yra saugi. Tą patį 
pakartoja jo žmona chemikė Elena.
Laisvas šeštadienis. Elena apsiperka parduotuvėse, 
mėsos parduotuvėje pasirinkdama kiaulieną ir 
jautieną. Prie šaligatvio matosi daržovių pardavėjai. 
Parduotuvės pilnos maisto gaminių viršuje 
lietuviškas užrašas ’’Parduotuvė”. A.Bulgarovo šeima 
su draugais iškylauja pamiškėje - kepa mėsą 
užgerdami skanėstą greičiausiai, alkoholiu.
Bulgarovas toliau sako, kad Ignalina ir jos apylinkės 
yra gražiausia vietovė visame pasaulyje. Netolimai 
ežeras, kuriame maudosi jo vaikai. Jis nenorėtų kur 
nors kitur keltis. Nepaisant dešimties metų atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos, nė vienas tarnautojas 
nekalbėjo lietuviškai. Atrodo, jog Visaginas ir 
Ignalinos jėgainė yra Rusijos anklavas Lietuvoje. 
Baigdamas 10 min. pranešimą vokietis pabrėžė, kad 
Ignalinos jėgainės uždarymui reikia 10 milijardų 
markių - 20 milijardų litų.

Baltiečių-vokiečių leidžiamas žiniaraštis, kurio vyr. 
redakt. yra estas Olgred Aule, birželio mėn. laidoje 
gan daug vietos paskyrė savo tėvynei, 1920 m. 
taikos sutarčiai su sovietine Rusija, 
nepriklausomybės laikų ekonominiam gyvenimui, 
tačiau kartu duodamas vokiškos spaudos ištraukas, 
kiek iš Lietuvos politinio gyvenimo ir 1.1
Prie įdomiausių straipsnių reikėtų priskirti paties 
redakt. straipsnį apie prez. Vladimirą Putiną. Prieš 
keletą metų jis lankėsi Taline. Tuo metu V.Putinas 
ėjęs Petrogrado mero pavad. pareigas. Matę jį bei 
dalyvavę pasikalbėjimuose su jį lydėjusiais miesto 
tarnybos atstovais, padarė tokią išvadą draugiškas, 
santūrus, mažakalbis. Jeigu pasakydavo ką nors, tai 
labai šykščiai, glaustai. Tai profesionali slaptosios 
žvalgybos kalba ir veido išraiška. Kitaip sakant, viską 
girdėti, viską matyti, tačiau pačiam nematomam būti. 
Tokį patį įspūdį paliko ir jo žmona Liudmila, 
viešėdama pas uošvę Karaliaučiuje. Motina savo 
sūnų taip apibūdino: liesas, nešnekus, tik savo darbu 

užsiėmęs vyras. Neaiškūs yra jo politiniai planai. 
Paklaustas — kokia politinė valstybė jam gali būti 
pavyzdžiu, V.Putinas trumpai atsakęs: Korėja. Tačiau 
išsiaiškinti reikėtų, ar tai šiaurės, ar pietinė.
Numatoma, kad Volodja savo tautą paims į griežtas 
rankas, kartu rodydamas užsieniui tradicinę Rusijos 
politiką be atodairos žiūrėdamas į valstybės reikalus, 
pavartodamas net brutalumą tačiau vėl iš kitos 
pusės rodydamas draugišką veidą. Baltijos 
valstybėms V.Putinas yra labai pavojingas partneris.

Rasputino ir Putino pavardžių panašumas sukėlė 
kiek juoko, kuris yra plačiai komentuojamas. 
Frankfurto dienraščio “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung’ Maskvos korespondentė Kerstin Holm š.m. 
kovo mėn. 3 d. rašė, kad Putino senelio pavardė 
buvusi Rasputin. Tik įstoda-mas į vienuolynąjis 
pavardę pakeitęs į Putin. Pavardės pakeitimas 
nevaidina didelės rolės, nes aukšti Rusijos 
pareigūnai —Lenin, Stalin, Trockį, Molotov ir kt. savo 
pavardes pakeitė jau suaugę. Rusiška spauda 
nagrinėja Putino senelio gyvenimą ir jo likimą 
kadangi revoliucijos metu vienuoliai buvo žudomi, 
uždaromi vienuolynai.
AAAAAAAAAAA**A*******************A

