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ETU VIS AA
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25

Vilniuje reziduojantys užsienio
diplomatai nori žinoti, kada
baigsis prezidento apkalta
BNS
v

Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlo
vas Juršėną Seime supažindino Vilniuje reziduo
jančius užsienio šalių diplomatus su prezidentui
Rolandui Paksui inicijuotos apkaltos eiga.
Č.Juršėnas prognozavo, jog balsavimas dėl pre
zidento nušalinimo gali įvykti balandžio mėnesį,
atsižvelgiant į laiką, per kurį Konstitucinis Teismas
turės duoti išvadą dėl specialiosios tyrimo komisi
jos parengtų kaltinimų prezidentui.
„Diplomatus domino, kada viskas gali baigtis.
Aš diplomatams pateikiau savo skaičiuoklę“, - žurnalistams sakė C.Juršėnas.,,Jis neatmetė ir galimy
bės, jog prezidentas pats atsistatydins, tačiau jos
daugiau nekomentavo“, - BNS sakė vienas pavar
dės nenorėjęs nurodyti Vakarų valstybės diploma-
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„Pirmoji apkalta pasaulyje buvo surengta JAV pre
zidentui demokratui Andrew Johnsonui (Endriui
Džonsonui). Jam taip pat buvo pateikti 11 kaltinių“,
- žurnalistams sakė Č.Juršėnas.

Prezidentui R.Paksui pateikti kaltinimai šiurkš
čiai pažeidus Konstituciją ir sulaužius duotą prie
saiką pagal šešis punktus, tačiau apkaltos iniciato
riai vėliau savo paaiškinimuose specialiajai Seimo
komisijai suskaidė juos į 11 punktų.
JAV Baltųjų rūmų oficialiame tinklalapyje pa
teikiamoje A.Johnsono biografijoje nurodoma, jog
1868 metų pavasarį jam nušalinti pritrūko vieno
balso.Apkaltos priežastimi tapo tai, jog prezidentas
pažeidė jo teises suvaržiusį įstatymą, atleisdamas
gynybos sekretorių.
„Nors jis buvo sąžiningas ir garbingas žmogus,
A.Johnsonas buvo vienas iš nesėkmingiausių prezi
dentų“, - rašoma jo biografijoje.

v

Diplomatai taip pat domėjosi, kada gali būti su
rengti pirmalaikiai prezidento rinkimai.ČJuršėno
teigimu, „pagal vieną scenarijų (pirmalaikiai prezi
dento - BNS) rinkimai gali sutapti su rinkimais į
Europos Parlamentą.
Pirmalaikiai prezidento rinkimai turi būti sureng
ti per du mėnesius po prezidento atsistatydinimo
arba nušalinimo. Europos Parlamento rinkimai yra
numatyti birželio 13 dieną.

Diplomatai domėjosi ir R.Pakso galimybėmis
kandidatuoti antrą kartą. Č.Juršėno nuomone, tokią
galimybę gali atimti tik Konstitucijos pakeitimas.
Šiuo metu Konstitucija nenumato draudimo apkal
tos būdu nušalintam prezidentui siekti šio posto
pakartotinai. ČJuršėno teigimu, susitikimas su di
plomatais įvyko „abipusiu sutarimu“. Kadangi jis
vyko už uždarų durų, apie jį nebuvo skelbta.
Seimo pirmininko pavaduotojo teigimu, diplo
matai susitikime neišsakė savo vertinimų. Tuo tar
pu pats Č.Juršėnas teigė supažindinęs diplomatus
su apkaltų istorija ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje,
bei radęs paralelių.

Kariai gaus būsto lengvatų
BNS

Vyriausybė posėdyje nustatė tvarką, pagal kurią
privalomosios pradinės karo tarnybos kariai atlei
džiami nuo būsto komunalinių paslaugų teikimo
mokesčių, taip pat jiems bus kompensuojamos šil
dymo išlaidos.
Tokia tvarka parengta, atsižvelgiant į Krašto ap
saugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įsta
tymą, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.
Įstatyme nustatyta, kad privalomosios karo tar
nybos kariams ir mažas pajamas turinčioms jų šei
moms iš Krašto apsaugos ministerijos biudžeto bus
kompensuojama dalis šildymo išlaidų bei neskai
čiuojami mokesčiai už komunalines paslaugas, ku
riomis tarnybos metu kariai nesinaudoja.
Jei būste, kurio savininku ar nuomininku yra ka-V'
rys ir jame gyvena vienas, jo tarnybos metu nuolat
ar laikinai apsigyvena kiti asmenys, apie tai priva
loma informuoti savivaldybę.Ar būtinosios tarny
bos kario būstu naudojasi kiti asmenys, privalo tik
rinti Karo policija. Jei nustatomi faktai, jog apie
kitus gyventojus karys nebuvo pranešęs, jis netenka
lengvatų ir privalo sumokėti visus dėl jų taikymo
nesumokėtus mokesčius.
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Lietuva sukūrė savo originalų
šriftą "Palemoną"
(ELTA)
Lietuviškos
spaudos
lotyniškais
rašmenimis atgavimo 100-metį
pasitinkanti
Lietuvos valstybė sukūrė savo originalų šriftą,
pavadintą legendinio valdovo Palemono
vardu.
Pagal Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos koordinuojamą programą sukurtas
universalus - kompiuterinis ir leidybinis - šriftas yra
legalus, standartizuotas, originalus, pritaikytas
lietuvių kalbos specifikai ir atitinkantis skaitymo
higienos normas.
Pasak naujojo šrifto kūrėjų, nuo XVI a.
rašome lotyniškuoju šriftu, kilusiu iš vėlyvosios
antikos rankraštinės tradicijos ir nebuvome susikūrę
būtent lietuvių kalbai pritaikyto šrifto, o
kompiuterinėje aplinkoje buvo "pjaustomos” ir ne
visai legaliai "montuojamos" svetimų šriftų raidės.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
subūrė darbo grupę originaliam lietuviškam
kompiuteriniam šriftui, orientuotam į kultūrines,
mokslines, lituanistikos reikmes, sukurti. Darbo
grupėje, kuriai vadovavo Vilniaus universiteto
docentas dr. Vladas Tumasonis, dirbo informatikos,
lietuvių kalbos, dailės specialistai.
Naujasis šriftas nėra įmantrus, kiek
panašus į dažnai naudojamą "Times New Roman"
šriftą, nevarginantis akių. Pavadindami šriftą
Palemono vardu, šrifto kūrėjai susiejo lotyniškąją
abėcėlę paremtą naujų lietuviškų rašmenų kūrimą
su legendinio Lietuvos kunigaikščių pirmtako
istorija.
Visos bendrinėje lietuvių kalboje
vartojamos raidės turi savo standartizuotus ir
visame pasaulyje atpažįstamus kodus. Tačiau
senuosiuose lietuvių raštuose vartota ir dabar
kalbotyros darbuose vartojama ir kitokių ženklų, iš
viso apie 2500. Tai raidės su kirčio ir kitokiais
diakritiniais ženklais, fonetinės transkripcijos
simboliai ir pan. Tokios raidės neturi bendrų,
standartizuotų kodų, specialiuosius rašmenis
kiekviena mokslo įstaiga, leidykla yra užkodavusi
savaip,
todėl
jie
neatpažįstami
kitose
kompiuterinėse sistemose, jų neįmanoma sklandžiai
ir patikimai perduoti internetu, apdorojant duomenų
bankus sunku naudotis pasaulyje paplitusiomis
programomis.
Kuriant šriftą suregistruota keletas
tūkstančių senųjų raštų tyrėjams, baltistams,
indoeuropeistams reikalingų specialiųjų ženklų.
Pagal tarptautinę "Unicode" ženklų sistemą jiems
parenkami atitinkami kodai derinami su "Unicode"
organizacija. Tuo pat metu sukurtas originalus
dailios,
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harmoningos išvaizdos šriftas. Jame atsižvelgiama Į
tipiškų raidžių junginių dažnumą lietuvių
kalboje, todėl raidžių forma tinkamai priderinama
prie mūsų kalbos.
Kadangi "Palemonas" atitinka akių
higienos reikalavimus, juo bus rekomenduojama
spausdinti mokyklinius vadovėlius.

