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Prezidento rinkimų pirmas turas
"Prezidentas pirmajame rinkimų ture nėra iš

rinktas. Bus rengiami pakartotiniai prezidento rinki
mai, kurie įvyks birželio 27 dieną. Juose dalyvaus du 
daugiausiai balsų gavę kandidatai. Panašu, kad tai bus 
V. Adamkus ir K. Prunskienė", - sakė VRK pirminin
kas Zenonas Vaigauskas.

Už 77 metų Valdą Adamkų balsavo 30,58 proc. rinkėjų 
2015-ose rinkimų apylinkėse. Iš viso yra 2038 rinkimų 
apylinkės.

VRK duomenimis, už 61 -erių Kazimierą Danutę Pruns
kienę balsavo - 21,32 proc.

Už buvusį vyriausiąjį euroderybininką 41-erių Petrą 
Auštrevičių - 19,29 proc., socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrę 44-erių Viliją Blinkevičiūtę - 16,88 proc., laikinąjį 
Seimo pirmininką 66-erių Česlovą Juršėną - 11,93 proc. 
rinkėjų.

V. Adamkus laimi prezidento rinkimus didžiuosiuose 
miestuose, antra - K. Prunskienė.

V. Adamkus žymiai lenkia K. Prunskienę Kaune, tvirtai 
pirmauja Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje. P.Auštrevičius 
yra trečias Šiauliuose ir Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir Pane
vėžyje jį lenkia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė. (BNS)

Daugėjant išvykstančiųjų Vyriausybė ruošia
si didinti mokyklų skaičių užsienyje

Vilnius, birželio 9 d. (Elta) Daugėjant išvykstančiųjų iš 
Lietuvos gyventi svetur Vyriausybė,ketina kurti užsienyje 
daugiau lituanistinių mokyklų bej remti užsienyje dirbančius 
mokytojus.

Tokia nuosaka išsakyta Užsienio lietuvių bendruomenių 
rėmimo 2004-2005 metų programoje.

„Mokytojų kasmet reikia vis daugiau, kadangi užsienio 
lietuviams istorinė tėvynė tampa patrauklesnė, o neseniai 
emigravusiems į Vakarų Europos valstybes arba JAV jauno
sios kartos išeiviams rūpi auklėti vaikus lietuviška dvasia. 
Pavyzdžiui, dabar vien tik JAV veikia per 20 lituanistinių 
mokyklų.

Šiuo metu išvykstančių iš Lietuvos daugėja, todėl reikia 
kurti daugiau lituanistinių mokyklų, remti užsienyje dirban
čius arba siunčiamus ten dirbti specialistus, - sakoma pro
gramoje.

Šiuo metu Įregistruotos 35 valstybių lietuvių 
bendruomenės. Jos sudaro Pasaulio lietuvių bendruomenę, 
kurios centras Vilniuje. Užsienyje gyvena daugiau kaip 
milijonas lietuvių kilmės asmenų.

Statistikos departamento duomenimis, per tris šių metų 
mėnesius tarptautinės emigracijos apimtys padidėjo 82 proc. 
- iš Lietuvos sausio - kovo mėnesiais gyventi svetur persikė
lė 2,8 tūkst. Žmonių, kai pernai tuo pačiu laiku išvyko 1,5 
tūkst.

Priešrinkiminės naujienos

K. Prunskienė tikisi ir socdemų para
mos

Kazimiera Prunskienė tikisi, kad antrajame pre
zidento rinkimų ture ją parems pirmosios dvi rinki
muose į Europos Parlamentą daugiausiai balsų gavu
sios partijos - Viktoro Uspaskicho Darbo partija ir 
Lietuvos socialdemokratų partija. Nė viena iš šių 
partijų dėl paramos kuriam nors kandidatui dar neap
sisprendė.

K. Prunskienė taip pat tiki, kad savo balsus jai 
turėtų atiduoti dalis rinkėjų, kurie pirmajame ture 
balsavo už kitus kandidatus. "Mano įsitikinimu, dalis 
Petro Auštrevičiaus rinkėjų, ypatingai paskatintų 
Darbo partijos, turėtų pagrindo pasirinkti mane", - 
kalbėjo politikė.

Konservatoriai gelbės Lietuvą nuo pre
zidentės K. Prunskienės

Tėvynės sąjungos prezidiumas, apsvarstęs situ
aciją po prezidento rinkimų pirmojo turo, konstatavo, 
kad yra didelė grėsmė - Lietuvos prezidente gali tapti 
Kazimira Prunskienė, o rudenį ministru pirmininku - 
Viktoras Uspaskichas. "Neturime leisti tokios valsty
bės kompromitacijos", rašoma Tėvynės sąjungos 
išplatintame pranešime.

Todėl konservatoriai kviečia visus rinkėjus ant
rajame rinkimų ture balsuoti už Valdą Adamkų. Tė
vynės sąjungos prezidiumas taip pat pareiškė, kad 
aukštai vertina tai, kad Tėvynės sąjungos remtas 
kandidatas Petras Auštrevičius nedelsdamas paskelbė 
savo besąlygišką paramą V. Adamkui.

V. Adamkus ragina K. Prunskienę pri
statyti savo komandą

Kandidato į prezidentus Valdo Adamkaus rin
kimų štabo išplatintame spaudos pranešime teigiama, 
kad dar prieš pirmąjį rinkimų turą V. Adamkus pa
brėžė, jog laimėjus rinkimus jo komandoje dirbtų tik 
patyrę specialistai, ir paskelbė pirmąsias galimų pata
rėjų pavardes, nes mano, kad tai labai svarbu dauge
liui rinkėjų.. "Žmonės nori žinoti ne tik, kas bus pre
zidentu, bet ir kurie asmenys dirbs jo komandoje. 
Mano manymu, tai labai svarbu žinant, kiek daug 
kritikos ir skandalų dėl savo komandos sulaukė bu
vęs šalies vadovas", sako V. Adamkus.Tą patį V. 
Adamkus ragina padaryti ir savo konkurentę antra
jame rinkimų ture Kazimirą Prunskienę.

Anot V. Adamkaus, tai užtikrintų skaidresnę ir 
lygiavertiškesnę rinkimų kampaniją.

/iš Lietuvos spaudos/
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Kainų šokas įstojus į E.Sąjungą
Vos įstojus į Europos Sąjungą, o kainos jau pradeda 

kilti ir neužilgo pasieks europinį lygį. Ar bandė kas 
visuomenę įspėti dėl kasdienių, kiekvieną paliesiančių, 
skausmingų pokyčių.

Kažkur dingo supratimas, kad laisvos rinkos kainas 
galima įveikti gan paprasta priemone - sumažinti 
paklausą, o Vyriausybė ir opozicija laikėsi tos pačios 
politikos - nedaryti nieko.

Juk prekybininkas niekuomet nenori, kad iš lentynų 
dingtų kokia standartine prekė, nes tai pamatęs vartotojas 
dažnai eis kitur viskuo apsipirkt. Užtat, parduotuvės 
apsisaugo nuo staigaus paklausos antplūdžio žaibiškai 
keliant kainas ir tuo, žinoma, milžinišką, neuždirbtą 
pelną.

Su degalų kainom, padėtis nepagerės. Priklausomybė 
nuo naftos kainos taip ir liks aktuali. Artėjam palaipsniui 
prie europietiškų kainų, tik išmintinga politika gali tą 
sustabdyti.

Reikia plačiau apsidaryti mus ką tik priėmusioje 
Europoje. Ir mokytis kaip pakeisti mūsų padėti iš kito 
galo, auginant Lietuvoje ne runkelius, bet sveiką rinkos 
ekonomiką.

Ne taip seniai stojo naujokai - Ispanija, Portugalija. Į 
mus panašesni pasirengimo lygmeniu, ekonomikos mastu.

• •• .• v w _Stojo Austrija, .Suomija, Švedija. Salys Europos 
galiūnių atžvilgiu - palyginti nedidelės. Jų pamokos 
specialistams žinomos. Reiškiniai panašūs. Tereikėjo 
pasidomėti, pasinaudoti, pasimokyti iš jų.

Juk ne taip sunku suprasti, kad nemaža dalis 
visuomenės yra linkusi kaupti atsargas, nes nepasitiki nei 
valdžia, nei laikais. Balandžio mėnesį vykęs druskos ir 
cukraus pirkimo vajus tą tik patvirtino. Vienas kilogramas 
druskos turėjo brangti vienu centu. O kiek pabrango?.. 
Dešimtimis centų. Jei padauginsime iš labai padidėjusios 
apyvartos, išeis tiesiog rojus, o ne prekyba.

Taigi neteisinga suprasti rinką vien kaip 
susireguliuojantį mechanizmą. Susireguliuojančiai rinkai 
reikia ilgesnio laiko tarpo. O trumpalaikiu aspektu rinka 
yra veržlus naudojimasis susidariusiomis galimybėmis.

Prekybininkai sako, kad kalti jų tiekėjai, tiekėjai - kad 
gamintojai. Kaltų nėra, tik viskas brangsta.

Vyriausybė, užuot pasitelkusi Konkurencijos tarybą ir 
ieškojusi pažeidimų ar kartelinių susitarimų, dar 
sugalvojo apgauti pati save, pakeldama minimalią 
mėnesinę algą tuo pačiu metu kaip ir stojimas į Europos 
Sąjungą.

/ištrauka iš „ Veido11, Europinių kainų šokas'/.

K. Prunskienė atsisakė vietos 
Europarlamente

Kandidatė į prezidentus Kazimira Prunskienė atsisakė 
sekmadienį iškovoto europarlamentarės mandato. 
Pareiškimą apie atsisakymą K. Prunskienė šiandien įteikė 

Vyriausiajai rinkimų komisijai. Tai pranešė Lietuvos 
radijas.

K. Prunskienės iškovotą vietą Europarlamente užims 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos 
sąraše antruoju numeriu pašytas Gintaras Didžiokas.

