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Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2009 m. lapkritis Nr.11 (261

“EUROPOS LIETUVIS” ATSISVEIKINA -
GRĮŽTA “BRITANIJOS LIETUVIS”

MIELI SKAITYTOJAI IR LAIKRAŠČIO PRENUMERATORIAI,
jau septintąją dešimtį skaičiuojantis „Europos lietuvis“ 2010 metus pasitiks atsinaujinęs ir 
pasikeitęs.
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės centro valdyba nutarė tęsti laikraščio leidimą 
ir džiuginti savuosius skaitytojus visoje Jungtinėje Karalystėje.
Po ilgų svarstymų nutarta grįžti prie pradinio spaudinio pavadinimo - „Britanijos 
lietuvis“. Tuo vardu jis buvo leidžiamas nuo 1947-ųjų spalio 24 dienos.
„Britanijos lietuvis“ pasveikins Jus 2010 metų sausio mėnesį, tiesa, kiek pakitęs. Nauja 
redakcinė kolegija pristatys Jums nedidelio formato žurnalą kuriame rasite informaciją ir 
aktualias naujienas iš JK bei kitų kraštų lietuvių bendruomenių.
„Britanijos lietuvis“ bus platinamas visoje Jungtinėje Karalystėje. Taip pat jį rasite mūsų 
intemetinėje svetainėje.
Smulkesnę informaciją prenumeratoriams pateiksime paskutiniame gruodžio mėnesio 
„Europos lietuvio“ numeryje.

JKLB valdyba

Jungtinės Karalystės lietuvių 
bendruomenės centro valdyba reiškia gilią 

užuojautą šeimai ir artimiesiems dėl 
žymaus visuomenininko ir 

aktyvaus skauto Juozo Maslausko mirties.

Lietuvių Skautų Sąjungos Europos Rajono skautai 
liūdi išlydėję amžinybėn 

nenuilstantį vadovą 
vyresnį skautininką Juozą Maslauską.
Jo žmoną, vaikus ir anūkus giliai užjaučiame.

LSS Europos Rajono sesės ir broliai

"Mielam ir visų musų gerbiamam Lietuvių Skautų 
Sąjungos skautininkui

Juozui Maslauskui mirus,

sunkioje liūdesio valandoje, nuoširdžiai užjaučiame 
jo gyvenimo draugę Jean jos šeima ir artimuosius.
Dalinamės netekties skausmu ir linkime stiprybės.

Aktyviam spaudos darbuotojui ir skaitytojui, 
skautų vadovui, visuomenininkui

JUOZUI MASLAUSKUI 

2009 m. spalio mėn. 22 d. mirus, 
jo šeimą, draugus ir artimuosius 

užjaučia
v 

Jaras ir Žydra Alkiai “Europos Lietuvio” skaitytojai ir administracija
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SODYBA - RAITŲJŲ TAKO VIEŠA APKLAUSA
Apklausa dėl reikalaujamo raitųjų tako per Sodybos žemės dalį įvyko 2009 rugsėjo 29/30 - spalio 1 d. ir dar 
nepasibaigus buvo atidėta dar vienai dienai - lapkričio 3d.

Kaip anksčiau buvo rašyta LNB direktorių valdyba pasamdė konsultantų kompaniją Tanner ir Tally, kuri tais 
reikalais specializuojasi ir tokių reikalų specialistą advokatą Mr.Gary Grant.

Laukiant apklausos nutarimo, kuris greičiausiai bus paskelbtas 2010 sausio mėn., LNB direktoriai nori ben
druomenei priminti, kad LNB visuomet priešinosi šio reikalavimo pripažinimui dėl sekančių priežasčių:

L Jei raitųjų takas būtų pripažintas viešos publikos naudojimui, tai jis galėtų būti naudojamas bet kokiu 
laiku VISŲ raitųjų, VISŲ vaikščiotųjų, VISŲ dviratininkų, įskaitant sporto ir varžybų.

2. Uždarymas skautų stovyklavietės.
3. Apribojimą mūsų bendruomenei lankytis ir naudotis buvusią stovyklaviete.
4. Užsidėti legalią atsakomybę (draudimą) už tako naudotojų saugumą. 1
5. Sumažinti bendrą Sodybos vertę.

Apklausos inspektorė išklausė Mrs.Comber, kuri perdavė remiančiųjų šį reikalavimą pasisakymus, keleto ją 
anksčiau duotus raštiškus pareiškimus, sakančius, kad jie naudojo tą taką jau eilę metų. Kadangi apklausa buvo 
vieša, Mrs.Comber ir jos rėmėjai buvo ekstensyviai apklausinėjami mūsų advokato Mr.Grant ir legalaus 
Hampshire grafystės patarėjo, kuris remia mūsų reikalą. Ilgoki techniški paaiškinimai, kodėl jo departamentas 
priešinasi tam reikalavimui buvo duoti Mr.Colin Piper, Hampshire grafystės pirmumo teisės pareigūno, kuris 
paaiškino, kodėl jo departamentas yra priešingas jojikų tako įteisinimui.

LNB vardu, prie daugelio kitų mūsų bendruomenės liudijimų prisidėjo asmeniškai atvykę liudininkai: p.Jaras 
Alkis; Mr.Michael Comish; p Paul Dobrovolskis; p. Vida Gasperienė, p. Vladas Gedmintas, p. Veronika Juras; 
Mr. Geoffrey Krevit; p.Paul Podvoiskis ir p.Amilda Zokienė.

Direktoriai jiems yra labai dėkingi ypač p. Jarui Alkiui, kuris atvyko net iš Lietuvos ir p.hrenai Hughes, kuri į 
apklausą atvežė p. A.Zokienę iš Birminghamo.

Viešoji apklausa dabar jau yra baigta ir Inspektorė, pravedusi šią apklausą, peržiūrės visus gautus parodymus^ 
ir greičiausiai jau 2010 in. sausio mėn. paskelbs savo sprendimą.

LNB direktorių valdybai buvo paaiškinta, kad ji šitokiais atvejais yra pati atsakinga už savo išlaidas. Mes
klausėme patarėjų, ar negalėtume reikalauti išlaidų apmokėjimo iš Mrs.Comber, bet po kruopštaus pasitarimo
Mr. G.Grant mums patarė to nereikalauti, nes yra labai maža galimybė tą gauti.

Šios viešos apklausos 4 dienų profesiniai patarnavimai mums kainuotų:
Tanner and Tilley £8688.05 plus £1302.21 VAT
Gary Grant £8000.00 PLUS £1200 VAT.

Mes trumpam laikui galėjome parūpinti užtektinai finansų sumokėti šias išlaidas, bet dabar norime paprašyti 
akcininkų, bendruomenės ir skautų prisidėti prie šios finansinės naštos palengvinimo.

Žinoma, negalime būti tikri, kad inspektorė nuspręs mūsų naudai, bet, atsižvelgiant į tai, kad visiems 
lietuviams Sodyba yra brangi, visi direktoriai - ankstesni ir dabartiniai stengėsi sustabdyti Mrs Comber reikala
vimus. Taip pat direktoriai nori atkreipti dėmesį į tai kas būtų įvykę (pradžioje šio straipsnio), jei jie nebūtume 
bandę sustabdyti šio reikalavimo.

Todėl prašom prisidėti prie šios apklausos išlaidų. Aukokite kiek kas sugebate. Visos aukos bus su dė
kingumu priimtos ir atžymėtos.

Čekius išrašyti: Help Sodyba Fund ir siųsti:

Sodyba Bridleway Committee
Headley Park Hotel
Picketts Hill
Nr. Bordon
Hants GU35 8TE

Banko transfers į: Halifax, Sort code 110576, Account 01239844, Reference:HSF Bridleway

LNB direktorių valdyba
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A + A JUOZAS MASLAUSKAS
2009 m. spalio 22 d., 10 vai. vakaro mirė didelis patriotas, nepailstantis skautų 
vadovas, Derby skyriaus visuomenininkas Juozas Maslauskas.
Palaidotas vietinėse Ashbourne kapinėse.
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad Juozas po sunkios, nepagydomos ligos atsi
sveikino su mumis ir šiuo vargingu pasauliu palikdamas didelę šeimą. - liūdinčią, 
žmona Jean, tris vaikus - dukrą Janiną ir du sūnus - Joną ir Petrą, šešis anūkus ir 
tris proanūkius.
Dirbdamas fabrike rado laiko ir skautų organizacinei veiklai. Apdovanotas eile 
skautų garbės žyminių ir net aukščiausiu - “Geležinio Vilko” Ordinu. 1963 m. 
baigia Gilwell’io skautų kursus. 1966-69 m. LSS Anglijos Rajono vadas. Rašė į 
Skautų Aidą, Budėkime, Europos Lietuvį. Derby skyriaus ruošiamuose tautiniuose 
paminėjimuose buvo nuolatinis paskaitininkas.
Neapleido ir dvasinių reikalų. Būdamas uolus katalikas, kur galėjo lankė pamaldas 
ir prisidėdavo prie jų.

Apie savo gyvenimą pats rašo LSS Anglijos 
Rajono leidinėlyje “Vasara” 1977 m. Nr. 80.

