
ETUVIS
lįį>(LtAW^

Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2003 m. vasario 14 d. Nr.2 (2543)

Bažnyčios hierarchai V. Adamkui palinkėjo sėkmės 
ateities darbuose

Penkerių metų darbu Lietuvos labui Prezidentūroje surengtų 
pietų metu pasidžiaugė kadenciją baigiantis šalies vadovas Valdas 
Adamkus ir katalikų bei evangelikų liuteronų bažnyčių hierarchai. 
Susitikime akcentuotas didelis Lietuvos dvasininkų indėlis puoselėjant 
europines vertybes, ugdant jaunąją kartą. Kalbėdami apie sklandų Lie
tuvos ėjimą į Vakarų erdvę, bažnyčios atstovai prižadėjo padėti pasi
rengti referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje. Siekdamas refe
rendumo sėkmės, sakė dirbsiąs ir V. Adamkus.

"Duok Dieve, Prezidente, kad Jūsų balsas ir toliau visuomenėje 
būtų girdimas", - kadenciją baigiančiam V. Adamkui palinkėjo Lietu
vos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metro
politas, kardinolas Juozas Audrys Bačkis.

"Mes, vyskupai, norime ir toliau pasitarnauti, kad Lietuva taptų 
tikrai visavertė Europos narė, darysim ką galim", - Eltai sakė Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmininkas. Pasak jo, Bažnyčia noriai bendra
darbiaus ir su naujuoju Lietuvos vadovu Rolandu Paksu, ir su kitomis 
valdžios institucijomis.

"Mūsų pamatai yra etiniai ir moraliniai, ir su kiekviena valdžia, 
Vyriausybe ir kiekvienu Prezidentu privalau bendradarbiauti, - sakė J. 
A. Bačkis.
Visų vyskupų vardu kardinolas J. A. Bačkis padovanojo V. Adamkui 
fotografijų albumą, priminsiantį jam apsilankymą pas Popiežių Joną 
Paulių II. Vyskupų konferencijos pirmininkui Prezidentas įteikė ginta
rinį suvenyrą.

Į tradicinį kasmetinį Prezidento susitikimą su trijų pagrindinių 
religijų Lietuvoje atstovais šį kartą atvykti negalėjo stačiatikių hierar- 
chas, kuris šiuo metu yra išvykęs iš Lietuvos. Su V. Adamkumi pieta
vo devyni katalikų dvasininkai bei evangelikų liuteronų bažnyčios kon
sistorijos pirmininkas.

JAV formuojamai koalicijai, o 
Irako vadovas Sadamas Husei
nas (Sadsam Hussein) ragina
mas nedelsiant taikiai nusigin
kluoti.
R. Armitidžas (R. Armitage) 
pabrižė, kad jam smagu viešėti 
šalies sąjungininkės ambasado-

"Sunkiu metu sužinai, kas tavo 
draugas", - į tai atsakė A. Bra
zauskas.
Ministras Pirmininkas atkreipė 
JAV administracijos dėmesį ir 
paprašė kuo greičiau Lietuvą 
pripažinti rinkos ekonomikos 
šalimi.
R. Armitidžas (R. Armitage)
patvirtino, jog sprendimas šiuo 
klausimu rengiamas ir, nors 
pavėluotai, Lietuva bus pripa-

Pokalbio metu buvo akcentuoti 
labai geri Lietuvos ir JAV tar
pusavio santykiai.
Baigiantis susitikimui Minist
ras Pirmininkas aistringam 
krepšinio mėgėjui įteikė Lietu
vos krepšinio rinktinės marški
nėlius su užrašu "13 Richard L. 
Armitage". "Mes jau esam vie
nos komandos nariai",- dėko
damas sakė R. Armitidžas (R.