Pasimokykime iš Graikijos
Naujosios Europos Sąjungos narės tikisi pasekti 

Airijos, pavyzdžiu ir pasinaudoti plėtrai skirtais fondais, 
kad pasivytų senbuves. Tačiau kai kurie ekonomistai 
siūlo mokytis ne iš sėkmingo Airijos pavyzdžio, o iš 
skurdžiausios ES šalies Graikijos, kuri daugeliu atveju 
yra labiau pamokantis pavyzdys. Šios šalies raida rodo ne 
tik kaip narystė gali pakeisti šalį, bet ir kas gali atsitikti, 
jei parama laikoma savaime suprantamu dalyku, o ES 
lėšos naudojamos abejotiniems tikslams..

Graikija įstojo į ES 1981 m.. Nuo įstojimo Graikija iš 
skurdžios Viduržemio šalies virto regiono lydere su 
sparčiausiais ekonomikos augimo rodikliais euro zonoje. 
Tačiau šis augimas prasidėjo visai neseniai - po dviejų 
dešimtmečių stagnacijos. Didžiąją dalį iš savo 18 metų 
narystės ES Graikija praleido kaip žemyno „blogas 
berniukas“, kenkdama Europos užsienio politikai ir 
melždama iš Briuselio paramos milijardus, kuriuos 
naudojo abejotinoms reikmėms.

Net ir šiandien šią šalį krečia skandalai: olimpiadai 
skirtų lėšų išeikvojimas, 2 mlrd. eurų deficitas sveikatos 
apsaugos sistemoje, tyrimas dėl milijonus eurų siekiančio 
išgrobstymo Gynybos ministerijoje. Per paskutinį 
dešimtmetį Graikija gavo 55 mlrd. eurų iš ES fondų 
tokiems projektams kaip Korinto tilto statyba, Atėnų 
metro, tarptautinis oro uostas ir nauji greitkeliai. Jie 
išplėtojo infrastruktūrą ir padėjo modernizuoti šalį, taip 
pat sukūrė daug naujų darbo vietų. Bet tai, kaip Graikija 
naudojo ES lėšas, ilgą laiką kėlė įtarimą. Šalis dažnai 
viršijo biudžetą, nuolat vilkino pradėtų projektų 
įgyvendinimą, virš jos nuolat kybojo korupcijos įtarimų 
šešėlis, graikų politikams prikaišiota neteisėtai naudojant 
ES lėšas. Ekspertų vertinimu, didelė šiai šaliai skirta ES 
pinigų dalis buvo išeikvota ne pagal paskirtį.

Naujoms ES narėms neteks maudytis tokioje 
prabangoje. Graikija per metus gaudavo apie 3 proc. BVP 
paramos, tuo tarpu Rytų Europos ir Baltijos šalys bus 
laimingos, jei gaus 0,5-1 proc..

Yra dar kelios pamokos ES naujokėms. Investicijos 
plaukia į tokias šalis kaip Airija ir Ispanija, nes jos sudaro 
palankias sąlygas kompanijoms plėtoti verslą.. 
Ekonomistų nuomone, ir graikams, ir Rytų europiečiams 
reikia ne tik tapti labiau organizuotiems, laiku rengti 
projektus, pasiimti siūlomą ES paramą bei ją racionaliai 
naudoti. „Klaidingai manoma, kad didžiausią įtaką 
naujų narių ekonominei plėtrai turi iš ES biudžeto 
skiriamos lėšos.

Sėkmę lemia ne pinigai, bet tai, kaip šalis pasinaudoja 
narystės ES teikiamomis galimybėmis.

'išValstiečio laikrščio žurn.Arvydas Jociais/
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Sekminės su lietuviais Įs^ūd^ąi
Besidomėdamas kas įdomesnio Londone dabar vyksta, 
begalvodamas kur čia savaitgalį patraukus, įkišau 
smalsią nosį į tokį lietuviška puslapį internete 
lietuvauzsienyje.com. Žiūriu - mielieji tautiečiai 
Lietuvių Sodyboje Sekmines žada švęsti:

autobusas nuo bažnyčios veža, programoje 
mišios, koncertai, loterija, šokiai...

Čia pat ir skaitančių kvietimą komentarai bei 
programos interpretacijos:

19:00 Šokiai su kardais
20:00 Muštynės beisbolo lazdom.
21:00 Policijos apklausa
22:00 Sužeistąją tvarstymas ir 1.1. 

Pagalvosiu dar ar vykti...
Ką gi, plačiai nuskambėjo pernai Joninės toje pat 

vietoje...
Na, o aš kaip „toje vietoje“ dar nebuvęs, 

lietuvaičius gan retai regintis, nutariau „pasižmonėti“.
Tiesa laiko jau buvo belikę tik pora dienelių, tai 

puoliau skambinti jog įsitikinčiau, kad pateksiu į 
autobusą. Paskambinęs įsitikinau, kad visos vietos 
autobuse jau senokai pasidalintos, užsakytos ir 1.1., 
tačiau kaip bylojo malonus moters balsas, „reikia 
ateiti ir pažiūrėti vietoj, gal kas nevažiuos, gal kas į 
savo mašiną paims ...“

Atėjau. Pamačiau. Patekau.
Mieli tokie visu žmogeliai aplinkui, mandagūs, 

malonūs ir nesikeikia be perstojo (anot kai kurių LT 
fobiškų tautiečių, jie tai turėtų nuolat daryti). Net 
beisbolo lazdos iš krepšių nekyšo. Matyt ne 
sportininkai...

O štai kai nuvykau, išsyk krūva jausmų apipuolė: 
susižavėjimas, nes ten gražu be proto; gaila patapo, 
kad tik vienai dienai atvažiavau ir meškerės 
neatsivežiau, nes ežeriukas ten kaip tik toks kokiame 
žvejoti mėgčiau (daug kas taip ir darė), o jo kitame 
krante krūmai raudonai žydi. Ryškiai. Gaila, 
pagalvojau, kad anksčiau takelio iki čia nepramyniau, 
geriau vėliau nei niekada, būtinai čia dar atvažiuosiu.

Mišias praleidau - slankiojau ežeriuko pakrante 
ir žavėjausi. Po mišių pagal programą „koncertas“, 
koks neaišku. Tai aš sau ir slankioju toliau... Priartėju 
prie Sodybos (ji tik taip vadinas, išties tai gražus 
didelis senas pastatas, greičiau jau dvaras) ir kaip tam 
multfilme - „girdžiu mergiotė dainuoja“. Ir dar gražiai, 
priedo, dainuoja, balsas toks švarus, prie gitaros 
skambesio puikiai derantis.

Dainuoja vis tokias gitarines balades, negirdėtos, 
matyt originalios. Tikrai „nuneša“ gerą krūvą Lietuvoj 
populiarių šio žanro atlikėjų. Kas tokios? Neaišku 
(viso dvi merginos ir du ar trys vaikinukai 
instrumentais pritariantys). Kiek vėliau šykščiai 
prisistatė ir paaiškėjo, kad viena jų Rasa, o kita - 
Angelė. Ta kuri Angelė yra daugumos tų dainų autorė, 
jau antrąją savo kompaktinę plokštelę berengianti. Ir 
vėl likau sužavėtas, kaip beje ir kiti žiūrovai, kurie, 
akivaizdu, buvo užsimanę atlikėjų visai iš scenos 
neišleisti - plojo ir plojo, vis „dar“ ir 
„dar“ reikalavo...Taip diena ir bėgo - pietūs 

(balandėliai buvo skanūs, o „Švyturio“ alus toks 
visuomet yra), vėl muzikytė, kuri palengva pavirto 
tokia pagal kurią kūnai judėti pradėjo, žodžiu šokiai 
prasidėjo, pro šalį baro link vis nešė ir nešė skanųjį 
„Švyturį“, dainavo jau ne vien tik tie kas scenoje, 
žodžiu - linksma buvo.
Dažniau, dažniau taip reikia, ir nieko čia 
nebepridursi...

Saulius S.

Vestuvės, (įrifįštynos, paminėtinos 
dienos, privatūs polįįliai

Sody6ayra istorinis 19 šimtmečio pastatas, 
stovintis žaviame 55 a(įrų žemės p fote, prie 

ežero, apsupta mišlp žalumos.
Tai putli aplinlg prakišti leletą atmintinų 

valandų šeimos ar draugų ratelyje.

17 erdvių su visais patogumais nalyynės 
IgmGarių:

lgm6arys 1 asmeniui nalčiai £65.00 
porai 1 nalčiai £80.00
lovelė vaidui tėvų Igmlaryje ekstra 
£20.00
Antra naktis svečiams tilppuse Iginos.

Į Igmdarių įgirtas įslgitomi pilnipusryčiai 

Sales nuoma vienai dienai £350.00 
Valgy įjos - £250.00 

ęaGme aptarnauti 150 svečių valgro 
išlįlmėms ir 80 svečių pusryčiams. 

(Pasirinlįmas įvairių sfįonių meniu. 
Storintieji smulkesnės informacijos 

kreipkitės 
į vedėją tel: 01420 472810

<D®LS nariams irLStB alcininlams lainos 
yra papigintos.

Birželio mėnesio užsakymai
Sodyboje:
Vestuvės 50 žmonių
Pietūs 25 žmonės
Vestuvės 90 žmonių
Privatus balius 75 žmonės 
Pietūs 20 žmonių
(Motociklistų

(savaitgalis

birželio 12 d.
birželio 18 d.
birželio 19 d.
birželio 20 d.
birželio 21 d.
birželio 25 — 27 d.d.
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Sodyba - ideali vieta vystyti naujos epo
chos galimybes

Gegužės 1-oji pasiliks įamžinta Lietuvos istorijoje. 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą atsivėrė naujas 
lapas ekonominių galimybių vystymuisi.

Viena iš tų galimybių - laisvos kelionės tarp Lietu
vos ir Britanijos, galimybė susirasti darbą, patirti aukš
tesnį gyvenimo lygį ir gal net apsigyventi ilgesniam 
laikui.

