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Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25

2002 m. balandžio 16 d.

DBLS 2001-2002m. apžvalga
Rezoliucijos Suvažiavimui

Remontai Sodyboje. Šie reikalai užėmė daug laiko valdybos posė
džiuose, todėl DBLS reikalams buvo skirta mažiau laiko. Vis vien pasi
stengėm Sąjungos reikalus vesti tvarkingai. Pagrindiniai remontai So
dyboje yra baigti, tai paskirsime daugiau laiko Sąjungos reikalams atei
tyje.

Namai Londone. Pagal visuomenės pageidavimą, DBLS/LNB centro
valdyba pakvietė specialią darbo grupę patyrinėti šią galimybę. Jų
nuomonės bus perduotos Suvažiavimo metu.
Turto apsauga. Šis klausymas buvo aprimęs po Charitable Trust pro
jekto atmetimo anų metų DBLS Visuotiniame Suvažiavime, nors kai
kurie prašė pasižiūrėti į Private Trust galimybę.
Private Trust neigiamas ir teigiamas puses trumpai ir aiškiai pateiksime
Suvažiavime.
Noriu Jums, brangieji, duoti šį klausimą: Kaip Jus tokiu atveju tvarky
tumėte savo asmenišką turtą?
Juk Bendrovės turtas priklauso mums visiems. Ar nebūtų demokratiškiau atsiklausti visų (ne vien tik paskirtų atstovų) kokiu keliu mes turė
tumėme eiti?
Kitas lietuvių turtas. Lietuvių klubai provincijoje vargsta dėl stokos
lietuviškos veiklos ir paramos. Narių brandus amžius ir neatsiradus
naujų jėgų Bradforde užsidarė Lietuvių klubas ‘Vytis’, ir pagal paskutinias gautas žinias, klubas yra parduotas. Kiek žinoma, vargingu keliu
eina Manchesterio Socialinis klubas, taip pat vargsta Škotijos Socialinis
klubas.
Nors šis turtas yra apylinkių lietuvių privati nuosavybė, čia skubu pa
sakyti, jog ilgus metus DBLS nemažai prisidėjo prie klubų kultūrinio
gyvavimo.

Jaunimas. Su nusivylimu pranešu, kad mūsų buvęs jaunimas (kurie jau
nebejauni) nepaliko įpėdinių savo organizacijai DBLJS. Turiu čia pa
brėžti, kad šios organizacijos rėmuose garbės nariai yra pasiryžę orga
nizaciją ar bent jos vardą išlaikyti. Dėl to jaunimo vardo laikraštėlio
‘Lynes’ administracija jau kelerius metus remia jaunųjų socialinius ir
sportinius pobūvius Sodyboje, paruošia ir perduoda studijuojančiam
jaunimui, pagal reikalavimą, lietuviškos medžiagos, seka ir palaiko ry
šius su PLBJS atstovais užsienyje.
Skautai. Ši organizacija auga skaičiumi. Vasaros stovyklos skaičiai
sparčiai pakilo.. Taip pat matosi didėjantis pavasario ir rudenio sueigos
dalyvių skaičius.
Tikimasi vėl turėti apie 150 stovyklautojų vasaros stovykloje, bet skau
tams trūksta patyrusių vadovų.
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BALANDŽIO MĖNESIO
ŠVENTĖS IR ATMINTI
NOS DIENOS
1d. - Antra Velykų diena
2d. - Tarptautinė vaikų
knygos diena
7d. - Pasaulinė sveikatos
diena
23d.- Jurginės
25d. - Taikos, sveikatos
ir derliaus
maldavimo diena
30d. — Pasaulinė
susigiminiavusių
miestų diena
27d. - Tarptautinė teatro
diena
31d. - Velykos

