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Lietuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus

Šalies vadovo pareigas, liepos 12 d., pradė
jęs eiti V. Adamkus pasirašė potvarkį dėl Respub
likos prezidento aparato struktūros, etatų ir parei
gybių sąrašo bei dalyvavo spaudos konferencijoje, 
kurioje žiniasklaidai pristatė savo komandą.

Prezidentas pažymėjo, kad įgyvendinant 
siekį gerinti socialinę ir ekonominę raidą, bus su
formuotos dvi atskiros Ekonomikos ir regioninės v 
plėtros bei Socialinės apsaugos patarėjų grupės. Šių 
grupių vadovus prezidentas iš kelių kandidatų išsi
rinks dar šią savaitę.

Spaudos konferencijoje prezidentas pasi
džiaugė, kad komanda suformuota per rekordiškai 
trumpą laiką: ’’Tam teturėjome tik dvi savaites, kai 
visais kitais kartais, tiek man, tiek mano pirmta
kams reikėjo mėnesio ar net dviejų. Be to, rinko
mės labai kruopščiai, nes šalis turi karčios patirties, 
ką gali reikšti klaidos šioje srityje", - sakė Valdas 
Adamkus.

Respublikos prezidentas pabrėžė, kad neat
sisakys skaidrios veiklos principų bei netrukdys 
žiniasklaidai dirbti savo darbo: "Nesikišiu ir ne
trukdysiu žiniasklaidai atlikti jos pareigas. To ne
darys ir mano patarėjai", - sakė šalies vadovas ir 
savo ruožtu pakvietė žurnalistus būti objektyviems 
ir visiems vienodai teisingiems.(OMNI naujie
nos).

Taip pat antrąją kadenciją pradėjęs Prezi
dentas Valdas Adamkus susitiko su Lietuvos amba
sadoriais bei padėkojo jiems už atkaklų ir profesio
nalų darbą.

V. Adamkus pasidžiaugė, kad Užsienio 
reikalų ministerijos iniciatyva prasidėjo diskusijos 
dėl tolimesnės Lietuvos užsienio politikos krypčių. 
"Kviečiu į šią diskusiją aktyviau įsitraukti politines 
partijas ir visuomenę, kadangi be jų paramos, be jų 
aiškios pozicijos negalėsime parengti ilgalaikės ir 
plačią Lietuvos žmonių paramą turinčios užsienio 
politikos strategijos", - ragino Prezidentas.

Pasak jo, Lietuvai per keturiolika nepri
klausomybės metų tapus "solidžia tarptautinės ben
druomenės nare", didėja galimybės formuoti ir įgy
vendinti efektyvesnę užsienio politiką.

"Esu įsitikinęs, kad Lietuva yra pajėgi vykdyti vi
sapusišką užsienio politiką, kurią, apibendrinant, 
galima apibrėžti per tris esminius principus", - teigė 
V. Adamkus.

Pirmąjį principą jis apibūdino kaip "Lietuvą Euro
poje". "Mūsų valstybė ir visuomenė turi vadovautis 
tomis pačiomis europietiškomis vertybėmis, Lietu
vos žmonių gyvenimo lygis turi pasiekti Europos 
Sąjungos šalių, o Lietuvos ir jos žmonių saugumas 
turi atitikti tokius pat saugumo standartus, kurie 
egzistuoja ir kitose NATO šalyse", - sakė valstybės 
vadovas. Šis tikslas, jo žodžiais, bus pasiektas, jei 
Lietuva bus aktyvi ir iniciatyvi euroatlantinės ben
drijos narė.

Jo teigimu, antrasis principas - "Europa re
gione". "Demokratijos, laisvės ir europietiškų ver
tybių įsitvirtinimas regione yra Lietuvos strateginis 
interesas. Jis priminė visada rėmęs konstruktyvių ir 
abipusiai naudingų santykių su Rusija stiprinimą 
bei sklandų Kaliningrado srities įsitraukimą į ben
dradarbiavimą regione. Atvira ir bendradarbiaujanti 
Rusija yra visos Europos interesas", - sakė V. 
Adamkus.

Pasak jo, trečiasis principas - Lietuva Eu
ropoje. "Europos vieningumas jos įvairume. Turi
me išsaugoti savo tautinį bei kultūrinį identitetą. 
Lietuva turi būti matoma, autoritetinga ir įtakinga 
Europos valstybė, su kuria siekiama bendradarbiau
ti", - sakė Prezidentas.

Lietuvos ambasadorių susitikimas su ka
denciją pradedančiais valstybės vadovais po inau
guracijos yra tradicinis renginys.Šiuo metu Lietu
vos diplomatinėms atstovybėms vadovauja 35 am
basadoriai, 5 laikinieji reikąlų patikėtiniai, 7 gene
raliniai konsulai ir 2 konsulai. ELTA
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A.A. Kun. dr. Stepono Matulio, 
MIC mirties metinės Nottinghame

Š.m. birželio 20 d., sekmadieįi 
Nottinghamo Šv. Barnabo katedroje J.E. 
Vyskupas Juozas Žemaitis, MIC ir Lietuvos 
Marijonų Provinciolas kun. dr.
Vytautas Brilius, MIC drauge su katedros kunigais 
laikė iškilmingas šv.Mišias už Didžiosios Britanijos 
Lietuvių mylimo kun. dr. Stepono Matulio, 
MIC siela.

Kun. Dr. Steponas Matulis, MIC, vienas 
šviesiausių ir iškiliausių Jungtinės Karalystės ir 
Europos lietuvių mirė Karalienės Medicinos Centre 
Nottinghame praėjusių metų birželio 18 d. sulaukęs 
garbingo 85-rių metų amžiaus. Jis gimė 1918 m. 
vasario 21 d. Daujočių kaime, Svėdasų valsčiuje, 
Rokiškio apskrityje (Anykščių raj.), lietuvių 
ūkininkų šeimoje. Mokėsi Svėdasuose ir 
Užpaliuose, Marijampolės Marijonų gimnazijoje, 
kurią baigė 1939-aisiais.

