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Svarbūs DBLS direktorių nutarimai
DBLS direktoriai, susirinkę posėdžiui 13 
gegužės šv. Kazimiero bažnyčios svetainėje, 
svarstė įvairius svarbius reikalus, liečiančius 
DBLS ir LNB ateitį.

Pirmiausiai buvo studijuojamas “Trust” 
steigimo komiteto pateiktas raportas, liečiantis 
Lietuvių Namų bendrovės turto apsaugojimo ir 
jo valdymo ateities planus.

Jame rekomenduojama steigiamo lab
darybės “Trust” veikios ir jo finansų tvarkymą 
pavesti penkiems asmenims - trims nuo
latiniams akcininkų išrinktiems asmenims, vie
nam perrenkamam, kaip tuo metu esančiam 
DBLS CV pirmininkui ir vienam kurios nors kitos 
organizacijos atstovui, kaip labdaros fondo ar 
kitos patikimos organizacijos. Taip DBLS, kaip 
pagrindinio akcininko, finansinių reikalų saugu
mas būtų užgarantuotas.

Plačiau labdarybės “Trust” reikalais bus 
rašoma sekančiuose Europos Lietuvio nume
riuose, tiksliai paaiškinant, kas yra šitoks “Trust” 
ir kaip jis funkcionuoja.

Toliau darbotvarkėje sekė svarstymas 
pagrindinio DBLS tikslo: kaip įjungti vis 
didėjančius naujųjų ateivių skaičius į DBLS 
kultūrinę veiklą.

Nors jų skaičiai vis didėja, tačiau labai 
sunku juos suorganizuoti, pritraukti ir suorgani
zuoti į meno būrelius, kaip dainų muzikos bei 
taut, šokių grupes. Šiuo tikslu nutarta šiais 
metais vėl rengti tradicinį rudens metinį sąskrydį 
šių metų rusėjo 9 ar 16 dienomis. Renginys 
įvyktų Bradforde. Andy Blinstrub pažadėjo šiuo 
reikalu pasirūpinti.

DBLS archyvai, dabar esantys Lietuvių 
Sodyboje, būtų daug naudingiau ir vertingiau 
nusiųsti į atitinkamą instituciją Lietuvoje. Jų 
atrinkimu ir transportavimo reikalu pasižadėjo 
pasirūpinti Vida Gasperienė ir Jaras Alkis.

Plojimų susilaukė DBLJS-gos pažadas 
Sodyboje pasirūpinti vaikams žaidimų aikštelės 
įrengimu.

Jie bandys kreiptis į Millennium loterijos 
fondą gauti paramos. Vieta ir įrengimas turės 
būti nuspręstas vietoje. Šis Jaunimo sąjungos 
pažadas buvo priimtas su maloniu nustebimu, 

nes tai retas atsitikimas, kai DBLJS kuo po
zityviai prisideda prie bendruomenės reikalų.

Iškilo taip pat dar vienas labai svarbus 
DBLS įstatų klausimas.

Pagal dabartinius įstatus Garbės nario 
titulą gavusio nario veikla Sąjungos ribose yra 
labai suvaržyta. Šis klausimas buvo padisku
tuotas gana giliai ir nutarta netolimoje ateityje 
pateikti Centro vaidybos rekomendaciją šį įstatų 
punktą pakeisti, kad ir Garbės nariai nebūtų 
išstumti iš Sąjungos veiklos.

Sekminių sąskrydis per paskutinius pora 
metų iškėlė problemų. Atvykstant žymiai dau
giau lietuvių kaip anksčiau ir kartais truputį per 
daug “pasismaginus”, įvykdavo nesusipratimų 
savųjų tarpe.

Kad to išvengti šiemet bus įvesta 
griežtesnė kontrolė. Nutarta registruoti atvyks
tančias mašinas ir apriboti stovyklautojų skaičių.

Šį Europos Lietuvio numerį gavę jau po 
Sekminių pamatysite ar ši nauja mintis kiek 
prisidėjo prie šios problemos išsprendimo.

Tradicinės birželio mėnesio 
išvežtiesiems paminėti skirtos 

Pamaldos 
įvyks 

š.m. birželio 18 dieną. 
Pradžia 19 valandą.

Kaip įprasta, visos trys Baltijos 
tautos prisimins savo 

nukentėjusius ir nužudytus 
brolius ir seseris 

Stjames bažnyčioje, 
Piccadily, Londone.

Prašomė visus lietuvius kuo 
gausiausiai dalyvauti. 
Pamaldas organizuoja 

Balde Council in Great Britain
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Palaidokite NATO (ŠAS) viltis
“Durys jums atidarytos” - tai žodžiai, kurie visą 

laiką skambėjo Lietuvos, Latvijos, Estijos sostinėse, 
įjungus Čekiją Vengriją Lenkiją į ŠAS-gos eiles. 
Praėjo metai, tačiau apie platų durų atidarymą Baltijos 
valstybėms...visiška tyla. Net ir ŠAS (NATO) užsienių 
ministrų posėdyje Florencijoje šis klausimas nebuvo 
įtrauktas į pasitarimų darbotvarkę, aukščiau statant 
pasitarimus tarp ŠAS-gos ir Rusijos. Taip rašė gegužės 
mėn. 17 d. Mūncheno dienraštis “Sueddeutsche 
Zeitung”, pakartodamas iš tikrų šaltinių Berlyno užs. 
reik, ministerijos aukšto pareigūno žodžius: šiuo metu 
ši tema neįtraukta į pasitarimų planą kadangi kiti 
svarbūs klausimai stovi aukščiau naujų narių įjungimo 
reikalų. O prie jų priklauso santykių pagerinimas su 
Maskva, amerikiečių strateginių apsigynimo raketų 
klausimas ir kt. Manding, be Baltijos valstybių įjungimo 
į ŠAS-gą laukia Albanija, Bulgarija, Slovakija, 
Makedonija. Baltijos valstybės jautė pirmumą tad 
nenuostabu, kad Vilniuje, Rygoje, Taline jaučiamas 
nervuotumas.

Estijos min.pirm.M. Laar Mūncheno dienraščio 
bendradarbiui pasakė: “nesvarbu, kam bus suteikta 
pirmenybė - svarbu ar išviso bus kalbama apie naujų 
narių priėmimą”.

Patys kandidatai ėmėsi iniciatyvos, 
sušaukdami gegužės men. 18-19d.d. pasitarimą 
Lietuvos sostinėje. Po to, Slovakijos min. pirm. 
Dzurinda birželio mėn. 4d. visus pasitarimų dalyvius 
kviečia į Bratislavą. Atrodo, kad dabar Slovakija yra 
įstojimo centre, ypač dėl jos strateginės padėties. 
Slovakijos pečius remia Vengrija. Jos min. pirm. V. 
Orban spaudai pasakė, kad be Slovakijos negali būti 
jokių pasitarimų jai turi būti užtikrinta ŠAS narystė.

