1

ETU VIS ■
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25

2001 m. gegužės 15 d.

Nr.5 (2521)

DBLS CV pirmininkės pranešimas
Gerbiamieji,
DBLS paskutinių metų, nuo balandžio men. 2000 iki birželio men. 2001,veiklos pranešimas. DBLS visuotinis suvažiavimas šiais
metais įvyks Sodyboje birželio 9 / 10d.d. Anų metų pradžioje DBLS priklausė - 21 skyrių su 778 registruotais nariais. Metų bėgyje
įvyko pasikeitimų Maidenhead skyrius susijungė su Hampshire skyriumi Stoke on Trent skyrius užsidarė, o likusieji nariai buvo
kviečiami prisijungti prie artimiausių skyrių jų apylinkėje. Šiuo laiku turime 19 skyrių su 752 nariais.
Su liūdesiu šių veiklos metų laikotarpyje netekome žymių DBLS narių: DBLS pirmūno Petro Varkalos, Manchesterio skyriaus
pirmininko Arkadijaus Podvoiskio ir Bradfordo skyriaus pirmininko Algio Gerdžiūno. Į amžinybę iškeliavo keletas kitų ilgamečių
narių. Prisimename jų DBLS veiklai paramą ir reiškiame gilią užuojautą jų artimiesiems.

Veiklos metų svarbūs projektai
Pagal 2000m. Visuotinio suvažiavimo pageidavimą, metų bėgyje du didieji darbai užėmė visą direktorių laiką.
Tai mūsų sukaupto turto ateities apsaugos projektas ir Sodybos remontas. Europos Lietuvyje ir Lynes reguliariai
informavome skaitytojus apie šių projektų eigą. Pažvelgus į metinius spaudos leidinius pastebėta, jog skaitytojai buvo
raginami pareikšti savo nuomone spaudoje, deja, raštiškų atsiliepimų ir pasiūlymų iš platesnės visuomenės tikrai terandame
labai mažai.
Dėl Sodybos remonto čia nekalbėsiu, nes tai yra LNB uždavinys ir pareiga Jus painformuoti.

Turto apsaugos reikalai
Įsteigta Trust projekto komisija ilgai nagrinėjo įvairias galimybes, kaip geriau apsaugoti turtą. Priėjo išvados, kad geriausias būdas
apsaugoti ir turėti pozityvios naudos būtų Charitable Trust Su šiuo pranešimu DBLS Garbės nariams ir skyrių pirmininkams
buvo išsiųstas Charitable Trust projekto dokumentas. Prašome kreiptis pas savo skyriaus pirmininką susipažinti su šiuo projektu
Nuo Jūsų visu priklausys DBLS ateities veikla. Jeigu turite kokių klausimų malonėkite pranešti direktoriams telefonu arba raštu
Kadangi šiuo reikalu direktorių nuomonės skiriasi, prašom išklausyti abi puses.

Kultūrinė veikla
Metų bėgyje DBLS kultūrine veikla sumažėjo. Pasinaudojome didėjančia Liet. Respublikos Ambasados ir lietuvių Šv. Kazimiero
bažnyčios kultūrine veikla. Dėka p-mos Laimos Paleckienės turėjome galimyb į lankyti daugelyje kultūrinių įvykių Londone ir
kitur, kuriuos jinai ir jos talkininkai stropiai organizavo. Su jos pagalba liepos mėnesyje DBLS suorganizavo šaunų jaunimo
REMEDO vardu koncertą Sodyboje. Ši grupė taip pat koncertavo Londone ir Nottinghame. Tradicinis sąskrydis rugsėjo mėnesyje
įvyko Bradfordo ‘Vytis’ klube, kur išgirdome jaunos dainininkės Angelės Joknytės kūrinius. Reiškiame padėka kun. Petrui
Tverijonui, kuris suteikė galimybę direktoriams reguliariai susirinkti šv. Kazimiero bažnyčios menėje. Metų bėgyje DBLS įteikė
auką Šv. Kazimiero parapijos Sekmadieninei mokyklėlei.
Tradicinis Vasario 16-tos minėjimas Londone šiais metais buvo ruošiamas kukliau Užsakytos iškilmingos šv. Mišios lietuvių
bažnyčioje ir po jų tąsa bažnyčios menėje. Balandžio 22d. Šv. Kazimiero bažnyčia atšventė 100 metų jubiliejų Parapijos
komitetas suorganizavo vaišes ir programą vietinės apylinkės koncertinėje salėje, kuriose dalyvavo Ark. vysk J. Bulaitis,
vysk.P.Baltakis ir kiti svečiai. DBLS pirm. V. Gasperienė iškilmių metu tarė žodį, taip pat pasveikino raštiškai.

Sekminės Sodyboje Pavasario suvažiavimas įvyks naujai atremontuotoje Sodyboje sekmadienį, gegužės 27d.
Koncertuos populiarus dainininkas Vytautas Babravičius (SIMAS) iš Vilniaus. Veiks loterija, bufetas ir vakare
jaunimui diskoteka. Taip pat dienos metu galėsite apžiūrėti Sodyboje atlikto remonto pasekmes.
Spauda
Metų pradžioje Europos Lietuvio redaktorius Henrikas Gasperas pasitraukė iš pareigų Redagavimą sutiko perimti jaunoji
kultūrinių reikalų vedėja Urna Švalkienė. Europos Lietuvis tapo mėnesiniu leidiniu. Kai kurie visuomenės nariai pareiškė
nepasitenkinimą, kad mūsų informacijos šaltinis tapo rečiau leidžiamas. Realybė prispaudė eiti šiuo keliu dėl mažėjančio skaitytojų
ir bendradarbių skaičiaus. DBLS reiškia padėką buvusiam redaktoriui Henrikui Gasperui už įdėtą darbų Reiškiame taip pat
padėka p. Birutei Dobrovolskienei, kuri nuo 1999 m. gegužės mėn. eina administratorės E.L. pareigas. Tuo pačiu dėkojame
Vytautui Keriui už nuolatinį EL korektūros darbų Abu dirba neapmokamai.
Jaunimo vardu mėnesinis žinialapis Lynes išsilaiko iš gautų prenumeratos mokesčių. Leidžiamas anglų kalboje ir skaitytojų yra
apie 150. Liepos mėnesyje sukaks penki metai, kaip leidinys reguliariai leidžiamas. Jį redaguoja ir administruoja V. Gasperienė.
Už šį darbąjai mokama £20 už leidinį. Skaitytojai pageidauju kad Lynes eitų ir toliau.

