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2001 m. lapkričio 21 d.

Pasipuošusi rudens spalvomis Sodyba, sekmadienio popietyje, spalio
21d., viliojo atvykusius pasigrožėti gamta prieš einant į naujai atremon
tuotą narną. Atsisveikinimo popiečio organizatoriai, DBLS centro valdy
ba, maloniai priėmė atvykusius Ambasados darbuotojus ir jų šeimas.
Kai kurie iš šios grupės pirmą kartą atvykę į Sodybą, stebėjosi jos grožiu
ir teigė, jog tikrai jautėsi kaip namuose. Gerbiamam svečiui ambasado
riui Justui V. Paleckiui ir p. Laimai teko šiek tiek vėluoti, nes vyskupo
Jono Kaunecko apsilankymas pas Londono lietuvių bažnyčios parapijie
čius, delsė atvykti laiku.
Sodybos namo salėje laukė karštas ir šaltas lietuviškas bufetas. Amba
sadorius ir ponia asmeniškai pasisveikino su visais svečiais, kurių buvo
apie 30. Vyravo formali nuotaika. DBLS reprezentavo valdybos nariai,
Sodo skyriaus atstovai ir kiti DBLS svečiai iš Londono.
Pirmininkė Vida Gasperienė atsisveikino su Ambasadoriumi ir ponia
savo kalba:
“Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos narių vardu maloniai atsi
sveikiname su Jumis, nes brangios tėvynės horizontai kviečia Jus atgi
musios Lietuvos darbams. Linkime Jums ir p. Laimai geriausios sėkmės,
ištvermės ir, gal būt svarbiausia, sveikatos, tęsiant šį svarbų darbą Lie
tuvos Respublikos labui.
Šie penkeri metai, kai pirma atvykote į Didžiąją Britaniją 1996 m.
rugsėjo 2-ą dieną, prabėgo lyg žaibas tiek mums, ir aš manu, Jums.
Jūsų įnašas į šios svarbios valstybės gyvenimą paliko atgarsį ne vien
politikos, ekonomikos, socialinėje srityje, bet, dėka ponios Laimos,
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lietuviškos kultūros sieroje supažindino Britų visuomenę su
lietuvišku “deimančiuku”, kuris
stipriau sužibo šioje saloje.
Dėkojame Jums abiem už tokį
malonų bendradarbiavimą su
mumis. Jūsų apsilankymai į
bendruomenės pobūvius, susi
rinkimus, koncertus, jaunimo
stovyklas, priglaudimas lietu
viškos šeštadieninės mokyklos,
Jūsų rūpestis ir patarimai ry
šium su lietuvišku įnašu šiame
krašte suteikė mums daugiau
noro ir toliau dirbti mūsų vi
suomenėje nors mūsų pokario
gretos, kaip Jūs gerai žinote,
yra žymiai sumažėjusios.
Taip pat dėkojame už suteiktą
galimybę jaustis kaip namuose
Ambasadoje, Londone, kurios
durys visuomet buvo mums at
viros.
Linkime Jums abiem geros
kloties ateityje ir laimingos ke
lionės į brangią tėvynę”.
Ambasadoriui buvo įteiktas
graviruotas krištolinis grafinas
ir p Laimai puokštė gėlių.
Ambasadorius nušvietė trum
pą penkių metų veiklos apžval
gą, jo glaudžius ryšius su
DBLS ir lietuviška bendruome
ne šiame krašte, jo viltį dėl Lie
tuvos sėkmingos narystės į
NATO ir Europos Sąjungą.
Linkėdamas visiems sėkmės
tikėjosi, jog gražioji Sodyba
privilios daugiau ne vien iš šio
krašto, bet ir apsilankančių iš
Lietuvos. Popietė pasibaigė pa
sivaikščiojimu po Sodybos so
dus.

Vida Gasperienė
DBLS Pirmininkė
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GYVENTOJI^ STATISTIKĄ
Pirmoji gyventojų statistika Lietuvoje parodė, jog nuo 1989
metų, kai Lietuva atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos, gyventojų skaičius
nukrito apie 5%. Pranešė statistikos departamentas.
Sprendžiant pagal preliminarinius rezultatus, pravestus balandžio
mėnesį, rodė jog gyventojų skaičius (3,491 milijono gyventojų) buvo
žymiai mažesnis nei palyginus su 1989 metų skaičiumi( 3,675 milijono
gyventojų).
2,345 milijono šalies gyventojų gyveno miestuose,o 1,146 gyventojų
kaimo vietovėse.
Moterų skaičius sudarė 1,632 mil. gyventojų, tai sudarė 53,2%
gyventojų.
Sprendžiant pagal gyventojų duomenis Šalies sostinėje Vilniuje,
sostinės gyventojų skaičius sumažėjo apie 6%. Tai apie 543,000
gyventojų per 12 metų.
Statistikos departamentas taip pat paaiškino Jog ruošiant duomenis
pašalino gyventojų skaičius, kurie išvyko iš šalies, kai Lietuva gavo
nepriklausomybę 1991 metais. Tai tie gyventojai kaip: Sovietų Armijos
karininkai ir jų Šeimos.
Departamento galutiniai gyventojų duomenys bus paskelbti
ateinančių metų pirmajame pusmetyje.
*

Andrius Vilkančas
(Reuters)
«»

SULAIKYTI IMIGRANTAI
Policija praeitą savaitę, po 2-jų valandų trukusių gaudynių su 30
policininkų Češerio rajone, sulaikė 11 žmonių, įtariamus nelegaliai
atvykusius imigrantus.
Policijos dėmesį patraukė mašina, kuri buvo įtartinai pastatyta
kelio A259 kelkraštyje už Mažojo Šefo(Little Shef).
Vyras išbėgo iš mašinos ir pradėjo bėgti per nesenai išartus žiemai
paruoštus laukus. Inspektorius D.Myhill iš Česterio policijos pradėjo
vytis. Po 7 min. pabėgėlio gaudynės baigėsi.
Vėliau buvo pastebėta daugiau žmonių, bėgančių skirtingomis
kryptimis per laukus.Policijai padėjo gaudyti pabėgėlius Sussex policija
su malūnsparnio pagalba.
Viena imigrantų grupė plaukė per kanalą, kol kita bandė slėptis
laukuose.
Dviejų valandų bėgyje buvo suimta 11 žmonių. Devyni iŠ jų lenkai ir
du lietuviai. Suimtieji buvo nuvežti į Česterio policiją ir apklausinėjami
imigracijos valdininkų.
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Lietuvių smuikininkė - iš Anglijos
Dabar jau nieko nebestebina, kai koncertuoti Lietuvoje iš
užsienio šalių atvyksta... lietuviai. Neseniai šalis plojo pasaulio
garsenybei, Miunchene gyvenančiai operos dainininkei lietuvei
Violetai Urmanavičiūtei-Urmanai. Atvyksta lietuvių pianistai,
vargonininkai, dainininkai, gyvenantys Vokietijoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Estijoje.

Kaip praneša ELTA,
lapkričio 10d., Nacionalinėje
filharmonijoje vilniečiai
turėjo galimybę pasiklausyti
viešnios iš Anglijos -lietuvių
smuikininkės Rusnės
Mataitytės.
Vilniaus M.K.Čiurlionio
menų gimnazijos ir Maskvos
P.Čaikovskio konservatorijos
auklėtinė Rusnė Mataitytė jau
šešti metai gyvena Anglijoje,
Oksforde, šįmet ji pradėjo
smuikuoti viename
Londono ansamblių.
Smuikininkė yra
koncertavusi Anglijoje,
Austrijoje,Graikijoje, Olandi
joje, laimėjusi prizų
tarptautiniuose festivaliuose,
anglų ir švedų firmos yra
išleidusios tris jos
kompaktines plokšteles.
Pasirodymui Vilniuje
R Mataitytė pasirinko vieną
iš naujesnių Felikso Bajoro
opusų - Koncertą smuikui ir
orkestrui. Kūrinys atliktas su
Lietuvos nacionaliniu
simfoniniu orkestru.
Šeštadienio koncerto
programoje taip pat
skambėjo Stasio Vainiūno
simfoninis paveikslas
"Sutartinė", Dmitrijaus
Šostakovičiaus Šventinė
uvertiūra ir Pirmoji
simfonija. Dirigavo Robertas
Šervenikas.
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MELBURNO INŽINIERIAI
IR ARCHITEKTAI REMIA
VALDOVŲ ROMŲ
ATSTATYMĄ

