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Su Vasario - 16-tąja 
Lietuvos Nepriklausomybės Diena

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu sveikinu Jūsų Bendruomenę 
Vasario 16-tosios proga. Prisimename šį įvykį signataro Petro Klimo žodžiais:
„1918 metais vasario 16-tą dieną, Didžiojoje gatvėje Nr. 30; lietuvių komiteto 

------- --- --------------- patalpose, iškilmingoje, rimties pilnoje nuotaikoje, Basanavičiui pirmininkaujant, 
mes pasirašėm Nepriklausomybės skelbimo aktą, bendrą visiems lietuviams, kokių pažiūrų jie bebūtų, jei tik 
nenutolę jie nuo savo tėvynės, ir kurie branginę tėvų ir protėvių palikimą trokšdami savitos laisvės“

* Linkime sėkmės ir ištvermės dirbant kartu Lietuvos naudai.
Gabrielius Žemkalnis

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas
n.

Gerbiamieji,
Nuoširdžiai sveikinu Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos valdybą ic visus narius 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienos 
proga, linkėdamas sėkmės ir ištvermės Jūsų 
darbuose.
Tikiu, kad ši tautos šventė atneš Britanijos 
lietuviams jėgų ir pasiryžimo burtis į vieną stiprią 
bendruomenę, kuri sutvirtintu lietuvybės 
išlaikymą Didž. Britanijoje ir ryšių plėtojimą su 
savo gimtuoju kraštu - Lietuva.

Pagarbiai, Jūsų
Jaras Alkis

PLB valdybos vice-pirmininkas

Brangūs lietuviai
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vardu 
sveikinu visus susirinkusius (Bishopsgate Instituto 
salėje, Londone) paminėti kilnią šventę mūsų tautos 
gyvenime. Vasario 16-toji visuomet ir visada liks 
Lietuvos Nepriklausomybės ženklas į laisvą ir platų 
pasaulį, kurio kiekviena tauta privalo reikalauti.. 
Baudžiavos laikai yra gilios istorijos praeitis. Iš jos 
išmokome išlaikyti savo identitetą gerbti ir kovoti 
savo protėvių žemę - Lietuvą.
Išsisklaidę po platų pasaulį, niekuomet 
neužmirškime kas mes esame - LIETUVIAI.
Lietuvos žingsnis į Europos Sąjungos narystę šį 
pavasarį rodo, kad esame tautą kuri yra pasiiyžusi 
save stiprinti.
Nuo savo jaunystės laikų prisimenu šias kilnias 
Maironio eilutes iš „Jaunos Lietuvos

Skausmuos jėgos išaugs, 
Atgimimo sulauks:

Jau blaivosi orai aptemę. 
Tik į darbą greičiau, 

Tik mylėkim karščiau,
Tyk vyrai, pajudinkim žemę.

Linkiu visiems geriausios sėkmės
Vida Gasperiene
DBLS pirmininkė

Australijos Lietuvių Bendruomenės „Krašto 
Valdyba“ nuoširdžiai sveikina Jus
p. V. Gasperiene, su reikšminga Vasario-16 
švente ir linki, kad gyvenimo tėkmė atneštų daug 
giedrių ir prasmingų dienų.

Pagarbiai
Lolita Kalėda

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
„ Krašto Valdybos“ pirmininkė 

2004m. vasaris Sydney

Mtėii Lietuviai
Didž. Britanijos Latvių Bendruomenės vardu 
(Latvian National Council) sveikinu visus 
lietuvius, švenčiant 86-tų metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį - 1918m. vasario 16d. 
Šie metai yra ypatingai reikšmingi, nes lietuviams 
latviams ir estams yra likę tik porą mėnesių iki 
pilnos NATO ir Europos Unijos narystės.

Su nuoširdumu
Andrejs Ozolinš

Pirmininkas ,

Su šiais sveikinimas pradėjome mūsų tautos 
reikšmingą šventę - Nepriklausomybės minėjimą 
sekmadienio popietyje, vasario 15d., Rytų Londono 
Bishopsgate Instituto salėje.
Šventės pradžioje, debesuotame ryte senoje Lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Rytų Londone susirinko . 
keletas šimtų lietuvių šeimų užpildydami visus šios 
mažos bažnytėlės kampelius, išklausyti šv. Mišių 
už Lietuvą kurias aukojo Westminsterio vyskupas 

L augzilijaras Right Rev. Bernard Longley , ... 2ras pusi

J
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Alvydas Jegelevičius koncerto metu

Europos Lietuvis Nr 2 2puslapis

...Vasario 16-toji
Vyskupui asistavo kun. Petras 

Tverijonas ir kun. Ričardas Repšys. 
Pasveikinęs visus lietuviškai, Vysk. Aug. 
Longley reikšmingai kalbėjo apie 
pasitikėjimą - kuo mes pasitikime, kuo 
galima pasitikėti. Tie klausimai turi 
įtaką į mūsų gyvenimą bei tai, kaip mes 
kuriame visuomenę. Pasitikėjimas 
reikalingas, kad ryšiai plėtotųsi.

Baigdamas, garbingas svečias prašė, 
kad palinkėtume šiandien vieni kitiems 
ramybės, išreikšdami pasitikėjimo mintį 
broliui bei sesei, nes visi esame Kristuje.

Šv. Mišiose girdėjome jaunų 
dainininkų melodingas giesmes, 
pritariant gitarai bei vargonams.

Mišių pabaigoje Lietuvos Resp. 
Ambasadorius Londone J.E. Aurimas 
Taurautas paskaitė sveikinimo žodį, 
gautą iš Min. Pirmininko Algirdo 
Brazausko visiems lietuviams Didž. 
Britanijoje.

Sekmadieninės mokyklos jaunimas, dviejų mokytojų priežiūroje, pabaigoje padainavo gražių lietuviškų dainų.
Pabendravus bažnyčios svetainėje, publika buvo kviečiama į Bishopsgate Instituto salę netoli nuo bažnyčios, tęsti šią 

šventę. Čia jų laukė svečias iš Lietuvos kompozitorius/dainininkas Alvydas Jegelevičius, smagus ,Rasos4 jaunimo 
kolektyvas, lietuviški užkandžiai ir kavutė, skaniai paruošti Onutės Dobrovolskienės ir jos padėjėjų.

Po įžanginio žodžio DBLS pirmininkė pakvietė J.E.Aurimą Taurautą tarti žodį. Perskaitęs Min. Pirmininko A.
Brazausko sveikinimą, ambasadorius pabrėžė Lietuvos atsiektus darbus, kurių rezultatus matysime šiame pavasaryje. 
Pagal kompozitoriaus Alvydo Jegelevičius prašymą, minėjimo programa pavadinta ,Padainuokime kartu4. Taip ir buvo. 
Dainavome A. Jegelevičiaus aranžuotas dainas apie „ Vaikystės šviesą“ J.Kunčino (žodž), „Baltas lino gyvenimas“(E. 
Mezginaitės žodž)., „Kur stovi juodas kryžius“ (liet.dainą).

