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ių metų gegužės mėn.30 d. Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vardu buvo pasiųstas šis 
sveikinimas Jos Karališkai Didenybei Karalienei Elizabeth II, jos penkiasdešimt metų 

karūnavimo jubiliejaus proga:

On the occasion of the Golden Jubilee of her Majesty Queen Elizabeth II 
The Lithuanian Association in Great Britain expresses sincere greetings and 
Congratulations to Her Majesty and wishes her every success for the future.

Mrs Vida Gasperienė 
Chairperson

Didžiosios Britanijos karalienę pasveikino 
Lietuvos vadovas

Vilnius, birželio 20 d. (ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 
ketvirtadienį pasveikino Jos Didenybę Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Karalienę Elžbietą II 
Nacionalinės dienos - gimimo dienos proga.

"Savo ir Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai sveikinu Jus ir 
Jūsų tautą Nacionalinės dienos proga. NuoūirdDiai tikiu, kad 
santykiai tarp abiejų valstybių ir toliau bus plėtojami mūsų 
tautų gerovės vardan", - sakoma V. Adamkaus sveikinimo 
telegramoje.

Kaip primena ELTA, Didžioji Britanija švenčia 50-ąjį savo 
monarchės valdymo jubiliejų. Šventė pažadino nostalgiškus 
britų jausmus, kuriuos šiemet taip pat skatino Karalienės 
motinos ir Elžbietos (Elizabeth) sesers mirtys. Manoma, kad 
Elžbietos (Elizabeth) valdymas buvo sėkmingas. Ji į sostą 
įžengė 1952 metais, po tėvo mirties.
Karalienei pavyko atsiriboti nuo skandalų ir santuokinių vaidų, 
kurie persekiojo jos vaikus ir ilgą laiką stebino visą pasaulį.

Auksinis jubiliejus britų monarchijoje švenčiamas tik trečią 
kartą. Paskutinį kartą, tai yra 1887 metais, 50 metų valdymo 
sukaktuves paminėjo karalienė Viktorija.

Bus □elpiami buvę Lietuvos genocido vykdytojai
Seimo nariai vėl ėmė švaistytis kaltinimais bendradarbiavimu 

su KGB. Konservatorių lyderis profesorius Vytautas 
Landsbergis buvusiu KGB agentu vakar netiesiogiai įvardijo 
parlamentarą profesorių Rolandą Pavilionį. Į V.Landsbergio 
mestus kaltinimus R.Pavilionis reagavo atsainiai: "Aš nenoriu 
teptis tais purvais, kuriais Švaistosi V.Landsbergis, nes vėliau 
būna labai sunku nusiplauti".

Tačiau Konstitucinis Teismas trečiadienį vienu sprendimu iū 
konservatorių lyderio Vytauto Landsbergio atėmė teise gauti 
prezidentine pensija ir atvėrė kelius i valstybines pensijas 
pretenduoti Dimtams genocido vykdytoju bei partiniu 
struktūrų darbuotoju. Vakar dėl tokio teismo sprendimo Seime 
kilo sumai Litis.

Tai buvusiems stribams ir karo veteranams - dovana.
Netrukus nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas galės 

gauti lietuvių tautos genocido vykdytojai. Konstitucinio teismo 

sprendimas sukėlė teisinę sumaištį ne tik opozicijoje, bet ir 
valdančiojoje daugumoje.

Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė 
Dalia Kuodytė susidariusią situaciją pavadino skandalu.

Pabėgėliai ir Lietuvoje
Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje vakar vyko renginys 

"Atverkime duris", kuriame visuomenės, įvairių valdžios 
institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai galėjo iš 
arčiau pažvelgti į čia gyvenančių šeimų gyvenimą, padiskutuoti 
aktualiais pabėgėlėms ir visuomenei klausimais, paklausyti 
koncerto, paskanauti įvairių tautų kulinarijos ir konditerijos 
patiekalų. Pirmąjį kartą Lietuvoje minėtą Tarptautinę pabėgėlių 
dieną ženklino moterų tema.

Vakar Ruklos pabėgėlių priėmimo centre pirmą kartą 
Lietuvoje buvo Švenčiama Tarptautinė pabėgėlių diena. Centro 
gyventojai dėkojo Lietuvai už suteiktą prieglobstį, ilgėjosi karo 
niokojamos tėvynės, tačiau sakė sieksią integruotis ir tapti 
visaverčiais mūsų šalies gyventojais.

Ruklos pabėgėlių priėmimo centre šiomis dienomis gyvena 
beveik pusantro Šimto pabėgėlių, daugiausiai iš Čečėnijos ir 
Afganistano.

Keturšalės derybos dėl Kaliningrado srities
Varšuva, birželio 20 d. (ITAR-TASS-ELTA). Rusijos 

užsienio reikalų ministras Igoris Ivanovas Varšuvoje pareiškė, 
kaip svarbu tęsti keturšales Rusijos, ES, Lietuvos ir Lenkijos 
derybas dėl problemų, kurių iškils Kaliningrado sričiai, išplėtus 
Europos Sąjungą, praneša ELTA

"Rusija laikosi pozicijos, kad ES plėtra yra natūralus 
procesas, kuris neturi neigiamai atsiliepti Rusijos 
bendradarbiavimui su naujomis Europos bendrijos narėmis", - 
pabrėžė Rusijos užsienio reikalų ministras. Esant politinei 
valiai, pažymėjo jis, "galima rasti tokius sprendimus, kurie ne 
sudarytų barjerus, bet priešingai - padėtų plėsti tokį 
bendradarbiavimą".

Paklaustas apie koridorių sudarymo galimybę, Livanovas 
pabrėžė, kad "apie kokių nors koridorių sudarymą nekalbama". 
"Mes, - pasakė Rusijos ministras, - esame už laisvą 
tranzitą tarp Kaliningrado srities ir kitos Rusijos Federacijos 
dalies".
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Šv.Mišios prie rūpintojėlio

Koncerto metu

Dainininkas su direktoriais

Sodyba, pasipuošus pavasario gėlėmis, susi
laukė arti 400 svečių birželio 2 ir 3 d.d. 
Dauguma svečių, tai jaunos lietuviškos 
šeimos. Palapinių miestas iškilo kaip gry
bai po nakties tarp senų berželių. Girdėjosi 
vaiku klekenimas, ir lietuviškos dainos ai
dai įvairiuose Sodybos kampeliuose. DBLS 
svečiai iš Gloucersterio, Leiccslerio, 
Hampshire. Nottinghamo, Coventry, Wol- 
verhamptono, Sodo ir Pirmojo Skyriaus 
Londone stebėjo tą jaunimą, tartum kartojo
si ‘seni’ laikai Sodyboje.
Iš tikrųjų taip ir atrodė. Gal šiltos saulės 
spinduliai traukė visus Sodybos link, o gal 
įdomi programa sekmadienio popiety. 
Žodžiu, jaunieji atvyko pabendrauti, pasi
linksminti, kaip mes savo ‘jaunais’ metais. 
Net Skautų kalnelis stebėjo visą glėbį šeimų 
(daugiau nei 60), kur tris dienas vyko kata
likiško savaitgalio stovykla, jau antrieji 
metai organizuojama kun. Petro Tverijono. 
Jam į talką šiais metais atėjo kun. Virgilijus 
Poškus. Stovykla tikrai puiki, su dienos

programa, o vakarai prie laužo su dainomis ir pasirodymais. 
Sekmadienio ryte, truputį paklaidžiojęs, atvyko pilnas auto
busas iš Londono.
Sekmadienio programa, kaip visuomet, prasidėjo su šv. Mi- 
šiomis, kurias atnašavo kun. Virgilijus Poškus, primindamas 
visiems jog ši diena yra Tėvų Diena ir kalbėdamas apie tėvų 
atsakomybę, meilę savo vaikams. Šv. Mišių metu išgirdome 
bažnyčios dainininkių grupę, kuri, pritariant gitara, pasirodė 
su gražiomis giesmėmis.
Šv. Mišių gale DBLS pirmininkė pasveikino visus atvyku
sius, pranešdama, kad jubiliejaus proga DBLS raštiškai 
pasveikino Jos Didenybę karalienę Elžbietą 11. Priminė su
sirinkusiems, kad Lietuva taip pat kitais metais švęs kara
liaus Mindaugo 750 metų jubiliejų.
Po mišių ir pietų atgaivos, sekė įvairūs žaidimai jaunimui. 
Saulė, toliau pasiryžus pasilikti su mumis, paskatino svečią 
dainininką iš Klaipėdos Simoną Donskovą padainuoti ant 
pieveles, prie Rūpintojėlio.

