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aidžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga sveikina Liet
įsijungusią į Europos kraštų Sąjungą

Užsienio lietuvių bendruomenėms
Gegužės 1-ąją Lietuva tampa tikrąja Europos Sąjungos nare. Tai didelis mūsų valstybės, jos
piliečių, visų lietuvių, išsibarsčiusių po platųjį pasaulį, pasiekimas ir šventė, kurios laukėme ir ruošiamės
jai ne vienerius metus.
Šio tikslo mes siekėme nuosekliai ir sutelktomis visų politinių jėgų ir visuomenės jėgomis.

Valstybės siekį aktyviai palaikė Pasaulio lietuvių bendruomenė, kraštų bendruomenės. Mūsų
tautiečiai, turintys Lietuvos pilietybę ir gyvenantys užsienio šalyse, aktyviai dalyvavo referendume ir
pasisakė už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje.
Aukštai vertinu ir nuoširdžiai dėkoju už šią paramą.

lygiateisiai jos nariai, naudodamiesi visomis demokratinio pasaulio teisėmis ir prisiimdami pareigas,
atsakomybę ne tik už savo, bet ir būsimų kartų ateitį, už Europos ateitį.
Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai, šios istorinės datos proga
Noriu jus užtikrinti, kad Lietuvos Vyriausybė darys viską, kad naujoje Europoje stiprėtų mūsų
ryšiai su tautiečiais, gyvenančiais užsienio šalyse, padės jiems išsaugoti tradicijas, kultūrą, kalbą.

J. y™
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56-asis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir
Lietuvių Namų bendrovės suvažiavimas
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vadybos pirmininkei Vidai Gasperienei
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos metinio suvažiavimo dalyviams
I
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Jūsų suvažiavimas vyksta reikšmingomis kiekvienam lietuviui, nežiūrint kur jis begyventų,
dienomis. Neseniai mūsų valstybė priimta į NATO, nuo gegužės 1-osios dienos Lietuva taps pilnateise
Europos Sąjungos nare. Siekiant šių tikslų aktyviai dalyvavo užsienio Lietuvių Bendruomenės, taip pat Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Dėkoju jums už šias pastangas.
Naujos aplinkybės iškelia nelengvą uždavinį jūsų, kaip ir kitų užsienio šalių lietuvių ben
druomenei. Tas uždavinys - kaip vykstančios globalizacijos, svetimos kalbinės aplinkos sąlygomis išsau
goti tautinę savastį, kalbą, kultūra, tradicijas ir šias vertybes perduotijaunajai kartai. 1
Į Didžiąją Britaniją atvyksta ir atvyks ateityje nemažai mūsų tautiečių trumpesniam ar ilgesniam
laikui. Svarbu juos nuoširdžiai priimti, padėti apsiprasti naujoje aplinkoje, pakviesti dalyvauti lietuviško
je veikloje. Noriu tikėti, kadjūsų Bendruomenės narius lydės santarvė ir tarpusavio parama. Jeigu taip
bus, tai visi sunkumai bus įveikti ir tikslai pasiekti, o Lietuvos valstybė, jos Vyriausybė visada parems Bendruomenę, Jos siekius ir sumanymus.
Sveikindamas Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos metinio suvažiavimo dalyvius, linkiu jums,
visiems mūsų tautiečiams D.Britanijoje dideles sėkmės, vienybės, gražių ir prasmingų darbų.
«
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Antanas Petrauskas*
Tautinių mažumų ir išeivijos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės departamento
Generalinis direktorius

Šeštadienį, 2004 m. balandžio 24 d.,, tuoj po pietų
Sodybos salėje iš Londono atvykęs Lietuvių bažnyčios
klebonas Petras Tverijonas suvažiavimo dalyviams at
laikė šv.Mišias, linkėdamas našiai ir susiklausiančiai
spręsti mūsų bendruomenės veiklą.
Suvažiavimą atidarė DBLS pirmininkė Vida Gasperienė, paskaitydama gautus raštiškus sveikinimus iš:
Lietuvos Respublikos Mažumų departamento generali
nio direktoriaus Antano Petrausko, Lietuvių Katalikų
bendruomenės pirmininko Stepono Vaitkevičiaus, Euro
pos Rajono Skautų Brolijos Juozo Maslausko, Garbės
nario Jono Zoko. Žodžiu sveikino Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės vicepirmininkas Jaras Alkis, specialiai
atvykęs į suvažiavimą.
Mandatų komisijos pirmininkė Vida Hancoks prane
šė, jog suvažiavime dalyvauja 17 atstovų reprezentuojančių 11 skyrių su 955 nariais. Suvažiavimui pinnininkauti išrinkta Živilė Dgunaitė, sekretoriauti - Jonas Podvoiskis. Pasiūlyta darbotvarkė buvo priimta..
Lietuvos Respublikos ambasadorių pavadavo konsu
le Lina Gubrevičiūtė, pasveikindama suvažiavimo at
stovus ir vildamasi, jog Lietuvai įstojus į Europos Są
junga bendradarbiavimas tarp Sąjungos ir ambasados
stiprės.
Į Sveikinimų komisiją išrinkti Henrikas Gasperas ir
Vladas Chockevičius. Praėjusio suvažiavimo protokolo,
taupant laiką, buvo nutarta neskaityti.
Ilgesnį pranešimą padarė DBLS CV pirm. V. GaspeiQIrtti

Tautinės Paramos fonde šiuo metu yra £3288.

2002 metų Bendruomenių pirmininkų suvažiavime
Druskininkuose iš šio fondo buvo aukota Druskininkų
Rezistencijos ir Tremties muziejui £250.00. Ji prižiūri
keli pensininkai, kurie gauna labai mažai pajamų iš bet
kokių šaltinių. 2004 m. ir £200.00 paaukota Lietuvos
Ypatingam archyvui, kurie tvaiko rezistencijos medžia
gą ir išleidžia ta tema kelias knygas.
ūiiIiRTiT