Gerbiamas svečias, pertraukdamas savo dainas, pasakojo apie jo gyvenimą, nuotykius, meilę ir ištikimumą tėvynei.
Nuoširdžiai pasveikino savanorį Balių Butrimą kuris nušluostė ašarą išgirdęs kadaise jaunystėje dainuotas patriotines
dainas, kurias taip jausmingai atliko 
mūsų svečias. Savo programoje 
kompozitorius neužmiršo įtraukti 
humoro, be kurio gyvenimas tikrai 
nebūtų ,saldus4.
Neužmiršo jisai ir jaunimo, kuris 

linksmai atsiliepė į jo paraginimą 
paplot, pašokt ir padainuot. Rasos 
kolektyvas savo grakščiais balseliais, 
atidžiai sekdami mokytoją/dirigentę, 
sudainavo eilę patriotinių bei 
žaismingų dainų.

Savo jauną energiją išliejo - 
Kepurine, Artojėliu ir kitais smagiais 
tautiniais šokiais.
Išgirdome jaunimo deklamacijas, ną 
ir nuostabiai gražių solo dainų, kurias 
atliko Judita Jasiūnaitė, busimoji 
solistė.

3čias psl
Rasos kolektvvas šoka
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...Vasario 16-toji
Programos gale, kompozitorius kartu su jaunimu smagiai padainavo apie 

,Žalia Rūtą4, prašydamas jaunimo dar kartą sutrypti, paploti, 
padalindamas visiems lietuviškų saldainių ir palinkėdamas jiems sėkmės.

Padėkos žodį tarė DBLS pirmininkė gerbiamam svečiui komp. Alvydui 
Jegelevičiui, Rasos kolektyvo vadei Rasai Gudaitienei ir mokytojoms, 
kurios savanoriškai prisidėjo prie šio koncerto. Ypatingą ačiū pareiškė 
tėveliams, kurie rūpinasi, kad šio kolektyvo globoje jų vaikai išliktų 
tauriais lietuviais. —

Reiškiame didelį ačiū kun. Petrui Tverijonui, už visokeriopą pagalbą, 
taip pat jaunam muzikui Tomui, kuris sutvarkė ir prižiūrėjo techninę 
įrangą komp. A. Jegelevičiui.

Visiem programos vadovams įteiktos puokštės gėlių, o p-nei Gražinai 
Taurantienei , Valentino4 proga įteiktos gėlės pravėrė šypseną ir siurprizą 
jos veide.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Pabaigoje publika buvo pavaišinta sultimis ir vyno stikleliu. Buvo proga 

pasikalbėti su komp Alvydu Jegelevičium ir įsigyti jo kūrybos kasečių ir 
kompaktinių diskų.

Šis popietis įvyko geroje nuotaikoje, buvo šeimyniškas, o publika 
drausmingai atsiliepė į šios dienos tikslą - dainos formoje pagarbą 
Lietuvai, jos praeičiai, ir artėjančiai ateičiai jos gyvenime, tvirtai 
priklausant Europos Sąjungos šeimoje.

Dalyvavusi

Gerbiamieji,
Pridedu mano pranešimo, padaryto šv.Kazimiero bažnyčioje 25-to sausio, 
santrauką. Bet, kaip visi žinome, dar gali [vykti pasikeitimą, apie kuriuos 
man prižadėjo pranešti Home Office (Vidaus reikalą ministerijos) 
valdininkė vasario mėnesio pabaigoje.

PADĖTIS LIETUVIŲ PILIEČIŲ JUNGTINĖJE 
KARALYSTĖJE PO LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS 

SĄJUNGĄ
Imigracinė padėtis
(1) Visi Lietuvos pilietybės darbininkai/tamautojai ir tie kurie dirba sau, 
taip pat tie, kurie ieško darbo, po pirmo gegužės 2004 gaus lygias teises 
kaip dabartinių Europos Sąjungos kraštų piliečiai.
Tai reiškia kad, gauti šias naujas teises lietuviams, kurie dabartiniu laiku 
gyvena J.K., nereikės išvažiuoti ir vėl grįžti i J.K.

(2) Yra trys svarbiausios kategorijos “neteisėtumo” -

(a) lietuviai kurie atvažiavo į J.K. kaip turistai, kurie laiku (ne vėliau 
6 mėnesius po atvykimo) negrįžo į Lietuvą, ir kurie dažnai dirba 
nelegaliai (be darbo leidimo, ir nemoka pajamų mokesčių (income 
tax) ir socialinio apdraudimo mokesčio (national insurance 
contributions);

(b) lietuviai kurie, atvažiavę i J.K. prašė politinio prieglobsčio, ir 
kurių prašymas nėra galutinai išspręstaMfflę^r ■

(c) lietuviai kurie prašė politinio 
prieglobsčio kurių prašymas yra 
galutinai atmestas, bet kurie dar 
gyvena J.K.

Home Office pranešė kad nebus 
daroma jokių skirtumų tarp įvairių 
kategorijų “neteisėtumo”: visiems 
bus suteikiamos visai tos pačios 
teisės -

(a) jeigu yra sąlygos dėl 
buvimo J.K. (“conditions of 
residence”), tos sąlygos toliau 
negalios;

(b) jeigu dabartiniu laiku yra 
daromi žygiai asmenį gražinti į 
Lietuvą, tie žygiai sustos - su 
trim išimtim, būtent:

1. kad gražinimas į Lietuvą 
yra pateisinamas, atsižvelgiant į 
valstybės bendrą politiką 
(“grounds of public policy” ), į 
visuomenės saugumą, arba į 
visuomenės sveikatą.

2. išimtis normaliai bus 
pritaikoma, kada yra ypatingai 
rimtas nusikaltimas, arba gan 
rimtas nusikaltimas (kur 
bausmė - ilgiau kaip du metai 
kalėjime) ir yra pagrindo 
galvoti, kad bus nusikaltimai 
ateityje.

Prašymas apsigyventi J.K 
(“residence permit” )

Lietuvos piliečiams gyvenantiems 
J.K. nebus reikalinga įsigyti 
“residence permit” gyventi J.K., bet 
turės teisę prašyti Home Office 
Immigration and Nationality 
Direktorate, kad jiems būtu išduotas 
toks leidimas. Taip pat nebus 
reikalinga turėti darbo leidimą 
(“work permit”), kad dirbti legaliai.