Melburno inžinierių ir
architektų sąjungos nariai ir
svečiai diskutavo ir ragino
visus Melburno lietuvius
prisidėti prie Valdovų Rūmų
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Lietuvos atstovai Euroviziįoįe
Įjasirodys jjąskutįnįąi
(Elta) 47-ajame
Eurovizijos
dainų konkurse
Taline kitų metų gegužės 25 dieną Lietuvos
atstovai pasirodys paskutiniai, po Latvijos atlikėjų
dainos. Apie penktadienį (lapkričio 9d.) įvykusio 24
Europos šalių burtų traukimo rezultatus informavo
Estijos visuomeninė televizija.
Pirmieji konkurse pasirodys Kipro atstovai. Estijai
atiteko aštuntoji vieta, Latvijai - 23-ioji, Lietuvai finalinė 24-oji. Baltijos valstybės antrą kartą iš eilės
visos trys dalyvaus šiame konkurse, kuris rengiamas
kasmet nuo 1956 metų.
47-ąjį Eurovizijos dainų konkursą rengia Estijos
visuomeninė televizija, laimėjusi šią teisę šių metų
gegužę Kopenhagoje, kai Estijai atstovavę Tanelis
Padaras ir Deivas Bentonas už dainą "Everybody"
buvo apdovanoti Eurovizijos didžiuoju prizu.
Po olimpinių žaidynių Eurovizijos dainų
konkursas yra antras pagal žiūrovų dėmesį ir
mastelius Europos transliuotojų sąjungos renginys,
per vieną vakarą sutraukiantis prie televizorių
ekranų apie 120 mln. televizijos žiūrovų Europoje,
JAV ir Australijoje.
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija jau
paskelbė dainų atranką Eurovizijos dainų konkurso
nacionaliniam turui. Pagal konkurso taisykles,
Eurovizijos
dainų
konkurso
finaliniame
koncerte gali dalyvauti tik naujos dainos, kurios iki
2002 m. sausio 1 d. nebūtų publikuotos ir naudotos
komerciniais
tikslais
įrašuose, kasetėse,
kompaktinėse
plokštelėse,
filmuose,
vaizdo
įrašuose, radijuje,
televizijoje
bei
internete.
Maksimali dainos trukmė - 3 minutės. Atlikėjai gali
dainuoti
pasirinkta
kalba.
Dainą
gali
atlikti daugiausia 6 ir ne jaunesni kaip 16 metų
atlikėjai.
Eltos korespondentė Laura Pačtauskaitė

TEISĖTVARKA...
<$> Į Vilniaus visuomenės sveikatos centro
mikrobiologijos laboratoriją ištirti dėl juodligės
iš Vilniaus, Lazdijų, Šilalės ir kitų miestų
užvakar buvo atgabenti net 45 įtartini vokai su
milteliais. Rekordinis siuntinių kiekis kelia
nerimą laboratorijos darbuotojams.

<$> 43 Europos valstybių akys nuo lapkr.8 d. visą
pusmetį bus nuolat nukreiptos į Lietuvą. Tokio
dėmesio priežastis - mūsų šaliai tekusios
pareigos. Ketvirtadienį Strasbūre Lietuva
oficialiai perėmė pirmininkavimą Europos
Tarybos Ministrų Komitete.

<$> Premjeras Algirdas Brazauskas vakar pareiškė,
kad Lietuvos netenkina Europos Sąjungos
nustatytas terminas iki 2009 metų uždaryti
Ignalinos atominę elektrinę.

<S> Vokietijos televizijos RTL2 laidoje "Išskirtinis
reportažas" parodytas dokumentinis filmas apie
automobilių vagių metodus. Vagių keliai iš Vakarų
neretai veda į Lietuvos automobilių turgus.
Daugiau kaip valandą trunkančio filmo didžioji dalis
- apie mūsų šalį. Visas dokumentinis filmas apie
automobilių vagystes buvo kuriamas bemaž mėnesį.
Šio filmo redaktorius - vilnietis Albinas Pilipauskas.
<e> Strasbūro teismas - aukso gysla advokatams.
Šią savaitę paskelbtas Strasbūro teismo
sprendimas - ne tik labai rimtas priekaištas Lietuvos
teisėsaugai dėl jos nerangumo, bet ir
papildomos mūsų šalies biudžeto išlaidos. Bylos
Strasbūro teisme - gana dosnus ir advokatų
pajamų šaltinis. Antai iš A.Šleževičiui priteistos
sumos advokatams atiteks 70 tūkstančių, litų. Vien
per metus Strasbūro teismas yra priteisęs Lietuvai
sumokėti 286 tūkstančius 47 litus. Iš jų 155
tūkst. 47 litus - bylinėjimosi išlaidų. LR

TRANSPORTAS
<$> Už nuostolinga: dirbančios oro linijų bendrovės
"Lietuvos avialinijos" privatizavimo konsultacijas
Vyriausybė patarėjui iš Privatizavimo fondo skirs
net 0,6 mln. litų. Vakar Privatizavimo komisija iš
esmės pritarė sutarties su LAL privatizavimo
patarėju - Vokietijos bendrovės "Indecon
Consulting" vadovaujamu konsorciumu - projektui.

ŽEMĖ
<S> Vien dėl žemės ūkio produkcijos neteisėto
įvežimo per skylėtas valstybės sienas šiemet
biudžete prarasta apie 500 milijonų litų. Žemės ūkio
rūmų pirmininkas Jonas Ramonas teigia, kad
nesąžiningų importuotojų dispozicijoje kasmet
"sukasi" apie 3-4 milijardai litų. KD

FINANSAI
<8> Pasirengimo lito susiejimui pagrindiniai darbai
iš esmės jau atlikti, tačiau lieka pats pagrindinis 2002 metų vasario 1 dieną paskelbti naują oficialų
lito kursą. Jeigu mūsų šalis į ES bus priimta 2004
metais, Lietuva prie vieningos Europos Sąjungos
valiutos - euro - gali pereiti ir lito visiškai atsisakyti
2007-2008 metais. Tai vakar spaudos konferencijoje
pareiškė Lietuvos banko valdybos pirmininkas
Reinoldijus Šarkinas. KD,
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IS DBLS gyvenimo.

DBLS Tarybos suvažiavimas
Vykęs 200Im, spalio 27d, Lenką klube,
Wolverhampton.

0o

Suvažiavimą atidarė tarybos pirmininkas
Klemensas
Tamošiūnas,
pasveikindamas
susirinkusius atstovus ir svečius (viso buvo 30).
Suvažiavimą
sveikino
raštu
DBLS
skyrių
pirmininkai, dvasininkija ir kiti DBLS garbės nariai.
Praeitų metų suvažiavimo protokolas buvo priimtas
be pataisų, tik viena pastaba buvo paminėta, kad
protokolai turėtų būti trumpesni ir pateikti
konkrečiais pasiūlymais.
DBLS centro valdybos pirmininkė suteikė ilgą
veiklos pranešimą. Paminėjo, kad ne vien mūsų
bendruomenė silpnėja, neturėdama naujų jėgų, bet tas
vyksta ir kitų tautybių bendruomenėse. Iškėlė mintį,
kaip reikėtų pakeisti Sąjungos skyrių reprezentaciją
visuotiniame
metiniame DBLS
suvažiavime.
Dabartiniu metu skyriai į suvažiavimą siunčia
atstovus, kurių vieni turi daug balsų (pagal skyrių
narių skaičių) kiti mažai ir tuo būdu keli didelių
skyrių atstovai gali nusverti svarbius nutarimus vien
tik savo atstovaujamų narių skaičiumi, nežiūrint ar jų
skyriaus nariai sutiktų su jų pasirinktu keliu.
Pasiūlymas buvo, kad dideli skyriai turėtų daugiau
atstovų, tuo būdu geriau galėtų išreikšti narių
nuomones. Kaip pavyzdį siūlė: DBLS balandžio
mėn. turėjo 752 narius, kuriuos padalinus iš
dabartinių 19 skyrių pagal statistiką išeitų
kiekvienam skyriui netoli 40 narių, kuriuos turėtų
reprezentuoti suvažiavime vienas atstovas. Taigi
skyrius turintis 145 narius turėtų rinkti į suvažiavimą
4 atstovus po 36 balsus (išlyginti skaičių vienas iš tų
atstovų turėtų 37 balsus). Skyriai turintys mažiau
negu 40 narių, po vieną atstovą.
Ragino skyrių pirmininkus plačiau painformuoti
narius apie dabartinę DBLS veiklą.
Pranešė, kad yra glaudžiai bendradarbiaujama su
Lietuvos Ambasada Londone .
Dėl naujųjų lietuvių priėmimo į DBLS narius yra
sudaryta komisija, kuri pasirūpins DBLS įstatų
pakeitimo projektu, palengvinant naujiesiems
lietuviams įstoti į Sąjungą.
Tarybos pirmininko pranešime daugiausiai buvo
nusiskundimų Sodybos pagerinimo darbais: darbų
užbaigimas buvo pavėluotas, kai kurie darbai atlikti
nepatenkinamai, dar daug smulkesnių darbų
neužbaigta.
Kaltino DBLS centro valdybą, kad
kišasi į laikraščio spausdinimą, bandydami įvesti
cenzūrą, nes jo Europos Lietuviui rašytas laiškas
nebuvo atspausdintas.
LSS Europos Rajono skautų organizacijos vadas
Vincento O’Brien pranešė, jog skautai yra vienintelė
jaunimo organizacija, kuri jau daugelį metų gyvuoja

