
ETŲ VIS
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2003 m. gruodžio 22 d. N r.12 (2553)

Kai Vilniaus varpai skelbs Kristaus gi
mimą, o vėliau Naujuosius Metus, tikiu, kad jų 
gaudesys pasieks mus visus, išsisklaidžiusius 
po pasaulį, tačiau palikusius savo širdį čia, 
Lietuvoje.

Sveikinu Lietuvių bendruomenę v 
Sv. Kalėdų proga, 

linkiu sveikų, džiugių ir darbingų metų!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis

visus

Lietuvių Skautų Sąjunga, „Budėki
me“ redakcija ir administracija 

sveikina

brolius, seses ir rėmėjus

LSS Europos Rajo
no vadija

Džiugaus Kristaus gimtadienio • ir
Dievo palaimos Naujuose 2004 

metuose

sveikinimai visiems lietuviams

Vyskupas A.Baltakis, OFM

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir
Lietuvių Namų bendrovė 

šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

sveikina
visus Didžioje Britanijoje gyvenančius lietuvius
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Sąmokslo baimė - iki pat 
nadanpės

Lėktuvai, kuriais skraido R.Paksas, sau
gomi ir prižiūrimi Kyviškių aerodrome.

Šnekos apie krintančius R.Pakso 
lėktuvus pribloškė aviatorius

Saulius Chadasevičius
„Lietuvos ryto“ korespondentas

Patarėjas įžvelgė sąmokslą

Karinius lėktuvus prižiūrintys mechanikai pateko 
į Prezidentūros nemalonę. Šalies vadovo Rolando 
Pakso aplinka juos netiesiogiai apkaltino sąmokslu 
prieš prezidentą.

„Visi lėktuvai, kuriais R.Paksas paskrenda, - 
krinta“, - neseniai pareiškė R.Pakso patarėjas 
Gintaras Šurkus.

Patarėjas įsitikinęs, kad prieš prezidentą 
rengiamas pasikėsinimas. G.Šurkus spėliojo, kad 
neva netikėtas aviacinis gedimas yra vienas 
realiausių būdų kėsintis į R.Pakso gyvybę.

G.Šurkus tikina jau seniai įspėjęs R.Paksą, 
kad šiam gali grėsti pavojus.

Patarėjas užsiminė apie kelis mįslingus 
sutapimus, bet smulkmenų nepasakojo.

„Lietuvos rytas“ pasidomėjo, ar pomėgiu 
skraidyti sportiniais lėktuvais garsėjančiam 
R.Paksui iš tiesų gresia pavojus.

Lėktuvai - patikimose rankose

„Skraidžiau, kai buvau sostinės meras, 
skraidžiau, kai buvau premjeras.

Skraidysiu ir būdamas prezidentas“, - po pergalės 
rinkimuose pareiškė R.Paksas.

Tapęs šalies vadovu, jis iš tiesų neatsisakė 
šio savo pomėgio: skraidė pats ir kitus skraidino. 
Ar šie skrydžiai buvo saugūs?

Vilniaus Dariaus ir Girėno aviacijos 
eskadrilės vadas Robertas Mažylis tuo neabejoja: 
„Visi lėktuvai yra techniškai tvarkingi, jokių 
pretenzijų niekada nebuvo reikšta.

Prieš kiekvieną skrydį lėktuvas yra 
tikrinamas, orlaivį apžiūri ir technikas, ir lakūnas, 
pasirašoma žurnaluose“.

Lėktuvus, kuriais skraido prezidentas, 
prižiūri Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų 
mechanikai.

R.Mažylis garantavo, kad kvalifikuoti ir 
patikimi specialistai kasdien prižiūri lėktuvus.

Į Kyviškėse esančio dalinio teritoriją ar 
juolab lėktuvų angarą niekuomet nepatenka jokie 
pašaliniai asmenys.

Vadas pats sėda į kabiną

Jei lėktuvu rengiasi skristi prezidentas ar kitas 
itin svarbus asmuo, prieš pat skrydį R.Mažylis 
asmeniškai arba kuris nors jo kolega tą orlaivį 
išmėgina.

Eskadrilės vadas pats išbandė lėktuvą Jak- 
52 ir tąsyk, kai praėjusį rudenį prie vairalazdės 
rengėsi sėstis R.Paksas. v 

Šalies vadovas vykdė pažadą paskraidinti 
aktorių Remigijų Vilkaitį, vaidinantį R.Paksą 
„Dviračio žynių“ laidoje.

Gerai skrenda ir senienos

Dariaus ir Girėno aviacijos eskadrilėje naudojami 
keturių tipų lėktuvai - Jak-52, Jak-18T, „Vilga“ ir 
An-2. Kai kurie orlaiviai yra labai seni - gaminti 
1950 metais. R.Mažylis garantavo, kad šie lėktuvai 
tikrai skraidys dar pusšimtį metų. „Aviacijoje nėra 
taip, kad jeigu lėktuvas pagamintas vakar, jo 
nebereikia prižiūrėti“, - kalbėjo eskadrilės vadas.

R.Mažylio teigimu, rimtesnis orlaivio 
remontas yra patikimas tiktai specializuotoms 
įmonėms, dažniausiai Prienuose įsikūrusiai 
bendrovei „Termikas“.

Šie lėktuvai dažniausiai naudojami 
skraidinti arba desantuoti karius, gabenti krovinius, 
vykdyti žvalgybą pasienyje, stebėti įvairius 
objektus.

Orlaivių meistrai - nekalbūs

Už lėktuvų, kuriuos kartais pilotuoja ir R.Paksas, 
priežiūrą atsakingi aviamechanikai nemato reikalo v
teisintis dėl G.Surkaus pareiškimų.
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Tą dieną, kai apsilankėme Kyviškėse, apspitę vieną 
lėktuvą, vyrai tvarkė jo variklį.

Paklausti, ar slegia ant jų mesti įtarimų 
šešėliai, Vilniaus Dariaus ir Girėno aviacijos 
eskadrilės lėktuvų meistrai tik numojo ranka.

Įvykius, po kurių orlaivius tenka 
remontuoti, aviatoriai vadina avarijomis. Jei per 
avariją žūva žmogus, tai laikoma katastrofa.

Incidentus ore, kai atsiranda tam tikrų 
nesklandumų, bet nenukenčia nei technika, nei 
lakūnai, įprasta vadinti aviaciniu incidentu.

Skrydis su nuotykiais

Aviacinis incidentas, kurį galbūt turėjo v
galvoje G.Surkus, kalbėdamas apie sąmokslą prieš 
šalies prezidentą, — R.Pakso skrydis su ES 
komisaru Gunteriu Verheugenu lėktuvu Jak-52 
šiemet balandžio mėnesį.

Pakilus beveik į kilometro aukštį, virš 
G.Verheugeno galvos staiga atsidarė liukas.