Mielieji sesės ir broliai ‘pensijo
je’, meskite šlepetes, ir ateikite
skautams į talką!
Bendra
kultūrinė
veikla.
DBLS rėmuose pakol kas dar
neatsiranda pastovių saviveikli
nių meno grupių. Tenka pasi
džiaugti atvykstančiais meni
ninkais iš Lietuvos, apie kurių
gastroles paskaitome mūsų ir
anglų spaudoje ir kur galimybės
leidžia, lankome jų koncertus,
meno galerijas.
Kitais metais švęsime Karaliaus
Mindaugo 750 metų jubiliejų.
Taip pat bus trečioji Pasaulio
Lietuvių Dainų Šventė. Tos
iškilmes vyks 2003m. birželio
mėn. 30d. - liepos 6d. Lietuvo
je. DBLS dės visas pastangas
reprezentuoti Britanijos Lietu
vius šioje šventėje,
(tęsinys 2 psl.)
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dalyvavimą Dainų Šventėje. Tad,
pradėkite ruoštis buvusieji dainininkai!
Pasibaigus Sodybos remontams, gruodžio mėn..
DBLS organizavo Kalėdų Senelio pobūvį.
Susirinko arti 200 tėvelių ir vaikų. Nors apsunkino
ir nustebino organizatorius didelis būrys jaunų
galvyčių, buvo progos jiems pasirodyti dainelėmis,
eilėraščiais, žaidimais.
Vasario 24 d. DBLS suruošė blynų balių, atvyko
patenkinamas būrys lietuvių pasilinksminti ir
pabendrauti.
Tradiciniam pavasario Sąskrydžiui ( birželio 1, 2, 3
d.d.) DBLS organizuoja šeimynišką savaitgalį.
Išgirsime populiarų dainininką Simoną Donskovą
iš Klaipėdos, o jaunimui vyks diskoteka, žaidimų
rateliai ir kiti užsiėmimai.
Mielai kviečiame
apsilankyti.
DBLS taip pat nepamiršo tradicinių švenčių,
paaukodama vasario 16-osios proga £50 šv.
Kazimiero bažnyčiai
už atnašautas šv. Mišias
v
Lietuvai.
Sv. Mišiose dalyvavo uniformuoti
skautai.
Sekmadieninei
mokyklėlei, vykstančiai
Šv.
Kazimiero patalpose DBLS paaukojo £300.
Baltų Taryba ir politiniai reikalai
Baltų Taryba, ryšium su Baltijos kraštų ambasadų ir
British Lithuanian Society pagalba Londone,
sėkmingai suorganizavo simpoziumą University
College, London, lapkričio mėnesyje — ‘Finding a
place in Europe — Estonia, Latvia, Lithuania’.
Simpoziume dalyvavo akademikai, parlamentarai,
verslininkai. Lietuvą atstovavo Giedrius Čekuolis
(Užsienio Reikalų Ministerija) ir Gediminas
Kirkilas (Užsienio Reikalų komiteto pirmininkas,
Liet. Seimas).
Baltų Tarybą artėjančiame birželyje organizuoja
Išvežtųjų Paminėjimą Londone ir rudeny ketinama
organizuoti Pabaltijiečių koncertą, taip pat
Londone.
Baltų tarybos atstovai yra Aleksas Vilčinskas ir
Jaras Alkis.
DBLS Centro valdyba, dirbdama kartu su Lietuvos
Respublikos ambasada, išsiuntė apie 180 laiškų
britu parlamentarams, atkreipiama jų dėmesį į
Lietuvos pasiryžimą tapti NATO ir ES nare. Gauta
virš 50 teigiamų atsakymų.
Anų metų liepos mėnesyje, DBLS centro valdyba
ragino narius susirišti su vietiniais MP’s dėl darbo
leidimo gavimo galimybių Britanijoje Lietuvos
piliečiams. Dėka Leicesterio skyriaus pastangų,
sekantis atsakymas buvo gautas iš Secretary of
State per Lembit Opik MP:
There is not a differential between nationalities
when considering a work permit application. The
decision is determined by whether the application
meets the criteria of the work permit arrangements
The number of work permits issued to Lithuanian
citizens in each of he last three years is 101 for
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1999, 124 for 2000 and 411 for 2001, the total
being 636.
Į šitą skaičių, žinoma, įeina specialiai kvalifikuoti
žmonės, kurių yra trukumų jaučiamas kai kuriose
srityse šiame krašte.
Su ryžtu tapti NATO ir ES nare, Lietuvos spaudoje
tankiai ir kartais aršiai reiškiasi politinių partijų
pasisakymai prieš vieną ar kitą Seimo narį ar
diplomatą, ypatingai šiuo laiku kada Prezidento ir
seimo
rinkimai
yra netolimam
horizonte
(Prezidento kadencija baigiasi kovo mėn. 2003).
Senos išeivijos lietuvių skaičiai Britanijoje nėra
pakankamai gausus nulemti vienos ar kitos partijos
pasekmes Lietuvoje. Įdomu stebėti JAV lietuvių
spaudoje daromus žingsnius įrodyti, jog Lietuvoje
patriotiškumas pasireiškia ne vien tik vienoje
partijoje, (iš viso jų yra nemažai pagal valstybės
didį) ir senoji išeivija yra prašoma susipažinti
plačiau su Lietuvos pagrindinių politinių partijų
programa ir tikslus.
Lietuvos Respublikos Ambasadorius Londone
Justas Paleckis ir p. Laima gruodžio mėnesyje grįžo
atgal į Lietuvą. Be kita ko, jo pastangomis buvo
sukurta įvairių partijų parlamentarų grupė
Britanijoje, kuri rūpinasi Lietuvos reikalais. P.
Laimos kultūrinis indėlis šiame krašte buvo itin
didelis. Ypatingai pastaruoju laiku tankiai matėme
įvairių kultūrinių grupių,
solistų, muzikų
apsilankančių Britanijoje.
Lapkričio
mėnesį
DBLS
suorganizavo
Ambasadoriui ir poniai atsisveikinimą Sodyboje.
Pakol kas ambasadoriaus dar neturime, bet Charge
d’ Affaires Ričardas Degutis atstovauja Lietuvą
Didž. Britanijoje. Linkime jam sėkmės.
Spaudos reikalai.
Europos Lietuvio formatas yra padidėjęs pagal
visuomenės reikalavimą, bet pasilieka mėnesinis
informacijos leidinys.
Atvirai kalbant, stoka
platesnės visuomenės pasireiškimų spaudoje vienu
ar kitu reikalu. Gerbiamieji, norėtumėm išgirsti
daugiau įvairių nuomonių, pasisakymų jame iš jūsų
visų, kas palengvintų mūsų darbą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
Ryšiai yra glaudžiai laikomi, ypatingai su Marytę
Šmitienę PLB valdybos vice- pirmininke, atsakinga
už lietuviškų bendruomenių veiklą Vakarų
Europoje. Laikomi ryšiai taip pat su įvairiais
Vakarų Europos bendruomenės pirmininkais.
Vienuoliktasis PLB seimas įvyks 2003m. liepos 12
- 27dd. Lietuvoje.
Vienuoliktasis PLB Lietuvių Jaunimo Kongresas
įvykis 2003m. liepos 12 - 27dd Lietuvoje,
Punsko/Seinų krašte ir Vokietijoje. PLB ir PLJS
Kraštų pirmininkų suvažiavimas įvyks 2002m.
rugpjūčio mėn. 12 - 15dd
Lietuvoje. 49-oji
* Europos Lietuviškųjų studijų savaitė įvyks 2002m.
rugpjūčio 5 - 1 Idd. Lietuvoje, (tęsinys 3 psl.)
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Apdovanoti ordinais
Š.m. kovo mėn. gale Londoną aplankė
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus su žmona.
Prezidentas į Britaniją oficialiam vizitui
buvo pakviestas
Ministro Pirmininko
Tony Blair aptarti Lietuvos integracijos i
Europos Sąjungą klausimą ir tuo pačiu
įsijungimo į NATO reikalus. Londone
išbuvo 4 dienas, o iš čia vyko tiesiog į
Ukrainą, kur laukia susitikimas su
Ukrainos Ministru Pirmininku Leonidu
Kučma ir tą pačią dieną namo.
Prezidentas, po susitikimo su Tony
Blair, tą patį vakarą dalyvavo Mstislavo
Rostropovičiaus 75-erių metų jubiliejaus
koncerte ir ta proga Jo Aukštenybės
Velso Princo Charles kvietimu garsiojo
garbei paruoštoje vakarienėje.

Nuotraukoje stovi iš kairės: Aleksas Vilčinskas,
Vida Gasperienė, Valdas Adamkus, Jaras Alkis

Trumpu savo lankymosi metu, trečiadienį, 25 kovo,
Karališkame tarptautinių santykių institute susitikęs
su diplomatu Britų asociacijos ryšiams su Vidurio ir
Rytų Europos direktorium
Sir John Birch,
apdovanojo jį Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordinu.
Po to dar spėjo apsilankyti Lietuvos Respublikos
ambasadoje ir už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos
ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą bei
nuopelnus remiant Lietuvos pastangas įsijungti į
Europos Unija bei NATO apdovanoti Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio
ordinais 7 asmenis. Trys iš jų britai, tai: Lordų rūmų
narys, Pasaulio žydų kongreso vicepirmininkas
Lordas Jenner of Braunstone, Britų ir Lietuvos
draugijos pirmininkas Sir Malcolm Leslie Rifkin,
ilgametis Londono universiteto Slavų ir Rytų
Europos mokyklos vadovas Michael Arthur Branch
ir Baltijos tyrimų centro Bradfordo universitete
įkūrėjas ir vadovas profesorius John Hiden.

Tai ilgametis Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos ir dabartinis Lietuvių Namų
visuomenės veikėjas, atstovaujantis lietuvius Baltų
taryboje Aleksas Vilčinskas.
Po trumpos prezidento Valdo Adamkaus kalbos ir
apdovanojimų sekė kviestiniai publikai paruošti
užkandžiai ir pokalbiai su žymiais asmenimis.
Prezidento pagerbimui į ambasadą jis atvyko
Užsienių ministerijos automobiliu su policijos garbės
palyda, sustabdžius gatvėse judėjimą. Daug kas
pasigedo prezidento žmonos Almos, bet pasirodo,
kad ji ir turėjo savo numatytų pareigų planą, į kurį
neįėjo apsilankymas ambasadoje.

Prezidentas, nors jau ne pirmos jaunystės, atrodė
labai žvalus ir energingas, kupinas planų ateičiai ir
dar pilnai galintis kandidatuoti rudenį įvykstančiuose
rinkimuose sekančiai kadencijai.