Manoma, kad atvykstančiųjų skaičiai su laiku didės 
ir tie, kurie čia apsigyvens ilgesniam laikui, neturėtų 
jaustis, kad yra atskirti nuo tėvynės.

Neseniai teko sužinoti, kad daug Lietuvos gyvento
jų net nežino, jog Junginėje Karalystėje yra lietuvių 
bendruomenė, kuri įsisteigė jau daugiau kaip prieš 50 
metų ir mielai laukia naujai atvykstančių, kad galėtų 
juos priimti į savo eiles.

DBLS buvo įkurta, kad galėtų apjungi ir ko
ordinuoti socialinį ir kultūrinį lietuvių bendruomenės 
gyvenimą Didžioje Britanijoje. Jos centras yra Headley 
Park, kurį mes vadiname ,,Sodyba“ Ji yra tik valandos 
kelionė mašina iš Londono.

Aš, kiti direktoriai ir Sodybos vedėjas laukiame 
visų lietuvių, kurie norėtų aplankyti Sodybą, atsipalai
duoti, susitikti su draugais, pažįstamais. Taip pat labai 
svarbu, kad žmonės Lietuvoje daugiau sužinotų apie 
Sodyba, kad ji nėra naudojama vien tik specialioms 
progoms, bet vis daugiau kaip biznio centras semina
rams, verslininkų susitikimams, lavinimosi kursams. 
Sodyba yra ideali vieta Lietuvos verslininkams atsivež
ti savo klientus ir maloniose sąlygose padiskutuoti 
biznio reikalus.

Kuo Sodyba gali pasitarnauti?
Vietovė

Sodybos plotas yra 56 akrai žemės, esanti arti 
A325 kelio, prie Hampshire/ Surrey grafystės ribos. 
Famham'o miestelis yra tik 15 minučių važiuojant 
mašina, Winchester4is ar Portsmouth‘as - 30 min., o 
Londonas 1 valandos kelionė.
Pagrindinis pastatas

Pagrindinis pastatas, anksčiau priklausęs laivų 
magnatui, statytas pabaigoje 18 šimtmečio, yra puikus 
pavyzdys tradicinės Viktorijos laikų statybos. Jis dabar 
yra naudojamas kaip viešbutis, turintis 17 miegamųjų 
kambarių, funkcijų salę, restoraną ir jaukų barą.
Ežerai
Čia meškeriotojams yra du ežerai ir upelis, tekantis 
Sodybos ribų pakraštyje.
Atviras plaukimo baseinas
Baseinas yra baigiamoje remonto stadijoje, kuris bus 
nuomojamas pobūviams. Bus užtektinai vietos pastaty
ti didelę 100 žmonių talpos palapinę. Baseino dydis - 
20 metrų ilgio, 13 metrų pločio. Gylis - 1.8 giliajame 
gale, 1 metras - sekliajame. Prie baseino esančiame 
namelyje bus pasikeitimo kambariai, dušai, tualetai ir 
patogumai neįgaliems.
Šaudykla
Šaudykloje yra trys šaudymo atstumai -100 m., 75 m. 
ir 50 m., pritaikyti šautuvams ir pistoletams.

Karavanai ir palapinės
Stovyklavietėje yra pakankamai vietos pastatyti 75 

palapines ir 30 turistinių karavanų. Stovyklautojams 
yra prieinami dušai ir tualetai.
Sodybos žemės ribose yra ruošiami senų markių au
tomobilių sambūriai, kaimiškos mugės ir pan.

Po karo į Britaniją atvykę lietuviai nupirko Headley 
Park (Sodybą) 1950 m. su tikslu išlaikyti socialines, 
kultūrines ir tautines tradicijas. Įsikūrę sutvėrė dvi 
ribotos atsakomybės kompanijas: Lietuvių Sąjungą ir 
Lietuvių Namų bendrovę, pastarosios tikslas parūpinti 
finansų Sąjungos veiklai.

Istoriniai, lietuviams buvo labai svarbu turėti savo 
vietą, kur galėtų išlaikyti nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo tradicijas. Headley Park buvo pavadinta 
„Sodyba“ - tuo pažymint, kad lietuviai yra didelė, 
vieninga bendruomenė. Metams bėgant mūsų ben
druomenė sulaukė komunizmo žlugimo ir nepriklau
somos valstybės atstatymo. Galop, Sodyba, 
reprezentuojanti lietuvių atsparą sovietams, sulaukė 
Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą.

Dabar Sodybos tikslas šiek tiek pasikeitė tuo, kad 
mažiau kreipiama dėmesio politiniams reikalams, kurie 
anksčiau buvo labai svarbūs, bet daugiau verslo, kad 
gaunamos pajamos galėtų remti besiplečiančios Sąjun
gos veiklą. Dabartinė užduoti - į savo prieglobstį pri
imti naują bangą į šį kraštą atvykstančių lietuvių, rū
pintis bendruomenės socialiniais, kultūriniais ir biznio 
reikalais. Noriu pabrėžti, jog akcininkai jau nuo pat 
pradžios yra atsisakę gauti dividendus ir direktorių 
darbas taip pat yra neapmokamas.
Ateities tikslai

Sodyba yra lietuvių centras socialiniams, kultūri
niams ir biznio reikalams. Jo finansavimas bus atsiek
tas komercinėmis centro pajamomis. O tą atsiekti turė
sime pritraukdami daugiau biznio iš apylinkėje gyve
nančių, iš turizmo ir verslininkų, kartu bandydami 
suteikti jiems geresnius profesinius patarnavimus.

Viena dalimi gauto pelno bus remiamos lietuviško
je veikloje dirbančios kultūrinės ir auklėjimo grupės. 
Kita dalis bus investuota Sodybos pastato išlaikymui ir 
turto pagerinimui. Taip pat skirsime dali pelno ateities 
rezervams, kad išvengti finansinių sunkumų ateityje. 
Sodyba neremia jokios politinės partijos, tuo būdu mes 
galime priimti asmenis, bet kokių politinių pažiūrų.
Darbo galimybės

Laikas nuo laiko Sodybai paieškome darbininkų, 
kaip: baro darbuotojų, virėjų ir restorano personalo, 
valytojų, lauko darbininkų. Galutinai mes norėtume 
surasti lietuvių porą suprantančią vedėjo darbą kad 
ateityje galėtų išmokti Sodybos vedim' ir biznio plėti
mą. Sodyba turi svarbią rolę naujai išsiplėtusioje Euro
poje, ir mes norime matyti kuo daugiau naujai atvyku
siųjų atsilankant Sodyboje.

Jeigu norite daugiau informacijos apie Sodybą 
skambinkite 01420 472810 arba interneto svetainėje 
www.HeadleyPark.co.uk

Povilas Podvoiskis
DBLS ir LNB direktorius
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Archyvų įstatymo pataisa padės apsaugoti 
buvusio KGB dokumentus

Vilnius, birželio 1 d. Siekiant garantuoti buvusio KGB ir kitų 
veikusių SSRS saugumo ir žvalgybos tarnybų, taip pat buvusių 
LTSR vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos komunistų partijos 
dokumentų apsaugą Seimui siūloma svarstyti Archyvų įstatymo 
pakeitimo projektą.
Projekte sakoma, kad šie dokumentai sudaro Ypatingą 
nacionalinio dokumentų fondo dalį, o jos saugojimo, tvarkymo, 
tyrimo ir priėjimo tvarką nustato atskiras reglamentas, kurį 
tvirtina Vyriausybė.
Šią pataisą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Aloyzas Sakalas. Pasak jo, 
Seimui pakeitus Archyvų įstatymą, šių aukščiau minėtų nuostatų 
nebeliko. Atseit, tuo sukuriamos teorinės prielaidos skaidyti, 
naikinti fonduose esančius dokumentus.

Vyriausybės padės skurdžiai gyvenančioms 
šeimoms pargabenti artimųjų palaikus iš 

užsienio
Tai numato pakeistos „Valstybės finansinės paramos užsienyje 
mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams 
parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo taisyklės. Pagal ją 
užsienyje mirusių ar žuvusių piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą 
išlaidos bus padengiamos, jeigu velionis buvo neapsidraudęs, 
arba kai jis buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra 
draudiminis įvykis. Taip pat tuo atveju, jei šeimos arba jo 
artimojo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 
valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu 405 litų).
Suma, skiriama piliečių palaikų į Lietuvą išlaidoms padengti, 
neturi viršyti 32 minimalių gyvenimo lygio didžių (šiuo metu - 
4320 litų).
Valstybės finansinę paramą pagal pateiktus dokumentus, 
įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių parvežimo išlaidas, teikia 
savivaldybės.

Šių metų birželio mėn. 2 dieną Derbyje mirė 
visiems gerai pažįstamas, skautijos kūrimosi 

pirmūnas, daug skautavęs, vadovavęs, visiems 
ištiesdamas pagalbos ranką 

vyr. skautininkas brolis

BRONIUS ZINKUS.
Jo žmoną Gilmą, dukrą, sūnų ir artimuosius 

giliai užjaučia
DBLS Centro valdybos ir LNB direktoriai 

„Europos Lietuvio“ ir 
„Budėkime“ redakcijos ir administracijos.

Ilsėkis ramybėje mielas broli!

Uostamiestyje daugėja norinčių 
įsigyti 

Lietuvos pilietybę
Klaipėda, birželio 4 d. Klaipėdos miesto 
savivaldybė trylikai baltarusių ir rusų suteikia 
Lietuvos pilietybę.
Pasak savivaldybės vicemerės Audros 
Daujotienės, prieš įgydami mūsų šalies 
pilietybę šie uostamiesčio gyventojai turėjo 
įveikti griežtą formalumų etapą, pateikti visus 
būtinus dokumentus, išlaikyti Konstitucijos ir 
valstybinė kalbos egzaminus.
Šį pusmetį mūsų šalies piliečiais jau tapo 29 
kitų tautybių klaipėdiečiai. Tokių asmenų ypač 
padaugėjo Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. 
Gauti lietuvišką pasą daugiausia suskubo 
jaunimas, tačiau netrūksta ir pensinio amžiaus 
kitų tautų piliečių.
Beje, tapti visateisiais lietuviais yra pasiryžę ne 
tik kaimyninių šalių gyventojai. Nemažai jų - 
buvę Armėnijos, Ukrainos, Kazachstano ar 
Libano piliečiai.