vus teikti daugiau medžiagos apie skyrių veiklą. „E.L.“
kasoje šiuo metu yra £1012.95. Redaktorei mokama už
vieno numerio išleidimą £350.00. Į tai įsiskaitė medžia
gos surinkimas, laikraščio paruošimas, atspausdinimas,
supakavimas ir išsiuntimo išlaidos.
Pranešė, kad jau yra paruošta „Pasaulio Lietuvio“,
bendruomenių istorijos knygą, kuri neužilgo bus at
spausdinta. Tenai pamatysime ir Didžiosios Britanijos
Lietuvių Sąjungos veiklos ištraukas ir nuotraukų. DBLS
CV yra užsakiusi šios knygos 4 kopijas. Taip pat ragino
prenumeruotis „Pasaulio Lietuvio“ mėnesinį žurnalą,
kuris dabar yra leidžiamas Punske ir D.Britanijoje oro
paštu kainuoja $25.00.
“Britanijos Lietuvių Balso” redaktorius Klemensas
Tamošiūnas pasiskundė, kad laikraštis sunku leisti, nes
mažai teikiama vietinių žinių.
Sekantį pranešimą padarė Tarybos pirmininkas Vla
das Chockevičius, kurį jau buvome girdėję Tarybos su
važiavime Woverhamptone. Diskutuojant Tarybos veik
lą buvo raginama Tarybos valdybą kataloguoti organiza
cijas, kad kiekviena naujai įsikūrusi organizacija galėtų
tąsa 3psL
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būti Tarybos reprezentuojama. Pranešė, kad naujai
. atvykusieji nelabai noriai jungiasi į Sąjungos veiklą.
Ypatingai pabrėžė Lietuvių kultūros namų reikalingumą
Londone. Pasiskundėsi, kad vienas asmuo trukdo ne tik
o bažnyčios vystymąsi, bet ir Sąjungos veiklą
Rytų Londone.
DBLS CV iždininkas Jonas Žilinskas pranešė apie
finansinę Sąjungos padėtį, kuri buvo paskelbta
Sąjungos apyskaitoje. Revizijos komisijos pirmininkas
Vladas Gedmintas patvirtino iždininko duotą apyskaitą
ir iškėlė klausimą ar mums reikalinga samdyti auditorių
DBLS apyskaitoms, kurios yra labai nesudėtingos.
Apie didelį kelių skyrių išsiplėtimą, kuris gresia
demokratiškam Sąjungos veikimui, pasisakė Kastytis
Baublys, pabrėždamas, jog keli asmenys, atstovaujantį
didelius skyrius, turi per daug jėgos ir gali
nereprezentuoti savo skyrių narių nuomonės.
Buvo pasiūlytą peržiūrėti Sąjungos įstatus ir juos
sumoderninti. Kiekvienas Sąjungos narys turėtų turėti
balsą sprendžiant Sąjungos reikalus. Jam plojimu
suvažiavimo atstovai.pritarė. CV pavesta tą padaryti.
Londono Pirmas skyriaus problema, kad neturi kur
susirinkti, net metiniam susirinkimui turėjo samdyti
salę. Bažnyčios komitetas jiems neleidžia naudotis
bažnyčios svetaine. Taip pat smarkiai kritikavo
Lietuvos ambasadą, kad nesuteikia jokių informacijų,
ypač dabar Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.
Konsule Lina Gubrevičiūtė atsiprašė, aiškindama,
jog ambasadoje yra maži darbuotojų ir yra apkrauti
darbais.
Nottinghamo skyriaus vardu V.Gasperienė pasigyrė,
jog skyriaus veikla žymiai sustiprėjo. Turime naujų
narių ir naują valdybą
Derby skyriaus pirm. Juozas Levinskas pasiskundė,
kad visa kultūrinė veikla yra koncentruojam Londone.
Pasigedo didesnio mąsto koncerto Vidurinėje Anglijoje.
Jam atsakyta, kad muziko A.JegeleviČiaus koncertai
buvo ruošti ne tik Londone, bet ir trijose didesnėse
provincijos kolonijose, bet buvo labai mažai lankomi.
Gera naujiena iš Birmingamo. Skyriaus atstovė
Irena Hughes pranešė, kad jau turi mokyklėlę ir
skelbimais ieško daugiau lietuvių, kurių Birmingame
yra, bet sunku juos surasti.
Sodo
skyriaus
pirm. VI. Gedmintas
pareiškė
nepasitenkinimą kad praėjusiam suvažiavimui pavedus
CV įsigyti Londone namus, bet tas nebuvo įvykdyta.
Pranešė, kad Sodo skyrius ir šiais metais numato ruošti
Joninių išvakares. Metuose turėjo tris skyriaus
susirinkimus.
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenių
valdybos
vicepirmininkas Jaras Alkis painformavo apie PLB
veiklą
XI PLB Seimas įpareigojo PLB valdybą vykdyti
Seimo nutarimus, kuriuos valdyba ir stengiasi vykdyti.
Vienas iš jų PLB plėtra. Tai nėra greitas darbas ir PLB
valdyba prašo visų bendruomenių paramos.
Naujakurių integracija į egzistuojančias bendruo
menes yra vienas iš svarbiausių uždavinių

Senos bendruomenės turėtų prisitaikyti prie naujų
sąlygų Bendraujant su Lietuvos institucijomis
stengiamasi plėsti jaunimo vasaros stovyklų tinklą
Lietuvoje. Jomis galės pasinaudotis visuose kraštuose
gyvenantis lietuvių jaunimas. Lietuvių ir Lietuvos
įvaizdis pasaulyje ir toliau lieka PLB tikslu - kuo
išsamiau ir plačiau pristatyti pasauliui Lietuvos kultūrą
istoriją mokslą ir švietimą
Tai tik dalis uždavinių PLB valdybos. Veiklą gali
būti užtikrinta tik visų kraštų bendruomenių
bendradarbiavimu ir patarimais.
Baltų Tarybos pirmininkas Aleksas Vilčinskas
painformavo apie Tarybos ruoštą pabaltiečių koncertą
Latvių Sodyboje, į kurį tačiau mažai atsilankė. Lietuvių
buvo vos tik trys. Informavo apie ateities įvykius, kaip
Jaunųjų pabaltiečių talentų koncertą lapkričio men.,
pabaltiečių simpoziumą ir kitus, kurie yra reguliariai
skelbiami „Europos lietuvyje“ ir ragino lietuvius
daugiau remti Tarybą dalyvauti posėdžiuose, birželio
išvežtųjų metinėse pamaldose bei kituose renginiuose.
Pareiškė padėką LR ambasadoriui Londone Aurimui
Taurantui už metų bėgyje teiktą paramą
Lietuvių Namų bendrovės posėdžio metų kuriam
pirmininkavo LNB direktorių pirmininkas Vincent
O'Brien, buvo labai susirūpinta dėl bendrovės
finansinės padėties. Kastytis Baublys pareiškė rūpestį,
jog Lietuvių Namų bendrovė yra netoli bankroto ir jei
reikalai nepagerės, neturės finansų remti DBLS veiklą
kuri kas metai kaštuoja apie £20,000. Vladas
Gedmintas kritikavo sprendimą Sodybos klubo statusą
pakeisti į viešbučio, kas labai padidino metinius
mokesčius. B.Butrimas reikalavo, kad visa DBLS CV
valdyba atsistatydintų Buvo išaiškintą kad tą padaryti
reikalinga 21 dienos rezoliucijos. Buvo pasiūlyta
Sodybą parduoti ir gautą sumą dėti į genis nuošimčius
nešančią banko sąskaitą kad būtų kuo finansuoti DBLS
veiklą. Paaiškintą kad didžiausi nuostoliai padaryti
samdant etatus per agentūrą bet tuo metu nebuvo kitos
išeities. Paskutiniai keli mėnesiai, labai smarkiai
sumažinus išlaidas, jau rodo, kad Sodybos pajamos kyla
ir nuostolio nebeneša.
Buvo balsuota dėl Privataus balsuojamo patikėjimo
(Private Voting trust), kurio įgyvendinimas buvo
atmestas 792 balsais prieš 99.
Rezoliucija dėl nario mokesčio pakėlimas iki £5.00
metams buvo priimta 743 balsais prieš 150 ir
solidarumo mokestį, 1/3 nario mokesčio, duoti DBLS
CV priimta 290 prieš 227.
Pasiūlyta rezoliucija dėl skyrių narių skaičiaus
apribojimo buvo atmesta 694 balsais prieš 169.
Specialistas Andrew Grant padarė maudymosi
baseino statybos analizę ir patarė, kad nesudarant per
didelių išlaidų ir atsižvelgiant į fiItlBu sines galimybes
baseinas gali būti užbaigtas, įrengiant tik persirengimo
kambarius vyramą moterims, įdedant dušą ir aptveriant
pagal įstatymais reikalaujama aukštumo ir tvirtumo
tvora. Pirmos dienos pabaigoj buvo praneštą jog
Mančesteryje mirė ilgametis skautas, skyriaus ir klubo
aktyvus darbuotojas, spaudos rėmėjas Antanas
Jakimavičius.
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Antrą dieną vyko naujų DBLS organų rinkimai.
I Centro valdybą, vietoje dviejų atsistatydinusių
narių: Urnos Švalkienės ir Genės Comish, buvo
pasiūlyti 3 kandidatai, kurie
balsų gavo sekančiai:
*
•
w
Živilė Ugūnaitė - 861 balsai
Juozas Levinskas - 490 balsai
Jadvyga Raišienė - 435 balsai.
Dabartinės Centro valdybos sudėtis:
Vida
Gasperienė - pirmininkė
•v
Živilė Ugūnaitė - vicepirmininkė
Jonas Podvoiskis - sekretorius
Jonas Žilinskas — kasininkas
Juozas Levinskas - spauda
Povilas Podvoiskis - narys
Vincent O'Brien - narys
JadvygaRaišienė -kandidate

