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Gerbiamieji
Prasidėjus 2002 metams, Lietuva tvirtai žengia į dvyliktuosius 

atstatytos nepriklausomybės metus, pasiryžusi tapti NATO ir Europos 
Sąjungos nare. Ryšium su tais siekiais valstybė turi daug politinių, 
ekonominių bei istorinių sprendimų ir problemų. Spaudoje skaitome 
apie sudėtingas diskusijas, patarimus, nutarimus Lietuvos vyriausybėje 
bei nusiskundimus paprasto žmogaus, užklausto įvairių apklausų orga
nizacijų. Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas sako “ Lietuva 
yra neturtingas kraštas ir nepasidarys magiškai turtuole, kai taps ES 
narė. Reikia daug pasiryžimo iš mūsų visų, kol Lietuva pasieks kitų 
ES kraštų ekonominį lygį.” Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžia, 
jog solidarumas tarp Baltijos kraštų ir pastangos dirbti vieningai su 
Rytų kraštais yra mūsų valstybei labai svarbios užduotys.Sausio I3d, 
Vasario 16d. ir Kovo 11d. dienų lemtingi įvykiai Lietuvos istorijoje 
pasilieka svarbūs mūsų atmintyse. Su pagarba ir liūdesiu prisimename 
tuos, kurie mirė kovodami už paprasčiausią žmogaus norą—būti nepri
klausomu.

Didžioji Britanija praėjusių metų gale atsisveikino su ambasa
doriumi Justu. V.Paleckiu. DBLS jam ir p.Laimai suruošė oficialų at
sisveikinimą Sodyboje. Dar vis laukiame žinių apie naujo ambasado
riaus paskyrimą.Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos veikla pasta
raisiais metais ėjo ramesniu keliu, nors šis kelias ne visuomet buvo 
rožėmis klotas. Daug laiko buvo praleista diskusijoms, nutarimams dėl 
Sodybos remonto todėl Sąjungos bendra veikla liko antraeilė užduotis. 
Vis vien, pagal narių pageidavimą yra daromi pirmieji žingsniai įsigyti 
namus Londone. Speciali grupė iš mūsų visuomenės tyrinėja tą gali
mybę. Jų rezultatai bus pranešti DBLS ir LNB Visuotiniuose suvažia
vimuose gegužės mėn. 4 ir 5 d.d. Sodyboje.

Buvo pabrėžta spaudoje ir Tarybos suvažiavime, kad svarbūs 
sprendimai laukia mūsų visų. Vienas iš svarbiausių yra, ką daryti su 
mūsų visų sukauptu turtu? DBLS Visuotinis suvažiavimas 2001 m. 
nusprendė neiti “Charitable Trust” keliu, o alternatyvinio “Private 
Trust” implikacijos nebuvo pilnai išaiškintos. Vieni sakė, jog turto 
pervedimas į “Charitable Trust” yra per finalus žingsnis, kiti sakė, kad 
DBLS jėga sumenkęs, treti reikalavo daugiau žinių apie “Private 
Trust”, o ketvirtieji norėjo palikti viską kaip yra. Palikti tikrai negali
me, nes laikai, žmonės, idėjos keičiasi. Turime keisti ir mūsų organiza
cijos turto administravimo rėmus. Alternatyvą, būtent “Private Trust” 
turėsime panagrinėti toliau.

Su liūdesiu matome skyrių veiklos menkėjimą dėl naujų narių 
stokos. Tas ypatingai žymų provincijoje. Per savo pasikalbėjimus sky
riuose pastebėjau, jog yra potencialių valdybos narių. Ilgus metus pasi
aukoję skyrių pirmininkai bandė pritraukti naujų veidų į vietines val
dybas. Suprantamai, kai kurie prarado norą ir viltį. Bet viskas nėra 
tamsu.

KOVO MĖNESIO ŠVEN
TĖS IR ATMINTINOS 

DIENOS
4d. - Lietuvos globėjo 

šv.Kazimiero diena
8d. - Tarptautinė moters 

diena
10d. — Motinos diena 

(Anglijoje)
11d.- Lietuvos 

nepriklausomybės 
atkūrimo diena

16d. — Knygnešio diena 
19d. — Pempės šventė 

(Juozapinės)
23d. — Pasaulinė 

meteorologijos diena
27d. - Tarptautinė teatro 

diena
31d. - Velykos

Turime jaunų valdybų Leices
ter’io, Northampton’o skyriuo
se, o Sodo skyriaus narystė 
sparčiai auga. Brangieji, ne
pameskime vilties. Bandykime 
įtraukti naujų veidų į mūsų 
veiklą. Visuomet maloniai at
eisime į talką, padėdami jums 
kur tik galėsime.

Neužmirškime, jog kuriame 
pasaulio krašte mes tebebūtu- 
mėm, mūsų pareiga yra stip
rinti draugystės ryšius tarpusa
vyje, siekiant išlaikyti lietu
viškas tradicijas ir kultūrą.

Nuoširdžiausi linkėjimai vi
siems

Vida Gasperiene

DBLS CV pirmininkė
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...LIETUVA ŠIANDIEN...

Lietuvių bendruomenėms 
užsienyje

Gerbiamieji,

turiu garbės prisistatyti Tamstoms kaip 
naujai paskirtas Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinis direktorius.

Mano kukli darbo patirtis Vilniaus 
A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, Vilniaus 
kultūros ir meno skyriuje bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kanceliarijoje, padėjo sukaupti žinių ir 
patirties šioje srityje, todėl viliuosi, kad Jūsų 
bendruomenių švietėjiškos ir kultūrinės veiklos 
svarbiausios problemos man yra žinomos.

Jūsų siekiai ir darbai, saugant ir puoselėjant 
tautinį tapatumą, pagarbą ir meilę Tėvynei, protėvių 
ir tėvų kalbą, istoriją, kultūrą, jaunosios kartos 
ugdymą, yra labai reikšmingi ir svarbūs.

Tęsdamas dr. Remigijaus Motuzo darbus 
tikiuosi, kad sėkmingas bendradarbiavimas ir 
gražus tarpusavio supratimas tarp departamento ir 

• bendruomenių nenutrūks ir ateityje. Noriu Tamstas 
patikinti, kad visus anksčiau pradėtus bendrus 
darbus stengsimės įvykdyti kaip jie ir buvo 
sumanyti.

Maloniai prašyčiau padėti man savo 
patarimais ir pasiūlymais, kaip geriau organizuoti 
mūsų bendrą veiklą, siekiant geriausių rezultatų.

Su nuoširdžia pagarba ir padėka
Antanas Petrauskas

CTD uu cro

•••

g DBLS ir LNB VISUOTINIS
Į:1 METINIS SUVAŽIAVIMAS

vyks
£ Sodyboje,
į:Į Picketts Hill, Nr. Bordon, Hampshire

$ 2002 m. gegužės 4/5 dienomis

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 
PAMINĖTA IR UŽSIENYJE

atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į šią Lietuvai 
reikšmingą datą.
LR ambasados Kazachstane iniciatyva Kazachstano 
Respublikos televizijos kanalas "Kazachstanas” 
organizavo lietuvių kino filmų festivalį, kuriame 
bus rodomi keturi meniniai kino filmai. Pirmąją 
savaitę buvo parodyta A.Puipos vaidybinė juosta 
"Moteris ir keturi jos vyrai". Vasario 15 d. LR 
ambasada surengė šventinį vakarą Almatos miesto 
lietuvių bendruomenės nariams. Vakaro dalyviai 
skaitė lietuvių poetų eiles, trumpą koncertą parengė 
jaunieji vakaro dalyviai.
Vasario 15 d. Stokholmo Muzikos muziejaus, 
esančio šalia Karališkojo dramos teatro, salėje 
įvyko Lietuvos ambasados Švedijoje surengtas 
koncertas nacionalinės dienos proga. Smuiku griežė 
tarptautinių Elyse Meyer, Haussman konkursų 
nugalėtojas, prestižinio Johannes Brahms 
tarptautinio konkurso laureatas Martynas Švėgžda 
von Bekker, jam pianinu akomponavo Vitalij 
Neugasimov, koncertuojantis su žymiais Lietuvos 
dainininkais, chorais, saksofonistais.
Koncerte skambėjo P.Čaikovskio, J.Bramso, 
J.Gruodžio, L.van Bethoveno,Rimskio Korsakovo, 
M.Ravelio ir kitų kompozitorių kūriniai.