Karnavalo metu (nuo lapkričio mėn. iki Pelenų 
dienos) Vokietijos miestai ir net miesteliai tam 
laikotarpiui renka karalaites. Jos turi būti gražios, 
inteligentiškos, iškalbios, mokančios keletą kalbų. 
Mano artimo miesto princese buvo išrinkta Bianca 
(Birutė) Prišmantaitė-Prišmantas. Jos pareiga - 
atstovauti miestą įvairiuose renginiuose, 
pasikalbėjimuose su spaudos atstovais, parodų 
atidarymuose ir tt.
Kada jos draugai ruošėsi gimnazijos brandos 
atestatui, Mannheimo princesė vakarus praleisdavo 
ne prie knygų ir sąsiuvinių bet kokios nors 
labdaringos draugijos renginyje, scenoje, didelio 
pokylio atidaryme. Niekas netikėjo, jog 
B.Prišmantaitei pavyks išlaikyti egzaminus.
Birželio mėn. pabaigoje Mannheimo dienraštis 
atspausdino visų gimnazijų abiturientų sąrašą 
Radau jame ir Biancos (Birutės) Prišmantas pavardę, 
o liepos mėn. nuotrauką su trumpu aprašymu. 
Pasirodė, kad B.Prišmantaitė egzaminus išlaikė 
lietuvišku “ketvertuku”, pagrindu imdama anglų ir 
vokiečių kalbas. Ji numato mokslą galutinai užbaigti 
Mannheimo sekretorių mokykloje, įsigydama 
tarptautinės direktoriaus pavaduotojos diplomą. 
Dienraštis rašė, kad Bianca moka tris svetimas 
kalbas (lietuvių anglų ir rusų) ir yra labai gabi 
kalboms. Spėja, kad tai nuopelnas ekon.dr. Fridolin 
Scheurle, kuris 1989 m. į Mannheimą pakvietė 
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblį, vad. 
Vido Aleksandravičiaus.
Iš kur toks didelis palankumas lietuviams ir Lietuvai? 
Pasirodo, kad jaunas karys 1944 m. liepos mėn. 
kovodamas Vilniuje, buvo sunkiai sužeistas, pateko į

/nukelta į 7 psl.Z
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Lietum Namų Bendrovė Jaras Alkis
/Pradžia EL Nr.12/

Šalia laikraščio buvo spausdinami ir kiti leidiniai, 
kaip “Žibintas”, “Santarvė”, “Darbininkų balsas”, 
“Mintis”, “Šaltinis” ir kiti, vėliau jaunimo “Lynes”, 
skautų “Budėkime”, latvių “Londoną Aviže”, Vliko 
“Elta" ir kti. Be to, anais laikais lietuviškų knygų 
pareikalavimas buvo didelis, Amerikoje leidžiamos 
buvo brangios, ir dėl to kilo idėja kartu su Vokietijos 
bendruomene įsteigti BENDRIJOS LEIDYKLĄ kuri 
bendromis jėgomis išleido keletą knygų.
Tas susitarimas trumpai tęsėsi ir buvo nuspręsta 
įkurti nuosavą NIDOS KNYGŲ KLUBĄ su tikslu leisti 
knygas prieinamomis kainomis savo nariams.
Iš išnuomuojamų patalpų 1961 m. spaustuvė buvo 
perkelta į Lietuvių namus Ladbrooke Gardens. Tada 
buvo nupirktos geresnės mašinos ir, LNB finansinei 
padėčiai gerėjant, spaustuvėje padidėjo darbuotojų 
skaičius (dirbo tik lietuviai) ir jos apyvarta pakilo. Bet 
vis dėlto buvo sunku išsiversti be nuostolių ir 
bendrovei teko ją gerokai subsidijuoti.
Pirmoji knyga, J.Sužiedėlio “Žalgiris” buvo išsiųsta 
DBLS narių ir “Britanijos Lietuvio” skaitytojų adresais 
Europoje ir užjūryje. Daugumas skaitytojų atsiliepė ir 
sutiko būti klubo nariais. Tos pirmosios knygos kaina 
buvo 3 šilingai arba 1 dol. (US). Atsiliepusiųjų 
skaičius padrąsino leidyklą tęsti šį darbą toliau, 
išleidžiant bent 3-4 knygas metuose. Iki 1974 m. 
buvo išleista 90 knygų, daugumoje beletristinių, bet 
buvo stangtasi išleisti ir kitokio pobūdžio knygų 
išlaikant tam tikrą balansą. Šalia knygų buvo 
leidžiami lituanistinių straipsnių sąsiuviniai 
“Rinktinė”, literatūros metraščiai “Pradalgės”, 
sieniniai, kasdien nuplėšiami, kalendoriai ir kiti 
leidiniai.
V.Dargis vadovavo klubui iki 1957 m. Po jo rašytojas 
KBarėnas šį kilnų darbą tęsė iki 1973 m., kai iš jo 
pareigas perėmė J.Lūža. Jis, deja, 1978 m. mirė ir 
kurį laiką klubui vėl vadovavo K. Baronas ir maždaug 
nuo 1983 m. klubo knygų leidimą perėmė V.Dargis. 
Jis užtikrino skaitytojus, kad klubas veiks ir toliau, 
nežiūrint to, kad skaitytojų skaičius gerokai 
sumažėjo ir Nidos leidyklai buvo reikalinga nuolatinė 
finansinė parama.
Tuo metu buvo modernizuojama spausturvė, 
mažinamas darbininkų skaičius ir Lietuvių Namų 
Bendrovė tikėjosi, sumažinus spaudos skyriaus 
išlaidas, dirbti pelningai. Atsisakyti nuo knygos ir 
laikraščio būtų nepriimtina lietuviškai visuomenei.
Nežiūrint to, kad iš pradžios lietuviškos knygos 
pareikalavimas buvo didelis, klubas bendrovei pelno 
nedavė. Nuolatinė lietuvių emigracija į užsienį 
mažino narių skaičių ir vėlesniais laikais jis 
drastiškai sumažėjo.
Buvo užmegzti ryšiai su "Draugo” leidykla Čikagoje, 
kuri gana daug prisidėjo prie Nidos knygų platinimo 
ir pardavimo. Buvo bandoma ieškoti ir kitų kelių, bet 
vis dėlto 1980 m. neparduotų knygų klubas turėjo už 
11,000 svarų o sąrašuose liko vos 400 narių.

