
ETŲ VIS
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Sveikinimai Didžiosios 
Britanijos lietuviams

Mieli Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimos nariai, 
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai,

“Be paliovos sruvena laikas,
Jisai atrodo tartum simfonija.
Kurią orkestras groja man.”

M.K.Čiurlionis
Čiurlionis, kurios jubiliejų minime, jau šimtą metų moko mus 
gėrėtis pasauliu, moko mus žmoniškumo, jautrumo ir atvirumo, 
Baigiame 2000-uosius metus. Vėl gaudžia Kalėdų ir Naujųjų Me
tų varpai, skatindami neprarasti vilties, siekti taikos, ramybės ir 
džiaugsmo...
Užsienio lietuviai, susitelkę visus jungiančioje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje, kurios stiprybė yra tautinis sąmoningumas ir 
organizuotumas, sveikina seses ir brolius Švenčių proga linkėda
mi bendrom jėgom padėti naštų nešti viens kitam ir vilties žiburį 
uždegti visiems.

Linksmų šv. Kalėdų ir skaidrios
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
2000 m. Kalėdos

nuotaikos 2001 metais
Lietuvos Respublikos 

Prezidentas
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė

Lietuvos nacionalinis muziejus Jums 
linki džiaugsmingų šventų Kalėdų ir su 

viltimi pasitikti naująjį tūkstantmetį

Pagaliau sulaukėme jau antrus metus laukto tikro trečiojo tūkstantmečio pradžios.
Turėtume ypatingai būti dėkingi, kad mūsų dabartinėms kartoms suteikta tokia didelė privilegija. Tai dar tik 
antras kaitas nuo mūsų kalendoriaus pradžios, kada žmonija sulaukia tūkstantmečio pasikeitimo.
Ką gi tas naujasis tūkstantmetis mums atneš. Ar geriau pasakius, kuo mes prisidėsime prie jo sėkmingumo. 
Mūsų čia Britanijoje problemos yra labai mažos ir lengvai išsprendžiamos, palyginus su esančiomis proble
momis Tėvynėje.
Pacituosiu iš “Veido” redaktoriaus laiško savo skaitytojams: “Sveiki, praėjusį savaitgalį tolimame Prancūzijos 
Viduržemio jūros kurorte Nicoje buvo nubrėžtos Lietuvos ateities gairės. Europos Sąjunga plėsis, Lietuva joje 
turės net stipresnį balsą, negu pati tikėjosi. Kad ši galimybė virstų tikrove, reikės nueiti nelengvą ir netrumpą 
kelią. Pirmiausia patiems sau išsiaiškinti, kas mes esame ir ko norime. Vienas dalykas daugmaž aiškus - mes 
norime’gyventi geriau. Yra net sakančių, kad to nusipelnėme. Tačiau dėl to prasideda visi didieji nesutarimai. 
Pensininkai tvirtina, kad jų atžvilgiu šiandien vykdomas genocidas. Jaunoji karta apskritai jaučiasi užmiršta bei 
nereikalinga ir pirmai progai pasitaikius keliauja į kitus kraštus laimės ieškoti. Visuomenė draskoma skirtingų 
interesų. Ir tai normalu. Blogai, kad tai labiau tampa totaliniu susipriešinimu, kuris paralyžiuoja kūrybines kraš
to galias, dėl to šalies kelias į išsvajotą gerovę gali tapti itin sunkus. Artėjančios Kalėdos galėtų būti palankus 
metas susimąstyti. Kas yra mūsų visuomenės lyderiai, kurie gali įkvėpti tikėjimą ateitimi? Išvada ne itin džiu
ginanti - kaip lengvai tauta sukuria lyderius, taip greit jais ir nusivilia. Taip ir blaškomasi, ieškant to “tikrojo“, 
kuris nuvestų į pažadėtą žemę. Niekaip nenorima susitaikyti su paprasta tiesa: tikėjimas, kad kas nors mus nu
ves prie laimės šulinio, yra nelaisvo mąstymo palikimas. Eiti reikės patiems.”
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V. Landsbergis ragina tinkamai reaguoti 
”į Rusijos sumanytą šaltojo karo atmainą”
Tėvynes sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininko. 
V. Landsbergio teigimu, Lietuvos Vyriausybė galėtų 
apsvarstyti Rusijos karinių lėktuvų su nekontroliuojamu 
kroviniu skraidymo virš Lietuvos perspektyvas. Tokių 
skrydžių uždraudimas, leistų, jo manymu, visiems 
Lietuvos piliečiams gyventi ramiau.
Konservatorių partijos lyderis išplatintame pareiškime 
pažymi, kad žinios apie Rusijos branduolinių užtaisą, 
tinkamų trumpo nuotolio puolamosioms raketoms, 
atsiradimą Karaliaučiaus krašte, prie pat Lietuvos sieną, 
turi kelti rimtą susirūpinimą. V.Landsbergio nuomone, 
Lietuvos Vyriausybė, atsakinga už šalies ir piliečių 
saugumą, galėtų kreiptis į JAV valdžią dėl konsultacijų, 
numatomų tokiais atvejais pagal JAV-Baltijos chartiją, 
taip pat pagal programą "Partnerystė taikos labui"

Lietuvos taikdarių Balkanuose NATO ginkluotė 
su radioaktyviuoju uranu nebuvo naudojama.
Lenkijos gynybos ministerijos atstovų tvirtinimu, 
Balkanų regione, kuriame taikos misiją atlieka ir 
Lietuvos bei Lenkijos taikdariai, NATO ginkluotė su 
radioaktyviuoju uranu nebuvo naudojama.
Tokia informacija buvo pateikta praėjusi savaitgalį 
Krokuvoje vykusiame tarptautiniame seminare "Baltijos 
valstybių kelias į NATO", kuriame dalyvavo Lenkijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrai.
Svarstydami pagrindinius seminaro klausimus, 
ministrai neoficialiai aptarė ir vadinamąjį "Balkanų 
sindromą". Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių 
ryšių departamento direktorius Andrius Knvas parnešė, 
jog Lietuva tikrins atostogų grįžtančių savo kanų 
sveikatos būklę, aiškinsis, koks yra šalies kontingento 
Kosove aprūpinimas antiradiacines apsaugos 
priemonėmis. Dalis Lietuvos karių iš Kosovo atostogų 
grįžta sausio 10 dieną ir iš karto dalyvaus įprastiniuose 
medikų patikrinimuose.