Henrikas Gasperas

Neužmiršti buvo ir mūsų ilgamečiai veikėjais, kurie
taip pat buvo apdovanoti Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinais.
DBLS 2001-2002 metų apžvalga

Valdovų Rūmų fondas

Šis fondas pamažu bet nuosekliai dirba. Iki šiolei yra suaukota 273.000 litų. Spaudoje radote plačiau apie šią
didelę užduotį, kuriai pritarė PLB X Seimas ir kurį pritarė Lietuvos Respublikos vyriausybė. DBLS Centro
Valdyba principiniai pritaria šiam uždaviniui, ir suteikė simbolinę auką Valdovų Rūmų Fondui.
Kiti Labdaros Fondai. Valdybos dėmesys buvo atkreiptas į likviduoto Tautinės Paramos Fondo lėšų likučio
ateitį, kuis yra laikomas LNB specialiame rezerve. Atsižvelgiant į šį reikalą, Valdyba nutarė panaudoti tuos pinigus
numatytiems labdaros tikslams. Spaudoje bus pranešta apie Valdybos nutarimus.
(tęsinys 4 psl.)
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(tęsinys DBLS 2001-2002 metų apžvalga)
Prezidento
Valdaus
Adamkaus
vizitas
Didž.Britanijoje
Prezidentas su ponia aplankė šį kraštą kovo 25 28d.d. Prezidentas susitiko su Ministru Pirmininku,
eile kitų parlamentarų, akademikų, verslininkų.
Taip pat Prince Charles kvietimu jisai ir ponia
dalyvavo bankete Buckingham Palace. Jo labai
sudėtinga vizito programa leido jam tik trumpam
laikui
‘atsidusti’
Lietuvos
Respublikos
Ambasadoje. Ta proga Prezidentas įteikė Didž
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-to laipsnio
Ordiną Jarui Alkiui, Aleksui Vilčinskui ir man.
Tai didelė pagarba kurią Lietuvos valstybė mums
suteikė. Visuomet tarnavome Lietuvai ir liekame
jos ištikimi tarnai ateityje.
Atsisveikinimas
Po ilgų veiklos metų šiame krašte atsisveikinsime
su Jaru Alkiu. Jisai ir p. Žydra grįžta atgal į
Lietuvoje. Ta proga 54-tame DBLS Suvažiavime
paduosime jam ranką, padėkodami už jo asmeninį
įnašą į mūsų lietuvišką gyvenimą šiame krašte,
palinkėdami jam ir p. Žydrai geros sėkmės,
sveikatos naujame gyvenime vėl laisvoje Lietuvoje.

Vida Gasperienė
DBLS CV Pirmininkė

Karaliaučiaus krašto ateitis - su
Lietuva!
Mažosios Lietuvos reikalų taryba reiškia
susirūpinimą, kad iki šiol tarptautiniu lygiu
nėra
išspręstas
kaimyninio
Lietuvai
Karaliaučiaus
krašto
statuso
klausimas.
Netrukus šis kraštas iš visų sausumos pusių bus
apsuptas NATO ir Europos Sąjungos valstybių.
Teritoriją laikinai valdanti Rusijos Federacija
prašo Europos Sąjungą ieškoti būdų, kaip išvengti
gresiančios ekonominės ir politinės krašto
izoliacijos. Tuo tarpu, Mažosios Lietuvos. reikalų
taryba laiko savo pareiga Lietuvos Respublikos ir
kitų šalių politikams priminti, kad:
1. Karaliaučiaus kraštas lietuviškos
spaudos, raštijos bei literatūrinės kalbos gimtinė
yra pagrindinė Mažosios Lietuvos dalis. Dar 1918
m. “Pašaukime lietuvininkams” buvo teigiama,
kad
“ten kur Labguva, Vėluva, Asrutis,
Darkiemis, Geldapė tai vis yra lietuviški kraštai”,
pridurtume - ir kur Karaliaučius - pirmųjų
lietuviškų knygų miestas.
2. Karaliaučiaus krašto problemas išspręstų
istorinių Mažosios Lietuvos Tarybos
Tilžės
(1918 m.) ir Fuldos (1946 m.) aktų reikalavimų
“priglausti Mažąją Lietuvą prie Didžiosios
Lietuvos” vykdymas.
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3. Sovietinio genocido po pasaulį išblaškytų
lietuvininkų organizacija - Mažosios Lietuvos
Rezistencinis Sąjūdis (MLRS)
1983 m.
suvažiavime Čikagoje “skaudžiai išgyvendamas
tragišką Tėvynės netekimą ... įpareigojo visus
laisvajame pasaulyje tęsti senųjų prūsų ir lietuvių
palikimą - nenuilstamai kovoti ir skelbti pasauliui,
kad tai (Karaliaučiaus kraštas) - mūsų tautos žemė,
kuri turi grįžti į bendrą naujai prisikelsiančią
Nepriklausomą Lietuvos valstybę”. 1989 m. MLRS
nusiuntė laišką TSKP Generaliniam Sekretoriui
Michailui Gorbačiovui, kuriuo atkreipė “dėmesį į
tai, kad Mažoji Lietuva, kurios esminę dalį sudaro
dabartinė Kaliningrado sritis, nuo neatmenamų
laikų yra lietuvių žemė ir, kaip tokia, priklauso
lietuviams”.
4. Istorinį faktą, kad “Karaliaučiaus kraštas
yra ne germanų ir, juo labiau, ne slavų, o baltų lietuvių ir prūsų - etninė žemė” konstatavo ir 2001
m.
Vilniuje
vykusi
tarptautinė
mokslinė
konferencija “Neišspręstos Karaliaučiaus krašto
problemos”.
5. Karaliaučiaus krašto statusui nustatyti
privalu sušaukti Potsdamo susitarimu (1945m.)
numatytą tarptautinę konferenciją.
6. Karaliaučiaus krašto likimas turi būti
sprendžiamas be pataikavimo kolonistams ar
kolonizatoriams, nes nei įvykdytas genocidas, nei
kolonizacija nesuteikia teisės valdyti užimto
krašto.
7. Rusijos Federacija turėtų stengtis ne bet
kokia kaina išlaikyti kraštą, kuris jai jokia teise
nepriklauso, o imtis civilizuotai atstatyti istorinį
teisingumą. Nuo sovietinio genocido nukentėjusių
šių žemių etninių gyventojų, lietuvininkų, išreikštas
troškimas, kad Karaliaučiaus kraštas būtų
demilitarizuota ir perduotas Lietuvos Respublikos
globai, turi būti įvykdytas.
8. Lietuvos valstybė - tikroji šios teritorijos
baltų (lietuvių ir prūsų) teisių ir pareigų perėmėja
turėtų būti
pripažinta Karaliaučiaus krašto
suverenu.
9. Karaliaučiaus kraštas, kaip Lietuvos
Respublikos globojama teritorija (autonomijos ar
kitomis teisėmis), galėtų kartu įeiti į Europos
Sąjungos valstybių šeimą.