Aiškiai matėsi, kad klubo padėtis buvo sunki.

1984 m. buvo sukaktuviniai. Klubui sukako 30 metų 
nuo įsteigimo ir 20 metų metraščiui “Pradalgei”, bet 
ir tada dar buvo numatoma išleisti apie 20 knygų. 
Ryšium su tuo, DBLS suvažiavime buvo nutarta 
bandyti sutelkti lėšų įsteigiant “Nidos Fondą", 
siekiant sumodernizuoti spaustuvę, einant į 
kompiuterinę sistemą kas palengvintų knygų 
spausdinimą. Po ilgų bandymų numatytos sumos 
nepavykus surinkti ir nuo to fondo steigimo teko 
atsisakyti.
Bendrai pėmus, NKK išleido apie 130 lietuviškų 
knygų. Yra tiesa, kad Lietuvių namų bendrovei jis 
pelno neatnešė, bet iš esmės labai pasitarnavo 
lietuviškam žodžiui, o juk tam jis ir buvo steigtas.
1991 m. DBLS ir LNB valdyba nutarė Nidos knygų 
klubą uždaryti ir jo likusius leidinius atiduoti Lietuvai. 
Kiek vėliau, kartu su Lietuvių namų bibliotekos 
knygomis Nidos leidiniai buvo nuvežti į M. Mažvydo 
biblioteką Vilniuje.
Trečiuoju LNB spaudos skyriaus vienetu buvo 
sąjungos leidžiamas savaitinis laikraštis, kurio 
tikslas buvo palaikyti ryšius su nariais ir informuoti 
juos apie įvykius Britanijoje ir užsienyje.
Įsteigus DBLS, jos valdyba 1947 m. pradėjo leisti 
rotatorium spausdinamą “Užsienio ir vidaus žinių 
biuletenį”, kuris už kelių mėnesių buvo pakeistas į 
savaitinį laikraštį “Britanijos Lietuvis” (BL). Jis buvo 
spausdinamas fotostatiniu būdu. Jo skaitytojų 
skaičius pradžioje siekė 3,000, bet dėl emigracijos į 
užjūrius jis kasmet mažėjo.
Biuletenio leidykla rūpinosi M.Bajorinas ir M.Šilkaitis, 
o pirmuoju redaktorium buvo A.J.Kaulėnas. Jis dirbo 
iki 1949 m., ir nuo tada jį kurį laiką redagavo 
redakcinė kolegija - M.Bajorinas, J.Vilčinskas, 
J.Senkus ir kt.
Kiek vėliau (1949) redaktorium buvo pakviestas 
KObolėnas. Laikraštis padidinamas iki 6 puslapių 
keičiama spaustuvė, perkamas linotipas, norima 
atpiginti leidimą. Tuoj pat atsiranda skolų ir Centro 
valdyba (CV) nutarė įsteigti “Lietuviškos spaustuvės 
fondą”. Buvo kreiptasi į sąjungos skyrius aukoti 
spaustuvės reikalams.
Dėka skaitytojų ir narių paramos 1952 m. laikraštis 
pradėtas spausdinti nuosavoje spaustuvėje. 
Redagavimą perėmė B. Daunoras.
Spausdinimas nuosavoje spaustuvėje neatnešė 
laukiamų rezultatų Tada buvo sušaukti pasitarimai 
su kitomis Europos lietuvių bendruomenėmis dėl 
laikraščio leidimo, su tikslu turėti bendrą Europos 
lietuvių laikraštį. To pasekmėje 1953 m. “Britanijos 
Lietuvis” buvo pakeistas į “Europos Lietuvį” (EL). 
Ryšium su tuo, DBLS suvažiavimo nutarimu 1954 
m., laikraščio spausdinimą ir administravimą perima 
bendrovė. Leidėjai lieka DBLS ir LNB. Laikraščio 
vardo pakeitimas ir susijungimas su Europa neatne-

