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Ketvertų metų kadenciją
pradėjo naujas Seimas
Seime prasidėjo iškilmingas naujo, spalio 8-ąją
išrinkto Seimo, pirmasis posėdis. Jo pradžią pa
skelbė posėdžiui pirmininkaujantis vyriausias
parlamentaras Kazys Bobelis. Sugiedoję himną
posėdžio dalyviai tylos minute pagerbė mirusius
Nepriklausomybės akto signatarus, Seimo na
rius.
Į pirmąjį Seimo posėdį atvyko Lietuvos Prezidentas
Valdas Adamkus, kadenciją baigęs Prezidentas Al
girdas Brazauskas, Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos-Atkuriamoj o Seimo deputatai, Ne
priklausomybės akto signatarai, Vyriausybės nariai,
buvę Seimo nariai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai ir kiti svečiai.
Posėdį pradėjęs Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus pasveikino naująjį Seimą kaip naujo am
žiaus, naujo tūkstantmečio tautos parlamentą. Šalies
vadovas norėtų, kad šis Seimas po ketverių metų
didžiuotųsi ne priimtų įstatymų skaičiumi, o teigia
mais jų veikimo rezultatais.
V. Adamkus linkėjo naujiems parlamentarams atkur
ti ir pateisinti žmonių pasitikėjimą savo Seimu, par
lamentine Lietuvos demokratija.
Savo kalboje Seimo narys, buvęs Seimo Pirmininkas
Vytautas Landsbergis linkėjo naujam parlamentui
kuo vaisingesnio darbo, kad Lietuvos piliečių viltys
būtų įgyvendintos. Į parlamentarus kreipėsi ir posė
džiui pirmininkaujantis Kazys Bobelis.
Iškilmingame posėdyje prisieks trečiadienį Seimo
nario pažymėjimą gavę nauji Seimo nariai.
Priesaiką priims Konstitucinio Teismo pirmininkas
Vladas Pavilonis. Kadenciją pradedantis Seimas ke
tina išrinkti naują Seimo Pirmininką sudalyti frakci
jas.
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LR Prezidento V. Adamkaus
kalba pirmajame Seimo posėdy
je spalio 19 dieną (ištraukos)
Gerbiamas Lietuvos Respublikos Seime, Ponios ir
ponai,
Atlikau garbingą Konstitucijos man skirtą pareigą:
sukviečiau Jus, naujai išrinktus tautos atstovus, į
pirmąjį posėdį. Netrukus Jūs prisieksite savo tautai,
savo valstybei. Tapsite paskutiniu - aštuntuoju - šio
šimtmečio Lietuvos Seimu.
Tačiau šiandien noriu Jus pasveikinti kaip naujo am
žiaus, naujo tūkstantmečio tautos parlamentą. Jūsų
valioje - svarbūs, tėvynės ateitį lemsiantys sprendi
mai. Linkėčiau, kad, juos priimdami, visų pinna
remtumėtės ne asmeniniais ar partiniais siekiais, bet
istorine atsakomybe už tautos likimą ir stiprios, mo
dernios, europinės Lietuvos vizija. Tikiuosi, kad su
sirinkote nebe istorijos perrašinėti ar jos dalintis, bet
ją kurti. Kurti aktyviai, valingai ir atsakingai.Todėl
norėčiau, kad Jūsų darbas nebūtų trikdomas suvedinėjant senas politines sąskaitas.
Rinkimuose varžėsi dvi koalicijos: Socialdemokra
tinė ir Naujosios politikos. Pastaroji laimėjo daugiau
mandatų. Todėl ją visų pirma ir pakviečiau mėginti
sudaryti Vyriausybę. Netrukus teiksiu Jums, Seimo
nariai, svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą.
Balsuojant už ar prieš ją taps aiški ir Seimo daugu
ma. Premjerą galiu paskirti tik Jums pritarus.
Norėčiau, kad šis Seimas po ketverių metų didžiuo
tųsi ne vien priimtų įstatymų skaičiumi, bet teigia
mais jų veikimo rezultatais. Didžiuotųsi, padėjęs
tvirtus pamatus Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Nuo
širdžiai linkiu Jums atkurti ir pateisinti žmonių pasi
tikėjimą savo Seimu, parlamentine Lietuvos demok
ratija.
Geriausios sėkmės Jūsų darbuose.
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Porinkiminiai atgarsiai
Pasirašyta "naujosios politikos" bloko
sutartis
Valdančiąją daugumą formuojančios ’’naujosios poli
tikos" jėgos ketvirtadienio vėlyvą vakarą, (12,10),
pasirašė koalicijos sutartį. Sutarties pasirašymas
įvyko Lietuvos liberalų sąjungos (LLS) būstinėje
Vilniuje. Dokumentą pasirašė LLS, Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų), Centro sąjungos ir Moder
niųjų krikščionių demokratų sąjungos vadovai.
Naujosios Sąjungos informacinio centro vadovė Ni
jolė Steiblienė teigė, kad, ši sutartis - "tai politinis
aktas, reglamentuojantis koalicijos bendrus principus,
teises ir įsipareigojimus, susijusius su įstatymų vyk
domąja ir leidžiamąja valdžiomis".
Sutartyje įtvirtinta, kad Vyriausybės vadovo pareigos
atitenka LLS, Seimo pirmininko - socialliberalams.
Pasak LLS pirmininko pavaduotojo Artūro Zuoko,
sutartyje numatyta, kad koalicijos partnerių dalyva
vimas valstybės valdymo institucijose nustatomas
proporcingai Seimo rinkimuose gautiems mandatams
ir pagal atskirą priedą kuris bus parengtas vėliau.
Sutartyje taip pat įtvirtinama pagarba koalicijos part
nerių vertybėms ir programinėms nuostatoms, kole
gialumas bei atviras dalijimasis informacija apie
valstybės reikalus.
Kaip sakė A. Zuokas, dėl priedo, kuriuo bus nustaty
tas pasidalijimas ministrų postais, tebėra deramasi.
Jo teigimu, planuojamą kad LLS, teks 7 portfeliai,
tarp kurių - Ūkio, Finansų, Krašto apsaugos ir
Susisiekimo ministerijų vadovų. Socialliberalai
kontroliuos 6 ministerijas - Vidaus reikalų, prie
kurios bus prijungta Valdymo reformų ir
savivaldybių ministeriją Užsienio reikalų, Švietimo
ir mokslo, Aplinkos, Socialinių reikalų ir darbo,
Sveikatos apsaugos.
Ateityje Sveikatos apsaugos ir Socialinių reikalų ir
darbo ministerijos bus sujungtos.
Pasak liberalo, koalicijos partneriai modernieji krikš
čionys demokratai ir centristai gaus ne mažiau kaip
po du viceministrų postus. Jų atsakomybės sritys bus
nustatomos pagal kandidatų tinkamumą premjerui ir
dalykines savybes.
Penktadienį koalicijos vadovai susitiks su prezidentu
Valdu Adamkumi.
Pasak A. Zuoko, koalicijos partneriai tikisi, kad pre
zidentas dar šią savaitę suteiks LLS pirmininkui Ro
landui Paksui įgaliojimus formuoti Vyriausybę.
R. Paksas yra oficialus koalicijos kandidatas į prem
jero pareigas, NS lyderis Artūras Paulauskas - į Sei
mo pirmininko postą.
Valstiečių partija reiškia savo pageidavimus dėl
darbo Seime. Lietuvos valstiečių partijos vadovui
Ramūnui Karbauskiui užsitikrinus Seimo vicepirmi