Šalnos pakenkė sodininkams, 
„Valstiečių laikraštyje“ birželio l d. rašo Vida 
Tavorienė: -
Po neįprastų gegužės šalnų šalies sodininkai 
bei uogų augintojai jau skaičiuoja didžiulius 
nuostolius. Kone viso būsimo derliaus netekę 
kai kurie žemdirbiai viliasi gauti kompensacijų, 
tačiau Žemės ūkio ministerijos atstovai abejoja, 
ar dėl šalnų patirti nuostoliai bus atlyginti. Jie 
siūlo remtis Europos Sąjungos šalių praktika ir 
drausti pasėlius. Tačiau mūsų draudimo 
kompanijos dar purtosi sutarčių su žemdirbiais.
Kasmet mažiau ar daugiau šalnos pakanda 
žydinčius sodus, tačiau šią gegužę ypač daug 
nuostolių patyrėme. Gegužės 14-osios naktį 
visiškai nušalo labai intensyviai žydėjusios 
‘Noris’ veislės obelys“.

A+A skautininko brolio Zinkaus 
atminimui.

Skautininkui Bronius Zinkui mirus, 
jo atminimui, pagal šeimos prašymą, 
vietoje gėlių Lietuvių Skautų Sąjungos 
Europos Rajonas aukoja Britų-Lietuvių 
vaikų pagalbos fondui £50.00.

Jo žmonai Gilmai, dukrai, sūnui ir 
artimiesiems reiškia gilią užuojautą ir 
kartu liūdi -

Europos Rajono Lietuvių skautų 
vadovybė, broliai ir sesės.
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Notinghamas
Koncertas

Šeštadienį, gegužės 22 d., Nottinghamą aplankė iš Vil
niaus gastrolėms į Angliją atvykęs Teatriukas. Užklausti 
kodėl jie taip pasivadino, paaiškino, jog jų teatriukas susi
deda tik iš trijų aktorių, kurie yra sudarę tik aktorių trupę, 
todėl nebūtų tikslu pasivadinti teatru.

Trupę sudarantį aktoriai, 1997 m. baigę Vilniaus Uni
versitetą (aktoriaus - filologo spec.) 1998 m. rudenį susi
būrė Vilniuje ir iškilus minčiai įsteigė „Teatriuką“, kurio 
spektakliai ir koncertai daugiausiai pritaikyti mažiesiems, 
nors yra koncertavę ir suaugusiems. Jie dalyvauja įvairiuo
se renginiuose, festivaliuose, reklaminėse akcijose, vaikų 
vasaros stovyklose.

2003 m. kovo mėn. Paupyje atidarė „Teatriuko“ salę, 
kur vyksta renginiai viso teatrinio sezono metu.

Į Nottinghamą atvežė juos Londono lietuvių bažnyčios 
klebonas Petras Tverijonas, kur jie su Nottinghamo lietu
viais pabendravo visą šeštadienio popietę, parodydami 
spektaklį „Piemenuko išdaigos“.

Tai pavasario ganymo pradžios belaukiančių trijų pie
menukų sapnas, kuriame jie išdykauja, pamėgdžiodami 
kaimo gyvulius, paukščius. Puikiai pavaizduojama kaimo 
jaunimo diena imitacijomis, garsais, judesiais. Judrumas 
scenoje sužavėjo visus, tiek didelius, tiek mažus. Pastarie
ji, susodinti pirmose eilėse, atidžiai sekė kalakuto burble- 
nimą, paukščių kovą dėl kiemo viršininko titulo, gegutės 
kiaušinio iŠperinimo vištos lizde pavaizdavimą.

Spektaklis surengtas dabartinės šeštadieninės mokyk
los patalpose, Colwick Community centre, kur kas šešta
dienį susirenka apie dvidešimt jaunųjų lietuviukų lituanis
tinėms pamokoms.

Šio spektaklio parengimu pasirūpino jų mokytoja Ma
rija Collishaw, padedama vyro rašytojo Stephan, kuris 
neseniai išleido knygą anglų kalboje apie skurdų, bet ro
mantišką pasenusio rašytojo gyvenimą Vilniuje nepriklau
somybės praradimo laikotarpyje.

Maloniai praleistas laikas prie skaniai paruoštų stalų ir 
stiklo vyno su dabartiniais ateiviais, senos kartos lietuviais 
ir spektaklio aktoriais.

Europos diena
„Europos diena“ - vietinėje spaudoje pavadinta „Experi
ence Europe in Nottingham“, kurią organizavo miesto 
valdyba (City council), vyko visą savaitę, nuo gegužės 28 
d. iki birželio 1 d. Šių penkių dienų laikotarpyje Notting
hamo miesto centro aikštė buvo išpuošta visų naujai įsto
jusių į Europos Sąjungą valstybių vėliavomis, o aikštėje 
pastatytoje scenoje vyko visų šių valstybių tautiniai pasi
rodymai.

Aikštės pakraščiuose buvo europietiškų produktų tur
gus, kurį dominavo iš Prancūzijos atvykę prekybininkai. 
Čia galėjai nusipirkti įvairiausių europietiško maisto pro
duktų, skanios duonos, gėrimų, užkandžių, papuošalų, 
sveikinimo kortelių ir visokių kitokių įvairenybių. Prie 
Europos prekybininkų prisidėjo net ir kiniečiai, kurie par
davinėjo įvairias tautiniais motyvais spausdintas korteles, 
kurių, žinoma, kinietiškas nekalbantys nepirko, nesupras
dami kas jose parašyta.

Lietuvių pasirodymui buvo paskirta gegužės 29 diena, 
šeštadienis. Mus reprezentavo naujai atgaivintas „Gintaro“ 
choras, kurį vyresnieji turbūt gerai prisimena, nes yra pasi
rodęs daugelyje kolonijų ir keleto sąskrydžių metu.

Šis „naujas“ choras susideda iš jaunesnių, šeštadieni
nės mokyklos mokinių, vyresnių ir dar vyresnių, keleto 
buvusių šio choro dainininkų. Per skirtą pusvalandį sudai
navo 7 dainas, kurių dvi buvo jaunųjų choristų. Bendras 
choras sudainavo eilę žinomų liaudies dainų, jaunieji labai 
drąsiai ir stipriai sudainavo „Pupa“ ir, kartu su vyresniais 
choristais, jausmingą „Žemė Lietuvos“, kuri taip gražiai 
nuskambėjo miesto aikštėje, kad prie manęs stovėjusi 
anglė klausytoja neiškentusi komentavo: „kokios gražios 
lietuviškos dainos“. Marija ir Stephan Collishaw (klarnetas 
ir akordeonas) pagrojo „Lietuvišką valsą“. Susidomėjusių 
susirinko gana didelis būrys.

Lietuvą dar daugiau reklamuos į Nottinghamą atvyks
tantis Lietuvos Nacionalinės Operos ir Baleto teatras, ku
rio spektakliai domina ne vien tik Nottinghamo gyvento
jus, bet ir plačiau gyvenančius Vidurinėje Anglijoje.

Koncertai vyks didelėje ir modernioje Royal Concert 
Hall salėje. /plačiau 10psl./

Henrikas Gasparas

Nottinghamo „Gintaro" choro vyresnieji dainuoja miesto centre Europos dienoje proga
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DĖMESIO

VISI NAUJŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ 
PILIEČIAI

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 e

e Pagal nustatytą tvarką, asmuo turi užpildyti
• formą ir pateikti:•
• 1. Darbdavio laišką ( nuo kada dirba,
• pareigos, metinė alga)

2. Dvi pasines nuotraukas
e 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 17811 154 728

MANČESTERIS

A+A Anupras Gaidelis

Anupras Gaidelis mirė š.m. kovo 25 d., 
Mančesterio ligoninėje. Mišios įvyko St. Mary's 
bažnyčioje, balandžio 1 d. Palaidotas A.Gaidelis 
Widnes kapinėse.

Su liūdesiu praneša Gaidelio šeima 

siaubu, kai kurie suimtieji atvirai išsipasakojo 
viską ir kartais tenka stebėtis, kad jų atmintis tokia 
pajėgi ir jie gali tiek daug savo tautiečių prapuldyti.

Labai stebina ir liūdina pasakojimai apie 
vaikus žinomų ir labai atsakingas pareigas ėjusių 
nepriklausomoje Lietuvoje buvusių pareigūnų. Kai 
kurie jų vaikai tapo stribais, oficialiai vadinami 
liaudies gynėjais. Jie ne tik šnipinėdavo, bet ir 
suimdavo tuos savo sekamuosius. Buvo tokių 
asmenų, kuriuos šnipinėdavo geras pustuzinis. Juk 
seniai žinomą kad sovietinis rėžimas labai rūpinosi 
kuo daugiau tų šnipų turėti.

Ilgametis buvusių Lietuvių Namų vedėjas 
Kazys Makūnas knygoje įdomiai pasakoja apie pik. 
Tomą Vidugirį, ilgai gyvenusį tuose mūsų 
buvusiuose istoriniuos namuose ( 1-2 Ladbroke 
Gardens W.11). Pasakoja ir kiti lietuviai, kurie 
buvo iš Londono atitinkamų anglų žvalgybinių 
įstaigų išsiųsti, kad pranešinėtų apie padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Kai kurie nuvažiavę - pateko 
į Sibirą. Viskas labai įdomu. Ypač bus įdomu 
tiems, kurie skaitydami suras knygoje minimus 
savo pažįstamus, sužinos jų skaudžius kruvinus 
likimus.