/tąsa sek.psl./

5



6 puslapis Europos Lietuvis Nr.16

/iš 5 psl./
Lietuvių Namų Bendrovė...
šė didelių rezultatų. Padidėjo jo akiratis, pasikeitė 
turinys ir šiek tiek padidėjo prenumerata, bet 
nepakankamai. Pati bendrovė, būdama finansinėje 
krizėje, jautė didelį sunkumą, nešdama laikraščio ir 
spaustuvės nepelningo darbo naštą o tai galėjo 
atlikti tik dėka Lietuvių namų ir Sodybos atnešamo 
pelno.
Didelis ramstis spaudai buvo mūsų lietuviškoji 
visuomenė, kuri suprato reikalą ir žinojo, koks bus 
Sąjungos likimas be savo spaustuvės ir laikraščio. 
Dažnai buvo ruošiamos loterijos, parengimai ir 
pobūviai, kaip Spaudos balius ir kiti. Buvo ir 
asmeninių aukų spaustuvės mašinoms ir “Europos 
Lietuvio” išleidimui, ir bendrų fondą kaip 
“Spaustuvės ratukų fondas”, kas parodė lietuvišką 
solidarumą bendram reikalui.
Bendrovei perėmus EL leidimo finansinę 
atsakomybę, ne kartą buvo svarstyta kelti 
prenumeratos kainą kad laikraštis nedarytų 
nuostolio. Bet, pakėlus kainą kildavo ir leidimo 
išlaidos, ir buvo aišku, kad laikraščio pelningumas 
priklauso nuo skaitytojų skaičiaus, Deja, dėl 
spaudos iš užjūrio ir lietuvių emigracijos į kitus 
kraštus, skaitytojų skaičius mažėjo ir ilgą laiką buvo 
nusistovėjęs ant maždaug tūkstančio. Teko sutikti su 
tikrove, kad norint turėti laikraštį, bendrovei teks jį 
subsidijuoti, kas ir buvo daroma iki šių laikų.
B. Daunorui pasitraukus 1957 m., redagavimą 
perėmė rašytojas K.Barėnas. Jis išbuvo redaktorium 
iki 1973 m., suteikdamas laikraščiui tam tikrą 
pastovumą ir charakterį savo išvaizda ir turiniu. 
Jame tilpo įvairių priedų ir dažnai išeidavo 6-8 
puslapių.
Kaip ir nuo pradžios, buvo stengtasi laikraštį išlaikyti 
nepartiniu, išlaikant jį neutraliu ir prieinamu visiems. 
Nuo 1973 m. iki 1978 m. redaktorium buvo J.Lūža. 
Jam mirus, laikinai redaktoriaus pereigas ėjo 
K.Barėnas ir J.Vilčinskas, bet pastovių redaktorių 
buvo sunku rasti. 1979 m. iš JAV atvykęs 
dr.V.K.Čepas tęsė šį darbą bet neilgam. Po jo 
redagavimą perėmė vėl K.Barėnas, bet tik iki 1981 
m. Po jo sekė J.Vilčinskas ir 1983 m. iš Australijos 
atvykęs J.Mašanauskas, kuris dirbo apie metus 
laiko. Jam išvykus V.Keris redagavo iki 1987 m. Iš jo 
redagavimą perėmė VI.Dargis. Jis vadovavo ir visam 
Spaudos skyriui. Galima teigti, kad EL įžengė į 
ypatingų įvykių laikotarpį
Tuo metu laikraščio nuostoliai vis didėjo ir jo leidimo 
klausimas buvo keliamas metiniuose DBLS ir LNB 
suvažiavimuose. Modernūs laikai vėl privertė keisti 
spausdinimo metodus ir mašinas. Buvo perkami 
kompiuteriai ir modernesni prietaisai, atleidžiami 
darbininkai. 1988 m. EL išlaidoms LNB paskyrė 
daugiau nei 23,000 sv.
Lietuvoje atgimimas, laisvesnis gyvenimas ir 
bendradarbiavimo sąlygos su užsieniu suteikė vilčių 
artimesnių ryšių palaikymui su Tėvyne.
1990 m. LNB valdyboje kilo mintis spausdinti ir leisti 
laikraštį Vilniuje, su viltimi sumažinti nuolat 
augančius nuostolius ir rasti naujų skaitytojų.