“Laisvoje Lietuvoje (berods 1933 m.) teko 
matyti skautišką leidinėlį, o Rokiškyje unifor
muotus skautus. Skautiška uniforma labai pa
tiko, tačiau, deja, mokslo sąlygos neleido ar
čiau susipažinti su pačia skautybės ideologija. 
1945 m. po egzaminų, skautų įžodžio ir veik
los, supratau ir įsitikinau, ką gali duoti organi
zuota skautų veikla jaunimo gyvenimui, ypač 
visuomet nepamirštamą įspūdį paliko skautų, 
skauto vyčio ir skautininko įžodis... likęs pri
siminimui visam gyvenimui.
1947 m., atvykus Anglijon, kurį laiką nebuvo 
progos įsijungti į aktyvu skautišką gyvenimą 
ir darbą, kuris nuo pat pirmųjų atvykimo die
nų skautų idealistų buvo tęsiamas ir jis tebesi
tęsia jau beveik 30 metų. Tačiau skautišką 
veiklą ir jos spaudą atidžiai stebėjau, sekiau, 
gilinausi skautiškoje ideologijoje, kol pats įsi
jungiau į skautiškas gretas, talkininkaudamas 
aktyviesiems nariams darbu. Supratau, kad 
jaunuomenės auklėjimas visais laikais buvo ir 
tebėra labai svarbus uždavinys, o kartu ir ne
lengvas darbas, bet duodąs jaunimui daug 
naudos: asmens būdo lavinimu, sveikatingu
mo skatinimu ir idealu tarnauti kitiems, pa
prastais ideologiniais principais, išreikštais 
šūkiu: Dievui, Tėvynei, Artimui, skauto- 
skautės įstatais ir įžodžiu.
Lietuvių skautų-skaučių organizacijos sche
ma, tvarka, įvairūs nuostatai, taisyklės, pro
gramos, laikui bėgant ir gyvenimo sąlygoms 
veikiant, keitėsi. Tačiau mūsų skautybė nenu

trūkstamai siekė tų 
pačių pagrindinių tiks
lų, likdamas savo ide
alams ištikima.
Šias eilutes berašant, 
prisimenu kiekvieną 
sesę ir brolį, su kuriais 
teko džiaugtis įvairio
se skautiškose stovyk
lose, subuvimuose, 
ypač prie liepsnojan
čio lauželio, vyresnių
jų apsuptame ratelyje, 
duodant skauto vyčio 
įžodį... daugiau kaip J.MasIauskas

prieš dvidešimtį metų, 
kada pasižadėta prie trispalvės būti ištikimais 
tėvynės sūnumis ir tarnauti Dievui, Tėvynei ir
Bendruomenei.
Ar visi mes savo pažadą išpildome? Ar likome 
ištikimi savo pažadams? Gaila. Daugeliui mūsų 
pažadas liko pamirštas... Jūsų mielų veidų nebe
matome prie laužų, stovyklose, skautiškose gre
tose.
Kaip miela ir malonu būtų Jus visus matyti 
skautiškose eilėse.
Tad broli ir sese, apsvarstyk ir dar kartą apsi
spręsk ir prisimink tai, ką pažadėjai įžodžio me
tu.
Atsiminkime, kad Lietuvos likimas ir jos ateitis 
yra lietuviško jaunimo rankose - Jūsų, mielos 
sesės ir broliai!”

v.s. J. Maslauskas
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Atsakymas į Stasio Kasparo laišką „Europos Lietuvio“ 
10 numeryje, pavadintame *’ Didžiosios Britanijos Lietuvių 

Sąjungos veikla 1947-1980 "apie Didžiosios Britanijos lietuvių 
istoriją ir jaunuosius mokslininkus

Šį savo straipsnį skiriu Stasiui Kasparui. Labai nustebau 
susilaukęs D. Britanijos lietuvių bendruomenėje gerai 
žinomo Stasio Kasparo dėmesio. Reikia pastebėti jog šio 
S. Kasparo straipsnio pasirodymas „sutapo44 su mano 
bandymais išleisti knygą apie D. Britanijos lietuvių isto
riją paremtą mano bakalauro darbu tema: „Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos visuomeninė veikla 1947- 
1980 metais“, kuri rašiau nuo 2006 metų iki 2008 metų, 
savo straipsnelyje S. Kasparas teigia, kad:

’’Šios busimos knygos paruoštas tekstas pasiekė 
Londoną. Kodėl jis buvo atsiustas atitinkamiems asme
nims nežinia. Per visą busimą knygą cituojamas Jaro 
Alkio, buvusio ilgamečio DBLS pirmininko, archyvas 
ir interviu su knygos redaktorium Andrium Šturu. Ją 
perskaičius ten esama tiek daug nesąmonių, kalbant 
kas yra Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga ir kas 
Lietuvių Namų Bendrovė ir kas pats didžiausias tos 
veiklos variklis.?
Labai gaila, kad jaunieji mokslininkai imasi rašyti 
apie kraštų lietuvišką veiklą, nepažindami nei žmonių, 
nei jų gyvenamo krašto... Gaila. - Stasys Kasparas ".

Šiame savo darbe naudojausi daugeliu šaltinių, kurių 
apibūdinimą galiu pacituoti iš savo bakalauro darbo isto
riografijos apžvalgos: „Šiame darbe naudojamus šaltinius 
galima suskirstyti į keturias grupes:

1. ŠALTINIAI
1.1. Archyviniai šaltiniai
1.1.1. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų 
centro archyvas (VDU ISC) 6 - Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (Vytauto Kamanto) fondas
1.1.2. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA) 
R - 602 - Europos lietuvio redakcija ir Nidos knygų 
klubas. 648 — Lietuvos pasiuntinybė Londone
1.1.3. Lietuvos Mokslų Akademijos biblioteka 
(LMAB)
361 Juozo Vilčinsko asmeninis archyvas
1.1.4. Jaro Alkio asmeninis archyvas
1.1.5. Vlado Dargio asmeninis archyvas
1.1.6. Balio Butrimo asmeninis archyvas

1.2. Periodika
1.2.1. Britanijos lietuvis, 1947-1951 m.
1.2.2. Europos lietuvis, 1953 - 1981 m.
1.2.3. Saulė, 1978 m.
1.2.4. Lynes, 1978-1980, 1997 m.
1.2.5. Bendras pareiškimas dėl tolesnio TSRS ir Jung
tinės Karalystės ryšių vystymo, Tiesa, 1956.05.28. (100), 
p. 1.
1.3. Publikuoti šaltiniai
1.3.1. Barėnas Kazimieras Britanijos lietuviai 1947- 
1973, Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjunga, Londonas, 
Nida, 1978, p. 359
1.3.2. Barėnas Kazimieras Britanijos lietuviai 1974- 
1994, Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjunga, Londonas,

Nida, 1997, p. 407.
1.3.3. LSS Anglijos rajono albumas, 1947—1983 m.“, 
Londonas, Nida, 1987, p. 111.
1.3.4. Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949—2003, 
red. Vitalija Stravinskienė ,Vilnius, 2004, p. 435.
1.3.5. Dar 20 metų: Bradfordo ir apylinkės lietuvių 
veikla, Lietuvių klubas "Vytis”, Vilnius, Litfondas, 1995, 
sudarytojai: Anicetas Bučys, Stasys Grybas, Vytautas 
Gurevičius, Algimantas Bučys, p.l 19.

2. Literatūra
2.1. Aštuntoji pradalgė, literatūros metraštis, Londo
nas, 1972, Nr.87, p.410.
2.2. Devintoji pradalgė, literatūros metraštis, Londo
nas, 1976, Nr.96, p.389.
2.3. Bučinskytė Ilona, Ateitininkų federacija išeivijoje 
XX a. 5-7 deš., ateitininkai Anglijoje, daktaro disertaci- 
ja,Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas,2006, p.65-67.
2.4. Eidintas Alfonsas, Lietuvių kolumbai: lietuvių 
emigracijos istorijos apybraiža, Vilnius, 1993, p. 228.
2.5. Gaigalaitė Gintarė, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos įsikūrimas ir veikla XXa. 8-9 dešimtmečiuose, 
bakalauro darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kau
nas, 2007, p.25.
2.6. Nidos Knygų klubo kalendorius 1978, Londonas, 
1978.
2.7. Septintoji pradalgė, literatūros metraštis, Londo
nas, 1971, Nr.81, p.464.
2.8. Saldukas Linas, Lithuanian Diaspora, Vilnius, 
2002.
2.9. Skirius Juozas, Lietuvių visuomenininkas ir dip
lomatas Bronius Kazys Balutis, 1880-1967, tėvynei paau
kotas gyvenimas, Vilnius, 2001, p. 821.
2.10. Umbrasaitė Erika, „Europos lietuvis“ Lietuvoje 
1992-1995 metais“, bakalauro darbas, Vilniaus universi
tetas, Vilnius, 1996.

3. Pusiau struktūruoto pokalbio metodu atlikti inter
viu
3.1. A. Šturo interviu su J. Alkiu, Vilnius, 
2007.08.04., 2007.08.14., 2007.10.01., 2007.10.07.,
2007.10.11., 2007.10.24., 2008.02.07., 2008.02.19., 
2008.03.30., 2008.03.31., 2008.04.04., 2008.04.15., 
2008.04.19., 2008.04.20., 2008.04.23., 2008.04.24., 
2008.04.26.
3.2. A. Šturo interviu su V. Dargiu, Vilnius,
2007.10.14., 2007.12.07.
3.3. A. Šturo interviu su B.Butrimu, Vilnius, 
2007.11.04.

