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SuŠv. Velykom Mieli lietuviai,

| Tegu Šv. Velykų varpo dūžiai širdy pa- | 
lieka laimę amžinai...

į sveikina
Į DBLS ir LNB |
Į direktorių valdybos |

KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! - tai mūsų tikėjimo 
moto.

Antuano de Sent-Egziuperi "Mažajo Princo" lapė 
patiki Princui paslaptį: " Matyti galima tik širdimi. Tai, 
kas svarbiausia- nematoma akimis“.

Tikėjime šie patyrimai susiję su apsisprendimu. 
"Mažajame Prince" įvardintas "matymas širdimi" gali 
padėti suvokti "matymą tikėjimu". Apaštalo Jono įtikėji
mui užteko numestų drobulių Jėzaus kape. Jis nematė 
prisikėlusio Jėzaus, nepalietė jo žaizdų kaip apaštalas 
Tomas, neieškojo mokslinių įrodymų, galinčių pagrįsti tą 
didįjį stebuklą, kuris tapo mūsų tikėjimo pagrindu. Jonas 
netikrina - jis pasitiki. „Laimingi, kurie tiki nematę“- tai 
Jėzaus žodžiai skeptikui Tomui. „Laimingi, kurie tiki 
nematę“- mirtį nugalėjusio Jėzaus žodžiai mums. Jo nėra 
čia, negalime paduoti jam rankos, pasisodinti už šventi
nio stalo, pavaišinti vyno taure, nes “tai kas svarbiausia 
nematoma akimis” ,bet mes gi prisikėlimo vaikai, mes gi 
į viską žvelgiame širdimi.

Velykos - tai kertinis mūsų tikėjimo akmuo, 
ant kurio mes statome savo gyvenimo pastatą, tvirtą 
ir nesugriaunamą, kuriam nebaisios jokios audros, 
jokie išbandymai, nes tas, kuris prisikėlė veda mus 
už rankos. Ir nesvarbu, kad kartais mūsų gyvenimas 
atrodo paženklintas kančia, senatve, mirtimi mes 
nesvyruodami džiaugiamės gyvenimo pergale, nes 
Kristus nugalėjo mirtį, Kristus prisikėlė ir mus pri
kėlė naujam gyvenimui, džiaugsmui, meilei.

Su margučiais,
Su šventom Velykom 

Su pirmais žiedais!

“Europos Lietuvio” redakcija

Džiaugsmingo šv. Velykų ryto ir gyvenimo 
džiaugsmo Jums linki

Kun. Petras Tverijonas

Parapijos pastoracinė taiyba

Londono Šv. Kazimiero bažnyčia

r. įjAcionalmc į
LMa/vydo bibliotek.^
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Lietuvių Namų bendrovės pirmininko 2002 — 2003 pranešimas

Sodyba
Praėjusieji 2003 metai buvo Lietuvių Namų 
bendrovei labai sunkūs, ką galima matyti iš patiektų 
metinių eksploatacijos išlaidų - £122.000. Tai yra 
tikrai bauginanti suma, nuo kurios negalime pabėgti, 
tačiau turime giliau pažvelgti į tą sumą sukėlusias 
priežastis, kad geriau galėtume suprasti, kaip tai 
atsitiko.

Praėjusių metų mūsų nustatytame biudžete buvo 
numatyta savaitinis prekių pardavimas už £7,500 
arba £390,000 per metus.

Mes prileidome, kad metinės išlaidos darbininkams 
sieks apie £105,000, panašiai kaip pereitais metais. 
Mes taip pat prileidome, kad pardavimui prekės 
metuose kainuos apie £115,000 ir einamos išlaidos 
irgi apie £115,000.

Tuo atveju operatyvinis pelnas būtų buvęs apie 
£60,000 metuose. Atmetus turto nuvertinimą £25,000 
būtume turėję apie £35,000 pelno, prieš atskaitant 
kultūrines, socialines, legalias, direktorių kelionių 
išlaidas ir kt. išlaidas.

Tačiau ko mes negalėjome numatyti, tai 
darbuotojų suradimo problemų, kas ne tik paveikė 
bendras parduotų prekių produktų pajamas, bet ir 
numatytas darbuotojų algų išlaidas, visai pakeitusias 
biudžete numatytą sąmatą.

Iš patiektų detalinių apyskaitų matysite, kad 
darbininkų algų išlaidos buvo daugiau nei £148,000. 
Darbuotojus parūpinančios agentūros išlaidos siekė 
apie £37,000. Prie to dar prisidėjo papildomi 
draudimo ir valstybiniai mokesčiai, ankstesnei 
direktorių valdybai nutarus pakeisti anksčiau buvusį 
Sodybos statusą į viešbučio.

Mūsų metinės pajamos siekė apie £323,000, kas 
yra apie 83% pajamų pagal numatytą planą. Turint 
omenyje, kad mes turėjome tiek daug darbuotojų 
pasikeitimų, atsiektos pajamos nėra per blogiausios, 
bet vis tiek £77,000 mažiau, nei planuota. Prekės 
kainavo £106,000. Einamos išlaidos, neįskaičius 
algų, $190,427. Todėl padaryti nuostoliai priskirtini 
algų pakilimui, darbų agentūroms išlaidos ir 
pakilusiam draudimui, bei valdiškiems mokesčiams. 
Kitaip operatyvinės išlaidos buvo beveik tokios pat 
kaip praėjusiais metais.

Sodybos menedžeriui yra duotos griežtos 
instrukcijos jokiu atveju nesamdyti darbuotojų per 
darbo agentūras be direktoriau pritarimo. Toks 
pritarimas būtų duodamas tik labai išimtinomis 
sąlygomis.

Neskaitant to, mūsų darbuotojų užmokesčio 
išlaidos yra vis tiek labai aukštos palyginus su 
šitokio biznio vidurkiu. Tačiau gauti ir išlaikyti gerus 
darbuotojus nėra lengva ir jiems reikia mokėti 
aukštas algas.

Mūsų biudžetas sekantiems (2004) metams yra 
numatytas - gauti pajamų £385,000, kas, mūsų 
nuomone, yra gana realus. Palyginus su praeitais 
metais, neturėtų būti daugiau darbo agentūrų išlaidų 
ir algos turėtų būti truputį žemesnės. Tuo būdu mes 
tikimės išsiversti be nuostolių.

Atsižvelgiant į tai, kad vis tiek turėsime kultūrinių 
ir socialinių išlaidų Liet.Namų bendrovė šiais metais 
turėtų turėti mažą £51,000 nuostolį.

Dabartinis menedžeris Mr.Huber Hughes dirba 
labai patenkinamai, bandydamas padidinti pajamas ir 
sumažinti išlaidas. Du direktoriai - Genė Cornish ir 
Povilas Podvoiskis dirba kartu su juo, bandydami tą 
atsiekti.
Legalūs reikalai
Šiuo metu Liet.Namų bendrovė turi legalų disputą su 
Clandina Contractors Ltd. Šis disputas prasidėjo 
remontuojant Sodybą, kai jie buvo pašalinti iš darbo 
už prastai atliktą darbą. Clandina reikalauja jiems 
sumokėti prarasto atlyginimo apie £20,000.

