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Kruvinasis Antradienis-
Šių metų rugsėjo 11-sios tragiški įvykiai skaudžiai 
palietė JAV piliečius ir atnešė pasauliui naują tero
rizmo problemą,kurios nebus lengva išspręsti.
Šis ,tarptautiniu mastu suorganizuotas,teroristų smū
gis privertė Amerikos prezidentą paskelbti terorui 
karą,kad drauge su kitomis civilizuotomis tautomis 
sunaikinti organizuotą terorizmą ir nubausti jo rėmė
jus,kur tik jie bebūtų.

Mūsų visų mintys yra su Amerikos žmonėmis ir 
reiškiame nuoširdžią užuojautą,© ypač tiems, kurie 
prarado savo šeimos narius,draugus ir pažįstamus. 
Mes taip pat liūdime drauge su mūsų tautiečiais 
Amerikoje, kurie be abejo skaudžiai pergyvena to 
kruvino antradienio įvykius.Mūsų gili užuojauta ten
ka Amerikos lietuvių bendruomenei ir jos vadovams.

Penktadienį,rugsėjo 14 d. DBLS Centro valdybos 
direktorius Jaras Alkis nuvyko į Amerikos ambasadą 
Londone, kur pasirašė Užuojautų knygą Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Baltų Taiybos var- 
du.Jam buvo suteikta proga susitikti su JAV amba
sadoriumi William S. Farish ir asmeniškai perduoti 
mūsų užuojautą Amerikos piliečiams.
Pasaulio Prekybos centro dangoraižių griuvėsiai liu
dija,kad nuo terorizmo apsaugos nėra ir jis gali pa
liesti ne tik dideles, bet ir mažas valstybes, tad ir 
mūsų mažoji tauta turėtų dėti pastangas apsisaugoti 
nuo neprašytų svečių, neaiškių veikėjų ir keliautojų, 
sustiprinant Lietuvos sienų apsaugą ir imigracijos 
kontrolę.

Iš spaudos ir televizijos mes aiškiai matome,kad 
šie įvykiai sukrėtė visą pasaulį ir reikia tikėtis,kad 
didžiųjų valstybių vadovai suprato,kad šiais laikais 
reikia siekti ne tik terorizmo sunaikinimo,bet kartu ir 
vienybes,teisingumo ir savitarpinės paramos šio mū
sų pasaulio tautų bendravime.

IŠ PRAEITIES...
Visai netikėtai man teko skaityti Lietuvos Ryto 

"Gyvenimo Būdas" leidinyje( š.m. rugpjūčio 11 die
nos) platų Amerikos lietuvio- verslininko A.Kazicko 
gyvenimo aprašymą kuriame yra paminėtas Lietu
vos premjerės Kazimieros Prunskienės vizitas į 
JAV, Didžiąją.Britaniją Prancūziją ir Vokietiją 1990 
metais.

Ten rašoma : " Bene didžiausia savo politinių pa
stangų sėkme jis laiko 1990 metų tuometės Lietuvos 
premjerės Kazimieros Prunskienės vizitu į JAV, Di
džiąją Britaniją Prancūziją ir Vokietiją organizavi
mą kurie gerokai pakirto Sovietų Sąjungos vykdytą 
Lietuvos tarptautinės izoliacijos politiką."

Norėčiau tų vizitų organizavimą truputį patikslinti. 
Man, tuo metu einant DBLS pirmininko pareigas, 
teko sužinoti apie premjerės viešnagę Amerikoje ir 
tada mums kilo mintis pratęsti jos vizitą iš JAV į 
Europą kas A.Kazicko planuose nebuvo numatyta. 
Paskubomis buvo susisiekta su A.Kazicku ir premje
rei sutikus jos apsilankymui paruošėm programą 
Londone, Paryžiuje ir Bonoje. Mums vienas iš pa
grindinių tikslų buvo paruošti jai susitikimą su Britų 
premjere Margaret Thatcher, kas ir i vyko ir buvo 
labai naudinga Lietuvai.
Premjerės Prunskienės kelionės pratęsimą iš JAV į 
Europą,organizavimą ir finansavimą atliko Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga.

Kaip lengva pasinaudoti kitų nuveiktais darbais,© 
kas liečia DBLS visi žinome,kad jos nariai ir dar
buotojai finansavo ir organizavo ne tik premjerės 
Prunskienės vizitą .Buvo priimti ir paremti ir kiti 
Lietuvos vadovai :kaip A.Saudargas,V.Landsbergis, 
o taip pat ir tų laikų Lietuvos atstovai, parlamenta
rai ir kiti veikėjai.

Tenka pastebėti, kad tuometinė Lietuvos Vyriau
sybė tinkamai pripažino Britanijos lietuvių atliktus 
darbus.To paties reikalautume ir iš pono Kazicko.

Jaras Alkis
DBLS CV direktorius

-H
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...LIETUVA ŠIANDIEN...

Europos komiteto prie 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės

Pranešimas spaudai

Ambasadoriams pristatyti eurointegraciniai planai

Lietuva artimiausiu metu tikisi baigti derėtis su Europos Sąjunga dėl 
laisvo asmenų judėjimo, muitų sąjungos ir konkurencijos sektorių. Iš 
viso šį pusmetį siekiama baigti derėtis dėl 20 ir daugiau iš 31 derybinio 
skyriaus.

Šių metų eurointegraciniai planai, rugsėjo 12 dieną, pristatyti 
Lietuvoje reziduojantiems ES šalių ambasadoriams.

Vyriausiojo derybininko su ES Petro Auštrevičiaus teigimu, 
pasiruošimo eurointegracijai procese svarbų vaidmenį atliks Seimas. 
Vyriausybė Seimui jau yra pateikusi daugiau nei 40 įstatymų pakeitimo 
projektų, kurie yra reikalingi derinant Lietuvos ir Europos Sąjungos 
įstatyminę bazę bei vykdant savo įsipareigojimus.

Siekiant šį pusmetį sėkmingai derėtis su ES bei vykdyti Lietuvos 
prisiimtus įsipareigojimus, būtina priimti Konstitucijos pataisas, 
pakeisti Pridėtinės vertės mokesčio, Akcizų, Energetikos įstatymus, 
priimti Civilinio proceso kodeksą, Korupcijos prevencijos įstatymą bei 
patvirtinti Kovos su korupcija programą. Svarbiausių įstatymų grupei 
taip pat priskirti su aplinkos sektoriumi susiję įstatymai - dėl mokesčio 
už aplinkos teršimą, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo bei kiti.

“Derantis dėl jautrių mokesčių, transporto klausimų, jaučiamas 
padidėjęs interesų grupių ir visuomenės dėmesys. Tikimės, kad 
Europos komisija ir ES šalys atsižvelgs į mūsų ekonominę - socialinę 
situaciją”, - sakė P.Auštrevičius.

Dabar Lietuva yra baigusi derėtis dėl 18 iš 31 derybinio skyriaus. 
Lietuva tikisi baigti derybas su ES 2002 metų pabaigoje, o 2004 metais 
būti pasirengusia prisiimti narystės įsipareigojimus.

Atstovė spaudai Jurga Tapinienė

Perdavė LGįTIC

Vilnius, rugsėjo 25 d. (Reuters) - Lietuvių pasienio sargyba 
pranešė, jog antradienį sulaikė 20 - ties žmonių grupę iš 
Afganistano, bandančių nelegaliai pereiti Lietuvos sieną iš 
kaimyninės Baltarusijos.

“Iš Afganistano, pasak jų, jie išvyko prieš tris ar keturis mėnesius, dėl 
ekonominių problemų šalyje, o ne todėl, kas įvyko Amerikoje” - sakė 
“Reuters”korespondentui šalies pasienio sargybos atstovas spaudai, 
Rokas Pukinskas. Jis paaiškino, jog sulaikytieji buvo laikinai laikomi 
šalies pasienio stotyje ir vėliau bus pervežti į šalies laikymo instanciją 
nelegaliems imigrantams Pabradėje, netoli sostinės Vilniaus.

“Lietuvos imigracijos departamentas nuspręs apie jų tolesnį buvimą” - 
R.Pukinskas informavo.

Iš 99 sulaikytų žmonių, 
bandančių pereiti nelegaliai 
Lietuvos sieną šiais metais, 
įskaitant sulaikytuosius rugsėjo 
22 d., 53 buvo iš Afganistano.

(Peter Mladino, Reuters)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V. Adamkus: 
būkime kartu kovoje 

prieš terorizmą

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA). 
Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad kovoje prieš 
tarptautinį terorizmą Lietuva 
yra solidari su Amerika ir jos 
sąjungininkais visame 
pasaulyje. Kaip pabrėžiama 
Eltai perduotame šalies vadovo 
pareiškime, sekmadienį 
prasidėjusios antiteroristinės 
atakos yra nukreiptos ne prieš 
tautą, valstybę ar religiją, bet 
teroristus,praliejusius daugybės 
nekaltų žmonių kraują.