LRT vadovas atmeta kaltinimus
dėl Prezidento kalbos
netransliavimo
Prezidento
naujamečio
sveikinimo
kalbos įrašas buvo transliuotas
LTV 2-uoju kanalu ir LTV 1-ojo kanalo
informacinės laidos "Panorama" metu, todėl
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas
ir Prezidento įstatymas nebuvo pažeisti. Taip
teigiama Lietuvos radijo ir televizijos (LRT)
generalinio direktoriaus Kęstučio Petrauskio.
Prezidento
kanceliarijos
vadovui
Andriui
Meškauskui
parengtame perduoti atsakyme į
Prezidento prašymą paaiškinti, kodėl jo sveikinimo
kalba nebuvo transliuojama per LTV.
Prezidentas Rolandas Paksas anksčiau
pareiškė esąs nustebintas Lietuvos nacionalinio
radijo ir
televizijos vadovybės sprendimu per Lietuvos
televizijos 1 -ąją programą netransliuoti jo
naujamečio sveikinimo ir laukiąs atsakymo dėl
tokio sprendimo. Kaip nurodoma Prezidento
spaudos
tarnybos
pranešime,
nusprendusi
netransliuoti Prezidento sveikinimo kalbos, LRT
vadovybė pažeidė įstatymą.
Pagal
Lietuvos
Prezidento
ir
Nacionalinio radijo bei televizijos įstatymus
valstybės vadovui suteikiamas laikas pasisakyti
Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje.
Argumentas, kad minėtas sveikinimas
visas transliuotas 2-uoju kanalu, Prezidento
spaudos tarnybos buvo įvardytas kaip nepagrįstas,
nes tuo kanalu transliuojamas laidas mato tik
didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai, o ne viso
krašto žiūrovai.
Savo
ruožtu
LRT
generalinio
direktoriaus K. Petrauskio atsakyme išaiškinama,
jog "Prezidento spaudos tarnyba laiku neinformavo
LRT apie Prezidento sveikinimo kalbos įrašo
pristatymą nei apie pageidaujamą jo transliavimo
laiką, nors kitiems transliuotojams ("Pervyj
Baltyjskij kanai") apie Respublikos Prezidento
sveikinimo kalbą buvo pranešta jau prieš savaitę".
Pasak
K.
Petrauskio,
Prezidento
naujamečio sveikinimo įrašą ir visą su tuo susijusią
informaciją LRT gavo tik gruodžio 31 dieną ąpie
15.00 valandą, o Lietuvos televizijos programą,
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kaip ir kitų televizijų programos, sudaroma prieš
savaitę.
"Esu įsitikinęs, kad bendradarbiavimą
tarp Lietuvos institųęijų reikia gręsti abipusės
pagarbos principu”, pažymima K. Petrauskio
atsakyme.

