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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybos Posėdžio 

Protokolas Nr.l
Įvykusio 2001 m.birželio 17d.

1. Posėdis įvyko 200 Im. birželio 17d. Šv.Kazimiero bažnyčios salėje, Rytų Londone. Jame dalyvavo: Jaras 
Alkis, Vida Gasperienė, Vladas Gedmintas, Vincent O’Brien, Jonas Podvoiskis ir Įima Švalkienė. 
Atsiprašymas buvo priimtas iš Andy Blinstrub. Svečiu buvo Klemensas Tamošiūnas atstovaujantis Tarybą. 
V.Gasperienė pirmininkavo posėdžiui ir J.Podvoiskis sekretoriavo. Buvo priimta darbotvarkė.

2. Praėjusio posėdžio protokolas buvo priimtas be pakeitimų. Dėl aiškumo: galutinė data dėl bendruomenės 
narių sąrašo pridavimo DBLS sekretoriui bus 8 savaitės prieš šaukiamą Metinį Visuotinį Suvažiavimą, tai 
kartu atitiks legalų reikalavimą duoti 8 savaičių skelbimą prieš MVS.

3. Pirmininko pranešimas. Padėkojo Lietuvių Namų Bendruomenės valdybai, kuri leido asociacijos nariams 
dalyvauti ir stebėti jų posėdį.

4. Centro Valdybos sąstatas:
Pirmininke išrinkta Vida Gasperienė. (Ji turėjo A.Blinstrub telefoninį balsą ir 3 slaptus balsus, Jaras Alkis 
turėjo 3 slaptus balsus). Toliau vyko pasiskirstymas pareigomis:
Vicepirmininkas: Jonas Podvoiskis
Sekretorius: Jonas Podvoiskis
Finansai: Vladas Ged minias
Kultūra, mokslas ir spauda: Urna Švalkienė
Jaunimas: Andy Blinstrub ir DBLJS paprašyti atsiųsti atstovą į sekantį susirinkimą.
Socialiniai reikalai ir skyriai: Vince O ’Brien.
Be pareigų prašė pasilikti: Jaras Alkis.
Taryba buvo paprašyta atsiusti atstovą.

5. Finansai.
Dabartinė suma sąskaitoje yra £7800.
“Europos Lietuvis” padidės, pridedant 4 puslapius daugiau. Leidimo dažnumas bus tas pats, tokiu būdu 
sutaupant pašto išlaidas.
Rezoliucija bus pasiūlyta ateinančiame Visuotiniame Suvažiavime, kad reikalavimas išrinkti Revizijos 
Komisiją būtų pašalintas. Šį darbą dabar atlieka nepriklausomas revizorius.

6. Leicester’io skyrius paprašė Metinio Visuotinio Suvažiavimo, kad grąžintų pinigus, atiduotus Valdybai, kai 
skyrius užsidarė, nes dabar skyrius vėl pradėjo gyvuoti. Suma £100 buvo sumokėta. Hampshire’io ir Sodo 
skyriai nori, kad likę pinigai būtų grąžinti, kai Sodybos skyrius buvo uždarytas. Jie praneš, kokia buvo 
suma.

7. LNB programa
Šių metų programa buvo pristatyta ir bus diskutuojama sekančiame posėdyje.

8. Kiti reikalai
Buvo nutarta kad Direktorių diskusijos ir veiksmai bus reguliariai publikuojami laikraščiuose.

9. Sekantis susirinkimas bus liepos 28 d, šeštadienį 11.30 vai.Sodyboj e,.
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Lietuvių Namų Bendrovės 
Posėdžio Protokolas Nr.l

Įvykusio 2001 m. birželio 17d. <
*

1. Posėdis įvyko Šv.Kazimiero bažnyčios salėje, Rytų Londone. Jame dalyvavo: Jaras Alkis, Vladas 
Gedmintas, Skot Mineikis, Jonas Podvoiskis ir įima Švalkienė. Svečiai buvo: Vida Gasperienė ir 
Klemensas Tamošiūnas.

2. Pirmininkavo: Jonas Podvoiskis
Sekretoriavo: Skot Mineikis

3. Praėjusio posėdžio, įvykusio tuoj po Visuotinio Suvažiavimo, protokolas buvo perskaitytas ir 
priimtas.

4. V. Gedmintas pasiūlė Valdybai strateginio reikalo veiklos programą, kuri turėtų būti atlikta LNB 
Valdybos ateinančiais metais.
Po siūlomos programos K.Tamošiūnas pasiūlė, kad mes turėtume luktelti prieš perkant namą Londone, 
pažiūrėti, kokį pelną atneš Sodyba. Jis taip pat pažymėjo, kad keturių metų bėgyje Valdyba turbūt norės 
parduoti Sodybą, kad galėtų išlaikyti naują namą Londone., nes kaip pats K.Tamošiūnas mano, kad 
jokiu būdu Sodyba nesugebės padalyti pinigų. Taip pat savo pasisakyme pridėjo, jog tolesnis akcijų 
pardavimo pasiūlymas, gali padėti finansuoti Londono namų pirkimui.
V.Gasperienė pasisakė, jog mes turėtume atkreipti dėmesį į kitų pabaltieČių panašius namus. Pažiūrėti, 
kaip jie tvarkosi. Be to, prieš pradedant didelius projektus turime atsiklausti mūsų bendruomenės.
V.Gedmintas pareiškė, jog Povilas Dobrovolskis(prieš pat Glenny pristatymą M VS 2000) pasakė, kad 
jis yra galimybė padaryti pelno apie £110,000 po Sodybos remonto.

5. LNB Valdyba sutiko, kad pirmenybės sąrašas būtų tokia tvarka:
a) Bandyti iš atremontuotos Sodybos gauti daugiau pelno.
b) Pradėti Lietuvių Namams įsigyti Londone programą.
c) Rasti naudingą “Capital Gains Tax” mokesčių atgavimo projektą.
d) Aprūpinti ir finansiškai paremti DBLS.

6. V.Gedmintas iškėlė susirūpinimą, dėl finansinės kontrolė Sodyboje. Trijų dalių miegamo baldai buvo 
nupirkti be V.Gedminto žinios. Niekas nežinojo, kas davė leidimą šioms išlaidoms. Šio įvykio 
pasekmėje Sodybos veikla bus iškelta sekančiame posėdyje.

7. I.Švalkienė pasiūlė diskutuoti su Sodybos vadovais ir nustatyti Sodybos vadovams specifinius tikslus, 
Šis pasiūlymas bus iškeltas ateinančiame susirinkime.

8. Po diskusijų LNB Valdyba priėmė sprendimą, kad reikia apmokomo MD (Managing Director), kurio 
pareiga bus įvykdyti nustatytą strateginę programą. Balsavo už 4, susilaikė 1.
Šis sprendimas lauks DBLS Valdybos sprendimo ateinančiame susirinkime Liepos 7 d.

9. Buvo nutarta, kad visi LNB protokolai bus išsiųsti visai DBLS Valdybai.
10. LNB Valdyba pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas: Vladas Gedmintas
Finansų Direktorius: Jonas Podvoiskis
Sekretorius: Skot Mineikis

11. Finansinė ataskaita.
Jonas Podvoiskis pristatė šias sumas:
a) einamoje sąskaitoje £4,418
b) indėlio (deposit) sąskaitoje £ 103,325
c) investuoto kapitalo sąskaitoje £ 459,723
Sekantis mėnesinis kapitalo investavimas įvyks liepos 18d. 2001m., bet bus sulaikoma £60,000
Sodybos pertvarkymui.
Sąskaitos pristatytos buvo teisingos 13 -tą birželio 200 Im.

12. Galimybė matyti sąskaitas.
RBS pasiuntė Jonui Podvoiskiui informacijas kompiuteriu, kuris leis dviem direktoriams matyti pinigų 
išleidimą, naudojant kompiuterio liniją. Laukiama tolimesnės informacijos.

13. Mandatai
Buvo sutikta kad visi Direktoriai turi leidimą pasirašyti čekius.

14. Finansinės metų pabaigos sąskaitos.
Jonas Podvoiskis pareiškė, kad Traviss pasiuntė sąskaitas Kompanijų Namams (Companies House). 
Jonas Podvoiskis taip pat pareiškė, kadangi mūsų metai baigiasi spalyje, jis nori matyti ir paskelbti 
visas sąskaitas prieš Šv.Kalėdas.
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Reikalas buvo iškeltas tame, kad mes užsitraukėme dideles banko kainas ir bausmes ant mūsų 
sąskaitų ir tai, kaip ilgiem RBS banko klientams tai nepriimtina turėti tokias dideles baudas. 
Jonas Podvoiskis į tai atkreips dėmesį.

15. Sodyba.
Buvo pripažinta, kad V.Gedmintas turi ilgą trūkumų sąrašą (snag list)
Prasidėjo baseino kasimas.
Gaisro Apsaugos pareigūnas priėmė Sodybą ir paruošęs atsiųs pilną Priešgaisrinio Saugumo 
Pažymėjimą (Full Fire Certificate).