Gražus baritono tembras viliojo klausytojus pašokti 
Visą valandą jisai linksmino mus tokiomis dainomis 
kaip - Tavo rankų šiluma, Šalia Tavęs, Tau tėve, net 
išgirdome Tom Jones’o dainą Delilah. Simonas yra 
žinomas visoje Lietuvoje. Pasirodė populiams ir čia. 
Baigus dainuoti, klausytojai prašė vis daugiau, pirko jo 
diskas, kasetes, davė jam visokių dovanų, klausdami su 
ilgesiu, kaip laikosi Lietuva, kaip Klaipėda. Malonus ir 
nuoširdus dainininkas, toks buvo ir jo priėmimas.
Nenuilstanti DBLS Londono Pirmo skyriaus pirminin
kė Onute D. lakstė su šypsena, viliodama visus pirkti 
bilietus loterijai. Jaunų talkininkų pagalba pravedė lote
riją, išdalino dovanas, ragindama visus toliau linksmin
tis, lietuviškos muzikos diskoteke, Sodybos salėje. Lo
terijos pelną pasidalino DBLS Londono Pirmas ir Sodo 
skyriai.
Dienos vakaras, kaip įprasta kur tik sueina lietuviai, 
baigėsi su daina Sodybos ‘bare’, akordeonu gražiai pri
tariant Vidui G. tąsa sek.psl./
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/atkelia /.< 2psį./ Pavasario šventė Sodyboje
Padėka tikrai reikėtų pareikšti DBLS kultūrinių reikalų 
vedėjai linini Švalkicnei, Genei Cornish ir darbščiai 
Pirmo skyriaus pirmininkei Onutei D. už šio savaitgalio 
sėkmingą programą.
Dėkojame Sodybos vedėjams Povilui ir Birutei 
Dobrovolskiams už patarimus, talka, ir kantrybe.
Kunigui Virgilijui Poškui už religinį patarnavimą ir 
kun. Aleksandrui Gėrybai, kuris trumpam mus aplankė.
Vienas, o gal ir kitas, tamsus debesėlis grasino apniaukti 
savaitgalio nuotaiką - būtent kelių jaunuolių to mažo 
buteliuko begalinis tuštinimas, kartu su rėksminga visos 
nakties daina.
Mieli Sodybos jauni lankytojai - visi atvykstame 
pasilinksminti lietuviškoje aplinkoje, bet nepamirškite 
atsižvelgti į daugumos stovyklautojų pageidavimus, 
kurie taip pat linksminasi, bet ne visą naktį iki proto 
praradimo.

Iki kito karto, Bu-si

Šeimos džiaugsmas
DBLS centro valdybos direktoriai sveikina 
Lietuvos Ambasados Charge d’Aflaires ad 
interim Ričardą Degutį ir ponią Eglę, 
sulaukusius dukrelės, kuri gimė 2002 m. 
gegužės mėn. 30d., ir linki geros kloties jųjų 
šeimos gyvenime.

DBLS centro valdyba

Lietuvos Respublikos Ambasada 
Jungtinėje Karalystėje

p. Vidai Gasperienei, 
DBLS pirmininkei, 
Miela ponia Vida,

Dėkojame Jums už indėlį į sėkmingą Lietuvos 
dalyvavimą Europos dienoje, kuri įvyko 2002 m. 
gegužės 9 d. Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų 
ministerijoje Londone. Be galo Jums dėkingi už 
suteiktą galimybę Klaipėdos mišriam chorui 
“Aukuras” apsistoti Lietuvių Sodyboje. Europos 
dienoje koncertavęs choras “Aukuras” susilaukė 
ypatingai daug šiltų atsiliepimų ir palankių vertinimų.

Šioje dienoje apsilankė daugiau nei 5000 lankytojų. 
Kaip žinia, dauguma britų pripažįsta, kad jų žinios apie 
Europos Sąjungą, iš jų ir apie valstybes kandidates yra 
labai menkos. Tad tokios dienos yra labai reikšmingos, 
jos parodo, kokios įvairios ir skirtingos yra Europos 
valstybės, bei paskatina britus aktyviau domėtis 
Europa.

Dar kartą dėkojame Jums už pagalbą ir 
bendradarbiavimą.
Pagarbiai

Ričardas Degutis
Laikinasis reikalų patikėtinis

Edenas Gsputytės "SVSnajEnMS"
Dešimt metų po 
E.Gaputytės mirties 
išleistas jos gyvenimo 
paskutiniųjų metų 
testamentas - knyga 
lietuvių ir anglų kalbomis 
“SUSITAIKYMAS”.
Nors ji pati tą knygą ruošė 
ir rūpinosi jos leidimu, 
norėdama pasauliui 
parodyti lietuvių tautos 
kančias, bet nesuspėjo. 
Negailestinga mirtis jai

neleido atlikti paskutinio pasitamavimo tėvynei. 
Pradėjusi darbą ji dar nežinojo, jog Serga 
nepagydoma liga, o sužinojusi, nors ir 
silpstančiomis jėgomis, bandė knygos leidimą 
pagreitinti, tačiau tas darbas liko jos testamento 
vykdytojams.
Lietuvos žmonių tragedija nėra pakankamai 
žinoma Vakarų pasaulyje. Tą spragą skulptorė 
E.Gaputytė kaip tik bandė užpildyti.
“Kada taikos sutarčių kūrėjai paleidžia baltuosius 
balandžius su alyvmedžio šakele, šie gi Lietuvą, 
nuolat skriaudžiamą kaimynų iš Vakarų, tai iŠ _

' “ Rytų, aplenkia”, -rašė Elena knygos
ruošiamajame juodraštyje.
Knygos turinys, tai gydytojos Dalios 
Grinkevičiūtės (1927-1989) unikalus 23 puslapių 
rankraštis, Sibiro tremties prisiminimų knygelė 
“Lietuviai prie Laptenųjūros ”, kurių puslapiai 
puošiami Elenos Gaputytės iliustracijomis.
“Lietuvių tauta yra paženklinta sunkiu kryžiumi. 
Kiekviena jos karta šimtmečių šimtmečiais 
liudija pasibaisėtinai šiurpias žmogaus protui 
neaprėpiamas kančias. Jau taip yra, kad derlingą 
Lietuvos žemę kartas nuo karto nutrypia armijos 
iš Rytų ir Vakarų, išniekindamos visą, kas joje 
gyva. Ateina ir praeina karų rūstybės; ir kai 
didžiųjų kaimynų armijos namo grįžta, lietuvis 
savo rankomis atkašinėja pelėnais paverstas 
sodybas. Ne veltui tiek griaudulio lietuvių 
literatūroje, ne veltui tokios gailios raudos jos 
tautosakoje”.
Iš viso bus išspausdinta 250 numeruotų kopijų. 
Jų pardavimo kaina - £75 sterlingų, $170 
kanadietiškų dolerių ar $105 amerikietiškų.

Užsakymo formą gauti prašau rašykite:

Elena Gaputytė Book 
124 St.Stephen’s Road 
Hounslow, Middsex. TW3 2BW 
England

' ■■ .1
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49-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė
* r*«.***•?

Dr.Linas Saldukas iš Lietuvos išeivijos instituto (Kaune prie Vytauto Didžiojo 
universiteto) atsiuntė kvietimą dalyvauti šių metų 49-oje Europos lietuviškųjų 
studijų savaitėje Kretingoje rugpjūčio 4-10 dienomis. Savaitės rengėjai yra 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvių išeivijos institutas. Per daugiau 
kaip 22-us metus tradiciniai metiniai PLB, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir 
Lietuvių Jaunimo Sąjungų pirmininkų suvažiavimai prasidėjo per vieną Europos 
lietuvių studijų savaitę ir po to tie suvažiavimai tęsėsi su pertraukomis.

Kviečiame galinčius dalyvauti šių metų ELS savaitėje

PROGRAMA

Rugpjūčio 4 d. Atvykimas

Rugpjūčio 5 d. Ką mums žada nauji prezidentai?
Darius Kuolis (Lietuvos Prezidento patarėjas). Prezidento rinkimai: problemos ir prognozės.
Virginijus Savukynas (Vilnius). Kiek valdžia atitrūks nuo tautos?

Rugpjūčio 6 d. Regioninė Europos politika
Leonidas Donskis Nacionalizmas ir globalizmas. XX amžiaus pasaulio iššūkiai Lietuvai. 
Kilius Fuchs (Kaunas-1 leidelberg). Ar virs Europos Sąjunga nauju tautų lydymo katilu?

Rugpjūčio 7 d. Religijos pasikalbėjimas su Lietuva
Daiva Kuzmickaitė (Kaunas). Vienuolijos šiandienos visuomenėje. ■. : .
Simpoziumas “Ar Lietuva katalikiškas kraštas?”. Dalyvauja sės. Daiva Kuzmickaitė, 
kun.Benediktas Jurčys, kunjulius Norvilas.

Rugp jūčio 8 d. Užmiršti istorijos puslapiai
Žavita Sidabraitė (Kretinga). Milkų šeimos vieta lietuvių raštijoje (remiantis naujai atrastais 
dokumentais)
Joachim Tauber (Lūneburg). 1941 m. birželio įvykių lietuvių ir žydų atminties traumos.

Rugpjūčio 9 d. Kultūros pasieniai
Arthur Hermann (Heidelberg). Klaipėdos krašto Evangelikų bažnyčia XX amžiuje.
Veronika Pavilionienė (Kaunas). Profesionalizmo ir liaudiškumo santykis dabartinėje kultūroje.

Rugpjūčio 10 d. Pabaiga

Rengėjai Vieta Kretinga, VDU Šv.Antano religijos
studijų institutas, Vilniaus g. 6

Vokietijos lietuvių bendruomenė
Lietuvių išeivijos institutas

Moderatoriai Dalyvio mokestis — 300 Lt
(studentams ir moksleiviams — 100 Lt). 

Egidijus Aleksandravičius (Kaunas)
Arthur Herman (Heidelberg)

• ■ •' - ' - ; ' '

Informacija ir registracija Linas Saldukas (Lietuvių išeivijos institutas), tel./faks. (370 37) 32 36 89 
e-paštas linas_saldukas@fc.vdu.lt
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A.a. Kazys Baronas
Gegužės 20 d. Vokietijoje, Viemheimo 
ligoninėje mirė lietuvis žurnalistas ir 
visuomenės veikėjas Kazys Baronas. Velionis 
buvo gimęs 1920 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje. 
Baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją, jis nuo 
1941 iki 1943 studijavo ekonomiką Vilniuje. 
Studijas baigė 1947 m. Miunchene UNRRA 
universitete diplomuotu ekonomistu.

1947 m. emigravo į Kanadą. Atidirbęs už savo 
kelionę, jis apsigyveno Hamiltone. Čia aktyviai 
įsijungė į lietuvių veiklą. Ilgus metus buvo 
Hamiltono LB apylinkės sekretorius, padėjo 
surengti Kanados lietuvių dienas bei Dainų ir 
šokių šventes.