Studijavo Lietuvos Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune techniką, filosofiją ir teologiją, 
suteiktas licencijato (1945) ir daktaro (1946) 
laipsnis už disertaciją: Archiepiscopus Georgius 
Matulaitis - Matulevičius MIC, Visitator 
Apostolicus in Lituania 1925-27, Archivyskupas 
Jurgis Matulaitis, MIC, Apaštalinis Vizitatorius 
Lietuvai: 1925-1927 (išversta į lietuvių kalbą, 
Nottinghame Šaltinio išleista 2000-aisiais). Tęsė 
daktaro kursą Romos Gregorianumo universitete 
Bažnyčios istorijos fakultete, kur gavo licencijato 
laipsnį (1947) ir parengė antrąją daktaro disertaciją: 
Archiepiscopus Georgius Matulaitis - Matulevičius, 
Renovator Marianorum, lietuvių kalba: Steponas 
Matulis, MIC Palaimintasis Archivyskupas Jurgis 
Matulaitis, MIC Marijon gaivintojas, 1909-1927 
(Šaltinio išleista 1997-aisiais, iš lotynų kalbos dr. 
Anthony Packer, Lietuvos Garbės Konsulo Cardiffe 
verčiama į anglų kalbą ir ruošiama anglų kalba 
išleisti šiais metais).

Nuo 1933 metu kun. Steponas Matulis 
bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. 1953 m. 
Romoje Marijonų generaliniame name paskirtas 
naujokyno vedėju, Marijonų generalinio namo 
kolegijos viršininku, 1957 m. paskirtas Marijonų 
Dvasios Vadovu. 1958 m. išvyko klebonauti į 
Londono lietuvių parapiją. 1961 m. atkuria Pasaulio 
Lietuvių Tautinės minties Katalikišką žurnalą 
’Šaltinis’ ir ji redagavo Londone, vėliau 
Nottinghame. Nuo 1970 metu Šaltinis buvo 
spausdinamas nuosavoje įsteigtoje spaustuvėje 
apytikriai 2000 egzempliorių tiražu. Buvo 
skaitomas ne tik Anglijoje ir kituose Vakarų 

Europos kraštuose, bet ir Amerikoje, Australijoje, 
Azijoje. Šaltinio leidykla redagavo ir 
išleido per 30 knygų ir paskaitų atspaudų.

1965 m. kun. dr Steponas Matulis įkūrė v
jaunimo Židinį, Lietuviė Katalikė Centrą v
Nottinghame ir jam vadovavo. Židinyje vaikė 
berniukų bendrabutis, lietuvaičiai, eidami į 
angliškas mokyklas šeštadieniais mokydavosi 
lietuviškai skaityti ir rašyti, įkuriama Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos Koplyčia, Lituanistinė v
Biblioteka. Židinyje nuolat lankydavosi įvairūs 
svečiai, skaitė savo kūrybą ir paskaitas Lietuvos 
Dainius Bernardas Brazdžionis iš Los Angeles, ir 
politologas Aleksas Stromas, vėliau išvykęs 
profesoriauti į Jungtines Amerikos Valstybes, ir 
daugelis kitų įžymių kūrėjų. 1965-1985 m. 
vadovavo Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų 
Sielovadai, Sekretoriavo Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Katalikų Bendrijoje. Kun. dr. Steponas 
Matulis buvo Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos naiys, istorikas, paskaitininkas, 
Europos Lietuvių Skautų Kapelionas.

Ypatingi kun. dr. Stepono Matulio, MIC 
nuopelnai Lietuvai yra Lietuvos valstybės 
tęstinumo darbas, puoselėjant lietuvybę, 
Palaimintojo Archivyskupo Jurgio Matulaičio 
šventumo bylos vedimas, labdaringa veikla. 
Lietuvos Respublikos Prezidentas už ypatingus 
nuopelnus lietuvybės puoselėjime kun.dr. Steponą 
Matulį, MIC 1998-aisiais metais vasario 16-osios 
proga apdovanojo Gedimino ordinu.

Katedra buvo pilnutėlė, lietuvių, anglų, 
airių, italų ir kitų tautybių katalikų. Priekinėse 
eilėse meldėsi Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos Pirmininkas Steponas
Vaitkevičius, Londono Lietuvių Parapijos
Pirmininkas, ilgametis nottinghamiškis Stasys 
Kasparas, kunigo Matulio sūnėnas iš Lietuvos, 
Steponas Matuliauskas-Matulis iš Panevėžio 
atvykęs į dėdės mirties metines ir paminklo 
šventinimą, kun. Matulio gydytojas Dr. Richard 
Mascari, Nottinghamo lietuviai, svečiai iš 
apylinkių. Angliškas giesmes giedojo katedros 
choras, iškilmingos šv. mišios buvo laikomos su 
visomis apeigomis ir procesijomis. Pamokslą J.E. 
Nottinghamo Vyskupo Malcolm McMahon vardu 
pasakė Tėvas Jeff. J.E.. Telšių Vyskupas Juozas 
Žemaitis MIC kreipėsi lietuviškai, padėkodamas 
visiems susirinkusiems. Po šv. Mišių autobusas 
vežė dalyvius į Wilford Hill kapines, kur 
lietuviškame kampelyje J.E. Vyskupas Juozas 
Žemaitis pašventino Didžiosios Britanijos Lietuvių 
aukomis pastatytą kuklų juodo marmuro kryžių.

Kapinėse žodį tarė Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Katalikų Bendrijos Pirmininkas Steponas
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Vaitkevičius padėkojęs visiems aukojusiems 
paminklo statybai, išvardindamas bendrijos skyrius 
ir dėkodamas aukų rinkėjams ir Derbyje, ir 
Nottinghame, ir Wolverhamptone, ir Mančesteryje, 
ir Gloucesteryje, ir Bordone, ir Bradforde, ir 
Londone, ir daugelyje kitų vietovių, o taip pat 
paminklu besirūpinusiam Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Katalikų Bendrijos Sekretoriui su ponia. 
Taip pat giminių vardu Anglijos lietuviams dėkojo 
sūnėnas Steponas Matuiiauskas, kuris vylėsi, kad 
lietuviai gyvendami toli nuo Tėvynes Vėliniu metu 
taip pat prisimins kun. Steponą Matulį, aplankys jo 
kapą ir uždegs žvakutę. Trumpai pasisakė ir kiti 
kalbėtojai. Iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas. 
Laistė žemelę, naują paminklą, gėlių puokštes 
gaivinantis vasaros lietutis.