ir auga, progresyviai dirbamas jaunimo auklėjimo
darbas. Leidžiamas skautų laikraštėlis ‘Budėkime’.
Kitų organizacijų pranešimų nebuvo.
Gana daug pasisakyta dėl Lietuvių namų pirkimo
Londone. Buvo iškeltas namų pirkimo finansavimo
reikalas, bet padiskutavus pirkimui finansų gavimo
reikalą, prieita išvados, jog pasiskolinus daug pinigų,
vargu, ar sugebėtume bankui apsimokėti mokesčius.
Gal tai galėtume atlikti tik pardavus Sodybą, ką
daryti dauguma nesutiko.
Šiuo laiku bus sudaryta komisija, kuri ištirs realias
galimybes įsigyti namus Londone. Prieš darant
sprendimus, akcininkai ir nariai bus pilnai
informuojami.
Vida Gasperienė
DBLS pirmininkė
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SKOTAS MINEIKIS
-LAIŠKAS AKCININKAMSAš, Skotas Mineikis, atsistatydinu iš LNB ės, direktoriaųs-sekretoriaus pareigų.
Mano atsistatydinimo priežastys išvardintos žemiau
ir tai atspindi mano nuomonę, o ne kitų Direktorių.
Jei kiltų kokių klausimų, iš to ką perskaitysite, prašau
skambinti su klausimais, į kuriuos mielai atsakysiu.
Mano mobilaus telefono Nr. 07768 015 878.
Viskas, kas susiję su Lietuvos bendruomene ir jos
veikla,man labai artima širdžiai, todėl buvau
patenkintas kai buvau išrinktas valdybos
direktoriumi. Žinojau dirbsiujkuo daugiau padėsiu
bendruomenei.
Dabar matau, kad DBLS Valdyba pareiškė aiškiai,
jog kiekvieną mūsų daromą sprendimą kuo
kruopščiausiai ištirs. Todėl mes, kaip Valdyba
negalime pakankamai greitai ir veiksmingai dirbti.
Tuo labiau kai buvo priimti sprendimai LNB
Valdyboje (vienas susilaikė), DBLS Valdyba vis tiek
sprendimo atsisakė.
Aš įsitikinęs, kad galėtume eiti priekin, reikia
padaryti dar daug darbų, kaip:
1. Pirkti namus Londone
Tai padėtų mūsų visuomenei su pajamų įnašu ir būtų
susitikimų vieta Londone,visiems mūsų nariams.
Taip pat būtų gera galimybė pritraukti naujuosius
lietuvius, su kuriais aš manau, bus galima susipažinti
ir įtraukti į mūsų bendruomenę.
2. Plėsti Sodybos galimybes
Mes ką tik išleidome vos ne 1 milj. sv. Sodybos
remontui.Dabar mums reikia tokio plano, kuris plės
Sodybos galimybes.
'
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Vienybės diena Vasario 16 gimnazijoje
Petras Veršelis, (Vokietija)
HUETTENFELDAS - Kaip kiekvienais metais Vasario 16
gimnazija Vokietijos Vienybs Dienos išvakarėse suorganizavo minėjimą,
į kurį mielai ir labai gausiai atėjo ir Huettenfeldo vokiečiai gyventojai.
Gimnazijos direktorius Andrius Smitas, atidarydamas renginį, visus
pasveikino ir pranešė, kad šiais metais ne, kaip įprasta tokiomis
progomis, politikai gaus žodį, o mokiniai kalbės. Nors mokslo metai
prasidėję tik prieš keletą savaičių, bet jau yra mokinių, kurie minėjimą
muzikiniai paįvairins. Be to džiaugėsi Šmitas, kad pasisekė pakviesti
Huettenfeldo vyrų chorą.
Istorijos mokytojas Rainer Schmitt sakė, kad Vokietijos
Vienybės Diena liečia ne vien Vokietiją. Visa Europa, rytai ir vakarai
susivienijo! Tai ypatingai matosi šioje mokykloje, kurioje prieš
vienuolika metų visi mokiniai buvo iš vakarų pasaulio, o dabar didelė
dalis yra iš buvusios okupuotos Lietuvos. O kai prieš vienerius metus
Vasario 16 gimnazija atsidarė ir vokiečiams mokiniams iš apylinkės, ji
yra tapusi tikra multikultūrine institucija. Šią dieną sakė mokytojas
Rainer Schmitt, kalbės tie, kurie 1990 m., kai įvyko Vokietijos
susivienijimas, buvo pradedantys eiti į pradžios mokyklą.
Ann Carolin Helmreich (11b kl.), Julija Čajevskaja (11b kl.),
Tina Guenderoth (11a kl.), Solomėja Bandoriūtė (10 kl.), Elena
Ladygaitė (10 kl.) ir Katharina Hahl (10 kl.) gavo žodį. Jos buvo
paruošusios mažus referatus, kuriuose jos pranešė, kokias mintis jos turi,
kai galvoja apie Vokietijos Vienybės Dieną. 1990 m. Spalio Trečioji
buvo beveik neminima. Daugumoje pirmiausia buvo kalbama apie
Berlyno mūro atidarymą ir žmonių džiaugsmą tą dieną. Kitos dar
paminėjo rytų Vokietijos gyventojų masinį bėgimą per Vengriją arba
pirmadienių demonstracijas. Vis iš naujo buvo pabrėžtas laisvės gavimas
buvusiai rytų Vokietijai, Lietuvai ir visai rytų Europai, laisvė galvoti,
laisvė kalbėti, laisvė išvažiuoti, mokytis, studijuoti ar dirbti. Viena
mokinė žiūrėjo ir į ateitį ir paminėjo tolimesnį Europos vienijimąsi, po
kelių savaičių įvedant Europoje naują valiutą - Euro. Kita mokinė bandė
aprašyti pasaulį, jei sienos nebūtų atsidariusios ir Vienybės Diena nebūtų
įvykusi. Lietuva vis dar būtų sovietų okupuota, mūras skirtų šeimas, o
šaltasis karas tebevyktų.
Muzikinę programos dalį išpildė Rūta Bardžiukaitė (9 kl.),
Giedrė Petrulytė (Ha kl.), Sofija Loiterytė (12 kl.), Linas Šablinskas
(11b kl.) ir Arūnas Damijonaitis (11b kl.). Jie pagrojo iš Bacho, Račiūno,
Bonsoriaus ir Beethoveno veikalų bei „Ispanišką šokį“. Tada dainavo
Huettenfeldo vyru choras, vadovaujamas Willi Moos, šešias dainas.
Po minėjimo visi vokiečiai ir lietuviai, bendrai susėdo ir,
valgydami svogūnų pyragą su nauju vynu arba dešreles ir bulvių salotas
su alumi, vienybės dvasioje harmoniškai užbaigė vakarą.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
tęsinys 4 psl.

