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LONDONAS PRAVERIA VARTUS 
SVETIMŠALIAMS

Didžiosios Britanijos politika skatins išvykti svetur dar daugiau 
lietuvių.
Daliai lietuvių nuo šiol nebereikės rizikuoti sveikata, nervais bei savi
garba, norint padoriai užsidirbti ir įsikurti Londone.
Šią. savaitę pradėjo veikti Didž.Britanijos vyriausybės patvirtintos 
naujosios imigracijos taisyklės. Tai programa, panaši į žaliosios 
kortelės ar taškų sistemas JAV, Kanadoje bei kitose Vakarų valstybėse. 
Londono tikslas — prisivilioti kuo daugiau aukštos klasės specialistų 
arba tų profesijų atstovų, kurių labai trūksta Jungtinės Karalystės darbo 
rinkoje. Per kelerius ateinančius metus tikimasi prisivilioti apie 350 
tūkst. užsieniečių. Ypač pageidaujami profesijų atstovai- pedagogai ir 
informacijos technologijų specialistai.
Potencialus darbuotojas turės surinkti mažiausiai 75 taškus, kad galėtų 
tikėtis legaliai įsidarbinti Didžiojoje Britanijoje. Pvz., Vakaruose galio
jantis gydytojo diplomas iš karto suteikia kandidatui net 50 taškų. Bet 
kurios kitos aukštosios mokyklos magistro laipsnis įvertintas 25, o ba
kalauro — 15 taškų.Galimybių turės ir jokių aukštųjų mokyklų nebaigę, 
bet nemažas pajamas gaunantys žmonės: pusę milijono litų per rietus 
uždirbantys migrantai gaus 35, o 900 tūkst. litų — 50 taškų.
Kandidatams iš Lietuvos nėra jokių kvotų. Be apribojimų priimama 
tiek pareiškimų, kiek bus norinčiųjų. Bet galutinį sprendimą priims 
imigracijos centras Šefildo mieste. Atsakymai kandidatams bus atsiųsti 
per 3-4 savaites nuo kreipimosi. Leidimas gyventi ir dirbti iš pradžių 
galios 12 mėnesių. Per tą laiką asmuo pats turės susirasti darbdavį ar 
imtis privataus verslo. Jei pirmieji metai bus sėkmingi, leidimas bus 
pratęstas dar trejiems metams. Po to asmuo galės tapti nuolatiniu Didž. 
Britanijos gyventoju.
Galimybė visam laikui likti Didž. Britanijoje įgis ir užsieniečiai stu
dentai, besimokantys britų aukštosiose mokyklose. Vienintelė sąlyga: 
studentai negali pasilikti, jei mokslus Anglijoje rėmė jų šalies vyriau
sybinė institucija ar fondas.
Dar šiais metais Londonas planuoja laikinus leidimus suteikti ir mažiau 
išsilavinusiems, bet Jungtinėje Karalystėje paklausias profesijas turin
tiems migrantams - statybininkams, virėjams, restoranų ir viešbučių 
darbuotojams, sezoniniams žemės ūkio darbininkams. Bus įvesta kvotų 
sistema kiekvienai ūkio sričiai.
Pagal vidaus reikalų sekretoriaus D.Blanketto ir jo pavaduotojo lordo 
Rookerio planą, legalūs migrantai mažiau apmokomose darbo vietose 
pamažu turės išstumti tūkstančius šešėlinėje ekonomikoje dirbančių 
užsieniečių nelegalų.
Didž. Britanijoje nelegaliai įsidarbinti iki šiol buvo lengviau nei bet 
kurioje kitoje Vakarų Europos valstybėje. Vyriausybės ilgalaikė strate
gija - parengti vadinamuosius imigracijos smogikų būrius.Šių pareigū
nų užduotis bus kas savaitę deportuoti iš Jungtinės Karalystės

VASARIO MENESIO 
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS 

DIENOS
2d. - Grabnyčios
3d.- Šv.Blažiejus
12d.- Užgavėnės
13d. - Pelenų diena.Gavėnios 

pradžia.
14d. — Įsimylėjėlių diena 

(šv. Valentinas)
16d. — Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena.
24d. — Vieversio diena 

(šv. Motiejus)

maždaug 2,5 tūkst. nelegaliai 
dirbančių užsieniečių. Iki šiol 
buvo deportuojama apie 800 
nelegalų per savaitę.
Londono viešosios politikos 
tyrimo instituto darbo rinkos 
ekspertės S.Spencer nuomone, 
iki šiol Jungtinės Karalystės 
imigracinė politika buvo padri
ka, nesustyguota, ekonomiškai 
nenaudinga šiai valstybei.
“Turime pripažinti, kad mūsų 
visuomenė sensta, turime 
mažiausią aukštąjį mokslą 
baigusių žmonių proporciją 
visoje Vakarų Europoje, net 
penktadalis mūsų šalies 
gyventojų yra kone beraščiai. 
Protinga, praktiška ir 
humaniška imigracijos politika 
yra neišvengiama išeitis iš 
padėties, kurioje dabar esame”, 
- sakė darbo rinkos ekspertė.

Ištrauka iš
“Lietuvos Ryto” 

korespondento Londone 
Vyto Rudavičiaus straipsnio.
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
Vilniečių skulptorių sniego kūrinys Sapore 
užėmė pirmąją vietą

Vilniaus miestui atstovaujantys skulptoriai 
Kęstutis Musteikis ir Arvydas Ališanka 29-ąjame 
Saporo sniego skulptūrų ir 53-iajame tradiciniame 
sniego festivalyje Japonijoje užėmė pirmą vietą B 
grupėje.
Ažūrinis vilniečių kūrinys "Invazija”, atspindintis 
žmogaus įsiliejimą į gamtą, jų tarpusavio ryšį ir 
neatsiejamumą, pelnė Lietuvai pirmąją vietą B 
grupėje, medalius, pereinamąją vėliavą ir teisę 
kitais metais varžytis pagrindinėje A grupėje. 
Praneša ELTA.
Šiaurinės Japonijos Hokaido salos sostinėje vasario 
2-7 dienomis vykusiame tarptautiniame sniego 
skulptūrų konkurse dalyvavo per dvidešimt 
komandų iš viso pasaulio.
Kad Vilniaus menininkams būtų patogu ir šilta, 
Vilniaus savivaldybė juos aprengė naujomis 
uniformomis iš specialios drėgmei ir šalčiui 
atsparios medžiagos, papuoštomis Vilniaus herbu, 
lietuviškais ir japoniškais Lietuvos užrašais ir 
geltonomis juostelėmis.
Vilniečių skulptoriai sugebėjimus dirbti su sniegu 
Saporo miesto mero kvietimu Japonijoje 
demonstravo jau antrus metus iš eilės. 2001-aisiais 
lietuviams nepavyko užimti pirmos vietos ir pereiti 
į A grupę. B grupėje varžosi šiame konkurse dar 
nelaimėjusios komandos arba po pertraukos atvykę 
naujos sudėties dalyviai.
Šįmet skulptoriai iš 3 x 3 x 3,5 m suspausto sniego 
kubo turėjo "išskaptuoti" figūrą labai 
nepalankiomis sąlygomis: oro temperatūra 
dienomis pakildavo iki 5-9 laipsnių šilumos, o 
naktimis ne visada nukrisdavo žemiau nulio. Vieni 
iš pagrindinių lietuvių konkurentų - prancūzai buvo 
diskvalifikuoti, kai jų iš apačios išskaptuota figūra 
neišlaikė svorio ir įgriuvo.

