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Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25

DBLS veikla 2003/2004 m.
Gerbiamieji pirmininkai, Garbės nariai, at
stovai ir prijaučiantys lietuviškai veiklai
Pagal priimtą tradiciją pristatau Jums DBLS
pranešimą Visuotiniam Suvažiavimui svarsty
mui balandžio 24 —25 d. 2004. Išsamus 2003 m.
veiklos raportas buvo pristatytas DBLS Tarybos
suvažiavime spalio mėn. Wolverhamptone, kuris
taip pat pasirodė spaudoje. Nenorėdama kartoti
kas buvo pranešta, pristatau tik keletą svarbių
punktų.

Vida Gasperienė
DBLS centro valdybos pirmininkė
DBLS Skyriai, jų veikla ir ateitis
Šiuo metu turime 18 skyrių su 1059 nariais.
Pietinėje Anglijoje ir Londono apylinkėje randasi
du stipriai augantys skyriai, kurių narių skaičius
apima daugiau nei pusę visų DBLS registruotų na
rių.
Atsižvelgiant į šią padėtį DBLS centro val
dyba dėjo pastangas supažindinti naujus narius su
DBLS istorine veikla, jos tikslais ir siekiais. Yra
išleistas informacinis lankstinukas ir š.m. sausio
mėn. vyko informacinis popietis Šv. Kazimiero
bažnyčioje Londone apie DBLS kūrėjų siekius.
DBLS reiškia padėką Centrinio skyriaus atstovui
A.Vilčinskui talkininkavusiam šiam įvykiui.
Provincijoje skyriai nesugeba pritraukti
naujų narių į savo eiles. Veikla dėl narių amžiaus
daugumoje yra silpna, vis vien reiškiame didelę
padėką visiems kurie eilę metų rėmė DBLS ir jos
tikslus.
Noriu dar kartą priminti visiems, jog DBLS
yra viena iš pirmųjų pokarinių bendruomenių šiame
krašte su garbinga ir stipria praeities veikla, kurios
siekiai atitinka ir šių laikų lietuviškos veiklos reika
lavimams. Po gegužės 1-osios, kada pradės normalizuotis naujai atvykusių gyvenimas, raginu skyrių
valdybas, ypatingai provincijoje, verbuoti naujus
narius į savo eiles, atgaivinti skyrius tose vietovėse
kur tik dabar randasi lietuvių. Pirmoji pokarinė
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imigracija turėjo arti 100 skyrių. Galimybė turėti
daug skyrių ateityje yra tikrai reali.
Visi žinome, jog stipri ir reprezentacinė bendruo
menė veiks mūsų visų gerovei.
Naujų narių bei skyrių verbavimo planai
bus pranešti netolimoje ateityje.
Spauda/ Komunikacija
Šiuo laiku DBLS turi mėnesinį Europos
Lietuvį ir anglų kalba dvi -mėnesinį Lines. Lines
išsilaiko savarankiškai, be subsidijų.
Palengvint administracinį darbą Centro
valdyba atskyrė EL nuo bendro DBLS iždo. Atida
ryta atskira banko sąskaita gegužės mėn. 2003m.
EL gavo £2,000 paramą iš DBLS su tikslu, kad išsi
laikytų be subsidijų. Administracinės išlaidos buvo
sumažintos. Prenumeratorių skaičius šiuo laiku yra
218.
v
S.m. pradžioje Liet. Ambasada Londone
šaukė posėdžius aptarti spaudos problemas. Daly
vavo DBLS atstovai, žurnalistai, verslininkai, dva
siškiai. Galutinių nutarimų nepadaryta, bet šitokie
susirinkimai suteikė progą susipažinti su esamos
spaudos problemomis. Pasekmė iš tų susitikimų
DBLS ir Europos Lietuvis dabar turi savo interneto
puslapius kurie pasiekia platesnę visuomenę. In
formacija randasi www.anglia.com Taip pat inter
neto puslapyje randasi “Įvykių kalendorius” kurį
ruošia A.Vilčinskas.
Reiškiu padėką direktorei Genei Cornish,
verslininkams ST Partners ir www. anglia. com ini
ciatoriui A.Šeškynui, kurie suteikė galimybę DBLS
veiklą platinti platesnei visuomenei.
Naujas savaitinis laikraštis Europietis pra
dėjo eiti 2003m. lapkričio mėn. Šis privačiai lei
džiamas laikraštis, paskutiniu metu buvo pertvarky
tas ir dabar pasirodo kas dvi savaitės daugumoje
Londono ir apylinkės lietuviams. Norintiems dau
giau informacijos prašau kreiptis į www.anglia.com

