
2001 M. VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO RINKIMŲ REZULTATAI
DBLS rinkimu rezultatai

Balsuota už visu DBLS direktorių atsistatydinimą: Už 379, prieš 264 
Už iškelta pasiūlymą Valdyboje turėti 5 narius, vietoj dabartiniu 7 nariu: 

Už 5 narius 214, už 7 narius 426.

DBLS centro valdyba
1. V.Gasperienė 623
2.1. Švalkienė 470
3. V.Gedmintas 458
4. A.Blinstrubas 450
5. J.Podvoiskis 448
6. J.AIkis 432
7. V.O’Brien 361
Kandidatai:
8. S. Mineikis 327
9. J. Levinskas 244
10.K. Tamošiūnas 214

Taryba
K. Tamošiūnas
G. Ivanauskienė 
Len Kvietkauskas 
Ed Kvetkaus kas 
B. Butrimas

Mandatų komisija 
Genė Cornish 
V. Važgauskas 
V.Grygelis

Revizijos komisija
V. Uogintas

(ateinantiems metams 
priimta rezoliucija Revi
zijos komisijai panaikin
ti)

LNB rinkimu rezultatai
Balsuota už visu LNB direktorių atsistatydinimą: Už 5922 Prieš 1363.

Už iškelta pasiūlymą Valdyboje turėti 5 narius, vietoj dabartiniu 7 nariu:
Už 5 narius 3824, už 7 narius 3462.

LNB direktorių valdyba
1. I. Švalkienė 4879
2. S. Mineikis 4703
3. J. Alkis 4054
4. V. Gedmintas 3660
5. J. Podvoiskis 3607

Kandidatai
6. A. Blinstrubas 2971
7. V. Važgauskas 2126
8. V. Juras 1431

Po sunkios ligos birželio 19 d., antradienį, 
sulaukęs 79 metų, mirė 

Antanas Ivanauskas,
buvęs DBLS Centro valdybos direktorius, 
VVolverhamptono skyriaus pirmininkas.

Užuojautą reiškiame žmonai Genei, dukrai 
Audrai, žentui Geoffrey Price ir anūkams 

Kristupui ir Andriui
DBLS ir LNB direktorių valdybos

Krizė Lietuvos valdžioje
Suiro Lietuvos Seimo koalicija.
Pirmadienį, birželio 18 d., Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas pranešė, kad Seime veikusi koalicija 
suskilo. Spaudoje paskelbtoje žinutėje, kad antradienį, 
birželio 19 d. viena koalicijos partnerių - 
Socialdemokratai - atšaukė savo ministrus iš kabineto, 
ir tuo galutinai suardė silpnai begalėjusią veikti 
valdžią, prašydami Ministro pirmininko atsistatydinti. 
Pradžioje Rolandas Paksas atsisakė, tačiau trečiadienį, 
birželio 20 d., paskelbė, kad pasitaręs su prezidentu 
Valdu Adamkum, kuris šiuo metu gydosi ligoninėje, 
po apendicito operacijos, kad jis iš Premjero pareigų 
atsistatydina, tuo priversdamas atsistatydinti visą 
kabinetą. Prezidentas, priėmęs jo atsistatydinimą, 
pavedė laikinai eiti Ministro pirmininko pareigas 
Eugenijų Gentvilą. Prezidentas iš ligoninės lovos 
bando spręsti valdžioje įvykusią krizę. Pasitarimai 
vyksta su įvairiomis frakcijomis sudaryti naują 
kabinetą.
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Vytautas Babravičius - SIMAS
H.Gas peras

Sekminių metu mus linksminęs ir džiuginęs Sodyboje Vytautas 
Babravičius, geriau Lietuvoje žinomas SiMO vardu, nėra baigęs jokių 
muzikos mokslų. Tačiau savo originalumu ir savo kūry bos dainomis sužavėjo 
visus be išimties klausytojus. Jo originali kūryba, tiek muzika, tiek Klika, 
neturi palyginimo su jokiu sovietų ir dabarties autorium-kompozitorium.

Vytauto Babravičiaus kūrybą geriausiai galima suprasti ir įvertinti 
žinant, kad jis visuomet dirbo savarankiškai ir savo kūry ba ėjo "prieš srovę". 
Sovietų okupacijos laikais sukurtos keleto eilučių "Simo" dainos pasako 
daugiau apie aną slogų ir veidmainingą gyvenimą. negu storos to meto 
sociologų disertacijos. Neveltui savo palyginti trumpai gyvavusią "country " 
muzikos grupę jis pavadinęs "Deficitais“(savo pirmąjį kūrinį). Nes didžiausias 
deficitais nelaisvėje ir buvo - laisvas žmogus. Laisvas savo dvasia, mintimi ir 
išraiška.

"Deficitų" ėmiausi tuomet kai man, paprastam tarybiniam piliečiui, 
komunizmo statybos eiliniui, tapo nebepakeliamas visuotinis "mulkinimas ir 
dulkinimas", akivaizdžiai progresuojantis išsigimimas ir svarbiausia - 
lietuviškos savasties naikinimas. Absurdiška ir nepriimtina man atrodė pasyvių 
rezistentų protesto forma: "eiles rašyti sau į stalčių"... Buvau matematikas, 
tapau raudonai diplomuotu inžinierium, atsisakęs mokslininko duonos, ją 
užsidirbau iš ...žurnalistikos.
Todėl atsiprašau kietakakčių, kad be jokio muzikinį išsilavinimą liudijančio 
dokumento įsibroviau į muziką. Tačiau sąmoningai rinkausi nepramintus 
takus, kad niekam nelipčiau ant kulnų, tuo labiau nieko neužgožčiau savo 
šešėliu... Ir jeigu tai ne likimo pokštai, tai galų gale Atgimimas įrodė, kad 
"klaidžiojau" prasmingai"...- taip rašo pats Vytautas Babravičius savo 
prisiminimuose.