„Tačiau komisaras labai vyriškai ir tiksliai 
susitvarkė su jį ištikusia staigmena. Matyt, jis 
netyčia koja paspaudė pedalą ir todėl liukas 
netikėtai atsidarė“, - jau nusileidus pakomentavo 
ore ištikusią staigmeną R.Paksas.

Nerado piktadarystės pėdsakų

Po šio paskraidymo teko remontuoti lėktuvą. 
Speciali komisija aiškinosi, kas atsitiko Jak- 
52.Ekspertai nerado jokių įrodymų, kad kas nors 
tyčia norėjo sugadinti lėktuvą.

Komisijos išvadoje tvirtinama, kad 
orlaiviui teko priverstinai leistis dėl vadinamojo 
variklio hidraulinio smūgio.

„Tai kažkas panašaus į tai, kai „užkala“ 
automobilio variklis“, - aiškino aviacijos eskadrilės 
vadas R.Mažylis.

Hidraulinis smūgis variklį ištinka tada, kai 
cilindruose prisikaupia per daug tepalo ir į tą tepalą 
atsitrenkia stūmokliai. Dėl to per milimetrą 
sulinksta variklio švaistiklis.

Norint tai pastebėti, reikia prieš kiekvieną 
skrydį ardyti variklį.

Anot eskadrilės vado, hidraulinis smūgis 
variklyje gali įvykti ir dar gamykloje, ir jau lėktuvą 
eksploatuojant.

Lėktuvai kartais genda

Kol R.Paksas dar nebuvo išrinktas prezidentu, jo 
pilotuojamus lėktuvus Jak-50 prižiūrėdavo e v/
aviamechanikas Konstantinas Sluinskis.

Jis atsimena vieną nedidelį incidentą per v
R.Pakso rinkimų vajų Šilutėje.

R.Paksui pakilus į orą, Liberalų demokratų 
partijos simbolika papuoštame Jak-50 buvo 
pastebėtas gedimas, todėl buvo nutarta lėktuvą 
nedelsiant nutupdyti. Avarija neįvyko.

Buvusį kariškį K.Šluinskį stebina kalbos 
apie pasikėsinimą į R.Paksą: „Nieko čia tokio nėra 
ir negali būti. Lėktuvai - sudėtingi mechanizmai. 
Jie kartais genda“.

Pasak mechaniko, lėktuvams esant ore 
pilotas kreipia dėmesį net į smulkmenas.

Netgi dingęs radijo ryšys arba padidėjusi 
vibracija gali priversti lakūną priimti sprendimą 
nedelsiant tupdyti lėktuvą.

Jei skrydžio metu sustoja lėktuvo variklis, 
dar nereiškia, jog įvyko katastrofa.

„Aviatoriai visuomet stebi žemę, parenka 
aikšteles, kur visada ir bet kada gali nutūpti. Tokia 
yra lakūno prigimtis“, - kalbėjo K.Šluinskis.

NAUJIENŲ NUOTRUPOS

Ant garsios operos solistės Violetos 
Urmanavičiūtės, pasaulyje žinomos Urmanos 
pavarde, piršto žiba sužadėtuvių žiedas su mažais 
briliantais. Panašus puošia italų dainininko Alfredo 
Nigro pirštą.

Po įtemptų repeticijų ir koncertų 42 metų 
dainininkė geriausiai jaučiasi šalia savo keliolika 
metų jaunesnio draugo, su kuriuo dabar gyvena jos 
namuose Vokietijos mieste Miunchene.

Sparčiai karjeros laiptais kylantis operos solistas 
kaip niekas kitas supranta jos džiaugsmus ir 
rūpesčius.

„Mes draugaujame jau kiek ilgiau nei metai. 
Supratome, kad mūsų ryšys - didžiulė vertybė, 
reikia tik nuolat juo rūpintis ir puoselėti“, — 
prisipažino V.Urmanavičiūtė-Urmana.

Ir Violeta, ir Alfredo įsitikinę, jog kartu bus ilgai, 
nors konkrečių ateities planų ir neišduoda - bijo, 
kad garsiai išsakyti jie gali neišsipildyti.

Abu dainininkai iki šiol vengė kalbėti apie meilę 
- pora sutiko atskleisti savo jausmus tik „Lietuvos 
lytui“. Solistai ryžosi kartu pasirodyti ir scenoje - 
šiomis dienomis Violeta ir Alfredo koncertuos 
Vilniuje bei Šiauliuose.

Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje 
Alexanderio von Romo žmona Gisela rezidencijoje 
sukūrė saldžią Kalėdų pasaką. 

Šventinį stalą Vilniuje, Turniškėse, G.von Rom 
papuoš skanėstais, kuriuos ji pati pagamino.Savo 
virtuvėje ambasadoriaus žmona kepė cukrinius 
sausainius, maišė meduolių tešlą.

Meduolinis brolių Jakobo ir Wilhelmo 
Grimmų pasakos „Jonukas ir Grytutė“ namelis - 
švenčių stalo puošmena, sukurta
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pagal vokiečių konditerijos tradicijas.

Vienas nuožmiausių žmonijos žudikų 
pagaliau sučiuptas. Praėjus 85 metams po pirmos 
gripo epidemijos, mokslininkams pavyko nustatyti, 
kad šios nelaimės kaltininkas - tam tikro potipio 
virusas A.

XX amžiuje virusas tris kartus puolė 
žmoniją - 1918, 1957 ir 1968 metais. Raupai 
sunaikinti, maras pasitraukė į atokias stepes, 
higienos įpročiai sutramdė cholerą, bet gripo 
virusas išliko gyvas iki šių dienų.

Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, kasmet nuo gripo miršta 250-500 
tūkstančių žmonių.Šiemet pasaulyje neįprastai 
anksti prasidėjęs gripas jau nusinešė žmonių 
gyvybių. Lapkričio mėnesį Didžiojoje Britanijoje 
nuo gripo mirė aštuoni vaikai, Airijoje - 18 
mėnesių bemiukas.Gripas jau siautėja Norvegijoje, 
Portugalijoje, Prancūzijoje, Škotijoje, Ispanijoje. 
JAV ligų kontrolės centro specialistai įspėjo 
gyventojus, kad šįmet gripas bus sunkesnis nei 
pernai.

Virusas jau palietė ir Lietuvą.
Pavojingą gripo epidemiją sukėlė 

virusas A, kuris nuolat keičiasi, tad prieš jį gali 
būti bejėgės visos iki šiol žinomos vakcinos.

Aštuoni Kalėdų Seneliai 
nusileido iš dangaus 

aštuoni Seneliai susirinko į „Smiltelės“ vaikų namų 
salę.

Vaikai sėdo Seneliams - parašiutininkams 
ant kelių, glostė barzdas, rodė jiems savo programą 
ir gavo dovanų.