Daugiausiai jis reiškėsi kaip žurnalistas. 
Mylimiausia jo tema buvo sportas, bet jis 
rašydavo apie viską. Jau Lietuvoje studijų 
metu buvo dviejų laikraščių sporto 
korespondentu. Kanadoje jis buvo 
Nepriklausomos Lietuvos sporto skyriaus 
redaktorius. Iki pat mirties rašydavo 
straipsnius į dienraštį Draugą ir į savaitraščius 
„Tėviškės Žiburiai“ ir „Europos Lietuvis“. Nuo 
1983 iki 1991 jis redagavo Vliko leidžiamas 
Eltos informacijas vokiečių kalba.

1979 metais jis su šeima persikėlė į Vokietiją. 
Vienerius metus dirbo Vasario 16-osios 
gimnazijoje ūkvedžiu ir bendrabučio vedėjo 
pavaduotoju. Vėliau gyveno Viemheime. Per 
20 metų sirgo širdies liga. Paskutiniaisiais 
metais dažnai jam tekdavo gulti į ligoninę.

Gegužės 24 d. Viemheimo kapų koplyčioje jo 
šeima ir draugai atsisveikino su velioniu. 
Atsisveikinimo apeigas atliko vokiečių 
parapijos kunigas. Lietuvių vardu kalbėjo 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius A. 
Šmitas.

Kazys Baronas 1968 metais vedė vokietaitę 
Helgą su kuria susilaukė dukters Jūratės. Jis 
dukterį buvo išmokęs kalbėti lietuviškai.

Velionis bus kremuotas ir palaidotas 
Miunchene, kur gyvena jo duktė Jūratė, 
Kosmopolitan žurnalo redaktorė. Iš Miuncheno 
kilus ir jo žmona, kuri taip pat grįž į ten, kad 
galėtų gyventi arčiau dukters.

aš

Prisiminti išvežtieji
Šių metų birželio 16 dieną vėl paminėjome 1941 m. ■ 
birželio žiauriuosius įvykius Baltijos kraštuose.
Minėjimas įvyko Londone, Piccadilly, St.Jame’s 
bažnyčioje.
Tai kasmetinis renginys, kurio metu visų trijų 
Baltijos valstybių žmonės sueina kartu ir kartu 
prisimena tuos žiauriuosius laikus, kada 
raudoniesiems žmogus buvo nevertas net gyvulio. 
Gal net žemesnis, nors vežimui jie parūpino 
gyvulinius vagonus.
Kiek žmonių - senų, paliegėlių, vaikų, moterų ir 
stiprių vyrų - išgaišo tuose gyvuliams skirtuose 
vagonuose istorijos knygos tik gali parašyti. Bet 
mums, išvengusiems tos nekaltiems žmonės skirtos 
katastrofos, ši diena yra paskirta tų žmonių likimo 
atminimui, kad jų nežmoniško gyvenimo aukos 
nebūtų pamirštos niekada.
Paminėjimas prasidėjo procesija, latvių chorui 
giedant Karoga Dziesme, kurią vedė dvasiškiai, 
palydimi Baltijos valstybių vėliavomis ir visų trijų 
tautų jaunų žmonių precesija su uždegtomis 
prisiminimo žvakutėmis.
Vėliau sekė tautų atstovų skaitymai, kuriuos atliko 
estų ir latvių ambasadoriai ir lietuvių Chargė 
d’Affaires Ričardas Degutis.
Toliau stiprus latvių choras sugiedojo ne tik savo 
tautos Slavesim Dievu, bet ir mūsų jausmingą 
kompozitoriaus J.Dambrausko Maldą už Tėvynę. 
Maldas skaitė estų kun.Lagle Heinla, latvių - 
kun.dr.Andris Abakuks, lietuvių - kun.Petras 
Tverijonas ir kun.dr.Charles Hedley.
Minėjimo pabaigoje, išnešant vėliavas, sugiedotos 
angliškos giesmės.

Minėjimą organizavo Baltic Council in Great Britain. 
Latvių chorą vedė ir dirigavo Ziedonis Aboliiiš ir 
Lilija Zobens.

Baltic Council reiškia padėką St.Jame’s bažnyčios 
klebonui kun.dr.Charles Hedley už leidimą 
pasinaudoti bažnytinių patarnavimu.

Lietuvos vaikų fondo prizas - “Saulutės” vadovei
Lietuvos vaikų fondo valdyba paskyrė prizą “Už taurų poelgį vaikystei” našlaičių globos komiteto “Saulutė” 
prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, pirmininkei Indrei Tijunelienei.
Per devynerius savo veiklos metus “Saulutė”sutelkė ir į Lietuvą pasiuntė per milijoną dolerių pinigais 
ir kelių milijonų dolerių vertės paramą Lietuvos vaikams.
Sveikiname Indre Tijunelienę ir jos bendradarbes, dėkodami ir linkėdami toliau skleisti “Saulutės” 
šilumą.

5



Europos Lietuvis Nr, 8 6 puslapis

PLB Žinios
Tradicinis metinis PLB valdybos ir kraštų Lietuvių 
bendruomenių bei Lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkų 
suvažiavimas įvyks rugpjūčio 11/ 15 dd Druskininkuose, 
Lietuvoje. Bus aptarti bendruomeninės veiklos būdai, 
ryšiai su Lietuva, išklausyti pirmininkų pageidavimai 
2003 metų PLB XI-jam Seimui ir XI-jam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui, sprendžiami kiti reikalai.
Lietuvos misija prie NATO vadovaujama ambasadorės 
Gintės Daniušvtes, sukvietė keturių kraštų lietuviu 
bendruomenes ir jų vadovus balandžio 12d. dalyvauti 
Lietuvos - NATO dienos skirtame renginyje Briuselyje, 
Belgijoje. Atvyko per 100 tautiečių iš Prancūzijos, 
Vokietijos. Olandijos ir Belgijos. Pranešimus apie 
Lietuvos pasirengimą NATO narystei pateikė 
ambasadorė ir jos štabo nariai. Apie NATO šalių 
poziciją kalbėjo Lietuvos ambasadoriai minėtuose 
keturiuose kraštuose. Lietuvos Respublikos misija prie 
"N- K J I A TWi'wrxavz ouiuvbv vuvuoiu yy« *Xxiirviai iv mviu 

generalinis sekretorius George Robertson atidarė parodą 
’Lietuvos kelias i NATO karikatūristu akimis' K K.

Vokietijoje Bergšt rasės apskrities Europos
federaJistų sąjunga paskyrė šių metų Europos 
premiją Vasario 16-osios gimnazijai, .Anot Sąjungos 
pirmininko W. Freudenbergerio, su šia premija 
pagerbiama lietuvių gimnazija, kuri yra kultūros tiltas 
tarp Vokietijos ir Lietuvos. Iš pabėgėlių mokyklos ji 
išaugo | čiiropietiską mokyklą ir. tuo pačiu, visą laiką 
buvo simboliu nenugalimo Lietuvos laisvės troškimo. 
Pr^miia buvo indiktą d i rektoriui Andriui Smitui HfKenn
- . ——J — . —.— --------------- ----------------------- — ------------- --— —’-**—**

vyriausybės renginio Europos savaite' atidarymo metu. 
Atidarymas vyko pačioje gimnazijoje gegužės 4d. 
Meninę programą atliko gimnazijos ansamblis.
PLB valdybos vicepirm. Milda Lenkauskienė palaiko 
ryšius su Pietų Amerikos LB-ėmis. Pavasarį ragino 
Pietų Amerikos lietuvius jaunuolius, norinčius lankyti 
vasario 16-osios gimnaziją, laiku užpiidyti Lietuvių 
fondo stipendijų anketas. Yra vilties, kad rudenį atvyks

susirinkimas. Pirmininkė išrinkta Aurika Mynzata.
pavaduotoja Laura Banelyte. Sekmadieninė mokykla
Velykų proga gamino dėžutes ir krepšelius margučių 
parodai ir paruošė programėię.
Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos pirm. Marisa
Leonavičienė L-11? °

žmonėm, kurie siekia palaikyti ryšį su savo kilmės kraštu 
Lietuva. Marisa dirba ir su vaikais. Šiuo metu 25 vaikai
kas penktadienį susirenka išmokti lietuvišką žodį, šokį ir 
dainą.
Danijos LB Velykų proga ‘nusiuntė* dovanėlę Lietuvos
vaikučiams — Panevėžio Vežimo Lėlių teatras suvaidino
Panevėžio vaikų globos namams bėi mokyklos internato 
globotiniams pasaką pagal H K. .Andersono kūrinius 

___ u„. a, ---::— r o a* i. _i_: o. idiuiuaa pautnuc lyainjua .-iitciv l>cuii|U3 lietuviai
šventė kartu su Lietuvos ambasada Kopenhagoje. Veikia 
sporto bei vaikų klubai, teatro bei vaikų klubai, teatro 
studija, kuri vaidina daniškas bei lietuviškas pasakas. 
Kiekvieną menesį lietuviai renkasi savo pamėgtoje 
kavinėje. Danijos LB pirmininkė yra Rita Jovaraitė Grundl.
Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos 
pirmininku išrinktas Antanas Mikučionis. Argentina 
šiuo metu išgyvena labai sunkią finansinę krizę, palietusią 
daugeli lietuvių.