Ministrui Pirmininkui JAV padėkojo už dalyvavimą 
antiteroristinėse operacijose

JAV Valstybės sekretoriaus Kolino Pauelo (Colin Powell) ir 
JAV administracijos vardu JAV Valstybės sekretoriaus pirmasis pava
duotojas Ričardas Armitidžas (Richard Armitage) reiškia pagarbą ir 
padėką Lietuvai bei jos Vyriausybės vadovui už dalyvavimą antitero
ristinėse operacijose.

Lietuvos ambasadoje Vašingtone vykusiame Ministro Pirmi
ninko Algirdo Brazausko ir R. Armitidžo (R. Armitage) susitikime 
JAV Valstybės sekretoriaus pirmasis pavaduotojas padėkojo ir už pui
kų "Vilniaus 10" grupės pareiškimą, kuriuo reiškiama parama

Vakare Ministras Pirmininkas 
A. Brazauskas vakarieniavo su 
JAV NATO komiteto steigėja 
Džulija Finly (Julie Finely). 
Vyriausybės spaudos tarnybos 
teigimu Ministras Pirmininkas 
dalyvaus kasmetiniuose maldos 
pusryčiuose, susitiks su JAV 
lietuvių organizacijų vadovais, 
senatoriumi Ričardu Durbinu 
(Richard Durbin), dalyvaus 
Torų perdavimo ceremonijoje.
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Paveldo specialistų akiratyje 
švyturiai, nuskendę laivai ir uostai

Baltijos jūroje nuskendę laivai ir ištisi uostai - 
svarbi, bet mažai tyrinėta kultūros paveldo sritis. 
Be kitų dalykų, apie šias povandenines vertybes bus 
kalbama Pirmajame Baltijos jūros šalių kultūros 
paveldo apsaugos forume, kuris balandžio mėnesį 
vyks Gdansko mieste.

Pasirengimo šiam forumui klausimus savo 
pasitarime svarstys Baltijos jūros regiono Šalių 
kultūros paveldo apsaugos monitoringo grupės 
nariai.

Pasitarimas prasidės Vilniuje, "City Park" 
viešbutyje. Jame dalyvaus vienuolikos šalių 
atstovai.

Monitoringo grupė, kaip sakė Eltai 
Kultūros vertybių apsaugos departamento užsienio 
ryšių padalinio vadovas Alfredas Jomantas, 
sudaryta Baltijos šalių ministrų tarybos, kad būtų 
sistemingai keičiamasi informacija ir drauge 
nagrinėjami giminingi paveldo klausimai.

Du tokių bendrų klausimų blokai rengiami 
ir Pirmajam Baltijos jūros šalių kultūros paveldo 
apsaugos forumui. Tai, pasak A. Jomanto, Baltijos 
pakrančių zonos paveldo apsauga ir povandeninis 
paveldas.

Pakrančių paveldą, kurio nemažai esama ir 
Lietuvoje, sudaro švyturiai, senieji laivai, jų 
statybos bei remonto įrenginiai, kiti su jūra susiję 
objektai. Pirmojo forumo proga ketinama surengti 
ir Baltijos jūros švyturių fotografijų parodą, kuri 
turėtų apkeliauti visas pakrančių šalis.

Ypač rimtų problemų, sakė A. Jomantas, 
kelia Baltijos jūroje nuskendę laivai ir kitos 
vertybės. Rytinėje jūros dalyje šios vertybės iš viso 
nėra tyrinėtos - niekas nežino, ko ir kiek ten esama, 
tad pirmiausia reikės šį paveldą identifikuoti. Tai 
brangus dalykas, todėl ir telkiamos visų pakrantės 
šalių pajėgos.

Monitoringo grupės pasitarimas Vilniuje 
truks iki vasario 10 dienos.

Breiko finalas sostinėje kaitins 
jaunimo kraują

Lietuvos jaunimas gyvens breiko ritmu. 
Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose vyks IH šalies 
breiko turnyro "TOP FINT 2002" finalas, kurį 
rengia Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio 
vykusiuose trijuose "TOP FINT 2002" 
atrankiniuose turuose pasirodė 16 komandų iš 
Šiaulių, Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Gargždų, 
Elektrėnų ir Visagino.

