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Ne visus miegamuosius kambarius galėjome apžiūrėti, 
nes buvo užimti svečių. Bet užteko susidaryti bendrą vaiz
dą ir padaryti iš to išvadą.
Dažymas- daug kur buvo uždažyta ant neparuošto sienų 
tinko. Suiręs ar atšokęs nuo plytų sienos ir lubų trūkęs 
tinkas nebuvo pataisytas prieš dažant. Paliktos ir uždažy
tos nebevartojamos komunikacijos ir elektros vielos. Kur 
susitinka dvi skirtingos dažų spalvos nėra tiesios linijos, 
bet laužyta kreivė.

Miegamuose kambariuose daug kur sienų dažų spalvos 
nesiderina su kilimais , langų užuolaidomis, bei kitais 
kambaryje elementais. Nėra bendro jungiančio įspūdžio ir 
patrauklumo, kas sumenkina kambario jaukumą ir atbaido 
svečią.
Vonios ir dušai- sienos dekoratyvinių plytelių išdėstymas 
neturintis sistemos(vienodumo), kai kur net neatitinka 
minimalinių higienos reikalavimų ’’The Building 
Standards Regulations”, kurie yra privalomi net “Council 
Housing”, jau nekalbant apie tai kas liečia viešbučio 
“Desingning principles”.
Dušai- susidaro vaizdas, kad dušų kompartmentas pastaty
tas jau buvusiame tualeto kambarėlyje, o ne kambario 
junginys. Tualetuose su dušais sienos turėjo būti padeng
tos dekoratyvinėmis plytelėmis iki lubų - pagal higienos 
ir priežiūros standartus.

Gaila, kad projekto vadovai patys neturėdami kvalifika
cijų ir praktikos architektūros ir dizainerių darbui atlikti, 
nesugebėjo pasamdyti praktiką turintį “Interior Designer”, 
kuris būtų paruošęs po vieną miegamojo ir vonios “Proto
type” pavyzdį, pagal kurį būtų padaryti kiti kambariai. Tai 
nebūtų daug kainavęs ir esu tikras, kad būtų buvę daugiau 
panašumo į viešbutį, o ne į benamių Bendrabutį. Gaila, 
kad tai buvo prarasta galimybė.

Bendros pastabos
Be dekoracijų, radome daug įvairiausių kitų darbų, kurie 
buvo blogai užbaigti ir iš viso nepaliesti darbo rankų. Pvz:, 
drenažų ir vandens nutekėjimo vamzdžių apačioje taškai 
neužbaigti. Laiptų rankenos į apatinį aukštą kabo 
atsipalaidavę nuo sienos. Apatiniame aukšte miegamojo 
tualete , išmetimo vamzdžių skylės per sieną neužtaisytos. 
Langų palangės daug kur nenudažytos. Apatiniame aukšte, 
vandens nutekėjimo vamzdžiai miegamajame kambaryje 
neuždengti. Daug kur riogso paliktos, nenuvalytos 
statybinių medžiagų šiukšlių krūvos - ar nesudaro blogą 
reklamą jau priimantiems svečiams?
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Čia viską suminėti neužtektų mūsų laikraštyje vietos. 
Tikime, kad vykdydami “snagging’o” pataisymo sąrašą, 
didelė dalis šių aukščiau paminėtų problemų bus pašalinta. 
Bet kas už jų pataisymą sumokės? Kontraktorius,Projekto 
manedžeris, ar LNB-vė?

Už šį blogai atliktą remontą, dalis atsakomybės krenta ir 
ant Centro valdybai.

DBLS Tarybos pirmininkas, K. Tamošiūnas

Lietuvos studentai gali dirbti ir keliauti
JAV

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Vilniuje kviečia 
Lietuvos universitetų studentus ir kitąmet dalyvauti pro
gramoje "Dirbk ir keliauk". Norintys dalyvauti 2002 me
tų vasaros programoje turėtų pasirūpinti vizomis jau šį 
rudenį, prasidėjus naujiems mokslo metams, praneša EL
TA.
Amerikos centro Vilniuje duomenimis, šių metų pavasarį 
JAV ambasada išdavė apie 4 tūkstančius vizų Lietuvos 
universitetų studentams, dalyvaujantiems programoje 
"Dirbk ir keliauk". Šios vizos leidžia studentams nuvykti į 
Ameriką pavasarį ir dirbti visą vasarą, daugiausia turizmo 
srityje. Studentai uždirba nuo penkių iki aštuoniųJAV 
dolerių (20-32 Lt) per valandą, yra aprūpinami piges
niu gyvenamuoju plotu. Po keturių mėnesių grįžę į Lietuvą 
tęsti studijų, daugelis savo vasaros uždarbį skiria mokes
čiams už mokslą.
Programa "Dirbk ir keliauk" studentams padeda tiesio
giai susipažinti su šalies įvairove, amerikietišku gyvenimo 
būdu, išmokti kvalifikuotai dirbti su klientais, pažinti ame
rikietiško verslo subtilybes.

Šįmet JAV ambasada Vilniuje pirmą kartą išdavė vizas 
studentams be asmeninio pokalbio su konsulu. Siekdami 
programos "Dirbk ir keliauk" vizos, studentai privalo gerai 
mokėti anglų kalbą ir mokytis trečiame arba ketvirtame 
universiteto dieninio skyriaus kurse.
Nusprendę dalyvauti programoje turėtų kreiptis į vieną iš 
šių agentūrų: Pasaulio lietuvių centrą, bendroves "Studentų 
kelionės" ir "Kalba", arba į Jaunimo ir studentų kultūros 
mainų centrą.
Eltos korespondentė Laura Pačtauskaitė

caca
Kažin kas sunkiau mums: prašyti ar duoti?
Radai, mat, ko klausti! Geriausia parduoti...
Kalbėjo du žmonės garbe vainikuoti.

iš Petro Vaičiūno kūrybos
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Ant ‘Rąmbyno’ kalnelio Sodyboje
Ei, Stovykloj, sesės — brolia,i, Visi marš pirmyn, pirmyn.
Juk mes žentam, kaip lig šiolei, Skaidrion ateitin, ateitin

Šuo vardu buvo pakrikštytas skautų stovyklos kalnelis Sodyboje, pradedant 53- 
tąją Lietuvių Skautų Sąjungos Europos Rajono vasaros stovyklą. Po saulėtu 
dangum liepos 28d. atplaukė pavieniai, o paskui autobusu iš Londono Šv. 
Kazimiero bažnyčios jaunų veidų būrys, apsikrovę kuprinėmis ir kitais 
patogumais, praleisti savaitę Sodybos žaliajame miškelyje. Išaugo palapinių 
miestas, kaip daugiaspalvė mozaika, o jaunięnas lyg darbščios skruzdelės lėkė šen, 
ten. Kalnelis priėmė 67 berniukus, 54 mergaites ir gerą glėbį tėvelių. Iš viso 
stovyklautojų apie 150. Registracijos punkto vadai nespėjo šluostyti prakaito visą 
pirmą dieną, priimdami būsimus stovyklautpjus.
Senos skautų virtuvės sienos sudrebėjo panįačius toki būrį, o virtuvės štabas Irena 
pirmoji, Irena antroji, Jolita, Aušra ir Rytis tįioj griebė už samčių, šaukštų 
ir su pasiryžimu tuojau priviliojo visus prie; virtuvės kunkuliuojančių puodų.

Jaunos sesės klausosi viršininko

Stovyklos viršininkas brolis Vincentas O’Brien priėmė visus 
perskaity damas pirmą Įsakymą, pranešdamas jog stovyklos vardas ‘Rambynas’, 
seserijos pastovyklė ‘Ramigė’ su viršininke Rūta Gedmintaite, brolijos 
‘Skalviai’ su viršininku broliu Vladu Gedųiintu. Programos vedėja Daina 
Gedmintaite. Laužavedė Monika Raišytė'
Savaitės saulėtos dienos buvo pilnos skautiškos idėjos Broliai su šypsena

vakarienei. Tiek daug kugelio 
nebuvome matę.
Po vakarienės kun. Petras 
Tverijonas ramino visus malda 
ir šv. Mišiom.
Savaitės bėgyje vyresnieji 
skautai lankė anglų skautų 
stovyklą, kurioje pasinaudojo 
sporto priemonėmis.
Artėjant savaitės galui Sodybos 
šaudymo klubas suteikė visiems 
galimybę dalyvauti konkurse. 
A+A v.s. Gajutės O’Brien 
atminimui, stovyklos viršininkas 
padovanojo Rajonui skydą, 
kuriame ateityje bus įrašoma 
kiekvienos vasaros stovyklos 
pavyzdingiausia skiltis.
Jaunesniais ir vyresniais skautais 
tapo virš 30 jaunimo.
Visi su pasididžiavimu dėvėjo 
atitinkamos spalvos 
kaklaraiščius paskutinės 
stovyklos iškilmėse.
Taip baigėsi dar viena stovykla 
su įspūdingais nuotykiais, 
užmegzdama draugystės ryšius 
tarp jaunų ir senų stovyklautojų.

