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Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 
metinis Pranešimas

Pilietės ir piliečiai,

Mano ginamos pozicijos ir principai Jums gerai žinomi: penkerius 
metus juos ne tik skelbiau, bet ir mėginau įtvirtinti kasdieniu darbu. 
Mano siūloma Lietuvos pažangos vizija išsamiai išdėstyta pernai per
skaitytame metiniame pranešime.

Taigi kadencijos pabaigoje penktąjį kartą kreipdamasis į Jus, norė
čiau tik glaustai apibendrinti praėjusius metus ir priminti tas savo nuo
statas, kurios, mano įsitikinimu, yra svarbios tolesniam mūsų tautos ir 
valstybės gyvenimui.

*****
2002-ieji mums buvo ypatingai reikšmingi. Metų pabaigoje sulaukėme 

kvietimo įsijungti [Šiaurės Atlanto Aljansą ir baigėme derybas dėl narys
tės Europos Sąjungoje. Taigi įveikėme vieną svarbų valstybės raidos 
etapą. Padarėme tai kartu - laikydamiesi kryptingos ir aktyvios užsienio 
politikos, tęsdami Lietuvos modernizavimo darbus.

Mūsų valstybė šiandien stipri. Pasaulis mus pažįsta ir pripažįsta kaip 
patikimus partnerius.

Šiuo metu esame prie vieningos Europos slenksčio. Lieka jį sėkmin
gai peržengti ir įsitvirtinti Vakarų demokratijos erdvėje. Tai istorinis 
mūsų tautos ir valstybės sugrįžimas į Vakarų civilizacijos kelią, kuriuo 
ėjome šimtmečiais ir iš kurio prievarta daugiau nei pusamžį buvome 
išblokšti.

Labai reikia, kad Lietuvos įsitvirtinimo Vakarų pasaulyje svarbą su
voktume mes visi - visa tauta, visi piliečiai. Istorija mums duoda gali
mybę susikurti saugią, pasiturinčią, civilizuotą savo, savo vaikų ir vai
kaičių ateitį. Mūsų didžioji pareiga - Šia galimybe pasinaudoti. Siek
dami strateginių tautos tikslų būtent šiuo metu, lygiai taip, kaip Sąjū- 
džio laikais, privalome veikti vieningai ir valingai. Šiandien viskas - 
mūsų pačių rankose.

Negalime būti abejingi savo likimui, negalime pasiduoti melui, ne
galime padalyti neatitaisomų klaidų.

"Politikai į Europos Sąjungą žmones grūda prievarta", "Išstoti iš Eu
ropos Sąjungos bus taip pat sunku kaip iš SSSR", "Politikai išsigando 
tautos keršto" ,- pastaruoju metu skelbia vieno dienraščio antraštės. 
Turbūt artėjant referendumui dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 
tokios antraštės didės, jų bus dar daugiau.

Ar atsispirsime mėginimams supriešinti mūsų visuomenę, mūsų tau
tą, dirbtinai padalinti mus į "darbo liaudį" ir neva tos liaudies 
nesuprantantį "elitą"? Tai priklausys ir nuo valdžios žmonių, ir nuo 
piliečių išminties.

Aš pats darysiu viską, ką galiu, kad kuo daugiau žmonių suvoktų to
kio kelio pasirinkimo svarbą ir naudą asmeninei gerovei. Kviečiu visus

tautos likimui neabejingus pi
liečius telktis ir veikti kartu, 
kad mūsų visuomenėje laimėtų 
civilizuotos europinės Lietuvos 
idėja.

*****
Veikli ir solidari pilietinė vi

suomenė - visada buvo ir bus 
mano politinės veiklos siekis. 
Visus penkerius metus sten
giausi pats ir raginau Jus įveikti 
kliūtis, kurios trukdo stiprėti 
mūsų pilietinei santarvei, trukdo 
atkurti žmonių pasitikėjimą savo 
visuomene ir valstybe.

Viena iš svarbių tokio pasiti
kėjimo sąlygų - bendra žmonių 
gerovė ir socialinis teisingumas.

Pastaraisiais metais mūsų 
ūkis pastoviai auga. Pernai 
bendrasis vidaus produktas 
padidėjo 5,9 nuošimčio. 
Eksportas padidėjo
dešimtadaliu. Teigiamos ūkio 
permainos jau pasiekė ir dalį 
visuomenės. Pernai
mažmeninė prekyba šalyje pa
didėjo daugiau nei 12 nuošim-

Deja, šių teigiamų ūkio po
slinkių didelė visuomenės dalis 
dar nespėjo pajusti: jos gyve
nimas netapo geresnis. Nedar
bas tebėra didelis: jis per metus 
sumažėjo tik vienu nuošimčiu. 
Nedarbo, ilgalaikio nedarbo ir 
jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje 
du kartus viršija Europos Są
jungos valstybių vidurkį. Mažos 
senatvės ir invalidumo pensijos 
neužtikrina oraus žmonių gyve
nimo.

Vis ryškesni tampa ir teritori
niai žmonių gerovės skirtumai. 
Verslo ir žmonių pajamos gana 
sparčiai auga Vilniuje, Klaipė
doje ir Kaune. Tačiau daugelio 
kitų Lietuvos regionų raida ge
rokai lėtesnė, nedarbo ir skurdo 
juose - kur kas daugiau. Že
miau skurdo ribos yra atsidūręs

Tęsinys 2 psl.
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dešimtadalis šalies miestiečių.Kaime skurde gyvena 
daugiau nei ketvirtadalis žmonių. Daugiau nei 
trečdalis visų Lietuvos ūkininkų Šiandien skursta. 
Skursta daugiau nei trečdalis daugiavaikių šeimų. 
Daug tokių šeimų gyvena kaime.

Taigi šiuo metu labai svarbu suderinti sparčią 
ūkio plėtrą su visų žmonių galimybėmis gyventi 
geriau. Teigiamas ūkio permainas turi pajusti ir 
mažas pajamas gaunantys, ir socialiai remtini 
žmonės. Palaipsniui turi kilti tiek žemdirbių, tiek 
mokslininkų, mokytojų, gydytojų, kultūros darbą 
dirbančių žmonių gerovė. Mūsų valstybės politika 
šiandien negali palikti atskirų visuomenės grupių 
bendros krašto raidos nuošalėje. Ji turi mažinti 
esamas socialines įtampas ir stiprinti pilietinės 
visuomenės solidarumą.

Mūsų socialinė parama kaip buvo, taip ir lieka 
per mažai taikli. Esminė sveikatos apsaugos 
reforma taip ir nepajudėjo. Švietimo pertvarkos 
darbai stringa valdančiosios daugumos vidaus 
nesutarimuose.

Per lėtai modernizuojama valstybės tarnyba. 
Visuose valdymo lygmenyse vis dar išlieka per 
daug biurokratizmo. Vis dar stinga palankesnių 
sąlygų smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybėje 
iki šiol nematyti perspektyvios regionų plėtros, 
regionų gaivinimo politikos.

Kaip svarbu šiandien stiprinti švietimo galias, 
padėti žmonėms prisitaikyti prie esmingai 
pasikeitusių politinių, ūkinių, socialinių gyvenimo 
sąlygų, rodo dabartinis mūsų visuomenės 
savimonės paveikslas.

Prieš kurį laiką atliktas lyginamasis Europos 
šalių vertybinių nuostatų tyrimas "Vertybės: Europa 
- 1999-ieji" leidžia mums pamatyti savo visuomenę 
bendrame Vakarų ir Rytų Europos kontekste.

Tyrimo duomenys rodo, kad mes, lietuviai, itin 
menkai pasitikime demokratinėmis valstybės 
institucijomis ir savo, kaip piliečių, jėgomis. Kartu 
su rusais mes prašokame kitas iš komunizmo 
išsivadavusias tautas savo simpatijomis totalitarinei 
praeičiai. Mes palankiau vertiname buvusią 
komunistinę, nei esamą demokratinę politinę 
sistemą. Dauguma mūsų būtų linkę pritarti bei 
paklusti parlamento ir rinkimų nevaržomo lyderio 
valdžiai. Tyrimai rodo, kad tokio autoritarinio 
vadovo mes ilgimės labiau, negu rusai ir 
baltarusiai. Iš visų Europos tautų mes, lietuviai, 
mažiausiai pasitikime pačių išsirinktu parlamentu, 
tačiau esame mažiausiai kritiški spausdintam 
žodžiui. IŠ visų europiečių mes mažiausiai 
didžiuojamės tuo, kad esame savo šalies piliečiai.

Kartais atrodo, kad moralinė, pilietinė 
atsakomybė ne vienam iš mūsų tampa per sunkia 

našta. Mūsų visuomenė Šiandien stokoja moralinio 
stabilumo. Joje matome daug kilnaus žmogiškumo 
pavyzdžių. Tačiau greta - šiurpūs nužmogėjimo 
atvejai. Niekaip negaliu suvokti, kaip paprastas, iš 
kitų neišsiskiriantis kaimo vaikas staiga gali imti ir 
žiauriai nužudyti jį globojusius kaimynus, kaip 
miesto mergina be jokio motyvo, vien "dėl 
pramogos" gali smeigti praeiviui peilį į nugarą, 
kaip jauni lietuvių vyrai ir moterys kaimynų 
akivaizdoje gali nukankinti savo kūdikius ir vaikus. 
Tai irgi mūsų - lietuvių visuomenės - dabarties 
ženklai. Kraupūs ženklai. Būtų blogiausia, jei prie 
jų priprastume kaip prie neišvengiamos 
kasdienybės.

