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Su margučiais,
su šventom Velykom,
Su pirmais pavasario 

žiedais!

“EL” skaitytojus sveikina 
redaktorė

įima Švalkienė

“Pavasaris brangusis 
Šaltą žiemą išvijo...
Viskas kvepia, žaliuoja...
Visas svietas atgijo!”

Ks. Vanagėlis

Šv. Velykų proga Jus sveikina 
DBLS ir LNB Valdybos

Kristaus Prisikėlimo šviesa tešviečia 
Jums visiems!

Kristus prisikėlė! Geroji Naujiena vėl apskrieja Žemę, 
dovanodama žmonėms viltį ir džiaugsmą. Kristus sako: “Aš esu 
prisikėlimas ir gyvenimas...”(Jn 11,25)

Mes, Kristų tikintys žmonės, viltis sudedame į Dievą, 
nes jis yra ir mūsų džiaugsmo šaltinis ir mūsų gyvenimo pilnat
vė. Bažnyčia, liturgija ir Dievo Žodžiu, kvies vėl išgyventi 
Kristaus Prisikėlimo slėpinį. Atverkime savo namų duris ir savo 
širdis Gerajai Prisikėlusio Kristaus Naujienai. Kristus tepripildo 
Jūsų širdis tikro džiaugsmo ir ramybės!

Velykų proga Jus sveikina

kunigas Petras Tverijonas 
ir parapijos komitetas. -

Velykos 2003m.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

(balandžio 17d.) ŠV. MIŠIOS 19val.

DIDYSIS PENKTADIENIS

PAMALDOS (balandžio 18d.)15val.

Kryžiaus Kelias 19val.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Balandžio 19 d.
VELYKNAKČIO PAMALDOS IR ŠV. MIŠIOS 20val.

VELYKOS Balandžio 20d.

ŠV. MIŠIOS 

8.00 vai. Prisikėlimo pamaldos,

11.00 vai. Šv. Mišios,

13.00 vai. Vaikų Velykinės Šv. Mišios 

18.00. vai. Šv. Mišios.
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Europos Lietuvis Nr. 4 2 puslapis

DBLS 2002-2003m, apžvalga
Si DBLS metų apžvalga apima veiklą nuo 

2002m. gegužės mėnesio iki 2003m. visuotinio 
suvažiavimo, kuris įvyks Sodyboje gegužės mėn. 
10d. ir 11d. Apžvalga yra pritaikyta ne vien 
seniesiems DBLS nariams, bet ir tiems, kurie yra 
naujai įsijungę į DBLS eiles.

Skyriai ir ju veikla
Narių skaičius šiuose veiklos metuose jau 

viršija 1000. Tai 200 daugiau nei praėjusiais 
metais. Turime 19 skyrių. Sparčiausiai auga narių 
skaičiai pietinėje Anglijoje, gi provincijose lieka 
pastovūs. Metų bėgyje, lankant kelias vietoves ir 
kalbant su naujais nariais, teko pastebėti, jog 
naujieji yra mažai susipažinę su Sąjungos veiklą, 
jos tikslais ir 1.1. Žodžiu, priklauso organizacijai, 
nežinodami, kas ji tokia yra. Daug kartų metų 
bėgyje aiškintasi su naujaisiais lietuviais apie 
DBLS tikslus laiškais, e-paštu ir pan.. Kad visiems 
būtų aiškiau, DBLS centro valdyba paruošė 
informacinį lankstinuką, kurį galės gauti 
pageidaujančių skyrių valdybos.

Remontai Sodyboje
Smulkesnės žinios apie Sodybą yra LNB 

atsakomybė. Spaudoje skaitėme apie Sodybos 
remontą, pertvarkymus. Po septynių metų 
pastovaus vadovavimo Sodyboje, Povilas ir Birutė 
Dobrovolskiai paliko ją liepos mėn. 2002 m. 
Jiems palikus Sodyba nukentėjo keleto vedėjų 
pasikeitimu. Šį sunkų darbą bandė keli, bet jiems 
nepatiko sąlygos, ir vienas po kito jie staiga 
pasitraukė. Nuo lapkričio pradžios 2002 m. 
Sodybos vadovavimą perėmė jauni profesionalai 
Daniel Jones ir Elizabeta, kurie iki šiol sėkmingai 
ją tvarko. Pastebėtina, kad vis daugiau Londono 
lietuvių remią Sodybą, naudodamiesi jos 
paslaugomis, tačiau, kaip patirta iš praeities, vien 
tik lietuviai Sodybos išlaikyti negali, ir jos biznis 
turi būti pritaikytas ne vien lietuviams, bet bendrai 
publikai.

Turto apsauga
Klausimas dėl Private Trust yra nebaigtas. 

Laukiame Queens Council nuomonės (raporto), 
kuris tikimės bus pristatomas DBLS suvažiavime.

Lietuviu turtas provincijose
Turtas provincijose nėra Sąjungos ar 

Lietuvių Bendroves nuosavybės. Šiuo laikų 
lietuviai turi namus Nottinghame (Marijonų 
nuosavybė), Mančesteryje (Mančesterio lietuvių 
nuosavybė), ir Bellshill Škotijoje (Škotijos lietuvių 

nuosavybė). Šie lietuvių įsigyti namai ilgus metus 
tarnauja lietuvių reikalams provincijoje. Prieš 
metus, dėl narių stokos ir paramos, užsidarė 
Lietuvių klubas Bradforde (jis taip pat buvo 
Bradford© lietuvių nuosavybė). Nors slegia 
įvairios finansinės problemos, Mančesterio klubas 
nutarė nepasiduoti ir dar metus laikytis. Vienintelis 
klubas kuris sėkmingai gyvuoja yra Škotijoje. Jame 
atsispindi didelis klubo valdybos ir narių 
pasiaukojimas, kūne dirba be jokio atlyginimo ir 
tuo išlaiko klubo tęstinumą.

Jaunimas ir skautai
Jaunimo organizacija DBLS rėmuose jau 

kelerius metus nėra veikli. Anglų kalba leidžiamas 
jaunimo laikraštėlis , Lynes4 (Lithuanian Youth 
News Sheet), dėl jaunimo paramos stokos, šių metų 
pradžioje pakeitė savo vardą į,Lines4 ir dirba toliau 
tiems, kūne nemoka lietuviškai, bet pageidauja 
žinių iš lietuviškos padangės. Ši žiniasklaida vis 
vien rems jaunimo veiklą ir prisidės prie labdaros 
darbų jaunimui.
Skautų organizacija yra pavyzdinga savo 
pastovumu. Skautų leidinys ,Budėkime4, kuris 
gimė 1951 m. Anglijoje, iki šių laikų gyvuoja ir 
yra leidžiamas tris kartus metuose. LSS dėkoja 
visiems skaitytojams, kurie padeda išlaikyti šį 
leidinėlį. Vasaros stovyklos yra populiarios 
Sodyboje, kuriose yra galimybė jaunimui 
susipažinti su skautybės principais. Ateinančios 
vasaros stovykla, kaip visuomet, vyks Sodyboje 
nuo liepos 26d. iki rugpjūčio 2d. Tikimasi turėti 
virš 150 stovyklautojų.