Vykome į Lietuvių Katalikų Centrą - v
Židinį, kur sodelyje po dailiomis dvejomis 
didelėmis palapinėmis Nottingham© šauniųjų 
šeimininkių buvo suruoštos gardžios vaišės. 
Prašvitus saulutei svečiai sugužėjo prie stalų. 
Suskaičiavome arti šešiasdešimties atvykusiųjų, 
įskaičiuojant ir bėgiojančius vaikus. Žodį tarė J.E. 
Vyskupas Juozas Žemaitis, MIC dėkodamas

Prie Kun.dr.Stepono Matulio MIC kapo 

visiems dalyvavusiems ir kviesdamas visus 
vienybei, bei visada stengtis blogį nugalėti gerumu.

Ypatinga padėka nuskambėjo šeimininkėms p. 
Genutei Juozelskienei, p. Felicijai Damasevičienei, 
p. Lesley Radage. J.E. Vyskupas taip pat 
papasakojo, kad teko ne tik Židinyje paviešėti, bet 
ir Valijoje, užmegzti ryšius su Valijos Kardifo 
vyskupija, Katalikų mokyklomis, nutiesti 
bendradarbiavimo ryšius Marijonų Gimnazijai 
Marijampolėje, dėkodamas Katalikų Bendrijos 
Sekretoriui ir visiems Marijonų talkininkams.

v
Lietuvių Katalikų Centro - Židinio ir 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos v
vardu pakvietėme J.E. Vyskupą Juozą Žemaitį, 
MIC, Lietuvos Marijonų Provinciolą kun. dr. 
Vytautą Bailių, MIC, o taip pat kun. Vaclovą 
Aliulį, MIC, birželio 18-ąją savo tėviškėje 
Lietuvoje šventusį savo kunigystės 60-ąj į jubiliejų,v
atvykti į Židinį rudenį ilgesniam laikui, bent 
vienam mėnesiui surengti paskaitų ir seminarų ciklą 
šv. Rašto tema, o taip pat Bažnyčios ir valstybės 
santykių tema.

J.E. Vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, 
kun. dr. Vytautas Brilius, MIC ir kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC visiems nuoširdžiausiai dėkoja 
Anglijos
lietuviams ir linki Dievo palaimos, vildamiesi vėl 
netrukus susitikti AušrosVartų Marijos Židinyje.

Dar kartą norėtume nuoširdžiausiai padėkoti 
visiems aukojusiems paminklo statybai ir knygos 
leidimui, visiems padėjusiems surengti šias 
reikšmingas metines, visų pirma J.E. Vyskupui v
Juozui Žemaičiui, MIC ir Lietuvos Marijonų 
Provinciolui Kun. Dr. Vytautui Briliui, MIC, 
šeimininkėms, visiems atvykusiems į Nottinghamą 
pagerbti šviesaus neblėstančio Jungtinėje 
Karalystėje kun. dr. Stepono Matulio, MIC 
atminimo.

Dr. Darius Furmonavičius

Marijampolėje pagerbiamas 
palaimintasis

Jurgis Matulaitis

Marijampolėje prasidėjo tradicinis 
iškilmingas palaimintojo Jurgio Matulaičio
beatifikacijos 17-ųjų metinių paminėjimas ir 
atlaidai. e v

Marijampolės Sv. arkangelo Mykolo 
mažojoje bazilikoje yra palaimintojo Jurgio 
Matulaičio kapas. Arkivyskupas šioje bažnyčioje 
buvo perlaidotas prieš 70 metų, palaikus perkėlus iš 
Kauno arkikatedros.
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PO 56 -I V METŲ VEIKLOS 
UŽSIDARO DERBY SKYRIUS

DBLS Derby skyrius nebeegzistuos. Po 56-ių 
metų veiklos, esant mažam narių skaičiui, 
Narių brandus amžius, nepastovi sveikata, 
neturimas savų patalpų, prieita prie šio 
nutarimo.
Vienbalsiai nutarta 2004m birželio 13d, 
Ukrainiečių klube, Derby.

Birželio mėn. 13d., gražiame vasaros 
žydėjime derbiškiai ir Derby skyriaus pirm. 
J.Levinskas su p. Bernadeta iš Bordono susirinko į 
ukrainiečių klubo patalpas, pasveikinti su 
vardadininkus su vardinėmis, išklausyti pranešimo 
iš Sąjungos ir Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimo, G.Zinkienei ir šeimai pareikšti 
užuojautą dėl A.A. Broniaus Zinkaus mirties (mirė 
birželio 2 d.) bei nutarti skyriaus tolimesnė eigą ir 
egzistavimą.

DBLSos Derby skyriaus pirm. 
J.Levinskas atidarė minėjimą, pasveikino Antaną 
Tirevičių - Thompsoną vardinių proga, pažymėjęs, 
kad šios vardinės yra liūdesio šešėlyje, netekus ir 
nesulaukusio šio subuvimo ilgamečio ir aktyvaus 
nario A.A Broniaus Zinkaus. Pirmininkas priminė 
ilgamečio nario Broniaus nuopelnus skyriaus 
veikloje, G.Zinkienei ir jos šeimai jaudinančiu 
žodžiu, dėl skaudžios netekties išreiškė užuojautą.

J.Maslauskas skautijos vardu pasakė: 
šiandiena čia mes susirinkę, mes visi pasigendame 
mūsų ratelyje Tavęs - mielas Broniau. Tavo mielo 
veido, žodžio ir skautiškos šypsenos, ypač, kai aš 
su Tavim kartu skyrėm daug širdies, darbo ir jėgų 
skautiškai idėjai. Tavo visi darbai žemėje yra 
užbaigti ir Dievas Tave priims ir duos Tau, 
Broniau, amžiną atilsį. Paskutinę pagarbą 
atiduodame tyla, nulenkdami galvą ir sakome sudie 
skautiška malda... ( Gedulingos pamaldos įvyko \z
birželio 15d. Sv. Juozapo bažnyčioje, Derby).

Vėliau sekė J.Levinsko ir R.Popikienės 
pranešimas iš Sąjungos suvažiavimo, kurie Derby 
skyrių atstovavo metiniame suvažiavime Lietuvių 
Sodyboje. Atstovai plačiai apibudino suvažiavimo 
eigą, nutarimus, Sodybos veiklos vaizdus ir 
trūkumus, pabrėžęč kad platesnės suvažiavimo 
informacijos ir nutarimų bus galima rasti mūsų 
spaudoje: “Europos Lietuvis” ir “B.L.B-sė”.

Plačiai diskutuota dėl skyriaus tolimesnės 
veiklos egzistavimo. Ilgametis skyr. Pirm. 
J.Levinskas pažymėjo, kad štai jau praėjus 56 - 
riems metams, skyrius vis dar tebeveikia, egzistuoja 
DBLS -gos rėmuose. Tačiau šiandiena daug kas 
pasikeitė, vieni emigravo, daugelis narių iškeliavo į 
amžinybę, visi pasenome, antriems sveikata 
nepastovi, ypač, kai mes neturime savo patalpų.