Ne kartą kėliau sau klausimą: kaip politikai, 
matantys netobulą pokomunistinės visuomenės 
paveikslą, privalo veikti šioje visuomenėje, dirbti 
Šios visuomenės labui? Juk su valdžia siejami mūsų 
lūkesčiai yra nepagrįstai dideli, todėl beveik 
neišvengiamas yra ir nuolatinis mūsų nusivylimas 
valdžia.

Tokioje visuomenėje politikams gali kilti didelė 
pagunda manipuliuoti žmonėmis, naudotis jų 
bėdomis ir silpnybėmis, žaisti jų lūkesčiais, 
neatsižvelgiant į tikrovės galimybes. Pasiektos 
politikų pergalės šiuo atveju būtų tik trumpalaikės, 
o visuomenės pralaimėjimai galėtų turėti sunkiai 
atitaisomų pasekmių.

Todėl buvau ir lieku įsitikinęs, kad politikas, 
kuriam svarbi Lietuvos demokratija ir jos ateitis, 
turi rinktis sunkesnį kelią - atvirumą ir tiesos 
sakymą. Tik toks kelias kurs patikimą dialogą tarp 
Lietuvos žmonių, stiprins piliečių pasitikėjimą 
savimi ir valstybe. Deja, mūsų politika ir Šiandien 
išlieka per daug uždara, nepakankamai socialiai 
jautri, per daug atitrūkusi nuo kasdienių žmonių 
rūpesčių. Mūsų valdžia atrodo pernelyg patenkinta 
savimi. Mūsų partijos kartais primena diskusijų 
klubus, paskendusius savo vidaus problemose.

Būtent ui matydamas, daugiau nei prieš porą 
metų iškėliau naujosios politikos idėją. 
Kreipdamasis į šią idėją parėmusias partijas, tuomet 
sakiau: "Atsigręžkime veidu į realią Lietuvą - su 
skurdo ir neteisybės, nevilties ir iŠ sovietmečio 
paveldėtos gyvenimo inercijos ženklais. Laikas 
ryžtingiau veržtis iš tų ženklų įtakos. Laikas imti 
spręsti realias, žmonėms rūpimas problemas. 
Dėmesio realybei, kasdienei tikrovei - Šito trūko ir 
trūksu mūsų valstybei visą atkurtos laisvės 
dešimtmetį."

Ir šiandien esu įsitikinęs, kad tik politikų 
dėmesys realybei, tik atviras pilietinis dialogas gali 
sėkmingai vesti Lietuvą į priekį. Ir būtų labai 
apmaudu, jei iš naujosios politikos idėjos paliktų tik 
naujosios politinės technologijos.
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Vasario 16-toji.
Jubiliejinės 85-tosios Lietuvos valstybės Nepriklausomybės akto sukakties proga gauti sveikinimai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei =
Brangūs tautiečiai,

«
I

Lietuvos Respublikos Seimo ir asmeniškai savo vardu sveikinu 
Jus mūsų valstybės Šventės, Vasario 16-osios proga. Prabėgo jau 85 
metai nuo tos dienos, kai mūsų tautos atstovai įvykdė visos Lietuvių 
tautos valią - paskelbė Lietuvos Valstybės atkūrimo aktą. Tai 
nepaprastai reikšminga diena ir didelė šventė mūsų šaliai ir Jums, 
išblaškytiems po visą pasaulį.

i

2003 metai Lietuvai bus svarbūs jos kelyje į Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizaciją ir Europos Sąjungą. Jautę Jūsų nuolatinę paramą 
Lietuvos siekiams, mes tikimės jos ir Šiandien tampant lygiaverčiais 
šių organizacijų nariais.

Leiskite dar kaną pasveikinti Jus su visų mūsų Švente ir 
palinkėti Jums visokeriopos sėkmės.

Nuoširdžiai Jūsų, 
Artūras Paulauskas
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Sveikiname Lietuvos Respublikos piliečius ir jų demokratiškai 
išrinktus atstovus bei vadovus ir visus plačiame pasaulyje esančius 
lietuvius.
Mūsų visų 36-ių kraštų Lietuvių Bendruomenėse gyvenančių bei 
dirbančių tautiečių pagrindinis tikslas ir darbų atrama buvo, yra ir bus 
Nepriklausomos Lietuvos valstybė. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
visomis jėgomis ir būdais siekia tą nepriklausomybę padėti išlaikyti ir 
sustiprinti.
Ši Lietuvos valstybės atkūrimo diena tegul sustiprina mūsų pastangas 
daugiau dirbti ir padėti Lietuvai.

Vytautas Kamantas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas

nnnnnnnn

Švęsdami jubiliejinę 85-ąją Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės akto sukaktį, galime ją vertinti kaip mūsų valstybės 
ir visų jos žmonių vienybės, išdidumo ir pergalės Švente.

Mielieji tautiečiai, likimo išblaškyti po įvairius kraštus, Jūs 
esate Lietuvai labai reikalingi. Džiaugiamės Jūsų pastangomis išlaikyti 
lietuvybę ir būti išdidžiais savo ar savo tėvų gimtinės atstovais.

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus šią mūsų valstybei reikšminga 
diena ir dėkoju už Jūsų svarų indelį kuriant stiprią ir klestinčią Lietuvą.

Algirdas Brazauskas,
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sveikinimas išeivijai 

Vasario 16-osios proga.

Kadenciją baigiančiam 
Lietuvos Respublikos 
Prezidentui Valdui Adamui 
DBLS atsisveikino sekančiai:

“Visų Didžiosios 
Britanijos lietuvių vardu
reiškiame Jums padėką,
paruošiant kelią Lietuvai
įsijungti į Vakarų kraštų įtakos 
sferą, galutinai įstojant į NATO 
ir Europos Sąjungos narių 
tarpą. Jūsų įdėtas indėlis yra 
tvirtas pamatas krašto 
ekonominei plėtrai bei 
socialiniam stabilumui.

Linkime Jums
visokeriopos sėkmės ateities 
politinėje veikloje”.

H H H n H H H H

Lietuvos Prezidentas — 
Rolandas Paksas

Naujai išrinktasis LR 
Prezidentas, 46 metų liberalas - 
demokratas Rolandas Paksas, 
vasario 26d. oficialiai pradėjo 
valstybės Prezidento pareigas. 
Savo programos pagrindinius 
punktus jis apibudina taip:

“Grąžinsime viltį ir 
tikėjimą šeima, valstybe, 
ateitimi. Tikiu, kad
atsakomybė taps aukščiausiu 
šalies įstatymu; tikiu, kad stipri 
Prezidento valdžia ir tvarka 
valstybėje sukurs turtingą ir 
saugią Lietuvą; tikiu, kad 
sudarydama galimybes
jaunimui mokytis, dirbti ir 
užsidirbt, valstybė garantuos 
savo ateitį, o rūpindamasi 
pensininkais, valstybė pagerbs 
ją kūrusius žmones. Tikiu, kad 
valstybė privalo saugoti 
žmogaus fizinę ir dvasinę 
sveikatą. Tikiu, kad Lietuva 
turi likti saugios branduolinės 
energijos Šalimi: Demokratija — 
žmogui, Laisvė — verslui, 
Diktatūra - mafijai”.

Knnnnnnn
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Mieli bendradarbiai,

Kaip ne kartą rašiau, yra svarbu, kad 
įvairūs organizaciniai ir svarbesni archyvai nežūtų 
ir nedingtų užsienyje, bet būtų surinkti, sutvarkyti ir 
kiek galima daugiau panaudojami. Mano supratimu 
tie archyvai anksčiau ar vėliau turi atsidurti 
Lietuvoje. Juos ilgiau laikant už Lietuvos ribų 
kiekvieną dieną jie pamažu mažėja, išnyksta, 
dingsta, yra išmetami ir taip prarandami istorijai. 
Nemaloni gyvenimo realybė yra ta, kad su 
kiekviena prabėgančia diena įvairių organizacijų, 
parapijų, draugijų, klubų ir LB vienetų archyvų 
globėjai pamažu vienas po kito iškeliauja, o jų 
palikuonys ne visada tinkamai vertina likusį 
archyvinį palikimą ir jis dažnai būna išmetamas į 
gatvę, sunaikinamas.

Prašau PLB Valdybos narius, talkininkus ir 
kraštų LB pirmininkus rimtai pagalvoti ir rūpintis 
užsienio lietuvių archyvų išsaugojimu, surinkimu ir 
perkėlimu į Lietuvą. Jei ne šiomis dienomis, tai gal 
vėliau šiais ar net kitais metais.