Absurdiškas atrodo S. Kasparo teiginys jog: „Labai gai
la, kad jaunieji mokslininkai imasi rašyti apie kraštų lie
tuvišką veiklą, nepažindami nei žmonių, nei jų gyvena
mo krašto... Gaila. - Stasys Kasparas."
Visų pirma visais laikais ir visose šalyse pagrindiniu isto
riko darbų šakiniu buvo ir yra ARCHYVAI, Ponas Sta-
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sį ! Turbūt gyvenimo ir „taip toli“ nuo Lietuvos esančios 
ir „už geležinės uždangos paslėptos D. Britanijos“ nepa
žinojo nei visą savo gyvenimąjuose praleidę Jaras Alkis, 
Vladas Dargis, Balys Butrimas, Aleksandras Vilčinskas, 
Henrikas ir Vidas Gasperai — tai yra tie žmonės su kuriais 
dirbau 3 metus rašydamas savo darbą? Remiantis, jūsų 
teiginiu, jog rašyti galima tik būnant toje šalyje kur vyko 
veiksmas, turėtų atsižvelgti Lietuvių išeivijos instituto 
darbuotojai - mokslininkai, kuriuos vargu ar galima pa
vadinti jaunaisiais, nes dalis jų yra tituluojami profeso
riais, profesoriais emeritais, daktarais, magistrantais ir 
visą savo gyvenimą yra pašventę išeivijos mokslo tyri
mams. Prie to paties galima paklausti ir kodėl vienu pa
grindiniu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės projektų da
bar yra parsiųsti išeivijos archyvus iš visų užjūrio kraštų į 
Lietuvą ?

Neabejoju jog šis, Jūsų, S. Kasparo straipsnis bus gera 
reklama mano būsimai knygai.

“Vis dar bandoma gyventi ne 
pagal išgales”
D. Grybauskaitė 2009-10-17

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su 
Ministru Pirmininku Andriumi Kubiliumi ir finansų mi
nistre Ingrida Šimonytė aptarė kitų metų biudžeto forma
vimą ir tolesnio taupymo galimybes.

Prezidentė remia Vyriausybės pastangas taupyti ir ma
žinti biudžeto deficitą, tačiau pasigenda ryžtingesnių 
Vyriausybės veikmų vykdant struktūrines reformas, ku
rios turėtų ilgalaikį efektą. Prezidentės įsitikinimu, sun
kmetis turi būti ne tik taupymo, bet ir struktūrinių pe- 
rtvarkų laikotarpis. Taupymas turi sietis su realiomis 
permainomis, o ne vien su trumpalaikiu skolų padengi
mu.

Pasak šalies vadovės, akivaizdu, kad vis dar bandoma 
gyventi ne pagal išgales. Biudžeto deficitui grėsmingai 
artėjant prie dviženklio skaičiaus, Prezidentė ragina dėti 
visas pastangas, kad bendro fiskalinio deficito riba nevir
šytų Vyriausybės planuojamų 9,5 procentų.

Prezidentė kategoriškai pasisakė prieš planus dar didin
ti mokesčius , ragindama Vyriausybę naikinti administra
cinius suvaržymus verslui ir skatinti naujų darbo vietų 
kūrimą.

Vyriausybė trečiadienį pritarė 2010 metų nacionalinio 
biudžeto, Sodros ir Privalomojo sveikatos draudimo fon
do biudžeto projektams. Jie bus pateikti svarstyti Seimui.

Jokių galimybių baigti valdovų 
rūmus 2oo9-io-i7
L Simonaitė
Finansų ministrė Ingrida Šimonytė sako, kad nėra jokių 
galimybių artimiausiu metu pabaigti Valdovų rūmų staty
bą. Tam, remiantis skaičiavimais, esą reikėtų 150 mln. 
litų.

„Pabaigti Valdovų rūmų statybų, bijau, kad artimiausiu 
metu nepavyktų pagal tuos apetitus, kurie yra pateikti 
kaip skaičiavimai, reikalingi rūmams pabaigti. Tikrai 
150-ties milijonų litų pabaigti net ir tokiam garbingam 

statiniui, bijau, kad artimiausiu metu mes neturėsime 
jokių galimybių“, - po susitikimo su prezidente Dalia 
Grybauskaite sakė ministrė.

Vyriausybė buvo numačiusi kitąmet Valdovų rūmų 
statybai skirti 25 mln. litų. Spalio pabaigoje žiniasklaido- 
je skelbta, kad kultūros ministras Remigijus Vilkaitis šį 
finansavimą sumažino trečdaliu - iki 17 mln. litų. Tai esą 
itin papiktino kadenciją baigusį prezidentą, socialdemok
ratų garbės pirmininką Algirdą Brazauską.

Vilniaus pilių direkcija tuomet pareiškė, kad, jeigu ki
tais metais bus skiriama 17 mln. litų, lankytojai į Valdo
vų rūmus priimi nebus. Valdovų rūmams nuo 1995 metų 
jau išleista daugiau kaip 200 mln. litų.

Prieštaringai vertinamas Valdovų rūmų atkūrimas yra 
vienas didžiausių kultūros srities investicinių projektų 
nepriklausomos Lietuvos istorijoje.

Prieš 200 metų nugriauti Vilniaus žemutinės pilies Val
dovų rūmai yra atkuriami virš 1987-2001 metais atkastų 
rūmų liekanų. Tai Vilniaus pilių komplekso sudėtinė 
dalis - kunigaikščių rūmai, stovėję tarp Katedros ir Pilies 
kalno. Rūmai susideda iŠ keturių korpusų su uždaru kie
mu. Sprendimas atstatyti Valdovų rūmus sulaukė priešta
ringų vertinimų ir visuomenėje, ir tarp istorikų.

BRANGŪS FONDO ŽMONĖS 
Šiandieną kreipiamės į Jus brangieji su prašymu. Labai 
nedrąsu, bet nors žinotume ar būtų tokia galimybė gauti 
iš jūsų paramos, specialių poreikių vaikams, kurie gyve
na pas mus nuo pirmadienio ryto iki penktadienio vaka
ro, vaikai su žymia ir labai žymia negalia.

Labai jau prastos šiems vaikučiams gulėti lovos, nes 
labai senos, išgulėti čiužiniai ir vaikui invalidui gulėti 
yra labai nepatogios, mes problema matome, bet savo 
jėgomis pakeisti jų negalime., nors pačioms skaudu žiū
rėti į tokią padėtį, o miegamajame spintos jokios neturė
jome, susinešėm iš namų, tačiau viską sudėti neįmano
ma.

Esant tokiai padėčiai mes vėl kreipiamės prie Jūsų 
gerieji žmonės, ar Jums būtų kokia galimybė mums pa
dėti ir šioje situacijoje, nes tik Jūs mus suprantate ir Jūsų 
geranoriškomis pastangomis mes galime džiaugtis, o 
mūsų globojami vaikučiai vieni krykštauja laiminga vai
kyste, o likimo nuskriaustieji palengvina savo negalią 
AČIŪ nors to per maža Jums pasakyti.

Mes apžiūrėjome, kur pagamintų lovas ir spintas. 
Lovų reikėtų 9 ir 2 spintų, kad galėtume vaikams pato
giai sudėti drabužėlius., kurių reikia nemažai turėti, dėl 
vaikučių negalios, sauskelnes bei ugdymo priemones.

Ieškojome kur būtų pigiau, tai gamintojai būtų 2. Vie
ni gamintų lovytes, o spintas kiti. Spintas gaminantis 
atėjo vietą pamatuoti, nes norėjome pagal patalpos vietą 
pastatyti, kadangi ši patalpa nėra didelė.

Mūsų paskaičiavimais tai kainuotų lovytės 4250 litų, 
o spintos 2480 litų. Viso būtų 6730 litų. O sterlingo kur
sas toks kintantis, sunku pasakyti koks jis bus. Mes ma
nytume, kad 2000 svarų pilnai pakaktų, o jeigu dėl kurso 
svyravimo atliktų pinigėlių tai įrengtume tiems vaiku
čiams pusvonią apsiprausimui jos irgi nebeturime.

Su pagarba Šakių raj. mokyklos - darželis “Berželis” 
Darbuotojos ir vaikučiai.
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Midlands Lithuanian Community
Vidurinėje Anglijoje yra įskurusi organizacija, kuri dirbda
ma greta su JK Lietuvių Bendruomene Birmingham’e teikia 

paslaugas iš Lietuvos atvykusioms lietuviams.
Vidurio Anglijos Lietuvių Bendruomenės organizacija yra pir
ma savanoriška organizacija Jungtinėje Karalystėje kuri teikia 

paramą ir pagalbą žmonėms iš Lietuvos,
Pradžią Midlands Lithuanian Community davė Jungtinės Karalystės 
Lietuvių Bendrijos Birmingham’o skyrius, su kuriuo iki šiol sėkmin

gai bendradarbiaujame. Pati organizacija buvo įregistruota 2007 metų 
gruodžio 1 diena, o aktyvią veiklą pradėjo 2008 metų sausio mėnesį.