Su advokatų pagalba mes atmetėme jų 
reikalavimus ir patys pareikalavome tos pačios 
sumos. Jų paskutinė komunikacija buvo reikalaujanti 
£10,000 priedo jų išlaidos. Mes dabar svarstome kaip 
jiems atsakyti.
Plaukimo baseinas
Jis dar nėra baigtas. Metų bėgyje mes susirišome su 
nauju rangovu, baidydami šį darbą užbaigti ir 
atidaryti bizniui. Tačiau nuo rugpjūčio mėn. jokio 
progreso nepadaryta.

Prisimindami disputą su Clandina, mes 
nusprendėme pakviesti ekspertus, kad peržiūrėtų visą 
projektą ir duotų pilną raportą. Jų raportas paaiškina, 
kad, nors darbas buvo gerai atliekamas, tačiau dar yra 
daug struktūrinių trukumų, kad galėtume 
patenkinamai užbaigti.

Tą raportą mes pasiuntėme dviems asmenims, kurie 
tą darbą žino, jų dėmesiui. Gavę jų atsakymą mes 
busime geresnėje padėtyje daryti tolimesnius 
sprendimus. Manome, kad šis projektas turi būti 
užbaigtas, nes tai atneštų pajamų bizniui.
Namų pirkimas Londone
Atsižvelgiant į problemas, kurias turėjome su 
Sodyba, nematome jokios galimybės vykdyti šio 
projekto. Tačiau tai vis tik bandysime to siekti 
sekančiais metais.

Baigdamas, noriu pareikšti padėką visiems 
bendradarbiams direktoriams, kurie tęsia šį sunkų 
darbą, bandydami padaryti Sodybą vėl pelningą.

Vincent O‘Brien
LNB pirmininkas
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VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA Šv. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio S d.) ŠV MIŠIOS ISval.

DIDYSIS PENKTADIENIS PAMALDOS (balandžio 9 d.)15val., Kryžiaus Kelias 19val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS balandžio 10d.
VELYKNAKČ1O PAMALDOS IR ŠV. MIŠIOS 20val.

VELYKOS
Balandžio 11d.

8.00 Prisikėlimo pamaldos ir Šv. Mišios

11.00 Šv. Mišios

13.00 Velykinės Šv. Mišios Vaikams

18.00. Šv. Mišios

Velykos vaikams
Mieli vaikai,
Velykų dieną, t y. balandžio 11 d. 13val. švęsime Vaikų Velykas. Šventė prasidės 13val. Šv.
Mišiomis, kuriose giedos vaikai. Po Šv.Mišių eisime padainuoti ir pašokti. Po to surengsime 
margučių ridenimo varžybas.
Prašome atsinešti po du margučius, kuriuos nunešime prie altoriaus, kad Dievulis palaimin
tų, o vėliau su jais žaisime.
Vaikai, atsiveskite ir tėvelius, kad ir jie galėtų su mumis pasimelsti, bei palaikyti rungtyniau
jančius savo vaikus!

Gavėninis Susikaupimas
Kviečiame į Gavėnios rekolekcijas (susikaupimo dienas)
Į parapiją atvyksta kunigas svečias Vygintas Gudeliūnas. Šiuo metu kun. Vygintas studijuoja 
teologiją licenzijato laipsniui gauti Paduvoje, Italija.
Balandžio 3 d. (šeštadienis) -19 vai. po pamaldų Švč. Sakramento adoracija
Balandžio 4 d. (sekmadienis) Verbos - 9,11 ir 18 vai.
Po Šv. Mišių diskusijų valandėlės.
Tikinčiuosius kviečiame susitaikyti su Dievu per Atgailos sakramentą.
Išpažinčių bus klausoma valandą prieš pamaldas.

Lithuanian St Casimir’s church 
21 The Oval
Hackney Rd.
London E2 9DT
TEL. 0207739 8735;

0793 9126 505;

E-mail: ptverijonas@btintemet.com 
www.londonas.co.uk
Artimiausia metro stotis Bethnal Green. Jei važiuoja
te autobusais išlipkite prie Cambridge Heath gele
žinkelio stoties. Bažnyčią galite pasiekti šiais autobu
sais: 26,48,55, 254, 106, D6, 388
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(Paminėta į Europos Sąjungą įstojimo diena NottingUame

Lietuvių šeštadieninė mokykla Nottinghame

Artėjant Lietuvos istoriniam įsijungimui į Europos 
kraštų sąjungą, komerciniai, socialiniai ir kultūriniai 
ryšiai yra organizuojami ne tik Londone, kaip paskaitos, 
meno ir rankdarbių parodos, bet ir plačiau 
Didž Britanijoje.

Gyvenantieji Londone gali aplankyti 24-tą 
balandžio Foreign and Commonwealth Office pastate 
ruošiamą susipažinimo dieną, kur galesite išgirsti naujai 
įstojančių tautų muzikos, paragauti maisto, prisidėti prie 
žaidimų, loterijos ir kt Visi yra kviečiami ir viskas yra 
nemokamai

Ši diena yra organizuojama su tikslu atšvęsti 
Europos Sąjungos išsiplėtimą ir šiek tiek parodyti 10 
naujai įstojančių tautų kultūros, tradicijų.

Nottinghamas yra antras svarbus centras, kur nuo 
liepos 21 iki 30 pasirodys iš Lietuvos atvykstanti 
Lietuvos Valstybes Opera ir Baletas Nottingham© Royal 
Concert Hall Kitas svarbus projektas, pavadintas 
Turpluutinio Aspekto galimybės (Internatinal Dimension 
Opportunities), globojamas Nottingham© miesto 
valdybos. Tai Įsipareigojimas remti tarptautinę 
lavinimosi programą, dirbant partnerystės principais su 
mokyklomis Lietuvoje, Nottinghamo Lietuvių Draugija, 
Britų ambasada Vilniuje ir Šiaurės Nottinghamo 
lavinimosi centru Pradines mokyklos yra kviečiamos 
prisidėti prie video konferencijos su Lietuvos pradinių 
mokyklų mokiniais, tuo atšvenčiant Lietuvos įstojimą i 
Europos Sąjungą Tikimasi , kad ši video konferencija 
bus tik pradinis taškas vystymuisi tolimesniems ryšiams.

Tokiems ryšiams plėsti yra įvairių prieinamų 
Europos Sąjungos paramos šaltinių Jų tikslas: suartinti 
Lietuvos ir Nottinghamo mokyklų mokymosi 
programas, supažindinti vieni kitus su jų kalba ir kultūra, 
padėti mokytojams vystyti tarptautinį profesionalumą.