Skyriaus valdyba nuodugniai apsvarsčiusi 
visas aplinkybes, gerai suprasdama esančią padėtį , 
dalyvaujančių skyriaus narių pritarimu, priėjo 
išvados, kad veikimas neįmanomas ir skaitomas 
skyrius nebeegzistuojantis. Tuo ir buvo užbaigtas 
mūsų susirinkimas. Buvo nutarta, kad likusieji 
nariai radę laiko ir pastogę dar susirinks prisiminti 
praeitį ir lietuviškoje pensininkų dvasioje praleisti 
valandas.

G.Zinkienės dėka, vyro A.A. Broniaus 
prisiminimui, dalyviai buvo pavaišinti 
skanumynais, kavute ir vyno taure. J.Levinskas dar 
kartą pareiškė visiems dalyvavusiems padėką ir 
G.Zinkienei už vaišes.

J.Maslauskas

Sulaukėm ypatingo svečio

Birželio 19d. 
monsenjoras 
Edmundas 
Putrimas 
lankėsi pas 
Manchesterio 
lietuvius. Jį 
palydėjo 
Londono 
klebonas 
Petras 
Tverijonas, o 
priėmė mūsų 
kanauninkas 
Valentinas 
Kamaitis.

Po Lietuvių klubo salėje atnašautų mišių, 
susirinkusieji atsisėdo prie bendro stalo pietums. Iš 
viso buvo per 30 žmonių.

Prelatas savo pasisakyme paaiškino, kad jis 
gimęs 1959m. Toronte, Kanadoje, kur yra jo 
būstinė. Jis yra Lietuvos vyskupų konferencijos 
paskirtas sielovadauti apie 100 užsienio lietuvių 
katalikų bendruomenėms. Jis perėmęs šį darbą iš 
vyskupo Baltakio, kurio amžius pailsėti.

Garbingas svečias pristatė faktą, kad ten 
kur yra kunigas, tos lietuvių bendruomenės vystosi. 
Tai, ne tik parapijose (su savo bažnyčia), bet ir 
misijose (be savo bažnyčios) kaip Manchesteiy. O 
netrūksta norinčių priklausyti jom, užtai bažnyčia 
turi vis atsinaujinti, juos priimti. Prelato uždavinys 
- susipažinti su esama padėtimi.

Monsenjoras Putrimas šįkart susitiko su 
Nottingham, Glasgovo ir Manchesterio lietuviais 
katalikais prieš grįždamas į Londoną. Kuri skaitosi 
didžiausia lietuvių parapija Europoje už Lietuvos 
ribų.

Jonas Podvoiskis, Manchester

4



jtLuropos Lietuvis in r. / j puslapis

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 
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 17811 154 728

Mažėja nedarbas, nes bedarbiai 
išvažiuoja į užsienį

Kai kuriuose šalies miestuose pastebimai 
mažėja jauno amžiaus bedarbių, tačiau ne dėlto, 
kad atsiranda naujų darbo vietų - tiesiog dirbti 
bedarbiai išvažiuoja į užsienį.
Kasdien iš Kauno autobusų stoties maršrutu Vilnius 
- Londonas išvažiuojančiuose autobusuose didžioji 
dalis išvykstančiųjų - jauni žmonės. Jie sako 
Didžiojoje Britanijoje ieškosiu legalaus darbo.

“Neapsimoka čia ieškot. Nuomoju butą, tai 
vien už mokesčius sumoku pusę atlyginimo, net 
daugiau. Gerai tiems, kurie uždirba neblogai. Aš, 
jeigu ir toliau gaučiau 500 Lt, viskas - neturėčiau ką 
valgyt”, - sako į Londoną išvažiuojantis jaunas 
vyras.

Kauno darbo biržos duomenimis, per kelis 
mėnesius pastebimai sumažėjo bedarbių nuo 16 m. 
iki 25 m. amžiaus. Specialistai jaunų bedarbių 
mažėjimą sieja daugiausiai su jų išvykimu į užsienį. 
“Didelė dalis pas mus darbo biržoj 
užsiregistravusių jaunuolių - nepasirodo. Jeigu 

konkrečią dieną neateina, spėjam, kad jie, ko gero, 
bus išvažiavę”, - sako Kauno darbo biržos 
direktorius Augustinas Keturakis. Visų bedarbių 
Kaune šiemet, palyginti su pernai, sumažėję 
ketvirtadaliu - nedarbas čia siekia vos 4 proc. Ir tai 
esą šie bedarbiai daugiausiai yra tie, kuriems prie 
darbo rinkos sunku prisitaikyti dėl prastos 
kvalifikacijos ir gebėjimų.

Kauno savivaldybė dėl nerimą keliančios 
jaunų žmonių emigracijos kreipėsi į miesto 
verslininkus. “Priemonių planas yra paprastas - 
reikia mokėti didesnius atlyginimus ir mokėti juos 
legalius”, - teigia Kauno miesto savivaldybės 
administracijos direktorius Giedrius Buinevičius. 
Anot jo, priešingu atveju kai kurių profesijų 
darbuotojų po kelerių metų patiems darbdaviams 
gali tekti ieškoti užsienyje.

Lietuvos darbo biržos atstovė sako dar 
negalinti pasakyti, ar ir visoje Lietuvoje mažėjantį 
nedarbą lemia tos pačios priežastys, kaip Kaune. 
Tai esą bus aišku rudenį, kai baigsis sezoniniai 
darbai.

Įvairių apklausų duomenimis, šiuo metu 
užsienyje gali dirbti keli šimtai tūkstančių lietuvių. 
Panašiai dar tiek norėtų išvykti.

Monika Petrulienė, 
Irma Janauskaitė,

Lietuvos televizijos Naujienų tarnyba

Britanijoje nusižudė darbo 
negavusi lietuvė

Didžiojoje Britanijoje nusižudė 
prieglobsčio šioje šalyje siekusi lietuvė. Ji pasikorė 
kieme pastato, kuriame nesėkmingai bandė gauti 
darbą. 28 metų Rema Puodžuikynaitė gyveno 
nuomotoje palėpėje Newcastelyje. Ji siekė gauti 
darbą Newcastelio kariuomenės šauktinių centre, 
rašoma dienraštyje "The Evening Chronicle". 
Lietuvei buvo paaiškinta, kad ji negali tikėtis darbo 
šioje įstaigoje, nes ji nėra D.Britanijos pilietė, 
tačiau R.Puodžiukynaitė vilties neprarado.