Kultūrinė veikla
Atkreipiu visų dėmesį į “Įvykių kalendorių”, kur
matysite, kad kultūrinė veikla šiais laikais yra stip
ri. Naujų kraštų įstojimui į Europos Sąjunga celeb
racijos vyks per visą eilę miestų. Neatsilieka ir
(tęsinys 2 psl.)
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ir Lietuva. Vyks koncertai ir kitokie pobūviai
Londone, Vidurinėje ir Šiaurinėje Anglijoje,
Škotijoje, Airijoje. Kai kuriose šiuose įvykiuose
Didžiosios Britanįjps lietuvius reprezentuos
“Rasos” jaunimo ansamblis.
DBLS organizavo didesnio masto Vasario
16-osios
paminėjimą Bishopsgate Institute,
Londone. Svečias kompozitorius-muzikas Alvydas
Jegelevičius atliko programą savo ypatingu
stiliumi: tai džiazo, tai estradiniu, tai tautiniais
motyvais skambėjo jo muzikiniai kuriniai,palydimi
atitinkama žymių Lietuvos
poetų lyrika.
Programoje jam
padėjo jaunieji “Rasos”
ansambliečiai. Jo meistriškas sugebėjimas priartinti
publiką prie savęs matėsi susitikime su
Nottinghamo lietuviais - ten irgi nepasidavė
jaunimas, kuris sudainavo jo kurinių. Manchesterio
lietuvių klube nesimatė daug jaunų veidų, bet
garbingo amžiaus publika buvo sužavėta jo
dainomis.
Paskutinis
pasimatymas
su
Birminghamo lietuviais. Nedaug jų ten buvo, bet
svečias priimtas su dideliu entuziazmu, kartu
padainuota, net Birminghamo lietuviai užsitarnavo
“mišraus choro” vardą.
Šitokios gastrolės per provinciją skatina
pažintis ir tankesnius susitikimus pabendrauti
savųjų tarpe.
Mūsų parapijos
Parapijų vaidmuo turi svarbią įtaka lietuviškame
gyvenime, ugdo vienybę, pažintį ir pasitikėjimą
v
bendruomenės veikloje. Nuo pačios Škotijos iki
Londono dvasiškiai aktyviai prisideda prie tos
veiklos sėkmingumo. Parapijiečiai, atitinkamai
atsiliepia aukomis išlaikyti lietuvišką bažnyčią
išeivijoje. Vidurinėje Anglijoje, nors netekome kun.
Stepono Matulio MIC,
“Židinio” pastatas
Nottinghame toliau atlieka savo pareigą - kas antrą
savaitę atvyksta kun. Petras Tverijonas, Londono
lietuvių bažnyčios klebonas suteikti dvasinę
pašalpą. Kun. Petrs Tverijonas taip pat lanko kitas
gausesnes
lietuvių
kolonijas
provincijoje,
pastaruoju laiku net keliavęs į tolimą Škotiją.
Senoji Londono Iietukių_šv. Kazimiero bažnytėlė
darosi per maža talpiniti visus lankytojus, ką
pastebėjo vysk. Bernard Longley, viešėdamas
Vasario 16-osios iškilmėse.
Vysk. P.A.Baltakiui pasitraukus į pensiją
Lietuvos vyskupų konferencija pavedė prelatui
Edmundui Putrimui rūpintis" užsienyje gyvenančių
lietuvių katalikų sielovada. Prelatas yra gimęs
Kanadoje, \jo “Vasario 16” gimnazijos kapeliono
bei dėstytojo pareigas. Be įvairių kitų pareigų,
prelatas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos vicepirmininkas, rūpinasi jaunimo ir
jaunakurių reikalais. Prel. E.Putrimas ketina
aplankyri lįęt^i.vius Didž. Britanijoje šį pavasarį.
Pasaulio Lietuvių Btentfruomenė
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PLB sudaro 34 bendruomenės už Lietuvos ribų.
DBLS yra PLB narė. Visos veikia pagal Lietuvių
Charta, palaiko ryšius su PLB valdybą kurios
būstinė yra Vilniuje. Mėnesinis leidinys Pasaulio
Lietuvis dabar leidžiamas Punske suteikia
smulkesnę informaciją apie veiklą įvykius ir t.t.
Baltų Taryba ir Britų Lietuvių Asociacija
Šių metų programoje Baltų Taryba turi visą
eilę koncertų, minėjimą konferencijų. Spaudoje
randasi jų veiklos detalės. Taryboje, lietuvius
atstovauja A.Vilčinskas. Britų Lietuvių Asociacija
glaudžiai dirba su Liet. Ambasada Londone ir taip
pat prisideda prie Lietuviškos veiklos Baltų
Taryboje.
Skautų vasaros Stovykla
Stovykla šiais metais vyks Sodyboje nuo
liepos 24 d. iki liepos 31d. V.s. Vladas Gedmintas,
Rajono Atstovo pakviestas, sutiko eiti vasaros
stovyklos viršininko pareigas.
DBLS Turtas ir apsauga
DBLS turtas (Sodyba) pastaraisiais metais
yra sukėlęs nemažai diskusiją kaip jį prižiūrėto,
apsaugoti, pagerinti ir t.t. Lietuvių Namų
Bendrovės direktoriai deda daug pastangų Sodybą
atstatyti į pelningą kelią. Tas kelias yra sunkus, ką
parodys finansinė metų ataskaita. Turto apsaugos
(Private Voting Trust) dokumentas, kurio juodraštis
ir gairės buvo pristatytos praeitą rudenį skyrių
valdyboms diskutuoti, bus pristatomas DBLS
visuotiniame suvažiavime balandžio mėn. 24 d.
Rezoliucijos:
Siūloma1.
kad Didžiosios
Britanijos
Lietuvių Sąjungos mokestis
būtų pakeltas iki £5 nariui
metams.
2.
kad vienas trečdalis šio
mokesčio būtų įmokamas į
DBLS iždą kaip Solidarumo
mokestis.
3.
apriboti skyrių augimą iki 200
narių. Skyriai, kurių skaičius
viršija šį skaičių formuotų
naujus skyrius ar kai kurie
nariai jungtųsi prie mažesnių
skyrių provincijoje.
Centro Valdyba prašo Suvažiavimo pritarti
šioms rezoliucijoms, kad jos pradėtų vykti nuo
2004 m. balandžio mėn. 24 d.
DBLS Centro Valdyba: Vida Gasperienė,
primininkė; Jonas Podvoiskis, vice primininkas;
Jonas Žilinskas, iždininkas; Genė Cornish,
kultūriniai /socialiniai reikalai; įima Švalkienė,
spauda; Vincentas O'Brien, narys; Povilas
Podvoiskis, narys.
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Dauguma Lietuvos moterų jaučiasi
laimingos
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norėtų keisti ne materialinę padėtį, o laisvalaikio
praleidimo būdą (31 proc.) ir savo statusą
visuomenėje (20 proc.).
(BNS).

Dauguma
Lietuvos
moterų jaučiasi
laimingos bei lygiateisės su vyrais profesinėje
veikloje ir šeimoje, parodė rinkos analizės ir tyrimų
grupės RAIT atliktas tyrimas.

Sic*****************************

Kaip pranešė ryšių su visuomene
kompanija „Publicum“, į klausimą, ar yra
laimingos, teigiamai atsakė 73 proc. apklaustųjų. 12
proc. moterų apibūdino save kaip nelaimingą, 15
proc. negalėjo pasakyti.

Dalia Gudavičiūtė

Apibūdinti save laiminga dažniau linkusios
jaunesnės - 16-35 metų moterys. Tokį atsakymą
rinkosi 88 proc. tyrime dalyvavusių šio amžiaus
moterų. Tuo tarpu daugiau kaip pusė save
nelaimingomis laikančių moterų yra 36-60 metų
amžiaus bei kaimo vietovių gyventojos. Į klausimą
„Ar jaučiatės lygiateisės su vyrais savo darbe ar
studijose?“ teigiamai atsakė 75 proc. apklausoje
dalyvavusių dirbančių 16-60 metų moterų. Lygių
teisių profesinėje veikloje problema kiek mažiau
aktuali jaunesnėms (16-24 metų) moterims. Net 84
proc. šios amžiaus grupės moterų teigia, jog darbe
ar studijose jaučiasi lygiateisės.
Nelygiateisėmis
jaučiasi
25
proc.
apklausoje dalyvavusių darbingo amžiaus moterų.
Tokį atsakymą dažniau nurodo vyresnio amžiaus 36-60 metų moterys (70 proc.). Dauguma moterų
lygiateisėmis jaučiasi ir šeimoje. Taip teigė 87
proc. moterų, gyvenančių su sutuoktiniu ar
nuolatiniu partneriu. Daugiausia lygiateisėmis
šeimoje besijaučiančių moterų gyvena sostinėje teigiamai į šį klausimą atsakė net 93 proc.
apklausoje dalyvavusių vilniečių.
Tuo tarpu nelygiateisėmis šeimoje jaučiasi
13 proc. apklausoje dalyvavusių su sutuoktiniu ar
partneriu gyvenančių moterų.
Kiek kitaip balsai pasiskirsto kalbant apie
lygias vyrų ir moterų galimybes dalyvauti politinėje
visuomeninėje veikloje. 50 proc. apklausoje
dalyvavusių darbingo amžiaus moterų mano, kad
vyrai ir moterys Lietuvoje turi vienodas galimybes
šioje veikloje ir viskas priklauso nuo pastangų.
Paklaustos, ką labiausiai savo gyvenime
norėtų pakeisti, 37 proc. moterų nurodė materialinę
padėtį. Antroje vietoje atsidūrė moterys, norinčios
pakeisti darbą (16 proc.) ir tos, kurios nieko
nenorėtų keisti (16 proc.). 14 proc. moterų
pageidautų kitokio laisvalaikio.
Daugiausiai teigusiųjų, jog norėtų keisti
materialinę padėtį, yra brandaus ir vyresnio
amžiaus (36-60 metų) moterys, gyvenančios kaimo
vietovėse.
Kitaip į šį klausimą atsakė Kaune
gyvenančios moterys. Skirtingai nei kitų miestų ir
kaimo vietovių gyventojos, kaunietės labiausiai