Apie tai pakartotinai rašau todėl, kad apie 
užsienio lietuvių gyvenimą per, sakykim, praėjusius 
šimtą (100) metų, jų veiklą, darbus, rūpesčius ir 
nuolatines pastangas išlaikyti lietuvybę bei visada 
padėti Lietuvai ir jos žmonėms yra palyginus mažai 
žinoma, apie tai mažai Lietuvoje rašoma, mažai 
studijuojama. Daugelis lietuvių, įskaitant 
akademikus, inteligentus ir valdžios pareigūnus 
apie tai mažai girdėjo. Kartais tam trūksta 
reikalingos medžiagos, tinkamos informacijos. Tad 
parūpinkim tą medžiagą per siunčiamus archyvus.

Archyvinę medžiagą studijuoti Lietuvoje ir 
ją ten dažniau skelbti yra lengviau, patogiau ir 
pigiau daugeliui studentų ir asmenų, negu tik 
keliems studentams tam tikslui vykti į užsienį ir jos 
ieškoti plačiai išsklaidytose vietose.

Lietuvių Išeivijos Instituto adresas: 
Lietuvių Išeivijos Institutas 
Vytauto Didžiojo Universitetas 
Daukanto G.25
Kaunas LT-3000
Lietuva

Vytautas Kamantas

Lietuvių Išeivijos Institutas

Prieš porą dienų mus pasiekė Jūsų siunta - 
66 dėžės. Jos, be abejonės, bus prijungtos prie 
anksčiau gautų Jūsų ir PLB archyvo dėžių. 
Tikimės, kad visai Jūsų kolekcijai nebus lemta ilgai 

užsigulėti dėžėse netvarkytai, nes jau pradeda darbą 
istorijos magistrante, besidominti išeivijos tematika 
Daiva Simanavičiūtė. Ji dirbs remiantis anksčiau 
gautais Jūsų pasiūlymais. Tokiu būdu manome 
pasiekti, kad visa medžiaga būtų prieinama kuo 
platesniam ratui besidominčiųjų, visų pirma 
profesūrai ir studentams.

Stengiamės išlaikyti ir kitą instituto funkciją - 
išlikti atviriems akademinei bei miesto visuomenei, 
rengiant įvairius viešus renginius. Po tam tikro 
šventinio sąstingio artimiausiu metu planuojame 
surengti dailininko Adomo Galdiko darbų 
pristatymą. Juos, tarpininkaujant p.Beatricei 
Kleizaitei - Vasaris, padovanojo Putnamo Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vienuolynas. Šiuos darbus įrėminome ir dabar jie 
puošia PLB menę.
Vasario pradžioje, prasidėjus VDU pavasario 
semestrui (jis prasidės vasario 3 d.), surengsime 
žymaus mūsų filosofo Antano Maceinos 95 — 
osioms gimimo metinėms skirtą seminarą. Yra ir 
kitų sumanymų, bet apie juos parašysime vėliau.

Be abejo, vyksta ir kiti instituto darbai - 
tvarkomi seniau gauti fondai, ruošiamas išleidimui 
antrasis Egzilio archyvo tomas, skirtas Lietuvių 
rašytojų draugijai, veikusiai DP stovykloje 
Vokietijoje, rengiami kiti leidiniai, daug laiko 
pareikalauja visokie kasdieniai kanceliariniai bei 
buitiniai instituto darbai.

Pagarbiai
Linas Šalčiukas

Lietuvių Išeivijos Institutas

bi DBLS ir LNB centro valdybos
# sveikina
•••

| Julie ir Andy Blinstrub
•••

| susilaukusius dukrelės Lilijos,
•••

M kuri gimė sausio 22d.
N Po sunkios operacijos Great Ormond Street 
g vaikų ligoninėje, Londone, Lilija dabar 
S sveiksta namuose.

Linkime Julie, Andy ir mažai Lilijai 
stiprybės, ištvermės ir džiaugsmo jų Šeimos 
židinyje.
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Išeivijos spaudos bibliografija

Pačioje praeitų metų pabaigoje pasirodė ką 
tik išleista storulė, net 760 puslapių knyga. 
"Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija 1945 

— 2000”. Nors tasai tomas ir storas, bet jis tik 
pirmas, o jų žada būti trys. Antrajame tome bus 
lietuviškos knygos ir periodika užsienio kalbomis, 
o trečiajame abėcėlėmis sąrašas išeivijos serijinių 
leidinių.

Didelis užsimojimas, didelis darbas, ir štai 
jau turime daugelyje puslapių detaliai 
suregistruotus įvairius leidinius iš to ilgoko 
laikotarpio. Knyga pateikia abejonių nekeliantį 
liudijimą, kad ir gana nenormaliomis sąlygomis vis 
dėlto daug padaryta. O tas knygas išleidus, nesunku 
bus šį ar tą surasti, kam bus reikalinga medžiaga iš 
to laikotarpio. Kas jau į tos bibliografijos knygas 
pateks, tai jau nebeatsitiks taip, kad po kiek laiko 
gal nebebūtų žinoma, kad toks leidinys buvo.

To darbo vadovė — Silvija Vėlavičienė, kuri 
yra ir pagrindinės, centrinės Lietuvos bibliotekos — 
Martyno Mažvydo- lituanistinio skyriaus vadovė. Ji 
parengė tą didžiulį veikalą su Birute Poškute ir Egle 
Karaliene. O Lietuvos Kultūros ministerijos ir 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje 
remiama išleido Martyno Mažvydo biblioteka.

Dabar atliktas moksliškai, kaip pagal 
bibliografijos taisykles tokie darbai daromi. Kai kas 
čia ir daug nesigilinant stebina ir domina. 
Pirmiausia tai veikalo gale spausdinamoji rodyklė 
pavardžių tų asmenų, kurie rašė, redagavo. Tai 
rodyklei skirta 71 dviejų skilčių puslapis. Surašyta 
tikra masė žmonių, kurie atliko tuos darbus? Vieni 
ten minimi po kartą ar kelis, bet nemaža ir daug 
kartų. Tokie dažnai minimieji štai vien tik A 
raidoje: Adamkus, Aistis, Akstinas, Alantas, 
Aleknienė, Aleksa, Aleksandravičius, Ališas, 
Almenas, Alšėnas, Ambrazaitienė, Ancevičienė, 
Andriekus ir t.t. Ir kitų raidžių sąrašuose užtiksime 
panašią padėtį.

Šio darbo vadovė S.Vėlavičienė pratarmėje 
nurodo, kaip pokario metais vyko lietuvių 
judėjimas svetur ir kuo remtasi rašant šį darbą. 
Naudotasi išeivijoje išleistais A.Ružancovo, A. Ir 
F.Kantautų, P.Gaučio, J.Dainausko, T.Remeikio ir 
kitų bibliografijos darbais. Kaip tiems išeivijos 
bibliografams, taip ir M.Mažvydo bibliotekai 
sunkiai sekėsi rinkti leidinius. Bet rinkta, stengtasi, 
o pasinaudota ne tik tų bibliografų darbais, bet ir 
didžiosios Lietuvos bibliotekose esančiais 
leidiniais. Gauti ir suregistruoti ir Britanijoje išleisti 
lietuviški leidiniai.

Sumini S.Vėlavičienė institucijas ir atskirus 
asmenis, kurių darbais ir patarimais pasinaudota 
dirbant. Jų nemažas būrelis.

Pratarmė spausdinama lietuvių, anglų ir 
vokiečių kalbomis. Ta bibliografija yra toks darbas, 
kuriuo naudosis ir kitų kraštų bibliografai ir 
mokslininkai, ne tik lietuviai.

Sudarytojams ir leidėjams priklauso 
išeivių padėka ir pagarba už tą didelį darbą.

K.Barėnas

Dėl Lietuvos sporto žaidynių, skirtų 
valstybės dienai paminėti 

(Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
patvirtino Valstybės dienos minėjimo programą. Į 
bendrą minėjimo programą įtrauktos Lietuvos 
sporto žaidynės. Žaidynių tikslas priminti jaunimui, 
sporto visuomenei Lietuvos istorijos lemtingiausius 
įvykius ir kartu prisidėti prie bendros Vyriausybės 
programos, minint Lietuvos Valstybės dieną 
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejų).

Žaidynių vykdymui patvirtintas 
Organizacinis komitetas. 2003 metų vasario 3 d. 
Kūno kultūros ir sporto departamente vyko 
Organizacinio komiteto posėdis, kuriame buvo 
patvirtinti minėtų žaidynių nuostatai, darbo grupės 
tarnybos bei žaidynių sąmata. Žaidynių finalai vyks 
2003 m. birželio 28 ,29 d. Vilniuje, atidarymas 
birželio 28 d. 12.00 vai. Vingio parke (Vilniuje).

Į šias žaidynes maloniai kviečiame atvykti 
užsienio šalių lietuvius. Priėmimo sąlygos, paraiškų 
pateikimo formos ir terminai nurodyti nuostatuose.