„Smiltelės“ vaikų globos namuose šiuo 
metu gyvena 79 auklėtiniai, vyriausiasis yra 
vienuoliktokas, mažiausiai - 8 mėnesiai. Vaikai 
kalbėjo, kad tokios įspūdingos šventės dar nebuvo.

Kalėdų Senelių šuolis parašiutais - 
pirmasis Lietuvoje. Paprastai baigiantis 
metams parašiutininkų klubo nariai šoka su 
parašiutais įprastoje vietoje - Klaipėdos oro 
uosto teritorijoje. Šįkart jie nusprendė 
pradžiuginti likimo nuskriaustus vaikus.

Mančesterio žinios

Pasiekė liūdna žinia iš Chicagos (JAV), 
kad staiga mirė Justinas Šidlauskas spėjama kraujo 
išliejimu smegenyse. Laidotuvės buvo 2003 
lapkričio 5d.

Justinas buvo vietos „Anglikonų klubo“ 
pirmininkas, šaulių vadas, daug dirbo dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. To klubo vice-pirmininkas 
Vladas Paliulionis irgi jau rimtas kandidatas į 
pasitraukimą amžinybėn.

Nėra sugebančių klubui vadovauti ir toliau 
veikti ir žinomas „Anglikonų klubas“ turės 
užsidaryti. Šiam klubui priklausė lietuviai po karo 
atvykę į Angliją ir vėliau išemigravę į JAV.

Aušra Pilaitienė
„Lietuvos ryto“ korespondentė

Net aštuoni Kalėdų Seneliai pas Klaipėdos vaikų 
globos namų „Smiltelė“ auklėtinius nusileido 
parašiutais. Tokią šventinę dovaną vaikams pateikė 
uostamiesčio parašiutininkų klubas.

Į aikštelę šalia mokyklos popietę susirinkę 
vaikai ir auklėtojos žinojo tik tiek, kad čia jų laukia 
staigmena. Mažieji bandė jos ieškoti po krūmais ir 
už medžių.

Pamatę atskrendantį lėktuvą didesnieji 
nusprendė, kad pas juos atvyksta prezidentas 
Rolandas Paksas.

Vaikai ėmė mojuoti rankomis, kai pamatė 
padangėje vieną po kito besiskleidžiančius 
spalvingus parašiutus. Jie ėmė krykšti, kai atpažino 
su parašiutais besileidžiančius Kalėdų Senelius 
raudonais drabužiais.

Dėl stiproko vėjo tik du Seneliai pasiekė 
žemę aikštelėje šalia mokyklos. Kiti buvo priversti 
nutūpti šiek tiek toliau ir savo pasirodymu 
pribloškė daugiabučių gyventojus.Netrukus visi

Sekmadienį ryte, 2003 m. lapkričio 16d. 
savo namuose prižiūrima vyro mirė Marta Bylienė. 
Vėžys pakirto jos sveikatą ir toks buvo velionės 
noras.

Buvo tauri lietuvė, priklausė DBLS-gai ir 
buvo Man. Liet. Socialinio Klubo narė.
Liūdi vyras Vincas, sūnus Romas Prancūzijoje, 
sesuo Vokietijoje ir apylinkės lietuviai.

Palaidota šeimos kape Mostono kapinėse 
lapkričio 25d.

Jonas P

APMAUDI KLAIDA

“EL” Nr. 11 M.Barėnienės straipsnyje 
“Parduodami buvusieji Lietuvių namai Londone” 
padaryta apmaudi klaida: - sakinyje “ nuo 1954 m. 
iki 1966 m.” turi būti “ nuo 1954 m. iki 1996 m.

Redaktorė
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BOLTONAS

Kalėdų balius
H. Vaineikis.

Boltono lietuviai šių metų šventes atšventė 
visi kartu. Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis, 
skyriaus lėšoms padedant, suorganizavo mažą 
autobusą ( minicoach) ir vietiniai lietuviai, 
kiekvienas paimtas iš savo namų, nuvažiavo į 
Mančesterio lietuvių klubą dalyvauti energingos 
klubo sekretorės Onutės Visickaitės 
suorganizuotame švenčių baliuje. Klubas buvo 
labai gražiai išpuoštas Kalėdų šventėms, o Kalėdų 
eglutė gal būt buvo gražiausia visos šiaurės vakarų 
Anglijoje. Maistas dviejų anglų šefų paruoštas irgi 
buvo pirmos rūšies. Taigi vakaras praėjo labai 
smagiai — buvo skaniai pavalgyta ir maloniai 
pasivaišinta. Lietuvių klubas buvo pilnas žmonių ir 
gal reikėtų pastebėti apie svečius kalbant, kad 
Boltono lietuvių buvo daugiau negu vietinių. 
Mančesterio tautiečių. Po smagiai praleisto vakaro 
visi boltoniškiai grįžo namo ir kiekvienas buvo 
parvežtas iki savo namų durų.

Taigi švenčių vakaras Mančesterio lietuvių 
klube praėjo labai puikiai. Būtinai reikia paminėti 
labai energingą klubo sekretorę Onutę Visickaitę, 
kurios pastangos ir išpuoštos klubo patalpos ir 
suorganizuotas pats balius buvo labai aukštos 
klasės.
Dabar vėl pradėsime laukti tokių malonių susiėjimų 
atityje.

NOTTINGHAMAS

Katalikų Bendrijos veikla
Lapkričio 16 d. Lietuvių Katalikų Centre - 

Židinyje Lietuvos Marijonų Prpvinciolas, Marijonų 
Gimnazijos Marijampolėje Direktorius kun. dr. 
Vytautas Brilius, MIC laikė iškilmingas mišias už 
kun. Steponą Matulį, MIC. Kapinėse palaimintas 
laikinas kryželis, kol bus pastatytas paminklas. 
Kun. Vytautas Brilius pažymėjo, kad Marijonai 
pagal įstatus turi turėti kuklų paminklą, kaip ir kiti 
tikintieji inteligentai. Geriausiai tiktų juodas 
kryžius. Žadėjo prisiųsti iš Lietuvos užrašą ir 
atvykti pašventinti paminklą birželio 18 d. Taip pat 
Provinciolas žadėjo prašyti kun. Vaclovo Aliulio, 
MIC sutikimo jį paskirti nuolatiniam darbui į 
Židinį.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų 
bendrija norėtų nuoširdžiausiai padėkoti visiems 
dalyvavusiems kun. Stepono Matulio laidotuvėse 
ir paaukojusiems paminklo statybai ir knygos 
leidybai.