Vasario 14 d. Lietuvos ambasadoje JAV surengtas 
diplomatinis priėmimas,skirtas pažymėti Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną. Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone surengtame priėmime koncertavo 
Lietuvos 'country* muzikos atlikėjas Virgis 
Stakėnas. Šios šventės proga Lietuvą pasveikino 
JAV Kongreso ir administracijos oficialūs asmenys, 
Vašingtone reziduojančio diplomatinio korpuso, 
žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, 
lietuvių bendruomenės atstovai, kiti garbingi 
svečiai.
Informacija iš “Ministery of Foreign Affairs”

uD uu uu

Su giliu liūdesiu norime pranešti, kad 
vasario 27 d.

mirė mūsų iždininkė, Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos Nottinghamo skyriaus pirmininkė 
Verutė Montvilaitė.

Nuoširdžiai užjaučiame sūnų Anglijoje ir 
dukrą bei anūkus Australijoje.

Lietuviškų Studijų ir Tyrimų
Užsienyje reziduojančios LR diplomatinės 
atstovybės organizavo Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai skirtus kultūrinius renginius, siekdamos

Fondas
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Užsienio žinios

VOKIETIJA

Europietiškos pabiros

Miuncheno ‘SZ’ dienraščio bendradarbė B.Colonego iš Kanados 
pranešė, kad iki šiol nei vienas vokiečių karo laikų nacių bendradarbis 
nėra teismo nuteistas. Daugumoje nerandama jiems stiprios kaltinamos 
medžiagos. Vyriausybė turi atlyginti ne tik advokatams, bet taip pat 
išmokėti jų reikalaujamą kompensaciją. Trims teistiems Rytų Europos 
atstovams Kanados vyriausybė 1999-2000 m. išmokėjo 1,8 mlj. Kan. 
Dol. Vienas jų buvo 81 m. Johann Dueck. Kanados vyriausybė mėgino 
Ontario prov. gyventoją ištremti į Ukrainą, apkaltindama antrojo 
pasaulinio karo metu tautžudybe. Teisėjai nerado pakankamai 
kaltinamos medžiagos, tad vyriausybė turėjo išmokėti 750 tūkst. dol.
Išteisintas buvo 82 m. Edvardas Podin. Latvis įtartas ėjęs 
koncentracijos stovyklos sargybinio pareigas. Ir jis išteisintas kaip ir 
Arvids Vitols Latvijos SS dalinių narys. Abu gavo po 100 tūkst. dol. 
atlyginimą.
Autorė rašė, kad 40 metų laikotarpyje Kanados vyriausybė nesiėmė 
jokių priemonių nacių bendradarbių “gaudynėm” bei jų apkaltinimui. 
Vyriausybė numato apkaltintiems atimti Klevo lapo pilietybę ir juos 
ištremti į gimtuosius kraštus. Nuo 1987 m. Kanados valstybė ištrėmė 
tik keturis gyventojus. Autorė pabaigoje rašė, kad daugiau nacių 
bendradarbių mirė, negu kad jų buvo ištremta.

“Pas Lietuvos atstovus žodžiai tekėjo kaip iš vandens krioklio”, rašė 
vokiška spauda po M.Drobiazgo ir P.Vanago pokalbio su Bostono, 
New-yorko, Amsterdamo, Los Angeles, Londono ir kt. laikraščių 
bendradarbiais.Priežastis? Neteisingas teisėjavimas. Jau po dailiojo 
čiuožimo Rusijos poros pergalė prieš Kanados atstovus paaiškėjo, kad 
olimpinių žaidimų medaliai skirstomi ne čiuožykloje, bet iš anksto 
susitarus viešbučio bare prie vyno taurės ar bokalo alaus. Tai spaudai 
pareiškė Prancūzijos dailaus čiuožimo teisėja. Ji prisijungė prie slaviško 
teisėjų bloko, duodama aukštus taškus Rusijos porai. Kuriems ir buvo 
paskirtas aukso medalis. Tikrovėje, žymiai geriau už Maskvos atstovus 
čiuožė kanadiečiai.
Didžiausią protesto bangą sukėlė spauda, priversdama ieškoti išeities 
kelio. Čiuožimo Sąjunga patikrino vaizdajuostę rasdama, kad Kanados 
čiuožėjai buvo geresni už rusų. Surastas “modus vivendi’, paskiriant 
Rusijoi ir Klevo lapo čiuožėjams po aukso medalį.
Neatsiliko ir Lietuvos atstovai. Povilas Vanagas spaudos atstovams 
pasakė:”šokių varžybose dalyviai iš anksto žino kokias vietas jie užims. 
Nesvarbu, kokius medalius mums ant kaklo užkabins”. Toliau lietuvis 
kalbėjo, kad įtakingų valstybių čiuožėjai neturi daug baimės, žinodami 
iš anksto jiems paskirtus medalius. Teisėjai sako, kad jie savo darbą 
atlieka sąžiningai. Deja, jų žodžiai palieka tik tuščiais žodžiais. Ir 
praeityje teisėjai padarė daug klaidų. Lietuvis nurodė ir šiemetinių 
žaidynių teisėjų klaidas, suminėdamas JAV Lang-Čemyševo porą. Jie 
buvo vienuolikti, italų porai teisėjai paskyrė net 18-tą vietą, nepaisant, 
kad jie buvo verti žymiai geresnių vietų. Keletą sakinių prie Povilo 
pridėjo jo žmona Margareta (juos sutuokė šventikas Maskvos cerkvėje) 
sakydama:”nereikalaujame medalių, nes juos turi kiti čiuožėjai. Bet ką 
mes mūsų karjeroje pergyvenome, viskas meta blogą šešėlį į dailaus

čiuožimo varžybas”. Pasirodo, 
kad Lietuvos atstovai jau 
anksčiau norėję viešai pareikšti 
nesklandumus dailaus čiuožimo 
varžybose, tačiau jiems patarta 
viską geriau nutylėti. 
Laikraščių atstovai
klausia:’spaudimas?’ “Taip” — 
atsako Povilas. ‘Iš kurios 
pusės?’ Tyla “Atsiprašau, sako 
Vanagas, mus laukia dar vienos 
varžybos”. Laikraščiai
pasikalbėjimą užbaigė taip: 
užtvanka dar nevisiškai 
pralaužta. Spaudos pranešimu 
Lietuvos atstovai pereis į 
profesionalus.

“Latvijos policininkų šunys yra 
vertingesni už policininkus”, 
rašė vokiška žiniasklaida, 
kadangi šunų maistas yra 71% 
brangesnis už teisėsaugos 
atstovų. Kodėl? Pasirodo, kad 
policininkams maistas
perkamas pas ūkininkus, 
šunims jis importuojamas iš 
Prancūzijos, kadangi Latvijoje 
nėra šunų maisto gamyklos. 
Vieno policininko maistas 
kainuoja 1460 euro (1 JAV = 
1,14 euro), tuo tarpu šuns 2,500 
euro.