Iki pasimatymo 54-toje 
Stovykloje!

Sesė dalyvė

darbų, sporto, pasirodymų prie 
laužo vakarais. Vadai Skotas 
Mineikis, Vlada Minkutė, Laima 
Sabaitienė, mokino, ramino, 
guodė, glostė ir žaidė su jaunais 
skautukais ir besiruošiančiais 
tapti skautais. Antanas Philpott, 
Kristina Harmes ir Vida 
Gasperienė prisidėjo prie 
skautiškos programos. 
Stovyklautojų ‘laisvalaikio’ 
diena tapo ketvirtadienis. Du 
autobusai nugabeno visus į 
pajūrį. Likęs virtuvės štabas 
neatsigavo - skuto bulves, 
tarkavo — žodžiu, kugelis

Hjį
■S

Ji
' ‘•’t-
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Prisiminus Gajutę
Gajutė gimė 1945 metų kovo mėnesį mažame Vo- 

kietįjos miestelyje Nordhausen, Harz kalnų papėdėje. 
Ji buvo Dr.Valterio ir žmonos šeimoje trečiasis vaikas. 
Faktiškai Gajutės mama iš Lietuvos išvyko jau nėščia, 
kai jos tėveliai ir du vyresni broliai buvo priversti pa
likti Lietuvą. Mes dažnai juokaudavome, kad Gajutė 
buvo suformuota Lietuvoje, bet atsirado Vokietijoje.

Nordhausen 1945 metų kovo mėnesį nebuvo tinkama 
vieta apsigyventi. Nuolatiniai bombardavimai buvo 
taip baisūs, kad tėvai, bijodami kad vaiko neužmuštų, 
ją pakrikštijo patys, duodami jai Gajutės, Joanos, Žibu
tės vardus - vardai, nepamirštamos moters. Jos tėvelis 
jai aiškino, kad Gajutė yra gėlės vardas, bet kokios 
gėlės mes niekad nesužinojome. Pavadindami ją Gaju- 
te, tėvai jai davė labai neįprastą vardą, kurio bent šioje 
bažnyčioje dar niekas nėra girdėjęs. Yra vardai, kaip 
Gajas, Gailutė, bet, kiek aš žinau, nėra Gajutės. Gal ji 
ir buvo to verta, kadangi tie, kurie ją gerai pažinojo, 
nežinojo kitos tokios moters. Kas apie ją buvo taip 
reikšminga? Pirmiausia - sugebėjo būti draugiška su 
visais, su aukščiausiu integralumu, teisingumu, atvi
rumu. Tą gali patvirtint Mary Probert, jos ilgametė 
draugė, draugavusios 45 metų ir jaunystės metais dvi
račiais išvažinėjusios Hereforshire apylinkes. Pakalbė
kite su Birute Dobrovolskiene ar Kunigunda Kamins
kaite Gough - draugės nuo pirmųjų skautavimo dienų. 
Paklauskite kitų kartu studijavusių Birminghamo uni
versitete, kaip Margaret and Lavinia, draugių su ku
riomis dalinosi meilę operai.

Ji buvo mano žmona ir mano tikroji meilė, bet kartu 
ji buvo ir mano artimiausia draugė. Ji visuomet buvo 
artima visiems. Ji nuoširdžiai domėjosi žmonėmis. 
Kiekvienas ją sutikęs galėjo iš karto tai pajusti.

Gajutė savo vaikystės pirmuosius metus praleido 
išvictintų žmonių lageriuose Vokietijoje. Į Angliją at
vyko būdama vos trijų metukų. Pradžioje su tėveliais 
apsigyveno Birminghame, vėliau Herefordo apylinkė
je, kur jos tėvelis įsidarbino, kaip patologas - konsul
tantas. Mokykloje ji pasižymėjo sporte, kaip tinklinio 
ir lauko rutulio žaidynėse ir jose atstovavo savo mo
kyklą ir apylinkę. Buvo darbšti ir gabi moksle, klasėje 
būdama pirmoji ar antroji; klasės seniūnė. Baigusi mo
kyklą įstojo į Birminghamo universitetą, kurį baigė su 
biochemikės specialybe, vėliau prisipažindama, kad 
jai ši specialybė nepatiko.

Jau po Gajutės mirties mes, kaip šeima, gavome 
daugybę užuojautų kortelėmis ir telefonu. Tačiau kai 
Gajutė buvo diagnozuota turinti vėžį ir mirties grėsmė
je, jos mintys nesisuko apie save, bet apie mus visus. Ji 
mirti nenorėjo, bet mirties nebijojo. Jos rūpesčiai buvo 
su tais, kurie pasilieka.

Ji nenorėjo, kad kas liūdėtų jai mirus. Jos norai buvo 
gilesni, kad prisimintume laimingus, linksmus laikus 
praleistus šeimos ratelyje. Ji buvo žinoma, kaip nerū- 
korė, negerėja, išskyrus retą stiklą vyno ar kalėdinį 

Į stikliuką “Bailey”. Bet aš galiu atskleisti jos paslaptį, 
| kad savo jaunystėje, dirbdama kaip biochemijos tyrinė
toja Lutono ir Dunstable ligoninėse ir jos “bosui” ban- 

Įdant pirmuosius alkoholio kiekiui kraujyje matuoti 

aparatus, ji prisidėjo prie bandymų, išgerdama nema
žus kiekius džino.

Jai gyvenime patiko paprasti dalykai (dėl to ji grei
čiausiai ištekėjo už manęs), gamta, daržininkystė. Su 
seserim Audrile jos būdavo nuolatinės daržininkystės 
centrų Rytų Londone ir Southsea lankytojos. Tačiau ji 
prisipažino jaunystėje padarytu vandalizmu. Jei atsi
stosite ant laiptų, vedančių į Sodybos paradines duris, 
pastebėsite ant sienos daug išgraviruotų inicialų. Vie
nas jų “GV” (Gajutė Valterytė) yra aiškus vandalizmo 
įrodymas, jos, paprastos mergaitės iš Hereford’©.

Ji didžiavosi esanti lietuvė. Metų bėgyje dalyvavo 
daugelyje demonstracijų prieš mažos Lietuvos paver
gėjus. Lietuvos, iš kurios jos tėveliai buvo priversti 
bėgti.

Nuo pat jaunystės buvo aktyvi skautų organizacijos 
narė, pasiliko tokia iki pat savo mirties. Mėgo 
lietuviškas dainas ir muziką. Ji būdavo laimingiausia 
lietuvių būryje, kada kas nors užtraukdavo dainą, ypač 
vieną iš senesniųjų liaudies dainelių, kurios taip gražiai 
pavaizduoja mūsų tautos buitį. Ji daug metų dainavo 
mūsų bažnyčios chore. Šioje bažnyčioje mes vedėmės, 
čia buvo pakrikštyti mūsų vaikai. Ji išmokė mus 
kalbėti lietuviškai. Mokino ne tik mus, bet ir kitus, 
kartu su Živile Stanton ir Vladu Gedmintu, paminint 
tik kelis. Su Romu ir Gailute Kinka įsteigė Londone 
Vakaronių klubą, kuris daug prisidėjo prie lietuvybės 
platinimo Londono lietuvių jaunimo tarpe. Su Vidu 
Puodžiūnu ir kitais organizavo lietuvių savaitgalius, 
žinomus kaip “Lytex”.

Vienas išjos iškilmingiausių momentų buvo kai ji ir 
aš, kartu su Vida Gasperiene, Jaru Alkiu ir kitais, vyko 
į Lietuvoje rengiamą Dainų Šventę Vilniuje. Dainuoti 
kartu su 15,000 kitų choristų yra neužmirštamas įvy
kis.

Gajutė taip pat buvo aktyvi ir anglų skautų tarpe. 
Daugelį metų ji buvo 21-mos Leyton’o skautų gru
pės vadovė.

Aš galėčiau begaliai kalbėti su meile ir išdidumu 
apie šią nuostabią moterį, kurią aš buvo laimingas 
vesti, bet trūksta laiko.

Norėčiau dar pridėti, kad be viso to ką paminėjau, 
stengėsi daugiau sužinoti apie mūsų šeimos airių kil
mę. Ji taip mėgo dainuoti airiškas dainas, ypatingai 
“Meeting of the Waters” ir dainą apie gražiuosius 
Avoca slėnius (“Vale of Avoca”). Jos mėgstamiausias 
posmelis:

Sweet vale of Avoca
How calm could I rest 
In the bosom of shade 
With friends I love best.
In this cold world,
Should Cease ?
And our hearts like thy waters 
Be mingled in peace.