"Simas" yra išleidęs savo kūrybos keletą kasečių, kompaktinių diskų ir plokštelių. Jo pirmoji kūryba "Deficitai", kurioje jis dainuoja 
kartu su liaudies muzikos kapela 1980 metų Palangoje įvy kusiame tradiciniame estradinės muzikos festivalyje "Baltijos jaunystė", yra 
pakartotinai išleista kaip kompaktinis diskas. "Simas" savo dainų garsus yra nuvežęs į daugumą pasaulio kraštų ir žemynų. Jis aplankė 
lietuvius Australijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Koncertavęs ir buvusiuose sovietiniuose kraštuose, bei dabartinėje Europoje.

” ’Sekminės, Sekminės...
... nelabai džiugino geru oru Sekminių rytmetys...

Buvo užimti visi kambariai Sodyboje,buvo ir palapinėse apsigyvenusių dalyvių, 
kurie nepabijojo nakties žvarbos, taip pat iš Londono atvažiavo du autobusai šventės 
dalyvių na ir vienai dienai atvykusių keliauninkų automobiliais, kurie grupelėmis 
pasidalinę iki vakaro būriavosi, šnekučiavosi, vaišinosi na ir akordeono klavišuose 
miklino pirštus. Buvo ir palapinėse apsigyvenusių dalyvių, kurie nepabijojo 
naktinės žvarbos.Mažieji susirado pramogų kitų. Jie geras dvi valandas, prižiūrimi 
Urnos Švalkienės ir Vilmos Šinskienės piešė kreida, žaidė judrius žaidimus. Ir 
kiekvienas, kuris geriausiai juose pasirodė, buvo apdovanoti dovanėlėmis. Piešinių 
su kreida konkurse, gana įdomų piešinį “Ufonautai” nupiešė Giedrius, na ir kitų 
piešiniai buvo įdomūs.

Trumpa kalba, po šv. Mišių, šventės dalyvius pasveikino Lietuvos Ambasadorius 
Justas Paleckis, kurį globojo LNB ir DBLS dir.Jaras Alkis. Vėliau, LNB ir DBLS 
dir. Vidos Gasperienės pasirūpinimu, savo kūrybos dainas dainavo V.Babravičius, o 
pavakario sulaukę, jaunimas linksminosi diskotekoje, o tiems, kurių kaulai ne taip 
jau gerai ir lankstėsi, susibūriavo paremti barą kitame Sodybos gale ir gurkšnodami 
alutį šnukučiavosi apie senus ir naujus laikus.

Tik tenka apgailestauti, kad senbuvių, tai yra vietinių lietuvių vaikų dalyvavimo 
nebuvo. Manau, dėl to, kad patys tėvai labai abejingai į tai pažiūrėjo. Po kiek metų 
vėl bus kalbama, kad viskas nyksta ir niekam niekas neįdomu. Norint išlaikyti 
lietuviškumo dvasią, reikia ją perduoti per savo vaikus ateičiai. Buvau nustebinta ir 
labai nusivylusi, pamačiusi kad ir mūsų kai kurie direktoriai, kuriems, kaip tik 
svarbu tai suprasti, dalyvavo šventėje tik tiek, kad galėjo tik savo asmeninius 
malonumus patenkinti. Aš manau, kad tokios šventės organizavime, dalyvavime turi 
tiesiog privalomai dalyvauti visi direktoriai.

Belieka galvoti, kad kitais metais susilauksime didesnio būrio dalyvių ir padėjėjų. 
... ir vėl,Sekminės, Sekminės...

...pastabos dėl laikraščio...

Noriu pasidalinti su skaitytojais 
savo mintimis apie mūsų laikraštėlį 
"E.L". Prieš kiek laiko buvo kalbama, 
kad "EL” prenumerata mažėja, kad jį 
mažiau skaito. Bet man tenka 
pasakyti, kad tai buvo klaidinga 
nuomonė. Vis dažniau gaunu 
skaitytojų laiškų (ir skambučių), 
kuriuose jie pageidauja atspausdinti jų 
atsiųstas žinutes. Ir būna nusiminę, 
kad nemato jų sekančiame numeryje 
ir tik todėl, kad trūksta vietos.

Todėl aš siūlvčiau vadovvbei 
priimti nutarimą. kad laikraštį 
padidinti 4 puslapiais.

Ir dar siūlyčiau aktyviau skyrių 
pirmininkams dirbti ta linkme, kad 
kuo daugiau jų skyriuose užsisakytų 
šį laikraštį.Tuo padėtumėte ir 
laikraščiui gyvuoti ir žmonėms 
aktyviau dalyvauti mūsų gyvenimo 
aktualijose.

Rašykite ir duokite savo 
pasiūlymus.

įima Švalkienė

įima Švalkienė
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UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ IR MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Ž. Beliauskas /Informacijos centras/

Gegužės mėn. 10 d. „Pušies” viešbutyje Vilniuje prasidėjo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuota konferencija „Mokyklos bendruomenės sąveika , puoselėjant 
tautinį identitetą”. Tai ne pirmoji tokio pobūdžio konferencija. Anksčiau užsienio lietuvių mokyklų mokytojai 
rinkdavosi Vasario 16-tosios gimnazijoje Hiutenfelde, kartą buvo suvažiavę į Seinus Lenkijoje.

Departamento direktorius, sveikindamas konferencijos svečius, pažymėjo, kad kartais egzistuoja tam tikra 
riba tarp bendruomenės ir mokyklos. Tačiau stipri bendruomenė - tai geresnės sąlygos mokyklos atsiradimui ir 
klestėjimui. Konferencija teikia puikią progą pasikeisti patirtimi, kaip šios problemos sprendžiamos įvairiuose 
kraštuose. Ne paslaptis, kad vis dar trūksta veiksmingų metodinių priemonių tokioms įvairiomis sąlygomis 
dirbančioms mokykloms.Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius savo sveikinimo žodyje palinkėjo 
susirinkusiems mokytojams ištvermės ir sveikatos jų svarbiame darbe. Šiais globalizacijos laikais visiškai 
naujai iškyla tapatybės išsaugojimo klausimas. Ministras pažadėjo, kad konferencijos dalyvių lankymosi 
Švietimo ir mokslo ministerijoje metu jos darbuotojai bus labai atidūs svečių klausimams ir pageidavimams.

PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis taip pat atkreipė dėmesį į mokyklos ir bendruomenės santykį, 
pabrėždamas jo tamprumo svarbą. Mokykla yra bendruomenės dalis ir nuo bendruomenės gyvenimo priklauso 
mokyklos gyvenimas. Būtinas nuolatinis abipusis bendradarbiavimas. Mokytojai turi dalyvauti bendruomenės 
darbe, nebijoti prisiimti ir kitų pareigų. „Jūs esate lietuviškumo išlaikymo fronto pirmosiose linijose. Nuo jūsų 
pareina, kiek jaunimas žinos apie lietuvišką kultūrą, istoriją. Saugokite kalbą, kad į ją nesiskverbtų visokia 
bjaurastis, su kuria mes susiduriame čia, Lietuvoje, per žiniasklaidą, pokalbius ir net Seimo narių pasisakymus”. 
Pasigirsta net tokių posakių kaip „nedalykite man presingo” arba „viską spręsime votavimu”. Kalba kinta kaip 
gyvas organizmas, bet tokiomis bacilomis galimą ją ir užmušti”.

Valstybinės kalbos inspekcijos atstovė Danguolė Mfkulėmenė priminė, kad šie metai yra Europos kalbų 
metai. Jie suteikia dažnų knygų parodų metu susitikti su kitų šalių atstovais ir pasikeisti mintimis apie save, 
palyginti, kaip kitos tautos sprendžia savo kalbos puoselėjimo uždavinius. Reikia pripažinti, kad mes esame 
šioje srityje nemažai pasiekę. Tačiau, iš visko sprendžiant, informacijos amžius suduos kalbai didesnį smūgį nei 
pvz., spaudos draudimo metai. Labai svarbu, kiek žmonių pasaulyje kalba ir domisi mūsų kalba. Tai kelia 
valstybės prestižą. „Kai matome, kaip noriai vaikai net ne iš lietuviškų šeimų kaimyninėse šalyse mokosi 
lietuvių kalbos, suprantame, kad valstybė turi autoritetą. J jus žiūriu kaip į lietuvių kalbos ambasadorius”.

D. Mikulenienė taip pat pristatė kompaktinį diską su lietuvių kalbos tarmėmis, kurį parengė Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas. Jame tarmiškai apsakoma visa žmogaus gyvenimo aplinka ir buitis, kuri iliustruojama 
nuotraukomis. Yra ir angliškas vertimas. Šis kompaktinis diskas pasaulinėje parodoje Hanoveryje buvo 
apdovanotas specialiu medaliu. D. Mikulėnienė Švietimo ir mokslo ministrui pažadėjo tiek nemokamų kopijų, 
kiek Lietuvoje yra mokyklų, o R. Motuzai - kiek yra lietuviškų mokyklų už Lietuvos ribų.

Atskiru žodžiu konferenciją sveikino ir Išeivijos instituto direktorius, prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, 
kuris po kavos pertraukos perskaitė įdomų istorinį pranešimą apie šešias lietuvių emigracijos kartas pradedant 
nuo XVI a. iki dabar. Pranešimas jau buvo .skelbtas per „Lietuvių studijų savaitę” Hiutenfelde, ir E. 
Aleksandravičius atsiprašė tų, kuriems jį reikėjo išklausyti antrą kartą. Be to, Šią tikrai įdomią medžiagą galima 
rasti E. Aleksandravičiaus knygoje .^Praeitis, istorija ir istorikai”.

Departamento direktoriaus pavaduotojas Steponas Kulbauskas supažindino klausytojus su dabartine 
lietuviškų mokyklų už Lietuvos ribų padėtimi. Pateikė daug svarbios statistikos apie vidurines mokyklas, 
lituanistines mokyklas, lietuviškus fakultatyvus ir lietuvių kalbos pamokas. Deja, jo pateikta medžiaga kalbėjo 
beveik vien apie į Rytus nuo Lietuvos esančias mokyklas, su kuriomis Departamentas daugiausiai ir dirba. Buvo 
tik paminėta, kad JAV turi 16 lituanistinių mokyklų, kad jos egzistuoja Melburne, Buenos Aires, Sao Paulo ir 
kitur. Kasmet išleidžiama apie 1 mln. Litų mokytojų, dirbančių užsienio lietuviškose mokyklose, atlyginimams 
ir pašalpoms. 100 tūkst. Lt. išleidžiama vadovėliams, žinynams, žodynams ir kitoms knygoms. Apie 100 - 150 
vaikų iš užsienio gauna galimybę stovyklauti Lietuvoje.

Lietuvių etnografijos tyrinėtojas, Ramuvos įkūrėjas, Lietuvos Filosofijos ir sociologijos instituto mokslo 
bendradarbis Jonas Trinkūnas, sekdamas Vydūno filosofija, pateikė pranešimą „Tautinė kultūra ir tautinio 
identiteto išsaugojimas”. Jame nuskambėjo įdomi mintis apie gimtųjų vietų žemių poveikį, kurio svarbą pabrėžė 
Vydūnas. Todėl pranešėjas siūlė kiek galima dažniau lankytis protėvių žemėje.
Po pietų konferencijos dalyvių laukė susitikimai Švietimo ir mokslo ministerijoje bei ekskursija po 
Prezidentūrą. Vakare - A. Adams baletas „Žizel”.

Gegužės 11d. dar viena konferencijos darbo diena su naujais pranešimais, darbais grupėse ir susitikimais, 
kuriuos apvainikuos vakaronė „Gimtinės dangaus visada laukiami”.
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Rl BRIKA:

Nuotraukoje:
Leit. Romas Marcinkus

Niekada neužmiršti

Surrey
Vienas iš anglų bulvarinių laikraščių, savo puslapiuose skyrė vietos 

lietuvių didvyriui lakūnui Lt. Romui Marcinkui paminėti, kuris su kitais 
anglų lakūnais 1944 hl pabėgo iš pagarsėjusio lagerio Stalag Luft.