Toronte - lietuvių slaugos namai

Jau šį pavasarį Kanados lietuvių slaugos namai 
Toronte priims pirmuosius gyventojus, praneša 
ELTA.
Savo slaugos namus Toronte turi beveik visų čia 
susibūrusių tautų bendruomenės. Žemės sklypą 
lietuvių slaugos namams nupirko Prisikėlimo 
parapijos pranciškonai. Projektą parengė ir statybai 
vadovavo architektas Antanas Šimkus.
Trijų aukštų pastatas gali priimti 90 žmonių. Įrengti 
dviejų tipų kambariai - vienam ir dviem asmenims. 
Slaugos namų gyventojai čia bus maitinami ir gaus 
visą reikalingą priežiūrą.

Senelių patogumui Slaugos namai pastatyti šalia 
Prisikėlimo šventovės. Čia pat yra ir bankelis, 
renginių salė.
Toronto lietuvių slaugos namai funkcionuos 
Ontario provincijos sveikatos ministerijos 
priežiūroje.
Leidyklos parėmė užsienio lietuvių vaikus

Vilniaus knygų mugės dieną "Litexpo" parodų 
centre Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
darbuotojai perdavė apie tris šimtus knygų užsienio 
lietuvių vaikams. Lietuvos leidyklų dovana skirta 
Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos lietuviškoms 
bendrojo lavinimo mokykloms, praneša ELTA. 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Vyriausybės, aprūpindamas užsienio 
lietuvių bendrojo lavinimo mokyklas metodine, 
grožine literatūra, bendradarbiauja su Valstybine 
lietuvių kalbos komisija, "Šviesos", Lietuvos 
rašytojų sąjungos, "Baltų lankų", Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutu bei kitomis šalies 
leidyklomis.
TEISĖTVARKA
<$> Dėl Vilniuje sukelto skandalo, kai neblaivūs 
britų policininkai įkliuvo prie Prezidentūros 
pastato, Didžiosios Britanijos policininkas Kevinas 
Williamas Pyttas gali netekti darbo, o jo darbdaviai 
- pelningos sutarties su Europos Sąjungos 
institucijomis. Klivlendo policija po trečiadienio 
incidento skubiai išsikvietė PHARE projekto 
ekspertais Vilniuje dirbusius pareigūnus ir pradėjo 
tarnybinį patikrinimą. Apie šį incidentą rašė 
įtakingi Didžiosios Britanijos laikraščiai.
SPORTAS
<$> NBA pagerbė Šarūną Marčiulionį - lietuvio 
vardu pavadintas titulas, atiteksiantis geriausiam 
šioje lygoje rungtyniaujančiam krepšininkui iš 
Europos. Šios nominacijos nugalėtojas bus 
pagerbtas Filadelfijoje (JAV) prasidedančiuose 
NBA Visų Žvaigždžių savaitgalio renginiuose. 
Š.Marčiulionis pats dalyvaus Visų Žvaigždžių 
šventėje.

DBLS ir LNB VISUOTINIS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS 

vyks 
Sodyboje,

Picketts Hill, Nr. Bordon, Hampshire 

2002 m. gegužės 4/5 dienomis
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Užsienio žinios

VOKIETIJA
Kazys Baronas

Baltiečių — vokiečių žiniaraštis
Baltiečių — vokiečių draugijos gruodžio mėn. Žiniaraštis 

“Pranešimai iš baltiečių gyvenimo” skaitytojus pasiekė sausio mėn. Jis 
spausdinamas ir siuntinėjamas iš Latvijos sostinės, kadangi išlaidos yra 
žymiai mažesnės už Vokietijos. Redaktoriaus pareigas eina estas 
dr.Olgred Aule, kuris šioje laidoje daugiausia vietos paskyrė mūsų 
šiaurės kaimynėms.
Ziniaraiščio apdarą jis papuošė laisvėje gyvenusių vaikų nuotraukomis 
ir jau 3 — čiame psl., beveik po 60 metų pražilusių ir vargingais veidais 
tų pačių asmenų nuotraukas, įrašydamas jose “vaikai prieš trėmimus” ir 
suaugusių nuotraukose “buvę Sibiro vaikai”. Spėju, kad tas nuotraukas 
jis paėmė iš latvių susukto filmo “Sibirijos bemi - Sibiro vaikai”, 
norėdamas jose parodyti dvi priešingybes: gyvuliniuose vagonuose su 
suaugusiais vežamus vaikus ir jau po 60 metų parodyti jų pasenusius 
veidus.
Vaikai stovyklose kentėjo nuo bado, tačiau jie turėjo daugiau galimybių 
išgyventi prie motinų už tėvus,kurie buvo atskirti nuo šeimų ir 
daugumoje mirdavo prie sunkaus darbo.
Pagerbiant išvežtuosius prie Naujosios Vilnios pastatytas paminklas. 
Sekdami mūsų pavyzdžiu ir latviai prisiminė savo tautiečius, 
pastatydami jiems paminklą prie Rygos Tomkals stotelės. Pradžioje 
galvota išvežtuosius pagerbti Rygoje, tačiau nusvėrė maža geležinkelio 
stotelė, kurioje buvo surenkami ešelonai. Paminklą pereitų metų 
birželio mėn. atidengė Kanadoje gyve; usi prof. Prez. Vaira Vike — 
Freiberga.
“Susitaikymo” koplyčia pastatyta kuršių žemėje (latv. Kurszeme) 
Jursvalkos vietovėje kare įnirusiems latvių, vokiečių ir raudonarmiečių 
kariams. Oficialiai karas pasibaigė 1945 m. gegužės mėn.8d., tačiau 
Vokietijos ir Latvijos SS daliniai dar kovėsi su raudonarmiačiais.
Daug vietos skiriama vokiškos spaudos straipsniams, kuriuose minimos 
Baltijos valstybės. Lietuvai redaktorius panaudojo Šveicarijos “Zūrcher 
Zeitung” 200lm. liepos mėn. 1 d. laidą, kurioje rašoma apie Alg. 
Brazausko grįžimą prie politinio gyvenimo.Į pirmą vietą prez. 
V.Adamkus pasiūlė socialdemokratą A.Brazauską, kadangi seimo 
balsavime jo partija buvo stipriausia, įvesdama į parlamentą 48 atstovus 
ir kartu su socialliberalais sudalydami daugumą. Tad Lietuva, po 
devynių mėn.delsimo, sudarė tokią vyriausybę, kuri yra pereito rudens 
rinkimų logiška išdava. Ir su kairiąja vyriausybe Lietuva parodė 
neblogą patirtį, kadangi jau 1992 m. komunistinė partija, pasivadinusi 
darbo partija, vėl grįžo prie valstybės vairo. Paskutinis dešimtmetis 
parodė, kad kaip ir kitose pietryčių Europos valstybėse, taip ir Lietuvoje 
popierinės vyriausybių reformos labai dažnai nustumiamos į užpakalinį 
planą. Stebėtojai mato, kad Lietuvos kelias ir įjungimas į vakarų 
pasaulio struktūras tikrai nepasikeis.
Vasario mėn. 15-17 d.d. Luneburgo u-to patalpose įvyks baltiečių - 
vokiečių d-jos konferencija. Paskaitose bus nagrinėjama Baltijos 
valstybių vieta sujungtoje Europoje. Išskyrus estą dr.Olgredą Aulę, visi 
paskaitininkai yra vokiečiai arba Baltijos vokiečių vaikai.