Laidotuvių metu suaukota £240,
Derby skyrius £30,
Wolverhamptono skyrius £100,
Genute Ivanauskienė, Wolverhampton £20
Jonas Petkevičius, Wolverhampton £20 
Janina Narbutienė, Wolverhampton £20 
Peter Harvey, Wolverhampton £10 
Genovaitė Kaminskas, Wolverhampton £20 v
Stanislovas Starka, Shrewsbury £25
Anoniminė auka, London £100
Klemensas Tamošiūnas, London £20
Steponas Bronius Vaitkevičius, Peterborough £25 
dr. Rūta ir Darius Furmonavičiai, Nottingham £20 
p.Stirbienė, Derby £10
A.Tervydis, Halifax £30
D. Šovienė, Wales £15
Danielius Gintas, Nottingham £50
Nottinghamo skyrius paskyrė £200

Tad, viso suaukota: £975

Nuoširdžiausia padėka visiems aukojusiems.

Išlaidos: £25 laikinas kryželis

Paminklas gali kainuoti £1,250 ir dar 
pastatymas, raidžių iškalimas ir draudimas, tad 
kiekviena auka Katalikų Bendrijai yra 
labai vertinga.

Šv. Kūčių dieną gruodžio 24 d. šv. 
Mišios Nottinghamo Židinyje 4 pm, kaip 
įprasta. Taip pat bus laikomos Bernelių 
Mišios vidurnaktyje 11.30 pm. Šv. 
Kalėdų dieną 11.15 am - išpažintys nuo 
10.15 am.

Kviečiame gausiai dalyvauti Nottinghamo ir 
apylinkių lietuvius.

Džiaugiamės ir dėkojame šauniems 
Londono lietuviams kunigams, kurie mūsų 
neapleidžia ir kas antrą šeštadienį mus lanko.

Dr. Darius Furmonavičius
DB Katalikų Bendrijos Sekretorius

5



Europos Lietuvis Nf. 12 6 puslapis

Baltų Tarybos veikla
Aleksas Vilčinskas

Baltų Tarybos tikslai, apibrėžti 1992 metų 
įstatuose, yra:- padėti nepriklausomom Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybėm vystyti ekonominį 
politinį socialinį ir kultūrinį gyvenimą, stiprinti 
demokratines institucijas, ir ypač padėti kurti 
artimus ryšius tarp Pabaltijo šalių ir Suvienytos 
Karalystės. Baltų Taryba sudaro DBLS ir 
analoginių estų bei latvių organizacijų skiriami 
atstovai. Pajamos ateina iš tų pačių organizacijų 
mokomo metinio nario mokesčio.

Pagal savo ribotas išgales, Baltų Taryba 
veikia virš minėtų tikslų rėmuose. Šiuo metu 
pagrindinis dėmesys skiriamas gerinimui Pabaltijo 
šalių įvaizdžio šiame krašte. Mūsų tikslas parodyti 
britams, kad esame kultūringos, pažangios Europos 
tauta. Veikiame pasitarus su mūsų trijų šalių 
ambasadoriais.

2003 m. balandyje įvyko susitikimas su 
ambasadoriais JE p. Aurimu Taurantu, JE p. Janis 
Dripe ir JE Dr. Kaja Tael. Susitikimo tikslas buvo 
supažindintas ambasadorius su Baltų Tarybos 
nariais, mūsų veikla ir mūsų planais, ir išgirsti 
diplomatų komentarus bei pageidavimus. Tarp kitų 
reikalų sutikome rengti mokslinį simpoziumą 
Londono universitete stojimo į Europos Sąjunga 
(ES) išvakarėse. Vėliau susitarta su School of East 
European and Slavonic Sturies (SSEES) jų 
patalpose, 2004 balandžio 2d., turėti vienos dienos 
simpoziumą apie politinius, ekonominius ir 
švietimo klausimus, kurie gali iškilti po stojimo į 
ES. Kalbėtojai bus iš Pabaltijo šalių ir iš Britanijos. 
Įvykis finansuojamas bendrai Pabaltijo Užsienio 
Reikalų Ministerijų, Baltų Taiybos ir SSEES.

Kaip ir kas met, birželyje turėjome 
Trėmimų Minėjimo pamaldas, St. James’s 
Piccadilly, Londone. Pamokslą skaitė lietuvių 
bičiulis Kanauninkas Dr. Michael Bourdeaux, 
Prezidento V.Adamkaus apdovanotas DLK 
Gedimino Ordinu, knygos “Lithuania - Land of 
Crosses” autorius, Baltų Tarybos garbės vice
prezidentas. Maldas pravedė pabaltiečių dvasiškiai, 
iš Švento Rašto skaitymus atliko Pabaltijo 
ambasadoriai, giedojo latvių choras, muzikinį 
veikalą išpildė Žilvinas Smalys. Į pamaldas atvyko 
Belgijos, Čekijos, Danijos, Suomijos ir Lenkijos 
ambasadoriai, taip pat Lembit Opik MP ( estų 
kilmės britų parlamento atstovas, Baltų Tarybos 
garbės vice-prezidentas). Nežiūrint nepaprastų 
karščių, šventovė buvo beveik pilna.

2003 m. spalyje turėjome bendrą pasitarimą 
tarp Baltų Tarybos ir pabaltiečių sąjungų vadovų, 
t.y. DBLS ir analoginių estų bei latvių organizacijų. 
Dalyvavo DBLS CV pirmininkė Vida Gaspęrienė, 

lietuvių spaudą atstovavo Enrikas Gasperas. 
Pasidalinta informacija ir mintimis apie mūsų 
visuomeninių organizacijų veiklą ir problemas. 
Taip pat diskutuotos galimybės puoselėjimui 
bendros pabaltiečių veiklos lobizmą, protestuoti 
prieš gamtosaugai grėsmingus LUKoilo D-6 naftos 
gavybos planus šalia Neringos draustinio.

Metų bęgyje vyko susirašinėjimas su John 
Bowis MEP (Europos Parlamento nariu) apie 
Pabaltijos piliečių teises į nemokamą gydymą 
Britanijoje. Iki stojimo į Europos Sąjungą (ES), 
tokių teisių nėra, t.y. gydytojai bei ligoninės gali 
reikalauti užmokesčio. Po 2004 m. gegužės 1 d., 
Pabaltijo piliečiai turės tas pačias nemokomo 
gydymo teises, kaip ir visi kiti ES piliečiai 
gyvenantys Britanijoje.

2003 lapkričio 2 d. įvyko antrasis Jauno 
Pabaltiečių Talento koncertas, Guildhall School of 
Music and Drama (GSMD) salėje. Koncertą išpildė 
penki jauni pabaltiečiai studijuojantys garsiausiuose 
Londono muzikos seminarijose, jų tarpe Evelina 
Pužaitė, ( pianistė iš Čiurlionio Aukštosios 
Muzikos Mokyklos ir Guildhaal School of Music) 
ir Diana Galvydytė ( smuikininkė iš Čiurlionio 
Aukštosios Muzikos Mokyklos ir Royal College of 
Music). Visi atlikėjai profesinio lygio, beigę 
seminarijas savo kraštuose ir laimėje sunkiai 
duodamas stipendijas gilinti mokslus Britanijoje. 
Koncertą savo dalyvavimu parėmė visi trys 
ambasadoriai. Gaila, kad lietuvių klausytojų buvo 
nedaug - gal išsigando lietaus. Koncertas ruoštas 
kartu su GSMD vadovybe.