Konservatorius A. Kubilius siūlo įsteigti laikinąją 
parlamentinę grupe kovai su korupcija
Seimo konservatorių frakcijos seniūnas .Andrius 
Kubilius, siūlys parlamentarams įsteigti laikinąją 
parlamentinę grupę kovai su korupcija.
Spaudos konferencijoje jis sakė, kad jos tikslas yra 
pasiekti, kad jau bent Seime būtų preciziškai laikomasi 
europietiškų tarnybinės etikos standartų. Seimo 
konservatorių frakcijos seniūno nuomone, 
nemodernaus, neefektyvaus valstybės valdymo ’ 
padarinys yra paplitusi korupcija. "Valstybė turi imtis 
daug ryžtingesnių žingsnių šioje srityje, ypač 
korupcijos prevencijos srityje", - pažymėjo jis.
Kubiliaus nuomone, daug efektyvesnė turėtų būti 
Seimo Etikos ir procedūrų komisijos veikla. 
"Valdančioji koalicija dar menkai supranta, kas tai yra 
tarnybinės etikos pažeidimai ir korupcija. Seimo nariai 
galėtų daug gero nuveikti, kad korupcijos etikos 
pažeidimų Lietuvoje liktų gerokai mažiau", - pastebėjo 
A. Kubilius.

Už Sausio 13-ąją žuvusiuosiu Kauno 
arkikatedroje bus aukojamos Sv.Mišios
Taip pat 1991-ąją sausio 13-osios didvyriais bus 
pagerbti Karo muziejaus sodelyje. Kauniečiai kviečiami 
į muzikinius renginius. Š v. Jurgio bažnyčioje vaikų ir 
jaunimo šokio teatras "Gijelė" parodys K.Mašanausko 
ir R. Lileikio "Requiem". Taip pat pavadintą 
Č.Sasnausko kūrinį Kauno arkikatedroje bazilikoje 
atliks Kauno valstybinis choras.
Netikėta Sausio 1 3-osios įvykių minėjimo kulminacija - 
tai koncertas jaunimui "Rokas už laisvę”. Skaidrėse bus 
rodomos Sausio l 3-osios įvykių iliustracijos.
Koncerto metu aikštėje bus uždegta 10 laužą, 
simbolizuojančių 10 krauju iškovotų nepriklausomybės 
metų. Dar vienas įspūdingas tragiškų įvykių minėjimo 
sumanymas - tai iliuminuotas Prisikėlimo bažnyčios 
bokštas, kuriuo vakare krentančios liepsneles bei 
gaudžiantys bažnyčių varpai simbolizuos didvyriškos 
tautos laisvės ir nepriklausomybės troškimą, 
pasiaukojimą ir pergalę
Kauno miesto vadovai įsitikinę, jog ne liūdnais, bet 
patraukliais ir kartu informatyviais renginiais galima 
sužadinti lietuvių patriotizmą.

’’Lietuvos aidas” užtarimo ieškos pas popiežių
Dienraščio "Lietuvos aidas" savininkas Algirdas 
Pilvelis ketma kreiptis į popiežių Joną Paulių II, 
ieškodamas užtarimo dėl areštuotų laikraščio sąskaitų 
bankuose.
Jis taip pat žadėjo vasario 16-ąįą važiuoti į Vatikaną ir 
mėginti ten susitikti su popiežiumi.
A.Pilvelis taip ieško užtarimo "Lietuvos aidui", kurio 
sąskaitos visuose bankuose dėl skolų neseniai buvo 
areštuotos. "Lietuvos aido" redaktorius Aurimas Drižius 
spaudos konferencijoje teigė, jog laikraščio leidyba 
blokuojama dirbtinai. Priežastimi, dėl kurios "Lietuvos 
aidas" yra smarkiai puolamas, A. Dnžius vadino 
laikraščio kritines publikacijas apie prezidentą Valdą 
Adamkų. Pasak A. Pilvelio, nurodymą uždaryti 
"Lietuvos aido" sąskaitas davė Prezidentūrą 
Teisingumo ministerijai. Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė atmetė A Pilvelio kaltinimus 
Prezidentūrai, pavadinusi juos "visišku prasimanymu.” 
"Lietuvos aido" skolą, dienraščio leidėjų teigimu, šiuo 
metu siekia 2.4 mln. litų.
Sąskaitų areštas yra ne vienintelis nemalonumas, kurį 
dabar patiria dienraštis. Generalinė prokuratūra dabar 
tiria baudžiamąją bylą dėl antisemitinių rašinių 
"Lietuvos aide". Šiuos rašinius pasmerkė prezidentas V. 
Adamkus ir kiti Lietuvos vadovai bei visuomeninės 
organizacijos.

’’Žalgirio" krepšininkai pergalingai baigė trejų 
Šiaurės Europos krepšinio lygos rungtynių seriją 
Kaune Šeštadienį "Žalgiris" 93:79 nugalėjo Espo 
"Honka" (Suomija), o vakar 1 12:71 - ir Talino "Kalev" 
(Estija). Pirmose turo rungtynėse kauniečiai 97:69 
sutriuškino Norčiopingo "Dolphins" (Švedija).
Lietuvos ledo šokių pora Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas išsaugo pozicijas ledo šokėjų elite.
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Kas vyksta Sodyboje ? Vladas Gedmintas
Pradėsiu nuo stogo. Stogo perklojimas jau 50 proc. 
padarytas. Pastoliai jau perkelti į kitą pastato pusę, 
ruošiamasi kitos stogo pusės perklojimui. Nors su 
stogu, dėl blogo oro, truputį pavėluota, tačiau tai 
nesudarys didelės problemos. Apart virtuvės kami
no, jokių kitų problemų su stogu nėra. Tačiau, direk
torių valdybai priėmus, virtuvės kaminas turės būti 
permūrytas naujai, nes dabartiniu laiku yra pavojin
game stovyje. Tas žinoma truputį atsilieps stogo 
perklojimo kainoje. Perkūnsargius ir jų laidus turėjo
me pakeisti. Šis darbas jau yra beveik užbaigtas.
Stalmoko kompanija pradėjo darbą 1 gruodžio. Jie 
dirbo labai gerai ir jau beveik visi sienų išgriovimo 
darbai atlikti, vonios kambariai iš vienos pusės 
ištinkuoti, pastatytos naujos sienos. Šiuo metu jie tik 
laukia elektrikų ir vandentiekio darbininkų pravesti 
naujus vamzdžius ir elektros laidus. Šiuo metu . 
Stalmokas tvarko duris, taiso dar pataisomus 
langus, baro pagerinimą ir kitus staliaus darbus.
Darbo kontraktas su “Star” (elektros ir vandentiekio)) 
kompanija bus pasirašytas sausio mėn. pirmą 
savaitę, bet darbą jie jau pradėjo 7 gruodžio ir jau 
pakeitė laidus antrame aukšte ir pradėjo darbą 
pirmam. .
Vandentiekininkai jau pradėjo darbą antrame 
aukšte, bet dėl atostogų šiek tiek suvėlavo. 
Vandentiekininkų medžiagos daug kainuoja ir rizika 
per Kalėdų atostogas palikti šias medžiagas 
nesaugioje vietoje, sulaikė jų pristatymą iki Naujų 
Metų. Jie mane nuramino, kad dėl šio suvėlavimo 
bendras darbas nebus pavėluotas.
Sukoordinuoti visus darbus, kad viskas sklandžiai 
vyktų su visais rangovais ir vienas kitam nesimaišytų 
po kojų, pradėjome projekto darbų koordinacijos 
pasitarimus. Šie pasitarimai padės visiems darbams 
eiti pagal numatytą planą. Pasitarimai vyksta 
kiekvieną pirmadienio rytą 9.30 vai. ir juose 
dalyvauja visi rangovai, aš, Povilas Dobrovolskis ir 
C. Marriott.
Parinkome kompaniją R&M Enterprises of Langley 
in South Bucks parūpinti, pristatyti ir sudėti numa
tytus langus, kuriuos suradau aš su C.Marriott 
pritarimu, kadangi kiti du kandidatai nebuvo pilnai 
patikimi. Kontraktas, kurį su jais pasirašysiu bus 
atviras. Nors jie numatė kainą už visų langų 
pakeitimą ar dvigubą stiklinimą ne visi langai reikės 
keisti, kas sutaupys šiek tiek langams skirtų išlaidų. 
Trys pavyzdžiai pailiustruoja šį mano punktą:

1. Ne visi numatyti Jangai reikalingi dvigubo 
įstiklinimo,

2. Kai kurios priešgaisrinės durys nereikės 
daryti iš aliuminiaus ar sutvirtinto stiklo,

3. Šeši langai nebūtinai turi būti dvigubai 
įstiklinti.

Visos detalės bus pristatytos direktorių sprendimui 
sausio mėn. posėdyje.
Turėjau keletą užmetimų ir girdėjau plepalų, kas 
liečia “Stalmokas Constructions” kompaniją. Todėl

norėčiau paaiškinti, kas jie yra:
Pirmiausia - “Stalmokas Construction” yra jau 
įsikūrusi kompanija, registruota 5 metai,' turi VAT 
numerį. R.Stalmokas asmeniškai oficialiai moka 
valstybės mokesčius, turi Sveikatos draudimo 
numerį. Pats Rimas Stalmokas, kaip privatus 
rangovas, dirbo “Keysland Constructions” tris metus. 
Šios firmos savininkas ir direktorius Mr.Alan Stanley 
atsiuntė rekomenduojantį laišką.
Gana giliai buvo diskutuojamos jo kvalifikacijos ir 
sutikome, kad jis yra užtektinai kvalifikuotas atlikti šį 
darbą. R. Stalmokas samdo tarp 4-6 darbininkų 
kurie visi yra legalūs darbininkai. Pats R.Stalmokas 
čia gyvena legaliai. Jis yra gavęs Biznio vizą pagal 
Europos Sąjungos susitarimą su Lietuva (EC- 
AS/2/97), kurios patvirtinimo procesas eina prie galo 
ir be jokių kliūčių. Visokiems darbo atvejams 
apsidrausti, R.Stalmokas parūpino ir pristatė 
draudimą:
Darbdavio atsakomybė - £10,000,000 
Žmonėms atsakomybė ‘ - £ 2,000,000 
Rangovų atsakomybė - £ 150,000
Noriu pabrėžti, kad R.Stalmokas nėra mano - 
giminaitis.
Darbui įsibėgėjus mes turime daug išlaidų ir 
pradėjome išleisti gana daug projektui numatytų ~ 
pinigų. Viskas eina pagal numatytą projektą ir darbo 
pusiaukelėje pristatysiu pilą apyskaitą. Tikiuosi tai 
padaryti sekančiame direktorių posėdyje, įvykstan- 
čiame sausio mėnesio viduryje, Sodyboje.

Šaudykla
Lapkričio 25 d. įvyko pasitarimas su šaudyklos klubo 
valdyba. Susitikime dalyvavau aš, Povilas Dobro
volskis, šaudyklos klubo pirmininkas Mr. John 
Harvey ir sekretorius Rod Philpot. Diskutavome 
dabartinį ginklų laikymo patobulinimą.
Pasitarime diskutuoti svarbiausi punktai:

1. Šaudyklos klubo Metiniame susirinkime 
buvo pageidaujama ir vienbalsiai pritarta 
klubo pagerinimo ir išplėtimo programai, 
dirbant kartu su Headley Park klubu ir LNB, 
abiejų bendrai gerovei.

2. Klubo valdybai buvo aiškiai pasakyta, kad 
LNB šaudykla niekada nebus parduotų ar 
ilgalaikiai neišnuomojama.

3. Naujas valstybės įstatymas leis įsteigti 
“Historic Resource Centre”, kurio įsteigimas 
praplėstų šaudymo galimybes ir pritrauktų 
šio sporto mėgėjus ir jų šeimas iš visos

-Anglijos. Jie galės pasinaudoti pagerintos 
Sodybos patalpomis, bei kelis kartus 
metuose panaudoti Sodybos salę, kas 
mums atneštų labai reikiamų pajamų.

4. Pagerinti ginklų saugią laikymo vietą 
kainuotų tarp £4000-7000. Šaudyklos

• klubas parūpintų neapmokamus darbininkus 
ir seifą. Šis siūlymas bus diskutuojamas. .
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Poetui Vladui Šlaitui 80 metų M.Baronienė
(1920-1995)

Poetui Vladui Šlaitui 2000 rugsėjo 27 d. būtų suėję 
80 metų bet jo jau nebėra.