M.Šmitienė

Vokietijos LB taryba posėdžiavo kovo mėnesį. 
Perrinkta VLB valdyba vadovaujama pirm. Antano 
Šiugždinio. Balandžio mėnesį VLB valdyba turėjo savo 
500-ąjį posėdį. į kurį pakvietė visus buvusius valdybos 
narius. 50 metų valdybos veiklos apžvalgą pateikė dr. 
Vincas Bartusevičius.
Australijos LB vaidybos pirm. Birutė Prasmutaitė 
pranešė, kad šių metų birželio mėnesi Australijos 

»___ —---•----- r _____________r _neimtai tvuiieciimn tucimujc u i-ciitvjujc. 
Melbourne tautinių šokių ansamblis Gintaras' (vad. 
Dalia Antanaitienė) ir jungtinio Australiios lietuvių 
choras (dirigentė Z. Prašmutaitė) atliks koncertus 
Klaipėdoje. Šiauliuose, Panevėžyje ir Punske. Koncertai 
prasidės birželio 20d. (Klaipėdoje) ir baigsis Burbiškese 
prie ežero Lenkijoje (birželio 30d).
Vengrijos LB pirm. Sigitas Povilaitis gegužes 15-I6dd. 
Dalyvavo Čekijos lietuvių susitikime. Atvyko apie 10 
šeimų iš Čekijos, viena šeima iš Slovakijos ir keli 
tautiečiai iš Vengrijos. Trumpai į susitikimą buvo

Skaitytojų laiškai
Vr>i clraaarlaa

Skaitydama EL Nr.7 straipsnį ’Labai slaptai ir niekam 
nesakyk' Tamsta p. Barėniene pasakai savo nuomonę apie 
tuos ordinus iš kurių ir mano dukra V'ida Gasperienė gavo 
vieną. Gaila, kad Tamsia nežinojot, kad tie ordinai atėjo ne 
iš Londono, bet iš Lietuvos. Mano dukra yra žinoma 
Lietuvoj, kad ji dirba DBLS ir atstovauja visur ir visada 
reikalui esant. Ponia, Jūs mėgstate visus kritikuoti, bet ką 
Jūs padarėte? Jūs tik išvardinot asmenys kuriems. Jūsų
nuviuviiv. j7ii» tuvvu viuauuj. uarvj U|ix, juiivu

Jūsų išvardintieji asmenys irgi gaus.
P. Barėniene. nepavydėk nes man yra labai skaudu, matant 
kaip mano dukra ilgus metus rūpinasi ir daug skiria savo 
laisvo laiko Lietuvos labui.

Pagarbiai, Elena Vainorienė

Paieškojimas
Gerb. Piffūiiiiiike, Radau Jūsų elektroninio pašto adresą. 
Rašau Jums iŠ Lietuvos. Norėčiau paklausti, kur galėčiau 
kreiptis, norėdama savo seneli. Gal salėsite mums
padėti. Mano senelis Adomas Petrauskas Lietuvos 
okupacijos metais buvo priverstas emigruoti i Didž. 
Britanija. Kurį laiką susirašinėjo su močiutę, tačiau KGB
uždraudė palaikyti su juo bet kokį kontaktą, nes grėsė 
sankcijos močiutei ir mano tėčiui. Seneliui buvo nusiųstas
atsakymas, kad šeima nebenori bendrauti. Praėjus daugeliui 
meili, tik dabar mano tėtis pasiryžo surasti savo tėvą. Mane
telis sako, kad gaudavo laiškus lyg iš Stratford upon Avon

Moldovos LB pirmininkė Irena Gariiauskaitė 
pranešė, kad kovo 11 d. proga buvo paruoštas 
pasakojimas apie istorinius Lietuvos Respublikos 
atkūrimo įvykius Moldovos nacionaliniam radijui Kovo 
2d įvyko Moldovos lietuvių jaunimo sąjungos

buvo klebonas lietuvis su kuriuo senelis bendravo. Taip pat 
Ive adrese do Stratford nurodvdavo Birminuham Bet šiai 
tuose miestuose gyvena lietuvių ir gal kas nors ką nors 
atsimins. Busime labai dėkingi, jei iš tikrųjų informacijos
biuletenyje įdėtumėte prašymą ir tikėsimės, gal iš tikrųjų 
kas atsilieps.

Geriausi linkėjimai Vita Kindurvtė
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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
54tasis ir Lietuvių Namų Bendrovės 

suvažiavimai
Suvažiavimas įvyko gegužės mėnesio 4 ir 5 d.d. Lietuvių 
Sodyboje. Dalyvavo 23 atstovai iš 16 skyrių (viso 
reprezentuodami 865 nanus).
Pirmininkavo Vida Gasperienė. Sekretoriavo įima 
Švalkienė. Susirinkimas prasidėjo minutes tyla pagerbiant 
mirusius narius.
Paskaityti raštiški sveikinimai iš PLB vicepirmininkės 

Marytės Šmitienės ir Garbės nario J. Zoko.
DBLS Garbės nario pažymėjimai įteikti Jarui Alkiui, Baliui 
Butnmui, Vytautui Kenui ir Hennkui Gasperui.
Jarui Alkiui išvykstančiam gyventi Lietuvon buvo įteiktas 
skydas prisiminimui ilgametes tarnybos Britanijos 
lietuviams. Su ašara akyse J. Alkis atsisveikino su visais 
savo draugais ir bendradarbiais šiame krašte, linkėdamas 
DBLS sėkmės ir laimės ateičiai.
53-io visuotinio suvažiavimo protokolas perskaitytas be 
pataisų ar ypatingų komentarų.
Kun. Petras Tverijonas palinkėjo atvykusiems geros kloties, 
pabrėždamas, jog tunme gerbti visus, kurie dirba 
bendruomenės labui. Lietuvos Ambasados Charge 
d'Atfaires Ričardas Degutis taip pat palinkėjo visiems gero 
suvažiavimo, primindamas, jog Didž Britanijos naujųjų 
lietuvių įplauka yra galimybe DBLS rimtai pagalvoti apie 
ateities rolę šioje didėjančioje aplinkoje.
DBLS Tarybos įstatų pakeitimo rezoliucija pristatyta 
spaudoje ir suvažiavime buvo vienbalsiai priimta.
2. Taryba yra lietuviškų organizacijų talka Didž 
Britanijoje. Jos aukščiausias liksiąs - lietuvybės 
išlaikymas, remiant demokratiniais pagrindais valdomą 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.
7. I visuotini metini Tary bos suvažiavimą be Tarybos narių, 
yra kviečiami Centro valdybos nariai ir Sąjungos skyrių 
atstovai.
DBLS finansai. Europos Lietuvio sąskaitos buvo perkeltos 
finansinių metų begyje iš LNB į DBLS, todėl tikslios 
ataskaitos nebuvo galima padaryti. Sekančių finansinių 
metų pabaigoje ši ataskaita bus smulkiau pristatyta.
DBLS Revizijos komisija. Praeitame visuotiniame 
suvažiavime tik vienas kandidatas sutiko eiti šias pareigas, 
būtent p. V. Uogintas, todėl DBLS knygos nebuvo 
komisijos patikrintos pagal tradicine ilgametę tvarką.
Atstovai iš Škotijos, Leicester'io, Nottingham'©, Derby, 
Binnmgham'o, Bradford’o. Hampshire ir Sodo skyriaus 
davė trumpas skyrių veiklos apžvalgas. Lietuvių Skautų 
Sąjungos Rajono vadas padėkojo atvykusiems už nuolatinę 
paramą šiai organizacijai.
Škotijos atstovas Allan Poutney pranešė, jog klubas yra 
veiklus ir finansiniai stabilus. Daromi žingsniai atgaivinti 
jaunimą taut, šokiais ir kultūrinę veiklą.
Su liūdesiu sužinota, kad Bradford© ‘Vytis’ klubas 
nebegzistuoja, nes pastatas jau parduotas. . Apylinkės 
lietuviai nusprendė eiti tuo keliu, nes silpnėjančiai 
visuomenei nebebuvo galimybių toliau išlaikyti pastatą, ir 
blogėjanti finansinė padėtis taip pat nulėmė klubo likimą. 
Lietuviams susirinkti, ir pabendrauti ištiesė ranką vietiniai 
latvių ir estų klubai.

Sekantis įstatų pakeitimas buvo pristatytas rezoliucijos 
formoje ir buvo priimtas:
DBLS Memorandum of Articles of Association:
Pakeisti 4 paragrafo žodi' resident’ į žodį ‘ living’ 
sekančiai:
No person shall be admitted a member o f the Association 
unless (a) he is resident in Great Britain......... .
Paragrafas pakeistas sekančiai:
No person shall be admitted a member of the Association 
unless (a) he is living in Great Britain........
Private trust. Kadangi daug laiko buvo praleista 
diskusijomis įvairiais bendruomenės reikalais, nebuvo laiko 
plačiau padiskutuoti šį svarbų klausymą. Centro valdyba 
toliau analizuos reikalą ir praneš plačiau visuomenei.

Lietuvių Namų bendrovės suvažiavimas 
Pirmininko pareigas ėjo Jaras Alkis, sekretoriaus Jonas 
Podvoiskis.
Diskusijos vien tiktai sukosi apie Sodybos remontą, kurio 
detales stengėsi paaiškinti projekto vedėjas Vladas 
Gedmintas. Nemažai emocijų sukėlė neaiškus 
patikslinimas LNB finansų apyskaitose, liečiantis 
‘Transactions with directors' Nesusipratimas buvo 
paaiškintas ir atsiprašymai duoti Vladui Gedmintui. 
Pirmininkas ir sekretorius, su Vlado Gedminto sutikimu, 
atitaisė netiksliai suprantama paragrafą apyskaitose.
Rezoliucija, prašanti leidimo del £350,000 paskolos 
pirkimui pastato Londone, buvo suvažiavimo nepriimta.
Povilas Podvoiskis, LNB direktorių paskirtas prižiūrėti 
tolimesnį Sodybos vystvmą davė trumpą apžvalgą, 
nurodydamas kaip padaryti daugiau apyvartos Sodyboje. 
Jis pabrėžė, kad jo role buvo patariamoji, be asmeniškos 
algos, tik padengiant jo išlaidas.
/Aleksas Vilčinskas perdavė darbo grupės raportą, liečiantį 
galimybę įsigyti namus Londone. Jis ypatingai pabrėžė, 
jog grupė buvo sukurta tik analizuoti įvairias galimybes. 
Kažkur pakelyje kai kurie asmenys visuomenėje bandė 
sudaryti vaizdą jog šios grupės pareiga duoti 
rekomendacijas, kas nėra teisybė.
Raportas buvo ilgas, bet įdomus. Tikimės turėti progos jį 
atskirai pamatyti Europos Lietinyje.