Šiuometinė Baltų Taryba pildo sekančio 
pobūdžio veiklą:

Garsina pabaltiečių vardą bei 
sugebėjimus britų kultūriniuose ir 
akademiniuose sluoksniuose, per 
koncertą ir simpoziumą.
Veda lobizmą, kaip britų ir 
Europos Sąjungos piliečiai, pvz. 
dėl LUKoil D-6 naftos telkinio 
rašėmelaiškus Europos
Gamtosaugos Komisarei ir
Europos Parlamento nariams. 
Primena visuomenei pabaltiečių 
kančias ir nuostolius per Sovietų 
ir Nacių okupacijas, Birželio 
Trėmimų minėjimuose.

Po mūsų kraštų stojimo į Europos Sąjungą 
reikės pergalvoti veiklą, tačiau visuomet atsiras 
darbų Baltų Tarybai, šalia ambasadų ( kurios 
pirmiausia užsiima diplomatiniais ir prekybiniais 
reikalais) ir visuomeninių organizacijų ( kurios gal 
ateityje kreips pagrindinį dėmesį į didėjančių 
pabaltiečių bendruomenių socialinę veiklą).
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Minint Lietuvos Nepriklausomybę DBLS ruošia 
pasimatymą/koncertą su:

Alvydu Jegelevičium
kompozitorius/dainininkas

Londone, Bishopsgate Instituto Didžiojoje salėje, E2
Artimiausia požeminė stotis - LIVERPOOL STREET STATION.

2004 m. vasario mėn. 15 d. (sekmadienį) 14.30 vai.
Programoje dalyvaus Londono „Rasos“ jaunimo ansamblis 

Bilietai £10.00
Tylioji meilė tikresnė...........................

Visi karai ėjo per Lietuvą ir tik moralė, tautiškumas, širdyje rusenanti Tėvynės meilė 
nulėmė, kad mes, lietuviai, išlikome lietuviais.

Alvydas Jegelevičius

Alvydas Jegelevičius gimė 1949m. Alytuje. Išsilavinimas: Alytaus 1-oji vidurinė mokykla, 
Alytaus muzikos mokykla, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla, Lietuvos 
muzikos akademija.
Karjera: Alytaus roko grupes ,Aisčiai lyderis, instrumentinio-vokalinio ansamblio ,Estradinės 
melodijos solistas, instrumentinio-vokalinio ansamblio ,Vilniaus aidai vadovas, kūrėjas 
profesionalas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys.
Kūrybos kraitis: apie 200 dainų, muzika teatro spektakliams, kino filmams, instrumentiniai, 
džiazo kūriniai.
Šeimyninė padėtis: vedęs, keturių sūnų - Jono, Juliaus, Gražvydo, Sauliaus tėvas.

Premijos, konkursai, koncertai, festivaliai:
Pirma premija dainų apie Vilnių konkurse ,Vilniaus miestui (E.Mezginaitė) 
Antra premija dainų apie Vilnių konkurse ,Prie Vilnelės (J. Mačiukevičius) 
Antra premija už dainą LRT 70-čiui,Pasaulio pradžia (A. Antanavičius) 
Pirma premija (Liet. Kultūros m-ja) už geriausią muziką vaikiškam spektakliui 
V. Palčinskaitės ,Spyruoklinis kareivėlis
Lietuvos kompozitorių sąjungos prizas už dainas ,Vilniaus bokštams
Antra premija instrumentinių pjesių konkurse LRT lengvosios muzikos orkestrui 
LRT konkurso ,Dainuoju Motinai — Tėvynei prizai už dainas.

Autorinis koncertas per LRT ,Populiarios A. Jegelevičiaus dainos
Autorinis 50-čio koncertas ,Karolinoje per LRT
Autoriniai koncertai Vokietijoje, Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje Hūtenfelde, 
Lenkijoje - Punske, Baltstogėje, Vroclave.
Lietuvių atlikėjai: ,Žvaigždžių kvartetas,Armonika, daug A. Jegelevičiaus dainų dainavo 
užsienio lietuviams JAV Kanadoje, Australijoje.
Tarptautiniai festivaliai, konkursai, koncertai: Rusijos TV dainų festivalis, ,UNISEF‘ 
festivalis - koncertas pasaulio vaikams Belgijoje. Estradinės dainos atlikėjų konkursą 
Bulgarijoje, pop dainų festivalis Lenkijoje, Festivalis Kuboje, jaunųjų atlikėjų konkursas 
Makedonijoje.

Alvydas Jegelevičius taip pat koncertuos lietuviams Nottinghame šeštadienį, vasario 21 d. 16.00 vai. 
Latvių klube 2 Standhill Road, Carlton ir Mančesterio lietuviams sekmadienį vasario 22 d. 
Mančesterio lietuvių socialiniame klube 1430 vai. 121 Middleton Road, Crumpsail.

Maloniai kviečiame visus atvykti ir pasiklausyti gražių lietuviškų dainų.
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A+A Aleksandras 
Gravas

v
S.m. rugsėjo 25 d. 

mirė Aleksandras Gravas. 
Metus gydėsi savo namuose, 
nes visiškai sugedo abu 
inkstai ir gydėsi su Dajalisis. 
Jį prižiūrėjo P.O.Pukai, nes 
gyveno vienas savo namuose. 
Neturėjo jokios giminės 
Anglijoje. Žmona Lyda mirė 
prieš 20 metų.

A+A Aleksandras Gravas gimė 1918 metais, gruodžio 25 d. 
Kaune, stalio šeimoje. Baigė gimnaziją Kaune ir įstojo į Kauno Didž. 
Vytauto universitetą. Jo Aleksandras nebaigė nes, užėjus karui, išvyko į 
Vokietiją. Karui pasibaigus, kaip ir dauguma mūsų, atvyko į Angliją, 
sukūrė šeimą su Lyda Juškaite.

Aleksandras, pašlijus sveikatai, gyveno savo namuose 
prižiūrimas P.O.Pukų. Jam mirus Gloucestery gyvenantys Pūkai 
pranešė apie brolio mirtį sesutei Irenai., kuri atvyko iš Lietuvos su 
dukra Daiva ir sūnum Kęstučiu.

Aleksandras kelis metus buvo DBLS skyriaus pirmininkas, o 
1969 metais atsisakė šių pareigų ir buvo išrinktas skyriaus sekretoriumi, 
kuriuo dirbo iki mirties.

e v

Buvo laibai tikintis katalikas. Glousterio Sv.Petro bažnyčioje 
anglų katalikų kunigas atnašavo gedulingas mišias spalio 2 d. ’Po 
pamaldų Aleksandras buvo palydėtas į Coney Hill kapines ir palaidotas 
prie žmonos Lydos. Paskutinį atsisveikinimo žodį pasakė skyriaus 
pirmininkė M.Galvinauskienė.