Mažosios
nariai ir rėmėjai:

Lietuvos

reikalų tarybos

V.Šilas
(MLRT
pirmininkas),
P.Cidzikas,
B.Kurgonienė,
LSkomskienė,
R.Matulis,
dr. A.Liekis, akad.
Z.Zinkevičius,
V.Žeimantas,
dr.
V.Bagdonavičius, prof. dr. Girdzijauskas, dr.
R.Pakalnis, prof. dr. V.Šimėnas, i. Seliukaitė,
dr. A.Kairiūkštytė
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Lietuvių Namų Bendruomenės Pirmininko Pranešimas
t •

♦

Tenka pripažinti,kad praeitieji finansiniai
metai Bendrovei buvo vieni iš blogesnių,nes juos
baigėme su dideliu nuostoliu,ką atnešė Sodybos
kapitalinis remontas, maudymosi
baseinas,valstybiniai mokesčiai ir kt.
Praeitame suvažiavime buvo nutarta rinkti atskirą
nuo Sąjungos ir mažesnę direktorių valdybą į kurią
buvo išrinkti:
VI. Gedmintas,pirmininkas
S .Mineikis,sekretorius
J. Podvoiskis,finansų direktorius
I. Švalkienė,’’Europos Lietuvis” redaktorė
J. Alkis,narys.

Deja,atsirado nuomonių skirtumai ko
pasekmėje finansinių metų pabaigoje atsistatydino
pirm. VI.Gedmintas ir sekr. S.Mineikis.Likusiems
trim direktoriams teko tęsti darbą toliau ir
pasiskirstyta pareigomis sekančiai: J.Alkis,pirm.
J.Podvoiskis,sekretorius ir iždininkas,© įima
Švalkienė tęsė “Europos Lietuvis” redagavimą.
Tenka pastebėti,kad praeito suvažiavimo nutarimas
rinkti atskiras valdybas nebuvo gerai
apgalvotas.Dirbti mūsų sąlygose ir turėti atskiras
valdybas kada turime taip mažai žmonių ir kada
abiejų organizacijų reikalai tampriai rišasi, nebuvo
praktiška. Reikėjo stiprinti valdybą ir buvo
pakviestas V. O Brien, sutikdamas prižiūrėti
Sodybos reikalus iki ateinančio suvažiavimo.
Praeitas suvažiavimas taip pat įgaliojo LNB
valdybą įsigyti Namus Londone ir tam tikslui buvo
įsteigta Darbo grupė,kurią sudarė
J Vilčinskas,K.Baublys, V.O' Brien, J Alkis,O.Dobro
volskiene ir kiti.Buvo bandoma pritraukti kiek
daugiau naujai atvykusių tautiečių iš
Lietu vos,sužinoti kokioje Londono apylinkėje
randasi dauguma lietuvių kokie jų poreikiai ir
1.1.Grupės darbą sulaikė neaiškumai dėl Pelno
mokesčių inspekcijos reikalavimų ir kiti reikalai dėl
finansų ir paskolos gavimo.Dėl to Valdyba nutarė
prašyti suvažiavimo leidimo dėl pinigų skolinimo
namų pirkimo tikslams.
Dabar yra visiškai aišku,kad Freeland Rd.
namų pardavimas buvo didelė klaida ir tragedija
mūsų bendruomenei.Bendrovė prarado didelę dalį
savo turto, o dabar tik Sodyba liko vieninteliu jos
pajamų šaltiniu ir neilgam,nes atėjo laikas jos
pagrindiniam ir neišvengiamam remontui,kuris
užtruko virš 6 mėn. ir buvo prarasta netik tų metų
apyvarta bet ir daug klientų,kurių didelė dalis iki
šiol nebegrįžo. Be to pagrindinė tų didelių nuostolių
priežastis buvo Sodybos vadovų ir kai kurių
tarnautojų algos kas sudarė netoli 70,000 sv.,o juos

atleisti remonto metu ,butu nepraktiška ir
neteisinga.

Sodybos projektas užsitęsė ilgiau negu
buvo numatyta ir kainavo daugiau negu kad LNB
suvažiavimas buvo leidęs valdybai išleisti.Taip pat
turėta daug delsimo ir problemų su pirmuoju
projekto vadovu,ko pasekmėje valdyba nutarė
pakviesti projektui vadovauti Bendrovės
direktorių VL.Gedmintą.
Bendrai paėmus Sodybos pastatai buvo pagrindinai
pertvarkyti ir bus daug daugiau tinkamesni
geresnei apyvartai pasiekti.
Tenka apgailestauti,kad ilgamečiai jos
vadovai Povilas ir Birute Dobrovolskiai nutarė
pasitraukti iš pareigų .Jiems tenka didelis ačiū už
atliktą darbą ir linkime sėkmės. Šiuo metu ieškome
kitų vedėjų, bet yra aišku, kad investavus tokį
didelį kapitalą reikia turėti stiprią Sodybos
vadovavimo administraciją. Šiam pereinamam
laikotarpiui, ieškant naujų vedėjų ir planuojant
geresnę ateitį Sodybai,nutarta turėti tam tikrą
Vadybininkų (Manadžmento) agentą su patyrimu
viešbučių vadovavime ir jau šiuo metu tas pareigas
atlieka buvęs Sodybos vedėjas Povilas Podvoiskis.
Mano manymu turime dėti pastangas įsigyti
nuosavybę Londone ir pritraukti daugiau naujai
atvykusių lietuvių į bendrą veiklą kuriant naują
bendruomenę.
Dirbkime kartu kurdami palankesnes sąlygas
lietuviškam darbui D.Britanijoje.Tiek praeityj e,tiek
šiuo metu manau,kad vienybėje yra galybė.To ir
reikėtų siekti.

Šio suvažiavimo proga, tebūnie leista man tarti
keletą atsisveikinimo žodžių, nes po ilgų
gyvenimo metų išeivijoje nutariau grįžti į
tėvynę - Lietuvą. Dėkoju visiems
bendradarbiams už visokeriopą paramą ir
atliktus darbus dirbant Didžiosios Britanijos
Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų
Bendrovės gretose.

Jūsų
*-' '

Jaras Alkis
LNB Pirmininkas

■■ T
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Užsienio žinios
VOKIETIJA