Teisė gyventi J.K. egzistuos tol kol 
asmuo dirba darbdaviui, dirba sau 
(“self-employed”), studijuoja, arba 
turi užtenkamai kapitalo, kad 
nereikėtų jam prašyti pašalpos iš 
valstybės. Šeimos nariai turės teisę 
gyventi su tokiu asmeniu.
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Grįžimas atgal į J.K: skirtumas tarp pašalinimo ir deportacijos
Deportacija (“deportation”)

Jeigu asmuo buvo deportuotas pagal teismo įsakymą (“deportation order”), 
galima grįžti į J.K. tik jeigu tas įsakymas yra atšauktas. Reikia duoti 
prašymą Britų Ambasadai Vilniuje kad įsakymas būtu atšauktas. Jis bus 
atšauktas, jeigu bus manoma, kad tas asmuo toliau nesudarys grėsmės 
valstybės bendrai politikai, visuomenės saugumui arba visuomenės 
sveikatai.

Pašalinimas (“removal”)

Jeigu asmuo buvo pašalintas (“removed”) po nesėkmingo prašymo 
politinio prieglobščio arba išbuvimo po legalaus laikotarpio, jam nebus 
suvaržymų grįžti atgal į J.K.ir jis galės gyventi J.K. tom pačiom sąlygom, 
kaip ir kiti Lietuvos piliečiai.

Bendros įleidimo sąlygos
Lietuvos piliečiai nebus įleidžiami į J.K. jeigu yra galvojama, kad jie 
sudaro pavojų valstybės bendrai politikai, visuomenės saugumui arba 
visuomenės sveikatai. Neįleidimas dėl pirmų dviejų priežasčių tik bus 
daroma, jeigu galvojama kad asmuo sudaro tikrą ir rimtą grėsmę 
visuomenės pagrindiniams interesams - dažniausiai, tai bus jeigu asmuo 
buvo nuteistas už rimtą nusikaltimą.

fe i •
SVARBUSPRIEDAS
Dabartinėm dienom (rašau 14-to vasario) yra rašoma spaudoje, kad vyksta 
gyvos diskusijos tarp įvairių Ministerijų ir Ministro Pirmininko apie 
Suvaržymą atvykimo iš naujų ES šalių į J.K. įsidarbinti. Atrodo, kad 
Ministras Pirmininkas yra linkęs įvesti kontrolės skaičių (kaip daro pav. 
Vokietija) o Vidaus Reikalų Ministras (Home Secretary) David Blunkett) 
nenori riboti skaičius, bet įvesti specialius apribojimus dėl įvairų 
socialinių pašalpų (galbūt Ministrą s Pirmininkas to irgi nori). Dėl 
apribojimo įvairių socialinių pašalpų, atrodo, kad 
C .. ..... .. . . . ................. .........
kaip tas viskas gali liesti tuos Lietuvos piliečius, kurie dabartiniu laiku

gali būti teisinių 
problemų ES mastu (žiūrėkite šios dienos Guardian.) Bet visai neaišku, 

į 
gyvena JK. Man valdininkė iš Home Office pasakė užvakar, kad galutini 
sprendimai dėl visų klausimų turi būti padaryti ne vėliau, kaip vasario gale, 
ir ji man tada praneš apie galutinus sprendimus. Todėl gal būtų geriau 
nalaukti dvi savaites orieš snausdinant straiosni.

>•.: ■ - .. A-.“-’.-. . ‘

Kastytis Baublys

Lietuvos spauda
Medicinos turistai užplūdo Lietuvos klinikas
Siūlo gydytis ir pramogauti

Medicinos turistais praminti užsieniečiai vis dažniau praveria privačių 
Lietuvos klinikų duris.

Moderni klinikų aparatūra ir mažos kainos vilioja užsieniečius gydytis 
mūsų šalyje. Lietuvoje veikiančiose sanatorijose jau senokai daugumą klientų 
sudaro užsienio piliečiai. Bet pacientais iš užsienio giriasi ir dantų 
protezavimo, plastinių operacijų klinikos. Šalia įprastų medicinos paslaugų 
atvykėliams siūlomos kelionės po Lietuvą. Dantų taisyti atvykusioms 
pacientams iš Vakarų rengiamos ekskursijos bei įvairi šou programa.

Aparatūra niekuo nenusi
leidžiančios užsienyje veikiančioms 
gydykloms, mūsų šalies privačios 
klinikos dar didesnio medicinos 
turistų antplūdžio laukia po 
Lietuvos prisijungimo prie ES.

Vien tik dantis klinikoje pernai 
taisėsi 215 užsienio šalių piliečių, - 
tvirtino klinikos „Dentici- 
ja“ direktoriaus pavaduotojas 
Vytautas Labeckas.

Kliniką „Gidentą“ aplanko 
pacientai net iš JAV, tačiau 
daugiausia užsuka Skandinavijos 
šalių piliečiai.

Dauguma klinikų taiko vienodas 
kainas ir lietuviams, ir užsie-• • v • •••• niečiams. „Žinoma, užsieniečiai 
nori kuo skubiau sutaisyti dantis. 
Bet kainos visiems vienodos, - 
pridėjo V.Labeckas.

Tačiau ne visos klinikos veikia 
tokia tvarka. Užsieniečiai - 
išskirtini pacientai, kuriems 
siūlomos ne tik gydymo paslaugos.

„Pacientai iš Vakarų šalių labai 
išbalansuoja klinikos darbą. Jie nori 
kuo skubiau ir be eilės gauti 
aukščiausios kokybės paslaugas. 
Todėl mes jiems ne tik taisome 
dantis, bet ir rengiame įvairias 
keliones po Lietuvą.

„Dantis užsieniečiams taisome 
už didesnę kainą nei lietuviams,“ - 
toliau pasakojo „Gidentos“ vadovas 
Gintautas Gumbelevičius. Klinikų 
internete visa reikiama informacija.

Iš Vilniaus grįžta gražesni
Į Vilniaus veikiančią Grožio 

terapijos ir chirurgijos kliniką 
užsieniečiai vyksta dėl plastinių 
operacijų. Taip pat juos vilioja 
Negyvosios jūros vandens gydykla.

„Į Izraelį nuvažiuoti - toloka. 
Todėl užsieniečiai Negyvosios 
jūros vandens ieško Vilniuje. Jiems 
organizuojame grožio atostogas, o 
procedūrų grafikai labai 
intensyvūs“, - pasakoja klinikos 
vadovė Kristina Smyk..

Kai kurie vakariečiai atvyksta į 
klinikas savaitei, kai kuriems 
pakanka ir savaitgalio.