ninko postą kiti trys partijos nariai nori dirbti Seimo
Kaimo reikalą Biudžeto ir finansų bei Ekonomikos
komitetuose.
Kaip skelbtą R. Karbauskis gaus Seimo pirmininko
pavaduotojo postą mainais už keturis partijos parla
mentarų balsus Naujosios politikos koalicijai. Keturi
valstiečių balsai gali būti lemiami Naujosios politi
kos koalicijos daugumai, turinčiai, be potencialių
sąjungininkų, 68 balsus. Svarbiausiems sprendimams
Seime priimti reikia 71 balso.
Spalio 13 d., po susitikimo su prezidentu Valdu
Adamkumi R. Karbauskis teigė, kad Valstiečių parti
ja nutarė nebūti opozicijoje, nes "tai būtų per leng
va". "Mes pasirenkam konstruktyvią poziciją dirbti
kartu su valdančiąja koalicija. Keturis metus laukti
permainų kaimas negali", pažymėjo jis.

Naujosios politikos koalicija nusiteikusi mažinti
ministerijų skaičių
Prie valdžios vairo stojantys Naujosios politikos koa
licijos lyderiai kalba apie ketinimus mažinti ministe
rijų skaičių. Liberalų lyderis ir kandidatas į Ministrus
Pirmininkus Rolandas Paksas žada pritarti Andriaus
Kubiliaus Vyriausybės nuostatai sujungti Valdymo
reformų ir savivaldybių bei Vidaus reikalų ministeri
jas bei mano, jog būtų tikslinga sujungti Sveikatos
apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas.
Kandidatas į Seimo Pirmininkus ir Naujosios sąjun
gos vadovas Artūras Paulauskas yra ne kartą minėjęs
galimybę sujungti Kultūros bei Švietimo ir mokslo
ministerijas. Naujojoje Vyriausybėje, kaip ir ankstes
nėse, ministrais veikiausiai bus ir Seimo nariai. Pasak
R.Pakso, jeigu vienas, kitas Seimo naiys taps Minist
rų kabineto nariu, nuo to Seimo darbas nenukentės.
Kandidato į Premjerus nuomone, darbą Seime ir Vy
riausybėje galima suderinti ir jis dėl to nematąs pro
blemų.

Naujosios politikos koaliciją remiančios partijos
deklaravo savo paramą koalicijos veiklai Seime
Penktadienį, spalio 13 d. Prezidentas Valdas Adam
kus priėmė Naujosios politikos koaliciją remiančias
politines partijas, su kuriomis buvo aptarti tolimesnio
konstruktyvaus bendradarbiavimo principai. Kaip
Eltą informavo Prezidento spaudos tarnybą
V.Adamkus susitiko su Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos (LLRA) ir Lietuvos valstiečių partijos (LVP) at
stovais, išrinktais į Seimą bei priėmė Lietuvos krikš
čionių demokratų sąjungos vadovą Kazį Bobelį. Po
kalbyje pasikeista nuomonėmis savivaldos, regioni
nės politikos, kaimo plėtros klausimais, aptarti poli
tinių partijų konstruktyvaus bendradarbiavimo prin
cipai. Šių partijų atstovai deklaravo savo paramą
Naujosios politikos koalicijos veiklai Seime.

(tąsa sek. psl.)
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Busimosios Vyriausybės stabilumą lems kairiųjų
opozicija, teigia politologas.
Net ir pavykus Naujosios politikos koalicijai (NPK)
užsitikrinti daugumą Seime,
busimosios Vyriau
sybės stabilumas visuomet bus pažeidžiamas dėl
ypač didelės kairiųjų grupuotės Seime, - teigia poli
tologas.
Kol kas Naujosios politikos koalicijos sutartis sutei
kia pagrindą tik mažumos Vyriausybės darbui, tačiau
koalicijos partneriai "apsidraudžia", sutartyje numa
tydami, kad prie dokumento gali prisijungti ir kitos
Seime atstovaujamos partijos.
Išeinantieji parlamentarai išsidalys tris milijonus
litų pašalpų
Vilnius, spalio 12 d. Kadenciją baigę Seimo nariai ir
A lygio valdininkai gaus 3,773 mln. litų išeitinių
kompensacijų ir pašalpų.
Po Seimo rinkimų, iš esmės atnaujinusių parlamento
sudėtį, darbą Seime baigia maždaug 100 parlamenta
rų ir 14 valdininkų.
Kaip pranešė dienraštis "Respublika", 558 tūkstančiai
litų bus išmokėta parlamentarų padėjėjams. Su par
lamentarais darbą baigia ir 14 A lygio valdininkų,
dirbusių Seimo valdybos sekretoriate, Seimo pirmi
ninkų pavaduotojų sekretorėmis ir padėjėjais. Dau
giausiai išeitinių pašalpų gaus tie Seimo nariai, kurie
parlamente dirbo tris kadencijas.
Pavyzdžiui, parlamentaru 10 metų buvęs modernusis
krikščionis demokratas Vytautas Bogušis, atskaičius
mokesčius, gaus 21 879 litij išeitinę pašalpą. Vieną
ketverių metų kadenciją Seimo nariu buvęs centristas
Vytautas Čepas po mokesčių atskaitymo turi gauti
8155 litus. Pagal Seimo statutą, su buvusiais parla
mentarais turi būti atsiskaityta per mėnesį po jų ka
dencijos pabaigos.
Iki lapkričio vidurio parlamentarai taip pat privalės
atsiskaityti su buvusiąja darboviete - jie privalo grą
žinti skolas, atsiskaityti už naudojimąsi tarnybiniu
automobiliu, telefonu, gyvenimą Seimo viešbutyje,
naudojimąsi Seimo biblioteka.
Seimo rinkimus Maskva traktuoja savaip
Maskva, spalio 12 d. Rusijos Užsienio reikalų minis
terija tikisi teigiamos naujų Lietuvos Seimo narių
įtakos dvišalių santykių raidai, tačiau savaip traktuoja
Lietuvos rinkėjų valią.
Ketvirtadienį, (12.10), Rusijos URM Informacijos ir
spaudos departamento darbuotojai sakė, jog "Rusija
gerbia rinkėjų laisvai pareikštos valios per spalio 8
dieną įvykusius Lietuvos Seimo rinkimus rezultatus".
"Jie rodo, kad dešiniųjų nacionalistų koalicijos linija
aštrinti Rusijos ir Lietuvos santykius daugumos Lie
tuvos gyventojų buvo atmesta", sakė diplomatai. Tai
jau ne pirmas per keturias dienas po Seimo

