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Tautos istorijos puslapiuose 
Rugpjūčio 23-oji

Kiekvienais metais Lietuvoje iškeliama trispalvė vals
tybinė vėliava perrišta juodu kaspinu. Kodėl? Birželio 14- 
oji diena - tai tremties į Sibirą pradžia. Ši diena vadinama 
gedulo ir vilties diena. Juodo kaspino diena yra vadinama 
rugpjūčio 23 d. Ši diena mūsų tautai primena tolimą 1939 
m. rugpjūtį, kada buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo 
paktas, jo protokolai, pagal kuriuos Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga pasidalijo Europą.Taip buvo nulemtas ir Pabaltijo 
tautų likimas.

Pasirašyta nepuolimo sutartis tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos buvo tik galimybė Hitleriui netrukdomai ruoštis 
karui. 1939 m. rugsėjo mėn. Pradžioje Vokietija užgrobia 
Lenkiją, o Sovietų Sąjunga - Vakarų Ukrainą ir Baltarusi
ją, bei Vilniau kraštą. Tų pačių metų rugsėjo 28 d. pasira
šomas dar vienas slaptas protokolas, kuriame nurodoma, 
kad didžioji Lietuvos dalis atitenka Sov.Sąjungai. Lietuvai 
tuoj buvo pasiūlytos derybos santykiams suderinti. Stalino 
aplinkai buvo žinomos šių derybų pasekmės. Spalio 28 d. 
pasirašoma sutartis dėl Raudonosios armijos dalinių išdės
tymo Lietuvos teritorijoje. 1940 m. birželio 15d. užsienio 
reikalų ministras J.UrbŠys perduoda Lietuvos vyriausybės 
sutikimą dėl jai siūlomų sąlygų. Buvo reikalaujama nedel
siant sudaryti Sovietų Sąjungai priimtiną vyriausybę,- už
tikrinti laisvą Raudonosios armijos įžengimą į Lietuvos 
teritoriją. Įsakyta perduoti teismui Vidaus reikalų minist
rą Skučą ir Policijos departamento viršininką Povilaitį.

Taip Lietuvos vyriausybei sutikus su šiais reikalavimais, 
1940.06.15 buvo prarasta valstybės nepriklausomybė. Iki 
būsimų naujų Seimo rinkimų reikėjo pašaiinti”priešiškus 
elementus”, todėl netrukus imta grūsti į kalėjimus politi
nius partijų vadovus.

1940.08.03 paskelbiama, kad Lietuvos Tarybų Socialis
tinė Respublika priimama į Tarybų Socialistinių Respubli
kų Sąjunga, išklausius Lietuvos Seimo Įgaliotosios Komi
sijos pareiškimą-prašymą. Taip Lietuva tapo “lygiateise” 
Sąjungine Tarybų Socialistine Respublika. Taip Lietuva 
buvo ilgam išbraukta iš pasaulio valstybių tarpo, kaip ne
priklausoma, savarankiška šalis.

Toliau ėjo okupacijos, tremties, karo baisumų bei poka
rio partizanų kovos metai. Ir pirmą kartą 1987m. būrelis 
Lietuvos disidentų Vilniuje prie A.Mickevičiaus paminklo 
susirinko į mitingą pasmerkti Molotovo-Ribentropo paktą. 
Ir tik 1989.08.23 Atgimimo Sąjūdžio pakviesti Lietuvos, o 
kartu ir Latvijos bei Estijos žmonės, susikabinę rankomis į 
gyvą grandinę, nuo Gedimino pilies iki Talino, atvirai 
demonstravo savo ryžtą ir norą gyventi nepriklausomai ir 
kurti savo tautos ateitį. Tai buvo didelė vienybės ir protes
to akcija- Gyvasis Baltijos kelias.

Šiais metais minėdami savo tautos nepriklausomybės 
metus, neužmirškime tų kurie liko amžino įšalo žemėje, tų 
kurie žuvo partizaninėje kovoje, tų kurie su Sąjūdžiu ėjo 
tiesos keliu. Tai jau mūsų tautos istorija,kurią iš vadovėlių 
skaitys mūsų vaikai.

įima Svalkienė, Northampton

Leidimas dirbti britams

Jungtinės Karalystės (JK) darbdaviai gali įdarbinti 
Lietuvos piliečius. Tą patvirtino ministras atsakin
gas už darbo leidimus.

Prieš mėnesį Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
(DBLS) skyriai pradėjo siųsti laiškus savo apylinkės par
lamentarams. Jie klausė jų nuomonės apie Lietuvos darbi
ninkų ir specialistų įleidimą į šį kraštą dirbti. Ar tai būtų su 
tam tikrom sąlygom, ar esamą tvarką praplėtus, britams tai 
būtų naudinga. Vienas laiškas iš DBLS Mančesterio sky
riaus buvo išsiųstas Vidaus Reikalų ministrui Nick Brown, 
k iris perdavė jį ministrui Jeff Rooker. Pagaliau sulaukėme 
atsakymo.

Ministras rašė, kad darbdaviai turi galimybę kviesti 
užsienio specialistus. Jiems tik reikia kreiptis į ministeriją 
ir įrodyti, kad toks žmogus jiems yra reikalingas. Sulau
kus teigiamo atsakymo, jis gauna darbo leidimą (work 
permit).

Kreiptis gali tik darbdaviai, ne asmenys. Tai reiškia, kad 
lietuvis turėtų siūlytis britų firmai, kuri turėtų sutikti jį 
priimti ir prašyti darbo leidimo. O kaip rasti tą firmą, ku
riai reikia žmogaus, tai nėra ministerijos reikalas.

Darbo leidimą gali prašyti ir JK firmos filialas Lietuvoje, 
bet negali prašyti jokia įdarbinimo ar panaši agentūra.

Britai prisipažįsta, kad jiems trūksta specialistų. Yra 
oficialus sąrašas, kuriame yra tokios sritys: elektrotechni
ka, sveikata ir infotechnika. O papildomas sąrašas cituoja 
ir lėktuvo inžinierių, vaistininkų, mokytojų ir veteranų 
trūkumą. Kitų darbo sričių prašymus ministerija sprendžia 
atskirai.

Iki šiol nėra aišku, ar britų valdžia norės ir pajėgs įvesti 
palankesnę lietuviams įdarbinimo tvarką prieš ateinančio 
Lietuvos priėmimo į Europos Sąjungą. Turbūt šis siauras 
kelias bus toks, koks jis yra ir deja vieni kitiems kol kas 
nepadės.
Platesnės informacijos rasite internete: www. gfee.

gov.uk

Jonas Podvoiskis
DBLS Mančesteris
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VL Gedminto atsakymas į:

“KODĖL NEBUVO PRISTATYTA 
SUVAŽIAVIMUI?”
K. Tamošiūnas; E.L - 20018.18d

Trumpai ir drūtai: Todėl, kad nebuvo ko 
pristatyti. Jokios programos dar nebuvo. Mintys 
buvo iškeltos tik pirmame posėdyje po Suvažiavimo, 
kaip normali Valdybos veiklos dalis. Tikėjausi gerų 
diskusijų, bei rimto nagrinėjimo mano pristatytų 
minčių. Bet, kaip jau yra įprasta pas mus, kai kurie 
nepasitiki savo sugebėjimais nulemti argumentą ir 
tiesiog bėgte duodasi spaudon, mėginant nukreipti 
visuomenę savo abejonėmis bei nesupratimais.

Gaila, kad K. Tamošiūnas tokiais sumetimais 
pasinaudojo proga ir taip viešai ir plačiai paskleidė 
visai maišytas bei klaidingas ir neteisingas žinias 
apie tai kas įvyko birželio mėn. 17-tos d. Lietuvių 
Namų Bendrovės bei Sąjungos posėdžiuose. Norom 
nenorom turiu pareigą atsakyti į jo metamus 
kaltinimus.