Norinčius atvykti į žaidynes, prašome 
nuostatuose nurodytu laiku, pateikti paraiškas. 
Paraiškas prašome siųsti Kūno kultūros ir sporto 
departamentui adresu: Vilnius, Žemaitės 6 , LT 
2600 arba elektroniniu paštu: milda@kksd.lt arba 
raslanas@kksd.lt

Kontaktiniai asmenys:

Milda Laurutėnaitė — Organizacinio komiteto 
atsakinga sekretorė, tel. (+370 5) 213 54 01, 
ei.paštas milda@kksd.lt
Algimantas Kukšta - Sporto varžybų vykdymo 
darbo grupės vadovas, tel. (+370 5) 233 62 13 
Algirdas Raslanas — Užsienio šalių dalyvių 
priėmimo darbo grupės vadovas, tel. (+370 5) 216
17 13, eLpaštas raslanas@kksd.lt

Su pagarba
Vytas Nėnius
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Apie puikius Išeivijos Instituto ir 
M.Mažvydo bibliotekos talkininkus

Du žymus Britanijos lietuvių veikėjai 
neseniai išsiuntė Išeivijos institutui į Kauną 
nemažus kiekius archyvinės medžiagos.

Juozas Maslauskas čia buvo turbūt 
veikliausias skautų veikėjas nuo pat pradžios, kai 
tik tą organizaciją lietuviai D.Britanijoje įkūrė. Be 
jo iki pat dabar neišsiversdavo nė viena stovykla, 
jose būdavo jis visada pareigomis apkrautas. Jis ir 
rajono susirašinėjimą tvarkė, eidamas lyg ir 
generalinio sekretoriaus pareigas, be jo talkos ir 
tasai laikraštėlis “Budėkime” neišeidavo ir iš viso 
jis buvo nuolatinis spaudos bendradarbis.

Jis yra nuolatinis DBLS Derbio skyriaus 
vadovybės narys. Taigi jis tikrai turėjo ką siųsti - 
glėbius raštų, dokumentų, sąrašų, fotografijų. O ligi 
tol apie Britanijos lietuvių skautų veiklą Institutas 
medžiagos neturėjo.

Tuo pat metu daug su lietuvių skautų 
Britanijoje susijusios medžiagos Institutui pasiuntė 
ir Steponas B. Vaitkevičius, kuriam yra tekę ir 
vadovauti rajonui - eiti rajono vado pareigas. Kaip 
didžiai pareigingas veiklos žmogus, jis ir šiaip, net 
ir vadovybėje nebūdamas, yra daug ką atlikęs. Tai 
ir jis turėjo ką siųsti.

Be to, Stp.B.Vaitkevičius nemaža metų yra 
buvęs D.Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
vadovybėje ir dabar ilgesnis laikas, kaip jis 
pirmininkauja sąjūdžiui, tai ir tos organizacijos 
raštų krūvą atidavė Institutui.

Nusiųstas Institutui ir M.Barėnienės 
“Lithuania” komplektas. Siuntėjai susilaukė 
Instituto veiklos vadovės dr. Dalios Kuizinienės 
padėkos. Jie be abejo, paprašyti ir toliau 
talkininkauti Institutui.

Tas gražus jų talkininkavimas Institutui 
galėtų būti geras pavyzdys ir kitiems tautiečiams ir 
organizacijoms. Palėpėse ar net ir lagaminuose 
laikomus laiškus, reikšmingus dokumentus ar ir 
fotografijas kas nors išmes kada nors, kaip nuolat 
pasitaiko, o Išeivijos Institute, Maironio muziejuje 
ar Martyno Mažvydo bibliotekoje jie bus ir saugūs 
ir naudingi moksliniams ar ir laikraštiniams 
studijiniams darbams kaip liudininkai, kad mes čia 
buvome, gyvenome ir kaip gyvenome ir dirbome, 
kokią spaudą turėjome.

Dabar girdžiu, kad keli visuomenininkai 
atidavė savo turėtuosius “Londono žinių” numerius 
pasiųsti M.Mažvydo bibliotekos Vilniuje 
Lituanistinio skyriaus vadovei Silvijai Vėlavičienei, 
nes ten bibliografijos reikalui būtina turėti visą 
komplektą. Atsiuntė Henrikas Vaineikis-vaines, 
Juzė Baublienė, Viktoras Motuzą ir Steponas 
B.Vaitkevičius. Deja, dar iki pilno komplekto 
trūksta Nr.2 ir Nr. 5.

Gali būti, kad kai kurie tų ir kitų lietuvių 
ras dar ką nors pasiųsti kuriai nors čia suminėtų 
institucijų. Įdomu, žinoma, ar kam nors atėjo į 
galvą mintis imti ir pasiųsti “Karvelį”, kurį kadaise 
leido jaunimui Birutė Liūdžiūtė (dabar 
Dobrovolskienė). Labai to laikraštėlio reikėtų 
bibliografijai. Ar buvo nusiųstas komplektas LAS 
leistos “Tėvų žemės”, kun.J.Kuzmickio žurnalo 
“Žibintas”, Mančesteryje leisto - “Anglijos lietuvių 
biuletenio”, Br. Daunoro Coventryje ir Londone 
leistas “Apuokas” ir Br. Daubaro “Klajūnas” 
Birmingham o “Krivūlė” ir kiti anksčiau ėjusieji. 
“Šaltinio” komplektas tikriausiai pasiųstas. Spėju, 
kad dar leidžiamieji visi siuntinėjami.

Lietuvoje būdavo ir dabar turbūt yra 
privaloma spaudinių nustatytą kiekį būtinai 
siuntinėti. Britanijoje taip pat įstatymai įpareigoja 
leidėjus atsiųsti. Mes svetur įstatymo uždedamos 
pareigos neturime. Tai visiems būtų lietuviška 
rimta pareiga.

K.Barėnas

Išeivijos instituto šventadieniai

Institute diena iš dienos vyksta darbas: 
tvarkomi dokumentai, naudojantis jais rašomi 
moksliniai darbai. O ima kartais ir užvažiuoja 
svečiai. Tai tada jau gali sakyti, kad ten šventė, kai 
sueinama pasiklausyti svečių pasakojimų.

Neseniai pravažiuodami užsuko nuolat 
JAV gyvenantieji dr.Kęstutis Keblys su žmona 
poete Vitalija Bogutaite. Dr.Dalia Kuizinienė rašo: 
“Visiems susirinkusiems buvo įdomu pasiklausyti 
apie “Ateities” leidyklos veiklą, Kęstučio 
svarstymus apie literatūrą, Vitalijos atsiminimus 
apie A.Mockų ir kitus”. D.Kuizikienės įvadiniai 
žodžiai apie K.Keblį štai kokie :”Šio kritiko rašymo 
maniera žaviuosi. Jis rašo ir kalba labai 
patraukliai”.

Dr. K.Keblys ir Londono senuosiuose 
Ladbroke Gardens Lietuvių namuose yra kalbėjęs 
1979 m. apie tuomet jo vadovaujamos “Ateities” 
leidyklos išleistą VI.Šlaito poezijos rinkinį “Nesu 
vėjo malonėj”. Kadangi sėdėjau tarp klausytojų, tai 
jis aptarė tuomet išėjusią ir mano knygą 
“Kilogramas cukraus”. Jo žodžiai būna it taiklūs ir 
pakankamai šilti.

K.Barėnas

ta m
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Vilniaus knygų mugė
Knygų mugėje šįmet sulaukta didžiausio per visą 

mugės rengimo istoriją lankytojų skaičiaus. Pernai 
Vilniaus knygų mugę aplankė 40 tūkst., o prieš 
ketverius metus vykusią Baltijos knygų mugę - 33 
tūkst. lankytojų.

Didžiausioje Baltijos regiono šalyse knygų 
mugėje šįmet dalyvavo ir gausiausias skaičius 
dalyvių - 400 knygų leidybos ir prekybos įmonių iš 
13 Europos šalių.

Pirmą kartą knygų mugė vyko naujausiame ir 
erdviausiame "Litexpo” centro paviljone. Knygų 
leidėjų stendai ir dailės parodos buvo išsidėsčiusios 
dviejuose aukštuose 11 tūkst. kv. metrų plote, 
bendras knygų lentynų ilgis siekė 2 kilometrus.

Bene daugiausia lankytojų Baltijos knygų 
mugėje sulaukė "Vagos knygų centro" stiklinis 
knygų "akvariumas", čia visas dienas vyko ir 
didžiausias knygų išpardavimas. Savo naujausias 
knygas ir kitus leidinius pristatė ir kitos didžiausius 
stendus mugėje įsirengusios leidyklos: "Alma 
littera", "Tyto alba", Lietuvos rašytojų sąjungos, 
"Baltų lankų", "Šviesos", aukštųjų mokyklų 
leidyklos, Frankfurto ir Varšuvos knygų mugių 
atstovai, knygų prekybos įmonė "Humanitas" ir kt. 
Britų taryba Lietuvoje surengė leidybinio dizaino 
parodą "Knygų kampas", kurioje buvo 
eksponuojami geriausi britų leidybinio dizaino 
pavyzdžiai.

Vilniaus ir Baltijos knygų mugėje vyko 
tarptautiniai seminarai ir diskusijos specialistams, 
apie 100 kultūros renginių. Daug publikos sulaukė 
knygos apie aktorę Moniką Mironaitę, lietuvių 
moterų rašytojų naujų knygų pristatymai, 
susitikimai su Lietuvos ir užsienio kūrėjais. Ypač 
didelio skaitytojų skaičiaus sulaukė susitikimas su 
Paryžiuje gyvenančia austrų rašytoja Suzana 
Kubelka (Susanna Kubelka), dėmesio nestokojo ir 
vokiečių rašytoja Petra Mikuta, flamandų, lenkų, 
latvių rašytojai.