rinkimų signalas iš Maskvos, bylojantis Rusijos op
timistinį požiūrį į bendradarbiavimą su naujuoju
Seimu, kur didelę opozicinę frakciją turi Algirdo
Brazausko socialdemokratinių jėgų koalicija, o val
dančiąją daugumą formuoja "naujosios politikos"
aljansas, kurį sudaro Lietuvos liberalų sąjunga ir
Naujoji sąjunga (socialliberalai).
Ketverius metus daugumą turėjusiems konser
vatoriams ir krikščionims demokratams naujajame
Seime atstovaus atitinkamai devyni ir du parlamenta
rai. Kadencijos pabaigoje Tėvynės sąjunga ir Lietu
vos krikščionių demokratų partija turėjo atitinkamai
po 53 ir 12 parlamentarų.
Rusijos Valstybės Dūmos deputatas Aleksandras
Čiujevas, vadovaujantis santykių su Lietuva parla
mentinei grupei, pareiškė nuomonę, kad po Seimo
rinkimų konservatoriams perleidus valdžią naujoms
jėgoms "Lietuva taps draugiškesnė Rusijai". A. Čiu
jevas, kalbėdamas apie busimąją Lietuvos Vyriausy
bę, pastebėjo, kad, jo nuomone, Rolando Pakso ir
Artūro Paulausko vadovaujamų politinių jėgų koali
cija - šiuo metu Lietuvai geriausias variantas.
Socialdemokratinė koalicija nepraranda vilties
dėl plataus pasitikėjimo Vyriausybės
Socialdemokratinė koalicija žada būti konstruktyvia
opozicija Seime, tačiau kaitų nepraranda vilties dėl
plataus pasitikėjimo Vyriausybės, kuriai vadovautų
Algirdas Brazauskas, sudarymo, praneša ELTA. Anot vieno iŠ socialdemokratinės koalicijos lyderių
Česlovo Juršėno, noras matyti A. Brazauską kaip
premjerą grįstas politiniais skaičiavimais, tačiau apie
jo detales kalbėti nenorėjo."Aš turiu vilčių, kad Pre
zidentas įvertins tai, jog rinkėjai, balsuodami už mū
sų koaliciją, pirmiausia buvo už A. Brazauską kaip
premjerą, būtent jis galėtų sudaryti tinkamiausią šiam
laikui Vyriausybę", - sakė Č. Juršėnas.
Pasak jo, kol Prezidentas Valdas Adamkus oficialiai
nepasirinko premjero kandidatūros, į pirmą posėdį
dar nebuvo susirinkęs naujasis Seimas, neatsistatydi
nusi Andriaus Kubiliaus Vyriausybė, socialdemokra
tinė koalicija dar turi Šiek tiek laiko veikti
"Mes turim svarų žmonių mandatą ir jo pagrindu tu
rim veikti iki paskutinio momento", - sakė Č. Juršė
nas.
Jeigu socialdemokratinės koalicijos viltys dėl plataus
pasitikėjimo Vyriausybės nepasiteisintų, tuomet 50
vietų Seime turinti frakcija žada būti konstruktyvia
opozicija, remti tas Vyriausybės programos nuostatas
ir tuos sprendimus, kurie bus naudingi Lietuvai, ir
priešintis, anot Č.Juršėno, tolesniam konservatorizmo-liberalizmo diegimui".Č. Juršėnas Eltai taip pat
atmetė gandus esą jo kandidatūra bus keliama į Sei
mo Pirmininko postą, o ją remti žada ir konservato
riai.
Centristai patys į viceministrų postus siūlytis neketi
na.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
ŽINIOS
Pirmajame naujos PLB Valdybos posėdyje 2000

m. rugpjūčio 19 d. Vilniuje pirmininku buvo išrink
tas Vytautas Kamantas. PLB atstovu Lietuvoje pa
tvirtintas PLB valdybos narys Gabrielius Žemkalnis.
Kiti PLB valdybos nariai yra Regina Kučienė (JAV);
Milda Lenkauskienė (JAV), dr. Bronius Makauskas
(Lenkija), kun. Edis Putrimas (Kanada), Algis Ru
gienius (JAV), Marytė Šmitienė (Vokietija), Laima
Žliobienė (JAV) ir PLIS valdybos pirmininkas Ri
mas Baltulis (Vokietija). Visi PLB Valdybos nariai
gyvena skirtinguose kraštuose, visi turi elektroninį
paštą. Todėl valdybos pasitarimai, diskusijos ir dau
gelis nutarimų vyks per internetą.
PLB Valdyba specialiomis dailininko Vinco Luko
sukurtomis dovanomis PLB X-ajame Seime Vilniu
je išreiškė padėką Lietuvos Respublikos vadovams
bei pareigūnams, Lietuvių Fondui ir jo steigėjui dr.
Antanui Razmai, ir PLB darbuotojams. Jokios do
vanos taip pat buvo paskirtos buvusiems PLB Valdy
bų pirmininkams, PLB Fondo direktoriams, PLB
Lituanistikos katedros vedėjams.
Rugsėjo 16 Pasaulio lietuvių centre Lemonte Gražina
ir Vytautas Kamantai suruošė padėkos vakarienę
kadenciją baigiančios PLB Valdybos bendradar
biams, talkininkams, Pasaulio lietuvio darbuotojams,
PLB Fondo direktoriams ir jų žmonoms arba vyrams.
Dalyvavo 50 žmonių.
Rugsėjo 17 Lemonte naujoji PLB Valdyba oficia
liai perėmė pareigas iš buvusios valdybos. Ta proga