Po laidotuvių visi buvo pakviesti ant arbatos ir sumuštinių į 
M.Galvinauskienės namus.

Aleksandrai ilsėkis ramybėje, tebūna tau lengva Glosterio 
žemelė.

DBLS skyriaus pirmininkė 
Marytė Gelvinauskienė

KVIETIMAS STOTI Į 
BRITŲ-LIETUVIŲ 

DRAUGIJĄ

Britų-Lietuvių Draugija 
(British-Lithuanian Society, B-LS) 
įkurta 1994 m vasario 16 d, 
Londone. Jos siekiai yra ugdyti 
ekonominių, kultūrinių, švietimo ir 
kitokių ryšių vystymą tarp 
Suvienytos Karalystės ir Lietuvos. 
Garbės Prezidentas yra Sir Malcom 
Rifkind KCMG QC, buvęs 
Britanijos ministras. Dabartinis 
Draugijos pirmininkas yra Michael 
J Peart CMG LVO, pirmas 
Britanijos Ambasadorius Vilniuje 
po nepriklausomybės atgavimo.

B-LS rengia visokius 
renginius, pavydžiui: paskaitas, 
knygų pristatymus, koncertus, 
iškylas, pobūvius. Paskaitos 
dažniausia vyksta Lietuvos 
Ambasadoje, Londone. Po paskaitų 
būna bendravimas prie vaisių su 
lietuvišku alum ir nelietuvišku 
vynu. Tai puiki proga susitikti su 
tautiečiais ir su kitataučiais, kurie 
domisi Lietuva.

Metinis nario mokestis tik 
£12 (studentams £6). Už nario 
mokestį gausite pranešimus apie 
visus B-LS renginius, ir žurnalą 
“Tiltas” (anglų kalba). Už vaišes 
tenka susimokėti atskirai (normaliai 
£7, studentams £3.50).

A+A Jonas Danauskas

Sulaukęs 84 metų amžiaus, ilgai sirgęs, mirė 2003 metais spalio 
12d. Welley ligoninėje, Wigam, Lancashire.. Palaidotas spalio 29 d. 
2003 metais HOWE BRIDGE CEMETERY Athuerton, Mančesteryje.

J.Dunauskas buvo garbingas DBLS narys ir veiklos rėmėjas. 
Buvo Mančesterio Lietuvių klubo narys, “Europos Lietuvio” ilgametis 
prenumeratorius. 33 metus išdirbęs Bickershaw anglies kasykloje darbe 
buvo pagerbtas su pažymėjimu dėk gerai atlikto darbo anglies kasyklų 
pramonėje.

Ilsėkis ramybėje Jonai.
Tavo draugai lietuviai, Leigh apylinkė

Kviečiame stoti į Britų- 
Lietuvių Draugiją, įdomiai 

praleisti laisvalaikį, ir palaikyti 
Draugijos siekius. Nario 
anketas galima gauti iš: 
Secretary of the British- 

Lithuanian Society 
Lithuanian Embassy 
84 Gloucester Place 
London W1U 6AU 

blssecretary@hotmail.com
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Mančesterio Bendruomenė
Lietuviai gyvenantys Anglijos šiaurės rytuose Mančesterio 

apylinkėje per dešimtmečius išsisklaidė. Kai po karo atvykę įsikūrė prie 
darboviečių ir senų lietuvių jie sudarė ne vieną bendruomenę. Darbo 
sąlygoms pasikeičiant, vaikams išsikraustant į priemiesčius, seniems 
išeinant į pensiją bei amžinybę, išretino tuos branduolius. Ne visi 
palaikė ryšius, kai kurie ėjo savo keliu.

Dabar yra norinčių vėl susitikti su tėvynainiais, yra ir naujai 
atvykusių, kurie girdėjo apie senus lietuvius ir nori su jais susitikti. 
Tikėtasi, kad greitai bus nauja banga iš Lietuvos. Todėl yra pats laikas 
pakartoti Mančesterio lietuvių koordinates.

KLUBAS
Mančesterio Lietuvių klubas 
yra apie dvi mylios į šiaurę nuo 
bažnyčios, 121 Middleton 
Road, Crumpsall. Jis atidaras 
savaitgaliais.
Autobusai: 59, kiek toliau 135
Metro: Bowker Vale

St Chad’s bažnyčia

BAŽNYČIA

KAPINĖS
Mūsiškiai ilsisi įvairiose 
kapinėse, o didžiausias bendras 
kapas yra Saint Joseph’s 
Cemetery, Moston Lane, 
Moston. Šiose kapinėse yra du 
paminklai, pastatyti vienas 
prieš kitą tik juos skiria takas.

O jei kas atvyktų, 
prašome prabilti, kad esąs 
lietuvis bei telefono numerį 
palikti.
Autobusas: 77, 81

J.Podvoiskis

Katalikų Šventos mišios aukojamos kas mėnesį paskutinį 
sekmadienį anglų Saint Chad’s bažnyčioje. Ji yra Cheetham Hill Road 
apie pusė kilometro nuo Arenos ir Victoria geležinkelio stoties.
Po mišių dalyviai susirenka klube pietums.

Pirmas Manč. lietuvių 
paminklas

Mančesterio
Lietuvių
Klubas

Antras Manč. lietuvių
paminklas
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Pas Karaliaučiaus krašto lietuvius

Artėjant prie Karaliaučiaus keliai gerėjo, 
bet vis dėlto miestą pasiekėm kiek pavėluotai. Mus 
apgyvendino labai gražiame ir moderniai įrengtame 
viešbutyje, kuris priklauso Lietuvoje žinomai 
Lukoil bendruomenei.

Sakoma, kad tai yra gražiausias viešbutis 
Kaliningrado srityje už tokia patogią nakvynę 
esame dėkingi pirmininkui A.Muliuoliui. Ten mus 
pasitiko būrys vietinių lietuvių ir folkloro 
ansamblio “Penke Vaikee” vyrai. Susipažinom, ir 
pailsėję po kelionės buvom pakviesti į gražiai 
paruoštą vakarienę. Joje dalyvavo ir Kaliningrado 
srities Autonomijos atstovai, Liudviko Rezos 
kultūros draugijos nariai ir kiti svečiai... Pradžiai 
pasidalinom sveikinimais, o po vaišių sekė meninė 
dalis, kurią atliko “Penke Vaikee” ansamblis. Po to 
sekė kiti pasirodymai, muzika ir šokiai. Manau, kad 
visi ekskursijos dalyviai buvo maloniai nustebinti 
kaliningradiečių priėmimu ir globa.