Kodėl Vengrija taip remia savo kaimyną? 
Vengrija nori užtikrinti Slovakijoje gyvenančią vengrų 
tautybės gyventojų apsaugą. Deja, paskutinė apklausa 
parodė, kad 47% slovakų yra priešingi ŠAS-gai ir tik 
42% pasisako už įsijungimą.

Daug tikėjosi pietryčių Europa, ypač po karo 
Kosovo provincijoje, matant joje sąjungininkų karius, 
leidžiant sąjungininkų lėktuvams skristi per Bulgarijos 
teritoriją. Bulgarijos min. pirm. I. Kostov laukė kvietimo 
jau 2001 m., nes kariai Kosove turi susilaukti paramos 
iš kaimyninių valstybių. Bulgaro svajonės liko tik 
svajonėm. SAS-jos sostinėse niekas nekalba apie 
pasitarimus ankščiau 2002m.

Vokietis A.Broesell savo straipsnyje pažymi, 
kad ypatingai Baltijos valstybėse jaučiama baimė. Jos 
galinčios tapti Rusijos - ŠAS-gos pasitarimų auka, 
kadangi Maskva Baltijos valstybių įjungime mato kartu 
grėsmę Rusijai. “Tokie ŠAS atstovų pareiškimai 
primena šaltąjį karą” - pasakė Latvijos prez.Vaira-Vike 
Freiberga. “Šiuo metu ŠAS yra gan komplikuotame 
pasikeitime. Ji nesuinteresuota ginčais su Rusija. Be 
to, juk veikia taikos partnerystės sutartys. Atėjus 
tinkamam laikui, viskas eis greitais žingsniais pirmyn” - 
taip užbaigė savo komentarą Mūncheno dienraštis. 
Europa Musicale 2000. Šiemet antrą kartą rengiamas 
“Europa Musicale 2000” festivalis. Jame dalyvaus 33- 
jų valstybių atstovai. Daugumas koncertų vyks 
Bavarijos sostinėje Mūnchene.

Vengrija šiemet atžymi savo valstybės 
tūkstantmetes sukaktį o Čekijos sostinė Praha 
paskelbta Europos kultūros miestu. Tad savaime

K.Baronas
aišku, kad didžiausias dėmesys atreipiamas į tas dvi 
valstybes. į koncertų ciklą “Europa Musicale 2000" 
įtraukta taip pat Lietuva. Mūsų valstybės atstovai 
pasirodys Mūnchene birželio 27d. Max Joseph salėje 
8v.v. Jais yra Dovydas Geringas (violenčelė) ir Tatjana 
Geringas (piano). Latvijos atstovai pasirodys 
Landshute, Estijos Mūnchene.
Kuršiu Nerija - Europos Sahara.

Didžiausi pasaulyje kelionių atostogų mėgėjai, 
šalia japonų yra vokiečiai. Apskaičiuojama, kad iš 80 
min. gyventojų beveik ketvirtadalis vokiečių išvyksta į 
pietų Europos kraštus, Karibų salas, pietinę Ameriką 
Afriką ir kt Anksčiau, kada JAV dol. buvo “pigesnis” 
(dabar už “žaliuką” reikia mokėti 2DM 25pf.), vokiečiai 
pasiekdavo taip pat Dėdės Šamo krantus, daugumoje 
praleisdami atostogas Floridoje ar Kalifornijoje.

Gegužės mėn. 14d. sekmadieninis “Bild” 
žurnalas savo kelionių priede bei plačiame straipsnyje, 
nukėlė skaitytojus į lietuvišką Kuršių Neriją 
pavadindamas jį “Kuršių Nerija - Sahara Baltijos 
jūroje”. Autorius J. Gehrke rašė, kad Kuršių Neriją 
reikia aplankyti kaip Italiją ar Ispaniją. Jis primena 
garsųjį vokietį gamtininką A.Humboldą kuris jau 
1809m. aplankė Kuršių Neriją ir savo laiške žmonai 
rašė apie Baltijos jūros pakrantę. Po 120m. rašytojas 
Tomas Mann, matydamas baltas smėlio kopas, jautėsi 
esąs šiaurinėje Afrikoje.

Pasirodo, kad pereitais metais Kuršių Neriją 
aplankė 10 tūkst vokiečių. “Šiemet jų skaičius bus 
dvigubai didesnis” - rašė vokietis. Rusiška dalis buvo 
draudžiama turistams, kadangi joje buvo stiprios 
sovietinės bazės. Bet lietuviai jau seniai vilioja 
svetimtaučius, nes turistai į Lietuvą atveža stiprią 
Vakarų valiutą. Vokietis džiaugiasi, kad Lietuvos 
pusėje Kuršių Nerijos turizmas sparčiai žygiuoja 
pirmyn, kai tuo tarpu rusiškoje dalyje jis randasi kūdikio 
bateliuose. “Turizmo centru reikia laikyti 2,7 tūkst 
gyventojų turinčią Nidą” - rašė autorius. Vidutinės 
klasės viešbutyje ar pensione nakvynė kainuoja tarp 
50-80 markių (100-160 it) Vokiečiams siūloma ragauti 
lietuvišką virtuvę, ypač suktinius (labai panašius 
suktinius gamina švabai, vadindami juos 
“Maultkaschen” - snukio kišenė -K.B.), bulvinius 
blynus ir kt. lietuviškus patiekalus. Kaina tarp 3,5 ir 4 
markių (7-8 lt). Panašią kainą reikia mokėti už 
gintarinius papuošalus. Manding, po audros mažus 50 
min. metų gintaro gabaliukus galima rasti jūros 
pakrantėje.

Turistas W. Kube, aplankęs Kušių Neriją rašė: 
“viskas man primena Vokietijos 1950m. laikotarpį. 
Taigi, apie prabangą negalima galvoti, o tik džiaugtis 
gamtos grožiu bei 100 km. smėlinga pajūrio juosta, 
kopom. Man - tai šiaurės Sahara”. Sis Dortmundo 
tarnautojas jau du kartus atostogavo Kuršių Nerijoje. Ir 
šiemet jis numato praleisti savo atostogas, 
besigrožėdamas ne tik gražia gamta, bet ir gražiom 
lietuvaitėm.

Straipsnio autorius pataria paimti purkštuvą 
nuo uodų bei šiltenį rūbą nes temperatūra1 krenta iki 
15.9c, o vendens temperatūra siekia 16,9c. Nieko 
baisaus, nes ir Saharoje nakties metu reikalingas 
šiltesnis rūbas.

