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55 — tas DBLS ir LNB suvažiavimas 
gegužės 10-11 d.d.

Šių metų suvažiavimas įvyko puikiai atnaujintoje Sodybos sa-

Pirmą kartą į Sodybą apsilankė naujasis LR Londone ambasa
dorius JE Aurimas Taurautas su žmona. Jie atvyko truputį anksčiau ir 
turėjo progos bent dalinai apžiūrėti Sodybą ir jos apylinkę. Į mūsų su
važiavimą taip pat atvyko iš Vokietijos Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vicepirmininkė Marytė Šmitienė, kuri net prisiminė apsilankiusi 
Sodyboje dar būdama visai jauna.

Po šaltų užkandžių prasidėjo suvažiavimo sesija, kurią atidarė 
DBLS pirm. Vida Gasperienė, paprašydama atsistoti ir tylos minute 
pagerbti mirusius narius. Pasveikino svečius ir atstovus, linkėdama 
sėkmingo darbo ir susiklausimo ir pakviesdama ambasadorių 
A.Taurautą tarti žodį. Jis, sveikindamas suvažiavimą, priminė, jog šiuo 
metu Lietuvoje vyksta referendumas dėl įstojimo į Europos Sąjungą, 
todėl skatino visus jungtis ir dirbti kartu Lietuvos valstybės labui. Į 
suvažiavimą taip pat atvyko ir buvęs ilgametis Sąjungos pirmininkas, 
dabar kaip Garbės narys, Jaras Alkis, kuris šiuo metu gyvena Vilniuje.

Suvažiavimą rankų susikabinimu ir malda palaimino Londono 
Lietuvių bažnyčios klebonas kun. Petras Tverijonas. Suvažiavimui 
pirmininkauti buvo išrinktas Jaras Alkis, sekretoriauti Jonas Podvois- 
kis.

PLB vardu Marytė Šmitienė padarė išsamų pranešimą, ap
žvelgdama PLB veiklą ir siekius. Ypatingai atkreipė dėmesį į po Sovie
tų Sąjungos žlugimo besiplečiantį PLB tinklą, . riek Rytų, tiek Vakarų 
Europoje. Papasakojo kaip pirmojo PLB Seimo meru buvo atstovauja
mos tik 19 pasaulyje esančių lietuvių bendruomenių, o dabar jau išaugo 
iki 36. Pažymėjo svarbų PLB atliekamą kultūrinį ir lietuvybės išlaiky
mo darbą. Po nepriklausomybės atgavimo PLB darbo rėmai prasiplėtė. 
Susikūrus daugeliui naujų bendruomenių Rytų Europoje PLB priėmė 
jas visas į savo globą, remdama jas ne tik finansiškai, bet lietuviška 
spauda, mokyklų vadovėliais. Vakarų Europoje ragino kurti sąlygas ir 
padėti naujai arvykusiems lietuviams, ypač su jaunomis šeimomis, 
jungtis į lietuvišką veiklą.

Toliau suvažiavimas vyko pagal įprastą darbotvarkę.
Perskaitytas ir priimtas praėjusių metų suvažiavimo protoko

las. Priimta suvažiavimo darbotvarkė.
Pirmininkės pranešimas buvo trumpas. Ji tik priminė kad jau 

kelis kartus Sąjungos veikla buvo apibudinta spaudoje, tiek lietuvių, 
tiek anglų kalbomis.

Tarybos pirmininkas K.Tamošiūnas pranešė, kas buvo svarsty
ta praeitą rudenį įvykusiame Tarybos suvažiavime Wolverhamptone, 
be to, atkreipė atstovų dėmesį į Rytų Londone veikiančio Lietuvių klu
bo atliekamą vaidmenį ir pateikė Tarybos rezoliuciją, prašančią klubui

suteikti finansinę paramą būti
niems remontams. Ši rezoliuci
ja buvo palikta svarstyti sek
madienio sesijoje.

Revizijos komisijos 
pranešimą padarė
D.Furmonavičius, pranešda
mas, kad DBLS knygos yra 
vedamos tvarkingai, reikalavo, 
kad Revizijos komisijai būtų 
leidžiama tikrinti Lietuviu Na- 
mų bendrovės knygas. Jam bu
vo atsakyta, jog Revizijos ko
misija yra tik DBLS organas. 
Lietuvių Namų bendrovė yra 
tikrinama pagal valstybės įsta
tymus.

