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Sodyba dabartinio remonto metu

Kaip rašiau anks
čiau, Sodybos re
montą pradėjome 
spalio mėn. pakei
timu senojo stogo, 
nes jį vien pataisy
ti buvo neįmano
ma, kadangi nega
lėjome gauti tokių 
pat senesnio sti
liaus stogo čerpių. 
Planavome, nuim
tąsias, kurios dar 
bus tinkamos, par
duoti.
Šiuo metu jau 40 
proc. stogo yra pakeista. Paskutiniu metu blogas 
oras ir didelį vėjai darbą sutrukdė apie 2!4 sa
vaitės. Dalinai dėl to ir dėl vietos valdžios 
(council) rekomendacijos pro Sodybą einantį 
kelią uždarysime 10-čiai savaičių, kad galėtume 
saugiai pakeisti kitą stogo pusę ir atlikti kitus to 
namo pusėje restauravimo ir remonto darbus. 
Kelio uždarymas darbų neužvilkins.
Kadangi man pavyko rasti pirkėją, senas nuo 
stogo nuimtas čerpes galėjau parduoti, tuo su
mažindamas stogo padengimo kainą nuo 
£94.000 iki £84.000 svarų.
Modernizuoti ir pritaikyti prie šių dienų reika
lavimų visą apšildymo, elektros, vandentiekio, 
priešgaisrinės apsaugos ir namo apsaugos sis
temų kontraktą davėme už £196.320 STAR 
kompanijai, kuri specializuojasi šių sistemų ins
taliavimu.
Šis darbas prasidės jau šią savaitę.
Taip pat, po ilgo ieškojimo, jau pasamdėme 
konstrukcijos firmą atlikti visus stalių, plitelių 
klojimo, tinkavimo darbus. Po ilgesnės atrankos 

pagaliau, suge
bėjome pasam
dyti lietuvių 
statybininkų 
firmą ST AT
MOKAS 
CONSTRC- 
T1ONS, kurie 
visą šį darbą 
atliks už 
£72.480.
Visi vidaus 
darbai visuose 
aukštuose nu
matomai kai
nuos £169.000. 
Į šią sumą 

įskaitoma visos darbininkų algos, medžiagos, 
kilimai ir kt. išlaidos.
Man labai malonu pranešti, kad viso Sodybos 
remonto ir pagerinimo projekto biudžetas su
mažėjo nuo paskutinio mano pranešimo rugsėjo 
mėn. £650.000 iki £640.000, tai yra £10.000.
Gal visiems nariams ir akcininkams būtų svar
biausia žinoti, kad po visų turėtų problemų pro
jekto užbaigimo data nepasikeitė.
Modernizavimo ir remonto projekto užbaigimo 
data tebėra ta pati - 2001 m. balandžio mėn. 
pabaiga.
Mes taip pat tikimės, kad galėsime kai kurias 
Sodybos dalis atidalyti bizniui anksčiau, kaip 
barą, salės nuomavimą bizniui ir kai kuriuos 
miegamuosius kambarius.
Tikimės, kad Sodyba pradės ribotai tęsti savo 
biznį pirmąją balandžio mėn. savaitę, žinoma, 
atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes.
Vladas Gedmintas
Projekto Manageris
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DBLS pirmininkės pranešimas Tarybos suvažiavimui
Sveikinu visus atvykusius ir iš visos širdies linkiu 
darnaus pasitarimo. Deja, dėl asmeniškų priežasčių 
negaliu būti su jumis.
Pastarieji DBLS metai buvo pilni įvairenybių, 
atnešdami Sąjungai daug darbo ir problemų. 
Neapsimokėtų čia man viską smulkiai išdėstyti, bet 
paminėsiu tik keltą jūsų žiniai.
DBLS narystės klausimas nėra užbaigtas. Su juo yra 
surištas “Trust” projektas.
Yra itin skandalinga, jog Britanijos Vyriausybė 
nepajėgia sutvarkyti naujų ateivių rezidencinio 
klausimo, tuo palikdami naujųjų ateivių gyvenimą 
kabantį ant šniūro. Turime taip pat atsižvelgti į 
faktą, kad naujieji ateiviai yra iš įvairių Lietuvos 
vietovių, vieni kitų nepažįstantys. Jų tarpe yra labai 
daug dorų žmonių, bet pasitaiko ir blogų.
Kaip mes jiems galėtume padėti? Vienas iš 
pozityvių žingsnių būtų raginti savo Parlamento 
narius, kad šis rezidencijos klausimas būtų 
tvarkomas skubiau.
Politinis gyvenimas pačioje DBLS dabar turi mažą 
rolę. Be to, turime neužmiršti, kad Sąjunga yra 
nepolitinė organizacija ir praeities tendencijos versti 
ją į liberalią ar konservatorišką pusę buvo žingsniai 
priešingi jos įstatams.
DBLS yra, buvo ir bus patriotiška organizacija. Su 
patriotizmu mes ją sukūrėme ir tokia ji turi pasilikti.
Mūsų pozityvūs žingsniai padėti Lietuvai turėtų būti 
- kreipti mūsų Parlamento narių dėmesį į Lietuvos 
greitesnį įstojimą į NATO ir Europos Sąjungą. Apie 
tai galime rašyti straipsnius į anglų spaudą, kelti 
klausimą į viešumą. Neužmirškime, kuo daugiau šis 
klausimas bus gvildenamas spaudoje, tuo daugiau 
neduosime vietinei visuomenei pamiršti mūsų 
valstybės ekonominių ir saugumo problemų.
Kultūrinis gyvenimas mūsų tarpe yra žymiai 
sumažėjęs, nes amžius ir kitos priežastys mums nėra 
palankios. Chorų ir tautinių šokių grupių jau 
nebesukursime. Tačiau tautinė atgaiva yra svarbi. 
Turime naujų jėgų, į kurias galime kreiptis 
paspalvinti mūsų tautinius minėjimus. Prie Vasario 
16-tos minėjimo pernai Londone Bishopsgate 
prisidėjo gražus būrys jaunųjų. Sodyboje per 
Sekmines įvyko bendras pasilinksminimas, liepos 
mėnesį atvyko puiki jaunimėlio grupė iš Lietuvos, o 
bendrame Tautos šventės minėjime Bradforde į talką 
atėjo dainininkė gyvenanti Londone. Be to, p.Laima 
Paleckienė ir jos talkininkai Lietuvos ambasadoje 
Londone organizuoja įvairius koncertus, meno 
parodas ir t.t., į kurias yra kviečiama ne tik aukštoji 
anglų visuomenė, bet visuomet ranka ištiesta ir 
mums lietuviams čia, Britanijoje. Su Lietuvos 
ambasada ryšiai yra geri ir glaudūs.