Jaunimo veikla
Didž.Britanija neturėjo atstovų į PLJB X Jaunimo Kongresą Australijoje, gruodžio/sausio mėnesiais, bet savo lėšomis dalyvavo
kaipo stebėtojai keturi Britanijos jauni lietuviai ir Jaunimo Kongreso vaizdelis buvo spausdinamas Lynes ir Europos Lietuvyje.
Sodybos remontai šiuose veiklos metuose sustabdė jų susibūrimus Sodyboje. Tikimės, kad atremontuota Sodyba atgaivins
jaunimo veiklų
/tęsinys sek.psl./
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Skautai
Organizacija yra gyva ir metų bėgyje buvo kelios skautų sueigos Londono apylinkėje. Vasaros stovykla įvyks Sodyboje liepos
28d - rugpjūčio 4d. Stovykla yra populiari ir joje stovyklauja apie 70 jaunuolių. Taip pat tris kartus metuose yra leidžiamas
skautų žurnalas Budėkime, kurį be atlyginimo redaguoja Henrikas Gasperas.
Politiniai reikalai
DBLS Tarybos suvažiavime lapkričio men. Wolverhamptone, savo pranešime kalbėjau apie Lietuvos spartų žengimą į NATO
narystę ir Europos Uniją Lietuva yra viena iš geriausiai pasiruošusių kraštų įstojimui į NATO, ir tikisi būti pakviesta į European
Alliance Summil Prahoje 2002m. Taip pat Lietuva tikisi tapti Europos Unijos narė 2004m. DBLS vardu buvo rašomas laiškas
Didž. Britanijos vyriausybei, kad paremtų Lietuvą tuose siekiuose. Reiškiame padėka p.Ričardui Degučiui, politiniam patarėjui
Lietuvos Ambasadoje už jo pagalbą šioje srityje. Baltų Taryba taip pat deda panašias pastangas Britų Vyriausybei. Baltų
Tarybos organizuojamas Išvežtųjų paminėjimas, šiais metais įvyks birželio 17d. 19vaL St. James* Church, Piccadilly,
London W1 Baltų Taryboje lietuvių atstovai yra Jaras .Alkis ir Aleksas Vilčinskas.
Pasaulio Lietuvių bendruomenė
Ryšiai su Pasaulio Lietuvių Bendruomene yra glaudžiai laikomi elektroninių paštu ir mėnesiniu leidiniu Pasaulio Lietuvis. Jame
atsispindi bendruomenių veikla užjūryje ir Lietuvoje. Rugpjūčio mėn. 2000m. įvyko PLB Seimas, kuriame iš Didž.Britanijos
dalyvavo V. Gasperienė, J. Alkis, A. Bukauskienė ir K. Tamošiūnas. Klausėmės apie kitų bendruomenių veiklos siekius ir
problemas, taip pat apibūdinome Didž.Britanijos veiklą Tarp daugybės uždavinių, PLB prašė Vakarų bendruomenes kelti
Lietuvos NATO ir Europos Unijos narystės siekius su jų kraštų vyriausybėmis. PLB prašo atkreipti dėmesį į Vysk. Valančiaus
rašybos projektą, ir į Valdovų Rūmų Vilniuje atstatymo projektą Yra įsteigtas Valdovų rūmų paramos fondas.
PLB ir
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Bendruomenių Kraštų pirmininkų suvažiavimas šiais metais įvyks Vilniuje ir Seinuose rugpjūčio mėn.
15-19dd. Iš Didž.Britanijos vyks DBLS ir DBLJS pirmininkai.
Bendra Veikla
DBLS direktorių posėdžiai vyko reguliariai kas mėnesį Sodyboje arba Sv. Kazimiero bažnyčios menėje, Londone. Sodyboje
direktoriai galėjo matyti kaip vyko Sodybos remonto darbai.
Metų bėgyje yra gauta daug laiškų paštu ir elektroniniu paštu,' prašančių labdaros, kultūrinių grupių apsilankymų, paramos
įvairiems spaudos projektams ir 1.1 Kiek buvo įmanomą atsakyta į daugumą klausimų, prašymų. Pagal pageidavimą buvo
pasiustos Britanijos Lietuvių veiklos knygos Nacionaliniam Muziejui Vilniuje ir Maironio Literatūriniam muziejui Kaune.
DBLS taip pat prisidėjo prie finansinių išlaidų ryšium su rašytoju Spalio Giedraičio bibliotekos perkėlimu į Dusetų Biblioteką

DBLS Garbės nariai
Pagal tradiciją tie, kuriems yra suteikiamas Garbės Nario titulas, negali kandidatuoti į aktyvią DBLS veiklą Norėtumėm Šitą
tradiciją ‘sulaužyti’ ir suteikti galimybę Garbės Nariams pilną teisę kandidatuoti į aktyvią veiklą Norime pristatyti šį pasiūlymą
DBLS suvažiavimui patvirtinti.
Šie DBLS veiklos metai buvo nelengvi. Išmokome daug per kitų ir savo klaidas, o ilgai apleistus darbus stengėmės atlikti.
Suskaldyta veiklos dvasia tarp mūsų ilgamečių narių yra nepriimtina nė vienam, ir jų finansinius nukentėjimus per kitų
neapsigalvojimą DBLS valdyba nutarė padengti. Telieka ramybė ir sugyvenimas mūsų tarpe ateityje.
Žengiant pirmyn į ateitį norime priminti, jog DBLS narystė tebėra visiems legaliai reziduojantiems lietuviams šiame krašte.
Branginkime mūsų ilgametę organizaciją tvarkykime ją teisingai, kad ir toliau galime pilnai užsitarnauti jos įsteigtais tikslais
‘Lietuviais esme mes gimę, lietuviais turime ir būt’.
Su pagarbą Vida Gasperienė, Pirmininkė.
LITHUANIAN ASSOC. IN GREAT BRITAIN LTD.
RESOLUTIONS

1. The Company supports the establishment of a
charitable trust (‘the Charity’) whose constitution,
subject to any changes:
(a) recommended by the Company in General Meeting
and approved by the Charity Commission for England
and Wales (‘the Commission’) or

(b) required by the Commission is set out in the draft
Declaration of Trust issued with the Agenda of the
Annual General Meeting marked ‘A’ and initialled by
the Chairman for the purposes of identification.

2. The Company notes that the Charity will be known
as ‘The Lithuanian Association Trust’ or such other
similar name as is approved by the Commission and the
Company approves the appointment of Kastytis Baublys
and John Podvoiskis as the first co-opted trustees of the
Charity.
*
3. The Company directs the Central Committee to
transfer the shares in Lithuanian House Limited owned
by the Company to the Charity within one month of die
Charity being registered.