Pernai rekordiškai daug lietuvių buvo
išprašyti iš užsienio šalių
Pernai į Lietuvos pasienio kontrolės
punktus iš įvairių pasaulio valstybių gražinta
daugiau kaip 5 tūkstančiai Lietuvos piliečių daugiausiai per visą Valstybės sienos apsaugos
tarnybos (VSAT) veiklos laiką.
Lietuvos pasieniečių duomenimis, 2003
m. įvairių šalių migracijos ir pasienio tarnybos
išsiuntė arba neįsileido 5210 lietuvių. Tai 10
procentų daugiau nei 2002 m., kai ne savo noru į
Lietuvą buvo priversti sugrįžti 4725 asmenys.
VSAT fiksuoja, kad įvairių šalių pasienio
tarnybų gražintų ar neįsileistų lietuvių skaičius
kasmet didėja: 2001 m. iš užsienio šalių išsiųsti
4083 lietuviai, 2000 m. - 3636.
Pernai lietuvius gražino ar neįsileido 33
pasaulio valstybės. 2003 m. padaugėjo iš
Didžiosios
Britanijos,
Švedijos,
Danijos,
Norvegijos, Ispanijos ir Prancūzijos gražintų
asmenų skaičius.
Mažiau lietuvių išsiuntė ar neįsileido Vokietijos
pasieniečiai. Net 4563 lietuviai gražinti per oro
uostų, dažniausiai Vilniaus, pasienio kontrolės
punktus.
Pasieniečių skaičiavimais, sumažėjo
Lietuvos piliečių, iš užsienio šalių gražintų už ten
padarytus nusikaltimus ar pažeidimus, skaičius.
Pernai dėl minėtos priežasties išsiųsti 329 lietuviai,
užpernai per tą patį laikotarpį - 418.
2020 Lietuvos piliečių grasinti dėl
nelegalaus buvimo užsienio valstybėje, 1160 - už
tai, kad nelegaliai dirbo, 1001 lietuviui nebuvo
leista įvažiuoti į užsienio valstybes, 206 gražintieji
neturėjo pakankamai lėšų pragyventi.
195 lietuviai buvo sulaikyti ir išsiųsti už
tai, kad neteisėtai mėgino vykti per užsienio šalių
valstybių sienas, 75 bandė pasinaudoti svetimais
arba suklastotais kelionės dokumentais.
Salys, iš kurių daugiausiai išsiunčiama ar
neįsileidžiama lietuvių, yra tos pačios, kaip ir
ankstesniais metais - Didžioji Britanija, Vokietija ir
Švedija.
Britų imigracijos tarnybų pareigūnai,
VSAT duomenimis, pernai išsiuntė 2051 lietuvių,
2002 m.-1839.
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Pernai sumažėjo iš Vokietijos gražintų
lietuvių skaičius: vokiečių pareigūnai išsiuntė 659
Lietuvos piliečius, užpernai - 827.
Šiek tiek padidėjo iš Švedijos gražintųjų
skaičius: pernai į Lietuvą išsiųsti 388, užpernai 360 lietuvių. Norvegija 2003 m. gražino 322
lietuvius, užpernai - 274.
Danija pernai taip pat išsiuntė daugiau
Lietuvos piliečių nei užpernai. 2003m. iš šios šalies
išsiųsti ar į ją neįleisti 138 Lietuvos piliečiai,
užpernai - 130.
Beveik du kartus padaugėjo gražintųjų iš
Ispanijos - pernai šios šalies pareigūnai išsiuntė
192, užpernai - 102 lietuvius. Padaugėjo gražintųjų
ir iš Prancūzijos: pernai šios šalies pasienio
tarnybos išsiuntė 89 lietuvius, 2002 m. - 59.
Lietuvos kaimynės Latvija, Baltarusija,
Lenkija ir Rusija 2003 m. gražino atitinkamai 134,
86, 71 ir 24 Lietuvos piliečius.
Ši statistika neatspindi skaičių tų lietuvių,
kurie iš užsienio šalių, išskyrus kaimynines
Lenkija, Rusija, Baltarusija ir Latvija, buvo išsiųsti
ar neįleisti ir grįžo į Lietuvą sausumos keliais.
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Sovietinius pašto indeksus pakeitė
europiniai kodai
Nuo šių metų įprasti keturių skaičių pašto
indeksai keičiami kodais iš penkių skaičių. Pagal
naują tvarką atskirą kodą turės ne tik gatvė, bet ir
atskiri namai. Tai ateityje turėtų pagreitinti pašto
siuntinių paskirstymą ir pristatymą.

Nauja sistema pradės veikti, kai “Lietuvos
paštas” įsigis laiškų skirstymo mašiną, o
gyventojams jau dabar siūloma pratintis prie
naujovių.
Laiškai pasieks adresatą ir be naujo pašto
kodo. Jie svarbūs bus tada, kai paštas įsigis laiškų
antspaudavimo ir automatinę rūšiavimo mašiną.
Kol kas laiškai ir toliau šalyje adresatą pasieks per
2-3 dienas. Europoje įprasta, jog šalies viduje
adresatai laiškus gauna per dieną.

Pirmieji du naujojo kodo skaitmenys
nurodo apskritį, miestą ar rajoną, iš kurio arba į
kurį siunčiamas laiškas. Kiti trys skaitmenys reiškia
adresato gyvenamąją vietą bei pašto skyrių. Atskiri
kodai yra suteikti stambiesiems klientams. Kol kas
kodų katalogas vis dar tikslinamas.
Ankstesnieji indeksai buvo užsilikę iš
sovietinių laikų, tik pirmi du skaičiai buvo
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nubraukti. Įdiegti naująją sistemą Lietuvai padėjo
Švedijos vyriausybė. Darbams baigti dar trūksta
100 tūkstančių litų. Naujai rūšiavimo mašinai
įsigyti reikia apie 4 rųdįjonų litų. Kol kas nežinia, iš
kur bus paimtos lėšos. Užsitęsus reformai, Švedijos
vyriausybė nutraukė savo pagalbą.
Rūšiavimo mašina iš pradžių turėtų būti
pastatyta Vilniuje, per kurį keliauja tarptautiniai
laiškai. Gali būti, kad po kurio laiko bus imta
gaminti mažesnio pajėgumo laiškų rūšiavimo
mašinas, kurias būtų galima naudoti ir kituose paštų
skyriuose.
Net kai ir bus įsigyta rūšiavimo mašina,
greičiau adresatą pasieks tik per Vilnių keliaujantys
laiškai. Pavyzdžiui, iš Kauno į Klaipėdą siunčiami
laiškai toliau bus rūšiuojami rankomis, ir tai
proceso nepaspartins.

Kodus kiekvienas galės sužinoti užsukęs į pašto
skyrių. Jie skelbiami ir pašto interneto svetainėje
www.post.lt.
Iš Kauno diena (17163)
Į

\
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Susitiko su platintojais
Tada į Lietuvą atvyko keli Baltarusijos
pareigūnai, kurie mūsų šalyje pradėjo ieškoti
kontaktų
su
padirbtus
eurus
siūlančiais
asmenimis.Vienas baltarusių pareigūnų prieš kelias
savaites pradėjo derybas su padirbtus eurus
platinusia lietuvių grupuote.
Per derybas paaiškėjo, kad ši lietuvių
grupuotė jau ir anksčiau buvo pardavusi didelius
kiekius eurų Baltarusijos piliečiams.

Pavyzdys pirkėjui patiko

Baltarusis pareiškė norą nusipirkti 50
tūkstančių padirbtų eurų ir susitarė dėl kainos.Per
derybas buvo kalbama, kad už vieną prastesnės
kokybės suklastotą eurą bus mokama apie 10-20
euro centų. Tuo tarpu už kokybišką klastotę, kurios
neatskiria ir bankų aparatai, baltarusis sutiko
mokėti iki 50 centų.
Lietuviai teigė, kad jų pardavinėjami eurai
yra pakankamai geri, tačiau baltarusis paprašė
pateikti 100 padirbtų eurų pavyzdį.Įsitikinus, kad
banknotas suklastotas kokybiškai, buvo susitarta
dėl 50 tūkstančių eurų pirkimo.