16. Bridleway
Michael Cornish paprašė mūsų leidimo kalbėti su advokatu, kuris užsiima bridleway ieškiniu mūsų 
vardu. V.Gedmintas pasiūlė galimą trijų šalių susitikimą: Mr. V.Gedmintas, Mr.M.Comish ir Stevens 
ir Bolton (advokatai). Bus galima suprasti kuria linkme viskas klostosi,
Mr.M.Comish pasiūlė savo paslaugas šiuo laiku veltui. Jis praneš Valdybai iš anksto, jei iškiltų bet 
kokie atsirandantys mokesčiai.
Sekančiame susirinkime Direktoriai aptars paaukštinimus ir skelbimus skirtus Sodybai.

17. Kiti reikalai
Pensijos (Slake holder pension)
Yra siūloma darbininkams, kol kas susidomėjimą parodė tik vadybininkas.
Šaudykla
Susidariusi situacija reikalauja formalaus susitikimo su Šaudyklos klubo pirmininku. Tai pavesta 
sutvarkyti V.Gedmintui.
Pensininkai
Povilui Dobrovolskiui bus pranešta, kad jis turi parašyti draudimo dokumentą, kurį Valdyba galėtų 
patvirtinti naujiems pensininkams Sodyboje.
Dokumente turės būti įtrauktos paprastos esamos aplinkybės ir ko bus reikalaujama prieš peržiūrint 
pensininkų pareiškimus.
Sekantis LNB susirinkimas įvyks liepos 28 d. 2007, šeštadienį. Sodyboje.

Pirmininkas Sekretorius
Jonas Podvoiskis Skot Mine i kis

„Lietuviškojo švietimo Šiaurės Amerikoje“ pristatymas Vilniuje.

Vilniaus paveikslų galerijos, liepos 2 d (Chodkevičių) rūmuose įvyko Juozo Masilionio ir Stasėš
Petersonienės knygos „Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje“ pristatymas. Jį organizavęs HILL & KNOWLTON 

direktorius Lietuvoje Arūnas Pemkus (gimęs ir užaugęs Amerikoje) savo kalboje pažymėjo, kad pristatoma knyga yra tas 
įrodymas, kurio jis negalėjo pateikti 1984 m. pirmą kartą lankydamasis Lietuvoje jį kamantinėjusiems Šefuotojams, kurie 
niekaip negalėjo suprasti, iš kur jis moka lietuviškai. Dabar solidi, Čikagoje išleista knyga, mus supažindina su didį 
pasišventimą liudijančia 1949-1999 m m. lietuviškų mokyklų JAV ir Kanadoje istorija.

Profesorė Vanda Zaborskaitė, apžvelgdama lietuviškąją švietimo istoriją nuo pat XIX a. pradžios, lituanistinių mokyklų 
reiškinį išeivijoje pavadino atskiru lietuviško švietimo liemeniu, kurio svarbos supratimą mums leidžia suvokti pristatoma 
knyga.

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistinio skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė kaip turinti didelę darbo su 
knygomis patirtį pažadėjo, kad „Lietuviškojo švietimo Šiaurės Amerikoje“ knygos laukia didelė ateitis. Paskutiniuoju metu 
tai iškiliausias išeivijos leidinys, kurio platinimą Lietuvoje vykdo Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Šiandien Lietuvą 
yra pasiekę apie 200 šios knygos egzempliorių. Reikia pabrėžti, kad, nors daugeliui ji labai brangi išeivijoje, bet ypatingai 
reikalinga Čia, Lietuvoje, nes teikia ypatingą progą pažinti bei įsisąmoninti kultūrinį - tautinį vyksmą ne tik etninėse 
žemėse, bet ir plačiajame pasaulyje.

Reikia pripažinti, kad daugeliui čionykščių tai pakankamai nauji ir netikėti dalykai.

Direktorius Žilvinas Beliauskas

H
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Rašytojo Romualdo knygos Dusetose

Daug kartų su Angele Giedraitiene kalbėjomės, ir laiške 
1997.7.16 ji man rašė, kad ‘‘...gavusi Dusetų miesto 
bibliotekos adresą, perrašiau testamentą, ir knygos bus 
pasiųstos ten”.

Bet kai ji mirė, kažkaip nebuvau tikra, kad rašytojo 
Romualdo Spalio/Giedraičio rinktos knygos bus atiduotos 
Dusetų miesto Kazimiero Būgos bibliotekai.

Tada susiskambinau su Angelės drauge/abi fatimietės/ 
Elsie Helliwell, Gene ir Vytu Ašmenskais ir sakiau, kad 
Angelės namuose turi būti lietuviškų knygų, tarp jų ypač 
brangūs 37 tomai Lietuvių enciklopedijos. Tai unikalus 
išeivijos darbas, ji seniai išparduota, o Angelės namuose 
esanti turi būtinai nugabenta į Lietuvą.

Prašiau, kad pasakytų visiems Angelės kaimynams, kad 
saugotų visas tas knygas ir kad nebūtų jos išmestos į 
šiukšlyną kai bus parduoti namai. Taip ir buvo. Garsas 
apie “Lithuanian books” paplito tarp kaimynų ir jos 
pažįstamų. Rašiau ir jos sūnėnui į Vilnių apie tas knygas.

Toks neramus garsas dėl knygų tęsėsi apie 4 mėn. 
Vasario 8d., ryte, paskambino man advokatė P.Stevenson, 
a.a. Angelės testamento vykdytoja, ir pranešė, kad per tą 
savaitgalį pasiimčiau tas lietuviškas knygas. Pasirodo 
namas parduotas su visu inventoriumi. Garsas apie tas 
knygas, pasirodo pasiekė ir advokatę. Gražu ir iš jos 
pusės, kad ji susidomėjo tomis knygomis. Pasirodo, 
vargšė Angelė užmiršo ir testamente neįrašė, kam tas 
knygos palikti ir kur jas dėti. Nesistebėkime, visi esame 
seni, daugumas ligoti, pavargę, vieną pasakome, kitą 
padarome. Bet jos noras buvo knygas palikti Dusetų 
bibliotekai. Tai čia ir svarbiausia.

O aš vos galvos nepamečiau. Skambinu šen, skambinu 
ten, gal kas padės.

Skambinu Jonui Lekešiui ir prašau; važiuok į Ha I i fax’ą, 
paimk raktus iš advokatės ir apžiūrėk tas knygas, jeigu 
kas gelbėk nors 37 tomus Lietuvių enciklopedijos. Prieš 
važiuodamas Jonas paskambino naujam Angelės namų 
šeimininkui Ali Rafiq, kuris nupirko namus, pasikalbėjo 
ir man pranešė savo įspūdžius, kad naujasis namų 
Šeimininkas, kaip jam atrodė, yra inteligentiškas žmogus 
ir sakė jam, jog dėžės knygų yra garaže, jis pats mėgstąs 
knygas ir neišmes jų, palauks iki kas nors jas paims.

Kas paims? Kas išveš? Kas čia norėtų, ypač seni 
žmonės, tampyti tas dėžes? Kas už išvežimą norės 
mokėti? Kas išsius į Lietuvą?

Skambinu į Lietuvos Ambasadą ir išsakau visą bėdą 
kanceliarijos viršininkei Eglei Degutienei, kuri mielai 
pažadėjo knygas išsiųsti į Lietuvą.

Bet knygos tebėra Halifax’e. Turi kas nors atvežti į 
Londoną. Tikėjausi, kad laikinai Bradford© klubas 
“Vytis” priglaus, bet reikia jas ten gabenti. Galvojau, kad 
jaunimas tai galėtų pasitarnauti. Tas planas atkrito.

l ai skambinu DBLS pirm. Vidai Gasperienei ir išdėstau 
reikalą. Ji mielai sutinka pasirūpinti. Prašiau jos 
paskambinti. A.Rafiq dėl tų knygų. Ji taip ir padarė ir 
netrukus atskambino man ir pranešė, kad Rafiq’as pats 
pasisiūlė už 50 svarų nugabenti knygas į Bradfordo 
“Vyčio” klubą. Sutarė vasario 18d. Pirmininkė savo 
ruožtu susisiekė su “Vyčio” klubo pirm. Roma 
Vaičekauskaite ir su Bradfordo DBLS skyriaus pirm. 
Irena Gerdžiūniene, kurios maloniai sutinka padėti ir 
sutartą dieną - vasario 18d. priima knygas.

Dar Angelei esant gyvai palaikiau ryšį su Calderdaie 
savivaldybės socialiniu skyrium, kuriam priklauso ir 
Halifax’as.Oficialus Home office vertėjas/anglų-lietuvių/
J. Lekešys mielai sutiko tarpininkauti visais reikalais, o 
taip pat ir su velionės testamento vykdytoja advokate ir 
kaip oficialus ryšininkas su mirusiosios giminėmis 
Lietuvoje.