Palyginti nebrangios plastinės 
veido operacijos vilioja vis daugiau 
užsieniečių.
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Prisipažinę sustabdė teismą
Kaltinami žmogžudyste Julius Aguonis ir Vitalijus Sedovas 

pagaliau prisipažino, kad kalti, bet mažesniu nusikaltimu. Taip darant 
jie sustabdė kaip tik pradėjusį Newry mieste (Šiaurės Airijoje) jų 
teismą.

Šita istorija prasidėjo 2002 m. gegužės mėnesį kai du svetimi 
lietuviai prisistatė grupelei, kurie dirbo prie grybų. Su svečiais santykiai 
smarkiai pablogėjo. Spėliojama, kad įtariamieji jautėsi nesaugi, o jiems 
visai nebuvo tokio pasirinkimo kaip kviesti policiją į pagalbą nes jie 
dirbo nelegaliai. Gal vienas įtariamųjų ar abudu nerado kito kelio ir 
vietoj patys žūti tuos du nužudė.

Po to, kai lavonai buvo rasti policijos tyrimai siekė net 
Londoną. Pagaliau Aguonis ir Sedovas buvo sulaikyti ir grąžinti į 
Š.Airiją. Jie buvo apklausinėti ir specialistai rinko firenzinius įrodymus. 
Daug darbo jėgos buvo išleista tyrimams ir visą medžiagą paruošti 
teismui.

Teismas atidarytas pirmadienį 2004 m. sausio 26 d. Susirinko 
apie 30 liudininkų pasiruošusių pristatyti jų įnašą. Iš 200 pakviestų 
vietinių piliečių pagaliau išrinkta 12 prisiekusių ir dar 4 į atsargą. Tas 
ilgai užtruko nes teisėjas visiems perspėjo, kad teismas gali tęsti net 8 
savaites. Jiems buvo leista tą popietį susitvarkyti savo reikalus, jog 
rytoj pradedama.

Antradienį ryte šnabždėjimas buvo toks, kad teismas gali 
greitai užsibaigti. Po ilgai atidėtos pradžios pirmas vyriausias advokatas 
atsistojo ir pasakė teisėjui, kad jo klientas Aguonis pakeitė jo 
pasisakymą, kad nekaltas žmogžudyste, o prisipažįsta, kad kaltas 
netyčiniu žmogaus nužudymu.

Po to Sedovo vyriausias advokatas pasakė, kad ir jo klientas 
pakeičia, kad nekaltas žmogžudyste, o kaltas padėjimu kitam 
nusikalsiant. Teismas jų pakeistus pasisakymus priėmė.

Nusikaltėlių bausmė bus nustatyta vasario mėn. Žinovai 
spėliojo, kad Aguoniui bus tarpe 8-10 metų kalėjimo, o Sedovui gal 4 
m. ir turbūt atskaičiuos kalėjime jau praleistus beveik du metus.

Paskutinis šio teismo nutarimas buvo humanitariškas. 
Nukentėjusių lavonai, kurie buvo laikomi kaip įrodymai iki teismo 
pabaigos bus sudeginti ir pelenai grąžinti į Lietuvą pagal giminių norą. 
Policijos vyriausias tyrimų inspektorius manė, kad pasiruošimas šiam 
teismui kainavo keletą milijonų svarų. Baigimas po tik dviejų dienų 
sutaupė dar keletą milijonų.

Verta pagalvoti, kokios milžiniškos išlaidos susidarė dėl keturių 
lietuvių. Žmogžudystė šitame krašte yra tikrai labai rimtas reikalas.

JP iš Newiy.

Uniformos Irako kariuomenei bus siuvamos Lietuvoje

Geriausią modelį pateikusi ir tarptautinį konkursą laimėjusi 
Vilniaus siuvimo bendrovė "Tuma” iki kovo 10 dienos 
pasius tūkstantį karinių uniformų kuriamai Irako kariuomenei.

"Tai tik pradžia. Partneriai patikino, kad užsakymų apimtys 
didės", - sakė Eltai UAB "Tuma" direktoriaus pavaduotojas Virginijus 
Ivlijevas.

Bendrovė pati sukūrė uniformos modelį, parinko audinį ir kt. 
Pasak "Tumos" atstovo, galbūt įtakos turėjo patirtis siuvant uniformas 
Lietuvos kariuomenei, Vidaus reikalų ministerijai, policijai ir kt.

UAB "Tuma" veikia 
jau 11 metų ir dirba apie 250 
žmonių. Apie trečdalis gaminių 
eksportuojama į Vokietiją, 
Angliją. "Per metus galime 
pasiūti iki 100 tūkst. uniformų", 
- tikino V. Ivlijevas.

Pasak Krašto 
apsaugos ministerijos, parama 
Irakui rūpinasi į Lietuva 
atvykęs JAV Centrinės 
specialiųjų operacijų vadavietės 
(Special Operations Command 
Central) pulkininkas John Nye.

(ELTA).

Leista naudoti 
kontrabandinį alkoholį

Biodegalų gamybai 
netrukus bus galima naudoti 
konfiskuotą kontrabandinį 
alkoholį. Už tai numatantį 
naujos redakcijos Biokuro 
įstatymą vasario 5 d balsavo 60 
Seimo narių, 7 parlamentarai 
susilaikė.

Seimas taip pat po 
pateikimo pritarė Alkoholio 
kontrolės įstatymo pataisoms, 
numatančioms, kad iš 
kontrabandininkų atimtas 
alkoholis bus arba 
sunaikinamas, arba naudojamas 
švaraus kuro gamybai.

1998-2002 metais 
Lietuvoje konfiskuota ir 
sunaikinta apie 1,9 mln. litrų 
alkoholio produktų, arba 
vidutiniškai apie 0,4 mln. litrų 
kasmet. Tai sudaro apie 0,1 
proc. Lietuvoje sunaudojamo 
bendro benzino kiekio.

Atsižvelgus į Europos 
Sąjungos rekomendacijas, 2005 
metų pabaigoje biodegalai 
Lietuvoje turėtų sudaryti ne 
mažiau kaip 2 proc. šalyje 
sunaudojamų transporto degalų, 
o iki 2011 metų - 5,75 
procento.Kaip ir Brazilijoj, 
alkoholiniai biodegalai bus 
naudojami vietoj iš naftos 
benzino.

(BNS ir Kauno diena)
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Marso tyrėjams praverčia ir lietuvio 
išradimas

Liudas Dapkus, „Lietuvos rytas“

Kaune gyvenantį profesorių Algirdą 
Avižienį pastarosiomis savaitėmis domina 
naujienos apie Marso tyrimus. Jog, šiame, ir 
kituose NASA projektuose buvo pasinaudota jo 
sukurta itin patikimų kompiuterių sistema.