Ji pradėjo persekioti Newcastelio šauktinių 
centro darbuotojus, nes, pasak Newcastelio 
koronerio David Mitfordo, išsigalvojo esanti jų 
bendradarbė. Galų gale policijos buvo paprašyta 
nurodyti moteriai baigti persekiojimus, rašo 
dienraštis.

Moters kūną rado kiemą atidaręs valytojas.

D.Mitfordas kaip mirties priežastį nurodė 
savižudybę ir tvirtino, kad R.Puodžiukynaitės 
psichinė būklė buvo nestabili, teigiama "The 
Evening Chronicle" straipsnyje.

www.DELFI.lt
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Skautiškuoju keliu
Lietuvių Skautų Sąjungos Europos Rajono 2004 metų stovykla

„ Vienybės vartai“
Šių metų stovykla vyks įprastoje vietoje, Lietuvių Sodybos skautų kalnelyje nuo 2004 m.liepos 24d. 

iki rugpjūčio 1d.
Visi skautai/skautės registruojasi iki lietos mėn. 8d.

Po tos datos registruotis tik išimtinai pas Stovyklos viršininką, atvykus į stovyklą.
Registracijos anketas galima gauti pas: sv.v.s. Vicentą O4Brien tek: 020 8925 8746.

Stovyklos mokesčio grafa vienai šeimai. Vaikai skaitomi iki 18 metų.

vaikai 1 suaugęs 2 suaugę 3 suaugę 4 suaugę 5 suaugę

£55 £110 £165 £220 275

1 vaikas £50 £100 £160 pasitarti 
su vadovu

pasitarti 
su vadovu

pasitarti
su vadovu

2 vaikai £100 £155 £210 •

3 vaikai £140 £195 £250

4 vaikai £160 ii / 
h

£215 £265

5 vaikai £180 £260 £295

Ką pasiimti į stovyklą?
*Pilną skauto/ės uniformą privalomai. Visi noritieji dalyvauti stovykloje, turi turėti 

skautų/čių uniformą. (Patartina ant kiekvieno dalyko pažymėti pavardę)
Kuprinę, miegmaišį arba šiltą antklodę. Dvi lėkštes, peilį, šakutę, šaukštą nedūžtamą puodelį. 
Skautų/čių darbo uniformą (tamsiai mėtini marškinėliai {T-ee shirts} sesėms, žali - broliams) 
Vilnonį megztuką prožektorią stiprius batus ir guminius batus.
Šiltą striukę, šiltas pižamas, apatinius baltinius ir keletą kojinių.
Plastmasinį maišelį nešvariems drabužiams.
Maudymosi kostiumą ir 2 rankšluosčius, muilą dantų pastą trumpas kelnaites ir sportinius batelius.
* Skautiškus marškinukus (berniukams ir mergaitėms) galima pirkti MILLETS parduotuvėje:

* Ilford4 e: Millets 154 High Road - 020 8478 7341
* London‘e: Millets 176 Kensington High Street - 020 7936
* Southend‘e: Millets 4-19 York Road
* Bromley (Kent): Millets 65 High Street 020 860 0418
* Croydon‘e: Millets 52 High Street 020 8699 6066

Būtų labai naudingą jei atsivežtumėte savo palapines.
Skautų vadovai ir šiemet turės „stovyklautojų banką“, kur stovyklautojai galės saugiai laikyti savo 
kišenpinigius. „Bankas“ turės visas pinigų įplaukų ir išplaukų ataskaitas.

LSS Europos Rajono vadas
v.s.Viricentas 0‘Brien
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Škotija - Mossend
Š.m.birželio 18 d. lietuvių bendruomenę aplankė prelatas Edmundas J.Putrimas, delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai. Apsilankymo metu atlaikė šv.Mišias su kun.P.Tverijonu šv. Šeimos bažnyčioje Mossend.

Po pamaldų Škotijos lietuvių klubo patalpose įvyko susitikimas ir vaišės su vietiniais lietuviais, kurie labai 
apgailestavo, kad jų ilgametis kunigas Juozas McAndrew dėl silpnos sveikatos turėjo atsisakyti pastoracijos ir 
mėnesinės lietuviškos pamaldos Mossendce turėjo užsibaigti. Tai lietuvių bendruomenei buvo didelis sukrėtimas, nes 
Škotijoje lietuviai jau 100 metų yra turėję visuomet lietuviškas pamaldas.

Tačiau prelatui E.Putrimui yra duotos labai sunkios pareigos. Mes žinome, kad Lietuvą apleidžia dėl ekonominių 
priežasčių tūkstančiai jaunų lietuvių, apsigyvendami įvairiose šalyse, kuriems reikia dvasinio aprūpinimo. Vien tik 
Dubline gyvena apie 20 tūkstančių lietuvių, o lietuvių kunigų yra didelis trūkumas. Seminarijose daro ką tik gali, 
tačiau sovietmečio suvaržymai ir senesnių kunigų pasitraukimas iš pastoracijos, reiškia, kad kunigų trūkumas dar gali 
užtrūkti ilgesnį laiką.

Tai mes čia, Škotijoje, neturėdami naujos bangos lietuvių imigrantų ir beveik jau baigiantį įsijungti į škotų 
gyvenimą, suprantame, kad mūsų poreikiai nėra pirmenybė.

Esame labai dėkingi kun. P.Tverijonui, kuris atvyksta pas mus specialiomis progomis ir tikimės, jog ir ateityje jis 
ar kiti apsilankantieji kunigai galės mums patarnauti.

C.Blue

Prelatas Edmundas Putrimas su Mossend lietuviais
/paimta iš Liet. Šv.Kazimiero baž. laikraštėlio „ VENT7

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą DTI 
(Department of Trade and Industry) - išleido knygutę 
„Darbas Jungtinėje Karalystėje“ lietuvių ir anglų 
kalbose. Joje nurodoma - Kokios jūsų teisės, kur 
kreiptis pagalbos ir patarimų.
Tai vadovas darbuotojams iš Lietuvos. Joje yra daug 
naudingos informacijos ir keletas labai naudingų 
adresų, telefono numeriai bei e-pašto adresai.