Viena poilsio savaitė Nidos “Kieferwald" (Pušių 
miško viešbutyje) su skrydžiu bei nakvyne ir pusryčiais 
kainuoja 998 markės - 455 dol.
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Priskaitomą, kad šiuo metų Didžiojoje Britanijoje 
yra apie 15-20 tūkstančių Lietuvos piliečių, atvykusių 
nuo 1990 metų, - rašo “Veidas” Nr.18, plačiai 
aprašydamas naujųjų lietuvių ateivių kelią į Angliją.

Oficialiais britų duomenimis politinio 
prieglobsčio ieškančiųjų iš Didžiosios Britanijos de
portuojama gana mažai. Daugiausia tai naujai at
vykusieji, kuriems nepavyksta pasilikti ilgesnį laiką. 
Iki pusę metų išbuvusių deportuojama apie 48-50 
proc., vienus metus išbuvusių 25 proc., o jau išbu
vusius daugiau kaip 2 metus tedeportuojama tik apie 
10 proc.

Priežastys verčiančius žmones ieškoti laimės 
kitame, svetimame krašte yra sunkios gyvenimo 
sąlygos - bedarbė, maži uždarbiai. Vienos tipiškos 
vietovės Daugų seniūnas dabartinę padėti apibūdina 
taip: “Jaunimas bėga iš čia kaip žiurkės iš skęstančio 
laivo. Dauguma įstojusiųjų studijuoti į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas iš miestų nebegrįžta. Kai ku
riems pavyksta įsidarbinti Alytuje (iki jo nuo Daugų 
20 km.). Drąsiausi - į Angliją”

Pasak to seniūno Daugus užklupo dvi didelės 
bėdos - nedarbas ir girtuoklystė. Keturiems tūk
stančiams seniūnijos gyventojų tėra tik 400 darbo 
vietų, kurių 30 proc. užėmę pensininkai. Seniūnijos 
kaimuose gyvena pensininkai, vadinami trihek
tarininkai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir kol- 
hozus išdalinus, stambių ūkių beveik nėra. Žmonės 
verčiasi “šiltnamine” žemdirbyste. Augina daržoves, 
gėlių daigus, kuriuos pardavinėja ir šiaip taip pra
minta. Gal todėl ir skandina savo vargus pilstuke 
arba pačių varytoje degtinėje, vadinamoje “cik sau”.

Žodis Anglija imtas linksniuoti kaimuose tik 
prieš šešerius septynerius metus, nes tik tada pirmieji 
drąsiausi kaimo jaunuoliai išvyko ieškoti laimės ir 
geresnio gyvenimo. Susirašinėdami su pažįstamais 
Lietuvoje, telefonu ir kitomis ryšių priemonėmis 
sėkmingai “emigravę” duoda visokius patarimus 
naujai atvykstantiems, ką sakyti pasienyje. Iš pradžių 
lietuviai į Angliją važiuodavo kaip “turistai”. Vėliau 
koledžiuose būdavo išperkami kokie nors kursai, 
taigi masiškai važiuodavo “studijuoti”

Daugumą naujai atvykusiųjų pasitinka jau 
čia gyvenantys ir “įsikūrę” giminės. Padeda susirasti 
gyvenamą vietą įsidarbinti. Kai kurie tokias 
paslaugas atlieka neveltui. Lietuvos laikraščiuose yra 
skelbimų, siūlančių aprūpinti darbu, pastoge, 
siūlančių didelius atlyginimus.* Tokių, žinoma, 
neišvengsi. Jų yra visur. Geriausia pas draugus, 
gimines.

Darbas Anglijoje nėra lengvas, ne visi iš
tveria, ypač sunku tiems , kurie tėvynėje dirbo 
“švarų” darbą “Londone kai kurie įsivėlę į keistą 
tikėjimą Nuomoja salę viename gyvenamų namų, 

meldžiasi, groja gitaromis,” - pasakoja vienas vaiki
nas. Jie pasivadinę “Tikėjimo žodžio” bažnyčia. Apie 
juos jau pasklido gandai ir Dauguose. Į šią bažnyčią 
priimami tik išvykę iš Lietuvos.

Nemažai padirbėjusių jau yra grįžę, - kas 
savo noru, kiti deportuoti, tačiau tie, kurie įtariami 
priklausą “Tikėjimo žodžiui”, negrįžta. Londone 
esančios “Tikėjimo tiesos” bendruomenės nariai 
teikia pagalbą savo kraštiečiams, padeda nelegaliai 
atvykti į Didžiąją Britaniją ir čia įsidarbinti.

“Tikėjimo žodžio” nariai lietuviams, lau
kiantiems valdžios nuosprendžio dėl politinio 
prieglobsčio, padeda nelegaliai susirasti darbą Už 
šias paslaugas reikalauja sąžiningai remti bažnyčią

Didžiosios Britanijos ambasadoriaus Lietu
voje Christoferio Robinso teigimu, per pastaruosius 
dvejus metus daugiau kaip 2 tūkstančiai Lietuvos 
piliečių prašė politinio prieglobsčio Jungtinėje 
Karalystėje, bet dar nė vienas nėra jo gavęs, nes Lie
tuva laikoma demokratišką žmogaus teises garan
tuojančia valstybe.

Visi politinio prieglobsčio prašytojai iš Lie
tuvos laikomi ekonominiais migrantais. Remiantis šia 
nuostatą daugelis Lietuvos piliečių į Jungtinę 
Karalystę paprasčiausiai neįsileidžiami. Didžiosios 
Britanijos vidaus reikalų ministerijos (Home Office) 
duomenimis, 1998 m. į šią šalį buvo neįleisti 1256, o 
1999 m. - 2259 Lietuvos piliečiai.

Iki 2000 m.balandžio 4 dienos politinio 
prieglobsčio prašytojai galėjo laisvai judėti po šalį, 
kol jų prašymai buvo svarstomi, gaudavo nemažą 
paramą Politinio prieglobsčio prašymai buvo svar
stomi gana ilgą laiką kelis kartus atidėliojami.

Buvusi komplikuota lietuvių padėtis 
Didžiojoje Britanijoje tapo dar sudėtingesnė po to, 
kai nuo balandžio 4 d. britai radikaliai pakeitė 
politinio prieglobsčio prašymų nagrinėjimo tvarką. 
Politinio prieglobsčio prašytojai bus apgyvendinti 
pabėgėlių centre, kuriame bus laikomi iki jų prašymo 
nagrinėjimo pabaigos. Imigracinė tarnyba nesudėtin
gas bylas išnagrinės per septynias dienas, jei bus 
pateikta apeliacija - per tris savaites” - aiškino 
Didžiosios Britanijos Lietuvoje konsulas Stephen 
Tarry.