Lenkijos prezidentn žmnna
Lenkijos sostinės gyventojai nustebinti, kad jų pamėgta Lenkijos prez.
žmona Jolanta nekandidatuoja į Varšuvos mero vietą, nes kaip parodė
apklausa už ją balsuotų 60% varšuviečių. Jos kandidatūrai nepriešingas
yra ir pats prez. Aleksandras Kvasnievski. Neužtenka vien tik merės
posto. Jolanta yra mielai matoma taip pat ir Lenkijos prezidento kėdėje.
Kiek pajuokiančiai jos laikyseną aprašė liberalinis “Gezeta Wyboreza”
laikraštis. Esą ji pamėgdžiojanti Hillary Clintin, žiūri buvusio JAV
prez. žmonos vaizdajuostę. Filmuojant Jolantą Lenkijoje ar užsienyje, ji
anksčiau į aparatą žiūrėdavo dirbtina šypsena, kurią pirmuose
puslapiuose atspausdino moterų žiniaraščiai.
Dabar Jolanta nepamėgdžioja Hillary, rasdama savo “stilių”. Nepyksta
lenkai. Jie pageidauja, kad Lenkijos “first Lady” užsienyje visuomet
gražiai ir kultūringai atstovautų kraštą. To negalima pasakyti iš jos
“mini” sijonuko, pristatant vyrą ir ją D.Britanijos karalienei. Sis
Jolantos netaktas beveik užmirštas. Deja, šiemet naujas “skandalas”: su
19-mete dukra Aleksandra ji nuskrido į Paryžių į ten rengtą tarptautinį
jaunimo pobūvį, panašų į kasmetinius Vienos balius. Jos dukra visą
laiką šoko su kilmingos giminės jaunuoliu. Bulvarinė spauda tuoj pat
atkreipė į tai dėmesį rašydama, kad Lenkijos prezidento šeima atsuko
nugarą dirbančiai klasei. Tiesa, nuotrauka spaudoje buvo labai neaiški,
padaryta pro lango užuolaidą. Tikrovėje, tėvai savo dukrą laiko toliau
nuo viešumos bei žiniasklaidos. Lenkijos gyventojai net nežino, kaip
atrodo Aleksandra.
Paskutiniu metu Jolanta vėl dažnai matoma viešumoje. Ji visuomet
gražiai apsirengusi, gražia, modernia šukuosena. Priešingai jos vyras.
Prieš keletą mėnesių, jam lankant Berlyną, Lenkijos prezidentą keletą
kartų teko matyti televizijoje. Prez. A.Kvasnievski atrodė pavargęs,
susenęs, sutinęs veidas. Lenkų nuomone “pani prezydentova” yra
“sexy”. Tuo tarpu A.Kvasnievski praradęs daug simpatijų moterų tarpe.
Vieša paslaptis, jis yra gero ir skanaus maisto mėgėjas bei alkoholio,
ypač susitikimuose su Rytų Europos kaimynais. Dabar su prezidentu
visuomet skrenda žmona, sulaikydama vyrą nuo didesnio dievaičio
Bacho garbinimo. Prie “geležinės Jolantos” akių Lenkijos prezidentas
vengia “išmesti” didesnį stikliukų skaičių.

Bendrai, Lenkojs spauda korektiškai laikosi prezidento šeimos
atžvilgiu. Beveik užmirštas prezidento “neapsižiūrėjimas”, neįrašant
pajamų mokesčio pareiškimą Jolantos akcijų laimėtų nuošimčių bei
prezidento rinkimuose visuomet Jolantai sakant, kad jos vyras buvęs
karo stovio auka. “Solidamose” nariai pasipyktino tokiais
propagandiniais sakiniais primindami, kas A.Kvasnievski ėjęs
komjaunimo pirm, pareigas ir sporto ministerio. Viskas išlyginta. Prieš
trejetą metų Lenkijoje viešėjo popiežius. Važiuodamas Šarvuotu
automobiliu Varšuvos pagrindine gatve, jis Jolantą ir Aleksandrą
pakvietė pas save. Tai buvo palaiminimo ženklas iš viršaus.

Ryšium su pasaulio dailaus čiuožimo pirmenybėmis Japonijoje, vokiška
sportinė spauda dar kartą iškėlė teisėjų ‘"tamsias dėmės”, grasinant
aukštiems pareigūnams imtis įvairių drastiškų priemonių. Vokiška

spauda aprašė tokį įvykį : prieš
Lietuvos atstovų M.Drobiazgo
ir
P.Vanago
pasirodymą
1996m.
Vokietijos
Gelsenkizchen
taurės
varžybose,
rusas
teisėjas
Lietuvos
teisėjai
pasakęs:
“jeigu tu nepasirūpinsi, kad
mano pora būrų aukščiau tavo,
būsiu priverstas nutraukti jų
treniruočių
sutartį”.
Mat
Lietuvos atstovai treniruojasi
Maskvos čiuožykloje.

Izraelio
užsienio
reikalų
ministras Simon Peres Peresovski yra gimęs 1924 m,
aplenkintam Vilniaus krašte.
Vokiška spauda rašė, kad į
Palestiną su tėvais jis atvyko
1934 m. “iš lenkiško kaimo”.
Tad dar ir dabar jo hebrajų
kalba turi lenkišką akcentą.
Susituokė
jis
1945
m.
sulaukdamas su žmona sūnaus
ir
dukros.
Sūnus
yra
veterinarijos daktaras, duktė kalbininkė.

Už gyvą ar nužudytą Osamą
bin Laden, JAV vyriausybė
paskyrė
25
milj.
Dol.
atlyginimą.
Atlyginimas
greičiausiai bus pakeistas kita
forma, įteikiant afganams avis,
kadangi gyventojai neturi jokio
pinigų
vertės
supratimo.
Afganistane gen. Tomas Frank,
užklausęs ūkininką ką jis
darytų su 25 mlij. Dol. jis jam
atsakęs: “ greičiausiai jų
užtektų metams išlaikyti jo
devynis sūnus....”

Kazys Baronas
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Mieli “Europos Lietuvis” skaitytojai
*1

f

Tiriant galimybes įsigyti Bendruomenės namus Londone,
bendrovė “Lithuanian House Ltd.” rengia anoniminę apklausą
Skirtą sužinoti Jūsų nuomonei apie Bendruomenės Namų pirkimą.

ANONIMINĖ ANKETA
“LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NAMAI LONDONE”
1.

Ar reikalingi Bendruomenės Namai?

Taip □

Pagrįskite nuomonę__________________

Kokios patalpos pageidaujamos?
Vieta, į kurią galėtų atvykti lietuvių šeimos su vaikais?
Taip Ū
Vieta pobūviams .vakaronėms, jaunimo diskotekoms, skautų sueigoms Taip Ū
Kultūros centras: koncertai, parodos
Taip D
Baras, kavinė, valgykla
Taip ū
Knygynas, paveikslų galerija
Taip ū
Vaikų darželis (dirbančioms mamoms)
Taip ū
Kitos (pateikite savo pasiūlymus) ____________________________________

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

3.
Kur? Jūsų manymu patogiausia apylinkė būtų:
rajono pavadinimas, pvz., Hackney
arba pašto kodas, pvz., E2
.___________________

4.

Apie Jus ( adresas ir pavardė nebūtini):

Kiek lietuvių gyvena Jūsų būste?________________
Iš jų suaugusiųjų
Vaikų______________________________________
Kokioje miesto dalyje gyvenate?________________

5.

Vaikų amžius____________
Pašto kodas

Talka:

Ar asmeniškai galėtumėte prisidėti:
patarimais ū
Jei taip, prašome pranešti savo pavardę ir adresą:

Kitos Jūsų pastabos:

Iš anksto dėkojame už Jūsų praleistą laiką pildant šią anketą.
Iškirptą ir užpildytą anketą prašome grąžinti iki balandžio pabaigos šiuo adresu:
Lietuvių Namų Anketa, 21 The Oval, Hackney Road, London E2 9DT.

pinigais
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Skaitytojų laiškai
NOTTINGHAMAS