Didžiausiu narkotikų 
centru Europoje yra Olandija 
bei jos Amsterdamo miestas. 
Žolė - “hašišas” randamas net 
sąvartyne, kadangi narkomanai 
skrisdami atgal į namus, meta 
“hašišą” oro uosto 
laukiamajame, bijodami 
muitinės patikrinimo savoje 
valstybėje.Pietų Amerikos 
kokaino “pasiuntinių”
vienintelė svajonė yra laimingai 
pereiti muitinės patikrinimą. 
Apskaičiuojama, kad
kiekviename lėktuve skrenda 
40 “pasiuntinių”. Kuo daugiau 
tų “pasiuntinių”, tuo didesnė 
viltis laimingai pasiekti jam 
skirtą Amsterdamo gatvės 
namą.Keistas yra Olandijos 
prokuratūros prašymas
teisingumo ministerijai: 
’’pasiuntinius” su mažiau 1 kg. 
kiekiu kokaino, tuoj pat paleisti 
į laisvę, kadangi teismai yra 
perkrauti bylomis. Ir kalėjimai 
yra perpildyti. Vienas 
kolombietis su 14 kg. kokaino 
taip pat buvo paleistas, išrašant 
muitinei pažymą, tuo įrodant 
užsakovui, kad kokainas buvo 
konfiskuotas.Pasipiktino 
olandai, nes labai dažnai 
vagišiai, prievartautojai ir 
sąvadautojai suimami, tuo tarpu 
narkotikų pardavėjai laisvai 
parkuose jaunimui parduoda 
narkotikus. Teisingumo 
m misteris parlamente pareiškė, 
kad jo įstaiga ištirs esamą 
padėtį. Tačiau tai Sizifo darbas. 
Muitinės pranešimu, pereitais 
metais buvo sulaikyti 1200 
keleivių, randant pas juos 3,5 
tūkst. kg. kokaino.Prie tokių 
keleivių priklauso vargingi 
Pietų Amerikos gyventojai, 
prasiskolinę kokaino
gamintojui. Vyrai arba 
daugiavaikės motinos,
priverstos išlaikyti gausią 
šeimą.

Kazys Baronas
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Meno pasaulyje

KRUVINI LIKIMAI
Tokiu pavadinimu Lietuvoje išleista Stasio Gvildžio 670 

puslapių knyga.
1944 m. jau karui einant į galą, vokiečių okupacijos metu suorganizuota 
ir gen. Povilo Plechavičiaus vadovaujama Vietinė rinktinė. Tai su ja 
supažindinti paskirta apie du trečdaliai šios knygos. O likusioje dalyje 
spausdinama įdomi medžiaga apie rezistenciją prieš sovietų okupaciją. 
Vietinė rinktinė turėjo kovoti su Lietuvą siaubiančiais banditais, 
vagimis, moterų prievartautojais, žudikais, o Vilniaus krašte su iš 
Londono egzilų vadovaujama lenkiška Armija krajova , kurie žudė, 
terorizavo lietuvius.
Į Vietinę rinktinę stojo daug jaunų lietuvių. Buvo nemaža net 
nepilnamečių. Pagal savo vado pavardę jie buvo visuotinai ir dabar 
tebėra vadinami plechavičiukais. Lietuviai tikėjo, kad ta rinktinė yra 
pradžia atkuriamos Lietuvos kariuomenė. O kai vokiečiai panorėjo 
rinktinės karius išsiųsti iš Lietuvos, tai gen. Plechavičius užprotestavo, 
Tai jis ir kiti vadovybės nariai buvo suimti ir išgabenti į koncentracijos 
stovyklą Latvijoje. Rinktinė, žinoma, tada baigė savo dienas. Dalis jos 
karių išbėgiojo, kai kurie išsinešė net ginklus. O kurie laukė kas bus, tai 
vokiečių buvo suimti ir išgabenti į Vokietiją į Oldenburgą ir Berlyną 
dirbti.
Dalis likusių buvo sušaudyti. Tie kariai, kurie atsidūrė amerikiečių ar 
britų rankose, buvo laikomi belaisvių stovyklose ir beveik marinami 
badu. Kurie buvo išgabenti į stovyklas Belgijoje, kaip atsiminimuose 
rašoma, gyventojai spjaudė ant jų, mušė juos lazdomis, badė pirštais 
kaip vokiečių nacius. Net belgų dvasiškis neiškentęs paleido akmenį 
lietuviui į kaktą.
Štai koks tragiškas likimas ištiko plechavičiukus.
Dalis Lietuvoje likusių tapo partizanais ir kovojo prieš raudonąjį terorą. 
Kitus ištrėmė į Sibirą kartu su šeimomis.
Pagaliau britai suprato, kad čia juk ne vokiečiai, ne priešai, todėl daug 
plechavičiukų atsirado Anglijoje, Škotijoje. Jų buvo iš tikro daug. Ir čia 
dauguma jų tuoj pat įsijungė į pasyvią rezistenciją stojo į DBLS, 
skautus, Mančesterio Ramovėmis, Lietuvos atgimimo sąjūdį, Santarvę 
ir kitur. Jie dirbo ir dirba kas kiek pajėgia. Vieni sulaukė Lietuvos 
nepriklausomybės, kiti jau kapuose... Bet liko jų garbingos našlės, 
vaikai, anūkai. Ir skaityti tą “Kruvini likimai” knygą įdomu ne tik 
patiems plechavičiukams, bet ir jų atžaloms. Nesvarbu, kad jie jau 
nemoka lietuviškai. Svarbu, kad ta “Kruvini likimai” knyga užims jų 
namuose garbingą vietą o jie jau galės didžiuotis ir gal sakyti: this 
book is about my father...my dear late husband...about my grandad. It is 
written about his strugle against red evil empire — Soviet union.
Knygoje daug pavardžių, fotografiją batalionų sąrašai, žuvusių karių 
pavardės ir t.t. Ir aš pati atradau savo pažįstamą kurie gyvena ar 
gyveno Anglijoje.
Antra knygos dalis yra apie partizaninį pasipriešinimą sovietams. Tai 
atsiminimai, dokumentai, lietuvių kančių liudijimai. Vienur pasakojama 
apie didvyriškus žygius, kitur susiduriame su išdavikais, su 
provokatoriais... Buvo labai skaudžių įvykių.
Kokią reikšmę Lietuvos ateičiai tie partizanai paliko, čia pakartosiu 
dabartinės Lietuvos kariuomenės vado gen. majoro J.Kronkaičio 
žodžius pasakytus, kai jie lankėsi Čikagoje (žr. “Dirva” 2001m 
lapkričio mėn.):

“50 tūkstančių lietuvių 
partizanų padarė okupantams 
labai daug žalos ir šitie 
partizanai buvo bemoksliai 
jaunuoliai. Galbūt jie ir pirmą 
ginklą įsigijo su šakėmis. Kai 
kas turėjo medžioklinius 
šautuvus ar surūdijusius 1-jo 
pasaulinio karo šautuvus, turėjo 
keletą šovinią bet 10 metų jie 
kovojo, išsilaikė ir priešui 
padarė labai daug nuostolio. 
Dėl to Lietuvoje yra tiek mažai 
rusą palyginus su Latvija ir 
Estiją kur nebuvo tokia didelė 
partizaninė kova, kaip kad 
mūsų krašte.”
Štai kokiomis sąlygomis gynė 
Lietuvą tik pražydęs žiedas — 
jaunimas savo Motiną Tėvynę. 
KGB/NKVD, stribų numesti 
turgaus aikštėse, negyvo akimis 
žiūrėjusieji į dangą jie apgynė 
Lietuvą nuo galutinio 
sunaikinimo, nuo surusinimo, 
nes rusai bijojo lietuvių.
Tai ta knyga yra didelė to 
kruvino laikotarpio istorija.
Norėčiau tikėti, kad visi dar 
gyvi plechavičiukai, kitų 
garbingos našlės, vaikai ir 
anūkai ir visi tie, kurių 
krūtinėje tebeplaka lietuviška 
širdis, tą “Kruvini likimai” 
knygą būtinai norės paskaityti 
ar įsigyti.
Knyga yra 670 puslapią 
didesnio formato, gražiai 
išleista. Jos kaina 20sv. 
Lietuvos paštas brangus — už 
užsienin tą siunčiamą knygą 
reikia sumokėti 44 litus, tai 
būtų apie 8 svarus.
Užsisakant 20 svarų čekį ar 
pašto orderį, reikia rašyti taip: 
Jonas Lekešys,
ir išsiųsti tokiu adresu:

J.Lekešys,
4 Gleneagle Way, 
Fixby Park, 
Huddersfield, West 
Yorkshire, HD2 2NH.
Užsisakiusieji knygą gaus 
tiesiai iš Lietuvos, iš buvusio 
plechavičiuko ir lagerių 
kankinio, išbuvusio ten 14
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Meno pasaulyje

(tęsinys - KRUVINI LIKIMAI - M.Barėnienė )
metų, iš autoriaus Stasio Gvildžio su jo autografu, jei kas pageidaus. 
Man atrodo, kad 20 svarų nėra brangu. O tai yra tikrai rimta ir vertinga 
knyga. Apie tą knygą K. B arenas rašo “Londono žinios”.
Reikia dar pasakyti, kad išeivijoje plechavičiukų gretose subrendo 
nemaža žymių vyrų, kaip. Pvz., išeivijos lietuvių vyskupas Paulius 
Baltakis, Vasario 16 gimnazijos ilgametis kapelionas kun. Jonas 
Dėdinas ir kt.

M.Barėnienė

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS MENININKAI ŠVEDIJOJE
Du Lietuvos menininkai - Audrius Gražys ir Tadas Gutauskas — 
dalyvaus Švedijos žiemos šventėje, Lulea (tariasi Luleo) žiemos 
bienalėje, kuri vyks 2002 nu vasario 27 — kovo 3d. Pažymėtina, 
kad jie buvo išrinkti dalyvauti šiame renginyje iš 100 dalyvių 
atstovaujančių įvairias pasaulio šalis.
Kas dveji metai menininkai iš viso pasaulio susirenka tame Švedijos 
šiaurės kampelyje kūrybinei stovyklai. Kuriama naudojantis 
pačiomis natūraliausiomis, gamtos teikiamomis priemonėmis, - tai 
sniegas, ledas, ugnis, šaltis, šviesa ir tamsa.
Lulea žiemos bienalė, pirmą kartą surengta 1991 m., tapo didžiausia 
žiemos meno švente Europoje, kurios metu kuriamos ledo ir sniego 
skulptūros, rodomi įspūdingi žiemos spektakliai, vaizdinės 
instaliacijos bei rengiami koncertai atvirame ore.
2002 m. vasario 27 — kovo 3 d. apie 30 menininkų suvažiuos į Lulea 
žiemos bienalę kurti sniego ir ledo skulptūrų. Kai kurie menininkai 
pirmą kartą savo kūryboje naudos šias originalias priemones - šaltį ir 
tirpstančią medžiagą. Tai juo labiau įdomu, nes kai patyrę 
menininkai paima į rankas visiškai naujas medžiagas, rezultatas gali 
būti išties stulbinantis.

Novatoriškas sniego menas

Busimieji žiemos bienalės dalyviai iš anksto atsiuntė pasiūlymus su 
skulptūrų eskizais ir buvo atrinkti bienalės meno žiuri.
Bienalės metu menininkai galės pasirinkti kūriniui vieną ar kelis 
įvairių dydžių sniego luitus, taip pat naudotis kitomis medžiagomis. 
Visa tai jiems leis realizuoti novatoriškas menines idėjas. Lulea 
žiemos bienalė jau turi savo susiformavusias tradicijas. Avykę 
menininkai turės progą susitikti su daugeliu bienalės lankytojų. 
Daugiau kaip 20000 žmonių atvyksta į šventę stebėti, kaip per kelias 
intensyvaus darbo valandas gimsta skulptūros.
Sniegas ir ledas yra kultūros paveldo dalis ir įprasti dalykai 
gyvenantiems šiame Šiaurės regione. Kūryboje naudojant visiems 
gerai žinomą medžiagą sukeliamas didelis stebinčiųjų 
susidomėjimas bei užmezgamas vaisingas dialogas tarp menininko ir 
žiūrovo.

Magiškas žiemos 
gamtovaizdis

Pagrindinė bienalės 
veiksmo vieta yra 
Gūltzauudden’as, esantis tik 
kelios minutės kelio, einant 
pėsčiomis nuo Lulei centro. 
Parodų salė - po atviru 
dangumi, magiškojo žiemos 
kraštovaizdžio centre. 
Bienalei pasibaigus, vietos 
gyventojai dar ilgai galės 
džiaugtis skulptūromis, kol 
jas ištirpdys pavasarinė 
saulė.

Pranešimą spaudai 
parengė

Liana Ruokytė v 
Kultūros atašė Švedijoje

Seni žmonės sako~.
4 Kuo šaltesnė paskutinioji 
vasario savaitė, tuo šiltesnis bus 
kovas.
M Jei vasaris turtingas sniegu, 
tai balandis — vandeniu. Jeigu 
vasario mėnuo šiltas, bus šaltas 
pavasaris.
•< Jeigu vasario mėnesį laikosi 
dideli šalčiai — žiema bus 
trumpa. Jeigu vasarį nutįsta ilgi 
varvekliai — žiema truks dar 
ilgai.
4 Jeigu vasario 14-ją dangus 
žvaigždėtas — žiema bus dar 
ilga ir šalta. O jeigu vasario 25 
dieną būna atšilimas — vasarą 
puikiai kibs žuvys.
4 Jeigu antros vasario dienos 
pusiaudienį šviečia saulė, 
pavasaris bus ankstyvas; jei 
apsiniaukę ar siaučia pūga - 
laukite vėlyvų šalčių.
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LONDON’O PIRMASIS ir SODO SKYRIAI

KVIEČIA

VISUS NARIUS IR SVEČIUS Į YPATINGĄ

ŽIEMOS BALIŲ.
KUR, KADA irKODĖL?
• įvyks SODYBOJE 23-čią d. vasario.
• Tikslas: susipažinti daugiau su Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga ir jos nariais.
• Sodo skyriaus nariams šiek tiek padirbėti (Metinis susirinkimas).
• Atšvęsti Nepriklausomybės šventę.
• Ir-r-r-r-r-r pašokti, padainuoti, kavutės išgerti ir smagiai pabendrauti su tautiečiais.

AR GALIMA TEN NAKVOTI?
• Kambariai bus atidaryti ir bus galima užsisakyti tik lovas ar sklypelį grindų ploto, pritrūkus 

lovų.

• Tokiu būdu galėsime daug daugiau žmonių sutalpinti (aišku, norint likti kartu, galite sudaryti draugų 
grupę ir užpildyti visą kambarį.).

• Lovos kaina yra £15.00, o ant grindų £9.00 kur reikalinga sava patalynė.
• Patartina užsisakyti nakvynę iš anksto pas Sodybos vedėją (jo koordinatės - skelbimo apačioje.)

K4 TEN DARYSIME?
• Sodyba turi du barus ir puikią virtuvę (bus galima pirkti įvairų maistą. Tikimės, kad bus galima 

nusipirkti cepelinų bei kitų lietuviškų patiekalų.)
• Prašome visų negerti ir nevalgyti savų atvežtų gėrimų bei maisto nei bare, nei salėse (Sodyba kaip 

nors turi iŠsilaikytLDuokitpelno.)
• Atšvęsime Lietuvos Nepriklausomybės šventę.
• Šoksime, žaisime, dainuosime prie diskotekos ir lietuviškos muzikos iki vėlyvo vakaro.

DIENOTVARKĖ
Visiems dalyviams: 
1500 vai. 
1700 vai.
1900 vai. — iki....

Kuo anksčiau, tuo geriau
SODO skyriaus Metinis susirinkimas
Nepriklausomybės šventės paminėjimas
Lietuviški šokiai/žaidimai, diskoteka, dainavimas, t.t.