Jau pirmame sakinyje klaidina skaitytojus. 
Nesakiau, kad Valdybos pirmininko pareigos turi 
būti pakeistos į “management© direktorius” (MD) su 
metine alga. Siūliau pradėti paiešką ir rasti 
apmokamą profesionalą “Managing Director”. 
Valdybos Piimininko darbas liktų ir toliau. Taipogi, 
siūliau Bendrovei, o ne Sodybai, paruošti biznio 
planą, kuris būtu įtraukęs Sodybos tolimesnią veiklą 
bei pelningumą, Lietuvių namų London’e pirkimo 
projektą ir kapitalinių mokesčių (Capital Gains Tax) 
klausymus.

Rašo K. Tamošiūnas, kad “ne visiems buvo aišku 
kam MD yra reikalingas”. Gal jau žmogus pamiršęs, 
kad 2000 metų Visuotinio suvažiavimo išvakarėse jis 
(supratęs, kad buvo verkiančiai reikalingas šis 
postas) buvo vienas iš tų, kurie siūlė man perimti šias 
pačias pareigas su užmokesčiu?

Toliau rašo, kad per visą eilę metų tuometinės 
Valdybos apsiėjo be profesionalinės valdymo 
struktūros bei tvarkos. Taip, bet rezultatai truputį 
kitokie, kaip rašo K. Tamošiūnas. London’o vis 
kylančioje rinkoje nereikėjo parduoti senųjų 
Ladbroke Gardens namų. Reikėjo padaryti kapitalinį 
remontą ir tik tada (jei būtų buvęs reikalas) parduoti 
- už £3.0m, o ne už £l,25m. Kaip padarė naujieji 
savininkai 18 mėnesių po nupirkimo. Nereikėjo 
pirkti namus labai nuošaliame, tykiame(Residential) 
kvartale Ealing’e be baro licenzijos ir nereikėjo juos 
parduoti dar smarkiau kylančioje rinkoje nepirkus 
kitų tuo pačiu metu. Tas smalsus triukas mums 
pralošė dar £300,000. O dabar sėdime, kaip 
pabučiuoti ir dejuojame, kad neturime Lietuvių namų 
London’e!!??

Kad Tarybos pirmininkas turi savo nuomonę ir ją 
paskleidžia, tai nieko blogo. Tik reiktų jam gerai 
patikslinti faktus ir neskleisti jo atminties iškreiptus 
įvykius, bei pusiau atmintus veiksmus. Aš neruošiau 
jokio biznio plano. Dariau tik įvadinį projektą, kurio 
visi techniški bei finansiški daviniai rodė, kad reikėjo 
remontuoti senuosius namus. Valdyba jį atmetė ir 
prieš mano ir daugelio kitų iš širdies statytų 
argumentų remontuoti, tuometinis Valdybos 
pirmininkas K.Tamošiūnas pardavėjuos.

Mane labai stebina tas K. Tamošiūno polinkis 
iškreipti istorinius įvykius. Teisingai, kad jau 1990- 
siais metais aš siūliau samdyti tokį “Managing 
Director” Bendrovei. Jau tada man, tik atvykusiam iš 
užsienio, buvo aišku, kad žiauriai trūko 
profesionalumo Lietuvių Namų Bendrovėje. Tačiau 
jo kaltinimas, kad tuo metu norėjau tapti tuo 
apmokėtu Pirmininku yra tik juokinga nesąmonė. 
Buvau Direktorius didžiulio Britanijos banko, 
patenkintas tuo darbu bei atsakomybe ir neturėjau 
jokių pretenzijų nei norų lysti į tokią betvarkę.

Šių metų Visuotinis suvažiavimas aiškiai 
pasisakė, kad reikia kaip nors pirkti Lietuvių Namus 
London’e. Tačiau, K.Tamošiūnas savo rašinyje 
duoda suprasti, kad tai neįmanoma ir nebereikalinga. 
O kodėl jis pats nepasisakė taip Suvažiavime? Yra 
apytikriai teisinga, kad reikės rasti maždaug £lm. 
kapitalo. Nežinau iš kur jis ištraukė kitus skaičius. 
Atremontavus Sodybą mums liks maždaug pusę 
milijono svarų. Už tiek nenupirksime nieko tinkamo 
London’e. Reikės sukaupti maždaug £1.5 - £1.7m. 
Įvairius būdus galima panaudoti. Bet patys aiškiausi 
ir “lengviausi” (mano iškeltos idėjos LNB posėdyje 
jau prieš ketvertą mėnesių) yra parduoti naujas 
Bendrovės akcijas arba gauti paskolą iš banko ar kitų 
pasaulyje veikiančių Lietuviškų organizacijų.

Kadangi reikės prašyti kitų paskolinti arba 
investuoti nemažas sumas naujame Bendrovės namų 
pirkimo projekte, be pilno biznio plano neapsieisime. 
Jei toki galime gauti dykai - tuo geriau. Darom. Jei 
galime rasti profesionalą Pirmininką už dyka - tuo 
geriau. Darom. Jei ne - samdom. Bet, darom kuo 
greičiausiai!!

Baigiant, visiems turėtų būti aišku, kad paruošus 
pilną programą ir baigus rašyti biznio planą 
pristatymas Visuotiniam Suvažiavimui yra būtinas. 
Be narių bei akcininkų sutikimo nieko negalima 
daryti. Kaip tai gali būti kitaip?

Vladas Gedmintas
Pirmininkas
Lietuvių Namų Bendrovės

2001 m. rugpjūčio mėn. 25 d.
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fondo steigėjai
Valdovų rūmų 
milijonų litų ir
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Steigėjai

Valdyba

Algirdas 
VAPŠYS

Edmundas 
RIMŠA

Eugenijus 
JOVAIŠA

Saulius
RAZMA

Stanislovas
KUZMA

Vysk. Jonas
BORUTA

Gintaras
SONGAILA

Beatričė
KLEIZAITĖ

VASARIS

Vytautas 
KAM ANTAS

si

Gabrielius 
ŽEMKALNIS

Mons. Kazys 
VASILIAUSKAS

Edmundas
KULIKAUSKAS

Marcelijus 
MARTINAITIS

Regina 
NARUŠIENĖ

E. KULIKAUSKAS
- pirmininkas
E. JOVAIŠA

M. MARTINAITIS 
S.KUZMA 

A. VAPŠYS

Nijolė 
VELIČKIENĖ

Antradienis, rupjūčio 21 d., 1600 vai. 
Vilniaus Žemutinės pilies 
Valdovų rūmų rūsiuose

Valdovų rūmų paramos fondo valdyba
S.Daukanto a. 2-13, LT-2001 Vilnius, tel. 61 40 63, faks. 22 57 67, www.lvr.lt, fondas@lvr.lt

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO STEIGĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Mes, Valdovų rūmų paramos 
džiaugiamės, kad pradėtas finansuoti 
atstatymas, kuriam Seimas paskyrė 1,6 
Vyriausybė papildomai 300 tūkstančių litų iš Vyriausybės 
rezervo fondo. Džiaugiamės, kad pagaliau bus galima pradėti 
projektavimo ir kitus atstatymo darbus.

Informuojame, kad visuomenėje yra išaugęs susidomėji
mas Valdovų rūmų atstatymu - per paskutinį mėnesį daugiau 
kaip 25 tūkst. apsilankė ir susipažino su Valdovų rūmais.

Viso Valdovų rūmų paramos fondas yra gavęs virš 100 
tūkstančių litų aukų ir papildomai apie 80 tūkstančių litų 
pasižadėjimais iki 2009 m. Aukotojų skaičius šiuo metu siekia 
apie 10 tūkst. Dėkojame visiems aukojusiems bei parėmusiems 
rūmų atstatymo idėją ir kviečiame prisidėti kitus.