Bendra kulturinė/švietimo veikla
Praėjusių metų veiklos apžvalgoje minėjau, 

jog dar vis neatsiranda saviveiklos meno grupių, 
nors lietuvių šiame krašte yra daug. Malonu 
pranešti, kad pradėjo veikti vaikų mokykla ir 
ansamblis ,Rasa‘ Londone. Per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės švietimo komisija jiems parūpinta 
finansų ir knygų. Taip pat nebuvo pamiršta Šv. 
Kazimiero parapijos kukli mokyklėlė Londone, 
kuriai DBLS parūpino lėšų ir taip pat galimybę 
veltui įsigyti knygų. Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokiniai gražiai atlieka programėles 
tautinių švenčių metu bažnyčios svetainėje. ,Rasa4 
jau kelis kartus pasirodė visuomenei - Sodyboje, v
Londone, ir pastaruoju laiku Škotijos lietuviams 
Bellshill, Lanarkshire. Dabar ruošiasi naujai 
programai Sodybos pavasario sąskrydžiui gegužės 
25d. Prašome visus aplankyti Sodybą tuo metu.
Londone vyksta lietuviškos vakaronės, į kurias yra 
kviečiami jauni menininkai, mokytojai ir kiti, 
pasitarti apie kultūrinę veiklą ir kitais 
visuomeniniais reikalais.

(tęsinys 3 psl.)
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Karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejaus 
proga į Dainų Šventę Vilniuje vyksta grupė 
dainininkų, kurie reprezentuos Didž. Britaniją. 
Iškilmės vyks birželio 30d. - liepos 6d.

Metų bėgyje į DBLS kreipėsi muzikantų, 
dainininkų iš Lietuvos, norinčių koncertuoti 
lietuvių visuomenei šiame krašte. Paskutiniu laiku 
yra iškeltas pasiūlymas kurti Europos Kultūros 
fondą menininkų rėmimui. Kas kečia Didž. 
Britaniją, tokiems fondams reikalinga ne vien tik 
lėšų, bet gero komunikacijos ir organizacinio 
šaltinio, kuris sugebėtų plačiau pasiekti lietuvius, 
gyvenančius šiame krašte. Šiuo metu DBLS 
stokoja žmonių, kurie sugebėtų atlikti tokius 
uždavinius be atlyginimų. Tai bus ateities 
bendruomenės valdybų darbas.

Baltų Taryba, politiniai reikalai, 
reprezentacija

Pagal Baltų Tarybos rotacinę tvarką šių 
metų pirmininko pareigas perėmė lietuviai. 
Taryboje lietuvius atstovauja Aleksas Vilčinskas 
(šių metų pirmininkas) ir DBLS C V direktoriai p. 
Genovaitė Comish, ir Jonas Žilinskas. Birželio 
mėnesyje buvo organizuotas Išvežtųjų Minėjimas 
Londone, lapkričio mėnesyje koncertas Ukrainiečių 
Namuose Londone. Rašyti laiškai parlamentarams 
dėl Baltijos kraštų narystės į NATO ir Europos 
Sąjungą. Baltų Taryba išsilaiko iš lėšų, gaunamų 
iš joje dalyvaujančių organizacijų.. Metinis 
narystės mokestis yra: £150, kurį moka DBLS.

DBLS reprezentacija: - gegužės mėn. 
2002m. pasiųstas sveikinimas Jos Didenybei 
Karalienei Elžbietai II, pasveikinant ją Auksinio 
Jubiliejaus proga. Liepos mėn. grupė DBLS narių 
dalyvavo susipažinimo vakare su nauju 
ambasadorium J. E. Aurimu Taurautu LR 
ambasadoje, Londone. Rugpjūčio mėn. DBLS 
paruošė raportą ir dalyvavo PLB kraštų pirmininkų 
suvažiavime Druskininkuose. Rugpjūčio mėn. 
Rašytas laiškas Permanent Representative, United 
Kingdom Delegation to NATO, Brussels, ryšium su 
Lietuvos narystę į NATO ir Europos Sąjungą. 
Lapkričio mėn. per ambasadorių J.E. Aurimą 
Taurantą buvo pasveikinta Lietuvos Vyriausybė, 
gavusi pakvietimą įsijungti į NATO gretas. 
Lapkričio mėn. pasiųstas laiškas Ministrui 
Pirmininkui Algirdui Brazauskui dėl išeivijos 
integravimosi į Lietuvos gyvenimą koordinacines 
komisijos reikalu. Sausio mėn. 2003 m. pasiųstas 
sveikinimas DBLS vardu naujai išrinktam 
prezidentui Rolandui Paksui, linkint jam sėkmingai 
vesti Lietuvą į demokratinių Europos tautų tarpą. 
Vasario mėn. 2003m., atsisveikinant su Prezidentu 
Valdu Adamkum, DBLS pareiškė jam padėką, už 
paruošimą kelio Lietuvos įsijungimui į Vakarų 
kraštų įtakos sferą.

Metų bėgyje Centro valdyba dalyvavo 
Lietuvos Respublikos Ambasadoje Londone 
įvairiuose renginiuose, Lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, pas Škotijos, Mančesterio, 
Northampton©, Leicesterio, Wolverhamptono, 
Londono ir apylinkių lietuvius. Daugel kartu 
lankyta Sodyba, stebint ir diskutuojant ten 
einamuosius darbus; aplankytas Sodybos 
kapelionas kun. A. Gerybą ir palaikomi ryšiai su 
buvusiu DBLS administratorium Albinu 
Pranskūnu.

DBLS pareiškė užuojautą į amžinybę 
iškeliavusiam DBLS garbės nariui, buvusiam 
DBLS ir LNB direktoriui Zigmui Jurui, 
visuomenininkui Juozui Blinstrubui ir kitiems, 
kurie ilgus metus uoliai rėmė DBLS veiklą, spaudą 
ir jos tikslus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
Lietuvybės išlaikymo darbas vyksta 36-ių 

kraštų Lietuvių bendruomenėse. PLB tikslai ir 
uždaviniai yra plačiai išdėstyti Lietuvių Chartoje. 
PLB veikia lietuviams išeiviams, išsimėčiusiems po 
platųjį pasaulį, o ne lietuviams gyvenantiems 
Lietuvoje. PLB pagrindinis tikslas yra jungti visus 
už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius į vieningą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kad visi solidariai 
išlaikytume, ugdytume ir stiprintume gyvą 
lietuvybę per kraštų Bendruomenes, palaikydami 
nuolatinius ryšius su Lietuva ir jos žmonėmis.

PLB centras yra JAV-se ir turi atstovybę 
Lietuvoje. PLB palaiko ryšius su visomis 36 kraštų 
bendruomenėmis, atstovauja Lietuvos Respublikos 
įstaigose ir institucijose; dalyvauja minėjimuose, 
įvairiuose renginiuose, leidžia žurnalą ,Pasaulio 
Lietuvis, kuris yra platinamas visų kraštų 
bendruomenėse, atstovauja Valdovų rūmų 
atstatymo paramos fonde, remia lituanistines 
mokyklas, organizuoja PLB kraštų ir PLJS 
pirmininkų metinius suvažiavimus, PLB seimą, 
lanko Sibiro lietuvius.