I

Į Tarybą, vietoje atsistatydinusių: Ed Kyietkausko ir
Balio Butrimo, kandidatavo ir balsų gavo:
Jadvyga Raišienė - 892
/
Onutė Dobrovolskienė - 432.
Dabartinę Tarybą sudaro:
Jadvyga Raišienė - pirmininkė
Vladas Chockevičius - vicepirmininkas
Onutė Dobrovolskienė- sekretorė
Aldona Podvoiskienė-narė
Len Kvietkauskas - narys
Sekantiems metams j Revizijos komisiją pasiūlyti ir
vienbalsiai patvirtinti:
Vladas Gedmintas- pirmininkas*
Irena Hughes - narė
Aušra Jasiūnienė - narė.

Sekantiems metams Mandatų komisija vienbalsiu
pritarimu palikta ta patį:
Jadvyga Raišienė - pirmininkė
Vida Hancoks - narė
Onutė Dobrovolskienė - narė.
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Balsų skaičiavimo metu buvo diskutuota būdai, kaip
gauti skyrių veiklai paramos iš įvairių veikiančių fondų,
tiek vietinių, tiek JAV. Pavyzdžiu buvo duota gauta
[MiTiTuiKiH o lietuvių vaikų
šeštadieninei mokyklai ir bendrai veiklai. Lietuviai,
būdami etninė mažuma, kaip ir kitų tautų mažumoms,
turi galybę gauti paramos iš įvairių fondų.
Tarybos reikalas skatinti naujai įsikurusius veiklos,
būrelius registruotis ir pranešti Tarybai apie jų veiklą . •
Po rinkimų į DBLS Centro valdybos organus sekė
rinkimai į Lietuvių Namų bendrovės direktorius.
Trijų metų kadencijai pasibaigus atsistatydino Genė
Comish ir Povilas Podvoiskis, kurie vėl kandidatavo ir
buvo vienbalsiai patvirtinti.
•
Sekantiems metams Lietuvių Namų bendrovės
direktorių valdyba pasiliko ta pati ir ją sudaro:
Vincent O'Brien—pirmininkas
Jonas Podvoiskis — sekretorius ir iždininkas
X««i

Povilas Podvoiskis — Sodybos projektai
t
Vida Gasperienė-narė
Gana daug kritikos buvo pareikšta dėl Sodybos
veiklos suanglėjimo. Buvo reikalaujama, kad vėl
atstatyti anksčiau buvusią Sodyboje lietuvišką dvasią
Direktoriai sutiko, kad Sodyba turėtų būti daugiau
atlietuvinta, bet paaiškino, kad lietuviams ir dabar yra
daromos nuolaidos ir išimtys, tačiau,, be nuolatinių
pajamų iš anglų svečių, Sodyba jokiu būdu negalėtų
išsiversti, o grįžti į senus laikus, kai Sodybą lankydavo
ir joje atostogaudavo daug lietuvių, būtų neįmanoma.
Prižadėjo laikyti balansą tarp lietuvių ir anglų publikos.
Penkiems lietuviams, pasižymėjusiems lietuviškoje
veikloje nutarta įteikti Garbės nario vardas. Juos
asmeniškai informavus, jų pavardės bus paskelbtos
spaudoje.Prieš baigiant buvo paskaitytos sveikinimų
rezoliucijos, kurios duodamos žemiau.

Henrikas Gasperas

Rezoliucijos:
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui

2004 m. balandžio mėn. 25 d

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 56-ojo suvažiavimo delegatai sveikina Lietuvos Respublikos Ministrą
Pirmininką Algirdą Brazauską ir vyriausybę,įstojant į demokratiškų šalių Europos Sąjungą ir linki visokeriopos
sėkmės plečiant ryšius su šiomis šalimis.
Suvažiavimo dalyviai prašo atkreipti dėmesį į šiuo metu Didžiojoje Britanijoje, ypatingai Londone, gyv ii IH11 tį
didelį skaičių Lietuvos piliečių, kurie neturi jokio lietuviškos kulturos/infonnacinio centro. Londone gyvenantys
lietuviai pageidauja turėti tokį centrą kuriame galėtų prisiglausti jau veikiančios vaikų šeštadieninės mokyklos,
saviveiklinės grupės, kur galima būtų laisvalaikiu susirinkti ir pabendrauti, kad čia gimęs ir augantis jaunimas
Ateityje, Lietuvai pilnai įstojus į Europos Sąjungą ir į Didžiąją Britaniją atvykstantiems lietuviams, tokio centro
reikalingumas yra neišvengiamas. Investavimas į nekilnojamą turtą Londone niekuomet nebus nuostolingas.
Prašome Jūsų atkreipti dėmesį į šią labai opią problemą ir padėti ją išspręsti, o mes esame pasiruošę visapusiškai
prisidėti.