Buvo iškeltas klausi
mas, kodėl šiemet ne visiems 
atstovams yra apmokomos ke
lionės išlaidos. DBLS sekreto
rius J.Podvoiskis atsakė, jog 
išlaidos mokamos tik mažes
nių, kelionės išlaidų nesuge
bančiu ir neturtinaesniu skvriu 
atstovams, o didesni, ypač 
smarkiai augamieji Londono 
apylinkių skyriai, gali apsimo
kėti paiys, kaip būdavo daroma 
anksčiau.

Iškeltas pasiūlymas dėl 
DBLS nario mokesčio pakėli
mo, kuris per daugelį metų pa
sidarė bereikšmis. Vienas sva
ras dabartiniu laiku, palyginus 
su Sąjungos kūrimosi metais, 
turėtų būti apie penkiasdešimt 
svarų. Tačiau tai buvo atmesta, 
nes dauguma Sąjungos kūrimo
si metu narių jau yra pensinin
kai ir nesugebėtų sumokėti. 
Buvo įvairių pasiūlymų. Vieni 
siūlė pakelti iki penkių svarų, 
kiti iki trijų svarų., dar kiti pa
likti tą patį.

(tęsinys 2 psl.)
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Nutarta referendumo būdu atsiklausti DBLS narių. 
Buvo priimta, jog nesugebantį apsimokėti gali būti 
nuo mokesčio atleidžiami.

Baltų Tarybos vardu kalbėjo Aleksas 
Vilčinskas, išvardindamas eilę atliktų darbų. 
Pranešė, kad visi Baltijos kraštų ambasadoriai nori 
su B.Taryba bendradarbiauti. Paminėjo Londone 
ruoštą akademinį simpoziumą, priminė apie birželio 
mėn. įvyksiantį Išvežtųjų paminėjimą Londone, 
taip pat sekantį koncertą, kuris įvyks Guilford 
Scholl of Music lapkričio 2 d.

Skautų pranešimą padarė V.O'Brien 
informuodamas, kad šių metų skautų stovykla įvyks 
liepos 26 - rugpjūčio 2 dienomis.

Sodo skyrius pateikė rezoliuciją, kuria nori 
įgyvendinti naują finansinės apyskaitos būdą. Tai 
būtų prognozinė apyskaita iki suvažiavimo ir 
planuojamų Sodybos išlaidų - pajamų sąmatą nuo 
suvažiavimo iki kitų finansinių merų pabaigos 
spalio 30 d.

Valdyba pažadėjo tą padaryti.
Sekmadienio rytą Mandatų komisija 

painformavo, kad DBLS turi 19 skyrių, iš kurių 
užsiregistravo dalyvauti suvažiavime 17, bet 
atstovaujami yra tik 13 skyrių, atsiuntę 17 atstovų, 
reprezentuojančių 864 narius. Suvažiavime taip pat 
dalyvauja 5 Garbės nariai. Viso 869 balsai.

Vėl buvo kalbėta apie “Trust” dėl Sąjungos 
tuno apsaugojimo. Manoma, jog vis tik yra 
pavojinga palikti mūsų turtą, kaip dabar yra, 
neapsaugotą. Dabartiniu metu, bent teoriškai, bet 
kokia didesnė žmonių grupė, susibūrusi po vieno 
skyriaus skraite, gali balsų dauguma išsirinkti savo 
valdybą ir daryti ką nori.

Pranešimą apie “Trust” padarė advokatas 
M.Cornish, kuris pasiteiravęs pas žinomus anglų 
legalius specialistus, patarė steigti, taip vadinamą 
“Private Votins Trust” . kuri isteisus DBLS ir LNB

' *» *- K—•

išvengs pajamų mokesčio, bet nenustos fondo 
kontrolės. DBLS turėtų pervesti visas turimas 
akcijas “Trust” Patikėtinių komitetui, į kurį DBLS 
nariai paštiniu balsavimo būdu rinktų kandidatus ir 
neiveltus į dabartinius valdomuosius organus. 
Patikėtiniu komitetas, kad nesavivaliautu, būtu 
kontroliuojamas “Protectors” komiteto, bet DBLS 
turėtų pilną kontrolę naudotis fondu. Pažadėta šį 
reikalą suformuoti dar šių metų rudenį ir atsiklausti 
narių sutikimo.