1. Apyvartinio kapitalo įsigijimo mokesčiai(Capital Gains Tax)
Jeigu mes kuo greičiausiai nesusitvarkysime su mokesčių inspekciją mes
galime prarasti gana didelę sumą pinigą susijusių su kapitalo įsigijimo
mokesčiais.
4. Planuoti ir bandyti sukurti viziją mūsų bendrovei, kur ji galėtų
būti 5, 10 ar 15 metų bėgyje..Kaip visa tai galima pasiekti?
Būtų galima, bet DBLS atmetė LNB pasiūlymą. Mūsų pasiūlymas
buvo, kad reikia samdyti žmogą kuris galėtų tvarkyti visus reikalus
susijusius su bendruomenės reikalais. Nes darbas yra per didelis pusę
etato einantiems direktoriams. Ir prieš Jums visiems pradedant šaukti ant

“Vlado Gedminto vežimo”,
jisai netgi nerodo jokio
intereso šiai pozicijai. LNB
galėtų surasti žmogų skelbimo
būdu.
Pabaigai aš norėčiau pasakyti,
jog aš tikrai dalyvausiu
sekančiame metiniame
suvažiavime ir tikrai
klausinėsiu dabartinius
direktorius kodėljie nedirba
bendrovei taip kaip turėtų
dirbti ir ateityje aš vėl
norėčiau dirbti valdyboje, bet
tik tada kai joje bus žmonės,
kurie turi biznio įžvalgumą ir
ateities viziją kad
bendruomenė eitų pasisekimo
keliu.
P.S. 08th Spalio 2001
Nuo tada kai parašiau šį
skelbimą reikalai kiek
pasikeitė į gerąją pusę.
DBLS Valdyba sutiko, kad
LNB gali pasamdyti
Vadybininko
Patarėją(Management
Consultant) 6 mėn.
laikotarpiui, bet dabar LNB
valdyba negali nuspręsti kas,
kada, kodėl.
Gerai suprantu, jog LNB
valdyba per metinį bendrovės
suvažiavimą galės tik
pasakyti, jog viską ką jie
galėjo padaryti, tik išleisti
pinigus “Sodybos” remontui, o
nepagerinti “Sodybos”
pajamas.
Mano sprendimas vis dar lieka
atsistatydinimui.
Aš labai apgailestauju, bet aš
esu biznesmenas, kuris yra
pratęs spręsti informuotus
sprendimus metų bėgyje ir ne
atidėlioti.
Aš norėčiau pasinaudoti proga
reprezentuoti Jus ateityje, bet
tik tada, kai valdyboje
turėsime žmones, kurie žinos
ir galės priimti sprendimus.
Su pagarba
Skot Mineikis

Red. Pastaba: Straipsnis
verstas iš anglų kalbos ir
trumpintas. Norintiems
originalo skambinkite
redakcijai.
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MENO PASAULYJE
Marija Dambriūnaitė-Smitienė, (Vokietija)

AtcCįe dienos
HUETTENFELDAS - Š. m. rugsėjo mėn.
22 ir 23 d. dvi prominentės Huettenfeldo lietuvės
dailininkės dalyvavo Atvirų ateljė dienose. Atvirų
ateljė dienos yra didelis Vokietijos pietų Hesseno
srities dailininkų bendras renginys, kai tuo pačiu
metu šiais metais net 106 meno kūrėjai atidarė savo
ateljė viešai publikai. Tai buvo galimybė susitikimui
tarp meno kūrėjų ir meno mėgėjų. Eilinis žmogus
galėjo kalbėtis su meno didžiūnu, jį apklausinėti, jo
ateljė pasižiūrėti.
Pirmoji lietuvė, atvėrusi savo ateljė duris, buvo
Jūratė
Batūraitė-Lemkienė.
Ji
yra
gimusi
Wuerzburge, Vokietijoje, augusi Australijoje,
brendusi Kanadoje. Toronte ji lankė Ontarijo meno
koledžą ir mokytojų koledžą. Nuo 1971 m. ji yra
turėjusi daug personalinių parodų ir dalyvavusi
bendrose parodose Kanadoje, Vokietijoje ir
Lietuvoje. Jūratė Batūraitė per II Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą susipažino su tuometinio
Vokietijoje veikusio Baltijos kvinteto dainininku ir
akordeonistu Viliumi Lemke. Vėliau už jo
ištekėjusi, ji persikėlė gyventi iš Kanados į
Vokietiją.
Jūratės Batūraitės-Lemkienės paveikslai yra
akribiski tušo piešiniai plunksna, aliejaus arba
akvarelės darbai taip pat atliekami dažniausia
teptuku nr. 00. Ji į visus savo paveikslus įdeda
neapsakomai daug darbo ir laiko, jos tapymo
technika pasiekia aukščiausią lygį ir yra virš bet
kurios kritikos. Būtinai paminėtini yra ir jos
portretai, kurių ypatinga specialistė jinai yra.
Portretus gaminti ji išmoko menininkų „workshope“
Toronte. Jos paveikslai be Vokietijos ir Kanados yra
pasiekę ir Lietuvą. Šalia tapymo Jūratė BatūraitėLemkienė užsiiminėja kaip scenovaizdžių kūrėja,
grafikė, dizainerė, iliustratorė ir dailės dėstytoja.
Antroji lietuvė buvo Meilė Veršelienė, kurios
pagrindinis kūrybos stilius yra enkaustika.
Dailininkė yra gimusi Lietuvoje. Ten ji baigė
Vabalninko vidurinę mokyklą ir studijavo Vilniaus
universitete. 1980 m. ji persikėlė gyventi į Vokietiją,
kur ji ištekėjo už Anglijoje gimusio Petro Veršelio.
Vokietijoje dailininkė pradėjo viešai išstatinėti savo
meno kūrinius. Po Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo buvo didelė jos kūrybos paroda Kaune
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,
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Lampertheime, Viemheime, Ladenburge, Speyeryje,
Heppenheime, Moerfeldene ir Buerstadte.
Meilės Veršelienės paveikslų galima rasti ne
vien pas meno mėgėjus Vokietijoje ir Lietuvoje, bet
jos kūriniai jau yra pasiekę ir Amerikos bei Afrikos
kontinentus. Savo karjeros pradžioje dailininkė kūrė
modernius paveikslus įprastinėmis technikomis kaip
aliejaus, akrelio ar akvarelės. Dabar, susipažinusi ir
pamilusi enkaustiką, ji daug kuria toje technikoje.
Meilės Veršelienės kūrinių galima pasižiūrėti
internete: http://www.verselis.de.
Abi lietuvės dailininkės kartu su 54 kitais
menininkais dalyvavo ir Buerstadto Dailininkų
Sąjungos bendroje parodoje, kuri įvyko spalio mėn.
13 ir 14 d.d.Buerstadto Piliečių Rūmuose.

TĖVAS

V

Tėvas dabar ilgai sėdi
nejudėdamas
ir žiūri pro langą
Pasodintas Kanados beržas linguoja
tarp linojaus vasarų kaitroje
sudegusių smilgų.
Gluosnių ilgi plaukai plaikstosi paukščių pilni,
Tolimam horizonte — Čikagos dūmai.

Ar jo pavargusios akys
mato dabar
gimtojo kaimo spindinčią biržę
jaunystės draugus, besitaškančius Vaidmino
sietuvoj,
Dargio malūno liepų plačias viršūnes
žaliuojančias Žemaičių dangaus pakrašty?

Netikėjom, tėve,
kad taip abudu,
tylūs kaip akmenys,
numesti už tūkstančio mylių,
žiūrėsim
į tą patį
svetimą
gamtovaizdį
ir matysim:
tu-savo tolimą šiaurės kaimą,
aš-savo niekad neatskrendantį
baltą Arktikos sakalą.
H.Nagys

-A

.