Vincent O’Brien memorialinis laiškas, skaitytas Gajutės 
prisiminimui, jos laidojimo pamaldų metu.
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Stipendijos ir premija
VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS JUBILIEJUI PAMINĖTI

2001 - jų metų vasario 16 d. suėjo 200 metų nuo 
vyskupo Motiejaus Valančiaus, vieno iš didžiųjų 
devynioliktojo šimtmečio Lietuvos asmenybių 
gimimo.

Tamsiausiu ir tragiškiausiu Lietuvai metu, kai caro 
valdžia engė žmones, juos trėmė į Sibirą už 
lietuvišką žodį ir raštą, griovė bažnyčias, persekiojo 
tikinčiuosius, bruko slavizmą ir stačiatikybę, jis 
stojo į darbą bažnyčiai ir žmogui. Valančius ir jo 
išauklėti jauni kunigai mokė žmones krikščioniškųjų 
vertybių ne valdžios (rusiška) ar ponų ( lenkiška), o 
kaimo valstiečių (lietuviška) klaba. Tuo jis rodė 
pagarbą paprastam žmogui, jo kilmei ir kultūrai, 
kalbėjo iš širdies į širdį, kėlė dvasią, gydė nuo 
širdies žaizdų ir nuo pragaištingų įpročių. 
Nenuostabu, kad jis susilaukė daugybės 
pasekėjų.Pastebėjęs, kad didžiausią nelaimę žmogui 
neša alkoholizmas, Valančius prie bažnyčių steigė 
Blaivystės draugijas. Sutapatinęs blaivybę su 
krikščioniškomis dorybėmis į šią draugiją pritraukė 
daugiau kaip keturis penktadalius katalikiškosios 
krašto gyventojų dalies ir didelį skaičių kitatikių. 
Valančius tapo švyturiu, kuris rodė kelią iš 
degradacijos ir alkoholio liūno į prasmingesnį, 
vertingesnį ir laimingesnį gyvenimą. Žmonės atgavo 
savigarbą, pasitikėjimą, viltį. O kai akys pamato 
geresnį rytojų, kojos randa kelią, rankos pakelia 
naštą.Pakilusi žmonių dvasinė būklė, kultūros lygis 
ir tautinis susipratimas pamažu atvedė tautą į 
savarankišką, nepriklausomą gyvenimą, tapo akstinu 
Lietuvos valstybingumo atstatymui.

Valančiaus ganytojiškoji veikla siejosi su jo 
pastangomis šviesti žmones, kelti raštingumą, 
gaivinti spaudą, istoriją ir folklorą. Tapęs vyskupu, 
jis smarkiai ėmė plėtoti pradinį mokymą lietuvių 
kalba, prie parapijų steigė mokyklas. Suorganizavo 
lietuviškų knygų spausdinimą Rytprūsiuose, sudarė 
sąlygas jas platinti Lietuvoje, rėmė bibliotekas, 
padėjo knygnešiams. Pats parašė ir išleido religinių, 
istorinių ir didaktikos knygų. Verti prisiminti jo 
beletristiniai kūriniai “Palangos Juzė”, “Mikė 
Melagėlis”, Guvus Vincė”, Geroji Onelė” ir kiti 
prozos kūriniai. Jis rašė paprastai, patraukliai, labai 
vaizdingais liaudies žodžiais bei išsireiškimais. 
Įdomus ir reikšmingas jo tautosakos rinkinys — 
posakiai, patarlės, papročių aprašymai. M 
Valančiaus tvirtinimu, “lietuvių liaudies kultūra yra 
ne tik savarankiškas ir gyvybingas reiškinys, bet ir 
tvirčiausias tautinės kultūros pamatas, be kurio 
neįmanomas ir pačios tautos atgimimas.”

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba šiam 
jubiliejui paminėti sukūrė keletą projektų. Jų tikslas 
yra plačiau atskleisti M.Valančiaus krikščioniškąsias 
ir humanistines idėjas bei iškelti jo skatinamas 
vertybes, kurios kėlė žmonių dvasią, tvirtino jų 
charakterį, jungėjuos į bendrą tikslą ir tuo sudarė 

pagrindą Lietuvos valstybingumo atstatymui ir 
tvirtinimui.

PLB įsteigė dvi vienkartines stipendijas išeivijos 
studentams - už disertaciją ir už rašinį (mokslo 
studija) apie vysk. Motiejų Valančių pasirinkta 
tema. Pvz., M.Valančiaus asmenybė bei laikmetis; 
jo vieta, veikla ir įtaka formuojant Lietuvos 
valstybingumo idėjas; jo įnašas kuriant tautinę 
švietimo sistemą; jo literatūrinis 
palikimas.Medžiagos rinkimas turėtų būti atliktas 
Lietuvoje. Studentus kuruoti sutiko Lituanistikos 
Katedros Illinois universitete Čikagoje prof.dr. 
Violeta Kelertienė ir Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius. 
Vertinimo komisijoje taip pat sutiko dalyvauti prof. 
Dr. Giedrius Subačius. Stipendijoms skiriama 3,000 
dol. Už disertaciją, 1,000 už rašinį (mokslo studiją).

PLB taip pat įsteigė premiją už išeivijoje sukurtą 
originalų darbą apie Motiejų Valančiojo kūrybą ir 
(ar) propaguotas idėjas. Pvz., “Blaivybė 
M.Valančiaus raštuose”; jo apysakų inscenizavimas; 
literatūros veikėjų posakiai su iliustracijomis; jo 
kalbos žodyno, liaudies išsireiškimų paaiškinimai - 
pamokos; tautosakos; patarlių iliustracijos; to 
laikmečio knygnešių nuotykiai, pasipriešinimas 
ponams; žandarų pergudravimas, atsispyrimas 
nudvasinimui ir nutautėjimui, istorijos - geografinių 
vietovių iliustracijos bei kita. Tai galėtų būti 
elektroninis puslapis, CD — ROM - kompaktinė 
plokštelė, vaizdajuostė, muzikos, teatro ir rašyto 
žodžio kūrinys, plakatų - reklamų serija, netgi 
“komiksų” knygelė ar kitas originalus darbas 
iškeliantis M.Valančiaus skatintas moralinesv 
vertybes. Šią 1,000 dol. Premija sponsoriuoja dr. 
Lino Sidrio vadovaujama Labdarių Draugija, nes 
šios organizacijos veikla taip pat pagrįsta 
M.Valančiaus krikščioniškomis, humanistinėmis ir 
tautiškomis idėjomis.

Darbai (arba bent konkrečiais pavyzdžiais pagrįstas 
darbo planas) turi būti pateikti iki mokslo metų 
pabaigos, 2003 - čių metų birželio mėnesio. 
Išsamesnę informaciją teikia:

Gabrielius Žemkalnis, 
PLB atstovybė Lietuvoje, 

Gedimino pr.53,
LR Seimo III rūmai, Vilnius 2002, Lt. 

e-mail: plbav@rc.lrs.lt 
ir v

Laima Zliobienė, 
1500 Lake Shore Dr.South, 

Barrington, 
IL 60010,USA 

e-mail: lzlioba@hotmail.com
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ŽUVUSIŲ PAREIGŪNŲ 
ATMINIMUI 
MEDININKŲ PASIENIO 

POSTE

Liepos 31-ąją sukako dešimt metų, kai Medininkų pasienio poste buvo sušaudyti aštuoni muitinės ir
policijos pareigūnai,

V
saugoję Lietuvos Respublikos valstybės sieną. Žuvusiųjų pagerbimo ceremoniją

surengta Medininkuose ir jų amžino poilsio vietoje
minėjimo dalyvius, Prezidentas Valdas Adamkus

- Antakalnio kapinėse. Kreipdamasis į liūdnos sukakties 
sakė: ’’Esame čia, kad prisimintume nusikaltimą prieš

vžmoniškumą ir prieš valstybę. Tai, kas įvyko 1991 
gyventi laisviems išmėginimas". Ceremonijoje 
aštuoniose vietose peršautu Dekalogu.(J.V.) 

metų liepos 31-ąją, buvo visos lietuvių tautos pasiryžimo 
pašventintas koplytstulpis - ąžuolinis Rūpintojėlis su

Mediju-kika l
Medininkai — vietovė Vilniaus rajone, 

važiuojant Ašmenos kryptimi. Manoma, kad čia \/ 
buvusi gynybinė pilis, kurios telikę griuvenos. Si 
pilis minima 1311 — 1313 metų kronikose, 
aprašant kryžiuočių žygius į Lietuvą. Petras 
Dusburgas “Prūsų žemės kronikoje” rašo, kad 
“1316 m. vasarą brolis Hugonas, Sembos fogtas 
(administratorius) išjojo, maršalo įsakytas, su 
aštuoniais šimtais vyrų Medininkų valsčiaus 
link.”. Toliau jis aprašo, kaip fogto kariams 
žygis nepesisekęs ir jiems tekę bėgti. Medininkai 
buvęs svarbus atramos punktas. Medininkų 
seniūnas dalyvavo pasirašant Salyno sutartį su 
kryžiuočiais. Istorikai rašo, kad Medininkuose 
mėgęs lankytis Lietuvos didysis kunigaikštis 
Algirdas, juose kurį laiką gyveno Kazimieras, 
vėliau paskelbtas šventuoju.