I
I

Į Baltarusiją - suklastoti eurai
Arvydas Lekavičius
„Lietuvos ryto “ korespondentas
Rekordinis klastočių kiekis
Teisėsaugos
pareigūnai
Vilniuje
konfiskavo beveik 50 tūkstančių suklastotų eurų ir
sulaikė keturis šiuos padirbtus pinigus platinusius
vyriškius.Tai didžiausia Lietuvoje sulaikyta netikrų
eurų suma. Iki šiol policijos pareigūnams
pavykdavo aptikti gerokai mažesnius kiekius
netikros Europos Sąjungos valiutos.
Talkino ir baltarusiai

Sulaikyti įtariamuosius pavyko po ilgai
rengtos
operacijos,
kurią
Organizuoto
nusikalstamumo tyrimo vyriausiosios valdybos
pareigūnai surengė kartu su kolegomis iš
Baltarusijos.Į Lietuvos teisėsaugos pareigūnus
Baltarusijos specialiosios tarnybos kreipėsi po to,
kai paaiškėjo, kad iš mūsų šalies į Baltarusiją
nuolat
įvežamos
didelės
padirbtų
eurų
sumos.Abiejų kaimyninių šalių teisėsaugos
pareigūnai parengė bendrą veiksmų planą, buvo
sankcionuotas nusikalstamos veiklos imitavimo
modelis.

Spaustuvės aptikti nepavyko
Sandėris turėjo įvykti Vilniuje. Tačiau
padirbtų eurų lietuviams parduoti taip ir nepavyko
- „Aro“ pareigūnai sulaikė keturis eurų pardavėjus
lietuvius ir juos ketinusį pirkti Baltarusijos
pareigūną.
Atlikus pirminę ekspertizę, buvo nustatyta,
kad konfiskuoti padirbti 100 eurų nominalo
banknotai yra aukštos kokybės.Bet pareigūnams kol
kas nepavyko išsiaiškinti, kur klastotės buvo
gaminamos. Manoma, kad tokia spaustuvė veikia
Lietuvoje.

DBLS Nottinghamo skyrius
Šių metų vasario 21 d. 16 vai.
Latvių klube
2 Standhill Rd.
Ruošia minėjimą
Vasario 16-osios ir Kovo 11 -osios dienoms
paminėti.

Bus paskaita vedama Dr.D.Furmonavičiaus,
atsilankys iš Lietuvos dainininkas Alvydas
Jegelavičius, palinksmins visus, senus ir jaunus.
Bus arbatėlė su užkandžiais.
Kviečiame visus apsilankyti
Skyriaus valdyba
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Britanijos Lietuvių Sodybos Pusšimtmetis
1954 m. lapkričio mėnesį buvo paskelbta, kad Sodyba jau
nupirkta už 75km nuo Londono, jos plotas - 23 ha žemės su pastatais. O
DBLS VIII suvažiavime (1955m) pirm. M.Bajorinas priminė
atstovams, kad jau prieš keletą metų buvo pradėta kalbėti apie tokią
Sodybą, kuri tiktų ir seneliams apgyvendinti ir vasaroti, ir tokia
nupirkta.
Pardavėjai tos Sodybos Headley Parke raktus įteikė tik
1955.IIL4. Pirkimo byla ilgokai nusitęsė, nes pirkėjas - Lietuvių Namų
Akcinė Bendrovė - nesutiko mokėti privalomą žemės mokestį už 25
metus į priekį.
Lietuvių Sodyba nupirkta už 6.300 sv. Savų pinigų jai pirkti
sudalyta 3.269 sv. (akcijų ligi tol tam reikalui išpirkta tik už 2.733 sv.),
pasiskolinta 3.300 sv. Kadangi apie tą patį laiką ir spaustuvė buvo
suorganizuota ir Liet. Sodyba nupirkta, ir reikėjo ją įrengti, tai ir toliau
platinta akcijos, norint išbristi iš sunkumų.

AKCININKŲ DĖMESIUI
LNB akcininkų sąrašas yra senos istorijos dokumentas. Jame
yra tokių adresų kurių neberasi šiandiena. Per pusšimtį metų miestai
pasikeitė, o stovyklos buvo panaikintos. Prašome pasiųsti trumpą
laiškutį su jūsų dabartiniu adresu, minint akcijos numerį arba seną
adresą. O kas norėtų duoti akcijas vaikams, praneškite mums ir mes
savo ruožtu atsiųsime anketą, kuri jums nekainuos.
Adresas: LNB Secretary, Headley Park, Bordon, GU35 8TE,
England. Email: jplnbuk2.net.

Jonas Podvoiskis, LNB Sekretorius
Istorija paimta is K.Barėno "Britanijos Lietuviai 1947-1973"

Pranešimas liečiantis Privatų Balsuojamą
Patikėjimą
(Private Voting T rust)
Paskutiniu laiku turėjome susirinkimų įvairiuose DBLS
skyriuose, su tikslu paaiškinti ir padiskutuoti Privataus BALSUOJAMO
Patikėjimo pasiūlymą.
Buvo iškelta keletas klausimų, kaip pvz.: ar DBLS nariai šiam
tikslui turėtų balsuoti individualiai ar laikytis senos sistemos balsuojant per atstovus ir kaip tas paveiktų Sąjungos ateities darbą.
Sausio mėnesį tuo tikslu bus šaukiama daugiau susirinkimų,
padiskutuoti ir pilnai išsiaiškinti, kaip tai paliestų Sąjungos įstatus.