Šalyje feminisčių padaugėjo
„Lietuvos ryto“ korespondentė
v
Šiuo metu Lietuvoje yra 21 feministė ir
vienas feministas. Tai paaiškėjo prieš porą dienų,
kai Moterų iniciatyvų grupė kartu su „Lietuvos
rytu“ pakvietė visas moteris ir vyrus, kurie viešai
save vadina feministais, nusifotografuoti bendroje
nuotraukoje. Netikėtai Rotušėje pasirodęs vienas
vyras pareiškė, kad jis yra feministas ir irgi norėtų
patekti į istorinę nuotrauką.
Prieš 10 metų Lietuvoje buvo keturios
feministės. Vėliau vieni teigė, kad jų padaugėjo iki
kelių šimtų, kiti - kad liko vos keletas. Šie
spėliojimai nepasitvirtino. Moterų iniciatyvų grupė
pakvietė
feministes
nusifotografuoti
sausio
pabaigoje, išplatino šį kvietimą 101 Lietuvoje
įregistruotai moterų organizacijai bei maždaug
šimtui pavienių asmenų. Apie akciją buvo pranešta
per Moterų informacinį forumą Seime. Kai kuriose
Vilniaus įstaigose moterys kelias valandas
diskutavo, kokia būtų darbdavių reakcija, jeigu šie
išvystų savo darbuotojas tokioje nuotraukoje.
Moterys šiandien balsuoja, mūvi kelnes ar
avi žemakulnius batus net nesusimąstydamos, jog
visa tai iškovojo feministės. Pirmąja Lietuvos
feministe
yra
laikoma
rašytoja
Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė,
pirmininkavusi
Lietuvos
Steigiamojo Seimo atidaiymo posėdžiui 1920
metais. Visos XIX amžiaus lietuvių rašytojos Žemaitė, Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda - savo
kūryboje aiškiai formulavo feministines idėjas.
Moterys Lietuvoje balsuoja nuo 1920-ųjų kaip ir
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

56-tas DBLS Suvažiavimas ir LNB
Metinis Visuotinis
susirinkimas įvyks
2004m balandžio 24-25dd
Lietuvių Sodyboje

DBLS diskutuos Patiką (Trust), o LNB - kompanijos
nuostatus.
Plačiau bus pranešta vėliau. Dėl visų reikalų susijusių
su Suvažiavimu kreiptis TIKTAI pas manę.
Jonas Podvoiskis, sekretorius.
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Lietuvos moterys turgų keičia į
specializuotas apatinio trikotažo
parduotuves
Lietuvos moterys gana sparčiai keičia
požiūrį į apatinį trikotažą. Didžiausios Latvijos
apatinio trikotažo bendrovės ’’Lauma" užsakymu
Šių metų sausį atliktų tyrimų duomenimis, pusė
Lietuvos moterų apatinį trikotažą rinkosi
specializuotose parduotuvėse, 20 proc. didžiuosiuose prekybos centruose, likusioji dalis kitose specializuotose pardavimo vietose ir tik 7
proc. - turguje.
Be to, lietuvės nurodė, kad joms
svarbiausia - trikotažo dizainas ir patogumas bei
malonus pojūtis dėvint (18-25 metų pirkėjos), o 3855 metų pirkėjos labiausiai vertino patogumą,
kokybę ir išmatavimus. Kainos faktorius visoms
moterims buvo ketvirtoje vietoje, o prieš trejus
metus kaina buvo pagrindinis faktorius.
2001 metais net 51 proc. moterų apatinį
trikotažą pirko turguje. Net apie pusė respondenčių
nurodė, kad apatinį trikotažą perka spontaniškai dažnai per išpardavimus arba pamačiusios
patrauklų komplektą, taip pat nuotaikai
pakelti ar abejus į parduotuvę su drauge, kita dalis
pirkimų - planuoti.
Dauguma moterų dar nurodė, kad apatinį
trikotažą dažniau perka vienos, tačiau vertina
specializuotų parduotuvių konsultantų patarimus ir
yra reiklios jų kvalifikacijai.

(ELTA).
♦♦♦

Britų girtuokliai ruošiasi desantui
Baltijos šalyse
Gegužes mėnesį išsiplėtus Europos
Sąjungai, naujokes šalis užplūs minios ištroškusių
britų girtuoklių, tai paskelbė britų savaitraštis
’’Observer". "Tai bus siaubą kelianti migracijos
banga, kuri pateisins juodžiausius bulvarinės
spaudos būgštavimus", - rašoma straipsnyje "Britų
girtuokliams laikas siausti Baltijos šalyse", kurį
pristato ELTA.
Europos plėtra gegužės 1 d. pradės
precedento neturintį masinį egzodą, kai
tūkstančiai jaunų vyrų ir moterų užtvindys užsienio
miestus, ieškodami gero gyvenimo. Britų
viengungių priešvestuviniai vakarėliai (stag parties)
keliasi kitur. ES plėtra verčia pigių skrydžių oro
linijas ir turizmo bendroves verstis per galva
ieškant nauju vietų, kur ištroškusios Didžiosios
Britanijos
ordos
galėtų
švęsti
paskutinę
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ikivedybinės laisvės dieną. Per pastaruosius
penkerius metus nuolat didėjo viengungių vakarėlių
skaičius Taline, Rygoje, Vilniuje ir Budapešte,
teigia "Observer".
Dauguma suvilioja pigus alus ir striptizo
klubai niekam nežinomuose viduramžių miestuose.
"Tai beveik pasaulio pakraštys, niekas dorai apie
juos nežino; čia dar galima užuosti komunistus", sako
Metjus
Meivis
(Matthew
Mavis),
vadovaujantis viengungių vakarėlių organizavimo
interneto svetainei ’’Paskutinė laisvės naktis
(Lastnightoffreedom.com). Kita vertus, šie
miestai pakankamai vestemizuoti ir lankytojai
jaučiasi gerai. "Visur žmonės gauna kokybiškas
paslaugas, dauguma kalba angliškai, nes tai pirmoji
užsienio kalba mokykloje", - sako Slovėnijos
turizmo tarybos atstovė spaudai Petra Stusek.
Laukiama, jog lankytojų srovelė virs
potvyniu, kai dešimt šalių taps ES narėmis. Į naujas
Europos šalis norinčios skristi oro bendrovės dabar
galynėjasi su kalnais biurokratinių kliūčių, kurios
po gegužės pirmosios "bus nušluotos". Nebeliks
dvišalių susitarimų,
kurie buvo palankūs
nacionalinėms Rytu Europos oro bendrovėms,
varžė konkurenciją ir laikė lėktuvų bilietų kainas
trijų keturių šimtų eurų, lygio. Išsiplėtus laisvos
prekybos zonai, kurioje bus nuožmi konkurencija,
kai kurios bendrovės bent iš pradžių siūlys tiesiog
juokingas kainas. Balandyje pigių skrydžių
bendrovė "easyJet" pradeda skrydžius į Budapeštą
Vengrijoje ir Liublianą Slovėnijoje už 6,99 svaro
sterlingų (13 eurų)į vieną pusę. Dublino bendrovės
"Ryanair" spaudos
atstovas patvirtino, kad
bendrovė svarsto galimybę plėstis Rytų Europoje.
Didelių planų šiame regione turi ir
turizmo bendrovės.
Viengungių vakarėliuose
besispecializuojančios kompanijos jau dabar ruošia
individualius paketus, kuriuose siūloma viskas nuo pigesnių taksi iki mobiliųjų telefonų.
Viengungio
vakarėlio
paketas
savaitgaliui
Budapešte ne sezono metu gali kainuoti nuo 99
svarų sterlingų (180 euru). Šis ir kiti miestai Rytų
Europoje kainuotų pigiau nei tradiciniai britų
viengungių vakarulių miestai Amsterdamas ir
Dublinas.
Rytu Europoje paskutinės dienos
viengungius traukia ir kylanti striptizo
pramonė. Toks akcentas reiškia, jog padaugės ne
tik
viengungių.
Atostogų
bendrovės
"Designadveture" vadovas Markas Vokeris (Marco
Walker) sako: "Kur viengungių vakarėliai, ten ir
merginos. Per penkerius metus šie Rytų Europos
miestai bus nauja Praha". Tokia perspektyva kelia
nerimą net tiems, kurie organizuoja viengungių
vakarėlius. Anot M. Meivio, Ryga, Vilnius ir
panašūs miestai yra dar nesugadinti, bet kai ateis
didesnės bendrovės, j ie gali prarasti savitumą, kaip
atsitiko su Praha.
(ELTA).
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Britų - lietuvių pagalbos fondas vaikams
2003 metų veiklos ataskaita

Per 2003 -uosius metus fondas rėmė ligonines, vaikų globos namus, darželius, vaikų su negalia
turinčias bei daugiavaikes šeimas, specialiojo veikų ugdymo įstaigas. Labdaros gavo įvairių Lietuvos miestų bei
rajonų šeimos ir organizacijos.
1,

Agentūra visos Lietuvos vaikai (SOS VAIKAI)

300 lt.