Antras biografijos žinyno tomas
Vilnius knygų mugėje pristatytas Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos instituto leidinys „Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuviai“. Tai jau antras 
Biografijos žinyno tomas talpinantis n-ž 
personalijas. Pirmasis buvo išleistas 1998 m.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto 
direktorius Rimantas Kareckas ir kiti leidinio 
ruošėjai papasakojo apie darbo aplinkybes ir 
istoriją. Pasiekė PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis, primindamas, kad lietuviai gyveno ne 
tik JAV, bet ir džiaugdamasis šio imlaus darbui 
veikalo pasirodymu. Kalbėjo iš JAV į Lietuvą 

atvykęs gyventi ir dirbti Hill&Knowlton direktorius 
Arūnas Pemkus ir kiti, kurie paminėjo, kad,visgi 
dar ne visos įdomios asmenybės pakliuvo į žinyną. 
Dailininkas Lapė papasakojo apie tenisininką 
Purvanecką, kuris po karo treniravo Švedijos 
karalių ir turėjo gerą jumoro jausmą. Beveik 
kasdien būdavo Švedijos laikraščių pirmuosiuose 
puslapiuose. Vėliau gyveno JAV-ose. 
Literatūrologas Bronys Savukynas kaip vartotojas 
kritikavo tam tikrą „kratiniškumą“, kai leidinyje 
nesijaučia periodizacijos ir atrankos kriterijų. 
Tačiau dauguma pripažino, kad leidinys buvo 
laukiamas ir labai reikalingas.

Uostamiesti pasiekė paroda apie 
žydų gyvenimą Lietuvoje

Klaipėdos parodų rūmuose atidaryta ekspozicija 
"Žydų gyvenimas Lietuvoje", pasakojanti apie 
mūsų šalyje gyvenusius žydus, vadinamuosius 
litvakus, jų istoriją, kultūrą, išskirtinį įnašą į viso 
pasaulio mokslą ir kultūrą.

Uostamiestyje eksponuojama kilnojamoji paroda 
"Žydų gyvenimas Lietuvoje", katalogas tuo pačiu 
pavadinimu ir specialiai parodai sukurti 
dokumentiniai filmai "Pergyvenant Ostlandą" bei 
"Jie atėjo ir paprašė pagalbos" sudaro bendrą kelių 
Lietuvos ir užsienio institucijų projektą. Pirmosios 
parodos atidarymas įvyko dar pernai Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos 
centre. Planuojama, jog ji aplankys 14 Lietuvos 
miestų, kur bus rengiami specialūs seminarai 
mokytojams, mokiniams ir kariams, diskusijos bei 
filmų peržiūros.

Pasak politologo Vyganto Vareikio, paroda 
svarbi ir tuo, kad dažnas lietuvis iki šiol mažai žino 
apie tragišką žydų tautos likimą, kai vykdant 
genocidą Antrojo pasaulinio karo metu pasaulyje 
buvo išnaikinta apie 6 milijonai šios tautybės 
žmonių, o Lietuvoje jų beveik visai nebeliko. 
Politologo manymu, ši paroda yra gera proga 
susipažinti su kadaise šalia gyvenusia tauta, 
pasimokyti iš klaidų ir užkirsti kelią jų 
pasikartojimui ateityje. "Ką gali žinoti, gal 
susipažinę su praeities klaidomis ir kur nors 
Bosnijoje ir Hercegovinoje, Irake arba Afganistane 
atsidūrę Lietuvos kariai taip pat matys nekaltų 
žmonių žudynes ir tada, jau žinodami, kaip reikia 
elgtis, užkirs kelią genocidui, nepaklus 
nusikalstamiems įsakymams", - sakė V. Vareikis.

xs

Jūroje Žvejai sugavo delfiną

Į žvejų tinklus Baltijos juroje Lietuvos ekonominėje 
zonoje pakliuvo delfinas, (tęsinys 8 psl.)
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ŽINIOS IS LIETUVOS

Iki šiol manyta, kad ši jūrų kiaulių rūšis Lietuvos 
vandenyse nebegyvena ir yra išnykusi.

Sugautas delfinas priklauso Baltijos jūros kiaulių 
rūšiai. Tai labai retas, endeminis gyvūnas, 
vadinamas Baltijos delfinu (Phocoena phocoena). 
Pirmą kartą po 60 metų pertraukos žvejai jūros 
kiaulę buvo pagavę 2001 metais, kai ji pateko į 
priekrantės tinklus ties Melnrage. Ši populiacija 
sparčiai nykti pradėjo pokario metais ir šiuo metu 
laikoma reta, mat jūros kiaulės sutinkamos tik prie 
Danijos bei Vokietijos krantų.

Deja, į tinklą patekusi jūrų kiaulė nuskendo. 
Apie 1,5 metro ilgio ir 60 kilogramų sverianti 
patelė sekmadienio naktį buvo atvežta į Jūrų 
muziejų. Čia paimti mėginiai bus išsiųsti į Daniją 
mokslo tyrimams.

Jūrų muziejaus duomenimis, per pastaruosius 
dvejus metus tai jau antras atvejis, kai Lietuvos 
vandenyse aptinkama ši delfinų rūšis. Iki Antrojo 
pasaulinio karo Baltijos jūroje gyveno nemaža jūros 
kiaulių populiacija. Dar žymusis gamtininkas Tadas 
Ivanauskas yra aprašęs nuo Palangos tilto stebėtą 
plaukiojantį delfinų būrelį. Po karo, gilėjant jūrai, 
itin agresyviai plečiantis civilizacijai - žvejybos 
mastams, didėjant vandens užterštumui, jūros 
kiaulės rytinėje Baltijos pakrantėje nebuvo 
sutinkamos.

Kiek didesnė Baltijos delfinų populiacija buvo 
išlikusi ties Danijos pakrante. Neseniai 
mokslininkai iš lėktuvo bandė suskaičiuoti esamą 
populiaciją - atviroje Baltijos jūroje nuo 
Kaliningrado srities į Vakarus aptikta tik apie 500 
delfinų.

Pasak Jūrų muziejaus akvariumo skyriaus vedėjo 
Sauliaus Karaliaus, tai, kad jau antrą kartą per 
dvejus metus žvejai pagauna delfinų, gali būti 
ženklas, liudijantis, jog jūros kiaulių populiacija 
atsistato. Mokslininkas Lietuvoje atstovauja ir 
tarptautinei organizacijai "Ascobans", 
besirūpinančiai jūros kiaulių populiacijos apsauga 
Baltijos ir Šiaurės jūrose. Vienas iš pagrindinių 
organizacijos tikslų - sumažinti šių gyvūnų 
pakliuvimo į tinklus riziką. Lietuva dar nėra 
"Ascobans” narė, tačiau valstybei įstojus į šią 
organizaciją pas mus taip pat gali būti taikomos 
konkrečios jūros kiaulių apsaugos priemonės.

Senasis Valdovų rūmų mūras - 
patvarus

Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų 
atstatymo darbų vykdytojai ieško racionalesnių 
inžinerinių sprendimų, kad būtų galima kuo geriau 
eksponuoti išlikusias autentiškas vertybes. Tuo 

tikslu ryžtasi kelias atramas įrengti per autentišką 
mūrą.

Prižiūrint restauravimo specialistams, vienoje 
mūro dalyje specialiu 45 cm skersmens deimantiniu 
grąžtu yra gręžiamas mūras. Pirmasis bandymas 
įtikino, kad mūras patvarus, išgręžta mūro dalis yra 
sveika, neskeldėja. Manoma, kad bus galima iki 
galo atlikti norimą veiksmą. Išimti iš grąžto mūro 
gabalai - kernas, rodo autentiškos medžiagos 
sandarą ir bus labai svarbus eksponatas. Mūro 
gabalus bus galima panaudoti net ir mokymo 
programose.

Šis sprendimo būdas, pasak Valstybinės 
paminklosaugos komisijos pirmininkės Gražinos 
Drėmaitės, leidžia mažinti atramų kiekį ir didinti 
eksponuojamo paviršiaus plotą. Projektuotojai ir 
statytojai žada tokių gręžinių per buvusių rūmų 
mūrą daryti tik keletą.

Kartu su statybininkais toliau dirba ir 
archeologai, nuolat aptinkantys senųjų mūrų 
fragmentų. Archeologiniai radiniai leidžia 
patikslinti buvusio užstatymo istorinę, meninę ir 
kultūrinę vertes, bendrą vaizdą.

Nepriklausomai nuo šiuo metu sulėtėjusių 
statybos darbų, statytojai pasiryžę iki rudens 
užbaigti autentiškų rūmų liekanų perdangą ir 
sudaryti sąlygas specialistams atidengtus mūrus 
konservuoti.