Poetas Henrikas Nagys, gimė 1920m. Mažeikiuose.
Mirė 1996 m. Montrealyje (Kanada)
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IŠ ISTORIJOS PASAULIO

JEI DOMITĖS ISTORIJA

Steponas Batoras
Prieš 425 metus, kai Prancūzijos karalaitis Henrikas Valua pabėgo į
savo gimtinę, Krokuvoje karaliumi buvo vainikuotas Steponas Batoras,
vengras. Jis buvo vedęs Žygimanto Augusto seserį, todėl lenkams labiau
priimtinas negu kuris kitas. Lietuviai iškarto nenorėjo pripažinti naujojo
valdovo, nes jį renkant jie nedalyvavo. Tačiau pamatę, kad Batoras
išmintingas ir doras žmogus, kad jis gina lietuvių teises, jam pakluso.
Pradėjęs valdyti, Steponas Batoras pamatė, kokia netvarka įsigalėjusi
šalyje, kur kiekvienas bajoras nori kraštą valdyti ir įsakinėti karaliui. Jis
pareiškė, kad nori būti stiprus karalius ir neleis bajorams savivaliauti.
Būdamas svetimšalis jis vienodai gerbė ir lenkų, ir lietuvių teises. Jam
pavyko sėkmingai užbaigti karą su Maskva, atėmė iš jos Polocką,
išstūmė rusus iš Livonijos.
Steponas Batoras buvo katalikas, tačiau davė laisvę visų tikėjimų
žmonėms. Labai rūpinosi jaunuomenės auklėjimu ir savo aktu 1579 m.
Vilniaus kolegiją pakėlė į akademiją - universitetą. Nors iš pradžių jame
buvo tik du fakultetai - filosofijos ir teologijos, - tačiau ilgainiui jis
išaugo į tikrą švietimo židinį, prisidėjo prie lietuviškos raštijos ugdymo.
Tai buvo tikras kultūros centras, jame dirbo daug žymių mokslininkų ir
pedagogų.
Ne viską spėjo padaryti Steponas Batoras per dešimtį savo valdymo
metų. Jis mirė Gardine, būdamas vos 52 metų.

Vytauto Ordinas
Aukščiausiais Lietuvos valstybės apdovanojimas — Vytauto Didžiojo
ordinas - buvo įsteigtas 1930 metais, minint 500 metų Didžiojo
kunigaikščio mirties sukaktį. Be įprastų penkių laipsnių, jis dar turėjo ir
aukščiausią laipsnį - ordiną su grandinėle.
Nors ordinas buvo aukščiausias valstybės apdovanojimas, bet statute
tam skirtas tik vienas paragrafas, kuriame sakoma: Vytauto Didžiojo
ordinas skiriamas Lietuvos ir svetimųjų valstybių piliečiams pagerbti ir
pažymėti už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei, Lietuvių Tautos
garbei ir žmonijos gerovei. Praktiškai ordinas daugiau buvo teikiamas
kariškiams ir mažiau civiliams - ne taip kaip DLK Gedimino ordinas.
Ordiną su grandine Lietuvoje turėjo tik vienas žmogus - Lietuvos
prezidentas Antanas Smetona. Mat pagal statutą šio laipsnio ordinas
buvo iškart įteikiamas naujai išrinktam prezidentui.
Iki 1930 m. sausio 1 d. Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu Lietuvoje
buvo apdovanoti generolai Stasys Raštikis ir Stasys Dirmantas, šešiolika
užsienio asmenų.
1930 m. buvo įsteigtas ir Vytauto Didžiojo ordino (taip pat ir Gedimino
ordino) medalis, kuris irgi buvo trijų laipsnių. Medalis buvo teikiamas
asmenims, nusipelniusiems Lietuvai ir žmonijai, o su kardais pelnydavo
tas, kuris “yra pasižymėjęs darbu, susijusiu su pavojumi gyvybei”.

SVEIKATA
> Mokslininkai prognozuoja,
kad ir toliau panaudodami
darbo sąnaudas mažinančius
prietaisus, per 50 metų mes
galime pasidaryti nutukusiais
tinginiais.
Vidutinis
vyrų
svoris
padidės 9 kg. Ir pasieks 88,6
kg, moterų padidės 7,7 kg ir
pasieks 77,4 kg.
> Švedų tyrimai parodė, kad
žmogui, kurį kartą per savaitę
kamuoja rėmuo ir skrandžio
turinio pakilimas į stemplę,
tikimybė susirgti stemplės
vėžiu yra 7 kartus didesnė. Jei
turite polinkį į rėmenį, daug
nevalgykite vėlai
vakare,
venkite
aštraus
maisto,
nevalgykite per greitai.
I
JAV
pademonstruoti
apsivilkusiojo
sveikatą
stebintys marškinėliai — jie
matuoja
temperatūrą,
kraujospūdį, kvėpavimo ir
širdies susitraukimų dažnį bei
siunčia
šiuos
rodiklius
centriniam kompiuteriui.
Iš pradžių marškinėliai buvo
skirti Gynybos departamento
užsakymu, tačiau dabar jie
truputėlį pakito ir galbūt bus
pritaikyti
iš
ligoninių
išrašytiems ligoniams, kuriems
gresia pavojingi priepuoliai,
stebėti.
I Nju Meksiko “Sandia”
nacionalinėje
laboratorijoje
super kompiuteriais ieškoma
vaistų nuo karvių pasiutligės ir
Alzheimerio
ligos.
Mokslininkai
tikisi,
kad
imituodami, kaip baltymai
organizme mutuoja ir sukelia
ligas, jie galės nustatyti, kokie
vaistai yra efektyviausi.
I Tyrimais nustatyta, kad
sutuoktiniams
išsiskirti
tikimybė yra mažesnė, jei jų
uždarbiai
labiau
atitinka
lūkesčius. Tai reiškia, kad
neverta stengtis keisti esamos
padėties - daugelis vyrų būna
nelaimingi, jei jų partnerės
uždirba daugiau už juos.

Europos Lietuvis Nr.
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AUSTRALIJA

Paminint
Salomėją Bungardienę - Sinusaitę
Salomėja gimė Londone 1926 metais, gruodžio 16
d., lietuviškoje šeimoje. Tėveliai atvyko į Angliją
prieš pirmą pasaulinį karą. Ir jau nuo jaunų dienų
buvo įtraukta į lietuvišką veiklą, vaikų chorą, vėliau
suaugusių chore, kur jinai buvo stiprus Altas. Po
Antro pasaulinio karo įsijungė į parapijos veiklą,
vaidindavo spektakliuose, lietuvių vardu dalyvaudavo
sporto varžybose - mėgdavo plaukimą, žaisti
tinklinį(lietuvių komandoje), šokti tautinius šokius ir
mėgo dviračiais važinėti savaitgaliais.
Ištekėjo 1949 m., už Liudo Bungardo, kuris atvyko į
Angliją per Vokietiją. Jis buvo ne tik jos šokių
porininkas, bet liko ir gyvenimo draugu. Jie neseniai
šventė savo Auksines Vestuves. 1956 matų, rugpjūčio
mėn visa šeima emigravo į Australiją, jų dukrai
Angelei tada buvo tik 5 metukai. Apsigyveno pas
Liudo brolį Joną, North Geelong, netoli nuo
Melboumo.(Brolis mirė po 6 mėn.). Antroji jų dukra
Teresė,gimė Australijoje ir dabar dirba Valstybiniame
Skyriuje Canberroj.
Salomėja įsijungė į lietuvišką veiklą, jų dukros
puikiai kalba lietuviškai. Salomėja anūkų nesusilaukė,
bet turėjo giminių Anglijoje iki ketvirtos kartos, buvo
dažnai kviečiama “namo”, bet niekad negrįžo į
Londoną. Svečiams aplankiusiems Salomėją buvo
labai vaišinga.
Salomėja sirgo Cukraus liga ir pergyveno abiejų
kojų amputavimą iki kelių.
Salomėja mirė spalio 31 d. 17,30val.(20,30 vai
Anglijos laiku)sulaukusi
75 metų.Šventos mišios
laikomos, Maldos kalbamos ir žvakutės uždegtos
skirtinguose pasaulio miestuose užjos vėlę.
Tegul ilsisi ramybėje Viktorijoj, “the Garden state
of Australia.”

REDAKTORĖ
Mieli skaitytojai,
Suteikiame jums galimybę susipažinti su Stepono
Matulio, MIC, knyga “PALAIMINTASIS
ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS MIC
APAŠTALINIS VIZITATORIUS LIETUVAI 1925-1927”
Spausdiname knygos apžvalgą. Visi kuriuos
sudomino ši knyga, gali ją įsigyti pas ST.Matulį.
Dėkojame S.Žibartui, kuris atsiuntė redaktorei šią
knygą ir davė galimybę supažindinti su ja ir
skaitytojus.