Visais kitais klausimais galite skambinti Pirmojo ir Sodo skyriaus Pirmininkams arba 
kitiems minėtiems organizatoriams. Jų telefonai:

Balys Butrimas, London’o I skyriaus Pirmininkas: 
Onutė Dobrovolskienė, Kultūrinių reikalų vedėja: 
Vladas Gedmintas, Sodo skyriaus Pirmininkas 
Povilas Dobrovolskis, Sodybos vedėjas

020 8449 5722 
020 8257 0540 
079 5613 4021 
014 2047 2810

Rengėjai:
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos
SODO ir LONDON’O PIRMASIS skyriai
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Skaitytojų komentarai

LONDONAS

AR TAIP SUPRATAU?...

Š.m. sausio 17 d. laikraščio “Europos 
Lietuvis” 12 puslapyje išspausdintas 
D.Furmonavičiaus straipsnis “Reikšmingos Šv. 
Kalėdos Lietuvių Katalikų centre - Židinyje”, 
kuriame rašo, kad Lietuviškų Tyrimų ir Studijų 
Fondas pasiūlė Jos Didenybei Karalienei Elžbietai II 
“apsvarstyti valstybinio vizito į Lietuvą galimybes...” 
Aš manau, kad p.D.Furmonavičius bando žaisti 
nekorektišką ir pavojingą žaidimą. Suprasčiau, jei 
Jūsų Fondas būtų įsteigtas Lietuvos Respublikos 
įstatymų pagrindu ir atstovautų jos pavedimu. Dabar 
gi Jūs bandote bėgti važiuojančio traukinio priekyje. 
Ar nebaugu patekti po ratais?

Jūs jau spėjote pasiūlyti ir lyg tarp kitko 
paprašėte p.V.Landsbergį dar pakalbėti su prezidentu 
V.Adamkumi. Labai nemalonu matyti, kad bet kokie 
besikuriantys pasaulyje “Fondai” imtų atstovauti 
Lietuvai jos neįgalioti. Čia reikia turėti arba labai 
lakią fantaziją, arba įžūlumą.

Ar ne per daug save sureikšminote? Bet 
manau, kad gal tik lakios fantazijos esate. Mat ir Bušo 
žmonos vardas Jums nepatiko, kad pakrikštijote 
Barbaros vardu.

Dabar klausiu — kas prisiims šiuos abu 
nekorektiškus išsišokimus ištaisyti? Lietuves 
Respublikos prez. V. Adamkus ar Jūsų “Fondas”?

Gal tik aš vienas taip supratau? Ką mano kiti 
skaitytojai?

Viktoras Rumšą
LONDONAS

Barbara yra prez. George W.Bush motina, ne 
žmona

“Europos Lietuvis” Nr.2 išspausdintas laiškas, 
kuriame sakoma, kad E. Šovos ir prof. V.Landsbergio 
knygą Fondas nusiuntė JAV prezidentui George 
W.Bush, sveikindamas jį ir jo žmoną Barbarą Kalėdų 
ir N.Metų proga. Toliau tame laiškelyje dar tikimasi, 
kad prez. V. Adamkus pakvies prez. W.Bush ir jo 
žmoną Barbarą aplankyti Lietuvą.
Iš tikro prez. George Bush žmona yra Laura, o 
Barbara yra jo motina. Jeigu fondas pasiuntė šventinį 
sveikinimą prezidentui ir jo žmonai Barbarai, tai 
padarė tokį blogą pasitamavimą nepaprastu ir 
įžeidžiančiu žioplumu, kurio rezultatai gali būti 
nemalonūs.

K.Barėnas

LONDONAS 
' • ■

K, TAMOŠIŪNO STRAIPSNIS 
SPAUSDINTAS
“BRITANIJOS LIETUVIŲ BALSAS”

— *'....... ' - ■* 'k f.

Turbūt dauguma iš skaitytojų perskaitė 
“Britanijos Lietuvių Balsas” nesenai publikuotą 
Klemenso Tamošiūno straipsnį apie darbo grupę, kuri 
buvo sukurta, ieškant galimybių įsigyti Lietuvių 
Namus/Centrą Londone.

Noriu pažymėti, kad aš didžiai gerbiu 
Klemensą už jo ilgametį įnašą, dirbant DBLS ir LNB 
darbuose, o dabar, įdedant dideles pastangas, leidžiant 
“Britanijos Lietuvių Balsas” laikraštį. Nuo pat leidimo 
pradžios jis vaidina svarbų vaidmenį, užtikrinant 
laikraščio egzistavimą. Aš nuogąstauju, kad jis 
kartais (suprantant jo žurnalistinį entuziazmą) dėl gero 
straipsnio ir akį traukiančio straipsnio pavadinimo 
savo veiksmais paveikia, jo kitais atžvilgiais, gerus 
sprendimus. Šiuo ypatingu atžvilgiu jis, atrodo, 
užmiršo seną posakį ’’Pirma pasitikrink faktus!”

Klemensas nedalyvavo nei viename iš dviejų 
susirinkimų, vedamų “Darbo grupės”, apie kurią jis 
rašo taip įtikinančiai. Pasirodo dalis informacijos 
buvo panaudota iš straipsnio skelbtame “Londono 
Žinios”(kurio žurnalistas dalyvavo paskutiniajame 
susirinkime). “Londono Žinios” paminėjo daugumą 
pavardžių, kurie dalyvavo susirinkime, o tai rodo , 
kad Klemensui nebuvo sunku pakalbėti su grupės 
pirmininku. Bet vietoj to, kad pasitikrintų faktus, jis 
pasirinko publikuoti savo straipsnį “Britanijos 
Lietuvių Balsas”. Jis pasirinko rašyti apie grupę, kuri 
pagal jį yra neišrinkta, patys save išsirinkę ir planuoja 
leisti sunkiai uždirbtus DBLS pinigus. Manau jisai 
nepagalvojo, kad taip rašydamas jisai gali skaudžiai 
įžeisti žmones, kaip Aleksą Vilčinską, kurį mes 
žinome, kaip garbingą ir ilgus metus dirbusį lietuvių 
bendruomenei žmogų. Ir visa tai dėl vieno telefoninio 
skambučio!

Man priminė, jog pagal susirinkimo minutes 
vesto DBLS Centrinio Komiteto Sodyboje, gruodžio 
15 dieną, 2001 metais( kuriame Klemensas dalyvavo 
kaip Tarybos Pirmininkas), detalus “Darbo grupės” 
pranešimas buvo įduotas komitetui Jaro Alkio. Tai 
rodo, jog Klemensas žinojo , kad “Darbo grupė” buvo 
paruošta Centrinės Valdybos, ryšium su apžiūra 
galimiems variantams įgyjant Lietuvių Namus/Centrą. 
Taip buvo padaryta atsižvelgiant į praėjusių metų 
Suvažiavimo nutarimą. Jų veiksmai - tai tikras kartu 
dirbančių žmonių pavyzdys. Ir mes tuo tikrai turime 
džiaugtis.