Ši rezoliucija priimta vienbalsiai dalyvaujant iš viso dvidešimt 
vienam Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų ir svečių.

3

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


Europos Lietuvis Nr. 10 4 puslapis

Mokslo metų pradžia Vasario 16 gimnazijoje.

Petras Veršelis, ( Vokietija)

Rugsėjo mėn. 3 d. prasidėjo 2001/02 mokslo metai 
Vasario 16 gimnazijoje. Iškilmes pradėtos vėliavų 
pakėlimu ir ekumeninėmis pamaldomis. Po to sekė 
oficialus mokslo metų atidarymo aktas.

Šiais metais gimnazijoje mokosi 168 mokiniai. Po 
valstybinio pripažinimo Vasario 16 gimnazija praėjusiais 
metais atsidarė ir vokiečiams ir turėjo 127 mokinius. Šiais 
metais 168 mokiniai lanko gimnaziją, iš jų 65 vokiečiai. 
Likę 103 yra lietuviai, 67 gyvena Vokietijoje, 33 yra iš 
Lietuvos, du iš Brazilijos ir vienas iš Urugvajaus. Iš tų 103 
lietuvių mokinių 87 gyvena bendrabutyje, o kiti 16 kaip ir 
visi vokiečiai kasdien atvyksta autobusu arba yra tėvų 
atvežami į mokyklą. Bendrabutyje daugiau vietų nėra, 
vokiečiai į bendrabutį nepriimami. Pamokos dėstomos 
pagal Hesseno valstybės švietimo ministerijos dėstymo 
planą, vokiečiai mokosi anglų ir prancūzų kalbas. 
Lietuviai šalia lietuvių ir vokiečių kalbų mokosi anglų 
kalbų.

Geros ir gausios yra laisvalaikio praleidimo galimybės 
Vasario 16 gimnazijoje, kurios skiriamos ne vien 
bendrabučio gyventojams, bet visiems mokiniams. Šalia 
Vokietijos nacionalinio sporto futbolo ir Lietuvos 
krepšinio galima žaisti tinklinį, stalo tenisą, < tenisą, 
biliardą. Be to yra „Fitness“ kambarys, veikia dviračių 
klubas ir orientacinio bėgimo ratelis. Kiti egzistuojantys 
rateliai yra lietuvių kalba vokiečiams, rusų kalba, 
rankdarbiai ir audimas, orkestras, „rock“ ir „pop“ ir 
kompiuterių ratelis su labai gerai įrengta technologija ir 
priėjimu į internetą. Toliau, be abejo, mokiniai turi savo 
tautinių šokių grupę ir chorą, skautų ir ateitininkų 
organizacijas. Šeštadienio vakarais mokiniai patys 
organizuoja diskoteką arba kitokias kultūrines programas. 
Savaime aišku, kad tokia pasiūla, kaip magnetas traukia į 
Vasario 16 gimnaziją ne vien lietuvius mokinius iš viso 
pasaulio, bet ir apylinkės vokiečių jaunimą. Kadangi iš kai 
kurių miestų aplink Huettenfeldą nevažiuoja autobusas, 
mokinius tėvai kasryt atveža ir po piet pasiima 
automobiliu. Negyvenantys bendrabutyje, moka 80 Euro 
už mokslą (mokslas normaliai Vokietijoje yra veltui), o už 
bendrabutį ir mokslą reikia mokėti apie 500 Euro į mėnesį.

Pirmą mokslo metų dieną susirinko 168 mokiniai, jų 
tėvai, seneliai, giminės ir draugai, gimnazijos mokytojai ir 
auklėtojai pilies kieme vėliavų aikštelėje. Direktorius 
Andrius Šmitas, pats 1967 m. šios gimnazijos absolventas, 
visus pasveikino ir pranešė, kad kaip jau ir praėjusiais 
metais bus keliama ne viena o trys vėliavos. Pirmiausiai, 
grojant Beethoveno Devintosios finalą, buvo pakelta 
mėlynoji su žvaigždėmis Europos vėliava, po to sekė 
Vokietijos ir Lietuvos himnai, ir juos begiedant, buvo 
iškeliamos atitinkamos trispalvės.

Tada visi nužygiavo į Huettenfeldo katalikų Jėzaus 
širdies bažnyčią. Susirinko toks didelis skaičius tikinčiųjų, 
kurio bažnyčioje net per Kalėdas ir Velykas negalima 
matyti. Ekumenines pamaldas pravedė kapelionas 
Alfonsas Kelmelis ir klebonas Rėinholdas Fuhras. 
Trumpą, bet prasmingą pamokslą mokslo metų atidarymo 
proga pasakė evangelikų klebonas. Buvo giedamos 
giesmės abiem kalbom, taip pat abiem kalbom katalikų 
kapelionas Kelmelis su septyniais mokiniais pravedė 

tikinčiųjų prašymus. Sekė Tėve mūsų, kurį kalbėjo visi 
bendrai, bet kiekvienas savo gimtąja kalba. Ekumeninės 
pamaldos buvo baigtos abiejų dvasiškių palaiminimais.

Keletą minučių vėliau visi susirinko berniukų 
bendrabučio salėje. Direktorius Šmitas iš pradžių kalbėjo 
apie discipliną ir tvarką mokykloje ir bendrabučiuose. Jis 
pabrėžė, kad ši mokykla, nors ji ir kitokia kaip kitos, nėra 
jokia stovykla ir nėra laisvalaikio praleidimo institucija. 
Vasario 16 gimnazijoje reikia dirbti, kaip ir kiekvienoje 
kitoje mokykloje. Tačiau, kadangi čia klasės yra mažesnės 
negu kitur, mokiniai gali lengviau ir geriau mokytis. 
Šmitas kvietė visus, ne vien bendrabučio gyventojus, bet ir 
dienos mokinius, dalyvauti plačioje laisvalaikio 
programoje, įvairiuose egzistuojančiuose rateliuose ir 
organizacijose. Patirtis įrodžiusi, kad daugiausia tie, kurie 
dalyvauja saviveikloje, būna ir geri, kartais net patys 
geriausi, ir mokslo dalykuose. Po to Šmitas mokiniams 
pristatė pedagogus ir klasių auklėtojus. Šalia kitų, kurie 
tiktai dėsto pamokas arba vadovauja rateliams atskirai 
reikia paminėti direktoriaus pavaduotoją Ronaldą 
Tesnau’ą, direktoriaus antrą pavaduotoją ir vyresniųjų 
klasių vadovę Lieselottę Manzienę, bibliotekos vedėją 
Bronislavą Lipšienę, berniukų bendrabučio vedėją 
Edmundą Jankūną ir jo pavaduotoją Vilių Lemkę, 
mergaičių bendrabučio vedėją Audronę Ručienę ir jos 
pavaduotoją Eleną Kaufmannienę bei ateitininkų globėją 
Mariją Dambriūnaitę-Šmitienę.

Penktokai buvo pakviesti išeiti į priekį. Nedrąsiai 
išsirikiavo jauniausieji, kurie šiandien pirmą dieną 
gimnazistai. Išėjo į priekį ir aukščiausios klasės mokiniai. 
Vadovaujami klasės auklėtojos Manzienės, tryliktokai 
visiems naujokams įteikė po dovanėlę ir, paspausdami 
ranką, priėmė į gimnazijos mokinių tarpą.

Pasibaigus iškilmingam mokslo metų atidarymo aktui, 
visi mokiniai nuėjo kiekvienas į savo klasę, ir ten jie turėjo 
pirmą pokalbį su savo klasės auklėtojais. Po pietų seni 
mokiniai naujokams aprodė visus gimnazijos įrengimus ir 
atrakcijas, parką, ir galų gale buvo užlipta į pilies bokštą.