vyko vaidybos posėdis. Buvo nutarta pakviesti se
kančius asmenis ir toliau būti PLB Valdybos talki
ninkais: PLB archyvo tvarkytoją - Viktorą Kučą,
PLB teisės patarėją - Saulių Kuprį, PLB valdybos
iždininką - Juozą Luką, III Pasaulio lietuvių dainų
šventės koordinatoriumi Darių Polikaitį. PLB puslapį
internete toliau tvarkys Pranas Pranckevičius ir Gra
žina Kamantienė.
PLB Valdyba ir toliau leidžia „Pasaulio lietuvį“.

Redaktore pakviesta Regina Kučienė, Redakcinę
kolegiją
sudaro:
Vida
Brazaitytė,
Gražina
Kamantienė, Viktoras Kučas, Leonas Narbutis,
Eduardas Šulaitis ir Laima Žliobienė. Redakcinė
kolegija ir redaktorė dirba be atlyginimo. Jau
pasirodė PL rugsėjo-spalio numeris.
PLB Valdybos nariai pasiskirstė darbais: pirmi
ninkas Vytautas Kamantas koordinuos visus valdy
bos darbus, lankys kraštų Lietuvių Bendruomenes ir
rūpinsis reprezentacija bei įvairių projektų planavi
mu. Regina Kučienė rūpinsis švietimu ir bent laikinai
redaguos „Pasaulio lietuvį“. Milda Lenkausienė pa
laikys ryšį su Pietų Amerikos Lietuvių Bendruome
nėmis, rūpinsis vaidybos sveikinimais ir atskirais
projektais. Dr. Bronius Makauskas tęs dr. Vyčio
Viliūno pradėtą užsienio lietuvių mokslininkų - aka
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demikų registraciją per Vytauto Didžiojo universiteto
išeivijos institutą, bendradarbiaus su PLB valdybos
atstovu Lietuvoje Gabrieliumi Žemkalniu dėl Lenki
jos lietuvių reikalų, ir su pirmininku tarsis dėl kitų
PLB valdybos projektų. Kun. Edis Putrimas padės
suorganizuoti Pietų Amerikos lietuvių jaunimo me
tinius suvažiavimus, lankys kraštų Bendruomenes su
vyskupu Pauliu Baltakiu ir palaikys ryšius su Kana
dos LB. Algis Rugienius rūpinsis sportinės veiklos
skatinimu Europos kraštų Lietuvių Bendruomenėse,
bus ryšininku tarp PLB valdybos ir JAV bei Kanados
LB , rūpinsis prof. Juozo Ereto atminimui pašto
ženklo leidimu Lietuvoje, bendradarbiaus su Laima
Žliobiene. Marytė Šmitienė rūpinsis Europos kraštų
LB ir jų tarpusavio ryšių stiprinimu, skatins įsteigti
naujas Bendruomenes kraštuose, kuriuose dabar pra
deda telktis lietuviai ir informuos lietuvišką spaudą
apie PLB valdybos veiklą PLB valdybą Lietuvoje ir
Rytų kraštuose atstovaus G. Žemkalnis. L. Žliobienė
rūpinsis kultūros reikalais ir bendradarbiaus su III Pa
saulio lietuvių dainų šventės koordinatorium Dariu
Polikaičiu. Aiškios pareigos yra Rimo Baliulio: jis yra
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas ir
rūpinasi taip pat X Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
reikalais. Visi valdybos nariai, išskyrus pirmininką yra
vicepirmininkai arba komisijų pirmininkai. Reikalui
esant visi pavaduoja pirmininką ir atstovauja PLB Val
dybai.
Nuo rugsėjo 30 iki spalio 1 Hartforde Connecticut vals
tijoje vyko naujai išrinktos JAV LB XVI-os tarybos
pirmoji sesija. Joje dalyvavo ir trys PLB Valdybos
nariai - R. Kučienė, A. Rugienius ir pirmininkas V.
Kamantas, kuris davė PLB Vaidybos pranešimą. Po
sesijos PLB Valdybos nariai turėjo pasitarimus įvairiais
klausimais su naujai išrinktu JAV LB Krašto valdybos
pirmininku Algimantu Gėčių.
Spalio mėnesio pradžioje Vasario 16 gimnazijai
Vokietijoje atsitiko nelaimė - sugedo 30 metų se

numo virtuvės krosnis ir negalima gaminti virto ar
kepto maisto gimnazijos bendrabutyje gyvenantiems
mokiniams. Skubiai reikalinga nauja krosnis, kuri
kainuoja 25 tūkstančius markių (apie 12 tūkstančių
dolerių). Kadangi Vasario 16 gimnazija neturi reika
lingų lėšą tai:

PLB Valdyba skelbia specialų Lėšų \ajų Vasario
16 gimnazijos virtinės paramai.
Pati PLB Valdyba greitai pasiuntė 1,000 dol. gimna
zijai iš savo kuklaus iždo ir kreipiasi į visų kraštų
Bendruomenes ir geraširdžius lietuvius, prašydama
skubios paramos. Aukas prašom siųsti šiuo adresu:
Lithuanian World Community Foundation, PO
Box 140796, Grand Rapids MI 49514-0796 USA,

nurodant, kad tai parama Vasario 16 gimnazijai, arba
tiesiai gimnazijai: Litauisclies Gymnasium, Lorscher
Str 1, 68623 Lampertheim, Germany.