DBLS Centro Valdyba

N. Gogolio ’’Vedybos”
baigia sezono
premjerą (ELTA)
Lietuvos rusų dramos
teatre baigiamas statyti antrasis
šį sezoną rusų literatūros
klasikos veikalas - Nikolajaus
Gogolio komedija "Vedybos".
Premjera
teatro
didžiojoje
scenoje numatoma sausio 30 ir
31 dienomis.
Spektaklį stato jauna
kūiybinė grupė iš Sankt
Peterburgo
režisierius
Andrejus Čerpinas, dailininkai
Maša Luką ir Aleksandras
Mochovas, muzikos autorius kompozitorius
Nikolajus
Morozovas,
choreografė
Leokadija Dabužinskaitė.
30-metis
spektaklio
reisierius dar studijuoja Sankt
Peterburgo teatro akademijoje,
bet jau yra pastatęs spektaklį
Astrachanės dramos teatre.
Dviejų
veiksmų
komediją
"Vedybos"
A.
Čerpinas vadina egzistencine ir
sako, kad spektaklyje pagal
gerai žinomą klasikinį kūrinį
bus šiuolaikiškų intonacijų.
Spektaklyje
vaidins
Lietuvos rusų dramos teatro
aktoriai Anžela Turčaninova,
Lilija Mračko, Tatjana Genzel,
Sergejus Zinovjevas. Scenoje
gyvai gros penkių muzikantų
"gedulingas vestuvių orkestras"
- sostinės M. K. Čiurlionio
menų
gimnazijos
jaunieji
atlikėjai.
N. Gogolis "Vedybas"
rašyti pradėjo 1833 metais, o
pjesę pirmą kartą pastatyta
1842 metais Peterburge, po
metų - Maskvoje. Nuo tada,
pasak autoriaus, "dviejų dalių
visiškai neįtikimas įvykis"
įvairiuose
teatruose
buvo
suvaidintas daugybė kartų, taip
pat ir ekranizuotas.

(tęsinys 8 psl.)
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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 men. 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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Vietoj lauktų tūpsnių - atsuktos nugaros

Sugėdino Kauno valdžią

Kįnmoyadavai pasityčiojo iš šalies prezidento, užsukusio į miestą

Arūnas
Karaliūnas
„Lietuvos
ryto“
korespondent
as

Prezidentą R.Paksą vakar Kaune pasi
tiko ir išlydėjo piketuotojai.

Viešnagė — su incidentų ženklu
Piketai, muštynės, miesto vadovų panieka. Tai lydėjo prezidentą
Rolandą Paksą, užsimojusį vieną dieną padirbėti Kaune.

Vėliau senojoje Prezidentūroje
vykusiame susitikime su miesto
valdžios atstovais dalyvavo tik
keli savivaldybės tarnautojai.
Juos
išvydęs
prezidentas
mėgino pokštauti ir teiravosi, ar
Kaimas jau turi naują merą.
R.Paksas apgailestavo
ir piktinosi, kad Kauno vadovai
nerado laiko su juo susitikti:
„Tai nedaro garbės miesto
vadovams. Jiems politiniai ar
partiniai reikalai yra svarbesni
už Kauno problemas“.
Į Prezidentūrą atvyko
Kauno apskrities viršininkas
socialliberalas
Valentinas
Kalinauskas ir Kauno rajono
meras
liberaldemokratas
Leonardas Gineika. Su jais
daugiausia kalbėta apie žemės
grąžinimo klausimus.

Dovanų atvežė kompiuterį
Vakare, jau išvykus R.Paksui, įvyko dar vienas incidentas. Apie
19 vai. 30 min. bandyta padegti miesto savivaldybę. Prie pastato durų
pribėgęs vyriškis išpylė apie keturis litrus benzino, tačiau uždegti
nespėjo. Praeiviams pradėjus šaukti jis paspruko.
Šalies vadovui sausio 21 d. nesisekė nuo pat pradžių, kai jis
atvyko į Vienybės aikštę padėti gėlių prie Knygnešių sienelės.
Pagal scenarijų prezidentą turėjo pasitikti Kauno vadovai,
tačiau jie nepanoro paspausti rankos vis giliau į skandalą klimpstančiam
R.Paksui. Prezidentui teko pasitenkinti Kauno savivaldybės
komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Zenono Girčio bei
miesto kultūros skyriaus vedėjo Sigito Šliažo pareikšta pagarba. Be to,
R.Paksą sutiko būrys piketuotojų. Kelios dešimtys kauniečių rankose
laikė degančias žvakutes, plakatus „Paksui ir gripui - ne“, garsiai
skandavo „Gėda!“.

Surado svarbesnių reikalų
Kauno meras liberalcentristas Arvydas Garbaravičius buvo
išvykęs į Vilnių susitikti su sostinės meru Artūru Zuoku ir aptarinėjo
miestų bendradarbiavimo reikalus. Pirmasis vicemeras konservatorius
Kazimieras Starkevičius tuo metu domėjosi, kaip yra valomos miesto
gatvės, vicemeras krikščionis demokratas Kazimieras Kuzminskas
diskutavo su mokytojais, o vicemeras liberalcentristas Erikas
Tamašauskas laukė Panevėžio vicemero. Mero atstovės spaudai Jūratės
Anilionytės teigimu, miesto vadovai oficialią prezidento darbotvarkę
Kaune gavo tik antradienį po pietų, kai jau buvo suplanuoti kitos dienos
darbai. A.Garbaravičius tikino turėjęs svarbių reikalų Vilniuje, o
pranešimą apie būsimą prezidento vizitą gavo labai vėlai.

„Tikiuosi, savivaldybės darbuotojai išdėstė prezidentui Kauno
problemas ir garbingai atstovavo miestui“, - kalbėjo meras.

Po pietų R.Paksas susitiko su
Kauno apskrities vadovais,
miesto savivaldybės atstovais,
mokytojais, Karių atminimo
sąjungos narėmis, verslininkais,
Šaulių
sąjungos
vadu. Prezidentūros
rūmuose
priėmęs
karių
atminimo
sąjungos atstoves, valstybės
vadovas ištesėjo savo pažadą
dovanoti kompiuterį.

Nesulaukė ir esperantininko
Taip
pat
neįvyko
anksčiau numatytas R.Pakso
susitikimas
su
Lietuvos
esperantininkų
sąjungos
pirmininku Povilu Jegorovu.
Žinomas advokatas tuo metu
dalyvavo Vilniuje vykusiame
svarbiame teismo posėdyje.

PJegorovas dar praėjusių metų
spalį prašė galimybės susitikti
su prezidentu ir norėjo siūlyti
jam tapti 2005 metais Lietuvoje
vyksiančio
pasaulio
esperantininkų kongreso

Europos Lietuvis Nr.8 1
globėju. Advokatas tvirtino, kad tik antradienį gavo
pranešimą apie galimybę pasikalbėti su R.Paksu,
kai nukelti teismo posėdžio jau nebuvo galimybių.