Paminėjus šiuos artimus didesnio mąsto įvykius, 
norėčiau paminėti ir Nottinghamo lietuvių vaikų 

šeštadieninės mokyklos prisidėjimą 
prie šių artimų iškilmių 
paminėjimo.

Šeštadienį, kovo 27-tą, 
švenčiant Lietuvos įstojimą į 
Europos Sąjungą, Nottingamo 
Colwick Community centre 
susirinko Nottingham© lietuvių 
vaikų šeštadieninės mokyklos 
mokinukai, tėveliai ir bendra 
publika.

Kambario sienos buvo 
išmargintos vaikų atliktais darbais, 
ant stalų išdėstyti lietuvių tautinio 
motyvo išdirbiniai, knygos, šiai 
progai specialiai išleista Stephan 
Collishaw knygutė, kurioje 
aprašomi vietinių pokarinių 
imigrantų karo meto nuotykiai, bei
kelionės į šią salą. Mamyčių 
paruoštas stalas vyliojo savo 
skanumynais.

Šio įvykio programą pradėjo mokyklos mokinukų 
choras, akordeonu pritariant mokyklos vadovei Marijai 
Collishaw. Įžangini žodį tarė DBLS centro valdybos 
pirm. Vida Gasperienė, pasidžiaugdama, kad po daug 
metų Nottinghamas, Marijos ir Stephan Collishaw 
rūpesčiu, vėl turi šeštadieninę lietuvių vaikų mokyklą.

Pagrindinį žodį tarė iš Londono atvykęs Fabian 
Tompsett. jis dirba National Archive. Jų projektas, 
pavadintas Moving here interneto puslapiuose parodo 
kaip naujai atvykstantieji per paskutinius 200 metų 
kūrėsi ir gyveno šiame krašte. Labai plačiai nušvietė 
National Archive's atliktą darbą, pasidžiaugė, kad 
Nottinghame atgijo lietuviška mokyklėlė. Jų projekte 
daugumoje yra parodomas didesnių imigracijos grupių 
gyvenimas Ko jie daugiausiai pasigesta, tai daug 
mažesnių imigrantų atvykimo ir gyvenimo detalių. Apie 
Baltijos kraštus jie nieko neturi. Ragino visus prisidėti 
prie praturtinimo National Archive, kad ateities kartos 
galėtų pamatyti ir įvertinti besikeičiančios britų kultūros 
klotį ir ateivių įnašą į vietinį gyvenimą.

Į šį paminėjimą atsilankė vietinės spaudos atstovai 
su į vietinius skaitytojus dominančiais įvairiais 
klausimais.

Mokyklėlė jau veikia apie metus laiko. Finansinę 
paramą savo veiklai gavo iš New opportunities fund - 
loterijos fondo

Šiuo metu manoma, jog Nottinghame gyvena apie 
200-300 lietuvių. Daug naujai atvykusiųjų jaunos 
šeimos, kurios čia kuriasi ir tikime, kad pasiliks 
ilgesniam laikui. Tai lyg atgaiva pokarinei imigrantų 
kartai. Nauji veidai, naujos mintis, daug naujos 
energijos. Tikime, kad Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą gegužės 1 d. Į Nottingham atvyks dar daugiau 
naujų lietuvių ir mūsų lietuviška kolonija įgaus naujų 
jėgų Todėl jungimės visi į Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungą, kuri apjungia visus.

Henrikas Gasperas
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Prezidentas R. Paksas šiurkščiai 
pažeidė Konstituciją, nustatė 

Konstitucinis Teismas
Prezidentas Rolandas Paksas savo 

veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Tai 
konstatavo Konstitucinis Teismas, pradėjęs skaityti 
ir šiuo metu tebeskaitantis savo išvadą dėl 
kaltinimų Prezidentui.

Konstitucinis teismas nustatė, kad R. 
Paksas trim iš septynių teismo nagrinėtų veiksmų 
šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Pirma, Prezidento R. Pakso veiksmai, 2003 
m. balandžio 11 d. neteisėtai suteikus Jurijui 
Borisovui Lietuvos Respublikos pilietybę už jo 
suteiktą finansinę ir kitokią paramą, prieštarauja 
Konstitucijai, - šiais veiksmais Prezidentas R. 
Paksas šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Antra, Prezidento R. Pakso veiksmai, 
kuriais jis sąmoningai leido J. Borisovui suprasti, 
kad dėl jo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą ir 
vykdo jo pokalbių telefonu kontrolę, prieštarauja 
Konstitucijai, - šiais veiksmais Prezidentas R. 
Paksas šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Trečia, Prezidento R. Pakso veiksmai, 
kuriais jis, siekdamas įgyvendinti jam artimų 
privačių asmenų turtinius interesus, naudodamasis 
savo statusu davė nurodymus savo patarėjui 
Visvaldui Račkauskui per teisėsaugos institucijas 
siekti paveikti UAB "Žemaitijos keliai" vadovus ir 
akcininkus dėl akcijų perleidimo R. Paksui 
artimiems asmenims, taip pat Prezidento R. Pakso 
veiksmai, kuriais jis, 2003 m. siekdamas 
įgyvendinti jam artimų privačių asmenų turtinius 
interesus, naudodamasis savo statusu, darė įtaką 

v
UAB "Žemaitijos keliai" vadovų ir akcininkų 
sprendimams dėl akcijų perleidimo R. Paksui 
artimiems asmenims, prieštarauja Konstitucijai, - 
šiais veiksmais Prezidentas R. Paksas taip pat 
šiurkščiai pažeidė Konstituciją.------------ tai 3 iš 7.
(ELTA).
******************************

Neigiamą publikaciją apie 
Lietuvą galėjo inicijuoti Airijos 
nacionalistai

Airijos visuomenė neatkreipė dėmesio į 
kovo pradžioje laikraštyje "Ireland on Sunday" 
pasirodžiusią skandalingą, tikrovės neatitinkančią, 
publikaciją apie Lietuvą, teigia su Airijos politikais 
praėjusią savaitę susitikęs Liberalų ir centro 
frakcijos narys, Seimo stebėtojas Europos 
Parlamente Arminas Lydeka.

"Kadangi lietuviai labai skaudžiai reagavo į 

tikrovės apie mūsų šalį neatitinkančią publikaciją, 
Airijos parlamentarų pasiteiravau, kokią reakciją ji 
sukėlė jų šalyje, - sakė A. Lydeka, - Tačiau airiai 
mane patikino, jog daugelis žmonių apie tą straipsnį 
nieko nežino, nes minėtas laikraštis nėra labai 
įtakingas, o jame paskelbta informacija ne visada 
laikoma patikima".

Pasak A. Lydekos, Airijos parlamento 
narys Barry Andrews jį užtikrino, kad Lietuvos 
įvaizdis Airijoje yra pakankamai geras, o lietuviai 
laikomi darbščiais ir draugiškais žmonėmis, todėl 
skandalinga publikacija negalėjo stipriai paveikti 
Airijos žmonių nuomonės.