Mūsų Ofisai:
1 Piers Road, First Floor, Birmingham B21 OU Y UK
Darbo valandos: Pirmadienį ir Antradienį nedirba.
Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį 16.00-18.00.
Šeštadienį 14.00-15.00 Sekmadienį 12.00-13.00.
Laikas gali keistis, todėl sekite informacija svetainėje. Jeigu dėl 
tam tikrų priežasčių negalite suderinti savo laiko su mūsų darbo 
valandomis, tuomet paskambinkite mums ir suderinsim susitikimą.
Mobilus Telefonas: 077 60 733 023
Svetainė: www.midlitcom.org

Friends meeting House
8b Summerfield Rd, Wolverhampton, WVI 4PR
Darbo valandos: Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį 15.00 - 16.00.
El-paštas: info@midlitcom.org
Mobilus Telefonas: 077 60 733 023
Mūsų tikslai:
- padėti Vidurio Anglijoje gyvenantiems lietuviams integruotis į 
vietinę visuomenę ir bendruomenę
- bendradarbiauti ne tik su vietiniais lietuviais, bet ir su kitomis 
imigrantų bendruomenėmis
- šviesti ir informuoti britišką visuomenę apie lietuviškas tradicijas 
ir papročius
- padėti lietuviams, gyvenantiems Vidurio Anglijoje, išlaikyti 
savo tautinį identitetą
Kaip mes tai darome:
- Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį daromi susirinkimai, ap
tariamos lietuviškos bendruomenės problemos ir keliami pasiūlymai
- Bendradarbiaujame su oficialiomis JK organizacijomis, 
besirūpinančiomis imigrantų reikalais
- Šeštadienio mokyklėlė vaikams
- Anglų kalbos pamokos suaugusiems nedarbo laiku
- Padedame darbo paieškos, legalizacijos reikalais, tvarkome 
dokumentus ir pašalpas, pildome formas, konsultuojame Home 
Office registracijos klausimais
- Suteikiame informaciją ir pagalbą tokiu atveju, jei žmogus dėl 
darbdavio kaltės atsiduria gatvėje
- Kultūriniai renginiai - koncertai, vakaronės, karaoke vakarai
- Sportas - turime reguliariai besitreniruojančią krepšinio 
komandą ir šokių grupę

KAIP TAPTI MŪSŲ NARIU
Kiekvienas norintis prisidėti ir dalyvauti organizacijos veikloje, 
gali tapti MLC nariu. Savo naryste jūs prisidėsite prie mūsų 
organizacijos vykdomų tikslų.
Dėl to reikia tik užpildyti anketą ir sumokėti £10 vienkartinį nario 
mokestį. Susisiekite su mumis užėję į kontaktus.

Kiekvieną ketvirtadieni Birmingham’e 
vyksta „Arbatėlės klubas“ moterims.
v
Čia teikiamos šios paslaugos: 
Nemokamai:
C V (gyvenimo aprašymas) - surašymas 
Įvairių formų pildymas 
Gliukozės kiekio kraujuje testas 
Arterinio spaudimo matavimas 
Tradicinių valgių gaminimas 
Manikiūras, Pedikiūras 
Veido masažas, Masažas
Adresas:
1 Piers Rd, Birmingham, B21 0UY
Darbo valandos:
Ketvirtadieniais nuo 12:00 iki 14:00
Telefonai pasiteiravimui 
07701095199, 07515740848 
E-mail: midlitcom@googlemail.com

Arbatėlės klubas Birminghame
Nuo šiol kiekvieno mėnesio paskutinį sekma
dienį Birmingham’e veiks “Arbatėlės Klubas“, 
kuriame galės dalyvauti visi norintys. 
“Arbatėlės klubo“ tikslas yra suburti tautiečius 
į vieną didelę šeimą ir pradėti vykdyti aktyvią 
veikią kuri Birmingham‘e buvo praktiškai 
visiškai sustabdyta. Midlands Lithuanian 
Community nori kuo daugiau sužinoti apie 
jums rūpimus klausimus, kokios pagalbos 
jums reikią ar trūksta lietuviškų vakarėlių ir 
kokie jie turėtų būti.
Nekartą esame girdėję tokių klausimų “Kodėl 
ne Birmingham’e”, “Kada Birmingham’e”. 
Kągi. Atkreipdami dėmesį į šiuos klausimus 
Midlands Lithuanian Community ir nusprendė 
įsteigti “Arbatėlės klubą” Birminghame, kurio 
susirinkimo metu ir aptarsime aktualius klau
simus.
“Arbatėlės klubo” susirinkimo metu visi bus 
vaišinami nemokama arbata ir sumuštiniais. 
Jeigu kas pageidauja, gali atsinešti ir savo 
gardumynų.
Adresas:
Midlands Lithuanian Community
1 Piers Road, First Floor (pirmas aukštas) 
Birmingham B21 OOY
Telefonas pasiteiravimui: 
07760733023

MLC Žvejų Klubas
Klubo tikslas yra suburti visus žvejus mėgėjus 
ir profesionalus kartu pažvejoti ir pasidalinti 
patirtimi.
Būtinos sąlygos:
Būti Midlands Lithuanian Community nariu 
Turėti laikiną ar ilgalaikį leidimą žvejybai. 
Visus susidomėjusius prašome registruotis 
žemiau nurodytais kontaktais.
Adresas: 1 Piers Road, Birmingham B21 OOY 
Prieš atvykstant prašome paskambinti ir susi
tarti dėl susitikimo.
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BIRMINGHAMAS
Apolionija Zizirskienė linksmino 
Birminghamo lietuvius

Vidurio Anglijos lietuvių bendruomenė spalio 3 dieną 
Birminghamo Lenkų klube surengė puikų vakarą pava
dintą „Kas laimės milijoną...“.

„Koncerto tikslas - kuo didesnei auditorijai patrauklus 
renginys.“ - sakė organizacijos vadovė Aldona Grupas. 
Koncerte dalyvavo šeimyninis muzikinis duetas 
„Alvika“, kuris šventė savo kūrybinio gyvenimo pirmąjį 
gimtadienį.

Šiemet organizatoriai žiūrovams pateikė staigmeną - 
Vaido Pračkailos ir Juozo Kavaliausko programą „Kas 
laimės milijoną“.

Vaidas Pračkaila žinomas kaip televizijos laidos 
„Pinigų lietus“ vedėjas, bet dar garsesnis jo personažas - 
šaunioji moteriškė Apolonija Zizirskienė.

Koncertas buvo skirtas lietuvių bendruomenei, tačiau 
publika buvo įvairi ir A.Zizirskienė puikiai rado kalbą su 
bet kurios tautybės atstovu. Linksma buvo kiekvienam - 
ir mažam, ir dideliam.

A.Zizirskienės fanai atvyko net iš Londono.
Renginio dalyviai ir organizatoriai gėrėjosi dainų kūrė

jo ir dainininko Juozo Kavaliausko atliekamomis daino
mis. Jo kūrybos sąraše - autoriniai ir bendri su kitais 
muzikantais projektai: „Alio, Alytus“, „Muzikinis ba
lius“, „Santaka“, „Mudu du“, „Linksmučiai“.

Naujausi albumai: stilizuota kaimo kapela „Santaika“ ir 
įrašų studijos „Ritmas“ projektas „Nesenstančios dainos 
naujai - „Daaainuokim, dainuokim...”

Didžiausio populiarumo susilaukė Juozo ir Editos Kas
paravičiūtės duetas „Mudu du“.
Puiki buvo šventė, gavome daug gerų emocijų ir, sudai
navus „Ilgiausių metų“ „Alvikai“, žmonės dar ilgai neno
rėjo skirstytis.

Organizatoriai atsisveikino su gražiais palinkėjimais 
visiems ir pasakė ne „Sudie“, o „Iki kito karto!“

GLASGOW
Prisistatė Škotijos lietuvių 
bendruomenė
Spalio 10 dieną Glasgow’© miesto centre, lenkiškame 
Sikorski klube vyko oficialus Škotijos lietuvių bendruo
menės pristatymas ir grupes „Alvika“ iš Birminghamo 
koncertas. Pagrindiniai bendruomenes tikslai yra padėti 
lietuviams, ypatingai neseniai atvykusiems iš Lietuvos 
integruotis į visuomenę; pristatyti lietuvišką kultūrą ir 
tradicijas ir palaikyti ryšius su oficialiomis škotiškomis 
valstybinėmis institucijomis.

Į pirmąjį čia organizuotą koncertą susirinko apie 50 
žmonių - buvo ir jaunų šeimų su vaikais, ir studentų, ir 
svečių iš tolimesnių Škotijos rajonų (Kilmarnock, Dumf
ries). Renginio metu su bendruomene ryšius užmezgė 
Glasgow’© universiteto Centrinės ir Rytų Europos studijų 
katedros vedėjas Dr. David Smith. Tiek vietiniai lietu
viai, tiek jų draugai škotai džiaugėsi galimybe pasiklau
syti gyvai atliekamos lietuviškos muzikos ir susipažinti 

su bendruomenės veikla ir jos perspektyvomis: krepšinio 
klubu, lietuviška mokyklėle, žaidimų grupele mažes
niems vaikams, lietuviškų knygų skyreliu Mitchell bib
liotekoje, anglų kalbos pamokomis suaugusiems bei įvai
riais kultūriniais ir laisvalaikio renginiais.

Renginio metu buvo perskaitytas sveikinimo laiškas 
bendruomenei nuo Alex Neil, Škotijos parlamento nario 
ir Centrinės Škotijos valdžios atstovo, atsakingo už ben
druomeninę veiklą valstybės mastu.

Škotijos lietuvių bendruomenė dėkoja visiems ben
druomenės nariams, prisidėjusiems prie šio renginio or
ganizavimo ir sėkmės, partneriams ir rėmėjams - Mid
land© lietuvių bendruomenei ir grupei „Alvika“ iš Bir
minghamo.