PLB Valdybos informacija
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Milijonas dolerių lietuvybės
reikalams
Š.m. liepos 20 d. PLC (pelno skirstymo komisija) Lemonte įvyko spaudos konferencija, kurios
metu buvo pristatyti Lietuvos Fondo komisijos nuta
rimai. Džiugi žinia - pirmą kartą LF istorijoje šiemet
buvo paskirstytas 1 milijonas dolerių lietuvybės misi
jai išeivijoje.
Spaudos konferencijoje dalyvavo, praneši
mus skaitė bei į klausimus atsakinėjo Pelno skirsty
mo komisijos pirm. dr.A.Razma, LF Tarybos pirm.
A.Ostis, LF Valdybos pirm. P.Kilius, Garbės komite
to pirm. J. Valaitis ir Tarybos nariai.
Fondo atstovai pasakojo, kad nuo LF gyva
vimo pradžios lietuvybės reikalams paskirta
7,677,795 dolerių, 1,150,000 dolerių padovanota Lie
tuvai, o šiemet sumaniai tvarkomas fondo kapitalas
leido paskirstyti rekordinį pelną, gautą iš palūkanų milijoną dolerių, prie to pridedant 25,423 dol. likutį
iš pereitų metų. Tuo tarpu pagrindinis kapitalas 10
milijonų dolerių liko nepaliestas.
Šiuo metu jau išdalyta 966,122 dol., liko 59,301 dol.
skirti atidėtiems, nenumatytiems ar skubiems
prašymams. Jie bus baigti skirstyti š.m. lapkričio
mėnesį. Didžiausia pelno paskirstymo dalis teko
visuomeniniams reikalams - 416,077 dol. Iš jų
didžiausios sumos: 60,000 dol. lietuvių spaudai,
radijui, televizijai remti; po 50,000 Pasaulio Lietuvių
Centrui ir Lietuvių Jaunimo Centrui 32,000 dol.
Sekanti pagal dydį suma 401,918 dol. paskir
ta švietimui, iš kurios 198,093 dol. studentų stipendi
joms. Studentams iš Lietuvos - 44,700 dol., Vasario
16 gimnazijai - 33,600 dol.
Konferencijos pabaigoje vyko dalyvių
diskusijos. Paklausta, kaip išmokama parama Rytų
kraštų mokytojams, šio projekto vadovas S.Baras
paaiškino, kad gavus informaciją iš Lietuvos
Švietimo ir mokslo ministerijos, konkrečių mokytojų
adresu išsiunčiami čekiai. Diskutuota, kaip būtų
galima garantuoti Lietuvos stipendininkų pabaigusių
studijas, grįžimą į Lietuvą. Šis klausimas opus ir
daugialypis, fondas negali kontroliuoti studentų
tolimesnio pasirinkimo kur jiems gyventi, o daugelio
apsisprendimą lemia ekonominės Lietuvos sąlygos.
Pabrėžta, kad neremiama jokia komercinė, privati
veikla, neremiami prašymai ateinantys iš kitų
valstybės valdiškų institucijų.
Labai svarbu, kad stipendijos prašantieji yra susiję
su lietuviška veikla, kokios jų rekomendacijos, as
meniniai ir tėvų finansai. Pasiūlyta dar kartą Lietuvos
ir išeivijos spaudoje paskelbti bendruosius reikalavi
mus.
Apgailestautina, kad stipendininkai ne tik
neskuba tapti LF nariais, paaukodami 100 dol., bet
kartais vietoj padėkos papriekaištauja dėl per mažos
stipendijos.
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Mažoji Lietuva turi lietuvišką bažnyčią
Š.m. rugpjūčio mėn. 20 d. Tilžėje, dalyvau
jant penkiems vyskupams, jų tarpe lietuvių išeivijos
vyskupui Pauliui Baltakiui, buvo šventinama naujai
pastatyta Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Šią bažnyčią
pradėjo statyti 1992 metais, kuriai didžiąją dalį lėšų
skyrė Lietuvos Respublika ir išeivijos lietuviai.
Pamaldos tęsėsi keturias valandas, buvo per
skaityta daug sveikinimų.
Nuo 1997 metų parapijos klebonu dirba jau
nas, energingas mažeikietis kun. Andrius Eidintas.
Prie bažnyčios veikia Martyno Mažvydo vardo lietu
viška biblioteka, choras ir sekmadieninė mokykla,
kurioje mokytojauja iš Tauragės atvykstančios moky
tojos.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
pastangomis šioje šventėje dalyvavo ir PLB X Seimo
narių dalis, suvažiavusių iš įvairių pasaulio kraštų.

Nauji mokslo metai Vasario 16 gimnazijoje
Vasario 16 gimnazija naujuosius mokslo me
tus pradėjo rugpjūčio 28 d. Šiais metais mokysis lie
tuviai ir vokiečiai mokiniai. Lietuvių mokinių susi
rinko daugiau nei praeitais metais - 92. Jų tarpe yra
52 iš Vokietijos, 2 iš Argentinos, 1 iš Olandijos, o 37
atvykę iš Lietuvos. Tikrų vokiečių į gimnaziją įstojo
35. Per tai nesumažės lietuvių kalba dėstomų dalykų
skaičius. Visi dalykai, kurie iki šiol buvo dėstomi
lietuviškai ir ateityje visose klasėse bus dėstomi lie
tuviškai. Paraleliai tie patys dalykai bus dėstomi ir
vokiškai. O visi dalykai, ligi šiol dėstyti vokiškai,
ateityje bus dėstomi kartu. Tokiu būdu mokiniai iš
Lietuvos turės progos pabendrauti su tikrais vokie
čiais ir greit išmoks kalbą.
Šiais mokslo metais Vasario 16 gimnazija
švęs savo 50 metų jubiliejų. Sukaktis bus minima
Nepriklausomybės šventės metu vasario 17 d., o per
Jonines, birželio 24 d. vyks buvusių mokinių suva
žiavimas.