Po atkrentamųjų "TOP FINT 2002" turų į finalą 
pateko ir dėl trijų prizinių vietų sostinėje varžysis 6 
komandos: "Invisible Soul" ir "Unique Style B- 
boys" iš Vilniaus, "Total Spin" ir "Real Time 
Modify" iš Šiaulių bei komandos debiutantės - 
"Tornado Style" iš Šiaulių ir vilniečių komanda 
"Left City 54".

Be pagrindinių trijų prizinių vietų, kurių 
laimėtojų laukia nemaži piniginiai apdovanojimai, 
specialūs prizai bus skirti išrinktiesiems pagal 
atskiras nominacijas: "Geriausio breiko šokėjo", 
"Geriausios komandos-debiutantės", "Breiko 
merginos", "Už stiliaus atlikėjo (-os)".

Viešnios teisėmis savo parodomąją 
programą rodys geriausia Lenkijos breiko komanda 
„Ready To Battle". Turnyrui plokšteles suks 
didžėjus Mamania.

Be šokėjų, scenoje žiūrovai matys ir 
Šiaulių hip-hop kompaniją "JBC", vilniečius 
"Shmekla & Viper", o finale visus susirinkusius 
pasveikins jaunimo numylėtiniai - grupė "G&G 
Sindikatas".

Žymaus lenkų kompozitoriaus 
kūrinys pristatomas lietuvių publikai

Pirmą kartą Lietuvoje skambės žymaus 
lenkų kompozitoriaus Vitoldo Lutoslavskio (Witold 
Lutoslawski) Koncertas violončelei ir orkestrui. 
Vilniuje, Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje 
salėje, šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras kartu su iškiliu violončelininku 
Rimantu Armonu. Diriguos jaunas dirigentas 
Modestas Pitrėnas.

1970 metais parašytas V. Lutoslavskio (W. 
Lutoslawski) Koncertas violončelei ir orkestrui yra 
dedikuotas didžiajam muzikui Mstislavui 
Rostropovičiui.

Violončelininkas Rimantas Armonas, kaip 
solistas ir kamerinių ansamblių dalyvis, gastrofiavo 
daugelyje Europos šalių, taip pat Singapūre, 
Alžyre. Jis yra "Armonų trio" bei violončelių 
kvarteto "Cellerando" narys, Lietuvos muzikos 
akademijos docentas bei šios aukštosios mokyklos 
Kauno fakulteto styginių instrumentų katedros 
vedėjas. 1986-1988 m. jis dėstė violončelės 
specialybę Alžyro nacionaliniame muzikos 
institute.

Dėl tam tikrų profesinio darbo nepalankiai 
susiklosčiusių aplinkybių, laikraštis šį mėnesį išėjo 
nepilnos apimties.

Labai atsiprašau ir patikinu, kad sekantis 
laikraštis bus su papildomu priedu.

Redaktorė I.Svalkienė
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Karaliaučius grįžo Lietuvai?

Lietuvos, Rusijos ir Europos Sąjungos politikams 
besiginčijant, ar galimas bevizis režimas su 
Kaliningrado sritimi, privati Airijos leidykla šią 
problemą išsprendė - išspausdino žemėlapį, 
kuriame ši Rusijos dalis priskirta Lietuvai.

Toks žemėlapis pateko į leidyklos “O’Brien 
Printing” spausdinamus 2003-iųjų darbo 
kalendorius. O jie buvo dalinami Londone vykusios 
Tarptautinės oficialiosios statistikos asociacijos 
konferencijos 300 dalyviams. Jau per vėlu ką nors 
keisti.

Tai rašo Lietuvos Rytas 2002 nr.232.
i

Tikiuosi, kad tie kurie vis dar nori, kad Mažosios 
Lietuvos dalis su Karaliaučiumi būtų grąžinta 
Lietuvai džiaugiasi, kad dabar Airiai juos parėmė.