60 £

Kvarco lempa

2,

Vilniaus apskrities sutrikusio intelekto kūdikių namai

300 lt

60 £

Vitaminai kūdikiams

30 £

Vitaminai mokyklinio
amžiaus kūdikiams

3,
4,

Gausių šeimų bendrija “Vilniaus Šeimyna”

150 lt.

Parama 5 šeimoms (20 vaikų) Velykų proga

__250 lt.

50 £

Maisto produktai,
vaisiai

5,

Valkininkų vaikų globos namai “Spengla”

494 lt.... —-—

100 £

6.

Viešoji įstaiga - Valkininkų vaikų ligoninė “Pušelė"

.j236 lt.

480 £

Mokyklos
reikmenys, batai
Imuniteto stiprinimo
priemonės vaikams,
reabilitacijos įranga.

7,

Vilniaus 2-ieji vaikų globos namai

^97 lt.

20 £

Mokymo priemonės

8,

Valkininkų vaikų globos namai “Spengla"

<406 lt,

80 £

Knygos, avalynė

9,

V.Š.Į. Valkininkų vaikų ligoninė “Pušelė"

~J473 lt.

300 £

^95 lt.

20 £

Įranga mankštai
Mokyklos
reikmenys, maisto
produktai

~j400 lt.

290 £

Biotrono lempa

^920 lt.

200 £

Kiniai, žaislai,
ugdymo priemonės

_ 386 lt

80 £

Avalynė, sąsiuviniai

20 £

Mokyklos reikmenys

40 £

Vaistai, mokyklos
reikmenys, vaisiai

*

& ■'. t

10,

4 šeimos iš Vilniaus ir Trakų

11,

LSIŽG bendrijos “Viltis", Širvintų padalinys

12.

Specialus ugdymo lopšelis-darželis “Spindulėlis”

13,

Valkininkų vaikų globos namai “Spengla"

14,

15,

M.Petrauskienės šeima iš Marijampolės ( 10 vaikų)
_ 90 lt
4 šeimos: M.Auškalnienės šeima iš Ventos, V.Kavaliauskienės
šeima iš Pavilnio, N.Kaminskienės ir V.Turlienės šeimos iš
Vilniaus
^180 lt.

16,

Vilniaus 2 -ieji vaikų globos namai

17,

Gausių šeimų bendrija “Panevėžio šeimyna"

18,

V.A. Motinos ir vaiko globos nameliai “Caritas"

19,

Fondo reikmėms

Iš viso išleista

<*00 lt.

60 £

^448 lt.

90£

Sąsiuviniai, knygos
mokyklai
Sauskelnės
kūdikiams, Kalėdinės
dovanėlės

45 lt

10£

Kalėdų dovanėlės

^50 lt

10£

£1990

Smulkios išlaidos

* £10= £2000
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Britų — lietuvių pagalbos fondas ligoninėms
2003 metų paramos ataskaita

1.

Respublikinės Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės
Neotologijos klinika

4857 lt.

2,

V.Š.Į. Klaip\dos vaikų ligoninė

2283 lt.

3,

V.Š.Į. Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

2283 lt

Infuzinių tirpalų
šildytuvai, 2vnt.
Infuzinių tirpalų
šildytuvas
Infuzinių tirpalų
šildytuvas

4,

Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų skyrius

14000 lt.

Kardiografai, 2 vnt.

5,

V.Š.Į. Vilniaus universitetinės ligoninės Naujagimių skyrius

15000 lt.

Vaisiaus monitorius

Ataskaitos data: 2004 m. sausio 8 d.
i

Britų — Lietuvių vaikų fondui
PADĖKA

|

Nuoširdžiai dėkojame Britų — Lietuvių
vaikų fondui už vaikų klinikinės fiziologijos
kabinetui padovanotus du aparatus MAC 500
elektrokardiogramoms rašyti ir Gimdymo
skyriui
padovanotą
vaisiaus
monitorių
Corometrics.
Labai džiaugiamės mums ir mūsų
mažiesiems pacientams parodytu dėmesiu ir
linkimę Jums ir Jūsų labdaros idėjoms sėkmės.

Pagarbiai
Direktoriaus pavaduotojas medicinai
H. Ulevičius
Klinikinės fiziologijos kabineto vedėjas
P.Žiūkas
Gimdymo skyriaus vedėjas
R.Juršėnas
•k-k-ic'k'k-k-k-ir-k'k-k-k-k-ic-k-k-k-k-k-k-kic-it-k-k-k-k-k-k-kic-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-ic-k-k-k-k-k-k-k-ic-k-k-k-Įc-įc-k-k'k-ic-įe-k-k-k-ir-k-it'k'k'k-k-k-kic'k'k-k-k-k-k-k-k-ie

ĘRADFORDAS
DBLS Bradford© Skyriaus Metinis Susirinkimas įvyks šių metų balandžio 4 d., Sekmadienį 1430 vai.
Estų Klube.
Kalbėsime apie, skyriaus dabartinę padėtį ir rinksime atstovą į DBLS ir LNB metinį suvažiavimą
gražioje SODYBOJE.
Visi skyriaus nariai ir ne nariai kviečiami dalyvauti.
Skyriaus valdyba
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Kas toliau ? Išlaisvinkime Mažąją
Lietuvą iš Rusijos okupacijos
(Z)r. Dariaus Furmonavičiaus paskaitos Vasario
16-osios proga Nottinghame santrauka)

Baltijos valstybėms tampant Šiaurės
Atlanto Sąjungos (NATO) ir Europos Sąjungos
(ES) narėmis, neišspręsta Karaliaučiaus krašto
problema tampa itin aktualia tarptautinėje plotmėje.

Įsidėmėtina, jog dabartinis Karaliaučiaus
teritorijos
statusas nėra pilnai nustatytas
tarptautinėje struktūroje. Kyla daug klausimų dėl
Rusijos buvimo šiame krašte teisėtumo. Iš tiesų,
galime drąsiai teigti, kad Sovietų Sąjunga šį kraštą
po Antrojo pasaulinio karo pasigrobė neteisėtai.