Su geriausiais linkėjimais,
DBLS 56-ojo suvažiavimo dalyviai

w
Prezidiumo pirmininkė Živilė Ugūnaitė
tąsa 5 psk
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Lietuvos Respublikos Ambasadoriui JJLAurimui Taurautai,
84 Gloucester Place
London W1U6AU

I

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 56-ojo suvažiavimo delegatai sveikina Lietuvos Respublikos,
Ambasadorių Jungtinei Karalystei Jo Ekscelenciją Aurimą Taurautą ir darbuotojus su sėkmingu Lietuvos įstojimu į
i i Tlx diena.
NATO ir 2004 m. gegužės mėn. 1 d. - Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą
SilHll
Sveikinimų
komisija

***********************************************
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
i

v

Anykščių kraštas Lietuvai ir pasauliui davė daug garsių žmonių savo kūryba ir veikla išgarsinusių Šią žemę.
Sunkus istorijos laikmetis dalį jų išvedė iš Lietuvos į įvairius pasaulio kraštus, tačiau jų vardai ir darbai neužmiršti ir
brandinami gimtinėje. Kas ketveri metai į Anykščius sukviečiami visi, kurių šaknys yra Anykščių krašto žemėje.
Šiais metais liepos 23-25 dienomis per šv. Oną turėtų įvykti jau ketvirtasis pasaulio anykštėnų suvažiavimas.
Nuoširdžiai kviečiame visus su šeimomis atvykti į šią visų anykštėnų susibūrimo Šventę.
Gal būtų galima šią žinią ąpie suvažiavimą kiek galima plačiau paskleisti, nes manome, jog ne visų anykštėnų
gyvenančių užsienyje adresus mums pavyko gauti Už tai būtume labai dėkingi,

Laukiame palankaus Jūsų sprendimo. Iki pasimatymo ketvirtajame pasaulio anykštėnų suvažiavime Anykščiuose.
Merus Darius Gudelis
Pagarbiai
A+A Antanas Jakimavičius
Š.m. balandžio 22 d. ligoninėje mirė Mančesteryje ir Britanijoje visiems gerai pažįstamas Antanas
Jakimavičius, sulaukęs garbingų 87 metų. Nuo pat atvykimo į Angliją 1947 metais, įsijungė į lietuvišką skautišką veiklą ir nenustojo dirbti, kol tik galėjo. Jaunesni ir vyresni skautai jį gerai pažinojo, su juo daugelis
stovyklavo. Daug dirbo vietinių lietuvių organizacijose, ypač veteranų „Ramovėnų“ tarpe, priklausė DBLS,
skaitė ir rėmė lietuvišką spaudą. Mančesterio lietuvių bendruomenė tikrai pasiges jo. Užuojautą giminėms
urtp.in Anglijoje reiškia Lietuvoje ir draugams
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga, LSS Europos Rajono broliai ir sesės, „Budėkime“ ir
„Europos Lietuvio“ redakcijos ir administracijos.
Ilsėkis ramybėje mielas Antanai.

Nottinghamas
Naujai išrinktoji valdyba pareigomis pasiskirstė sekančiai:
Vytas Važgauskas - pirmininkas
Stefan Collishaw - vicepirmininkas
Petras Grokauskas — sekretorius
Antanas Važgauskas - iždininkas
Marija Collishaw — kultūriniai reikalai.

Kandidatai: Vida Gasnerienė ir Julius Damaševičius

Revizijos komisija:
Sanata Važgauskienė
Kęstas Pasveckas
Asta Siliokienė
Kandidatas Darius Furmonavičius

Skyriaus valdyba

Leamington - Spa
Mirė Pranas Mulerčikas.
Kovo 6d. savo namuose plaučių liga mirė Pranas Mulerčikas. Velionis gimė 1923 m. sausio 1 d. Dzūkijoj, Jezno
apylinkėje. Pranas ir brolis Jurgis, kuris jau yra miręs, savo jaunystę praleido tėvo ūkyje. Karui prasidėjus Pranas
įstojo į Plechavičiaus armiją. Karo paskutinėmis dienomis pateko į belaisvę. Buvo išvestas į Belgijoje esančią
belaisvių stovyklą. Paleistas iš belaisvės grįžo į Vokietiją ir gyveno D.P. stovyklose.
1947 m. atvyko į Angliją ir apsigyveno Leamington — Spa.. Pradžioje dirbo žemės ūkio darbus, vėliau pradėjo
dirbti mašinų įmonėje A.P.Lockheed Brakes ir dirbo iki pat pensijos. Čia gyvendamas vedė vietinę mergaitę ir
užaugino dvi dukteris Anną ir Litą, ir sūnų Kristupą. Abi dukterys yra mokytojos, o sūnus mašinų mechanikas.
Susikūrus DBLS skyriui įstojo į narius ir išbuvo nariu, remdamas spaudą, iki pat mirties. Pasijutęs, kad sveikata yra
netvarkoj, vis sakydavo, kad praeis. Mažai pas daktarus eidavo. Daugiausiai ligonį lankydavo Jonas Veneslis.
Nuveždavo pas daktarus ir į parduotuves apsipirkti. Pranas buvo ramaus būdo ir draugiškas.
Laidotuvės įvyko kovo 22 d. Leamingtono katalikų bažnyčioje. Dalyvavo nemažas būrys draugų ir pažįstamų.
Iš Lietuvos atvykusi giminaitė Laima Astrauskaitė atvežė žemės iš Prano gimtinės, užberdama ją ant karsto. Žmona
gydosi ligoninėje ir negalėjo dalyvauti laidotuvėse, o sūnaus irgi nebuvo. Pomirtinį aptarnavimą atliko vietos
klebonas. Po laidotuvių duktė Anna su vyru Tony pakvietė dalyvavusius į namus kavutės. Ilsėkis Pranai ramybėje.

Jonas Krisiunas
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Iš Lietuvos vykstančių į Britaniją dažniausiai klausti klausimai
Britų ambasadoje Vilniuje
K: Ar naujų ES narių šalių piliečiams, vykstantiems į JK nuo 2004 m. gegužės 1 d., bus taikomi kokie
nors apribojimai?