Vincent O'Brien 
DBLS GV
Atstovas Spaudai
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Skaitytojų laiškai

LIETUVA

IEŠKO...
Noriu surasti savo senelį kuris gyvena Anglijoje. 
Jo vardas Walter Aleksander Copp,gimęs 
Lietuvoje 1924m.gegužės 21 d.,Stemplių kaime 
(Švėkšnos apskrityje, Tauragės rajone).
Rašiau apie du metus įvairioms organizacijoms 
Vokietijoj e.Taip pat prašiau Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir Britų Raudonojo Kryžiaus pagalbos 
paieškai, bet be jokio pasisekimo. Laikas eina ir 
palieka vis mažiau vilties surasti mano senelį 
gyvųjų tarpe, todėl nusprendžiau kreiptis į Jus.(Jus 
man rekomendavo viena iš giminaičių Vokietijoje). 
Vienintelį ką iki šiol suradau apie jį tai kad senelis 
tikriausiai gyvena Didžiojoje Britanijoje.Pradėjau 
senelio paiešką ne tik dėl mano močiutės, kuriai 
dabar jau 78 metai, bet ir dėl mūsų — mano 
mamos,mano sesers ir manęs.
Walter Copp ir mano senelė Valerija Rumšaitė 
buvo susižiedavę, bet vedyboms neliko laiko. 1944 
metų rugpjūtyje, traukiantis frontui, Walter Copp 
taip pat pasitraukė į Vokietiją, nes 1943 metais 
buvo pašauktas į karinę tarnybą. Tuo laiku būtų 
buvę pavojinga pasilikti Lietuvoje. 1944m. Spalio 
2d. mano močiutė pagimdė dukrą (mano mamą) 
Oną.
Močiutė susirašinėjo su Walter Kopp. Pirma laiškus 
jisai rašė iš Vokietijos, vėliau iš Anglijos.Jis vis dar 
tikėjosi susitikti.Jo paskutinis laiškas pasiekė mus 
1950 m., rašytas iš ligoninės. Jame jis rašė, jog jisai 
ruošėsi operacijai ir pažadėjo, jog parašys po 
operacijos ir duos savo naują adresą.
Tuo laiku mano močiutę iškvietė apklausinėjimui. 
Apklausinėjimas buvo dėl laiškų, kuriuos ji gauna 
iš užsienioJą gąsdino išvežimu į Sibirą. Bijodama 
dėl šeimos ir dėl savęs, ji sunaikino visus laiškus ir 
nuotraukas .Nelaimei,nuo to laiko ji daugiau 
nebegavo žinių ir iš užsienio.
Mes gal per daug pavėlavome su senelio paieška, 
bet mano močiutė prieš savo mirtį norėtų sužinoti 
apie senelio likimą, kurį ji mylėjo ir buvo tėvas jos 
dukters.
Aš tikrai viliuosi, kad dar yra vilties, ieškant mano 
senelio.

Su dėkingumu iš anksto

Aurelija Papečkienė

Baltų pr.161-49
LT — 3000 Kaunas
Lithuania

* ■ ' ’'S
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LONDONAS
■ ■ •• ■, i v t. d. .a* jį. v r

Kur dingo D.Britanijos lietuvių 
jaunimo Sąjunga?
Kas tai LSS Europos Rajonas?

Per Tarybos suvažiavimą Wolverhampton’e 2001 
metų spalio mėn. 27 dieną pranešimų tarpe 
skaitoma:”- LSS Europos Rajono skautų vadas 
Vincentas 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 
pranešimo nebuvo...” Po šio Tarybos suvažiavimo 
aprašymų gana oficialiai pasirašė Vida Gasperienė 
— DBLS primininkė.
Bet vis dėlto kyla klausimas dėl Europos Rajono 
pavadinimo? Gaunant Europos valstybių lietuviškų 
bendruomenių biuletenius ir kitas informacijas, 
niekur neužtinkama žinutė, kad ten skautai veikia. 
Dabar pažiūrėkime toliau į kitą organizaciją 
“Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo Sąjungą”. 
LSS Europos Rajono vadas pranešė, jog skautai yra 
vienintelė jaunimo organizacija.
Bet yra leidžiamas laikraštukas “LYNES” — 
“Lithuanian Youth Newsheets” DBL Jaunimo 
Sąjungos redaktorė V.Gasperienė. Prenumerata 
prašoma siųsti DBLJS vardu tik redaktorės adresu. 
Jeigu tikrai nėra kito jaunimo, tai kaip “Lynes” gali 
būti leidžiamas DBLJS vardu?
Labai ir labai reikalinga daug paaiškinimų, kur čia 
yra tikra tiesa? Ir kur yra tikrasis leidėjas?

Stasys Kasparas

VASARIO 16-oji NOTTINGHAME

Š.m. vasario 23 d., šeštadienį 16 vai.
Latvių Kllube, Stanhil Rd. 1 

DBLS Nottinghamo skyrius rengia

VASARIO 16-osios ir KOVO 11-osios minėjimus.
Programoje:

Dr. Dariaus Furmonavičiaus paskaita 
‘Lietuvos tarptautinė padėtis ir perspektyvos’,

V'
Sekmadieninės ‘Židinio ’ lituanistinės mokyklos 
mokinių programėlė; vaišės, dainos ir šokiai.

Kviečiame visus Didžiosios Britanijos lietuvius ir 
svečius.

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba
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Skaitytojų laiškai

LIETUVA

Gerbiami tautiečiai 1
Prašau padėti sukaupti lėšas, reikalingas mano tėvo Mykolo 

Usonio palaikų (urnos su pelenais) pargabenimui iš Anglijos ir 
perlaidojimui savo parapijos kapinėse (Ukmergės rajonas, Taujėnų 
parapija), šalia seserų, tėvų ir senelių.

Buvęs aktyviu Šiaulių, 1941 m. birželio sukilimo dalyviu, tėvas 
išvengė prieškarinių tremčių į Sibirą, bet nebelaukė bolševikų 
sugrįžimo ir su besitraukiančia vokiečių armija pasiekė Vokietiją, DP 
stovyklas. Iš ten pasiekė Angliją ir 1987 m. mirė vienoje Čičesterio 
(Chichester) ligoninių. Palaidotas neišpirktame dvigubame kape, kuris 
niekaip nepažymėtas; tą vietą gali rasti ir parodyti tik kapinių 
prižiūrėtojas pagal jo turimą kapinių planą.

2000 m. tėvui (po mirties) suteiktas kario savanorio statusas, 
bet lig šiol jokia Lietuvos institucija tėvo palaikų pargabenimui neskyrė 
nė cento.

Lietuvos ambasados Londone žiniomis firma “Kenyon Air 
Transportation” sutinka tėvo palaikus ekshumuoti, kremuoti ir urną su 
pelenais pristatyti į Lietuvos ambasadą už 1885 DB svarų sterlingų 
(apie 11.000 Lt). Pridėjus urnos pargabenimo į Lietuvą išlaidas, (apie 
37 DB svarai sterlingų) iš viso išlaidos būtų apie 11.200 Lt.

Mano pensija - vos virš 100 USD (per mėnesį). Kaip ir 
daugelio lietuvių, mano kuklios santaupos, įvedant litą pavirto į nieką 
tad dabar sutaupyti tėvo palaikų parvežimui į Lietuvą neturiu jokios 
galimybės.

Esu pripažintas “Nukentėjusiu nuo 1939 - 1990 m. okupacijų 
asmeniu”(pažymėjimo Nr. 000849, išduotas 1998 09 28), bet tai man 
neduoda jokių pajamų ar privilegijų.

Su išankstiniu dėkingumu ir viltimi
Mykolas Usonis 

Vilnius

KEMBRIDŽAS

Gerbiamieji,

Kembridžo ir Anglijos Politechnikos universiteto lietuviai studentai ir 
akademikai maloniai Jus kviečia į Vasario 16-osios minėjimą 
Kembridže. Minėjimas vyks vasario 16-ąją 7 vai. vakare, Gonville ir 
Caius kolegijos Senior Parlour salėje.
Minėjime dalyvaus Anglijoje besimokantys ar akademinį darbą 
dirbantys lietuviai, Lietuvos ambasados Londone bei Anglijos Lietuvių 
bendruomenės atstovai, Lietuva besidomintys Anglijos universitetų 
studentai ir akademikai. Dienos metu svečiams numatoma ekskursija po 
Kembridžą. Tikimės, kad šventėje dalyvaus ne mažiau kaip 60 
žmonių.Kadangi laukiame gausaus svečių būrio, prašytume į minėjimą 
atsinešti jau paruoštų užkandžių ar saldumynų.
Norėtume paskatinti atsiliepti lietuvius, studijuojančius muziką 
Anglijoje, nes minėjimo metu taipogi norėtume surengti trumpą 
koncertą.