TRAGEDIJA AMERIKOJE
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras 

sukrėstas seka žinias apie neregėto cinizmo ir 
žiaurumo pasireiškimus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir išgyvena tai, kaip viso pasaulio tragediją, 
kuri paliečia kiekvieną asmeniškai.

Informacijos centras pasiruošęs panaudoti visas 
savo galimybes dėl šios tragedijos iškylantiems 
susisiekimo ar susižinojimo klausimams.

Įvykiai Amerikoje sukrėtė savo žiaurumu ir 
cinizmu, kokiu buvo įvykdytas rugsėjo 11 

dienos išpuolis.
Užjaučiame žuvusiųjų žmonių gimines ir 

smerkiame šio nežmoniško akto organizatorius

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga
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____________ IŠ ISTORIJOS PASAULIO

JEI DOMITĖS ISTORIJA

Algirdaičiai - Gediminaičių dinastijos šaka, pradėta Gedimino sūnaus 
Algirdo (1296-2377). Mirdamas paliko 19 vaikų iš dviejų sauntuokų. 
Dauguma jo palikuonių valdė įvairias rusų kunigaikštystes. Žymiausias 
dinastijos atstovas - Jogaila, kuris tapo Lenkijos karaliumi Vladislovu.
Alka - senovės baltų kulto vieta. Alkais vadinti ir šventieji miškai, 
laukai, pievos, upeliai. Daug kur alkai buvo netoli piliakalnių. Po 
Lietuvos krikšto buvo naikinami.
Astravas sutartis - Jogailos ir Vytauto sutartis, sudaryta 1392 m. 
rugpjūčio 4 d. Astravos dvare (netoli Lydos). Vytautas atgavo Trakų 
kunigaikštystę. Jam, kaip Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės vietininkui, atiduotas valdyti Vilnius. Vytautas 
pasižadėjo likti Lenkijos karaliaus vasalu.
Krėvos sutartis - LDK ir Lenkijos dinastinės sąjungos sutartis, 1385 m. 
rugpjūčio 14 d. sudaryta Krėvoje. Jogaila patvirtino savo pasižadėjimą su 
broliais ir valdiniais apsikrikštyti, sumokėti buvusiam Lenkijos karalaitės 
Jadvygos sužadėtiniui Vilhelmui Habsburgui 200 tūkstančių florinų už 
nutrauktas sužadėtuves, grąžinti Lenkijai belaisvius, Lietuvos ir Rusijos 1 žemes prijungti prie Lenkijos.Tokia kaina buvo sumokėta už Jogailos 
karaliaus vainiką.
Kvedlinburgo analai - XI a. Pr. Vokiečių (saksų) pametimų įrašų 
kūrinys. Rašytas Kvedlinburge, Šv. Servacijaus vienuolyne. 1009 m. 
įraše pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

rb®rb®Zb° r^®r^®rb®<^°

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas

Daugiausia nuopelnų lietuviai priskiria savo kunigaikščiui Vytautui, 
kuris dažnai vadinamas karaliumi, nors ir nebuvo juo vainikuotas. Nė 
kiek ne mažiau galėtume didžiuotis didžiuoju kunigaikščiu Gediminu, 
kuris nesiveržė užkariauti kitų kraštų, bet kaip įmanydamas stengėsi 
stiprinti valstybę.Jis globojo ramius gyventojus, rūpinosi geresniu krašto 
sutvarkymu.

Jis įkūrė sostinę Vilnių, užmezgė santykius su Vakarų Europa. 
Gedimino taikiai politikai labai trukdė vokiečiai, kurie Nemunu, Nevėžiu 
ir kitomis upėmis veržėsi vis gilyn į Lietuvą. Norėdamas sustabdyti 
kryžiuočių puolimus, Gediminas siuntė laiškus popiežiui ir Vokietijos 
miestų gyventojams, kviesdamas į savo valstybę pirklius ir amatininkus, 
žadėdamas jiems savo globą.

Kryžiuočiai buvo priversti pasirašyti su Gediminu taikos sutartį, bet 
jos nesilaikė. Gediminas suprato, kad Lietuvai būtina krikštytis, jeigu ji 
nenori būti izoliuota. Jis dar du kartus ketino krikštytis, tačiau dėl 
kryžiuočių intrigų jam to nepavyko padaryti. Ir nors Gediminas liko 
ištikimas senajai tėvų tikybai, bet nieko nepersekiojo dėl tikėjimo. Už tai 
buvo labai gerbiamas.

Pagerbiant didį Lietuvos valdovą, 1927 m. įsteigtas Gedimino 
ordinas. Pirmieji apdovanojimai įteikti 1928 m. vasario 16 d. Pirmaisiais 
šio ordino I laipsnio kavalieriais tapo A.Voldemaras ir Lietuvos 
metropolitas arkivyskupas J.Skiverckas.

AUGALAI GYDO

Paprastoji Avietė
Ši gana seno augalo tėvyne 

laikoma Vidurinė Europa, 
Kaukazas ir Vidurinė Azija. 
Pirmą kartą avietę aprašė 
Plinijus Vyresnysis, kuris savo 
veikaluose paminėjo visus Ido 
kalnų augalus. Vėliau Švedijos 
gamtos mokslų tyrinėtojas 
Karlas Linėjus šiam augalui 
suteikė mokslinį pavadinimą.

Gydomosiomis savybėmis 
pasižymi avietė uogos, kurios 
renkamos liepos ir rugpjūčio 
mėn., lapai ir žiedai renkami 
birželio-liepos mėn. O šaknys 
kasamos rugsėjo-spalio mėn. 
Jau Senovės Graikai ir Romos 
gyventojai žinojo, kad aviečių 
uogos skatina prakaitavimą, o 
žiedų antpilas - šlapimo 
išskyrimą.Aviečių lapai ir 
žiedai buvo naudojami ir 
įgėlus gyvatei ar skorpionui.

Aviečių sėklose yra 
medžiagų, sulėtinančių 
aterosklerozės vystymąsi. Šios 
uogos padeda gydyti 
mažakraujystę, širdies ir 
kraujagyslių bei nervų 
sistemos ligas, egzemą. 
Apsvaigusiems nuo alkoholio 
jos padeda greičiau išblaivėti. 
Iš aviečių lapų ir šakelių 
pagaminti antpilai gydo 
skrandžio ir žarnyno bei 
viršutinių kvėpavimo takų 
uždegimus, malšina kosulį, 
gydo odos ligas.

Aviečių žiedų antpilais 
gydomi rožiniai uždegimai, 
konjunktyvitai. Uogų sirupu 
paskaninamos vaikų skirtos 
mikstūros. Aviečių uogos 
rekomenduoj amos 
nutukusiems žmonėms. Jos 
nėra kaloringos, be to, 
sumažina riebalų įsisavinimą..

Kadangi aviečių uogose yra 
daug purininių medžiagų, jų 
negalima valgyti sergant 
podagra ir nefritu.