Gerb. DBLS ir LNB nariai,

Būdamas Konstitucinio komiteto, kuris rekomendavo, kad būtų
įsteigtas Lietuvių Sąjungos labdaros “Trust”, narys, aš
pastebėjau, paskaitęs paskutinius “Europos Lietuvio” ir
“LYNES” numerius, kad Sąjungos nariai ir mūsų bendruomenė
pradėjo rimtai galvoti apie šį projektą ir jo įstatus. Tai labai
geras ženklas ir aš tikiuosi, kad tai tęsis iki pat ateinančio
DBLS ir LNB suvažiavimo.

Tačiau, abiem laikraščiams išeinant sykį į mėnesį, daugumai
skaitytojų, sulaukus atsakymo į ankstyvesnio numerio laiškus
ar straipsnius, yra tebelikę tik neaiškūs prisiminimai kas ten
buvo rašyta. To pasėkoje, artėjant suvažiavimams,
Konstitucinis komitetas nusprendė sudaryti visų EL ir LYNES
minėtų klausimų sąrašą ir iškelti šiuos klausimus per rezoliucijų
dėl šio labdaros “Trust”diskusijas.
Mes galvojame, kad tai būtų efektyviausias būdas užtikrinti,
kad narių iškelti klausimai būtų diskutuojami tinkamoje vietoje
tinkamu laiku per DBLS Metinį suvažiavimą
Vincent O’Brien

DBLS Konstitucinis komitetas
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Kazys Baronas, Vokietija
Buvęs Berlyno meras KL Momper ir dabartinis
socialdemokratų atstovas Vokietijos sostinės senate
su žmona buvo nuvažiavęs brangia automašina į
Lenkijos - Vokietijos pasienio Ščecino
(vok.Stettin) miestą, kukliam apsipirkimui. Žmonai
nešant pirkinius, staiga du lenkai puolė žmoną,
mėgindami ištraukti rankinuką. Kl. Momper palikęs
raktus iššoko iš automašinos, norėdamas gelbėti
žmoną. Grįžęs jis automašinos neradęs.
Vokiečių kriminalinė policija, prie gabiausių
automašinų vagišių priskiria Jugoslavijos piliečius,
albanus, rusus( ypač Berlyne, kur rusų akys
nukreiptos į “mercedes”) ir lenkus. Vogtos
vokiškos automašinos daugumoje "‘keliavo” per
Lenkiją į Lietuvą, pasiekdamos Minską, Maskvą.
Automašinų “paklausa” gerokai sumažėjo, nes
jaučiama stipri Rusijos ekonominė krizė.
Prie progos- kiek linksmiau. Prieš Antrąjį
pasaulinį karą Paryžiuje įvyko gabiausių Europos
vagišių suvažiavimas. Aišku, jame turėjo dalyvauti
ir Vilniaus atstovai. Sudarytas prezidiumas, į kurį
atstovu buvo numatytas ir vilnietis. Pirmininkas
pasižiūri į laikrodį, į skirtą vilniečiui kėdę. Deja
joje vilniečio jis nemato, o laikrodis rodo jau be
penkių min dvyliktą Po kelių min. jis ieško
laikrodžio kišenėje ir jo neranda. Džiaugsmingai
pirm, sušunka: Vilniaus atstovai jau atvyko, galime
pradėti darbotvarkę!...
Varšuvos spauda (ją perku Heidelberge arba
Mannheime) pranešė, kad buvęs Lenkijos prez.
L. Valensa savo prezidentavimo metu, amnestavęs
penkių gaujos narių bausmes. Jie visi priklausė
Pruškovo (Varšuvos priemiestis, kelyje į Piastuv
vietovę - K.B)”Mafijos” organizacijai, turinčiai
ryšį su automašinų vagystėmis. Užsiminus
Lenkijoje Pruškovo vardą lenkai tuoj pat kalba
netik apie automašinas, bet taip pat narkotikus,
moterų prekyba į penkių žvaigždučių viešbučius,
kyšius valstybės tarnautojams.
L. Valensa aiškinasi, kad ant jo stalo pasirašymui
buvo padėta tiek bylų if raštų, kad jis neturėjęs
laiko visųjų perskaityti, kadangi jį laukė kiti
skubūs reikalai. Taigi jis nežinojęs, kad viename
rašte buvo įtraukta Andriaus Lielinsldo pavardė pavojingo “ gangsterio”, slapyvardžiu
“Lakštingala”- Sunku apkaltinti vien tik L.Valensą
tad spauda stato klausimą: kas paruošė tą malonės
prašymą ir greičiausiai gaudamas už tai gerą kyšį?
Į kaltinamųjų sąrašą spauda įtraukė buvusio
prezid. Raštinės vedėją L Kačinskį. Ir kas
svarbiausią keliantį smalsumą lenkų tarpe, spauda
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nurodė tą patį L.Kačinskį, kuris dabartinėje
konservatorių vyriausy bėje einąs vyr. prokuroro ir
vyr. teisėjo pareigas! Juk jo uždavinys ir pareigos kova su organizuotu nusikalstamumu!
Pereitą mėn. Lenkijos kriminalinė policija suėmė
virš 60 asmenų, jų tarpe policininkus ir automašinų
leidimo įstaigos tarnautojus, apkaltindama visus
“Auto - Mafijos” veikla. Varšuvos spaudą
komentuodama šį policijos žingsriį, taip pat rašė,
kad į šią stambią apgavystę yra įpainiotas ir
L.Kačinski. Tiesą jis laikomas šiurkščiu bei
klastingą tačiau nepaperkamu žmogumi. Spauda
spėlioją kad šiais užmetimais L.Kučinskiui norėta
gerokai pakenkti tarnyboje, kadangi po prez. A.
Kvasnievskio jis yra antras populiariausias žmogus
Lenkijoje. Konservatoriai deda į jį daug vilčių
rudens seimo rinkimuose.
Neaplenkiamas ir dabartinis Lenkijos prez.
A.Kvasnievski. Buvusiam aukštam KP pareigūnui (
komunistinėje Lenkijoje jis ėjęs sporto ir jaunimo
min. pareigas) A.Kvasnievskiui taip pat užmetamą
esą jis 1995- 2000 m. amnestavęs 3252 asmeną jų
tarpe 66 žudikus, 38 prievartautojus. Prie
amnestuotų žmonių priklausė prekybininkai, kurie
įvairiom suktybėm nusikalto Lenkijos iždui. Visi
jie A. Kvasnievskio rinkiminei kompanijai paskyrė
milj. zlotų, tuo pačiu priversdami prezidentą
patenkinti jų malonės prašymus. Spėjamąkad
ateityje malonės prašymai bus viešai sprendžiami.