K.Tamošiūno rezoliucija dėl suteikimo 
paramos Rytų Londono klubui buvo atmesta, nes 
neatvyko nei vienas klubo įgaliotinis ir net nebuvo 
žinoma, kam pinigai turėtų būti duodami. Be to, 
buvo pareikštas pageidavimas, kad Klubas jungtųsi 
prie Sąjungos, tada būtų galima kalbėti apie kokią 
nors paramą.

Prasidėjo rinkimai.
Rotacine tvarka iš DBLS Centro valdybos 

atsistatydino Vida Gasperienė ir Jonas Podvoiskis.

Kandidatavo: V.Gasperienė, J.Podvoiskis ir 
D.Furmonavičius. Išrinkti V.Gasperienė ir 
J.Podvoiskis.

Iš Tarybos atsistatydino K.Tamošiūnas. Į 
Tarybą (K.Tamošiūnui nebekandidatuojant) išrinkti 
V.Chostkevičius (pirm.) ir A.Podvoiskienė. 
Pasilieka tie patys: B.Butrimas, Ed.Kvietkauskas ir 
L.Kvietkauskas.

Mandatų Komisiją nubalsuota palikti tą 
pašią: J.Raišienė, O.Dobrovolskienė ir V.Hancoks.

Revizija taip pat pasilieka ta pati: 
D.Furmonavičius, S.Starka ir Vl.Gedmintas.

Vėl buvo iškeltas D.Furmonavičiaus 
reikalavimas, jog LNB knygos būtų tikrinamos 
Revizijos komisijos. Jam atsakyta, kad pagal 
valstvbės istarvmus LNB knvsas tikrina 
profesionalūs, prieš valstybės įstatymus atsakingi, 
revizoriai.

Naujųjų ateivių jaunimo atstovai iškėlė 
namų pirkimo Londone klausimą. Skundėsi, jog 
neturi kur susirinkti, vesti šeštadieninę mokyklą. 
Prižadėjo patys savo jėgomis namą išlaikyti. 
Suvažiavimui buvo pasiūlyta panaudoti dar laikomą 
Capital Gain mokestį, kuris turi būti panaudotas 
bendrovės pagerinimo reikalams arba grąžintas iki 
2001 m. spalio mėn. pajamų mokesčių įstaigai. 
Siūlyta nupirkti pradžiai mažesnį namą ir vėliau, jei 
savo jėgomis galės išsilaikyti, tą parduoti ir nupirkti 
didesnį. Jei neišsilaikytų - parduoti. Namų kainos 
pakol kas nekrinta ir rizikos padaryti nuostolį 
nebūtu, v

Šis projektas balsų dauguma buvo priimtas.
I š.m. PLB Seimą Vilniuje atstovais 

išrinkti: J.Alkis, H.Gasperas ir B.Butrimas. DBLS 
ir Jaunimo Sąjungos pirmininkai važiuoja 
automatiškai. Visi turės patys padengti kelionės 
išlaidas.

Iš LNB direktorių valdybos atsistatydino 
J.Podvoiskis ir I.Švalkienė ( nebekandidatavo). 
Kandidatavo: V.Gasperienė, J.Podvoiskis ir 
D.Furmonavičius. Išrinkti: J.Podvoiskis ir 
V.Gasperienė.

Naujai perrinktos valdybos pareigomis 
pasiskirstė sekančiai-

DBLS Centro valdyba: V.Gasperienė - ■V 
pirmininkė, J.Podvoiskis - sekretorius, J.Zilinskas 
- iždininkas, V.O'Brien - atstovas spaudai, 
I.Švalkienė - “Europos Lietuvis”, G.Comish ir 
P.Podvoiskis - nariai.

LNB direktoriai: V.O'Brien - pirmininkas, 
G.Comish - Sodybos bendra veikla, P.Podvoiskis - 
Sodybos specialūs projektai, J.Podvoiskis - 
bendrovės sekretorius ir iždininkas, V.Gasperienė - 
spauda.

Sveikinimų komiteto paruošta rezoliucija 
buvo perskaityta D.Furmonavičiaus ir su pataisa 
priimta.

(tęsinys 3 psl.)
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Suvažiavimą uždarė pirmininkas J.Alkis.

Užbaigta Tautos Himnu.
Pietų metu suvažiavimo atstovai ir svečiai 

pasidalino nuomonėmis bei įspūdžiais ir palengva 
skirstėsi namų link.