Žuvusių vokiečių karių 
kapinėm kitose valstybėse 
rūpinasi Kapinių Globos 
Sąjunga. Ji leidžia lankstinuką, 
kuriame praneša surinktas 
pinigines aukas bei atliktus 
darbus. Sausio mėn. 
lankstinuke pranešama, kad 
pereitais metais surinkta 74 mlj. 
Vokietijos markių.
Pereitais metais Lietuvoje buvo 
perlaidota 781 kariai, Latvijoje 
2,840, Estijoje 2,780. Lietuvoje 
yra penkios vokiečių karių 
kapinės, Latvijoje — 8., Estijoje 
-4.

Kazys Baronas
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Privati istorija
A. Drungilienė

Vienintelė kliūtis, kurios 
negaliu įveikti, -laiptai. Visur 
kitur nusigaunu be jokių 
problemų” - tvirtino Vilma

Greit bus šešeri metai, kai esu 
be galo laiminga. laibai 
branginu tą jausmą, nes už jį 
sumokėjau žvėrišką kainą... ” - 
iš visą jėgą stengdamasi 
suvaldyti drebulį ir 
besikaupiančias ašaras apie 
save pradėjo pasakoti Vilma. 
Trisdešimtmetė mažeikiškė 
Vilma Ševčenka apie žvėrišką 
savo laimės kainą kalbėjo 
gryną liesą. Skausmo ir 
nevilties jaunai moteriai 
likimas tikrai nepagailėjo.

Pirmą kartą ji ištekėjo vos 
sulaukus aštuoniolikos. O 
praėjus pusei metų po vestuvių, 
įvykus nelaimei iškrito per 
balkoną ir susilaužė stuburą. 
Vilma liko invalidė - 
nebegalėjo valdyti kojų. 
Kažkur nugirdusi esą motinystė 
galėtų atgaivinti sužalotus 
stuburo nervus, ji pasiryžo 
gimdyti.Nėštumo eiga pianus 
šešis mėnesius buvo normali, 
tačiau vėliau devyniolikmetės 
organizmas su užgriuvusiais 
sunkumais susidoroti

Nei meilei, nei šokiui
VEŽIMĖLIS NETRUKDO......

nebepajėgė - ant kūno ėmė keltis votys/’Votis man išoperavo...Bet 
žaizdoje paliko tvarsčio gabaliuką. Pjūvio vietoje tinimas ir paraudimas 
nuolat didėjo, bet gydytojai mane ramino - girdi, kalta dėl nėštumo 
sulėtėjus! kraujo apytaka. Tik kai pakilo aukšta temperatūra, buvo 
nustatytas kraujo užkrėtimas.Prapjovus buvusio skaudulio vietą, išbėga 
koks puslitris pūlių. Prasidėjo pirmalaikis gimdymas...Ačiū Dievui, 
sūnus, nors ir gimė septynių mėnesių, išgyveno...’’-vos girdimai 
pasakojo Vilma
Pati gimdyvė pusę metų kovojo už gyvybę. Vėliau nusilpusiai 
moteriai prasidėjo komplikacijos. Sūnumi rūpintis Vilma negalėjo. 
Todėl, kai vyras pareikalavo skyrybų ir teisės auginti berniuką, 
nesipriešino. Vėliau, matydama kad naujoji įmotė berniuku rūpinasi 
kaip savu, ji tiesiog nebedrįso kištis į tos šeimos gyvenimą.
“Retkarčiais sūnų matau mieste, bet jis manęs nepažįsta...Bijau, kad jis 
nieko nesužinotų ir ncsikankintų...Bct tikiu, kad gyvenimas viską 
sudėlios į savo vietas - be pykčio ir tarpusavio kaltinimų;’-kalbėjo 
Vilma.
Juk būtent tada, kai ji išmoko nebekaitinti nei savęs, nei buvusio vyro, 
nei likimo, Vilmai pradėjo sektis.’’Mano sėkmė net vardą turi - 
Eugenijus. Tiesą sakant, net trys Eugenijai,’’-nušvito moters veidas.
Pirmąjį Eugenijų Vilma sutiko vienoje Rygos klinikų. Jai skubiai 
prireikė paskambinti. Geraširdė medicinos sesuo paprašė gretimoje 
palatoje gulėjusio ligonio, kad šis leistų Vilmai pasinaudoti jo telefono 
aparatu. Verslininkas Eugenijus Tombergas mielai 
sutiko.’’Pasinaudojusi jo mobiliuoju telefonu, persimetėme keliais 
sakiniais. Po to pradėjome sveikintis, nė nepajutau, kaip bendravimas 
virto draugyste. Ne, jokios romantikos-jis turi šeimą, be to, yra 
dvigubai vyresnis už mane. Tiesiog ryšys tarp dviejų nelaimės ištiktų 
žmonių’’-pasakoja Vilma. E .Tombcrgas tuomet prikalbino Vilmą 
priimti iš jo finansinę paramą - jis sumokėjo ne tik už itin brangius 
vaistus, bet ir išpirko kelialapį į netoli Latvijos sostinės esančią 
sanatoriją.
Sanatorijoje moteris išgirdo apie antrąjį Eugenijų - gydytoją, sunkiai 
gyjančias žaizdas gydantį lazeriu. Sužinojusi gydytojo telefoną, vieną 
vakarą surinko jo numerį.'"Atsiliepė kažkoks vaikinas. Paklausiau, ar 
čia gydytojas Eugenijus> Vyrukas atsakė esąs tikrai Eugenijus, nors ir 
ne gydytojas. Abu nusijuokėme iš tokio sutapimo. Pradėjome plepėti. 
Pasirodė, jog jis-Rygos universiteto studentas, vakarais dirbantis 
kažkokios kontoros sargu. Jis nuobodžiavo, o man irgi trūko draugijos. 
Kadangi nepažįstamam žmogui visada lengviau išsipasakoti, viską jam 
ir išpyliau-apie savo nesėkmingą santuoką, paralyžuotas kojas ir 
prarastą sūnų. Mes kalbėjome mažiausiai tris valandas ’-nusijuokė 
Vilma.
Kai pokalbio pabaigoje Eugenijus paprašė Vilmos pasakyti savo 
koordinates, ši padiktavo ir sanatorijos korpuso, ir palatos numerį. 
Tačiau nė akimirką nesuabejojo, jog tai tik mandagus gestas. Ir kai 
praėjus kelioms dienoms į palatos duris pasibeldė juodbruvas vaikinas 
su tortu ir vyno buteliu, ji ilgai nesusigaudė, kas jis toks ir ko iš jos 
nori. Pasibaigus gydymui, į Lietuvą jie atvyko jau dviese. Ir vestuves 
netrukus atšoko.
Tačiau jaunamartė pasijuto įkalinta namuosc-nors jaunai šeimai pavyko 
įsigyti erdvų butą, šis buvo ketvirtame aukšte. Kai namuose būdavo 
Eugenijus, jis žmoną be vargo nugabendavo laiptais aukštyn ar žemyn, 
bet Vilmai to buvo maža.’’Senai svajojau įsigyti įtaisą, leidžiantį tokiam 
žmogui kaip aš, kad ir lėtai, bet žingsniuoti. Tokie mechanizmai
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eno pasaulyje
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Valdovų rūmų paramos fondo valdyba
Daukanto a. 2-13, LT-2001 Vilnius, tel. 61 40 63, faks. 22 57 67, www.lvr.lt, fondasffilvr.It