Jaunimo tautinis auklėjimas labai daug priklauso 
nuo tėvų. Sąjunga tik dalinai gali atlikti šį labai 
sunkų darbą. Pagal šių dienų sąlygas, DBLS 
finansiniai prisideda prie Sekmadieninės mokyklos 
Londone, kuri pastoviai veikia jau keleri metai.
Skautų Sąjunga taip pat turi didelę įtaką į tautinį 
auklėjimą. Vasaros stovyklos Sodyboje darosi 
didesnės - aną vasarą stovyklautojų buvo virš šimto. 
Skautiškos veiklos tęstinumas sustiprėjo Londone. 
Tikėtasi paspartinti šią veiklą Šiaurinėje Anglijoje.
Jaunimo veikla yra sumenkėjusi, bet negalime leisti 
jai numirti. Metų bėgyje buvo suorganizuotas 
susipažinimo vakaras Londone. Jį finansavo DBLJS. 
Jaunimo Sąjunga aktyviai prisidėjo prie Vasario 16- 
tos ir Sekminių organizavimo. Į Australijos jaunimo 
kongresą vyksta du dalyviai (savo lėšomis) ir jų 
raportas bus atspausdintas mūsų spaudoje. Jaunųjų 
tautinė ateitis priklauso nuo mūsų visų - 
neužmirškime to.
Bendruomenė lietuviškos spaudos stoka tikrai negali 
skųstis. Kas nori gali užsiprenumeruoti net tris 
vietinius laikraštėlius, taip pat Londone leidžiamą 
religinės minties žiniasklaidą. Sumažėjus 
bendruomenės veiklai, sumažėjo ir rašymai į mūsų 
Europos Lietuvį. Kaip buvo pranešta paskutiniame 
numeryje, nuo kitų metų Europos Lietuvis bus 
leidžiamas sykį į mėnesį. Atgaivinti ir gal net 
atjauninti Europos Lietuvį nuo Naujųjų Metų 
redagavimą perima jaunoji DBLS direktorė įima 
Švalkienė, gyvenanti Northampon’e.
Lietuvių Namų Bendrovės reikalai pastaraisiais 
metais užėmė labai daug laiko. Po įvairių planų, 
susitarimų ir nesusitarimų, pasamdėine vietinį 
Sodybos projekto vykdytoją, kuris atrodė 
direktoriams tinkamiausias iš visų buvusių penkių 
kandidatų. Deja, laikui bėgant direktoriai pastebėjo, 
kad projekto vykdytojas delsdavo patiekdamas 
progreso raportus, neaiškiai išdėstė finansines 
sąmatas. Sodyboje matėsi mažai progreso, o laikas 
bėgo. Po ilgų ir intensyvių diskusijų, dauguma balsų 
priėmė Vlado Gedminto (Baltech International) 
pasiūlymą, jog jis atidžiai prižiūrės šį didelį ir gan 
komplikuotą projektą - bet su sąlyga, kad jo 
mokestis už šį darbą, kuris apima ne vien namą, bet 
ir lauką bus £37.000. Šiandieną matome koks 
progresas vyksta Sodyboje.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas Vilniuje 
praėjusią vasarą davė progos susipažinti su kitų 
kraštų lietuvių bendruomenėmis. Bendros 
santraukos matėsi Europos Lietuvyje. Viena labai 
svarbi užduoti buvo pabrėžta Seime - kreipkime 
daugiau dėmesio į mūsų jaunimą, kur jis nebūtų 
— nes nuo jo priklauso mūsų visų ateitis.

Vida Gasperienė
DBLS CV pirmininkė
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Vokietijos televizijos antras kanalas (ZDF, centras 
Mainco miestas) žiūrovus nukėlė į žydų žudynių 
laikotarpį, filmą pavadindamas “Holockausf’. 
Filmą sudarė dvi dalys, rodomos per dvi savaites. 
Paimti archyviniai filmai, parodant Lenkijos karą su 
Sov.Sąjunga, Hitlerį užfrontėje, jo būstinę 
Rytprūsiuose, Himmlerį ir jo SS dalinius, žilagalvius 
senukus, buv. aukštus karininkus, eilinius karius 
pasikalbėjimuose, jų prisiminimus ir, aišku, įterpiant 
į filmų pasikalbėjimą su S.Wiezentaliu.
Neišvengta priekaištų Lietuvai. Tai Kauno žydo 
pasakojimas “jidiš” kalba, kaltinant lietuvius žydų 
žudynėm, bei Petro Zelionkos su ašaromis 
pasakojant lietuviškai, kaip jis šaudė žydus. Esą, 
vokiečiai atveždavę dėžes degtinės, tad dauguma jau 
buvę neblaivūs.
Nukentėjo ir Latvija. Į Rygą buvo atvežti tūkstančiai 
žydų iš Drezdeno, Breslau ir kt. miestų. Jie visi buvo 
patalpinti gyventuose žydų namuose. Latvijos žydai 
buvo sušaudyti, tad ir atvežtųjų laukė toks pat 
likimas, tačiau vokiečiai aiškino, kad jie išvežami 
darbams.
Be jokių abejonių šie filmai buvo įžanga į didelę 
demonstraciją Berlyne prie Brandenburgo vartų 
lapkričio mėn. 9 d., sujungiant ją ne tik su 
pasirodžiusiu dideliu antisemitizmu Vokietijoje, bet 
taip pat su 1938 m. lapkričio mėn. “Krištolo 
naktim”, primenant sinagogų, žydų parduotuvių 
deginimą, įrašant languose “jude” žodį ir kt. 
Demonstracijoje žada dalyvauti Vokietijos 
prezidentas (sakys pagrindinę kalbą), ministrai, v
Vokietijos Žydų B-nės pinu. P.Spiegei ir kiti aukšti 
pareigūnai.v
Šiuo metu žydų Vokietijoje priskaitoma 80 tūkst. 
Didžiausi telkiniai: Berlyne 10 tūkst. (prieš karą 250 
tūkst.), Frankfurte, Mūnchene - po 5 tūkst., kitur 
nuo 1 iki 3 tūkst. Daugumas jų atvykę iš Rusijos, 
Gudijos, Ukrainos, kalba rusiškai, sunkiai jungiasi 
prie ortodoksų žydų.**********