Sekančią dieną pradėjome savo kelionės 
antrąją dalį su posėdžiu Lietuvos Respublikos v
Generaliniame konsule. Salia mūsų ekskursijos 
atstovų, šiame posėdyje dalyvavo Kaliningrado 
srities administracinio komiteto atstovė Olga 
Dubovaja, Užsienio reikalų ministerijos 
Kaliningrado srities vyresnioji referentė Liudmila 
Klimenkova, Liudviko Rezos draugijos pirmininkė 
mokytoja Rūta Leonova, Kaliningrado srities 
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas M.Gajauskas 
ir Lietuvių Autonomijos atstovai, viso virš 20 
dalyvių. Posėdis buvo skirtas susipažinimui su 
lietuvių veikla šiame krašte, su veiklos sąlygomis ir 
siekiais. Pagrindinius pranešimus padarė 
Autonomijos vice-pirmininkas E.Čajauskas ir 
Departamento atstovas A.Kairys. Pasikeista 
nuomonėmis dėl bendravimo su Lietuvos 
institucijomis, su Pasaulio lietuvių bendruomene ir 
su Kaliningrado srities administracija. Ypač buvo 
malonu išgirsti administracijos palankius ir 
draugiškus pasisakymus. Reikia tikėti, kad šie 
pasitarimai bus naudingi ateičiai.

Po to sekė ekskursija po miestą ir 
iankymasis Kaliningrado licėjaus lietuviškose 
klasėse, kur buvo įdomu matyti kaip yra mokomi 
lietuvių kalbos ir rusų tėvų vaikai. Čia darbuojasi 
mokytoja Nelė Makukina. Kaliningrado vidurinės 
mokyklos patalpose lietuvių kalbos mokosi virš 100 
moksleivių. Čia mes buvom sutikti su duona ir 
druska ir buvo suruoštas koncertas, kuriame 
dalyvavo vaikų ansamblis “Gintarėlis”. Jo vadovas 
Algirdas Karmilavičius vadovauja ir moterų 
ansambliui “Gabija”, o taip pat ir vyrų “Penke 
Vaikee” grupei. Tai yra gražus lietuviškos 
bendruomenės veikėjo pavyzdys vertas paramos ir 

pagyrimo. Po koncerto turėjome progą susitikti su 
licėjaus direktoriumi p.Koberiu. Jis savo žodyje 
pareiškė pritarimą lietuviškos kultūros plėtojimui, 
sveikino mus atvykusius iš Lietuvos ir pakvietė prie 
pietų stalo.

Po pietų, atsisveikinę su mokykla, jos 
mokytojais ir bendruomenės vadovais, dar turėjome 
laiko pasižvalgyti po miestą. Mieste matėme 
praėjusio karo padarytą žalą, kada Britų 
bombonešiai sunaikino visą miesto centrą, neliko 
nei pilies, nei kitų istorinių prieškarinių pastatų, o ir 
tie, kurie liko yra apleisti ir griūva. Iš kitos pusės 
Sovietų statyba savo stiliumi ir pasigailėtina 
padėtimi teikia liūdną vaizdą ir matosi, kad nebuvo 
bandyta miestą atstatyti ar pagražinti. Kas matosi ir 
kituose Karaliaučiaus krašto miestuose ir kaimuose.

Kaliningradą palikome gerokai po pietų. 
Keliavome, jau geresniais keliais, link Ragainės ( 
Nemanas) ir Tilžės (Sovieckas). Čia Mažoji 
Lietuva ir artinomės prie Lietuvos sienos. 
Važiuojant mūsų palydovas, kraštotyrininkas 
Benjaminas Kondratas pateikė eilę įdomių žinių 
apie šio krašto praeitį, apie žymius žmones ir 
vietoves.

Ragainę pasiekėm temstant. Mus pasitiko 
vietos veikėjai. Drauge su pirm. Jonu Glinskiu 
aplankėm Ragainės 2- osios mokyklos lietuviškas 
klases, kur šalia lietuvių kalbos jaunimas mokosi 
lietuviškų dainų, muzikos ir šokių. Kai kurie 
mokytojai čia atvyksta iš Pagėgių (Lietuva). 
Santykiai su šios rusų mokyklos vadovybe yra geri, 
bet pagrindinę paramą mokslui teikia Tautinių 
mažumų Departamentas iš Vilniaus. Ryšiai 
palaikomi ir su Mažvydo fondu JAV-ose. Turėjome 
progą apžiūrėti ir bažnyčią, kurioje dirbo pirmosios 
lietuviškos knygos autorius Mažvydas. Sovietmečio 
laikais bažnyčia buvo paversta į butus, dabar ji 
labai apleista ir neprižiūrima. Lietuviai, šio pastato 
apačioje turi dvi patalpas, vienoje įrengta koplytėlė, 
kitoje biblioteka. Matosi, kad lietuviai bando tas 
dvi patalpas padoriai išlaikyti, bet pastatas jau labai 
blogam stovyje, kad be didesnio remonto ir 
paramos ką nors geresnio atsiekti būtų neįmanoma. 
Dar blogesnėje padėtyje yra Ragainės pilis. 
Vietomis griūva, kaip ir pats miestas, labai apleistas 
ir liūdnas.

Atsisveikinę su Ragainės lietuviais 
keliavome paskutinę sustojimo vietą - Tilžę. Čia 
susitikome su Lietuvos Respublikos konsulato 
darbuotojais, Vydūno ir “Birutės” draugijų nariais, 
2-osios vidurinės mokyklos lietuviškų klasių 
mokytojais ir šių apylinkių bendruomenės 
pirmininku Teodoriu Budriumi. Susitikimas ir 
priėmimas įvyko įspūdingai atremontuotame 
konsulato pastate, kuriame seniau buvo klebonija. 
Šį pastatą Lietuvos vyriausybė nupirko iš parapijos,
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Lietuviško maisto ir produktą parduotuvės Londone

Parduotuvės pavadinimas:

Slaviansky Bazar 63-67 Felstead street, Oslo House, Hackney Wick.
Tel: 02089858987
Darbo laikas: I-V 10-19

VII 10-17
Duona, alus, dešros, lašiniai, žuvis, krienai, bankuchenai, 
uogienė, ledai, saulėgrąžos, rauginti kopūstai ir t.t.
Pirkėjų nuomonės: Neabejotinai daugelis lietuviškais/rusiškais 
produktais prekiaujančių parduotuvių prekes įsigyja būtent iš čia. 
Atvykus pirmą kartą reiks užsiregistruoti. Nebijokite, kodėl to reikia 
paaiškinta ant parduotuves durų. Kainos visai neblogos.

Dacha 34 Aykmer Parade, Aylmer Road (Al), London N2
Tel: 07957140183
Sustojimas East Finchley

Pirkėjų nuomonės: Dar geresnė parduotuvė nei pagrindinis 
Slaviansky Bazar filialas.