Būta ir kitų neatvykimo priežasčių. „Nėra prasmės
kažką tartis, nes visiškai neaiški situacija“, pripažino Esperantininkų sąjungos vadovas.
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Keli studentai surengė akciją „Iškuopkime
Prezidentūrą“. Apsirengę kiemsargių drabužiais ir
apsiginklavę kastuvais jie prie tvoros simboliškai
kasė sniegą.
R.Paksui išvykstant apsaugos darbuotojai
šalia jo automobilio pėsti ėjo iki gatvės, mėgindami
mitinguotojams neleisti priartėti.

Oponentai mojavo kumščiais
Plakatus ir žvakutes rankose laikantys
piketuotojai R.Pakso nuo ankstyvo ryto laukė prie
senosios Prezidentūros, kur jis sausio 21d., visą
dieną dirbo
su būriu patarėjų ir jį palaikančių Seimo
v
narių. Čia atvyko ir būrelis prezidento šalininkų.
Pirmasis apsistumdymas įvyko dar anksti lytą.Kurį
laiką žmonės varžėsi, kas garsiau suriks. Vėliau
aistros kiek aprimo, piketuotojai išsiskirstė, tačiau
pasilikę atkakliausi kauniečiai netrukus santykius
aiškinosi kumščiais. Liudininkai tvirtino, kad
konfliktas įsipliekė, kai viena moteris skėčiu
nuvertė žvakutę. Susikibusius priešingų stovyklų
atstovus išskyrė policijos pareigūnai.
>\
Sutelkė policijos pajėgas
\

Prezidentą Kaune visur lydėjo sustiprintos
policijos pajėgos. Kelios dešimtys policininkų
sėdėjo autobuse.Vėliau nuspręsta kviesti Vidaus
tarnybos pirmojo pulko karius, tačiau jų pagalbos
neprireikė.Policininkai užtvėrė abu įėjimus į
Prezidentūros kiemelį, kur anksčiau kauniečiai
galėjo vaikščioti be apribojimų net atvykus
prezidentui.
Apgultis truko visą dieną

Po vidurdienio susirinko pora šimtų
prezidento oponentų, kurie nesitraukė nuo
Prezidentūros iki pat vakaro, kol R.Paksas išvyko iš
Kauno. Policijos pareigūnams keliskart teko
tramdyti įsiaudrinusius kauniečius, kurių požiūris į
prezidentą nesutapo, tačiau rimtų incidentų pavyko
išvengti.
Prie
mitinguotojų buvo
priėjęs
skandalingai pagarsėjęs R.Pakso gerbėjas, Kauno
apskrities lietuvių patriotų sąjungos vadas
Visvaldas Mažonas. Šįkart jam teko sprukti, nes
jėgos buvo nelygios. Jaunuoliai Prezidentūros
kiemelio prieigose vakar įžiebė gausybę žvakių ir
skandavo „Paksui - ne!“. Vaikinai atsinešė
magnetofoną ir leido nešvankią dainušką apie
R.Paksą bei jo bičiulius.
Kliuvo ir prezidento žmonai
Trumpam į Prezidentūrą užsukusi Laima Paksienė
taip pat neliko nepastebėta - į jos automobilį lėkė
sniego gniūžtės.

N. Gogolio ’’Vedybos” baigia sezono
premjerą
( pradžia 5 psl.)
Lietuvos rusų dramos teatro vadovė
Tatjana Rinkevičienė sakė, jog N. Gogolio
"Vedybos" - šeštoji ir paskutinė šio sezono
premjera. Atlikta teatro žiūrovų apklausa rodo, kad
labiausiai ilgimasi rusų klasikos. Tai liudija ir geras
pernai rudenį pastatytos Maksimo Gorkio
tragikomedijos "Vasa" lankomumas.
Pasak T. Rinkevičienės, teatras orientuojasi
į nelabai brangius pastatymus, mat Kultūros
ministerija skirianti lėšų tik dviem pastatymams, o
kitus keturis teatras turįs statyti iš savo pinigų.
Šį pusmetį numatoma dar apie 6 premjeras.
Čekų režisierius v kamerinėje šalyje režisuos
amerikiečių pjesę "Žvėris Mėnulyje" apie armėnų,
bėgusių nuo turkų genocido, likimą JAV. Iš
spektaklio "Vaginos monologai” žiūrovams
pažįstamas italų režisierius Džulijanas de Kapua
(Guliano di Capua) ir dailininkas Aleksandras
Vasiljevas numato statyti "Venecijietę". Kitas
teatro sezonas rudenį bus atidaromas spektakliu
"Figaro prim" pagal Pjero Bomaršė (Pierre
Beaumarchais) "Figaro vedybas". Aktorius ir
režisierius Eduardas Murašovas žada statyti
Aleksejaus Tolstojaus "Carą Fiodorą Ivanovičių",
numatoma ir kitų naujienų. Rudenį teatre laukiama
režisierės Dalios Tamulevičiūtės kurso jaunųjų
aktorių.

Prahoje sutiktas Baltijos valstybių
rašytojų žodynas (ELTA)
V
Čekijoje išleista pirmoji čekų kalba antologija apie
trijų Baltijos valstybių rašytojus ir poetus. "Baltijos
valstybių rašytojų žodynas" pristatytas Prahos
centrinėje bibliotekoje. Projektą parėmė Lietuvos,
Latvijos ir Estijos atstovybės Prahoje. Lietuvos
ambasados Prahoje teigimu, antologija sulaukė
išskirtinio literatūros žinovų dėmesio. Žodyno
sudarytojai svečiams pristatė lietuvių, latvių ir estų
literatūros raidą, žinomiausius rašytojus ir poetus.
Buvo skaitomos į čekų kalbą išverstos lietuvių,
latvių ir estų literatūros ištraukos.
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Pirmasis Vidurinės Anglijos Koncertas

Jaunas Pabaltiečių Talentas
Kovo 13 d. šeštadienį 2004 m.