Išsvajotas gyvenimas tėvynėje virto
košmaru
iš “Lietuvos Ryto ” 2001.04.24
Korespondentė Virginija Petrauskienė pasakoja
apie, iš Vakarų sugrįžusios į Lietuvą Marijos
Vysuckytės - Paulavičius skausmą ir vargus,
patirtus tėvynėje.
Sūnėno vardu Panevėžio rajone pastatytame name
jos niekas nelaukia, nei kaip svečio ir tuo labiau nei
kaip šeimininkės. Šios tikrai skaudžios ir
pamokančios istorijos visą turinį, jūs mieli
skaitytojai, galėsite sužinoti kitame laikraščio
numeryje.
Laišką redaktorė gavo, kai laikraštis jau buvo
baigtas rašyti ir dėl vietos stokos tik trumpai
praneša apie šios istorijos tęsinį.
Tuo pačiu dėkojame skaitytojams, kurie nėra
abejingi savo laikraščiui ir rašo į jį apie viską kas
juos domina ar jaudina.
Visada laukiame jūsų atsiliepimų apie įvykius,
kurie mums svarbūs.
Redaktorė
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Prisimenant rašytoją Romualdą Spali
1915-1980

Ta

Kur gimė Romualdas Giedraitis - Spalis? Pats Spalis 1949 m. rašė: gimiau Kaune,
o kita proga teigė, kad tai atsitiko Petrapilyje.
Jo žmona Angelė tvirtino, kad Petrapilyje. Gal tai ir ne
svarbu. Svarbu, kad gimė, gyveno ir savo gyvenimu dar
įnešė į lietuvių kultūros aruodą savo talentą. O kad yra
toks spalio mėnuo (ir jis tada gimė) tai tikras dalykas, ir
tą jo pavadinimą rašytojas Romualdas Giedraitis pridėjo
pne savo pavardės ir savo raštus pasirašinėjo Spaliu ir
kaip toks jis žinomas.
Gimė jis su knyga, kaip jis pats prisipažįsta.
Pasirodo, ir jo motina turėjo aistrą skaityti. Romualdas
anksti neteko tėvo, tai motina dirbo, o jį augino senelė.
Baigęs Kaune “Aušros” gimnaziją, studijavo
lietuvių ir slavų kalbas ir literatūras VD universitete,
vėliau Vilniuje. O vokiečių laikais įsigijo diplomą. Dirbo
rusų ir žydų, Zarasų gimnazijose, dėstydamas lietuvių
kalbą ir literatūrą.
Taip, jis buvo didelis knygos skaitytojas. Jis skaitė
viską, kas tik pakliuvo į rankas, kaip rašė Barėnui. *
Kartais jis perskaitydavęs daugiau knygų, negu savaitė
tun dienų, pamokų metu knyga buvo jam ant suolo ar po
suolu. Ir perskaitė jis viską, kartu ir visokį šlamštą, tik 78 klasėje jo tas skaitymas buvo nukreiptas į rimtus ir
gilius veikalus, kaip štai Šopenhauerio, Kanto. Žavėjosi
Krėve, Mykolaičiu-Putinu. Universitete daug profesorių
buvo, bet jį labai paveikė prof.B.Sruoga. Po jo paskaitų
išeidavęs praturtėjęs, nušvitęs. Profesorius mokėjo
sujungti studentus į vieną šeimą. Per jį arčiau
susipažinus su vaidybos menu, vakarus praleisdavo
Kauno teatre. “Tai našiausi ir vertingiausi universiteto
metai”, tvirtino jisai laiške.
Kitas svarbus jo gyvenimo pradžioj veiksnys buvo
skautai. Augęs Kaune, mieste, ir gamta buvo nutolusi
nuo jo, o kai dvylikos metų pateko į skautų stovyklą “miškas, palapinių miestas padarė milžinišką įspūdį”. Ir
nuo tada kas metai su kuprine ant pečių ar su baidare
išbraidė visą Lietuvą. “Galėjau valandomis iš palapinės
sekti kylančią saulę, besiblaškantį pieno rūką...tai buvo
gyvenimas”, rašė laiške. Bet saulė ir rūkas ir ežeras liko
Lietuvoje.
Vilniuje studijuodamas priklausė neolituanams, bu
vo jų valdybose, o kai pabėgo komunistai su savo Stali
nu, kruvinai išdraskę Lietuvą, Spalis rašė “Pajutau mil
žinišką tuštumą — visi mieli dranga^ draugės buvo išvež
ti, sunaikinti. Pasijutau vienas, be savųjų”, rauda rašyto
jas. Pasirodo, ir jo ieškojo Vilniuje, o jis tuo metu buvęs
Kaune.
1944 m. traukėsi abu su žmona į Vokietiją, kurią
dieną ir naktį lėktuvai griovė, naikino jos miestus,
vydamiesi daužė bombomis traukinius, užsikimšusiuose
keliuose kariuomenę ir pabėgėlių voras apipildavo
kulkomis. Tokių atsitikimų buvo. Pasitraukė į nežinią,
tikėdamiesi, kad Amerika ir Anglija išlaisvins ir Lietuvą.
Neišlaisvino, išsilaisvino pati Lietuva, padedama
pasaulio laisvos spaudos, radijo, televizijos.
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M.Barėmenė
Ta proga prisiminkime, ką po Sausio 13 d. per
BBC2 kalbėjo žurnalistas Algimantas Čekuolis apie
tuometinius Lietuvos įvykius, iškeldamas didelę
reikšmę
žurnalistų
indėlio
į
Lietuvos
nepriklausomybės atstatymą. Jis sakė: pastatysime
žurnalistams Lietuvoje didžiausią paminklą, jūs
pamatysite... Deja, dar nepastatytas.
Bet grįžkime pne Spalio. Vokiečiai pačiupo jį ir
nuvarė dirbti į ginklų fabriką. Po karo jie gyveno
Greveno, Detmoldo pabėgėlių stovyklose, dirbo
mokyklėlėje su skautais ir redagavo ir išleido kelis
numerius žurnalo “Tėvynės šešėlyje”.
Nuo 1946-47m. Britų valdžiai pakvietus dirbti
žemės ūkyje, ligonių šlavėjais, tarnaitėmis ar
medvilnės fabrikuose, atvažiavo ir jis, vėliau ir
žmona. Padirbęs kiek anglo ūkyje, persikėlė į
Halifaksą, ten įsidarbino, 9 metus išdirbo medvilnės
fabrike, o susipažinęs su Halifakso anglų rašytojų
sąjunga ir pats įsijungęs į ją, gavo matematikos
mokytojo vietą gimnazijoje.
Rašyti pradėjo dar Lietuvoje, o abejose
okupacijose nieko nerašė, bet vėl pradėjo išeivijoje.
Žinodamas, kad jis rašo, 1949 m. Barėnas į
Mančesteryje surengtą literatūros vakarą tarp kitų
pakvietė ir Spalį. Tada jis ir pasirodė mums toks
aukštokas šviesiaplaukis, tokiu šviesiu jaunatvišku
veidu su šypsenėle akyse. Tokį jį visada ir prisimenu.
Dar apie tą laiką jis pasirodė pas mus su Kaziu .
Vaitkevičium iš Derby. Atvažiavę ir sako, kad
lietuviukai po kiemus, gatves rėkauja, kaubojais
šaudosi, reikia juos organizuoti, kad žinotų, iš kur jų
kojos išdygo... Davėm Mančesterio lietuvių vadovų
adresus, ir jie ten kalbėjosi ir diskutavo. Kaip žinome,
jų ir kitų vadovų dėka lietuviška skautija Britanijoje
buvo atkurta ir palaipsniui giliai įsišaknijo Britanijos
lietuvių išeivių gyvenime.
O Spalis lietuviškai nerimsta. “Esu pilnas parako
— jėgų”, rašo jis 1949 m. Jis rašo feljetonus, rašo no
veles. Spausdino savo raštus “Britanijos lietuvyje”,
“Apuoke”. Ir štai dar sugalvojo leisti literatūrinį žur
nalą, girdi, sukviesime Anglijoje gyvenančius ir šį tą
rašančius žmones: kun. J. Gutauską, bet tas tuoj pat
griežtai
atsisakė,
kun.J.Kuzmickį,
P.Klezą,
K. Vaitkevičių,
B.Daubarą-Daunorą,
S.Laucių,
S.Prapuolenytę ir kitus. Tariasi su visais. Iš pradžių jis
galvojo spausdinti šapirografu, vėliau tartasi, nors ir
nesėkmingai, su Daunoru dėl spausdinimo jo spaustu
vėlėje. Aiškintasi ir anglų spaustuvėje. Redaktorium
kvietė Barėną. Redaktoriaus darbai, korektūros, taisyti
lietuvių kalbą, susirašinėti su autoriais, patarinėti
jiems, o autoriai savo kūrybą labai brangina. Netikė
damas, kad čia kas rimto išeis iš to darbo, dar pats