"Turime įveikti terorizmą, kad 
galėtume gyventi be baimės. 
Tai nebus lengva, tam reikės ir 
laiko, ir pastangų", - pareiškė 
Lietuvos vadovas. Kartu jis 
pažymėjo, kad nedera dirbtinai 
kelti nerimo Lietuvoje. "Visos 
mūsų valstybės tarnybos dirba 
atsakingai. Nuo šiandien 
sustiprinta Lietuvos sienos 
apsauga, kad būtų 
išvengta nelegalių migrantų. 
Būkime kartu kovoje prieš 
terorizmą. Laikykimės pilietinės 
rimties.

Dirbkime kasdienius darbus, 
šiandien reikalingus Lietuvai", - 
ragina savo pareiškime 
Prezidentas V. Adamkus.

POLITIKA...
Lietuva ieškos naujo, kur kas 

didesnio pastato Briuselyje savo 
misijai prie Europos Sąjungos. 
Tokiam principiniam sprendimui 
vakar pritarė Vyriausybės
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
Europos integracijos komisija. LR

<$> Vasarą ir pirmąjį rudens mėnesį sulėtėjo Lietuvos 
pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos 
vykdymo tempas. Trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuva 
neįvykdė užsibrėžtų tikslų. Su ES teise liko 
nesuderinti 50 teisės aktų iš 66, neįgyvendinti - 7 iš 22 
teisės aktų. LR

<$> Vilniaus universiteto ligoninėje Santariškių 
klinikose iš Prezidento Valdo Adamkaus inksto 
dešiniojo šlapimtakio pašalintas vamzdelis, medikų 
vadinamas stentu. Jis buvo įstatytas prieš 3 mėnesius, 
aptikus akmenį V.Adamkaus šlapimtakyje. LR

TEISĖTVARKA...

<$> Nužudyto kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
pavogtos meno kolekcijos ieškantys pareigūnai vis 
labiau stumiasi į priekį. Sulaikytas dar vienas 
kaunietis - 48 metų Edmundas Burda. Jis kaltinamas 
kelių pavogtų paveikslų kontrabanda. E.Burda yra 
gana artimas pagrindinės bylos kaltinamosios Onos 
Daujotienės ir jos artimųjų šeimos draugas. LR

<$> Visų trijų Baltijos valstybių prezidentams, kurie 
praėjusią savaitę Sofijoje ’alyvavo kandidatų į 
NATO aukščiausiojo lygio susitikime, buvo iškilęs 
pavojus - prie Bulgarijos sostinės viešbučio 
’’Hilton”, kuriame jie nakvojo, policija sulaikė vyrą, 
ginkluotą automatiniu šautuvu "Scorpio" su 40 
šovinių ir duslintuvu. V.Adamkaus apie šį incidentą 
niekas neinformavo. Apie grėsusį pavojų jis 
sužinojo tik grįžęs namo. LR,

KULTŪRA...

Prezidentas Valdas Adamkus ir premjeras 
Algirdas Brazauskas skirtingai įsivaizduoja Valdovų 
rūmų atstatymą. Šalies vadovas vakar siūlė 
neskubėti statyti Valdovų rūmų nesutvarkius 
autentiškų pamatų. Tuo tarpu A.Brazauskas tvirtina, 
kad 2003 metų liepos 6 dieną jau turėtų būti 
dengiamas atstatytų Valdovų rūmų stogas. LR,

Kaunas, spalio 10 d. (ELTA). Prie Kauno 
zoologijos sodo paradinio įėjimo pastatytas šio 
gyvūnų parko steigėjo - profesoriaus 
akademiko Tado Ivanausko paminklas. Garsaus 
Lietuvos gamtininko bronzinis biustas ant raudono 
granito pjedestalo iškilmingai atidengtas trečiadienį, 
praneša ELTA.
Priminti lankytojams, kas 1938 metais Kaune įkūrė 
zoologijos sodą, idėja kilo netoliese šios įstaigos jau 
tris dešimtis metų dirbančiam fotografui bei 
verslininkui Stasiui Stoškui. Jis ne tik įgyvendino 

savo sumanymą, bet ir finansavo architekto Algio 
Mikėno bei skulptoriaus Algimanto Šlapiko darbus. 
Kiek tai kainavo, S.Stoškus nesigiria, sakydamas, 
kad jam tiesiog malonu įamžinti didįjį gamtininką. 
T.Ivanausko (1882-1970) biografijoje - ilgas 
nuopelnų sąrašas. Profesorius akademikas žinomas 
kaip gamtos tyrimo stoties, kailinių žvėrių fermos, v
Žuvinto rezervato ir Kauno zoologijos sodo 
įkūrėjas, paukščių žiedavimo pradininkas, 
vaismedžių veislių kūrėjas. Drauge su kitais 
mokslininkais T.Ivanauskas Kaune organizavo 
aukštuosius kursus, kurie 1922 metais virto Lietuvos 
universitetu. Tuomet jis paskirtas vadovauti šios 
aukštosios mokyklos Zoologijos ir 
lyginamosios anatomijos katedrai. Universitetui 
T.Ivanauskas padovanojo gausias savo bei tėvo 
surinktas kolekcijas, kurios tapo dabartinio 
Kauno zoologijos muziejaus pagrindu. Vėliau 
profesorius vadovavo Vilniaus universiteto 
zoologijos katedrai, dirbo Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje bei Kauno medicinos institute. 
Eltos korespondentė Vereta Rupeikaitė 
<$> Ir griuvo tiltas, jungęs Lietuvą su Dievu. 
Tikintieji neteko vieno iškiliausią dvasininką, 
Lietuva - šalies sąžinės. Sekmadienio naktį, 
spalio 14 d., nepagydoma liga palaužė žmogą, 
kuris daugeliui Lietuvoje buvo žmogiškumo, 
tolerancijos, dvasingumo ir nesenkančio 
optimizmo šaltinis. Netekome monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko - kunigo, kuri 
pažinojusieji vadino daugiau nei mesiju, kunigo, 
kuri ne( netikintys vadino šventuoju.

STATYBA...
Vilniaus nekilnojamojo turto rinka dėl 

didžiausių užsienio investicijų yra aktyviausia 
šalyje, tačiau kainų lygiu sostinę eikliai vejasi 
Kaunas ir ypač Klaipėda. VZ

RŪPYBA...

<$> Lietuva pensijų reformai gali skirti tik 250- 
270 mln. litų per metus, o ne anksčiau planuotus 
400-500 mln. litų. Tokią išvadą priėjo Finansų 
ministerija, įvertinusi valstybės finansinius 
įsipareigojimus. Specialistų nuomone, dvigubai 
sumažinus finansavimą, nebėra prasmės kalbėti apie 
rimtą pensijų reformą. LR

KMUK Vaikų klinikos vaikų ligų I skyriaus 
personalas ir pacientai sulaukė netikėtos paramos - 
apie 5 tūkstančius litų kainavusių aparatų. Jie 
nupirkti pasitarus su medikais, todėl bus intensyviai 
naudojami, palengvins mažųjų ligoniukų gydymą. Ši 
parama iš kitų išsiskiria dėl to, kad jos teikėjai - 
paprasti žmonės iš visos Lietuvos. KD
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Vasario 16 gimnazijos naujieji mokslo metai
A. Šmitas, (Vokietija)

Vasario 16-osios gimnazija naujuosius mokslo 
metus pradėjo rekordiniu mokinių skaičiumi. 
Rugsėjo 3d. susirinko 168 mokiniai. Tiek daug 
mokinių gimnazija Huettenfelde dar nėra turėjusi. 65 
yra vokiečiai, 103 lietuviai. Taigi ir lietuvių mokinių 
skaičius su ankstyvesniais metais pakilo. 60 lietuvių 
kilmės vaikai yra atvykę iš Vokietijos, 2 iš 
Argentinos, 1 iš Brazilijos, 1 iš Lenkijos, 1 iš Rusijos 
ir 38 iš Lietuvos.

Pirmąją mokslo metų dieną visi mokiniai su 
mokytojais ir svečiais iš ryto susirinko gimnazijos 
vėliavų aikštėje. Buvo pakeltos vėliavos ir pagrotas 
Europos himnas bei sugiedoti Lietuvos ir Vokietijos 
himnai. Po to visi susirinko ekumeninėm pamaldom į 
vokiečių katalikų bažnyčią. Maldas ir giesmes 
pravedė ev. kun. R. Fuhr vokiškai, o katalikų 
kapelionas kun . A. Kelmelis lietuviškai.