Bažnytinė arkiv. Jurgio Matulaičio veikla
neapsiribojo savo tėvyne. Jo apaštalavimas peržengė
toli Lietuvos ribas, pasiekdamas daugelį valstybių:
Lenkiją, Rusiją, JAV,Šveicariją, Latviją, Gudiją,
Italiją.Tautų ir valstybių įvairumas, kurios politiškai
labai priešinosi, jo apaštalavimo ugnies
nesumažino.Jo veikla visada šalia ir viršum politikos,
partijų. Savo dvasiniame dienoraštyje jaunas kun.
Jurgis Matulaitis 1910 m. lapkričio 17 d.
pažymėjo:”Kai Dievo meilė į mūsų širdis įžengusi ją
praplečia, tada darosi joje taip erdvu, kad visi žmonės
be jokių skirtumų ar tautos į ją sutelpa...”
Paskutinius savo gyvenimo metus
Palaimintasis Jurgis Matulaitis pagal Šventojo Tėvo
Pijaus XI valią paskyrė Lietuvos Katalikų Bažnyčiai
kaip Apaštalinis Vizitatorius. Dėl nekatalikiškos
Rusijos okupacijos, kuri tęsėsi 123 metus, ir dėl
pokarinių politinių įvykių(1918-1925), religinei
padėčiai Lietuvoje reikėjo didelio dvasinio gaivinimo.
Nors dirbo sunkiausiomis politinėmis aplinkybėmis,
bet visą viltį sudėdamas Dieve ir nuostabiu uolumu
veikdamas, savo pasiuntinybę Lietuvoje trumpu laiku
sėkmingiausiai atliko.
Ką žadėjo, ko meldė kunigas, tą darbais patvirtino.
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje gerovę labiau vertino
už savo sveikatą ir gyvybę. Nuo nepaprastai įtemptų
darbų, plečiant ir tobulinant šioje žemėje Kristaus
Karalystę, kaip altoriaus žvakė Dievo garbei anksti
sudegė. Jį, kaip gyvą, puikų pavyzdį, popiežius
Pijus XI nurodė Lietuvos vyskupams, o perjuos
kunigams ir visiems Lietuvos tikintiesiems.
Mes, lietuviai, esame šiauriečiai, šaltesni, nelabai
rūpinamės iškelti savo žymiuosius Bažnyčios ir
Tautos asmenis. Tačiau Jurgis Matulaitis dar gyvas
Lietuvoje buvo apsuptas nuostabia visuotine pagarba,
o po mirties jo garsas liko iki šiandien, ypač kai 1987
metais viso pasaulio akivaizdoje Kristaus Vietininko
buvo paskelbtas PALAIMINTUOJU.

Jurgio Matulaičio gyvenimo atgarsiai.......
Jis buvo ta Evangelijos šviesa, kuri skaisčiai švietė
Lietuvai ir visai žmonijai, tai buvo šventa druska, kuri
nenyksta, bet, stebuklingai saugojama, veikia plačią
visuomenę. Būdamas tikras Dievo pasiuntinys, meilės
apaštalas, jis buvo visiems artimas, visiems savas: ir
vargingam beturčiui ir pasiturinčiam, ir mokytam ir
bemoksliui. Kilnus dvasios vadas buvo kartu ir
karštas tautos mylėtojas, didelis lietuvis.

Lietuvos prezidentas Al. Stulginskis
^Mokslas, politika nepastovūs, krisdami jie
apgriauna ir tuos, kurie jiems tarnavo. Krikščioniškos
tobulybės dėsniai — pastovūs; kas juos plečia, pats
nemiršta. Jis — amžinosios šviesos spindulys.

Vaižgantas
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Lietuva
IS PETRAUSKŲ GYVENIMO
Marijona Petrauskienė nenori į miestą, bet kovos dėl prarasto buto
Prie R.Juknevičiaus gatvės 3-čiuoju numeriu
pažymėto daugiaaukščio praeivių dėmesį patraukė
policijos
ekipažai ir
trypinėjantis
būrelis
smalsuolių. Nelinksmai išaušo rytas namo
gyventojams — daugiavaikei Marijonos ir Albino
Petrauskų šeimai: kažkada jiems priklaususiame
keturių kambarių bute jie nakvojo paskutinį kartą,
nors teisę gyventi jame šeima prarado dar 1995
metais.
Šiemet ankstyvą pavasarį iš savo keturių
kambarių buto Marijampolėje, Degučių mikrorajone,
prievarta iškeldinta Petrauskų šeima jau beveik
pusmetį gyvena Meškučiuose.
Pagrindinėje gyvenvietės gatvėje tarp privačių
namų stovi apleistas vaikų darželio pastatas.Šildymas
čia išjungtas, stogas kiauras. Nuo drėgmės bet kada
gali “išeiti iš rikiuotės” elektros instaliacija.
Tačiau be savo pastogės likusiems žmonėms čia vis
tiek geriau negu gatvėje.
NELINKSMOS ĮKURTUVĖS

Taip jau būna, kad didžiausios nelaimės ar
rūpesčiai užgriūna tada, kai jų mažiausiai tikiesi.
Dešimt vaikų pagimdžiusi Marijona Petrauskienė
slaugė ligotą savo motiną ir net negalvojo, jog kovo
21-ją galėtų švęsti savo 45 metų jubiliejų... Tą dieną
jos šeima jau gūžėsi nuo šalčio apleistame vaikų
darželyje. Po savaitės užgriuvo dar didesnė nelaimė mirė Marijonos motina.
Tačiau daugiausia išgyvenimų tomis dienomis teko
Petrauskų jauniesiems vaikams. Pasak motinos,
skaudžiausiai pažeminimą ir gėdą dėl prarastų namų
išgyveno jos šešiolikmetė dukra Simona. “Žmonės
beširdžiai. Mokykloje ją vadino bename ir šaipėsi. Ji
taip sielojosi, kad visai nenorėjo gyventi. Mes
vedėme ją pas nervų gydytoją ir visaip guodėm”, - su
nuoskauda apie dukters patirtus jausmus kalba
M.Petrauskienė.Kadangi buvo ankstyvas pavasaris, o
nešildomą pastatą Meškučiuose kiaurai košė vėjas,
merkė lietus, motina su vaikais glaudėsi pas
saviškius, pažįstamus.”Atšilus orui čia persikėlėme,
puolėm tvarkytis.. Aplink namą visur velėna buvo.
Išlupom, sukasėm žemę, pasisodinom daržovių.
Dabar turim visko - salotų, svogūnų, bulvių. Įsigijom
ožką, auginam viščiukų, paršiukų...” - pasakojo
M.Petrauskienė.

NUSILEISTI NEKETINA
Su
žurnalistais
Petrauskai
bendrauja
nenoriai.”Laikraščiai prirašo nesąmonių, o paskui

vaikai eina iš proto...Nenoriu aš tų rašymų.
Savivaldybė padėjo mūsų šeimai, kam įdomu,kaip
mes gyvenam, atvažiuoja, pasižiūri. Buvo ir
Marijampolės meras, ir Pankauskienė. Seniūnas
vietinis irgi matė, kad mes nekokie alkoholikai.
Darbo nebijom”, - sakė moteris.
Paklausta, ar nenorėtų sugrįžti į miestą, tik galvą
papurtė. Jai čia geriau - daržas prie pat namų,
kaimynai darbo pasiūlo, o ir galvos neskauda dėl
mokesčių. Tiesa, vaikai nenori čia gyventi. Ilgisi
draugų, miesto.
“Vaikai bijo žiemos. Ir aš pati bijau. Nežinau. Kaip
išgyvensim — šildymo jokio, krosnies irgi nėra...
Vyrui 54 metai, nerūko, negeria, o darbo negauna.
Gerai, kad dabar du mėnesius gavo viešųjų darbų. O
paskui? Kol daržai, šienai buvo, kaimo žmonės
kvietė padėt. Visur ėjom, niekam neatsakėm. Vieni
lašinių duoda, kiti pinigų... Taip ir gyvenam”,-savo
rūpesčiais dalijosi M.Petrauskienė.
Prieš dvidešimt metų dar Ukmergės rajone
Marijona irgi gyveno ūkiškai. Visada taip norėjusi,
tačiau gyvenimas kitaip pasuko.
Ir nore teismo antstoliai iškeldino jų šeimą iš
anksčiau turėto buto, moteris neketina su tuo
susitaikyti.”Vis tiek dar bandysiu ieškoti teisybės.
Juk tuomet iš Liongino Bagdono pasiskolinau tik 2
tūkst. dolerių. Dar mašiną BMW nuo kiemo paėmė, o
pakui banditus atsiuntė ir privertė pasirašyti sutartį,
kur nurodyta daug didesnė paskolos suma...Jis visus
visur pažinojo, tai ir pasiekė savo. Nueisiu iki
Strasbūro teismo, bet įrodysiu savo tiesą. Aš turiu tą
fiktyvią sutartį, nuo jos ir pradėsiu...
Koresp. Erika Straigytė