Kaune gimęs, o per Antrąjį pasaulinį karą 
su tėvais į Vakarus pasitraukęs A.Avižienis iki šiol 
atsimena patį pirmąjį kompiuterį, kurį išvydo 1954 
metais Ilinojaus universitete. Tai buvo geležinė 
spinta auditorijos kampe. Šis griozdas taip sužavėjo 
jauną studentą, kad jis visą gyvenimą skyrė 
kompiuterių mokslui. |

Ilinojaus universitete apsigynęs disertaciją 
apie kompiuterių aritmetiką ir gavęs daktaro laipsnį 
lietuvis suprato, kad jį labiau traukia erdvės 
tyrimai. A.Avižienis nujautė, kad šioje palyginti 
naujoje mokslo srityje jis galės pritaikyti savo 
žinias. Jis gavo darbą Erdvinių tyrimų 
laboratorijoje (JPL) ir persikėlė į Kaliforniją, v

Si laboratorija daugelį metų vykdė karinius 
užsakymus, tačiau lietuvis joje pradėjo dirbti tuo 
metu, kai programos jau buvo išslaptintos. 
Pagrindine JPL užduotimi tapo Mėnulio ir kitų 
planetų tyrimas. NASA rengiant žmonių skrydį į 
Žemės palydovą, A.Avižienis konsultavo agentūros 
kompiuterių specialistus, dirbančius Hiustone.

1961 metais A.Avižieniui laboratorijos 
vadovai patikėjo sukurti kompiuterį, kuris galėtų 
būti naudojamas tolimuose skrydžiuose ir negestų 
bent kelerius metus. Ši užduotis buvo įvykdyta 
1972 metais. Lietuvio vadovaujama grupė sukūrė ir 
užpatentavo kompiuterį STAR, kuris sugebėjo pats 
save patikrinti ir pataisyti. Tuo metu šis revoliucinis 
išradimas buvo itin aktualus. Po sėkmingos 
amerikiečių misijos į Mėnulį buvo prabilta apie 
skrydžius ir į kitas planetas.

Iš pradžių buvo planuojama pasiųsti 
kosminius aparatus kelių Saulės sistemos planetų 
link, per 15 metų apskriejant Saturną, Uraną ir 
Neptūną. Lietuvis kūrė kompiuterius šiems 
erdvėlaiviams. Kilus Korėjos karui mokslinės 
programos finansavimas buvo drastiškai 
sumažintas, todėl skrydį teko atidėti. Vis dėlto v
1977-aisiais nuo Žemės paviršiaus pakilo du 
aparatai. Prabėgus 27 metams nuo starto, jie jau 
artėja prie Saulės sistemos ribų.

Šiais laikais aparatai gerokai tobulesni, 
kompiuteriai galingesni, tačiau jie visi naudojasi 
A.Avižienio atrastu principu - net ir labai patikimas 

kompiuteris gali sugesti, todėl jame turi būti įdiegta 
sistema, leidžianti aptikti klaidas ir jas ištaisyti.

Baldin inkai pasuko į Vakarus
Lietuvos baldų pramonė pastaraisiais 

metais auga sparčiau nei visas šalies ūkis. “Kauno 
baldai”, viena stipriausių šios šakos įmonių šalyje, 
atgimimą pradėjo prieš ketverius metus. Kauniečiai 
daug investavo, įdiegė naujas technologijas ir iš 
esmės pakeitė eksporto kryptį.

SBA baldų grupei priklausančios AB 
“Kauno baldai” bendrovės atgimimas prasidėjo 
1998-aisiais. Tada bendrovės apyvarta buvo kritusi 
iki 19 mln. Lt. Iki krizės Rusijoje daugiausia 
produkcijos buvo eksportuojama į Rytus.

Baldų pramonė kaip ant mielių Lietuvoje 
pradėjo augti 2002 -aisiais. Tada “Kauno baldai” į 
Vakarus jau eksportavo net 73 proc., 2003-iaisiais - 
83 proc., o šįmet planuojama eksportuoti 85 proc. 
produkcijos.

Daugiausia kauniečiai eksportuoja į Švediją 
didžiausiam Lietuvoje baldų pirkėjui koncernui 
“Ikea”- apie 35-40 proc., apie 24 proc. į Suomiją, 
šiek tiek mažiau į Norvegiją, Beniliukso šalis, 
Vokietiją, mažiau išvežama į JAV ir Japoniją.

2000-aisiais “Kauno baldai” pasiekė 24 
mln. Lt apyvartą, 2001-aisiais - 27 mln. Lt, 2002- 
aisiais - 36,3 mln. Lt, o pernai pasiektas didžiausias 
šuolis - 43,6 mln. Lt apyvarta. Šįmet apyvartą 
planuojama padidinti šiek tiek mažiau - iki 48,2 
mln. Lt.

Beje, dabar “Kauno baldai” dirba dviem 
pamainomis - maksimaliai išnaudojami turimi 
gamybos plotai. Tačiau galimybės plėstis nedidėja, 
o poreikis, pasak generalinio direktoriaus, gali 
atsirasti.

Per pastaruosius ketverius metus daug 
investuota, bet trūksta kvalifikuotų darbuotojų. 
Dabar įmonėje dirba apie 530. “Kauno baldai” 
naujus darbuotojus patys išmoko specialybės, kelia 
jų kvalifikaciją, tačiau tokių pastangų neužtenka.

Tačiau ne tik atlyginimas sulaiko 
darbuotojus - “Kauno baldų” vadovas tikino, kad 
įmonė su darbuotojais pasirašė vadinamąją 
kolektyvinę sutartį, kurioje darbuotojams 
numatytos palankios socialinės garantijos. Be to, 
metų pabaigoje mokama papildomas premijas.

“Apmaudu, kai jaunus darbuotojus 
išmokome dirbti, suteikiame kvalifikaciją, o jie 
vieną dieną išvyksta iš Lietuvos”, - sakė 
direktorius.

Albinas ČAPLIKAS, Kauno diena Nr 18 
(17175)
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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 (“Straumeni”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 lytus).
Pačiame Catthorpe kaimelyje prie “Cheny Tree” baro žiūrėkite mažo ženklo nurodančio kryptį iki Catthorpe 
Manor

Jei atvykstant su traukiniu:
Vykite iki Rugby, ir tada lengvai paieksite Catthorpe Manor su Taxi.
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJA

Pranešame, kad š.m, kovo men. 9 d. įNottinghamo Lietuvių 
“Židinį”, visai savaitei^ atvažiuoja iš Vilniaus kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC. Grįš atgal į Lietuvą kovo 17 d.