Po to visus mokinius bendrabučio salėje pasveikino 
gimnazijos direktorius A. Šmitas. Jis trumpai nusakė 
mokyklos tikslus, pristatė mokytojus ir klasių 
auklėtojus ir palinkėjo visiems sėkmingų ir darbingų 
mokslo metų. Abiturientai pasveikino pačius 
mažiausius mokinius - penktokus, įteikdami 
kiekvienam po dovanėlę. Po pamokos su klasių 
auklėtojais senieji mokiniai naujiesiems aprodė visą 
mokyklą ir bendrabutį.

Pirmą kartą gimnazijos istorijoje gimnazija 
negalėjo priimti visų gimnazijai tinkamų mokinių. 
Net 60 vokietukų ir per 20 lietuvių reikėjo atsakyti, 
nes klasėse arba bendrabutyje nebuvo pakankamai 
vietų. Į bendrabutį priimami tik lietuviai vaikai.

Jau antri metai kaip gimnazija priima ir vokiečius 
mokinius. Jie gyvena pas tėvus. Jiems viskas 
dėstoma vokiečių kalba ir vietoje lietuvių kalbos jie 
mokosi prancūzų, bet daugelis jų pasirinko lietuvių 
kalbą papildomai. Jie taip pat supažindinami su 
Lietuva.

Lietuviams mokiniams dėstoma lietuvių kalba ir 
literatūra bei istorija. Šalia to visose klasėse muzika 
ir tikyba, o kai kuriose klasėse ir biologija, geografija 
ir pasaulinė istorija dėstomi lietuvių k. Vokiečiams 
tie patys dalykai dėstomi vokiškai. Žemesnėse ir 
vidurinėse klasėse matematikos ir anglų k. mokytojai 
duoda paaiškinimus abejom kalbom.

Mokyklos programa

Vokietijoje dabar visos mokyklos privalo parašyti 
savo programas. Bendra mokslo programa yra 
išleista atskirų žemių švietimo ministrų ir jos visos 
mokyklos privalo laikytis, o mokyklos programoje 
paaiškinama, kaip mokslo programa vykdoma, koks 
yra mokyklos profilis, kokie mokiniai ir mokytojai, 
kokia yra užklasinė veikla ir pan. Hesseno žemėje 
visos mokyklos iki š.m. rugpjūčio 1 d. turėjo 
apskričių švietimo skyriams pristatyti savo

programas. Vasario 16-osios gimnazijos mokytojai 
taip pat dvejus metus kūrė šią programą. Daugiausiai 
triūsė redakcinė komisija, vadovaujama direktoriaus 
pavaduotojos L. Manss. Jai padėjo komisijos narės 
A. Vilčinskienė, A. Allahyar-Parsa, E. Meikienė ir R. 
Buechsenstein. Jie tam reikalui paaukojo pusę 
vasaros atostogų, bet už tai paruošė gražų leidinį - 87 
puslapių teksto ir 52 puslapių dokumentaciniu 
priedu. — w

Rugpjūčio 1 d. gimnazijos direktorius A. Smitas 
kartu su redakcine komisija perdavė mokyklos 
programą švietimo skyriaus atstovei dr. Bordon. Ji 
pasidžiaugė, kad lietuvių gimnazija buvo antra 
mokykla visoje apskrityje, kuri atidavė užbaigtą 
mokyklos programą. Ji nustebo jos apimtimi ir 
susipažinusi su ja pagyrė, kad ji lengvai skaitoma ir 
labai įdomiai paruošta. Tikrai galima susidaryti pilną 
vaizdą apie gimnazijos darbą.

Pasirodymai
Lampertheimas šiais metais švenčia 50 metų miesto 
teisių. Ta proga rugsėjo 2 d. Lampertheimo 
centrinėmis gatvėmis vyko eisena, kurioje dalyvavo 
įvairių miesto draugijų, klubų, mokyklų ir kitų 
institucijų atstovai. Neapsileido ir lietuviai. Prieš pat 
mokslo metų pradžią ką tik į bendrabutį atvykę 
mokiniai apsirengė tautiniais rūbais ir žygiavo kartu, 
atstovaudami savo mokyklą.

Rugsėjo 27 d. gimnazijos ansamblis pasirodys 
Wieslocho miesto šventėje. Ta proga bus oficialiai 
padėkota Wieslocho gimnazijai, kuri lietuvių 
gimnaziją sušelpė mokyklos baldais ir knygomis. 
Dėl staigiai padidėjusio mokinio skaičiaus ši parama 
buvo labai reikalinga.

Spalio 12 d. gimnazijos ansamblis vyksta į 
Weissenbrunn prie Bambergo. Čia vokiečių parapija 
ruošia labdaros koncertą Lietuvai, kuriame 
gimnazistai atliks meninę programą. Praeitais metais 
šis renginys rado didelį atgarsį vokiečių 
žiniasklaidoje. Ypatingai buvo giriami lietuviški 
šokiai ir lietuviškos dainos. Todėl dar kartą kviečiami 
gimnazistai. Renginio pelnas bus skirtas kun. 
Hermano Šulco Lietuvoje kuriamo jaunimo centrui.

Spalio 2 d. kviečiami šokėjai, o gruodžio 8 
gimnazijos dainų būrelis į Lorschą. Abu kartus 
mokiniai koncertuos Karalių salėje, pirmą kartą Rytų 
vokiečių draugijai, o antrą kartą seneliams per 
Kalėdų Eglutę.

Pagerbtos teroro aukos
Pasklidus žiniai apie Pasaulio prekybos centro ir 
Pentagono užpuolimą, Vasario 16-osios gimnazija 
vėliavas nuleido ant pusės stiebo. Trečiadienį, 
rugsėjo 12 d. vakare mokiniai susirinko trumpam 
pagerbimui į gimnazijos salę. Direktorius A. Šmitas
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painformavo apie įvykius, Niujorke gimusi M. 
Dambriūnaitė-Šmitienė papasakojo, kaip ji 
pergyveno šią žiną ir kun. Alfonsas Kelmelis 
sukalbėjo maldas. Po to gimnazistai prie gimnazijos 
kryžiaus padėjo degančias žvakes aukom atminti.

Veiklūs gimnazijos absolventai

Seinuose vykusiame Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos ir kraštų pirmininkų 
suvažiavime nuo rugpjūčio 12 - 15 d. dalyvavo net 
10 buvusių Vasario 16-osios gimnazijos mokinių: 
PLIS pirm. M. Stanevičius iš Kanados, M. Kalainis 
ir V. Jasinskaitė iš Argentinos, M. Savickaitė iš 
Australijos, o iš Vokietijos - gimnazijos direktorius v v
A. Smitas, Vokietijos LB pirmininkas A. Siugždinis, 
gimnazijos Kuratorijos pirmininkas V. J.
Damijonaitis, Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
pirm. V. Lemkis ir Jaunimo Sąjungos valdybos 
nariai D. Lemkienė ir K. Žulys. Pasirodo, kad buvę 
gimnazistai visame pasaulyje reiškiasi lietuvių 
veikloje.

PLB žinios
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba 

posėdžiavo rupgpjūčio 10 d. Vilniuje PLB 
atstovybėje LR Seimo rūmuose. Dalyvavo visi 10 
PLB valdybos nariai: pirm. V. Kamantas, 
vicepirmininkai R. Kučienė, M. Lenkauskienė, dr. 
B. Makauskas, Kun. E. Putrimas, A. Rugienius, M. 
D. Šmitienė, G. Žemkalnis, L. Žliobienė ir PLJS 
pirmininkas M. Stanevičius. Kalbėta apie finansinę 
padėtį, X PLB Seimo nutarimų vykdymą, švietimo 
bei kultūros reikalus, Pasaulio lietuvio žurnalą, PLB 
istorijos knygą, naujų LB-nių steigimą, Nato ir 
Europos Sąjungos reikalus, XI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą ir pan.

Posėdžio metu PLB valdybos narius aplankė 
Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojas Artūras 
Skardžius. Jis džiaugėsi, kad valdyba posėdžiauja 
Seimo rūmuose, dėkojo valdybai, kad kraštų 
pirmininkų suvažiavimą ruošia Seinuose ir Punske, 
o tai duos lietuviams tame krašte noro ir ryžto tęsti 
lietuvišką darbą toliau.

Posėdžio metu PLB valdybos nariai pasveikino ir 
įteikė profesoriui Vytautui Merkiui dviejų 
tūkstančių dolerių premiją už jo parašytą išsamią 
knygą apie vyskupą Motiejų Valančių ( M. 
Valančius - tarp katalikiško universalizmo ir 
tautiškumo). Premijos mecenatas yra dr. Jonas 
Adomavičius is Čikagos, JAV.