Ši nuostabi didvyriška istorija buvo įamžinta 1963 m. Holivudo filme 
“Didysis Pabėgimas"(“The Great Escape”), kuriame vaidino Charles 
Bronson, Romo Marcinkaus vaidmenyje.

36 metų lakūnas buvo pašautas ir suimtas vokiečių, kaip vienas iš 
pavojingiausiu lakūnų. Jis buvo vienas iš Garsaus Penkiasdešimties 
pabėgėlių, kuriuos gestapas vėliau sugavo ir visus sušaudė.

Pagaliau, po 57 metų užmiršto lakūno užtarnauti karo medaliai bus atiduoti 
jo artimiausiam išlikusiam giminaičiui, 62 metų sūnėnui Alvydui Grebliūnui. 
Tris didvyrio medalius įteiks D. Britanijos Ambasadorius Ch. Robbins 
Vilniuje, laike Karalienės oficialaus gimtadienio 21-mo birželio. Taip kitų 
karo medalių, R.Marcinkus yra apdovanotas aukščiausiu Prancūzijos medaliu 
Croix de Guerre.

Medalių įteikimo ceremonijos metu, jo senasis eskadronas praskris virš 
D. Britanijos pastato Vilniuje. Eskadrono vadas Sean Bell apgailestavo, kad 

Romo Marcinkaus nuopelnai kaip ir daugelio kitų, nebuvo savo laiku 
pripažinti.

D. Adams-Adomavičius
P.S. Pagerbimas įvyko birželio 21d.

Boltonas

Birželio 9 d. (šeštadienis) Bekono pabaltiečiai susirinko" 
vietiniame ukrainiečių klube paminėti tautiečių, išvežtų i Sibirą, 
60 metų sukakties.

Trumpas religines apeigas atliko latvių pastorius A.Putcė. 
Pagrindinę klabą angliškai pasakė Boltono lietuvių 
bendruomenės pirmininkas H. Vaineikis. Jis papasakojo ir 
priminė apie šimtų tūkstančių sužalotų žmonių likimus, 
išblaškytų po Sibiro platybes, apie tą tragizmą, kurį patyrė ne tik 
Lietuvių tauta, bet ir kitos pabaltijo tautos.

Ragino ir priminė jaunesniems, kad neužmirštų tų siaubingų 
mūsų tautai metų. Kad kančios ir mirtys lietuvių, latvių, estų ir 
kitų tautų nebūtų užmirštos.

Estas N.Kullet ir latvis J.Pocs trumpomis kalbomis pasveikino 
susirinkimą. O p.B.Putcė latviškai pasakė tai progai skirtą 
eilėraštį. Susirinkimo pabaigai buvo sugiedoti visų 3-jų Baltijos 
šalių himnai.

Tenka apgailestauti, kad dalyvavusių susirinkime 40 žmonių 
tarpe buvo labai mažai lietuvių.

H. Vaineikis
Londonas

Birželio 17 d.(sekmadienis) St. James’ bažnyčioje 
įvyko mišios- minėjimas .skirtas deportacijai į Sibirą 
lietuvių, latvių ir estų 60 metų sukakčiai paminėti 

Mišios-minėjimas prasidėjo estų kalba atliekama giesme 
“Karoga Dziesma” atliekant Straumeni chorui ir įnešant 
trijų Pabaltijo šalių vėliavas su jų atstovais. Visus 
minėjimo dalyvius pasveikino Baltijos Tarybos 
Didžiojoje Britanijoje vardu Jaras Alkis.

Mišių eigoje Straumeni choras atliko latvių giesmę 
“Viens vienigs vards” ir lietuvių giesmę “Malda už 
tėvynę”.Muzikinius kūrinius atliko Diana Ketlere 
(fortepijonas) ir Rusnė Mataitytė (smuikas).

Mišias vedė Rev. Lagle Heinla, Rev. Jana Jeruma- 
Grinberga, Kun. J. Trevijonas, Rev. Lennart Sjostrom.4-

Bažnyčios varpu skambinimu buvo paminėti lietuvių, 
latvių ir estų išvežtieji. Palaiminimą sukalbėjo Rev. 
Lennart Sjostrom.

Mišios - minėjimas buvo užbaigtos trijų Pabaltijo šalių 
vėliavų išnešimu.

Red. informacija

BIRŽELIO 15- OJI
v

Fragmentas iš Igno Šeiniaus, rašytojo ir diplomato, 
memuarinės — publicistinės knygos 

“Raudonasis tvanas”

...Ketvirtą valandą bolševikai peržengė sieną keliose 
vietose...

... Grįžęs kambarin, pradedu galvoti, kas man daryti. Švedijoj 
turiu žmoną ir sūnų. Išgirdus per radiją, kas Lietuvą ištiko, 
apims juos didelis nerimas. Ar nebėgt man? Tuojau pat, kol 
nevėlu. Juk kas gi kita čia laukia, jei ne nelaisvė, ne vergija?...

Bet ar galima tokiu metu kaip dabar palikti savo kraštą? 
Nusprendžiau pasilikti Lietuvoje.
Naktį nubundu, klausaus. Namų sienos dreba, langai žvanga. 

Iš oro girdėti bildesys ir ausis veriantis traškėjimas. Panašus 
kaip trankant didelius skardos lakštus vieną į kitą. Tai bolševikų 
tankai, įsigrūdę Lietuvon, pakeliui traukia toliau. Kad 
sustiprintų jau esančių raudonųjų bazių saugumą ir padėtų 
lengviau sudaryti Lietuvos naują, Maskvai patikimą 
vyriausybę...

Tankai tarška, bilda be pertraukos, valanda po valandos. Oras 
pilnas, kambarys pilnas visą kūną ir sielą veriančio traškesio ir 
bildesio. Raudonojo žvėriško triukšmo.