Dėl smulkesnės informacijos, 
prašome kreiptis žemiau 
nurodytu adresu.
Tad iki pasimatymo 
Kembridže!
Su pagarbą

* 1 f •

Aušra Aleliunaitė 
Ph.D. Candidate 

University of Cambridge
Selwyn College 

Cambridge CB3 9DQ

Mobilus tel: 07986 337322 
Fakso tel: 01223 335837 
Elektroninio pašto adresas: 
aa248@hermes.cam.ac.uk

Koncertas
Barbican Hall

M.Rostropovičiaus 75 - ių 
metų jubiliejui pažymėti

Vasario 14,15,16 dienomis
Pradžia 19,30 vai.

Prokofjevo baletas
’’Romeo ir Džiuljeta”

Atlikėjai: Lietuvos Nacionalinis 
Baletas, Londono Simfoninis 
Orkestras.
Dirigentas: M.Rostropovičius

Bilieto kainos nuo £6.50 iki 
£35.00

Išsamesnė informacija teikiama 
ar norint užsisakyti bilietus 
teikiama tel: 020 7628 
2326.Norint užsakyti 10 ar 
daugiau bilietų prašome 
skambinti tel.: 020 7382 7211 
(darbo dienomis nuo 10—17 
vai.)
Galimos nuolaidos.
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Prisiminus Feliksą Ramonį....
F.Ramonis po trumpo negalavimo, 

sulaukęs 81 metų amžiaus, gruodžio 31d. Derby 
City General ligoninėje, 53 metų vedybinio 
gyvenimo žmonos Alės ir sūnaus Jurgio globoje, 
Felikso širdis nustojo plakusi. Feliksas užmerkė 
akis amžinam miegui, palikdamas liūdesyje žmoną 
Alytę, sūnų Jurgutį, gimines, pažįstamus ir DBLS - 
gos Derby skyrių, kuriame Feliksas buvo aktyvus 
įvairių organizacijų organizatorius ir jų vadovas.

F.Ramonis gimė 1920m. balandžio 22 
dieną, keturių brolių šeimoje. Trakų apskrityje, 
Semeliškių valsčiuje, Beižonių kaime, Marijonos ir 
Jono šeimoje. Feliksas šeimoje buvo jauniausias 
sūnus, netik iš turtingiausios bet ir darbščios 
šeimos, kuri mylėjo Dievą, Tėvynę ir teisybę. 
Užauginę 4 sūnus kaip ąžuolus, sakydavo 
kaimynai, bet 1941 m. birželio mėn. okupantai dalį 
šeimos, jų gyvenimą išardė!..

Feliksas gyvendamas Lietuvoje, baigęs 6 
gimnazijos klases, turėjo didelius gabumus 
muzikos, grafikos mene ir piešime.Bet Feliksas 
pasirinko mėgstamiausią sritį - miškininkystę ir 
buvo baigęs Vilniaus buhalterijos kursus.Bet rusų 
okupacijai užklupus, viskas susitrukdė...Tai tik 
bendrais bruožais apie jo išsilavinimą ir išeitą 
mokslą.

Daug žinių Feliksas įgavo būdamas karių 
eilėse, kai tarnavo karo tarnyboje 1 -jame 
Inžinerijos batalione ir baigęs mokomos kuopos 
kursą, užsitarnavęs vyresnio puskarininkio laipsnį ir 
jam likus liktiniu, dirbo štabe, būrininko etate, iki 
pirmos okupacijos, ir laimingai išvengęs skirtą 
ištrėmimą.

Antro okupanto laiku, dalyvavęs Rytuose, 
vėliau dėl sveikatos buvo paleistas. Laisvėje 
gyvendama visą laiką buvo įsijungęs į rezistencijos 
— pogrindžio darbą.Rytų frontui subraškėjus, kaip ir 
tūkstančiai kitų tautiečių, Feliksas su broliu Jonu 
atsidūrė Vokietijoje. 1947 m. Feliksas atvykęs į 
Angliją apsistojo Derbyje, sukūrė lietuvišką šeimą, 
susilaukė sūnaus Jurgučio. Įsidarbino Derby 
Mcmillan spaustuvėje iki dirbo iki pensijos.

Nuo Lietuvos laikų, būdamas gabus visose 
srityse, buvo aktyvus Derby skyriaus narys. Felikso 
pastangų dėka, buvo suorganizuotas vyrų choras. 
Choras giedodavo bažnyčioje ir dainuodavo 
lietuvių renginiuose. Feliksas reiškėsi ir kaip 
dainininkas, menininkas, vaidintojas ir muzikantas. 
Jis piešė ir drožinėjo. Vienas drožinys skirtas 
skyriui su įrašu:’’Lietuviai esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”. Daug talkino skautams 
drožiniais ir “Budėkime” žurnaliuko iliustravime. 
Dėl to, Lietuvių Skautų Sąjunga pagerbė — 
pažymėjo LSS “Už Nuopelnus” su Rėmėjo Kaspino 
ordinu.

Pensijos gyvenimo dienas gražiai įsikūręs, 
savo drožiniais papuoštoje seklyčioje, kiekvieną 
atsilankantį nuoširdžiai ir vaišingai 
priimdavo.Derbyje įvykstančias lietuviškas 
pamaldas iki paskutinio jo atodūsio neapleisdavo. 
Turėjo gražų darželį, skaitė daug spaudos, rėmė 
visas lietuviškas instancijas. Felikso Ramonio 
gyvenimas buvo darbas. Staigi jo mirtis yra 
skaudus smūgis šeimai, Derby skyriui ir 
pažįstamiems.

Sausio 9 d. Šv.Marijos bažnyčioje Derby, 
kun. O’Sullivan atnašavo gedulingas mišias. 
Susirinko visi esantieji Derby lietuviai, kaimynai ir 
buvę darbo draugai anglai. Tai rodė, jog Feliksas 
buvo populiarus, mylimas ir gerbiamas ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių.

Po pamaldų buvo palydėtas į Derby kapinių 
lietuvišką kampelį, kur jau daug Derby lietuvių 
palaidota. Karstą puošė skyriaus tautinių spalvų, 
bendradarbių ir draugų vainikai ir gėlės, kaip 
talentingam, mylinčiam ir užsitarnavusiam 
tautiečiui — lietuviui.

Kun. O’Sullivan, /katalikas — airių kilmės, 
malda ir jausmingu žodžiu atsisveikino, 
J.Maslauskas DBLS —gos Derby skyriaus, skautų ir 
susirinkusiųjų vardu A.Ramonienei, sūnui Jurgiui, 
pažįstamiems ir draugams pareiškė užuojautą.
Fo laidotuvių visus pakvietė į Ukrainiečių klubo 
patalpas arbatėlei, paruoštai A.Ramonienės ir 
kaimynių - anglių.

Alytė Ramonienė ir sūnus Jurgutis 
padėkojo kunigui O’Sullivan’ui už dvasinę globą ir 
maldas, visiems dalyviams atvykusioms į 
laidotuves, skyriui ir draugams už gėles ir 
kaimynams už nuoširdžią globą ir talką.

Mielas Feliksai, tavo palikimas Derby 
lietuvių tautiškoje ir skautiškoje veikloje yra didelis 
palikimas ir mes visi pasigesime...

Tegul Tau, Feliksai būna lengva svetima 
Anglijos žemė, toli nuo tėvynės brangios, kuriai 
dirbai ir Tu taip mylėjai...