Šios Europos Sąjungos valstybės politikai 
A. Lydekai pažadėjo pasidomėti, kokiomis 
aplinkybėmis galėjo atsirasti ši publikacija. 
Neatmetama galimybė, kad panašaus turinio 
straipsnių pasirodymu Airijos spaudoje yra 
suinteresuotos nacionalistinės pakraipos partijos, 
kai kurie asmenys, nusistatę prieš Europos 
Sąjungos plėtrą ir pigesnės darbo jėgos iš Rytų 
Europos antplūdį. (ELTA)
******************************
Teisė laisvai keliauti—po ketvertų metų

Lietuva nespės iki 2007 metų prisijungti 
prie Šengeno sutarties, kaip tikėtasi.

Gegužės 1-ąją į Europos Sąjungą įstosianti 
Lietuva siekia prisijungti prie šios tarptautinės 
sutarties, garantuojančios laisvą asmenų ir krovinių 
judėjimą tarp jos dalyvių be pasienio kontrolės.

Lietuvai įstojus į ES, iškart palengvės mūsų 
šalies piliečių kelionės po Sąjungos valstybes. Oro 
uostuose bus galima stoti į ES narių piliečiams 
skirtas eiles. Atvykstančiųjų kontrolė taps 
trumpesnė ir paprastesnė. Panaši tvarka bus 
taikoma ir keliaujantiems automobiliais. Nebeliks 
muitinės postų, tik mobilūs pasienio patruliai, kurie 
galės tikrinti įtartinus automobilius.

Lietuvai tapus ES nare, muitinė kontroliuos 
tik prekių srautus iš trečiųjų šalių ir rinks statistinę 
informaciją apie prekybą su ES šalimis. Keturiems 
šimtams Lietuvos muitinės darbuotojų įteikti 
atleidimo iš darbo lapeliai.

BNS ir „Lietuvos ryto“ inf.

Mančesterio Lietuvių Socialinis 
Klubas

Š.m. balandžio 18 d. 13 vai. 
rengia visuotinį narių susirinkimą.

Dienotvarkėje naujos konstitucijos priėmimas. Prieš 
susirinkimą bus karšti pietūs.

Klubo valdyba
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Britai ir lietuviai Žagarėje fiksuoja 
kasdienį gyvenimą

Profesionalus fotografas iš Didžiosios 
Britanijos Andy Ford kartu su keletu fotografų iš 
Šiaulių ir grupe vietos moksleivių, mokytojų bei 
kitų mėgėjų fotografų Žagarėje fiksuoja dabartinį 
kaimo žmonių gyvenimą.

Dešimties dienų (kovo 27-balandžio 5) 
projektui Žagarė pasirinkta neatsitiktinai. Vietos 
Jaunimo klubas jau keletą metų palaiko ryšius su 
"Lithuania link" organizacija. Pagrindinė šio 
projekto koordinatorė brite Wendy Rowe, dirbanti 
organizacijoje "Lithuania link", "Šiaulių kraštui" 
sakė, kad šis fotografijos projektas turi du tikslus. 
Pirmas - per fotografiją parodyti, su kokiais 
sunkumais, problemomis gyvenime susiduria vietos 
žmonės. Antras tikslas - sukurti filmą apie kasdienį 
žmonių gyvenimą ir užfiksuoti šį laikmetį.

Žagarėje prie šio projekto dirba 
profesionalus fotografas E. Fordas, atvykęs iš 
Anglijos Mančesterio miesto. Svečią labiausiai 
domina kaimo žmonių, ūkininkų kasdienė buitis ir 
veikla. Kartu pakviesta dirbti grupė šiauliškių 
fotografų, tarp kurių aktorius ir fotografas Juozas 
Bindokas, fotografas Aleksandras Ostašenkovas ir 
kiti.

Profesionaliems fotografams dirbti padės 
Žagarės vidurinės mokyklos grupė mokytojų bei 
moksleivių. Dalis atrinktų jų nuotraukų pateks į 
vieną iš dviejų rengiamų parodų. Šios parodos - 
atskirai profesionalų fotografų ir mėgėjų - nuo 
balandžio 22 dienos visą mėnesį bus 
eksponuojamos Šiaulių fotografijos muziejuje ir 
galerijoje "Laiptai". Dalį fotografijų žmonės galės 
pamatyti Žagarės regioninio parko direkcijoje.
Iš Šiaulių parodos keliaus į kitus didžiuosius 
Lietuvos miestus - Vilnių, Kauną, Klaipėdą bei 
Latvijos sostinę Rygą, vėliau - į Didžiąją Britaniją 
ir bus eksponuojamos Mančesterio mieste.
(ELTA).

Į Lietuvą atvyks britų užsienio reikalų 
ministras Dž. Stro

Jungtinės Karalystės Premjeras Tony Blair 
atsiuntė laišką Ministrui Pirmininkui Algirdui 
Brazauskui, kuriame Lietuva sveikinama su 
įstojimu į NATO ir informuojama, jog kitą mėnesį į 
Lietuvą turėtų atvykti užsienio reikalų ministras 
Jack Straw.

"Tai istorinis įvykis Jūsų šaliai. Prisijungus 
naujoms narėms Aljansas tampa dar stipresnis. 
Esame tikri, kad ateinančiais metais kiekviena iš 
naujų narių aktyviai veiks transformuotoje NATO",

- sakoma T.BIair-o laiške.
Britų Premjeras tvirtina, jog jo šalis buvo 

nuosekli Lietuvos rėmėja, siekiant narystės NATO 
ir ES.

"Jūsų narystė NATO rodo įspūdingą 
politinį ir ekonominį progresą, įvykusį nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. Jungtinė 
Karalystė tikisi ir toliau glaudžiai bendradarbiauti 
su Lietuva politiniais, kariniais ir ekonominiais 
klausimais", - sakoma Jungtinės Karalystės 
Vyriausybės vadovo laiške.

T.BIair-as rašo, jog Jungtinės Karalystės 
užsienio reikalų ministras J.Straw tikisi atvykti į 
Lietuvą kitą mėnesį.

"Tuo tarpu mes ypač tikimės dirbti su 
Lietuva kaip visateise NATO sąjungininke, siekiant 
atremti tą daugybę iššūkių, su kuriais NATO 
susidurs 2004 m. ir ateityje", - baigia savo laišką 
britų Premjeras. (ELTA).

Lietuvos įstojimas į ES ir NA TO 
įtrauktas į atmintinų dienų sąrašą

Lietuvos įstojimas į NATO ir Europos 
Sąjungą, taip pat Europos diena įtrauktos į 
atmintinų dienų sąrašą.

Seimui papildžius Atmintinų dienų 
įstatymą, kovo 29-oji, kai Lietuva faktiškai tapo 
visateise NATO nare, paskelbta Lietuvos įstojimo į 
NATO diena.