DBLS reguliariai gauna informaciją iš PLB 
JAVse ir Lietuvoje apie įvykius, organizuojamus 
projektus ir 1.1., taip pat palaiko ryšius su kraštų 
bendruomenėmis Europoje ir toliau. PLB gautos 
žinios yra skelbiamos “Europos Lietuvyje ”,

PLB valdyba ir jos atstovai dirba veltui be 
jokio atlyginimo. Į PLB organizuojama XI seimą 
Vilniuje (liepos 7d. - 11d. 2003 m.) DBLS gali 
atstovauti penki atstovai (tuometinis pirmininkas ir 
keturi DBLS visuotinio suvažiavimo rinkti 
atstovai). Šiais metais į DBLS visuotinį 
suvažiavimą Sodyboje sutiko atvykti ir padaryti 
pranešimą p. Marytė Šmitienė (PLB vice
pirmininkė).

(tęsinys 4 psl.)
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Karaliaus Mindaugo 75 Om. jubiliejaus 
proga PLB išleidžia veiklos knygą, kurioje 
atsispindės bendruomenių veikla. Joje taip pat 
matysime ištraukas iš Didž. Britanijos veiklos. 
Knygą bus galima įsigyti per DBLS arba PLB.

Archyvai
PLB primena visiems, kad išeivijos 

praeities veiklą yra labai svarbi istorijos dalis ir 
mūsų pareiga yra išsaugoti rankraščius, spaudą, 
korespondencijas ir t.t., nes šiaip ši medžiaga bus 
numesta kur nors į palėpę ir ten supus. Lietuvoje 
bendrai trūksta smulkesnės informacijos apie 
lietuvių gyvenimą šiame krašte. Kiekvieno 
skyriaus valdybos pirmininko pareiga yra saugoti 
savo archyvinę medžiagą ir pasitarti su Centro 
Valdyba, kur ir kaip ją pasiųsti Lietuvai. Prašyčiau 
skyrių pirmininkus į šį reikalą rimtai atkreipti 
dėmesį. Metų bėgyje Centro Valdyba padarė 
pradžia su archyvais Sodyboje. Šiuo laiku 
tvarkomi seni Europos Lietuvio ir Nidos klubo 
rinkiniai.

Spauda

£250. (Ši suma yra paimta iš uždaryto Tautinės 
Paramos Fondo, laikomo Special Rezerve sąskaitoje 
LNB).

Pagerbta už veiklą
Lietuvos Respublikos Prezidentas Vasario 

16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, 
proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai valstybės 
ordinu apdovanojo DBLS narę p. Juzę Baublienę - 
Ordinas ,Už Nuopelnus Lietuva? Karininko 
kryžiumi. Sveikiname p.Juzę Baublienę ir linkime 
jai geros sveikatos ir sėkmės ateityje.

Baigiant cituoju iš Lietuvių Chartos:

Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su 
tautine bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

Vida Gasperienė

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro 
valdybos pirmininkė

Mūsų senoji žiniasklaida “Europos 
Lietuvis” šiuo laiku turi 260 prenumeratorių. 
Laikraštėlis neišsilaiko finansiškai ir jam reikalinga 
paramos iš LNB. Nors ši parama nėra didelė, 
daugiau narių turėtu remti savo spaudą. Kviečiu 
visus skyrius, ypatingai tuos, kurie sparčiai auga 
naujais nariais, rimtai atsižvelgti į šį reikalą ir 
raginti savo narius remti savo spaudą. Šitokiu būdų 
laikraštėlis taps įdomesnis ir jame tikrai atsispindės 
šio krašto gyventojų veikla ir nuomonės. Mūsų 
seniems prenumeratoriams, kurie išlaiko šį 
laikraštį, reiškiame didelę padėką, nes be jų 
laikraštis būtų seniai užsibaigęs.

Bendrieji reikalai
Reprezentacija Lietuvoje. Pagal Centro 

Valdybos prašymą, buvęs ilgametis DBLS 
pirmininkas ir Garbės Narys Jaras Alkis sutiko, kur 
reikalinga, padėti DBLS reikalais Lietuvoje. Su 
Centro Valdybos sutikimu, dalyvavo kraštų 
bendruomenių suvažiavime Druskininkuose ir yra 
dalyvavęs seminaruose Lietuvoje, liečiančiuose 
išeivijos lietuvius.

Bendruomenė ar Sąjunga - kaip 
pasivadinsime ateityje? Spaudoje jau buvo rašoma 
šiuo reikalu. Prašome pasisakyti. Mes norime 
išgirsti daugiau nuomonių.

Metu bėgyje DBLS sumokėjo sekančiai: 
Rugpjūčio mėn. 2002 m. DBLS tautinio solidarumo 
mokestis PLB : £130.

Rugpjūčio mėn. 2002 m. DBLS auką 
Pasaulio Lietuvio žurnalui: £100. Gruodžio mėn. 
2002 m.: Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos muziejui Druskininkuose pasiųsta auka

DBLS Pajamų - išlaidų nuo 2001 lapkričio 
1d. iki 2002 spalio 30d. APYSKAITA

Tai yra sutrumpinta apyskaita. Galima prašyti platesnės.
J.Podvoiskis

DBLS sekretorius

Receipts - Pajamos
Iš LNB

£
10014,00

Payments - Išlaidos £
Duoklės 550,00
Raštinei 778,37
Kelionės 2492,59
į Metinį Suvažiavimą 1338,43
Kultūrinis ir Socialinis 1375,50
Prof, mokesčiai 438,00
Banko mokesčiai 174,19

Europos Lietuvis £
EL išlaidos 5617,00
EL pajamos 3744,00
EL nuostolis 1873,00

£
Pajamos 13758,00
Išlaidos 12764,08
Likutis 993,92

£
Praeitų metų likutis 2807,03
Galutinis balansas 30/10/02 4429,18
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Lenkijos ambasadorius padėkojo
Vilniaus miesto merui

Vilniaus meras Artūras Zuokas susitiko 
su Lenkijos ambasadoriumi Lietuvoje Jerzy Bahr. 
Meras ambasadorių supažindino su lenkišku 
mokyklų Vilniuje padėtimi, pabrėždamas, kad 
miestas visiems tautiniu mažumų vaikams 
sudaro sąlygas mokytis jų gimtąja kalba. Taip pat 
A. Zuokas išreiškė susirūpinimą dėl lietuviškų 
mokyklų likimo Suvalkuose ir Seinuose bei prašė 
ambasadorių tarpininkauti, kad lietuviškos 
mokyklos Lenkijoje nebūtų uždaromos.

„Mano tikslas - kad visos tautinės 
mažumos turėtų galimybę mokytis gimtąją 
kalbą, galėtų išsaugoti savo tautinį ir kultūrinį 
identitetą. Galime didžiuotis, kad Vilnius, kaip 
miestas, visada garsėjo tautų tolerancija“,- 
sakė meras A. Zuokas.