1945 m. liepos 22 d. Sovietai pateikė
Potsdamo konferencijai juodraštį, reikalaudami
patvirtinti vakarines Sovietų Sąjungos sienas,
įjungiant Karaliaučiaus kraštą į Sovietų Sąjungos
sudėtį.
Iš
Britų
vyriausybės
Potsdamo
konferencijos protokolo ir delegacijos pasirengimo
deiyboms medžiagos, randamos Churchill archyvų
centre, Kembridžo universitete bei Nacionaliniame
Archyve Londone matoma, kad jei žymūs Britų
kariškiai darė išvadas, kad jokiu būdu negalima
leisti įsigalėti Rusijai Baltijos pajūiyje ir jokiu būdu
negalima leisti rusams įsteigti karinių bazių, tai tuo
tarpu Britų Užsienio Reikalų ministerija žodžiu
buvo pripažinusi Baltijos valstybių inkorporavimą į
Sovietų Sąjungą Anglų-Sovietų 1942-ųjų metų
sutartyje. Churchill rašė Prezidentui Truman: "...
mes galbūt būsime pajėgūs patenkinti juos [rusus]
dėl jų išėjimo nuo Juodosios iki Baltijos kaip dalį
bendrojo išsprendimo. Visi šie klausimai gali būti
išspręsti tik prieš susilpninant Jungtinių Amerikos
valstybių armijas Europoje. Jei jie nebus išspręsti
prieš Jungtinių Amerikos valstybių armijų išvedimą
iš Europos [...] nebus galimybių palankiam
sprendimui ir labai mažai šansų išvengti Trečiojo
pasaulinio karo. Tad šiam ankstyvam ir greitam
susitvarkymui su Rusija mes turime mesti savo
viltis“'.
Iš tiesų, kaip parodė istorija šis tradicinis
britiškas požiūris bandyti “patenkinti Rusiją”,
1 CHAR 20/218/109-110, p. 86 Telegram from WSC
to President Harry Truman marked “Personal and Top Secret”
expressing his concern over the future strength of the Soviet
Union in Europe and what is going on behind “iron curtain” of
th^gyiet Front; and assertįgg^he-importance of them coming
te-aa^understanding” with the-Soviet Union before they -••• - wiihdray^significant forces frogą Europe and retire to their
zones ofoccupation. Churchill’s Arcftfve^entre,"Cambridge- —
University.
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atsižvelgti į tai, kas dar nesenai buvo vadinama
teisėtais Rusijos interesais, kokia tai tarpinė
pozicija tarp amerikiečių ir rusų, gal net ir paaukoti
Karaliaučių ir Baltijos valstybes yra milžiniška
klaida, kurią mes privalome išryškinti. Laimei, toks
galutinis taikos sureguliavimo sandėris, prasidėjus
Šaltajam karui, neįvyko.
Amerikiečiai gi, laikėsi nuoseklios Baltijos
valstybių inkorporacijos
Sovietų
Sąjungon
nepripažinimo politikos. Truman, nors jis ir
nesipriešino Sovietų siekiui įsigyti Karaliaučiaus
uostą iš principo, jam rūpėjo etniniai šio krašto
klausimai. Štai, kaip atsispindi galutinių Potsdamo
konferencijos išvadų diskusijos Britų vyriausybės
Potsdamo konferencijos protokole: “Ponas Bymes
[JAV Valstybės Sekretorius] pasakė, kad buvo kai
kurie nuomonių skirtumai paragrafe dėl Vakarinių
Sovietų Sąjungos sienų, tačiau visi jie buvo susiję
su Britų ir Amerikiečių delegacijų troškimu
išaiškinti, kad nebus jokių teritorijų pervedimų
prieš Taikos konferenciją. Buvo svarbiausią kad
nebūtų jokių dvejonių dėl šio dalyko. Ir Jungtinių
Amerikos Valstybių delegacija buvo supykinta
Sovietų pasipriešinimui įdėti žodį ‘provisionaly’
[arba lietuviškai laikinai, ar parengtinai] pirmajame
paragrafe ir taip pat žodžius ‘subject to expert
examination of the actual frontiers \ [pritarus
ekspertų esamų sienų ištyrimui]. Molotovas pasakė,
kad iš esmės nebuvo nesusipratimų tarp trijų
delegacijų. Sovietų delegacija pilnai priima poziciją
kad negali būti įvykdyta teritorinių pervedimų iš
anksto prieš Taikos konferenciją ir toliau, kad pati
siena negali būti detaliai delimituota be ekspertų
ištyrimo vietoje”2.
v

Svarbu pabrėžti, kad Sovietai sutiko
svarstyti savo vakarines sienas galutinėje Taikos
konferencijoje ir įsipareigojo neinkorporuoti
Karaliaučiaus ir nenužymėti savo vakarinių sienų
be šios būsimos Taikos konferencijos. Įdomu
pastebėti, kad štai Stalinas pasirašė po žodžiu
Lietuvą bet ne kokia nors Lietuvos S.S.R. Kalbama
ir apie Rytprūsius. Tačiau, kaip pastebėjo
Prezidentas Truman “Sovietai sulaužė visus
susitarimus: ir Teherano, ir Jaltos, ir Potsdamo,
išprievartavo Bulgariją Rumuniją Estiją Latviją
Lietuvą“.
Rusai kur atėjo, savo noru ir nebeišėjo.
Taikos konferencijos nebuvo. Sovietai buvo
įsipareigoję nenužymėti vakarinių sieną tad galime
drąsiai teigti, kad Karaliaučiaus kraštas buvo
nelegaliai užgrobtas.

2 CHAR-20/209/6 Prime Minister’s printed personal
minutes, June and July 1945. 01 Jun 1945-23 Jul 1945.
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O štai paties Churchill nuomonė
dokumente, parašytame kiek anksčiau nei
Potsdamo konferencija, kuris buvo išslaptintas tik
prėjusiais metais: “Aš gerai suprantu rusų
susirūpinimą, kad mes priimsime karinį pasidavimą
vakaruose, ar pietuose, kuris reikš, kad mūsų
armijos sutiks menką pasipriešinimą ar jokio
nesutiks ir kad mes pasieksime Elbę, ar Berlyną
prieš Mešką. [...] Jie [rusai] teigia, kad tik viskas
jiems visada priklauso ir niekad nieko nesugrąžina,
išskyrus jų karinį spaudimą kuris niekada nebuvo
panaudotas kitaip nei jų pačių interesams. Mes
turime duoti jiems pajusti, kad mes turime ir savo
požiūrį.“1 Štai slaptoje telegramoje 1945 m.
gegužės 12 d. dar gerokai prieš Potsdamo
konferenciją Churchill rašė Truman: “As esu giliai
susirūpinęs dėl padėties Europoje. Kas link
Rusijos? [...] Rusiškos galios kombinacija ir
teritorijos po jų valdžią ar okupuotos, kai kurie
kraštai pagrobti su jų komunistine techniką ir virš
viso to jų galia ilgai išlaikyti labai didelę armiją
lauke [...] Geležinė uždanga leidžiasi jų fronte, mes
nežinome, kas dedasi už jos6. Iš tiesą Churchill
buvo labai gerai informuotas apie komunistį terorą
ypač Lenkijoje. Jam nuolat rašė lenkų kilmės
grafienės, jis tai skaitė ir atsakinėjo. Rašė Britų
vyriausybei ir Lietuvos diplomatai Balutis, Varkala.
Įdomu pažymėti, kad Britų Nacionaliniame
Archyve Londone tarp užsienio reikalų ministerijos
medžiagos randamas visas pluoštas vertimų į anglų
kalbą taip pat ir anti-nacinės spaudos, prisiųstos iš
Lietuvos atstovybės Londone, taip pat ir žinutė apie
buvusio Lietuvos Atstovo Londone Vaclovo
Sidzikausko ir Leopoldo Dimšos, kuris buvo anot
Britų neoficialiu lietuvių atstovu Britų zonoje,
laišką Churchill ir Britų derybų delegacijai
Potsdame, kurie prašė šį laišką kiek galima greičiau
įteikti Churchill. Tačiau Cadogan to nepadarė,
pažymėdamas, kad nėra pagrindo trukdyti
Churchill, nes “mes žinoma vilkinsime Baltijos
valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą
pripažinimo klausimą jei jis iškils”2.