Gimė jis Čeliabinske /Rusija/, lietuvio ir inteligentės 
rusės šeimoje. Turtingi giminės jo motinos išsižadėjo, ir jie 
1921 m. apsigyveno Žemaitkiemyje /Ukmergės aps./. 
Tėvas Stasys įsidarbino batų dirbtuvėje. Po kokių 10 metų 
šeima., ištiko didi nelaimė - išprotėjo tėvas ir po poros metų 
atėmė sau gyvybę. Toji tragedija Vlado niekada nepaliko. 
Jis vis tai primindavo sau ir kitiems. Kaip dabar rašoma 
Lietuvos spaudoje, jo motina, iš turtingo dvaro patekusi į 
dūminę bakūžę, nenusiminė. Jau buvo priėmusi 
katalikybę, išmoko lietuvių kalbą /Vladas mums sakydavo, 
kad jam laiškus į Londoną rašydavo lietuvių kalba/. Tai 
motinos, savo senelės ir išsimokslinusios tėvo sesers 
Anastazijos šiltai apsuptas augo ir brendo busimasis 
poetas Vladas Šlaitas. Motina išmokė Vladą rusų kalbos, 
supažindino su turtinga rusų literatūra ir jis skaitė, rašė, 
kalbėjo ir deklamavo laisvai rusiškai. Kaip jo amžininkai 
sako, jis jau Ukmergės gimnazijoje išsiskyrė iš kitų mokinių 
savo erudicija, apsiskaitymu. Gimnazijoje jis ir pradėjo 
rašyti eilėraščius.

Tiesa, Vlado tėvas ir tėvo brolis poetas, pasivadinęs 
Artūru Regračiu, jautė daug sentimentų komunistinėms 
idėjoms. Regratis sovietiniais laikais buvo garbinamas 
kaip proletarinis poetas. Iš tikro jis buvo menkas poetas. 
Kai aš primindavau jo dėdę Regratį, tai Vladas atlaidžiai 
šypsodavosi.

Vladas ypač mylėjo savo motiną. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą, kaip rašoma Lietuvos spaudoje, jis 
ėmęs būgštauti, kad jie gali suimti jo motiną kaip rusę Tai 
jis stojo į vokiečių kariuomenės pagalbinius dalinius. Po 
karo jis eilėraštyje rašė: “ ... O mano mama /aš kasdien 
tave, lyg žaizdą, nešu pro miglak mano ašarų ir dūmus f 
Nuo tavo ašarų sutirpo bėgiai, / nuo tavo ašarų aitrumo”.

Vladas neužmiršo rusų kalbos ir išeivijoje. Gražiu savo 
baritono balsu uždainuodavo rusiškus romansus, kuriuos 
išversdavo lietuviškai, o tada ir aš jam padėdavau. Ypač 
vieną “Jūs prašot dainų, jų nebėr pas mane ...” tragišką 
girtuoklio dainą. Savo pokalbiuose /su mumis/, norėdamas 
ką nors pabrėžti, dažnai išsakydavo savo mintis rusiškai ir 
išversdavo jas. Dažnai padeklamuodavo klasikinės rusų 
poezijos. Skųsdavosi mums, kad kai kas jį laiko rusu. 
Deja, mes niekada nesame iš nieko girdėję.

Po karo atsidūrė Vokietijoje, o 1947 - Škotijoje dirbo 
kaip pagalbininkas plieno fabrike. Iš ten atsiduria Eccles 
/Mančesterio priemiestis/ medvilnės fabrike, vėliau metalo 
fabrike, o dar vėliau persikelia į viena rytų Londono 
ligoninę, o galutinai apsistoja Nidos spaustuvėje 
linotipininku /tekstų rinkėju/ Lietuvių Namuose.

1980m. pabaigoje atleidžiamas iš darbo, nes 
nebegalėjo matyti renkamo teksto. Sirgo glaucoma. 
1987m. Kalėdų metu gauna širdies smūgį. Iš ligoninės 
patenka į senelių namus Londone /šalia Earls Court/, o 
vėliau perkeliamas į Brighton intensyvios priežiūros namus. 
Ten ir mirė, vienišas ir aklas.

Vladas Šlaitas - talenginas ir originalus poetas. Jo 
kūriniai dažniausiai rėmėsi Šv. Raštu, evangelija, 
pamokymais, ir tai buvo jo egzistencija. Jis niekuo daugiau 
ir nesidomėjo. Pirmoji jo knyga buvo išleista Eccles 
Barėno vargingoje leidyklėlėje “Pradalgė”. Tai jo 
“Žmogiškosios psalmės". Jis jau tuo rinkiniu atkreipė 
išeivijos kritikų dėmesį. Už antrąją knygą “Ant saulėgrąžos 
vamzdžio” /nelietuviškai skamba, o rusiškai. Turėtų būti 
“Saulėgrąžos vamzdžiu”/, jis aiškino mums, kad norėjęs 
vamzdžiu dūduoti. Tai buvo kalbos kiaida. Pavadinimas,

matyt, nepakenkė, suprasta, kad jis 
kažkaip užlipo ant to vamzdžio - koto. Jis 
gavo Lietuvių rašytojų draugijos premiją. 

Matote, poezija varžtų neturi: čia diemedžiu žydi, čia 
sakalu skrenda ...

Iš viso išleista 10 jo poezijos knygų. Už paskutinę 
“Rudenio vynas" jam paskirta pusė tos prestižinės 
Amerikos lietuvių bendruomenės premijos /ta visa premija 
3,000 dol/.

Jo poezija tai amžina išpažintis, pasikalbėjimas su 
savim, išreikštas proza, bet ritmiškai plaukiančiais žodžiais. 
Išeivijos kritika buvo labai palanki jam. Jo kūryba - 
krikščioniška filosofija, vienišumas, prarasta meilė, ilgesys 
savojo krašto - Ukmergės.

Šlaitas buvo pats pirmas rašytojas, ėmęs spausdinti 
eilėraščius Lietuvos sovietinėje spaudoje. Per poetą Juozą 
Kėkštą /žr. “Dega vėjai”/ jį sužvejojo išeiviologas Vyt. 
Kazakevičius ir 1966m. žurnale “Pergalė” /Vilnius/ 
išspausdino pluoštą jo eilėraščių su Vlado padėka. Tada 
“Draugo” /Čikaga/ kultūrinio priedo redaktorius K. Bradūnas 
ir kiti laiškuose jam papriekaištavo, kaip jis čia dabar 
susideda su komunistais ir dar dėkoja. Katalikų “Drauge” ir 
“Aiduose” nuolatos būdavo spausdinami jo eilėraščiai. 
Skirdavo jam daug vietos. Tada Vladas parašė porą stiprių 
kovingų antikomunistinių eilėraščių ir davė “Eur.fietuvio” 
redaktoriui K. Barėnui, kad juos išspausdintų. Už tokį 
pasielgimą ėmė jį barti Vyt. Kazakevičius /tikriausia, ir jam 
bėda, kad Šlaitas taip negražiai atsidėkoja komunistų 
partijai/. Dėl tų antikomunistinių eilėraščių Vladas teisinosi, 
kad Barėnas ėmė ir išspausdino. Taip jis aiškinosi ir daik 
P. Gudynui, lankiusiam tuo metu Londoną, kuris tikriausiai 
nebuvo ir skaitęs jo kovingų eilių “Eur. lietuvyje”. Jis visa 
tai mums papasakodavo visai nesivaržydamas, nes jis taip 
tikėjo. Barėnas visada jo eilėms surasdavo vietos “Eur. 
lietuvyje”, taip kaip ir visi kiti buvę redaktoriai.