Lenkijos ambasadorius padėkojo merui, 
kad Vilniaus lenkiškose mokyklose nuolat gerėja 
mokymosi sąlygos, auga mokymo lygis, ir teigė, 
kad savo dėmesiu tautinių mažumų mokykloms 
Vilniaus miestas yra geras pavyzdys 
kitiems miestams ir vietovėms.

Šiuo metu Vilniuje yra 19 mokyklų, 
kuriose dėstoma lenkų kalba, iš jų 1 
gimnazija, 9 vidurinės, 5 pagrindinės, 2 pradinės 
mokyklos ir 2 mokyklos-darželiai. Taigi lenkų 
kalbą moksleiviai gali įgyti įvairaus lygio 
išsilavinimą. Iš viso Vilniaus lenkiškose mokyklose 
mokosi daugiau nei 9 tūkstančiai moksleivių. 
Savivaldybė lenkiškoms mokykloms kasmet skiria 
apie 15 mln. litų.

Vilniaus miestas nuolat skiria lėšų 
mokyklų renovavimui ir modernizavimui.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos 
fondu dėl 3 lenkiškų mokyklų renovavimo Lietuvos 
sostinėje. Vilniaus miestas šiam projektui skirs 
trečdalį reikalingų lėšų - apie 1 mln. litu.
Meras A. Zuokas tikisi, kad Vilniaus dėmesys ir 
geranoriškumas tautinėms mažumoms galėtu tapti 
pozityviu impulsu, sprendžiant lietuviškų mokyklų 
likimą Suvalkuose ir Seinuose. „Suprantama, 
ekonominės priežastys savivaldybėse yra vienos 
svarbiausių, bet neabejotinai didelę įtaką turi 
žinojimas, geranoriškas nusiteikimas ir politinė 
valia“,- sake sostinės vadovas.

Susitikimo pabaigoje ambasadorius 
padėkojo merui už dėmesį neseniai įvykusiam 
moksleivių konfliktui sostinės Jeruzalės mokykloje. 
„Nedažnai pasitaiko, kad aukščiausia miesto 
valdžia skirtų tiek dėmesio panašiems 
konfliktams spręsti“, - pabrėžė ambasadorius J. 
Bahr.

J. Skestenis

Kreipimasis į bendruomenes!
Labai trumpas klausimas:
ar būtų [manoma gauti informaciją arba 
adresus tų lietuvių, kurie kilę iš Švėkšnos 
valsčiaus ar miestelio?

2007 metais, kai Lietuva pažymės 1000 
metu jubiliejų, Švėkšnos miestelis švęs savo 500 
metu jubiliejų. Per tą laiką Švėkšna turbūt vėl taps 
savarankiška savivaldybe, vietoj anksčiau buvusio 
valsčiaus. Tiek dabartinis Seniūnas, garsioji Saulės 
gimnazija, tiek patys aktyviausi miestelio 
gyventojai nori labai rimtai tai šventei pasiruošti, 
surinkti visą įmanomą informaciją, sutelkti visus su 
Švėkšna susijusius žmones ir paminėti miestelio 
įkūrimą taip, kad visi ilgai atisimintu.

Seniūnas ir Švėkšnos draugija labai norėtu 
susisiekti su visais išeiviais ar tais, kurie mokėsi ar 
šiaip turi sentimentų Švėkšnai ir pakviesti visus į 
jubiliejų.

Jeigu būtų įmanoma per bendruomenes 
gauti tokių žinių, adresų, tai labai pagyvintu 
jubiliejaus organizavimo entuziazmą!

pagarbiai,

Virginija iš Švedijos
(užaugusi Švėkšnoje)

ĮSIMINTINOS DATOS 
DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS KALENDORIUJE

VELYKOS

Balandžio 21 d Nuolaidos DBLS nariams.

DBLS ir LNB METINIS SUVAŽIA VIMAS

Gegužės 10 ir 11 dd 
SODYBOJE, Headley Park.

PA VASARIO ŠVENTĖ
Gegužės 25 d
Praleiskite dieną Sodyboje. Žaidimai 
vaikams,įvairūs mugės stalai, vakaro 
diskoteka.

5



Europos Lietuvis Nr. 4 6 puslapis

Gerbiami Lietuvos Respublikos 
piliečiai,

2003 m. gegužės mėn. 10-11 d.d. Lietuvoje įvyks 
referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos narystės 
Europos Sąjungoje“. Jūs galite šią pilietinę pareigą 
atlikti ir LR ambasadoje Londone 2003 m. balandžio 29 
d. - 2003 m. gegužės 11 d., atvykdami į ambasadą 
asmeniškai arba balsuodami paštu.
Prašome rinkėjų, atvyksiančių balsuoti į ambasadą ar 
ketinančių balsuoti paštu, iki 2003 balandžio 24 d. 
užsiregistruoti pateikiant apie save šiuos duomenis:
Pavardė, vardas, gimimo data, asmens kodas, paso 
numeris, gyvenamoji vieta Airijoje arba Jungtinėje 
Karalystėje, registracijos vieta Lietuvoje.

Registruotis galima paštu (84 Gloucester Place, 
London, W1U 6AU), elektroniniu paštu 
chancerv@lithuanianembassy.co.uk, faksu 020 7486 
6403.

Ar manote, kad tokia 
paslauga būtų paklausi?

Taip
Ne

Komentaras (jei
pageidaujate parašykite)

Kokių paslaugų, Jūsų 
nuomone, užsienio lietuvis 
pensininkas pageidautų 
tokiuose namuose?

Prašome parašyti

APIE GALIMYBĘ BALSUOTI
AMBASADOJE PRANEŠKITE DRAUGUI!

Referendumo komisija LR ambasadoje Londone

»»> >»» »»> »>» »>»
Įvertinimo anketa

(Norėtumėme Jums pristatyti naują iniciatyvą ir paprašyti ją [vertint)

Iniciatyvos esmė - nevalstybinė pelno nesiekianti organizacija 
(viešoji įstaiga), pastatytų ir valdytų namus, kuriuose gyventų grįžę į 
Lietuvą išeivijos lietuviai pensininkai. Tai būtų moderniai įrengti, 
patogūs namai, kurių gyventojams suteikiamos visos pageidaujamos 
paslaugos ir patarnavimai ne prastesni negu Amerikoje, tikrai 
mažesnėmis kainomis. Aptarnavimas apimtų visus būtinus gyventojų 
poreikius - maitinimą, sveikatos priežiūrą, poilsio (pramogos, iškylos 
bei kultūriniai renginiai).

Prašytume Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, 
pabraukiant Jūsų nuomonę atitinkantį variantą arba parašyti savo 
komentarą, apie šios iniciatyvos sėkmingumą.

Iš anksto labai dėkojame!!!