Taip pat būtinai norėčiau paminėti anglę Elsie 
Helliwell. Asmeniškai jos nesu sutikusi. O ji kuo 
nuoširdžiausiai rūpinosi visais Angelės reikalais, kol ji 
buvo gyva ir kai mirė. Mes keitėmės laiškais, 
telefoniniais pokalbiais, o taip pat informavome velionės 
sūnėną Lietuvoje. Ji rūpinosi net lietuviškomis knygomis 
su kitais gerais žmonėmis, kad velionės palikimas patektų 
ten, kur ji dar sveika būdama skyrė, o ne sirgdama. Dar 
pasakytina, kad ir kaimynai, ir pažįstami, kaip Elsie 
sakydavo “Yorkshire people” prisidėjo prie visko. Net kai 
Angelė jau prieš 5 mėn buvo mirusi, Erika dar teiravosi, 
kur dabar yra Lithuanian books. O jos tuomet buvo 
saugiai padėtos “Vyčio” klube. Irenos Gerdžiūnienės 
iniciatyva balandžio 28d. buvo atvežtos į Lietuvos 
Ambasadą Londone. Tą pačią dieną Ambasados 
kanceliarijos viršininkė E.Degutienė paskambino Dusetų
K. Būgos bibliotekai ir pranešė apie siunčiamas knygas. 
Bibliotekos darbuotojos labai apsidžiaugė. Po savaitės 
knygos jau buvo Vilniuje, o gegužės mėn. Lietuviškos 
knygos jau pasiekė savo kelionės tikslą.

Visa knygų kelione nuo Halifax’s© iki Londono 
rūpinosi DBLS pirm. Vida Gasperienė ir Irena 
Gerdžiūniene. Išlaidas padengė DBLS. Knygų kelionę iš 
Londono į Vilnių ir Dusetas sutvarkė Lietuvos 
Ambasados darbuotoja Eglė Degutienė. Ji surado 
labdaros autobusiuką, kuriuo knygos buvo nugabentos į 
Vilnių. Iš ten bibliotekos darbuotojai atsigabeno jas į 
Dusetas. Pernai biblioteka išleido lankstinuką apie Spalį.

Paskutinėmis žiniomis biblioteka nuoširdžiaCTiekoja 
visiems, kurie padėjo pervežti knygas.

Tų knygų keliones organizavo, galima sakyti, vien 
moterys. Susikalbėjo, susitarė, pasirūpino, viena kitą' 
informavo, ir visas tas reikalas buvo atliktas rimtai ir 
dalykiškai. Dabar ir mūsų rašytojas Romualdas Spalis 
turės savo kampelį Dusetų miestelio K.Būgos vardo 
bibliotekoje, kaip ir kiti išeivijos rašytojai.

O kai 1997 m.teiravausi kur Dusetose padėti R. Spalio 
knygas, tai Vilniaus Martyno Mažvydo bibliotekos 
Lituanistikos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė štai ką 
man parašė:”Turiu pasakyti, kad Dusetų miestelis yra 
savotiškas visos apylinkės kultūros centras, nes ten, be 
bibliotekos, yra jaunų gabių Vilniaus dailininkų įkurta 
Dailės galerija. Savo veiklumu ir kultūrine veikla garsėja 
ir jaunas Dusetų kunigas, gražiai buriantis jaunimą. Tad 
tikrai puiku būtų, jei Dusetų miesto biblioteka pasipildytų 
tokiu vertingu knygų rinkiniu.

Prisiminkime'. K.Būga /1879-1924/, gimęs Dusetų 
valsč. Buvo vienas didžiausių lietuvių kalbininkų, 
didelius kalbotyros darbus atlikęs lietuvių kalbos mokslui 
ir bendrajai kalbotyrai.

MJiarėnienė
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KELIONĖS

Po daugelio Sovietų viešpatavimo 
metų, lietuviai dabar Baltijos italai. Tik 
barokas ir gyvenimas verpetu, bet man 
tai patinka, sako Paul Mansfield.

Galima daug ką pasakyti apie miestą iš jo 
paminklų. Kur pradėti kelionę Lietuvos sotinėje 
Vilniuje: nuo Genocido muziejaus, ar Frank 
Zappa statulos? Aš pasirinkau Zappa, kurio 
bronzinis biustas stovi priešais medicinos 
kliniką. Frank, jeigu jus kiek tai sudomino, 
nieko bendro neturėjo su Lietuva. Statula buvo 
pasiūlyta keleto gerbėjų ir po neilgų ginčų

vietinė savivaldybė davė leidimą. Priešingai negu kitose Baltijos šalyse, tai katalikų sostinė, o ne protestantų, ir žmonės dažnai 
savo ekscentrišku romantizmu pelnė “Baltijos italų vardą”.

Kita keista detalė - kad kalba labai primena lietuviškąją kalbą Sanskristą. Bet tikrasis Vilniaus grožis labai nustebina. 
Vaikščiodamas po senamiestį, kur senoji pilis stūkso ant Neries krantų, stebėjausi, kaip iki šiol šis gražuolis miestas sugebėjo 
išvengti būrių turistų.

Pradėjau savo atostogas labai gera pradžia : kai atvykau radau visą viešbučio Radisson SAS restoraną užsakytą privačiam 
baliui. Šauksmai ir sveikinimai sklido iš restorano, praeinantys svečiai buvo kviečiami įsijungti į linksmybes. Lietuviai mėgsta
linksmintis, turbūt kad ilgą laiką, kaip jie sakytų, nebuvo ko džiaugtis.

Po trumpo nepriklausomybės laikotarpio, tarp dviejų Pasaulinių karų, Lietuva pirma buvo užkariauta vokiečių, paskui rusų. 
Pirmieji užkariautojai naikino žydų bendruomenę, antrieji išvežė šimtus tūkstančių į tolimuosius Sovietų imperijos kampelius. 
1980 metų paskutinėje dekadoje lietuviai, kurie davė pradžią Baltijos šalių išsilaisvinimui, kai Sovietų imperija pradėjo trupėti. 
Žmonės išėjo į gatves prieš Sovietų tankus ir pagaliau gavo laisvę 1991 metais. Dabar Sovietų metai tai dylantys prisiminimai.

Vilnius turi vieną iš gražiausių Baltijos vietovių, įstaisęs tarp žemų žalių kalvų, kurios žiemą apsigaubia balta sniego skraiste. 
Senasis miestas, Unesco World Heritage vieta, tai brangenybių skrynia pilna Baroko ir klasikinės architektūros. Sovietų 
valdymo laikais daug bažnyčių buvo uždaryta, bet tai nesulaikė pasiryžimo švęsti šv. Kalėdas ir šv. Velykas. “Aš net netikinti”,- 
viena moteriškė man pasakė,- bet tai buvo kaip kova prieš juos. Dabar Vilnius su atidarytomis bažnyčiomis gali atimti žadą.

Vilnius taip pat ir linksmas miestas, su šurmuliu gatvėse, mažomis parduotuvėmis, parduodančiomis gintarą. Bare 
pavadintame “Parlamente”, įdomus mišinys politikų ir jaunimo gardžiavosi “Švyturio” alumi ir ginčijosi apie politiką. Vietiniai 
tikrai naudojasi nauju malonumu - galimybe laisvai kalbėti.

Bet tuo pačiu jie gerbia ilgą laiką draustą praeitį. Vadinti lietuvius patriotais, tai jų sumenkinimas. Tradiciniai restoranai yra 
populiarūs netgi ir tarp jaunų . Aš užsukau į vieną pavadintą “Ritos Smuklė”, kuri buvo dekoruota praeities stiliumi, su 
liaudies muzikantais, šokėjais ir padavėjomis apsirengusiomis maloniais tradiciniais rūbais. Vienu žodžiu- turistų vilionė, iš 
kurios aš bėgčiau pasibaisėjęs. Bet čia nebuvo jokių turistų, tik vietiniai, kurie mėgavosi didelėmis liaudiškų valgių 
porcijomis. Atmosfera keistai mane sujaudino.

Taip kaip ir Lietuvos Žmonių Genocido Muziejus. Anksčiau tai buvo KGB centras- baimę keliantis pastatas. 1945 matais 
daugiau kaip 1,000 žmonių buvo įvykdytos mirties bausmės ir daugybė kitų kankintų žmonių prieš išvežant i 
ištrėmimą. Muziejaus gidas - buvęs kalinys Juozas Aleksejūnas. Jis čia buvo laikomas 4 mėn. 1945 matais prieš nuteisiant jį 25 
metams sunkių darbų į Sibirą. Dabar būdamas 80 metų, jis išdidus, bet malonus. “Jie bandė mus sužlugdyti fiziškai ir 
psichologiškai. Jiems tai nepasisekė. Aš dar esu. Ir Lietuva dar yra.”-jo šviesiai rudos akys blizgėjo su pasididžiavimu.
Būdas keliauti:
Paid Mansfield keliavo į Pilnių su Specialised Tours (01342 712785), kuris siūlo 3 naktis su pusryčiais nuo £360 už keleivį, į 
kelionę įeina 3-jų vai. miesto turas su gidu ir kelionė atgal.
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Šveicarija 
w 