Priedas: M.Petrauskienės laiškas
redakcijai
Gerb. Europos Lietuvio leidėjai,
mieli tautiečiai,
Jums rašau antrą kartą.. Pirmą kartą rašiau
kai buvo blogai, bet ne taip.
O dabar esame benamiai. Mus kovo 15d. išmetė iš
buto į gatvę nesąžiningi pareigūnai ir mafijos
vyrukai. Tada lauke lijo, o naktį šalo iki -150°. Tai
Jūs galite įsivaizduoti, kas liko iš drabužių ir baldų.
Elektriniai namų apyvokos daiktai sugedo:
šaldytuvas, skalbimo, tarkavimo mašinos.
Televizoriaus susprogo ekranas. Po to mus po 2
dienų iš gatvės atvežė į kaimo apleisto vaikų darželio
salę, nešildomą patalpą. Drabužiai, batai, patalynė
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IŠ PETRAUSKŲ GYVENIMO
-tęsinys 9 psLsupelijo. Visi laiškai buvo paleisti į vėją. Tik dabar
gavau Jūsų laikraščio adresą.
Niekas nekreipė dėmesio, kad aš 2-os grupės
invalidė, kad dvi mergaitės serga tuberkulioze ir dar
pas mane gyveno 79 metų mama, kuri sirgo vėžiu.
Ją ištiko dešinės pusės insultas ir ji po savaitės
mirė. Ją turėjau pasišarvoti šarvojimo namuose ir
palaidoti net už 170 kilometrų. Man viskas kainavo
virš 2000 litų, o pašalpa tik 750 lt. ir 2 pensijos po
230 lt. Apie 1000 teko skolintis, o po to atidavinėti
iš savo 231 lt pensijos.
Gyvenom šaltai ir badavom iki gegužės pabaigos,
kada kaime prasidėjo darbai, kai vyrą ėmė samdyti
kaimo gyventojai. Vaikai apie mėnesį nelankė
mokyklos kol atsigavo po šoko, kol rado knygas. O
sąsiuviniai buvo sulyti, teko pirkti viską naujai. Čia
stogas kiauras visur bėga. Jokio šildymo ar
krosnies.
Jau ruduo. Truputį pataupę pirkom ožką viščiukų
20 ir 2 paršelius dar vasarą. Dabar kaime jau darbų
nėra. Nėra ką valgyti mums ir jau kai pašals
neturėsime ką duoti paršeliams, viščiukams. Pjauti
dar maži. Ožkai šieno tai turime. Keturis vaikus
rudenį vėl reikėjo leisti į mokyklą . O ji už 15 klm.
Į mokyklą pirmyn ir atgal po 1 litą. Iš viso 8 litai.
Neturime nei patalynės, nei drabužių žiemai,nei
apavo nei pinigų.
Gal gerieji žmonės galėtų mums pagelbėti
materialiai. Mums labai reikalinga finansinė
pagalba. Išspausdinkite žinutę laikraštyje apie mus,
gal atsilieps kas pagelbės, nepaliks likimo valiai
kaip paliko valdžia. Gerieji žmonės padėkite'.
Įdedu straipsnius apie mūsų tragediją. Įdedu
nuotraukas. Padėkite maldauju, mums reikia taisyti
stogą statyti pečią o tam nėra pinigų.
Laukiu atsakymo, tikiuosi paramos ir atleiskite
mums už trukdymą.
Su pagarba
Marijona Petrauskienė
Redakcijos pastaba: Dėl blogos perspausdintų

nuotraukų kokybės, redakcija negalėjo jų paskelbti.

KĄ LAIKRAŠČIAI RAŠĖ DAR 1996 METAIS ...

ŠEIMOS TRAGEDIJA
Marijampolietės Marijonos Petrauskienės šeimoje
10 vaikų. Iš mažų jos ir vyro atlyginimų, pašalpų už
vaikus išgyventi sunku. Todėl ir nutarė pradėti
verslą. Iš Marijampolės firmos pasiskolino
2000JAV dolerių, norėjo turguje pardavinėti iš

užsienio parsivežtas mašinas. Spaudė procentai ir
duoklės reikalaujantys keturkampiai vyrukai iš
garsios miesto “Raikino” grupės. Moteris kreipėsi į
policiją parašė pareiškimą. Tą naktį į jos balkoną
buvo
įmesti
sprogmenys.Laimei,
žmonės
nenukentėjo, taigi informacija akimirksniu iš
teisėsaugos institucijų nukeliauja į nusikalstamas
struktūras! Firma reikalavo grąžinti skolą. Už skolą
buvo pasiūlytas 1982 m. laidos automobilis BMW.
Su tuo sutiko abi pusės, pasirašė dokumentus.
Atsiskaityta? Deja... Po poros mėnesią ankstų rytą
į M.Petrauskienės butą įsiveržė trys plačiapečiai
vyrukai ir pareikalavo, kad ji pasirašytų, jog firmai
dar skolingi 6800 JAV dolerių. Grasino susidoroti
ir su ja pačią ir su jos vaikais. Išsigandusi
moteriškė pasirašė. Tačiau ji pažinojo savo
skriaudėjus, todėl kreipėsi į policiją. Baudžiamąją
bylą kelti buvo atsakyta. O firmos atstovai
nesnaudė, padavė M.Petrauskienę į teismą kad
grąžintų skolą. Posėdis įvyko 1994 m. spalio 24 d.,
nedalyvaujant nei atsakovei, nei jos advokatui.
Priteisė firmai sumokėti 2800(?!) JAV dolerių.
Moteris apie tai sužinojo tik po mėnesio. Jai buvo
pareikšta: arba grąžinsite sumą arba teks išvaržyti
butą. M.Petrauskienė kreipėsi į Aukščiausiąjį
teismą. Bylą persiuntė Kauno apygardos teismui, o
tas atsisakė ją nagrinėti kasacine tvarka. Vasario 20
d. butą varžytinėse nupirko Kauno miesto
gyventojas, kuris reikalaują Kaa daugiavaikė šeima
tuoj
pat
išsikraustytų.
Kur?
Į
Gatvę?
M.Petrauskienė kreipėsi
į LR Prezidentą
A.Brazauską Seimo pirmininko pavaduotoją
E.Bičkauską Generalinę prokuratūrą Teisingumo
ministeriją Teisingumo departamentą. Kol kas tylu.
O laikas eina... Kas apgins šią gausią šeimą? O
svarbiausia - kam Nepriklausomos Lietuvos
valstybėje tarnauja teisingumas?
Liudvikas Dačiola
Panevėžys