Gegužės 1-oji - yra Lietuvos įstojimo į 
Europos Sąjungą diena. Europos diena bus minima, 
kaip ir visoje Europoje, gegužės 9 dieną.

Atmintinų dienų įstatymas, kurį Seimas 
papildė dar trimis Lietuvai reikšmingomis 
dienomis, priimtas 1997 m. liepos 3 dieną. (ELTA).

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 
mane.

Jonas Podvoiskis, sekretorius.
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Niujorke pradėjo veiklą "trečiosios 
bangos "Jietuvių teatras

Pasaulio teatru Meka tituluojamame 
Niujorke neseniai įsikūrė lietuvių įsteigtas "Baltų 
teatras".

Tai nebe pirmas lietuvių emigrantų 
teatras šiame JAV didmiestyje. Maždaug 
prieš pusė amžiaus Niujorke buvo suburtas 
lietuviškas teatras, kuriame dirbo 
ir kūrė išeivijos kultūros asmenybės: aktorius ir 
rašytojas Antanas Škėma, režisierius, literatūros 
kritikas Jurgis Blekaitis, aktoriai Kazys 
Vasiliauskas ir Vitalis Žukauskas bei kiti. Anuomet 
turėta et savo Teatro studija, kur buvo rengiami 
nauji aktoriai.

Mintį steigti naują teatrą subrandino ne 
taip seniai atvykęs į Jungtines Valstijas režisierius 
Gintautas Jaras. Savaitraštis "Amerikos lietuvis" 
primena, kad dar prieš G. Jaro sumanymą JAV 
Lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos 
pirmininkė Giedrė Kumpikaitė per vietos lietuvių 
radijo laidas buvo ne syki skelbusi ir siūliusi idėją 
kam nors imtis lietuviško teatro Niujorke kūrimo, 
tačiau niekas nesiryžo atsidėti tokiai veiklai.

G. Jaro iniciatyva šių metų vasario 
pradžioje Niujorke buvo įregistruotas
"Baltų teatras" ("Baltic Theatre"). Šis pavadinimas 
buvo parinktas turint omenyje perspektyvą teatro 
veikloje suvienyti visas tris Baltijos tautas - 
lietuvius, latvius ir estus - ir galbūt ateityje netgi 
statyti spektaklius anglų kalba. Tad neatsitiktinai 
tapti "Baltic Theatre" direktorių tarybos
nariu sutiko žymus Brodvėjaus aktorius ir 
režisierius R. H. Simonas (R. H.
Simon), dirbęs daugelyje pasaulio šalių, susipažinęs 
ir su baltų kultūra.

Pasak G. Jaro, pati didžiausia problema 
kol kas yra surasti ir pritraukti žmones į naująjį 
teatrą. "Jau turime suradę keletą žmonių, kurie yra 
vaidine teatre, turi didesnę ar mažesnę patirtį 
scenoje. Todėl nusprendėme dar šį 
pavasarį parengti savo pirmąjį projektą, kad kuo 
daugiau žmonių sužinotų apie tai - galbūt atsirastų 
ir norinčių prisijungti", - pasakoja režisierius 
G. Jaras.

Jis įsitikinęs, kad teatras yra pati 
idealiausia terpe norint sujungti skirtingų kartų, 
įsitikinimų, profesijų lietuvius, mat tokios vienybės 
šiuo metu kaip tik labai pasigendama tarp Niujorko 
lietuvių. Pasak teatro kūrėjų, suburti lietuvius turėtų 
būti nesunku jau vien todėl, kad teatras savaime 
yra ta meno rūšis, kuri sutelkia ne tik aktorius, 
muzikus, šokėjus, dailininkus, bet net ir gabius 
techninės srities specialistus. Teatro 
studijoje bus ruošiami jauni aktoriai, kurie galės 
įsilieti į jau dirbančią trupę.

"Baltu teatro" nariai jau repetuoja pirmąjį spektaklį 
"Impresijos", kurio premjera numatyta balandžio 24 
ir 25 dienomis. (ELTA).

******************************

Sąmyšį dėl perkeliamo paveikslo 
kardinolas vadina tautiniu, o ne 
bažnytiniu susipriešinimu

Vilniaus arkivyskupas metropolitas, 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis sako suprantąs 
žmonių prisirišimą prie Gailestingojo
Jėzaus paveikslo, keletą dešimtmečių saugoto 
sostinės Šv. Dvasios bažnyčioje ir dabar 
perkeliamo į greta esančią Šv. Trejybės bažnytėlę, 
kurią numatoma konsekruoti balandžio 18 dieną, 
per Atvelykį.

Kardinolo paskelbtas dekretas perkelti 
1934 m. pagal šventosios sesers Faustinos 
Kovalskos (Faustyna Kowalska) regėjimą nutapytą 
paveikslą į Šv. Trejybės bažnytėlę sukėlė Šv. 
Dvasios parapijos tikinčiųjų nepasitenkinimą 
ir net protestą prieš šį sprendimą. Daugiausia lenkų 
tautybės tikintieji jau kelintą parą budi prie 
paveikslo, nesitraukdami nė per žingsnį. 
Visuomeninės lenkų organizacijos prieš kelias 
dienas išplatino kreipimąsi į teisingumo ir 
kultūros ministrus, kuriame vadina kardinolo 
dekretą "niekiniu", "neatitinkančiu Lietuvos 
įstatymų reikalavimų".

"Mano mintis buvo iškelti Lietuvoje 
Dievo gailestingumą, žmonių pamaldumą, 
tačiau iš to gailestingumo išeina priešingai - toks 
susipriešinimas. Deja, tai vėl mūsų amžini 
konfliktai, daugiau tautinio pobūdžio negu 
bažnytinio", - apgailestavo kardinolas.

Pasak kardinolo A. J. Bačkio, su Šv. 
Dvasios parapijos taryba jau susitarta 
dėl paveikslo perdavimo kurijai. "Paveikslui būtu 
geresnė vieta centriniame Šv. Trejybės bažnytėlės 
altoriuje negu šoniniame Šv. Dvasios bažnyčios 
altoriuje. Jei nepavyks susitarti su parapijiečiais, 
nereikės ne naujosios bažnytėlės - ji juk atkuriama 
šiam paveikslui garbinti. Bus gaila, bet uždarysim 
Šv. Trejybės bažnyčios duris ir lauksim geresnių 
laikų. Tikiu, kad sveikas protas, tikėjimas ir 
paklusnumas vyskupui laimės. Šia intencija ir 
melsiuosi", - vylėsi kardinolas, sakęs, kad kitą 
savaitę vyks į Vatikaną išdėstyti situacijos, 
išsiaiškinti, ką jam toliau daryti, ir tada priimsiąs 
reikiamą sprendimą.