M.K. Čiurlionio kamerinės muzikos 
vakaras

Š.M. birželio mėn. 12d. Zurich’o Aukštosios 
Technikos Mokyklos reprezentacinėje salėje įvyko 
perpintas ir M.K.Čiurlionio biografijos nuorodomis ir jo 
muzikinės ir tapybinės meninės raidos komentarais 
pailiustruotas ir jo paveikslų diapozityvų reprezentacija 
aukšto meniško lygio vakaras, vardu “Paveikslus 
komponuoti - muziką tapyti”, - nušviečiant jo dvigubo 
genialumo sinteze. Fortepijono kūrinius atliko trys jauni, 
išskirtinai gabūs tautiečiai iŠ Tėvynės, - Gabrielė 
Kondrotaitė, Vilija Poškutė ir Tomas Daukantas, Šiuo 
metu besitobulinantys koncertų klasės Aukštojoje 
Muzikos Mokykloje Winterthur”o mieste, ir jau 
laimėjusių kelias festivalių premijas Lietuvoje, Anglijoje 
ir Čekijoje, smuiku papildant koncertų agentūros 
“Musical Discovery” vadovei ir koncertų Aukštojoj 
Technikos Mokykloj po Rektoriaus patronatu 
organizatorei poniai Ninai Orotchko ir violončele 
Bettinai Macher. Šis meniškas, visais atžvilgiais puikiai 
pasisekęs kultūrinis renginys, gausiai susirinkusių ir 
susižavėjusių ilgais plojimais lydimas įvyko, jį garbės 
viešniai, poniai Marinai Condrau, Lietuvos Respublikos 
garbės konsulei Šveicarijoje atidarant, po Vakarų 
pasaulio vertybių Fondo patronatu ir parėmimu, šio 
vakaro idėją pastoriui, teologijos garbės daktarui Eugen 
Voss, daugelį metų mūsų Tautos siekius lydinčiam, 
iškėlus.

J Pečiuiionytė
i

Amerika

Lietuviai Amerikoje

Žurnalas “Metmenys” Nr.79 išspausdino Daivos 
A.Kuzmickaitės stamboką(42 puslapių) reportažą 
“Pirmosios lietuvių emigrantų dienos Čikagoje ir 
adaptacijos sunkumai”. Straipsnio autorė 
apklausinėje nemažą tų dabar į JAV nuvažiavusių 
lietuvių, kurių vieni gavo teisę gyventi ir dirbti, o 
kiti neturi tokių teisių.

Straipsnyje yra skyrius pavadintas “Barakudos”. 
Toks pavadinimas ir jo reikšmė žinomi ir Europoje. 
“Europos Lietuvis” perspausdina jį, norėdamas 
savo skaitytojus supažindinti su tuo įspūdžiu, kokį 
susidaro su tuo žodžiu susidūrę Amerikoje 
apsigyvenę lietuviai.

BARAKUDOS
I

Kaip visi lietuvių etninėje bendruomenėje žino, 
ką terminai “tarybukai” ar “dypukai” reiškia. Taip 
ir “barakūdos” yra vartojamas žodis vienai iš

Lietuvos atvykusių moterų kategorijos apibrėžti. 
Etniniai lietuviai sako, kad barakūdos yra moterys 
iš Lietuvos, kurios kaip plėšrios žuvys turi “aštrius 
dantis”. Tokia moteris su “aštriais dantimis” ieško 
galimybės sužvejoti seną dypuką, turintį gerą turtą. 
Dažnai tokia moteris dvigubai ar dar daugiau 
jaunesnė už jaunikaitį “veda ne vyrą, bet jo pinigus 
- turtą”. Vedybos yra vienas barakūdos paveikslo 
aspektas; kitas bruožas yra pinigų iš senelių, 
kuriems jos dirba, išviliojimąs.

Imigrantės lietuvaitės taip pat papasakojo, kaip 
jos jaučiasi vadinamos barakūdomis. Pavyzdžiui:

Elena: Aš nuomavau butą pas dypuką... Kartą grįžta 
jis iš operos ir sako: ”Dar viena nauja ir nematyta 
barakuda buvo teatre”

DK: Jo požiūriu, jūs taip pat esate barakuda?
Elena: Taip. AŠ duosiu tau pavyzdį. Mes šventėme 

Naujuosius metus Šaulių namuose. Dauguma buvo 
dypukai ir kažkiek susirinkusių tarybukų. Du dypai vyrai 
priėjo prie mūsų stalo ir pradėjo mus šnekinti. Abu su 
trakais, varlytėmis. Vienas iš jų pakvietė mūsiškę šokti. 
Ji aukšta, jis žemas - ji ir atsisakė. Tiedu kad supyko: 
“Barakūdos, jūs mūsų šampaną gėrėt, o šokt neinat!

Mes jų neprašėme mums šampaną pirkti. Jie patys 
atėjo prie mūsų stalo, kur tik mes, tarybukai, sėdėjome, 
ir pradėjo su mumis bendrauti.

DK: Barakuda - ką reiškia?
Lina: Prieš tave stovi barakuda. Barakūdos yra 

lietuvės moterys, kurios ieško vyro arba/ir išneša vašius 
(turtą) iš panosės. Jie apsiveda ir prasideda teismai. 
Jaunikio vaikai tokiai moteriai sako:” Nekišk nosies ne į 
savo turtą”. (Anglų k. Pamokų užbaigimo vaišės. 1998 
m. gegužė).

Kai DP vyrai veda naujai atvykusias lietuvaites per 
paskutiniuosius metus, jų moterys naujai atvykstančias iš 
Lietuvos pradėjo vertinti kaip potencialias konkurentes. 
Pvz. Vilma pasakojo, kad jos dėdės žmona vadino ją 
barakuda sakydama, kad aš noriu paveržti jos vyrą. Kaip 
ji drįso ir galvoti taip. Dypukės mumyse mato jų 
konkurentes. (Vilma, 43 metų. 1999 m. birželis).

Kelios nelegaliai gyvenančios Čikagoje lietuvės 
prisipažino, kad jos ieško pilietybės turinčio vyro, už 
kurio galėtų ištekėti. Dėl anglų kalbos trūkumo 
nelegalioms imigrantėms moterims tokios vedybos už 
vietos bendruomenės lietuvio yra viena iš jų socialinėje 
struktūroje veikiančių strategijų (gendered strategy) 
legaliam statusui įsigyti.

Dauguma naujų imigrančių moterų paminėjo savo 
rūpestį/baimę nebūti pavadintom toraJb/db.Toks vardas 
kai kurioms nedrąsioms viduramžėms moterims yra 
rimta kliūtis aktyviau dalyvauti etninės bendruomenės 
gyvenime. Kaip Nerija prisipažino:”Aš mėgstu būti tarp 
žmonių, bet mano vyras namisėda. O tu žinai, kokia 
nuomonė apie mus, naujus ateivius, jeigu tu moteris ir 
dar viena pasirodai koncerte ar kitoje viešoje vietoje, tu 
esi barakuda. (Nerija, 55 metų. 1998m. spalis). Naujai 
atvykusios moterys dažnai patiria didesnį vietos lietuvių 
bendruomenės spaudimą nei naujai atvykusieji lietuviai 
vyrai. Aukšti moraliniai reikalavimai moterims yra 
aiškiai apibrėžti ir saugomi visų etninės lietuvių 
bendruomenės narių, kai tuo tarpu naujai atvykusiųjų 
vyrų padorumo normos nėra viešai keliamas klausimas.
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Vokietija

Vokiškos nuotrupos...

Gegužės mėn. Pradžioje, Europos lengvo žanro muzikos 
varžybose ( Grand Prix de Eurovision) Estijos atstovai 
laimėjo pirmą vietą. Šiaurė Europos valstybės vardas 
plačiai nuskambėjo žiniasklaidoje, ypač televizijoje, 
kadangi Šias varžybas kiekvienais metais stebi visa 
Europa. Vien tik Vokietijoje buvo 8,16 mln. žiūrovų.

Deja, birželio mėn. antrą savaitę ugro-finų tautos 
atstovai pateko į vokiečių kriminalinės policijos tinklą, 
kadangi vokiečiai išaiškino didelę bankų plėšikų gaują. Du 
jos atstovai gyveno Vokietijoje, tačiau kiekvieno banko 
apiplėšimui jie iš Estijos atveždavo naujus narius ir tuoj po 
apiplėšimo grąžindavo juos atgal į Estiją. Iš viso jų būta 
75-kių jaunų, tarp 18 ir 35 m. vyrų. Iš kiekvieno 
apiplėšimo gaujos vadai žadėdavo 20%. Tačiau pagrobus 
pinigus, Estijos jaunuoliai gaudavo tik keletą tūkst. markių 
ar Austrijos šilingų, nors labai dažnai jų laimikis siekdavo 
apie 100 tūkst. dol.

Taupomosios kasos, bijodamos estų užpuolimų, kasoje 
laikydavo mažas sumas pinigų. Be kaukių, gaujos narys su 
kitais vokiečiais atsistodavo į laukiančių klientų eilutę, 
priėjęs prie kasos jis ištraukdavo revolverį, reikalaudamas 
pinigų. Kasininkas nerizikuodamas savo gyvybe kiek 
markių turėjo, tiek ir atiduodavo. Estas ramiai išeidavo, 
nes tas sekundžių apiplėšimas jokio įtarimo klientūros 
tarpe nesukeldavo, nes kaip minėjau, estai būdavo be 
kaukių.