Jonas P

VASARIO 16-oji NOTTINGHAM®
v

S.m. vasario 16 d., sekmadienį, 16 vai.
Latvių Klube,
Stanhil Rd. 1

DBLS Nottingham© skyrius rengia

VASARIO 16-osios ir Kovo 11-osios 
minėjimus.

Programoje:
Dr. Dariaus Furmonavičiaus paskaita

‘Lietuvos tarptautinė sėkmė ir 
antrojo išsilaisvinimo iš

buvusios Sovietinės nomenklatūros korupcijos 
būtinybė’,

v

‘Židinio’ mokinukų programėlė;

vaišės, dainos ir šokiau

Kviečiame visus DBLS narius ir svečius.

PLB istorijos knygos rankraštis jau 
baigiamas ruošti spaudai

Knyga (apie 500 puslapių su daugeliu nuotraikų) 
pasirodys prieš XI PLB Seimą. Redaktorė 
dr.Vitalija Stravinskienė ir PLB Valdyba dėkojame 
visiems, kurie parūpino straipsnius, atsiuntė 
nuotraukas, pateikė savo pastabas ar papildymus 
knygai.
Kviečiame visus PLB Seimo narius ir kraštų 
Lietuvių Bendruomenės bei Lietuvių Jaunimo 
Sąjungas tapti knygos rėmėjais ar mecenatais, kurių 
vardai ir pavardės bus įrašytos knygose. Prašome 
aukas ir paramą PLB istorijos knygai siųsti iki 2003 
m. kovo 31d.
PLB Fondas, 1107 Pinewood Drive NW6 Grand 
Rapids MI 49544 USA
PLB Valdybos vardu

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos pirmininkas

LEGENDOS APIE ŠV. VALENTINĄ

Tikroji istorija apie Valentiną atrodo, nėra 
išlikusi. Tiksliai žinoma tik tai, kad vasario 14 
dieną senovės Romoje tikėjimo kankiniui 
Valentinui buvo įvykdyta mirties bausmė. O 
legendos žinomos net kelios. Anot vienos, kankinys 
Valentinas, Romos kalėjime laukdamas bausmės už 
savo krikščioniškus įsitikinimus, įsimylėjo gražuolę 
prižiūrėtojo dukterį ir parašė jai jausmingą laišką 
pasirašydamas “tavo Valentinas”. Kita versija: 
Valentinas kalėjime kažkokiu stebuklingu būdu 
išgydė aklą prižiūrėtojo dukterį, tačiau tai 
neišgelbėjo jo nuo mirties. Trečioje legendoje 
pasakojama, kad Valentinas buvo didelis vaikų 
draugas, ir šie į kalėjimą jam siųsdavo raštelius su 
paguodos žodžiais.

Anglai turi savo požiūrį į Įsimylėjėlių dieną. Jie 
mano, kad ši diena imta švęsti kaip pavasario 
pradžios šventė. Vasario viduryje Anglijoje 
prasideda pavasaris, gyvūnai pradeda savo meilės 
žaidimus, tad ir žmonės stengiasi nuo jų neatsilikti

Ši šventė dabar populiariausia Anglijoje ir 
Amerikoje, kur jaunimas tądien siuntinėja vieni 
kitiems atvirukus su širdelėmis, dovanoja 
šokoladukus. Ir Lietuvoje kasmet ji tampa vis 
populiaresnė.

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba
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Labdaringame Vienos pokylyje poros 
suksis ne tik valso sūkuryje

Vilniaus rotušėje rengiamas antrasis viešas 
labdaringas Vienos pokylis. Rotušės kolonų salėje 
valso ir kitokių šokių ritmu suksis apie pusantro 
šimto šokėjų porų.

Pokylyje dalyvaus menininkai, politikai, 
užsienio šalių diplomatai, žiniasklaidos atstovai, 
studentai. 21 valandą prasidėsiantis renginys truks 
iki 2 valandos nakties.