Pradžia 15.00 vai.
Catthorpe Manor (^Straumeni”)
CATTHORPE, Leicestershire LE17 6DF

Pirmasis Vidurinės Anglijos koncertas atliekamas jaunų talentingų pabaltiečių jus supažindins su klasikinės ir
šiuolaikinės muzikos darbais, kurie bus pristatyti Jums Estų, Latvių ir Lietuvių studentų šiuo laiku
muzikuojančių Didžiosios Britanijos mokyklose,koledžuose ir universitetuose.
Rengia Latvių Sąjunga ir Baltų Taryba

•

Diana Galvydytė (smuikas) of Royal College of Music, London

•

Tanja Kaminską (smuikas) of Guildhall School of Music and Drama, London

•

Eva Landsberg (fortepianas) of Birmingham University School of Music

•

Toms Ostrovskis (fortepianas) of Guildhall School of Music and Drama, London

•

Evelina Puzaitė (fortepianas) of Guildhall School of Music and Drama, London

Bilietai parduodami prie įėjimo ( Kainos bus pasklebtos vėliau)

KAIP TEN NUVYKTI:
Catthorpe tai kaimelis sudarantis lyg ir trikampį tarp Ml, M6 ir A5 kelių.
Catthorpe Manor (“Straumen?’Latvian Retirement Home) yra šiaurinėje kaimelio Catthorpe pusėje.

Jei atvykstant su mašina:
Naudokite 18-tą kelio išėjimą nuo Ml, sekite ženklą A5 šiaurėn iki kol pamatysite ženklą į Catthorpe (rodantį
į rytus).
Naudokite 1-ą kelio išėjimą nuo M6, sekite ženklą A426 šiaurėn iki A5, tada sukite į pietus ir važiuokite A5
iki kol pamatysite ženklą į Catthorpe (rodantį į rytus).
Pačiame Catthorpe kaimelyje prie “Cherry Tree” baro žiūrėkite mažo ženklo nurodančio kryptį iki Catthorpe
Manor <
. 1

Jei atvykstant su traukiniu:
Vykite iki Rugby, ir tada lengvai pateksite Catthorpe Manor su Taxi.

Europos Lietuvis Nr.
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Nostalgijos Lietuvai
Žilvine PETRAUSKAITĖ

Pasirodė dešimt metų rengtas leidinys,
pristatantis išeivijos dailės fenomenas.
Pokario lietuvių išeiviai dailininkai,
gyvendami Vakaruose, savo mintimis ir kūryba liko
Lietuvoje - tai ką tik pasirodžiusio apybraižų
rinkinio "Išeivijos dailė. Tarp prisirišimo ir
išsilaisvinimo" pagrindinis motyvas. Išeivijos dailė,
neturėjusi savo istorikų ir kritikų, tik dabar
pirmą kartą išsamiai pristatoma Kultūros,
filosofijos ir meno instituto išleistoje knygoje,
rengtoje dešimt metų.
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tautinė kultūra, visose meno srityse kėlę
lietuviškųjų kūiybos ištakų
reikšmę", - pastebėjo viena knygos sudarytojų
I.Korsakaitė, leidinyje
nagrinėjanti išeivijos grafiką.
V.Liutkus, knygoje pristatantis lietuvių
išeivių tapybą, pabandė lakoniškai paaiškinti, kodėl
"buvimas Lietuvoj gyvenant Amerikoje" buvo
budingas ne tik išeivijos dailei, bet ir kitoms
kūrybos sritims. Jis ekspromtu išvardijo keletą
tarpusavyje susijusių lietuvių išeivių ir
pasaulinės literatūros bei dailės faktų. "Visi buvo
šalia vieni kitų, ypač Freiburge: dailininkai,
rašytojai, filosofai. Vieni kūrė, kiti rašė
recenzijas, treti dėstė meno mokykloje", - pastebėjo
literatūrologė
Dalia
Kuizinienė,
kurios
atstovaujamas Lietuvių išeivijos institutas prisidėjo
organizuojant "Išeivijos dailės" pristatymą.

Nepanoro būti vertinami pasauliniu mastu

"Masinis Lietuvos dailininkų pasitraukimas
iš tėvynės, susitelkimas DP stovyklose, vėliau
įvairių šalių diasporose buvo proga išeiti iš
provincialios Lietuvos į platų pasaulį, staiga
atsidurti meno centruose ir būti vertinamiems
pasauliniu mastu (vargu, ar tai būtų galima
pasakyti apie rašytojus). Deja, mūsų išeiviai ta
proga labai mažai pasinaudojo, - apybraižoje "Nuo
Freiburgo iki Soho" konstatavo išeivijoje
gyvenantis menotyrininkas Stasys Goštautas. Viena priežasčių buvo ta, kad psichologiškai
niekada nepalikome savo tėvynės, visados
gyvenome su ta našta, nes egzilis buvo ne mūsų
pačių pasirinktas, bet uždėtas, lyg bausmė,
kurios nedrįsome atsikratyti".

JAV įsikūręs S.Gostautas ir Australijoje
gyvenanti jo kolegė Genovaitė Kazokienė
nedalyvavo iškilmingame knygos "Išeivijos dailė.
Tarp prisiričimo ir išsilaisvinimo" pristatyme
Nacionaliniame M.K.Ciurlionio dailės muziejuje.
Arčiau Kauno, sostinėje, gyvenantys knygos
autoriai - menotyrininkai Ingrida Korsakaitė,
Viktoras Liutkus, Laima Lauckaitė ir
Elona Lubytė vakaro publikai trumpai pristatė
aktualiuosius išeivijos dailės aspektus.
Užsiminė apie gilesnes studijas
Prieraišumas prie istorinės patirties - bendra
išeivijos meno tendencija - buvo aptariamas beveik
visų vakaro kalbėtojų.