ŠVENTINIAI RENGINIAI
NOTTINGHAME
Vasario 17 d. Lietuvių Katalikų Centre Židinyje įvyko iškilmingas Didžiosios Britanijos
Lietuvos Konservatorių (Tėvynės Sąjungos) Centro
skyriaus metinis susirinkimas Vasario 16-osios
proga. ‘Židinys’ pasipuošė Lietuvos vėliava.
Skyriaus ir susirinkimo pirmininkas dr. Darius
Furmonavičius perskaitė gautus Vasario 16-osios
sveikinimus iš Lietuvos, Profesoriaus Vytauto
Landsbergio, Podvoiskienės, Mančesterio skyriaus
sekretorės. Susirinkime aptarta dabartinė Lietuvos
vidaus ir užsienio padėtis, bei skyriaus einamieji
reikalai.
Pažymėtas ir Lietuviškų Tyrimų ir Studijų
Fondo įkūrimas bei pagrindinis projektas
Profesoriaus
Edvardo
Gudavičiaus
knygos
‘Lietuvos istorija’ išvertimas į anglų kalbą.
Konservatoriai buvo paraginti prisidėti prie šio
svarbaus darbo Lietuvai, tapdami Fondo nariais.
Susirinkimas vienbalsiai nubalsavo palikti tą pačią
skyriaus valdybą. Sekė dokumentinio filmo
‘Pasaulio Lietuvių Charta’ peržiūra, kuriame
atskleidžiama šio svarbaus dokumento istorija bei
lietuvių tautos dalies vakaruose nelengvas kelias į
pasaulį pro DP stovyklas Vokietijoje, bei kova už
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Po programos
sekė kun. dr. Stepono Matulio šeimininkės p.
Jolantos Pasvianskienės ir p. Genės Juozelskienės
paruoštas cepelinų balius.
Vasario 23 d. Latvių Klube' vyko
Didžiosios
Britanijos
Lietuvių
Sąjungos
Nottinghamo skyriaus suruoštas iškilmingas
Vasario 16-osios minėjimas, kuriame paskaitą
‘Lietuvos tarptautinė būklė ir perspektyvos’ skaitė
dr. Darius Furmonavičius. Po paskaitos sekė
‘Židinio’ sekmadieninės lituanistinės mokyklos
mokinių programėlė, kurią parengė dr. Rūta
Furmonavičienė
ir mokytoj a-vertėj a Marija
Marcinkutė. Skyriaus Pirmininkas p. Julius
Damaševičius pakvietė visus pasivaišinti puikių
Nottinghamo šeimininkių paruoštais valgiais. Vyko
skyriaus iždininko Antano Važgausko suruošta
loterija, tačiau dalis jaunimo turėjo išvykti,
prižadėję sugrįžti devintą valandą.
Tą pačią dieną du jauni Nottinghamo
lietuviai Asta ir Audrius, jau šešetą metų
besidarbuoją airiui savininkui priklausančio
‘Talbot’ viešbučio menedžeriais, sumainė aukso
žiedus, įgydami bendrą gražią lietuvišką pavardę
Mikalauskas. Grupė jaunimo paliko Latvių Klubą ir
išvyko iškilmingai vestuvinei vakarienei į ‘Lake
Side’ restoraną. Sugrįžę į Latvių klubą jau neberado

senimo, nes jie pagalvojo, kad turbūt, dr. Darius
Furmonavičius
neištesės
pažado
sugrąžinti
vestuvininkų šokiams. Tačiau, jaunimas dar buvo
nesuskubęs išsiskirstyti. Tad, sugrįžusios poros,
grojant lietuviškai muzikai sukosi iki vidurnakčio.
Vaižgauskų jaunimas vaišino Latvių klube
vestuvininkus alumi ir džiaugėsi, kad patys
pabuvojo gražiose vestuvėse ir turėjo progos
linksmai pašokti. Sonata Važgauskienė sakė, kad
niekad dar nebuvo buvusi tokiame puikiame
Vasario 16-osios minėjime. Artėjant vidurnakčiui,
svečiai išlydėjo Asta ir Audrių Mikalauskas
povestuvinėn kelionėn.
Kovo 23-čią dieną Lietuvių Katalikų
Centre - Židinyje lankėsi Londono klebonas kun.
Petras Tverijonas, pravedęs prieš velykinį
susitelkimą. Iškilmingose Verbų sekmadienio
mišiose
dalyvavo
beveik
keturiasdešimt
Nottinghamo ir apylinkių lietuvių. Dalis svečių
pasiliko dalyvauti iškilminguose pietuose Londono
klebono kun. Petro Tverijono ir kun. dr. S. Matulio
garbei, kuriuose neapsieita ir be diskusijų
tarptautinės politikos temomis.
Dariu Furmonavičius

Nuotraukoje:Jaunieji Asta ir Audrius Mikalauskas,
'Talbot' viešbučio Nottinghame menedžeriai

Europos Lietuvis Nr.6
9

9 puslapis

...LIETUVA ŠIANDIEN...
Žalieji rengia protesto akciją
Prie Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
ekologinis klubas "Žvejonė” ir Lietuvos žaliųjų
judėjimas rengia protesto akciją "Išsaugokime
pajūrio miškus".
Šia akcija siekiama užkirsti kelią neva neteisėtam
pajūrio rekreacinių miškų naikinimui, dalijant juos
kaip kompensaciją už turėtą žemę sklypais
individualioms
statyboms.
Miškų
įstatyme
teigiama, kad "Lietuvos Respublikai išimtine
nuosavybės teise priklauso valstybiniai miškai 7 km
pločio juostoje nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių".
Todėl nuosavybės teisė šiuose sklypuose negali būti
atkuriama, mano akcijos organizatoriai.
Pernai su Palangos žemėtvarkos tarnybos ir
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
žinia buvo suprojektuota 60 sklypų individualiai
statybai, iš viso 12 hektarų, Šventosios rekreacinio
miško juostoje. Tų pačių metų viduryje buvo
suprojektuoti 25 sklypai individualiai statybai
Klaipėdoje Melnragės apsauginiuose miškuose.
Prasidėjus
žaliųjų
protestams
ir
įsikišus
aplinkosaugininkams, šie detalieji planai buvo
pakeisti, o miškų dalybos sustabdytos.
Šia akcija bus siekiama atkreipti visuomenės ir
žiniasklaidos dėmesį į pajūrio miškų naikinimą bei
paraginti
atsakingas valstybines institucijas
sustabdyti neteisėtus veiksmus privatizuojant
miškus pajūryje, ištirti pažeidimus ir atstatydinti
kaltus pareigūnus.

Ministrės nuomone, Lietuvos
skauduliai - auganti migracija ir
mažėjantis gimstamumas
Senėjimo procesus Lietuvoje skatina ne tik
didėjanti laukiamo gyvenimo trukmė, bet ir
ekonominių šalies sunkumų skatinama migracija
bei mažas gimstamumas.
Tokias tendencijas akcentavo socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, skaitydama
pranešimą JT Antrojoje pasaulinėje senėjimo
asamblėjoje Madride.

Todėl ypač svarbu pabrėžti, sakė ministrė,- kad
visuomenės senėjimo problemos sprendimas glūdi
ne tik teisingos socialinės politikos formavime
vyresnės kartos žmonių atžvilgiu. Jis neatsiejamas
nuo visas kartas aprėpiančios integruotos
ekonominės, socialinės ir užimtumo politikos,
įgyvendinančios kartų solidarumą.

Pasak V.Blinkevičiūtės, senėjimo klausimas
nepaprastai svarbus Lietuvai, kadangi nemažą ir
svarbią visuomenės dalį sudaro vyresniojo amžiaus
žmonės ir jų dalis nuolat didėja.