Taip pat valdyba pasveikino ir apdovanojo 
jaunavedžius Dovilę ir Vytautą Lemkius. Vytautas 
yra XI PLJ Kongreso ruošos komiteto pirmininkas, 

o Dovilė - komiteto narė. Abu yra Vasario 16-osios 
gimnazijos absolventai.

Nutarta, kad PLB istorijos knygą toliau redaguos 
istorikė Vitalija Stravinskienė. Tikimasi, kad knyga 
bus išleista 2003 m.vasarą. Dar ne visi kraštai yra 
atsiuntę savo krašto LB istorinę apžvalgą su 
nuotraukomis.

Sekantis PLB ir PUS pirmininkų suvažiavimas 
įvyks 2002 m. liepos mėn. pradžioje Vilniuje, dar 
prieš Dainų ir šokių šventę.

III Pasaulio lietuvių Dainų šventė įvyks Lietuvoje 
2002 m. liepos 4 - 7 d. Vilniuje. Išeivijos chorų 
dalyvavimu rūpinasi Darius Polikaitis, o ryšininkė 
su šokių grupėmis yra Audra Lintakienė.

Pasaulio lietuvio žurnalas dar vis turi skolų ir todėl 
nutarta žurnalą leisti kas du mėnesius, jeigu padėtis 
nepagerės. Žurnalą redaguoja PLB švietimo 
komisijos pirm. R. Kučienė. Jį administruoja jos 
vyras V. Kučas. Abu dirba be algos. Vieno numerio 
išleidimas kainuoja 5 000 dolerių. Redaktorė prašo, 
kad visi daugiau rašytų į Pasaulio lietuvį apie tai, 
kas vyksta kraštų bendruomenėse.

PLB Seimas įpareigojo PLB valdybą sudaryti 
ypatingą komisiją, kuri moraliai ir materialiai remtų 
valdovų rūmų atstatymo projektą. Tačiau dar vis 
nesiseka valdybai šią komisiją sudaryti, nors ne 
vienas jau buvo prašytas. Ypač pasigendama PLB 
Seimo narių užsiangažavimo šiam projektui. Jeigu 
kas sutiktų būti tokioje komisijoje, prašomas kreiptis 
į PLB valdybą.

PLB valdyba su Lietuvių Fondo parama išleido 5 
informacinius lankstinukus - PLB; Lietuvių Charta; 
Konstitucija; Valdyba, Garbės teismas, Kontrolės 
komisija; Kraštų lietuvių bendruomenės.

PLB atstovybės Ir Lietuvos Respublikos Seimo 
kompiuterinių duomenų tvarkymo skyriaus 
darbuotojų pastangomis nuo 1997 m. internete yra 
PLB puslapiai, kuriuose yra naudingos informacijos 
apie PLB. Tie puslapiai yra LR Seimo svetainėje. 
Reikia žiūrėti: www.lrs.lt/plb/

PLB valdybos talkininkų Gražinos Kamantienės ir 
Prano Pranckevičiaus pastangomis 1999 metais 
buvo sukurti dar kiti PLB puslapiai internete. Jų 
adresas yra www.pasauliolb.org Tie puslapiai kas 
mėnesį atnaujinami. Juose yra informacija apie visų 
kraštų lietuvių bendruomenes.

Didžioji, pirmutinė Lietuvių fondo, dr. Antano 
Razmos vardo premija - 25 000 dolerių liepos 
mėnesį paskirta Vasario 16-osios gimnazijai. 
Vienkartinė švietimo premija buvo skiriama 
organizacijai arba asmeniui, kuris 2000 m. ypatingai 
pasitarnavo lietuvybės išlaikymui užsienyje, 
Lietuvoje, Karaliaučiaus krašte, steigiant lietuviškas 
mokyklas ir Lietuvos universitetuose tobulinant 
valstybinę lietuvių kalbą bei švietimą Lietuvoje. 
Premijai apsvarstyti buvo pakvieti šeši švietimo 

(tęsinys 8 puslapyje)
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IŠ ISTORIJOS PASAULIO SVEIKATA

JEI DOMITĖS ISTORIJA

Saulės mūšis - įvyko 1236 m. rugsėjo 22 d. Saulės žemėje (dabar 
Šiauliai). Lietuvių pajėgos, vadovaujamos kunigaikščio Vykinto, 
sutriuškino Kalavijuočių ordino ir jo talkininkų kariuomenę, 
vadovaujamą magistro Folkvino. Po šio mūšio Kalavijuočių ordinas 
buvo priverstas susijungti su Kryžiuočių ordinu ir tapo jo dalimi - 
Livonijos ordinu. Kaip rašoma Livonijos kronikose, “šv. Maurikijaus ir 
jo draugų kankinių dieną lietuviai užmušė 50 ordino brolių ir daugybę 
kitatikių”.
Pirmasis pasaulinis karas - iki 1939 m. didžiausias karas žmonijos 
istorijoje. Dalyvavo daugiau kaip 30 valstybių. Karo veiksmai paėmė 4 
mln.kv. km plotą, buvo mobilizuota 70 mln. Žmonių. Žuvo ar mirė nuo 
žaizdų 8 mln., sužeista ar liko invalidais - 20 mln.
Antrasis pasaulinis karas - didžiausias karas žmonijos istorijoje. 
Dalyvavo daugiau kaip 60valstybių, kuriose gyveno 1,7 mlrd. žmonių. 
Kare žuvo apie 50 mln., sužeista ar liko invalidais apie 90 mln. žmonių. 
Tiesioginės karo išlaidos - apie 1334 mlrd. dolerių. Karas tapo 
pasauliniu, kai 1941 m. gruodžio 7 d. Japonija užpuolė Perl Harborą, o 
Vokietija ir Italija paskelbė karą JAV. Karas baigėsi 1945 m. rugsėjo 2 
d., kai kapituliavo Japonija.
Hagos teismas - Tautų Sąjungos tarptautinis teismas valstybiniams 
ginčams spręsti. Veikė 1922 - 1940 m. Hagoje. Nuo 1945 m. jo funkcijas 
atlieka Jungtinių Tautų Organizacijos Tarptautinis teismas.
Prieš 10 metų - 1991 m. Lietuvos Respubliką pripažino Bolivija, Indija, 
Kabo Verdė, Kuba, Sirija, Tailandas.

Lietuvos Karalius — Prancūzas

Lietuvoje nuo seniausių laikų (iki dabar) vyko kova dėl valdžios. Ten, 
kur karaliai turi paveldėjimo teisę, viskas vyksta paprasčiau, bet Lietuvos 
ir Lenkijos valstybėje karaliai buvo renkami.

Taigi mirus karaliui Žygimantui Augustui, kuris padovanojo Lietuvai 
antrąją karalienę - Barborą (pirmoji buvo Mindaugo žmona Morta), 
Lenkijos ir Lietuvos bajorai susirinko į seimą netoli Varšuvos. Norinčių 
tapti karaliumi buvo daug. Kadangi karaliumi buvo galima rinkti ir 
svetimtautį, tai į šią vietą pretendavo Rusijos caras Ivanas Rūstusis, 
Vokietijos imperatorius ir Prancūzijos karalaitis Henrikas Valua (Henri 
de Valois). Geriausiai pasisekė Prancūzijos princui.. Išrinktas naujasis 
karalius turėjo raštu pasižadėti, kad saugos bajorų teises ir nieko nedarys 
be jų sutikimo. Lenkai buvo labai nepatenkinti, kad lietuviai, 
nepaisydami Liublino unijos nutarimo bendrai rinkti valdovą, išrinko 
karalių atskirai. Lietuviai Henrikui iškėlė sąlygas: jis turėjo pažadėti 
atgauti Maskvos užgrobtas žemes, grąžinti Lietuvai Kijevą, Voluinę, 
Palenkę, palikti Livoniją vien Lietuvos valdžioje ir kt.

Naujasis Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis Henrikas 
Valua valdė tik keletą mėnesių. Sužinojęs, kad jo brolis Prancūzijos 
karalius Šarlis IX mirė, bijodamas netekti Prancūzijos karaliaus sosto, 
slapta pabėgo į tėvynę ir tapo Prancūzijos karaliumi Henriku III. Į 
Lietuvą nebegrįžo ir pažadų neišpildė.

GERIU VANDENĮ - 
VADINASI, GYVENU

Jau seniai žinoma, kad be 
maisto žmogus gali išgyventi 
palyginti ilgai, bet be skysčių 
ilgiau išgyvena turbūt tik 
jogai, gerai įvaldę šį indų 
filosofijos fenomeną. Tačiau 
mes esame per daug žemiški, 
todėl turime ir valgyti, ir ypač 
gerti. Specialistai pataria per 
dieną išgerti 8 stiklines 
vandens. Sako, kad šitaip 
galima padidinti energiją, 
pagerinti dėmesį, padėti 
organizmui sudeginti daugiau 
kalorijų, be to, nugalėti, kai 
kurias lengvas, bet nemalonias 
ligas.