"Auganti nostalgija ir įsitikinimas, jog
išeivijai teko patriotinė misija perimti ir išsaugoti
okupuotoje Lietuvoje naikinama

Menotyrininkė Rasa Andriusytė užsiminė
apie išeivijos dailės dar laukiančias gilesnes
studijas: "Tradicijų laikymasis svetimoje aplinkoje
tapo lietuvių išeivių kūrėjų rezistencijos forma.
Nors tai buvo konservatyvi laikysena, bet ji
vadintina fenomenu. O fenomenas vertas studijų".
Jurgis Maciūnas tapo nepasiekta viršukalne

Menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė ką tik
išleisto leidinio apie išeivijos dailės reikšmę
pakylėjo iki istorinio momento: "Buvimas ar
nebuvimas šioje knygoje siejasi su buvimu ar ne
Lietuvos dailės istorijoje".
Laima Lauckaitė, antroji knygos "Išeivijos
dailė" sudarytoja, atskleidė šiokių tokių leidinio
rengimo paslapčių: "Išeivijos dailė - be
galo margas ir spalvingas audinys. Jame yra ir iš
tikrųjų talentingų dailininkų, ir vadinamųjų
sekmadieninių menininkų. Mūsų tikslas buvo
atskirti pelus nuo gūdų". Ji pataisė menotyrininkės
Skaidros Trilupaitytės žodžius, kad "Išeivijos dailė"
- enciklopedinis leidinys. "Teko daug atmesti.
Stengėmės atrinkti tai kas geriausia, stipriausia", kalbėjo L.Lauckaitė, knygai parašiusi dvi
apybraižas: apie išeivijos dailininkus, esančius
anapus tradicinio modernizmo, ir apie Jurgį
Maciūną. Apie pastarojo kūrybos reikšmę
menotyrininkė sakė: "Paradoksas: Lietuvos vardą
pasaulyje labiausiai išgarsino tas, kuris mažiausiai
tai norėjo daryti. J.Maciūnas tapo viršukalne, iki
kurios daugiau ne vienas išeivijos menininkas
nebepakilo".
Nacionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus
direktorius Osvaldas Daugelis teigė, kad knyga
pasirodo labai laiku. "Užjūrio Lietuvai ir
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istorinei Lietuvai tapus viena, atėjo laikas įvertinti išeivių dailininkų
vietą, reikšmė Lietuvos dailės istorijoje, o taip pat apmastyti išeivijos
meno įtaką lietuvių kūrėjams", - iškilmingame knygos pristatymo
vakare kį^ėjoO.Daugelis.

BRITU - LIETUVIU VAIKU FONDAS
PADĖKOS FONDUI:

Didelis dėkui už paramą, kuri kaip niekad buvo reikalinga.
Begalo gera, kai žinai, kad yra draugai, kurie supranta tavo rūpesčius,
problemas ir padeda jas spręsti.
Jūsų padovanota labdara išdalinta sunkiai besiverčiančioms
šeimoms. Nuoširdus dėkui jų vardu.
Su pagarba
v
Šiaulių miesto gausių šeimų Bendrijos pirmininkė VBružienė

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų nuolatinį dėmesį. Pasitikdami šv.
Kalėdas minime Jus su dėkingumu ir linkime sėkmės visuose Jūsų
darbuose ir gyvenime.

Vilniaus Arkivyskupijos CARITAS
Direktorius Boleslovas Stankus
Motinos ir vaiko globos namų
Direktorė Gintarė Tučkuvienė

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).

Aukos:
Škotijos Lietuvių Kultūrinis ir Socialinis
Klubas, Bellshill

£500

K.Tamošiūnas, Edgware

£100

KJankus, Bumley

£ 50

S. Gailiūnienė, Tyne & Wear

£ 50

D.Letkauskas, Londonas

£ 20

T.McDiarmid, Bournemouth

£ 20

A.Petkevičius, Wolverhampton

£ 10

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.

KVIETIMAS STOTI Į
BRITŲ-LIETUVIŲ
DRAUGIJĄ

Kviečiame stoti į BritųLietuvių Draugiją, įdomiai
praleisti laisvalaikį, ir palaikyti
Draugijos siekius. Nario
anketas galima gauti iš:
Secretary of the BritishLithuanian Society
Lithuanian Embassy
84 Gloucester Place
London W1U 6AU
blssecretary@hotmail.com

Fondo sekretorė
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Sekmadienį
2004 vasario 15
14.30

Sekmadienį
2004 vasario 15
11.00

Vasario 16 d.

Šeštadienį
2004 Vasario 21d.
15.30

Nepriklausomybės Mi
nėjimas
Koncertuos Alvydas
Jegelevičius dalyvaujant
“Rasos” ansambliui
Rengia DBLS Centro
Valdyba
Bilietai 10 sv.
I
'
j
Šv.Mišios
( paminint Vasario 16 d.)

Alvydas Jegelevičius
Susitiks su Nottinghamo
lietuviais

Alvydas Jegelevičius
Susitiks su Mančesterio
lietuviais

Rengia DBLS Centro
Valdyba

Sekmadienį
2004 vasario 29 d
14.30

Šeštadienį
2004 kovo 13d.
14.30

Šv.Kazimiero bažnyčia
The Ovai
Hackney Road
London E2

Lietuvos valstybės
atkūrimo diena

Rengia DBLS Centro
Valdyba

Sekmadienį
2004 Vasario 22d.
14.00

Bishopsgate Institute
Bishopsgate
London EC2
(šalia Liverpool Street
stoties)

Pabaltiečių Diena Šv
Onos (latvių ir estų)
Parapijoje
15.00: koncertas
16.00: bendravimas
(vaišės ir muzika)
17.30: pamaldos
Rengia Pabaltiečių
Dvasiškija

Jaunas Pabaltiečių
Talentas - koncertas
Rengia Latvių Sąjunga ir
Baltų Taryba

Latvių klube
2 Standhill Road
Carlton
Nottingham

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kaziniiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.freeserve.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 Bridgford, Nottingham NG2 6AH,
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kiekvieną antrą šešta
dienį 16.00 vai.

Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30
vai.

Lietuvių klube
121 Middleton Road
Crumpsail
Manchester
St Anne’s and
St Agnes’s
Church
Gresham Street
City of London
(netoli Museum of
London)

Įėjimas nemokamas

Latvių Sodyboje
Catthorpe Manor
CATTHORPE Leices
tershire LE17 6DF

Po pamaldų bus galima pasivai
šinti lietuviškais patiekalais.
Lietuviški pietūs klube parduo
dami už £1.50
Bradforde kiekvieno mėnesio
pirmą sekmadienį, 12.30 vai.
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Headley Park “Sodyba”
jau turi savo internetinį
puslapį:
www.headleypark.co.uk
Mielai prašome apislankyti šiuose puslapiuose,
sužinoti kas vyksta, kokios skelbiamos nuolaidos
šiuo laiku.

<
<

<
;į
•:
3
:į