v
Vestfalijos Medebach mieste lankėsi Šiaulių “Aido“ 
gimnazijos mokiniai. Po 36 valandų kelionės auto
busu ir trumpo poilsios, 29 mokiniai ir 4 mokytojai 
aplankė Kolną, jo katedrą, Marburgą ir kt. miestus. 
Sunkumų su vokiečių kalba nebuvo, kadangi Šiaulių 
gimnazijoje mokoma sustiprinta vokiečių kalba. 
Ateinančių metų gegužės mėn. vokiečiai lankysis 
Lietuvoje. Abu miestai yra susigiminiavę.
Platokai lietuvių viešnagę aprašė spalio 7, d. 
“Westfalenpost” laikraštis, kartu atspausdindamas 
mokinių nuotrauką.************
Man artimo miesto Mannheim policija patikrino 
viešuosius namus, rasdama juose seniausios 

pasaulyje moterų profesijos atstoves iš Lietuvos, 
Latvijos, Ukrainos, Slovakijos.
Visos jaunos moterys turėjo turistines vizas, tad bet 
koks uždarbiavimas Vokietijoje yra griežtai 
draudžiamas.
Spėjama, kad 18-metės viešuose namuose turėjo 
didesnį pasisekimą tarp vyrų negu vokietės. 
Keršydamos vokietės pranešė policijai.
♦♦♦♦*♦♦♦♦*♦♦♦♦
Eurosport televizijos pranešėjai yra visuomet labai 
palankūs Lietuvos sportininkams: ar tai būtų 
krepšininkai, lengvaatlečiai, dviratininkai ar kitų 
sporto šakų atstovai - visuomet girdžiu tik gražius 
atsiliepimus.
Neužmirštamos yra krepšinio rungtynės Sidnėjaus 
pasaulio olimpiadoje tarp Lietuvos ir JAV “dream 
team” penketuko.
Rungtynių pabaigoje vokietis pasakė: “lietuviai 
buvo kietas priešas amerikiečiams ir verti 
laimėjimo”.
Vėl, rodant bronzos medalio laimėtoją Dianą 
(Dainą?) Žiliūtę, vokietis visą laiką kartojo, kad 
lietuvė yra aukso medalio favoritė.
Netikėtą pergalę Lombardijos dviračių lenktynėse 
iškovojo Raimundas Rumšas, paskutiniuose 
metruose aplenkęs italą Casagrandę. Italas spaudai 
pasakęs, kad lietuvis jį aplenkė neleistinu keliu. 
R.Rumša pasirašė sutartį su Italijos profesionalais 
dviratininkais, tačiau Casagrandę nuomone, lietuviui 
yra dar tolimas kelias iki profesionalaus 
dviratininko. Tuo tarpu, lietuvis apsigyveno beveik 
kaimynystėje su italu...

BOLTONAS
Baltijos Tautų Komitetas
Lapkričio 6 dieną Boltono pabaltiečių atstovai buvo 
susirinkę aptari vietinio tautų komiteto ateitį.
Kaip ir visur kitur, vietinėje apylinkėje jaunosios 
kartos nesant, pabaltiečių skaičius mažėja visą laiką. 
Boltono latvių klubui užsidarius ir komiteto 
pirmininkui latviui J.Zakiui staiga mirus, komiteto 
ateitis pasidarė visiškai neaiški.
Jau paskutinį kartą pabaltiečių 1941 metų išvežimai 
buvo paminėti praėjusio birželio mėnesį Boltono 
protestantų StPaul’s bažnyčios patalpose.
Per komiteto susirinkimą, kuris šį kartą įvyko 
Boltono ukrainiečių klube, buvo nutarta dar kol kas 
jo nelikviduoti bent iki ateinančių metų birželio 
mėnesio ir tada dar kartą paminėti tų tragiškų 
įvykių, įvykusių prie Baltijos jūros, šešiasdešimt 
metų sukaktuves. Pasiūlymas buvo priimtas ir kitas 
komiteto susirinkimas įvyks 2001 metų pradžioje.