Pasibaigus kryžiuočių puldinėjimams, 
Medininkų pilis neteko ankstesnės reikšmės, o 
neprižiūrima ėmė griūti. Apskritai Medininkų 
pilis mažiausiai buvo perstatinėjama. Istorikai ir 
archeologai laiko ją seniausia Lietuvos pilimi. 
Vėliau vietovė atiteko privatiems asmenims.

1908 m. dvaras priklausė Komarienei, kuri 
išpardavė žemes ir taip prie dvaro ėmė kurtis 
miestelis. Buvo pastatyta bažnyčia.Tačiau 
ilgainiui Medininkų reikšmė sumenko, sumažėjo 
gyventojų. Sovietiniais metais čia buvo kolūkio 
“Raudonoji vėliava” gyvenvietė.

Matyt, taip buvo lemta, kad “raudonos 
vėliavos” garbintojai atnešė nelaimę į Medininkų 
pasienio postą. Medininkų pasienio poste buvo 
sušaudyti 8 ten budėję policijos pareigūnai ir tik 
aštuntajam , Tomui Šernui, per stebuklą ir 
medikų dėka pavyko išgyventi.

Paslapčių Medininkų byloje beveik nėra- 
žinoma, kad šaudė Rygos OMON specialioji 
grupė “Delta”, žinomos žudikų pavardės. Tačiau 
visi jie ir praėjus 10 metų ramiai gyvena 
Rusijoje.

Iš ieškomų omoninkų tik vienas K.Nikulinas 
yra sulaikytas ir sėdi Latvijos kalėjime.

Teoriškai įmanoma tik apklausti žudikus 
Rusijoje ir perduoti baudžiamąją bylą jai, kad 
omoninikus teistų Rusijos teismas.

Tad norint nubausti Medininkų žudikus jau 
seniai nebeužtenka vien teisėsaugininkų 
pastangų. Reikalingas paties aukščiausio rango 
tarpvalstybinis politinis susitarimas.

Prieš dešimt metų 8 Lietuvos pareigūnai, 
paklusę politikų ir savo vadų reikalavimams bet 
kokia kaina vengti incidentų su kariškiais ir 
omoninkais bei neduoti menkiausio preteksto 
sukompromituoti Lietuvą, nenuspaudė ginklų 
gaiduko. Ir už tai paaukojo gyvybes.

Ar šiandien kas nors iš Lietuvos vadovų 
pagaliau ryšis atvirai pareikalauti, jog Rusija 
išduotų žudikus, ar ir vėl viskas bus paaukota 
ramybės labui...
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PASAULIS

Lietuvių žygis sukrėtė britus
Tapo žiniasklaidos herojais Pirmadienį sulaikyti čiužiniu Lamanšo sąsiaurį mėginę perplaukti lietuviai 

rugpjūčio mėn. Pradžioje buvo vieni pagrindinių Didžiosios Britanijos žiniasklaidos herojų. Netgi solidusis 
Londono ’’Financial Times" pirmajame puslapyje lietuviams skyrė kelias eilutes, akcentuodamas tai, kad 
Prancūzijos policija nesiruošia bausti plaukikų iš Lietuvos. Televizijos reportažus apie 2-jų lietuvių 
nuotykius parodė visos didžiausios Didžiosios Britanijos televizijos kompanijos. Labiausiai žiūrimose vakaro 
žiniose naujiena pakliuvo tarp 3 svarbiausių dienos įvykių.
"Beviltiškas", "beprotiškas", "stulbinantis". Tai tik keli iš daugelio epitetų, kuriais sekančią dieną britų 
spauda apibūdino drastišką dviejų Lietuvos piliečių bandymą patekti į Didžiąją Britaniją. Didžiausias britų 
dienraštis - 3 milijonų tiražu leidžiamas "The Sun" lietuvių sumanymą vaizdžiai pavadino "tuščiagalvių 
bandymu plaukti pripučiamais čiužinukais". Pačius vyrus laikraštis įvertino kaip nutrūktgalvių nelegalių 
imigrantų porelę.
Užsikrėtė italo pavyzdžiu?

Neturėdamas kuo pailiustruoti beveik puslapio dydžio straipsnį, bulvarinis "The Sun" sukūrė dramatišką 
kompiuterinį vaizdelį: du tik trumpikėmis vilkintys vyriškiai rankomis iriasi ant čiužinių, o jiems iš paskos 
grėsmingai plaukia didelis laivas. Tuo tarpu kitas bulvarinis Londono dienraštis "Daily Express" tvirtina, kad 
lietuviai buvo visiškai apsirengę ir puikiai pasiruošę: savo pasus jie buvo įkišę į specialius neperšlampamus 
maišelius. Viena ironiškesnių britų spaudos pateikiamų versijų yra tokia: lietuviai plaukti pasiryžo praėjus 
vos dienai po gerai išreklamuoto italo plaukimo per kanalą gondola. Venecijietis Vittorio Orio distanciją nuo 
Kalė iki Doverio per svilinantį 32 laipsnių karštį įveikė kiek daugiau kaip per 6 valandas, o kad jam nebūtų 
nuobodu, valtyje dar sėdėjo jo draugas Ezo Lizska.
Beprotiškų bandymų netrūksta
Rimtas Londono centristinės pakraipos laikraštis "The Independent" savo straipsnyje abu lietuvius vadina 

politiniais pabėgėliais. Dienraštis primena kitus pastarojo meto drastiškus bandymus bet kokia kaina iš 
Prancūzijos patekti į Didžiąją Britaniją.
Birželio mėnesį Doverio uosto policija suėmė 7 "sukaitusius ir suvargusius" politinio prieglobsčio prašytojus 

azijiečius, persiyrusius minėtus 33 kilometrus Prancūzijoje pavogta valtimi.
Kovo mėnesį 9 Rumunijos čigonai, tarp jų - dvi nėščios moterys, pasislėpė po greituoju "Eurostar" traukiniu, 

kuris 300 kilometrų per valandą greičiu nulėkė iš Paryžiaus į Londoną. Visi buvo suimti Vaterlo traukinių 
stotyje.
Vasarį vienas Irako pabėgėlis mirė ir kitas susilaužė abi kojas, kai abu iš 6 metrų aukščio šoko nuo tilto 
Prancūzijoje ant traukinio, kuris važiavo Eurotunelio ir Anglijos link.
BBC ruoštame reportaže minima, kad vien tik per pirmąjį šių metų pusmetį Eurotunelio apsaugos 

darbuotojai sulaikė per 18 tūkst. nelegalų, mėginusių šiuo tuneliu prasmukti į keleivinį ar prekinį traukinį, 
riedantį į Angliją.
Prancūzi joje dėmesio nedaug
Skirtingai nei Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje lietuvių žygis nesukėlė didesnio susidomėjimo. Šalies 
žiniasklaidai labiausiai rūpėjo užsitęsusi kaitra ir jos sukeltas oro užterštumas. Sekmadienį gondola Lamanšą 
perplaukusius italus daugelis pastebėjo, bet to negalima pasakyti apie tą pat su pripučiamais čiužiniais daryti 
bandžiusius lietuvius. Nacionaliniai Prancūzijos dienraščiai jiems neskyrė nė eilutės. Lamanšą perplaukti 
bandžiusiais romu ir Eugenijumi šiek tiek susidomėjo tik šiaurinės Prancūzijos regioninis dienraštis "La 
Voix du Nord". Lietuvių žygis jame pateiktas kaip dar vienas pavyzdys, kaip nelegalūs imigrantai visais 
įmanomais būdais stengiasi išsilaipinti Didžiojoje Britanijoje. "Apie 6 valandą ryto du vyrai iš Lietuvos 
mėgino pasiekti Angliją per sąsiaurį plaukdami pripučiamu čiužiniu. Kai juos pastebėjo, o vėliau išgelbėjo 
keltas "Le Provence", jie buvo pagauti stiprių Lamanšo srovių ir atsidūrę dideliame pavojuje. Nuo kranto jie 
buvo nuplaukę apie 10 kilometrų", - rašė dienraštis.