DBLS suvažiavimo tąsa sekm. gegužės 5d.
Šv. Mišios buvo laikomos Sodybos valgykloje. Jas 
atnašavo kun. Aleksandras Gėryba.
Motinos dienos proga, prieš pradedant suvažiavimą gėlių 
bukietas buvo padėtas prie Sodybos Rūpintojėlio, 
pagerbiant Lietuvos mirusias ir gyvas motinas,.
Vyko visų laukti rinkimai į DBLS ir LNB direktorius ir 
kitas DBLS pareigas (rinkimų rezultatai smulkiai paskelbti 
EL Nr. 7 gegužės 20d)
Naujai valdybai palinkėta sėkmes ir ištvermės darbuose.
Sveikinimo komisija (D.Formonavičius ir B Levinskienė) 
perskaitė paruoštą raštą kuris bus pasiųstas Prezidentui 
Valdui Adamkui, PLB pirmininkui Vytautui Kamantui ir 
Prancūzijos prezidentui Jacques Chiraq, kuris kaip tik tą 
rytą buvo laimėjęs rinkimus.
Suvažiavimas priėmė sveikinimo tekstą ir adresantus.
P-nai Traviss and Co. buvo priimti oficialūs DBLS ir LNB 
sąskaitų auditoriai sekantiems metams.

(tęsinys 8psl)
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DBLS suvažiavimas (tąsa i§ 7psi)
Suvažiavimo pabaigoje DBLS pirmininkė padėkojo 
visiems už paramą ir pasveikino naujai išrinkus 
direktorius. Ypatingas ačiū buvo pareikštas sunkiai 
dirbančiai nominacijų komisijai p. Gene Comish, Vytui ir 
Else Grygeliams ir p.Olensevičienei,. Vienas nominacijos 
komisijos narys negalėjo atvykti, todėl buvo surasta 
pagalba, kad grupė dirbtų be didelių sunkumų.
Nuoširdžiai padėkota Pauliui ir Birutei DobrovoIskiams, 
kurie sąžiningai prižiūrėjo Sodybą per paskutinius septynis 
metus. Jie nusprendė Sodybą palikti birželio gale. 
Pirmininkė padėkojo jiems už jų pastangas suteikiant 
stabilumą Sodybos veikloje. Palinkėjo jiems geros sėkmės 
ateičiai.
Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.

DBLS ir LNB direktorių valdybos sudėtis
Tuoj po suvažiavimo direktoriai susirinko Sodyboje ir 
pasidalino pareigomis sekančiai:
DBLS
Pirmininkė: Vida Gasperienė
Sekretorius: Jonas Podvoiskis
Iždininkas: Andrius Blinstrubas
Socialiniai ir kult, reikalai: įima Švalkiene ,Genė Comish 
Spauda: Vincentas O'Brien
Jaunimo reikalai: Jonas Žilinskas
LNB
Pirmininkas: Vincentas O’Bnen
Sekretorius/Iždininkas: Jonas Podvoiskis
Sodvbos reikalai: Povilas Podvoiskis
Direktoriai be pareigu: Genė Comish

įima Švalkienė

DBLS ir LNB direktoriai nutarė posėdžiauti kiekvieno 
mėnesio pirmame šeštadienyje Sodyboje arba Londone. 
Sekantis posėdis šešt. birželio 1d. Sodyboje.

DBLS centro valdybos direktorių posėdis Įvykęs Sodyboje 
birželio 1d. trumpai apžvelgė einamuosius reikalus. Buvo 
kalbėta apie PLB Valdovų Rūmų projektą, Dainų šventę 
Lietuvoje 2003m., PLB ir PLJB kraštų bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimą Druskininkuose š.m rugpjūčio 
mėn., PLB ir PLJB kongresai 2003m., LSS Jubiliejinė 
stovykla 2003 m. ir Europos bendruomenių veiklą 
Belgijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Ispanijoje, 
Norvegijoje. Apgailestauta, kad dvisavaitinės ‘Londono 
Žinios' turėjo užsidaryti dėl stoka paramos iš lietuviškos 
visuomenės.
Kalbėta apie Europos Lietuvio administravimą ir platinimą. 
Europos Lietuvio administraciją sutiko perimti Genė 
Comish iš Birutės Dobrovolskienės.
Baltų Tarybos DBLS atstovais sutiko būti Genė Cornish, 
Andrius Blinstrubas ir jaunimo atstovas Jonas Žilinskas. 
Archyvus Sodyboje sutiko tvarkyti Vida Gasperienė su 
Vidos Hancock (DBLS nominacijų komisijos narės) 
pagalba. Iždininkas A. Blinstrubas suteikė detališką 
mėnesinę ataskaitą, kurią pristatys valdybai kiekvieną 

mėnesį, sudarant galimybę visiems lengviau ir greičiau 
susipažinti su einamų reikalų DBLS finansais.
DBLS pirmininkė aplankė Vytautą Kerį ligoninėje, 
įteikdama jam DBLS Garbės nario pažymėjimą ir kartu 
perdavė visų linkėjimus. Jo sveikata pamažu gerėja. 
Linkime jam skubiai pasveikti. Taip pat pirmininkė 
aplankė p. S. Balickienę namuose, kuri dar laikosi aplamai 
gerai sveikatoje. Užsienio Reikalų Ministro Antano 
Valionio vizito metu, pirmininkė dalyvavo priėmime 
ambasadoje, kur ministras susirinkusiai jaunai lietuviškai 
inteligentijai pranešė apie Lietuvos dabartinę ekonominę 
padėtį, daromus stiprius žingsnius tapti Europos Sąjungos 
nare, tikėdamas, kad Lietuvai sustiprėjus ekonomiškai, 
jaunimas apsispęs grįžti į savo tėvynę.
LNB reikalai lietė būsimų Sodybos kandidatų/menedžerių 
interviu. ( žiūr. Pranešimą apie naujus menedžerius — red).

Nuostabus lietuviškų dainų vakaras Sodyboje 
Per daugelį merų Sodybos žalioje pievelėje ir puošnioje 
salėje yra pasirodę daug chorų, ansamblių ir šokių grupių, 
bet nei vienas jų man nepaliko tokio gilaus jausmo, kaip 
Klaipėdos choras ‘Aukuras’ Jau anksčiau buvau girdėjęs, 
jog jie yra geri, bet kaip geri, sužinojau tik juos išgirdęs 
Dėka DBLS pirmininkės Vidos Gasperienės. ‘Aukuro’ 
choras praleido trumpą popietį ir vieną naktį Sodyboje, t y., 
treč. gegužės 8d. Jie sustojo Sodyboje grįždami iš Airijos, 
Cork mieste įvykusio muzikos festivalio, kur pelnytai 
laimėjo trečią vietą. Choras sudarytas iš profesionalių 
muzikų. Jų aukštą lygį parodo jau vien tai, kad viena iš jų 
dainuotų dainų yra sukurta ‘Aukuro' choristo.
Gaila, kad nebuvo platesnių žinių apie šio choro koncertą 
Sodyboje, nes tai buvo tik ‘paskutinės minutės’ 
sprendimas, bet tiems, kurie atsilankė, vakaras suteikė 
netikėto malonumo. {DBLS ir LNB vis. suvažiavime buvo 
pranešta apie choro atvykimą Sodyboje - red.)
Choras pradėjo koncertą su, man bent, negirdėtai 
aranžuotu ‘Tėve Mūsų'. Mane iškarto nustebino dirigento 
Alfonso Vildžiūno turtingai harmonizuoti vokąlistų tonai, 
ir gabaus vadovavimo garsų juosta, kuri džiugino 
klausytojus. Be pertraukos jų dainos keliavo per 
raminančią ‘Vasaros naktį’, triukšmingą ‘Nakties 
tvartelyje’ ir šiukščios žemaičių liaudies dainos 
sentimentus. Girdėjai tą vieningumą - kartu dirbančiai, 
dainuojančiai grupei, tuo pasiekiant aukštą dainavimo lygį. 
Buvęs DBLS ir LNB pirmininkas Jaras Alkis padėkojo 
chorui ir vadovui už malonų vakarą., palinkėdamas 
tolimesnės sėkmės. Šio vakaro pabaigai išgirdome ‘Už jūrų 
marių. Tai buvo paskutinė proga išgirsti jų nepaprastą 
balsų kontrolę ir paskutinė proga klausytojams įvertinti jų 
sugebėjimus. Ačiū ‘Aukurui’ už tokį puikų koncertą. 
Pasiilgę laukiame tokių koncertų daugiau!
Britanijoje ‘Aukuras’ pasirodė kartu su Fulham Brass 

(orkestru) St. Mary’s bažnyčioje, Battersea ir Užsienio 
Reikalų Ministerijos organizuotame Europos Dienos 
koncerte Londone. Po to tęsė savo muzikines gastroles 
Olandijoje.‘Aukuro’ choras buvo įsteigtas 1993 metais. 
Koncertavęs Italijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, 
Prancūzijoje, Švedijoje. Ispanijoje, Norvegijoje.