Valdovų rūmų maketus kuria studentai

Vilniaus aukštesnioji statybos mokykla ir Valdovų rūmų paramos fondas 
2001 10 24 paskelbė konkursą ccVilniaus aukštesniosios statybos 
mokyklos Dizaino katedra - Valdovų rūmų atstatymui”, kuriame buvo 
kviečiami dalyvauti visos mokyklos studentai. Konkurso objektas - 
Valdovų rūmų maketas, kuris pasitarnaus Valdovų rūmų įvaizdžio 
formavimui visuomenėje. 2002 01 18 buvo pateikti vertinimui šeši 
maketai.
Vertinimo komisiją sudarė Valdovų rūmų paramos fondo atstovas ir 
komisijos pirmininkas Edmundas Kulikauskas, Pilių tyrimo centras 
„Lietuvos pilys” architektė Rima Ašmenaitė, Valdovų rūmų atstatymo 
projekto mokslinis vadovas dr. Napaleonas Kitkauskas, Vilniaus 
aukštesniosios statybos mokyklos skyriaus vedėja Diana Radzevičiūtė ir 
dizaino katedros vedėja Regina Rimkienė.
Komisija labai teigiamai vertino visų konkurso dalyvių atlikto darbo 
kruopštumą bei įsigilinimą į rūmų detales. Darbai tiksliai pagaminti 
pagal Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys” parūpintus Valdovų rūmų 
rekonstrukcijos brėžinius. Už tokio aukšto lygio darbus visi dalyviai 
buvo apdovanoti; visi yra Interjero reklamos specialybės studentai. 
Pirmąją premiją (200 Lt) laimėjo II kurso studentas Miroslavas Supko, 
antrąją (125 Lt) - II kurso studentas Valdas Janulevičius, trečiąją (75 Lt) 
- III kurso studentas - Andžejus Buinovskis. Trys paskatinamosios (po 
50 Lt) premijos buvo įeiktos antrakursiams Pavel Aleksiuk, Denis 
Cecervov, Aurimui Kapčiui.
Pasitenkinimą dėl tikslumo ir atidumo išreiškė Valdovų rūmų 
architektūros tyrėjas dr. N. Kitkauskas. Valdovų rūmų paramos fondo 
valdybos pirmininkas visiems įteikė premijas, Fondo padėkos diplomus 
ir Valdovų rūmų atstatymo rėmėjo ženklelius. Taip pat įteikė Padėkos 
diplomą Dizaino katedros vedėjai Reginai Rimkienei už konkurso 
suorganizavimą. Paklausus kiek valandų kruopštaus darbo reikėjo 
maketams pagaminti, studentai atsakė, kad valandų neskaičiavo; 
suprasti, kad reikėjo daug, bet projektas buvo pakankamai įdomus. Visi 
sakė, kad pagamintų ir kitus maketus, jeigu būtų tinkamos laiko ir 
atsilyginimo sąlygos.
Pirmą savaitę maketai bus rodomi mokykloje. Po to Fondas planuoja 
maketus rodyti įvairiose Savivaldybės, Valstybės ir įmonių patalpose, 
taip pat per Valdovų rūmų atstatymo pristatymus. Šie kokybiški darbai 
prisidės prie Valdovų rūmų atstatymo - vieno iš svarbiausių 
Tūkstantmečio projektų garsinimo.

Valdovų rūmų paramos fondo informacija

(tęsinys - Privati istorija) 
gaminami Vokietijoje. Per 
ambasadą sužinojome firmos 
telefoną. Mums pasakė, kad 
kainuos septynis tūkst. markių. 
Draugai ir giminės padėjo-kas 
padovanojo pinigų, kas 
paskolino.. Bet, nuvykus į 
Vokietiją, paaiškėjo, kad iš 
tiesų aparatas kainuoja 
dvigubai daugiau” -pasakojo 
Vilma.
Ilgai sutuoktiniai svarstė 
įvairias išeitis-keisti butą, 
nuomotis ar pirkti. Tačiau kai 
Vilma pagimdė sveiką ir gražią 
mergaitę, Eugenijus
apsisprendė - pastatys savo 
šeimai namą. Tokį kuriame 
Vilma galės judėti, 
šeimininkauti ir auginti dukterį. 
Nors ir lėtai, bet statybos 
pajudėjo: Vilmos tėvai turėjo 
miško, todėl parūpino 
medienos, dalį statybinių 
medžiagų pavyko įsigyti 
išsimokėtinai, o stogų dangą ir 
šildymo katilais prekiaujančių 
firmų vadovai pasiūlė dideles 
nuolaidas. Per tą laiką 
Eugenijus baigė Rygos 
universiteto bankininkystės 
specialybę ir gavo neblogą 
tarnybą, Vilmai pavyko 
įsidarbinti siuvėja. Statybos 
įsibėgėjo visu greičiu.
“Jei būčiau mažiau šokusi, gal 
jau šias Kalėdas būtume sutikę 
savo name...Mes juk šią vasarą 
su vyru dalyvavome neįgaliųjų 
jaunimo klubo šokių maratone. 
Ar laimėjome? Aišku! Ir prizą 
gavome-trijų dienų kelionę į 
Nidą. O ko jūs stebitės? Juk 
vežimėlis nei mylėti, nei šokti 
netrukdo’,-nusijuokė Vilma. 
Moteriai po šokių maratono 
atsinaujino sena žaizda, nuo 
kurios kažkada prasidėjo kraujo 
užkrėtimas. Reikėjo daryti 
operaciją, pirkti brangius 
antibiotikus - vidaus apdailai 
skirti pinigai ištirpo. Tačiau 
Vilma nenusimina - nėra tokios 
problemos, su kuria 
nesusidorotų moteris, suvokusi 
nuostabią tiesą pasaulyje, - 
niekas negali sutrukdyti šokti, 
mylėti ir būti laimingai.
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Vaizdajuostė
“Senolių skrynią pravėrus”

Klaipėdos Prano Mašioto vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė
Birūta Zubrickienė pristato:
Vaizdajuostę “Senolių skrynią pravėrus”-
Seminaro “Tautiškumo ugdymas tautodaile” planą.

Londone — elito spinduliuose

Lietuvis dainininkas 
sudomino tokias 

garsenybes, apie kurių 
draugiją nebūtų drįsęs 

nė svajotu
Jūratė Kuzmickaitė

Vaizdajuostė “Senolių skrynią pravėrus” sukurta kaip papildoma 
mokymo priemonė pradinių klasių mokinių ugdymui. Joje nufilmuota 
lietuvių meno sričių po vieną tautodailininką, kurie supažindina su savo 
darbo įrankiais, dirbtuvėmis, kūryba. Mokiniai turi galimybę stebėti 
patį darbo procesą. Vaizdajuostėje nufilmuoti šie tautodailininkai: 

Filmuojami paskutiniai kadrai kalvėje

medžio drožėjas, gintaro juvelyras, verbų rišėja, audėja, pynėja, kalvis, 
puodžius, tapytojas ir Lietuvos senosios architektūros pavyzdžiai. Tai 
labai tinka V. Jonynienės Pasaulio pažinimo mokymui trečioje klasėje 
skyriui “Amatai”. Integruotai filmą galima pritaikyti kūrybingai 
visuose pradžios mokyklos mokymo dalykuose.
Filmas įgarsintas nuostabia Vytauto Bagdono muzika kanklėms ir 
birbynei “Daina”. Filmo trukmė 50 min.
Mokytojui yra paruošti metodiniai paaiškinimai. Juose yra pateiktos 
teorinės žinios apie liaudies meną ir rekomenduojamos užduotys 
mokinių veiklai.
Pagal mokytojų pageidavimą pravedu seminarą “Tautiškumo ugdymas 
tautodaile”.Seminaro planas:
Teorinė dalis
Praktinė veikla:
įvairių žaisliukų eglutei ir suvenyrų iš šiaudelių gaminimas,
tešlinukų gaminimas,
meninis karpymas.