Pagal Vyto Rudavičiaus ("Lietuvos ryto" korespondento Londone) Editos Urmonaitės ("Lietuvos ryto" 
korespondentės Paryžiuje ir Briuselyje) paruoštą reportažą.
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PASAULIS

Kodėl nebuvo pristatyta suvažiavimui?^

Birželio 17d. įvykusiame DBLS/LNB CV posėdyje, Vladas Gedmintas siūlė, 
kad direktorių valdybos pirmininko pareigos turi būti pakeistos į Manegemento 
direktoriaus su metine alga pareigas. Ir taip pat siūlė Sodybai paruošti “Biznio 
planą” ir naujų Lietuvių namų pirkimą Londone.

Ne visiems buvo aišku! Kam management direktorius yra reikalingas? Dar kai 
turėjome Lietuvių Namus Londone ir kartu Sodybą, ir reikėjo rūpintis (Ladbroke 
Gardens) namų pardavimu ir kitų namų suradimu, pirkimu ir pertvarkymu, 
susitvarkėm be managing apmokamo direktoriaus. O dabar beliko tik viena 
Sodyba, tai kam gi vadovaus Šis managing direktorius? Sodybos pelno pajamos 
visuomet buvo nepastovios, šiais metais, kaip apyskaitos rodo, buvo tik 13,000 
sv. Pelno pajamų. O managing direktoriaus atlyginimas būtų apie 30,000 sv. Tai 
iš kur jam tą algelę “sušluotų”? Po Sodybos pertvarkymo gal dar tebeūks 
200,000 sv. Banke, tai palyginus mažas šių dienų biznio apyvartos rezervas, ar 
jau reikia skubėti jį išleisti? Jeigu Sodybos pajamos nepadidės, prives ir prie 
Sodybos praradimo.

Ir dėl Managing Direktoriaus pareigų, kurios buvo jau iškeltos 1990-aisiais 
metais, metiniame LNB suvažiavime, bet suvažiavimui šias pareigas atmetus, 
VLGedmintas ištraukė savo kandidatūrą iš LNB kandidatų sąrašo. Kodėl per 
dabartinį suvažiavimą nebuvo pristatyta šios pareigos suvažiavimui? Už 
suvažiavimo durų keliems suvažiavimo atstovams tai buvo žinoma, bet buvo 
nuslėpta nuo suvažiavimo. Ar bijota tų pačių suvažiavimo rezultatų-kaip ir 90- 
tais metais?

Biznio planą ir remontą Vl.Gedmintas(kaip žinoma) ruošė buvusiems Lietuvių 
Namams Ladbroke Gardens, Londone. Žinom gerai, kuo tas Lietuvių namų 
biznio planas užsibaigė. Buvo užvilkinta ir netekome Lietuvių namų. Sodybos 
pertvarkymas, jeigu dar ir nėra užbaigtas, bet vis tiek jau eina prie galo, turim 
Sodyboje Vedėją, kuris yra atsakingas(pagal sutartį) už Sodybos vedamą biznį ir 
priežiūrą.

Kas liečia klausimą dėl naujų Lietuvių namų pirkimo Londone, reikia paruošti 
biznio planą, pristačius jį Bankui ar finansus skolinančiai institucijai, be 
sunkumo bus galimą gauti paskolą. Kaip žinome, Londone nenupirksi namų 
už”peanuts”, reikėtų galvoti ne mažiau užtraukti paskolą apie 1,000,000 sv. Ir 
dar pertvarkymo išlaidos, kad tiktų mūsų naudojimui, manau, reikėtų išleisti ne 
mažiau nuo 200,000-300,000 sv. Viso reikėtų skolinti apie 1,300,000 sv. 
Paskola 10-čiai metų, “commercial interest” nuo 10-12%, išsimokėjimas per 
metus būtų apie 230,000 sv. Labai abejoju ar mes pajėgtume tokį išsimokėjimą 
ilgiau tesėti kaip 3 metus, nepastatę į bankrotą mūsų turimo vienintelio objekto 
Sodybos?

Šis biznio planas, LNB-oje palikus jau tik vienai Sodybai, dabar pradėtas 
vadinti jau “strateginiu biznio planu”. Operuojama didelėmis finansinėmis 
sumomis, ir mūsų Sąjungos nariai, akcininkai ir lietuviška Britanijos 
bendruomenė turi žinoti kas jos vardu yra daroma. Tad kodėl šis biznio planas 
nebuvo pristatytas suvažiavimui?

DBLS Tarybos pirmininkas K. Tamošiūnas

Vatikano II Susirinkimo nutarimai lietuviškai išleisti trečią kartą

"Aidų” leidykla išleido Vatikano II Susirinkimo nutarimų naują vertimą į 
lietuvių kalbą.
Nors šie svarbūs Bažnyčios dokumentai Lietuvoje išleidžiami jau trečią kartą, 
tačiau tik šis leidimas, kaip informavo Eltą Lietuvos vyskupų konferencijos 
sekretoriatas, gali būti laikomas oficialiu. Jame yra pateiktos šaltinių nuorodos ir 
reikalingos dalykinės bei teminės rodyklės, patikslintas vertimo tekstas.
Naujas Vatikano II Susirinkimo nutarimų leidimas lietuvių kalba pristatytas 
Lietuvos vyskupų konferencijai. Ši knyga visų pirma skirta teologijos 
specialistams ir studentams. Vyskupai pritarė siūlymui, kad ji būtų nusiųsta ir 
visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekoms.
Eltos korespondentė Vida Gavelienė

POLITIKA
© Buvę konservatorių premjerai, 
Seimo nariai Gediminas 
Vagnorius ir Andrius Kubilius 
vakar vienas kitą kaltino dėl 
"Lietuvos telekomo" tarifų 
didinimo. Nuosaikusis
konservatorius G.Vagnorius 
teigė, jog praėjusių metų 
pradžioje A.Kubiliaus
Vyriausybei panaikinus
didžiausios ribinės kainos 
galiojimą, "Lietuvos telekomas" 
įgijo teisę be jos leidimo 
nekontroliuojamai didinti 
paslaugų tarifus. LR "Lietuvos 
telekomas" sąskaitas savo
klientams kas du mėnesius siųs 
paštu. Klientas turės sumokėti už 
dviejų praėjusių mėnesių 
pokalbius, o abonentinį mokestį 
reikės mokėti net už tris 
mėnesius: už du praėjusius ir 
vieną mėnesį į priekį.
© Premjeras Algirdas
Brazauskas pirmosiomis darbo 
savaitėmis pateko į užsienio 
žurnalistų akiratį. Daugiau kaip 
valandą jį kalbino Rusijos 
televizijos kompanijos RTR 
žurnalistų komanda. Interviu su 
mūsų šalies premjeru šiomis 
dienomis parengė ir įtakingų 
laikraščių "Financial Times" bei 
"The Wall Street Journal" 
žurnalistai.
© Kaip ir anksčiau, anot 
"Baltijos tyrimų" liepą atliktos 
visuomenės apklausos,
populiariausiu šalies politiku 
lieka dabartinis premjeras 
Algirdas Brazauskas (66 proc.). 
Didžiausių tautos simpatijų 
sulaukė laikinai premjero 
pareigas ėjęs liberalas Eugenijus 
Gentvilas - jo reitingas šoktelėjo 
9 proc. (iki 45 proc.). Ant 
žemiausio laiptelio konservatorių 
lyderis Vytautas Landsbergis - 
jam palankūs 10 proc. 
apklaustųjų.
TEISĖTVARKA
© Kol kas užsienyje sulaikyti 
Lietuvos nusikaltėliai gabenami į 
namus tik lėktuvais. Naudojamasi 
tik "Lietuvos avialinijų" 
paslaugomis, perkami pigiausi 
bilietai. Užsienyje sulaikytų 
Lietuvos nusikaltėlių
parsigabenimas šiemet mūsų 
valstybei jau kainavo daugiau 
kaip 80 tūkst. litų.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Žinios