Atsisveikinimas su Dainora 
Daunoraite - Soviene

Čia trumpas laiškelis nuo manęs, Anthony 
Packer’ io, Lietuvos Garbės konsulo Valijoje, su atsipra
šymu, kad negaliu dalyvauti Dainoros Daunoraitės- 
Šovienės laidotuvių mišiose. Šiuo metu nesveikuoju, esu 
gydomas gan sunkia medicinos procedūra ir negaliu pri
sijungti prie velionę palydinčių giminių ir draugų.

Tai yra labai liūdna diena Dainoros giminėms ir 
Šovų šeimai, kurios nare ji tapo prieš daug metų, bet - 
prisimindami jos gyvenimą — rasime daug dalykų, už 
kuriuos liekame dėkingi.

Su Rimantu Šova (Dainoros vyru) ir jo broliu 
Eimučiu susipažinau jiems pirmą kartą atvažiavus į ma
no namus 1991 metų pradžioje. Mes turėjome reikalų, 
kurie labai pakeitė mano gyvenimą bet labiausiai atsi
menu jų pasakojimus apie išvykimą iš Lietuvos. Dabar 
tas istorinis laikotarpis yra geriau suprantamas, bet tada 
mažai buvo žinoma apie sovietinį siaubą. Tai buvo lai
kas žiauraus persekiojimo, gyvenimo pabėgėlių lage
riuose, kovos dėl išsilavinimo ir įsikūrimo kitoje šalyje. 
Jie paprastais žodžiais pasakojo apie jųdviejų šeimas ir 
gyvenimo išsivystymą čią o po to labai daug apie įvy
kius Lietuvoje po jų įsikūrimo Didžiojoje Britanijoje. Jie 
apibūdino sistemą kuri Vakaruose tuo metu nebuvo 
laikoma itin bloga. Man tai buvo reveliacija - supratau, 
kodėl lietuviai tėvynėje ir užsienyje buvo taip pasiryžę 
kovoti.

Tai nebuvo jų asmeniška veikla. Tų dviejų brolių 
kova buvo už jų tautą ir kitas Pabaltijo šalis. Didžiau
sios svarbos buvo pasišventimas šeimą žmoną vaiką 
bendruomenės ir tautos. Tai buvo tauta, kuri išlaikė viltį 
ir ištikimybę net tadą kai Europa, jų kontinentas, buvo 
juos pamiršusi.

Patikėdami Dainoros sielą Dievui, mes prisime
name jos kartą kuri teigė tiesą kukliai ir atkakliai iki jos 
realizacijos momento. Po Europos išlaisvinimo nuo Sta
lino priespaudos mes dažnai pagalvojame, kad įvykių 
eiga po Tarybų Sąjungos subyrėjimo buvo normali. To
dėl reikia neužmiršti ir kalbėti apie istorijos faktus, kurie 
paryškina tuos įvykius ir jų svarbą Tuos patyrimus turi
me išlaikyti atmintyje. Tylus paliudijimas pareigingo 
gyvenimo, sujungto su kitais pareigingais gyvenimais, 
yra svarbus. Laikui atėjus, jis pakeitė mūsų istoriją To
dėl dabar galima rimtai pasididžiuoti, kad pažinojome 
Dainorą jos šeimą ir kitus žmones, tokius kaip jie.
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LIETUVIAI PAŠA UL YJE
KANADA
„Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“ -
Danutei Garbaliauskienei
2009-10-14
Toronte spalio 9-11 dienomis vykusių Kanados lietuvių 
dienų metu ambasadorė Gintė Damušytė įteikė garbės 
ženklą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ ilgametei To
ronto lietuvių bendruomenės pirmininkei Danutei Garba
liauskienei už lietuvybės puoselėjimą Kanadoje.

Kanados lietuvių dienų metu pristatyta Kanados lietu
vių menininkų darbų paroda. Joje savo darbus eksponavo 
daugiau kaip 20 lietuvių kilmės menininkų iš visos Kana
dos.

Šventėje koncertavo grupė iš Lietuvos „Jonis“, aktorė 
ir dainininkė Nijolė Narmontaitė, pasirodymus surengė 
Kanados lietuvių šokių ir muzikos ansambliai iš Toronto, 
Hamiltono, Monrealio ir Otavos.

Toronto lietuvių bendruomenės apylinkė šiais metais 
švenčia savo 60 metų veiklos jubiliejų.

JAV
Čikagos maratone - 23 lietuviai

2009-10-13
Spalio 11 dieną, sekmadienį, vykusiame Čikagos mara
tone dalyvavę lietuviai pirmą kartą bėgo kaip vieninga 
komanda.

Tautiečius sportininkus entuziastingai palaikė būrys 
tautine atributika pasipuošusių sirgalių, mojuojančių 
trispalvėmis, tūkstantmečio vėliava ir nepaliaujamai 
skanduojančių „Lietuva“. Viename garsiausių pasaulio 
maratonų lietuviai dalyvavo kartu su daugiau nei 45 
tūkstančiais kitų bėgikų.

Dar balandžio mėnesį trys Čikagos lietuviai A. Bu
čas, D. Ruževičius ir S. Zenkevičius kreipėsi į generali
nį konsulatą Čikagoje ir iškėlė idėją suvienyti miesto 
maratoną bėgsiančius lietuvius. Kelis mėnesius konsu
late registravosi sportininkai, norintys savo bėgimą 
skirti Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.

Galiausiai maratonui susibūrė 23 asmenų komanda, 
kuriai akcijos rėmėjas „Audimas“ dovanojo marškinė
lius iš lietuviškos Olimpinės kolekcijos.

Ankstyvą sekmadienio rytą bėgikų grupė susirinko 
Lietuvos konsulate, kur juos pasitiko konsulato darbuo
tojai, sveikino generalinė konsule S. Aniulienė, Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sporto Sąjungos 
ŠALFASS pirmininko L. Misevičiaus laišką perskaitė 
D. Ruževičius. Sportininkams buvo išdalinti „Audimo“ 
marškinėliai, o čia pat būriavosi bėgikus atlydėję arti
mieji ir draugai - gerai nusiteikusi palaikymo grupė.

Vėliau maratono dalyviai bei veidus trispalvėmis iš- 
piešę ir vėliavomis nešini sirgaliai patraukė starto lini
jos link. Spalvinga eisena traukė smalsius sudomintų 
praeivių žvilgsnius.

Prie septynioliktos distancijos mylios žymos veikė

Amerikos lietuvių sirgalių punktas, kur nepabūgę rude
ninio šaltuko komandos bėgikų nekantriai laukė ir 
linksmais šūkiais sveikino tautiečiai.

Džiugu, kad visi komandos nariai sėkmingai įveikė 
daugiau nei 42 kilometrų distanciją ir buvo apdovanoti 
suvenyriniais Čikagos maratono medaliais.

Greičiausiai iš lietuviškos komandos narių distanciją 
nubėgo Lizbeth Nieves, Rasa Palionytė bei Marta Se- 
reivaitė moterų grupėje ir Robertas Zaicevas, Vygantas 
Kelertas bei Vilmantas Gurskas tarp vyrų.

Vakare sportininkus ir palaikymo komandą susirinkti 
maloniai pakvietė restoranas „Kunigaikščių užeiga“. 
Susibūrimo metu šešiems geriausiai maratoną įveiku
siems tūkstantmečio bėgikams ŠALFASS atstovas Ri
mantas Dirvonis įteikė organizacijos įsteigtus medalius, 
kartu buvo pagerbti visi bėgime dalyvavę sportininkai, 
dėkota akcijos organizatoriams ir rėmėjams.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikago
je dėkoja visiems prisidėjusiems prie akcijos organiza
vimo ir įgyvendinimo.
Greičiausiai maratoną nubėgę lietuviškos komandos 
sportininkai (trukmė ir bendra vieta maratone):
1. Lizbeth Nieves (03:54:03, 9476),
2. Rasa Palionytė (04:20:41, 16281),
3. Marta Sereivaitė (05:28:56, 29226).
1. Robertas Zaicevas (02:42:04, 203),

. 2. Vygantas Kelertas(02:55:25, 532),
3. Vilmantas Gurskas (03:09:40, 1461).

ŠVEDIJA
Klaipėdoje sulaikyti Švedijoje 
vogti daiktai 2009-10-20

Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė keltu iš Švedijos 
atplukdytus, įtariama, vogtus daiktus. Juos du Kauno 
rajono gyventojai gabeno mikroautobusu „Ford Transit“.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių 
apsaugos rinktinės (PAR) Uosto užkardos pasieniečiai 
šeštadienį patikrino iš Karlshamno keltu atvykusius 46 ir 
38 metų vyrus, gyvenančius Kauno rajone, bei jų mikro
autobusą.

Automobilyje uostamiesčio pasieniečiai aptiko 75 įvai
rios talpos butelius įvairių alkoholinių gėrimų be bande
rolių, 14 automagnetolų, taip pat automobilių padangas 
su ratlankiais, automobilinę navigacijos sistemą bei įvai
rios paskirties buitinės ir pramoninės paskirties prekių: 
įrankių rinkinių, šlifuoklių, rankinių žoliapjovių, elektri
nių grąžtų, aukšto slėgio purkštuvą ir kt.

Pirminiais duomenimis, šie daiktai gali būti vogti. Vy
rai neturėjo jokių teisėtą daiktų įsigijimą patvirtinančių 
dokumentų.

Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realiza
vimo Pakrančių apsaugos rinktinės pasieniečiai pradėjo 
ikiteisminį tyrimą.

(tariamuosius VSAT pareigūnai po apklausos paleido. 
Daiktai saugomi Pakrančių apsaugos rinktinėje.

Šiemet Klaipėdos uoste pasieniečiai ne pirmą kartą 
sulaiko, įtarta, įvairiose Vakarų Europos šalyse vogtų ir 
keltais į Lietuvą atplukdytų daiktų.

Balandžio 10 dieną pasieniečiai uoste sulaikė keturis

8



Europos Lietuvis Nr. 11 9 puslapis

Rokiškio gyventojus ir du jų mikroautobusus, kuriais iš 
Vokietijos atplukdyta vogtų buitinių ir pramoninių daiktų 
bei įrankių.

Po savaitės uoste VSAT pareigūnai sulaikė Skuodo 
rajono gyventoją ir jo automobilį „Mazda 626“, kuriuo iš 
Švedijos taip pat atplukdyta vogtų daiktų.

Balandžio pabaigoje Klaipėdos uoste pasieniečiai sulai
kė du keltu iš Švedijos atplaukusius šilutiškius ir jų mik
roautobusą, kuriuo gabenti vogti daiktai

NORVEGIJA
Norvegijoje sudužo sraigtaspar
nis, kuriuo skrido ir trys lietuviai

2009-10-11
Žiniasklaida praneša apie nelaimę Skandinavijos kal
nuose, per kurią, pirminiais duomenimis, aukų pavyko 
išvengti.

Norvegijos žiniasklaida praneša apie aviaincidentą: 
penktadienį kalnuose sudužo staigtaspamis, kuriuo 
skrido šeši žmonės. Portalas NRK.no pateikia filmuotą 
medžiagą iš avarijos vietos.

Teigiama, jog avarija greičiausiai įvyko dėl orlaivio 
techninių nesklandumų. Sraigtasparnis rėžėsi į kalnų 
akmenis iš maždaug 40 metrų aukščio.

Portalo delfi.lt žiniomis, avariją patyrusiu sraigtaspar
niu skrido ir trys lietuviai. Juos ir dar vieną lenką dvie
jų norvegų įgula skraidino į statybos objektą.

Vietos gelbėtojai greitai pasiekė avarijos vietą ir nu
gabeno nukentėjusiuosius į ligoninę. Lietuviai po medi
kų apžiūros netgi išleisti.

Vietos specialistai ir pareigūnai aiškinasi nelaimės 
priežastis.

AIRIJA
Airijoje įvyko pirmasis lietuvių 
sąskrydis 2009-10-12
Spalio 10-11 dienomis Ballinrobe (Mėjo grafystė) įvy
ko pirmasis Airijos lietuvių sąskrydis.

Sveikindamas sąskrydžio dalyvius, Lietuvos ambasa
dorius Vidmantas Purlys teigė, kad „šiuo sąskrydžiu 
parodome, kad būdami toliau nuo Lietuvos, siekiame 
išlaikyti tvirtą ryšį su Tėvyne, telkiamės ir kuriame 
aktyvią lietuvišką bendruomenę Airijoje, mokyklas, 
puoselėjame lietuviškas tradicijas. Lietuvio karininko 
Felikso Vaitkaus žygdarbis įkvepia Airijos lietuvius 
prisidėti prie geresnės ir gražesnės savo valstybės kūry
bos.“

1935 metų rugsėjo 21-22 dienomis Feliksas Vaitkus 
lėktuvu Lockheed L-5B Vega (pavadintu Lituanica II) 
pakartojo Dariaus ir Girėno skrydį per Atlanto vande
nyną.

Pakilo iš Niujorko (Floyd Bennet Field aerodromas), 
nutūpė Ballinrobo rajone (Airija), nors buvo numatyta 
nusileisti Kaune. Skrydis truko apie 21 vai. 30 min., 
nuskrista apie 5100 kilometrų.

Spalio 10 dienos sąskrydžio dalyviai stebėjo Airijos 
lituanistinių mokyklų kolektyvų pasirodymus, Jonavos 

savivaldybės teatro spektaklį. Ballinrobo mokykloje 
vykusios vakaronės „Linksminkimos, linksminkimos, 
pakol jauni esma“ šokiai, žaidimai ir dainos nepaliko 
abejingo nei vieno salėje buvusio lietuvio ar airio.

Spalio 11 dieną, po Šv. Mišių, sąskrydžio dalyvių 
eisena patraukė į aikštę prie Robe upės - prie paminkli
nio akmens F. Vaitkaus skrydžiui lėktuvu „Lituanika 
II“. Ballinrobo parapijos centre vyko Airijos lituanisti
nių mokyklų mokinių ir lietuvių menininkų Airijoje 
darbų mugė, edukaciniai seminarai mokytojams ir užsi
ėmimai vaikams.

Ballinrobo kredito unijoje, kurioje eksponuojama 
nuolatinė Felikso Vaitkaus skrydžiui skirta fotografijų 
paroda (parengta Lietuvos aviacijos muziejaus), vyko 
sąskrydžio uždarymas.

LENKIJA
Mecenatų parama padeda Punsko 
abiturientams 2009-10-09
„Aš ne lenkas, o lietuvis iš Punsko“, - tokį atsakymą 
greičiausiai išgirsite, jei lenku pavadinsite studentą iš 
Punsko krašto. Bene svarbiausia vertybė jiems - lietu
vybės puoselėjimas, o galimybė mokytis Lietuvoje - 
daugelio svajonė, kuriai išsipildyti padeda ir svari dr. 
Aldonos ir dr. Remigijaus Gaškų parama.

Jaunuoliai iš Lenkijos teritorijoje esančio Punsko į 
studijas Vytauto Didžiojo universitete atvyksta jau 
devynerius metus iš eilės.

„Punskas - labai lietuviška vieta, primenanti mums 
tą Lietuvą, kurią mes, išeiviai, praradome. Jei neskatin
tume šio krašto jaunimo studijuoti Lietuvos universite
tuose, dalis jų rinktųsi Lenkijos aukštąsias mokyklas - 
turbūt patys įsivaizduojate, kokios būtų to pasekmės“, 
- apie savo motyvaciją skirti stipendijas Lenkijos lietu
viams pasakojo A. ir R. Gaškos.

Būsimiems globotiniams jie sako trokštantys, kad šie 
savo ateitį sietų su Lietuva. „Tai nereiškia, kad jie pri
valo likti Lietuvoje - grįžę į savo kraštą ir dirbdami 
lietuvių bendruomenėje, jie atlieka ne mažiau svarbią 
misiją“, - sakė R. Gaška.

Iš „Laimės dobilo vaikais“ pasivadinusių globotinių 
29 jau yra įgiję bakalauro diplomus, o šiemet VDU 
studijuojančių punskiečių gretas papildė dar dvi mergi
nos. „Atvykusi studijuoti supratau, kad reikės daug 
laiko prie visko prisitaikyti: gyvenu nedideliame kai
me, tad Kaunas atrodo labai didelis“, - pirmuosius 
įspūdžius pasakojo lietuvių filologijos pirmakursė Asta 
Grigutytė.

Kita punskietė, psichologijos bakalaurą VDU baigu
si, o dabar studijas magistrantūroje tęsianti Alicija Va- 
linčiūtė prisiminė, kad naujas miestas ir studijų pradžia 
ją taip pat šiek tiek gąsdino, tačiau labai greitai univer
sitete pasijutusi jaukiai: perpratusi mokymosi sistemą, 
susiradusi nuostabių draugų ir pradėjusi dalyvauti įvai
rioje studentiškoje veikioje. Studijuoti atvykusius 
punskiečius dažnai stebina ir tai, kad čionykščiai stu
dentai ne itin vertina patriotizmą ar tradicinių vertybių 
išsaugojimą.
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„Mūsų krašto jaunimas vakarėlių metu dažnai dai
nuoja liaudiškas dainas, šoka polkas. Daugelis mano 
bendraamžių Lietuvoje nemokėjo liaudiškų dainų ir 
keistokai žiūrėjo į šį mano pomėgį. Lankydama lietu
vių kultūrinės antropologijos kursą taip pat suvokiau, 
kad turiu daugiau žinių apie lietuvių papročius nei jie“, 
- pasakojo A. Valinčiūtė.

Visi kalbinti buvę ar esami Gaškų globotiniai savo 
mecenatus apibūdina kaip nepaprastai šiltus ir nuošir
džius žmones. „Studentams jie tampa antraisiais tėvais: 
kiekvieno susitikimo metu stengiasi pabendrauti su 
kiekvienu atskirai, sužinoti kaip sekasi, prireikus - 
patarti ir padėti“, - jų žodžius patvirtino Silva Butkie
nė, prorektoriaus padėjėja ir VDU studijuojančių Puns
ko lietuvių kuratorė.

Ryšiai su globėjais paprastai nenutrūksta ir baigus 
studijas ar tęsiant mokslus aukštesnėje pakopoje. 
„Nors Gaškos manęs jau nebegloboją tačiau vis tiek 
susitinkame, susirašome laiškais. Per ketverius metus 
jie man tapo labai artimi, todėl taip gera su jais pasida
linti savo džiaugsmais ar nusivylimais“, - sakė ji.