Dalis plėšikų randasi Estijos ir Vokietijos kalėjimuose. 
Tačiau Vokietijos kriminalinės policijos nuomone, dalis 
gaujos narių dar randasi Vokietijoje ar Austrijoje. Tad 
laukiama tolimesnių užpuolimų. Iki Šiol Miuncheno, 
Wuisburgo, Vienos, Dortmundo bankai prarado 1,4 mln. 
Markių - apie 550 tūkst. dol.

Nepraėjo tylomis JAV krašto apsaugos min. D.Rumsfeld 
viešnagė Europoje, bei jo spaudos konferencija Suomijos 
Turku mieste. Vokietijos spaudos agentūra pranešė, kad 
dalyvaujant Baltijos ir šiaurės Europos valstybių krašto 
apsaugos ministrams amerikietis pažymėjęs, esą Lietuva, 
Latvija ir Estija žengė didelį žingsnį į priekį NATO 
įjungime. Taip pat ir JAV yra už Baltijos valstybių 
įjungimą į šią transatlantinę organizaciją. Deja, vokiečiai 
rašė, kad amerikiečiai nieko konkretaus nepasakė, kada tos 
valstybės galutinai bus pakviestos pasitarimams. Pabaigoje 
vokiška žiniasklaida rašė, kad Rusija priešinasi Baltijos 
valstybių įjungimui į NATO, nors oficialiai jos laikomos 
kandidatėmis.

Subyrėjo Berlyno savivaldybės koalicija (Berlyne, 
Hamburge, Bremene,Miunchene jos vadinamos senatu), 
sudaryta iš Vokietijos CDU- krikščionių demokratų, SPD- 
socialdemokratų, “žaliųjų grupuotės”, FDP- laisvų 
liberalų, komunistinių laikų SĖD partijos narių, 
pasivadinusių nekaltu PDS vardu. Išskyrus CDU, visos 
partijos išreiškė nepasitikėjimą krikščionių demokratų 
partijos merui E.Diepgenui. Nutarta rugsėjo mėn. paskelbti 
rinkimus. Iki naujos savivaldybės rinkimų, burmistro 
pareigas eiti greičiausiai bus išrinktas lietuvių kilmės SPD 
atstovas Klaus Vovereit. Vienminčių susirinkime( 
socialdemokratai vienas kitą vadina ‘genosse’- draugu) jis 

viešai pasakęs:” esu homoseksualistas”. Posėdžio 
‘genosse’ stipriais katučiais palydėjo K.Voveraičio 
žodžius, kadangi Berlyne tai buvo vieša paslaptis.

Šlezvigo - HolŠteino krašte keturi neblaivūs Lietuvos 
piliečiai zujo su automašina Dithmarsehen miestelio 
gatvėmis. Pralaužę tvorą, lietuviai staiga atsirado 
ganykloje, tačiau pajėgė automašiną įstumti atgal į gatvę. 
Pamatę policininkus, lietuviai padidino greitį. Automašina 
apvirto, visi keturi buvo lengvai sužeisti. Mėginant juos 
suimti, lietuviai sukėlė peštynes su vokiečiais. Tik 
policijos antrankiai “nuramino” lietuvius.

K. Baronas

Škotija

Lietuvių Klubui gresia pavojus

Mossend’o Lietuvių Klubui gresia užsidarymo pavojus 
dėl krentančio klubo narių ir nepakankamo savanorių 
darbininkų skaičiaus.

Šis perspėjimas buvo paskelbtas Alex’o Paton, kuris 
kreipėsi į Lietuvių bendruomenės jaunąją kartą 
prašydamas įsitraukti juos į veiklą “ dėl protėvių 
atminimo”.

Pirmieji emigrantai iš Lietuvos į Lanarkshire atvyko 19 
amžiaus pabaigoje ir čia sukūrė klestinčią 
bendruomenę.Skotijos Lietuvių Kultūrinis ir Socialinis 
klubas buvo atidarytas Calder Road prieš 22 metus.Viena 
iŠ atidarymo priežasčių buvo skatinti emigrantų 
palikuonis mokytis lietuvių kalbos ir išugdyti domėjimąsi 
tradicine muzika ir šokiais. Bet tokios veiklos darbai labai 
smarkiai nusmuko paskutiniu laiku ir pastatas dabar 
atlieka tik socialinio klubo veiklą.

Mr.Paton pažymėjo, kad jaunoji lietuvių emigrantų karta 
sėkmingai įsiliejo į platesnę bendruomenę ir skaito save 
visų pirma Škotais . Bet jis tvirtino:” Mes turime juos 
sudominti šia vieta ir laikyti gyvą vien dėl protėvių 
atminties.”
“Šie metai bus labai sunkūs mums. Mums netgi trūksta 

valdybos narių ir nors šeštadieniais mes surengiame 
neapmokamą pasilinksminimą mes nesurenkame daug 
žmonių.”

Sekretorė Cathie Blue prisipažino; :”Mes negalime toliau 
taip tęsti, nebent atsirastų savanorių dirbti klube”. Mrs 
Blue pasakė, kad kai Lietuva gavo nepriklausomybę prieš 
10 metų bažnyčia Mossend buvo tiesiog sausakimša , bet 
dabar mėnesinėse Lietuvių kalba vedamose mišiose 
susirinko vos per 40 maldininkų.

Vienintelė kultūrinė veikla liko klube, tai savaitinės 
lietuvių kalbos pamokos. Klubo valdyba noriai atgaivintų 
kitas įvairias klases, jeigu būtų rodoma tam daugiau 
dėmesio.

Atidarų durų susirinkimas buvo iškeltas gegužės mėnesį, 
kuriame buvo aptariamos klubo tolimesnės galimybės. 
“Neįtikėtinas skaičius žmonių Šioje vietovėje turi lietuvių 
kilmės Šaknis,” sakė Mr.Paton -“ir mums tikrai reikia jų 
susidomėjimo mūsų klubu”.

Times/Speaker
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VALDOVŲ RŪMŲ TARYBOS RYŽTINGAS POSĖDIS

Pirmas Valdovu rūmu tarybos posėdis. Balandžio 
26d. įvyko pirmas Prezidento Valdo Adamkaus 
dekretu įkurtos Valdovų rūmų tarybos posėdis. 
Pirmininkaujant Kultūros ministrui Gintautui 
Kėvišui buvo apžvelgta esama padėtis. Pabrėžta, 
kad 2000.10.17 Seimo įstatymas dėl rūmų atkūrimo 
iki 2009 m. ir Vyriausybės nutarimas rūmams 
atkurti.

Aktyviai dalyvavo Garbės pirm. Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jis pastebėjo, kad 
Vyriausybės nutarime nurodyta 2001.10.01 data dėl 
Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos 
sudarymo nesiderina su 2002m. Valstybės biudžeto 
formavimo grafiku.Todėl sutarta koncepcija 
sudaryti iki liepos 1 d. Sudarytas koncepcijai 
paruošti sąstatas: Dailės muziejaus direk. R.Budrys, 
architektas A.Gvildys, istorikas dr. E.Rimša, Pilių 
tyrimo centro “Lietuvos pilys” direk. Archeologas 
hab.dr. V.Urbanavičius. Statybų ir projektavimo 
klausimus nagrinės Pilių direkcijos direk. 
S.Andrašūnas, Pilių tyrimo centro “Lietuvos 
pilys”architektūrinių tyrimų skyriaus vadovas 
architektas dr.N.Kitkauskas ir Statybos inžinierių 
sąjungos pirm.A.Vapšys.

Buvo siūlyta, kad Ūkio ir Finansų ministerijos 
spręstų kaip parūpinti lėšų iš biudžeto ir kitų 
šaltinių. Šiais metais lėšos reikalingos baigti 
tyrimams ir projektuoti naujus pamatus bei išlikusių 
pamatų apsaugą, kad 2002m. būtų galima pradėti 
atkūrimo darbus. Šiems metams skirta 1,6 mln. Litų 
suma. Dalis šios sumos bus sunaudota pereitų metų 
skoloms padengti, nes Pilies tyrimų centro 
darbuotojai jau dirba 15 mėnesių be atlyginimų.

Pasitarimas su Tautiniu olimpiniu komitetu. 
Valdovų rūmų paramos fondo atstovai susitiko su 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Olifėja ir 
Gtech atstovais pasitarti apie Valdovų rūmų 
atstatymui loterijos galimybes.Sutarta, kad Tautinio 
olimpinio komiteto delegacija apsilankys Valdovų 
rūmų teritorijoje gegužės mėn.
Jaunimas lanko Valdovų rūmus.
Užupio vidurinės mokyklos, Čiurlionio menų 
gimnazijos ir Caritas “Vilties angelo” jaunimas 
lankėsi Valdovų rūmuose. Mokyklų jaunimas 
lankosi pagal vykdomų programų, kurią padėjo 
inicijuoti Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ir 
Draugija Pilis. Valdovų rūmų paramos fondas 
pateikė informacijos ir padovanojo jaunimą 
Valdovų rūmų kalendoriukais.
Valdovų rūmų rėmėjų paviljonas.
Valdovų rūmų paramos fondas pateikė Vilniaus m. 
Merui A.Zuokui prašymą, kad leistų statyti 
paviljoną Valdovų rūmų atstatymo aukoms rinkti ir 

informaciją platinti. Paviljonas turėtų Valdovų 
rūmų vartų pavidalą ir stovėtų prie atkastų liekanų 
laikinų apsauginių gaubtų, netoli buvusių rūmų 
vartų, prieš Gedimino paminklą.
Paramos fondas kuria projektus.Be biudžeto lėšų 
nemenkųjų dalį Valdovų rūmams atkurti pasiryžęs 
surinkti Valdovų rūmų paramos fondas. Pirmasis 
projektas jau įgyvendintas - su saldainių fabriku 
“Rūta” sukurta saldainių dėžutė “Valdovų rūmai”. 
Nuo kurios kainos 10 proc. skiriama rūmams.