Atsakymus į klausimus labai 
prašome atsiūti Lietuvių 
Grįžimo į Tėvynę Informacijos 
centrui, elektroniniu paštu 
info@Jgitic.lt arba “EL” 
redakcijai parašant prieš adresą 
LGTinfo.
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Gerbiamieji,

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

Laikas: 2003 m. liepos 22 d. - rugpjūčio 
19 d.Trukmė: 4 savaitės
Kaina: 1800 Lt - 525 EUR (1 EUR - 3,4528 Lt) 
Registracijos mokestis: 100 Lt - 30 EUR

Lietuvių kalbos paskaitos vyksta rytais 
nuo 8.30 iki 12 vai. Sudaromos 3-jų lygių grupės: 
pradedančiųjų, vidurinio lygio ir pažengusiųjų. Iš 
viso lietuvių kalbos paskaitų skaitoma 110 
akademinių valandų. Po pietų kursų dalyviai 
renkasi vieną iš dviejų paskaitų blokų:
1) Kultūra, literatūra ir menas;
2) Istorija ir politika.

Po paskaitų rengiamos išvykos į istorines 
Kauno vietas, muziejus, alaus daryklą, keramikos 
arba stiklo gamybos įmones. Lankymasis dailininko 
dirbtuvėje, tarptautinis vakarėlis su tradicinėmis 
įvairių kraštų dainomis ir valgiais, lietuviškų 
cepelinų puota, žaidimas su kėgliais - tai tik 
keletas laisvalaikio leidimo būdų. Savaitgaliais 
rengiamos ekskursijos į
Lietuvos sostinę Vilnių, Trakus, Palangą, Šiaulius 
ir Kryžių kalną, Aukštaitijos arba Dzūkijos 
nacionalinius parkus.

Daugiau informacijos apie Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursus bei Baltijos studijų 
programą galima rasti interneto puslapyje: 
http://www.vdu.lt/LTcourses/

Pagarbiai,
Asta Ambrasaite
Head of International Relations Office
Baltic Studies/ Lithuanian Language Courses co
ordinator
Vytautas Magnus University
Donelaičio 58
LT 3000, Kaunas
Lithuania
Phone: +370-37-323294
Fax: +370-37-323296
E-mail: asta@trs.vdu.lt

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Baltų Tarybos ruošiamos pamaldos 
Baisiojo Birželio Trėmimų 

paminėjimui 
kuris įvyks 

Sekmadienį birželio 15 d. ? 
19.00 vai.

St. James’s bažnyčioje 
Piccadily, Londone

Visus prašome dalyvauti

Aleksas Vilčinskas
Baltų Tarybos Sekretorius

Skaitytojų Aukos :

V.Račys
A. Dziuvė
B. Benekeraitis 
V.B ematavičius 
A. Kulikauskas 
S.Starka
R. Valteris 
Z.Matukįenė
A. Petkevičius
B. Puodžiūnienė 
Mrs.J.Ashboum 
K.Dranginis 
V.Sarocka
V. Andrijauskas 
P.Kadzionis 
K.Minutas 
B.Narbutis 
A.Gofmanas 
O.Mameniškis 
K.K.Kirk

£20.00
£20.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00

Redakcija nuoširdžiai dėkoja rėmėjams už 
skirtas aukas, remiant “EL
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DBLS Mančesterio klubas

Mančesterio skyriaus metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį 2003 kovo 30d 2.30vl.p.p Klube. 
Tai bus po Mišių St.Chads bažnyčioje (12.30vl.) ir 
po karšto maisto Klube (1.50 sv. vienam).

Be jūsų balso negalėsime būti atstovaujami 
DBLS Suvažiavime Sodyboje.

Valdyba pasilieka ta pati. Būtų gerai matyti 
naujų savanorių nes galėtume daugiau padaryti. 
Tačiau galėsite balsuoti, kad jie pasiliktų, ar ne.

Vienintelis praeitų metų renginys buvo 
gegužinė - Tautos Šventės proga, ką tikime suruošti 
ir šias metais. Bus ir kitų įvykių Klube, tai prašome 
Jūsų paremti juos, kiek galite, ne bent pasakyti apie 
tai kitiems.

Sąjunga keičiasi ypatingai pietuos, kur 
naujų narių skaičius yra virš pusės visų DBLS 
narių. Sena bendruomenė turėtų pasilikti nariais ir 
kviesti jaunesnius prisirašyti. Sutinkama daug 
tokių, kurie jaučiasi, kad jie priklauso, o ne 
įregistruoti.

Iki pasimatymo susirinkime!

Jonas Podvoiskis - Pirmininkas

DBLS Lecesterio klubas

DBLS Lecesterio Metiniame Suvažiavime 
buvo nutarta parašyti straipsnį, kad kiti lietuvių 
bendruomenės nariai suprastų ir žinotų, ką nuveikė 
per praėjusius metus Lecesterio klubo nariai.. Tai 
štai pateikiame trumpą klubo gyvenimo aprašymą.

Rytų Vidurio kalbotyros istorijos archyvas 
(EAST MIDLAND ORAL HISTORY ARCHIVE), 
remiamas Loterijos pinigų, Lecesterio Miesto 
Valdyba, Lecesterio Universitetas ir kitos grupės 
stengiasi surinkti ir užrašyti atsiminimus įvairiu 
kultūrinių bendruomenių kurios sudaro Anglijos 
Rytų Vidurio bendruomenę.

Ir mus aplankė medžiagų rinkėjai su noru 
įrašyti kuo daugiau pasakojimų ne tik rimtų įvykių , 
ir atsitikusių nuotykių mūsų bendrovėje. Kai kurios 
dalys iš pirmojo interviu dabar jau yra publikuotos 
knygoje “Lecesterio Balsai”.

DARBO LEIDIMAI LIETUVIAMS

Praeitais metais buvo prašoma visų skyrių 
direktorių rašyti savo vietiniams Parlamento 
atstovams prašant išduoti darbo leidimus lietuviams 
norintiems Didžiojoje Britanijoje dirbti legaliai ( 
panašiai kaip JAV žalioji kortelė). Be to aš 
pasirinkau rašyti ne vietiniams Parlamento atstovui, 

bet pasirinkau kitą kelią - parašiau Lembit Opik 
MP (Montgomerio apylinkės Liberalų demokratų 
Atstovui) kuris užklausė Šalies Sekretorių porą 
klausimų mano vardu.

Sekretorius pareiškė, kad Lietuvos 
piliečiams paskutinius tris metus buvo išduoti darbo 
leidimai : 101 - 1999 metais, 124 - 2000 metais ir 
411 - 2001 metais, kur iš viso buvo suteikta 636 
leidimų. Jis taip pat pabrėžė, jog nėra kreipiama 
dėmesio kokios tautybės atstovas kreipiasi dėl 
darbo leidimo, viskas sprendžiama atsižvelgiant į 
nustatytus kriterijus ir darbo leidimo sutartis.

Tuo metu nelegalių emigrantų problema 
buvo labai aktuali ir todėl nustebau, kai išgirdau 
kad Liberalų Demokratų Sekretorius (Liberal 
Democrats Shadow Home Secretary) vienoje iš 
televizijos programų pranešė, jog jo partija remia 
“Žaliosios kortelės” pasiūlymą ir mano, kad tai 
geriausia išeitis iš susidariusios situacijos.