Henrikas Gasperas

»»> »>» »»>
(KARTOJAMAS SKELBIMAS)

Kreipimasis į bendruomenes!
Labai trumpas klausimas:
ar būtų įmanoma gauti informacija^ arba 
adresus tų lietuvių, kurie kilę iš Švėkšnos 
valsčiaus ar miestelio?

2007 metais, kai Lietuva pažymės 1000 v
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)

Kolumbijos, Latvijos ir Lenkijos. Ateina laikas, kai 
reikia atsisveikinti, bet turbūt kiekvienas studentas 
galėtų pasakyti, kad laikas praėjo ne veltui, kad jie 
daug sužinojo, išmoko ir pažino, ir, manau, 
kiekvienas savo širdyje išsiveža dalelę prisiminimų, 
o krepšyje - šūsnį nuotraukų.

Šį kartą mokslo metų užbaigimas vyko V B V v
C.Milošo gimtinėje Seteiniuose. Šiltą saulėtą dieną 
žalioje gamtoje studentai žaidė futbolą, 
badmintoną, pynė pienių vainikus, skambino gitara, 
dainavo dainas ir kepė šašlykus.

Šį semestrą Tarptautinių ryšių skyriaus 
darbuotojų ir dviejų aktyvių Lietuvių kalbos 
katedros studenčių Lauros ir Kristinos dėka buvo 
įkurtas Lietuviu kalbos klubas. Klubo susitikimai w v
vykdavo kiekvieną savaitę universiteto auditorijoje, 
"Bernelių užeigoje”, Kauno ledo arenoje, boulingo 
klube "Srraikas”, Pažaislyje, studentų namuose ir 
gamtoje. Visi užsieniečiai, norintys pramokti 
lietuvių kalbos ar tiesiog lietuviškai pabendrauti, 
turėjo galimybę susitikti su universiteto studentais, 
jų draugais ir kartu smagiai paleisti laiką.

Kaip ir kiekvienais metais universitete 
liepos - rugpjūčio mėnesiais bus organizuojami 4 
savaičių Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai. 
Tikimės, kad dalyvauti kursuose atvyks įvairių ir 
įdomių žmonių iš viso pasaulio.

Asta Ambrasaitė

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja

>>>>>

»>» »>» »>»

Užsieniečių studijos universitete
Pavasario semestro studijos Vytauto 

Didžiojo universitete eina į pabaigą. Įvairias 
paskaitas Ekonomikos ir vadybos fakultete, 
Politikos mokslų ir diplomatijos institute, Teisės 
institute, Užsienio kalbų centre lankė, taip pat pagal 
Baltijos studijų programą studijavo per 30 
užsieniečių iš JAV, Argentinos, Kanados, 
Norvegijos, Japonijos, Ispanijos, Portugalijos^ 
Danijos, Italijos, Olandijos, Venesuelos,

Lietuva sius apie 130 savo karių i 
Iraku 

K

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas 
pasirašė dekretą reikalaudamas parlamentą sutikti 
siusti 130 Lietuvos karius dalyvauti 
internacionaliniame stabilumo vykdyme Irake.

Dekretas buvo pasirašytas Kai Lietuvos 
Valstybės Saugumo Komitetas nutarė, jog Lietuva 
gali siusti 130 Lietuvos karių į Iraką. Komitetas 
taip pat nutarė, kad praktinės misijos problemos 
turėtų būti aptariamos kartu su Didž.Britanija, 
Olandija, Lenkija ir kitomis sąjungininkėmis, 
kurios dalyvauja toje pačioje misijoje.

G.

»»> »>» >>>>>
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Pavasario sąskrydis Sodyboje
Šiemet senoji kerpėmis apaugusi Sodyba 

vėl prisiminė tuos laikus, kai visi kampeliai 
būdavo pripildyti, kai iki vėlaus vakaro, gal 
tinkamiau sakyti iki ankstaus ryto, skambėjo 
kalbos, dainos, juokai. O suvažiavo nemažai. Ne 
visai tiek kiek senais laikais, bet tikrai iki 300 - 
daugumoje jaunos Šeimos su vaikais. Paryčiais, 
vos saulutei pakilus, vakaro puotautojus 
prižadindavo kamuolio bambsėjimas, jaunimo 
žaidimų garsai, bežaidžiančių ginčai. Drąsiai 
galima sakyti Šeimų šventė.