Po 1918 .metų nepriklausomos Lietuvos 
auklėti jaunuoliai buvo pašaukti ginti Tėvynės. Tai 
tie Vietinės Rinktinės plechavečiukai, kurie nebėgo 
grobti, draskyti, žudyti nei sov. Sąjungoj, nei 
Lenkijoj, nei Vokietijoj. Jie stojo kaip vienas ginti, 
saugoti savo ainių, savo tėvų ir savo gimtosios 
žemės - Lietuvos nuo tų trijų okupantų. Tai buvo 
JAUNIMAS!

Tas didžiules dviejų tomų “Kruvini 
likimai” knygas paruošė ir parašė pats vienas 
Stasys Gvildys. Ir ne tam, kad prisikimštų maišus 
litų, bet tam, kad mūsų brolių lietuvių kruvini 
gyvenimai liktų ir išliktų ir būtų žinomi ilgai ilgai ir 
atsimenami.

Kaina 20 sv. su persiuntimu. Užsisakant ant 
čekio ar pašto orderio rašyti Jonas Lekešys ir siųsti 
šiuo adresu:

Jonas Lekešys, 4 Gleneagles Way, 
Fixby Park, Huddersfield, West Yorkshire, 
HD2 2NH

M.Barėnienė

ANTRAS “KRUVINU LIKIMŲ” TOMAS

Kas skaitė Stasio Gvildžio “Kruvini 
likimai”, apie kurią buvo rašyta “Europos lietuvio” 
2002m. Nr. 3, tie tikrai bus patenkinti įsigiję dabar 
išleistą antrą jos tomą tokį pat storą ir ypač pilną 
iki šiol mūsų niekur nematytų žinių.

Pati didžiausia naujiena lietuviams, kad 
autorius priėjo prie sovietinio saugumo archyvų, 
daug ten laikomų tardymo protokolų išvertė iš rusų 
kalbos. Kai kurių tų protokolų tenka skaityti su

DBLS Tary bos suvažiavimasv

šiais metais vyks 
spalio 23d., 13val 

Nottingham
Col wick Community Centre 

Vale Road, Colwick, 
Nottingham.
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NOTTINGHAM4 AS SVETINGAI PRIĖMĖ 
LIETUVIŲ DELEGACIJĄ

Nottingham4© miesto kvietimu 2004 m. 
gegužės 26-31 dienomis Anglijoje lankėsi 
delegacija iš Lietuvos - Marijampolės Marijonų 
vidurinės mokyklos mokytojai bei moksleiviai.

Su dideliu svetingumu ir nuoširdumu jie 
buvo priimti jaukiuose Nottingham4o Lietuvių 
Katalikų Centro - Židinio namuose. Apsilankymo 
metu delegaciją globojo gerb. dr. Darius ir dr. Rūta 
Furmonavičiai.

Pirmąją dieną kelionės įspūdžius sušildė 
pasisvečiavimas jaukioje lietuvių Bernadetos ir 
Juozo Levinskų sodyboje Bordon miestelyje.

Visus nustebino vakarėjantis Oksfordas... 
Lietuviai moksleiviai pabendravo su šios mokslo 
šventovės studentais.

Nuolatinę šiltą globą delegacija jautė iš 
gerb. Rimo Daukinčio ir jo žmonos Lesley Radage. 
Jiems vadovaujant buvo aplankyta lordo Bairono 
pilis, Servudo giria ir, aišku, šimtametis ąžuolas...

Lankytasi garsiojoje Nottingham4o pilyje, 
susipažinta su miestu, pabuvota miesto 
savivaldybės surengtame festivalyje.

Gerb. dr. Rūta Furmonavičienė svečius iš 
Lietuvos supažindino su Nottingham4 o požemiais, 
muziejais, parodė nuostabaus grožio sodus. 
Moksleivius ypač nustebino Nottingham4 o 
universitetas, jo pastatai, aplinka, struktūra.

Delegacija užbaigė savo vizitą ekskursija 
po Londoną.

Užmegzti ryšiai su Velsu, netrukus su 
vizitu į Lietuvą atvyks Garbės konsulas Antony 
Parker. Jis lankysis ir Marijonų vidurinėje 
mokykloje.
Su pagarba ir dėkingumu -

delegacijos vardu kun. V. Brilius MIC, 
Marijampolės Marijonų vidurinės 

mokyklos direktorius

DBLK BENDRIJA IR LIETUVIŲ KATALIKU 
CENTRAS “ŽIDINYS”

Š.m. kovo mėn. 9-tą dieną Lietuvių v
Katalikų Centras “Židinys” susilaukė svečio iš 
Lietuvos kun. Vaclovo Aliulio MIC, kuris atvyko 
visai savaitei. Ta proga spėjo aplankyti ne tik 
notingamiškius, bet ir aukodamas šv. Mišias 
tautiečiams Wolverhamptone, du sykius Derbyje. 
Dėka dr. D.Furmonavičiaus aplankė įvairias 
istorines vietoves Nottinghamo apylinkėse - kaip 
“Robin Hood” pilį, didžiulį seną ąžuolą, Byrono 
gimtinė ir kt, o grįžtant atgal į Lietuvą - Lietuvių 
Sodybą, p.p. Levinskus, kun. A.Gerybą.

Sekmadienį 14 -tą kovo į Židinį susirinko 
šv. Mišioms gražus skaičius tautiečių kartu su 

viešnia iš Cambridge Universiteto p. Vilma 
Burdaite. Po šv. Mišių kun. turėjo paskaitėlę tema 
“Lietuvos dvasiškijos veikla laike rusų okupacijos 
Lietuvoje” Labai gražiai ir įdomiai apibudino , kaip 
slapta mokė jaunuolius į kunigus ne tik lietuvius, 
bet ir ukrainiečius, Ukrainos bažnyčioms. Tuo 
pačiu sakė, kad net ir ortodoksai glaudėsi Lietuvos 
dvasiškijos užnugaryje. Deja labai gaila, kad didelė 
dalis tautiečių išklausę šv. Mišias išskubėjo į 
namus, nelaukdami paskaitėlės, nepagerbdami 
svečio.

Tuo pačiu buvo aptarti DBLK Bendrijos 
reikalai, paminklo šventinimas. Kun. V.Aliulis a e v
prižadėjo birželio mėn. vėl atvykti į “Židinį” ir 
pasilikti ilgesniam laikui.
Paminklo šventinimas numatytas birželio 20 d. 
(Sekmadienį). Nottinghamo šv. Barnabo Katedroje 
įvyks šv. Mišios, o po to į kapines. Iš Lietuvos yra 
kviečiamas vysk. Em.J.Žemaitis, kun. dr. V.Brilius • 
MIC ir kun. V. Aliulis MIC, mūsų vietiniai lietuviai 
kunigai, katedros dvasininkija.

Maža grupelė dar pasilikusių tautiečių buvo 
pakviesti į Nottinghamo lietuvių ponių paruoštas 
vaišes. Maloniai pasisvečiavę, su padėka puikioms 
šeimininkėms, atsisveikinome palikdami svečią 
kunigą dar kelioms dienoms paviešėti “Židinyje”.

S. B. Vaitkevičius

PADĖKA
LSS Europos Rajono leidiniui “BUDĖKIME” Nr.
142 paremti gautos aukos:
Skautybės fondas $400.00
Vydūno Youth Fund $100.00
v.s.fil. S.Miknaitis $100.00
v.s.fil. K.Ječius $25.00
v.s.fil. C ir L.Kiliulis $15.00
v.s. J.Maslauskas ‘ £6.00
V.Gurevičius £10.00
B. Puodžiūnienė £8.00
LSS Europos Rajono vadovai, sesės ir broliai 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams už tokią dosnią 
paramą mūsų leidiniui.

Pasiliekam Budėdami!
v.s. S.B. Vaitkevičius

“BUDĖKIME” administratorius

LR Prezidento rinkimai ambasadoje Londone: 
2004 m. birželio 21-25 d. nuo 13 iki 17 vai. 
2004 m. birželio 26 d. nuo 11 iki 15 vai. 
2004 m. birželio 27 d. nuo 7 iki 20 vai.
Balsuojant paštu balsavimo anketą gali rasti 
interneto puslapyje:
innr. lithuanianembassy. co. u k ir atsiųsti e-paštu 
chancery @lithuanianembassy. co. uk
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Vaizdas iš operos „Aida
Lietuvos Nacionalinė Opera ir Baletas yra 

pasaulinio mąsto kompanijos, kurios pirmą kartą 
pasirodys Anglijos publikai Nottinghame.

Tai bus reta proga pamatyti ir išgirsti pasaulyje 
pagarsėjusius Lietuvos teatro ir baleto atsiekimus.

Mažai kam žinoma, kad opera Lietuvoje jau 
buvo pastatyta pirmą kartą 1636 metais Vilniuje. Tuo 
metu Vilnius buvo vienas iš pirmųų miestų, kuris 
pradėjo domėtis šia meno šaka.

Dabar Vilniaus teatras ir baletas yra svarbūs 
kultūros centrai Vakarų Europoje.

Sovietų okupacijos metu Vilnių lankė ir 
koncertavo daug pasaulinio mąsto garsenybių. Dabar 
šios abi kompanijos kartu gastroliuoja Europoje ir 
toliau.

Šis jų pirmas atsilankymas Anglijoje bus proga 
asmeniškai apsilankyti Nottinghame, išgirsti ir 
pamatyti jų pasiektą aukštą meno lygį. Ypač svarbu, 
kad atvyktų daugiau lietuvių ir savo atsilankymu 
paremtų juos pirmą kartą atvykusius į šią šalį.