Per atsitiktinumą aš vėl sutikau Lembit 
Opik MP ir paklausiau apie jo “naująją” politiką. 
Taip pat pajuokavau, kad gal būt ir koks avansas 
bus už idėją. Atsakė jog jokio avanso nebus, bet 
rodo, kad jo partija tikrai išklausė ką turi pasakyti 
jos rinkėjai!

NAUJOJI DBLS RAŠTINĖ

Lecesterio DBLS klubas padėjo DBLS 
Valdybai sugalvoti naują dizainą ( veltui) Valdybos 
laiškų antraštėms ir suorganizavo jų spausdinimą ir 
atvežimą. Lemiamas paskutinis žodis sprendžiant 
laiškų antraščių dizainą buvo DBLS Valdybos.

DBLS VALDYOS KOMITETO SUSIRINKIMAS

Kaip ir kiti bendruomenės skyriai, taip ir 
mes buvome paprašyti padėti suorganizuoti 
mėnesinį DBLS Valdybos susirinkimą, kuris įvyko 
Lecesterio Estų klube. Malonu matyti, kad tokie 
susirinkimai vyksta įtraukiant bendruomenę, kuri 
turi didesnę galimybę pamatyti ir suprasti kokie 
reikalai sprendžiami, svarstomi tokiuose 
susirinkimuose.

SOCIALINIAI ĮVYKIAI

Pagal tradiciją Lecesterio DBLS Metinis 
Susirinkimas taip pat įtraukia ir socialinę veiklą, 
leidžianti daugiau atsipalaiduoti ir bendrauti 
tarpusavyje, tuo pačiu sužinant ko pageidauja nariai 
iš Valdybos. Bet be abejo nelengva visa tai 
organizuoti, bet buvo nutarta, kad sekančiam 
suėjimui, priklausomai nuo šios šalies oro, 
planuosime surengti “babrbecue”.

Edmundas Kvietkauskas -Pirmininkas
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LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS 
BIBLIOGRAFIJA 

1945-2000

Prof. dr. Jonas A. Račkauskas / Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras

Lietuvos Nacionalines Martyno 
Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja 
ponia Silvija Valavičienė, po 12 metų darbo, vargo 
ir pasišventimo užbaigė knygą Lietuvių išeivijos 
spaudos bibliografija -1945-2000 m. Jos padėjėjos- 
sudarytojos tai Birutė Poškutė ir Egle Karalienė. 
Tai tikrai milžiniškas darbas,, kuris buvo pradėtas 
Lietuvai vos atgavus nepriklausomybę. Sovietiniais 
laikais LNMM biblioteka turėjo vos pora šimtų 
išeivijos leidinių. Daugiau gal turėjo Vilniaus 
universitetas, bet nei Kauno, nei Šiaulių, nei 
Klaipėdos bibliotekos mažai ką žinojo apie išeivijos 
leidinius.

Lietuviai mokslininkai, norėdami 
sužinoti, ką išeivijos mokslininkai galvojo, ir rašė 
neturėjo galimybių prieiti prie medžiagos, išleistos 
Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, Anglijoje, 
Australijoje ir kitur.

1991 m. kovo 11 d. paskelbus 
nepriklausomybę prasidėjo gan intensyvus darbas 
tarp Lietuvos ir išeivijos mokslinių institucijų. 
Turbūt, iš mokslinės pusės, pirmąjį žingsnį žengė 
dr. Vladas Bulava, Lietuvos Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos (LNMMB) direktorius, kuris 
apsilankė Lituanistikos tyrimo ir studijų centre 
(LTSC) Čikagoje ir konkrečiai susitarė dėl 
bendradarbiavimo ir mokslinio darbo išeivijos 
lituanistikos lobyne. Tai nebuvo lengvas žingsnis 
nei LTSC nei LNMM bibliotekai, nes ateitis 
nebuvo aiški. Vis dėlto LTSC ir LMMNB pradėjo 
glaudžiai bendradarbiauti.

Visų pirma dr. V.Bulava atsiuntė į 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą p. Renatą 
Blagnienę, kuri padėjo LTSC kataloguoti Pasaulio 
lietuvių archyvo knygų rinkinius. Labai greitai 
paaiškėjo, kad vienos kataloguotojos neužtenka 
tokiam milžiniškam katalogavimo darbui. Su dr. 
V.Bulavos pritarimu, į Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą darbą tęsti atvyko daug M.Mažvydo 
bibliotekos darbuotojų. Katalogavimo eigoje 
pasirodė, kad reikia paruosti išsamų visos lietuvių 
išeivijos leidinių katalogą-bibliografiją. Į šį darbą 
su dideliu entuziazmu įsijungė p. Silvija 
Vėlavičienė. Su ponia Silvija Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centras bendrauja daugiau kaip dvylika 
metų. Jos ir dr. V.Bulavos sutikimu bei prašymu į 
Mažvydo biblioteką Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras persiuntė daugiau kaip 450 tonų knygų. 
Tada p. S.Vėlavičienė ir dr. V.Bulavas sutarė, kad 

reikia paruosti, dabar jau 2002 metais išleistą, 
išeivijos spaudos bibliografiją.

Jau 1993 metais M.Mažvydo biblioteka 
ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras išleido 
Lietuviu išeivijos knygos 1945-1992 -bibliografinį 
sąrašą. Bibliografijoje yra 215 puslapiu, kur 
apibudinamos išeivijos knygos.

Kai šis kontrolinis sąrašas buvo išleistas, tuomet 
galėjome bendromis jėgomis ieškoti, žiūrėti ir rinkti 
tai, ko abiem - LNMMB ir LTSC -truko. Rezultatas 
šių darbų yra šiuo metu išėjusi bibliografija, kuri 
nebūtų pasirodžiusi be Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro 12 000 litu paramos spausdinimo 
išlaidoms iš dalies padengti. Knygos išleidimą taip 
pat parėmė Lietuvos Kultūros ministerija.

Knygos pratarmėje p. S. Vėlavičienė 
pateikia gal svarbiausią priežastį šio tomo 
sudarymui: „Augantis visuomenės poreikis pažinti 
už Lietuvos ribų sukurtą intelektualinį turtą ir 
būtinybę sujungti dvi prievartos būdu išskirtas 
tautos kultūros dalis skatino pradėti rengti 
retrospektyviąją išeivijos leidinių bibliografiją, 
tokiu būdu užpildant lietuviškosios spaudos 
bibliografijos spragą. Renkant medžiagą naudoti 
visi žinomi išeivijos spaudos bibliografijos 
leidiniai, tačiau tenka pripažinti, kad ir 
atkakliausiems išeivijos spaudos bibliografams 
sunkiai sekėsi surinkti ir suregistruoti leidinius ne 
tik iš įvairių pasaulio kraštų, bet ir iš kai kurių JAV 
vietovių, todėl išsamios lietuviškos spaudos 
bibliografijos parengimas tebėra itin sunkus 
uždavinys’.