Pagalbos linija ,4Know-Your Rights“ (sužinoti savo 
teises)

tel:0870 600 4882. e-paštas: ctp@tuc.org.uk

CAB (Citizens Advtee-Bttreatt— patarimų piliečiams 
biuras):
žr.vietos telefonų knygoje.

National Minimum Wage Helpline (pagalbos linija 
valstybinio minimalausdarbumžmokesčio 
klausimais):

tel.:0845 6000 678

JobCentreplus (įdarbinimo eentro)/Social Security 
(socialinio draudimo filiatai) 
žr. vietos telefonų knygoje.

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
84 Gloucester Place
London W1U 6AU tel.: 0207486 6404

Australia
Mes irgi šventėme Lietuvos prisijungimą prie Europos 
Sąjungos. Mūsų valstijos New South Wales parlamentas 
suruošė iškilmingą vakarienę atšvęsti Europos Sąjungos 
išplėtimą.
Bankete buvo apie 500 svečių iš visų Europos Sąjungos 
tautų, senų ir naujų. Lietuvių buvome apie 30.

Ramutis ir Ramona

Pranešimas
Lietuvių Namų bendrovės vardu buvo paduotas 
prašymas HM Land Registry užregistruoti Headley Park 
nuosavybę kartu su malūno žeme, kuri anksčiau buvo 
registruota atskirai.

A+A 
dukrai Marijai mirus,

„Budėkime“ administratoriui broliui v.s. 
Steponui ir Olgai Vaitkevičiams 

gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

LSS Europos rajono vadija, 
sesės, broliai, „Budėkime“ redakcija ir 

bendradarbiai
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Grįžusieji iš užsienio perka butus ir 
naujas mašinas

Valerijus Rajevskis, "Klaipėda"

Užsienyje sunkiai uždirbę nemažus 
pinigus Lietuvos piliečiai, grįžę namo, 
investuoja į nekilnojamąjį turtą ir brangius 
daiktus. Kadangi šis reiškinys labai paplito, 
galima kalbėti apie naują importo rūšį, 
maitinančią šalį.

Neoficialiais duomenimis, per pastaruosius 
10 metų iš Lietuvos į užsienį uždarbiauti išvyko 
maždaug 0,6 mln. žmonių. Apie 70 proc. jų triūsia 
Europos Sąjungos šalyse (maždaug pusė - 
Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje, apie 30 proc. - 
Ispanijoje ir Portugalijoje, 20 proc. - Skandinavijos 
šalyse ir Vokietijoje). 25 proc. uždarbiauti išvyko į 
JAV ir Kanadą, beveik 5 proc. - į Rusiją (tiksliau, į 
Maskvą) ir mažiau nei procentas - į arabų šalis. Kai 
kurie išvykusieji į Lietuvą niekada nebegrįš.

Ir išvykusieji uždarbiauti, ir emigravusieji 
vienaip ar kitaip palaiko su Lietuva finansinį ryšį, 
siunčia sunkiai svetimoje žemėje uždirbtus pinigus. 
Nėra oficialių duomenų apie „pinigų importą“ arba 
tie duomenys neatskleidžia tikrojo vaizdo.

Tačiau patikimi šaltiniai tvirtina, kad 
Lietuvoje kasmet „nusėda“ apie 200 mln. dolerių. 
Daugelis pasaulio šalių savo skurdžią tėvynę 
maitina turtingųjų šalių sąskaita. Pavyzdžiui, turkai 
vien tik iš Vokietijos kasmet namo siunčia iki 0,7 v
mlrd. eurų. Seštąjį-aštuntąjį dešimtmečius ispanai, 
italai, portugalai, airiai Švedijoje, Norvegijoje, 
Danijoje, Vokietijoje uždirbdavo milijonus dolerių, 
padėdami savo šalims atsistoti ant kojų. Prieškario 
metais nemažai lietuvių su pinigais grįžo iš JAV ir 
Lotynų Amerikos.

Jaunas darbų vykdytojas Aivaras su savo 
statybininkų brigada trims mėnesiams išvyko į 
Švediją. „Dirbome sunkiai - kur kas sunkiau nei 
Lietuvoje. Darbo diena kartais trukdavo 12 v
valandų. Švedui statėme užmiesčio namą. Ir aš kaip 
darbų vykdytojas, ir mano vyrai per valandą 
uždirbdavome po 80 kronų, nepriklausomai nuo 
darbo pobūdžio ar mano pareigų. Uždirbome po 14 
500 Lt. Už tuos pinigus nusipirkau apynauję 
mašiną. Brigados vyrai pirko butus“, - pasakojo 
statybininkas. Statybininkas dirbo tik tris mėnesius. 
Jis ir brigados nariai neturėjo legalių darbininkų 
statuso (į Lietuvą grįžo dar prieš 2004 metų 
gegužės 1-ąją). „Planuoju rugpjūtį vėl važiuoti 
uždarbiauti, bet jau kaip legalus darbininkas“, - 
sakė Aivaras.

Nekilnojamojo turto agentūros „Turėta“ 
vadovas Gvidas Skirutis sakė, kad pastaruoju metu 
daugėja nekilnojamojo turto pirkėjų, pinigų 
užsidirbusių užsienyje. „Tokie pirkėjai perka bet 
kokį nekilnojamąjį turtą - butus, žemės sklypus, 

sodus. Šios kategorijos pirkėjai dažniausiai perka 
neužstatytus sklypus, nes dauguma yra 
statybininkai. Dažniausiai tai žmonės iki 30 metų. 
Pastaruoju metu atsirado ir tokia veikla - jie perka 
po 2-3 butus ir juos vėliau nuomoja, išvažiuodami 
vėl į užsienį, palieka prižiūrėti mums“, - sakė G. 
Skirutis.