Daugelio lietuvių likimas Didžiojoje Bri
tanijoje neaiškus. Apie jų ateities planus sužinoti 
sunku. Tokių, kurie parsivežtų rimtesnį kapitalą kol 
kas nėrą tačiau kada nors grįžti į tėvynę, matyt, 
ketina daugelis, nes už visų išvykusiųjų butus, ko
munalinius patarnavimus tvarkingai mokama kas 
mėnesį. Nepatikrintais duomenimis, nelegaliai Ang
lijoje dirbantys lietuviai įnvestuoja į nekilnojamą 
turtą Lietuvoje - perka butus Vilniuje, Kaune ir kitur. 
Daugumai grįžus praturtėjusiems, palengvėtų 
gyvenimas ir pasilikusiems Lietuvoje.
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Arkadijaus Podvoiskio palaikai palydėti į 
paskutinę kelionę š.m. balandžio 7 d., tačiau jo 
paties ranka rašyta gyvenimo istorija pasiekė 
“Europos Lietuvi” tik dabar. Čia yra jo spalvingos 
gyvenimo istorijos trupiniai.
Peržiūrėta H.Vaineikio

Arkadijaus Podvoiskio gyvenimo 
istorija

Arkadijus Podvoiskis gimė 1922 m. spalio 
14 d. Sartininkuose, Tauragės apskrityje. Tuo 
laiku tėvas Boleslovas Baltramiejus buvo 
Sartininkų valsčiaus sekretorius, vėliau iždininkas, 
o motina Anelė (merg. pavardė Paulauskaitė) - 
raštininkė - abu bajorų kilmės lietuviai.

Tėvo tėvai gyveno Šiauliuose. Jie prie 
Šiaulių turėjo dvarą, kuris Pirmojo karo metu 
sudegė. Tėvo tėvas (Arkadijaus senelis) buvo 
caro armijos kapitonas, kuris vėliau susirgęs 
džiova , buvo atleistas iš armijos ir dirbo Tauragės 
muitinėje. Pablogėjus sveikatai buvo nukeltas prie 
Persijos sienos, kur yra geresnis klimatas ir 1903 
m. mirė Tiblise. Čia ir palaidotas.

Motina su vaikais sugrįžo [Tauragę. 
Sūnus Boleslavas (Arkadijaus tėvas) buvo 
išvykęs [ Ameriką darbams. Gavęs mažakraujystę 
grįžo į Lietuvą. Dirbo Tauragės dvare, spirito 
varyklos raštinėje.

Po 1927 m. nepasisekusio Pučo, dėl 
politinių priežasčių pabėgo [ Belgiją ir dirbo anglių 
kasyklose.

Jis grįžęs į Lietuvą už dalyvavimą puče, 
teismo buvo nuteistas 10 metų kalėjimo, o už 
nelegalų perėjimą sienos atimta Lietuvos 
pilietybė, nes jis turėjo JAV pilietybę. Taip pat 
atimta teisė dalyvauti politinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Tokiu būdu iširo šeima ir daugiau 
nebesusivienijo. Po ketvertų metų tėvą paleido iš 
kalėjimo Kaune.

Arkadijus turėjo broliuką Mečislovą ir 
seserĮ Reginą. Kai neteko tėvo, 9 metus gyveno 
pas motinos tėvus Batakiuose. Jautė, kad kaime 
jam nebuvo ateities. Eidamas penkioliktus metus, 
tėvo brolio žmonos raginamas, įstojo į 7-to DLK 
Butageidžio pulko orkestro komandą kur išbuvo 4 
metus ir mokėsi vakarinėje mokykloje.

Tėvui grįžus iš kalėjimo, gyveno kartu su 
tėvu, kuris dirbo Lietūkio bendrovėje.

Kilus vokiečių-rusų karui išvyko ūkio 
darbams [Rytprūsius, netoli Osterodės. Po 1919- 
1922 metų gimimo vyrų mobilizacijos pateko į 
Hitfwillige batalionus ir su gurguolėmis buvo 
pasiųstas į Volchovo frontą. 1944 m., prieš 
Kalėdas, rusai prie llmenio ežero, kur stovėjo 1 ei
tas lietuvių batalionas, padarė puolimą ir beveik 
sunaikino 2-ąją kuopą. Rusams užėmus 
Žemaitiją Arkadijus atsirado Kuršių (Kuriando) 
apsupime, Latvijoje. Būdamas fronte ėjo būrininko 
pareigas. Sprogus rusų mestai rankinei granatai, 

buvo sunkiai sužeistas ir apakintas, ir išsiųstas į 
akių ligoninę Liepojoje. Po gydymo, sužeistųjų 
laivu išvežtas į Vokietiją Flensburgo akių ligoninę, 
kur sulaukė karo pabaigos.

Flensburge, pabaltiečių stovykloje, lankė 
mokytojų kursus. Vėliau mokytojavo Ost Arbeit ir 
Mūzelburg lietuvių stovyklose. Dainavo chore, 
šoko tautinius šokius, lankė elektros technikos 
kursus.

1947 metų birželio 17 d. atvyko į Angliją ir 
pagal sutartį dirbo du metus žemės ūkyje. 1949 
m. atsikėlė gyventi į Manchesterį ir dirbo asbesto 
fabrike. Vėliau 24 metus išdirbo Ward and 
Goldstone (plastic) įmonėje. Atvykęs į 
Manchesterį įsijungė į vis platėjančią organi
zacinę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą ir ėjo 
įvairias pareigas.

1949 m. spalio 12 d. vedė Aldoną 
Bukaveckaitę, su kuria susipažino Flensburge, 
lankant mokytojų kursus. Susilaukė dviejų sūnų ir 
dukters, kurie dabar patys yra sukūrę šeimas. 
Būdamas 61 metą buvo atleistas iš darbo.

Arkadijus mokytojavo 8 metus: du metus 
Vokietijos lietuvių stovyklose ir 6 metus (be 
atlyginimo) Manchester^ lituanistinėje mokykloje. 
Jis taip pat domėjosi dalykais mokslinėje srityje - 
jis sudarė žemės, mėnulio ir visatos kalendorių ir 
t.t Tiems savo darbams jis pašventė apie 30 
metų ir didžiąją jų dalį jis nusiuntė Lietuvos 
Mokslų Akademijai.

Arkadijus savo tautiečių buvo pagerbtas 
kelis kartus. Už mokytojavimą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Taryba 1969 metais jam 
įteikė diplomą o Lietuvių Skautų Sąjunga už 
skautišką bei visuomeninį darbą jį apdovanojo Už 
Nuopelnus Garbės Ordinu Su Rėmėjo Kaspinu.

1995 m. jis buvo išrinktas Manchesterio 
lietuvių klubo garbės nariu, o nuo 1999 m. 
balandžio 14 d. jam buvo suteiktas Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos garbės nario titulas.

Reikia taip pat paminėti, kad 1998 m. 
sausio 17 d. Lietuvos Bajorų Karališkoji Sąjunga 
jam įteikė bajorystės pripažinimo aktą.