fabrike dirbdamas ilgas valandas ir pats rašydamas
knygą ir bendradarbiaudamas spaudoje, siūlė Spaliui
pačiam redaguoti, bet jis nenorėjo redaktoriauti. Tai
taip niekas ir neišėjo.
Spalis liko nepatenkintas, bet draugais jie išbuvo
/tęsinys sek. psl./
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/atkelta iš ankstesnio psl./
iki galo. Po tų visų pasitarimų kun.J.Kuzmickis dar
atgaivino Vokietijoje leistą žurnalą “Žibintą” /19551957/. Išėjo čia 18 numerių.
K. Barėnas, jau dirbdamas “Europos lietuvio”
redaktorium, ėmėsi redaguoti kasmetinį išeivijos
rašytojų almanachą “Pradalgės”, kurios ėjo 1964-1980
m. ir kuriose dalyvavo 102 rašytojai /su maža išimtimi
beveik visi/. Išleista 10 stambių knygų. Leidinys turėjo
sustoti, nes Barėnas jau nebedirbo pastovioje Lietuvių
Namų žinioje, o Centro valdyba nebuvo tokia pajėgi
suprasti šio kultūrinio darbo reikšmę.
Nuolatos
kviečiamas
bendradarbiauti
tose
“Pradalgėse”, Spalis atsisakinėjo motyvuodamas tuo,
kad esąs labai įsitraukęs į savo knygų rašymą ir dar
sunkiai dirbdamas gimnazijoje.
Bet grįžkime į pradžią. Spalis vis rašo. 1950 m.
Barėno suorganizuota leidyklėlė “Pradalgė” išleido jo
pirmą knygą, feljetonų rinkinį “Trylika nelaimių”.
Autorius už ją susilaukė paskatinimų ir priekaištų. Dar
jis, žinoma, buvo susirūpinęs, kas čia išleistų “Gatvės
berniuko nuotykius” ir novelių rinkinį “Didžiosios
atgailos”. Kadangi Vokietijoje knygas buvo pradėjęs
leisti Simas Miglinas, gavęs tam reikalui pinigų iš
amerikiečių okupacinės valdžios, tai Barėnas pasiūlė
jam tas Spalio knygas, ir jos buvo išleistos 1952 m.
“Gatvės berniuko nuotykiai” (antra laida 1969 m.)
susilaukė didelio populiarumo ir po Atgimimo buvo
išleista Lietuvoje. Janis Zarinš išvertė tą kūrinį į latvių
kalbą.
Paskaitęs Nobelio laureato Martin Du Gard
“Thiboult” šeimą, Spalis ryžosi rašyti vienos kartos
istoriją, būtent savo kartos. Tai serijai jis paskyrė 7
knygas. Paskutinė “Auksinio saulėlydžio gundymai”,
išleista po jo mirties. Iš viso jis parašė 12 knygų.
Skaičiau spaudoje, kad Spalio knygos buvo ypač
skaitomos jaunuolių, ir jis buvo pats populiariausias
rašytojas Vasario 16 gimnazijoje /Vokietijoje?. Tai
buvo rašytojui didelis moralinis atpildas, bet tie žodžiai
liko neišgirsti, nes Spalis jau buvo miręs...
Rašė Spalis ir mokytojavo. Skundėsi ir labai
gailėjosi, kad prasidėjo su tuo mokytojo darbu. Laiške
rašė: “Fabrike galva tuščia, o gimnazijoje užimtas kas
sekundę”. Ir tie mokiniai, ištįsę bernai, pašiepia jo
akcentą ir nori muštis. Nepaklusniems triukšmadariams
nepagailėdavo Spalis kirčių. Anais laikais dar buvo
galima ir fiziškai bausti, tik dabar mokytojui tereikia
pirštą iškelti, ir jau šaukia į teismą. O tie, girdi, anglai
mokytojai, kaip rašytojas rašo laiške: “Kibo jo
foreignišką /svetimšališką/ liežuvį taisyti, oi vai, kaip
turiu kraipyti lūpas, dantis, kad panašiai suraityčiau
kaip jie”. Tarp kitko, kiek žinau, tos “fabriko tuščios
galvos” pageidavo rašytojai Vyt.Alantas, Br.Raila, na,
ir Barėnas.
Jam jau mirus, Jonas Lekešys iš Huddersfieldo
/netoli Halifakso/ papasakojo tokį epizodą: kai jis laikė
vokiečių
kalbos
egzaminą
Kalbų
institute,
egzaminatorius, buvęs tos pačios gimnazijos
mokytojas, sužinojęs, kad Jonas lietuvis, visą egzamino
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laiką taip ir prašnekėjo abu apie Spalį. Egzaminą Jonas
Lekešys išlaikė labai gerai.
Spalis visada dalyvaudavo literatūros vakaruose
Mančesteryje, Bradforde, Londone. Kaip apie
tautmmkiškų pažiūrų rašytoją, apie jo knygas “Dirvoje”
/JAV/ plačiai rašė Br.Raila. Jo, kaip ir kitų, darbų •
recenzijas rašydavo ir Barėnas. Jis yra minimas visose
enciklopedijose ir kitokiuose leidiniuose išeivijoje ir
Lietuvoje. Pernai jam daug vietos paskyrė Leono
Peleckio-Kaktavičiaus almanachas “Varpai” /Lietuva/.
Mėgo Spalis keliauti. Kaip mokytojas, turėdavo
ilgesnes atostogas, tai nuvažiuodavo į studijų savaites
Vokietijoje, keliaudavo ir kitur, bet vis ieškojo
Lietuvos. Net ir nuvykęs į Škotiją, jis rašė laiške: “...iš
miškų ir ežerų grožio atsivėrė žaizda širdyje, atgijo
pamirštas ilgesys, ir negaliu pabėgti nuo jo”.
Angelė buvo silpnos sveikatos, pagulėdavo ir
ligoninėse, o daktarai jos negydo, taip ji skundėsi
laiškuose.
Kaip matyti, iš pradžių intensyviai rašė laiškus
Barėnui, o vėliau palaikė didelę ir gausią
korespondenciją su bičiuliais JAV, Kanadoje,
Vokietijoje, bet prieš mirtį, kaip Angelė sakė man, visą
archyvą sudegino. Vargšė buvo ir Angelė. Spalis dirbo
gimnazijoje, o kai tik turėdavo kiek atliekamo laiko, tai
rašė. Būdavo kaip sapne, o “prabusdavau tik
valgydamas”, guosdavosi laiške rašytojas.
Pardavęs senus namus, įsigijo gražioje vietoje
vienaaukštį, jo sode sodino dekoratyvinius medžius,
krūmus, pailsėsiąs išėjęs į pensiją. Po jo mirties būdama
su Angele, aš pradėjau net bijoti vieno jo didelio
tamsaus medžio, nes naktį jis atrodė, kaip vaiduoklis.
Tikėjosi pailsėti, deja, sunki liga... Dar važiavo į
Hamburgą /Vokietijon/ pas dr. Pašaitienę gelbėtis. Bet
jau buvo per vėlu, mirė 1980 m.gegužės 14 d.
nesulaukęs nė 65 metų. Bet kelionių jis ir pelenų
pavidalu dar nebuvo baigęs. Iškilmingai sudegintas
Hamburge, Angelės buvo nuvežtas į Tautines kapines
Čikagon, ten iškilmingai priimta ir padėta ilsėtis jo
ūma. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, Angelės buvo
išvežtas į Kauną, ten vėl Įgulos bažnyčioje iškilmingai
priimtas su pamaldom, o kad negavo Kauno kapinėse
vietos, buvo nugabentas į Dusetas, į Angelės kilimo
vietą. Ten iškilmingai priimtas ir palydėtas ir specialiai
pastatytame kape palaidotas.
Rašau ir šypsausi, nes tikiu, kad rašytojas Spalis su
humoru apie tas sudėtingas savo pelenų keliones
parašytų... Tas nepriklausomoje Lietuvoje išaugęs
lietuvis patriotas, talentingas žmogus, rašytojas
Romualdas Spalis nebekeliaus, ir ilgesys nebekankins
jo ir jis nebeieškos svetur Lietuvos...
Dabar jis apsistojo amžinai ten, kur mėlynas
dangus, saulė tekės ir lengvi besiblaškantys pieno rūkai
sklaidysis Sartų ežere. Čia pat šalia jo ir Angelės kapas.
Kol buvo gyvas, pirko ir rinko knygas. Pirko ir
Lietuvių enciklopedijos 37 tomus. Žinau, jog jam būtų
didžiausia garbė, kad tos knygos, o jų yra apie 10 dėžių,
būtų padėtos Dusetų K.Būgos vardo bibliotekoje. Mūsų
didžiai gerbiama Lietuvos ambasada ir DBLS pažadėjo
nusiųsti.
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Skaitytojų laiškai