Programoje:
liepos 2J d, Don ĮJiovanni, Jtozart 
liepos 22 d, Atida, 'Verdi
liepos 23 d, iAladucco, 'Verdi
liepos 24 d, Atida, 'Verdi
liepos 23 d, Don (Jiovanni, Jtozart 
liepos 27 d, Romeo irJuliet, Prodofiev 
liepos 2# d, Romeo ir Judėt, Rrodofiev 
liepos 24 d, Carmen, R iže t
liepos 30 d, Carmen, R iže t

Bilietų kaina tarp £35 ir £14.
Galima užsisakyti tel.: 0115 989 5555

Operos teatras turi trisdešimt vieną solistą, iš 
daug yra tarptautinių laureatų. Per vieną operos sezoną 
teatras atlieka apie 20 skirtingų produkcijų, 10 operos 
spektaklių mėnesyje.

Tarp kitų labai aukštos kokybės solistų yra Vytautas 
Juozapaitis, jau spėjęs pagarsėti pasaulyje. Jis baigęs 
Lietuvos Muzikos akademiją, balsą lavino Belgijos 
Europos Operos centre. Yra laimėjęs premijų konkursuose, 
plačiai gastroliavęs Europoje, Japonijoje ir JAV.

Irena Milkevičiūtė, pagrindinių rolių solistė, balsą 
lavino Italijoje. Daug laimėjusi prizų konkursuose, ypač 
plačiai pasaulyje pagarsėjusią Tchaikovsky varžybų 
Maskvoje premiją. Ji vaidina pagrindinį vaidmenį Verdi 
„Aidoje“ ir „Nabucco“ operose.

Lietuvos baletas šiuo metu turi 68 šokėjus, daug iš jų 
taip pat laimėję prizų tarptautiniuose festivaliuose.

Vadovė Tatjana Sedunova baletą mokėsi Kijeve ir 
garsioje Vaganova akademijoje St.Peterburge. Ankščiau 
buvusi šokėja, vėliau prodiuserė televizijos programose. Jai 
vadovaujant Baleto teatras yra pasiekęs labai aukštą lygį, 
kad net priviliojo Bolshoi žvaigždę Vladimir Vasiliev 
choreografuoti jų Romeo ir Juliet ir Don Quixote 
pastatymus.

Pagrindinė balerina Eglė Špokaitė yra laimėjusi daug 
tarptautinių prizų, ypatingai garsiausias St.Peterburgo 
varžybas. 1997 metais buvo pagerbta Lietuvos valstybės 
žymeniu. Ji yra šokusi daugelyje pasaulio šalių, įskaitant 
Maskvos garsųjį Bolshoi teatrą ir Kenedy Centrą 
Vašingtone.

Nerijus Juška yra baigęs Vilniaus Baleto mokyklą ir 
yra laimėjęs Paryžiaus tarptautinėse varžybose laureato 
titulą.

Orkestras yra neišskiriama teatro dalis. Įsteigtas jau 
1920 metais, j
is groja ne vien Operai ir Baletui, bet taip pat ruošia 
muzikinius koncertus ir yra užsipelnęs gerą reputaciją.

Orkestro dirigentas Jonas Aleksas yra vienas iš 
žymiausių dirigentų Lietuvoje.
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teta Santa! Anf IIJ@]e
Prejusią savaitę Portsmouth‘o uoste pirmą kartą lankėsi Lietuvos karo laivas „Vėtra“. 
Tai vienas iš Lietuvos turimų 10 Karinių jūrų pajėgų flotilės laivų. Truputį istorijos:

1992 metų liepos 4 dieną, stebint apie 20 tūkstančių Klaipėdos miesto gyventojų 
ir svečių, vyskupas A. Vaičius pašventino Karinių jūrų pajėgų vėliavas. Šiandien 
Lietuvos Karinėse pajėgose tarnauja daugiau nei 600 karių. Karines jūrų pajėgas 
sudaro štabas, Mokymo centras, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba su trimis 
postais Nidoje, Melnragėje bei Palangoje.

2003 metais Karinių jūrų pajėgų istorijoje atverstas naujas puslapis. Mininių laivų 
diviziono laivas M51 „Kuršis“ Belgijoje perėjo patikrinimą pagal NATO laivams 
keliamus reikalavimus ir buvo įvertintas gerai. Po Lietuvos įstojimo į NATO aliansą 
„Kuršis“ pirmasis iš laivų, kaip NATO junginio laivas, atstovavo Lietuvai NATO 
organizuotose pratybose „Blue game“. Vienas iš netolimos ateities planų - Lietuvos
Karinių jūrų pajėgų laivų dalyvavimas NATO greitojo reagavimo pajėgų išminavimo laivų junginyje.

Toliau bus tęsiamas Lietuvos Respublikos teritorinis laivų stebėjimas - kontrolė, apsauga bei išskirtinės 
ekonominės zonos stebėjimas bei kontrolė.

Birželio 11-14 
dienomis Lietuvos karinių 
jūsų pajėgų aprūpinimo 
laivas A41 „Vėtra“ pinną 
kartą šalies kariuomenės 
istorijoje lankėsi 
Didžiojoje Britanijoje, 
Portsmouth1© uoste.

Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės 
Airijos karalystės 
Karališkojo jūrų laivyno 
„namais“ vadinamame 
uoste „Vėtra“ kartu su 
kitais BALTRON 
eskadros laivais pristatė 
naujų NATO narių karinių 
jūrų laivyno vėliavas.

Kaip pranešė Lietuvos 
gynyboa atašė Didžiojoje 
Britanijoje komandoras 
Renius Pleškys, „Vėtros“ 
įgula susitiko su Lietuvos 
ambasadoriumi Jungtinei 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystei 
Aurimu Taurantu, vėliau laive buvo organizuota tautinė 
diena, į kurią atvyko Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos pastangomis suorganizuotas autobusas, pilnas 
lietuvių iš Londono ir apylinkių. Taip pat tėvynės 
dienoje dalyvavo Portsmouth4© apylinkėje gyvenančių 
keletas lietuvių.

Svečiai apžiūrėjo laivą ir jo ginkluotę, vaišinosi 
lietuvišku alumi bei laive pagamintais cepelinais. 
Vėliau buvo organizuotos draugiškos lino traukimo
varžybos bei simbolinis jūreivio palaidinės pardavimo 
aukcionas. Kaip ir galima buvo tikėtis, azartiškas 
varžybas nugalėjo svečių komanda, o jūrinikė, 
išmarginta laivo įgulos narių parašais, iškeliavo į 
Lietuvių sodybą.

Didžiosios Britanijos bendruomenės pirmininkė 
Vida Gasperienė bendruomenės vardu pasveikino laivo 
įgulą atvykus į Didžiąją Britaniją, padėkojo už kvietimą 

apsilankyti laive bei išreiškė viltį, jog Lietuvai tapus ES 
ir NATO pilnateise, nare tokie vizitai bus dažnesni.

Laivo vadui komandorui leitenantui Vytautui 
Mogeniui lietuvių bendruomenės vardu įteikė 
paveikslą, kuriame užfiksuotas seniausias plaukiojantis, 
1805 m. Trafalgar© mūšyje dalyvavęs britų karo laivas v
HMS „Victory“. Šiuo metu tame laive veikia muziejus, 
laivas laikomas Portsmouth‘o uoste.

R.P.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vardu reiškiu 
padėką Gynybos atašė Reniui Pleškiui, Laivo Vėtra 
vadui komandorui leitenantui Vytautui Mogeniui ir 
įgulai už malonų ir nuotaikinga priėmimą.

Tuo pačiu kartu dėkoju p. Audrilei Valtyrei už 
parūpinimą istorinio Portsmouth paveikslo kurį 
įteikėme Vėtrai.

Vida Gasperienė
DBLS Centro Valdybos pirmininkė
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Darbo ieškantiems
Pasak „Sprinter tyrimai“ birželio 16 d. paskelbtą 

apklausą, iš Lietuvos norėtų išvykti dar 28 proc. gy
ventojų - absoliuti dauguma jaunesni nei 35 m. am
žiaus. Jų 63 proc. teigė neturintys jokių planų.

Daugiausia norinčių emigruoti yra vidutinių ar ma
žesnių miestų, rajonų centrų gyventojai. Beje, noras ar 
realus ketinimas migruoti nepriklauso nuo gyventojų 
pajamų - tarp įvairių pajamų grupių atstovų ketinančių 
išvykti procentas yra panašus.

Pagrindinis išvykimo tikslas - darbas (68 proc.), o 
18 proc. negalėjo atsakyti kokiu tikslu nori išvykti.

Net 86 proc.tyrimo dalyvių teigė turintys šeimos 
narių ar artimesnių draugų, kurie po Nepriklausomybės 
atkūrimo išvyko ir dabar gyvena užsienyje.

Migruoti pasiruošę lietuviai nepaliauja žavėtis Bri
tanijos salomis -27 proc. apklaustųjų teigė, jog geriau
sia migruoti į Didžiąją Britaniją, 20 proc. - Airiją, 
trečioje vietoje - Ispanija (16 proc.), 9 proc. pasirinktų 
vieną iš Skandinavijos šalių, dažniausiai tai būtų Euro
pos Sąjungai priklausanti Norvegija. Nežinantys pa
trauklios Europos valstybės savo svajones dažniausiai 
linkę sieti su geresniu gyvenimu anapus Atlanto.

Rimti patarimai norintiems ieškoti darbo už
sienyje

2004 birželio 16 d. (Elta). Kalbos mokėjimas, tru
putis santaupų maistui ir būstui bei keletas susitarimų 
dėl būsimo darbo - tokiu bagažu turėtų pasirūpinti 
kiekvienas vykstantis ieškoti darbo svetur, įspėja Lie
tuvos darbo birža.