Henrikas Vaineikis
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Laiškas
Gerb.p. Redaktoriau,
manau, kad Jūs, kaip Europos Lietuvio redaktorius, galė
tumėte surasti galimybę ir gauti patvirtintų žinių vienu 
klausimu, kuris mane domina.
Kaip jau visi žinome Sodyboje prasidėjo gana didelis 
Sodybos pertvarkymas ir remontas. Smulkiau apie tai iki 
šiol nebuvo visuomenė informuota.
Londone plinta gandai, kad vienas Valdybos naiys, Vla
das Gedmintas, už kokią tai priežiūrą bus apmokėtas apie 
37 tūkstančių svarų už 7 mėnesių laikotarpį.
Čia jau iškyla absoliutiškai negirdėtas dalykas. Kaip gali 
Valdyba tokią sumą išmokėti ir už ką?
Iki šiol direktoriai buvo atlyginami tik už kelionių išlai
das, ir tai ne visi direktoriai imdavo.
Jei kokia priežiūra reikalinga remonto metu, gali atlikti 
Sodybos direktorius kartu su Sodybos vedėju.
Kaip galima išleisti 37 tūkstančius svarų, samdant asme
nį, kurio praktika apie namų remontą ir medžiagas yra 
labai ribota. Ar Vladas Gedmintas yra Valdybai įrodęs 
savo kvalifikacijas ir rekomendacijas iš kokios firmos, 
kur jis yra dirbęs panašų darbą, koks numatytas atlikti 
Sodyboje?
Aš esu priešingas tokiam Valdybos sprendimui, jei toks 
nutarimas buvo.
Per visą Lietuvių Namų Bendrovės istoriją, žmonės, ku
rie sutikdavo tapti direktoriais, priimdavo tas pareigas su 
pasididžiavimu, pilnai suprasdami, kad tas darbas yra 
atliekamas be atlyginimo.
Sodybą išlaikyti per eilę metų savo laiką ir energiją 
savanoriškai įdėjo labai daug žmonių. Daugumos jų jau 
nebėra mūsų tarpe.
Mes, kurie dar esame likę nuo Sodybos įkūrimo genera
cijos, privalome būti ištikimi jų įdėtam idealizmui ir iš
laikyti tą dvasią, kuri padarė Sodybą tokia svarbia dalimi 
mūsų gyvenimo Didž.Britanijoje.
Atrodo, kad yra dalis Valdybos narių, kurie negalvoja 
rimtai, ką daro, ir yra pasiruošę švaistyti Bendrovės turtą.
Labai svarbu, kad per ateinantį Tarybos suvažiavimą bū
tų diskutuoti čia minėti klausimai ir suvaržytos Valdybos 
neapgalvotos išlaidos.
Aš pritariu Sąjungos Valdybai steigti “Charitable Trust”, 
atsakomingesniam Lietuvių Bendruomenės turto prižiū
rėjimui.

Zigmas Juras, buvęs:
DBLS pirmininkas
Liet.Namų B-vės pirmininkas 
Tarybos pirmininkas
Tautinės Paramos Fondo pirmininkas 
VLIKO atstovas Didž. Britanijoje 
Rytų Europos tautų ryšių

palaikymo Tarybos pirmininkas
ILaiškas gautas prieš Tarybos suvažiavimą/

LSS Europos rajono vado įpunęšįmąs 
Tarybai

LSS vardu noriu pasveikinti visus susirinkusius į 
Tarybos suvažiavimą. Man labai gaila, kad 
negaliu dalyvauti asmeniškai. Mūsų vyriausias 
sūnus Ričardas šiandieną išskrenda į Australiją, 
kur galvoja keletą mėnesių paatostogauti ir 
padirbėti. Manau suprasite, kad tėvų pareiga yra 
būti su sūnumi ir jį išlydėti.
Mūsų skautiška šeima Didžiojoje Britanijoje vis 
gražiau žydi. Šiomis dienomis dauguma skautų ir 
skaučių laisvai kalba arba supranta lietuviškai. 
Mūsų praeitos vasaros stovykla buvo viena iš 
didžiausių Anglijos istorijoje. Daugiau nei šimtas 
skautų/čių stovyklavo mūsų mylimame Sodybos 
kalnelyje.
Už suteiktą paramą ir pagalbą esame visiems dė
kingi ir sakome didžiausią skautišką AČIŪ. Tuo 
pačiu reiškiu didelę padėką sesėms Kristinai 
Harmes, Dainai Gedmintaitei, Vladai Minkutei ir 
broliams Vladui Gedmintui, Tomui O’Brien’ui, 
Jonui Žilinskui ir Adrian Cornish’ui už labai ge
rai atliktą darbą ir pareigas stovykloje.
Mūsų skautų žurnalas “Budėkime” vis gyvuoja. 
Skaitytojų yra apie 150. Už tai norėčiau padėkoti 
sesei Vidai Gasperienei ir jos vyrui Henrikui, 
broliams Juozui Maslauskui ir Steponui Vaitke
vičiui.
Planuojame žygį per Epping’o mišką, kuris įvyks 
2000.XII.9 d. Mes keliausime per mišką, pradė
dami nuo Loughton kaimelio, ir eisime Gil- 
well’io link. Miške bus šalta ir šlapia, bus daug 
dumblo. Jeigu kas nors iš jūsų norėtumėte įsigyti 
skautišką iškylautojo specialybę, su mielu noru 
galite prisijungti. Lauksime!
Ačiū labai visiems už dėmesį,
s.v.v.s. Vincent O’Brien
LSS Europos Rajono Vadas

Aukos Britų-Lietuvių Vaikų Fondui
P.Dobrovolskis, Headley Park - 75 sv.
J.Ashboume, Londonas A.A. Petro

Varkalos atminimui vietoj gėlių - 25 sv.
A.A. A.Giedraitienės atminimui:-

Bendros aukos: 27.25 sv.
P. Wallis, Halifax 10 sv.
A.Reynolds, Halifax 5 sv.
E.Bowker, Halifax 5 sv.