Ištrauka iš žurnalo ”Žmogus ir 
Sveikata”
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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 
Tubingene 1953 m., kurioje Prof. Antanas Maceina 
skaitė paskaitą „Rezistencija prieš tremties dvasią“. 
Po metų įvyko pirmoji Studijų savaitė. Vėliau prie 
renginio prisidėjo ateitininkai ir kitos Vokietijos LB 
visuomeninės organizacijos, globojamos VLB 
valdybos. Iki 1992 m. šios savaitės vykdavo 
skirtinguose Europos kraštuose, ir jas rengdavo 
specialiai tam sudaromos vietinės 
organizacinės 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 tikra krizė. 
Paskaitininkų surasti dar įmanoma, temų įvairove 
taip pat negalima skųstis. Deja klausytojų 
susidomėjimas paskutiniu metu gana žemas. Tik 

galima džiaugtis, kad klausytojų skaičius vis dar 
buvo šiek tiek didesnis nei paskaitininkų. Nors 
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 Kuzmicakitės 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 
ekskursijų po Žemaitiją - Orvidų sodybą, Plungę, 
Mažąją Lietuvą ir pačią Kretingą, nepalenkiant 
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 pažystami, 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-XVII 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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...LIETUVA ŠIANDIEN...
prasmingai.Kalbėtojai dėkojo 
organizatoriams, pranešėjams ir 
šeimininkams.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.

v

Si 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 
deguto nepagadino visos 
statinės medaus, ir po Tautiškos 
giesmės daugelis pasuko į 
puikiais orais viliojantį pajūrį.

Su pagarba, 
Direktorius

Žilvinas Beliauskas
Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centras

UM1DIS APIE NOF4JS....
Žuvis ieško gilumos, 

žmogus - gerumo.
Viską Dievas davė, tik 

žmogaus norams galo nedavė. 
7žrNė vienas į savo ranką 
nekanda.

7^’Kas žiba, tas traukia.
^ Ką pilvan įdėsi, sau 

pasidėsi.
^Kur siela gera, ten kūnas 
dera.
^Ir asilas žvengia avižas 
pamatęs.

Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos Kraštų pirmininkų suvažiavime, įvykusiame šių metų 
rugpjūčio 12 - 15 dienomis Seinuose, buvo priimtas pareiškimas 
Lietuvos įstojimo į NA TO klausimu.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY

PAREIŠKIMAS

Mes, žemiau pasirašę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, kraštų 
LB pirmininkai ir Kraštų Jaunimo Sąjungos pirmininkai, susirinkę į 
metinį suvažiavimą Lenkijoje, Seinuose 2001 rugpjūčio 14 d., siunčiame 
nuoširdžiausius sveikinimus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, 
Vyriausybei, visiems Lietuvos žmonėms ir šio suvažiavimo šeimininkų 
kraštui - Lenkijai.
Pritariame ir džiaugiamės Lietuvos ryžtu siekiant narystės NATO, kuri 
užtikrins Lietuvos valstybės saugumą. Kviečiame užsienio lietuvius, 
pagal įvairiuose kraštuose esamas sąlygas ir galimybę, padėti Lietuvai 
būti pakviestai į NATO 2002 metais. Išeivijos lietuviai, išsisklaidę po 
platųjį pasaulį, drauge su Lietuva siekiame šio bendro tikslo.
Pareiškimą pasirašė:

PLB Valdybas pirmininkas - Vytautas Kamantas;
PLJS Pirmininkas - Matas Stanevičius;
PLB Valdybos vicepirmininkai - Regina Kučienė, Milda Lenkauskeinė, 
Bronius Makauskas, kun. Edis Putrimas, Algis Rugienis, Marytė 
Šmitienė, Gabrielius Žemkalnis, Laima Žliobienė;
Kraštų LB Pirmininkai;
Kraštų Jaunimo Sąjungos Pirmininkai;
Viso: 49 parašai.

JUMS IR JŪSŲ DRAUGAMS

Lietuvių grįžimo i Tėvynę informacijos centras siūlo naują ir 
įdomią paslaugą, palaikant artimus ryšius su gimtine. Nuo šiol Jūs galite 
užsisakyti pageidaujamų nuotraukų iš Lietuvos, kurias 
mes nufotografuosime su skaitmeniu foto aparatu ir pasiusime Jums.

Siusti galime internetu ir parinkti Jums pageidaujamą dydį 
bei formatą. Žinoma, galime atspausdinti ant foto popieriaus ir pasiusti 
paprastu paštu. Galim įrašyti ir pasiusti didelį kiekį nuotraukų įrašydami į 
CD-ROM. Galim visais būdais.
Todėl užsisakykite bet kokių Jums mielų vaizdų: vietovių, Jūsų 

vaikystės namų ar kaimų, giminių, įvykių ar renginių - vestuvių ar 
laidotuvių, knygų ar parodų pristatymų - artimųjų kapų nuotraukų, ir, 
jeigu visa tai Vilniuje, dar tą pačią dieną galite tai turėti savo 
kompiuteryje. Užtruks ilgiau ir kainuos daugiau, jeigu reikės vykti į 
tolimesnę Lietuvos vietovę ir naudoti laiko paieškoms. Bet viskas 
įmanoma! Visos kainos nuo fotografuojamo objekto atstumo nuo mūsų 
Centro ir būtinybės siusti vaizdą foto nuotraukoje paprastu oro paštu.
Siūlome pavyzdžių, galite pažiūrėti mūsų tinklapyje www.lgitic.lt , 

spaudžiant 'įvykių kronika'.
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras 

Information Center for Homecoming Lithuanians
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NARKOMANIJA OLANDIJOJE
Kazys Baronas, Vokietija

Vokietijos pasienio policijos akys nukreiptos netik 
į Lenkijos ar Čekijos pasienį, bet taip pat ir į 
Olandijos, kadangi ši valstybė laikoma Europoje 
narkomanų tvirtove. Gražiais vardais pavadintose 
kavinėse ir net įrašytuose finansų ministerijos 
sąrašuose, galima laisvai nusipirkti be kanapių 
lapų(žolė) taip pat 1,5 gr. marihuanos, sumokant tik 
10 dol.

Olandijos “įspūdžius” vokiškame dienraštyje 
aprašė Kiolno miesto gyventojas, važiuodamas su 
žmona kiekvieną savaitgalį į artimiausią Olandijos 
miestą ir jame “svajonėse” praleisdamas dvi dienas.

Apie 1,1 milj. Narkomanų aplanko pvz.: Maastricht 
ar kt. Olandijos miestus. Kas penktas yra vokietis. 
Nuo jų neatsilieka ir kiti užsieniečiai, ypač vietos 
universitetų studentai, kurių 40% reguliariai naudoja 
narkotikus.

Olandijos finansų ministro pranešimu, vien tik 
Maastrcho miesto “kavinių” apyvarta pereitais metais 
siekė 7,5 milj. Dol. Be to, prie tos sumos reikėtų dar 
pridėti apie 21 milj. Dol. Parduotų narkotikų slaptose 
kavinėse. Pirmoje vietoje stovi vokiečiai, kurių 
kiekvienas narkotikams Olandijoje išleidžia apie 25 
dol.; po jų eina prancūzai. Apskaičiuojama, kad 
visoje Olandijoje narkotikų prekybos siekia virš 7,5 
milijardus dol.! Iš viso Olandijoje priskaitoma 800 
legalių narkotikų kavinių ir virš 1450 nelegalių.

Olandai nemėgsta vokiečių. Tai okupacijos 
pasekmės. Galima drąsiai pasakyti, kad abiejose 
tautose jaučiamas stiprus antagonizmas. Olandai, 
važiuodami atostogų į Austriją, niekuomet nenakvos 
Vokietijoje, retai kada nueis į vokišką valgyklą, 
sustoję poilsio aikštelėje, valgo namuose paruoštus 
sumuštinius, geria nuosavą kavą. Nemėgsta olandai, 
kada vokiečiai garsiai kalba vokiškai. Tad “laisvas 
kavines” jie daugumoje steigia prie pat Vokietijos 
sienos, net “drive - in” užeigas. Olandų nuomone 
vokiečiai čia atvyksta su draugais, norėdami keletą 
dienų būti “stoned” ir visiškai be narkotikų 
pervažiuoti Vokietijos sieną.