Primena, kad nuo 1994 metų šalyje dėl nuolatinio
gimstamumo mažėjimo fiksuojamas neigiamas
natūralus gyventojų prieaugis.
Ministrė savo pranešime išskyrė užimtumo ir senų
žmonių integravimo politiką, pensijų politiką,
socialinių ir sveikatos paslaugų plėtrą, socialinės
atskirties įveikimą bei socialinės politikos
integralumą.
"Visuomenės senėjimo tendencija pažeidžia įprastą
darbingo ir senyvo amžiaus žmonių santykį.
Trūkstant darbo rankų, būtina skatinti galinčius ir
norinčius dirbti senyvo amžiaus žmones kuo ilgiau
pasilikti darbo rinkoje ir suteikti jiems galimybę
toliau mokytis bei tobulėti. Vyresniųjų patirtis ir
sugebėjimai privalo būti panaudoti visos
visuomenės labui. Tam reikia kuo lanksčiau
formuoti vyresniems žmonėms galimybes dirbti ne
visą darbo dieną, atitinkamai koordinuojant darbo
apmokėjimo ir pensijų politiką. Nors Lietuvoje dėl
aukšto nedarbo paskatas senyviems žmonėms kuo
ilgiau pasilikti darbo rinkoje šiandien tenka derinti
su specialiomis priešpensinio amžiaus bedarbių
apsaugos priemonėmis, vis dėlto, žiūrint į ateitį,
tendencija skatinti ilgiau likti darbo rinkoje atrodo
kur kas svarbesnė", - kalbėjo ministrė.

Anot jos, norint užtikrinti visavertį senų žmonių
dalyvavimą visuomenės gyvenime, išėjusių į
pensiją žmonių pensijos turėtų didėti tiek pat kaip ir
realūs darbuotojų atlyginimai.

Kaip teigė V.Blinkevičiūtė, socialinės atskirties ir
skurdo neišvengia nė viena pasaulio šalis.
Lietuvoje, paskutinių tyrimų duomenimis, socialinė
atskirtis ir skurdas nėra išskirtinė senų žmonių
problema. Tačiau socialinės atskirties ir skurdo
įveikimo politika turi būti diferencijuota pagal
poveikio grupes. Senų skurstančių žmonių atžvilgiu
taikytinos specifinės, būtent į jų poreikius
orientuotos
priemonės,
pajamų
garantijos
suteikiamos palankesnėmis sąlygomis negu
darbingo amžiaus žmonėms.
"Esame tikri, kad bendrų pastangų dėka mums
pavyks sukurti veiksmų ateičiai planą, padėsiantį
taip pat ir mano šaliai pasirinkti teisingą politiką
atsakant į visuomenės senėjimo iššūkį, sukurti tokį
pasaulį, kuriame bus garantuota saugi ir ori senatvė,
užtikrintos
galimybės
visaverčiam
senimo
dalyvavimui visuomenės gyvenime", - kalbėjo
ketvirtadienį ministrė.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) Žinios
Lietuvos Respublikos vyriausybei
praėjusių metų lapkričio mėnesį nukėlus III
Pasaulio lietuvių Dainų Šventę iš 2002 m. į
2003 metus, teko keisti Pasaulio lietuvių
jaunimo (PLJ) kongreso ir PLB seimo datas,
kurios jau buvo nustatytos ir spaudoje
praneštos.
Trečioji Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė ir
Karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejaus
šventė įvyks:
2003m. birželio 30- liepos 6 dienomis
Lietuvoje.
Išeivijos chorų ir tautinių šokių grupių
dalyvavimą šventėje registruoja ir koordinuoja
PLB valdybos talkininkai Darius Polįkaitis su
Audra Lintakicnc, bendradarbiaudami ir
gaudami informacijos iš Lietuvos. Abiem
talkina PLB valdybos vicepirmininkė kultūrai
Laima Žliobicnė.

Vienuoliktasis Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seimas įvyks:
2()()3m. Liepos 7-11 dienomis, Lietuvoje.

Vienuoliktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo
kongresas įvyks:
2003m. Liepos 12-27 dienomis, Lietuvoje,
Punsko/Seinų krašte ir Vokietijoje.
Jaunimas
ruošiasi
kongreso
atidarymo
programą turėti Lietuvoje, vienos savaitės
stovyklą Punske/Seinuose ir vienos savaitės
studijų dienas bei uždarymą Vokietijoje Vasario 16-osios gimnazijoje. Visas XI - ojo
PLJ kongreso informacijas teiks jo ruošos
komitetas - pirm. Vytautas Lcmkė ir PLJ
Sąjungos valdyba - pirm. Matas Stanevičius.

<■* PLB ir PLJS kraštų pirmininkų
suvažiavimas įvyks:
2002m. rugpjūčio 12-15 dienomis, Lietuvoje.
49-oji Europos Lietuviškųjų studijų
savaitė įvyks:2002m. rugpjūčio 5 - 11
dienomis. Lietuvoje.

Skaitytojų laiškai
WOLVERHAMPTONAS

Kovo mėn. 16-tą dieną 13 vai. įvyko DBLS
skyriaus susirinkimas, Antano Pitkevičiaus
namuose.
Daug buvo kalbėta apie įvairius reikalus. Padarytas
vieningas sprendimas pasilikti nepriklausomu
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skyriumi, nesijungti su kitais artiniais skyriais laikinai!
Stengtis vėl pritraukti atkritusius narius dėl įvairių
priežasčių, bandyti pritraukti jaunimą, kurie šiuo
momentu yra praradę interesą. Ateityje yra mintis
jungtis su skyriais arčiau, negu Londonas.
Skyrius pasiskirstė šiomis pareigomis:
Amžiną atilsį A. Ivanauskui mirus, skyriaus
pirmininke išrinkta G.Ivanauskienė. Revizijos
komisijoje pakviestas V.Kelmistraitis sutiko eiti
pagalbon, Antanui Pitkevičiui.
Paminėta kaip vyko pinigų rinkliava įsigyjant
namus, Sodybą. Buvo sakoma: “turėsime vietą
Anglijoje, kaip dalį Lietuvos ir seneliai turės kur
prisiglausti, apsigyventi prie savų žmonių”.
Kas iki šiol atsitiko? Net mūsų ‘vargšė’ Sodyba
tapo viešbučiu! Gal uždraus ir skautams
stovyklauti?
Nariai, akcininkai ir visa bendruomene pareikškite
savo nuomonę, bei troškimus. Kas norėtumėte
matyti mūsų Sąjungos veikloje ir Namų
Bendruomenės ateityje.
Per suvažiavimą ir per mūsų laikraščius kurie turėtų
laikytis demokratiškumo, ką jie atspausdina ir ką jie
atmeta.
Dar nevėlu, tuo labiau jei dauguma susipras ne tik
bendruomenėje, bet ir valdyboje.
V.Kelmistraitis

SKELBIMAS
Jeigu norite pasiklausyti geros lietuviškos
estradinės muzikos, o vėliau ir pašokti,
praleisti savaitgalį su šeima ( bus žaidimų
vaikams), atvykite su šeima ir draugais į
Sodyboje ruošiamą
v

Sekminių Šventę

|
::

2002m. birželio 2d.