Vincentas O’Brien
DBLS spaudos atstovas
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Kodėl įslaptintas Lietuvos Prezidento vizitas 
lietuviškai Londono Bendruomenei?
M.Baronienė rašo E.L. nr.7 apie prezidento Valdo 
Adamkaus ir jo žmonos vizitą balandžio mėn. 25-28 d.d. 
Londone, sakydama, kad Centro Valdyba nepranešė 
lietuviams. M.Baronienė labai teisinga, kad vizitas buvo 
įslaptintas nuo Londono lietuvių.

Kyla klausimas, nejaugi mirštančios organizacijos Centro 
Valdyba vadovauja Lietuvos Respublikos Ambasadai 
Londone. Jeigu taip, tai tikras siaubas!

Sis Lietuvos Vadovo vizitas Londone reikia tikėti buvo 
įslaptintas pačios Lietuvos ambasados. Kodėl taip padaryta 
peršasi viena prielaida, kad jie bijo lietuviškos Londono 
bendruomenės, įteigdami ordinus tiems žmonėms, kurie dvi 
lietuviškas organizacijas savo nesugebėjimais joms 
vadovauti nugyvendino beveik prie tokios padėties, kad jos, 
o gali vegetuoti, o tretysis pasiimti ordino nukrito iš 
dangaus.

Be to, didžiausias klausimas kas juos rekomendavo Šalies 
Vadovo apdovanojimui: buvęs ambasadorius, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas Vyriausias 
Skautininkas Vytautas Kamantas?

Ambasadoriams, Šalies Vadovui visi žmonės lygūs turėtų 
būti, o ne kai kurie lygesni.

Pagarbiai, Stasys Kasparas

Pastaba
P.Kasparas, siekdamas kažkokių neaiškių tikslų ir 
nežinodamas tikrų faktų, vėl bando kiršinti visuomenę, 
insinuodamas kažkokias abejones klaustukų formoje.

Kad užbaigti tas insinuacijas Prezidento vizito ir ordinų 
įteikimo kaltinimais, norėčiau duoti oficialų paaiškinimą, 
kad nepagristais faktais ir užgavimai nebūtų ir vėl 
žeminamas mūsų Sąjungos vardas.

p.Kasparas kelia tris klausimus: a) kodėl Londono 
lietuvių bendruomenė nebuvo informuota apie Prezidento 
vizitą, b) ar ambasadai vadovauja Centro Valdyba ir c) kas 
rekomendavo šiuos asmenis Šalies Vadovo apdovanojimui. 
Atsakymai į jo, ir kitų tuo reikalu rašiusių, klausimus:

a) Lietuvos Prezidento vizitu Britanijoje rūpinosi 
Foreign Office, Lietuvos užsienių reikalų 
ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada 
Londone. Kaip visi skaitėme spaudoje Prezidentas 
atvyko labai trumpam laikui. Centro Valdyba 
stengėsi tartis su ambasada dėl platesnio 
lietuviškos visuomenės susitikimo su Prezidentu, 
bet pats Prezidentas atsiprašė, negalėdamas net 
kelių valandų šį kartą paskirti tam reikalui. Ordinų 
įteikimui į ambasadą buvo kviesti tik artimiausi 
žmones tiek iš britų, tiek iš lietuvių visuomenių. 
Kam siųsti iškvietimus sprendė ambasada, ne 
Centro Valdyba.

b) Nenorėdama užgauti ambasados į šį kvailą 
klausimą neatsakysiu.

c) Jei p.Kasparas nori sužinoti, kas rekomendavo 
šiuos “netinkamus” asmenis ordinų įteikimui 
turėtų kreiptis į ambasadą, o ne klausti spaudoje.

PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas nėra 
Lietuvių Skautų Sąjungos Vyriausias skautininkas. 
Su pagarba

DBLS Centro valdybos pirmininkė 
Vida Gasperienė

(Šia tema korespondencijos yra baigtos -Red).

Labai džiaugsminga žinia
Vagos knygų leidykla Vilniuje išleido knygą: Lietuvių 
visuomenininkas ir diplomatas BRONIUS KAZYS 
BALUTIS.

Ją parengė Vilniaus Pedagoginio Universiteto 
Visuotinės Istorijos fakulteto docentas dr. Juozas Skirius. 
Jis atliko milžinišką darbą, surinkdamas B.K.Balučio 
archyvus, dienoraščius, valstybinės vertės dokumentų 
kopijas. Knyga sudaro 820 puslapių.

Didelę knygos dalį sudaro kaip Lietuvos 
ambasadoriaus D.Britanijoje aprašymai, dokumentai bei 
pasikalbėjimai su įvairių organizacijų žmonėmis. Ta 
dalis papildo K.Barėno Britanijos lietuviai knygas.

Jeigu kas norėtų įsigyti šią labai vertingą knygą, 
duokite man žinoti, bandysiu pasitarnauti.

S.Kasparas 32 Putcaux House, Mace Street, 
London E2 ORF.

Stasys Kasparas

Išsigimėlių aukos - lietuvaitės
Gegužės 29 dieną BBC TV programoje “Macintire 
Investigates” buvo rodoma, kaip žurnalistas slaptai 
įsiterpė į Londono padugnių sekso pasaulį. Jis slaptai 
įmontuota kamera rodė ir aiškino, kad 1,400 mergaičių, 
daugiausia iŠ Rytų Europos, slaptai gabenamos į 
Londoną ir grasinimais ir šantažais paverčiamos 
prostitutėmis.

Tie albanai pimpai ir katinai, kaip jie tokiais atvejais 
vadinami, kontroliuoja 70 procentų prostitučių sauna 
maudyklose. Jie perka ir parduoda merginas ir 
kontroliuoja jas. Štai TV ekrane matėme, kaip toks 
albanas katinas siūlo pirkti lietuvaitę Jurgitą už 5,000. 
Jurgita, sako tas katinas, nori pasiųsti pinigų į Lietuvą. 
Duok jai 100 svarų į savaitę, o po septynerių metų vien 
išjos tapsi milijonierius.

TV rodė ir lietuvaitę Jurgitą, kukliai sėdinčią tarp kitų 
aukų. Ilgi šviesūs plaukeliai dengė abi puses jos veido. 
Pats veidas užmaskuotas, ir nebuvo galima geriau 
įsižiūrėti.

Kitą kartą papasakosiu istoriją apie anglą pimpą- 
katiną, kuris su savo 23 metų drauge lietuvaite buvo 
patraukti į teismą už atsiviliojimą septynių lietuvaičių iš 
Lietuvos ir savo viešuosiuose namuose Ealing 
Broadway /West London/ pavertimą jų prostitutėmis.

Policijos pareigūnai laikomi karo nusikaltėliais 
Simono Wiesenthalio centras tvirtina, kad 22 lietuviai, 
kurie tarnavo Lietuvos policijoje ir žudė žydus, po karo 
įsikūrė Australijoje. To centro direktorius Izraelyje 
Ifraimas Zuroffas sako, kad dabar jie gali būti 
septyniasdešimtmečiai ar aštuoniasdešimtmečiai, tačiau 
jų teisti nėra pagrindo, nes neturima kaltę įrodančių 
dokumentų.

Tačiau tasai Wiesenthalio centras sako, kad dabar 
paskutinė proga rimtai parodyti, jog jie yra karo 
nusikaltėliai. Jei negalima jų nuteisti, tai Australija turėtų 
juos išaiškinti ir deportuoti.

Tokią žinutę paskelbė britų “The Times” dienraštis.
M.B-nė
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Mano nuomonė
Paskaičius “E.L.” abu straipsnius: “Palauk, 
nevažiuok, mielas Jarai” ir “Labai slaptai - arba 
niekam nesakyk", iškilo tokios mintys.

Jeigu tu žmogau bandysi savo visuomeninio darbo 
veiklos metus analizuoti kritiškiau ir prisipažinti 
padaręs klaidų, tai tikėkis būti visiškai nesuprastas ir 
pasmerktas. Ir tavyje matys tik blogietį, piktadarį be 
kruopelytės gerumo. Toks palinkėjimas nusekė kaip 
šleifas J. Alkį po tiekos darbo metų Lietuvon.

Jeigu jau būti principingiems, tai matysime, kad ne 
jis vienas asmeniškai tuos namus pardavė. Manau, 
kad buvo tartasi ir su kitais vadovais bei 
bendruomenės narių atstovais.Kad namai nešė tik 
nuostolį, suprato dauguma ir kaip keista, kad nė 
vienas garsiau (kaip dabar kad palydėjo) nepasakė: 
“Žiūrėkit, darykime ką nors”. Ar bereikia mojuoti 
lazdomis po mūšio, kada nebėra ką mušti? Tokiais 
teisingais ir principingais reikėjo būti daug anksčiau 
rimtai iš pagrindų.

O dabar pats laikas pertvarkyti Sodybos darbą, 
principingai pakeisti jos darbo stilių ir metodus.

Gal per daug buvo labdariaujama įvairiomis 
progomis aukštiems ir dar aukštesniems svečiams, 
įvairiems fondams, kurių Lietuvoje pridygo kaip 
grybų po lietaus, bei atskiriems prašytojams visai 
realiai neįvertinant galimybės didžio.

Esame viena didžiulė daugiavaikė šeima, kurioje 
visų vaikų charakteriai ir jei kuris prasižengia ar 
ketina tai daryti, užkirskite laiku tam žingsniui kelią, 
nelaukite kol nusižengs ir vėliau linčiuosite, kas be 
kita ko, žinoma, lengviausia.