Trumpos Pastabos
K. Savonis
Labai maloni žinia, kad Škotijos lietuvius
aplankė visa eilė žymių svečių, kaip Lietuvos
Ambasadorius, net Britanijos ministras šiaurinei
.Airijai ir eilė vietinės škotų administracijos vadų.
(Europos Lietuvis Nr.4) Jie buvo gražiai priimti,
kaip dera lietuviškam vaišingumui. Neabejoju, kad
svečiai jautėsi kaip namuose, išskyrus gal, Lietuvos
.Ambasadorių. Klubas, kaip ir tūkstančiai panašių
klubų Škotijoje. Šio lietuviško klubo nariai,
angliškos pavardės, anglų kalba, tik klubo
dekoracijos lietuviškos. Svečiai galėjo pastebėt, kad
klube nebuvo jaunimo ir jokios kultūrinės veiklos.
Dabar kultūrinė veikla. Klubas, tęsinys buvusio
Lietuvių Instituto, pradėjo veiklą prieš 18 metų.
Lietuviškos organizacijos buvo nuo pirmųjų
lietuvių kunigų atvykimo į Škotiją. Prieš Antrą
pasaulinį karą buvo net šeši chorai. Jie daina ir
lietuviška giesme palaikė lietuvišką dvasią lietuvių
išeivių tarpe, kurių buvo virš septyni tūkstančiai.
BellshilL įskaitant gretimas vietoves, buvo viena iš
didžiųjų kolonijų, kurių skaičius siekė apie keturis
tūkstančius/ Škotų statistika) Sunkūs, prieš Antrą
pasaulinį karą, laikai retino lietuvių eiles, kapai ir
emigracija. Šv. Cecilijos choras pradėjo veikti
maždaug prieš 50 metų. Netrukus tapo labai
pajėgus vienetas ir lietuviška daina išskleidė plačius
pajėgius sparnus į kitas lietuvių kolonijas visoje
Britanijoje. Be choro lietuvišką veiklą praturtino
tautinių šokių vienetas ir skautai. Kultūrinė veikla
buvo energingų ir pasišventusių lietuviškai veiklai
vadovų rankose.
Po keletą metų klubas tapo finansiškai pajėgus,
bet netrukus klubo valdyba buvo nuomonės, kad iš
jaunimo veiklos klubui naudos nėra. Tai
suprantama, klubui svarbu pinigai. Po kurio laiko,
klubo valdyba sušaukė, jų akimis žiūrint, rimtą
susirinkimą, kuriame buvo tiesiog pasakyta, kad
jaunimas prisidėtų prie klubo išlaikymo, kitaip
klubą reikės uždaryti. Kuriam laikui viską paliko po
senovei. Klubas ėmėsi kitos taktikos, šnipinėjimo.
Po metų kitų , du choro nariai pateko į valdybos
nemalonę. “Kritikavo” klubą svečiuose Bradforde.
Tai buvo netiesa, kilo triukšmas, sekė laiškai. Po
pusės metų DBLS metiniame suvažiavime
Londone, buvo pristatyta Škotijos lietuvių klubo
peticija prieš du asmenis su 45 parašais. Tai buvo
pranešta Europos Lietuvio suvažiavimo pranešime.
Tapo aišku, kas tie nusikaltėliai yra. Aš ir kitas tuoj
pasitraukėme iš choro. DBLS nesiėmė* jokių
priemonių mus nubausti, bet, paprašius, atsiuntė
peticijos kopiją. Ten mūsų nustebimui, buvo kunigo
J.McAndrew parašas su pastaba kapelionas.