NORVEGIJA

Pirmą kartą išeivijos istorijoje Norvegijoje 
2001 m. kovo 11 d. įsikūrė Norvegijos lietuvių 
bendrija. Organizacijos tikslas - išlaikyti ir 
puoselėti Norvegijoje gyvenančių lietuvių ir jų 
vaikų lietuvybę, supažindinti norvegus su lietuvių 
istorija, tradicijomis ir kultūra.
NLB valdybą sudaro: Daiva Medalinskaitė- 
Johansen, Daiva Bagdonienė, Vaida Kavaliukaitė, 
Dalius Bansevičius, Rytis Valentinavičius, Miglė 
Grionbek ir Arūnas Zabulionis. Valdyba suruošė 
suvažiavimą birželio 8- 10 dienomis Haldene. Per 
30 žmonių ir ne ką mažiau vaikų praleido tris 
dienas kartu slidinėtojų trobelėje ant aukšto kalno. 
Buvo suorganizuota iškyla į Fredriksten tvirtovę, 
NLB nariai turėjo savo susirinkimą, kuriame 
galutinai aptartas statutas, pasitarta, kaip ateityje 
bendrauti su Norvegijos lietuvių jaunimo sąjunga 
(jų atstovai buvo atvykę) ir išdiskutuota daug kitų 
rūpimų klausimų. PLB valdybai atstovavo M. 
Šmitienė. Ji kalbėjo apie PLB tikslus ir uždavinius, 
pateikdama pavyzdžių, kaip veikia kitos LB-nės, 
ypatingai Europoje. PLB valdybos vardu buvo 
perduotos dovanos - finansinė parama jų pradinei 
veiklai, lietuviškų knygų vaikučiams ir įvairių 
lietuvišku žurnalų bei laikraštėlių, leidžiamų JAV ir 
Europoje. Daugiau informacijų apie NLB galima 
rasti internete http://n 1 bendri ja.homestead.com

DIDŽIOJI BRITANIJA

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga savo 
metiniame suvažiavime birželio 9-10 dienomis 
išrinko valdybą, kurios pirmininkė vėl yra 
energinga Vida Gasperienė. PLB ryšininkei 
Europai Vida Gasperienė rašo: „Minėjimų, 
koncertų beveik neturėjome metų bėgyje, nes visas 
laikas buvo užimtas problemomis, surištomis su 
Sodybos remontu. Pasinaudojame Lietuvos 
ambasados kultūrine veikla, kuri pastaruoju metu 
labai sustiprėjo, dėka ambasadorienės Laimos 
Paleckienės. Mūsų ryšiai su ambasada taip pat 
pasidarė glaudesni. Prieš porą savaičių DBLS 
išsiuntė 178 laiškus Anglijos politikams, prašant jų 
paramos dėl Lietuvos siekių tapti NATO nare ir 
atižvelgti į jos pastangas tapti Europos Sąjungos 
nare.

Gegužės mėnesyje turėjome susibūrimą 
Sodyboje. Pakvietėme Simą (Vytą Babravičių). 
Susirinko apie 400 žmonių, beveik visi naujieji 
lietuviai. Dabar atsirado dar vienas laikraštis (šalia 
„Europos lietuvio“): dvisavaitinis „Londono 
Žinios“. Jį redaguoja jauna žurnalistė iš Lietuvos.“

ŠVEDIJA
V
Švedijos lietuvių bendruomenė pavasarį išsirinko 

naują valdybą, kurią sudaro: pirm. Ramunė Molytė, 
sekr. Eugenija Griff, ižd. Virginija Langbakk ir 
valdybos narys Antanas Romas.
Pirmininkė R. Molytė atsiuntė laišką PLB 
ryšininkei Europai. Ji rašo: „Dėkoju už atsiųstas 
knygas mūsų lietuviškai mokyklėlei Stockholme. 
Mokykloje yra apie 20 vaikų ir 4 mokytojos, kurios 
dirba pasikeisdamos visuomeniniais pagrindais. 
Lietuvių bendruomenė džiaugiasi mokykla, skatina 
jos veiklą, stengiasi padėti jai knygomis ir lėšomis. 
Vienas iš artimiausių valdybos darbo užduočių yra 
surasti pastovų finansavimą mokyklai per Švedijos 
fondus ir programas. Dabartinė valdyba stengiasi 
planuoti ir priimti kolegialius sprendimus, ruošia 
ilgalaikę ŠLB veiklos strategiją bei planuoja 
projektus ryšiams su Lietuva ir Švedija plėsti. 
Ruošiamės dalyvauti rugpjūčio mėnesio LB 
susitikime Seinuose.“

VENGRIJA

Šauniai veikia Vengrijos LB. Jos pirmininkas 
Sigitas Povilaitis rašo: „Mūsų bendruomenė nėra 
didelė. Branduolį sudaro Budapešto lietuviai, bet 
neseniai į mūsų veiklą įsijungė jaunosios kartos 
išeiviai iš Lietuvos, pirmosios dvi grynai 
lietuviškos šeimos. Vasario 17 d. šventėme 
Lietuvos nepriklausomybės šventę kartu su 
ambasada. Šventė pavyko labai gerai, sulaukėme 
apie 100 svečių. Buvo atvykęs Kauno styginis 
kvartetas. Kovo 11 d. padarėme metinę ataskaitą ir 
paplanavome šių metų programą. Rūpestį kelia 
mūsų jaunoji karta, kurių dauguma sudaro jaunimas 
vyresnis nei 15 metų ir daugumas nemoka 
lietuviškai. Daviau pasiūlymą, įtraukti juos į PLJS 
veiklą. Gegužės 11 d. mūsų buvęs pirmininkas, 
žymus fotografas, keliautojas Paulius Normantas 
atidarė savo naujausių foto darbų parodą. Gegužės 
12 d, surengėme iškylą į gamtą, prie gražiųjų 
Dunojaus vingių ir kalvų. Prie mūsų iškylos 
prisijungė lietuvių -vengrų kultūros draugijos pirm. 
Marija Rubazevičienė iš Lietuvos. Seinuose žada 
dalyvauti mano pavaduotoja Diana Dumšaitytė- 
Balint.“

VOKIETIJA

Vasario 16-osios gimnazija birželio 23 d. 
atšventė ne tik Jonines, bet ir mokyklos 50 metų 
jubiliejaus proga suorganizavo buvusių mokinių bei
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PRISIMINKIM....
Sodybos salės naujai perstatytas baras grįžo į seną vietą.

Nuotrauka rodo Manchesteriukus Antaną Jelovecką ( buvęs 
DBLS Manchesterio skyriaus pirmininkas) kairėje ir Antaną 
Buchavecką dešinėje. O kokia pavardė buvo Manchesterio 
Rochdale Road klubo ir čia barmeno? Ir kuriais metais šita 
grupelė lankėsi Sodyboje? Kas turi atsakymus prašome juos siųsti 
įEL.

JP DBLS sekr.
dbls @ headleypark.co.uk

Pastaba . Sužinota, kad barmenas,tai - Kazys Jurka (pagal Jarą Alkį).

Padidintas paveikslas bus pakabintas Sodyboje.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 000 >»»»»»»»»»»»>
tęsinys

Pasaulio Lietuvio Bendruomenės Žinios

mokytojų suvažiavimą. Atvyko per 1000 svečių. Akademijoje šalia kitų 
kalbėtojų, prasmingą kalbą pasakė buvęs PLB pirmininkas Bronius 
Nainys. PLB valdybą atstovavo kun. Edmundas Putrimas, buvęs šios 
gimnazijos kapelionas.

Parke iškilmingai atidengta „Geležinio vilko“ skulptūra, kurios 
autorius yra Julius Radtke. Meninę programą išpildė gimnazistai. Buvo 
galima aplankyti mokinių dailės parodą fotografijos parodą pasižiūrėti 
kun. J. Dėdino susuktus filmus iš senų laikų. Vakare didžiulėje 
palapinėje koncertavo buvusieji mokiniai su savo grupėmis. Daugiausia 
ovacijų sukėlė „Skamp“ grupės iš Lietuvos pasirodymas. Jie atstovavo 
Lietuvai gegužės mėnesyje Eurovizijos dainų konkurse Kopenhagoje. 
Abu vyriškiai, Viktoras Diavara ir Vilius Alesius yra Vasario 16-osios 
gimnazijos absolventai. Sutemus buvo užkurtas Joninių laužas.
Svečių tarpe buvo Vytautas ir Birutė Biretos iš Kanados (abu šios 
gimnazijos auklėtinai), Algis ir Marija Stankus-Saulaičiai, abu buvę 
bendrabučio vedėjai, Rūta Masonytė-Bražiūnienė iš Čikagos, broliai 
Kalainiai iš Argentinos ir daug daug kitų buvusių mokinių.

Nuolatinius ryšius su PLB 
valdyba taip pat palaiko 
Prancūzijos LB valdybos 
pirmininkė Inga Januitytė- 
Lanchas, Olandijos LB 
valdybos pirm. Asta 
Balčiūnaitė-Helsper, Italijos LB 
ryšininkas Saulius Kačiulis, 
Belgijos LB valdybos 
pirmininkas dr. Darius 
Oliškevičius bei Vokietijos LB 
valdybos nariai su pirmininku 
A. Šiugždiniu.