Šventėje dainuos Lietuvoje gerai žinomas,
populiarus ilgus metus vadovavęs
ansambliui “Nerija” dainininkas

••

SIMONAS DONSKOVAS

••
Taip pat galėsite nusipirkti jo naujai įrašytą |
kasetę ir diską dainų, kurios skambės Jūsų |
namuose.
|

Norint apsistoti savaitgalį patariamas
ankstyvas kambarių užsakymas Sodyboje.
Prašome skambinti Povilui Dobrovolskiui, |
Sodybos Vadybininkui, tel.: 01420 472810 |
: Organizatoriai: DBLS Valdyba

Europos Lietuvis Nr. 611
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Skaitytojų laiškai

LIETUVA

LIETUVA

GERBIAMIEJI,

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMS
PANEVĖŽIO KRAŠTIEČIAMS

norėtume
Jums
pristatyti
Intensyvius lietuvių kalbos ir
kultūros
• vasaros
kursus
organizuojamus Vytauto Didžiojo
universitete, Kaune.
Universitetas
turi
patirties
organizuojant vasaros kursus ir
semestro ar metų trukmės studijas
užsieniečiams. Visi studentai ir
kursų dalyviai puikiai įvertino
dėstytojų kompetenciją ir bendrą
kursų
organizatorių
darbą
Kiekvienas kursų dalyvis turi
galimybės susitikti su įvairiais
žmonėmis iš viso pasaulio, tad
tikimės, kad ir šiais metais daug
žmonių norės praleisti keturias
puikias vasaros savaites Vytauto
Didžiojo universitete.

KVIETIMAS

į

mevėžys - penktas pagal gyventojų skaičių Lietuvos Respublikos
lieli
kraštiečiai,
jubiliejiniuose
miesto
renginiuose
ir
iestas,
apskritieslaukiame
centras, Jūsų
Aukštaitijos
sostinė.
Miestas
išsidėstęs
Mums
labai svarbūs
pasiūlymai
ir pageidavimai
dėl7dalyvavimo
mentėse.
)ipus Nevėžio
upės. Jūsų
Panevėžys
įkurtas
1503 m. rugsėjo
d., o 2003
jubiliejinių
programoje.
etais švęs renginių
savo įkūrimo
500 metų jubiliejų.

2003 m. rugsėjo 5 d. numatomas

PANEVĖŽIO KRAŠTIEČIŲ VAKARAS - SUSITIKIMAS
Laukiame informacijos ir tikslių Jūsų koordinačių iki 2002 m.
J balandžio 29 d., kad galėtume įtraukti į jubiliejaus svečių sąrašą.

Daugiau
informacijos
apie
Lietuvių kalbos ir kultūros
vasaros kursus bei Baltijos studijų
programą galima rasti ir interneto
puslapiuose.:
http ://www. vdu .lt/intemational/
Baltic_s.htm
http://www.vdu.lt/lkkvk/

Informacijos raštu laukiame adresu: V.Baliūnui, Juozo Balčikonio
i gimnazija, Respublikos g. 47, Panevėžys, LT - 5300 Lietuva.
g EI. paštu: vilma”panevezys.sav.lt.
Panevėžio miesto savivaldybės meras
Valdemaras Jakštas

Pagarbiai

Panevėžio kraštiečių klubo “Tėviškė” pirmininkė
Birutė Lapinskienė

Doc.dr.Ineta Savickienė
Baltijos studijų programos
direktorė

Panevėžio kraštiečių klubo “Tėviškės” tarybos narys
Vytautas Baliūnas

I CHELTENHAMAS
•c

DBLS ir LNB VISUOTINIS
METINIS SUVAŽIAVIMAS

<:

vyks

I Palydint Elžbietą Kugrėnienę...
Vasario 28 d. vakare Cheltenham’e mirė Elžbieta Kugrėnienė. Liepos
mėnesį ji būtų šventusi savo 90-ąjį gimtadienį. Taip pat trūko tik kelių
savaičių iki jos ir liūdinčio vyro Romano Marijono Kugrėno 60 metų
vedybinio jubiliejaus.

Laidotuvės buvo pirmadienį, kovo 11d. Per gedulingas mišias Nazareth
House koplyčioje Cheltenham’e su velione atsisveikino gražus būrelis
pažįstamų, buvusių bendradarbių ir draugų, atvažiavusių net iš tolimo
Portsmouth’o, Coventry ir Londono.
Dalyviai palinkėjo a+a Elžbietai amžino poilsio, užjautė Romaną jo
netekties valandoje ir kartu liūdėjo.
Paulius Tričys

Sodyboje
<

-c

Picketts Hill, Nr. Bordon,
Hampshire

2002 m. gegužės 4/5
dienomis
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Kronika
Aukos spaudai:
H.Vaicekauskienė
A.Dziuvė
X. Petrauskas
V. Bernatavičius
L. Mathews
Liet, klubas “Vytis”
P.Mulerčikas
K. Dranginis
Mrs. J.Ashbourne
V. Motuzą

£40.00
£20.00
£15.00
£10.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00

Lietuviškų Tyrimų ir Stu
dijų Fondas kviečia Di
džiosios Britanijos Lietu
vius tapti Fondo nariais
Fondo nariai galės įsigyti pa
ruoštas knygas su 25% nuolaida,
palyginus su knygynų Jungtinėje
Karalystėje kaina.

Metinis nario mokestis £100,rems - pagrindinį Fondo projektą
Prof. Edvardo Gudavičiaus kny
gos ‘Lietuvos istorija’ vertimą į
anglų kalbą, kurio pirmąjį tomą
stengsimės išleisti kitais metais,
kai Lietuva minės 750-ųjų metų
jubiliejų
Žymia auka prisėdėjusiems prie
Šio svarbaus darbo nemokamai
atsiųsime Profesoriaus Edvardo
Gudavičiaus knygą lietuvių kalba

Maloniai kviečiame kreiptis į
Fondo Sekretorių dr. Darių Furmonavičių (tel.: 0115-9826431),
ar Fondo Pirmininką kun. dr. Ste
poną

Matulį (tel.: 0115-9821892). Če
kius galima rašyti: The Lithuanian
Research & Studies Fund, 16
Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Dar turime
keletą egzempliorių a.a. Eimučio
Šovos parengtos Prof. Vytauto
Landsbergio knygos ‘Lithuania
Independent Again’. Kaina su
nuolaida: £26.25 + £3.20 (paštas
Jungtinėje Karalystėje). Tai puiki
dovana vaikams ir anūkams viso
mis progomis.

MANČESTERIS
DBLS Mančesterio skyriaus meti
nis nariu susirinkimas įvyks

balandžio 28d. 14 vai

sekmadienį
Mančesterio Klube, 121 Mddleton
Rd, Crumpsail.
Prašome narius dalyvauti.
Skyriaus valdyba

SKAUTŲ STOVYKLA

PAMALDOS
Londone
Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel. :020 7739 8735.
E-mail:
london@pt vcrij onas. ffccscrvc. co. uk
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55,
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis 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.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio
paskutinį sekmadienį, 12.30 vai.

VYKS

SODYBOJE
LIEPOS 27 - RUGPJŪČIO 3
DIENOMIS

PATAISYMAS

“Europos Lietuvis” Nr.2, 12 pus
lapyje klaidingai išspausdinta
pavardė

Išsamesnė informacija teikia
ma:

vietoje Karolis Remeikis - turi
būti Karolis Rimaitis.

Vincent O "Brien, Šv.Kazimiero
Bažnyčia, Londonas.

Redakcija atsiprašo už šią spaus
dinimo klaidą.
Redakci}
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