Nuoširdžiai dėkojame.
Kalėdų šventėms artėjant, nepamirškime 
Lietuvos vaikų.
Aukas prašome siųsti: British-Lithuanian 
Childrens Fund, 21 The Oval, Hackney Road, 
London, E2 9DT. Tel.020 8579 4657
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tetom® X IP^uIIb© LMibvbui

ių metų rugpjūčio mėnesį senovės istorijos 
lopšyje Vilniuje įvyko Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės dešimtasis Seimas - suvažiavimas.
Man teko garbė atstovauti Didžiosios Britanijos 
Lietuvių bendruomenę. Žinojau, kad bus labai 
įdomu. Daugelis išeivių prisimena Tėviškę, savo 
Gimtinę, prie kelio stovintį kryžių, kažkada apsnigtą 
berželį, rodos, dar mato savo mintyse, 
prisiminimuose. Buvo ir tokių, kuriems susitikus po 
50-60 metų nuriedėjo per skruostą ašara.
Iškeliavome ieškodami prieglaudos svetimame kraš
te. Tikėjome sugrįžti su viltimi, bet Gimtinė tik tolo 
ir tolo. Ne rožėmis kelias buvo klotas svetimoje 
šalyje. Ir kiekvienam klostėsi, kaip likimas lėmė.
Ne daugumas tikėjosi šiame suvažiavime susitikti 
pažįstamų veidų iš tolimos Australijos, Meksikos, 
Argentinos, Brazilijos Venesuelos ir kitų šalių. Koks 
nepaprastas jausmas apima tave, kad vienoje Seimo 
salėje susirenka lietuviai iš viso pasaulio. Lietuvių 
grupės sėdi po įvairiausių kraštų spalvotomis 
vėliavomis, kad atskirti iš kur jie.
Mes visi lietuviai, bet kokie mes skirtingi! Kaip 
įdomu girdėti apie kiekvieno krašto lietuvių gyve
nimą.
Labai įdomu man buvo švietimo klausimai. Kaip 
tėvai ar mama išeivijoje išsaugojo lietuvybę. Malo
nu buvo pabendrauti su Inga - Prancūzijos pirmi
ninke, Vokietijos, Švedijos, Uzbekijos, Kanados 
atstovais. Kokie atstumai skiria mus - kalnai, jūros, 
okeanai, bet vienija meilė Lietuvai, išlikti savai kal
bai ir garbė - būti lietuviais.
Be PLB Seimo, kuris mus subūrė, suvienijo, mes 
niekada nebūtume susitikę... Taigi Seimas mus 
subūrė, suartino, įtikino, jog mes esame reikalingi 
Lietuvai, turime būti stiprūs, dirbti lietuvybės labui. 
O kokie mes esame skirtingi, todėl kad gyvendami 
kitame krašte jau esame priėmę to krašto gyventojų 
savitumą, kalbos manieras, laikyseną, nors lietuviais 
esame gimę, lietuviais turime ir būt!...
Daugiausia delegatų jau subrendusio amžiaus žmo
nės. Jaunimo mažai, o tai mane labai jaudina žiūrint 
į ateitį, ir galvoju: “O kas mus pakeis? O kur mūsų 
lietuvybės ateitis?! Mes turime rūpintis apie mūsų 
jaunimą. Džiugu, kad daugelyje kraštų yra švietimo 
įstaigos arba sekmadieninės mokyklos, kur 

vaikai mokosi lietuvių kalbos, istorijos, etnokultū
ros. Tai puiku!
Pokalbiuose su dalyviais iš Venesuelos, Brazilijos ir 
kitų kraštų konstatuojama, kad jų vaikai išsiskirstę 
po visą pasaulį ir šeimose jau nekalba lietuviškai... 
O gaila, kad jie jau niekada nebegrįš į tėvų žemę, į 
brangią Lietuvą, nes jie gimę svetur.
Mus dar traukia Lietuva, tėvų namai, vaikystės pri
siminimai. Juk grįžti ieškoti šimtą kartų geriau ten 
kur pametei, o ne kur ką nori rasti.
Labai greitai prabėgo Seimo dienos, posėdžiai, po
kalbiai, bet niekada neišblės atmintyje susitikimai su 
tautiečiais, malonūs žvilgsniai, pokalbiai apie gyve
nimą kiekvieno išeivio likimą kurie ir panašūs ir 
skirtingi.
Aš džiaugiuosi, kad sutikau labai malonių žmonių. 
Tai iš Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė 
Aldoną Prancūzijos bendruomenės pirmininkė Ingą 
maloni Onutė iš Venesuelos, iš Kanados atstovai 
ponai Stasys ir Jonas iš Hamiltono, Ontario, su ku
riais praleidom kartu daugel malonią džiaugsmingų 
valandų.
Tikiuosi, kad jei Dievas duos mums sveikatos, susi
tiksime ir mūsų draugystė tęsis.
Neišblės iš atminties ir ekskursija į Prezidentūrą 
susitikimo vakaras universiteto kiemelyje - tai rodo
si lyg kino filme, o ne tikrovėje, po atviru dangum, 
senų šimtamečių paunksnėje, skambant muzikai ir 
šokiui, viliote viliojo dainos posmai.
Pagaliau atsisveikinimo vakaras Rotušės rūmuose. 
Koks iškilmingas vakaras! Aukščiausi Lietuvos 
žmonės: atėjo Prezidentas su Ponią Seimo pirmi
ninkas, Premjeras.
Visi jie mus taip aukštai pagerbė. Ačiū! Bet viskas 
turi pradžią ir pabaigą
Sekmadienyje Arkikatedroje 10 valandą ryto buvo 
Šv.Mišios mūsų visų intenciją už išeivius, dešimtą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą.
Dėkoju likimui, kad mano gyvenimas buvo toks 
įdomus ir turtingas.
Gerai, gražiai maloniai praleistas laikas, atlikta pa
reiga Tėvynės labui, bendruomenei ir draugystei su 
Tautiečiais.