Su pasiūlymais kreiptis:
e-mail’as: bzbrickicnc@yahoo.com
tel.: 8 (26) 448168

Lučiano Pavaroti pamoka 
E.Montvidui - Prudkauskui 
vyko viešbučio “Hyde Park 
Hotel” numeryje. Šiame 
viešbutyje garsusis tenoras 
apsistojo atvykęs dainuoti 
Londono karališkoje operos 
teatro “Covent Garden” 
premjeroje -G.Puccini operoje 
“Toska”. “Net nesapnavau 
galimybės susitikti ir dar gauti 
pamoką iš vieno žymiausių 
pasaulio dainininkų, -
prisipažino E.Montvidas- 
Prudkauskas. Vietoje planuotos 
valandos su maestro pamoka 
užsitęsė kur kas ilgiau. Tik 
įsikišus jo vadybininkui ir 
priminus, jog rytoj laukia 
“Toskos”spektaklis, pamoką 
baigėme ir pozavome 
fotografams”. L.Pavarotis man 
paliko labai šilto žmogaus 
įspūdį, nors teko girdėti kitokių 
atsiliepimų apie j į”,-teigė 
lietuvis dainininkas.Šiuo metu 
lietuvio darbas yra studijos ir 
rengimasis būsimiesiems 
debiutams operos scenoje. 
“Mano debiutas jau šį pavasarį, 
G.Verdi “Trubadūre”, pasakojo 
E.Montvidas -Prudkauskas.
Jis ir dar penki stipendininkai, 
finansuojami A.Vilaro, atrinkti 
iš apytikriai 120 kandidatų. 
Jaunųjų talentų ugdymo 
programa ccVilar Young 
Artists” numatyta dešimčiai 
metų.
E.Montvidas - Prudkauskas, 
keturi britai ir australas tapo 
pirmaisiais šios programos, 
žadančios didžiųjų scenų 
spindulį ir galimybę mokytis 
pas geriausius pasaulio 
praktikus, stipendininkais.
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NOTTINGHAMAS

Lietuvos tarptautinė padėtis ir 
perspektyvos

Vasario 16-oji, Lietuvos Nepriklausomybės diena 
yra bene tinkamiausia proga apžvelgti Lietuvos 
tarptautinę padėtį ir panagrinėti netolimos ateities 
perspektyvas.
Šią dieną 1918-aisiais Lietuvos Valstybės Tarybos 
išminčiai paskelbė pasauliui, kad Lietuva vėl yra 
laisva nuo bet kokių priklausomybės ryšių su 
užsienio valstybėmis, demokratiniais pagrindais 
sutvarkyta respublika, su istorine sostine Vilniumi. 
Šią dieną mes šventėme su viltimi, kad kada nors 
Lietuva vėl atkurs savo nepriklausomybę. Šią dieną 
mes švenčiame su džiaugsmu, kad Lietuva vėl yra 
nepriklausoma valstybė, kad jos išmintingai 
vedama užsienio politika jau pradeda teigti ateities 
saugumo garantų vilčių. Tačiau, šią dieną su 
liūdesiu mes prisimename taip pat ir tautos kančias, 
valstybės okupacijas, trėmimus ir kalėjimus, 
persekiojimus ir žudymus, partizaninį karą ir 
disidentinį judėjimą, Katalikų Bažnyčios Kroniką ir 
Sąjūdžio dainuojančią revoliuciją. Lietuva atgimė, 
tauta kyla, nors ir labai sunkiai naujam laisvam ir 
vėl gi demokratiniais pagrindais sutvarkytam 
gyvenimui.

Kokia gi yra dabartinė nepriklausomos 
Lietuvos tarptautinė padėtis ? Kokia gi jos 
netolimos ateities perspektyva ? Lietuva šiuo metu 
yra kryžkelėje. Matyti tik du keliai. Kelias dešinėn, 
kuriuo jau dabar ir einame, link demokratinių 
valstybių sąjungos, NATO narystės. Ir kelias 
kairėn, Rusijos ir Baltarusijos link, palaipsniui 
atsisakant savo Europinės, vakarietiškos tautinės 
tapatybės, užleidžiant išmintingųjų vietą 
komunistiniams šaukliams ir netikriems pranašams 
apie artėjantį šviesų lietuvių tautos rytojų. Jei, 
Prezidentas Valdas Adamkus, sulaukė Vašingtone 
aukščiausiųjų Lietuvos pasirengimo NATO narystei 
įvertinimų ir kraštas buvo pavadintas NATO šalių 
kandidačių lydere, tai tuo pačiu metu įtakinga 
Seimo partija, siekia pašalinti puikų Kariuomenės 
vadą, pakritikavusį Los Angelese tebetvirtą 
komunistinę nomenklatūrą, spaudžiančią smulkiųjų 
verslą bei Lietuvos gyventojus bei jų 
kontroliuojamą spaudą, kurioje negali pasireikšti 
kitaip mąstantieji, nesutinkantieji su dabartinės 
vyriausybės vykdoma vidaus politika. O Lietuvoje 
vyksta antroji nacionalizacija, leidžiant 
nuomininkams išpirkti savininkų namus. Europos 
vardu priiminėjama konstitucinė pataisa, suteikianti 
Rusijos, Baltarusijos ir kitiems ne Europos 
Sąjungos piliečiams ir asmenims be pilietybės 

galimybes balsuoti ir būti išrinktiems į 
savivaldybes.

Gerbiamieji, ar tai yra tikroji demokratija, 
jeigu, vakarietišku terminu, centro - dešiniosios 
politinės jėgos negali pristatyti visuomenei savo 
planų ir sumanymų nei spaudoje, nei radijuje, ar 
televizijoje. Lietuva, tai - tarsi vežimas, tempiamas 
į dvi puses, į Vakarus, ir į Rytus. Ačiū, Dievui, 
vakarietiškas arklys šiek tiek stipresnis, o ir didesnė 
tautos dalis jo pusėj. Tačiau, bėda gi ta, kad, 
artėjant NATO viršūnių susitikimui Prahoje šių 
metų lapkričio mėnesį, Motinėlė Rusija tampo ir 
dar stipriau tampys visas galimas vadeles, kad 
rytietiškas arklys taip pat suspurdėtų.