PLB valdybos nariai dr. 
Bronius Makauskas ir 
Gabrielius Žemkalnis jau baigė 
sustatyti programa PLB ir PLJS 
pirmininkų suvažiavimui, kuris 
įvyks šią vasarą Seinuose 
rugpjūčio 12 - 15 dd.
Įvairiomis temomis kalbės PLB 
valdybos nariai ir Algis Uzdila, 
dr. Remigijus Motuzas, dr. 
Egidijus Aleksandravičius, 
Viktoras Kučas. PLB kraštų 
pirmininkai padarys savo 
pranešimus, bus ekskursijos po 
Suvalkų kraštą Rugpjūčio 15 
d. suvažiavimo dalyviai vyks į 
Punską-Žolinių atlaidams. Šv. 
Mišias atnašaus J.E. vysk. 
Paulius Baltakis, koncelebruos 
PLB vicepirm. Kun. Edmundas 
Putrimas bei vietos kunigai.

PLB Žinios

«««««« 0 »»»»»»
Naudingi patarimai

► Pirkite uogienes, kuriose yra 
bent 60 proc. cukraus. Jos 
ilgiau išlieka šviežios ir 
nepelija.
► Putojantys gėrimai neišsilies, 
jei suksite ne kamštį, o butelį.
► Pasenę kiaušiniai plaukia 
arba apsiverčia bukuoju galu į 
viršų šaltame sūdytame 
vandenyje.
► Pomidorus lupti lengva- 
užpilkite juos verdančiu 
vandeniu, o po to pamerkite į 
šaltą, ir odelė pati nusilups. 
►Neapsitaškysite riebalais 
kepdami kiaulieną jei įbersite 
saują salierų lapų.
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ
LIETUVOJE

48-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė 
pirmą kartą š.m. liepos 24-29 dienomis vyko 
Lietuvoje, Kretingos Aukštesniojoje žemės ūkio 
mokykloje. Atidarymas įvyko čia pat esančiuose 
Tiškevičių rūmuose su banketu Žiemos sode. Visą 
renginį organizavo Vokietijos lietuvių bendruomenė 
ir Lietuvių išeivijos institutas.

Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius savo 
įžanginę kalbą pradėjo perskaitydamas Prezidento 
Vlado Adamkaus sveikinimą Studijų savaitei, 
kuriame jis linkėjo kuo geriausios sėkmės jos 
dalyviams tęsiant ir puoselėjant tokias svarbias 
kultūrines tradicijas.

Vokietijos Lietuvių bendruomenės 
Valdybos vardu dalyvius sveikinęs p. Antanas 
Šiugždinis pažymėjo, kad paskutiniu metu Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė pastoviai vyko 
Hūttenfelde. VLB valdyba . buvo perėmus 
organizacinius darbus. Pranešėjai buvo kviečiami iš 
Lietuvos ir išeivijos. Praėjusiais metais Studijų 
savaitės dalyviai išklausė 11 pranešimų, iškylavo po 
apylinkes, Heidelbergą, vakarus leido Romuvos 
pilies Mažojoje salėje, dainuodami lietuviškas 
dainas, žaisdami liaudiškus žaidimus, klausydamiesi 
nuostabaus kvarteto „Collegium“ iš Kauno koncerto. 
Organizatoriams buvo gera proga apsvarstyti visus 
renginio „už“ ir „prieš“. Svarstytos galimybės 
rinktis rečiau arba apjungti jį su kitu renginiu pvz., 
Lietuvių kultūros instituto suvažiavimu. Tai 
nepasirodė gera išeitis. Būtų nedovanotina nustoti 
rengus Studijų savaites, nes tai yra vienas iš 
ilgiausiai savo gyvavimo tradicijas išlaikiusių 
išeivių kultūros renginių. Jų pradžia buvo Lietuvių 
fronto bičiulių konferencija Tūbingene 1953 m., 
kurioje Prof. Antanas Maceina skaitė paskaitą 
„Rezistencija prieš tremties dvasią“. Po metų 
įvykopirmoji Studijų savaitė. Vėliau prie renginio 
prisidėjo ateitininkai ir kitos Vokietijos LB 
visuomeninės organizacijos, globojamos VLB 
valdybos. Iki 1992 m. šios savaitė vykdavo 
skirtinguose Europos kraštuose, ir jas rengdavo 
specialiai tam sudaromos vietinės 
organizacijos komisijos. Nuo 1993 m. Studijų 
savaitės vėl vyko Vokietijoje, Romuvos pilyje, jas 
globojant Vokietijos LB valdybai.

Palengva artėja renginio jubiliejus. Tačiau 
reikia pripažinti, kad jaučiama tam tikros
krizės. Paskaitininkų surasti dar įmanoma, temų 
įvairove taip pat negalima skųstis. Deja, klausytojų 
susidomėjimas paskutiniu metu gana žemas. Tik 

pasirodė naujų ir jaunų veidų, bet bendra padėtis 
nekėlė didelio optimizmo. VLB valdyba galutinai 
apsisprendė laikinai Europos lietuviškųjų studijų 
savaites organizuoti Lietuvoje, kad auksinį jubiliejų 
galima būtų suruošti vėl Romuvoje, VLB valdybos 
būstinėje. 48 - aštuntoji Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė jau vyksta Lietuvoje, Kretingos miestelyje, ir 
už tai reikia dėkoti organizatoriams Prof. Dr. E. 
Aleksandravičiui, Artūrui Hermanui ir Linui 
Saldukui už jų įdėtas pastangas, o Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentui už finansinę paramą, - 
kalbėjo Antanas Šiugždinis. Jis taip pat paminėjo, 
kad anksčiau tokie susiėjimai dar būdavo ir gera 
proga pabūti lietuviškoje aplinkoje, drauge 
pasisieloti dėl lietuviškų reikalų. Dabar tai jau nėra 
taip aktualu, nes beveik dauguma praleidžia 
atostogas Lietuvoje. Todėl Studijų savaitės gali 
daugiau orientuotis į mokslinę pusę, daugiau 
rūpintis užsienio lietuvių problemomis.

Jau pirmąjį vakarą nuskambėjo ir pirmasis 
Dr. Daivos Kuzmickaitės iš Vytauto Didžiojo 
universiteto pranešimas „Naujausios lietuvių 
emigracijos tendencijos“, kurį ji paruošė savo 
sociologinių tyrimų, kuriuos atliko lankydamasi 
Amerikoje, pagrindu. Po pranešimo sekė klausimai 
ir diskusijos. Tokia tvarka vyko ir kitų dienų rytiniai 
bei vakariniai posėdžiai, popietėse paįvairinami v
ekskursijų po Žemaitiją - Orvidų sodybą, Plungę, 
Mažąją Lietuvą ir pačią Kretingą, neaplenkiant 
Pranciškonų vienuolyno, o vakarais buvo ir 
žemaičių folklorinis ansamblis, akordeono muzikos, 
dainų. Visi kalbinti studijų savaitės dalyviai 
vieningai gyrė pranešėjų lygį ir pasirengimą, juos 
sekusias daugelį diskusijų. Ekskursijas labai gyvino 
tikrai profesionalūs ir įdomūs gidai.

Trumpai informuojant, galime tik išvardinti 
paskaitininkus, kurie, tikimės daug kam pažįstami, ir 
jų pranešimų temas: jau minėta Dr. D. Kuzmickaitė, 
Dr. Ramūnas Lopata - „Euroatlantizmas ir Lietuva“, 
Dr. Antanas Kulakauskas - „Ką dabartinei Lietuvai 
reiškia žodis “reforma“, Dr. Sigitas Urbonavičius - 
„Ar geri lietuviai verslininkai?“, Dr. Jūratė 
Kiaupienė - „Kaip Lietuvą matė Europa XVI-XV1I 
a.“, Kristina Nikolajew - „Ar V. Kavolis buvo teisus 
teigdamas, jog lietuvio charakteris esąs tarp ištižimo 
ir kompulsyvios neurozės“, Dr. Arūnė 
Arbušauskaitė - „Lietuvos okupantai klaipėdiškiai: 
apsisprendimas ir likimas“, Arthur Hermann - „Iš 
Vokietijos lietuvių istorijos: Lietuvių kultūros 
institutas“. Vieną iš vakarinių posėdžių vyko 
simpoziumas - „Tautinis identitetas ir 
euroglobalizacija“. Posėdžius moderavo Prof. Dr. E. 
Aleksandravičius ir A. Hermann.

Uždarymo kalbose liepos 29 dieną netrūko 
pasidžiaugimų, kad viskas ėjo sklandžiai, įdomiai ir
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Skaitytojų laiškai

Wolverhamptonas

Anatano Ivanausko atminčiai

Tikriausiai visa lietuvių bendruomenė 
Didž.Britanijoje žino apie Antano Ivanausko staigią ligą ir 
mirtį. Pirmininkavo Wolverhamptono skyriui. Su savo 
jėga ir širdimi dirbo dėl lietuvybės, rėmė sporto klubą 
“Viltis”. Padėjo žmonėms savo tvirtom rankom, kur it kam 
reikėjo.Buvo DBLS ir LNB direktorium i. Jam ne visuomet 
buvo pasakytas tinkamas Ačiū.