Geriausia gerti gryną 
vandenį, nes jame nėra 
cukraus, kofeino, kitų 
komponentų, galinčių pakeisti 
dvasinę ir fizinę būklę.Galima 
gerti ir kavą, arbatą, gazuotus 
gėrimus - jie irgi bus 
įskaičiuoti į tas aštuonias 
stiklines, tik šių gėrimų 
nereikia padauginti. Alkoholis 
ir kofeinas skatina šlapimo 
išsiskyrimą, vadinasi, iš 
organizmo pasišalins daugiau 
skysčių negu išgertos 8 
stiklinės .Nustatytą normą 
reikia paskirstyti visai dienai, 
daugiau išgeriant per 
priešpiečius ir pietus.

Kokią turėsite naudą? Ogi, 
kaip rašoma spaudoje, 
padidinsite ištvermę, rečiau 
sirgsite sloga, nuraminsite 
galvos skausmą, 
nepakenkdami skrandžiui, 
kelionėje nejausite nuovargio, 
pagerinsite mąstyseną, 
sumažinsite organizmo 
riebalus net nesimankštindami. 
Tačiau nieko panašaus 
nepatirsite, jei per dieną 
išgersite aštuonias stiklines 
alaus.

ištrauka iš žurnalo “Žmogus ir 
Sveikata”
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MENO PASAULYJE

Petras Veršelis, (Vokietija)

Pranas Gudaitis svečiuojasi pas Bronę 
Lipšienę

HUETTENFELDAS - Spalio mėn. 2 d. Huettenfeldo 
Romuvos pilyje buvo Lietuvos menininko Prano Gudaičio 
aliejinių paveikslų parodos atidarymas. Paveikslai buvo 
rodomi iki spalio mėn. 3 d. ir dar kartą bus rodomi spalio 
mėn. 20 d. per Romuvos apylinkės rudens šventę.

Pranas Gudaitis Lietuvoje yra tapytojas ir fotografas. Jis 
yra gimęs 1948 m. Raseiniuose ir Vilniaus meno 
akademijoje studijavęs tapybą. Nuo 1973 m. jis dalyvauja 
bendrose parodose. Jis yra turėjęs jau ir tris personalines 
parodas Lietuvoje ir vieną Bonnoje, Vokietijoje. Ši paroda 
buvojo antroji personalinė paroda Vokietijoje. Dar 
daugiau pasisekimo negu kaip dailininkas Gudaitis yra 
turėjęs kaip fotografas, kur jis taip pat eilėje bendrų 
parodų yra dalyvavęs. Tačiau dabar jis yra nustojęs 
publikuoti fotografiją. Jei jis fotografuoja, tai tik savo 
asmeniškam malonumui.

Vasario 16 gimnazijos mokytojos Bronės Lipšienės 
pakviestas, Gudaitis pritapę eilę gamtos etiudų bei 
paveikslų su Romuvos pilies motyvu ir keletą natiurmotų. 
Jo stilių galima pavadinti postimpresionistiniu arba net 
postmodernistiniu.

Bronė Lipšienė pakvietė Gudaitį iš Lietuvos ir jį ne vien 
pati parsivežė iš Lietuvos į Vokietiją, bet ir čia priėmė pas 
save gyventi ilgą eilę savaičių ir dailininką važinėjo po 
apylinkes ir net iki Paryžiaus.

Pats parodos atidarymas prasidėjo su dideliu fiasko! Kai 
į atidarymą susirinko pirmieji svečiai ir meno žinovai 
(vokiečiai!), dar nebuvo net visi paveikslai sukabinti. 
Bendrai imant, lietuvių blogas paprotys visur ir visada 
vėluoti yra plačiai žinomas, tačiau renginiuose, į kuriuos 
yra pakviesti ir užsieniečiai, tokie dalykai neturėtų įvykti. 
Tai yra didelė gėda Lietuvai ir visiems lietuviams, net ir 
išeivijoje gyvenantiems, kurie punktualumą yra išmokę.

Tačiau Bronė Lipšienė su humoru perėjo pro šį 
neslandumą ir, savo atidarymo kalboje pristatydama 
tapytoją, papasakojo kaip prasidėjo jo studijinė kelionė į 
Vokietiją. Lietuvoje būdama, ji nutarė, kad jos numylėtas 
Huettenfeldas ir ypač Romuvos pilis per mažai yra 
dokumentuoti aliejuje. Dėl to ji norėjo pasikviesti iš 
Lietuvos dailininką, kad ši spraga būtų užpildyta, o 
kadangi ji pažino Praną Gudaitį, ji jį pakvietė. Vėliau, 
kalbėjo Lipšienė, ji pakvies dar daugiau Lietuvos 
dailininkų į Vokietiją, ir iš jaunesniųjų kartos. O kai Bronė 
Lipšienė pradėjo pilstyti šampaną ir apelsinų sultis, ir tie, 
kurie atidarymo pradžioje jautėsi labai įžeistais, atsileido ir 
žiūrėjo į aliejaus kūrinius. Kai kam paveikslai patiko, 
tačiau, taip buvo sakoma, tarp paveikslų ir jų kainų buvo 
neteisingos proporcijos.

Nauja lietuvių poezijos knyga 
angliškai.

Spalio 4 d., Rašytojų sąjungos klube, buvo pristatyta 
tikrai nemaža lietuvių poezijos rinktinė lietuvių - anglų 
kalbomis „Gyvas atodūsis. Breathe Free“. Jos sudarytojas 
ir vertėjas - niujorkietis Vyt Bakaitis. •

Įžanginiame žodyje Rašytojų sąjungos pirmininkas 
Valentinas Sventickas pastebėjo, kad pirmą kartą išeina 
tokia stambi (500 psl.) poezijos knyga, kurios išleidimo 
nesvarstė ir niekaip kitaip nesikišo jokia redakcinė 
kolegija ar kitas kolektyvinis organas. Visa ji - Vyt 
Bakaičio nuopelnas. „Matyt, pribrendome ir tokiam 
asmeninam požiūriui į leidybą“, - kalbėjo V. Sventickas. 
Todėl ši knyga jokiu būdu nelaikytina antologija, nors 
autorių sąrašas driekiasi nuo Kristijono Donelaičio iki 
Marijaus Pakšto.

Pats V. Bakaitis paaiškino, kad jo pasirinkimą lėmė ne 
vien poetų iškilumas bendrame lietuvių literatūros 
kontekste ar jo asmeninės simpatijos, bet ir galimybė 
išversti į anglų kalbą, suteikti kūriniui panašią ištobulintą 
formą ir skambesį, kuri yra labai svarbi. Vertėjas sakė, kad 
jis nesivadovavo nei patriotiniais, nei religiniais ar 
kitokiais kriterijais. Atsirenkant taip pat svarbu buvo, kiek 
kūrinyje randama tikro poetinio jausmo. Jis dėkojo 
dailininkui L. Grantui ir visiems prisidėjusiems už tai, kad 
knyga taip patraukli išoriškai, o ir visas jos pavidalas 
paėmus į rankas vilioja giliau pažvelgti įjos turinį.

Po įžanginių žodžių sekė aktoriaus A. Venslovo ir paties 
V. Bakaičio savotiškas duetas, kai jie pakaitomis skaitė 
Fausto Kiršos, Kazio Binkio, Henriko Radausko, Jono 
Aisčio, Kazio Bradūno Gintaro Patacko, Sigito Gedos, 
Sigito Pamiškio eilėraščius, žinoma, abu skirtingomis 
kalbomis ir sudarydami galimybę susirinkusiems paieškoti 
formų panašumo.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta lietuvių literatūros 
vertimų į užsienio kalbas ir jų populiarinimo pasaulyje 
klausimams. Ta proga čia pat buvo galima pamatyti 
nedidelę lietuvių autorių leidinių svečiomis kalbomis 
ekspoziciją. Akivaizdu, kad didžiąją jų dalį sudaro čia pat 
Lietuvoje leistos knygos. Visiems suprantamas noras ir 
būtinybė plačiau pasiskelbti pasauliui, bet šiandien apie 
vertėjų, leidybos, savireklamos ir net savotiško 
agresyvumo stoką verčia kalbėti ypatingos aplinkybės, nes 
kitais metais Lietuvai tarptautinėje knygų mugėje 
Frankfurte suteiktos pagrindinio svečio teisės. Tai puiki 
proga ir savotiškas egzaminas, kurį gerai išlaikius galima 
tikėtis pralaužti lietuvių literatūros nežinomybės ledus ne 
tik Europoje. Yra nemaža ženklų, jog nesame tokie 
neįdomūs, kaip kartais bandome save įtikinti. Šios ir 
artimos mintys atsispindėjo visų pasisakiusių kalbose - 
kultūros viceministrės Marčiulionytės, PEN klubo 
Prezidento Almanto Samalavičiaus, viešosios įstaigos 
„Lietuvių knygos“ direktorės Aušrinės Juodikytės, 
Rašytojų sąjungos užsienio projektų vadovo Eugenijaus 
Ališankos.