Vilniuje viešinčios Gailestingojo Jėzaus 
kongregacijos seserys iš Lenkijos, kardinolo

(tęsinys 8 psl.)
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teigimu, taip pat pritariančios, kad Dievo 
gailestingumo paveikslui reikia atskiros vietos, ir w 
būtu labai laimingos jį matydamos Sv.
Trejybės bažnyčioje, 'Šjos kongregacijos vienuolės 
taip pat bando kalbėtis su protestuojančiais 
tikinčiaisiais, v 

Kardinolo dekrete rašoma, kad Sv.
Trejybės bažnytėlėje, labiau primenančioje 
koplyčią, kiekvieną dieną bus meldžiamasi lietuvių 
bei lenkų kalbomis, taip pat sudaromos sąlygos visų 
tautų piligrimams melstis savo gimtąja kalba ir 
garbinti Dievo gailestingumą.

Į atšventinamą bažnyčią norimas perkelti 
prieš 70 metų dailininko Eugenijaus
Kazim ierovskio (Eugeniusz Kazimierowski) 
nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas daug 
metų klajojo iš vietos į vietą, stokodamas deramos 
pagarbos.

1986 metais tuometiniu kunigu, o dabar 
arkivyskupo Maskvoje Tadeušo Kondrusevičiaus ir 
Gardino vyskupo Aleksanderio -Kaskevičiaus 
rūpesčiu Dievo gailestingumo paveikslas iš 
Naujosios Rudos bažnyčios Baltarusijoje 
gražintas į Vilnių. Iš pradžių siūlyta jį pakabinti 
Aušros Vartų koplyčioje, kur pirmą kartą buvo 
viešai pagerbtas, tačiau teko atsižvelgti į 
sovietmečiu nepalankias tikėjimo persekiojimų 
sąlygas. Dėl atsargumo nuspręsta paveikslą 
priglausti Šventosios Dvasios (Dominikonu) 
bažnyčioje, kur: tuo metu buvo 
remontuojama, todėl tikėtasi, jog šoniniame 
altoriuje būdamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas 
neatkreips piktavalių dėmesio. Taip jis išsaugotas 
iki šių dienų. (ELTA).

*************

Lietuviai į Sodybą!
Palaikykim dešimtmečių tradiciją.

Sekminės Sodyboj — gegužės 30d
Headley Park, GU35 8TE, nuo kelio A326.

Bus įvairi programa, 
tiek vaikams, tiek tėveliams

Palapinę pastatyti - po 10sv. nakčiai.
- o O o -

Norintieji pastatyti prekystalį užsiregistruoja 
iš anksto pas Genę, telefonu 020 8989 4557

Įmūryta simbolinė pirmoji atstatomų 
Valdovų rūmų plyta

ELTA
Atstatomų Lietuvos valdovų rūmų pietinio ir rytinio 
korpusų kampe, kovo mėn.17 d., įmūryta simbolinė 
pirmoji plyta. Kruopščiai parinktą sveiką senovinę 
molinę plytą, gerokai didesnę už naująsias, į 
būsimą sienojų įmūrijo Ministras Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas ir Vilniaus meras Artūras 
Zuokas.
Valdovų rūmų atstatymą parėmė ir DBLS.

Foto: Algirdas Brazauskas ir Arturas Zuokas

"Mis Lietuva 2004" tapo viena is 
keturių panevėžiečių

Konkurso "Mis Lietuva 2004" nugalėtoja 
tapo viena iš keturių konkurse dalyvavusių 
panevėžiečių - devyniolikmetė Agnė Maliaukaitė, 
konkurse pasirodžiusi pirmuoju numeriu.
"Mis Lietuva 2004" nugalėtoją karūnavo 2002-ųjų 
"Mis Lietuva" - Vaida Grikšaitė. Konkurso 
nugalėtoja pelnė pagrindinį prizą - kelionę į 
Maljorką ir teisę atstovauti Lietuvai konkurse "Mis 
Pasaulis 2004", kuris rudenį vyks Kinijoje.

***************
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Tuberkuliozė Lietuvoj
BNS

Kauno apskrityje daugėja naujų atvirosios 
plaučių tuberkuliozės (TB) susirgimų atvejų. Kauno 
visuomenės sveikatos centro (KVSC) duomenimis, 
pernai Kauno apskrityje užregistruoti 243 nauji 
tuberkuliozės susirgimai. Tuo tarpu 2002 metais 
naujų susirgusiųjų buvo 199.

Iš viso pernai Kauno apskrityje atvirąja 
plaučių tuberkulioze sirgo 583 gyventojai. Kaip 
teigiama KVSC pranešime spaudai, 45 proc. 
sergančiųjų sudarė vidutinio amžiaus, niekur 
nedirbantys, mėgstantys girtauti žmonės. Trečdalis 
visų ligonių yra benamiai.

Vyrai tuberkulioze serga du kartus dažniau 
nei moterys. Specialistų teigimu, atvirosios plaučių 
tuberkuliozės plitimą būtų galima sumažinti, jei 
asmenys, sergantys šia liga, geranoriškai laikytųsi 
higienos reikalavimų^__ nenutrauktų-----paskirto
m pj io-gy dy -art i mo -kontakto
strsvetkatstais .—

Pasaulinės sveikatos organizacijos 
duomenimis, vienas sergantysis per metus gali 
užkrėsti 10-20 sveikųjų.

Šią užkrečiamąją ligą sukelia bakterijos, 
kuriomis ligonis užkrečia sveikąjį kosėdamas, 
čiaudėdamas, kalbėdamas, taip pat per skreplius, 
ekskrementus. Tuberkuliozės mikobakterijos 
išsiskiria į aplinką kartu su smulkiausiais seilių 
lašeliais ir užtešia orą iki 5 metrų atstumu bei 
išsilaiko iki 5 valandų.

Tuberkuliozės mikobakterijos labai 
gyvybingos: gatvės dulkėse jos išgyvena iki 10 
parų, ant knygų - iki 3 mėnesių, o šaltuose ir 
drėgnuose rūsiuose - iki metų.

Pabrangs sauskelnės
Mantas Dubauskas
„ Lietuvos ryto “ korespondentas

Nuo gegužės l-osios kūdikius 
auginančioms šeimoms teks perskaičiuoti savo 
išlaidas. Kur kas didesnę šeimos biudžeto dalį jos 
neišvengiamai turės skirti sauskelnėms. Lietuvai 
tapus Europos Sąjungos nare, sauskelnės pabrangs 
maždaug 18 procentų.

Iki šiol sauskelnėms nebuvo taikomas 
pridėtinės vertės mokestis (PVM), tuo tarpu nuo 
gegužės I dienos už kiekvieną sauskelnių pakuotę 
pirkėjai turės papildomai sumokėti ir 18 proc. 
PVM.