LONDONAS

Paminint Juozą. Bendorių
Eidamas 95-uosius metus, spalio 7 d.
Vilniuje mirė Juozas Bendorius, buvęs žymus
D.Britanijos visuomenininkas ir kovotojas dėl
Lietuvos nepriklausomybės.
Karui baigiantis Juozas pasitraukė į Daniją.
Iš pradžių prisijungė prie lietuvių grupės estų
lageryje Kopenhagoje. Vėliau danai įsteigė
vadinamą akademikų lagerį, kuriame apgyvendino
profesionalius žmones ir studentus. Į tą grupę
pateko ir Juozas. Jiems buvo duota galimybė
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mokytis danų kalbos ar toliau studijuoti. Čia Juozas
susipažino su Onute Simonaityte. Kartu jie dalyvavo
lietuviškoje veikloje ir kultūriniuose renginiuose.
1947 m. abu atvyko į Angliją. Darbus gavo
Mančesterio mieste. Netrukus įsijungė į Mančesterio
DBLS skyrių, kuriame Juozas ėjo įvairias pareigas.
Persikėlęs į Londoną, Juozas P.Varkalos baldų
pramonėje gavo darbą - raštinės buhalteriu. Londone
vedė savo gyvenimo draugę, gražiai įsikūrė
nuosavame name Bexleyheath’e, kur jo sodas stebino
apylinkės gyventojus. Čia jis turėjo daugybę visų
rūšių Anglijos rožių, žinojo jų pavadinimus.
Būdamas DBLS narys, aktyvus suvažiavimų
dalyvis ir kalbėtojas, Juozas rūpinosi visais
organizacijos reikalais, kėlė viešumon negeroves.
Nors ir puikiai įsikūręs, jis vis nerimo svetur,
svajojo apie grįžimą Tėvynėn, ir jau net būdamas 68
metų nutarė grįžti namo. Iš pradžių apsigyveno
Šiauliuose. Paskui persikėlė į Vilnių, kur įsigijo
gražų butelį, ir vis rašė draugams Anglijon, jog labai
patenkintas. Nors ilgesnį laiką sirguliavo, turėjo
keletą širdies priepuolių, bet gerų gydytojų
prižiūrimas vis atsigaudavo. Mirė žmonos rankose.
Artimieji palaidojo a.a. Juozą Vilniaus apylinkėje,
ne svetimoje žemėje. Taip, kaip Juozas norėjo...
Ilsėkis ramybėje.

Vytas Keris
€£> €ET> S£>
Su>

ws >

LONDONAS
Atviras Laiškas

VALDOVŲ RŪMAI BADAUJANČIAI LIETUVAI
Jūsų Ekscelencija,
Vyriausias Skautininke,
Visi Ponai Valdovų
Rūmų Fondo Nariai,
Gerbiamieji,
Atvažiuojantieji iš Lietuvos sako:”-Miestų
gatvės pilnos ubagų, tai bedarbiai kurie neturi iš ko
pirktis maisto sau ir savo šeimai, ar apsimokėti už
butą. Badauja vaikai esantieji prieglaudose su savo
negaliomis ar sutrikusio intelekto. Mokytojai
negauna algų už savo darbą. Nepasiturinčių vaikai
negali lankyti mokyklų, nes neturi kuo apsirengti ir
pavalgyti. Žemdirbiai negauna pinigų už pristatytą
pieną, gyvulius, maisto produktus, įvairių plėšikų ir
savivaliautojų daugybė...
Žodžiu susidaro Lietuvos įvaizdis, kad
gyvenimas yra purvinas.

Nukeliavus į Lietuvą į tą mano gimtą šalį,
praleidus kelias savaites, pasivažinėjus joje plačiau,

apsilankius prieglaudose ir Rajonų Merijoje, pamatai
tą gyvenimą savo akimis. Galiu tiesiai ir šviesiai
pasakyti, kad Lietuva ir po 11 metų nepriklausomo
gyvenimo tebesimaudo tame purve.
Besilankydamas po įvairias prieglaudas ir
Rajonų Merijas, kitas valdiškas įstaigas ir jų tinginius
valdininkus, tuojau pamatai tą purviną gyvenimą,
kuo daugiau lankaisi tose valdžios įstaigose tuo
daugiau įklimpsti į tą purvą. Jis apraizgo tavo kojas ir
rankas nevilties siūlais...Tie daugumoje
valdininkai/ės tebedirba pagal sovietinę sistemą ir
tebėra tos sistemos palikuoniai. Šiandien mums labai
“garbinga” kad visame pasaulyje žinoma, jog
Lietuva savižudžių tauta, kad vakarais geriau
gatvėmis nevaikščioti.
Čia turbūt paklausite, kad mano tos mintys
neturi nieko bendro su “Valdovų Rūmais”, kaip
lietuvių tauta paklupdyta ant kelių, kaip daugiau negu
ketvirtadalis milijono tautos išbėgo iš Lietuvos. Ir tas
ketvirtadalis milijono yra jaunimas - tautos ateitis. O
jūs leidžiate pinigus kažin kokiems rūmams, o ne,
kad pakelti Lietuvos žmonių gyvenimą iš to purvino
gyvenimo.
Statau klausimą: kam tie “Valdovų Rūmai
taip didžiai reikalingi? Ar juose Jūs patalpinsite
našlaičius negalios ar sutrikusio intelekto vaikus?
O seimo seniūnų ir vyriausybės paskirti 1,9
milijonų litų panaudoti ateinančios žiemos metu
prieglaudoms, vaikų ligoninėms ir neturtingų šeimų
vaikams, kad galėtų lankyti mokyklas.
Dievas laimina tuos kurie nesiekia bevertės
didybės.
Jūsų

S. Kasparas

66 Vaikų Kalėdinės Eglutės
Šventė"

SODYBOJE
Gruodžio 16d.
Sekmadienį 15 vai.
Tėveliai su vaikais, norintys dalyvauti
šventėje, praneškite “Sodybos ” vedėjui
P. Dobrovolskiui.
Taip pat praneškite savo vaikų vardus bei jų
amžių.
Tel: 01420 472810
Fax.: 01420 488 184
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Kronika
Aukos spaudai:
J. AIkis
Mančesterio
lietuvių klubas
K. Kulikauskas
P.Zukas
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£5.00
£5.00
£5.00

AR ŽINOTE, KAD:
19-jame šimtmetyje Turkija
pralaimėjo trylika karo mū
šių, o laimėjo tik vieną.
Anglijos karalius Jurgis VIsis mėgdavo siuvinėti. Karta
jis išsiuvinėjo dvylikai kė
džių apdangalus.
Prancūzai suvalgo daugiau
sia sūrio pasaulyje.
Bulius neskiria spalvų. Ma
tadoro ranka yra raudonos
spalvos ne tam, kad erzintų
bulių, bet kad nesimatytų
kraujo dėmių.
Senovės Airijoje obelys ir
lazdynai buvo laikomi šven
tais medžiais. Už jų nukirti
mą bausdavo mirtimi.
Mokslininkai skaito, kad
kiaulė yra viena iš gudriau
sių gyvulių. Jai priklauso de
šimtoji vieta.

SENOLIŲ
IŠMINTIS...
Lietinga vasara ir šiltas
ruduo - ilga žiema.

Anksti krinta lapai - ank
styva žiema.

Beržas gelsta nuo viršūnės-lauk ankstyvo pavasrio;
nuo apačios-vėlyvo.

Raudonas saulėlydis-į
vėją, šviesiai geltonas-į lietų.
Raudona ugnis krosnyjeprieš šaltį, balta-prieš atlydį.

Perkūnija žiemą - prieš
stiprius vėjus.
Garsas girdisi iš tolo lauk blogo oro.

Jei pirmoji “bobų” vasa
ros diena giedra-ruduo bus
šiltas

Jei daug riešutų, o gry
bų mažai- žiema bus šalta ir
daug sniego.

PAMALDOS
Londone
Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.freeserve.co.u
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55,
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis Bethnal Green - Central line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 6AH,
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai.,
sekmadieniais 11.15 vai.
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.

PRANEŠIMAS
DBL KATALIKŲ BENDRIJA
gruodžio 2d. sekmadienį
Maloniai kviečia į naujos kun.dr.S.Matulio, MIC, knygos ” PALAIMINTASIS ARK JURGIS MATULAITIS
MIC APAŠTALINIS VIZITATORIUS LIETUVAI 1925-1927”, pristatymo popietę ir specialų DBLK Bendrijos
suvažiavimą Lietuvių Katalikų Centre - Židinyje, 16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham,NG2 6 AH.

Pradžia 11.15 vai pradedant Šv.Mišiomis
Po oficialaus knygos pristatymo, seks DBLK Bendrijos posėdis — Židinio pardavimo ir kun.dr.S.Matulio
išsiuntimo į Lietuvą reikalu.
S. B. Vaitkevičius, Centro Valdybos Pirmininkas