Arkadijus yra dažnai kalbėjęs, kad nuo pat 
vaikystės dienų jis normalaus ir pastovaus 
gyvenimo nepažino ir kad jo visuomeninė veikla 
geriausiai atsispindi “Europos Lietuvio” Manches
terio korespondencijose.

Nors jis fabrike dirbo sunkiai (6 naktis po 
12 valandų per savaitę), jis vis tiek rado laiko 
kūrybai ir visuomeninei veiklai.

Jis pats yra pasakęs: - Neklauskite, kokį 
mokslą esu baigęs. Gyvenu ir tebesimokau ir 
mokytis baigsiu tik tada, kai atsisveikinsiu su šiuo 
pasauliu.

Arktadijus atsisveikino su šiuo pasauliu ir 
jo mūsų tarpe nebėra, bet jo palikimas Anglijos 
lietuvių tautiškoje veikloje yra labai didelis ir mes 
visi jo pasigesime.
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DERBY
Pagerbtos motinos
Gegužės pirmąjį sekmadienį DBLS Derby skyrius 
organizavo Motinos dienos minėjimą. Ta proga į 
ukrainiečių klubą susirinko gausus būrelis brangių 
motinų ir svečių ne tik iš Derby, bet taip pat ir iš 
tolimesnių apylinkių. Dalyvavo Wolverhamptono 
DBLS skyriaus pirmininkas A. Ivanauskas su žmona 
Gene.

A.Tirevičius papuošė stalą servetėlėmis ir 
pavasario atgimstančiomis gamtos gėlėmis, o Motinų 
garbei staliuką rūtomis, trispalve ir žvakutėmis. 
Tuščia kėdė su tautos simboliu - trispalve ir gėlių 
puokšte, kurios simbolizavo Motiną-Močiutę, 
iškeliavusią amžinybėn.

DBLS Derby skyriaus pirmininkas 
J.Levinskas, pradėjęs šventišką minėjimą pasveikino 
skyriaus vardu motinas ir visus šventės dalyvius. 
Pasakė, kad čia susirinkome pagerbti brangias savo 
ir kitatautes motinas. Mums visiems motinos yra 
brangios, kur ir kokios tautybės jos bebūtų.

Po jo motinų garbei žodį tarti buvo 
pakviestas J.Maslauskas. Savo kalboje jis pažymėjo, 
kad Motinos diena minima ne tik prie Nemuno krantų 
bet ir išeivijoje. Šios garbingos šventės proga 
pirmiausiai Derby skyriaus narių vardu ir asmeniškai, 
jis nuoširdžiai pasveikino visas brangias motinas, 
susirinkusias į šį minėjimą Derby ir taip pat likusias 
namuose, Lietuvoje, Sibire - žodžiu, kur tik motina 
lietuvė ar kitatautė begyventų. Jis palinkėjo joms 
sveikatos, stiprybės ir laimės toliau skleisti motinišką 
meilę šeimose.

Tris tautinių spalvų žvakutes uždegti 
pakviestos G.Zinkuvienė, E. Ramonienė ir 
T.Bendikienė. Žvakučių šviesoje, visiems sustojus, 
tyla ir susikaupimu pagerbtos visos amžinybėn 
iškeliavusios motinos ir močiutės.

J.Maslauskas priminė, kaip lietuviai gerbė 
motinas. Pabrėžė, kad tai atsispindi liaudies 
kūryboje, dainose ir pasakose. Meilę ir pagarbą 
motinai liudija lietuvių kalba. Motiną pavadinti turime 
apie 80 žodžių pavyzdžiui: mama, motušė, mamytė, 
motinėlė, mamutė ir Lt Jis priminė ir sunkų pokario 
laikotarpį Lietuvoje, draudimo ir okupacijos 
laikotarpyje, kai motinos kovojo, kentėjo kartu su 
savo vaikais ir ne visos jos sulaukė Lietuvos 
atgimimo. Pora žodžių pasakyta ir angliškai. Visoms 
motinoms išreikšta nuoširdi padėka už visokeriopą 
darbą talką ir prisidėjimą skyriaus veikloje.

J.Levinskas padėkojo už įdomią kalbą ir 
svečiams už uolų dalyvavimą. Šventiškas motinų 
pagerbimas baigtas Lietuvos himnu.

J. ir B.Levinskai yra tik ką grįžę iš Lietuvos. 
J.Levinskas apžvelgė įvykių eigą Lietuvoje, 
papasakodamas keletą svarbesnių įvykių matytų ir 
aprašytų Lietuvoje išeinančiuose laikraščiuose; apie 
DBLS ir Lietuvių Namų bendrovės suvažiavimą ir 
nutarimus.

Plačiai padiskutuota tolimesnė skyriaus 
veikla. Išklausyti skyriaus narių pageidavimai, 
pasisakymai ir pasiūlymai. Visą tą vėliau skyriaus 
valdyba diskutavo.

5 puslapis
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M.Tirevičienė, nors sulaukusi brandaus 
amžiaus, vis nepavargsta, talkindama vyrui Antanui 
paruošti užkandžius ir kavutę.

Visiems pasistiprinus vyko turtiga loterija, 
kurią kaip darbščios bitutės, pravedė: B.Levinskienė, 
G.Zinkuvienė, R.Popikienė, talkinant J.Levinskui. 
Loterijai prizus sunešė patys derbiškiai ir svečiai. 
Laimė aplankė visus. J.Levinskas visiems pareiškė 
padėką nes iš loterijos gautos lėšos leidžia tęsti 
skyriaus veiklą.

DBLS skyriaus valdyba, pasinaudodama 
proga, A.Tirevičiaus seklyčioje pasitarė dėl 
tolimesnės veiklos, kad patenkinti skyriaus narių gal 
ir ne visus, pageidavimus. Vaidybos spręsta, kaip 
atsilyginti skyriaus nariams už jų dėmesingą 
dosnumą skyriui. Principiniai pramatyta liepos 
mėnesyje skyriaus nariams suorganizuoti išvyką į 
pajūrį, o rugsėjo mėnesį atžymėti Tautos šventę.

DBLS Derby skyriaus valdyba dėkinga 
visiems už prizus loterijai ir malonų dalyvavimą 
pagerbiant mūsų brangias motinas ir močiutes.

J.M.