Artėja XXI Australijos Lietuvių Dienos
2000 metų gale, nuo gruodžio 27 d. iki Nau
jųjų Metų, vyks Australijos lietuviams reikšminga
šventė. Tai Australijos Lietuvių Dienos, kurios ruo
šiamos kas antri metai pagal nusistovėjusią keliasde
šimties metų tradiciją. Į iš anksto sutartą miestą (šie
met Sidnėjų) lietuviai suvažiuoja iš visų plataus že
myno miestų ir vietovių.
Įdomu tai, kad šį kartą Lietuvių Dienų rengė
jų grupę sudaro vien moterys. Trečdalį rengėjų gru
pės sudaro vyresniosios kartos vietinės lietuvės. An
trą trečdalį - čia gimusios jaunesniosios kartos atsto
vės, o trečią - moteiys neseniai atvykusios iš Lietu
vos. Tokiu būdu, jau patsai rengėjų grupės sąstatas
rodo, jog šiek tiek keisis ir per dešimtmečius nusisto
vėjusi Lietuvių Dienų struktūra bei programa?---- —-te “Pasaulio Lietuvio” ur.371-372/

Europos Lietuvis 6Nr.21 6 puslapis

Žinios iš Lietuvos spaudos
Išleisim tik tiek, kiek uždirbsim
Numatoma, kad kitų metų biudžetas bus deficitinis.
Pajamos sieks 4.532 milijardus litų, tuo tarpu numa
tomos išlaidos - 4.599 milijardai litų. Deficitas kitais
metais bus tik 67 milijonai. Pensijos kitais metais yra
nenumatomos didinti, nes planuojama mažesnė in
fliacija, pažymėjo “Sodros” direktorius Aidas Pikiotas. Tai leis pensininkams išmokėti apie 80 mln. litų
mažiau, sumažinant biudžeto deficitą.
2001 metų biudžete tačiau yra numatoma
duoti papildomų lėšų švietimui (832 mln. litų), o gy
nybos išlaidos išaugs 94.1 mln. litų ir sudarys 10.6
proc. visų valstybės biudžeto išlaidų.

“Lietuvos dujos” su skolininkais elgsis
griežčiau
“Lietuvos dujos” informavo, kad per spalio mėnesį
vartotojų įsiskolinimas už dujas sumažėjo vos 1 mln.
litų - nuo 78.8 mln. iki 77.8 mln. litų. Be galo lėtas
vartotojų skolų mažėjimas prieš pat Šių metų šildymo
sezono pradžią bendrovę verčia imtis griežtesnių
veiksmų prieš skolininkus. Įmonės pasitikėjimą praradusiems skolininkams bus dar labiau sugriežtinti
školų už dujas išieškojimo būdai, o gamtinės dujos
bus teikiamos tik iš anksto už jas sumokėjus.
Didžiausias skolininkas yra “Kauno energi
ja”, kurios skola sudarė net 57.4 mln. litų. Jai šiuo
metu dujos yra tiekiamos tik iš anksto apsimokėjus, o
neapsimokėjus gali nukentėti visi Kauno gyventojai.
Seimas neseniai priėmė Gamtinių dujų įsta
tymą, kuris sudarys galimybes didesnei daliai dujų
vartotojų dėl žaliavos pirkimo derėtis tiesioginiai su
jų tiekėju ir nesinaudoti bendrovės “Lietuvos dujos”
paslaugomis. Šios įmonės vaidmuo šalies dujų sekto
riuje gali gerokai sumažėti. Ateityje numatyta Lietu
vos dujų rinką sujungti su Skandinavijos šalių ir
Lenkijos rinkomis.

Sulaužytas vyskupo sostas
Spalio 10-osios dienos rytą, praėjus vos keliolikai
minučių po pamaldų, dvidešimt penkerių metų kau
nietis Andrius M. netikėtai pribėgo prie Kauno arki
katedros bazilikos altoriaus ir pagriebęs vyskupo sos
tą trenkė į žemę, po to kažkokiu skysčiu aplaistė alto
riaus pakylą ir metė į altorių plastmasinį butelį.
Daugiau ką nors padaryti dar esantieji maldi
ninkai jam neleido, nutempė jį į zakristiją.
Užpuolimo metu vyskupo sostui, pagamin
tam prieš septynerius metus lankantis Lietuvoje Po
piežiui Jonui Pauliui II, apdaužytas atlošo kampas.
Nustatyta, kad skystis, kuriuo buvo aplaistytas alto
riaus pakyla, buvo tik tonikas.
Buvo galvojama, kad jaunuolis vartojęs nar
kotikus, bet po tyrimų paaiškėjo, kad ne. Tačiau pa
aiškėjo, kad jis prieš keletą metų yra gydytas specia
lios paskirties ligoninėje ir prieš ketverius penkerius
metus baustas už viešos tvarkos pažeidimą.

Atsigauna Lietuvos statybininkai
Lietuvos statybininkai baigia išlipti iš duobės ir tikisi
šviesesnio rytojaus.
Lietuvos statybos pramonė tebeskaičiuoja
nuostolius, išryškėjusius 1999 metais ir dar labiau
paaštrėjusius šių metų pirmą pusmetį. Nepaisant su
dėtingos situacijos, statybininkai tikisi neblogo au
gimo paskutinį šių metų ketvirti. Tokių vilčių teikia
daugelio statybos įmonių rezultatai per paskutinius
tris mėnesius.
Statybinių medžiagų gamintojai, nepaisant
išaugusios užsienietiškos produkcijos konkurencijos
ir sumažėjusio poreikio, investavo į modernias tech
nologijas, pradėjo gaminti naujus gaminius. Vietoje
didžiųjų medienos apdirbimo įmonių įsidūrė šiuolai
kinės, modernios langų, durų, stiklo gamybos įmo
nės, kurių produkcija atitinka Europos standartus.
Tačiau jų potencialas panaudojamas tik 50 proc. Vie
toje siekto 25 proc. augimo 1998 metais gamyba su
mažėjo 16 proc.
Kitais metais planuojamos investicijos į di
džiulio prekybos centro prie Kauno statyba. Vilniuje
2001 metais numatoma statyti nemažai administraci
nių pastatų - centre “Palangos” restorano vietoje bus
statomas didelis viešbutis. Dauguma statybos gami
nių yra sunaudojama vietinėje rinkoje, bet statybi
ninkai planuoja vėl grįžti į Rusijos rinką ir kokiu nors
būdu brautis į didžiules Vakarų rinkas.

Almos Adamkienės fondas
Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas kartu
su kompanijos “Procter and Gamble” atstovais Lie
tuvoje tęsia akciją “Padėkime vaikų norams tapti tik
rove”.
Spalio ir lapkričio mėnesiai, kaip parnešė
akcijos rengėjai, bus renkamos lėšos ir dovanojamos
vaikų globos namams bei internatinėms mokykloms,
kad už jas galėtų atlikti patalpų remontą, taip pat įsi
gyti naujų baldų, sportinio, medicininio - korekcinio
inventoriaus. Vilniuje į akcijos pradžios iškilmes ant
ruosiuose vaikų globos namuose pakviesti Vilniaus
apskrities administracijos atstovai.
Šis fondas jau veikia antrus metus.