Neima miegas. Argi galima miegoti, kai girdi, kad Lietuvą 
kausto geležiniais pančiais?
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Petro Babinsko atminčiai
Š.m. gegužės 12 dieną savo namuose staiga mirė 90 metų amžiaus Petras Babinskas. Velionis buvo kilęs iš vaizdingos Suvalkijos, 

ūkininko šeimoje. Aukšto ūgio ir kresnai nuaugęs jaunas Petras karinę tarnybą atliko 3- čiame artilerijos pulke. Ją baigęs buvo pakviestas 
toliau tarnauti liktiniu puskarininkiu. Dalyvavo žygyje į Vilnių apie kurį velionis prisimindavo kaip vieną iš svarbiausių ir gražiausių jo 
gyvenimo įvykių. O skaudžiausias - kai buvo priverstas būti stebėtoju, kada sovietų okupantai privedė prie Lietuvos kariuomenės 
pabaigos ir valstybės sunaikinimo.

Gresiant antrajai sovietų okupacijai pasitraukė į Vokietiją Dirbo karo lėktuvų gamykloje. Karo audroms praėjus, apsigyveno lietuvių 
D.P. stovykloje. Prasidėjus emigracijai, Petrą užjūriai neviliojo. 1947 m. atvyko darbams į Angliją Atlikęs darbo sutarties 
Įsipareigojimus, apsigyveno Keigftley mieste ( netoli Bradfordo). Įsidarbino metalo apdirbimo įmonėje.

Laiku bėgant, likimas suvedė su vokietaite vardu Betty ir sukuria vedybinį gyvenimą. Nusiperka namelį. Tačiau mažylių susilaukti 
nebuvo lemta. Gyveno pasiturinčiai, dažnai atostogaudavo Vokietijoje. Artimai bendravo su žmonos giminėmis. Velionis gerai valdė 
keturias kalbas.

Artėjant 80 - ties metų jubiliejui, mylima žmona miršta. Petras kantriai ir ryžtingai pergyvena likimo primestą nelaimę. Nors ir 
būdamas stiprios dvasios, artimiausio žmogaus netektis - skaudus išgyvenimas. Buvo jam nepaprastai sunku įveikti ir susigrąžinti 
tolimesnio gyvenimo viltį.

Po Atgimimo susirado gimines ir lankėsi tėvynėje. Giminės atvy ko į Angliją aplankyti jo.
Petras buvo dangiškas ir įdomus žmogus. Nežiūrint garbaus amžiaus, turėjo nepaprastai gerą atminti, kuria pasinaudodamas mėgo 

pasakoti linksmų ir įdomių nuoty kių iš savo gyvenimo. Buvo ilgametis Bradfordo lietuvių klubo “Vytis” nary s.
Laidotuvės įvy ko š.m. gegužės 18 d. Religines apeigas katalikų Šv. Onos bažnyčioje atliko anglas kunigas. Apeigų metu jausmingai 

giedojo atsisveikinimo himnus anglų mokinių choras.
Sudegintas Oakworth krematoriume. Laidotuvėmis rūpinosi velionio bičiuliai Gertruda ir Povilas Pucevičiai. Tarp laidotuvininkų 

dalyvavo ir būrelis lietuvių. Velionio turtas, pagal testamentą perleidžiamas giminėms Lietuvoje.
Netekties valandoje, giminės Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Petro draugai.

Ilsėkis ramybėje!
K.Kaktavičius

Britu — Lietuviu vaiku Fondui
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę paramą 2.500 sv. Už šiuos pinigus Šakių ligoninės vaikų 
skyrius įsigijo pirmos pagalbos komplektą, kuris susideda iš: Defibriliatoriauą Pulsoksimetro, 
Ultragarsiniso inhaliatoriaus.

Viso skyriaus personalo, besigydančių mažųjų pacientų vardu iš visos širdies dėkojame Jums už suteiktą labdarą 
tokiu sunkiu visai Lietuvai laiku.

Ir kiekvienas išgydytas mažylis, kiekviena šypseną tyras vaiko juokas tebūna Jums atpildu už Jūsų gerumą.
(Vaikų ligų skyrius) 

Pagarbiai M.Klimaitis
Šakiai
Viešoji įstaiga “Šakių Ligoninė”

Padėka Britų - Lietuvių vaikų fondui
Mūsų bendrija įsikūrusi nuo 1991 metų. Jos veikloje dalyvauja 112 šeimų, turinčių tris ir daugiau vaikų. Bendrija 
nėra pelno siekianti organizaciją todėl labai dėkingi už dėmesį ir paramą parodytą mūsų bendrijos šeimoms šiuo 
sunkiu ekonominiu laikotarpiu.

Bendrijos pirmininkė V.Bružienė
“ Dėkojame už drabužėlius ir vaistus bei kitas dovanas. Jūsų parama mums labai padėjo.”

Leičienės šeima 6 vaikai
Bagdono šeima 8 vaikai

“ Labai ačiū už Velykų dovanėles. Mes dėl Jūsų genimo turėsime labai gražų Velykų stalą Mūsų šeimai dabar 
sunku, nes tėtis neturi darbo ir mama serga.

Julija iš 4 vaikų šeimos

informacija
Lietuva leidžia visuotinę enciklopediją

Atgavusi nepriklausomybę, Lietuva išleido kelias siauresnio pobūdžio enciklopedijas ( Mažosios Lietuvos, muzikos, 
lietuvių literatūros) O dabar, kaip “Literatūra ir menas” rašo, suplanuota išleisti “Visuotinę lietuvių enciklopediją”, 
kurios žada būti 20 tomų, kiekviename jų maždaug po 800 puslapių. Kas dvej i metai išeitų po tris tomus, tad visa būtų 
išleista per 12-15 metų. Penktadalis medžiagos būtų lietuviškomis temomis.

Pirmasis tomas turėtų pasirodyti šių metų pabaigoje.
K.Barėnas
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DBLS Metinio 2001 metų suvažiavimo sveikinimu rezoliucija

1. DBLS-gos 53-asis Metinis suvažiavimas. įvy kęs 2001 m. birželio 9/10 dienomis sveikina Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų. 
Vyriausybę ir visą beturiu tautą.