Pabaigoje poetė Eglė Juodvalkė Vyt Bakaičio paklausė, 
kaip suprasti tokį prieštaringą knygos pavadinimo vertimą, 
kurio prasmės vos ne diametraliai priešingos. Vyt Bakaitis 
paaiškino, kad tai iš dalies atspindi jo vertimo principą, 
kuriuo jis vadovaujasi. Pirmiausia jam į galvą atėjo 
angliškasis pavadinimas, kurio prasmė, tarkim 
amerikiečiui, labai aiški, suprantama ir priimtina. Atodūsis 
asocijuojasi su paskutiniu atodūsiu, bet pavadinimas sako, 
kad tai būtent gyvas atodūsis. Reiškia, kad vis dėlto, laimi 
gyvybė, kuriai jėgos suteikia poezija.

Žilvinas Beliauskas, (Lietuva)
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PLB žinios
(tęsinys 4 puslapio)

žinovai: trys iš Lietuvos (prof. dr. E Aleksandravičius, 
dr. D. Kuolys ir dr. R. Motuzas) ir trys iš išeivijos 
(Draugo dienraščio redaktorė D. Bindokienė, R. 
Kučienė ir prof. dr. V. Kelertienė). Komisijai 
vadovavo PLB švietimo komisijos pirmininkė R. 
Kučienė.

Buvo gauta 14 paraiškų. Iš jų pirmavo 5. Po kelių 
balsavimų, Vasario 16-osios gimnazija tapo laimėtoja. 
Premijos įteikimas bus šių metų lapkričio 3 d. 
Čikagoje, Lietuvių fondo metinio pokylio metu.

PLB valdyba, norėdama stiprinti ryšius tarp kraštų 
lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų, sušaukė 
metinį pirmininkų suvažiavimą 2001 m. rugpjūčio 12- 
15 dd. Seinuose ir Punske. Suvažiavime buvo 
pasidalinta patirtimi, pateikti kraštų pranešimai, 
susitarta dėl ateities darbų. Dalyvavo per 20 PLB 
kraštų atstovų ir 13 PLIS kraštų pirmininkų arba jų 
įgaliotinių. Suvažiavime dalyvavęs Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Darius Degutis perdavė 
sveikinimus nuo LR užsienio reikalų ministro 
Valionio ir perskaitė prezidento Valdo Adamkaus 
laišką suvažiavimo dalyviams. Ambasadorius 
pasidžiaugė, kad suvažiavime dalyvauja jauna lietuvių 
karta, kas liudija, kad PLB ilgai dar gyvuos. Jis kvietė 
kraštų pirmininkus kreiptis į jų gyvenamose šalyse 
esančias Lietuvos diplomatines atstovybes su visomis 
problemomis, kuriomis susiduria lietuvių 
bendruomenės. D. Degučio teigimu yra klaidingai 
manyti, kad PLB atgyventa. Tai ne tiesa. „Jūs esate 
Lietuvos ambasadoriai ir turite geras galimybes kelti 
Lietuvos įvyzdį. “Ambasadorius baigė savo kalbą 
žodžiais: „Mes jumis žavimės!“

Suvažiavimą organizavo PLB vicepirmininkai dr. B. 
Makauskas ir Gabrielius Žemkalnis. Jiems labai 
padėjo Lenkijos lietuvių bendruomenė ir jaunimo 
sąjunga. Suvažiavimą finansiniai parėmė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas ir Lietuvių Fondas. 
PLB ir PLJS kraštų pirmininkų suvažiavimas 
Seinuose priėmė pareiškimą dėl NATO plėtros, kuris 
buvo išsiųstas Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui, 
JAV prezidentui, Georgui Bushui ir Lenkijos 
Prezidentui Aleksandrui Kvasnievskiui bei 
vyriausybių vadovams visų NATO kraštų, kurių 
lietuvių bendruomenės atstovai dalyvavo suvažiavime 
Seinuose.

Suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją dėl lietuvių 
padėties Lenkijoje, kuri buvo pasiųsta Lietuvos ir 
Lenkijos premjerams. Rezoliucijoje prašoma vadovų 
atkreipti dėmesį ir išspręsti vis dar egzistuojančių 
Lenkijos lietuvių, o ypač Seinų krašto lietuvių 
švietimo gimtąja kalba problemas. Taip pat prašoma 
draugiškai išspręsti pasienio užkardos Punsko 
valsčiuje lokalizavimą, atsižvelgiant į vietos 
savivaldos bei lietuvių tautinės mažumos gyvybinius 
interesus.

Suvažiavimas taip pat priėmė visą eilę nutarimų 
dėl švietimo, kultūros, Pasaulio lietuvio, Valdovų 
rūmų ir busimojo XI PLJ Kongreso.

PLB valdybos informacijos
(M. D. Šmitienė)

LSS Europos Rajono
Lietuvių Sodyba liepos 28 d. - rugpjūčio 4 d. 2001 

Rambyno Kalno vardu vasaros stovyklos
APYSKAITA

Pajamos Išlaidos
Registracija 4165,00 Maistas 2287,76
Aukos 175,00 Skautiškos 

reikmenys 
(dujos,dujų 
pataisymas,apšvie
timas stovykloje, 
virvutės, 
kaklaraiščiai ir kt. 
Įvairios 
smulkmenos)

542,71

Parama iš 625,00 Transportas 930,00
LSS- (autobusai iš
JAVse* Londono, į 

Runway End 
activity centre ir į 
Brownsea Island) 
Diskotekos 210,00
Sodyboje 
Sodybos 
paslaugos

456,00

(kambariai, 
dušai,tel. ir pan.) 
Draudimas 404,00

Viso: 4965,00 Viso: 4830,47

Likutis perkeltas į 
LSS sąskaitą...

134,53

ši auka yra duota skautiškai veiklai per metus -1.y. 
Budėkime, vasaros stovyklai, sueigoms ir 1.1.

PIRMOJI 2001 RUDENS DISKOTEKA
Sporto ir Socialinis klubas, spalio mėn. 20 d. 

vakare (Šeštadienį). Rengia “Pirmąją 2001 Rudens 
Diskotekos Vakarą”. Savo klubo patalpose, 345 A 
Victoria Park Road, 
pasiekiamas autobusais Nr.26;30. S.2.
“Silverlink”, važiuojant iki Hackney Wrek.

Vakaro metu veiks maisto bufetas, 
pasišokti prie savo pamėgtos muzikos, 
atsinešti savo “Disko” kasetes.

Įėjimas visiems 5 svarai, bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, klubo bare arba sekmadieniais parapijos 
svetainėje po pamaldų.

Pradžia 20 valandą.
Klubo Valdyb

London E9, kuris yr 
Traukiniu

Norintieji 
prašome
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' Brįttį - Lįętuvįa Valktį Fondas .

Aukos:
Gauta iš Pajamų Mokesčių instancijos, kaip 923,72
“Labdaringos dovanos schema” (Gift Aid Scheme)

B.ir G.Zinkai, Derby
A.A. Gajutės Valterytės - O’Brien atminčiai 10,00
Bendros aukos Lietuvių Sodyboje 35,92
Bendros aukos Londono Š v. Kazimiero svetainėje 44,45

Nuoširdžiai dėkojame. Aukas prašome siųsti: British - 
Lithuania™ Children Fund, 21 The Oval, HakneyRoad, London, 
E2 9DT.
Tel.: 020 8579 4657

Fondo sekretorė

Padėkos britų - lietuvių vaikų 
fondui....

CARITAS, (Vilnius)
Vilniaus arkivyskupijos CARITAS Motinos ir vaiko globos namai 

nuoširdžiai dėkoja už paramą, kurios sulaukėme iš Jūsų. Už gautus 200 
litų nupirkome mokslui skirtų priemonių, tuo nudžiugindami mūsų 
mokyklinio amžiaus globotinius.