Olandų neapykantą vokiečiams patyriau 1962 m. 
viešėdamas Amsterdame. Užėjęs į alaus barą, tuoj 
pat buvau kaip “german” iš užeigos išprašytas, 
visiems skanduojant “german out”. Pasisakęs, kad 
esu Kanados lietuvis, olandai atsiprašė, pasodino prie 
stalo, mokėjo už alų, primindami Klevo lapo karius, 
išvadavusius Olandiją.

Deja, narkotikų kontrabanda žydi! Tik liepos mėn. 
Vieną dieną Vokietijos pasienio policija konfiskavo 
25 kg.’’žolės”, 4 kg. marihuanos, 3 kg. kokaino, 300 
ekstazės tablečių. Taip pat, tik pirmąjį š.m. pusmetį 
Olandijos - Vokietijos pasienyje buvo sulaikyta 3045 
narkotikų prekiautojų. Taip pat padidėjo tablečių 
gabenimas net 33 %. Vokiečių pasienio policijos 

teigimu, narkotikų “kuijerių” skaičius siekia apie 60 
tūkst.

Vokiečiai kaltina Olandiją, vadindami ją Europos 
narkotikų centru. Olandai ginasi. Teisingumo 
ministras numato paskirti 1 milj. guldenų kovai su 
narkotikais, tačiau tai yra lašas ant karšto akmens. 
Narkomanai džiaugiasi žemomis kainomis, nes liepos 
mėn. 1 gr. kokaino kainavo tik 40 dol.

Nemanau, kad Olandija įveiks plačiai išsivysčiusią 
prekybą narkotikais. Ne tik kavinėse laisvai 
parduodami narkotikai, bet taip pat gyventojai savo 
naudojimui gali namuose laikyti (ir net su savi 
nešioti) 5 gr. “žolės”, 0,5 gr. kokaino ir vieną 
tabletę. Taip pat ,vietoj e gėlių, auginti penkias 
kanapes.

Vokietijos spauda pranešė, kad Bochumo 
(Vokietijoje) Turkijos piliečio savininko alaus bare, 
peilio smūgiais buvo nužudyta 20 m. lietuvaitė. 
Spėjama, kad savininko sūnus buvo į ją įsimylėjęs ir 
iš pavydo ją nužudęs. Žudikas pabėgo su automašina.

BOLTONAS
H. Vaineikis

Mirė Juozas Eldukas

Kelias savaites sirgęs Mančesterio ligoninėje 
Rugpjūčio 1 d. mirė Juozas Eidukas. Jo laidotuvės 
įvyko rugpjūčio 8 d. Our Lady Of Lourdes katalikų 
bažnyčioje, kur trumpą atsisveikinimo žodį pasakė 
H.Vaineikis, o galutinai su velionu atsisveikinta 
buvo Boltono krematoriume.

Juozas buvo svarbus ir ilgametis Boltono lietuvių 
skyriaus narys, kuris dalyvavo visuose skyriaus 
rengiamuose susirinkimuose ir renginiuose. 
Nedidelis Boltono lietuvių būrelis labai jo pasiges 
ateityje.

Mirė būdamas 78 metų amžiaus, palikdamas 
liūdinčią žmoną Onutę ir du vedusius sūnus(vienas 
iš jų policijos seržantas) su šeimomis.

Juozo laidotuvėse dalyvavo nemažas būrelis 
draugų - anglai, vietiniai ir Mančesterio lietuviai, 
kurie taip pat buvo atvykę ir į jo šermenis Boltono 
ukrainiečių klube.

CTD CTD uu CTO

Netekus Juozo, gero ir svarbaus 
skyriaus nario, vietiniai lietuviai reiškia 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai Onutei 
ir visai jo šeimai
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Lietuvė dailininkė kuria nauja sena technika

Marija Dambrūnas ~ Schmidt, Huettenfeldas, (Vokietija)

Huettenfelde gyvenanti lietuvė Meilė Veršelienė kuria senųjų egiptiečių ir graikų technika - enkaustika. 
Mūsų išeivijos lietuviuose už Huettenfeldo ribų ji dar mažai žinoma, tačiau tarp vokiečių ji jau yra 
susidariusi savo dailininkės vardą.

Dailininkė yra gimusi Lietuvoje. Ten ji baigė Vabalniko vidurinę mokyklą ir studijavo Vilniaus 
universitete. 1980m. ji persikėlė gyventi į Vokietiją. Čia ji ištekėjo už Anglijoje gimusio Petro Veršelio. 
Vokietijoje dailininkė pradėjo viešai išstatyti savo meno kūrinius. Po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
buvo didelė jos kūrybos paroda Kaime, Tado Ivanausko muziejuje, kur jos kūryba buvo įvertinta garbės 
diplomu. Vėliau ji dar turėjo parodas Vilniaus Menininkų Rūmuose ir Marijampolėje. Vokietijoje jos 
kūrinius buvo galima matyti įvairiose parodose Huettenfelde, Lampertheime, Viemheime, Ladenburge, 
Speyeryje, Heppenheime, Moerfeldne ir Buerstadte. Meilės Veršelienės paveikslų galima rasti ne vien pas 
meno mėgėjus Vokietijoje ir Lietuvoje, bet jos kūriniai yra jau pasiekę ir Amerikos bei Afrikos kontinentus. 
Savo karjeros pradžioje dailininkė kūrė modernius paveikslus įprastinėmis technikomis, kaip aliejaus a 
akvarelės. Susipažinusi ir pamilusi enkaustiką, ji ne vien pradėjo kurti toje technikoje, bet ir stengėsi kiek 
galėdama šį kūrybos būdą išpopuliarinti tarp Vokietijos meno atstovų.

Enkaustika yra senovės tapymo technika, kuri buvo vartojama senųjų egiptiečių, graikų ir romėnų. Anų 
laikų menininkai įkaitindavo ant metalinio įrankio, lotyniškai vadinamo “cauteria”, su spalvotais pigmentais 
sumaišytą bičių vašką ir jį tepdavo ant medžio., dramblio kaulo plokštelių ar ant kitokios medžiagos. Tai 
jie sukurdavo gražiausius kūrinius, kurie iki šios dienos savo grožio nėra praradę, nes enkaustikinių kūrinių 
spalvos niekada nepasikeičia, jie niekad nepatamsėja, niekada neįplyšta. Tačiau nepaprastai sunku būdavo 
tapyti šioje technikoje. Kai atsirado aliejinė tapymo technika, enkaustika pamažu buvo naujųjų, paprasčia 
naudojamų dažų, nugalėta. Ir arti tūkstančio metų užmiršta. Nors vis iš naujo pavieniai dailininkai 
stengdavosi ją atgaivinti, tik dvidešimtame amžiuje enkaustikos technika turėjo realią galimybę sugrįžti į 
meno pasaulį. Dabar enkaustikos technikoje, norint tapyti, reikalingas tiktai mažas elektrinis tapymo įrankis, 
panašus į lygintuvą. Panioštus bičių vaško dažus ir specialų popierių galima taip pat įsigyti enkaustikos 
reikmenų parduotuvėse. Šia technika galima kurti ir modernaus stiliaus ir realistinius paveikslus.

Dar mažai aukšto lygio menininkų yra atradę galimybes, kurias teikia enkaustika. Meilė Veršelienė yr 
pirmoji, kuri pati tai konsekventiškai įvykdydama, ne vien savo induvidaliu stiliumi kuria karštu vašku 
paveikslus, bet ir savo darbais ir gyvu žodžiu, kiek galėdama, populiarina šią atgimstančią techniką savo 
kolegų dailininkų tarpe Vokietijoje.