A: Nuo 2004 gegužės 1 d. naujų Europos Sąjungos narių šalių piliečiai galės vykti į Jungtinę Karalystę
kaip ir kitų ES šalių piliečiai. Jie bus įleidžiami į šalį pateikę nacionalinę identifikacijos kortelę arba
pasą. Jiems gali būti uždrausta įvažiuoti į šalį tik tuo atveju, jei bus nustatyta, kad jie kelia pavojų
viešajai tvarkai, sveikatai ar saugumui. Asmeniui bus uždrausta įvažiuoti į šalį dėl keliamo pavojaus
viešajai tvarkai ir saugumui tik įsitikinus, kad asmuo tikrai kelia tikrą ir rimtą grėsmę pagrindiniams
visuomenės interesams. Šis apribojimas iš esmės bus taikomas tiems asmenims, kurie yra įtariami ar
kaltinami rimtais nusikaltimais. Taip pat dauguma atveju bus draudžiama įvažiuoti į šalį asmenims,
kurie serga užkrečiama liga, keliančia rimtą pavojų sveikatai.
•

I

.

I

K: Ar bus taikomi kokie nors apribojimai naujųjų ES šalių narių piliečiams, jau gyvenantiems JK?

A: Naujųjų Europos Sąjungos narių šalių piliečiai turi teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje tol, kol jie
dirba, studijuoja ar turi pakankamai lėšų pragyvenimui. Jie gali būti išsiųsti iš šalies tik tuo atveju, jei
bus nustatyta, jog jie kelia pavojų viešajai tvarkai, sveikatai ir saugumui. Naujųjų ES narių šalių
piliečiams nereikės darbo leidimo, leidimo išvykti ar pasilikti šalyje. Esant pageidavimui, šie asmenys
gali gauti leidimą nuolatos gyventi JK kaip jų teisės likti patvirtinimą,

K: Kas atsitiks tiems žmonėms, kurie iki 2004 m. gegužės 1 d. nelegaliai gyveno JK?
A: Naujųjų Europos Sąjungos narių šalių piliečiai, kurie legaliai ar nelegaliai gyvena JK, nuo 2004 m.
gegužės 1 d. galės automatiškai pasinaudoti laisvo judėjimo teisėmis. Bet kurios sąlygos, susijusios su
būtinybe palikti šalį, nustos veikusios.

K Ar JK darbo rinka bus atvira nuo 2004 metų gegužės 1 dienos?

A: Taip. Jungtinė Karalystė paskelbė, kad Lietuvos piliečiai nuo 2004 metų gegužės 1-osios dienos turės
tas pačias teises dirbti Didžiojoje Britanijoje kaip ir kitų ES narių šalių piliečiai.
K: Ko man reikės, norint dirbti JK? Ar man bus reikalingas leidimas dirbti?

A: Po 2004 metų gegužės 1 dienos Jums nebus reikalingas leidimas dirbti.
K: Ar man bus reikalinga viza, norint keliauti į JK?

A: Ne. Lietuvos piliečiams, norintiems keliauti į Jungtinę Karalystę nereikės vizų.
K: Ar man bus leista būti Jungtinėje Karalystėje tiek kiek aš noriu?
A: Jūs turėsite teisę būti ir gyventi Jungtinėje Karalystėje jei:
- Jūs dirbate Didžiojoje Britanijoje;
- Jūsų turite pakankamai lėšų gyventi Jungtinėje karalystėje nereikalaudamas kokios nors viešųjų
fondų pagalbos.

Europos Lietuvis Nr.57

7 puslapis

K: Ar man bus reikalingas leidimas gyventi Jungtinėje Karalystėje ir ar turėsiu registruotis policijoje?
A: Ne. Jei Jūs turite teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje, jums nereikalingas koks nors leidimas
gyventi ir nereikia registruotis policijoje.
Jei Jūs norite, galite siekti ir gauti leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje. Šis leidimas gyventi
paprasčiausiai reiškia, kad Jūs turite leidimą gyventi Didžiojoje Britanijoje remiantis ES
nuostatomis. • .
,

■

•

1 ■

1

'
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K: Kokias teises turės mano šeimos nariai?

(

I

A: Jei Jūsų šeimos nariai yra ES šalių narių piliečiai, jie turės tokias pačias teises gyventi ir dirbti
Jungtinėje Karalystėje kaip ir Jūs.

K: Ar mano kvalifikacija bus pripažinta JK?
I

A: Jūsų įgūdžiai ir kvalifikacija bus pripažinti Jungtinėje karalystėje. Tačiau JK aukštosios mokyklos,
. darbdaviai ir profesinės asociacijos gali skirtingai interpretuoti Jūsų kvalifikaciją ir nuspręsti
savaip.

Yra tam tikros teisinės normos, kuriose nustatyta, ar kvalifikacija gali būti pripažinta remiantis
Europos Sąjungos direktyvomis. Šie formalumai taikomi specifinėms profesijoms.
Tais atvejais, kai tokių formalių reikalavimų nėra, Jūs galite bandyti įsidarbinti įprastu būda.

K: Ar JK universitetuose aš galėsiu mokėti mažesnius mokesčius?
A: Už studentų mokamus mokesčius yra atsakingos JK aukštesniojo ir aukštojo mokslo institucijos.
Tais atvejais, kai universitetai skiria mokesčius „vietiniams “ ir „užsienio“ studentams, po 2004
metų gegužės 1-osios dienos dauguma JK studijuojančių Lietuvos piliečių bus laikomi „vietiniais“
studentais.
.

K: Ar mane sustabdys įvažiuojant į Jungtinę Karalystę?
A: Taip. Atvykstant į Jungtinę Karalystę imigracijos pareigūnas paprašys pateikti Jūsų pasą ar
nacionalinę identifikacijos kortelę.

K: Ar lietuviškos vairuotojo teisės po 2004 gegužės 1 dienos bus pripažintos JK? Ką man reikia
padaryti, norint gauti JK vairuotojo teises?
A: ES šalių narių piliečiai, turintys galiojančias bendrijos vairuotojo teises galės vairuoti bet kokią
transporto priemonę. Bet kuriuo atveju galima bandyti pasikeisti savo vairuotojo teises į britiškas.
K: Kiek cigarečių/vyno/degtinės galima bus įsivežti į JK po 2004 metų gegužės pirmos dienos?

A: Jums nereikės mokėti jokių mokesčių už prekes, kurias pirkote savo naudojimui ES šalyse-narėse ir
jau sumokėjote mokesčius. „Savo naudojimui“ reiškia prekes, kurias Jūs sunaudosite patys arba
dovanas. Tačiau tokiu būdu į Jungtinę Karalystę negali būti įvežtos prekės, skirtos pardavimui,
perpardavimui ir kitiems verslo tikslams.