Valdovų rūmų atstatymo darbus apžiūrėjo ir 
palankiai įvertino Valstybinės paminklosaugos 
komisijos Monitoringo grupės nariai. Šios grupės 
tikslas - stebėti, kaip saugomos Valdovų rūmų 
atkasto mūro liekanos. Monitoringo grupės nariai 
Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritoriją apžiūri 
kartą per mėnesį.

Australijos sostinėje - Trakų pilis

Australijos sostinėje Kanberoje, garsiajame 
"Cockington Green Gardens" parke, iškilmingai 
atidengtas Trakų pilies maketas.

Atidengimo iškilmėse, kurios vyko praėjusį 
savaitgalį, dalyvavo apie 300 lietuvių, atvykusių iš 
įvairiausių kontinentinės Australijos vietų, 
visuomenės ir valdžios atstovai.

Dvejus metus trukusį Mindaugo Mauragio darbą 
- Trakų pilies maketą jo atidengimo iškilmėse 
puikiai vertino diplomatai ir parlamentarai. 
Atidengimo juostą perkirpęs Lietuvos garbės 
konsulas Australijoje Viktoras Šliteris pasidžiaugė, 
kad Trakų pilis didingai stovės ir šiame žemės 
pusrutulyje.

Savo džiaugsmu ir įspūdžiais iškilmių dalyviai 
dalijosi ir prie lietuviškų vaišių stalo, ant kurio 
puikavosi Australijoje iškeptas 130 cm aukščio 
šakotis.
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VASARIO 16-0JI SYDNĖJUJE
Graži Vasario 16-osios šventė buvo 

surengta Sydnėjaus Lietuvių Klube. Krykštaujantys 
jaunimo balsai, smalsūs žvilgsniai ir jauni veidai 
puošė iškilmių šalį labiau nei pakabintos 
dekoracijos. Lietuvos Valstybės Atkūrimo 85-ųjų 
metinių minėjimą atidarė Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkas dr. Ramutis Zakarevičius. 
Įspūdingu žodžiu šventės reikšmingumą pristatė 

Lietuvos Garbės Generalinis Konsulas Viktoras 
Šliteris (OAM).

Nuoširdžiu ir jautriu žodžiu su Lietuvių 
tautos švente sveikino ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė Lolita Kalėda. Ji, taip pat, oficialiai 
pristatė naujos Krašto Valdybos narius ir 
supažindino su ALB Krašto Valdybos sveikinimais 
gautais iš LR Prezidento V. Adamkaus, Ministro 
Pirmininko A. Brazausko, Seimo pirmininko A, 
Paulausko ir Krašto apsaugos ministro L. 
Linkevičiaus.

Apie Vasario 16 d. Akto prasmingumą, 
nepamirštamumą ir įpareigojantį mūsų politinės 
istorinės kultūros paminklą paskaitą skaitė svečias 
iš Lietuvos, istorikas Vytautas Kučinskas.

Muzikinėje programos dalyje gražiai 
pasirodė auganti naujoji lietuvių karta. Vaikų- 
jaunimo šokių kolektyvas ’’Sūkurys” (vadovė- 
Kristina Rupšienė) šoko; Strathfieldo lietuvių 
kalbos kursų mokiniai (mokytoja - dr. Liuda 
Popenhagen) skaitė ištraukas apie ’’Mindaugo 
reikšmę Lietuvai”. Fleitos ir fortepijono lietuviškas 
interpretacijas perdavė jaunieji muzikai: Jacintą 
Mikutė ir Niek Alvisio. Ne mažiau plojimų 
nusipelnė ir ilgametis Sydnėjaus lietuvių choras 
’’Daina”. _

Šventės kulminacijoje - apdovanojant 
bendruomenei nusipelnusius asmenis ir konkursų 
nugalėtojus- ovacijų netrūko nei vienam 
pasižymėjusiam sporte, šokyje, dailėje, lietuvių 
kalbos moksle ar skautų eilėse. Vienuolikai 

apdovanotųjų buvo įteikta ne tik asmeniniai 
sertifikatai, bet ir nedidelės piniginės premijos. 
Iškilmingai pagerbtos buvo daug lietuvybei 
nusipelnusios sydnėjietės: Martyna Reisgienė ir 
Daina Šliterytė. Jų pavardės buvo išgraviruotos ant 
Nusipelniusiųjų lentos.

Sydnėjiečių nuotaiką kėlė ir gyvino 
Vasario 16-osios minėjimo vedėjos -ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda ir sekretorė - 
Daina Šliterytė. Tą pačią dieną klube veikė ir trys 
parodos: fotografijų - ”Lietuvos kariuomenė 
sėkmingai žengia i NATO33, fotomenininkės iš 
Gudijos personali paroda: 33Lietuvos kunigaikščiai” 
ir vaikų bei jaunimo piešinių parodėlės: ”Karalius 
Mindaugas” ir ’’Lietuva -750 metų”.

Sugiedojus Tautinę giesmę gausiai 
susirinkę lietuviai dalyvavo loterijoje, kurios prizą 
3 3Mindaugas33 specialiai nuliejo menininkas 
Arvydas Rupšys. Atsigaivinus kava ar stiklu alaus 
sydnėjiečiai dar valandai prisėdo pasižiūrėti 
įdomios video juostos apie Amerikos prezidento 
G.W Bush vizitą Lietuvoje.

Lolita KALĖDA
Sidnėjus
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MŪSŲ SODYBA

Headley Park, o mes visi žinome kaip 
“Sodyba”, pradeda būti gana stipri konkurentė tarp 
viešbučių, restoranų ir nuomojamų salių čia 
Hamšeryje.

Didelis remontas, užtrukęs visus metus 
labai viską pakeitė ir sutvarkė, tuo pritraukdamas 
buvusius ir naujus klientus. Jiems dabar jau bus 
jaukiau būti čia ir nereikės ieškoti kur kitur 
nakvynės poilsio, galės skaniai pavalgyti ar išgerti 
bokalą alaus, maloniai pasišnekučiuoti su draugu 
jaukioje aplinkoje.

Buvo įvairių priežasčių dėl kurių mūsų 
“Sodybos” reputacija buvo kritusi, kad tiesiog be 
noro agentai siūlydavo savo klientams “Sodybą” 
apsistojimui ar kokiai šventei užsisakyti salę.

Dabar, norint susigrąžinti prarastus 
klientus, pritraukti naujus ir pakelti biznį, kažkas 
kardinaliai turėjo būti keičiama ir daroma: pagerinti 
vidinį viešbučio inteijerą, įvesti naujų patogumų 
viešbučio kambariuose, atnaujinti “Sodybos” išorės 
vaizdą. Tuo labiau, kad šiuolaikinis klientas yra 
pratęs prie nustatytų svečių aptarnavimo standartų 
ir yra tam labai reiklus. Ir tai aišku, kad turime 
konkuruoti su stipresniais ir būti tam pasiruošę.

Naujieji “Sodybos” vadybininkai Danielius 
ir Elizabetta gerai žino, kad šiandieniniai klientai 
pageidauja saugios ir patogios nakvynės, vaišingo 
priėmimo, gausaus ir gerai paruošto patiekalų 
pasirinkimo bei puikaus stalo serviravimo. Nuo 
pirmų savo veiklos dienų ( 2002.11.05) Danielius ir 
Elizabetta atidavė visą savo laiką ir energiją tam, 
kad paverstų “Sodybą” jaukia, malonia ir vaišinga 
vieta visiems, kam norisi maloniai su draugais 
pabendrauti ar pailsėti. Ypatingai stengiasi įtikti 
atsiliepdami į lietuvių klientų pageidavimus.

Pravėrus viešbučio duris, svečią pasitinka 
priėmimo kambarys. Koridoriuose pamatysite 
lentynas su lietuviškomis knygomis, matysite 
medžio ir gintaro dirbinių, ant sienų naujų 
paveikslų. Kambariai turi televizorių, telefonus, 
vonias ar dušą, galite čia vietoje išgerti kavos ar 
arbatos, maloniai pailsėti.

Poilsio bare seni stalai pakeisti naujais ir 
patogiais, kur galite mėgautis gausaus pasirinkimo 
gėrimais ar užsisakyti iš valgiaraščio kokį karštą 
patiekalą besiklausant lietuviškos ar angliškos ausį 
maloninančios muzikos.

Restorane klientai gali pasirinkti visai 
kitokių valgių. Taip pat Čia gali akis paganyti tarp 
lentynose sudėtų įdomių lietuviškų knygų. Čia 
sienos puošia paveikslai, o stalai švyti sniego 
baltumo staltiesėmis, vazoje gyvos gėlės, puošnios 
taurės, gerai serviruotas stalas.

Restorano šefas yra atsakingas už įvairių 
valgių pasirinkimą, tenkinantį klientų norus. Pietus 

ir vakarienę galite užsisakyti iki 16 vai., o atėjus 
pavasariui ir vasarai, maistas bus ruošiamas visą 
dieną.

Geras gandas ir žodžiai apie “Sodyboje” 
vykstančius pozityvius pasikeitimus, jau ima rodyti 
rezultatus. Šiuo metu pobūvių salė jau užsakyta iki 
pat rugsėjo mėnesio.