Gražu, kad jį palydėjom į amžiną atilsį su netikėtu 
skaičiumi žmonių iš visos Anglijos kampelių.Nuostabu 
kad atvyko mūsų DBLS ir LNB ‘smetonėlė”.Malonu, kad 
Jaras Alkis, Klemensas Tamošiūnas, Vida Gasperienė, visi 
kalbėjo su žodžiais pilnais jautrumo ir pagarbos. 
Pripažino, kad praradom gerbiamą, vieną rąstą iš mūsų 
tvirtovės. Jau seniai jis turėjo būt apdovanotas garbės nario 
titulu.

Antanas buvo realistas. Dar gyvas, prieš daugelį metų, 
jis prašė manęs kad prie jo kapo pasakyčiau žodžius, 
kuriuos pasakiau menininko Vlado Narbuto laidotuvėse. 
Man buvo malonu išlaikyti šį duotą pažadą, atsisveikinant 
su tikru lietuviu (V.Kudirkos “Labora”):

Kol jaunas o broli sėk pasėlio grūdą,
Ir dirvos neapleisk, kai jausi, kad kūnas jau stingsta
Ir dvasia jau susnūdus
Vėlu juk prie darbo, nei sėsi nei pjausi.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą,
Kad kartais į tinginius pakliuvęs
Tu nesupelytum ir neitum į kapą
Be likusio ženklo kad žmogumi buvęs.

Aš buvau pasiruošęs pasakyti ilgą kalbą apie Antano 
gyvenimo kelią, jo kovą, bet atvykę mūsų atstovai tai 
atliko puikiai. O prie bendro stalo, lenkų klube, apie tikrą 
Antano ir jo šeimos žmogiškumą su susijaudinimu pasakė 
A.Petkevičius. Su pagarba ir padėka.

Noriu padėkoti kiekvienam atvykusiam į bažnyčią ir 
tiems, kurie palydėjo Antaną į paskutinę kelionę ant šios 
planetos.

Ilsėkis po skausmo ramybėje svetingoje šios šalies 
žemelėje.

Sudiev
V.Kelmistraitis

Netekome Gajutės O’Brien

DBLS Londono Pirmasis skyrius nuoširdžiai 
užjaučia Vincent O’Brien, 

Sūnus Ričardą ir Tomą, dukrą Nijolę.

************

Tegul nuoširdūs žodžiai palengvina Jūsų skausmą 
sunkią netekties valandą.

/pradžia 10 pusi/.
prasmingai. Kalbėtojai dėkojo organizatoriams, 
pranešėjams ir šeimininkam s.Bet, staiga iškilo 
Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos bendrabučio 
tualetų tema, kai vienas klausytojų konstatavo, kad, 
nežiūrint visų kitų gerų įspūdžių, antrą kartą jis 
negalėtų atvykti į tokias sąlygas. Ši pastaba sulaukė 
audringo pritarimo. Kitais metais Studijų savaitę 
planuojama surengti Pranciškonų vienuolyne 
įsikūrusiame šv. Antano studijų centre (tai VDU 
Teologijos fakulteto filialas), kur panašių problemų 
tikrai turėtų nebūti. Tačiau vienas dalyvių rimtai ar 
juokais pasakė, kad jam nesvarbu, ar ten vaikšto 
pranciškonai, ar kas kitas, bet kol savo akimis iš 
anksto nepamatys, kaip viskas yra, Studijų savaitėj 
nedalyvaus.

Dalyvių linksmi veidai leido tikėtis, kad šis 
šaukštas nepagadino visos statinės, ir po Tautiškos 
giesmės daugelis pasuko į puikiais orais viliojantį 
pajūrį.

Su pagarba,

Direktorius
Žilvinas Beliauskas \/

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

Norėdamas laimei per petį paploti, 
išvaikščiojau žemės aš ilgį ir plotį. 
Ir baigiant namo tik man kojąbekelti, 
Išvydau, kad laimė bėg vartų atkelti.

iš Petro Vaičiūno kūrybos

Pasiūlymas ‘žalioji korta’
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga pasiuntė šį 
pasiūlymą Skyrių pirmininkams, su pasiūlymu kreiptis į 
vietinius(savo rajono ir jeigu galima gretimų 
rajonų)parlamento narius su šiuo prašymu.

Darbo Viza lietuviams

Dėl Didžiosios Britanijos geros ekonominės padėties, 
iškilo didelė kvalifikuotų žmonių trūkumo problema ne tik 
privačiose, bet ir valstybinėse instancijose, pvz: 
Informacijos Technologijos, Globos, Konstrukcijos ir 
Tiekimo sektoriuose. Valstybė paskyrė didelius 
finansinius išteklius mokslams ir apmokymams
papildomam personalui Valstybiniuose sektoriuose, bet 
visa tai padaryti užtruks keletą metų, kol tam reikalingi 
darbuotojai įsigys tam reikalingas kvalifikacijas. Tuo laiku 
protinga būtų įdarbinti daugiau kvalifikuotus darbuotojus 
iš užsienio, pasiūlius “žalios kortos” sistemą.

Mes siūlome kad tinkantys kvalifikuoti darbuotojai gali 
būt randami Lietuvoje, kuri jau yra Europos Sąjungos 
Asociacijos narė ir bus pilnateisė narė keleto metų bėgyje. 
Jos gyventojai šiuo metu turi perteklių kvalifikuotų 
darbininkų. Todėl būtų visiškai tinkama lietuvių tautai būti 
įtrauktai tarp kitų tautų gaunančių darbo vizą Didžiojoje 
Britanijoje.
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Kronika
BRADFORDAS

Bradford© ir apylinkės lietuvių 
Vyties klubas 2001 metais švenčia 
45 metų klubo patalpų įsigijimo su
kaktį.

Šita proga klubo valdyba rengia 
iškilmingą minėjimą - pobūvį.

Klubo narius kurie apsimokėję na
rio mokestį valdyba kviečia daly
vauti.

Minėjimas - pobūvis įvyks š/m 
rugsėjo 2-ą dieną, sekmadienį 2.30 
vai. p.p klubo patalpose.

Apie savo dalyvavimą malonėkite 
pranešti iš anksto ROMAI:

tel. 01274 772855

Klubo Valdyba

Šeimyninis susibūrimas

Mančesterio DBLS ir apy
linkės lietuvaičiai š.m. rugsėjo 1 
d. Tautos šventės proga rengia 
šeimyninį susibūrimą. Visi galės 
pažaisti, pavalgyti, atnaujinti pa
žintis ir smagiai praleisti laiką. 
Durys bus atviros visiems lietu
viams visą dieną.

Pasižymėkite datą ir nepamirš
kite atvykti į Klubą, 121 Middle
ton Road, Crumpsail, Manches
ter, M8.

Apie programą bus daugiau 
pranešta vėliau.

Man DBLS p-kas 
JPodvoiskis

paraginimas
Prašome EL laikraščio skaityto

jus, kurie dar nėra susimokėję už 
EL prenumeratą susimokėti už 
siunčiamą laikraštį.

Prenumeratos susimokėjimo 
paskutinioji data: š/m rugsėjo 21d

EL redakcija

J6l6iU N0F4M6 NUSI-

Keiktis moka beveik visi, dažnai ir 
vaikai. Ir labai nešvankiai. Padoriam 
žmogui ausys kaista nuo bjaurių žodžią 
ypač “pamėgtų” sovietiniais metais. 
Mūsų senoliai irgi pakeiksnodavo, ir 
supykę sakydavo:
Kad tu negautum nei pekloj vietos!
Kad tave šimts velnių!
Imk tave devyni velniai!
Kad tu suruktum!
Kad tave šunys!
Kad tu balomis nueitum!
Kad tu pereitum kiaurai žemę!
Kad tu susmegtum!
Kad tave kelmai!
Kad tave zuikis subadytų!
Tu, žalčio išpera!
Eik sau į peklą molio minti!
Eik kiaulėm uodegų mezgioti!
Kad tu būtum balto svietelio nematęs!
Kad tu marškiniuose neišsitektumei!

pASizruoKiMe
©
- Jūs vedęs, ar viengungis? - pa 

klausė siuvėjas kliento.
-Vedęs.
-Tada užrašysiu: slapta kišenė 
švarko pamušale.

Kodėl jūs pabėgote iš kalėjimo?

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptverijonas.freeserve.co.uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį, 12.30 vai.
Mančesteryje kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį, 
12.30 vai.

-Aš norėjau vesti.
-Hm...Keistai jūs įsivaizduojate 
laisvę.

Po kelių pažinties mėnesių: 
-Brangusis, ar ne laikas, kad tu 
supažindintum mane su savo 
šeima?
-Netgi nežinau. Vaikai dabar pas 
uošvę, o žmona atostogauja...
©
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