/tąsą sek. numeryje/

Lietuvos televizija - Robinzonai
Naująjį televizijų sezoną visų Baltijos šalių TV3 
televizijos pradės didžiausiu ir brangiausiu bendru 
projektu - dokumentine drama “Robinzonai”.
Vienas kitą nepažįstančių įvairaus amžiaus žmonių 
grupė savo noru vyks į negyvenamą salą kurioje 
turės gyventi nustatytą laiką panašiomis sąlygomis, 
kuriomis gyveno anglų rašytojo Daniel Defoe 
romano herojus Robinzonas Kruzas.
Televizijos kameros fiksuos visą komandos 
gyvenimą saloje ir rodys jį savo kanalo žiūrovams. 
Per visą gyvenimo saloje laiką po vieną komandos 
narį išvyks iš salos, kol liks paskutinis visus 
sunkumus nugalėjęs “Robinzonas”. Jis bus 
apdovanotas ypač vertingu prizu.
Pirmąkart šis projektas buvo sukurtas 1996 m. 
Didžiojoje Britanijoje. Baltijos šalims atstovaus 
komandos po penkis žmones - tris vyrus ir dvi 
moteris. Dalyviai bus atrinkti iš daugybės 19-51 
metų amžiaus pretendentų. Tarpininku lietuviams 
tarp “Robinzonų” ir TV žiūrovų bus lietuvių 
dainininkas ir pramoginių laidų vedėjas Vytautas 
Kernagis.

Tautodailės drožėjų konkursas Rokiškyje
Visos Lietuvos medžio drožėjai kviečiami iki rugsėjo 
13 dienos pristatyti nuo 5 iki 10 savo darbų tradicinei 
respublikinei medžio drožėjų kūrybos parodai ir 
konkursui dievdirbio Liongino Šepkos premijai 
laimėti.
Rokiškio krašto muziejui, septintą kartą rengiamo _ 
konkurso laureatui Rokiškio savivaldybė skirs 3500 
litų premiją. Ankstesniais metais konkursas 
sulaukdavo iki 50 dalyvių. Visus jų darbus sunkiai 
begalėję sutalpinti buvę Rokiškio dvaro rūmai, 
kuriuose įsikūręs muziejus. Ypač aktyviai konkurse 
dalyvauja Aukštaitijos ir Žemaitijos tautodailininkai.
Rokiškio krašto muziejus garsėja žymiausio 
dvidešimtojo amžiaus Lietuvos dievdirbio kraštiečio 
Liongino Šepkos kūrybos kolekcija.