Įdomu pažymėti, kad Britai 1944 m.
rugsėjo
mėnesį
intensyviai
bombardavo
Karaliaučią numetę 491 toną bombą kurios
pataikė 86 % tikslumu ir buvo sugriautas praktiškai
visas
senamiestis.
Neteko
girdėti,
kad
Sąjungininkai, kad ir po šešiasdešimties metų
okupacijos svarstytų Karaliaučiaus atstatymo planą
nors šį klausimą manyčiau tikrai būtų verta kelti
Europiniame kontekste.
Kokia gi Vokietijos pozicija Karaliaučiaus
klausimu? Timothy Garton Ash, Oxfordo
1 CHAR 20/209/3
2 FO 19 (1). Public Record Office, London.
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Universiteto Europinių Studijų Centro Direktorius,
savo knygoje ‘Europos vardu’ pažymi, kad per
Gorbačiovo vizitą Bonoje 1989-aisiais Helmudt
Kohl kėlė atskiros vokiečių respublikos Sovietų
Sąjungoje klausimą. Buvo kalbama apie Pavolgį, ar
kur kitur. Tiek Sovietą tiek vokiečių spaudoje šis
pasiūlymas buvo diskutuojamas, pirmiausiai
iškeltas vedančio vokiečių bankininko Friedrich
Wilhelm Christians siūlymu dar 1988-aisiais,
paverčiant Kaliningradą t.y. Konigsbergą į sritį su
specialia ekonomine zoną ar autonomiją su
esminiu vaidmeniu vokiečiams. Sovietų Sąjungai
sugriuvus, šis siūlymas gan plačiai buvo
aptarinėjamas ir rusų spaudoje. Dar 1992-aisiais
istorikas Michael Stunner isspausdino vedamąjį
Frankfurter Allgemeine
Zeitung,
pavadintu
‘Užduotis vadinasi Konigsberg’. Vokiečių interesas
kyla ne iš praeities, ar istorijos, rašė jis, ‘bet visų
pirma iš būtinybės Baltijos jūros krantus padaryti
saugumo ir gerovės zona’. ‘Europos Bendrijai
turėtų būti suteikta galimybė minčiai ir veiksmui’,
visa Europos Sąjungos koncepcija turėtų būti
nukreipta tam, kad apčiuopiamoje ateityje
įtrauktume Konigsberg į Europos Bendrijos vidinę
rinką. Rusijai turėtų būti suteikta dalinė narystė ir
tuo būtų suteiktas ypatingas statusas Europos
Bendrijoje. Ką bebūtų galima padaryti tik veikiant
kartu su Rusija. Tame straipsnyje nebuvo paminėta
nei Baltijos valstybių interesai, nebuvo nė
besiribojančių valstybių Lietuvos, ar Lenkijos
vardų3.
Kitame straipsnyje Die Zeit Marion Grafin
Donhoff pasiūlė keturių valdžių kondominiumą:
Rusijos, Lenkijos, Lietuvos, ir kadangi kai kas gali
priešintos Vokietijai - Švedijos. ‘Po keturių valdžių
miesto Berlyno keturių miestas Konigsberg?’ rašė
Timothy Garton Ash4. Žinomą kad vokiečiams ir
Vokietijai šis klausimas rūpi, tačiau jiems yra pilnai
suprantamą kad jo sprendimas yra galimas tik
Europiniame lygmenyje. Vokietija neišdrįso ir,
manyčiau, neišdrįs, numatomoje ateityje pareikšti
kokias nors teritorines pretenzijas.

Aišku, kad labiausiai šį klausimą kelti yra
nesuinteresuota Lenkiją gavusi pusę Rytprūsių.
Nors būta įvairių akademinių diskusijų Lenkijoje ir
tarp lenką šiuo metu lenkai yra labiau susirūpinę
Gazpromo atėjimu į jų dujotiekius, panašiai, kaip
lietuviai rusų atėjimu į savo naftotiekius.

ES taip pat šiuo metu nenori iš esmės spręsti
Karaliaučiaus klausimo problemos. Nėra kokios
nors vieningos strategijos Karaliaučiaus
3 Ash,-L (L In Europe‘s Name. Germany and the
Divided Continent London Jonathan Cape, 1993, p.243 pp.
405=406: 4 ibid., p. 406
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atžvilgiu, nors Rusijai nuo 1991-ųjų padovanota
daugiau nei vienas milijardas eurų. Graikijos
Užsienio
Reikalų
Ministras
Papandreu,
pirmininkaujantis šį pusmetį Europos šalių užsienio
reikalų ministrų tarybai prieš keletą savaičių
paklaustas Oxfordo Universitete St. Anthony
College vykusioje Europinių Studijų antrojoje
inauguracinėje paskaitoje klausimą: kodėl ES
negalėtų sukurti vieningą strategija Karaliaučiaus
atžvilgiu, prašydama rusus išvesti kariuomenę ir
leisti krašto žmonėms apsispręsti referendume
atsakė, kad ES neginčija Kaliningrado srities
priklausomybės Rusijai ir neskatina žmonių įstoti į
ES. Kaliningrado sritis galės įstoti į ES tada, kai
Rusija galės įstoti į ES. Silvijo Berluskoni, Italijos
Ministras Pirmininkas, pasiūlė pakviesti Rusiją į
ES. Gal tada Vilniaus dešimtuko grupė galėtų
pasiūlyti pakviesti į ES Kanadą ir Jungtines
Amerikos Valstybes, kaip atsvarą Rusijai ?
Tiesa, Euro-Atlantinės grupės susitikime,
vykusiame praeitų metų spalio mėnesį Londone,
Konservatorių partijos šešėlinis Užsienio reikalų
ministras Michael Ancram į tą patį klausimą atsakė,
kad “yra akyvaizdu, kad šis rajonas yra anomalija,
kurią ES turi išspręsti”. Jis taip pat pasakė, kad jis
“norėtų girdėti daugiau šio Europos rajono ateities
svarstymų”.
Mane labai nustebino ES pareigūno
Gerhard Lohan 2002.11.04 laiškas, kuriame jis
rašė, kad “Europos Komisijai nėra žinomi jokie
reikalavimai, kuriuos kas nors keltų dėl Rusijos
karinių pajėgų išvedimo iš Kaliningrado” ir kuris
citavo Janes Intelligence ataskaitą, kurioje
teigiama, kad iš viso Rusijos karinės pajėgos
Kaliningrade sudarytos tik iš 16,500 karių, iš kurių
8,600 turi išvykti iki 2003 metų pabaigos”. Skaičiai
atrodo tikrai per maži. 1996 m. JAV Kongresas
vieningai
priėmė rezoliuciją
reikalaujančią
sovietinių padalinių atšaukimo. Siūlymą pateikė
Christopher Cox, p. Angelės Nelsienės iš
Kalifornijos pastangomis. Nepaisant šio tvirto
pasisakymo, jokių pasekmių nesulauktą rusų
kariuomenė tebestovi, o Baltijos jūra ir toliau
teršiama.

Dar daugiau, Europos Komisija visiškai
amoraliai nusileido Rusijai, siūlydama ištirti
bevizio nesustojančių traukinių pravažiavimo per
Lietuvos teritoriją galimybes, Lietuvai prisijugus
prie
ES.
Toks užantspauduotas traukinių
pasiūlymas istoriškai primena užantspauduotą
traukinį, kuriuo Leninas buvo atgabentas į Rusiją
kad
organizuotų
komunistinę
revoliuciją
Peterburge. Vien _toks. pasiūlymas aiškiai
prasilenkia su Lietuvai .suverenumo gerbiamą ir
tikrai labai keista, kad Putino draugai is ^Europos,
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ypač Italijos Berlusconi, Ispanijos Asnar,
Prancūzijos Chirac ir Graikijos Simitis pritarė
sandėriui, kurį Vytautas Landsbergis pavadino
“nauju Ribentropo-Molotovo paktu dėl Lietuvos
ateities”. Visa laimė, planui tvirtai pasipriešino
Danija ir Vokietiją ir šis planas kol kas dar netapo
realybe.