Atostogautojai pradėjo rinktis jau 
penktadienio vakare Visi išnuomojami kambariai 
buvo užimti, tad vėliau atvykusiems teko miegoti 
savo atsivežtose palapinėse. Aplink Sodybą 
išaugo palapinių miestas Kai kurios tokios 
modemiškos, lyg namai. O sekmadienį, atvykus 
dviems autobusams iš Rytų Londono, prasidėjo 
tikras kermošius. Sodybos pievelėje atsirado stalai 
su įvairiomis prekėmis. Net DBLS valdybos 
nariai turėjo savo stalą, kur tarp kitko buvo 
parduodamos K. Barono redaguotos „Britanijos 
lietuviai 1974-1994“ knygos Kitame kampe 
putojo papigintas lietuviškas „Utenos“ alus, o dar 
toliau Jaunojo Vlado“ paveikslų stalas

Turėjo įvykti sporto žaidynės, bet dėl 
nepastovaus oro jų buvo atsisakyta.

Dailiai išpuoštas, bibliotekos stiliaus 
restoranas visą dieną buvo pilnas valgytojų. 
Norėdamas pavalgyti, turėjai laukti eilėje. Mat, 
Sodybos virtuvė pasirūpino paruošti tikro 
lietuviško maisto: kotletukų su šviežiomis 
bulvėmis, kopūstų su dešrelėmis ir net buvo 
skelbti cepelinai, bet man jų neteko matyti. Gal 
greitai buvo „sutašyti“. Tačiau maisto užteko 
visiems.

Po pietų prasidėjo įvairi programa, kurią 
organizavo naujausias įnašas į DBLS valdybą - 
Genė Comish, padedant kitiems valdybos nariams 
ir atvykusiems skynų pirmininkams.

Nors oras buvo nepastovus. liet šv. Mišias 
kun. Petras Tverijonas pasiryžo laikyti lauke, ant 
pievelės, po dideliu palapinės stogu. Mišios 
negalėjo būti laikomos įprastu laiku - 11 vai., nes 
buvęs Sodybos kapelionas kun. Aleksandras 
Geryba sunegalavo ir nesiryžo kelionei iš 
Bordono. Mišias paįvairino jauni dainininkai su 
giesmėmis ir gitaros muzika.

Po Mišių susirinkusius pasveikino Sąjungos 
pirm. Vida Gaspenenė, perduodama savo ir 
kun.A.Gerybos atsiprašymą ir linkėjimus 
atvykusiems. Taip pat susirinkusius sveikino 
evangelikų pastorė (vardo nenugirdau). 
Evangelikai, pasirodo. Londone taip pat tun savo

H. Gaspe ras 

mokyklėlę ir ansambli ūką, apie kurį mažai kas yra 
girdėjęs. Jos pranešimas sukėlė susidomėjimo ir 
sekantį kartą tikimės išgirsti juos ir pamatyti jųjų 
programėlę.

Po pamaldų, truputį atsidusus, programa 
buvo tęsiama toliau. Pasirodė jau keletą kartų 
matyli Londone „Rasos“ ansamblio berniukai ir 
mergaitės.

„Rasa“ buvo įsteigta jau daugiau nei metai. 
Tai ne vien tik ansambli ūkas, susidedantis iš kelių 
dešimčių vaikų, bet tai šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, kurie savanoriškai kas šeštadienį 
renkasi pamokoms ir kartu pasiruošia ateities 
programoms. Ansambliukui vadovavo keturios 
mokytojos.

Programa susidėjo iš damų, tautinių Šokių ir 
inscenizacijų, užtrukusi apie valandą laiko. Viena 
iš mokytojų grupei pritarė muzika. Pasirodė net 
viena jauna solistė, visus sužavėjusi savo gražiu 
balseliu ir jausminga dainele. Giliausia įspūdį 
paliko paskutinė daina - „Trys spalvos“. Joje 
apdainuojama geltonos, žalios ir raudonos spalvų 
būtybė mūsų tautai. Klausytojai dainininkams 
išreiškė savo jausmus garsiai nuskambėjusiu 
plojimu. Po programos vaikų ir mokyklos 
paramai buvo padaryta rinkliava.

Tolimesnė programos dalis - lietuviška disko 
muzika lauke, ant pievelės. Čia ir jaunieji ir 
jaunosios tikrai galėjo parodyti ką gali. Ir Šoko, ir 
dainavo iki pat vakaro.