Lietuviu išeivijos spaudos bibliografija - 
1945-2000 m. - 755 psl., kietais viršeliais. Joje 
suregistruota 6,475 išeivijos lietuvių leidinių. Ją 
galima įsigyti Lituanistikos tyrimo ir studijų centre 
(5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039, 
tel. 773-434-4545,ei. paštas
lithuanianresearch@amcritech.net). Kaina - 52 dol., 
persiuntimas - 6 dol. Kiekvienas leidinys
kruopščiai, profesionaliai aprašytas ir registruotas. 
Leidiniai aiškiai parodo, kiek darbo atlikta ir kiek 
pastangų įdėta tautos ir kalbos išlaikymui. 
Bibliografijoje suregistruoti leidiniai pagal Lietuvos 
katalogavimo dėsnius. Paskirtys yra pažymėtos 
pradžioje: (0) Bendrasis skyrius (mokslo ir kultūros 
dalykai, spauda, knygotyra, enciklopedijos, žinynai, 
periodika ir pan.) - 217 pozicijų, (1) Filosofija, 
Psichologija - 80 pozicijų, (2) Religija, Teologija - 
1,111 pozicijų, (3) Visuomenės mokslai - 1,156 
pozicijos, (5) Matematika, Gamtos mokslai - 40 
pozicijų, (6) Taikomieji mokslai, Medicina,

(tęsinys 10 psl.)
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(9 psl. tęsinys)

Technika -167 pozicijos, (7) Menas, Fotografija, 
Žaidimai, Sportas - 1,111 pozicijų (8) Kalbotyra, 
Filologija, Grožinė literatūra, Literatūros mokslas - 
2,079 pozicijos, (9) Geografija, Biografijos, Istorija 
-506 pozicijos.

Po pagrindiniu skyriumi yra 
asmenvardžių rodyklė - tai virš 70 puslapių 
smulkiai suregistruoti visi leidinių autoriai, 
sudarytojai, redaktoriai, paruošėjai, iliustratoriai ir 
t.t. Svarbiausia, kad ne tik autoriai, redaktoriai ar 
sudarytojai nurodomi, bet pvz., Švėkšnos istorijos 
knygoje, kurią sudarė A.Rūgytė, yra išvardinti net 
visi straipsnių autoriai. Taip pat įtraukiamos 
Mokslo ir kūrybos simpoziumu programos ir t.t.

Autorė pratarmėje dėkoja visiems, kurie 
jai padėjo šią knygą paruošti:

„Šio darbo nebuvo įmanoma imtis be 
išeivijos kultūrininkų talkos bei pritarimo. 
Didžiausios padėkos nusipelno Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro Čikagoje vadovas prof. dr. Jonas 
Račkauskas, sudaręs sąlygas dirbti Pasaulio lietuvių 
archyve, visokeriopai skatinęs bibliografijos 
rengimą. Ypač daug žinių gauta ir pritarimų 
sulaukta iš šviesaus atminimo Česlovo 
Grincevičiaus bei istoriko, bibliografo Jono 
Damausko. Ne kartą yra konsultavę rašytojai 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Kazys Bradūnas. 
Nuolatiniais talkininkais tapo Stasys Džiugas, 
Edmundas Jasiūnas, Regina ir Viktoras Kučai, 
Jonas Variakojis, dr. Vincas Bartusevičius, dr. 
Rapolas Krasauskas, dr.Juozas Kriaučiūnas, dr. 
Rasa Mažeikaitė, Irena Šemaitė-Meiklejohn, 
Kazimieras ir Marija Barėnai”.

Ši knyga - tai paminklas lietuviams 
išeiviams, kurie karo audros taip skaudžiai toli 
nublokšti už Tėvynės ribų, per visus sovietų 
okupacijos metus dirbo lietuvišką darbą ir kovojo 
išlaikyti lietuvybę.
Padėka ir pagarba p. Silvijai Vėlavičienei, kuri 
dirbo, rūpinosi ir paruošė ne vien reikšmingą, bet ir 
reikalingą knygą.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ 
CENTRAS

Lithuanian Research and Studies Center
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039, 
USA
Tel. 1-773-434-4545, Fax 1-773-434-9363,
El. pastas / e-mail:
Iithuanianrcsearch@ameritech.net

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ 
FONDAS

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Britų - Lietuvių Vaikų Fondo Tarybai,

Respublikinės Vilniaus universitetinės 
vaikų ligoninės naujagimių reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos kolektyvas nuoširdžiai 
dėkoja Britų- Lietuvių vaikų fondui už vertingą 
dovaną - 2 infuzinių tirpalų šildytuvus.

Šie aparatai yra labai reikalingi pašildyti 
iki kūno temperatūros kraujo pakaitalus bei kitus 
infuzinius tirpalus, kurie yra lašinami į veną sunkiai 
sergantiems naujagimiams. Mus ypatingai džiugina 
tai, kad tai yra viena iš daugelio vertingų dovanų, 
kurias gavo mūsų skyrius ir mūsų mažieji pacientai 
iš Jūsų Fondo. Taigi, dėkojame už šią Jūsų dovaną, 
dėkojame ir už Jūsų ilgametę pagalbą ir paramą.

Linkime Jums sveikatos, energijos ir 
jėgų, toliau darant Jūsų gerus darbus. Norime 
tikėti, kad ateityje nepamiršite mūsų mažųjų 
ligonių.

Pagarbiai Jūsų

Arūnas Liubšys, medicinos daktaras 
Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus 

vedėjas

>>>» »>» >>>>>

Aukos:
P.Dunn, Essex

>>>>>

£200

Nuoširdžiai dėkojame.

>>>>> >>>>>

Aukas prašome siusti:
British - Lithuanian Relief Fund for Children,
21 The Oval,
Hackney Road,
London,
E2 9DT
Tel: 020 8579 4657

Fondo sekretorė
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Atsisveikinant su Algirdu Gustaičiu

Ilgus metus jis gyveno ir dirbo Los Angeles 
mieste, Kalifornijoje. Ten 2002 m. Kūčių dieną ir 
mirė (gimęs 1916 m.). Buvo jis toks žmogus, kuris 
atliko daug lietuviškų darbų. Ir Britanijos 
lietuviams teko su juo nemažai bendrauti. Jis gi 
parašydavo “Europos Lietuviui” apie Holivudo 
kuriamus naujus filmus, o kartais ir kitais 
klausimais, o Nidos Knygų klubas yra išleidęs jo 
Vytautu Rimkum pasirašytą knygą “Lietuvių 
sukilimas Vilniuje 1941 m.” Jis buvo paskirtas to 
sukilimo vadu, taigi jo pasakojimas yra ypač 
autentiškas, nes jis tomis dienomis buvo arti visų 
įvykių.