Geros sėkmės ir Dievo palaimos Jūsų kilniuose darbuose. 
Pagarbiai,

Motinos ir vaiko Globos namų direktorė Gintarė Tučkuvienė

! j! 'jj T

“Vilniaus Šeimyna” (Gausių šeimų bendrija, Vilnius)
Gausių šeimų bendrija ‘Vilniaus šeimyna” nuoširdžiai dėkoja už 

suteiktą paramą (500 litų) kanceliarinėms prekėms pirkti. Kanceliarinės 
prekės buvo nupirktos būsimiems pirmokams, kurie pradės lankyti 
pirmą klasę.

Didelis Ačiū Jums visiems, Enkime sveikatos, stiprybės ir Dievo 
palaimos Jums ir Jūsų šeimoms.

Gausių šeimų bendrijos
‘Vilniaus šeimyna” pirmininkė A.Kostogrizienė

Vilniaus 2-oji 
internatinė mokykla

Vilniaus 2-oji internatinė 
mokykla yra reorganizuojama į 
Vilniaus vaikų globos namus. 
Ugdytiniai yra iš socialiai 
remtinų, asocialių Šeimų, 
našlaičiai. Nuo 2001 m. rugsėjo 
ugdytiniai lankys bendro 
lavinimo miesto mokyklas ir 
Jūsų fondo parama mums dabar 
ypač svarbi ir reikalinga.

Pedagogai, ugdytiniai ir 
administracija reiškiame 
nuoširdžiausią padėką Britų - 
Lietuvių Vaikų Fondui už 
paramą.

L.e. direktoriaus pareigas 
Jurga Greblikienė

“Dobilėlis ”, (Vilnius)
• >

Labai esame dėkingi už suteiktas dovanas (gautas labdaros iš Britų- 
Lietuvių vaikų fondo. Darželį lanko 15 negalių vaikų, kurių šeimoms 
reikalinga materialinė pagalba.

Vedėja E.Saudergaitė

Nepaprastas svečias 
- Vyskupas Jonas 

Kauneckas
Sekmadienį, spalio mėn. 21d. 

Londono S v. Kazimiero 
šventovėje,

21 the Oval. London E2, 
lankysis nepaprastas svečias 
Telšių vyskupijos augziliaras 
J. E. vysk. Jonas Kauneckas.

Prieš tapdamas vyskupu, 
buvo Telšių kunigų seminarijos 
Dvasios tėvas ir dėstė: Senojo 
Testamento įvadą, Pastoralinę 
Teologiją, Homiletiką, Senojo 
Testamento egzegezę.

Dalyvaus sekmadienio 
pamaldose, o po jų šventovėje 
turės susitikimą su Londono 
lietuviškos parapijos nariais, 
kad išgirstų, kuo parapijiečiai 
gyvena, o kartu jis išreikš savo 
norus, kaip parapija dar geriau 
vykdytų savo pareigas Dievo ir 
Tėvynės link.

Iš toli ir arti visi kviečiami 
gausiai dalyvauti.

O
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Prie Mičigano ežero.......
Rugsėjo pradžioje palikau debesuotą Anglijos 

padangę. Virš plataus Atlanto vandenyno, lėktuvui 
pakilus aukštai virš debesų, išvydau saulės 
spindulius. Tai buvo mano ketvirta kelionė į tą 
kraštą,, kuriame tolimoje jaunystėje svajojau , jog 
norėčiau gyventi. Tai gražioji, turtingoji Amerika. 
Šio apsilankymo nevaržė jokia organizacinė 
užduotis, kaip tie pirmieji trys apsilankymai, kurie 
buvo surišti su lietuviška skautiška veikla. Kartu su 
seserimi nusprendėme aplankyti buvusius 
nottinghamiškius Aldoną ir Vitalijų Lekeckus, kurie 
paliko Angliją 1957 m., ieškodami laimės 
Amerikoje. Aldona yra mano sesers krikšto mama. 
Eilę metų abi palaikė korespondencinį kontaktą, o 
dabar panoro viena su kita pasimatyti. Aldona ir 
Vitalijus maloniai priėmė ir mane. Abu gyvena keletą 
kilometrų už Čikagos, Burbank rajone.

Rugsėjis yra gražus metas Amerikos krašte. Saulė 
dieną maloniai kaitina visus, o vakarus praleidžia 
namų soduose. Medžių lapai jau rodė norą keisti savo 
spalvą į raudonai auksinę, kuria tapytojai taip 
svajingai praturtina savo meną, bet žalios spalvos 
tonu dar skendėjo laukai. Žodžiu, “the fall”(ruduo) 
dar nedrįso parodyti savo grožio Čikagos apylinkėse.

Gražiame Burbanke, plačiai pastatytuose ’rieno 
aukšto namuose, mus šiltai priėmė šeimininkai. Jų 
namas didelis su eglaitėmis apaugusiu sodeliu. 
Rūsyje (o dar koks rūsys - salonas, 
miegamasis,virtuvė, vonios kambarys) pagyvendino 
mus. Aldona ir Vitalijus yra aktyvūs lietuviškos 
bendruomenės nariai, dainuoja chore, padeda 
labdarai. Čikagos apylinkėse gyvena apie 100,000 
lietuvių, ir tautiečiui neįsijungti į lietuvišką gyvenimą 
būtų gan sunku!

Pirmomis viešnagės dienomis nuvykome į 
gegužinę Ateitininkų Namuose, netoli Lemont’o. 
Susirinko apie pusantro šimto lietuvių gražiame sode 
pavalgyti kugelio, pagurkšnoti alaus ir kitų gėrimų, 
bei pasilinksminti, grojant lietuviškai kapelai. Deja, 
mažai matėsi jaunesniųjų, tai mes “jaunesnieji” 
tuojau susijungėme ir, pritariant kapelai, išdainavome 
visą eilę lietuviškų dainų. Nustebino man duotas 
komplimentas:’’kaip malonu, išgirsti tokį platų 
lietuviškų dainų repertuarą - turbūt neperseniai 
atvykote iš Lietuvos”. Malonu buvo girdėti tokius 
žodžius iš kapelos akordeonistės, kuri pati atvyko į 
Ameriką prieš kelerius metus.

Šioje gegužinėje susipažinau su Vytautu Radžiu, 
“Lietuvos Balso” redaktoriumi, kuris tuoj man 
pranešė, jog užpykęs, kad neturime namų Londone. 
Kai pranešiau, kad turime Sodybą, kuri yra net 
gražesnė už Ateitininkų namus, atsakė, kad niekada 
negirdėjęs apie Sodybą Anglijoje. Papasakojau 
daugiau ir atsisveikinome draugais.

nuotraukoje: pirma iš kairės V.Gasperienė (DBLS 
pirmininkė); dainuojame su ateitininkais.

Mano sesuo, Aldona ir Vitalijus lankėme įspūdingą 
“down town “ Čikagą. Stebėjome labai turtingą 
daugiaaukščių namų architektūrą, stiklinius aukštus 
pastatus, kurie mirgėjo,kaip deimantai karštoje 
saulėje prie Mičigano ežero. Vakare Čikagos miestas 
žiba, kaip daugiaspalvė brangakmenių karūna. 
Buvome užkopę į 95 - tą aukštą Hancock Tower, iš 
kurio stebėjom miesto margumą vakaro sutemoje ir 
lėktuvus, kylančius iš O’Hare bei Midway aerouostų. 
Suspėjome užkopti į Sears Tower ir 125-to aukšto 
stebėti Čikagos panoramą.

Aplankėme žymaus Amerikos architekto Frank
L. Wright kvartalą, stebėjome jo projektuotą namų 
stilių gražiose klevais apaugusiose gatvėse. Šie 
architektūriniai “stebuklai: buvo sukurti 1927 - 1933 
metais, pasiturinčioms šeimoms, ir net šiais laikais jo 
individualus stilius yra labai patrauklus specialistams 
ir net paprastam stebėtojui. Jo sukurti japoniško ir 
“minimalizmo” stiliaus namai yra šios tautos 
turtingas istorinis palikimas.

Neapleidome lietuviško gyvenimo. Vyko daug 
paskutiniųjų šių metų gegužinių, nespėjome 
aplankyti visų, tačiau mūsų viešnagės pabaigoje 
lankėme Marguette Parko lietuvių bažnyčią (šv.
M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, Lithuanian 
Plaza gatvėje), kur giedojau chore. Bažnyčia labai 
didelė, erdvi, ištapyta ne tik religiniais vitražais, bet

tęsiriys 11 puslapyje
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ir altoriuje sukurtais lietuviškais motyvais. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių, daugumoj, kaip ir chore, matės 
mažai jaunų veidų. Išėjus laukan, tuoj prie manęs 
priėjo moteriškė prašydama: “mergaite padėk man 
surasti darbą”. Atsakiau:”mielai padėčiau, bet 
negaliu”. Patariau jai žiūrėti į lietuvišką dienraštį 
“Draugas”, kuriame pastebėjau daug reklamuojamų 
darbų neseniai atvykusiem s. Ji sakėsi, jog dar 
neišmokusi anglų kalbos, todėl jai sunku. Čikagos 
apylinkėse yra daug naujai atvykusių iš Lietuvos ir 
daugelis jau turi tą branginamą “žalią kortelę”. Deja, 
kalbos nemokėjimas varžo susirasti geresnį darbą. 
Kiti, sunkai dirbę kelerius metus jau sugebėjo 
stipriau įsikurti - matėsi kirpyklų, valgyklų, kepyklų 
šalia seniau įsikūrusių lietuviškų įstaigų.