Arba būsime drauge su Vakarais, su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtine 
Karalyste, Prancūzija, Vokietija, Šiaurės Europos 
kraštais, Šiaurės Atlanto Sąjunga bei pakeista ir 
išplėsta Europos Sąjunga, arba - su Rytais. Arba, 
Lietuvos ekonomika esminiai kils, bus kuriama 
žinių visuomenė ir Europinė gerbūvio valstybė, 
kovojama su nusikalstamumu, bei siekiama sveikos 
visuomenės, arba turėsime besitęsiantį komunistinį 
lietuvių tautos išnaudojimą, skurdą, 
nusikalstamumą ir neišvengiamą emigraciją. Šį 
pasirinkimą nulems artėjantys Lietuvos Prezidento 
ir ateinantys Seimo rinkimai, taigi patys Lietuvos 
piliečiai. Lietuvai yra būtina nauja vyriausybė, 
pajėgi vykdyti aukščiau paminėtus Euro-Atlantinės 
integracijos uždavinius, spręsti šalies vidaus 
ekonomikos ir socialines problemas, kovoti su 
katastrofiškai išaugusiu nusikalstamumu. 
Neslėpsiu, kad galvoju apie naują Ministrą 
Pirmininką Andrių Kubilių ir stiprią centro-dešinės 
politinių jėgų vyriausybę. Tačiau, dar prieš tai vyks 
Prezidento rinkimai. Arba, mūsų Prezidentas, arba 
jų komunistas. Kiti bes įveržiantieji Bobeliai, 
Paulauskai ir skrajojantys Paksai tėra smulkūs dar 
vis galingos rusiškos komunistinės rankos 
stumdomi pėstininkai šioje valstybinėje šachmatų 
partijoje. Arba laimės Lietuva, arba laimės Rusija 
ar kokia kita Artimųjų Rytų valstybė. Lietuva turi 
laimėti, nes kito kelio jai nėra. Tad, veikime, 
aktyviai veikime, kaip veikėme jau daugelį metų! 
Turėkime vilties, ir ją įžiebkime kitiems! 
Informuokime apie šio pasirinkimo svarbą ir 
vaikus, ir anūkus, ir gimines, ir draugus! Būkime 
drauge su Lietuva, drauge su lietuvių tauta!

Tegul Vasario 16-osios dvasia pasklinda po 
visą skurdo ir komunistinės priespaudos bei 
išnaudojimo iškankintą kraštą!

Tegul, Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse! Vardan 
tos, Lietuvos vienybė težydi!

Dr. Darius Furmonavičius
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LONDONAS

Pokyčiai Sporto ir Socialiniame Klube
Sausio mėnesio viduryje įvyko žymesnių 
pasikeitimų Londono Sporto ir Socialiniame klube. 
Klubo vedėja dabar yra Danguolė Mozierienė.
Klubo patalpos atidaromos ketvirtadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais nuo 18 vai, o 
sekmadieniais nuo 12 vai.
Klube yra galimybė lošti “Snooker”, Tool”, 
“Darts”, šachmatais. Klubo baras siūlo angliškus ir 
lietuviškus gėrimus, netrukus prekiaus “Kalnapilio” 
bačkiniu alumi, lietuviškais valgių patiekalais.
Veikia nuolatinė klubo diskoteka.
Klubo adresas:
345A, Victoria Park Road, 
London E9.
Tel.: 020 8985 4125

Jis pasiekiamas autobusais 26 - nuo Waterloo 
station, Bank, Liverpool Sations, 30 - nuo Marble 
Arch, Baker Street, Euston, King Cross, Islington, 
S2 - nuo Stratford. Važiouti iki Hackney Wick . 
“Pub Tiger”. Eiti į Broolfield Street iki Victoria 
Park Rd. Ir Jūs atsirasite prie klubo.

Stasys Kasparas

Britų — Lietuvių Vaikų Fondas

Pastaruoju metu Raseinių Ligoninės pediatrijos 
skyriui nupirkta bakteriocidinė lempa už £1200. 
Direktorius Vidmantas Merkliopas dėkoja Fondui 
už paramą.
Aukos:
Škotijos Lietuvių Klubas, £500
Bellshill
P.Dunn, Harwich £200
K.Jankus, Bumley £50
J.Čemis, Londonas £50
S.Gailiunienė, Tyne & Wear £50
J.Ashbourne, Londonas £40
T.McDiarmid, Bournemouth £20
V.Andriulis, Škotija
A. A. Felikso Ramonio atminimui :-

£ 10

B.ir G.Zinkai, Derby £ 10
R.Popikienė, Derby £ 10
J.Maslauskas, Derby £ 5

Londono Liet, bažnyčios per 
Adventą surinkta £399.50

Svetainėje bendros aukos £18^®^**^
Londono Liet. Klubo *
Vakaronė ir loterija £103

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.

Fondo sekretorė

Britų — lietuvių labdaros fondui 
PADĖKA

Mažeikių raj. Vaikų našlaičių ir senelių globos 
namų jaunieji gyventojai labai jums dėkingi už 
supratingumą ir pagalbą, kuri mūsų įstaigai labai 
reikalinga. Dėkingi už kvarcinę lempą, kuri padės 
kūdikių grupėje išspręsti eilę problemų. Ant naujų 
rašomųjų stalų manau vaikams ir pamokas seksis 
paruošti geriau. Kūdikėliams bus malonu ir jauku 
kasdien, nes bus sausi ir jausis patogiai su 
dovanotomis sauskelnėmis.
Dėkojame jums už viską. Tikime, kad geri darbai - 
gerumu ir sugrįžta. Žmonių širdies jautrumas ir 
toliau išliks kaip pati didžiausia vertybė. Būkite ir 
toliau tokie mielaširdingi, jautrūs, suprantantys. 
Linkime sėkmės jūsų darbuose, gyvenime ir Dievo 
palaimos.
Su didžiausia meile ir pagarba globotinių vardu

Direktorė
Birutė Vaičkienė

• I
• I

: SVEIKINAME !
• I

• Didžiosios Britanijos Tėvynės Sąjungos !
; (Lietuvos Konservatorių) Centro Skyriaus ;
X metinio susirinkimo dalyviai ;: sveikina ;•
• Lietuvos ir Didžiosios Britanijos •
• Konservatorių partijos narį !
• V I

Z Stanislovą Starką,•
; ilgametį DBLS Birminghamo skyriaus ;
• pirmininką, DBLS Garbės narį
Z Gimimo Dienos
•
; - Vasario 16-osios proga ir linki pačios :
• geriausios sveikatos ir daug laimės bei :

džiaugsmo visai šeimai! i
•
• Susirinkimo vardu Dr. D.Furmonavičius,
• 7 i

I pirmininkas, ir G. Ivanauskienė, sekretorė. :
• I
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LONDONAS

Slaptos “Darbo Grupės” — klausimai DBLS C.V. Atstovui 
Spaudai

“Europos Lietuvis” Nr.7 Vasario 14 dienos laidoje Vincent O’Brien - 
Atstovas spaudai parašė: K.Tamošiūno straipsnis “Britanijos Lietuvių 
Balsas”. Spaudos atstovas pradžioje išgyrė Klemensą Tamošiūną, o 
vėliau ėmėsi jį barti, liepdamas prisiminti seną posakį - “Pirma 
patikrink faktus!”
Brangusis, DBLS C.V. atstove spaudai, jūsų pareiga buvo daug 
anksčiau supažindinti DBLS narius, LNB -vės akcininkus ir lietuvišką 
visuomenę. Jūs rašote:-...vesto DBLS Centrinio komiteto Sodyboje 
gruodžio mėn. 15 dieną 2001 metais, detalus “Darbo Grupės” 
pranešimas buvo įduotas komitetui Jaro Alkio. Kodėl K.Tamošiūnas 
kaip Tarybos pirmininkas jo negavo? Dar iškyla kitas klausimas: 
atstovas spaudai mini dvi vadovybes: DBLS Centrinio komiteto, vėliau 
Centrinės Valdybos. Tai kiek iš tikro DBLS turi vadovybių?
Atstove spaudai, kodėl nebuvo paskelbta “Darbo Grupės” sudėtis, kas 
jos pirmininkas ir jos nariai, kokiu būdu jie išrinkti, ką jie atstovauja?
Pagal A.Vilčinsko rašomus laiškus žmonėms, jis juos pradeda su 
savotišku nepasitikėjimu: - “Tikriausiai girdėjote, kad yra sudaryta 
darbo grupė...’Toliau jis rašo: - Darbo grupę sukvietė Lietuvių Namų 
Akc. B-vės Valdyba”. Po laiškais pasirašo Aleksas Vilčinskas, “Darbo 
Grupės” narys.
Pagal Atstovo spaudai skamba vienaip, pagal A.Vilčinską kitaip.Kur 
tikroji tiesa?
Mes esame nariai ir Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės akcininkai — 
savininkai šios organizacijos. Privalome viską žinoti kas jose vyksta.
Atstovas spaudai rašo: - “Ir mes tuo tikrai turime džiaugtis”. Mes tikrai 
turime liūdėti, kas mūsų organizacijose vyksta...
Baigiu V.Kelmistraičio žodžiais iš jo laiško “EL” Nr.3 tcNet akli gali 
matyti, kad mes riedame į pakalnę be galo”.