Mažiau “zuikių” troleibusuose
Miesto troleibusuose jau pajuntamas permainų vėjas.
Drausmingi keleiviai džiaugiasi permainomis, o “zui
kiai” piktinasi suaktyvėjusia transporto kontrolės
skyriaus veikla.
Kontrolierių atlyginimas yra minimalus, ta
čiau jie užsidirba papildomai, kai pažeidėjas (“zui
kis”) sumoka baudą. Mat jie gauna pusė baudos su
mos. Nors tos baudos nėra didelės, bet per mėnesį
susidaro nemažas priedas prie minimalaus atlygini
mo. Tokia užmokesčio sistema verčia kontrolierių
tarnybą ieškoti efektyvesnių darbo būdų. Daugiausia
piktinasi jauni žmonės ir nuo įtūžusių keleivių yra
nukentėjęs nė vienas transporto kontrolierius. Dabar
juos lydi saugos tarnybos raumeningi vyrukai.
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Į Seimo Pirmininko postą pasiūlyti du
kandidatai
Ketvirtadienį, (19.10) pirmajame naujosios kadencijos
Seimo plenariniame posėdyje į Seimo Pirmininko postą
iškeltos dvi kandidatūros. Naujosios politikos koalicija
pasiūlė Naujosios sąjungos pirmininką Artūrą
Paulauską. Raštiškame pareiškime už jo kandidatūrą
pasirašė 73 Seimo nariai. Algirdo Brazausko
socialdemokratinė koalicija į šį postą iškėlė LDDP
lyderį Česlovą Juršėną. Raštišką pareiškimą dėl šios
kandidatūros pasirašė 21 parlamentaras. Pagal Statutą
siūlyti kandidatus į Seimo Pirmininko pareigas raštišku
pareiškimu gali ne mažiau kaip dešimtadalis Seimo
narių. Slaptai balsuodami atskirai už kiekvieną
kandidatą, parlamentarai spręs, kuriam iš jų atiduoti
pirmenybę. Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už j į yra
daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių. Slapto
balsavimo rezultatai turėtų paaiškėti apie po 18-tos
valandos.
Seimo Pirmininkas pagal Lietuvos
Konstituciją yra antrasis pagal svarbą valstybės
pareigūnas. Jis vadovauja Seimo darbui ir atstovauja
Seimui, savo parašu patvirtina Seimo priimtų teisės
aktų autentiškumą ir perduoda jį Respublikos
Prezidentui pasirašyti, taip pat pasirašo įstatymus, kurių
per 10 dienų nepasirašė ir negrąžino Seimui
pakartotinai svarstyti valstybės vadovas.
Seimo Pirmininkas laikinai eina Respublikos
Prezidento pareigas arba laikinai pavaduoja Prezidentą
Konstitucijoje numatytais atvejais, teikia Seimui
parlamento vicepirmininkųkandidatūras. Konstitucijoje
ir įstatymų numatytais atvejais teikia Seimui skirti ir
atleisti valstybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų
kandidatūras. Seimo Pirmininkas taip pat pirmininkauja
Seimo ir Seimo valdybos posėdžiams arba paveda tai
atlikti vienam iš savo pavaduotojų.

Naujosios politikos koalicija žada Lietuvos
lenkų rinkimų akcijai du postus
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tradicinę tautinių mažumų švietimo sistemą, pritarti
Lietuvos integravimuisi į euroatlantines struktūras.
Šį prisijungimo protokolą prie Naujosios politikos
koalicijos sutarties, pasirašytos spalio 12 d., pasirašė
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderis Valdemaras
Tomaševskis, Naujosios sąjungos (socialliberalų)
pirmininkas Artūras Paulauskas, Liberalų sąjungos
lyderis Rolandas Paksas, Lietuvos centro sąjungos
pirmininkas Romualdas Ozolas ir Vytautas Bogušis,
vadovaujantis Moderniųjų krikščionių demokratų
sąjungai.

Prezidentas
publikacijas

smerkia

antisemitines

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
griežtai pasmerkė antisemitines dienraščio "Lietuvos
aidas” publikacijas.Šalies vadovo nuomone, kaip
informavo Eltą Prezidento spaudos tarnyba, tokie
tekstai moraliai nepriimtini Lietuvos visuomenei.
Prezidento atstovė spaudai kreipėsi į Žurnalistų ir
leidėjų etikos komisiją, prašydama išnagrinėti, ar
"Lietuvos aide” publikuoti rašiniai - L. Kiauleikio
"Kryžkelė", A. Statkevičiaus knygos ištraukos "Žydai,
komunizmo teorija ir praktika", J. Valionio, V.Žygaitės
ir P. Stonio "Ar žydai vėl valdys Lietuvą?",
prasilenkdami su žurnalistų etikos kodeksu, nesudaro
prielaidų nacionalinei nesantaikai kurstyti.

Privilegijos V.Landsbergiui

v
Šiandien visi dienraščiai komentuoja, kad daugumą
kadenciją baigiančiame Seime turintys konservatoriai
antrą kartą mėgins savo lyderiui Vytautui Landsbergiui
bei jo šeimai išrūpinti privilegijas - skirti prezidentui
priklausančias socialines garantijas.