Austrų tradicijos pavyzdžiu prisistatymo 
šokiu pokylį pradės jaunimas - merginos baltomis 
suknelėmis ir frakuoti ar smokingais vilkintys 
jaunuoliai. Vėliau visi iškilmingo pokylio dalyviai 
šoks Johano Štrauso (Johann Strauss) valsus, austrų 
ir lietuvių kadrilius, polkas bei kitus Šokius. 
Šokėjams gros Vilniaus miesto savivaldybės Šv. 
Kristoforo orkestras, diriguojamas Donato Katkaus, 
ir Jaroslavo Cechanovičiaus lengvosios muzikos 
ansamblis, diriguojamas Tomo Leiburo. Dainuos 
Virgilijus Noreika, Judita Leitaitė ir vokalinis trio 
"Trys Panteros". Pokylio metu vyks loterija, kurioje 
bus galima laimėti dailės kūrinių ir vertingų rėmėjų 
dovanų, tarp jų - ir kelionė į Vieną.
Pokylio metu UAB "Genomas" atstovai Vilniaus 
universitetinės ligoninės vaikų nudegimų gydymo 
poskyrio gydytojams įteiks 16 tūkst. litų vertės 
aparato vaikų odos nudegimams gydyti dovanojimo 
sutartį. Už bilietus ir iš loterijų surinkti pinigai bus 
skirti kitam, ypač tiksliam vaikų nudegimų gylio 
diagnostiniam aparatui, kainuojančiam apie 200 
tūkst. litų, pirkti.

Vienos pokylį Vilniaus rotušėje remia 
Austrijos ambasada Vilniuje, sostinės savivaldybė, 
kiti rėmėjai.

Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos 

Ir
Lietuvių Namų Bendrovės 

Suvažiavimas 
Vyks

2003m. gegužės 10 ir 11 dienomis

Sodyboje
Picketts Hill, Near Bordon, Hampshire

Trečioji Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė 
Lietuvoje 2003 birželio 30d. - liepos 6d.

Vienuoliktąjį Pasaulio Lietuvių 
bendruomenių Seimą 2003m. - liepos 17d. 

Lietuvoje.

Vienuoliktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas Lietuvoje, Lenkijoje ( Punske) 

Vokietijoje 2003 m. birželio 12-27 
dienomis

Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus 
renginius galima rasti elektroniniuose 
puslapiuose: 
http://www.lfcc.lt/ds/principai.html
http://www.kongresas.com

Kretingos 
užsitęsė

bažnyčios remontas

Kretingos Romos katalikų bažnyčia 
remontuojama jau trečius metus. Darbai užsitęsė 
dėl nuolatinio lėšų trūkumo, tačiau dar šiemet 
ketinama suremontuoti pastato stogą bei pasirengti 
vidaus dažymui, v
Šiuo metu bažnyčios remontą atliekantys meistrai 
yra pasirengę valyti pelėsiu ir druskomis 
pasidengusias sienas. Tam teko sumontuoti 
galingus, 18 metrų aukščio bažnyčios skliautus 
siekiančius 7 metrų pločio pastolius. Juos paskolino 
uostamiesčio bendrovė "Vakarų laivų gamykla". 
Pasilypėję ant jų meistrai turės nuvalyti 
aukščiausius bažnyčios sienų plotus. Dar šiemet 
dažymui ketinama paruošti centrinę bei kitas 
sienas.

Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai bažnyčia buvo pastatyta XVII 
amžiaus pradžioje, 1610-1617 metais. 1908-1912 
metais ji buvo praplėsta Šoninėmis navomis. Nors 
bažnyčia ne kartą buvo nuniokota karų ar gaisrų, 
tačiau dvasininkai išsaugojo kai kuriuos vertingus 
meno dirbinius. Paskutinį kartą ji remontuota 
maždaug prieš 20 metų. Beje, jau kurį laiką aukštas 
Kretingos katalikų bažnyčios bokštas, tapęs 
neatsiejama miesto panoramos dalimi, matomas net 
naktį, mat visas bažnyčios fasadas yra 
apšviečiamas.
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"Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga 

ruošiama

vasario 15 d., šeštadienį 17 vai.