Ilsėkis ramybėje, likęs mūsų širdyse.

J.Maslauskas

:•
::

B

“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

I

§
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WOLVERHAMPTONAS
V.Kelmistraitis

JUL - uso^y^n
Perskaičiau laikraštį. Pensininkai į Sodybą. 

Kodėl? Gal dėl to, kad jau daug metų seneliai nebuvo 
mielai prižiūrimi. Kartais net įžeisti, ne su lazda, bet 
su liežuviu: - Jie sirguliuoja, kosti, smirdi”. Niekas 
jais širdingai nesirūpino ir nepakeitė jų kasdienybės. 
Jai kas skundėsi, dėl ko nors atsakymą gavo: “Ką čia 
Jūs durniai kalbate?”. Net finansiniu atžvilgiu ne kaip 
traktuojami.-dešimt svarų į savaitę, kišenpinigiai 
asmeniškiems reikalams.Taip. Kai kurių pensija 
maža, bet ar nebuvo išreikalauta ir socialinio 
aprūpinimo priedų. Jei ne, tai kodėl ne?
Nemalonu pensininkam buvo, jų amžiuje, būti 
ištremtiems antrą kartą iš savo “tėviškės Sodybos”, 
skaudu! Remontuojant Sodybą-pakeisti į“Hotelį”. 
Štai kokia mūsų ateitis mano akyse:- mes praradome 
čia mūsų gimusį jaunimą 90%. Dabar net seneliai 
nenori grįžti ten gyventi, o ar norės nauji atvykti, nes 
padavėme blogą pavyzdį ateičiai!
Kur dingo mūsų lietuviškumas, brolystė, širdingumas 
ir moralinis apsvarstymas?
Nenuostabu, kad kai kurie nenori jokio 
“Trust”(pasitikėjimo). “Trust” tikrinimo valdžios. 
Nei “Charitable” nei “Private”. Klauskime 
kiekvienas savęs kodėl? Kokio valdymo mes norime 
ateičiai? Kaip iki dabar? Net akli gali matyti, kad 
mes riedame į pakalnę be galo...
Dar liko laiko. Greit sustoti. Pakeisti kryptį. Pakeisti 
įstatus. Priimti nariais naujus atvykusius lietuvius. 
Nekurkime partijų — nei socialistų, nei konservatorių, 
nei liberalų ir t.t. Būkime ne politine kaip iki dabar. 
Tvarkytis su turtais, finansais, planais, pakeitimais — 
visiems suprantamai, kad aiškiai matytų ir žinotų 
žmonės ir suprastų dėl ko ir kaip.
Tai gal visi ar bent dauguma supras, kad verta būti 
nariais DBLS-gos. ir remti Lietuvių Namų Bendrovę. 
Kad visi aiškiai žinotų, kad yra visų nuosavybė, o ne 
kokios “komandos”.
Tik tada gal būsim naudingi mūsų tautiečiams. 
Seneliai, kurie čia paseno ir Lietuva juos pamiršo. 
Mes galėsime nors truputį būti naudingi, paremdami 
tuos kuriems reikalinga ligoje, skurde, nelaimėje ir 
t.t.
Naudingi ir tiems, kurie bėga iš tėvynės, kur nėra 
vilties gauti darbą ar išlaikyti šeimą.
Nemėtykime pinigų remdami Lietuvos pareigūnų 
pvz.:Rūmų atstatymą ir t.t.
Nes tėvynėje vieni plaukia, kaip inkstai svieste, o 
kitiems trūksta duonos ir vaistų.
Nesijuokite, tik pagalvokite kas reikalinga ir galima.

SODYBA KVIEČIA

Valentino Dienos 
proga vakarieniauti

Meniu

Ketvirtadienį, 
Vasario 14 d. 

19-21 vai.

Taurė putojančio vyno atvykusioms
Y Y Y

Morkų ir kariandos sriuba su džiuvėsėliais 
Graikų stiliaus salotos

Meliono, krevečių ir imbero kokteilis

Y Y Y
Lašiša vyno ir grybų padaže

Aviena vyno ir prieskonių padaže 
Raudonųjų svogūnų ir ožio sūrio pyragas

Prie šių patiekalų pateikiama naujos arba kroketinės 
bulvės, daržovių kaspinėliai ir mažieji kukurūzai.

Y
Namų gamybos karamelinis pudingas 

Braškių pustainis su vaisių užpilu 
Trijų rūšių ledai su šokoladiniu užpilu

Y Y Y
Kava su mėtiniu šokoladu

Kaina: £16.75 už asmenį (įskaitant pvm — incl.
VA. T)

T

LIETUVA

Mieli lietuviai, 

teikiu pagalbą, ieškantiems savo genealoginių šaknų 
Lietuvoje.
Darau šeimos - giminės istorinius — genealoginius 
archyvinius tyrinėjimus.
Atvykstantiems į Lietuvą, organizuoju išvykas, 
aplankant istorines protėvių žemes bei kitus įdomius 
praeities paminklus.
Maloniai prašome kreiptis adresu:
Saulius Kaveckas
Rasos 7,
Paupiai
Klaipėda, LT-5800
Lietuva

Tel. +3706489248
Elektroninis paštas: 

skgenealogy@yahoo.com 
firmaron@takas.lt
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Kronika
Aukos spaudai:
J.Babilius £40.00
V.Gedmintas £20.00
A.Kazlauciunas £20.00
J.Gudynas £20.00
J.Rimdzius £10.00
P. Urbonas £10.00
A.Dzvonkus(Miss) £10.00
J.Kardelis £10.00
M.Neimantas (Mrs) £10.00
Rev.V.Kamaitis £10.00
P.Dunn (Mrs) £10.00
P.Poviliunas £10.00
K.Mendickas £10.00
A.Zemaitis £10.00
A.Thompson £5.00
A.Gaidelis £5.00
B.Kupstiene (Mrs) £5.00
V.Gurevicius £5.00
S.Jezerskis £5.00
J.Kunigiskis £5.00
A.Vazgauskas £5.00
B.Narbutis £5.00

PADĖKA
AtA Feliksas Ramonis

Nuoširdžiai dėkojame gausiai dalyva
vusiems Sv. Mišiose 

Šv.Marijos bažnyčioje ir per laidotu
ves palydint mūsų brangų 

ata Feliksą Ramonį 
į Derby lietuvišką kapinių kampelį.

Ačiū kun. O”Sullivan 
už maldas, jautrius žodžius, 

patarnavimą bažnyčioje ir kapinėse. 
Dėkojame visiems, pareiškusiems 

užuojautos žodžius raštu, 
aukas labdarai ir gėles.

Reiškiame padėką skyriaus valdybai, 
kaimynams: F.J.Harshome, P.Parmer, 

G.Wathall ir visiems kitiems.
Giliam liūdesyje.

Alytė ir Jurgutis Ramoniai

Derby

Reikalingas darbuotojas
Sodyboje

Reikalingas darbuotojas įvairiems darbams atlikti 
Sodybos pastate ir jos aplinkoje.

Kandidatas turėtų turėti gerą patirtį statybos darbų sri
tyje.

Darbo valandos: 10 valandų per savaitę.
Norint sužinoti daugiau informacijos prašome skambinti 
Sodybos Vadybininkui - Povilui Dobrovolskiui, 
Headley Park,
tel.: 01420 472810

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptverijonas.freeserve.co.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 - Centrai 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.

>
I t

Mančesterio Liet. Soc. Klubui 
reikalingas sargas 

(caretaker), kuris prižiūrėtų 
tvarką. Skiriamas jam gyve
namas butas. Dėl darbo sąly
gų galima susitarti.
Kreiptis telefonu 0161 789 |
0181 vakarais.
Klubo sekretore

+++++
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