2. Didžiosios Britanijos lietuviai sveikina Lietuvos Respublikos ambasadą ir jos darbuotojus Londone, kaipo 
Lietuvos atstovybę Didžiojoje Britanijoje.

3. Didžiosios Britanijos lietuviai pasižada remti demokratinės Lietuvos pastangas įstoti į NATO ir Europos 
Sąjungą ir visomis išgalėmis remti Lietuvos socialines, mokslo, meno ir kultūros institucijas, ir lietuvybės 
išlaikymą savo jaunimo tarpe.

4. DBLS-gos suvažiavimas prašo Lietuvos vyriausybę ir jos atstovybes remti užsienio kraštuose esančias
Lietuvių organizacijas bei religines bendruomenes, lietuvių kultūros draugijas, tautinės kultūros centrus, spaudą ir mokyklas.

5. DBLS-gos suvažiavimas prašo teikti valstybės paramą lietuviams, atvykusioms iš užsienio mokytis ar 
studijuoti ir skirti jiems stipendijas.

6. DBLS-gos suvažiavimas dėkoja Britanijos lietuviams ir britams praeitų metų bėgyje dosniai rėmusiems Britų-Lieturių vaikų 
pagalbos fondą, kurio lėšomis buvo finansuojama labai reikalinga pagalba ligoninėms ir neturtingoms šeimoms.

7. Suvažiavimas prašo visus ir toliau remti šį fondą.
8. Sveikiname naujai apsigyvenusius tautiečius Didžiojoje Britanijoje ir kviečiame jungtis į mūsų organizaciją, kad bendromis jėg 

dirbtume lietuvybės išlaikymo darbą.
Sveikinimų rezoliucijos komisija
Lietuvių Sodyba 2001.06.11

Europos lietuviškųjų studijų savaitė Lietuvoje

2001 metų liepos 24-29 dienomis pirmą kartą Lietuvoje, Kretingoje, pyks 48- oji Europos lietuviškųjų. studijų savaitė.
Programa

Liepos 24 d., antradienis
20 vai. dr. Daiva Kuzmickaitė ( Vytauto Didžiojo universitetas) 
Naujausios lietuvių emigracijos tendencijos.
Liepos 25 d., trečiadienis
10 vai. dr. Raimundas Lopata (Vilniaus universitetas) 
Euroatlantizmas ir Lietuva
20 vai. dr. Antanas Kulakauskas (Vytauto Didžiojo universitetas) 
Ką dabartinei Lietuvai reiškia žodis “reforma”.
Liepos 26 d., ketvirtadienis
10 vai. dr. Sigitas Urbonavičius( Vilniaus universitetas)
Ar lietuviai geri verslininkai?
20 vai. Simpoziumas:Tautinis identitetas ir euroglobalizacija.
Liepos 27 d., penktadienis
10 vai. dr. Jūratė Kiaupienė ( Lietuvos istorijos institutas) 
Kaip Lietuvą matė Europa 16-17 amžiuje.
20 vai. dr. Joachim Tauber (Nordostdeutsches Kulturwerk, Vokietija) 
Hitlerio “Barbarossa” operacija ir Lietuva.
Liepos 28 d, šeštadienis
10 vai. dr. Arūnė Arbušauskaitė (Klaipėdos universitetas) 
Lietuvos optantai klaipėdietiškai: apsisprendimas ir likimas 
20 vai. Žemaičių folkloro vakaronė.
Liepos 29 d., sekmadienis
10 vai. Arthur Hermann (Heidelbergo universiteto biblioteka, Vokietija) 
Iš Vokietijos lietuvių istorijos: Lietuvių kultūros institutas
12 vai. uždarymas.

Popiečiais numatomos išvykos.

Registracija ir informacija Lietuvių išeivijos institute, 
Daukanto 25, LT - 3000 Kaunas.

Tel. Ir faksas; (370-7) 32 36 89.
e-paštas: Linas Saldukas@fc.vdu.lt

Studijų savaitės moderatoriai;
Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius, Kaunas 
e-paštas: Egidiius Aleksandravičius@fc,vdu.lt
Arthur Hermann, Heidelberg
e-paštas:
arthur.hermann @ uni-heidelberg.de
Studijų savaitės rengėjai:
Vokietijos lietuvių bendruomenė ir Lietuvių 
išeivijos institutas

Kviečiame dalyvauti mokslininkus, student 
bei visus besidominčius.

Studijų savaitė vyksta Kretingoje,
Kretingos Aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje (Tiškevičiaus rūmuose), 
Vilniaus g. 18.

Nakvynės ir maitinimo kaina visai savaitei - 250 lt. (studentams - 100 lt).

Antanas Mockus tvarko Bogotos vyn
Aštuonis milijonus gyventojų turinčios Kolumb 

sostinės Bogotos meru 1995m. buvo išrinktas 
A.Mockus, kuris ypač pagarsėjo 1993 m. Kaip 
filosofijos profesorius, jis tada triukšmaujantiems 
paskaitos nesiklausantiems studentams parodė nu 
savo užpakalį.

Dabar jis vėl garsėja. “The Sunday Times” rašo 
kad jis kaip meras paskelbė potvarkį kad vakarai 
po 7,30 vai. mieste draudžiama vaikščioti vyrams 
Jeigu kam darbo ar šiaip kokiais būtinais reikalais 
vis dėlto reikia eiti, tai privalo gauti policijos 
leidimą. Tokį potvarkį jis paskelbė, norėdamas 
sumažinti naktinį nusikaltimą, kuriuos beveik 
visada padaro vyrai. Tuojau paaiškėjo, kad tai tie 
potvarkiui pradėjus veikti, penktadienio naktį įvy 
tik vienas nužudymas, o ligi tol vidutiniškai tokie 
rūšies nusikaltimų būdavo penketas.

Naktimis beveik visi policininkai neturi dirbti. 
Todėl tą milijoninį miestą aptarnauja 1,500 motes 
policininkių.