Dešimtas Londono tarptautinis žydų 
muzikos festivalis 

Didžiausias žydų muzikos festivalis 
Britanijoje, kuriame pasirodys garsiausios 

muzikinio pasaulio žvaigždės. 
Jų tarpe garsi dainininkė iš Lietuvos, 

programoje pavadinta: 
Judita - šviečianti žvaigždė iš 

Lietuvos,
Judita Leitaitė, mezzo-sopranas yra daug 
atsiekusi muzikiniame pasaulyje ir jame 

plačiai garsinusi Lietuvos vardą. Dainuoti 
mokinosi su garsiai dainininkais, kaip 
Vokietijos Elizabeth Schwarzkopf ir 

Italijos Carlo Bergonzi.
Juditos repertuare kompozitorių K.Binkio, 

A.Kačanausko ir LGiros dainos. 
Šis žymus koncertas įvyks

18 birželio, ketvirtadienį, 19,30. 
Leighton House salėje

12 Holland Park Road, London W14. 
Visi muzikos mylėtojai kviečiami 

nepraleisti šios progos ir pasigėrėti garsių

Lietuvos Ambasada šiuo metu tariasi dėl 
suruošimo sekančio panašaus muzikos 

festivalio2002metais, kuriame dalyvautų 
daug žymių Lietuvos dainininkų ir
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/atkelta iš 7 psl./
tadienio vakare su atitinkamomis apeigomis, nutilo 
vargonai ir bažnytiniai varpeliai...
Didžiojo Penktadienio neįprastos liturginės pamaldos 
vyko 15 valandą - pagarbinant šv. Kryžių, dalyvaujant 
gausiam būriui maldininkų. ■■■/
Didžiojo Šeštadienio įspūdingos pamaldos vyko 
vakare. Netoli šventovės durų, ant šaligatvio, 
kūrenosi nedidelis ugnies laužas, kuris buvo 
pašventintas ir nuo jo uždegta velykinė žvakė. Nuo 
velykinės žvakės dalyvaujantys maldininkai uždegė 
savo rankose turėtas žvakutes. Velykinė žvakė 
iškilmingai atnešta prie altoriaus ir nuo jos liepsnos 
buvo uždegtos visos bažnytinės žvakės.
Prasidėjo velykinės Mišios, pašventintas vanduo, 
atnaujinti krikšto pažadai, mirgant daugiau negu 
šimtinei žvakių.
Po pamaldų dalyviai keliavo namo su žvakutėmis ir 
pašventintu vandeniu.
Velykų rytas.
Išaušo gražus pavasario saulėtas rytas. Įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis lietuviai traukė į savąją 
lietuvišką šv. Kazimiero šventovę dalyvauti Velykų 
Prisikėlimo Mišiose.
Jų susirinko šimtai. Šventovė užsipildė, kaip žemai
čiai sako, sausakimšai - neliko jokios tuščios vietos. 
Prie šv. Sakramento garbinimo-karsto atliekamos 
prisikėlimo maldos ir kitos liturginės apeigos ir su 
eisena šv. Sakramentas nešamas tris kartus aplink 
šventovę. Šiose Velykose tos garbingos jausmingos 
eisenos negalima buvo įvykdyti, maldininkai užpildė 
visus takus. Eisena buvo trumpa — nuo vieno 
altoriaus iki kito.
Šv.Mišios su džiaugsmingomis Aleliuja! Po pamaldų 
džiaugsmingi sveikinimai: “Sveiki sulaukę šv.Velykų". 
Taip dar besisveikinant pradėjo rinktis maldininkai 11 
valandos šv.Mišioms. Jų susirinko kur kas daugiau 
negu į Prisikėlimo pamaldas. Kaimynė iš kitos pusės 
gatvės sakė, kad jie niekuomet nematė tiek daug 
lietuvių o labiausiai, kad tai jauni žmonės.
Po pamaldų suaugusieji galėjo šv. Kazimiero 
svetainėje pasisveikinti su šventiniu stiklu alaus, vyko 
margučių konkursas. Laimėtojai iš daugelio buvo tik 
du, o prizai - šventinio vyno bonka.
Klebonas kun. Petras Tverijonas ir mokyklos 
mokytojai, pasikloję ant šaligatvio prie šventovės 
antklodes, rideno margučius, norėdami būti 
laimėtojais. Dauguma jų margučių sudužo, tad viskas 
baigėsi lygiomis.
Abiejose pamaldose dalyvavusieji parapijiečiai gavo 
po velykinį “kiškį". Angela ir Jonas paruošė vaišes po 
antrųjų pamaldų svetainėje. Padėka jiems.
Taip Londono šv. Kazimiero parapija atšventė 88 
Velykų šventes savoje lietuviškoje šventovėje.

Motinos Diena šv.Kazimiero parapijoje
Londoniškiai savo brangiąsias motinas pagerbė 
lietuviškai — pirmąjį gegužės sekmadienį (gegužės 
7d.) su atitinkamomis pamaldomis, gražiai gėlėmis 
išpuoštoje šventovėje.

Europos Lietuvis Nr,11

Klebonas kun. Petras Tverijonas savo pamoksle kalbėjo 
apie motinų pareigas vaikams, o vaikams apie jų 
pareigas savosioms motinoms.
Jauniausieji Motinos dienos maldininkai apdovanojo 
savo ir kitas motinas raudonų rožių žiedais. Pasibaigus 4 
pamaldoms šventovėje, sekmadieninė mokykla su savo 
mokytojais ir jos globėju kun.P.Tverijonu, deklamavo 
eilėraščius, dainavo dainas, o pabaigai mokyklos 
globėjas su trimis dainininkėmis sudainavo dainą 
“Namai”, kuri buvo visai netikėta programos dalis, 
nudžiuginusi visus dalyvius.
Toliau Motinos dienos minėjimas vyko svetainėje, kaip 
bendras pabendravimas prie užkandžių. Šv.Kazimiero 
klubas visoms motinoms pasiūlė po taurę išgėrimo. Ilgai 
skambėjo dainos...
Taip buvo paminėta Motinos Diena.

Girnikų kalnas
****************************************** ********* *********

IŠ ROBERTO SAKALO PRISIMINIMŲ
Dar 1944 metais nukritom mes po ratais - 
Vargšų nieks napagailėjo, 
Ėmė ir suvažinėjo.