Daug kas lieka neišspręsta ir po 2002 m.
lapkričio 11-osios ES-Rusijos susitarimo dėl
supaprastintų ar palengvinto tranzito dokumentų
parengimo, kuris, anot Financial Times pakeitė šio
rajono statusą nes leidimus kontroliuos Lietuva.
Pirmą Rusijos Lukoil ruošiasi siurbti naftą prie pat
Lietuvos sienos Baltijos jūroje ir tai kelia ekologinę
grėsmę visai Kuršių Nerijai, pasaulio gamtos
nacionaliniam paveldui. Tarptautinė bendruomenė,
visų pirma ES turėtų nedelsiant pareikalauti
nutraukti šį pavojingą darbą. Grėsmingai atrodo ir
dar vienas projektas - pastatyti naują branduolinę
jėgainę šiame krašte. Keista, kad lietuviški tūzai,
prisidengę ES, reikalauja kuo greičiau uždaryti
visus Ignalinos atominės elektrinės reaktorius,
kurių saugumas yra tikrai užtikrintas, tuo tarpu
nesipriešiną kad Rusija tuo pat metu projektuoja
atominę elektrinę Karaliaučiaus krašte ir tuo pačiu
veržiasi į Baltijos pajūrį su savo Lukoilais,
Gazpromais bei kitomis subtilius veiklos metodus
įvaldžiusiomis
bei
korupciją
Lietuvoje
stiprinančiomis energetikos bendrovėmis. Trečią
ES pagalba Rusijai pasiekė daugiau negu 1
milijardą eurų (nuo 1990-ųjų). Kodėl teikiant
pagalbą nepateikti kai kurių sąlygą pvz.
pareikalauti
greito,
tvarkingo
ir
visiško
Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo, užbaigiant
arti šešiasdešimties metų trukusią šio krašto
okupaciją.

ES turėtų sukurti bendrą strateginį planą
apimantį Karaliaučiaus kraštą. Toks planas pakeistų
neefektyvią ES Rusijos strategiją. ES Išorės ryšių
direktoratas turėtų perduoti Karaliaučiaus krašto
reikalus ES Plėtros direktoratui.
ES Komisijos Prezidentas Prof. Romano
Prodi savo kreipimesi, pavadintame “Išsiplėtusi
Europa - artimų santykių vystymas - stabilumo
raktas” teigė, kad “reikalinga suformuoti tikslų
santykių su kaimyniniais kraštais planą”. Galima
nustatyti netgi kažką panašaus į “Kopenhagos
kriterijus kaimyninėms, besiribojančioms su ES
valstybėms”. Jis taip pat paminėjo, kad 58 %
Rusijos gyventojų nori įstoti į ES. Manomą kad
taip
pat
galvojančių
gyventojų
skaičius
Karaliaučiaus krašte yra dar didesnis. Taigi, Rusija
turėtų gerbti šią nuomonę ir leisti Karaliaučiaus
kraštui laisvai integruotis į ES. Tuo būdą daugelis
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esamų problemų išsispręstų savaime ir nesudarytų
problemų židinio Europos viduryje.

Buvusi Diliosios Britanijos ministrė
pirmininkė Margaret Thatcher savo knygoje
Statescraft teigė, kad ES-gos yra neįmanoma
reformuoti.
Karaliaučiaus
srities
klausimo
sprendimas aiškiai parodys ar tai yra teisybė.
Svarbu sužinoti, ar ES bus pakankamai stipri
pakeisti savo dabartines gaires, paskelbti aiškų
reikalavimą, kad Rusija pasitrauktų iš Karaliaučiaus
srities. Tai būtų įmanoma siejant su ekonomine
parama
Rusijai
ir
leidžiant
gyventojams
referendumu spręsti savo ateitį. Tada Baltijos
kraštams bus aišku, kad šios organizacijos tikslas
Baltijos srityje yra teigiamai veikti. Iš tiesų,
Antrasis pasaulinis karas pasibaigs tada, kai Mažoji
Lietuva bus išvaduota iš Rusijos okupacijos.

***
Popietė- kocertas su kompozitoriumi
Alvydu Jegelevičium
i

\

Vasario 28 d. įvyko kompozitoriaus iš
Lietuvos — Alvydo Jegelevičiaus koncertas
Birminghamo lietuviams. Laukėm žmonių Aston
Hotelyje. Išsinuomavom kambarį - nei per didelį,
nei per mažą. Neplanavom ateinančių skaičiaus —
kiek ateis, tiek. Ir ką gi sulaukės keturių naujų
veidų. Jauni lietuviai apie 30 metų amžiaus dvi
moterys ir du vyrai. Kaip vakarėlis parodė, geri
draugiški ir malonūs žmonės. Taip pat dalyvavo
Birminghamo lietuvių skyriaus pirmininkas p.
Stasys Jezerskis, sekretorė p. Milda Zokienė, nariai
p. Petras Miknėnas, Edward Serafinas ir aš, Irena
Hughes su dukra Ieva. Mūsų buvo nedaug,
jautėmės, kad esam seniai pažįstami ir Alvydas
savo betarpiškumu dar labiau suvedė visus kartu —
ir senos kartos lietuvius ir naujos.
Pradėjom koncertą nuo pono Alvydo
pristatymo. Aš jį pavadinau “muzikos veidu”, o jis
mus pavadino “Birminghamo lietuvių mišrus
choras”. Pritardamas gitara, o vėliau akordeonu,
Alvydas dainavo pats ir mes su juo. Turėjom
atspausdintus
dainų
tekstus
prieš
save.
Kompozitorius atliko populiarias lietuvių estrados
dainas, senas lietuvių liaudies aranžuotas dainas ir
kareivių dainas. Koncertu liko patenkinti tiek senos
kartos lietuviai, tiek ir mes, jaunieji lietuviai.
Dainavom, šokom, kalbėjomės. Tai buvo pirmas
tokio pobūdžio Birminghamo lietuvių susitikimas,
bet tikimės ne paskutinis.

Birminghamas

10 puslapis

Nusiekia kur kiti ne
Naujas būdas paskleisti svarbias žinias
Britanijos lietuviams bręsta. Per internetą galima
skaityti ne tik Lietuvos žinių, bet ir vietinės
informacijos.
Sėkmė naujo būdo yra vaizdi. Lietuvai
stojant į ES, yra reikalinga žinoti, kas bus, ko
reikią, ką daryti. Tų temų straipsniai rašyti ant
popieriaus sulaukė žymiai daugiau skaitytojų, jiems
pasirodant eteryje interneto svetainėje Anglija.com.
Lietuvio Britanijoje statusą aiškino Kąstytis
Baublys ir jo straipsnį skaitė virš 700. Alekso
Vilčinsko medžiagą apie valstybinius mokesčius ir
draudimą skaitė beveik 300. Tai įrodo, kad didelis
skaičius lietuvių traška žinių apie vietinį gyvenimą
kurių negauna iš esančių šaltinių. Prieš tai tie patys
straipsniai pasirodė spaudoj.
Senieji laikraęšiai, kaip Europos Lietuvis ir
Lines, turi apie 400 prenumeratorių iš viso.
Londone platinami Europietis ir rusų Infocentre už
kuriuos nereikia mokėti gal turi daugiau skaitytojų.
Palyginus su D.Britanijos Lietuvių Sąjungos
(DBLS) London Pirmojo ir Sodo skyrių virš 500
registruotų narių matyti, kad tai rimti lietuvių
skaitytojų
v skaičiai,
Žinios ant popierių turi paklausos, bet to
formato ateitis labai priklauso nuo turinio. Neradę
svarbių dalykų jame publikai, jam bus galas. Bet
lygiai tas pats būtų ir interneto svetainei. Abudu
būdai turi savo vietas, vienas šalia kito. Skirtumas kur nusiekia.
Gauti žinias per internetą reikia telefono
linijos ir kompiuterio. Kas neturi savo gali užeiti į
interneto kavinę arba biblioteką.
Jonas P

Lietuviai į Sodybą!
Palaikykim dešimtmečių tradiciją.