Jaunos šeimos sauskelnėms išleidžia net 
penktadalį lėšų, kurios lieka po būtiniausių išlaidų - 
maisto ir komunalinių mokesčių. Advokato 

R.Kazlausko tvirtinimu, padidėjusias išlaidas jauni 
tėvai greičiausiai mėgins kompensuoti kūdikio 
sąskaita - tiesiog ims rečiau keisti sauskelnės.
Vyriausybės pozicija netaikyti sauskelnėms PVM 
lengvatų papiktino higienos prekes importuojančias 
bendroves. Pasak „Procter & Gamble“ interesams 
atstovaujančio advokato Ramūno Kazlausko, 
sauskelnių apmokestinimas prieštarauja valdžios 
deklaruojamai pozicijai gerinti Lietuvos 
demografinę padėtį.

*************

Kasdien Britanijoj apie 8 milijonai naudotų 
sauskelnių išmetama į sąvartynus. Nežinia kiek 
šimtmečių užtruks kol jos pradės pūti. Viena 
moteris paskaičiavo, kad pirmam jos vaikui ant 
sauskelnių išleido apie 1000 svarų per du su pusę 
metų. Kai sekantys vaikai, dvynukai gimė jos 
draugė padovanojo jos vaiko 20 vystyklėlių. Juos 
naudojo ir pagaliau pakeitė naujais. Kainavo tik 
apie 200 sv. Vaikai buvo patenkinti, jų 
užpakaliukai neskaudėjo ir vystyklėliai nieko 
nepraleido. Taip nebuvo su sauskelnėm. -

Mančesterio savivaldybė pradėjo sutelkti 
naują paslaugą. Jie pristato svarius vystyklėlius ir 
surenka naudotus plovimui. Už metus tas kainuoja 
apie 35 sv. Netikintieji gali pabandyti, o po 
mėnesio apsispręsti. Miestas supranta, kad reikia 
sumažinti kiek šiukšlių yra išmetama, o greitai 
pritrūks vietos žemėje ir sauskelnėms.

JP

Lietuvos karo medikai vyks į misiją 
Afganistane

Lietuvos karo medikai kapitonas 
Gražvydas Kaminskas ir grandinė Daiva 
Rakauskaitė išskris į Didžiąją Britaniją, iš kurios 
kartu su šios šalies kariais vyks į misiją 
Afganistane. Lietuvos kariškiai dalyvaus britų 
įsteigtos Provincijų atstatymo grupės (PRT) 
veikloje. Planuojama, kad jų misija truks 6 
mėnesius.

Abu medikai tarnaus Didžiosios Britanijos 
karinėje bazėje medicininiame punkte Mazar-e- 
Sarife, už 360 kilometrų j šiaurę nuo Kabulo.

2003 m. Britų įsteigta Provincijų atstatymo 
grupė siekia padėti Afganų pereinamajai 
administracijai išplėsti valdymą šalies regionuose, 
palengvinti Afganistano saugumo sektoriaus 
reformas bei vykdomas rekonstrukcijas, taip pat 
prisidėti prie Mazar-e-Šarifo regiono plėtojimo. 
2003 m. Seimui priėmus nutarimą siųsti karo 
medikus į tarptautinę misiją, prasidėjo jų karinis ir 
medicininis parengimas Lietuvoje ir Didžiojoje 
Britanijoje. (ELTA).
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Muziejus 
gamtoje

Sol LeWitt. Dvigubo negatyvo 
piramidė i

Europos parkas įkurtas skulptoriaus
Gintaro Karoso 1991 metais. Muziejaus po atviru 
dangumi plotas yra 55 ha. Europos parką kasmet 
aplanko daugiau kaip 60000 žmonių.

Muziejaus tikslas meno kalba įprasminti 
geografinį Europos žemyno centrą, 1989 metais 
nustatytą Prancūzijos Nacionalinio geografinio 
instituto.
Išraiškingas parko reljefas, kalvelės ir 
lomos,nedideli tvenkiniai sudaro puikų foną 
skulptūroms. Žavi geltonai žydinčios pievos 
pavasarį ir taurūs spalvų sąskambiai rudenio 
rūkuose.

Siekiama, kad muziejuje būtų
reprezentuojami geriausi Lietuvos ir pasaulio 
skulptūros laimėjimai. Europos parke
eksponuojama daugiau kaip 90 skulptūrų, jų 
autoriai Airijos, Armėnijos, Baltarusijos, Čekijos, 
Didžiosios Britanijos, Egipto, Graikijos, Indijos, 
Japonijos, JAV, Kanados, Kipro, Kroatijos, 

Lenkijos, Lietuvos, Meksikos, Moldovos, 
Nyderlandų, Peru, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, 
Ukrainos, Vengrijos, Venesuelos ir Vokietijos 
menininkai. Muziejaus kolekcijoje žymiausių 
šiuolaikinio meno kūrėjų Magdalenos 
Abakanowicz, Solo LeWitto, Denn iso Oppenheimo 
įspūdingi darbai.

Vieta, kurioje susitinka menas ir gamta, 
palieka neišdildomą įspūdį kiekvienam atvykusiam

KVIETIMAS STOTI Į BRITŲ- 
LIETUVIŲ DRA U GI JĄ

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 
Arpbasadoje, 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 

blssccrctary@hotmail.com
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Nottinghamas išsirinko naują valdybą.
Š.m. balandžio 3 d. latvių klubo patalpose įvyko 
Nottinghamo DBLS skyriaus narių metinis 
susirinkimas.

Į susirinkimą pasistengė atvykti daugiau nei puse 
skyriaus narių, kas šiais laikais yra gana retas įvykis. 
Gal todėl, kad skyriaus veikla praturtėjo jaunesnio 
amžiaus naujais nariais, kurie aktyviau domisi 
skyriaus veikla ir rodo daugiau visuomeninio 
subrendimo.

Kaip jau esu rašęs, Nottinghame jau kuris laikas 
veikia šeštadieninė lietuvių vaikų mokykla dėka 
Marijos ir Stephan Collishaw ir keleto kitų 
mamyči ų/moky tojų.

Susirinkimą pradėjo skyriaus pirmininkas Julius 
Damaševičius, tylos minute pagerbiant mirusius 
skyriaus narius, ypač priminė praėjusių metų 
viduryje su mumis atsisveikinusį 
kunigą/vienuolį/rašytoją dr.Steponą Matulį, kuris 
ilgus metus teikė dvasines paslaugas Midlande 
gyvenantiems lietuviams.

Skyriaus valdyba pakvietė pirmininkauti dr. Darių 
Formanavičių, kuris, nors ir užkimęs balsas pasiekė 
visus susirinkusius. Priėmus darbotvarkę ir praėjusių 
metų susirinkimo protokolą, išrinkta šiam 
susirinkimui Mandatų komisija, susidedanti iš 
Henriko Gaspero, Sonatos Važgauskienės ir 
Aldonos Klumbienės.

Toliau pakvietė skyriaus pirmininką padaryti 
skyriaus veiklos pranešimą.

J.Damaševičius pranešė, kad metų laikotarpyje 
turėjo keletą skyriaus ruoštų suėjimų, šaunų Vasario 
16-osios paminėjimą, prisidėjo prie 
kun.dr.S. Matulio laidotuvių. Pabrėžė, kad skyriaus 
kasa auga ir šiuo metu yra daugiau nei £2000.