Paskutinio sekmadienio popietėje užsukome į 
naujus ir labai puikius Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės namus Lemont’e. Čia taip pat veikia 
Lemont’o Lietuvių Bendruomenė. Pastatas gražiame 
parke su sporto aikšte, gražia bažnyčia, didžiule sale, 
rūsyje muziejum i/meno galerija. Šiame pastate 
galima nusipirkti “condom inium”(butą) ir jame 
gyventi. Yra ir senelių priežiūra. Savaitgaliais veikia 
lietuviška mokykla. Jau šių metų mokslo metų 
pradžioje į Maironio vardo mokyklą Lemont’e 
mokytis užsiregistravo 350 vaikučių. Dauguma 
klasių jau yra pilnos. Yra sudaryti sąrašai vaikų, 
kurie laukia eilės, kad patektų į mokyklą, jei atsirastų 
laisva vieta. Taip pat veikia suaugusiųjų klasės. 
“Draugas” dienraštyje skaičiau, jog panašus skaičius 
lanko savaitgalinę mokyklą Jaunimo Centre prie 
Čikagos.

Lemont’e Lietuvių Bendruomenė mūsų 
apsilankymo metu organizavo gegužinę. Diena buvo 
lietinga, todėl susirinko į didžiulę salę (apie300). 
Buvome pavaišinti cepelinais, dirbo baras ir grojo 
lietuviška kapela. Pavalgius, publika šoko ir bendrai 
šnekučiavosi. Kai paklausiau, kur yra jaunimas? — 
atsakymas buvo: “jie priklauso savo organizacijoms - 
Jaunimo, Skautų, Ateitininkų, ir t.t, ir atskirai ruošia 
savo pobūvius.

Prieš grįžtant namo, maloniai, bet trumpai teko 
pabendrauti su Gražina Kučiene (PLB 
Vicepirmininke) ir jos vyru Viktoru (PLB žurnalo 
administratoriumi). Jie ką tik buvo grįžę iš Lietuvos. 
Pasikalbėjom apie PLB reikalus, kraštų pirmininkų 
suvažiavimą Seinuose ir bendrai apie gyvenimą 
šiame krašte.

Su visais atsisveikinome nenoriai - norėjosi dar 
ilgiau pabendrauti su tautiečiais, bet gal būt kitą 
kartą.

Grįžome pailsėję, pilni įspūdžių. Bet sekanti diena 
mus pritrenkė savo žinia apie beprasmišką ir 
tragišką įvykį Niujorke ir Vašingtone. Širdį 
suspaudė skausmas, vėl prisiminus Antrojo 

Pasaulinio karo žiaurumus žmonijai. Todėl 
klausiame kodėl...kodėl tai vyksta?
Su gilia užuojauta!

Su pagarba
Vida Gasperienė

P. Blagnys, (York)
Susidomėjusiems Lietuvos istorija, greitai 

paaiškėja, kad visi buvę tautos valdovai yra pradingę 
be ženklo, rytų šalių gelmėje. Jie lyg skylėtos lentos, 
iš kurių pastatytas laivas “Lietuva”, nuskendo. Jų 
asmenybes mūsų vaizduotėje piešė ir gelbėjo atbudę 
nauji patriotai. Mūsų kalbą ir raštą visai Lietuvai 
išgelbėjo mažas būrelis vakarų lietuvininkų.

“Išdavystės lenkams, rusams, kalavijuočiams, 
popiežiams - padarė tiek pat gero Lietuvos 
charakteriui,kaip “ožka kopūstų darželiui”.

Šiandien, nebijantys Dievo, užsimaskuoja Dievo 
baime ir bijantys “davatkinio terorizmo” giedoriai 
šaukiasi praeities sentikių stiprybės.
Mes stipriai mušę tautos prisikėlimo būgną, taip pat 
buvome pasiųsti “gulti” sau , daug pasigrobti 
norinčių nepriklausomybės signatarų. Jie įvedė legalų 
atlyginimą sau už parašą, ir vėl praturtino Lietuvos 
istorija taip vadinamais “didvyriais”.

Ne taip senoje praeityje lietuviai buvo gamtos 
dievų garbintojai, jie buvo visiškai patenkinti 
tuolaikinių dievų jiems suteiktomis malonėmis. Net 
savanaudžiams išdavus juos į tamsiųjų charakterių 
“Romos maišą” — mūsų poezijos šaltiniuose dar vis v
teka mums jų Šventas raštas.

DBLS taip pat šlubuoja savo charakterio 
kryžkelėje. Ar drauge tvirtinti savo šaknis su čia 
atbėgusiais pasiganyti likimo broliais? Ar, gal vėl 
linkčioti gerai nusiganiusiems didvyriams — 
“išeivijos pilietybių charakterio architektams”. Nes, 
čia atgauti savo žadą vėl renkasi nauji mūsų įpėdiniai 
- pabėgėliai nuo panašiai charakteringų Lietuvos 
istorijai išsigimėlių.
s> e> e> s> s> e> s> s> s> s> s> s> s> s> e>
Londonas
Kun. Jonas Sakevičius MIC ligoninėje.

Prieš penketą savaičių kun. J.Sakevičius MIC, 
buvęs ilgametis Londono Šv.Kazimiero parapijos 
klebonas, dabartiniu laiku leidžia savo pensininko 
dienas Tėvų Marijonų vienuolyne. Susilaužė 
šonkaulio kaulus, netikėtai ir nepatogiai griūdamas 
ant grindų.

Šiuo metu yra Šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje, 
Kazimieraičių seselių priežiūroje.

Norintieji jam parašyti laišką, gali su juo susisiekti 
šiuo adresu: Marion Farthers Monastry. 6336 
S.Kilbour Ave. CHIKAGO IL. 60629
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išrašyti: "Lithuanian Association in GtBritain Ltd,", Redaktorė: lima Švalkienė 3 Crimea Close, Wooton, Northampton, 
NN4 6SA England. Tel.01604 767092. E-mail: ilma_svalkus@hotmail.co7n. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo 
nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos, ar leidėjų 
nuomonę. Už [dėtų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

Kronika
Aukos spaudai: 
C.Budrys £20.00
L.Mathews £10.00
J.Podvoiskis £10.00
B.Benekraitis £10.00
V.J.Pliopa £10.00
J.Makoveckienė £5.00
E.Vainorienė £5.00
M.Sveikutis £5.00
A. Klimas £5.00
J.S.Šidlauskas £5.00

SIMPOZIUMAS
Randant vietą Europoje 
Estija, Latvija,Lietuva

Organizatoriai: Slovakų m-kykla 
ir Rytų Europos Studijų universi
tetas — koledžas, Londone ir 
Baltijos Taryba Didž. Britanijoje 
remiant Estijos, Latvijos ir Lietu
vos ambasadoms.

Antradienį, lapkričio 6 d. 
9 vai. — 18 vai.

kunSeante House, Malet Street, 
London WCIE 7HU
išsamesnė info.:
m.lenn@ssees.ac.uk

Malonu, kad esate nuo
latiniai laikraščio EL skaity
tojai ir rėmėjai. Aš gaunu 
nemažai jūsų laiškų su če
kiais dėl prenumeratos pra
tęsimo arba skirtų EL pa
remti. Kitų metų prenumera
tai siųskite iki 2002 m.kovo 
mėn. Taip pat prašau pra
nešti naujus jūsų adresus, 
jeigu esate išvykę kitur.

Esu dėkinga tiems, kurie 
neužmiršTa parašyti ir at
siųsti straipsnius. Būtų įdo
mu visiems sužinoti, kaip ir 
kuo gyvena išeivijos lietuviai 
ne tik D.Britanijoje, bet ir 
kitose šalyse. Atsiųskite vie
tinių laikraščių iškarpas, ku
riose aprašoma apie vietos 
lietuvių gyvenimą

Dėkoju aukotojams.

Red. Urna Švalkienė

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@ptveriįonas.freeserve.co.u 
k 
Pamaldos sekmadieniais: 
9 val.angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai. 
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6. 
Artimiausia požeminė stotis - 
Betnnai Green - Central lino. 
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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