Kviečiame dar neprisidėjusių organizacijų atstovus, 
laukiame naujų idėjų dėl paramos Valdovų 
rūmams.
Informacija teikiama Vilniuje tel. 61 40 63

Valdovų. rūmų paramos fondo informacija

Daukanto a. 2-13, LT - 2001 Vilnius,
Tel.: 61 40 63, 
Faks.: 22 57 67, 
www.lvr.lt,fondas@lvr.lt

, »

Lietuvoje ~
KULTŪRA

◄ Birželio 30d. Trakų pilyje įvykusi Giuseppe's 
Verdi operos "Kaukių balius" premjera pavirto tikra 
puota akims ir ausims. Pirmąjį taip puikiai įgarsintą 
rimtosios muzikos renginį po atviru dangumi 
žiūrovams dovanojo 5-asis Vilniaus festivalis kartu 
su Nacionaliniu operos ir baleto teatru. ( LŽ) 
◄Šiuolaikinio meno centras Vilniuje pristato britų 
projektą skirtą muzikos ir videomenui Didžiojoje 
Britanijoje. (R)
◄ Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.) birželio 30d. 
prasidėjo devynias dienas vyksiantys tradiciniai 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo 
atlaidai. Tūkstančiai maldininkų iš visos 
Lietuvos meldžiasi prie bažnyčioje esančio 
stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo, gieda 
giesmes ir kalbėdami maldas traukia Kristaus 
kančios keliu. (LR)
◄ Vakar Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje į 
kunigus diakonus buvo ordinuotas likęs gyvas 
Medininkų tragedijos liudininkas 39 metų Tomas 
Šernas. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje 
jis jau dvejus metus kaip lektorius skaitydavo Dievo 
žodį. (LR)
◄ Savanoriai iš Didžiosios Britanijos kartu su 
ekologinio klubo "Žvejonė" nariais savaitę dirbo 
Pajūrio regioniniame parke, tvarkė pajūrio gamtos 
pažintinį taką. (K)

8

http://www.lvr.lt
mailto:fondas@lvr.lt


Europos Lietuvis Nr.8 9 puslapis

..LIETUVA ŠIANDIEN....
POLITIKA
E L TA praneša
◄ Vilnius, liepos 4 d.(ELTA). Trečiadienį Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo Algirdą Mykolą Brazauską 
paskyrė Ministru Pirmininku. Prezidentas pavedė A.Brazauskui 
ne vėliau kaip per 15 dienų sudary ti naują Vyriausybę ir pateikti 
jos sudėtį Prezidentui tvirtinti, praneša ELTA.

Prezidentas V.Adamkus šį dekretą pasirašė lik po to, kai gavo 
Seimo nutarimą, kuriuo antradienį pritarta A.Brazausko 
skyrimui Premjeru. Netrukus po to šalies vadovas susitiko 
su socialdemokratų lyderiu ir žodžiu jam pavedė formuoti 
Vyriausybę. A.Brazauskas tikisi šią savaitę pristatyti naujus 
kandidatus Prezidentui ir jau penktadienį Seimui pateikti 
Vyriausybės programos projektą. Paskirtasis Premjeras taip pat 
tikisi, kad programos projektas bus pradėtas svarstyti Seime 
kitos savaitės pradžioje.

◄ Buvęs Centro sąjungos lyderis, vienas Naujosios politikos 
idėjos iniciatorių Romualdas Ozolas neatmeta galimybės, kad, 
pasinaudodami ekonomikos augimu ir sužlugdę Naujosios 
sąjungos lyderį Artūrą Paulauską, į valdžią atėję 
socialdemokratai joje gali išsilaikyti net ir dešimt metų.

◄ Birštono miesto meras socialdemokratas Antanas Serafinas 
Zenkevičius miesto imamos paskolos sutartį patvirtino ne 
Birštoiu), o Socialdemokratų partijos antspaudu. Sutartį dėl 
paskolos suteikimo pasirašęs finansų viceministras Mindaugas 
Jonikas buvo apstulbintas tokio mero poelgio.

◄ Birželio 31 d. Kaune į aštuntąjį Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos (LPKTS) suvažiavimą susirinkę 500 
delegatų buvo tarsi ištikti šoko. Taip juos paveikė išvakarėse 
paskelbta žinia, kad Prezidentas į premjero postą teiks 
socialdemokratų lyderio Algirdo Brazausko kandidatūrą.

◄ Per pastaruosius 10 metų 6 kartus naujo darbo ieškojęs 
laikinasis premjeras Eugenijus Gentvilas teigė į ateitį žvelgiąs 
ramiai. Perdavęs valdžią naujam premjerui liberalas žada grįžti į 
Klaipėdą. Šio miesto meru jis dirbo prieš tapdamas ūkio 
ministru. E.Gcntvilas tebėra Klaipėdos miesto tarybos narys.

KULTŪRA
Tarptautinė pučiamųjų orkestrų ir vario 

kvintetų šventė
Liepos 6,7 d., minint Valstybės - Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dieną, Klaipėdoje įvyko tarptautinė pučiamųjų 
orkestrų ir vario kvintetų šventė. Jau pernai šią dieną 
pagrindinėse uostamiesčio gatvėse skambėjo vario kvintetų 
atliekama muzika. Šiemet Muzikos centro organizuojamas 
Valstybės dienos paminėjimas išaugo į kamerinio renginio rūbą. 
Šventėje dalyvavo ne tik keturi kvintetai: Klaipėdos brass, 
Klaipėdos universiteto brass, Šilutės meno mokyklos varinių 
pučiamųjų kvintetas, Sostinės vario kvintetas ir Rygos jaunimo 
brass ansamblis, bet ir trys pučiamųjų orkestrai: Motorizuotos 
pėstininkų brigados pučiamųjų orkestras "Žemaitija“, Lietuvos 
valstybinis pučiamųjų orkestras "Trimitas", pučiamųjų orkestras 
iš Lenkijos "Celuloza Swiccc" bei solistė Gintarė Skėrytė.

Nuo vidurdienio iki vidurnakčio aistringi maršų ritmai ir 
ilgesingos valsų melodijos skambės M. Mažvydo alėjoje, 
Atgimimo aikštėje, Senojoje prieplaukoje, prie Senojo turgaus, 
Menininkų namų kiemelyje, kavinės "Rasytė" kiemelyje, ant 
Biržos tilto, Danės krantinėje (link "Tclckomo") ir net pačioje 
Danėje. Pasak šventės režisieriaus A. Vizgirdos ir koordinatorės 
N. Trakumienos, šiemet Valstybės diena Klaipėdoje turėtų 
tapti tikrai iškilmingu renginiu ir ausiai,.ir akiai.

“V. E” Jurga PETRONYTĖ

“Anna af Sand” grįžo protėvių
keliais

Po vienuolikos metų pertraukos “Anna af Sand“ sugrįžo į 
Klaipėdą

Liepos I d., po pusantros savaitės trukusios kelionės 
Klaipėdą pasiekė senovinis norvegų burlaivis "Anna af 
Sand". Jis mūsų uostamiestyje svečiavosi prieš 11 metų, kai 
keliavo senuoju Norvegijos silkių prekybos keliu. Dabar į 
Klaipėdą užsuko plaukdamas Rygon į miesto 800 metų 
sukakties iškilmes.

Iškilmingai grojant orkestrui atplaukiančių vikingų 
palikuonių pasitikti atėjo miesto visuomenė bei valdžios 
atstovai. Išsilaipinusius norvegus dainomis bei šokiais 
pasveikino etnokultūros centro "Kuršių ainiai" kolektyvas. 
Klaipėdos miesto meras Rimantas Taraškevičius sveikino 
sugrįžusius įgulos narius ir linkėjo puikios viešnagės 
uostamiestyje. Norvegai iš burlaivio išrideno statinaitę 
sūdytų silkių ir įteikė miesto valdžiai, na o jiems tuo metu į 
rankas buvo įbrukti bokalai su putojančiu alumi.