Dauguma parašų buvo neįskaitomi, bet kunigo
įtaka buvo labai stipri. Taigi, liaudies valia.
Europos Lietuvis Nr. 1 rašo “Paskutinius 20 metų
aptarnauja Škotijos lietuvius”. Geriau tiktų, jis
aptarnauja klubo narius, nes klubas jį išlaiko.
Baigiant reikėtų pridėti, kad jau keletą metų nėra
metinių procesijų Carfine, kurios būdavo lyg
lietuviški atlaidai. Lenkai ir ukrainiečiai dar turi
savo dienas.
Taigi laikai labai pasikeitė.

Wolverthamptonas
V. Kelmistraitis

Malonu skaityti žmonių nuomones ir
demokratiškus išsireiškimus. Roberto Sakalo:
“Paspausti vienas kitam ranką ir susitaikyti su
pasauliu” Bet prieš padarant tai turime atitaisyti
padarytas skriaudas, ne tik finansines, bet ir
moralines mūsų ilgamečiams nariams.
Visi nukentėję buvo ir yra aktyvūs ir darbštūs
nariai mūsų sąjungoje ir bendruomenėje. Padaryti
demokratinėje valstybėje gyvenantiems lietuviams,
seneliams, grasinimus teismu, pinigų pareikalavimu
- už pasisakymą savo jausmų - negirdėtas įvykis
mūsų sąjungoje bei bendruomenėje...
Aš nesu pranašas. Bet girdžiu ką kalba žmonės iš
visų Didž. Britanijos kampų:- Ar teisingai pasielgta
paimant piniginę baudą iš nusipelniusių žmonių.
Ar nebūtų galima atitaisyti padarytas klaidas,
grąžinant finansinę baudą ir moralinę garbę.
Paspausti rankas, gražinant pasitikėjimą, vienybę į
Lietuvių Sąjungą ir bendruomenę.
Mes turime prieš akis daug problemų. Keitimasis
finansinių
įstatymų,
nenumatytų
mokesčių
valstybei, didesnių išlaidų nei numatyta Sodyboje.
Mažėjanti narių problema...
Noriu kreiptis į tuos, kurie yra gimę Didžiojoje
Britanijoje, pasikalbėkite su savo tėvais, o tie kurie
jau neturi tėvelių pasiklauskit savo sąžinės. Yra
senas posakis:’Nedaryk kitam ko nenori kad tau
padarytų”, arba “Lazda turi du galus”.
Tegu Dievas mums suteikia proto išspręsti mūsų
problemas dabar ir ateityje, broliškai ir
demokratiškai.

RecLpastaba: Kaip skaitome DBLS pirm.
pranešime, tas jau yra padaryta, p.Kelmistraiti.
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LAIŠKAS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMS
Informuojame Jus, kad 2000 m. rugpjūčio 10 d. Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje, Mokslo ir studijų
departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įsteigė viešąją įstaigą “Užsienio lietuvių rėmimo centras”. Centro direktorius- PLB atstovas Lietuvoje p. Gabrielius
Žemkalnis. Centro pagrindiniai tikslai:
skatinti užsienio lietuvių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose;
skatinti užsienio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų glaudesnį bendradarbiavimą;
rūpintis užsienio lietuvių studijų Lietuvoje finansavimo reikalais.
Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių studijų finansavimo klausimų sprendimą
perdavė naujai įkurtam Užsienio lietuvių rėmimo centrui Užsienio lietuvių rėmimo centras priima prašymus paramai iš užsienio
lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose. Pretendentai į paramą gali kreiptis Vilniuje tel/faks 68 58 45 arba
elektroniniu paštu ulrc@mail.com į Centro direktoriaus pavaduotoją Aušrą Lasauskaitę.
Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja nemažai užsienio lietuvių jaunimo. Pagal aukštųjų mokyklų nustatytas priėmimo
taisykles lietuvių kilmės užsieniečiams taikomos tokios pačios kaip ir kitiems užsieniečiams priėmimo sąlygos. Įstoję į Lietuvos
aukštąją mokyklą jie turi sudaryti su aukštąja mokykla studijų sutartį, įtvirtinančią, kad patys asmenys arba jų rėmėjai apmokės
visas studijų išlaidas. Tokia situacija didelei daliai užsienyje gyvenančių lietuvių užkerta galimybę studijuoti Lietuvoje.
Užsienio lietuvių rėmimo centras kreipiasi į visų Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų tautiečius, kviesdamas paremti
piniginėmis aukomis išeivijos studijas Lietuvoje. Galinčius padėti kviestame steigti vardines stipendijas, kuriomis, atsižvelgiant į
šios stipendijos steigėjo pageidavimą, galėtų būti remiamos tam tikros srities ar specializuotos studijos.
Tikimės malonaus bendradarbiavimo.
Su pagarba

Centro direktoriaus pavaduotoja

Aušra Lasauskaitė

LONDONAS

DBLS Pirmojo skyriaus metinis susirinkimas
Balandžio mėn. 29 d. Londono parapijos svetainėje įvyko DBLS Pirmojo skyriaus metinis susirinkimas. Susirinkimui
pirmininkauti pasiūlytas Kastytis Baublys pasveikino visus susirinkusius narius ir svečius. Sekretoriavo Živilė Hgūnaitė.
Priėmus dienotvarkę, pranešimą padarė V. Juras-Watson. Ji kalbėjo apie DBLS Centro Valdybos veiklą, Sodybos remontą,
“Charity Trust”, nes Pirmo skyriaus veikla praėjusiais metais buvo apmirusi. V. Juras-Watson atsisakė kandidatuoti į pirmininkes,
pasiteisinusi užimtumu. Kasininkei R.Gasperaitei persikėlus į Nottingham^ užjos veiklą atsiskaitė pirmininkė.
Po pranešimo vyko diskusijos. Jos išjudino praktiškai visus dalyvavusius. Kalbėta apie skyriaus veiklą, naujų narių, ypač
dabartinių lietuvių priėmimą į organizaciją apie “Charitable Trust” privalumus ir trūkumus. Būta ir karštesnių komentarų.
Išrinkta Pirmo Skyriaus Valdyba
Pinninmkas - Balys Butrimas, sekretorė (laikinai) - Živilė Hgūnaitė, kasininkas - Mykolas Balčiūnas
Revizijos komisija - V. Andrijauskas.
Atstovai į DBLS Metini suvažiavimą Kastytis Baublys, Virginija Juras-Watson.
Pirmojo skyriaus sekretorė Ž.Ilgunaitė