Atėjus laikui londoniškiams grįžti į namus, 
organizuotojai tikrai turėjo sunkų darbą visus 
surinkti ir susodinti į paskutinį autobusą Pirmasis 
autobusas su vaikais jau buvo išvykęs anksčiau. 
Pabaigai iš Sodybos aikštės pakilo didžiulis 
balionas su norinčiai iŠ aukščiau pamatyti gražias 
vietos apylinkes.

Galutinai autobusams išvykus, viskas truputį 
aprimo, o gal šokėjai norėjo atsigauti, bet neužilgo 
vėl prasidėjo plokštelių disko salėje. Kurie dar 
turėjo jėgos - šoko, kiti, vyresni, sugužėjo į barą 
kur trys barmenai vos spėjo aptarnauti. 
Nuskambėjo dainos, kaip senais laikais, bet 
dainininkų veidai, nors širdis ir jaunos, jau atrodė 
šiurkščiau gyvenimo arklo išvagoti.

Rylas išaušo vėl gražus. Vieni jau ruošėsi 
namo, bet pasiliekantieji bandė dar tęsti Šventišką 
nuotaiką ir toliau, nors lėtesniu tempu.

Teko nueiti iki baseino, kurio atstatymas jau 
eina prie galo. Pasirodo, jog čia bus ne tik 
maudymosi baseinas, bet lietuviška pirtis ir 
modemiškas „džiakusi“.

Sekantis svarbus įvykis - Sodybos miškelyje 
nuskambės viena iš didžiausių „Mindaugaičių“ 
skautų vasaros stovyklų
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Įvertinimo anketa
(Norėtumėme Jums pristatyti naują iniciatyvą ir paprašyti ją įvertint)

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!’’

Ar manote, kad tokia paslauga būtų paklausi?

Taip

Ne

Komentaras (jei pageidaujate parašykite)

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

JONINĖS 
NOTTINGHAME

Š.m. birželio 21 d., 

Šeštadienį, 5 pm

Latvių Klube,

Stanhil Rd. 1

Vaišės:

Rūkyta vokiška dešra su 
kopūstais ir 

karštomis bulvėmis

Saldumynai, kavute, arbatėle 

£5,- suaugusiam

ir

£2,- vaikui (jei sės prie stalo) 

'Židinio ’ mokinukų programėlė; 

loterija, dainos ir šokiai.

Labai kviečiame visus dalvvauti: *

ir senimą, ir jaunimą

Prašome užsirašyti pas 

skyriaus valdybos narius.

DBLS Nottingham© skyriaus 
valdvba ■r

Prašome parašyti

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

>»» >»» >»» >»» »»>

FSfc" ryTTr.L'.a1, „n1 ■■ ■ i „■ ■■z.jxi^r^gssssssssagg
i

Trečioji Pasaulio Lietuvių Dainų 
šventė Lietuvoje 2003 birželio 

30d. - liepos 6d.

)OO(

Vienuoliktasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas Lietuvoje, 
Lenkijoje (Punske) Vokietijoje

2003 m. birželio 12-27 dienomis

Daugiau informacijos apie šiuos ir 
kitus renginius galima rasti 
elektroniniuose puslapiuose: 
http://www.lfcc.lt/ds/principai.ht 
ml
http://www.kongresas.com
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BIRTŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ 
FONDAS

( P.Butkus atvyko į Angliją po II Pasaulinio Karo, 
gyveno Brightone. 2002 m. grįžo į Lietuvą).

Laiškai fondui.... Pagarbiai Darželio direktorė
R. Adomienė

»»> »>» »>>>
Gausių šeimų bendrija “Vilniaus šeimyna” 

nuoširdžiai dėkoja už Jūsų Velykines dovanas 
šeimoms ( Kavaliauskų ir Pipirų šeimoms maisto 
paketais) ir už vitaminus 10 šeimų. Mes labai 
dėkojame už Jūsų rūpestį mūsų vaikais, jų sveikata 
ir gerove. Mes labai nuoširdžiai dėkojame Jūsų 
fondui ir Jums asmeniškai, linkime stiprios 
sveikatos, meilės ir Dievo oalaimos. Tesu 

l

atgimimo rytą mūsų šeimų padėkos žodžiai 
pragysta padėkos choru.

Bukite laimingi. Sveiki sulaukę Šv. Velykų.

Mes be galo dėkingi Jūsų atstovui p. Romutei 
Solominienei už Jūsų gerumo skleidimą ir rūpestį.