Virtuvė bus tvarkoma palaipsniui, kad šefas 
ir virtuvės darbuotojai turėtų patogias vietas darbui.

Šiuo metu pastoviai per savaitę biznio 
reikalų aptarimams naudojama viešbučio salė. Tai 
rodo padidėjusį susidomėjimą o taip pat, kad 
naujieji vadybininkai Danielius ir Elizabetta rodo 
gerą iniciatyvą ir norą pakelti į deramą lygį mūsų 
visų mylimą “Sodybą”.

Žinoma nebus tai taip greit kaip to norisi, 
bet manome jei neliksime abejingi, rezultatai turėtų 
rodytis neblogai.

Lietuvių Namų Bendruomenės Valdyba

v 
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

Škotijos lietuviai
Sausio 15 d. sulaukęs 79 metų amžiaus mirė 

Povilas Miniotas. Buvo vedęs Kristiną, šeimos 
neturėjo.

Sausio 31d. sulaukęs 80 metų amžiaus mirė 
Zigmas Sledžiauskas. Buvo vedęs Mariją, kuri jau 
mirusi prieš porą metų. Šeimos neturėjo. Abu buvo 
labai uolūs lietuviškoje veikloje.

Teduoda Dievas mažiną ramybę Škotijos 
žemėje.

Klemensas Savonis
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Artėjant Prezidento inauguracijai, 
sostinėje pradedamas riboti eismas

Artėjant Prezidento Rolando Pakso inauguracijos 
iškilmėms, vasario 26 d., ir jų metu Vilniuje bus iš 
dalies ribojamas eismas. Laikinieji kelio ženklai kai 
kuriose gatvėse draus statyti automobilius.

Gatvėse ir aikštėse dirbs per 500 policijos 
pareigūnų, tai kelis kartus daugiau nei paprastų 
švenčių metu. Inauguracijos komisija specialių 
pageidavimų sostinės policijos pareigūnams 
nepateikė, todėl buvo imtasi įprastinių saugumo 
priemonių, pastebėjo Vilniaus policijos vyriausiasis 
komisaras Erikas Kaliačius. Į inauguracines 
iškilmes neatvyks nė vienas kitos šalies vadovas, 
todėl papildomų rūpesčių VAD ir Vilniaus policijai 
neturėtų kilti.

Rolando Pakso inauguracijos iškilmės kainuos 
daugiau kaip 200 tūkstančių litų. Maždaug tiek pat 
išleista ir kadenciją baigiančio Prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijai.

Prezidento inauguracijos diena prasidės 
iškilmingu Seimo posėdžiu, kuriame naujasis 
valstybės vadovas Rolandas Paksas prisieks būti 
ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. 
Vakare iškilmes vainikuos Šventė Katedros aikštėje.

Mirė garsus Amerikos žurnalistas 
lietuvis

Eidamas 77-uosius metus, vasario 23 dieną 
Baltimorėje nuo vėžio mirė žinomas lietuvių kilmės 
žurnalistas Piteris Džonas Kumpa (Peter John 
Kumpa), dirbęs "Baltimore Sun" užsienio 
korespondentu ir Vašingtono biuro redaktoriumi. 
Apie šią netektį pirmadienio numeryje rašo 
dienraštis "The Washington Post".

P. Dž. Kumpa gimė 1926 metais Varėnos 
apskrityje, Marcinkonyse. Nuo 1932 metų gyveno 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1944-46 metais 
tarnavo JAV kariniame jūrų laivyne. 1949 metais 
baigęs Džordžtauno universiteto užsienio tarnybos 
mokykląi, vėliau dar studijavo tarptautinę 
ekonomiką Niujorko ir Harvardo universitetuose. 
Nuo 1951 metų buvo laikraščio "Baltimore Sun" 
reporteris, skyriaus vadovas. Žurnalistas 
nušviesdavo teisėsaugos ir teisėtvarkos temas, rašė 
apie JAV Kongreso reikalus. Kurį laiką dirbo 
užsienio korespondentu Artimuosiuose Rytuose, 
Maskvoje. 1965 metais atidarė "Baltimore Sun" 
biurą Saigone, nuo 1966 iki 1970 metų vadovavo 
laikraščio biurui Honkonge, o 1971-1972 metais 
buvo diplomatinis korespondentas.

Vadovaudamas "Baltimore Sun" biurui 
Vašingtone, jis nušvietė 1972 metų JAV prezidento 

rinkimų kampaniją, "Watergate" skandalą ir 
Ričardo Niksono (Richard Nixon) žlugimą. Jis 
lydėjo prezidentą kelionėse po Europą ir 
Artimuosius Rytus.

Nuo 1975 iki 1979 metų P. Dž. Kumpa dirbo 
Londone kaip "Baltimore Sun" korespondentas 
Europoje. Nuo 1979 metų iki 1991 metų jis rašė 
"Baltimore Evening Sun". Devintąjį dešimtmetį jis 
taip pat bendradarbiavo Merilendo visuomeninės 
televizijos žinių laidose.

Velionis turėjo žmona Margaretę Bale (Margaret 
Balch) ir keturias dukteris, kurios pagimdė jam 
penkis anūkus.

K. Lizdenytė

Teniso aikštynas

Vilniuje atidarytas didžiausias bei 
moderniausias Baltijos šalyse teniso aikštynas 
"Teniso pasaulis". Nors aikštynas pradėjo veikti 
pernai gruodį, oficiali jo atidarymo ceremonija , 
kurioje dalyvavo Išrinktasis Lietuvos Prezidentas 
Rolandas Paksas ir Premjeras Algirdas Brazauskas, 
įvyko vasario 25 d.

Rusijos Valstybės Dūma svarstys 
pareiškimo projektą dėl Kaliningrado 
tranzito

Rusijos Valstybės Dūma plenariniame 
posėdyje ketina apsvarstyti pareiškimo projektą, 
kritikuojantį mėginimus peržiūrėti bendrą RF ir 
Europos Sąjungos pareiškimą dėl tranzito tarp 
Kaliningrado srities ir kitos Rusijos teritorijos 
dalies. Tarptautinių reikalų komiteto inicijuotame 
dokumente reiškiamas susirūpinimas dėl to, kad 
Lietuvos valdžia sugriežtino pasienio kontrolę, o 
ES raginama neleisti sužlugdyti labai svarbių 
susitarimų dėl Kaliningrado problemos sprendimo.

DBLS NOTTINGHAMO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

S.m. kovo 15 d., šeštadienį, 16 vai.
Latvių Klube, Stanhil Rd. 1

DBLS Nottinghamo skyrius rengia 
Skyriaus narių susirinkimą 

Programoje:
Pirmininko Juliaus Damaševičiaus pranešimas

Valdybos ir atstovo (-ų) į visuotiną DBLS ir LNB 
suvažiavimą rinkimai

Kviečiame dalyvauti visus narius.
DBLS Nottinghamo skyriaus valdyb
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VIETINĖS ŽINIOS

Hilda Piščikienė sveiksta
Vaikų Fondo Lietuvoje vaikams šelpti 

darbšti valdybos sekretorė Hilda Piščikienė sausio 
viduryje turėjo sėkmingą operaciją, o dabar jau 
grįžo namo ir diena po dienos eina vis geryn.

Pareiškusiems susirūpinimą ir aplankiusiems 
ligoninėje, ji nuoširdžiai dėkoja ir siunčia visiems 
kuo geriausių ir gražiausių linkėjimų.

MBarėnienė

Vasario 16-tos minėjimai įvyko:
DBLS pirmojo skyriaus, vasario 15d. East 

Ham Community Centre.

Dalyvavo 150 publikos, programą atliko 
“Rasos” vaikų kolektyvas ir kiti jauni menininkai. 
Vasario 16-osios minėjimo proga dalyvius ir 
susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos 
Ambasadorius Londone p. Aurimas Taurantas ir 
DBLS pirmininkė Vida Gasperienė.

»»>
Sodo DBLS skyriaus minėjimas ir metinis 

suvažiavimas įvyko vasario 15d. Lietuvių 
Sodyboj e. Vyko bendros diskusijos apie DBLS 
ateitį, po to bendras pasilinksminimas. Dalyvavo 
100 narių ir svečių.

»»>
Vasario 16-tos proga, vasario 18 d. 

Leighton House Londone įvyko koncertas. 
Programoje: Smuikininkų kvartetas, Džeraldas 
Bidva, Rūta Lipinaityje, Marija Nemanytė ir Rasa 
Vosyliūtė, Raimundo Katiliaus mokiniai, atliko 
klasikinę programą. Ypatingai įdomiai atlikta 
Mindaugo Urbaicio Bachvariationen I.

»»> KONCERTAS »»>
British Lithuanian Society ir The Little 

Venice Music Society organizuoja koncertą. 
Kviečia visus apsilankyti.

St. Mary‘s Church on Paddington Green,.

Kovo 8d. 17val.

Programa: Evelina Puzaitė, fortepionas ir 
Žilvinas Smalys, bassoon (Guildhall School of 
Music studentai) Programa: Chagrin, Osborne, 
Liszt, Čiurlionis, Skryabin, Elgar, Weber.