1982m. Vyt. Kazakevičius parengė jo eilėraščių 
rinktinę “Be gimto medžio". Toji Vilniuje išleista knyga 
susilaukė J. Vilčinsko redaguojamo “Eur.lietuvio” piktas 
reakcijas. Prisiminusi Vlado tėvo tragišką istoriją, aš 
pradėjau baimintis, kad jis neiššoktų pro langą, kaip jau 
buvo padaręs vienas vargšas lietuvis, tragiškai nutraukęs 
savo gyvybę Lietuvių namuose. Skambinom, ieškojom. 
Atėjo suglumęs. Barėnas užstodamas buvo parašęs 
straipsnį. Bet jo nespausdino /nuorašas archyve/.

Reakcijos būta tik Anglijoje. Vokietijos skaitytojams 
pareiškus nepasitenkinimą, iš religinės ir tautinės minties 
žurnalo “Šaltinio” redakcinės kolegijos narių dingo Šlaito 
pavardė. Poetas L. Švalkus vienoje savo poemoje 
nepalankiai dėl to jį paminėjo.

Prašau nesistebėti. Politinis išeivijos veiksnys VLIKas 
ir visuomenė buvo griežtai nusistatę nebendrauti su 
sovietinėmis įstaigomis. Bet išimčių buvo, ir toji Šlaito 
knyga nebuvo jokia naujiena. Jau ir prieš tai buvo rašytojų, 
kurie sutikdavo, kad Vyt. Kazakevičius parengtųjų knygas ir 
duotų išleisti Lietuvoje. Tos perspausdintos knygos 
pristatytos taip, kad nepakenktų komunistinei ideologijai. 
Tai ir toji Vilniuje išleista “Be gimto medžio” knyga nebuvo 
pilnas Šlaitas. Parinkti eilėraščiai, kuriuose nėra Dievo, 
krikščionybės ženklų. Visose Vilniuje išleistose išeivių 
knygose buvo pareikštos padėkos, kad knyga ten išėjo. 
Dėkojo ir Šlaitas. O tas dėkojimas sovietų įstaigai ir buvo 
rakštis išeivijai. Tiesa, Lietuvos kritika sutiko Šlaito “Be 
gimto medžio” santūriai.

Kai Šlaitą atleido iš darbo ir kai jis buvo patalpintas 
senelių namuose, aš parašiau du /1981m. ir 1988m./ 
straipsnelius apie jo padėtį Kanados “Tėviškės Žiburiams”. 
Ir štai Čikagos Anglikonų klubas jam tuoj atsiuntė čekį, ir 
BALfo pirmininkė M. Rudienė net du kart po čekį. Šlaitas

/tąsa 6 psl./
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Laiškas iš MarijamįįoĮės
Gerb. “Europos Lietuvio” redakcija, 
Didžiai gerbiamas ponas redaktoriau,

Pas mus didelė bėda ir man patarė kreiptis į Jus, 
gerbiamas redaktoriau.
Aš esu marijampolietė. Pagimdžiau ir išauginau 10 
vaikų. (Pridėtas sąrašas visų vaikų, gimusių nuo 
1974 m iki 1987 m.) Lietuvoje dideli ekonominiai ir 
finansiniai sunkumai dėl didelės bedarbystės. Dar 
1998 metų spalyje vyrą dėl etatų sumažinimo atleido 
iš nuolatinio darbo. Tada ir prasidėjo mūsų nelaimės 
ir vargai.
Vyrui jau per 50 metų, todėl skaitosi jau darbui per 
senas. Nors jis gerai nuaugęs, negeria, nerūko, bet 
darbo negauna. Pernai dirbo per visus metus tik 4 
mėnesius, o šiemet tik 2 mėnesius.
Pernai labai sunkiai vertėmės, kaip ir šiemet, todėl 2 
mergaitės dėl prasto maitinimosi susirgo 
tuberkulioze. Pridedu pažymą, kuri apie tai liudija. Ir 
pridedu pažymas dėl vyro atleidimo. Aš esu 2 
grupės invalidė. Pridedu taip pat pažymą apie tai.
Rašau Jums tikrus faktus, todėl ir tai patvirtinu 
dokumentais. Ir pridedu šeimos sudėtį, kokius 
vaikus auginu. Nors dalis vaikų turi savo šeimas, bet 
gyvena sunkiai. Turiu net keturis anūkus jau. Mano 
dviejų dukrų vyrai vasaros metu vertėsi statybos 
darbais. Dabar rudenį darbų nėra, todėl jos verčiasi 
labai sunkokai. Abi augina po vaiką trečių metukų ir 
gyvena 3 tik iš 93 litų pašalpos už vaiką. Tai baisu. 
Viena dukra serga mažakraujyste. Jos žemas 
spaudimas - dažnai alpsta, nors jai jau 25 metai.
Mano pensija 226 litai ir už vaikus 125 litų pašalpa. 
Iš šių pinigų turime gyventi 6 žmonės. Sumokėti 
buto paslaugas, nupirkti maisto, aprengti, apauti 
vaikus. Visi 4 mokosi. Trys vidurinio mokslo ir 
Rimutė 18 metų mokosi virėjos specialybės 
profesinėje mokykloje. Jiems reikia viską supirkti 
mokslui. Mums jokių lengvatų nėra. Ir kai kurias 
knygas pirkom ir pratybų sąsiuvinius. Tai suprantate 
koks tai gyvenimas iš tokių pinigų. Skolos už butą, 
elektrą pusalkaniai vaikai ir rezultatas tuberkuliozė. 
Aš daug kur kreipiausi, kad tarpininkautų valdžia, 
kaip miesto meras, vaikų teisių apsaugos tarnyba, 
ieškant vyrui darbo. Nors jie žino, kaip mes 
gyvename, kad mergaitės serga, ir atsako jokio, 
nors vyras turi labai daug specialybių: jis ir 
mūrininkas, ir betonuotojas, tinkuotojas, plytelių 
klojėjas, dažytojas. Moka kai kuriuos staliaus 
darbus, negeria, nerūko. Bet kam tai rūpi, jei darbai 
per pažintis ir už kyšius.
Gerbiami ponai, mes gyvename tikrai labai sunkiai, 
todėl aš ir nusprendžiau kreiptis į Jus pagalbos.
Įdėkite žinutę apie mūsų bėdas į Jūsų laikraštį, 
parašykite mūsų adresą ir kad mums labai reikalinga 
finansinė pagalba. Aprašykite mūsų padėtį, gal 
atsiras tautiečių, kurie mums padės. Čia žinokite yra 
pagalbos šauksmas iš Lietuvos.
Gerbiami ponai, man labai skaudu matyti 
vargstančius pusalkanius vaikus, bet mūsų valdžia 
negarantuoja darbo, kad būtų išlaikyta gausi, 