Kasmet su globotiniais Gaškos susitinka ir priėmime 
pas universiteto rektorių prof. Zigmą Lydeką.

Tradicija neužmiršta ir šiemet — rugsėjo pabaigoje 
susirinkusieji kalbėjosi ir apie iškylančius sunkumus, ir 
dalijosi džiugiomis patirtimis.

„Laimės dobilo vaikai“ laikosi dar vienos nerašytos 
taisyklės: pakviesti globėjus į savo vestuves. „Esame 
dalyvavę jau penkiose“, - su džiaugsmu tarė R. Gaška.

A. ir R. Gaškos puoselėja ir dar vieną troškimą- kad 
baigę studijas bei „atsistoję ant kojų“ buvę globotiniai 
suburtų organizaciją, kuri padėtų ateities kartoms iš 
Punsko krašto siekti aukštojo mokslo Lietuvoje.

Prastėja Lenkijos lietuvių vaikų 
galimybės mokytis savose 
mokyklose 2009-10-19

Oficialiais 2003-iųjų metų surašymo duomenimis Len
kijoje gyvena apie 5,8 tūkst. lietuvių, daugiausia jų- 
Seinų ir Punsko krašte. Lietuvių bendruomenės Lenki
joje duomenimis, Lenkijoje galėtų būti nuo 10 tūkst. iki 
13 tūkst. lietuvių.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento duomeni
mis, dėl įgyvendinamos švietimo reformos Lenkijoje 
mažėja mokyklų, kuriose ugdymas vyksta lietuvių kal
ba, skaičius: praėjus 10 metų nuo Lenkijos švietimo 
reformos pradžios, šalyje gyvenantiems lietuvių vai
kams sumažėjo galimybės mokytis lietuvių mokomąja 
kalba arba lankyti lietuvių kalbos pamokas, nes per tą 
laikotarpį švietimo optimizavimo procesai vienokia ar 
kitokia forma padarė įtaką 6 lietuvių švietimo įstaigų 
veiklai. Lyginant su 1998 metais lietuviškų mokyklų 
skaičius Lenkijoje sumažėjo beveik perpus.

Pagal Lenkijos Respublikoje galiojančius įstatymus 
mažose tautinėse mokyklose besimokantiems moki-. 
niams turi būti skiriamas didesnis mokinio krepšelis. 
Tačiau nuo 2005 metų pradėjusi veikti Seinų lietuvių 
„Žiburio“ mokykla iki 2007 metų jai priklausančio di
desnio finansavimo negavo.

Anot TMID, mokyklų išlaikymui gaunamo mokinio 
krepšelio neužtenka, kadangi tautinės mokyklos nėra 
didelės (mokyklų išlaikymui skiriama suma atsižvelgus 
į mokinių skaičių). Todėl Seinų lietuvių „Žiburio“ mo
kyklai trūkstama suma kasmet yra skiriama iš Lietuvos 
valstybės biudžeto. Seinų miesto savivaldybė galėtų 
skirti papildomą finansavimą, tačiau šia galimybe nepa
sinaudoja.

Neišspręstas ir naujais mokslo metais Seinų lietuvių 
„Žiburio“ mokyklą lankyti pradedančių moksleivių 
finansavimo klausimas: pradedančių lankyti mokyklą 
vaikų ugdymui Lenkijos Respublikos švietimo ministe
rija lėšas numato ir skiria per Seinų miesto savivaldybę 
tik nuo kalendorinių metų pradžios, o realiai - vėluoja 
dar keletą mėnesių.

Taip pat neišspręstas darželį lankančių vaikų ne iš 
Seinų savivaldybės finansavimo klausimas: už šiuos 
vaikus finansavimas neskiriamas, jų išlaikymui lėšos 
gaunamos iš Lietuvos. Įgyvendinus švietimo reformą 
Lenkijoje, valstybiniai patikrinimai ir egzaminai orga
nizuojami po kiekvienos mokymo pakopos. Baigiant 
pagrindinę mokyklą organizuojamas pasiekimų patikri
nimas. Mokiniai gali rinktis, kokia kalba atlikti patikri
nimų užduotis. Jeigu pasirenka lietuvių kalbą, tada ir tų 
dalykų, kurių mokėsi lenkiškai (lenkų kalba ir literatū
ra, Lenkijos istorija ir geografija), pasiekimai tikrinami 
lietuvių kalba.

Pasirinkus egzaminus laikyti lietuvių kalba, užduotys 
pateikiamos lenkų kalba. Dvikalbystė ir sunkumai, ky
lantys verčiant užduotis, skatina mokinius patikrinimus 
ir egzaminus laikyti lenkų kalba. Lietuvių kalbos egza
minas laikomas tik baigiant licėjų. Lietuvių kalbos ži
nios netikrinamos nei baigiant pagrindinę mokyklą, nei 
gimnaziją.

Nėra galimybės parengti pasiruošimo egzaminams 
testų lietuvių kalba, kadangi jų vertimui neskiriama 
pakankamai lėšų. Nors Lenkijos Švietimo ministerija 
yra patvirtinusi lietuvių švietimo strategiją tačiau ne
numatyta jos įgyvendinimo tvarka. Neišspręstas vado
vėlių lietuvių kalba leidybos klausimas: pažymėtiną 
kad trūksta lietuvių kalba išleistų lietuvių kalbos, Lietu
vos istorijos ir geografijos vadovėlių.

Nuo šių metų Lenkijoje pradedama nauja švietimo 
reforma, tuo pačiu keičiamos mokymo programos bei 
vadovėliai. Tačiau lietuvių tautinės mokyklos neaprū
pintos vadovėliais, kurie privalomi pagal naują švieti
mo reformą.

TMID atkreipia dėmesį į tai, jog Seinų mieste vilki
namas istorinio paveldo įamžinimas, susijęs su lietuviš
kais faktais: lentos su dvikalbiais užrašais „Šaltinio“ 
spaustuvė“, „Seinų kunigų seminarija“, „Vyskupų rū
mai“.

ITALIJA

Lietuva - tarp populiariausių 
italų vasaros prisiminimų ir naujų 
kelionių planų 2009-11-02

„Šiais metais turistinė Lietuva yra viena tarp populiariau-
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šių šalių pristatant maršrutus Italijos turistams, - sako 
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 
direktorė Nijolė Kliokienė. - Populiarumą sąlygojo Lie
tuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis, Vilniaus — Euro
pos kultūros sostinės renginiai, pristatomas piligrimų 
maršrutas bei aktyvi Turizmo departamento veikla ren
giant informaciją ir pažintinius turus užsienio žiniasklai- 
dai”.

Lietuvos turizmo informacijos centro (TIC) Romoje 
direktorės Kristinos Šarkytės duomenimis, Italijos spau
doje bei interneto portaluose jau buvo publikuota 250 
straipsnių bei naujienų apie Lietuvą.

Po žurnalistų apsilankymo šią vasarą pasirodė straips
niai populiariame visuomenei skirtame savaitraštyje 
„Oggi”, kurio tiražas siekia 800 000 skaitytojų, laisvalai
kio leidiniuose „Outside”,, ,In the world”, kt. Apie mūsų 
šalį sužinojo ne tik Italijos sostinės kelionių mėgėjai. 
Milano mieste platinamas nemokamai leidinys „On the 
Road” Lietuvai skyrė viršelį, kuriame spausdinta nuo
trauka su gintaru, ir straipsnį. Bendradarbiaujant su TIC, 
populiariausiame turizmo priede „Panorama Travel”, 
lydinčiame dienraštį „Repubblica” (1 mln. tiražas), publi
kuotas 4 puslapių straipsnis, pristatantis turistinę Lietuvą 
Straipsnio autorius Lietuvą pavadino „Meno šalimi” ir 
rekomendavo čia vykti. Apie Lietuvos turizmo galimy
bes, kultūros ir architektūros paveldą pramogas, žmones 
rašyta Italijos leidiniuose, skirtuose laisvalaikiui, 
„Millionaire” (80 tūkst. tiražas), „Viaggiando” (90 tūkst. 
tiražas), „Incamper” (80 tūkst. tiražas), aktualijų leidiny
je „II Centro” (140 tūkst. tiražas), kt.

Didelio pasisekimo sulaukė vieno populiariausių Italijos 
dienraščių interneto svetainėje www.viaggirepubblica.it 
pasirodęs straipsnis „Lietuva. Vasaros prisiminimai”. 
Klaipėdoje vykusi regata „Tali ships”, skirta Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui paminėti, rado atgarsių populiaria
me interneto televizijos ir naujienų portale 
www.tgcom.it.

RUSIJA
Maskvos lietuviai jungiasi į 
globalią Lietuvą
Antanas Jonkus
Spalio 28 dienos vakarą Maskvos lietuviai rinkosi į 
„Svečių namų“ konferencijų salę - čia jų laukė susitiki
mas su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos 
pirmininke Regina Narušiene. Po vakarykščio gražaus 
koncerto Tautybių rūmuose ne visiems užteko jėgų vėl 
keliauti prikimštu transportu į didmiesčio centrą. Bet vis 
dėlto susirinko nemažas aktyvistų būrelis.