Kovo mėn. 14 d. sekmadienį 11.15 vai “Židinyje” bus 
aukojamos šv. Mišios Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atgavimo 
proga, kur po šv.Mišių bus kunigo paskaitėlė “Katalikų dvasiškijos 
vaidmuo vaduojantis Lietuvai iš sovietinės okupacijos”.
Vietos ir tolimesnių apylinkių tautiečiai maloniai ir gausiai kviečiami 
dalyvauti.

Kunigo atvykimas į “Židinį” su mintimi kuo daugiau patarnauti 
kunigiškai, ne tik visuomeniškai, - suteikti tikintiesiems galimybę 
neskubant atlikti velykines kataliko pareigas.

i

S. B. Vaitkevičius
DBLK Bendrijos pirmininkas \

i

PADĖKA
- * -«’•«•« , k:-... '’T »

A.a. kun. dr. S.Matulio MIC paminklui ir išleidžiamai Jo 
knygai anglų kalba, paskutiniu laiku gautos aukos:

Danielius Gintas Nottinghamas £1200
M. ir P. Grakauskai Nottinghamas £20
N.Stankevičienė Nottinghamas £30
F. ir J. Damoševičiai Nottinghamas £20
M.Gelvinauskienė Gloucester £20

p.V.Gurevučiaus surinktos aokos Bradforde:

V.Gurevičius Bradfordas £15
R.Jaloveckienė Bradfordas £10
S .V acekauskienė Bradfordas £20
P.irG.Pucevičiai Keighley £10
I.Gerdžiūnienė Huddersfield £10
R.Karalius Wekefield £10
K.ir M. Kaktavičiai Bingley £10

DBLK Bendrijos vardu nuoširdžiai dėkoju už tokias 
dosnias aukas, kartu laukdami jų daugiau. Maloni padėka p. V. 
Gurevičiui už rūpestį surenkant aukas Bradforde.

S.B.Vaitkevičius
DBLK Bendrijos pirmininkas

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).

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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AUKOS EUROPOS LIETUVIO LEIDIMU;

Svarais/£
J.Lukena London 55
A.O.Dzvonkus Greenford 45
P.Grokauskas Nottingham 35
K.Bendoraitis Vokietija 31
A.Dziuvė Somerset 20
VJ.Pliopa Kings Lynn 15
P.Gimys High Wycombe 15
V.Račys Š.Valija 15
S.Urbanavičienė Derby 15
L.Ašmega Sheffield 15
Irena Joerg Austrija 12
J. Šablevičius Bordon 10
V. Andriulis Argyle 10
J.Rimdžius Welwyn Garden City 10

“Linkiu sėkmės ir tikiu, kad mūsų 
laikraštis išsilaikys dar ilgą laiką".
Kun. V.Kamaitis Prestwich 10
J.Maslauskas Derby 10
V.Byla Mančesteris 5
J.B. Ashbourne London 5
J.Beinoras Mansfield 5

“Linki viso geriausio darbe"
J.Bulskas Stockport 5
KJankus Burnley 5
V.Kalvėnas Burnley 5
J.Kandelis Coventry 5
R.Karalius Lofthouse 5
V .Kilius Grantam 5
A.Kulikauskas Derby 5

“ Jūsų darbas labia vertinamas, 
malonu, kad yra žmonių dirbančių lietuvių 
naudai. Lietuviškas Ačiū."
P.Poviliūnas
K. Savonis
L. Songaila 
S.Štarka

Coventry 5
Lanarkshire 5
Farnham 5
Shropshire 5

“Linkiu Jums visiems sėkmingos
kloties tamstų darbuose".
J.Vaškelis Pieston 5
R.Gustainis Hampshire 5
J.Kunigiškis Leamington Spa 5
A.Vaigauskas Nottingham 5
B.Bany s Gt. Yarmouth 5
M.Neimantienė Brighouse 5
V.Motuzą Rochdale 5

“Geros sveikatos ir sėkmės linkiu 
Jums"
K.Dranginis Rugley 5

“Dėkoju už Europos Lietuvį ir linkiu 
visai redakcijai sėkmės"

A.Jakimavičius Mančesteris 5
B.Kupstienė Manchester 5
V. ir S. Važgauskai Nottingham 5
Z.Grupiljonienė ondon 5
J.Makoveckienė Nottingham 5
Mrs.P.Dunn Dovercourt 5
D.Gintas Nottingham 5
A.Tervydis Dursley 5
A.Thompson Derby 5
J.Stulgaitis High Wycombe 5
A.Pemavas Oldham 5
V.Gurevičius Bradford 5

“ Nuoširdžiausiai dėkoju už Jūsų 
“Europos Lietuvį" Linkiu geriausio 
pasisekimo Jūsų darbe ir rūpestį spausdinant 
tą gražų laikraštėlį ir visas naujienas. Su 
nuoširdžiausiais linkėjimais - Marytė 
Gelvinauskienė.

Mieli skaitytojai,

Dėkoju už Jūsų aukas, kurios padeda 
išleisti šį mūsų laikraštėlį. Be Jūsų 
susidomėjimo, entuziazmo ir rūpesčio 
laikraščiui - nebūtų naujienų, nebūtų ir mūsų, 
išsisklaidžiusių po visą Didž. Britaniją. 
Nežinotume kas vyksta vienam ar kitam 
lietuvių bendruomenės būrelyje.

Tad vėl sakau “Ačiū” už Jūsų ilgametį 
palaikymą ir tikiuosi, kad ir nauji skaitytojai 
supras ir bandys padėti išlaikyti tą gyvenimo 
juostą kuri buvo pradėta jau daug metų atgal.

Su pagarba 
v*

įima Svalkienė
Redktorė

Vilniaus knygų mugė pranoko rengėjų 
lūkesčius

Penktoji Vilniaus knygų mugė rekordiniu lankytojų 
skaičiumi buvo netikėta rengėjams ir dalyviams. 
Per keturias dienas mugė ir joje vykusius literatūros 
renginius aplankė 50 tūkst. 200 lankytojų, t. y. 7 
tūkstančiais daugiau negu pernai.

Pasak M. Gembickienės, kasmet augantis 
mugės lankytojų skaičius rodo augantį 
susidomėjimą knygomis ir geresnę Lietuvos 
gyventojų finansinę padėtį. Šįmet pastebėta ir dar 
viena nauja tendencija - lietuvių skaitytojai domisi 
ne tik mugėje viešinčiomis užsienio literatūros 
žvaigždėmis, bet ir savų šiuolaikinių autorių - 
Jurgos Ivanauskaitės, Herkaus Kunčiaus, Tomo 
Sauliaus Kondroto ir kitų kūryba. (ELTA).
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PASAULIO LIETUVIS

Gerbiamieji,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė nuo 1963 
metų lapkričio mėnesio be pertraukos leidžia 
Pasaulio Lietuvio žurnalą, skirtą Bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui.