„Patirtis rodo, kad užsienio valstybėse yra paklausa 
tik informacinių, technologijų, slaugos, viešbučių ūkio, 
gastronomijos, statybos, žemės ūkio specialistai, kurie 
turi didelę darbo patirtį bei gerai moka užsienio kalbą.. 
Net valytojos Jungtinėje Karalystėje ar Kipro viešbu
čiuose turi mokėti anglų kalbą“, - sakė Lietuvos darbo 
biržos vadovas Vidas Šlekaitis. *

Jis primena, kad daugumai lietuvių Vakarų šalyse 
dėl nelabai aukštos kvalifikacijos darbo ir menko kalbų 
žinojimo tenka konkuruotis ne su vietiniais, o su kitais 
atvykėliais. Dauguma jų dirba žemesnės kvalifikacijos 
darbą.

Lietuvos piliečiai nusivylę jau grįžta namo
„Lietuvos piliečiai išvykę ieškoti darbo į Jungtinę 

Karalystę, Lietuvai įstojus į ES, nusivylę jau grįžta v
atgal. Šiuo metu Anglijoje dirbantys pajuto naują kon
kurencijos bangą, daugelis jų pripažįsta, kad be anglų 
kalbos mokėjimo darbo nesurasi niekur, net jei būtų ir 
pats juodžiausias“ - teigė Darbo biržos vadovas.

Anot jo, prieš išvykstant į užsienį gerai būtų apsi
lankyti EURES (Europos užimtumo tarnybų) biuruose 
ar teritorinėse darbo biržose ir susipažinti su darbo 
užsienyje galimybėmis bei reikalavimais darbuoto
jams.

Kiekvienas, besidomintis darbo vietomis visose ES 
šalyse, turi galimybę pasinaudoti nemokama EURES 
duomenų baze, įvesti savo gyvenimo aprašymą (CV), 

sužinoti apie laisvas darbo vietas, mokymosi galimy
bes, gyvenimo ir darbo sąlygas ES valstybėse.

Lietuvos darbo biržos specialistų manymu, net 
radus tinkamą darbą internete ar per skelbimus, neverta 
aklai pasitikėti pasiūlymais. Net ir tuomet reikėtų kiek 
galima geriau pasirengti prieš sutariant dėl darbo dar 
būnant Lietuvoje, pavyzdžiui, - paieškoti kito panašaus 
darbo pasiūlymo, palyginti pasiūlymų darbo ir apmo
kėjimo sąlygas.

Labai svarbu nepamiršti, kad kiekviena diena, pra
leista svečioje šalyje, brangiai kainuoja, nes tiek būti
niausioms išlaidoms, o ypač būsto nuomai, reikės iš
leisti žymiai daugiau pinigų, nei gyvenant Lietuvoje.

„Tikiuosi, kad Lietuvos žmonės atsižvelgs į šiuos 
patarimus ir jiems neteks grįžti namo už paskutinius, 
gal bet pasiskolintus, pinigus, kaip nutiko jau ne vie
nam naivesniam Lietuvos piliečiui“, - sakė V. Šlekaitis.

Manoma, kad iš Lietuvos dirbti į užsienį yra išvykę 
apie 204 tūkst. gyventojų. Prognozuojama, kad trum
pam padirbėti į užsienį per artimiausius metus gali 
išvykti iki 350 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Vyriausia rinkimų komisija paskelbė Euro- 
parlamentarų pavardes

Paaiškėjo sekmadienį vykusiuose Europos Parla
mento rinkimuose dalyvavusių partijų iškovotų manda
tų skaičius ir 13 europoarlamentarų pavardės.

Daugiausia balsų surinko (30.2 proc.) Darbo parti
ja, iškovojusi penkis mandatus. Jie atiteko ekonomistei 
Onai Juknevičienei, verslininkui Arūnui Degučiui, 
Seimo kanceliarijos patarėjai Danutei Budreikaitei, 
Pasaulio banko projekto koordinatorei Jolantai Bičku
tei ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariui 
Šarūnui Biručiui.

Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija su
rinko 14.4 proc. balsų, 12.5 proc.balsų surinko Tėvy
nės sąjunga ir 11.2 proc. - Liberalų ir centro sąjunga 
iškovojusios po 2 mandatus. Socialdemokratus atsto
vaus užsienio reikalų viceministras Justas Paleckis ir 
parlamentaras Aloyzas Sakalas.

Tėvynės sąjungai atstovaus buvęs Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir buvusi Europos reikalų 
ministrė Laima Andrikienė.

Liberalcentristus - buvęs Klaipėdos meras Eugeni
jus Gentvilas ir ekonomistė Margarita Starkevičiūtė.

7.4 proc. balsų surinkusi Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjunga bei 6.8 proc. surinkusi 
Liberalų demokratų partija iškovojo po vieną mandatą.

Liberalams Europos Parlamente atstovaus buvęs 
Vilniaus universiteto rektorius Rolandas Pavilionis,

Europos Parlamento mandatą iškovojusi Kazimiera 
Prunskienė taip pat siekia ir šalies prezidento posto. Jai 
atsistatydinus, į Briuselį vyktų parlamentaras Gintaras 
Didžiokas.

Pirmą kartą šalyje surengtuose Europos Parlamento 
rinkimuose iš viso dalyvavo 11 partijų ir viena koalici
ja, iškėlusių 241 kandidatą.
Europos Parlamento nariai renkami penkerių metų 
kadencijai.

/žinios iš Baltic News Servic, 2004 m. birželio 17 d./
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Apsakymų rašytojas — Juozas 
Arbačiauskas

1981 metais, atleistas is darbo anglių kasykloje, Juozas Arbačiauskas 
pradėjo rašyti mėgėjo poezijas, pasakas, ypatingai, kada Lietuva pradėjo 
kilti iš sovietinio jungo.

„Gyvendamas Pietų Afrikoje, turėdamas apsčiai laiko, parašiau 
mano pirmąją pasaką — „Sodelis mirga“. Žmona Ida mane ragino rašyti 
ką nors, kas jungtų Lietuvą ir Pietų Afriką. Parašiau „Trys Užburti 
Žodžiai“ - pirma lietuviškai, vėliau anglų kalboje - „The Three Magic 
Words“. Sugrįžęs iš P.Afrikos parašiau „Prakeiktas Sinkorius“, kurią, 
vėliau perrašiau angliškai: „The Cursed Inkeeper“ — pasakoja 
J. Arbačiauskas.

Vėliau dar parašė „Saras Bajoras — Žemaitis“ ir vėl kitą „Robin The 
Dragon Monster“, kurių abiejų panašūs apsakymai, tik „Saras“ 
Lietuvoje, o „Robin“ — P Afrikoje.

Taip prasidėjo jo pasakų rašymas. Tai buvo tik rankraščiai.
„S.m. sausio mėn. 9 dieną man sukako 80 metų. Žmona Ida, jos 

sūnus Frank (aš ir Ida buvome našliai, vedę 1980 m.) ir jo žmona Mary, 
man nežinant, sugalvojo iš mano rankraščių išleisti knygą. Viską surinkę 
sudarė knygą ir ją pavadino „The Thread“ - toliau pasakoja autorius.

„Juk tiems pasakojimams ir eilėraščiams reikia surasti siūlo galą“ — 
the thread. Tai šis pavadinimas ir yra mano žmonos Idos ir jos 
„padėjėjų“ mintis“, - pridūrė Juozas.

„Norėčiau papasakoti, kodėl mano knyga „The Thread“ yra išleista 
be korektūros. Nebuvau numatęs ir negalvojau sudaryti knygą, nes pats 
žinojau, kad mano mokslas rašyti yra ribotas. Lietuvoje baigiau Luomių 
pradžios mokyklos keturis skyrius. Pradėjau būdamas 7 metų - baigiau 
H metų amžiaus. Baigęs ketvirtą skyrių išėjau piemenauti. Net lankant 
mokyklą vasaros metu teko protarpiais piemenauti pas mažesnius 
ūkininkus. Tėvai bežemiai, tolimesnis mokslas neįmanoma“, -prisimena 
Juozas. „Tačiau mūsų šeima, nors ir neturtinga, bet mes buvome 
linksmi ir gyvenome neperbloginusiai. Žiemos metu su tėvu eidavome į 
mišką kirsti medžių, kurie būdavo eksportuojami į Angliją.

Vėliau dirbau pas ūkininkus kaip „pusbernis“. Reikėjo dirbti vyro 
darbą už puse atlyginimo. Prasidėjo karas ir galop atsidūriau Anglijoje.“

Jo knyga „The thread“, kaip jis pats sako „atsirado“ be korektūros, 
nes yra išleista privačiai, paminėti jo 80 metų sukaktį. Tai trumpų 
apysakų rinkinys, sudarytas iš liaudies pasakojimų ir asmeninių 
pergyvenimų,

Autoriaus pirmas rašinys — tai apie jų Luomių kaimo bažnyčiai 
įsigytą varpą ir jo pirkimo istoriją. Sis atpasakojimas buvo atspausdintas 
„Tauragiškių balse“.

Yra parašęs eilėraščių, lietuviškai ir angliškai

Miškelyje
Miškelyje tarp eglių žalių 
Ir kilimo samanų minkštų, 
Galybės ten augo 
Uogų ir grybų įvairių.

Po visų grybų karaliaus 
Plataus baravyko, stipraus, 
Sėdi tenai nykštukas, 
Pasislėpęs nuo lietaus.

Pro šalį bėga kerstukas, 
Primerkęs akį žiūri į nykštuką. 
Ko tu čia sėdi, ką čia darai? 
Ar paklydai, kur esi nežinai?

Čia toje miško didybėj 
Nežinau kurioj pusėj namai. 
Klajodamas labai pavargau. 
Sušalęs esu, nuo lietaus sušlapau.

Kerstukui pagailo nykštuko — 
Eik pas mane, vietos urvely yra. 
Pavalgyk, pailsėk, gerai pagalvok. 
Atsiminsi kur namai, ten ir žygiuok

Juozas 
Arbačiauskas 

08.02.1997 
Pietų Afrika

H.Gasperas

Londono miesto aldermanas kviečia 
Lietuvos finansų specialistus 

pasisemti patirties britų sostinėje
Vilniuje viešintis Londono aldermanas 

Robert Finch pakvietė Lietuvos finansų 
specialistus pasitobulinti britų sostinėje. Tokią 
idėją svečias pasiūlė susitikime su finansų 
viceministru Vitu Vasiliausku, praneša Finansų 
ministerija.

Susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta 
Londono miesto — vieno iš didžiausių pasaulio 
finansų centrų - teikiamoms galimybėms ir 
Lietuvos finansų paslaugų sektoriaus poreikį 
jomis pasinaudoti.

„Mus iš tiesų labai domina Lietuvoje 
veikianti finansų paslaugų rinka. Manome, 
bendradarbiavimas šioje srityje gali būti 
abipusiškai naudingas. Juolab dabar, kai 
Lietuva tapo bendros ES rinkos dalimi., - sakė 
aldermanas.

Finansų viceministras susitikime 
informavo svečią apie Lietuvoje vykdomą 
finansų politiką. Pokalbyje taip pat buvo 
pasikeista nuomonėmis dėl Prancūzijos ir 
Vokietijos siūlomos iniciatyvos harmonizuoti 
visų ES šalių tiesioginius mokesčius.

Londono aldermaną ir jį lydinčią 
verslininkų delegaciją priėmė Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. Jis svečius supažindino su 
sostinėje įgyvendinamais ir planuojamais 
investiciniais projektais.

Prieš atvykdama į Vilnių, alderrmano 
R.Finch vadovaujama Londono delegacija su 
vizitu lankėsi Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje 
ir Latvijoje. Baltijos šalys Londoną itin domina 
kaip naujosios Europos Sąjungos narės.

Lietuvos įstojimas į ES ir NATO 
įtrauktas į atmintinų dienų sąrašą.

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

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

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

Dvyliktoji Lietuvių tautinių šokių 
šventė Čikagoje

Lietuviško tautinio šokio puoselėtojai po 
keturių metų pertraukos rinksis į Lietuvių 
tautinių šokių šventę Čikagoje birželio 30 - 
liepos 3 dienomis.

Šių metų šokių šventėje numato dalyvauti 
apie 2 tūkstančiai šokėjų ir tautinio šokio 
puoselėtojų, parengusių apie 30 tautinių šokių.

Čikaga rengiasi ir aštuntai Lietuvių dainų 
šveitei 2006 metų pavasarį. Šventę rengia JAV 
ir Kanados lietuvių bendruomenės.
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Aukos Europos Lietuviui:
Dėkojame už aukas, kurios pasiekė administraciją kovo 
11d.
Po £5 gauta iš J. Podvoiskio, Manchester, L Eiduko, 
Tamworth, VI. Gruzdžio, Sheffield, B. Narbučio, 
London, Br. Puodžiūnienės, Staffs, A. Sabulio, 
Nottingham, V. Vasaičio, Sheffield.

Sekančios aukos pasiekė administraciją kovo 28d.
Dėkojame S. Lenkevičiui už £35 auką.
Po £5 gauta iš K. Minuto, Huddersfield, S. B. 
Vaitkevičiaus*, Peterborough, B. Benekeraičio, Llaneli, 
A. ir E. Žemaičių, Leeds.

* p. Vaitkevičius palinkėjo redakcijai, administracijai ir 
visiems skaitytojams geriausios sėkmės.

Sekančios aukos pasiekė administraciją balandžio 3d. 
£10 A. Kadzionis - „nors jau 89 metų vis vien patinka 
man žinoti kas vyksta Lietuvių bendruomenėje“.
Po £5 gauta išLŽ. Matukienės, Ruislip, ir A Waylen, 
Blackheath.

Sekančios aukos pasiekė administraciją balandžio 28d. 
£20 ponai X, Pietinė Anglija.
Po £10 iš K. Pažėros, Manchester, ir A. Klumbienės, 
Langley Mill. •
Po £5 iš P. Vilkausko, Weymouth, P. Harvey, 
Wolverhampton, B. Kupstienės, Manchester, J. Panavo, 
Manchester, K. Kirk, Cambridge, B. Gedzevičiaus, 
Nottingham, E. Sasnauskienės, Rochdale.

Sekančios aukos gautos gegužės 31d.
Po £5 iš A. Gudelio, Leigh, J. Smidtienės, Huddersfield, 
R. Valterio, Cornwall

AA*AA**^****AAA***A*A*kAA*AA^***AAAAA*A^

Europos Lietuvio redakcijai pranešta, kad sekantys 
skaitytojai iškeliavo amžinybėn:

Mykolas Kuzmickas
Gyveno Wimbledon, London 
Mirė 2004m. kovo mėn. 31d.

P. Mulerickas
Gyveno Leamington Spa 
Mirė 2004m. kovo mėn. 6d.

EL redakcija ir administracija reiškia gilią užuojautąjų 
šeimoms ir artimiesiems.

Sveikiname naujus skaitytojus:
I. Hughes, Birmingham, R. Balčikonis, Guildford, R.
Bružas, Dagenham

Laiškas redakcijai:
Įdomu ar pas Jus kas domisi lietuviškos keramikos 
,Jesia‘ kavos servizu. Susideda iš 28 dalykėlių (maži 
puodukai). Tikra Fine Bone China.. Nėra vartoti. Dėl 
vietos norėčiau parduoti. Lietuvių šeimai pirmenybė.

Kas domisi, gali parašyti man:
p. J. Smidtas 172a Fernside Avenue, 
Almondbury HuddersfieldHD5 8PH 

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

Lietuvos Respublikos Ambasada
Londone mums praneša, kad liepos 1d. 2004 išvyksta 
patarėjas Darius Gaidys ir Pirmoji sekretorė Rasa 
Bubelienė.
Jų vietoje atvyksta patarėja Gitana Grigaitytė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vaidyba 
ruošia kraštų LB Valdybų pirmininkų arba jų 
pavaduotojų ir kviestų atstovų suvažiavimą, kuris įvyks 
Birštone š.m. rugpjūčio 16-19 dienomis.
I suvažiavimą važiuoja V. Gasperienė ir Ž. Ilgūnaitė.

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

Skautų Stovykla,Sodyboje4
Vyksta liepos 24d. iki liepos 31d.

- —-Norintys daugiau informacijos prašau kreiptis 
pas stovyklos viršininką sv vs Vladą Gedmintą 
Tel/fax 44(0) 17 5388 7257
E mail: Vladas a baltech. fsnet. co. uk

Lituanistinių mokyklų, būrelių 
dėmesiui:

Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nori turėti daugiau 
žinių apie įsikūrusias ar besisteigiančias mokyklas, bei 
vaikų būrelius Didžiojoje Britanijoje.

Reikalinga: konkretūs adresai, duomenys apie 
mokytojus (vardas, pavardė gimimo metai, ką, kur ir 
kada baigė, kur kėlė kvalifikaciją ir kokią įsigijo), 
mokinius (bendras jų skaičius, vardas, pavardė, gimimo 
metai, ar tai naujai, ar seniau atvykusiųjų vaikai).

Turėdami aukščiau minėtus duomenis, galėsime 
greičiau aprūpinti Jūsų lituanistinius židinius pratybų 
sąsiuviniais, metodine literatūrą, o mokytojus, esant 
galimybėms - pakviesti į įvairius departamento 
organizuojamus pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursus. 
Informaciją prašau siųsti:

Lietuvos Respublikos Ambasadai
82 Gloucester Place
London WIU 6AU
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Kronika

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKU FONDAS

LR Pakruojo rajono savivaldybė viešoji įstaiga Pakruojo 
ligoninė
Britų lietuvių - vaikų fondui 2004.05.11

Jūsų dovana mūsų ligoninės bendruomenės vaikų ligų skyriui - o kartu 
ir visai Pakruojo bendruomenei - buvo netikėta ir nepaprastai maloni 
staigmena. Šiuo ekonomiškai sunkiu laikotarpiu tai mums labai svarbu 
ne vien tik žmogiškąja, bet ir finansine prasme.
Patikėkit, ir iki šiol pakruoj iečiai su dėkingumu prisiminė visus jiems 
padarytus Jūsų gerus darbus per tą mūsų bendradarbiavimo laiką.
Toks kilnumas ir atsidavimas kitiems - mums turi būti pavyzdžiu.
Sakydami ačiū linkime geros sveikatos, sėkmės - Jums ir Jūsų 
artimiesiems.

Su pagarba

Vyriausias gydytojas
Vygantas Sudaris
Pastaruoju metu nupirkta medicininės aparatūros vaikų skyriams 
Pakruojo ir Šakių ligoninėse už £5,750
Šakių vaikų namams „Berželis*4 įvairių priemonių už £1,000

Aukos:
Anoniminis £1,000
Aldona Comish bėgo Londono maratoną; jos rėmėjai
Suaukojo Vaikų fondui £ 878.20
P.Dunn, Essex £ 200
A.Zokienė, Castle Bromwich £ 30

A.A SKAUTININKO BRONIAUS ZINKAUS
atminimui vietoje gėlių:
Lietuvių Skautų Sąjunga £ 50
P.Tričys £ 50
M. ir K.Barėnai £ 20
Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.
Aukas prašome siųsti: British - Lithuanian Childrens Fund

21 The Oval, Hackney Road,
London E2 9DT

Fondo Sekretorė

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverij onas. ff eeserve. co, uk
Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 19.00 vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis:
Bethnal Green - Centrl line.

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 
16.00 vai.. Jas laiko kun.Petras
Tverijonas.

Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.
Po pamaldų bus galima pasivaišinti 
lietuviškais patiekalais.
Lietuviški pietūs klube parduodami 
už £1.50.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

Redaktorei Urnai Švalkienei išvykus atostogų šį 
numerį redagavo Henrikas Gasperas.

REKLAMOS
Europos Lietuvis plinta. Panaudokite 
šią progą Įdėti asmeniškus skelbimus 
VELTUI. Skambinkite įima Švalkieneii: 
Tel.:01954 202 471 arba 
llma_svalkus@hotmail. com
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