Sekminės Sodyboj - gegužės 30d
Headley Park, GU35 8TE, nuo kelio A326.

Bus įvairi programa,
tiek vaikams, tiek tėveliams
Palapinę pastatyti - po 10sv. nakčiai.

-oOoNorintieji pastatyti prekystalį
užsiregistruoja iš anksto pas Genę,
tetefonu-020 8989 4557
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Vasario iS-ojl
Sėkmingai koncertavęs paminint Vasario
16-ąją Londone, kompozitorius Alvydas
Jegelevičius nepamiršo ir provincijos.
Šeštadienį, vasario 21 d., palydint
gitaros garsais, koncertavo vietiniams
lietuviams Nottinghame. Paminėjimas ir
koncertas buvo suruošti Latvių klubo
patalpose. Minėjimu rūpinosi Notting
hamo DBLS skyriaus valdyba.
Minėjimą pradėjo skyriaus pirmininkas
Julius Damaševičius, pasveikindamas
atvykusius.
Tylos
minute paprašė
atsistojimu
pagerbti
žuvusius
Nepriklausomybės kovose, pakviesdamas
paskaityti šiai progai skirtą paskaitą
dr.Darių Furmonavičių.
Prelegentas
paskaitai
pasirinko
Karaliaučiaus
krašto
temą,
giliai
išnagrinėdamas
artėjančio
Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO
pasekmes šio krašto ateičiai. Teigė, jog
Europa, net ir visas Vakarų pasaulis negali
toleruoti užsilikusios rusų salelės Europos
šalių viduryje. Ypač, kad toje salelėje ir
dabar dar, pasibaigus Šaltajam karui,
tebelaikomos didelės atsargos raketinių
ginklų, atkreiptų į Europą. Išreiškė viltį,
kad su laiku šios žemės turės grįžti į
istoriniai buvusią Lietuvos teritoriją.
Po paskaitos DBLS centro valdybos
pirm. Vida Gasperienė, pristatė publikai
Nottinghamo šeštadieninės mokyklos
jaunimo
ansambliuką,
vadovaujamą
Marijos Collishaw, kuri pas mus jau
gyvena eilę metų. Ansambliukas su
susikaupimu skambiai atliko
savo
programėlę.
Toliau sekė Alvydo Jegelevičiaus
koncertas, su kuriuo supažindino publiką
V.Gasperienė, jį globojanti Anglijos vizito
metu, trumpais žodžiai pristatydama
svečią publikai, nušviesdama jo atliktus
muzikinius darbus, kurių yra labai daug,
bei pasiaukojimą tėvynės labui, net tik
atvykstant pas mus koncertuoti neimant
jokio honoraro, bet Lietuvoje vadovaujant
vietiniams chorams bei dainų grupėms.
**

z*
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Alvydas Jegelevičius

Jis
yra
įrašęs
keletą
kompaktinių diskų bei kasečių,
kurių po koncerto galėjo įsigyti
publika. Paaiškino, kad tai tik
vienas jo pajamų šaltinis.
Vilniuje turi šeimą - žmona
muzikė, du berniukai dar
mokosi ir laukia grįžtančio
tėvelio.
Gaila, kad Latvių klube
nebuvo
tinkamo koncertui
pianino,
tai tas, žinoma,
apribojo
mielo
Alvydo
pasirodymo apimtį. Bet jis
tokiems
įvykiams
buvo
pasiruošęs pagrojo ir padainavo
eilė dainų, pritardamas sau
gitaros
muzika. Koncertas,
pavadintas „Dainuokime kartu“,
ne vienam senesnės kartos
klausytojui priminė praėjusius
laikus, o užtraukus populiarias
dainas visi prisijungė prie
dainos ir vakaras praėjo darniai
draugiškoje lietuviškoje dva
sioje.
Muzikas,
po
koncerto
bendraudamas su klausytojais,
papasakojo
įdomių
savo
gyvenimo įvykių koncertuojant.
Po koncerto, kaip įprasta
skyriaus moterys pagamino

skanaus, lietuviško maisto ir
veltui visus pavaišino.
Didelė padėka p.Alvydui
Jegelevičiui,
kuris
mūsų
nepamiršo, Nottinghamo sky
riaus valdybai, jos pirmininkui
Juliui Damaševičiui ir moterims
už skaniais užkandas.
Iš Nottinghamo sekančią
dieną, sekmadienį, svečias
nukeliavo koncertuoti Mančes
terio lietuviams, kur klausytojai
irgi buvo sužavėti jo dainų
nuoširdumu ir paprastumu.
Dar vienas koncertas jo
laukia Birmingamo lietuviams,
kuri jį prižiūrės ir globos Milda
Zokienė ir Irena Hughes, o po
koncerto sekančią dieną namo, į
Vilnių.
Alvydas yra pirmas lietuvis,
muzikas kompozitorius, daini
ninkas aplankęs tiek daug
lietuvių kolonijų Angijoje.
Turime visi jam padėkoti už
tokį gerai atliktą visuomeninį
darbą.
Ačiū Tau ir laimingos
kelionės į numylėtą Vilnių.
Henrikas Gasperas
x x
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NOTTINGHAMAS
DBLS Nottinghamo skyrius šių metų balandžio 3 d. 16 vai. šaukia Nottinghamo skyriaus narių metinį
susirinkimą Latvių klube, Stadhill Rd.
Bus renkama valdyba. Taip pat bus renkamas atstovas į metinį suvažiavimą lietuvių Sodyboje. Bus
aptariami visi reikalai.
Narių dalyvavimas būtinas.
Skyriaus valdyba
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PAMALDOS

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia

Kada

2004-11-01
Kas

Kur

Antradienį
2004 kovo 23 d
vidurdienį

Kauno “Giesmės” choro
koncertas

Winchester Cathedral
Hampshire

Kauno “Giesmės” choro
koncertas

Romsey Abbey
Hampshire

Antradienį
2004 kovo 23 d
vakare

I

f Z

■
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Trečiadienį
2004 kovo 24 d
19.30 vai.

Kauno “Giesmės” choro
koncertas

St Lawrence’s Church
ALTON, Hampshire
GU34 1JG

Pirmadienį
2004 kovo 29 d

Renata Rubnikowicz paskaita
Rengia Britų-Lietuvių
Draugija

X
Lietuvos Ambasada

2004 balandžio 2 d

Penktadienį
2004 balandžio 9 d

Sekmadienį
2004 balandžio 11d

Draugijos nariams: £7

Lietuva stoja į NATO

21 The Ovaį E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.freeserve.co.u
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 val.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.
v

Nottinghame - Židinyje

16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 6AH,
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kiekvieną antrą šešta
dienį 16.00 vai.

Didysis Penktadienis

Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30
vai.

Šv Velykos

Po pamaldų bus galima pasivai
šinti lietuviškais patiekalais.
Lietuviški pietūs klube parduo
dami už £1.50

Bradforde kiekvieno mėnesio
Sekmadienį
2004 balandžio 11 d

Šeštadienį
2004 balandžio 24 d
10.00-16.30

“Mango” ir “Pikaso” Kon
certas

JKURM
atvirų durų diena
ES plėtrai pažymėti

Pasirodys
“SKAMP” ir “Rasa”

MV Tereza Joanne
(laivas)
Gate 14
King George V Dock
Woolwich Manor Way
London E16 2NJ
Info: (020) 7511 5000

Foreign & Common
wealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH

Įėjimas nemokąs

pirmą sekmadienį, 12.30 vai.

REKLAMOS
Europos Lietuvis plinta. Pa
naudokite šią progą
įdėti asmeniškus skelbimus
VELTUI.
Skambinkite Urnai:

Tel: 01954 202 471
arba
ilma_svalkus@hotmail.com