JURIDINĖ KONSULTACIJA

DBLS IR LNB VISUOTINIAI SUVAŽIAVIMAI
įvyks 2001 m. birželio 9/10 dienomis
LIETUVIŲ SODYBOJE
Headley Park, Picketts Hill, Bordon, Hants GU35 8TE
Registracija 1030 vaL Suvažiavimas 13.00 vaL

DBLS ir LNB valdybos

Boltonas

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių
reikalų prašome kreiptis:

Advokatė
VIRGINIJA JURAS LLB

13 Kinnaird Avenue
Bromley, Kent R1 4HG, England
TcL:020 8402 9403
Faksas: 020 8290 0285
E-mail: va is@globalnet.co.uk

Velykų pirmadienį, balandžio 16d. vietiniai lietuviai buvo
susirinkę kartu atšvęsti pavasario šventės. Šie susirinkimai
jau pasidarė metinė tradicija ir nors lietuvių skaičius
Boltone yra nedidelis, tokiose sueigose dalyvauja visi
vietiniai tautiečiai. Skanius ir įvairius maisto patiekalus
padarė susirinkimo šeimininkės O. Eidukienė ir M.
Pauliukonienė, o skyriaus pirmininkas padėkojo joms už jų
pastangas ir visiems susirinkimo dalyviams už atsilankymą
į šį pobūvį.
Susirinkimas įvyko vietiniame ukrainiečių klube, nes
Boltono lietuviai stengiasi palaikyti glaudžius ryšius su
ukrainiečiais ir su kitais pabaltijiečiais. Tokie suėjimai ir
padeda tokius ryšius išlaikyti ir ateičiai.
Buvo gerai užkąsta ir gražiai pasivaišinta. Boltono lituvių
velykinis susirinkimas kaip visada pasibaigė labai smagioje
ir draugiškoje nuotaikoje.

H. Vaineikis
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Kronika
Aukos spaudai
Susimokėdami abonento mokestį už
EL 2001 metus, spaudai aukojo:
Mrs. Vaicekauskas
£50.00
Padre T. Erminas
£15.00
Mr.V. Andrijauskas
£10.00
Mrs. C. Blue
£10.00
Mrs. Z. Matukienė
£10.00
Rev. P. Tverijonas
£10.00
Mr. P. Kamarauskas
£10.00
Mr. J. Kem
£10.00
Mrs. Z. Grupiljonas
£10.00
Mr. R. Karalius
£10.00
Mr. K.K.Kirk
£ 5.00 '
Mr. S. Gabalis
£ 5.00
Mr. A. Sabulis
£ 5.00
Mr. K: Bražinskas
£ 5.00
Mr. D. Adams
£ 2.50
Mrs. J.Smidtas
£ 5.00

HAMSHIRE
Hampshire skyriaus metinis
susirinkimas įvyks:
w
Šeštadienį,
2001 m. gegužės 12 d.
2.30 vai p.p
Sodyboje- Headley Park
Visi Skyriaus nariai kviečiami
dalvvauti.
Skyriaus Valdyba

Linksmoj Velykų Dienoj
Anelė Dumčiūtė ir Antanas
Važgauskas Velykų Pirmą Dieną
Nottingham© Aušros Vartų Marijos
Židinyje atšventė savo katalikiškos
moterystės A UKSINĘ SUKAKTj. Jų
užsiprašytas pamaldas atlaikė kun.
S.Matulis MIC. Dalyvavo jų trys
sūnūs su šeimomis, giminės, bičiuliai.
Ji kilusi nuo Sakių, jis nuo
Kėdainių. Ji dalyvauja Liet. Moterų
draugijoje, abu DBLS ir Liet. Kat.
Bendrijoje nariai.

Sūnūs vis talkina lietuvių pamaldose,
mokėsi liet, mokykloje.
Visus tegu toliau lydi palaima!
Kun. S. Matulis
Balandžio 28 d. kun.S. Matulio,
MIC, vedamą Aušros Vartų Marijos
Židinį
Nottingham^
aplankė
arkivyskupas Jonas Bulaitis, vysk.
Paulius Baltakis ir Londono lietuvių
klebonas kun. Petras Tverijonas.
Aridv. J.Bulaitis atvyko iš Albanijos,
kur yra Švento * Sosto atstovas,
vysk.P.Baltakis pasaulio lietuvių
išeivijos ganytojas iš USA, kun.
Petras Tverijonas Londono lietuvių
klebonas. Iš čia visi svečiavos pas
kun. V. Kamaitį Mančesteryje.
Vysk.P. Baltakis dar aplankė Vasario
16 gimnaziją Vokietijoje, o Židinyje
pravedė maldavimą už pal. Arkiv.
J.Matulaičio,
MIC,
paskelbimą
šventuoju, kurio užtarimu esąs įvykęs
naujas stebuklas, kuris kaip tik
reikalingas skelbti šventuoju.
Kun. S. Matulis

Britų - Lietuvių Vaikų Fondas

Aukose
S.Gailūnienė, Tyne&Wear 25 sv
Lietuvių bažnyčioj Londone gavėnios
metu antroji rinkliava skirta Vaikų
Fondui. Surinkta
143 sv.
Nuoširdžiai dėkojame aukotojams.
Aukas prašome siųsti: British Lithuanian Children Fund, 21 The
Oval, Hackney Road, London, E2
9DT. Tel: 0208-5794657.
Fondo sekretorė

Atitaisymas:
Praėjusiam EL buvo paskelbta, kad
Sodyboje Sekminių metu programą
atliks VytBabrauskas.
Turi būti: Vytautas Babravičius.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas. freeserve, couk
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.
Artimiausia požeminė stotis Bethnal Green - Central line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West
Bridgford, 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.

Bradfbrde kiekvieno mėnesio
pirmąjį sekmadienį, 12.30 vai.

Mančesteryje kiekvieno
mėnesio paskutinį sekmadienį
12.30 vai.

ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ
KRAŠTO GAUSIŲ ŠEIMŲ
BENDRIJA
DĖKOJA
BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ
FONDUI
UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ MŪSŲ
BENDRIJAI
PIRMININKĖ J. GEČIENĖ
2001.03.16
GRUZDŽIAI