Su pagarba ir dėkingumu

Angelė Kostogrizienė
Gausių šeimų bendrijos “Vilniaus šeimyna” 

pirmininkė

>>>>> >>>>> >>>>>
Gerb. P. Ramute Solominiene,

Norime padėkoti už Jūsų kilnų darbą, 
koordinuojant Britų- Lietuvių Vaikų Fondo veiklą 
ir ypač ilgamečio šio Fondo rėmėjui p. Butkui, 
kuris šiais metais įteikė didžiule dovana Vilniaus 
specialiajam darželiui “Dobilėlis”, kurį lanko vaikai 
su gilia kompleksine negalia.

Negalime atsidžiaugti naujais stalais bei 
puikiomis kėdutėmis, labai reikalingomis 
kineziterapijos priemonėms, kurios skirtos vaikų 
stambiosios motorikos lavinimui, taip pat nuo šiol 
galime pagerinti ypač sunkių vaikų, kurie visą laiką 
priversti sėdėti vežimėliuose, padėti ( įsigijome 
fotelį-lovą bei pufą - lovą ir dabar mūsų vaikučiai 
gali bendrauti su kitais pakeitę savo pozą).

Prašymas

Dėl infuzinių tirpalų šildytuvo įsigijimo

Vilniaus miesto universitetinės ligoninės 
Naujagimių skyriuje teikiama aukščiausio - tretinio 
lygio sveikatos priežiūra naujagimiams iš visos

Mūsų klinikoje kasmet gimsta apie 300 
neišnešiotų naujagimių. Čia gimė bei buvo gydyta 
ir mažiausia Lietuvoje išgyvenusi- Rasa Marija, 
svėrusi vos 450 gr.

Daugeliui tokių mažų naujagimių reikia 
labai intensyvaus gydymo: pašildyti maitinamieji ir 
gydomieji tirpalai jiems lašinami į kraują. Tam 
tikslui yra būtini infuzinių tirpalų šildytuvai, 
palaikantys pastovią tirpalo temperatūrą. Tokių 
šildytuvų mes neturime.

Kokybiška ir kvalifikuota pagalba 
naujagimiui, suteikta pirmosiomis gyvenimo 
minutėmis, valandomis ir dienomis nulemia visa ' u
tolimesnį žmogaus gyvenimą, sumažina liekamųjų 
pažeidimų ir invalidumo iš vaikystės riziką.

Prašvtume Jūsų, esant galimvbei. 
padovanoti VMUL Naujagimių skyriui bent vieną 
infuzinių tirpalų šildytuvą.

Pagarbiai doc. NijolėDrazdienė

Aukos:

Bendros aukos Londono Šv. Kazimiero
Svetainėje ir Viktorijos Park klubo £62

Londono Šv. Kazimiero bažnyčioje
Gavėnos meru bendros aukos £521
S.Gailiunienė, Tyne & Wear £50
V.Lukšys, Peterborough £25
A.Petkevičius, Wolverhampton £10

P.Butkaus ir jo sūnaus p. Sauliaus Butkaus 
rūpesčiu ne tik pagražėjo darželio aplinka, bet 
atsirado galimybių suteikti naują gyvenimo kokybę 
mūsų vaikučiams.

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams

Fondo sekretorė
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Tėvynės meilė

Myliu tave, mano šalie gimtoji,
Ilgiuos tavęs, tavo laukų žalių, 
Paveikslą tavo širdyje nešioju, 
Pamiršt tavęs aš niekad negaliu.

Kai liausis plakus manoje krūtinėj,
Tavo didžios širdies maža dalis,
Tu nebūsi pamiršta, tėvyne,
Mani vaikai tave toliau mylės.

Mani vaikai - sūnus ir dvi dukrelės,
Mvlės tave, žavinga Lietuva. •> - s-**
Širdyse jų tėvynės meilė dega.
Ta meilė ir per amžius liks gyva.

Ričardas Skirtus

Toli...