Šis žurnalas lanko po pasaulį pasklidusius 
tautiečius, pateikdamas žinias iš įvairių kraštų. Kaip 
žinia, vis daugiau lietuvių išvyksta į užsienį, vieni 
laikinai, kiti pastoviam gyvenimui. Pasaulio 
Lietuvis stengiasi būti jungtimi tarp kelių 
emigracijos kartų, siekia atspindėti skirtingo 
amžiaus, profesijų ir patirties tautiečių gyvenimą ir 
problemas.

Nuo 2003 metų lapkričio mėn. Pasaulio 
Lietuvis redaguojamas ir spausdinamas Punske 
( Lenkija), iš čia ir siunčiamas į visus pasaulio 
lietuvius.

Į keturiasdešimt pirmuosius gyvenimo 
metus įkopusio žurnalo leidimas įmanomas tik 
prenumeratorių ir aukotojų dėka. Todėl maloniai 
kviečiame užsisakyti Pasaulio Lietuvi ir platinti 
žurnalą Jūsų Bendruomenėje. Taip pat prašome 
rašyti mums apie savo Bendruomenės gyvenimą, 
problemas. Tik bendromis Jūsų ir . mūsų 
pastangomis Pasaulio Lietuvis gali būti 
informatyvus, įdomus ir patrauklus skaitytojams.

Prenumeratos sąlygos:
Metinė prenumerata siunčiama oro paštu: 

paprasta - 25 JAV dolerių 
garbės - 40 JAV dolerių

v
Čekius prašome siųsti šiuo adresu:
Juozas Lukas, Pasaulio Lietuvis, 622 Tremont
Court NW, Grand Rapids MI49504, USA

Pagarbiai
Ąivilė Makauskienė Pasaulio Lietuvis redaktorė

DBLK BENDRIJA - LIETUVIŲ 
KATALIKŲ CENTRAS “ŽIDINYS”

V

S.m. vasario mėn. 14 d. į Nottingham© 
Lietuvių Katalikų “Židinį” šv. Mišioms ir Vasario 
16-osios minėjimui susirinko gana gražus skaičius 
tautiečių, kartu su gąrbingais- svečiais - Valįjos 
Garbės Konsulas Lietttvai-dr. Anthony Packer; Mr. 
Steven D., vietos bažųy^ros Komrteto~pirnTininkas, 
kun. dr. V.Brilius MIC, Marijonų Vyresnysis 
Lietuvoje, taip pat Marijampolės Marijonų 
Gimnazijos Direktorius.

v
Sv. Mišias aukojo kun. dr. Brilius MIC, v 
pasakydamas tai progai pritaikytą pamokslą. Sv. 
Mišioms pasibaigus, DBLK Bendrijos pirmininkas 
įteikė p. Danieliui Gintui DBLK Bendrijos Garbės 
Nario Pažymėjimą kaip ilgalaikių! “Židinio” 
gyventojui a.a. kun. dr. S.Matulio MIC, 
pagalbininkui. Įteikimas buvo palydėtas garsiu 
rankų plojimu.

Toliau sekė dr. Anthony Packer paskaita 
apie Lietuvos Nepriklausomybės atgavimą. Po to 
sekė trumpa paskaitėlė kun. dr. V.Briliaus 
“Katalikų Dvasiškuos veikla atgavimui 
Nepriklausomybės”, pradedant nuo caristinių 
Muravjovo laikų iki dabarties. Buvo gana įdomi 
paskaita, tik gailą kad kai kurie asmenys nesulaukė 
paskaitos galo ir išskubėjo namo. Likusieji buvo 
pakviesti į Nottinghamo ponių paruoštas vaišes - 
cepelinus su spirgučiais ir grietinėle, pyragaičius, 
kavą arbatėlė. Didelė padėka atitenka dr. Dariui ir 
dr. Rūtai Furmonavičiams, už minėjimo parengimą 
garbingų svečių pakvietimą it jų globą. Padėka 
ponioms:- G.Juozelskienei, F.Damoševičienei, 
L.Radish, dr. Rūtai už vaišių paruošimą o visiems 
kitiems už atsilankymą.

S. B. Vaitkevičius, . ...

Mančesteris

Nusipelnęs Lietuvoje dainininkas ir 
kompozitorius Alvydas Jegelevičius pasirodė 
Mančestery, kur Anglijos šiaurės-vakarų pramonės 
miesto apylinkėje lietuviai gyvena jau šimtmetį.

Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės 
atgavimo proga DBLS Mančesterio skyrius surengė 
susitikimą su pasižymėjusiu dainininku. Saulėtą 
šaltoką vasario 22 dieną susirinkę Lietuvių klube 
išklausėme jo kurinių bei aranžuotos muzikos. Jisai 
papasakojo, grojo gitara ir dainavo, o publika 
kartais pritarė j am.

Po programos mėgėjai nusipirko jo kasečių 
ir diską ir pasivaišino skaniais užkandžiais.

Gailą kad daugiau žiūrovų neatvyko. Reikia 
pripažinti, kad su senatve yra ir neaiškios pajėgos ir 
nežinia kaip jausiesi rytoj. O džiugu, kad dalyvavo 
jaunimas.

-Svečiui linkime geros sėkmės viešiantis Britanijoje, 
ir parsivežti gerų įspūdžių.

J.Podvcriskis^ Manchester
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Svečiuose pas Lordą Merą
Praeitų metų gegužyje Bradfordo miesto 

tarybos narys Allan Irving Hillary buvo išrinktas 
Bradfordo miesto Lordu Meru. Pagal tarnybos su 
visuomene pranešimus, viena naujo mero 
įsitvirtinusi svajonė buvo - vienų metų kadencijos 
laikotarpyje siekiant pažinimo bei gerų santykių, 
susitikti su kiekviena mieste gyvenančia tautinių 
mažumų atstovų grupe Savivaldybės rūmuose. 
Toks mostas aukščiausio miesto pareigūno nebuvo 
padarytas nuo praėjusio pasaulinio karo pabaigos.

Lietuvių eilė atėjo š.m. vasario 13 d. 14 vai. 
Pagal anksčiau pateiktą miesto ir apylinkėse 
gyvenančių lietuvių sąrašą, buvo išsiuntinėti 
specialūs mero pakvietimai. Jo kabineto tarnybos 
prašant buvo įteikta, šių eilučių autoriaus sudaryta, 
Lietuvos istorijos ir lietuvių bendruomenės 
gyvenimas šiame mieste, trumpa apžvalga.