Norvegų ir lietuvių mainai vėl Įvyko: 
gavę silkių statinę, vikingų
palikuonius vaišinome alumi

Pirmadienį, liepos 2 d. buvo pakeltas Pilies tiltas 
ir ’’Anna af Saft" išplaukė. Prieš tai apie 19.30 - 
20.00 meras atidarė dovanotą silkių statinę ir 
miestiečiai norvegams palinkėjo gero vėjo. 
Meras R. Taraškevičius išreiškė viltį, jog trečio 
’’Anna af Sand" vizito neteks laukti vėl vienuolika 
metų ir pakvietė norvegus jau kitais metais 
apsilankyti uostamiestyje, kai Klaipėda švęs 750 
metų jubiliejų.
Pagal Tomas Veideikio reportažą
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...Lietuva šiandien

Didžioji Britanija nesikrato lietuvių 
darbininkų

į
Vilnius, liepos 4 d. (ELTA). Didžioji Britanija nežada 

aklinai uždaryti savo sienų laisvam darbo jėgos judėjimui 
ir svarsto galimybę siūlyti Lietuvai darbo kvotas.

"Priimti sprendimą dėl laisvo darbo jėgos judėjimo nuo 
pat pirmos dienos Anglijai trukdo tik nepalanki politinė 
aplinka ir tarptautinis spaudimas", - sugrįžusi po vizito j 
Didžiąją Britaniją Eltai sakė užsienio reikalų viceministre 
Dalia Grybauskaitė.

Pokalbiuose su Šios šalies pareigūnais D.Grybauskaitė 
teigia susidariusi nuomonę, jog Anglija šiuo metu neturi 
didelių problemų dėl nelegalios darbo jėgos antplūdžio iš 
Lietuvos - pastabų dėl nelegalių lietuvių darbininkų ji 
neišgirdusi nei Didžiosios Britanijos užsienio reikalų 
ministerijoje, nei Vidaus reikalų ministerijoje, 
kuruojančioje migracijos srautus.

"Mano pačios patyrimas - skrendant lėktuvu pastebėjau, 
kad daug jaunų žmonių vyksta į šią šalį su leidimais 
dirbti", - užsiminė viceministre. D. Grybauskaitės
žodžiais, anglai žada būti atviri mūsų šaliai ypač tose 
srityse, kuriose trūksta darbininkų.

"Didžioji Britanija pati pripažįsta, kad artimiausius 
trejus metus jai trūks darbo jėgos, ypač slaugos, 
medicinos, kompiuterizacijos srityse", - tvirtina 
viceministre.

Tačiau Anglija neskubės teikti sprendimo dėt laisvo 
darbo jėgos judėjimo artimiausiu metu taip, kaip tai 
padarė Airija, Danija ir Olandija, kadangi yra vidinių 
politinių aplinkybių, kurių viceministre nedetalizavo.

Lietuva taip pat dar nėra paskelbusi galutinės savo 
pozicijos dėl darbo jėgos judėjimo.

"Ji bus gana kompromisinė. Sprendimas eiti per 
dvišalius santykius yra kompromisinis, nes mes 
neatsistojome i pozą, demonstruodami savo teisių, ir tai, 
tikriausiai, duos didesnių rezultatų", - akcentavo Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnė. Oficialią nuomonę apie 
savo sprendimą atverti darbo rinką Lietuvai jau yra 
paskelbusi Airija, Danija bei Olandija. Neoficialiai 
tvirtinama, jog palankius sprendimus netrukus 
turėtų priimti Švedija bei Italija.

Susitikimuose Londone taip pat buvo aptarti Lietuvos 
integracijos į ES klausimai, su ES struktūrinių fondų 
administravimui. Aptariant energetikos derybų skyrių, 
Jungtinės Karalystės pareigūnai pabrėžė, kad pats 
aktualiausias klausimas Lietuvai - sprendimas dėl 
Ignalinos AE antrojo bloko uždarymo.

Susitikimuose pažymėtas pastebimas Lietuvos progresas 
derybose, priartinantis Lietuvą prie pirmosios kandidačių 
į Europos Sąjungą grupės. Pareigūnai išreiškė viltį, jog po 
sėkmingo progreso derybose Lietuva užtikrins, kad 
derybų įsipareigojimai būtų įgyvendinami, ir pažymėjo, 
jog Londonas sieks, kad per Belgijos ir Ispanijos 
pirmininkavimą būtų išlaikyti ES viršūnių susitikime 
Geteborge numatyti derybų tempai. (A.Keturka).

Eltos korespondentė Rimantą Rutkauskaitė

TRANSPORTAS

Galimybe privatizuoti didžiausią šalies oro bendrovę - 
"Lietuvos avialinijas" (LAL) - domisi Skandinavijos 
SAS, Suomijos "Finnair", Olandijos KLM ir Lenkijos 
LOT. LR

RYŠIAI
Nuo rugpjūčio 1 dienos bendrovė "Lietuvos 

telekomas" įveda 12 centų telefono pokalbio 
sujungimo mokestį, sekundinį skaičiavimą ir 4 litais 
brangesnį, tai yra 19 litų, abonentinį mėnesio 
mokestį. LR

AB "Lietuvos telekomas" vakar atnaujino interneto 
telefonuos paslaugų teikimą. Ryšių reguliavimo tarnyba 
teigia, kad telekomas savivaliauja, ir žada, kad, liepą 
reglamentavus Šias paslaugas, jas galės teikti ne tik 
telekomas, bet ir kiti rinkos dalyviai. VŽ

Nuo šio mėnesio vidurio "Lietuvos telekomas" 
privatiems abonentams kas du mėnesius nemokamai siųs 
telekomunikacijų paslaugų sąskaitas. KD 
PASLAUGOS

Lietuvos viešbučiuose ir svečių namuose apsistoja vis 
daugiau užsieniečių, rodo Valstybinio turizmo 
departamento duomenys. VŽ

ĮMONĖS
Metus besirengusi UAB "Narbutas ir Ko" sėkmingai 

įėjo į Didžiosios Britanijos rinką ir per 5 mėn. šiemet į ją 
eksportavo baldų už 1.7 mln. Lt. Dabar įmonė rengiasi 
išbandyti Airiją bei Vokietiją. VŽ

Alaus rinkos lyderė AB "Švyturys" per I šių metų 
pusmetį alaus pardavė 22% daugiau nei pernai 
per tą patį laikotarpį. VŽ 
SPORTAS

Neringoje vykstančiame pasaulio veteranų 
orientavimosi Čempionate - gedulas. Vakar prieš pat 
finišą netikėtai sukniubo ir mirė šių pirmenybių dalyvis 
Keio Jokiranta iŠ Suomijos. Manoma, jog dėl karščio ir 
amžiaus neatlaikė 66 metų vyriškio Širdis. LR,

Po daugiadienių moterų dviračių lenktynių "Giro 
d'Italia" antrojo etapo pirmosios dalies vakar bendrojoje 
įskaitoje "Acca Due O" komandai atstovaujančią Dianą 
Žiliūtę 10 sekundžių lenkė tik baltarusė Zinaida 
Stachurskaja ("Gas Sport Team"). LR

Vienam planetos reitingo lyderių Raimondui Rumšui 
šiemet nepavyks debiutuoti labiausiai prestižinėse 
daugiadienėse dviratininkų lenktynėse "Tour de France". 
29 metų lietuvis neįtrauktas į Italijos klubo "Fassa 
Bortolo", kuriam jis atstovauja, paraišką šeštadienį 
prasidedančių lenktynių organizatoriams. LR 
KULTŪRA

Besibaigiantis Vilniaus festivalis parengė išskirtinę 
programą džiazo mėgėjams. Šiandien Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmuose bus pristatyta pasaulio džiazo žvaigždė - 
klavišininkas, kompozitorius amerikietis Herbie 
Hancockas su grupe. LR,

Nerimi keliaujantis iŠ plastikinių butelių sukonstruotas 
plaustas "Bliūškis" patyrė avariją: Vilniaus rajone ties 
Šilėnų rėva užplaukė ant akmenų.
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Skaitytojų laiškai

Wolverhamptonas

Koks gražus ir žiaurus gyvenimas, mums po pasaulį 
išsisklaidžiusiems lietuviams.

Mūsų tauta mums negrąžino pilietybės atimtos sovietų 
režimo, o paskui ir nacių. Dabar ką girdi ir matai:- miršta 
be laiko žmonės, kiti serga., kiti sensta greitai. Kodėl?

Nukentėję praeityje, gyveno su viltim, stiprindami savo 
moralę. Laukdami tautos pagarbos, o gal nors pripažinimo, 
kaip lietuvio piliečio! Bet jau po vargo, belaukdami tos 
dienos, nusivylė. Moralė dingo ir liko tik laukti išvykimo 
iš šios planetos, negavus teisybės!

Štai vėl atsisveikinom su Klemensu Šakaliu, gimusiu 
Vilkaviškyje. Trumpame laike Wolverhamptono skyriaus 
nariai, bei tautiečiai taip sumažėjo, kad laidotuvėse matėsi 
tik keletas, dar aktyvių pasišventusių lietuvių, kuriuos 
buvo galima suskaičiuoti ant rankos pirštų...

Po pamaldų St. Anthony katalikų bažnyčioje, važiavome 
į Penn kapines. Po atliktų kunigo pareigų, atsisveikinimo 
žodį tarė V.Kelmistraitis, kuris taip pat padeklamavo 
V.Kudirkos “Labor” lietuviškai ir angliškai. Paminėjo jų 
kovą už Lietuvos laisvę ir žmogaus teisių gynybą šioje 
planetoje. Perduota užuojauta DBLS vardu ir 
Wolverhamptono skyriaus vardu.