Kalbant apie antrą straipsnį, įsitikinusi, kad 
visuomeninis darbas pats nedėkingiausias, 
sunkiausias, sudėtingiausias ir pašaliečio akimis tai 
niekalas. O tu jį dirbdamas, esi priverstas atsisakyti 
savo ir šeimos interesų Turtų taip pat nesusikrausi, 
bet būsi visą laiką akylai stebimas. Ir neduok Dieve 
tau suklysti, nes būsi be gailesčio nulinčiuotas. 
Visada atsiras tas, kuriam neįtiksi. Tai gyvenimo 
dialektika ir nieko čia nepadarysi. O jeigu stengsiesi 
visiems įtikti, finalas bus tas pats.

Iš toli negali gerai įžiūrėti, kas geriausias ir 
verčiausias pagyrimo, nes jų yra ne vienas. O kad 
apdovanoti tik keli, kurie ilgus metus jau dirba, tai 
ženklas, kad DBLS veikla yra vertinama ir įvertinta.

Palyginkite pokario metų politinę situaciją, kada 
būdami toli nuo gimtinės ir neturėdami jokios vilties 
grįžti, susikūrėte vieną šeimą ir gyvenimo nuostata ir 
planai buvo aiškūs - liekame, kuriamės. Dabar naujų 
narių atėjimas, jų nuostata ir planai yra ne tokie 
tikslūs ir aiškūs, todėl vadovauti darosi sunkiau.

Manau, senasis branduolys turėtų remti vienas kitą 
ir telkti apie save tuos, kurie yra pasiryžę dirbti.

Poniai Gaspcricnci ir jos pagalbininkams linkiu tik 
stiprybės šiame darbe, telkite apie save tik tuos, 
kurie nebijo sunkumų, apkalbų, kliudymų, o rodo 
norą dirbti šalia Jūsų. Ateityje tikrai nebus lengva, 
nes nieko pastovaus gyvenime nėra ir ant laurų ilgai 
ir ramiai nesiilsėsi.

Sėkmės Jums ir Jūsų vadovaujamai valdybai.
Elena V.

“Tavo Jonas” Lietuvoje
Ar dar kas atsimena “Tavo Joną”?
1961 m. jis pradėjo rašyti tuometiniam “Europos Lietuvio” 
redaktoriui K.Barėnui. laiškus ir tęsė iki 1973 m. pabaigos. 
Buvo dar grįžęs 1979m. ir 1980m. Tie jo laiškai ėjo dažną 
savaitę “Europos Lietuvyje” po “Kasdieniškų smulkmenų” 
antrašte, prasidėdavo žodžiais “Mielas redaktoriau”, o 
baigdavosi parašu “Tavo Jonas”.

Jis rašė daugiau kaip 11 metų.Rašydavo, kas dedasi iš viso 
pasaulyje: Lietuvoje, išeivijoje ir mūsų lietuviškoje 
visuomenėje. Negailėdavo jis pagyrų, pritarimo, švelnios 
jumoristinės kritikos visiems, “E.Liet” redaktoriui, net pats sau. 
O tų rašymų pagrindą sudarydavo įvykiai, susiję su lietuvybe. 
Jam tikrai ir rūpėjo tas.

Tavo Jonas susilaukdavo skaitytojų reakcijos, Vieni gyrė, 
pritarė, dėkojo, kiti peikė, o pakritikuoti supykdavo. Vienas 
Rylų Londono veikėjas nebeišlaikęs viename DBLS-LNB 
suvažiavime Šūkavo: prakeiktas tas Tavo Jonas... Tačiau 1988 
m. jis jau švelniai pakartojo tą prakeikimą, ir kritika jo veiklai 
ne pakenkė, bet padėjo.

Paryžiuje gyvenantis dailininkas Žibuntas Mikšys dėkojo jam 
už drąsų žodį, kai tenykščiai inteligentai buvo užsipulti už 
susitikimą su sovietiniais lietuvių menininkais. Politinės 
drausmės griežtai prisilaikantieji tautiečiai tada prispaudėjuos 
prie sienos, o Tavo Jonas pasirodė ne toks griežtas ir pateisino 
juos.

Už ilgamečio skautų vado nepaglostymą, kaip Tavo Jonas 
pasiskundė laiške redaktoriui, tas vadas laiške “Europos 
Lietuvyje” pasiuntė jį “cik snaust, Tavo Jonai”.

O jis, kaip matote, 20 metų pasnaudęs, prabudo Lietuvoje. 
Ten, “Varpų” almanache, jau antri metai spausdinami jo 
laiškai. Atrodo, kad jis aktualus ir dabar, po 40 metų, 

iki šiol Tavo Jonas buvo paslaptis. Na, o dabar “Varpuose” 
paaiškėjo, kad Tavo Jonas buvo pats “E.Lietuvio” redaktorius 
K. Barčnas, kuns rašydavo tuos laiškus sau, redaktoriui. Tokia 
buvo jo pasirinkta rašymo forma.

M,Bnn,

Australijos Lietuvių koncertai Lietuvoje 2002 m.
Birželio mėnesyje 2002 m. Melboumo Tautinių Šokių 
Ansamblis “Gintaras” ir jungtinis Australijos lietuvių 
choras atvyksta koncertuoti į Lietuvą ir Lenkiją.

Koncertai įvyks Klaipėdos Miesto Muzikos Centre, 
birželio 20 d., 18 vai. Šiaulių Kultūros Centre, birželio 22 
d., 18 vai. Panevėžio Muzikos Teatre, birželio 27 d., 18 
vai. Prunsko Liet. Kultūros Namuose, birželio 29 d., 19 
vai.

Gintaro ansambliui jau 25 metus vadovauja skulptorė ir 
tapytoja Dalia Antanaitienė Jungtiniam chorui diriguos 
Zita Prasmutaitė, kuri vadovauja Melboumo parapijos 
chorui ir daug metų akompanuoja Melboumo Dainos 
Sambūriui. Gintaro šokėjai yra iš ansamblio studentų ir 
jaunių grupių. Choras susidarys iš Geelongo (“Viltis”), 
Melboumo (“Dainos Samburys“) ir Sydncjaus (“Daina“) 
chorų, sudarant jungtinį 24 asmenų chorą.

Tautinius šokius ir choro dainas koncerte paįvairins 
“Tembras” su dainomis, tai duetas Birutė Kymantienė ir J • 
Rita Mačiulaitienė. y-

Birutė Prasmutaitė :-.w
ALB Krašto Valdybos pirmininkė (kultūros reikalams).
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Prisiminta Kalantos auka
Prieš trisdešimt metų - 1972-ųjų gegužės 14 dieną, 13 

valandą - protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją, 
Muzikinio teatro sodelyje Kaune, priešais sovietinį 
vykdomąjį komitetą, apsipylęs benzinu, susidegino 
jaunuolis Romas Kalanta. Jo mirtis anuo metu sužadino 
kelių dienų demonstracijas Kaune. Apie tuos įvykius 
anuomet buvo plačiai kalbama ir rašoma pasaulio 
žiniasklaidoje. “Draugo" korespondentas Lietuvoje 
Vidmantas Valiušaitis kalbėjosi su Kalantos žūties 
liudininku, kauniečiu inžinierium energetiku Vidmantu 
Kiserausku, prieš trisdešimt metų savo akimis regėjusiu 
liepsnojantį gyvą fakelą.

Buvo šilta, saulėta 1972-ųjų gegužės 14-oji. 
Vidmantas Kiserauskas, tuomet trisdešimtmetis vyras, savo 
draugo Juozo Uzdilos kieme, kurį nuo Muzikinio teatro 
sodelio skyrė tik aukšta tvora, tądien remontavo automobilį.

Pusdienį padirbėję, apie pusiaudienį vyrai 
nusprendė atsipūsti - parsinešti iš netoliese esančio 
“Rambyno” aludės indą alaus. Populiariausia tara 
pilstomam alui anuomet buvo trilitriniai stiklai.

Išėję pro vartelius, Muzikinio teatro ant sodelyje 
suoliuko pastebėjo besišnekučiuojančius keturis jaunuolius. 
Prie jų kojų buvo matyti trilitrinis stiklainis, sklidinas rusvo 
skysčio.

“Žiūrėk, jie jau nusipirko, vadinasi, gausime ir 
mes", - pasakė Juozas Uzdila savo draugui, pamanęs, kad 
jaunuolių stiklainyje - alus. Mat anais laikais ir alaus 
nebūtinai rasdavai net ir aludėse.

Ant gretimo suolelio sėdėjo du senukai.
Alaus tačiau “Rambyne" tądien nebuvo. Grįždami 

tuščiomis, vyrai pamatė, kad prie jaunuolių kojų stiklainis 
atidarytas. Tačiau skysčio jie negėrė, o samstė su dangteliu 
ir laistė ant vieno iš tų jaunuolių drabužių.

“Mes nusistebėjome, kad jie negeria, o laistosi. 
Juozas dar įsistebeilijo įjuos. Sakau, ko tu čia spoksai į tuos 
hipius, matai, kad kvailioja", prisiminė V.Kiserauskas. Ir jie 
įėjo į kiemą

Praėjo vos keletas minučių, kai į kiemą įbėgo 
Uzdilos duktė: “Tėveli, žmogus dega!" - paklaikusiomis 
akimis suspigo 14-15 metų mergaitė.

Mes tuoj šokom ant tvoros ir pamatėm aplink medį 
bėgantį ugnies stulpą, - pasakoja V.Kiserauskas. - Žmogaus 
nesimatė, nes jis visas buvo apimtas liepsnos. 
Liepsnodamas bėgo ratu aplink medį. Bet - be riksmo, be 
šauksmų."

Abu draugai akimirksniu peršoko per tvorą.
Kai pribėgo artyn, žmogus jau buvo nukritęs ant 

žemės, gulėjo ant dešinio šono, atsigręžęs į pietus. Rankos 
iš skausmo ištiestos, pirštai sunerti, drabužiai visiškai 
sudegę. Visas kūnas - viena gyva žaizda. Tebeliepsnojo 
batai.