Nekilnojamojo turto agentūros „Vestus“ 
vadybininkas Raimondas Pupšys patvirtino, kad 
tokie klientai dažnai butus perka nuomoj imui, o 
patys vėl važiuoja uždarbiauti. „Brangius butus jie 
perka per banką, nes trūkstamai sumos daliai ima 
kreditą. Jie sudaro kontraktus, paskolas dažniausiai 
grąžina iš užsienio darbo vietos, pinigus į Lietuvos 
bankus siųsdami iš užsienio. Tai - 25-40 metų 
žmonės, - sakė R.Pupšys. - Yra ir kitos kategorijos 
klientų, kurie parduoda nekilnojamąjį turtą ir ilgam, 
jeigu ne visam laikui, išvyksta į JAV, Kanadą.“

Agentūros „Turėta“ vadybininkas Rimantas 
Skirutis sakė, kad iš uždarbiavimo vietų grįžę 
klaipėdiečiai, pinigų užsidirbę dar prieš Lietuvos 
įstojimą į ES, renkasi neužstatytus sklypus. „Sklypų 
paklausa priklauso nuo to, kiek pinigų šie klientai 
uždirbo užsienyje. Juos domina žemė Tauralaukyje, 
kur 15 arų sklypas kainuoja nuo 85 tūkst. iki 100 
tūkst. Lt, Mazūriškėse, kur 1 aras kainuoja 3 tūkst.- 
4 tūkst. Lt, bei nekilnojamojo turto rinkoje gana 
naujose Radailių ir Triušelių gyvenvietėse. Šiuose 
kaimuose aras žemės kainuoja 500-800 Lt, o 
sklypų, kuriuose žemės ūkio paskirtis pakeista į 
gyvenamąją, - 3 500 - 4 tūkst. Lt. Kiti klientai v
domisi neužstatytais “Šernų“ ir „Dituvos“ sodų v
bendrijų sklypais. Čia žemės sklypas kainuoja iki 
10 tūkst. Lt. Kai kurie sklypus renkasi Klaipėdos 
rajone. 10-15 arų sklypas su visomis 
komunikacijomis Gargžduose kainuoja iki 100 
tūkst. Lt. Turime nuolatinių klientų, jau daug metų 
uždarbiaujančių JAV. Jie pinigus investuoja į 
nekilnojamąjį turtą Klaipėdoje ir pajūryje“, - sakė 
R.Skirutis.

Užsienyje įdarbinančios agentūros 
„Excelsitas“ direktorė Elena Riazanova sakė „Kai 
kurie studentai ima akademines atostogas, važiuoja 
uždarbiauti į užsienį, o grįžę baigia mokytis. 
Studentai sudaro 5-7 proc. visų per mus visų 
išvykusiųjų. Pinigų jiems reikia mokslui tęsti. 
Dauguma išvykusiųjų ketina grįžti po 2-3 metų, nes 
ima kreditus būstui ir vėl grįžta į Airiją. Kai bankai 
mato jų pajamas, legalias sutartis su darbdaviais ir 
legalų atlyginimą, mielai suteikia kreditus“, - teigė 
E.Riazanova.

Pasak agentūros „Excelsitas“ direktorės 
E.Riazanovos, iš uždarbiavimo vietų grįžę jauni 
žmonės dažniausiai perka naudotus automobilius: 
„Nemažai pažįstu tokių, kurie, grįžę iš Airijos, 
perka automobilius, tiesa, ne naujus - 2-4 metų. 
Dažniausiai moka grynaisiais. Neretai tie jaunuoliai 
vėliau grįžta į Airiją, kur dirba dar keletą metų.“
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ATIDĖTAS R.PAKSO TEISMAS

Vilniaus apygardos teisinas liepos 15 
d.apklausė 6 liudytojus byloje, kurioje valstybės 
paslapties atskleidimu kaltinamas nušalintasis 
prezidentas Rolandas Paksas, ir bylos nagrinėjimą 
atidėjo daugiau nei dviem mėnesiams.
R. Paksas nebuvo apklaustas. Iki prasidedant 
teismo posėdžiui šiuo metu oficialiai niekur 
nedirbantis R. Paksas buvo demonstratyviai 
linksmai nusiteikęs, pats kalbino žurnalistus. Jis 
teigė, kad nors ir yra "nuteistas iki gyvos galvos" ir 
negalėsiąs daugiau būti prezidentu, jis tikįs, kad 
"situacija dar pasikeis"."Aš gi nieko daugiau 
nemoku dirbti, tik galva", - šmaikštavo R. Paksas. 
Jis žurnalistams teigė esą įsitikinęs savo pergale 
teisme. Pats kaltinamasis R. Paksas posėdyje 
ketvirtadienį nebuvo apklaustas.

J. Borisovas teigia, kad apie klausymąsi sužinojo 
ne iš R. Pakso. Per liudytojų apklausą paaiškėjo, 
kad 2003 kovo 16-ąją, sekmadienį, M. Laurinkus 
perdavė R. Paksui penkias pokalbių telefonų 
išklotines su grifu "slaptai", v

Šiuose pokalbiuose buvo užfiksuota, kaip J. 
Borisovas informuoja Rusijos viešųjų ryšių 
kompanijos "Almax" specialistę Aną Zatonskają 
apie situaciją Prezidentūroje, svarsto, kaip galima 
būtų sustiprinti savo įtaką valstybės vadovui, 
aptarinėja prezidento patarėjos Dalios Kutraitės 
personaliją bei kalba apie jos sukompromitavimą 
visuomenėje.

2003 m. kovo 17-osios pavakarę į R. Pakso 
namus Antakalnyje buvo atvykęs jo draugas A. 
Drakšas bei finansinis rėmėjas J. Borisovas. 
Įtariama, kad būtent šią dieną J. Borisovas sužinojo 
iš R. Pakso, kad jo pokalbių telefonu klauso VSD. 
Pats J. Borisovas teisme tvirtino apie savo pokalbių 
telefonu klausymąsi žinojęs dar nuo 1998 metų, kai 
buvo tikrinama jo vadovaujamos sraigtasparnių 
remonto įmonės "Avia Baltika" veikla. Taip pat jis 
sakė, kad kovo 17-oji įsiminė jam tuo, kad po 
pokalbio su R. Paksu baigėsi "5 mėnesius trukusi 
nežinia ir įtampa". Jis teigė tą dieną supratęs, kad 
bus priimtas dirbti prezidento komandoje.

VSD klausėsi "specialaus" telefono. Tuo tarpu 
teisme liudijusio VSD pareigūno M. Pabedinsko 
teigimu, būtent po šio pokalbio, kitą dieną, J. 
Borisovas telefonu, kuriuo naudojosi tik 
pokalbiams su viešųjų ryšių kompanijos "Almax" 
darbuotojais, specialistei A. Zatonskajai pasakė 
žinąs, kad jo pokalbių yra klausomasi.

Anot VSD pareigūno, anksčiau 
"specialiuoju" telefonu J. Borisovas kalbėjęs 
nevaržomai, o kovo 18-ąją jį išjungęs ir daugiau juo 
nebesinaudojęs. Pats J. Borisovas tvirtino, esą visos 
jo telefoninių pokalbių išklotinės, kuriomis 
grindžiamas kaltinimas R. Paksui, tėra klastotė, ir 
kategoriškai neigė, kad apie pokalbių pasiklausymą 
sužinojęs iš prezidento.