Mūsų valsčiaus viršaitis sukvietė visą apylinkės jaunimą 
ir aiškiai pasakė - norite išlikti gyvi, tai eikite į mišką ir 
prisiglauskite prie partizanų arba važiuokite į Vokietiją 
nes naciai jau ruošiasi visus jaunuolius vežti apkasų 
kasti.
Aš tuomet dirbau valsčiaus savivaldybėje ir mano 
darbas buvo registruoti pasus, turgaus dienomis išduoti 
bilietus ūkininkams ir prekiautojams, o likusi laiką padėti 
su valymo ir daržo darbais. Taipogi, retkarčiais nuplauti 
paminklą stovintį valsčiaus kieme.- * - - — - 4
Aišku, čia susirinkę jaunuoliai buvo žemiau 18 metų 
amžiaus, nes visi 18 metų ir vyresni jau seniai buvo 
miške, išvežti į Vokietiją darbams ar sušaudyti. Du 
tarnavo nacių kariuomenėje.
Daugumas nutarė pasilikti Lietuvoje, bet mes septyni 
pasirinkom Vokietiją - Algirdas Taraila, Kipras ir Anta
nas Žilioniai, Kazys Cibulskas, Antanas Janavičius, 
Klemensas Jalinskas ir aš. Nors aš dar buvau per 
jaunas važiuoti į Šoferių-Mechanikų mokyklą bet mūsų 
valsčiaus sekretorius tą greitai sutvarkė - jis aštriu peiliu 
išskuto gimimo datą mano pase ir padarė mane metais 
vyresniu.
Gegužės 13 d. mes su daina pėsti nuėjome į Lišdiškę, o 
iš ten traukiniu į Vilnių. Vilniaus stotyje mus pasitiko 
vokietis kareivis ir išdavė mums skardinę lėkštę, 
šaukštą puse kepalo duonos, gabalą margarino ir po 
du šaukštus marmaiiado.
Čia prie mūsų prisijungė kauniškis Jankauskas, o po 
kiek laiko vokiečių kareiviai atvedė 34 lenkus, ir mus 
visus sugrūdo į gyvulinį vagoną uždarė ir užrakino 
duris. Kampe buvo statinė vandens, o viduryje vagono 
skylė išvietės reikalams.
Per Lietuvą pervažiavome gana sklandžiai, bet 
pasiekus Vokietiją tai nebuvom tikri, kuomet važiavom 
atgal, kuomet į priekį. Po keturių dienų traukinys sustojo 
kažkur laukuose ir mus išleido į pievą. Čia mums davė 
po dvi lėkštes karštos, tirštos ir su riebiais mėsgaliais 
sriubos - tai iš karto pralinksmėjom.
Vėliau mums vėl davė duonos ir po gabalą dešros, 
užrakino vagone ir vėl vežė, o po kokių dviejų dienų jau 
buvome Berlyne.

Robertas Sakalas
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LONDONAS
Britų-Lietuvių Draugijos metinis susirinkimas

P
o ilgesnės pertraukos Britų-Lietuvių Draugija 
turėjo savo narių metinį susirinkimą. Draugijos 
nariai susirinko iš plačių Jungtinės Karalystės 
plotų š.m. gegužės mėn. 3 dienos vakare Lietuvos 

Respublikos ambasados rūmuose.
Susirinkimo darbo prezidiumą sudarė 

laikinai einantis draugijos pirmininko pareigas 
Michael Peart, CMG. LVO. Maria Lenn ir sekretorė 
Eglė Degutienė. Atidarydamas susirinkimą Michael 
Peart sveikino gausiai susirinkusius draugijos 
narius, pristatė susirinkimo darbotvarkę, kuri buvo 
priimta be pakeitimų.

Vykdant darbotvarkę buvo panaikinta senoji 
draugijos konstitucija, kuri buvo komplikuota ir jau 
beveik dešimt metų praėjus tapo šių laikų veiklai 
netinkanti. Priimta nauja draugijos konstitucija. 
Pagal naująją konstituciją draugijos tikslas yra 
palaikyti ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos 
kultūros, mokslo ir ekonomikos srityse ir sportiniame 
gyvenime.

Išrinkta nauja draugijos vadovybė:
Pirmininkas - Michael Peart, CMG. LVO, 
Vicepirmininkė - Maria Lenn, 
Sekretorė - Eglė Degutienė, 
Kasininkas - Neil Taylor.

Valdybos nariai: Jaras Alkis, Kastytis Baublys, Helen 
Giejgo, John Jones, Keith Stokes - Smith, Joy 
Millar, John Millar, Boieslaw Pogorzelski, Richard 
Samuel ir Dr. Bernard Spencer.

Draugijos pirmininkas Michael Peart padarė 
trumpą savo pranešimą kuriuo pranešė, kad buvęs 
draugijos ilgametis pirmininkas Robert M. Lacey, 
OBE, atsistatydino, lordas Nicholas Bethel irgi 
atsistatydino, nes jis išsiųstas į Europos Sąjungos 
Seimą. Be to, draugija neteko didelio savo draugo ir 
darbininko, tragiškai gaisre mirusio, Michael Colvin, 
MP, ir jo žmonos Nicholos.

Michael Colvin buvo vienas iš draugijos 
steigėjų ir ilgametis pirmininkas. Britų Parlamente 
buvo Britų-Lietuvių visų partijų parlamentarinės 
grupuotės pirmininkas. A+A Michael ir Nicola 
prisiminti rimties pagerbimu. Toliau pirmininkas 
sakė, kad visi turime naują draugijos leidinį “Tiltas” - 
journal of the British-Lithuanian Society. Kvietė visus 
susirinkusius šiame žurnale bendradarbiauti, kad jis 
pasidarytų dideliu informaciniu laikraščiu. 
Išklausytas trumpas kasininko pranešimas.

Toliau naujasis draugijos pirmininkas 
Michael Peart pasidalino savo įspūdžiais, kai jis tapo 
pirmasis Jos Didenybės Britanijos Karalienės 
ambasadorius Lietuvoje. (Prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą Lietuvoje nebuvo ambasadoriaus. Jis buvo 
Rygoje visoms trims Baltijos valstybėms. Lietuvoje 
rezidavo Rygos ambasados ministeris). Jo pokalbis 
lietė 1991-1994 metų laikotarpį. Atsidūrus 
Draugystės viešbutyje ne ką buvo galima 
diplomatiškai nuveikti. Bet tas laikotarpis buvo pilnas 
įvairiausių nuotykių kol pagaliau buvo įsikurdinta 
dabartinėje Britų ambasadoje, Antakalnyje - 
Vilniuje. Tas buvusio ambasadoriaus pokalbis- 

papasakojimas buvo tikras žibantis deimantas. Būtų 
puiku, kad kada nors atsirastų jo parašyta knyga.

Susirinkimas užbaigtas prie vyno ir 
užkandžių bendru narių susipažinimu.

Viską berašant užmiršta, kad susirinkimo ir 
draugijos pirmininkas visų susirinkusių vardu 
nuoširdžiai padėkojo Lietuvos Respublikos 
ambasadoriui Justui V. Paleckiui už leidimą 
pasinaudoti gražiomis ambasados patalpomis.

Draugijos adresas:
British - Lithuanian Society,
84 Gloucester Place, Marylebone,
London W1H 3HN. f *
Tel: 0207 486 6401, 
Faksas: 0207 486 6403.

Stasys Kasparas
mam****************************  *****«*«« *****************

J .. ■ s

NOTTINGHAMAS
DBLS Nottinghamo skyrius

šių metų liepos mėn. 1 d., 3 vai. p.p., šeštadienį, 
latvių klube, Standhiil Rd.

ruošia
Antanines, Jonines ir Petrines.

Bus turtinga loterija. Dalyviams bus šilti pietūs. 
Prašome visus dalyvauti.

Būtinai turite užsirašyti pas skyriaus valdybos 
narius.