Susitikimo pradžia lyg ir nežadėjo nieko naujo: nejauki 
apytamsi salė viešbučio palėpėje, užuot apvalaus stalo - 
„prezidiumo stalas“ atitrauktas kuo toliau nuo publikos 
(lietuviai kaip ir rusai labai gerbia valdžią ir viršininkus). 
Bet jau pirmą akimirką susitikimą sušildė gyvas ir gera
noriškas ambasadoriaus Antano Vinkaus žodis. 
R.Narušienei trumpai papasakojus apie PLB veiklą susi
tikimo dalyviai ėmė aktyviai dėstyti savo pastabas ir kelti 
klausimus. Dėl prasidedančio Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento reorganizavimo ir išeivijos reikalų pe
rvedimo į Užsienio reikalų ministeriją nebeaiškus tampa

lietuviškų mokyklų statusas įvairiose valstybėse (kam jos 
atsiskaitinės ir kas jomis rūpinsis), ypač rūpesčio kelia 
šeštadieninės mokyklos, pastarosiomis tikriausiai nesirū
pins švietimo sistemos organai. ' ' • \ --

Kitas pasisakymas lietė anksčiau spaudoje iškeltą pro
blemą apie tai, kad LR ambasadose stambiose valstybėse 
būtų įsteigta tokia pareigybė, kurios darbuotojas specia
liai dirbtų su lietuvių išeiviją rūpintųsi jos reikalais. Pro
blema labai aktuali, - pareiškė R.Narušienė, - bet čia yra 
daug subtilybių. Pavyzdžiui, ambasada neturi teisės kištis 
į kitos šalies piliečių gyvenimą nors jie būtų ir lietuviai. 
Tas klausimas bus nagrinėjamas jau sukurtoje komisijo
je, į kurią įeina 8 PLB nariai ir 8 Vyriausybės nariai - 
ministrai. Komisijai vadovauti ėmėsi premjeras Andrius 
Kubilius. Prelegentė palietė ir labai aštrų išeivijai Lietu
vos pilietybės klausimą.

Susitikimo dalyviai klausinėjo viešnią apie pačius įvai
riausius dalykus, pavyzdžiui, ar lietuviai susilieja 
(išnyksta) svetimame etnose, ar yra žymių mokslo ir me
no veikėjų išeivijoje. Paminėjus Greimo, Šimkaus pavar
des, pasipylė siūlymai ką iš lietuvių įjungti į pasaulio 
įžymybių kolekciją. O dar išaiškėjo, kad Maskvos lietu
viškoje mokykloje vienas mokinukas savo tinklapyje jau 
daro tokį katalogą

Ta proga Maskvos lietuviai prisiminė Hiutenfelde 
(Vokietijoje) 2009 metų pradžioje vykusį Europos lietu
vių bendruomenių pirmininkų suvažiavimą ir ten pasaky
tą programinę Lietuvos užsienio reikalų ministro Vygau- 
do Ušacko kalbą jo gražią mintį apie globalią Lietuvą 
Idėja tikrai nuostabi. Tik gailą kad žiniasklaidoje ta idė
ja, kiek žinau, nebuvo smulkiau aptariamą nagrinėjama. 
Jei nieko nedarysime, ji gali ir likti tik gražia svaja.

Maskvos lietuviai pareiškė, kad jie jau nebe tie bejėgiai 
(nuo sovietmečio nukentėję) 90-ųjų metų išeiviai, 
„rubliniai lietuviai“, o pilnaverčiai globalios Lietuvos 
dalyviai. Dabartinis „Lietuvių sąjungos“ pirmininkas 
Kipras Mažeika į savo organizacijos veiklą stengiasi 
įtraukti verslininkus, įvairias organizacijas, jaunimą kitų 
tautų studentus, besimokančius Maskvoje lietuvių kal
bos. Globalios Lietuvos daigai jau auga.

NORVEGIJA
Oro uoste sulaikytas iš Norvegijos 
deportuotas lietuvis 2009-10-19

{ Vilniaus oro uostą reisu per Kopenhagą iš Oslo Nor
vegijos policijos pareigūnai atlydėjo vyrą kuris iš jų 
šalies buvo išsiųstas už ten padarytus teisės pažeidimus.

Oro uoste dirbantiems VSAT pareigūnams norvegai 
perdavė ir vyriškio turėtą pasą išduotą 26 metų Lietu
vos piliečio vardu.

Pasieniečiams kilo įtarimų dėl paso tikrumo. Anketi
nius duomenis jie patikrino turimose duomenų bazėse. 
Paaiškėjo, kad pateiktas dokumentas nuo šių metų ba
landžio yra užregistruotas kaip pagrobtas, pamestas ar 
neteisėtai nusavintas.

Apklausos metu deportuotasis pasieniečiams prisipa
žino esąs 25 metų Kauno rajono gyventojas.

Dėl dokumento klastojimo ir jo panaudojimo VSAT 
Vilniaus rinktinės pasieniečiai pradėjo ikiteisminį tyri
mą
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Kronika

A+A 
ZENONAS MACKEVIČIUS

1919 - 2009
Po ilgesnės onkologinės ligos Zenonas Mackevičius ap
leido mus, iškeliaudamas į Anapilį amžinam laikui. 
Zenonas gimė Truskavos miestelyje, Kėdainių apskrityje. 
Tėvai - Feliksas ir Barbora buvo to miestelio ūkininkai. 
Šeima turėjo tris mergaites ir du berniukus. Zenonas buvo 
šeimoje jauniausias. Buvo pašauktas atlikti valstybinę 
pareigą Lietuvos kariuomenėje. Jam betarnaujant kariuo
menėje Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Zenonas ir visa 
Lietuvos kariuomenė, buvo įjungta į sovietinės kariuome
nės sistemą. Prasidėjus Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui 
Zenonas su kariška uniforma perkeliavo visą sujauktos 
Europos žemyną, kol pagaliau įsijungė į Feldmaršalo 
Aleksanderio vadovaujamą 8-tą Armiją. Jam būnant Itali
joje su 8-tąją Armija teko dalyvauti didžiuosiuose Monte 
Casino mūšiuose.
1946 metų pradžioje 8-oji Armija sugrįžo namo i 
D.Britaniją, bet Zenonui čia ne namai, o dar viena nauja 
valstybė. Kariai buvo paleisti į namus pas šeimas. Zeno
nas čia namų neturėjo! Teko glausti prie senųjų Londono 
lietuvių. Zenonas paleistas iš Britų kariuomenės pelnė 
britų pilietybę. Anglijos karaliaus Jurgio VI apdovanotas 
medaliais: 1939-46 metų karo, Italijos išvadavimo ir 
Monte Casino.
Apsigyvenęs Londono lietuvių tarpe sutiko sau gyvenimo 
draugę. Apsivedė sukurdami Zenono ir Lillian Mackevi
čių šeimą. Susilaukė dviejų dukrų Stefanijos ir Maksinos. 
Staigi šeimoje nelaimė. Lillian susirgo MS. Zenonas ilgus 
metus slaugė savo žmoną, augino dukras.
Nepasiduodamas vargui ir nusivylimui, kiek jam sąlygos 
leido, dalyvavo lietuviškame visuomeniniame 
Šv.Kazimiero parapijos chore, įvairiuose vyrų kvartetuo
se. Šalia to, dirbo Sporto ir Socialinio, Londono 
Šv.Kazimiero klubuose ir jų valdybose.
Mirus pirmajai žmonai Lillian, liko našlys, jau užauginęs 
dukras, sulaukęs anūkų ir anūkėlių. Kažko tai trūko. Susi
draugavo su našle Lyda Balčiūniene ir sukūrė naują šei
mą. Du našliai nenuobodžiavo, jautėsi laimingi. Bet... vėl 
nelaimė! Lydą ištinka paralyžius. Vėl Zenonas taip pat 
nuoširdžiai slaugo Lyda. Staiga pasijunta, kad kažkas 
darosi su juo pačiu. Pasirodė vargiai pagydoma onkologi
nė blogė užpuolė jį ir iškeliavo iš mūsų tarpo rugsėjo 
mėn. 15 d. Lyda mirė liepos mėnesyje.
Zenonas buvo labai geras bilijardo lošėjas, bet nesiveržė 
būti kokiu nors čempionu.

Stasys Kasparas

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai. 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 19.00 vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama Autobusais 26, 48, 
55,253,D6.
Artimiausia požeminė stotis: Bethnal Green - Central 
line.

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.

Mančesteryje St.Ann’s, Crescent Rd.. Crumpsall 
M8 5UD. kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 
12.00 vai.

BRĮIJJAJĘTUyni VAĮKįJFpNDAS
Aukos
Wales Baltic Society
Ieva McDonald, Neath
A+A Juozo Maslausko 
atminčiai vietoje gėlių 

M.Barėnienė, Ealing

£50.00
£10.00

£10.00

v

Londono Sv. Patriko kapinės lietuviškas 
skyrius Leytonstone.
Šv.Patriko kapinių lietuviško skyriaus yra planuojamas 
projektas padaryti vietovę, kurioje būtų galima palaidoti 
kremuotų pelenų urnas. Toks pageidavimas jau yra kelioli
ka metų. Kapinių vadovybė sutinka, kad šis projektas būtų 
vykdomas. Tą projektą įvykdžius ir provincijoje gyvenantį 
lietuviai galėtų pasinaudoti.

A+A
JUOZAS MASLAUSKAS

Š.m. spalio 22 d. netekome gero draugo, 
prityrusio skautų vado, visuomenininko.

Jo žmoną Jean, dukrą Janiną, sūnus Joną ir Petrą ir 
vaikaičius užjaučiame ir kartu liūdime.

Henrikas ir Vida Gasperai
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