Vienuolika atvykusių, buvome pakvieti į 
priėmimo kambarį. Netrukus įėjo, nors jau sulaukęs 
67 metus, bet jaunatviškai atrodantis Meras su 
palydove. Asmeniškai pasisveikinęs paprašė 
atsisėsti. Kalbos pradžioje mums priminė, jog 
Bradfordas turi 480,000 gyventojų. Jame gyvena 60 
tautybių žmonių, o universitete studijuoja virš 
šimto pasaulio tautų jaunuolių. Bradfordas yra 
daugiatautinis miestas.

Iš Jūsų atsiųsto žinialapio sužinojau daug 
ką apie lietuvius ir jūsų tėvynę. Nežinojau, kad jau 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą Bradforde gyveno 
keliolika lietuvių šeimų. Aš privalėjau jus pačius 
pirmuosius pakviesti į šį susitikimą”- juokavo 
Meras. Paskui, priėjęs prie kiekvieno iš mūsų 
pasidalino mintimis.

Perėję į bufeto kambarį, buvome pavaišinti 
kava ir arbata su bandelėmis ir sausainiais.

Po to, mus pakvietė į dviejų kambarių 
Mero kabinetą. Atrodė įspūdingai. Raudonmedžio 
dekoro sienos su portretais ir paveikslais. Antikiniai 
baldai, minkšti foteliai. Papasakojo apie paveikslus, 
portretus ir rūmus, kurie buvo atidaryti 1873 
metais.

Susitikimui priartėjus prie pabaigos, 
K.Kaktavičius padėkojo Merui už skirtą dėmesį, 
vaišes ir gerus žodžius. Džiugu, kad lietuvių ateivių 
indėlis šiam miestui ir jo žmonėms yra dorai 
įvertintas.

Atsisveikindamas Lordas Meras paspaudė 
visų dešines, pareikšdamas, kad “ kai turite bėdų ar 
problemų, ateikite čia, padėsime”. Savivaldybės 
namai - jūsų namai.

Išėję iš kabineto su gidu priešaky 
apžiūrėjome seną teismo salę ( dabar 
nenaudojama), savivaldybės posėdžių patalpas ir 
įvairių sidabrinių apdovanojimų rinkinį. Tuo ir 

baigėsi ši nepaprasta, įdomi, beveik dvi valandas 
trukęs susitikimas.

Sekančią dieną, vietos laikraštis, labai 
palankiai aprašęs mūsų apsilankymą pažymėjo, jog 
lietuvių darbšti ir veikli bendruomenė, metų bėgyje, 
daug prisidėjo gerindami miesto ir apylinkės 
gyventojų gerbūvį.

Kelios jų šeimos Bradforde gyveno dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Vertėsi siuvėjų amatu. 
Po antrojo pasaulinio karo apie 1000 lietuvių 
atvyko iš Austrijos ir Vokietijos ir buvo 
apgyvendinti laikinuose bendrabučiuose, Bradforde 
ir jo apylinkėse.

K.Kaktavičius

Mančesteris
Antanas Pačkauskas mirė 2004 m. sausio 28 d.

Gimęs 1917 m. sausio 17d. Kurpikų kaime, 
Kybartų vai. Vilaviškio aps. Antanas atvyko į 
Angliją 1947 iš Vokietijos. Jis dirbo medvilnės 
verpykloje Rochdalėj. Į Mančesterį atsikėlė 1951. 
Iki pensijos ir kurį laiką po jos jis dirbo tekstilėje. 
Persikėlęs į senelių namus Cheetham-e jis neteko 
pusė kojos. Ten ir mirė. Bus palaidotas Mostone jo 
motinos kape.

Jis buvo DBLS Mančesterio skyriaus, 
Lietuvių socialinio klubo ir ML Katalikų bendrijos 
narys.

Antanas mėgdavo rašyti eiles, kurios buvo 
dažnai įtalpintos Šiaurės Anglijos Biuletenyje. Jis 
išleido jo poezijos knygą Atsiminimų Lankos (300 
egz.).

Amžiną atilsį duok jam Dieve.

Ark. ir Jonas P.
Manchester

56-tas DBLS Suvažiavimas ir LNB 
Metinis Visuotinis 

susirinkimas įvyks 
2004m balandžio 24-25dd 

Lietuvių Sodyboje

DBLS diskutuos Patiką (Trust), o LNB - kompanijos 
nuostatus.
Plačiau bus pranešta vėliau. Dėl visų reikalų susijusių 
su Suvažiavimu kreiptis TIKTAI pas manę.

Jonas Podvoiskis, sekretorius.
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ĮVYKIŲ KALENDORIUS
2004-11-01

Sekmadienį 
2004 vasario 29 d 

14.30

Pabaltiečių Diena Šv 
Onos (latvių ir estų) 

Parapijoje 
15.00: koncertas 

16.00: bendravimas 
(vaišės ir muzika) 

17.30: pamaldos
Rengia Pabaltiečių 

Dvasiškija

St Anne’s and 
St Agnes’s 

Church
Gresham Street 
City of London 

(netoli Museum of 
London)

Įėjimas nemokamas

Šeštadienį
2004 kovo 13d.

14.30

Jaunas Pabaltiečių Ta
lentas - koncertas 

Rengia Latvių Sąjunga ir 
Baltų Taryba

Latvių Sodyboje 
Catthorpe Manor 

CATTHORPE Leices
tershire LE17 6DF

Kovo 11 d Lietuvos 
nepriklausomybės 

atkūrimo diena

Šeštadienį 
2004 kovo 13 d 

14.30 
(nauja data)

Jaunieji Pabaltijo 
Talentai - koncertas 

Rengia Latvių Sąjunga ir 
Baltų Taryba

Latvių Sodyboje 
Catthorpe Manor 

CATTHORPE 
Leicestershire LE17 

6DF 
Bilietai: £10 

(moksleiviams ir 
studentams £5)

Sekmadienį
2004 gegužes 30 d

Tradicinis Lietuvių 
Pavasario Sąskrydis 
Rengia DBLS Centro 

Valdyba

Headley Park 
Picketts Hill, Sleaford 

Near BORDON, 
Hampshire 
GU35 8TE

Sekmadienį 
2004 birželio 13d 

14.30

Birželio Trėmimų 
Minėjimas - pamaldos 
Rengia Baltų Taryba

St James’s Church 
Piccadilly 

London SW1

Birželio 14 d Gedulo ir vilties diena

< '-.rfsu'va Umrutc 5tl -30 dd t i
Lietuvos Nacionalinė The Royal CentreM-W *

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

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

laiku. :i
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