Lietuvos paviljonas už grašius

Garsusis Lietuvos paviljonas pasaulinėje parodoje
Lietuvos lenkų rinkimų akcija sudarė koalicinės
"EXPO 2000" tapo valdžios galvos skausmu. Už 10
sutarties protokolą su Naujosios politikos koalicija dėl
milijonų litų kainavusį pastatą
bendro
dalyvavimo
šalies
vokiečiai siūlo tik 50
v
DBLS-gos
Derby
skyriaus
nariui
valdyme. Siame dokumente
tūkstančių markių, o
a.a.
ČESLOVUI
SIRVIDUI
Lietuvos lenkų rinkimų akcija
nesutikus paviljoną parduoti
mirus,
įsipareigojo pritarti Naujosios
už grašius, tektų ieškoti naujų
politikos koalicijos siūlomoms
jo žmoną, dukrą, žentą ir visą šeimą
milijonų jam pargabenti
kandidatūroms
į
Seimo
namo.
giliai užjaučiame ir kartu liūdime
Pirmininko,
Ministro
Skyriaus valdyba ir nariai
Pirmininko
pareigas
bei
Kuras Lietuvoje
palaikyti
šios
koalicijos
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos
Vyriausybės programą. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
"Linava" vežėjai, pradėję nagrinėti kuro kainų
lyderis Seimo narys Valdemaras Tomaševskis Eltai
struktūrą, padarė keletą nelinksmų atradimų. Pasirodo,
sakė, kad pasirašytame dokumente Naujosios politikos
kad mūsų šalyje didžioji dalis mokesčių, akcizų,
koalicijos partneriai įsipareigojo užtikrinti, kad į
prekybininkų antkainių yra labai panašūs ar netgi kiek
švietimo ir mokslo viceministro bei Vilniaus apskrities
mažesni nei kaimynų. Skiriasi tik viena dedamoji viršininko pavaduotojo pareigas būtų paskirti Lietuvos
importo akcizai ir muito tarifai. Būtent dėl šių
lenkų rinkimų akcijos pasiūlyti kandidatai. Dokumente
priežasčių nuosavą naftos perdirbimo įmonę turinčioje
pastebima, kad kandidatų profesinės savybės ir
Lietuvoje kuras kainuoja beveik 30 centų brangiau nei
kvalifikacija turi atitikti užimamų postų reikalavimus.
Latvijoje ir beveik 40 centų brangiau nei Estijoje.
Šalys pasirašytame dokumente įsipareigoja išsaugoti
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Kronika
LONDONAS
Etninių R. K. bažnyčių 2000
metų Jubiliejinės pamaldos

Westminsterio
arkikatedroje
24.9.2000 metų įvyko Jubiliejinės
pamaldos.
Iš ryto oras buvo gražus, nuo vi
durdienio rūstūs debesys uždengė
saulės spindulius ir paleido savo
vandenis žemyn - ne kibirais, bet
statinėmis. Nežiūrint šio gamtos
užsirūstinimo, į arkikatedrą susi
rinko maldininkai iš įvairiausių
pasaulio kraštų. Įspūdingai pasi
puošę savo tautiniais rūbais pasi
rodė Afrikos, Pietų Amerikos,
Azijos kontinentų žmonės. Neat
siliko ir Europos Vidurio ir Rytų
tautos.
Sugaudė galingi arkikatedros var
gonai, pajudėjo prie Š v. Mišių
altoriaus didžiulė eisena, kurią
sudarė dalyvaujančių etninių baž
nyčių klebonai, kapelionai, lydimi
savo tautinių vėliavų palydos.
Mūsų klebonas kun.Petras Tverijonas žingsniavo eisenoje, lydi
mas mūsų trispalvės ir dviejų lie
tuvaičių tautiniuose rūbuose. Ei
senos gale ėjo Westminsterio ar
kivyskupas CORMAC pasveiki
nimo

MURPHY O’CONNOR su kitais
vyskupais. Po arkivyskupo prasidėjo
Šv.Mišios. Jos buvo atnašaujamos
daugumoje Lotynų kalba. Evangelija
buvo giedama Abisiniečių choro, jų
kalboje. Po arkivyskupo pamokslo
Tikėjimo išpažinimo, buvo kalbama
Visuotinė tikinčiųjų malda. Lenkas
skaitytojas meldė Dievą, kad laimin
tų visus R.K. bažnyčios dvasininkus,
vadovus, pačią bažnyčią, visus ti
kinčiuosius. Lebano skaitytojas kad visi katalikai ir tikintieji savo
tarpe būtų vieningi visuose savo
darbuose. Brazilijos skaitytojas
meldė Aukščiausiąjį, kad jis globotų
visus paliegėlius, politinės globos
prašančius. Pasiruošiant Šv.Mišių
aukai, Vietnamiečių chorui giedant
savo tautines giesmes, vietnamietės
mergaitės išpildė mistinius plastikos
šokius.
Maldininkų sugužėjo tiek, kad jie
užliejo visą didžiulės arkikatedros
grindų plotą. Kiek lietuvių ten buvo
sunku pasakyti, bet reikia tikėti, kad
jų ten buvo.
Taip dvi valandos praleistos iškil
mingoje, daugtautinėje, marga
spalvėje žmonių manifestacijoje
atiduodant pagarbą savo Aukščiau
siam Globėjui.
Girnikų Kalnas

Londono Lietuvhį Sv. Kązįmjem bažnyčią.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: london@ptveriionas.freeserve.co.u
k
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.
Autobusai eina iš skirtingų Lon
dono dalių ir yra patogiausi, nes
beveik visi eina kelių minučių
ėjimo distancija nuo šventovės.
Artimiausia požeminė stotis Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 6AH,
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai.,
sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje spalio 29 d.,
12.30 vai.
Bradforde lapkričio 5 d., 12.30
vai.

Šiais metais Visų Šventųjų šventė švenčiama

lapkričio 1d. (trečiadienis). .
Šv. Kazimiero bažnyčioje: Šv. Mišios 9 vai. angliškai, 19 vai. Vėlinių Šv.Mišios.
Vėlinės lapkričio 2d. (ketvirtadienis). Minėtos ir visą savaitę 19 vai. Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų intenci
jomis už mirusiuosius. Spalio 29 d. (sekmadienį) 14 vai. melsimės už mirusiuosius Šv. Patriko kapinėse, lie
tuvių skyriuje. Renkamės prie kapinių koplyčios. Adresas: Leyton metro stotis.

All saints* day - all souls* day
This year, All Saints* Day November 1st, falls on a Wednesday. Masses in St. Casimir's Church will be at
09.00 hrs in English, and 19.00 hrs. All Souls* Day, November 2nd (Thursday), Mass is at 19.00 hrs. The
above-mentioned Masses, and all 19.00 hrs Masses this week will be offered for The Dead. Sunday, October
29th, at 14.00 hrs, we will pray together for The Dead at the Lithuanian Plot in St Patrick’s Cemetery. We will
meet by the Cemetery Chapel. The Cemetery is reached on the Central Line, Leyton Station.
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