PROGRAMOJE^
1. vaikų dainų ir šokių kolektyvas 

“Rasa” pasirodymas
2. žaidimai ir atrakcionai
3. loterija
4. gyva muzika

K Kv Bus bendras stalas ~ v

prašome atsinešti lėkštę maisto

Bilieto kaina £5.00 (vaikams iki 15 metų nemokamai)

Adresas:
East Ham Trinity Community Centre 
East Avenue
London E126SG

(tel.020 8257 0540)
(Išėjus iš Metro oasukame į dešinę. 
Antra gatvė ir bus East Avenue).
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Dėl DBLS vardo pakeitimo

Manau, kad neužteks pakeisti vien tik DBL Sąjungos pavadinimą, 
reikės pakeisti ir jos esmę.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga panaši į kitų bendruomenių 
sąjungas ta prasme, kad yra junginys. Vietinės bendruomenės 
formavosi po antro pasaulinio karo ten, kur žmonės atsirado. Jie įsteigė 
skyrius ir pagaliau įvyko tas susivienijimas, kurį pavadinimas tiksliai 
apsako.
Dėl emigracijos, persikraustymo ir mirčių daug DBLS skyrių išnyko ir 
liko tik 18. Atskirai nuo jų yra daug pavienių šeimų, kurios yra dalis 
lietuvių bendruomenės Britanijoje nors DBLS nepriklauso. Taip pat yra 
ir daug naujų ateivių, kurie nežino, ar jie priklauso užsienio lietuvių 
bendruomenei, ar Lietuvos. O dalis jų jau atsisakė nuo bet kokio 
lietuviškumo.
Susijungti visiems jiems į vieną būrį būtų naudinga jiems ir 
sociologiškai ir psichologiškai. Bet ar tas turi būti viena bendra 
organizacija be skyrių, ar ta pati, bet su naujais skyriais ten, kur mūsų 
daugiau randasi?-Tą klausimą reikia spręsti prieš pakeičiant DBLS 
pavadinimą į DBL Bendruomenę.

Pakeisti tvarką, tada vardą, o ne atvirkščiai.

Jonas Podvoiskis, Manchester

Lietuviškų Tyrimų ir Studijų Fondas sveikina 
Didžiosios Britanijos lietuvius su 

artėjančia Vasario 16-ąja 
ir kviečia tapti Fondo nariais

Paremkime Lietuvos Istorijos anglų kalba ruošimą, 
artėjant 750-osioms Lietuvos Karalystės ir Mindaugo karūnavimo 
metinėms

Fondo nariai gali įsigyti ruoštas knygas su 25% 
nuolaida, palyginus su knygynų Jungtinėje Karalystėje kaina. 
Metinis nario mokestis £100,- remia 660 psL Prof. Edvardo 
Gudavičiaus knygos Lietuvos istorija9 vertimą į anglų kalbą. 
Trečdalis I-ojo tomo jau išversta.
Žymia auka prisidėjusioms prie šio svarbaus darbo nemokamai 
atsiųsime Profesoriaus Edvardo Gudavičiaus 9Lietuvos Istorijos91-ąjį 
tomą lietuviškai
Maloniai kviečiame kreiptis į Sekretorių, dr. Darių FurmonaviČių, 
tek: 0115-9826431, ar Pirmininką, kun. dr. Steponą Matulį, tek: 
0115-9821892.
Čekius galima rašyti: The Lithuanian Research & Studies Fund ir 
siųsti: 16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham NG2 6AH.
Dar turime keletą egzempliorių a.a. Eimučio Šovos parengtos Prof. 
Vytauto Landsbergio knygos ‘Lithuania Independent Again’. 
Kaina su nuolaida: £26.25 + £3.20 (paštas Jungtinėje Karalystėje) = 
£29.45.
Tai puiki dovana vaikams ir anūkams, draugams ir draugėms 
visomis progomis.