vargstanti šeima. Išvogti milijardai, o ką čia 2 
mergaitės - vienai 13, kitai 15, sergančios 
tuberkulioze. Jei tuberkuliozė plėsis toliau, nebus 
mergaičių gero maitinimo, Jūs patys suprantate, 
užkrės visą šeimą. O kur garantija, kad prastai 
maitinantys kiti vaikai nesusirgs.
Gelbėkite mūsų šeimą gerieji ponai. Gerbiamieji, 
mielieji, brangieji tautiečiai, padėkite mūsų šeimai. 
Išspausdinkite tą mūsų prašymą. Savo žodžiais 
labai, labai prašome.
Jūs mūsų viltis.
Gerų Jums 2001 metų! Telaimina Jus Dievas.

Marija Petrauskienė
Ju šeimos adresas:

Marija Petrauskienė 
R. Juknevičiaus 3-1 
Marijampolė, Lithuania

^rt ^r^r. 3R. 3rt irt *R,sRr ^r.

“Sodrai” gresia bloga lemtis
Nors ir daug ginčų sukėlęs bei daug ašarų 
išspaudęs, socialinės apsaugos ir darbo ministrės 
Vilijos Blinkevičiūtės inicijuotas sprendimas - šiuo 
metu visiems dirbantiems pensininkams mokėti tik 
pagrindinę (bazinę) 138 litų pensiją - buvo 
palaimintas, tokį “Sodros” metodą nemaža 
visuomenės dalis laiko pažeidžiančiu žmogaus 
teises ir pačią Konstituciją netgi socialiniu genocidu. 
“Sodra” yra tikroje finansinėje bėdoje. Vyriausybei 
nedelsiant reikia rasti finansavimo šaltinį. Bet kur jį 
rasti? Ar didinti mokesčius, ar skolintis užsienyje, ar 
įvesti Privačių fondų pensiją, ar trūkstamą sumą 
atimti iš dabartinių “Sodros" išmokų gavėjų? Tuo 
tarpu pensininkai dar keletą, dešimtmečių turės 
kliautis tik vis labiau sirguliuojančia “Sodra”. Jos 
deficitas jau siekia 0.5 mlrd. litų, todėl jau realiai 
gresiantis “Sodros" bankrotas bus daug 
skausmingesnis, nei dirbančiųjų pensininkų pensijų 
apkarpymas.
Privatūs pramonininkai stebisi, kur dingsta tos 
įmokos, kurias daugelis įmonių sąžiningai kas 
mėnesį sumoka “Sodrai”. Jų nuomone, jei privačios 
įmonės užsiimtų tokius didelis planus, kaip ėmėsi 
“Sodra”, jos po metų bankrutuotų.
Pastaruosius trejus metus “Sodros” biudžetas yra 
deficitinis. Kas mėnesį jis padidėja 20 mln. litų. 
“Sodra” niekada nepasižymėjo racionaliu finansų 
tvarkymu. Pensijų pinigai neretai buvo panaudojami 
kitiems tikslams, kaip darbuotojų atlyginimams.
Žvelgiant ekonomiškiau, kuo greičiau reikėtų naikinti 
privilegijų sistemą.. Daugelyje Europos šalių žinomos 
tik senatvės ir invalidumo pensijos, o "Sodra” dar 
išmoka valstybines, Prezidento, mokslininkų, našlių 
ir našlaičių bei jėgos struktūros pensijas.

Artūras Paulauskas, Seimo pirmininkas, tęsia 
LDDP tradiciją kai bendrovėms už paramą per 
rinkimus atlyginama svarbiais valstybės postais.
Į naują “Lietuvos geležinkelių” valdybą paskirtas 
buvęs A. Paulausko patarėjas Rolandas Zujevas. 
Anksčiau jis vadovavo bendrovei “Klaipėdos 
Smeltė”, yra žinomas kaip Vakarų pramonės ir 
finansų korporacijos žmogus.
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ŠKOTIJA
Kun.J.McAndrew 40 metų sukaktis
Gerbiamas mūsų kun. J.McAndrew gruodžio mėne
syje šventė kunigystės 40 metų sukaktį. Jis buvo 
įšventintas kunigu misijonierium ir daug laiko praleido 
Afrikoje. Paskutinius 20 metų aptarnauja Škotijos 
lietuvius.
Gruodžio 2 d. Glazgovo “Blessed John Scots” baž
nyčioj buvo laikomos Šv. Mišios. Po Mišių suėjom į 
parapijos salę, kur buvo gražiai paruošti stalai, atėjo 
35 asmenys, buvo palinkėta ir sugiedota “Ilgiausių 
Metų”.
Gruodžio 9 d. Šv.Mišias laikė “Holy Family” Mossend 
bažnyčioje. Po Mišių dalis žmonių, 50 asmenų, suėjo 
į Lietuvių klubą, kur buvo gerai pavaišinti, pasakyti 
linkėjimai, įteiktos klubo, Šv.Kazimiero draugijos ir 
Moterų draugijos dovanos.
Gruodžio 21 d. sukaktuvių vakaras buvo Lietuvių 
klube. Susirinko apie 100 žmonių giminės ir artimieji.

Mes meldžiam Dievą, kad Jis dar ilgai mums 
vadovautų ir neapleistų mūsų. Linkim ilgiausių, 
geriausių metų.