X-to Seimo dalyvė

Vytautas Landsbergis, konserva
torių lyderis, prieš pasitraukdamas, 
užsigeidė prezidento privilegijų. 
Seime, kuriame konservatoriai turėjo 
daugumą buvo įregistruotas įstaty
mo projektas, numatantis, kad Seimo 
vadovui V.Landsbergiui būtų 

paliktas sekretoriatas, tarnybinis au
tomobilis ir apsauga.
Birželio mėnesį V.Landsbergiui bu
vo suteikta prezidento pensija.
Kazimiera Prunskienė, Naujosios 
demokratijos partijos lyderė, nu
sprendė iš savo partijos narių Seime 

kurti savarankišką frakciją. Jos parti
ja rinkimuose dalyvavo po 
ABrazausko vėliavą tačiau ji atsisa
ko dalyvauti koalicinėje veikloje, nes 
LDDP nepritarė jos kandidatūrai į 
Seimo Ekonomikos komisijos pirmi
ninkės postą.
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MANČESTERIS
A.+A.

Albinas Miliūnas
Lapkričio mėn. 15 d. Mostono kapinėse buvo 
palaidotas Albinas Miliūnas.
Albinas gimė 1919 m. lapkričio mėn. 27 d. 
Gražiškių kaime, Gražiškių valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje. Po karo apsigyveno Anglijoje. Dirbo 
vietinėje pramonėje, gyveno Rhodes miestelyje, 
netoli Mančesterio lietuvių klubo ir daug metų buvo 
jo narys. Anksčiau daug prisidėjo prie klubo daržo ir 
pievos tvarkymo ir įvairių remontų, vėliau parėmė 
klubą savo dalyvavimu pobūviuose. Buvo DBLS 
Mančesterio skyriaus narys. Rėmė kitas 
organizacijas.
Klubo nariai reiškia užuojautą Albino giminėms 
Lietuvoje.

Jonas Podvoiskis
buvęs klubo sekretorius

NOTTINGHAMAS <
A.+A.

Stasė Noreikaitė Pučinskienė
Lapkričio 9 d. po ilgesnės ligos West Bridgforde 
mirė uoli tautietė katalikė Stasė Noreikaitė 
Pučinskienė, sulaukusi 84 metų.
Ji augo tarp 2 brolių ir 4 seserų Joniškio-Gruzdžių 
valsčiuose. 1930 metais baigus mokyklą, dirbo 
ūkyje, veikė angelaičiuose, jaunuose ūkininkuose. 
Baigė žemės ūkio mokyklą, lankė prekybos 
mokyklą.
1940 m. Šiauliuose ištekėjo už Kazimiero Pučinsko. 
1947 m. abu atkilo Anglijon, apsistojo Leicesteryje. 
Ji dirbo tekstilėje. Įsikūrę, vis rėmė vietos lietuvių 
parapiją. Vyras buvo Liet. Katalikų Bendrijos 
pirmininkas. Abu priklausė Bendrijai, Sąjungai, 
skaitė lietuvių spaudą. Nebodami tolumo, vis 
pasiekdavo liet, religinius, tautinius renginius.
Vyras Kazimieras mirė 1967 m. Kai sruveno 
žurnalas “Šaltinis”, gyvavo jaunimo Židinys, jiedu 
juos nuolat stiprino.
Velionė iš anksto pasirūpino vieta liet, kapinėse, kur 
palaidota lapkričio 23 d.
Amžiną atilsį!

S. M.

PAIEŠKOJIMAS
Birutė Radvilavičienė ieško savo dėdės 

Alfonso, tėvo vardas Antanas, Šilansko, kilusio iš 
Kauno, 80 metų amžiaus.

Jis paliko Lietuvą 1939 metais, atvyko į Angliją, 
įsigijo duonos kepyklą. Vedė, turėjo keturis vaikus.

Šiuo laiku jis kalba per K.aparatą ir gyvena apie 
800 km. nuo Londono.

Jį pažįstantieji ar žinantieji, kur jis gyvena, su jo 
sutikimu, prašome pranešti