Algirdas Gustaitis buvo vienas tų lietuvių, kuris 
visuomenininku ir spaudos žmogum pasidarė 
paauglio metais ir jau niekada nepasitraukė iš to 
lauko. Jau ir gimnazijoje mokydamasis jis įsteigė 
skautus, suorganizavo literatus, Vilniui vaduoti 
sąjungos skyrių ir jau rašinėjo laikraščiams. 
Universitete studijų metais atsivėrė jam didesnės 
galimybės veikti. Čia jis įsijungė į studentų “Jūros” 
korporaciją ir su jos nariais 1939 m. baidarėmis 
nuplaukė tada dar į lenkų okupuotą Vilnių ir 
pažygiavo Lietuvos sostinės gatvėmis net 
lietuviškai dainuodami. Vėliau tais metais jis įstojo 
į Vilniaus universitetą studijuoti, kai Vilnių perėmė 
lietuviai. Čia jis įsitraukė ir į pogrindinę veiklą ir 
buvo išrinktas net vadovauti sukilimui prieš 
sovietinę valdžią, karui prasidedant.

Vokiečių okupacijos metais Alg. Gustaitis 
nemažai važinėjo po Gudiją, lankydamas lietuvių 
gyvenamas vietas ir organizuodamas komitetus. O 
kai įsijungė į priešgaisrinę apsaugą, tai ėmėsi 
vadovauti jos ansambliui, su kuriuo važinėjo po 
Vilniaus kraštą su koncertais.

Sovietinėms armijoms antrą kartą užimant 
Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. Įvairiomis 
priemonėmis siekdamas savo tikslo ištrūkti iš 
sovietinės grėsmės ir kelionėje susidurdamas su 
kliūtimis ir viltingais įvykiais, visą laiką rašė 
dienoraštį, kurį vėliau išleido. Tai didžiulė visa ko 
pilno net 941 puslapių knyga, pavadinta “Karas 
braukia kruviną ašarą”. Mėgo jis keliones ir paliko 
apie kai kurias jų savo parašytas knygas. Štai dar 
1946 m. išleista jo knyga “Tarp Šveicarijos ir 
Danijos”, apie lietuvių pabėgėlių stovyklas. 1965 
m. išėjo jo kelionių knyga “Kelionės nežinomuose 
kraštuose”.

Emigravęs į JAV Algirdas iš pradžių dirbo šen ir 
ten, užsibuvo šiek tiek Čikagoje, o kai 1955 m. 
atsikėlė į Los Angeles, tai jau visam ūkusiam 
gyvenimui. Įsidarbino korektorium amerikiečių 
firmoje, dirbo joje apie 25 metus, o per tą laiką 
daug rašė ir kaip lietuvis. Dažnai jis spaudoje 
keldavo ne tik svetur gyvenantiems lietuviams, bet 
ir Lietuvai svarbius klausimus. Štai Prūsijos padėtis 

ir jos teisė priklausyti Lietuvai susilaukė tas 
problemas aptarančios stambios jo knygos “Tikroji 
Lietuva”. Jis rūpinosi paskleisti senus žemėlapius, 
kuriuose pateikiami aiškinimai svarbūs lietuviams, 
stengėsi jis priminti praeities laimėjimus, aišku, 
mūsų lietuviškai dvasiai stiprinti. Tam, be abejo, 
labai tiko jo darbas “Lietuva - Europos nugalėtoja” 
apie Lietuvos krepšininkų laimėjimą. Kartais kėlė 
jis ir lietuviams galinčias daug padėti, bet 
neįvykdomas idėjas. Savo brošiūroje “Taikos 
Lituanica” jis rašė, kad lietuviams labai praverstų, 
jeigu Amerika paskirtų jiems tiek dolerių, kiek 
kainuoja vienas lėktuvas.

Rašė Algirdas ir vaikams. Išėjo iliustruotų net 
šešetą knygučių “Algis Trakys ir taksiukas Šleivys” 
apie visokiausius tų dviejų veikėjų nuotykius.

Jo archyvas atiteko Lietuvos Mokslų akademijai.
O Lietuvoje neseniai išleista 25 x 30 centimetrų 

formato knyga, kuri turi 1.500 puslapių ir sveria 5 
kilogramus. Kalifornijoje gyvenantieji lietuvių 
rašytojai, muzikai, architektai ir kitų sričių kūrėjai 
nuo 1956 metų turėjo tokį Dailiųjų menų klubą. 
Kas ten ką skaitė, kas ten kada vyko, viską 
sudėdavo ir surašydavo klubo metraštininkas 
Algirdas Gustaitis. Tai dar vienas vertas dėmesio ir 
įdomus jo lietuviškas indėlis.

Vienas po kito dingsta ir tie lietuviškais darbais 
neišsekę tautiečiai. Tuštėjame. Tame tuštėjimo 
vyksme dabar jau pasigesime ir Algirdo Gustaičio. 
Daug padarė, daug paliko, bet jo nebėra, naujų jo 
darbų jau nebesulauksime.

K. B arenas

»»> »»> »»>

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos 

ir Lietuvių Namų Bendrovės 
Suvažiavimas 

vyks
2003 m. gegužės 10- lld.d. 

Sodyboje
Pickets Hill, Near Bordon, 

Hamphire

Pirmenybė nakvynei Sodyboje bus 
duodama suvažiavimo atstovams ir tik 
tada atvykusioms svečiams. Todėl 
prašome užpildyti atstovų anketas ir siusti 
Valdybai, Sodybos adresu.
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Gerbiamasis lietuvi!

Vienas iš Lietuvių Chartos nuostatų lietuvybės išlaikymui yra remti lietuviš
ką spaudą.

Britanijoje yra jau pusšimtį metų leidžiamas ‘Europos Lietuvis’. DBLS na
riai jį palaiko, bet senesnių nuolatinių skaitytojų skaičiui sumažėjus, laikraš
tis sunkiau verčiasi. Pastaruoju metu į DBLS yra įstoję daug naujų narių, 
kurie dar nespėjo susipažinti su šiuo mėnesiniu leidiniu.

Jei daugiau užsiprenumeruos EL, nereikės galvoti apie jo uždarymą. Užtat 
jus kviečiame užsisakyti EL. Prenumerata metams yra 15 svarų, įskaitant 
paštą, o jums yra atpiginta šiemet iki 10 svarų.

Užpildykite anketą, pridėkite čekį ir pasiųskite mums. Paprašykite ir draugus 
prisidėti.

Ačiū už dėmesį.

EL Administracija

Užpildykite anketą, pridėkite čeki ir pasiųskite (pinigų nesiųskite paštu) i

Europos Lietuvis
Headley Park
BORDON
GU35 8TE

Užsakau ‘Europos Lietuvį’ 2003 metams ir įdedu čekį už £
Prašau siųsti šiuo adresu / šiais adresais:
(tęsti kitoje pusėje)

I PAMALDOSi
i Londone Lietuvių
i šv.Kazimiero bažnyčia
I 21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 

miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.

' E-mail: Įon-
j don@ptverij onas. freeserve. co ,uk

Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kasdien:šiokiadieniais 
ir sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, 12.30 vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

A+A Antanas Sakevičius

Mus pasiekė žinutė apie 
A.Sakevičiaus mirtį.
Mirė Antanas vasario 28 d. 
būdamas 89 metų amžiaus.

Mančesterio lietuviai 
siunčia nuoširdžią užuojautą 
Antano šeimai ir draugams.
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