Klubo naujienos
Klubo nariai mažėja, kartu ir pajamos. Klubas 
suruošė pensininkų vakarą - buvo vakarienė, bingo, 
galėjome išgerti, o kas pajėgė ir pašokti. *
Klubas paskyrė £500.00 St. Andrews Hospice, 
£500.00 Lietuvių kolegijai Romoje, £500.00 vaikų 
ligoninei Kinross ir £500.00 pasiųsta Mary Joseph, 
karmelitei į Paštavą, kur bus panaudota sesutės 
prižiūrimoje vaikų ligoninėje.
Vienuolė Mary Joseph gimė Bellshill. Mamos ir 
močiutės ji buvo mokoma lietuviškai. Būdama 18 
metų įstojo į Karmelitų vienuolyną. Kadangi mokėjo 
lietuviškai buvo paskirta steigti šį vienuolyną 
Paštavoj. Prie šio darbo prisidėjo ir Škotijos žmonės 
su pinigine pagalba.
Tad, miela Mary Joseph, mes linkime Tau ir toliau 
sėkmingai darbuotis pradėtame šiame dideliame 
darbe.

K.BIue - Bliūdžiuvienė

/atkelta iš 4 psl.Z Poetui Vladui Šlaitui...

kaip tik “Eur. lietuvyje” padėkodavo - pasakydavo ąčiū 
už “stambų čekį”. O kai jis pateko į senelių namus, tai 
Niujorko Lietuvos dukterys paskyrė jam nedidelę 
pensijėlę, kurią jis dūmais išleisdavo, kaip juokaudavo 
jo reikalus tvarkęs kun. J. Sakevičius. Rūkė kaip 
kaminas.

Bet aš čia noriu pasakyti, kad poeto Vlado Šlaito 
išeivija neapleido ir rūpinosi juo.

Sulaukus Nepriklausomybės, jo giminaitė literatūro
logė Indrė Žekevičiūtė paruošė spaudai visą jo kūrybą 
knygoje “Saulė ant šaligatvio” /apie 600 psh/. Taip pat ji 
apgynė disertaciją apie jo kūrybą ir gavo už ją daktarės 
laipsnį. ‘ Kitas ukmergiškis, E. Ignatavičius, parašė di
plominį darbą apie Šlaitą. Ukmergiškiai vis rengia jam 
skirtus vakarus, plačiai paminėjo jo 80m. sukaktį. Tą 
sukaktį minėjo ir Kauno Maironio muziejaus išeivijos 
skyriaus vadovės Giedrės Širvytės-Saladžiūvienės pa
stangomis surengta paroda, paskaitomis ir jos straips
niu “Literatūroje ir mene”.

Parodoje buvo išstatyta jo knygos, fotografijos, laiškų ir 
tarp jų didelis pluoštas rašytų K. Barėnui /kopijos/. Lie
tuvos literatūrologai labai vertina jo kūrybą.

Baigdama dar pridėsiu, kad Šlaitas rūpinosi savo 
motina ir teta Anastazija, siuntė ir siuntė joms siuntinius, 
kad tos net ėmė prašyti: nieko nebesiųsk, esame per
tekusios. Mirus motinai, liko teta, ir jos neužmiršo, bet 
ją aklą gatvėje suvažinėjo.

Patalpinto Londone senelių prieglaudoje mes tuoj 
pat nuvažiavom aplankyti. Sėdi Vladas /ten jau vadi
namas *‘Val7 didokame kambaryje su kitais. Ir televizija 
veikia. Parūpinau jam iš visur surinkusi jo eilių straips
nių apie jį anglų kalba net kelis kartus, nes jis, kaip ir 
visada, nieko nelaikė, nieko nerinko. Lankydavo jį Vy
tas Keris, atvažiavęs į Londoną aplankė kritikas A, T. 
Antanaitis /JAV/. O pats didžiausias rūpintojėlis buvo 
mūsų Londono klebonas kun.dr. Jonas Sakevičius, ku
ris pats jau buvo senas ir nestiprios sveikatos, katarak
tas jį kankindavo, bet važiuodavo traukiniu toli į Brighto- 
nąjo lankyti.

Poetas palaidotas rytų Londono St. Patrick kapi
nėse, kur ilsisi daug lietuvių.

Nepakeliama bausmė
Vladas Šlaitas

Jeigu jūs norit nubausti 
žmogų

sunkiau, nei gali žmogiška 
širdis pakelti, 

jūs jo nešaudykit, .
jūs jo nekarkit
jūs jo nebauskit iki gyvos 

galvos kalėjimu.

Jūs jį ištremkit svetiman 
kraštan; jo tėviškę 
paverskit krūva pelenų ir 
rašalu

raudonu lygumas žalias 
užliekit.

Jūs ji ištremkit svetiman 
kraštan, ir tūkstančiai - 

aštrių kaip peilis, svetimų 
akių jį šaudys, 

kas dieną medžiai svetimi 
jį kars,

ir svetimi namai ir svetimas 
gyvenimas

bus jo kalėjimu iki gyvos širdies!
Jeigu jūs norite nubausti 

žmogų 
jūs jį ištremkit svetiman 

kraštan ir leiskit 
kasdien jam slankiot svetimų 

namų šešėly, .
kol jo širdis išdžius, 
kol paskutinis kraujas 

gyslose išdžius, 
kol iš žmogaus 
paliks tik buvusio žmogaus 

šešėlis.
Jeigu jūs norite nukankinti 

žmogų
Jūs jį ištremkit svetiman 

kraštan. >
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LONDONAS
Švento Tėvo Jono Pauliaus II Ordinas 

Viktorijai Puidokienei
Šventas 
Tėvas Jonas 
Paulius II, 
įvertindamas 
Viktorijos Pui
dokienės 70- 
ties metų dar
bą lietuvių Šv. 
Kazimiero 
parapijai ir jos 
šventovei bei 
lietuviškai 
Londono 

bendruomenei, ją apdovanojo Insignia 
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE.
Parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas per 
Kalėdų Bernelių mišias įteikė Viktorijai Puidokienei 
atžymėjimą akivaizdoje sausakimšai prisipildžiusios 
šventovės. Nuskambėjo VALIO. VALIO ir 
ILGIAUSIŲ METŲ.
Sveikiname Viktoriją linkėdami sveikatos lietuviško 
darbo laukuose.

Ansiulio Kalnas

Paskutinis Advento sekmadienis Šv.Kazimiero 
šventovėje
Paskutinį Advento sekmadienį, gruodžio mėn. 24 
dieną. 11 valandos pamaldos, susirinko tiek daug, 
kad daugumai teko tik stovėti.

Prieš šv.Mišias sekmadieninės mokyklos mokiniai 
susirinko prie altoriaus uždegti paskutinę Advento 
žvakę. Taip jaunieji mokinukai, nuo savo mokyklos 
kapeliono užsidegė žvakutes, o su jomis uždegė 
visas keturias Advento žvakes.