Lietuvos Respublikos ambasadai Londone

DERBY
Lietuvos Kariuomenės šventė Derbyje
Lapkričio mėn. 26 d. Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Derby skyrius paminėjo Lietuvos 
kariuomenės 82 sukūrimo sukaktį.
Nors lapkričio mėn. oras nebuvo palankus, tačiau į 
kariuomenės 82-rą paminėjimą, įvykusį ukrainiečių 
klubo patalpose Derby, susirinko nemažas būrelis 
derbiškių ir svečių iš tolimesnių apylinkių, tuo 
parodydami pagarbą Lietuvos kariams, partizanams, 
savanoriams, sesėms ir broliams, gynusiems ir 
iškovojusiems Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.
DBLS-os sk. pirm. J.Levinskas, įvadiniu žodžiu 
pradėjęs minėjimą, pažymėjo, jog yra džiugu matyti 
tautiečius, kurie lietuviškoje dvasioje ryžosi 
išklausyti žodžio, pabendrauti ir dosnumu paremti 
skyriaus veiklą kuris per 50 metų mini tautines ir 
valstybines šventes.
Tos dienos proga pakvietė J.Maslauską tarti žodį. 
Prelegentas sakė, kad 82-jų metų kariuomenės 
šventės sukaktį susirinkta paminėti su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu - Lietuva jau laisva ir vėl kyla laisva 
artojų tautą vėl organizuojama laisvosios Lietuvos 
kariuomenė ir Lietuvoje švenčiama ši garbinga 
diena didesnėmis iškilmėmis - tylos minute pagerbti 
žuvusieji, lankomi karių kapai. Jis priminė, kai su 
liūdesiu pasigendą retėjančių savanorių-kūrėjų. 
Kariai, partizanai savo pasiaukojimu kaip žibintas 
nušvietė mums kelią kai dabar mūsų tos mažos 
tautos didvyrių apleistus kapus rasime visuose 
pasaulio žemynuose. Jie visi pagerbti susikaupimo 
minute.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Br.Zinkus padarė pranešimą apie DBLS Tarybos 
įvykusį suvažiavimą Wo;verhamptone, jame miglotus 
pasisakymus, komentarus ir Sąjungos direktorių 
nedalyvavimą.
Kaip ir visuomet, A. ir M.Tirevičių paruošta kavute ir 
užkandžiais atsigaivino visi, o B.Levinskienė iš 
Bordono pavaišino lietuviškais skanumynais. Visiems 
jiems ačiū.
B.Levinskienė, G.Zinkienė, RPopikienė, talkinant 
J.Levinskui, pravedė turtingą loteriją kurios pelnas 
skirtas skyriaus veiklai.
Pabaigai skyriaus pirm. J.Levinskas padėkojo
susirinkusiems už atvykimą loterijos fantų aukotojams 
už dosnumą visiems kitiems už prisidėjimą veikloje, o 
bendrai už jaukiai bei šeimyniškai praleistą laiką (Pats 
skyriaus pirm. J.Levinskas su žmona Bernadeta 
padengia savo tolimos kelionės išlaidas. Ačiū jiems!) 
Po to skyriaus valdyba susirinko pasitarimui Tirevičių 
seklyčioje. Nutarta surengti Vasario 16 minėjimą vasa
rio 25 d. ukrainiečių klubo patalpose-jei gausime pa
talpas ir po jo pravesti skyriaus metinį susirinkimą.
Išreikta nuoširdi padėka M.A.Tirevičiams už 
pasišventimą per ilgus metus paruošti užkandžius ir 
kavutę, ir priėmimą posėdžiams. O mes - Tirevičiai ir 
Maslauskas J. ir B.Levinskams nuoširdžiai dėkojame 
už dovanas iš Tėvynės Lietuvos.
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LONDONAS
Vėlinių pamaldos
Lapkričio mėnesio pirmosios vakare, 18 vai., įvyko 
Vėlinių pamaldos su Šv.Mišiomis. Nežiūrint, kad 
Anglijoje yra darbo diena, maldininkų prisirinko į 
Š.Kazimiero šventovę tiek daug, kad net porą kartų 
klebonas per pamaldas prašė susispausti, kad visi 
tilptų šventovėje.
Šios Vėlinių vakaro pamaldos buvo jausmingos. 
Artėjant Šv.Mišioms prie pabaigos, šventovės 
šviesos užgeso, liko tik žvakių šviesa. Šioje 
prieblandoje prasidėjo eisena, kuri vaizdavo, kad 
maldininkai keliauja per mirusiųjų miestą - kapines. 
Pinna stotis - maldos už popiežius, vyskupus, 
kunigus ir visus dvasiškius, antroji - už tėvus, 
motinas, brolius ir seseris, trečioji - visus šeimų v
artimuosius, ketvirtoji - už Sv.Kazimiero šventovės 
statytojus, rėmėjus ir parapijiečius, kurie išlaikė šią 
gražią šventovę iki šių dienų, penktoji - už visus 
tuos, kurių niekas neprisimena maldomis.
Eisenos metu giedojo Angelė Joknytė su gitaros 
palyda. Po paskutinės maldos visi šventovėje 
esantieji maldininkai sugiedojo Viešpaties Angelas. 
Šv.Mišių paskutinioji malda ir palaiminimas. 
Šventovė nušvista pilna šviesa.
Visi jautėmės esą lyg Lietuvoje, ką tik grįžę iš 
lietuviškų kapinių.

Aplankytos Sv.Patriko kapinės
Sekmadienį, spalio 29 dienos popietyje, Londono 
lietuviai tradiciniai lankė savo mirusius, palaidotus 
Š v. Patriko kapinėse.
Susirinkusieji, vadovaujami klebono kun.Petro 
Tverijono pradėjo eiseną su maldomis nuo kapinių 
koplyčios. Melsdamiesi nuėjo iki lietuviško 
skyriaus, kuriame ramybės poilsiui ilsisi apie 200 
žmonių.
Kun.P.Tverijonas trumpu žodžiu padėkojo visiems 
atsilankiusiems į šias kapinių lankymo tradicines 
pamaldas.
Dalyvių daugumą sudarė naujieji lietuviai ateiviai, 
atėję su žvakėmis ir gėlėmis pagerbti Londono 
mirusius lietuvius.
Uždegė žvakes ir padėjo raudonas rožes ant buvusio 
prieškarinio Nepriklausomos Lietuvos ambasa
doriaus A+A B.K.Balučio, kun. dr. K. Matulaičio 
MIC kapų ir daugelio kitų.
Sugiedojus Viešpaties Angelą atsisveikinta su 
Londono mirusiais lietuviais.

Padėka iš “Klevelio”
Jau anksčiau E. L. buvo rašyta apie Londono Švento 
Kazimiero parapijos sekmadieninės mokyklos 
vasaros projektą: mokyklos mokiniai vasaros metu 
renka įvairias dovanas savo bendraamžiams 
draugams Lietuvoje. Šventovėje, prie Šv.Kazimiero 

altoriaus išaugo dovanų kalnas. Mokyklos mokiniai, 
sugrįžę iš vasaros atostogų, ėmėsi darbo užbaigti 
savo labdaros projektą. Surūšiavo, supakavo 
dovanas į dėžes. Dovanas siųsti pasirinko vaikų 
darželį “KLEVELIS” Griunvaldo gatvėje, Kaune. 
Atsirado geradarių, kurie pasirūpino jų transportu į 
Kauną. Jau gauti padėkos laiškai iš “Klevelio” 
vadovybės ir darželio vaikučių, su nuotraukomis ir 
džiaugsmu jų akyse.
Sveikintina sekmadieninės mokyklos mokytojus ir 
mokinukus, kurie iš jaunystės mokosi dirbti labdaros 
darbą.