Lietuviškų Tyrimų ir Studijų Fondas

Skaitytojų Aukos:

O. Vilimienė 
V. Gruzdy s 
H. Vaineikis 
V.Važgauskas 
R.Jaloveckas 
G.Geležinienė 
M.Gelvinauskienė 
K.Karalius ' 
J.Beinoras 
V.Motuza
P. Žukas

£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00

Redakcija nuoširdžiai dėkoja 
skaitytojams - rėmėjams už 
siunčiamus laiškus, 
pasveikinimus su Naujais 
Metais ir skirtas aukas, 
remiant “EL”.

SUSIPAŽINKIME!!! Z

SUSIPAŽINKIME!!! Z ■ 

J 'MEILĖ LIETUVAI", Z
■ Z
■ ■

Anglų kilmės vyriškis, keliavęs ■
po Rytų Europą darbo reikalais ir Z

; praleidęs gana daug laiko ;
Lietuvoje, pamilo Lietuvą ir jos Į

Z žmones. Z
■ ■

; Todėl norėtų susipažinti su ;
; lietuvaite gražiai draugystei !

Z vedančiai į vedybas. !
■ i

; Idealus amžius būtų 35-45 ;
■ metai, anglų kalbos pradmenys

Z būtų pageidaujami ir galiu padėti 1 
; anglų kalbos įtvirtinimui. ;
! Prašau parašyti trumpai apie save, ■ 
; savo pomėgius ir ambicijas i

• atsiunčiant šiandieninę nuotrauką. ; 
■

i 
i 

; Siusti “EL ” redakcijos adresu ;
• priekyje užrašant: ;
\ FAO: DG1 :
■ 1
; 3 Crimea Close !
■ Wootton■ 
Z Northampton
: NN4 6SA ;

* 1 
y----..-.-.-
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PAGALIAU- ATVYKO ŽAS!
Šiais metais ŽAS yra 
įtrauktas į dvi nominacijos 
kategorijas Lietuvos 
muzikos apdovanojimuose, 
tai - Geriausia metų grupė ir 
Geriausia metų daina su 
daina “PALANGA 
MOČIUČIŲ”.
Septynių metų bėgyje grupė 
jau spėjo įrašyti 7 albumus ir 
4 singlus:

MAN GERAI ’98 
EUROLYGA ‘99 
TURISTO LITUANO ‘99 
PO STIKLIUKĄ ‘99

GS Gš GS Gš GS GS GS GS Gš Gš

ŽAS KVIEČIA VISUS LIETUVIUS UŽSTRIGUSIUS LONDONE ATVYKTI | JŲ 
KONCERTAI ATVYKITE IR PASISEMKITE DOZĘ GEROS MUZIKOS IR 
ŠOKIO. ŽAS GARANTUOJA TIK GERIAUSIA PARTIJOS ATMOSFERA.

KONCERTO METU DUS GALIMA ĮSIGYTI ŽAS KOMPAKTINIUS DISKUS IR 
ATRIBUTIKA.

LONDONE:
20 VASARIO 2003, 21.00 VAL.

PURPLE E3
562A Mile End Rd

Tube: Mile End
www.purple-e3.co.uk

BILIETO KAINA: £10

BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI: Infocentre for Russian Speakers, 1-11 Hay Hilu
Berkeley Square, London W1J 5DH, Tube: Green Park, (Mondays - Fridays, 
9.30-17.301, phone 0207 495 8107

’’Katyusha Cash & Carry”, Ground Floor, Oslo House, 63-67 
Felstead Street, Hackney Wick E9

APIE "ŽAS"

Grupė įsikūrė 1995. Šiuo metu grupĖ susidaro iš keturių 
originaliai susibūrusiu narių - TRU S AB AKA, EZOPAS, 
CHORAS ir BILAS. Pirmasis jų albumas sujudino Lietuvos pop 
pasaulį ir iki šiol grupė laikosi topo dešimtuke.