Jei į Jungtinę Karalystę Jūs vežate didelį kiekį alkoholio ar tabako, muitinės pareigūnas gali
pasiteirauti, kokiu tikslu yra pervežamos prekės.
K: Ar po 2004 metų gegužės 1-os dienos bus panaikintas karantinas katėms ir šunims?
A: Po 2004 metų gegužės 1-osios dienos karantinas katėms ir šunims nebus panaikintas. Nuo 2004
metų liepos 1-os dienos JK dabar galiojančias nuostatas pakeis ES direktyvos. Prieš tai bus
nuspręsta, kokios nuostatos ir statusas galioja Lietuvai ir kitoms naujoms ES šalims narėms.
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Kultūros darbuotojų seminaras Vilniuje
2004 m. balandžio mėn. 8 — 9 d
I

Pakvietimas dalyvauti šiame seminare buvo gautas kovo
17d. ir adresuotas man, kaipo DBLS pirmininkei.
Seminarą rengė Tautinių Mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Užsienio lietuvių skyrius ir Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centras.
Seminaras skirtas Europos lietuvių bendruomenių
atstovams, besirūpinantiems lietuviška kultūra.
Departamentas apmokėjo ekonomiškiausias kelionės ir
pragyvenimo išlaidas.
Šį kvietimą pristačiau DBLS centro valdybai,
pranešdama, kad seminaro organizatoriai reikalavo
skubaus atsakymo (iki kovo 22d.). Centro valdyba
nutarė, kad reikalinga turėti Didž. Britanijos
reprezentaciją šitokiame seminare, prašydami mane ten
dalyvauti.
Pavasaris Lietuvoje dar nebuvo dar pilnai
atkeliavęs.
Kai atvykau į lietingą Vilnių dar nesimatė
prasiveržiančių pumpurėlių soduose, nei žydinčių
narcizų, kuriuos Anglijoje palikau pilname grožyje.
Nežiūrint to, seminaro organizatorių nuotaika buvo
kupina pavasariško entuziazmo, maloniai priimdama 17
atstovų. Tiktai keletą buvo atvykę iš Vakarų Europos,
dauguma iš Rytų, nes dabar Rytų ir Vakarų lietuviai
neatskiriami - visi esame europiečiai!
Atstovų buvo iš Latvijos, Lenkijos, Punsko,
Kaliningrado, Baltarusijos, Rusijos(Maskvos) St.
Peterburgo, Danijos, Belgijos, Vokietijos ir kitų
tolimesnių bendruomenių. Nemaža veidų man buvo
pažystami dar iš Pasaulio Lietuvio Bendruomenės
suvažiavimų Lietuvoje.
Seminaras vyko Lietuvos instituto patalpose Šv.
Jono gatvėje, o dviejų dienų darbotvarkė apėmė labai
plačią kultūrinę raidą, pavadintą Lietuviškos kultūros
sklaida ir dimensija Europoje.
Vida Bagdonavičienė Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento Gen. Direktoriaus pavaduotoja ir jos
kadras kompetentingai pristatė dienos tvarką,
pareikšdama padėką Lietuvos Instituto direktorei
Karinai Firkavičiūtei už leidimą naudotis patalpomis.
Pasveikinti seminaro organizatorius ir dalyvius
atvyko PLB pirmininkas Gabrielius Žemkalnis. Jo
įvadinis žodis pabrėžė, kad Lietuvai bus naudinga
priklausyti Europos Sąjungai ir neabejoti, kad Lietuva,
priklausydama plačioje Europos šeimoje, išnyks,.
Kultūros viceministro Gintaro Sodeikos
santraukoje išgirdome Lietuvos kultūrinę eigą per
pastaruosius 14 metų. Jis davė daug statistikos,
informacijos apie filmus, muziejus, bibliotekas, kurie
saugo kultūros paveldą.

Baigdamas jis pabrėžė, kad kultūrą sudarome mes,
patys žmonės.
Labai įdomią informaciją suteikė Irena Seliukaitė
Kult, ministerijos profesionalaus ir mėgėjų meno
,
skyriaus vyr. specialistė. Jos aiškūs bei nuoširdūs
••
pasakojimai apie Lietuvių kultūros klestėjimą ir
tradicijų išlaikymą kaimuose buvo itin reikšmingi.
Senesnieji, mažamoksliai žmonės geriau išlaikė
lietuvybę, negu 20-to amžiaus pradžios akademikai.
Išnykusios tradicijos atrastos dar gyvos tokiose vietose, '
kaip Punske. Šiais laikais keistas fenomenas šeimose vaikai moko tėvus kaimuose tautos pagarba, nes ten
kai kur ji jau yra išnykusi. Šventės, kaip Velykos,
kurios dabar apima masinių renginių formą, yra
praradusios savo esminį tikslą kaip šeimos šventė,
švenčiama mažesnėje bendruomenėse.
,
Kult. Ministerija yra daug pasidarbavusi Lietuvos'
mokyklose. Šiuo laiku yra kompaktinio disko formoje
gimtoji istoriją. Šios knygos variantas tai tautinis
albumas. Tautinių Kostiumų taryba ruošia knygą,
apimančią autentiškus lietuvių rūbus. Šį medžiaga bus
pristatoma lietuviškoms mokykloms.
Švietimo ministerijos kuratorė Danutė..... (deja
neteko užrašyti pilno vardo, nes šiame seminare buvo
tik viešnia) pranešė, kad Švietimo ir Mokslo ministerija
remia už Lietuvos ribų moksleivius, kuriems yra
paskirta 21Lt asmeniui metams. Šią paramą gauti, jie
turi užsiregistruoti Tautinių Mažumų ir Užsienių
Reikalų departamente. Registracijos metų pabaiga yra
balandžio 5d. Sekmadieninių mokyklų programos yra
gaunamos TMUR departamente. Užsiregistruoti per
Lietuvių bendruomenes.
Papildomai Vida Bagdonavičienė pasakė, jog
bendruomenių švietimo ir informacijos centrai turi
pranešti ką jie veikia, kokie jų reikalavimai.
Karina Firkavičiūtė kalbėjo apie Lietuvos
kultūros reprezentavimą, Instituto darbus, jo tikslus,
kaip propaguoti Lietuvą, jos bendruomenę, kultūrą,
meną, mokslus, švietimą užsienyje, kaipo viena iš
svarbiausių užsienio reikalų politikos uždavinių.
(žiūrėkite: ww, lithuanianinstitutę. lt)
Penktadienio dienios darbotvarkėje Elona
Bajorūnienė, Europos kultūros programų centro
direktorė gan išsamiai kalbėjo apie Europos Sąjungos
kultūros finansavimo galimybes. ES kultūros
struktūriniams fondams 2000 - 2006 metams yra
paskirtai67 milijonai eurų. Jų tikslai: įgyvendinimo
metodai ir bendradarbiavimo mastai turi būti svarbūs
ne vienam kraštui bet ir kitiems kraštams. Tai labai
sudėtingi ir komplikuoti uždaviniai, (žiūrėkite:
belskitįfydurys.org irwww.durys.org -Europos
Kultūros programų centras).
Projektų pristatymas bus tyrinėjamas kelių
Europiečių tarybų, kurios labai griežtai atsižvelgs ne
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vien į patį projektą, bet pirmiausiai į informacijos
teisingą pristatymą, pagal Europos Sąjungos kultūrinių
projektų tvarką,
(žiūrėkie į projektų pavyzdžius:
www.durys.org/sf7kultura/pavyzdžiai .htm)
Paįvairint seminaro darbotvarkę, dalyviai aplankė
Lietuvos Dailės muziejų. Jame matėme gražiausių
baldų, portretų ir kitų tautos brangenybių. Išgirdome
apie jų istorinį likimą, saugojimą, na, ir kiek daug
Lietuvos turto yra pagrobto ir laikomo kituose kraštuose.
Labai įdomus vizitas buvo Vilniaus mokytojų
namuose ir pasikalbėjimas su direktorę Zita
Žeprinskienę. „Tegul tai išlieka“ vardu pavadinti namai,
kuriuose kadaise lankėsi Petkevičiūtė-Bitė, Žemaitė ir
kiti. Ši įstaiga remiama savivaldybės, bet negauna lėšų
iš kitur.
Šiuose namuose vyksta visokie renginiai, įvairių
organizacijų vakaronės, vyksta šeštadieninė mokyklėlė,
darželis, dailės mokykla. Randasi labai įdomi vaikų ir