LIETUVA

gerbta miejU
nuoširdžiai sveikiname Jus 

visus Kovo 11-osios - Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 

dienos - proga.

Minėdami šią iškilią 
Lietuvos istorijos datą -Kovo 
11-ąją -nuoširdžiai dėkojame 
už gražias ir reikalingas 
pastangas puoselėjant ir 
skleidžiant lietuvišką dvasią, 
tradicijas, kalbą ir kultūrą.

Linkime ir toliau būti 
nuoširdžiais ir aktyviais 
savosios Tautos kultūros 
sergėtojais ir puoselėtojais.

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės

Generalinis direktorius 
A. Petrauskas

Stasys Kasparas
DBLS narys, LNB-vės akcininkas

Padėka

£100
£5
£5
$ 100 (USA dolerių)

LSS Europos Rajono Skautų leidiniui”Budėkime” paremti aukojo:

p.V.Šližienė
p. B.Puodžiūnienė
p. A. Ramonienė
Vydūno Fondas

Nepailstantiems skautų spaudos rėmėjams 
nuoširdus skautiškas AČIŪ

V.S.S.B.Vaitkevičius h :: 
“Budėkime” administratorius 0

DBLS NOTTINGHAMO 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Š.m. balandžio mėn. 6 d., 
šeštadienį, 17 vai. 

Latvių Klube, Stanhil Rd. 1 
DBLS Nottinghamo skyrius 

rengia

Metinį susirinkimą.
Dienotvarkėje:

Pirmininko pranešimas 
Valdybos rinkimai 

Atstovų į DBLS ir LNB 
metinį suvažiavimą rinkimai

Kviečiame dalyvauti visus 
skyriaus narius ir svečius.

DBLS Nottinghamo skyriaus 
valdyba
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Skaitytojų laiškai

LIETUVA

Laikraščio "Europos 
Lietuvis" redakcijai ir jo 
skaitytojams...
Lietuvos Generolo
P.Plechavičiaus Karių Sąjunga

2000m. Lg.PPKS pakeitus vadovybę buvo imtasi 
rimtų priemonių sąjungos reorganizacijai. Buvo 
visiškai atsisakyta senos politikos. Pradėjus dirbti 
legimitacijos ir mandatų komisijai tikrinančiai karių 
anketas buvo atnaujintos ir pertvarkytos sąjungos 
gretos.Pakeistas Lg.PPKS antspaudas, sukurti ir 
pagaminti: vėliava, uniformos skiriamieji ženklai, 
pradėtas darbas su jaunimu, įsteigti nauji būriai - 
Šiauliuose, Tytuvėnuose. Kreiptasi į visas 
valstybines instancijas bei organizacijas, firmas ir 
privačius asmenis, kad Lietuvoje būtų tinkamai 
pagerbtas jau visai į užmarštį grimztąs generolo 
P.Plechavičiaus vardas, kurio nuopelnai Tėvynei 
yra tikrai labai pažymėtini.
Bet. Lietuvos valdininkų ir kitų nenoras su 
nepagrįsta baime, neprisidėjo ir nepadėjo, kad 
Lg.PPKS imtųsi rimtos veiklos Lietuvos labui. Nes 
nesant rėmėjams tolesnė Lg.PPKS veikla toliau 
negalės plėtotis.
Visi kreipimaisi, prašymai: seimą, savivaldybę, 
įvairias firmas, net į prezidentą liko netgi be atsako.
Todėl ir nusprendžiau parašyti šį trumpą laišką į 
Jūsų laikraštį su pagalbos prašymu. Nes tiktai viešai 
skelbiamos bėdos gali sulaukti atgarsio, ko 
pasėkoje būtų įgyvendinti Lg.PPKS Sąjungos 
tikslai bei siekiai.
Manau, kad atsiras fizinių ar juridinių asmenų 
neabejingų Lg/PPKS likimui, bet ir padėsiančių 
išgyventi bei sutvirtėti Sąjungai pasiryžusi dirbti 
Lietuvos gerovei.

Pagarbiai

K. Staniulevičius
®>OS>G>E>E>e>e>

Trumpai apie P.Plechavičiaus Karių 
Sąjungą....
Lietuvos gen. P.Plechavičiaus karių sąjunga įkurta 
1997 m. lapkričio 27 d. Joje yra 1500 karių. Iki 
2000 m. jai vadovavo kitos orientacijos vadovybė.

Sąjungos tikslai:
Pagerbti nusipelniusius vietinės rinktinės karius- 
savanorius. Įamžinti žuvusių vietinės rinktinės 
karių-savanorių atminimą. Rinkti istorinę medžiagą 

apie generolą P.Plechavičių bei įamžinti jo 
atminimą - pastatyti P.Plechavičiui paminklą 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Perduoti generolo 
P.Plechavičiaus karines tradicijas ateities kartoms. 
Visais lygiais daromas spaudimas, siūloma pereiti į 
šaulių gretas, ir mes galime išnykti. Mums 
paprasčiausiai neskiriamos lėšos, patalpos, 
dokumentacija ir archyvas laikomi bute. Lietuvos 
gen. P.Plechavičiaus karių sąjungos lėšų iš niekur 
negauna ir būtume - dėkingi, jei įvairios 
organizacijos, įstaigos ir kt. paremtų mūsų tikslus 
bei siekius. Prašytume atsiliepti tuos, kurie turi 
informacijos ar nuotraukų, kitokios dokumentacijos 
apie generolą, vietinės rinktinės karius savanorius 
gyvenančius užsienyje. Būtume dėkingi jei 
praneštumėte apie tai mums.
Šiuo metu sąjunga jau turi vėliavą, skiriamuosius 
ženklus, kurie artimiausiu metu bus 
įregistruoti. Pagal gen. P.Plechavičiaus pavyzdį 
kuriame karinę uniformą. Mūsų sąjunga norėtų 
bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su panašią veiklą 
pietojančiomis organizacijomis.

Gen. Štabo viršininkas 
Kęstutis Staniulevičius

LONDONAS

Lietuvos Nepriklausomybės —
Vasario 16-tosios šventė
Londono Sporto ir Socialiniame klube - 
Vasario 16 diena

Čia Nepriklausomybės šventė buvo minima kaip 
Londono lietuviškos bendruomenės šeimyninė 
šventė, be kalbų, kurių niekas nenori klausytis. 
Šeimyninė šventė vyko prie lietuviškų dainų, 
muzikos su tradiciniais liaudies šokiais...