Maria Sophie atvyko į Angliją

A+A Maria Sophie Drungilienė - Kroger
Po sunkios ligos Maria Sophie Drungilienė mirė 
spalio mėn. 18d. Maria Sophie gimė Heinrich and

Sophie Kro
ger šeimoje 
1929 metais 
birželio mėn.
1 d.
Barmstadt, 
Schleswig- 
Holstein. 
Šeimoje ji 
buvo vy
riausioji 
duktė. Turėjo 
brolį ir dvi 
seseris.
1954 metais, 

įsidarbino pas anglus, kurie gyveno Park Lane, 
Londone, kaip virėja/ūkvedė. Per savo draugus 
Maria susitiko su 1946 metais atvykusiu į Angliją 
Kaziu Drungila. Dažnai laisvalaikiais 
besivaikščiodami Hyde Parke sutarė, kad laikas 
sumainyti aukso žiedus visam gyvenimui.
Vestuvės įvyko 1955 metų spalio 15 dieną. Londono 
Šv.Kazimiero šventovėje. Po metų susilaukė sūnaus 
Vito Antano, o 1961 metais dukters Reginos.
Maria savo gyvenime mėgo meną. Vaikams paaugus 
ji studijavo ir gavo “City of Guilds” pažymėjimą in 
Basketiy 1974 m. Ji tapo rankdarbių mokytoja. 
Buvo suorganizavusi parapijos svetainėje tautinių 
juostų audimo kursus.
Laidotuvės įvyko spalio 26 d. vokiečių Šv.Boniface 
šventovėje, Algate. Laidotuvėse Šv.Mišias atnašavo 
kun.Heinz Medock, kun.Petras Tverijonas ir 
kun.Victor Camillier OFM.
Drungilų šeima buvo didelė rėmėja Anglijoje 
leidžiamo “Šaltinio”, New Yorke “Darbininko”; 
Britų-Lietuvių Pagalbos Fondo Vaikams Lietuvoje, 
Šv.Kazimiero parapijos. /nukelta į sek.psl./ 
Liko nuliūdę Vitas-An tanas, Regina čia Londone ir 
kiti giminės Schleswig-Holschtein.

Girnikų Kalnas
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Kronika
AUKOS SPAUDAI
P.Gimys
Ed.Kvietkauskas

10 sv.
10 sv.

Už aukas administracija dėkoja.

LONDONAS
A+A Juozas Pakalnis

Brightono mieste spalio men. 9 die
ną mirė Juozas Pakalnis, gimęs 
1911 metų sausio mėn. 26 dieną, 
Joniškio valsčiuje, Biržų apskrityje. 
Šeimoje buvo du vyresni broliai 
Alfonsas ir Povilas, ir jaunesnė se
suo Ona. 1938 metais velionis Juo
zas atvyko į Londoną pas tėvus ma
rijonus, kurie tuo metu vadovavo 
Londono Švento Kazimiero parapi
jai ir Šv. Kazimiero šventovei.
Atvykęs į Londoną jis tapo švento
vės ūkvedžiu, dirbdamas įvairius 
darbus, stengdamasis parapijos cen
trą padaryti ne tik švarų, bet ir gra
žiai atrodantį.
Jis parapijos centre su kunigais pra
leido Antrojo Pasaulinio karo bai
sumus. Būdavo labai įdomu klausy
tis jo pasakojimų, nes ne vieną kartą 
jie galvojo neišliksią gyvi, o pasta
tas buvo likęs be langų.
Penktojo dešimtmečio pradžioje 
Juozas išvyko į Pietinės Anglijos 
kurortinį miestą Brightoną, įsidarbi
no karininkų globos “St. Dunstan’s” 

namuose, kaip slaugytojas. Ten be
dirbdamas sulaukė pensininko am
žiaus. Velionio Juozo žemiškieji 
palaikai palaidoti Londono 
Šv.Patriko kapinėse. Po laidotuvinių 
Šv.Mišių Šv.Kazimiero šventovėje 
susirinko būrys jo draugų ir gimi
naitė iš Vilniaus Dalė Špakauskienė.

Girnikų Kalnas
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Londono Švento Kazimiero pa
rapijos 100-mečio jubiliejaus 
Minėjimas
2001 metais, balandžio mėn. 22 v
dieną, sekmadienį, Švento Kazi
miero parapija švęs savo 100- 
mečio Jubiliejų. Pamaldos Švento 
Kazimiero šventovėje 21 The Ovai, 
London E2 9DT.
Jubiliejaus minėjimo iškilmingi 
pietūs: Bethnal Green “YORK 
HALL” Old Ford Road.
Prašome parapijiečius prisidėti, kad 
kuo iškilmingiau galėtume atšvęsti 
nepaprastą jubiliejų.

Senjorų — Senjorinių vakaronė
Londono lietuviškoji parapija lap
kričio mėn. 25 dieną, 16 valandą, 
Sporto ir Socialiniame klube, Victo
ria Park Road, London E9 rengia 
bendrą susitikimą su vyresniaisiais 
londoniškiais.Vis rečiau tepasima- 
tome, tad kviečiame visus į vakaro
nę prisiminti kartu praleistas dienas, 
šventes.
Vakaronės metu bus programa su 
dainomis ir muzika.
įėjimas veltui - tik reikia atvykti su 
geru nuotaika, dainuoti ir šokti.

Naujųjų 2001 Metų sutikimas
Londono Sporto ir Socialinis klubas, 
345A Victoria Park Road, London

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
Šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) 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 Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.
Mančesteryje lapkričio 26 d., 
12.30 vai.
Bradforde gruodžio 3 d., 12.30 
vai.

E9, rengia “Naujųjų 2001 Metų 
sutikimą savo patalpose, sekma
dienį, gruodžio mėn. 31 dieną. 
Pradžia 20 valandą.
Sutikimo vakaro dalyvių skaičius 
yra ribotas. Bilietai jau parduoda
mi, pirmiausiai klubo nariams, o 
likusieji bus parduodami kitiems 
lietuviams. Kaina 5 svarai.
Bilietus galima įsigyti klubo bare.
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