Kaunas 672 Romford Road, Manor Park, London E12 5AJ, 
tel: 020 8591 9928

o už gautas lėšas šalia stovintį Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia buvo pagrindinai atremontuota ir 
sumoderninta. Prie bažnyčios veikia lituanistinė 
mokykla, erdvūs kambariai ir turtinga biblioteka teikia 
geras sąlygas jaunimo auklėjimui. Mokyklai 
vadovauja lietuvės - vienuolės. Atrodo, kad 
Konsulatas, bažnyčia ir parapija teikia gerą pradžią 
didesniam lietuviškas centrui augti.

Tuo mūsų kelionė ir baigėsi. Beliko kaip nors 
pervažiuoti per sieną, per Nemuną ir dar šią naktį 
pasiekti Vilnių. Tų dviejų dienų kelionė nebuvo 
trumpa, bet buvo įdomi ir naudinga.

Įdomi ta prasme, kad teko pamatyti Mažosios 
Lietuvos, Donelaičio, Vydūno ir Mažvydo kraštą, 
susitikti su lietuviais, kurie, kaip ir mes praeity, 
planuoja ir dirba lietuvybės išlaikymo darbą svetimųjų 
valdomame krašte. Tie patys vargai ir problemos, tie 
patys tikslai - išlaikyti savo jaunimą lietuvišku, 
neprarasti savo kultūros ir papročių, neprarasti savo 
tikėjimo. Naudinga, nes tokie apsilankymai tvirtina 
išeivių ryšius su savo kraštu ir ugdo bendravimą 
veikėjų tarpe. Ši kelionė buvo vienas iš daugelio 
darbų, kuriuos atlieka Tautinių mažumų ir išeivijos 
Departamentas. Jo delegacija vyko į Karaliaučiaus 
kraštą ne su tuščiomis rankomis: visose aplankytose 
vietovėse buvo paliekama pundai knygų, vadovėlių, 
sąsiuvinių ir kitų reikmenų mokykloms ir darželiams. 
Taip pat ir kuklios dovanėlės vadovams ir veikėjams 
reiškė padėką ir darbų įvertinimą.

Iš kitos pusės vietinių organizacijų suruošti 
priėmimai, koncertai, posėdžiai ir diskusijos, tai 
bendravimas, kuris tvirtina ryšius ir teikia jėgų ir vilties 
ateičiai.

Jaras Alkis

Atsakymas į pono S.Kaspar o “Laiškas 
atšaukti savo neteisingą deklaraciją 

laikraštyje “EL” nr. 11

Manau, kad “EL” nėra paskalų arba sąskaitų 
suvedimo vieta. Bausti, teisti reikėjo p. J.Alkįtada, kada 
dar jis buvo DBLS veikloje.

Tada reikėjo su konkrečiais faktais kreiptis ir į 
DBLS vadovus, ir į visuomenę. Nesupratote, nematėte jo 
veiklos tada?

Redaktorė nėra atsakinga už kieno nors poelgius 
ar darbą. Ką veikia ar ką veiks vienas ar kitas buvęs DBLS 
narys po mėnesio ar metų negali nusakyti. Tai laisvas bet 
kurio žmogaus pasirinkimas.O kaltinti redaktorių už 
žmogaus pasirinkimą kaip jam gyventi tai tiesiog 
nepaaiškinamas kaltintojo elgesys!!!

“EL” redaktorė 
įima ŠvaUdenė

11



ru.pCM))xw
EUROPOS LIETUVIS - EUROPE'S LITHUANIAN - A

Published^by-Lithuanian Association in Gt.Britain and Lithuanian House Ltd.: Lietuvių Sodyba, L
Hill, Nr.Bordon, Hants GU35 8TE. Prenumeratos kaina: D.Britanijoje - £15.00, Europoje - £20.00 oro paštu,, visur kitur 
£20.00-paprastu-pašiUr-Skelbimų-kaina - 10.00 sv. už vieną skilties coli arba iš anksto susitarus su administracija. Administra
cija: Lietuvių Sodyba, Headley Park , Picketts Hill, Nr.Bordon, Hants GU35 8TE. TeL: 01420 472810. Čekius išrašyti: 
"DBLS Europos JJetuvis". Redaktorė: lima Švalkienė 3 Regent Court, 31 Green Street, Willingham, Cambs CB4 5JA 
England. Tel.01954202471. E-mail: ilma_svalkus@hotmail.com. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. 
Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos, ar leidėjų nuomonę. 
Už [dėtų skelbimų turini nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

ĮVYKIŲ KALENDORIUS
2003-XII-12

Data ir laikas Įvykis Vieta

Šeštadienį 
2003 gruodžio 20 

19.30

Aktorių trio - 
dainuojanti poezija 

Rengia Parapija

Šv Kazimiero Bažny
čia 

The Ovai 
Hackney Road 

London E2 
(bilietai £15, 

iš kurių £5 bažnyčios 
remonto fondui)

Trečiadienį 
2003 gruodžio 24 

11.00

Kūčių dienos Šv Mi
šios

Šv Kazimiero Bažny
čia

Trečiadienį 
2003 gruodžio 24 

18.00

Kūčių vakaro Šv Mi
šios

Šv Kazimiero Bažny
čia

Trečiadienį 
2003 gruodžio 24 

22.00

Bernelių Šv Mišios Šv Kazimiero Baž
nyčia

Ketvirtadienį 
2003 gruodžio 25 

11.00

Kalėdų Dienos Šv 
Mišios

Šv Kazimiero Baž
nyčia

Ketvirtadienį 
2003 gruodžio 25 

13.00

Vaikų Šv Mišios ""Šv Kazimiero Bažny
čia

Ketvirtadienį 
2003 gruodžio 

18.00

Vakaro Šv Mišios ~-§v Kazimiero Bažny
čia

Sekmadienį 
2004 sausio 18 

12.00

Didž Britanijos Lietuvių 
Sąjungos (DBLS) susi

rinkimas paaiškinti 
DBLS 

steigėjų tikslus
Rengia DBLS Pirmasis 

Skyrius

~§v Kazimiero Bažny
čia

The Ovai
Hackney Road

London E2

Sekmadienį 
2004 sausio 25 

12.00

Viešas susirinkimas: 
Lietuviai Didž Britanijo

je po stojimo į ES 
2004 V 1 

Rengia LR Ambasada 
ir Parapija

"Tv Kazimiero Bažny
čia

The Oval
Hackney Road

London E2

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.fTeeserve.co.u 
k
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.

v

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kiekvieną antrą šešta
dienį 16.00 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.
Po pamaldų bus galima pasivai
šinti lietuviškais patiekalais. 
Lietuviški pietūs klube parduo
dami už £1.50

Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12.30 vai.

Z Headley Park “Sodyba” •
• jau turi savo internetinį Z
Z puslapį: :
Z www.headleypark.co.uk •
• Mielai prašome apislan- Z
Z kyti šiuose puslapiuose, :
Z sužinoti kas vyksta, ko- •
• kios skelbiamos nuolaidos Z• •
• šiuo laiku. :
t«............................................. Z
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