Anykščiai mini 560-ąsias metines
Liepos 29 diena, šeštadienis, svarbiausia Anykščių 
jubiliejinių iškilmių diena. Anykščiai mini savo 
įsikūrimo 560-ąsias metines
Prasidėjusi penktadienį Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimu Kultūros rūmuose, jubiliejaus šventė 
šeštadienį išsilies į miesto gatves ir skverus. Nuo pat 
ankstyvo ryto visame mieste veiks mugė, aikštėse ir 
skveruose skambės kaimo kapelų folkloro 
ansamblių muzika, prie Antano Baranausko 
paminklo gimtinei skirtus savo posmus skaitys 
anykštėnai rašytojai, miesto parke vyks sporto 
varžybos. Vakare teatralizuota šventės dalyvių 
eisena pasieks Vorutos piliakalnį. Čia bus atliekama 
jubiliejinė programa “Jau šimtmečius gyva dvasia”, 
dalyvaus aktoriai Regimantas Adomaitis ir Tomas 
Vaisieta. Sekmadienį šventės dalyviai kviečiami į 
Šv.Onos atlaidus. Po vargonų bei choro muzikos 
valandos ir šv.Mišių Anykščių bažnyčioje, Antano 
Baranausko aikštėje vyks pučiamųjų orkestrų 
paradas.
/Perdavė Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras/
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/iš 4 psl./
Lietuva Vokietijos televizijoje...
raudonarmiečių belaisvę. Nerodė jaunas vokietis 
daug gyvybės ženklų, tad raudonarmiečiai jį paguldė 
į mirštančiųjų salę. Vokietis daktaras turimais 
paskutiniais vaistais išgelbėjo jaunuolio gyvybę.

Pasveikęs, jis buvo paskirtas prie Alma Mater 
Vilnensis (universiteto). Studentai, eidami į 
paskaitas, gailėjo jauno vokiečio kario, slapta 
duodami sumuštinį, riekę duonos, bulvių. Lietuviai 
“pastatė jį ant kojų”. Grįžęs į Vokietiją jis neužmiršo 
geraširdžių ir jo gyvybę išgelbėjusių lietuvių. 
Turtingas vokietis (dabar multimilijonierius) Lietuvos 
jaunimui paskyrė dvi mokslo stipendijas. Tad 
greičiausiai ir B.Prišmantaitė priklauso prie tų 
laimingųjų. Gabus pramonininkas pirmus ryšius 
užmezgė su tuometine min. K. Prunskiene, kurios 
duktė buvo.pirmoji, gavusi vokiečio stipendiją.
A A AA A A A A A A A A AA AA A A A A AA A A A A A A A AA A A AA A

Praėjus tik penkioms dienoms po Ignalinos 
komentarų, Vokietijos televizijos pirmas kanalas 
žiūrovus vėl nukėlė į Lietuvą Šį kartą buvo 
svarstoma labai jautri gyvenimo pusė - jaunų 
lietuvaičių vilionės į “auksinius” Vakarus vedyboms, 
namų darbams ir t.t. Deja, daug jų patenka į gerai 
organizuotas sąvadautojų rankas. Atvykus į 
Vokietija, joms tuoj pat atimami pasai, jos 
išprievartaujamos ir “parduodamos” į viešuosius 
namus. Visą moters uždarbį pasiima gaujos vadas 
už maistą ir išlaikymą. Tad tikrovėje jos nemato nė 
vienos markės, o pasiskundusios dažnai 
sumušamos.
Gyva moterų prekyba vyksta tarp Rostocko ir 
Vilniaus. Filmas pradedamas Rostocku, kadangi 
daugumas lietuvaičių atvyksta į šį miestą turėdami 
trumpalaikę vizą. Miesto kriminalinei policijai yra 
žinomi keliose miesto dalyse viešieji namai. 
Parodoma, kaip policija rengia netikėtus seniausios 
pasaulyje profesijos užpuolimus, dokumentų 
tikrinimus. Prieš tai parodomos didelių “žuvų” 
nuotraukos, kadangi Rostocke “plaukioja” tik 
mažytės “žuvelės”. Tos didelės žuvys yra labai 
sunkiai pagaunamos ne vien tik Lietuvoje, 
Vokietijoje, bet ir kitose Vakarų Europos valstybėse.
Slaptu aparatu filmuojamas uždengtais veidais 
policininkų įsiveržimas į ’ viešuosius namus. 
Rodomos šešios jaunos moterys, kurių 
šviesiaplaukė kalba kiek vokiškai. Suimamas 
prižiūrėtojas, nufilmuojant ant stalo gulintį Lietuvos 
Respublikos pasą
Toliau, Rostocko policija susijungia su Vilniaus 
komisaru Girša. Svarstomas kelių Vilniaus viešųjų 
namų patikrinimas. Pasirodo, kad didesnė dalis 
Rostocke uždirbtų pinigų “plaukia” į Vilnių. Taigi 
Lietuvos sostinėje turi gyventi jau didesnė “žuvis", 
bet Rostocko lietuvaitės jo pavardės nesako ar 
nežino. Be to, jos bijo keršto šeimai.
Puolimas Vilniuje. Kriminalinės policijos tarnautojas 
susiriša su prižiūrėtoju (kalba lietuviškai), 
užklausdamas apie kainą ir įėjimą. Susidera už 100 
Lt. Tarnautojas prie durų paspaudžia skambutį.