Po koncerto vyks priėmimas, kur publika 
turės galimybę susitikti su jaunais muzikantais.

Bilietai: £5 .Artimiausia metro: Edgare 
Road (North exit) ir Warwick Avenue.

ĮSIMINTINOS DA TOS 
DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS KALENDORIUJE

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

GSGSGS

DBLS ir LNB metinis suvažiavimas 
gegužės 10 ir II d. d. Sodyboje

GSGSGS

PAVASARIO ŠVENTĖ

Gegužės 25 d.
Praleiskite dieną Sodyboje. Žaidimai 
vaikams,įvairūs mugės stalai, vakaro 
diskoteka

: SUSIPAŽINKIME!!!■
■

: 1 MEILĖ LIETUVAI'',
■
■

■ Anglų kilmės vyriškis, keliavęs po Rytų Europą
: darbo reikalais ir praleidęs gana daug laiko
■ Lietuvoje, pamilo Lietuvą ir jos žmones.
■

Z Todėl norėtų susipažinti su lietuvaite gražiai
Z draugystei vedančiai į vedybas.
■

■ Idealus amžius būtų 35—45 metai, anglų kalbos
■ pradmenys būtų pageidaujami ir galiu padėti
: anglų kalbos įtvirtinimui.
■ Prašau parašyti trumpai apie save, savo
I pomėgius ir ambicijas atsiunčiant šiandieninę
■ nuotrauką.
■
■
■
; Siusti “EL ” redakcijos adresu priekyje
■ užrašant:
Į FAO: DG1
I 3 Crimea Close
• Wootton
• Northampton

NN 4 6SA
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Magdalena Bliudžiutė — Klumbienė 
(22.07.1911 -4.01.2003)

Kilusi iš Švėkšnos valsčiaus Alseikų kaimo. Iš ūkininko 
šeimos. Mokėsi Švėkšnos Gimnazijoje. Priklausė Ateitininkų draugijai 
ir Pavasarininkams.

Artėjant karui kartu su vyru Izidorių pasitraukė į Vakarus. 
Vokietijoje gyveno įvairiose stovyklose, ilgiausiai Grevene, iš ten 
emigravo į Angliją. Gyvendami Nottinghame, užaugino du sūnus, 
Tomą ir Liudą. Palaidota į vyro kapą, Nottinghamo kapinėse.

T.Klumbys

A+A. Lotte Valantinas

L.Valantinienė, sulaukusi brandaus amžiaus, gruodžio 23-čią 
būtų atšventusi 82 -jų metų sukaktį. Lapkričio 25 -tą savo namuose 
Derby jos širdis staiga nustojo plakusi, P.Sadausko globoje, kuris jos 
name gyveno ir Lottei talkindavo namų priežiūroje.

A.+A. Lotte Valantinienė gimė 1920 m. gruodžio 23 d. 
Klaipėdos krašte, pasiturinčių tėvų šeimoje. Antrajam pasauliniam 
karui prasidėjus, dėl karo audrų pasitraukė į Lietuvą. Vėliau emigravo į 
Vokietiją, kaip patrijantė. Karui pasibaigus, kaip ir dauguma mūsų 
atvyko į Angliją, sukūrė šeimą su Jonu Valantiniu ir susilaukė dukros 
Žanet. Gyveno savo namuose Derbyje. Dukra paaugusi emigravo į JAV 
ir ten sukūrė šeimą.

Vyrui Jonui 1990 metais mirus, ji gyveno kurį laiką viena. 
Buvo aktyvi skyriaus narė ir rėmėja. Derby lankė visus renginius. 
Artėjant brandžiam amžiui ir negalavimui, priglaudė pas save vienišą 
P.Sadauską, kuris ligos atveju Lottei suteikdavo pagalbą. Derbyje turėjo 
pusseserę E.Ramonienę ir antrą - Vokietijoje.

Lottei mirus, Derby gyvenanti G.Bugailiškienė pranešė apie 
mamos mirtį dukrai Žanet, kuri atvyko iš JAV į laidotuves. Taip pat ir 
Lottes antroji pusseserė atvyko iš Vokietijos. Apeigos įvyko gruodžio 4 
-tą bažnyčioje Nottinghamo kelyje, Derby.

Lotte buvo evangelike ir Nottinghamo kunigas - pastorius 
atnašavo gedulingas pamaldas. Susirinko giminės, derbyškių, iš 
tolimesnių vietovių, kaimynų ir pažįstamų. Pilna koplyčia rodė, kad 
Lotte buvo populiari ir turėjo daug draugų.

Karstą puošė namiškių, giminių ir draugų gėlės, o dukros Žanet 
pageidavimu Derby skyriaus ir kitų tautiečių aukos, vietoj gėlių buvo 
skirtos Derby ligoninei.

Po pamaldų Lotte karstas palydėtas į Derby kapinių lietuvišką 
kampelį, kur buvo palaidotas 1990 metais miręs jos vyras. Kunigas- 
pastorius atsisveikino jausmingu žodžiu ir malda. Dukrai, žentui, 
anūkėms, giminėms ir pažįstamiems pareiškė užuojautą.

Tegu Tau, Lotte, būna lengva svetima Anglijos žemė, 
priglaudusi amžinam poilsiui tave šalia vyro Jono ir jo brolių Edvardo 
ir Alekso.

Ilsėkis ramybėje.

J.Maslauskas

A+A. Valentinas Gečas

Gruodžio 28 d. savo 
namuose, sulaukęs 75 metų 
amžiaus, mirė Valentinas 
Gečas.

Gimė Kaune. Valentino 
tėvelis, turėdamas kapitono 
laipsnį, dirbo kariuomenės 
štabe. Valentinas šeimoje buvo 
jauniausias. Jo brolis Vytas 
dirbo savisaugos daliniuose.

1944 m. paliko Kauną 
abu su broliu ir pasitraukė į 
Vokietiją. Karui pasibaigus 
1947 metais atvyko į Angliją, o 
brolis Vytas išvažiavo į 
Ameriką.
Valentinas, būdamas jaunas ir 
aukšto ūgio pradėjo dirbti 
anglies kasykloje
Northamptone, o sveikatai 
pablogėjus persikėlė dirbti į 
ligoninę Warwick, vėliau dirbo 
metalo pramonėje (Lockheed 
Brokes A.P.), kur išdirbo iki 
pensijos.

Vedė vietinę mergaitę, 
su kuria susilaukė dviejų sūnų. 
Po 10 metų šeimyninio 
gyvenimo su žmona išsiskyrė ir 
gyveno viengungio gyvenimą 
iki mirties. Paskutinius 5 metus 
sunkiai sirgo, turėjo eiti į 
ligoninę operacijai (širdies liga 
- by pass), bet dėl lovų 
trūkumo ligoninėse operacija 
vis buvo delsiama. Operacijos 
taip ir nesulaukė.

Valentiną dažnai 
lankydavo Jonas Kunigiškis, 
kuris nuveždavo jį pas daktarą, 
į krautuves apisipirkti. Taip pat 
lankydavo Pranas Mulerčikas. 
Valentinas buvo ramaus būdo ir 
labai draugiškas.

Ilsėkis ramybėje
Valentinai. Tebūna tau lengva 
Leamingtono žemelė.

Jonas Krisiunas

GSGSGSGSGSGSGSGSGSGS
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V. Byla £5.00
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Redakcija nuoširdžiai dėkoja 
P. Kaminskui atsiuntusiam 12-ą 
2-os klasės pašto štampų taip pat 
rėmėjams už skirtas aukas, re
miant UEL”.

DBLS Hampshire 
Skyriaus Metinis Susi

rinkimas
įvyks 14.00 vai.

Sekmadienį kovo mėn. 30d.

Sodyboje, Headley Įark

Visi nariai kviečiami 
nepatingėti, atvažiuoti, atnaujin
ti pažintį su restauruota Sodyba 
ir pasikalbėti apie galimas re
formas DBLS ateities užtikri
nimui.

Skyriaus Valdyba

Į DBLS Bradfordo Skyrius

' DBLS Bradfordo skyriaus
I valdyba šaukia metinį skyriaus
į narių susirinkimą.Kuris įvyks :

š.m. kovo 2 d.
Sekmadienį, 2 val.p.p. 
Estų klube

Skyriaus narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba.

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos 

ir Lietuvių Namų Ben
drovės Suvažiavimas 

vyks
2003 m. gegužės 10- 

lld.d. Sodyboje

Pickets Hill, Near Bor- 
don, Hamphire

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!

Visiems “Europos Lietuvio”skaitytojams
“Europos Lietuvio ” numeriuose skelbiami 
perka, parduoda,keičia, ieško skelbimai.

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

arba elektroniniu paštu.
Skelbimų kaina priklausys nuo žodžių kiekio skelbime.

Vieno žodžio kaina 20 penų.

Redakcija

\ PAMALDOS I
Į !

? Londone Lietuvių
' šv.Kazimiero bažnyčia
I 21 The Oval, E2 9DT (rytinėje ! 

miesto dalyje, prie Hackney ' 
Road) tel.:020 7739 8735. į 
E-mail: lon- į
don@ptverijonas.freeserve.co.u I 
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai. V e *
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 mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.
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