Tu mano o mano brangioji gimtine
Raudona šėtonas su kojom sutrynė
Jai teks dar sugrįžti į tolimą šalį
Jei minis negali atstumi i šąli s—' *•

Tas sapnas sapnuotas labai daug kanų
Dėkingas močiutei kad nepabartų
Vargšelė pavargus vis mane laukia
Stovi prie vartų ir man vardu šaukia

Močiutė paseno ir labai suvargo
Bet vis dar laukia savo sūnaus brango
Eina bažnyčion ir klūpi ant kelių
Ar dar pamatysiu ta brangų sūnelį

Daug metų praėjo močiutė dar laukia...
Bet laiškas atėjo - Dievas ja pašaukė

Biržietis

BOLTONAS

Antrą Šv. Velykų dieną t.y. 21-ą 
balandžio 2003 metais mažas Boltono lietuvių 
būrelis susirinko į savo, jau tradicija pasidariusį 
Velykų pobūvį, kuris įvyko vietiniame ukrainiečių 
klube.

Popietis buvo labai smagiai praleistas - 
skaniai pavalgyta ir gražiai pasivaišinta. Pobūvį 
pravedė skyriaus pirmininkas H.Vaineikis, o skanų 
ir įvairų maistą pagamino vietinės šeimininkės 
O.Eidukienė ir M.Paulikonienė. Visi apgailestavo 
kad šiais metais pobūvyje negalėjo dalyvauti 

ilgametis Boltono lietuvių draugas kanauninkas 
V.Kamaitis.

Kartu praleidę gražų ir malonų draugišką 
laiką boltoniškiai nutarė, kad kitais metais tokį 
pobūvį stengsis padaryti dar šaunesnį.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Baltų Tarybos ruošiamos pamaldos 
Baisiojo Birželio Trėmimų 

paminėjimui
kuris įvyks

Sekmadieni, birželio 15 d., 
19.00 vai.

St. James’s bažnyčioje 
Piccadily, Londone

Visus prašome dalyvauti

Aleksas Vilčinskas
Baltu Tarybos Pirmininkas

į

Skaitytojų Aukos :

A.Klimas £30.00
K.Jankus £10.00
D.Briedienė £10.00
J.Smidtas £10.00
A.Grismanauskas £5.00
V.Kalvėnas £5.00

Redakcija nuoširdžiai dėkoja rėmėjams už 
skirtas aukas, remiant 'EL

: DBLS nuoširdžiai nori padėkoti Jonui :
• Žilinskui už 100 sv. vertės auką ir • 
: ST Partners kompanijai už 100 sv. auką. J
• Sekminių šventėje metu “Sodyboje ”, •
: DBLS :
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Gerbiamasis lietuvi!

Vienas iš Lietuvių Chanos nuostatų lietuvybės išlaikymui yra remti lietu
višką spaudą.

Britanijoje yra jau pusšimtį metų leidžiamas ‘Europos Lietuvis’. DBLS na
riai jį palaiko, bet senesnių nuolatinių skaitytojų skaičiui sumažėjus, laik
raštis 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 svaru.

Užpildykite anketą, pridėkite čekį ir pasiųskite mums. Paprašykite ir drau
gus prisidėti.

Ačiū už dėmėsi, v

EL Administracija

Užpildykite anketą, pridėkite čekį ir pasiųskite (pinigų nesiųskite paštu) į

Europos Lietuvis
Headley Park 
BORDON 
GU35 8TE

I PAMALDOS jI i
i Londone Lietuvių •

šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@pt veri jonas.treeserve.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais: .

į 9 val.angiiškai. ■ i
• 11.00 vai. tik lietuviškai

18.00 jaunimo šv.Mišios
I Darbo dienomis ir šeštadieniais 

šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie- ‘ 
kiama autobusais 26, 48, 55. > 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis -

• Bethnal Green - Centrai line. i
V *

j Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road. West Brid- :

I gford, Nottingham NG2 6AH,
' tel. 0115 9821892. \
. Pamaldos kasdien:šiokiadieniais ‘ 
į ir sekmadieniais 11.15 vai. ;

Mančesteryje kiekvieno mene- \ 
šio paskutinį sekmadienį, 12.30 .

i vai. i
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

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

• Parduodamas vaikiškas veži-
• mėlis “ Mamas & Papas” 3
! in 1 stilius - £150 •
: Vaikiška “Rock a Tot” Britax
• gamybos nešiojama sėdynė
į mašinai, skirta svoriui iki. 12
: kg.,kaip nauja-£ 30 •
: Vaikiški berniuko drabužėliai
• nuo 1 iki 12 mėn.( apie 70 įvai-
: rių vienetų)- £30
•
• Vaikiški berniuko drabužėliai
• nuo 1 iki 2 metų( apie 100 įvai-
• rių vienetų)-£40
• Skambinti tel: 07941 466492
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