Pirmieji įspūdžiai rodo, kad moterys patenkintos 
naująja tvarka. Jos džiaugiasi, kad naktį be baimė 
gali išeiti į miestą, dalyvauti vakariniuose rengia

KBarW
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Skaitytojų laiškai

W.Yorks

Marijos Vysuckytės - Paulavičius pergyvenimas Lietuvos 
valdžios ir giminių rankose yra vienas iš daugelio tėvynės 
atgarsių. Sugrįžusių iš Vakarų laukia dosnumo ištroškusios 
giminės. Grįžusieji iš Sibiro, be pinigų, buvo visai nelaukiami. 
"Ištroškusieji Dangaus mėlynės patyrė daug vargų nuo 
dvejojančių brolių vargdienių**.

Tie kurie nukenčia nuo galvočių paty s, kad ir per vėlai, tampa 
galvočiai, tie kurie kenčia nuo "geradėjų** nebegali atskirti 
dangaus nuo žemės: senutė prisipažįsta taip apsigavusi. Senutė 
nelinki kilpos priešui ar geradėjui.

1923 m. M.Maironis rašė:
Nusavinęs daug geradėjų.
Bešvilpaus garsingu veikėju
Ne vienas kai kas.

Norėdamas išgelbėti E.L. nepriklausomybę, buvęs redaktorius 
H.Gasperas perspėjo skaitytojus apie laikraštį laukiančią kilpą - 
"geradėjus" cenzorius.

Jeigu šiandien senutė yra pešiojama Dievo ir Tėvynės - kalti 
yra “pešiotojų nusavinti geradėjai** - buvę E.L. žiniasklaidos 
cenzoriai.

Jeigu, vietoj didvyrių batų blizginimo jie būtų skalbę jų 
vystyklus, ir vėdinę jų paslaptis skaitytojams: senutė gal būtų 
geriau pamąsčiusi, gal būtų neplasnojusi į tokių bjaury bių krūvą.

"Kai ypatingai nusipelnę primena mums daug savo garbingų 
žygių, nuvargusi senutė neša jų "griekų” kryžių.

Su pagarba
P, Blagnys

Londonas

Nustokite Skleisti Diskriminaciją Tarp D. Britanijos 
Lietuvių!

Jaunimo “Lynes** Nr. 61 laikraštėlyje buvo atspausdintas 
Lietuvių Namų Bendrovės "direktoriaus" Skot Mineikio rašinys 
"A Question of Trust". Jis buvo pakartotas Europos Lietuvyje 
Nr. 4 lietuviškai.

Jis ten rašo:- "Sąjungos Narystė**...- bet kuris naujai atvykęs 
lietuvis į D.Britaniją ir norintis įsijungti į mūsų veiklą taptų 
asociacijos nariu 3 metams. Asociacijos narys neturės balsavimo 
galios, bet bus įtrauktas į pilną mūsų visuomenės veiklą. Per šį 
laikotarpį jie savo ruoštu bandvs sutvarkvti savo popierius ir per 
šį laikotarpį BENDRUOMENĖS LYDERIAI TURĖS 
GALIMYBĖS ĮSITIKINTI JŲ TINKAMUMU. AŠ 
ĮSIVAIZDUOJU. KAD TAI DUOS PAKANKAMAI LAIKO 
SUŽINOTI AR JIE BLOGŲ TIKSLŲ ŽMONĖS.

Kyla klausimas kas ta bendruomenė ir jos lyderiai? Kas jiems 
davė tas dieviškas sakralines teises skirstyti lietuvius į gerus ir 
blogus?

Rašantys tokius rašinius, gali būti paprašyti pasiaiškinti, kodėl 
jie neigia universalines žmogaus teises kitiems lietuviams šiame 
krašte.

Aš irgi įsivaizduoju, kad tokius rašinius rašantys neverti 
būti Lietuvių Namų bendrovės “direktoriais”.

Bendruomenė - tai žodis turintis labai plačią apimtį ir 
reikšmę, kur ir kaip ją panaudosi. Štai, D. Britanijos 
lietuvių Evangelikų bendruomenė, D.Britanijos lietuvių 
“Gerosios Naujienos” bendruomenė. DBLS ir jos nariai 
gali vadintis D.Britanijos Lietuvių Sąjungos bendruomenė 
ir t.t.

Baigdamas dar kartą prašau paaiškinti kas toji 
paslaptinga “Bendruomenė ir jos lyderiai” su teisėmis 
šnipinėti lietuviškame gyvenime.

Su pagarba S.Kasparas

Bradfordas

Š.m. gegužės 6 d., sekmadienį, Motinos dienos 
minėjimas prasidėjo su iškilmingomis pamaldomis St. 
Patrick©’ bažnyčioje. Mišias atnašavo ir mamyčių garbei 
pamokslą pasakė Kun. V.Kamaitis. Vargonavo Julie 
Horwill.

Po pamaldų, susirinkus “Vyties” klube, buvo proga 
atsigaivinti šaltais gėrimais, nes diena buvo kaip niekad - 
buvo šilta. Tuo pačiu buvo susitikimas su draugais ir 
pažįstamais.

Minėjimo pradžioje tylos minute buvo prisimintos 
žuvusios, nukankintos ir mirusios motinos. Dienos 
paskaitą skaitė R.Karalius. Paskaitos tekste ypač pabrėžta, 
kad tik motinos pagalba tautos pasiekia aukšto moralinio 
lygio. Kad Lietuvos motinos įnašas kritiškiausiais istorijos 
laikotarpiais buvo pats lemtingiausias, išlaikydamas 
lietuvišką kalbą ir suteikdamas mūsų tautos tęstinumą.

Toliau mamytėms buvo įteikta po gėlių puokštę. G. ir P. 
Pucevičiai padeklamavo eilėraščių, palydint akordeono 
garsams. P.Pucevičius iš savo asmeninio archyvo parodė 
televizijos ekrane 1998 metais Vilniuje įvykusios Dainų 
šventės vaizdinę juostelę. Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”.

Prasidėjus užkandžiams, mamytes pavaišino vynu. Visi 
dalyvaujantys buvo pakviesti pasiskaninti šaltais 
patiekalais ir išgerti arbatos ar kavos. Maistą paruošė 
nepailstama ponia Gry bienė, su klubo moterų pagalba.