Čia jį užsipuolė kai kurie jaunesnės kartos nariai, 
prašydami paaiškinti, koks tikslas skyriaus kasoje 
laikyti tiek daug nenaudojamų pinigų ir dar daugiau 
taupyti, nei skyriaus veikla yra labai apmirusi. 
Ragino pagyvinti skyriaus veiklą.

Pakviesta pranešimą padarė Centro valdybos 
pirmininkė Vida Gasperienė.

Ji prašė kuo daugiau užsisakyti ir skaityti 
„Europos lietuvį“, kuris, skaitytojų skaičiui 
mažėjant, labai vargsta finansiniai. Pabrėžė, kad 
DBLS veiklos pranešimas yra kaip tik to „Europos 
lietuvio“ puslapiuose ir nėra tikslo jo kartoti. 
Paragino pagalvoti apie Sąjungos nario mokesčio 
pakėlimą iki £5.00 metams, kuris dar ir dabar po 50 
metų tebėra tas pats £1.00 , palyginus su tų laikų 
verte, yra beveik niekas.

Ragino pagalvoti apie tai, nes turint daugiau 
pajamų, būtų lengviau pagyvinti skyriaus veiklą, 
padaryti daugiau bendrų vakaronių, pasikviesti 
dainininkų ir bendrai pagyvinti DBLS veiklą 

provincijose. Argumentavo, jog bendri suėjimai kaip 
tik sudomina ir pritraukia daugiau naujų žmonių, 
kuriuos galima verbuoti į Sąjungą. Tuo būdų ir 
Sąjunga stiprės ir skylių veikla augs ir nariai bus 
daugiau patenkinti.

Skyriaus pirmininkas J.Damaševičius pasakė, kad 
pakėlus nario mokestį iki £5.00 galime prarasti daug 
narių. Siūlė pagalvoti ar verta tą daryti. Vienas kitas 
jam pritarė, bet daugumos nuomonė buvo, jog nario 
mokestį reikėtų pakelti.

D.Furmonavičius pareiškė labai susirūpinęs 
Lietuvių Namų bendrovės (Sodybos) nuostolingais 
metais ir ragino mažinti Sodybos išlaidas, nes kitaip 
greitu laiku nueisime į bankrotą. Jo pasisakymas 
sukėlė gyvų diskusijų ir tikrą susirūpinimą.

Kadangi Lietuvių Namų bendrovės pirmininkas 
dėl sveikatos į susirinkimą negalėjo atvykti, 
Sodybos nesėkmingų metų apyskaitą, o ypatingai 
jos dideles išlaidas, bandė paaiškinti V.Gasperienė, 
tačiau siūlė paskaityti prieš Velykas išeinančiame 
„Europos lietuvyje“ LNB pirmininko pilną 
pranešimą.

Po jos, pranešimą padarė iš Londono į šį 
susirinkimą atvykęs Tarybos pirmininkas Vladas 
Chockevičius. Jis papasakojo apie lietuvių veiklą 
Londone. Ragino jungtis į Sąjungą ypač po gegužės 
1-osios, atsivėrus Europos durims.

Gyvendamas Londone ir dar mažai aplankęs 
provincijos skyrių, neturėjo pilno supratimo kaip 
skyriai provincijoje veikia. Šis apsilankymas davė 
jam daugiau žinių ir patirties skyrių veikoje.

Po pranešimų ir gyvų diskusijų vyko skyriaus 
valdybos, revizijos komisijos ir atstovų į metinį 
suvažiavimą Sodyboje balandžio 24/25 dienomis 
rinkimai.

I skyriaus valdybą buvo pasiūlyti 8 kandidatai, 
daugumoje jaunesnio amžiaus. Slaptu balsavimu į 
naują valdybą susidedančią iš 5 asmenų, buvo 
išrinkti:

Vytas Važgauskas 15 balsų
Petras Grokauskas 14 balsų
Antanas Važgauskas 14 balsų

Stephan Collishaw 14 balsų
Marija Marcinkute-Collishaw 13 balsų

Kandidatais liko Vida Gasperienė su 12 balsų ir 
Julius Damaševičius, surinkęs 11 balsų.
Į revizijos komisija atviru balsavimu buvo išrinkti

Sonata Važgauskienė 18 balsų
Kęstas Pasvianskas 17 balsų
Asta Seliokienė 13 balsų.

Du atstovai į Metinį DBLS ir LNB suvažiavimus 
išrinkti: Vytas Važgauskas ir Vida Gasperienė

Suvažiavimas baigtas sugiedant Tautos Himną 
akordeonu palydint Marijai Collishaw.

Henrikas Gasperas
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ĮVYKIŲ KALENDORIUS
2004-04-01

Kada Kas Kur

Penktadienį 
2004 balandžio 9 d

Didysis Penktadienis

Sekmadienį 
2004 balandžio 

9-11 d.

Šv Velykos

i
f

Sekmadienį 
2004 balandžio 11d

“Mango” ir “Pikaso” Kon
certas

I
I

MV Tereza Joanne 
(laivas) 
Gate 14 

King George V Dock 
Woolwich Manor Way 

London E16 2NJ 
Info: (020) 7511 5000

Šeštadienį 
2004 balandžio 24 d 

10.00 — 16.30

J K URM 
atvirų durų diena 

ES plėtrai pažymėti

Pasirodys 
“SKAMP” ir “Rasa"

Foreign & Common
wealth Office 

King Charles Street 
London SW1A 2AH

Įėjimas nemokąs

Šeštadienį 
2004 balandžio 24 d 

ir sekmadienį 
balandžio 25 d

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos 

ir
Lietuvių Namų Akcinės 

Bendrovės 
metiniai suvažiavimai

Lietuvių Sodyboje 
Headley Park 

Picketts Hill, Sleaford 
Near BORDON, 

Hampshire 
GU35 8TE

Pirmadienį 
2004 balandžio 26 d

Edward Lucas - 
Paskaita 

“Lietuva -šaltas vanduo 
ir karšta politika”

Rengia Britų-Lietuvių 
Draugija

Lietuvos Ambasada

Draugijos nariams ir 
svečiams: £7

2004 gegužės 1 d

gegužės 1 d 
19.30

Lietuva stoja į 
Europos Sąjungą 

Koncertas ES plėtrai 
pažymėti

King’s Theatre 
2 Leven Street 

EDINBURGH EH3 9LQ 
Scotland 

Info: 0131 529 6000

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 vai.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 - Centra! line.
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
Bradfbrde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12.30 vai.

REKLAMOS
Europos Lietuvis plinta. Pa

naudokite šią progą 
įdėti asmeniškus skelbimus

VELTUI
Skambinkite Urnai:

Tel: 01954 202 471 arba 
ilma_svalkus@hotmail.com
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