jaunimo meno galerija, pavadinta „Kai aš mažas
buvau“.
Sėkmingai organizuoti, renginiai: Pasakų parkas,
Tarptautinės dainuojamosios poezijos festivaliai,
Lietuvos renginių diena, na, ir pilna žiemos programa:
pasakos prie laužo, senolių Kalėdos „Lik sveika
Kalėdų eglutę“ ir daugybė kitų projektų.
Tai tikri lietuviški namai, skatinanti praeities ir
dabarties kultūros sklaidą Lietuvos visuomenei.
Bendrose diskusijose man teko kalbėti su Užsienio
reikalų Ministerijos atstovu, kultūros viceministru,
apie reikalingumą tvirtesnės išeivijos reprezentacijos
Didž Britanijoje. Siūliau patobulinti Kultūros centro
projekto idėją Londone, panašiai kaip veikia
Prancūzijoje, Vokietijoje, Suomijoje.
Tai būtų nemažas užsimojimas šiame krašte, kur
randasi didelis skaičius naujai atvykusių. Kultūros
Centras Londone suteiktų čia gyvenantiems lietuviams
galimybę išlaikyti savo tautos identitetą.
Vida Gasperienė

Visi į Sodybą!
Mūsų bendruomenei didėjant irprisiminant senas tradicijas
visi kyiečiami Sekmines praleisti mažojoje Lietuvoje -

Sodyboje
Sekmadienio, gegužės 30 dienos, programa:

-

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

valandą prie rūpintojėlio Šv.Mišios
valandą saviveiklinių grupių pasirodymai
pietūs
popiečio džiazas
sportas suaugusiems, žaidimaijaunimui

Ant pievos:
prekių stalai, šašlikai ir kjti užkandžiai
(Bare lietuviškas alus.

Vakare diskotekas.
Engėjai - dTBCS irLNB valdy6oos
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Netruko prabėgti vakaras, kurio metu
dainavo, šoko, bandė laimę loterijoje ir gražiai
bendravo visų kartų atstovai.
Už tokį puikų vakarą šiltas padėkos žodis
nenuilstančiai Londono pirmojo skyriaus
pirmininkei O.Dobrovolskienei.
I
1

v

Visi naujų Europos Sąjungos šalių
piliečiai dirbantys Didž. Britanijoje, pagal Darbo
registravimo
programą , (WRS)
įrivalo
užsiregistruoti Home Office - gauti Darbo
registravimo sertifikatą (Worker registration
certificate) ne vėliau kaip per mėnesį nuo darbo
pradžios.

Pagal nustatytą tvarką, asmuo turi užpildyti
formą ir pateikti:

1. Darbdavio laišką ( nuo kada dirba,
pareigos, metinė alga)
2. Dvi pasines nuotraukas
3. £50 mokestį (postal order ar čekis)
4. Galiojantį pasą
Padedame įsigyti šį sertifikatą. Prašome
kreiptis ir tuos, kurių pasai yra Home Office.

Kreiptis telefonu:

07949 150 854 arba 17811154 728

Lietuva Europoje
Gegužės 1-ąją Londono lietuviai, susirinkę
East Ham Trinity Community Centre, su puikia
nuotaiką linksma daina ir trankiu šokiu atšventė
Lietuvos priėmimą į Europos Sąjungą
Vakaronės metu buvo perskaityti
sveikinimai, kuriuo atsiuntė DBLS pirmininkė
V.Gasperienė, Išeivijos Departamento prie Lietuvos
Vyriausybės direktorius A.Petrauskas, Lietuvos
Ambasada Londone.
Sugiedojus Tautos himną prasidėjo
linksmoji dalis. Lietuviai išsibarstė po pasaulį jau
seniai, sukūrė mišrias šeimas ir labai maloniai
nuteikė šilti sveikinimo žodžiai, kuriuos visiems
susirinkusiems tarė M.Comish ir M.Malik, savo
žmonų dėka tapę mūsų sąjungos nariais.
Šventės dalyviams dainavo Irena Hughes
iš Birminghamo, grojo ir dainavo linksmieji
muzikantai Petras ir | Valentinas iš Londono.

Živilė ngūnaitė
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KVIETIMAS STOTI Į BRITŲLIETUVIŲ DRAUGIJĄ
Britų-Lietuvių
Draugija
(BritishLithuanian Society, B-LS) įkurta 1994 m vasario
16 d, Londone. Jos siekiai yra ugdyti ekonomiriią
kultūrinią 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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BRADFORDAS