Savaitę prieš norime žinoti dalyvaujančių asmenų 
skaičių.

Skyriaus vaidyba
**************************************  *M*M***MMMMM**

LONDONAS
Sporto ir Socialinis klubas,
345A Victoria Park Road, London E9 5DX
KLUBO PRANEŠIMAS:
Naujas telefono numeris: 020 8985 4125
Nuo šių metų gegužės mėn. 15 dienos klubas bus 
atidaromas trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 19.30 vai. iki 23.30 vai.
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti, kur galima sužaisti 
biliardą “pool” ar įstoti į “darts" komandą.

Londono lietuvių šv.Kazimiero parapijos kronika 
t

Vestuvės: Balandžio mėnesyje Rima Ložytė ir 
Egidijus Liukinavičius sumainė aukso žiedus. 
Jų santuoką palaimino klebonas kun. Petras 
Tverijonas.
Krikštynos: Krikšto sakramentas suteiktas Veronikai 
Giedrei Eisele, Gintarei Paulinai Juškaitei.
Velykmetis šv.Kazimiero šventovėje.
Verbų-Palmių sekmadieniu prasidėjo gavėninis 
susitelkimas, kurį vedė svečias kunigas Baž. teisės 
lie. Petras Smiigys iš Romos, kuris dabartiniu metu 
tęsia studijas Laterano universitete. Be to, jis 
pasiliko per visas Velykų šventes talkinti klebonui 
kun. Petrui Tverijonui.
Velykų švenčių pamaldos prasidėjo Didžiojo Ketvir-

/tąsa 6 pslJ
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Kronika
Aukos spaudai
K Baublys 20 sv.
R.Medeckienė 10 sv.
J.Maslauskas 10 sv.
P.Mulerčikas 5 sv.
EL administracija visiems auko
tojams širdingai dėkoja.

BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
Didžiosios Britanijos amba

sada Lietuvoje atsiuntė laišką ku
riuo sveikino Vaikų Fondą 
dešimtmečio veiklos proga su sėk
mingu labdaros darbu Lietuvoje. \ 
Aukos:
A.ir H.Dzvonkus, Greenford 200 sv.
C. E. Price, Amersham 30 sv.
P.Kalinauckas, Essex 30 sv.
A.R.Tolputt, Folkestone 25 sv.
DBLS Maidenhead skyrius 20 sv..
M.Zalauskas, Chingford 10 sv.

Nuoširdžiai dėkojame.
Fondo skretorė

BRADFORDAS
Motinos Dienos minėjimas

Gyvenimo tėkmėje metai 
prabėga labai greitai. Sulaukę 
gegužės pirmo sekmadienio, vėl 
kaupiame mintis mūsų motinų 
pagerbimui.

Įėjus į klubo menę visų dėmesį 
atkreipė priekyje ant stalo didelė 
vaza su gėlėmis, perjuosta juodu 
kaspinu ir tautine juosta su de
gančia vienintele žvake, simboli
zuojančia žuvusias ir mirusias 
motinas.

Minėjimą atidarė klubo “Vytis” 
vicepirmininkė J.Gerdžiūnienė. Po 
įžanginio žodžio ji paprašė susi
rinkusius atsistoti Tylos minutei, 
pagerbti mūsų žuvusias ir mirusias 
motinas. Dienos paskaitai pakvietė 
KKaktavičių.

Paskaitoje buvo iškelti 
šimtmečių bėgyje Motinos istorijos 
kelio bruožai. Kad ji visur ir visais 
laikais buvo supama pagarba, kaip 
gyvybės nešėja, rūpintoja bei glo 

bėja. Motinos kultas buvo paplitęs 
Mažoje Azijoje ir ilgai išlikęs kai 
kurių tautų tarpe Tolimuose Rytuo
se, o 204 m. prieš Kristų Romoje, 
jis buvo oficialiai įvestas. Palatine, 
vienoje iš Romos septynių aukš
tumų kurią pirmieji imperatoriai 
pasirinko kaip savo rezidenciją jai 
pastatyta atskira šventykla.

Senovės lietuvių mitologijoje 
motinai buvo teikiama didelė pa
garba, kurios liekanų apstu ir šių 
dienų tautosakoje.

1529 m. Lietuvos Statute nu
matyta, kad vaikai privalo globoti 
tėvą ir motiną senatvėje. Lietuvoje 
Motinos diena oficialiai buvo 
pradėta minėti 1929 metais. Ji buvo 
parinkta paminėti pirmąjį gegužės 
mėnesio sekmadienį.

Džiugu, kad Lietuvoje, nežiūrint 
sunkių ekonominių sąlygų pamažu 
grįžtama į prieškarinės nepriklau
somos Lietuvos tradicijas motinos ir 
vaiko globos srityje. Tačiau dar tik 
pradžia to taip svarbaus darbo.

Lietuvos nepriklausomybė 
atkovota ir atkurta ne tik sūnaus ir 
dukros pasiaukojimu, bet ir Lietuvos 
motinos paaukota brangiausia 
auka. Visų pastangomis sukurkime 
lietuvei motinai paminklą kad atei
nančios kartos prisimintų ir pagerb
tų mūsų kenčiančią Motiną.

Paskaita buvo baigta poeto 
Justino Marcinkevičiaus eilėmis: 
“Tokia yra meilė...” Sutrumpintai 
perduota ir anglų kalba.

Toliau vaikučiai paskaitė 
eilėraščių. Motinoms įteikė po 
puokštę gėlių. Sudainuota kelios 
sutartinės, akordeonu akomponuo- 
jant J.Horwill. P.Pucevičiaus ini
ciatyva buvo parodyta televizijos 
ekrane paskutinių metų vaizdinė 
juostelė apie Lietuvą

Minėjimas buvo baigtas gies
me: “Marija, Marija...”

Dalyviai buvo pakviesti pasi
naudoti šaltu savitarnos bufetu. 
Užkandžių metu motinos buvo 
pavaišintos vynu.

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
Iondon@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._______

Maistą paruošė M.Gribienė su 
klubo narių moterų pagalba. Narių 
suaukotų fantų pravestos loterijos 
pajamos, sumoje £90.00, skiriamos 
skautų vasaros stovyklos fondui.

Dalyvavo arti 60 žmonių. Jų 
tarpe aštuonių moterų akademikių 
grupė iš Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos universitetų užsienio 
kalbų centrų, kurios šiuo metu 
Bradfordo, Leeds ir Nottinghamo 
universitetuose susipažįsta su jų 
programomis. Ilona Rimkevičienė, 
Kauno Technologijos universiteto 
užsienio kalbų centro direktorė, 
visos grupės vardu tarė žodį ir 
pasveikino susirinkusius.

Buvo labai įdomu visiems 
padraugauti su netikėtais maloniais 
svečiais iš tėvynės Lietuvos.

K.Kaktavičius
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