Popietė praėjo draugiškoje nuotaikoje. Buvo linksmai 
pabendrauta. Visi atrodė apimti geranoriškų jausmų vienas 
kitam, pilni jaunatviško džiaugsmo, kai gyvenimas kaip 
upė teka toliau.

K.Kaktavičius

Sunkiai sužeisti Leonas Peleckis- Kaktavičius ir jo 
Žmona Silvija

Nemaža dalis Britanijos lietuvių buvo juos sutikę, kai prieš 
keletą metų jie turėjo Bradforde ilgesnes atostogas. Leono dėdė 
gyvena netoli Bradfordo. Atostogas leido, be kita ko. rašydamas 
reportažus, kuriuos spausdino jo atstovaujamas Lietuvos 
dienraštis Lietuvos aidas *. Abu jie rašto žmonės, kurie išleido 
po keletą knygų. Kasmet jie išlaidžia almanachą “Varpai*’ ir šį 
leidinį iškilmingai pristato Vilniuje.

Šįmet tą "Varpų" pristatymo diena buvo gegužės 7d. Iš jos jie 
važiavo autobusiuku namo į Šiaulius. Pravažiavus Panevėžį, 
vairuotojas snūstelėjo, tai mašina nudaužė kelio ženklą ir penkis 
kartus apsivertė.

Vairuotoją oro pagalvė išmetė, o abu keleiviai buvo smarkiai 
sužaloti ir gal tik metų gale pasijus kiek apgydyti.

M.Barėnienė
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Kronika
Aukos spaudai
J.Kemazickas
Z.Grupiljonas (Mrs) 
R. Karalius
A.Sabulis
J. Benderius (Lietuva)
K. Bražinskas
J.Rinkevičius 
D.Adams

£10.00 
£ 10.00 
£ 10.00 
£ 5.00 
£ 5.00 
£ 5.00 
£ 5.00 
£ 2.00

Mančesteris
Mančesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba š.m. liepos mėn. 7 d. šeštadienį 
2 vai. p.p. šaukia savo narių pusmetinį 
susirinkimą klubo patalpose.

Bus renkama nauja Valdyba, Revizijos 
komisija ir aptarti klubo reikalai.

Dalyvavimas būtinas.
Klubo Valdyba

Bradfordas
‘ Vyties” klubo narių pusmetinis 

susirinkimas įvyks š/m liepos mėn. 29 d., 
sekmadienį 2.30 vai. p.p.

Klubo narius prašome dalyvauti 
susirinkime.

Klubo Valdyba

Atsisveikinimas 
su a.a. Stasiu Bosikiu

Gegužės 30 d. Sodyboje ir Whitehill 
kapinėse prie Bordono buvo 
atsisveikinta su Stasiu Bosikiu.

Šiltą atsisveikinimo kalbą pasakė 
buvęs DBLS pirm. J.AIkis, 
pabrėždamas velionio didelį įnašą į 
“Nidos” spaustuvės darbus ir 
visuomeninį gyvenimą.

Gedulingas mišias atlaikė kun. 
Cronin, padedant kun. A.Gerybai. 
Maldininkai kartu su kunigais 
meldėsi iš specialiai velioniui 
palydėti išleistos brošiūros. Kapas 
buvo apklotas gėlėmis nuo DBLS, 
Altono Rotary pirm. J.Silver ir jo 
žmonos, Sodybos gyventojų, jo 
paskutinės prieglaudos bičiulių, 
pažįstamų, net ir draugų iš “Bakers 
Arms” ir kitų. Velionis paliko liūdinčią 

žmoną, Juzę, Čikagoje dukrą Emiliją 
ir anūką Andrių Markulį.

Velionį į paskutinę kelionę palydėjo 
gražus būrys žmonių.

M. Baronienė

Sugrįžo Albinas Pranskūnas
Išbuvęs keletą mėnesių Vilniaus 

senelių priežiūros namuose, grįžo į 
Britaniją Albinas Pranskūnas.

Jo kelione iš Vilniaus ir patalpinimu 
į Bordon senelių prieglaudą 
nuoširdžiai rūpinosi Bernadeta ir 
Juozas Levinskai.

M.B.

KVIETIMAS

Visi užsienio tautiniai ansambliai chorai ir 
šokiu grupės 

kviečiami dalyvauti
III PASAULIO LIETUVIŲ 

DAINŲ ŠVENTĖJE
2002 m. liepos 4-7 d., Vilniuje

Informaciją teikia Darius Polikaitis 
7318 Ticonderoga Rd.

Downers Grove.
IL 60516 USA 

Tel :630-241-0074 
Faksas:630-241-0075 

e-mail: Idpolikaitis aatt.net

Skelbimas
Norima suburti tautinių šokių 

grupę . Visi kurie nieko prieš 
praleisti porą valandų savaitgalyje, 
prašome skambinti:

Urnai Švalkienei
tel.: 01604 767092

Jei susikurtų šokių grupė, 
planuojama dalyvauti ateinančių 
metų Dainų šventėje Vilniuje.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
I ondonff ptverijonas. freeserve. co. uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv. Kazimiero bažnyčia 
kiama autobusais 26, 
253, D6.
Artimiausia požeminė
Bethnal Green - Central line.
Notting ha m e - Židinyje 
16 Hound Road, 
Bridgford, Nottingham 
6 AH, 
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.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį, 12.30 vai.
Mančesteryje kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį

pasie-
48. 55,

stotis

West
NG2

Redakcijos pastaba
Redakcija nori pažymėti,kad 

*‘EL” Nr.6 įvyko spausdinimo 
klaida.
Skyrelyje Aukos Britų-Lietuvių 
Pagalbos Fondui Vaikams Lie
tuvoje, aukotojas F.Dineley, 
Dorset paaukojo £3.000 sv., o ne 
£300 sv.

Redakcija atsiprašo aukotojo ir 
informacijos tiekėjo už šią pada
rytą spausdinimo klaidą.
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