S.Kasparas

“Europos Lietuvis” 
skaitytojai
Pranešame,

kad “Europos Lietuvis” laikraščio už 2002- 
uosius metus prenumeratos mokesčiai yra 

priimami iki 
š.m. kovo 29 dienos.

Pagarbiai
| “EL” redakcija
ii.____ _____________ ........................_____________ _________
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Skaitytoji! laiškai

BRADFORD AS
I ' ’■ * . •
“Iš mūsų gyvenimo... ”
Š.m. Vasario mėn.24 d. Bradfordo lietuvių bendrijos 
ir “Vyties” klubo nariai, Gertrūda ir Povilas 
Pucevičiai atšventė 50-ties metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Tokių sukaktuvininkų sparčiai 
mažėjančioje bendruomenėje, būna retai, o Bradforde 
- vienintelė.
<cVyties” klubo surengtame pobūvyje, jubiliatai 
kviestus draugus vaišino gerais užkandžiais ir 
įvairiais gėrimais. Buvo perduoti sveikinimai, 
įteiktos dovanos ir sudainuota. “Ilgiausių metų...” 
Linksmoje popietėje dalyvius linksmino lietuvių ir 
airių muzika bei dainos.(Gertrūda airių kilmės). 
Geros nuotaikos apimti neapsieita ir be šokių. Taip 
tęsėsi iki vakaro sutemų.
Pasikalbėjimuose prie stalo išryškėjo Gertrūdos ir 
Povilo pirmųjų susitikimų nesėkmės. Daug sunkumų 
patirta kalbos atžvilgiu, neseniai atvykusiam į šį 
kraštą. Ne sykį Povilo kvietimai susitikti ar 
pasivažinėti motociklu būdavo nepriimti. Tačiau 
Povilo nebuvo nusivilta: vis bandė,kol vieną kartą 
Gertrūda sutiko. Tą vasaros dieną jie skriejo 
motociklu, žaliais Yorkširio lygiais keliais pro 
kaimus ir miestelius. Povilas jautė, kaip stipriai ji 
laikosi apsikabinusi jį ir, jam davė malonų įspūdį.
Bendraudami domėjosi gamta, daug važinėjo vis 
ieškodami naujų, jiems nematytų vietovių, 
pasiklausyti gamtos ritmo. Laikui bėgant, Povilas 
pramoko angliškai, sustiprėjo sielų ryšiai, 
užsiliepsnojo meilės motyvai. Kai atėjo laikas 
Povilas tarė tą nepaprastą žodį ir Gertrūdai sutikus, 
1952 m. vasario 23 d. susituokė katalikų bažnyčioje. 
Po vedybų įsikūrė Keighley mieste. Vėliau nusipirko 
naujus namus, kuriuose ir dabar tebegyvena.
Sunkiai dirbdami, darniai sugyvendami, gyvenimą 
brangina ir laiko gražia Dievo dovana. Ko tuo 
nedaugelis gali pasidžiaugti.
Linkime geros sveikatos ir laimingai sulaukti 
deimantinio jubiliejaus.

K. Kaktavičius

DBLS Birminghamo Skyrius
SUSIRINKIMAS

Š/m. Balandžio 13 d. 12 vai.
S.Jezerskio namuose

177 Reservoir Rd.
Bus renkamas atstovas Metiniam Suvažiavimui 

vykstančiame Sodyboje ir sprendžiami kiti 
skyriaus reikalai.

Kviečiame dalyvauti
Skyriaus valdyba

LONDONAS

Autorius dar ir kitą knygą pridės dovani!

“EL” Nr.3 straipsnelio “Kruvini likimai” 4-5 
puslapiuose sakinys turėjo būti toks: Užsisakiusieji 
knygą gaus tiesiai iš Lietuvos, iš buvusio 
plechavičiuko ir lagerių kankinio, iš autoriaus Stasio 
Gvildžio su jo autografu, jei kas pageidaus”.
Taip pat tik ką pranešė man, kad gerbiamas autorius 
Stasys Gvildys kartu su “Kruvini likimai” 
užsisakiusiems siunčia dar vieną knygą dovanų apie 
plechvičiukus.

M.Barėnienė

DBLS Hampšerio skyrius
SUSIRINKIMAS

Š/m. Balandžio 7 d. 14 vai.
“Sodyboje”

Visus prašome aktyviai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

S> €E> 6> €E> €E> GE> S> 6£> CK> €X> (S> CE> CE> GE> CE>

LONDONAS

Londono Lietuviška parapija
Sekmadienį vasario mėn. 17 d. parapija minėjo 
Nepriklausomybės šventę. Savoje Šv. Kazimiero 
šventovėje 11 vai. pamaldomis. Gausiems 
maldininkams klebonas kun. Petras Tverijonas 
atnašavo iškilmingąsias Šv. Mišias už Lietuvos 
laisvės kovotojus ir kad Dievas laimintų visą lietuvių 
tautą. Pamoksle kun. P.Tverijonas išryškino pareigą 
savo tautai ir kaip yra garbinga būti lietuviu, 
lietuviškos bendruomenės nariu.
Po pamaldų prie didžiojo altoriaus išsirikiavo 
parapijos sekmadieninės mokyklos mokinių choras 
vadovaujamas Rūtos Kareckaitės ir Ingridos 
Baukaitės, duodami trumpą koncertą Lietuvos 
nepriklausomybės šventės garbei.
Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Tomas 
Siborskis pasveikino gausius maldininkus, o 
jaunajam chorui ir jo vedėjoms didelę padėką.
Šventė užbaigta Tautos Himnu, kuris garsiai 
nuskambėjo Šventovės skliaustais.

S. Kaparas
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V.Gruzdys £10.00
A.Sabulis £5.00
A.Gudelis £5.00
A.Bruzgys £5.00
V.Petrušaitienė £5.00
L.Songaila £5.00
S.Gabalis £5.00
K.Jankus £5.00
K.Savonis £5.00
H.Bundonienė £5.00
A. Kulikauskas £5.00
l\.l VA.WI £5.00
P.Juknelienė £5.00
Z.Matukienė £5.00
A.Valenta £5.00
J.Siauka £5.00
K.Minutas £5.00
A.Jakimavičius £5.00
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mirus

jos sūnui, dukrai ir 
anūkei Samaniai

reiškiame 
nuoširdžią užuojautą 

ir kartu liūdime, 
netekę darbščios,

, visti mylimos Bendrijos 
narės.

DBL Kataliką Bendrija

BRADFORD AS

Š/m kovo 23d. 
šeštadienį 

1,30 vai p.p. 
Klubo salėje 

turėsime specialų klubo narių 
susirinkimą:

DĖL KLUBO LIKVIDAVIMO

Prašome visus klubo narius daly
vauti susirinkime.

Klubo komisija

MIRUS
JUOZUI ŠALKAUSKUI,

nuoširdžiai užjaučiame 
velionio šeimą šią sunkią va
landą

Žmoną May, 
dukras Audrey ir Joanna, 

žentus Jon ir Robert, 
anūkus Jennifer, Gemma, 

Daniel, Victoria ir Timothy.
proanūkę Jordan.

DBLS Leicesterio skyriaus 
nariai

+++++

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@ptveriionas.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 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.

Ieško:
Mirus 79 metų,lietuviui 
Kaziui Mendickui, 
Gyvenusiam 17 Abbey Street 
Kidwelly,Dyfed,South Wales. 
Ieškomi velionio artimieji. Turin
tiems bet kokios informacijos 
prašome kreiptis į policijos 
contsb. D.Williams
Coroner Office’ 
East Carmarthaen 
Tel.: 01554 740 713
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