Motinos dienos minėjimas
I

Kiekvienais metais sulaukę gegužės pirmo
sekmadienio
kaupiame mintis mūsų motinų
pagerbimui.
Šių metų gegužės 2 d.,, sekmadienį,
Bradfordo ir apylinkės lietuviai, Motinos dienos
minėjimą pradėjo pamaldomis Šv. Patriko
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo ir mamyčių garbei
pamokslą pasakė Kan. V.Kamaitis.
Po pamaldų susirinkome estų klubo menėje
minėjimui, kurį surengė atsinaujinęs ir sustiprėjęs
DBLS Bradfordo skyrius. Valdybos naiys
V.Gurevičius skaitė dienos paskaitą. Jis priminė,
jog ilgų metų tradiciją tęskime ir toliau,
neatsižvelgiant į tai, kad nebeturime savų namų,
savo klubo, kur galėtume susirinkti ir pagerbti
artimiausią žmogų - Motiną.
Šiandien, Motinos dienos proga, ypač
vyrai, privalome atkreipti ypatingą dėmesį į mūsų
moteris. O kodėl? Todėl, kad moteris visų
pirmiausia yra motina iš kurios gimė, gimsta ir
gims žmonija. Motina namų siela. Ji sukuria jaukią
išmintingą ir darnią aplinką, kurioje gyvena ir dirba
šeimos nariai, auga ir bręsta mažieji piliečiai.
Prisiminkime šiltas ir rūpestingas
. , -motinos
'
■ --s t -•* rankas
«,
tvirtai spaudusias mus prie savo krūtinės ankstyvoje
vaikystėje. Ši mūsų pagarba šiandien tegul būna
kaip simbolinis atpildas už visus rūpesčius, už
gerumą, už pasiaukojimą, už meilę.
Paskaitos metu žuvusias ir mirusias
motinas pagerbėme Tylos minute.
Po to G. Pucevičienė ir K. Micutienė
paskaitė eilėraščių. Moterims buvo įteikta po
puokštelę gėlių ir pavaišinta vynu.
Buvo malonu paskanauti šaltų užkandžių,
kuriuos paruošė Simonas Grybas su padėjėjais. Jis
pats apmokėjo bufeto išlaidas tuo atsidėkodamas
mamytei ir močiutei už rūpestingumą ir meilę.
Netik kad labai patraukliai atrodė kokybiškas
bufetas, bet ir stalai prie kurių susėdome, tiesti
baltomis staltiesėmis, papuošti gėlėmis. Tarp kitų
užkandžių buvo ir lietuviškų patiekalų. Stalo vidury
puikavosi su prieskoniais kepta didžiulė lašiša.
Pavyzdingai atrodantis jaunas Simonas
(jam 22 metai), turi nemažai patyrimo kulinarijos
srityje.
Dirba
aukštos
klasės
“Hanover
International” viešbutyje konferencijų ir pokylių
vedėju. Gerai žinomo Bradfordo lietuvio Stasio
Grybo anūkas, tų pačių lietuviškų genų, tiesiog
pamilo lietuvių kalbą. Mokėsi jos “Vyties” lietuvių
klubo surengtose pamokose. Po kulinarijos studijų
išvyko į Lietuvą pamatyti savo akimis savo tėvų
gimtinę ir išbuvo Lietuvoje apie du metus. Mokėsi
lietuvių kalbos Kauno universitete. Dirbo
- t
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viešbučiuose, norėdamas kuo daugiau susipažinti su
lietuviškų valgių receptais. Pagaliau tapo Lietuvos
piliečiu, kitaip tariant - surado antrą Tėvynę.
Sutikus Simoną, pirmas jo sakinys buvo :
“Kalbėkim lietuviškai”. Tuo gali labai lengvai
suprasti, kad suteikia j am didžiulį pasididžiavimą. ,
Minėjimo dalyviai, kurių buvo virš 30,
išreiškė daug gerų žodžių už gardžiai paruoštus
užkandžius ir nepagailėjo apvalios sumos
arbatpinigių.
(
Motinas mes mylime visada, suprantame
jas tuomet, kai patys pradedame auginti šeimas, o
įvertiname tik tada, kai jų netenkame. Tokia jau yra
gyvenimo realybė...

K.Kaktavičius

•

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
PADĖKA
Pakruojo rajono Vaikų Namai
Mūsų darželyje globos grupė atidaryta 2001m. Šiuo
metu gyvena 15 vaikų, bet vaikų skaičius nuolat
keičiasi.
Gyvename skurdžiai, todėl esame labai dėkingi,
kad atsirado tokių gerų žmonių, kurie nori mums
padėti.
Mes už Jūsų dovanotus pinigus daug ką įsigijome.
Vaikai labai džiaugiasi.
Viso kolektyvo ir vaikučių vardu tariu Jums dideli
ačiū.
Direktorė - Ona Lukšienė

Aukos
v
V.Andriulis, Škotija
DBLS Hampshire Skyrius
Darius Sniečkus
Bendros aukos Londono
Šv.Kazimiero svetainėje
Gavėnios metu Šv.Kazimiero
Bažnyčioje surinkta
Vaikų Fondui

£15
£50
£50

£18.50

£397

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas
Fondo Sekretorė
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PAMALDOS

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia

2004-04-01

Kada
Penktadienį
2004 gegužės 21 d
20.00

Šeštadienį
2004 gegužės 22 d
13.30 vai

Sekmadienį
2004 gegužės 23 d
12.00 ir 15.00
Ketvirtadienį
2004 gegužės 27 d
19.30

Sekmadienį
2004 gegužės 30 d

Kas
Koncertas
suaugusiems
“Saugokim savo
dienas” .
Vizitas į Kestono
Institutą pamatyti
lietuvių savilaidos
archyvą
Rengia Britų-Lietuvių
Draugija
Muzikinis spektaklis

“Piemenėlių iždaigos”

Estų trio
Arvo Leibur
Terįe Teresmaa
Heiki Matlik

Rengia Estijos
Ambasada
Tradicinis Lietuvių
Pavasario Sąskrydis
Rengia DBLS Centro
Valdyba

Antradienį
2004 birželio 1 d
18.30
Trečiadienį
2004 birželio 2 d
19.30

Sekmadienį
2004 birželio 13 d
14.30

Britų-Lietuvių Draugijos
metinis susirinkimas
Evelina Puzaitė is kiti
Guildhall Muzikos
Akademiją baigiantys
jauni muzikantai
“Guildhall Auksas”

Birželio Trėmimų
Minėjimas
Rengia Baltų Taryba
Visi kviečiami

Sekmadienį
2004 birželio 13 d

Prezidentiniai ir
Europos Parlamentiniai
rinkimai Lietuvoje

Birželio 14 d

Gedulo ir vilties diena

Kur

Šv Kazimiero Bažnyčia
21 The Ovai
LONDON E2 9DT
Metro; Bethnal Green
•
Keston Institute
Oxford
Draugijos nariams: £7

Šv Kazimiero Bažnyčia
21 The Ovai
LONDON E2 9DT
Metro: Bethnal Green
Purcell Room
South Bank Centre
LONDON SE1

Metro: Waterloo
Bilietai: 08703 800 400
Visos vietos: £12
Lietuvių Sodyboje
Headley Park
Picketts Hill, Sleaford
Near BORDON,
Hampshire
GU35 8TE
Info:
e. qasperas(q)ntlworld. net
Lietuvos Ambasada
Wigmore Hall
36 Wigmore Street
LONDON W1U2BP
(Metro: Bond Street,
Oxford Circus)
Kasa: 020 7935 2141
St James’s Church
Piccadilly
LONDON SW1
(Metro: Green Park,
Piccadilly)

,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 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 - 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.
Po pamaldų bus galima pasivai
šinti lietuviškais patiekalais.
Lietuviški pietūs klube parduo
dami už £1.50
Bradforde 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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