Norintys asmeniškai susipažinti su enkaustika ir Meile Veršeliene gali apsilankyti jos ateljė š.m. rugsėjo 
mėn. 22/23 dienomis, tarp 14:00 ir 20:00 vai. per atvirų ateljė durų dienas; kasdien 17:00 vai. bus 
enkaustikos demonstravimas. Atvirų durų dienos yra didelis Vokietijoje pietų Hesseno srities dailininkų 
bendras renginys, kai tuo pačiu metu 106 meno kūrėjų atveria savo ateljė viešai publikai. Tai yra galimybė 
susitikti meno kūrėjui su meno mėgėjais, eilinis žmogus gali kalbėtis su meno didžiūnu, jį paklausinėti, 
pasižiūrėti jo ateljė.

Vėliau šiais metais dar bus galima matyti Meilės Veršelienės kūrinių spalio mėn. 13/14 dienomis, 
Buertadto Dailininkų Sąjungos ruošiamoje bendroje parodoje. Be to galime jos kūrinių matyti internete: 
http:/7www. versele.de,o elektroniniu paštu ji pasiekiama adresu meilefajverselis. de

Kelioms dešimtims lietuvių JAV nieko nenutiko
Vilnius, rugsėjo 12 d. (ELTA). Iš teroristinę ataką patyrusių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) atsiliepė maždaug 

30 lietuvių, kurie informavo nenukentėję per išpuolius.
Giminės ir artimieji Lietuvoje dar laukia informacijos apytiksliai dėl tūkstančio Jungtinėse Valstijose viešinčių 
ar dirbančių lietuviųNors vidaus skrydžiai JAV yra kontroliuojami minimaliai, tačiau, preliminariais duomenimis, 
sudužusiuose lėktuvuose lietuvių nebuvo. "Mes paprašėme patikrinti turimus sąrašus lingvistiškai - paaiškinome, 
kaip skamba lietuviškos pavardės, kokios yra pavardžių galūnės. Kol kas pateikiama informacija rodo, kad 
lėktuvuose nebuvo žmonių, kurių pavardės būtų lietuviškos ar latviškos", Eltai sakė Užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento direktoriaus pavaduotojas Gediminas Šiaudvytis.
Visą naktį dirbę ir informaciją teikę Užsienio reikalų ministerijos pareigūnai išeivijos žiniasklaidos jau yra paprašę, 
kad ji skatintų JAV gyvenančius tautiečius atsiliepti ir pranešti, kad jiems viskas gerai.
JAV pareigūnai skeptiškai vertina žuvusiųjų identifikavimo galimybę, nes šalies viduje žmonės retai vaikšto su 
asmens dokumentais.
Eltos korespondentė Džolita Mikulskaitė

Žilvinas Beliauskas
LGĮTIC
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BRADFORDO "VYTIES” KLUBUI - 45 METAI

Š.m. rugsėjo mėn.1-2 dienomis Bradfordo ir 
apylinkės lietuvių klubas “Vytis” minėjo 45 metų 
gyvavimo sukaktį.

Kai 1947 m. pabaigoje Bradforde ir jo apylinkėse 
pradėjo telktis lietuviai, buvo pasigesta patogios ir 
pastovios vietos susirinkimams, bei kultūriniams 
susirinkimams pravesti. Dažnai būdavo 
susiduriama su sunkumais gauti išnuomoti mokyklą 
ar bažnyčių parapijiečių sales, didesnę klasę ar 
svetainę. Taip buvo vargta beveik dešimt metų.

1956 metų pradžioje buvo išrinktas namų pirkimo 
komitetas, sudarytas pinigų telkimo planas. Tų 
pačių metų pabaigoje buvo surasti ir nupirkti 
dabartiniai klubo namai ir įsteigtas lietuvių klubas 
su 138 nariais. Nuo tada buvo suteiktos sąlygos 
kultūrinei bei socialinei veiklai savo namuose.

Pirmiausia čia įsikūrė DBLS-gos Bradfordo 
skyrius. Susiformavo dainų ir šokių ansamblis 
“Atžalynai”, o vėliau ir vaidybos studija 
pasivadinusi “Sūkuriu”. Repetavo ir ruošėsi 
minėjimams, važinėjo rodydami savo programą po 
Anglijos didesnius miestus, kuriuose taip pat buvo 
įsikūrusių lietuvių kolonijų. Klestėjo lietuvių skautų 
draugovė ir “Šarūno” sporto sekcija. Veikė lietuvių 
savaitgalio mokykla, kurioje vienu metu mokėsi 53 
mokiniai. Buvo rengiami literatūros vakarai bei 
sąskrydžiai.

Savi namai su socialiniu klubu davė gerą 
pagrindą susikūrusiai bendrovei klestėti. Tokia 
buvo tada mūsų gyvenimo kasdienybė.

Šeštadienį, rugsėjo 1d. klubo jaunesnius narius ir 
jų svečius linksmino dainų ir muzikos kapela. 
Visiems atvykusiems buvo skiriamas nemokamas 
gėrimas. Puikavosi turtingas šaltų vaišių stalas, kurį 
paruošė Dianne Allenby. “Tetleys’"bravoras klubui 
padovanojo dvi statines alaus. Vakaras praėjo 
puikioje nuotaikoje. Apie 60 žmonių linksminosi 
iki vidurnakčio.

Rugsėjo 2d., sekmadienį, St.Patrick’o bažnyčioje, 
Westgate, Kan. V.Kamaitis atnašavo Šv.Mišias už 
mirusius klubo narius. (Amžinybėn iškeliavo jau 
arti šimto narių). Vargonavo Julie Horwill. 
Š v. Mišių metu sugiedotos kelios giesmės, 
išklausytas pamokslas šiai sukakčiai paminėti. Po 
pamaldų rinkomės dar kartą susitikti su svečiais ir 
pažįstamais, atsigaivinti, įvairių gėrimų 
pripildytame bare. Sulaukus popietės vidurio, 
šeimininkės kvietė užimti vietas menėje. 
Kanauninkui pasakius maldą, susidomėjome ant 
stalų viliojančiais šaltais patiekalais. Buvo 
aptarnaujama kava,vynu ir stipresniais gėrimais. 
Užsivedė kalbos.

Vaišių metu klubo valdybos vardu V.Gurevičius 
pasveikino susirinkusius ir palinkėjo linksmai 
praleisti sukaktuvių popietę. Klubo narių - rėmėjų 

vardu kalbėjo pensijon išėjęs Bradfordo policijos 
inspektorius Raymond Falkner. Jis pabrėžė, jog jau 
virš 30 metų kaip yra lietuvių klubo “Vytis” narys - 
rėmėjas. Vaikydamas miesto nusikaltėlius, 
išsekdavo ir dažnai jam būdavo malonu su 
kolegomis ateiti į klubą, praleisti laisvas valandas 
ramioje atmosferoje, tylioje vietoje tarp civilizuotų 
žmonių, atsigaivinti naujos dienos darbui. 
Atsidėkodamas už vaišes, šeimininkėms įteikė 
didelį butelį šampano. Po to kalbėjo Bradfordo 
lietuvių bičiulis iš Boltono - H.Vaineikis, 
pateikdamas angliškai savo kūrybos porą 
humoristinių pasakėčių. Taip pat vaišėse dalyvavo 
lietuvių liuteronų kunigas A.Putce.

Toliau tęsėsi lietuviškų ir angliškų sutartinių 
valandėlė, akompanuojant akordeonu mielai Julie 
Horwill. Maistą paruošė ir popietę pravedė grupelė 
jaunesnių narių vadovaujant Romai 
Vaičekauskaitei. Sukaktuvių vaišių išlaidas 
padengė klubas. Dalyvavo 53 žmonės.