Trumpas, sunkiai girdimas pokalbis. Tarnautojas lipa 
laiptais į antrą, aukštą trumpai palikdamas praviras 
duris. Antrame aukšte prie raudonų durų jis sustoja, 
kur jau laukia automatiniais šautuvais ginkluoti 
policininkai. Jie įsiveržia į vidų, rasdami jaunas 
moteris. Viena iš ją Edita, pasakoja, kad draugės 
išvažiavo į darbą Vokietijon, tačiau ir po metų dar 
negrįžo į Vilnių. Ji pabijojusi ir nevažiavusi, todėl 
sąvadautojų buvusi priversta “uždarbiauti” Vilniuje.
Viena, pagauta Vokietijoje ir turėdama policijos 
apsaugą tik po trijų dienų išpasakojo savo 
profesijos pragarišką gyvenimą. Dar trys lietuvaitės 
pabėgo iš viešųjų namų, tačiau vokiečių policijai 
nepavykę sužinoti jų “prekybos” pavardžią nei jų 
gyvenamos vietos. Jos pasakojo, kad gauja yra 
labai gerai organizuota. Dabar kai kurios šių moterų 
yra siunčiamos iš Rostocko į Hanoverį, nes jame 
vyksta pasaulinė paroda “Expo 2000”.
Vėl rodo Vilnių. Viena, grįžusi į gimtąjį kraštą 
panoro atostogauti Čekijoje. Susipažino su vokiečiu, 
kuris jai pasiūlo nemokamas atostogas Vokietijoje. 
Čia ji vėl patenka į viešuosius namus.. Po kurio laiko 
vokietis ją kaip kokią prekę, “parduoda" už 1.5 tūkst 
dol. jugoslavui, o jis ją parduoda ispanui už 2.5 
tūkst. dol. Ji pabėga į Ispanijos nuovadą kur randa 
prieglaudą. Graudi, bet kartu džiaugsminga pabaiga: 
Ispanijos geležinkelio stotyje jos laukia motina ir du 
broliai. Apsikabinimai, ašaros...

Didelė nelaimė įvyko Vokietijos greitkelyje netoli 
Osnabrucko. Sunkvežimio vairuotojas, 51 m. 
lietuvis, nakties metu pravažiavo įvažiavimą į kitą 
greitkelį. Bandė grįžti atbulas, nepastebėjęs, kad 
užpakalyje važiavo Danijos 46 asmenų turistų 
autobusas. Susižeisti 26 turistai, nuostolis 100 tūkst. 
dol. televizija, rodydama nelaimę, paminėjo, jog 
sunkvežimio vairuotojas buvo “Litauer”.

Vokietijos žiniasklaida labai plačiai paminėjo 50-ties 
metų Vokietijos Žydų Bendruomenės sukaktį Ji buvo 
įsteigta 1950 m. liepos 19 d., turėdama 15 tūkst. 
narių. Tuo tarpu 1933 m. Vokietijoje gyveno 500 
tūkst. žydų. Sustiprėjus Vokietijos ekonomijai, žydų 
skaičius pradėjo augti, ypač emigruojant Sov. 
Sąjungos žydams. Jau 1990 m. jų skaičius pašoko 
iki 30 tūkst.
Apskaičiuojama, kad dabar Vokietijoje gyvena 80 
tūkstančių žydų.
Didžiausi telkiniai: Berlynas - 12 tūkst., Hamburgas, 
Miunchenas, Frankfurtas, Kiolnas, Diuseldorfas po 3 
tūkst. Kitose vietose po mažiau.
Haidelbergo universitete 2001 m. numatoma įsteigti 
rabinų mokyklą.
AAAA-AAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAAA AA AA AAAAA AA

Vokietijos parduotuvėse pasirodė voveruškos, su 
užrašu “Aus Litauen”. Vokietės šeimininkės 
pašnibždomis kalba, kad grybai iš Rytų Europos, 
paliesti Černobylio nelaimės.
Tačiau kitos vokietės mielai perka. Teko sužinoti, 
kad daug grybų Lietuva eksportuoja į Prancūziją.
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Kronika
AUKA SPAUDAI
V. Puidokienė, Londone 20.00 sv.