Šakalių šeima padėkojo KelmistraiČiui ir kunigas irgi, 
kuris buvo labai patenkintas pasakytais žodžiais ir visu 
formatu.

Tuo pačiu noriu kreiptis į DBLS ir LNB . Ar ne laikas, 
kad įstatymai būtų pakeisti- priimti visus lietuvius į mūsų 
eiles? Tuo labiau, kad artimoje ateityje Amerikos “žalios 
kortos” sistema bus įvesta į Angliją atvykstantiems. 
Tikėkimės daug lietuvių tuo naudosis, nes tėvynėje ne tik 
mus, bet ir Lietuvoje gyvenančius vargstančius žmones 
pamiršo.

V.Kelmistraitis
P.S. Wolverhamptono Euro MP.Simon Murphy prižadėjo 
remti Lietuvos įstojimą į NATO ir ES. Bet būt gerai, kad 
jie siektų geresnių įstatymų žmogaus teisių ir ekonomikos 
pagerinimui. ,

• y \/Lietuvių išeivijos institutas M

Prie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 1994 m. 
buvo įkurtas išeivijos studijų centras, mokslo tyrimų 
ir studijų institucija. To centro tikslai: rinkti, išlaikyti, 
tvarkyti ir saugoti išeivijos veikėjų ir organizacijų 
archyvus, surinkti informaciją apie kitus lietuvių 
išeivijos tyrimo centrus, rankraščius ir kolekcijas. 
Sukurti jų išsamų katalogą, organizuoti seminarus ir 
konferencijas.

Šiuo metu tasai centras jau turi savo žinioje ir 
tvarko Broniaus Kviklio, Vinco Rostenio, Algimanto 
Mockaus knygų leidimo fondą, Bronio Railos, Jurgio 
Gimbuto, Henrik Žemelio,”metmenų”žumalo ir kitų 
archyvus. Centras papildomas vis naujais archyvais ir 
palikimais.

Ligi šiol tyrinėjimo temos yra lietuvių išeivijos 
kultūros ir literatūros istorijos. Jis leidžia testinį 

leidinį “Egzodo archyvas”. Jau yra išleidęs “Antano 
Smetonos korespondenciją 1940 - 1944 metais.” 
Ruošiama spaudai “Literatūrinis gyvenimas 
Vokietijos DP stovyklose”, taip pat ruošiamas yra 
“Lietuviškasis teatras Vokietijos DP stovykloje”.

2001m.kovo 9d. oficialiai buvo atidarytas Lietuvių 
išeivijos institutas. Tokį institutą turėti sutarė 
Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno miesto 
savivaldybė. Institutas žada rimtai dirbti ir jo 
atidarymas buvo iškilmingas. Suėjo ir kalbas sakė 
Respublikos Prezidentas, jo patarėjas, miesto 
savivaldybės atstovai. Daug buvo susirinkę, pasakyta 
gražių kalbų.

Šio instituto sudėtį sudaro Išeivijos studijų centras, 
A.Štromo politikos mokslų archyvas, A.Štromo 
biblioteka, S.S.Lozoraičių muziejus, Emigracijos 
muziejus.

Instituto direktorius — Egidijus Aleksandravičius, 
valdybos pirmininkas - Leonas Gudaitis, globėjų 
tarybos garbės pirmininkas - Valdas Adamkus, 
patarėjų tarybos pirmininkas — Bronius Vaškelis.

Išeivijos studijų centras buvo prisiglaudęs Vytauto 
Didžiojo universitete. Kai Išeivijos institutas įgavo 
platesnius užsimojimus ir planus, tai gavo sau atskirą 
patalpą. Jai kam būtų reikalo su centru susisiekti ar 
ką nors jam pasiųsti, tai šio Instituto adresas yra:

Daukanto g. 25,
3000 Kaunas, 

Lietuva

K B arena s

PRAVARTU ŽINOTI 
^-^■ŠEIMININKĖMS ■ -

■Nusipirkę naują keptuvę, neskubėkime joje ką nors 
kepti, o pirmiau pakaitinkime su riebalais, po to 
patrinkime druska.
■Naujame emaliuotame puode reikia pavirinti 
vandenį, o aliumini ame - pieną.
■Porcelianinius indus geriausia plauti šiltu vandeniu 
su trupučiu amoniako, tada išnyks visos ant jų 
esančios dėmės.
■Stiklinės taurelės, bokalai, fužerai su auksuotais 
krašteliais plaunami šiltame vandenyje su trupučiu 
amoniako, paskui perplaunami švariu šaltu vandeniu. 
■Aliuminiame inde neliks pridegusio maisto dėmių, 
jeigu jas patrinsime tik ką perpjautu obuoliu arba 
inde pavirinsime vandenį, įdėję į jį svogūno.
■Porcelianinius indus galima išvalyti geriamąja soda, 
druska arba actu suvilgytu skudurėliu.
■Pajuodusias aliuminio indo sieneles galima nuvalyti 
acte suvilgyta vata, tada nuplauti šaltu vandeniu.
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Kronika
AUKOS SPAUDAI
Susimokėdami abonento mokesti už EL 2001 
metus, spaudai aukojo:
R. Zelinskis
M. Zokas (Mrs)
B. Ciudiskis
D. M. Mcgowan (Mrs)
P. Tricys
P. Mulerčikas
J. Rinkevičius
B. Butrimas
J. Smidtas (Mrs)
O. Mameniškis
B. Narbutis

£10.00 
£10.00 
£ 10.00 
£ 10.00 
£5.00 
£5.00 
£5.00 
£5.00 
£ 5.00 
£5.00 
£ 1.00

Gajutė Valterytė-O’Bricn 
mirė š.m. liepos 1 dieną
Su mumis lieka tavo tvirtas tau

tiškumas, kuris atsispindėjo visa
me tavo gyvenime.

Pirmieji tavo žingsniai lietuviš
ko skautavimo eilėse, vėliau lietu
viško jaunimo eilėse, vakaronėse, 
pomėgių savaitgaliuose.

Mėgai dainų, dalyvavai choruo
se, važinėjai kartu su visais, 
linksmindama lietuviška daina 
tautiečius, dalyvavai Lietuvių 
dienose, su pasididžiavimu daly
vavai pirmų kartų Pasaulio lietu
vių dainų šventėje Vilniuje, su 
kitais reprezentuodama Britanijos 
lietuvius, buvai veikli šv.Kazi- 
miero bažnyčios narė. Buvai vi
sur, kur buvai reikalinga.

Džiaugeisi Lietuvai pradėjus eiti 
laisvės keliu.

Tai tik žiupsnelis tavo palikto 
palikimo mums, tavo kraičio.

Tegul Dievas tau suteikia amži
nų ramybę. Visuomet liksi mūsų 
mintyse ir širdyse.
Didž.Britanijos Lietuvių Sąjunga 

reiškia gilią užuojautą jos vyrui 
Vincent, vaikams Nijolei, Tomui, 
Ričardui ir visiems artimiesiems.

Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga

• Dėkoja
L

Nuoširdžiai dėkoja Labdaros 
Komitetui( advokatams Kastytis 
Baublys, Virginija Juras ir Vin
cent O’Brien), kuris buvo 
įsteigtas 1999 metais. Komiteto 
nariai įdėjo daug darbo bandy- 
darni rasti ir paruošiant vieną iš 
Labdaros struktūrų, su kuria 
galima būtų apginti Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
turtus, j ■ :

Jų įdėtas darbas buvo daro
mas savanoriškai ir tai vertina 
Sąjungos nariai.

Sąjunga taip pat nori padėkoti į 
į advokatui Michael Cornish, ku- į 
j: ris įdėjo asmeniško įnašo ir da- ?| 
š vė patarimų iškilusiais klausi- j 
j mais susijusiais su Labdara.

t!

NAUJA SPAUDA
Pradėtas leisti naujas dvisavaiti
nis laikraštis “Londono Ži- 
nios”(London News).
E-mail:
londonz@eeamg.co.uk

LIETUVIŲ SKAUTŲ STOVYKLA SODYBOJE

Lietuvių Skautų Stovykla vyks nuo 25 liepos iki 1 rugpjūčio, Sodyboje. Išsames
nės informacijos galima gauti iš “Lynes” administracijos.

Vida Gasperienė
107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham NG7 1JD, England

Tel. and faksas. 0115-841-0612 e-mail: v.gasperas@prima.net

krikščioniška jaunimo ir Šeimos 
SAVAITGALIO STOVYKLA SODYBOJE

Rugpjūčio 25 - 27 dienomis, 2001 metais, Sodyboje. Išsamesnė informacija: 
Kun. Petras Tverijonas, 

Šv.Kazimiero bažnyčia, Londonas.
Tel. 020 7739 8735

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@ptvcrijonas.frccservc.co.uk 
Pamaldos sekmadieniais: 
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv. Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles i 
Bridge Gate.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį, 12.30 vai.
Mančesteryje kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį, 
12.00 vai.
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