Girnikų kalnas

Anglijos futbolo “premier” lygoje žaidžia 
Lietuvos futbolininkas
‘Premier" lygos Arsenalo futbolo klubo komandoje 
raidžia Lietuvos futbolininkas TOMAS 
JANILEVIČIUS ir Latvijos futbolininkas IGORS 
STEPANOVS.
iŠ '

Britų-Lietuvių Pagalbos Fondas Vaikams

Aukos
Londono Šv.Kazimiero klubas (svetainė) 
S. ir V. Drungilai, Londonas, jų tėvelių 
a.a.Kazio ir Marijos atminimui
V. ir M. Žemaičiai, Derby
S. Gailiūnienė, Tyne & Wear
J.Smith, Halifax
Nuošidžiai dėkojame už šias aukas.

£900.00

£500.00
£ 50.00
£ 50.00
£ 5.00

Fondo sekretorė

Respublikinė Vilniaus universitetinė 
vaikų ligoninė
Neonatologijos klinika
BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ FONDUI

Vilnius, 2000 lapkričio 15 d 
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę paramą 
du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi Lt 
(2,464.00 Lt). Už šiuos pinigus Vilniaus 
Universitetinės vaikų ligoninės naujagimių 
reanimacijos intensyvios terapijos skyrius įsigijo 
intraveninių silastinių kateterių , kurie yra būtini 
sunkiai sergančių, ypač mažo svorio naujagimių 
gydymui ir maitinimui.
Pagarbiai,
M.Dr.A. Liubšys
RVUVL Naujagimių reanimacijos vedėjas

Vaikai sužavėti masažo baseinu su 
kamuoliukais /iškarpa iš Lietuvos spaudos/ 
Britų-Lietuvių pagalbos fondas vaikams Lietuvoje 
remti Šakių vaikų lopšeliui - darželiui “Berželis" 
prieš savaitę atgabeno labdaros net už 3246 litus. 
Kaip sakė vedėja R.Remenčienė. visa ši labdara 
skiriama specialiųjų poreikių grupių vaikams. 
Fondas padovanojo įvairias masažo priemones 
rankoms, kojoms, net visam kūnui. Vaikai 
džiaugiasi instrumentais muzikos, garsų ir judesių 
lavinimui. Didžiausią įspūdį vaikams paliko 
baseinėlis su įvairiaspalviais kamuoliukais, taip 
kurių smagu ir sveika nardyti.
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Kronika
Aukos spaudai
Susimokėdami abonento mokestį 
už EL 2001 metus, spaudai aukojo:
V.Žemaitis £30.00
M.Kuzmickis £20.00
X. Petrauskas £15.00
K.Tamošiūnas £10.00
M.Gelvinauskienė £10.00
V. Bernatavičius £10.00
J.Maslauskas £10.00
J.Hammond £10.00
V.Remeikis £10.00
Mrs.P.Dunn £10.00
A.Thompson £10.00
J.Tamulaitis £10.00

WOLVERHAMPTON AS
Janina Narbutienė serga sunkia 
liga, tačiau palengva gerėja.
Mes, tie kurie prisimename jos ir jos 
vyro gerus darbus DBLS skyriui, 
bažnyčiai, sporto klubui “Viltis” ir 
Lietuvos gerovei, linkime jai greit 
pasveikti, turėti pasiryžimo, 

• stiprybės ir vilties ateičiai. To 
linkime visiems sergantiems.
Su pagarba ir padėka už atliktus 
darbus tautos naudai.
Lietuvių ir artimųjų vardu

V.Kelmistraitis

SCHWETZINGEN
Gerb. Europos Lietuvio 
Redaktoriau,
Kaip E. L. skaitytojas, sveikinu Jus.ir 
Jūsų bendradarbius šventų Kalėdų 
proga ir linkiu Jums laimingų 
Naujųjų Metų.

Kazys Bendoraitis

Rekordinė keleivė
Vilniaus tarptautinis oro uostas 
pasitiko 500-tūkstantąjį keleivį. Tai 
palangiškė Eurika Šatkauskienė po 
keturių mėnesių viešnagės pas 
savo dėdę Niujorke per 
Amsterdamą grįžusi į Vilnių.

PADĖKA
A+A+ Bronius Puodžiūnas
Nuoširdžiai dėkojame gausiai 

dalyvavusiems Šv.Mišiose 
St.Wulstan’o bažnyčioje ir per 

laidotuvėse 
palydėjusiems mūsų brangų 

a+a Bronių 
į Newcastle kapines.

Ačiū kun.A.Rohan už jautrius 
žodžius, patarnavimą bažnyčio

je ir kapinėse.
Dėkojame visiems, pareišku- 
siems užuojautas žodžiu bei 
raštu ir už aukas labdarai - 

AČIŪ.

Giliam liūdesyje
Broniaus šeima

VASARIO 16-OSIOS PAMALDOS 
LONDONE
Š.m. vasario 18 dieną 11 vai. Lon
dono lietuvių Šv.Kazimiero bažny
čioje, 21 The Oval, Hackney E2 
9DT.

Vasario 16-osios proga 
bus atnašaujamos iškilmingos pa
maldos už Lietuvą. Pamaldas atna
šaus Londono bažnyčios klebonas 
kun. Petras Tverijonas. Giedos baž
nytinis choras.
Pamaldos užprašytos Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos.

DBLS centro valdyba

MANČESTERIS
Mančesterio L.Soc. klubo 
susirinkimas
Š.m. vasario mėn. 4 dieną 
sekmadienį, 2 vai. po pietų klubo 
patalpose įvyks Mančesterio 
Lietuvių Socialinio klubo narių

Metinis susirinkimas
Nariai prašomi būtinai dalyvauti. 
Bus svarstomi svarbūs klubo 
reikalai.

Klubo valdyba

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.: 020 7739 8735. 
E-mail:
london@ptveriionas.freeserve.co.uk 
Bažnyčios puslapis internete: 
www.londonas.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 
Londono 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 j
Bridgford, Nottingham NG2
6 AH, I
tel. 0115 9821892. I

Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią! 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.

Pagerbtas funikulierius
Gruodžio 6 dieną kauniečiai švef 
unikalios transporto priemonės 
funikulieriaus 65-erių metų suks! 
Šią dieną keleiviai buvo vež4 
nemokamai. Šiuo metu jis daug 
tarnauja kaip transporto techniį 
paminklas nei patogi susisiek! 
priemonė.
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