Maloni popietė praėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Visi pilni sąmojo. Gražiai pabendrauta ir 
pasilinksminta. Tačiau mintyse nepamiršome savų 
bendrakeleivių, kurių jau nebėra mūsų tarpe. O jų 
daug. Pavardėmis čia nesuminėsi. Gyvendami 
pagal galimybes ir sugebėjimus jie dirbo 
bendruomenės ir klubo labui. Talkininkavo 
Lietuvos atkūrimo byloje. Tik skaudu tai ,kad 
daugumai iš jų nebuvo lemta išvysti Lietuvos 
Atgimimo, dėl kurios jie taip sielojosi.

Bradfordo lietuvių bendruomenė, klestėjimo 
laikais buvo viena iš didžiausių ir aktyviausių 
šiaminėje Anglijoje. Šiandien - prie išnykimo 
ribos. Jau dešimt metų kaip klubas “Vytis” išsilaiko 
vien tik iš anksčiau sukauptų santaupų dėka. 
Sunkiai besiverčiant, atsiranda skirtingų nuomonių 
dėl klubo ateities. Paskutiniais metais 
lengvabūdiškai, o gal vien dėl šventos ramybės, 
atleidus administracijos vadeles, nuvažiuota nuo 
kelio. Nedoras, nekaltais lapais užsimaskavęs 
kelmas vos neapvertė vežimo. Visa laimė, kad buvo 
greitai susigriebta ir padėtis atitaisyta, tačiau su 
dideliais klubui nuostoliais.

Tikėkimės, jog pasimokyta:’’Nepamesti kelio dėl 
takelio ”

K.Kaktavičius

10



Europos Lietuvis Nr. 10 II puslapis

Skaitytojų laiškai

LIETUVA (Vilnius)

Gerbiamas pone Dariau Furmonavičiau,

Jums rašo 1 gr. invalidė iš Vilniaus, Lietuvos. Aš 
labai atsiprašau, kad trukdau Jūsų laiką. Aš Jūsų 
adresą gavau iš “Lietuvos aido”. Labai prašau Jūsų, 
gal Jūs galėtumėte mano kreipimąsi su prašymu 
išplatinti D.Britanijoje geros širdies žmonėms ar 
fondams, kurie galėtų suteikti finansinę ar 
materialinę paramą. Aš sunkiai sergu vėžiu ir daug 
pinigų kainuoja vaistai, kad nors kiek išgyvenčiau. 
Kol vyras turėjo darbą dar truputį išgyvenome. Dabar 
mūsų šeimojei žmogui pajamos yra 237 lt., socialinės 
paramos negauname. Dukra dar studentė ir labai 
norėtume, kad ji baigtų mokslus, tuomet gal darbą 
lengviau galėtų rasti. Labai jūsų prašau išklausykite 
mano pagalbos prašymą. Gal aš kuo nors galėsiu 
atsidėkoti. Telaimina Jus Dievas. Visus reikalingus 
dokumentus išsiusime kai tik tai reikės.

Esu Tautodailininkų Sąjungos Bendrijos narė. 
Apie mane galite gauti informaciją: 33 95 09. 
Bendrijos pirmininkė: R.Kraujalienė.

Labai pagarbiai
Valerija Julija Ruseikienė 
20 32-26, 2010 
Vilnius, Lietuva

Mano dukros e- mailas 
Vilniaus kolegijoje: 
grimkaitė@yahoo.com

Aukotojų sąrašas Julijai Ruseikienei
paremti:

R.ir D.Furmonavičiai 
A.Važgauskas
F. Domaševičienė 
P.Grakauskas

Vaitkus
Kun.S.Matulis 
V.Montvilienė
G. Juozerskienė 
D.Gintas 
L.Jusius 
J.Makoveckienė

£20.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£5.00

& Nuoširdžiai dėkoju organizacijai “Uniq 
Prepared Foods”, kurie skyrė 250sv. ir 
privatiems asmenims:
A.Mineikienei, VGedmintui,. S.ir N Mineikiams,
E. ir V. Gasper am s, E.Kvietkauskui,
L.Kvietkauskui, V.O’Brien, J.Podvoiskiui,
J.Motūzai, A.Blinstrub, J. Vitkauskui,

Nuotraukoje akcijos dalyviai, tarpe jų trečia iš 
dešinės LŠvalkienė.

“Akcija Racef^rlife 2001 ”

Šių metų liepos mėnesio pradžioje “Imperial 
Cancer Research Fund” organizavo šią akciją, 
skirtą sergantiems vėžiu. Apie jos organizavimą 
išgirdome mano darbovietėje per radiją. Ši idėja rado 
platų palaikymą ir netrukus atsirado, kas nusprendė 
dalyvauti šioje akcijoje.

Pirmiausia kiekvienas dalyvis turėjo specialiame 
lape įrašyti pavardes tų žmonių, kurie aukojo tam 
tikrą sumą šiai akcijai. Kiekvienas iš dalyvių 
privalėjo surinkti privalomą sumą, kuri buvo 
pervesta į “Raceforlife 2001” sąskaitą. Mūsų grupei 
pavyko surinkti virš būtinosios sumos ir likutis 
£l,500sv. buvo pervestas vietinei labdarai 
“Macmillan Cancer Relief’.

Akcija vyko Wellingboruogh miestelyje. Susirinko 
apie 3000 dalyvių iš daugelio organizacijų ir 
pavienių žmonių. Joje buvo leidžiama dalyvauti tik 
moterim. Įvykdyti šiai akcijai reikėjo arba bėgti, arba 
eiti 6 kilometrus.

Daugelio dalyvių ir aukotojų šeimose, ar tarpe 
pažįstamų yra žmonių, kuriems gal bus skirta ši 
pagalba ir padės sergantiems šia, kol kas sunkiai 
pagydoma liga - vėžiu. Mano darbo kolektyve taip 
pat buvo žmogus, kuris savotiškai įpareigojo 
dalyvauti šioje akcijoje. Tą dieną kai prasidėjo ši 
labdaringa akcija, šis žmogus paliko mus amžinai...

Mes skyrėme šią akciją tiems, kuriems dar galime 
padėti ir tiems, kurie liko mūsų atmintyje išėję iš 
gyvenimo.

OOOOOOOOOO

J. ir Ž.Alkiams, V. ir E. Grygeliams, L. Ir S. 
Songailoms, VŠinskienei, E. ir L. Svalkams.

įima Švalkienė
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PASTABA

Mieli EL skaitytojai, no
rint užsimokėti už EL pre
numeratą prašome čekius 
išrašyti:
“Lithuanian Association 
in Gt. Britain Ltd.”

Nottinghamas

Lietuviškos pamaldos Židi
nyje vyks kasdien 11.15 vai.

Tautiečiai iš visur mielai lau
kiami!

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH 
Tel. 0115 982 1892

Kun. S. Matulis M.l.C.

Derbyje lietuviškos pamaldos 
būdavo kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate. Dabar tokių pamaldų 
nebėra.

Artimiausios lietuviškos pa
maldos Nottinghame- Židinyje 
kasdien 11.15 vai.

Kun. S.Matulis M.l.C.

Reiškiame gilią užuojautą 
buvusiam DBLS ir LNB di
rektoriui 
Aleksui Vilčinskui neteku
siam brangios motinos

Elenos Vilčinskienės
kuri mirė rugpjūčio 9d. Lon
done.

DBLS ir LNB Centro Valdy
bos

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.

DBLS TARYBOS PRANEŠIMAS

DBLS Tarybos suvažiavimas įvyks š/m spalio 27 d., šeštadienį, 12.00 vai.
Polish Catholic Club
Stafford road, Oxley,

Wolwerhampton
Visus DBLS Tarybos narius, Centro valdybos narius, Skyrių pirmininkus/atstovus Britanijoje, lietuvių 

Organizacijų ir klubų atstovus, bei svečius kviečiame dalyvauti.

G.Ivanauskienė, DBLS Tarybos sekretorė
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