WOLVERHAMPTONAS
A+A Ema Milkamavičienė

Šių metų liepos mėnesio 13d., 
Wolverhamptone, savo namuose 
mirė Erna Milkamavičienė. Jos vy
ras mirė vos tik prie 7 mėnesius.

Erna buvo svetinga bei vaišinga. 
Užaugino du sūnus ir dukrą Diana.

Palaidota liepos 21 d. Į laidotu
ves susirinko velionės daug draugų 
ir kaimynų. Po laidotuvių dalyviai] 
buvo pakviesti kavutei.

Liko nuliūdę sūnūs, dukra ir 
keturi anūkai.

Velionės šeimoms, netekusioms 
brangios mamytės ir senelio, Wol- 
verhamptono lietuviai reiškia gilią 
užuojautą.

A.lvanauskas

LONDONAS
RE Ml DO koncertas

Liepos mėn. 21 dieną penkta
dienio ankstyvam vakare, Londono 
miesto Hackney savivaldybės rūmai 
pasipuošė Jungtinės Karalystės ir 
Lietuvos vėliavomis, laukdami at
vykstančio Lietuvos Vaikų ir Jau
nimo Centro RE Ml DO mergaičių 
choro iš Lietuvos.

Koncerto pradžia vėlavo, nes 
labai mažai buvo susirinkę klausy
tojų

Mergaičių choras atliko 13 
įvairių kompozitorių ir lyrikų dainų. 
Puikios dainininkės, dar puikesni jų 
balsai.

Padėka išreiškė Barkados Edu
cation Bursary komiteto vadovybė, 
o po koncerto pakvietė dainininkus 
į kitą salę priėmimui.

Koncerte dalyvavo apie 50 
žmonių, jų prišakyje Britų-Lietuvių 
sąjungos pirmininkas Michael Peart 
CMG LV su ponia.

Ambasada, reprezentavo Ričardas 
Degutis su ponia ir Dangira Jelins- 
kaitė. Iš tų 50 koncerto dalyvių 
galėjo būti apie 20 ne lietuvių.

Barkadiečiai salės gale turėjo 
savo organizacijos nuotraukų 
parodą o lietuviai nieko, išskyrus 
koncerto programas.

Kas atsitiko, kad žmonės 
nedalyvavo?

Pirma: netinkamas koncerto lai
kas, kada visas Londonas po darbo 
yra sausakimšas.

Antra: koncertas vyko Londono 
miesto rytų dalyje - Hackney.

Šio miesto vadovybė yra labai 
svetinga visiems užsienio svečiams 
ir padedanti visuose parengimų 
darbuose, bet jai nebuvo parūpinta 
būsimo koncerto afišų, iškabinimui 
miesto bibliotekoje, pensininkų 
klubuose ir net pačios rotušės 
“Cultural and Leisure” departa
mente.

“Tilto” pranešime sakoma 
“Lithuanian Embassy in London 
presents...” Norėtųsi paklausti, ar 
čia buvo pareigos, kurias turėjo 
atlikti ambasados kultūros atašė.

S. Kasparas

RE Ml DO šv. Kazimiero šven
tovėje

Po koncerto Hackney savivaldy
bės rotušėje visas Lietuvos vaikų ir 
jaunimo Centro Vilniuje pop choras 
RE Ml DO su savo vadovais apsi
lankė Londono lietuvių 
šv.Kazimiero šventovėje.

Čia klebonas Petras Tverijonas 
ir Viktorija Puidokienė aprodė 
šventovę ir supažindino su šven
tovės 88 metų istorija.

Jaunimas norėjo sužinoti nuo 
kada lietuviai pradėjo atsirasti Lon
done.

Paaiškinimui buvo duotas trum
putis lietuviškos parapijos praeities 
gyvenimo apibūdinimas.

Girnikų Kalnas

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.fi'eeserve.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 - Centrai line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.

Jau anksčiau spaudoje buvo 
minėta, kad š.m. rugpjūčio 
mėn. 16 — 20 dienomis Vil

niuje vyks

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

DEŠIMTASIS SEIMAS.

Redaktoriui išvykus į Seimą, 
sekantis “Europos Lietuvis” 
bus išleistas kiek pavėluotai.

E.L. redaktorius
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