ĮSIMINTINOS D A TOS 
DIDŽ. BRITANIJOS

LIETUVIŲ
B E ND R U O MENĖ S
KALENDORIUJE

SODAS skyriaus metinis 
susirinkimas vyks 
šeštadienį vasario 15 d 
Sodyboje.
Pradžia 15 vai

GSGSGS
VELYKOS
Balandžio 21 d Šventiniai 
velykiniai žaidimai, 
konkursai Sodyboje.
Nuolaidos DBLS nariams.

G8G8GS
DBLS ir LNB metinis 
suvažiavimas 
gegužės 10 ir 11 dd 
Sodyboje

GSGSGS
PA VASARIO ŠVENTĖ 
Gegužės 25 d
Praleiskite dieną Sodyboje.
Žaidimai vaikams,įvairūs 
mugės stalai, vakaro 
diskoteka
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redakcijos, ar leidėjų nuomonę. Už [dėtų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

Lietuviškų Tyrimų ir Studijų Fondas 
kviečia į iškilmingą metinį visuotinį susirinkimą, 

vasario 16-ąją, sekmadienį, 
Lietuvių Katalikų Centre - Židinyje

16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham NG2 6AH 
Programoje:

11.15 vai Pamaldos už Lietuvą
13 vaL sekretoriaus informacija, einamieji reikalai, įstatų patvirtinimas. 

Šventinis cepelinų balius

Lietuviškų Tyrimų ir Studijų Fondas

Mielas “Europos Lietuvis” skaitytojau Z Z

• • Kada matėte draugą iš Londono, Mančesterio, Coventrio ar Škotijos? Z Z

Z Z Headley Parkas, “ Sodyba”, yra puiki vieta, kurioje galite praleisti kelias •• 
dienas su draugais ir svečiais iš Lietuvos, su šeima bei pasigrožėti nepa- Z Z

Z Z prasta aplinka.Pasiimkite kelias išeigines dienas ir pabendraukite su Jums • • 
mielais žmonėmis “Sodyboje”, prisiminkite senus laikus, pasidžiaukite Z Z

Z Z dabartim, pasvajokite apie ateitį. **
• • Galėsite pasivaikščioti po parką, apeiti ežerą, gal net pagrybauti. Galėsite Z Z 
Z Z gardžiuotis užkandžiais bare ar išrinkti ypatingą vakarienę iš valgiaraščio • •
• • restorane, gėrėtis draugais ir viešnage be rūpesčių ir vargų. Z •

• Z Kelių dienų atostogos “Sodyboje” būtų puiki dovana tėveliams, ar Z Z
» * kitiems artimiesiems. • •

• • Paskambinkite tučtuojau į “Sodybą” (01420 472810) ir sužinokite ką ga- Z Z
Z Z Įima užsisakyti. • •

Leicesterio
DBLS skyriaus susirinki

mas
Metinis skyriaus susirinki
mas įvyks

kovo 16 d. 11.00 vai.
Leicesterio Estų Namų 
klube

366 Fosse Road North
Leicester

Visus kviečiame aktyviai
dalyvauti

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Ovaį E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@Dtverijonas .•freeserve.co.uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kasdiemšiokiadieniais 
ir sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio! 1
Visiems “Europos Lietuvio” skaitytojams

“Europos Lietuvio ” numeriuose skelbiami 
perka, p ar duoda,keičia, ieško skelbimai.

Norintiems naudotis šia paslauga, 
prašome skambinti redakcijai ar rašyti jos adresu, 

arba elektroniniu paštu.

Skelbimą kaina priklausys nuo žodžių kiekio skelbime. 
Vieno žodžio kaina 20 penų.

Redakcija
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