Pasak V.Kiserausko, J.Uzdila šoko numauti batų. 
Tuo metu žmogus suvaitojo: “Jėzus Marija...Pribaikit, 
vyrai”.

Netoliese jie pamatė greta sudėtus tuščią trilitrinį 
stiklainį, žaliais viršeliais užrašų knygutę ir rankinį laikrodį.

J.Uzdila pakėlė laikrodį. Laikrodis nėjo, rodė 
pirmą valandą. V.Kiserauskas atsivėrė užrašų knygutę. 
Kaligrafiškom raidėm buvo įrašyta Romanas Kalanta. (Ne 
Romas, bet Romanas.) Metai ir adresas: Kaunas, Panerių g. 
32. Tuo metu jau pradėjo rinktis žmonės iš Laisvės alėjos, 
pasirodė milicininkas.

“Kas atsitiko?” Milicininkas tuojau paėmė 
užrašų knygutę. Laikrodį, stiklainį. Atvyko gaisrinė. 
Gaisrininkas apsidairė, suprato, kad čia jam nėra kas 
daryti.

Apdegęs žmogus ir toliau gulėjo lykis, visas 
tačiau tirtėdamas. Atvažiavo greitoji. Kai pajudino 
pradėjo byrėti pelenai. Vėl sudejavo. Sanitarai užritino 
kūną ant audeklo, užkėlė ant neštuvų ir išvežė.

Pasak V.Kiserausko, kol kas dar nebuvo 
priplūdę žmonių į Miesto sodelį, ant gretimo suoliuko 
sėdėję senukai pasakojo, ką buvo matę. Iš karto jie irgi 
pamanę, kad jaunimas kvailioja ir šlakstosi alumi. 
Tačiau padvelkus vėjui, jie tuojau suprato, kad tai 
benzinas. Tada atsistojo eiti šalin, dar pasakė keletą 
drausminančių žodžių. Tačiau vaikinai neatkreipė jokio 
dėmesio. Senukai dar matė, kaip visi keturi jaunuoliai 
atsistojo, padavė rankas ir atsisveikino. Trys nuėjo į 
skirtingas puses, o vienas pasiliko. Paėjęs kiek tolėliau 
likusiu stiklainyje skysčiu susivilgė plaukus, rankas, 
pagaliau apvertė stiklainį ir išliejo visą likusį skystį ant 
savęs.

“Tada, garsiai surikęs: “Laisvę Lietuvai!", virto 
ugnies stulpu”, pasakojo R.Kalantos susideginimą savo 
akimis regėjęs kaunietis V.Kiserauskas.

/iš “Literatūra ir menas" 2002 gegužės 17 d./

Valdovų rūmų atkūrimo darbų pradžia
2002 m. gegužės 10 d., penktadienį, 10 vai.Lietuvos 
Valdovų rūmų kieme įvyko iškilmingas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo 
darbų pradžios atidarymas .Prie paviljono “Valdovų 
rūmų vartai” svečius pasitiko Valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis “Lietuva”. Iškilmes pradėjo trimitininkas 
Dominykas Vyšniauskas. Trumpu kūriniu paskelbė 
šventės pradžią.

Aktorius Vytautas Rumšas perskaitė specialiai šiai 
iškilmei poeto Justino Marcinkevičiaus sukurtą eilėraštį 
ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų 
atkūrimo aktą. Aktą pasirašė Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas.

Sveikinimo kalbas sakė Ministras Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas, Vilniaus miesto meras Artūras 
Zuokas, švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas 
Monkevičius, buvęs ilgametis Pilių tyrimo centro 
“Lietuvos pilys” direktorius Vytautas Urbanavičius, 
Valdovų rūmų paramos fondo steigėjas, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovas Gabrielius Žemkalnis ir Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

Atkūrimo aktas buvo įdėtas į specialiai graviruotą 
kapsulę. Premjeras Algirdas Brazauskas ir Vilniaus 
miesto meras Artūras Zuokas įleido kapsulę į 8 metrų 
gylio gręžinį ir užpylė pirmais simboliniais betono 
kastuvais.

Prieš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Valdovų rūmų atkūrimo pradžios iškilmes Valdovų rūmų 
paramos fondas, atstovaujamas valdybos pirm. Edmundo 
Kulikausko ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerija, atstovaujama ministro dr.Algirdo 
Monkevičiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri 
padės skleisti informaciją apie Lietuvos valdovų rūmus 
ir šviesti moksleiviją bei studentiją.

/Valdovų rūmų paramos fondo informacija/
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Kronika
Lietuvių kalbos ir kultūros studijos Lietuvoje
Gerbiamieji, norėtume Jums pristatyti Intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros vasa
ros kursus, organizuojamus Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Universitetas 
turi patirties organizuojant vasaros kursus ir semestro ar metų trukmės studijas 
užsieniečiams. Kiekvienas kursų dalyvis turi galimybę susitikti su įvairiais žmo
nėmis iš viso pasaulio, tad tikimės, kad ir šiais metais daug žmonių norės praleisti 
keturias puikias vasaros savaites Vytauto Didžiojo universitete.

Daugiau informacijos apie lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus bei Baltijos 
studijų programą galima rasti interneto puslapiuose:

http://www.vdu.lt/international/Baltic s.litrn ir http://www.vdu.lt/lkkvk/
Kontaktinis asmuo:

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje mies
to dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735. E-mail: lon- 
don@ptverijonas. fieeserve. co, uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo Šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais:

Doc.dr.Ineta Savickienė Asta Ambrazaitė
Baltijos studijų programos direktorė Baltijos studijų koordinatorė

Užsienio Lietuvių Rėmimo Centras
2000 m. rugpjūčio 10 d. Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje, 

Mokslo studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigė 
viešą įstaigą Užsienio lietuvių rėmimo centras. Centro direktorius - PLB atsto
vas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

Centro pagrindiniai tikslai: skatinti užsienio lietuvių studijas Lietuvos aukšto
siose mokyklose, skatinti užsienio Lietuviu Bendruomenių ir Lietuvos Respubli
kos aukštųjų mokyklų glaudesni bendradarbiavimą; rūpintis užsienio lietuvių stu
dijų Lietuvoje finansavimo reikalais.

Centras priima prašymus paramai iš užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Pretendentai į paramą gali kreiptis Vilniaus adresu: Gele
žinio vilko g. 12, tel/faksas 62 02 26 arba elektroniniu paštu ulrc@centras.lt į 
Centro direktoriaus pavaduotoją Aušrą Lasauskaitę.

Lietuvių kilmės tautiečiams taikomos tokios pat priėmimo sąlygos kaip ir kitiems 
užsieniečiams. Jie turi pasirašyti, kad jie ar jų rėmėjai apmokės studijų išlaidas. 
ULRC kreipiasi į visus PLB kraštų tautiečius, kviesdami paremti piniginėmis au-

Šv.Mišios 19.00 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
autobusais 26, 48, 55, 253, D6. 
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 va!., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos vyksta 
kiekvieno mėnesio trečią šeštadienį 
14.00 vai. pas.seseles Bridge Gate.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai. 
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą- 
jį sekmadienį 12.30 vai.

komis išeivijos studijas Lietuvoje.

Skautiškuoju keliu

Sveikinimas iš Lietuvos 
“Stovykloje Jūsų skambiom dainom tepritaria 
medžių ošimas. Jūsų gerus darbus telydi saulės 
šypsena. O laužo liepsnos šiluma teuždega mei
le visų Jūsų Širdis.
Aukščiausias tesaugo Jus visus ir’visada”.
Budėdama v.s.Alina Dvoreckienė
Vilnius, 2002 m.

Aukos vasaros stovyklai
Vl.Šližienė £150.00
Škotijos Soc.Klubas £25.00
C.Blue, Škotija £10.00
H. Vaineikis £10.00
Br. Puodžiūnienė £5.00

Skautų sąjungos vadovybė už au
kas visiems taria didelį ačiū.

Pasikeičia Sodybos vedėjai
Lietuvių Namų bendrovės direktoriai praneša, kad Nigel ir Carol Shepherd nuo 
2002 m. birželio 30 d. perima Sodybos vedėjų pareigas iš Povilo ir Birutės Dob
rovolskiu.

LNB direktoriai reiškia Povilui ir Birutei didelę padėką už jų įdėtas pastangas 
Sodybos vedimo metu ir linki sėkmės jų sekančiuose darbuose.

Sodyboje buvo neseniai pabaigti dideli remonto darbai, kainavę £850,000, ir 
direktoriai yra pasiryžę, jog ši didelė investicija atneštų matomą pagerėjimą So
dybos pajamose.

Iš keleto skelbimų lietuvių spaudoje, anglų spaudoje ir užklausimų buvo išrink
tos penkios poros ant interviu Sodyboje. Viena pora pranešė prieš laiką, kad jau 
susirado darbą kitur. Kiti buvo paklausti kokį įspūdį jiems sudarė Sodyba kaip jie 
ją tvarkytų gavę darbą. Nigel ir Carol pasirodė geriausiai ir direktoriai neturėjo 
jokios abejonės jiems pasiūlyti darbą. Tik viena lietuvių pora buvo turėjusi Šiek 
tiek patirties, kad būtų pakviesta ant interviu. Jie turėjo užtektinai entuziazmo 
naujam darbui, bet jų patirtis neatrodė dar užtektina.

Nigel ir Carol nėra lietuviai, bet mes esame tikri, kad jų draugiškas būdas ir 
patirtis su maistu bus svečiams patrauklu ir priimtina. Visi lietuviai yra kviečiami 
kuo gausiau lankytis Sodyboje, o naujiems vedėjams linkime sėkmės.

Lietuvių Namų bendrovės direktoriai
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