Keisti pokalbiai Prezidentūroje. Po darbo 
valandų į Prezidentūrą buvo skubiai iškviestas tuo 
metu protokoliniame renginyje dalyvavęs M. 
Laurinkus. Po pokalbio su pasitarime 
Prezidentūroje dalyvavusiais R. Aču, V. Račkausku 
bei A. Norkumi išėjęs VSD vadovas koridoriuje jo 
laukusiam pavaduotojui D. Dabašinskui pasakęs: 
"Ačas reikalauja suimti Borisovą". D. Dabašinskas 
teisme teigė, kad vakare skubomis surengtame 
pokalbyje V. Račkauskas jo klausinėjęs, "kaip 
greitai galima pakabinti telefoną", bei kaip greitai 
galima pradėti naudoti sekimą. VSD pareigūnas 
teigė klausęs V. Račkausko, prieš ką jis nori taikyti 
operatyvinę veiklą, o šis atsakęs, kad tai susiję su 
"Avia Baltika". Pats V. Račkauskas teismui tvirtino 
minėtų dalykų klausinėjęs tik iš profesinio intereso. 
Kitas R. Pakso teismo posėdis turėtų įvykti rugsėjo 
28 dieną.
Bylos priešistorė

Balandžio 30 dieną R. Paksui buvo 
pateiktas įtarimas pagal Baudžiamojo kodekso 125 
straipsnio 1 dalį, kuris numato atsakomybę už 
valstybės paslapties atskleidimą.

Jei teismas pripažins R. Paksą kaltu, jam 
gresia teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam 
tikra veikla atėmimas arba bauda, arba laisvės 
apribojimas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų. 
R. Paksas balandžio pradžioje per parlamentinę 
apkaltą buvo nušalintas nuo prezidento pareigų už 
šiurkščius Konstitucijos pažeidimus ir priesaikos 
sulaužymą.

BNS

p NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
■ ■
:Ė LNB Valdybos vardu nuoširdžiai dėkojame Mikei 
:: Ludwig įdėjusiam daug valandų savo laiko, 
:Ę kuriant ir sudarant intemetinę svetainę.
H Nuoširdus AČIŪ Mikeli.

H LNB Valdyba
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Nuotykių kupiną keliavimo būdą mielai 
renkasi ir merginos

Jaunimą 
kelionės 
traukia it 
medus bites. 
Nuotykių 
ištroškusieji 
dažniausiai 
patraukia į 
kelią 
autostopu.

Asta ir Akmėja ruošiasi "tranzui”.
Pasidomėjome, kokiomis kelionių idėjomis gyvena 

autostopininkai šiomis dienomis, kokios šalys lietuvaičius traukia 
labiausiai. Vilniaus autostopo klubo tinklapyje rasi įspūdingų 
pasiūlymų prisijungti prie 3 savaičių turo po Balkanus. Dar vienas 
egzotiškas kvietimas - vykti į 2,5 mėnesio kelionę po Pietryčių Aziją. 
Kelionės startas - Honkongas. Toliau maršrutas drieksis per Kiniją, 
Vietnamą, Kambodžą, Laosą iki Indonezijos. Susidomėjote?..

Populiarios kelionės po Afriką. Antai autostopininkas Augustas 
Kligys šią vasarą keliaus per Afrikos šalis: Etiopiją, Keniją, Tanzaniją, 
Zambiją, Botsvaną, Pietų Afrikos Respubliką ir t.t... Fantazijai ribų 
nėra.

Jogos mėgėjos lankosi seminaruose užsienyje

Panorus sužinoti, ką planuoja klaipėdiečiai, teko nusivilti, kadangi 
"užkietėję tranzuotojai" senai išvažinėj ę ir bastosi po Europą.
Vis dėlto mums apie kelionių planus ir patirtį sutiko papasakoti 
ekologinio klubo "Žvejonė" narė abiturientė Asta Želvytė ir jos draugė 
Akmėja Jurkutė - beje, pasidomėjus, paaiškėjo, kad mūsų merginos 
nestokoja drąsos ir kupinos lyžto leidžiasi į nuotykių kupinas keliones.

Ką esate numačiusios šią vasarą?

Akmėja: Didelių planų neturiu. Pirmiausia abi vyksim į Vokietiją 
aplankyti draugų. Kadangi domimės ir praktikuojam sahadža jogą, 
pabandysim ten surasti daugiau bendraminčių. Vėliau planuojam 
nukeliauti pas draugus į Estiją.

Kaip pasirenkat kelionės maršrutą?

Asta: Dažniausiai vykstu į seminarus ar stovyklas, tad rinktis maršruto 
nereikia. Jei keliauju tiesiog tam, kad pakeliaučiau, tai vienu kartu 
stengiuosi pakeliui aplankyti kuo autentiškesnes, šalies kultūrą 
atspindinčias vieteles. Didmiesčių vengiu, nes iš tokių milijoninių 
miestų kaip Berlynas, Paryžius ar Praha labai sunku "išsikrapštyti".

Kiek laiko keliaujate 
autostopu?

Akmėja: Kartu su tėvais 
tranzuoju nuo vaikystės. 
Kadangi tėvai - buvę hipiai, 
autostopas jiems - tarsi 
gyvenimo būdas. Užsienyje 
viena dar nebandžiau.

Asta: Lietuvoje, nuo tada kai v
atėjau į "Žvejonę", taigi jau 
penkerius metus, nes čia visi 
taip keliauja, o užsienyje 
bandysiu antrus metus.
Kokia įsimintiniausia kelionė?

Asta: Kai keliavau į Italiją - 
sahadža jogų pasaulinį 
susitikimą, sutikau tokių 
įdomių žmonių. O kur dar 
Italijos gamta rudenį!
Kokie pavojai tyko keliaujant 
autostopu, ar esate patyrusios 
nemalonių incidentų?
Asta: Pavojų visada ir visur 
daug. Kartą vidurnaktį paleido 
laukuose nežinomoje vietovėje, 
viduiy Lenkijos. Yra tekę naktį 
praleisti prie Lenkijos muitinės, 
kur "pasiūlymai" tikrai 
nevilioja.
Akmėja: Kai sėdi į automobilį, 
dažniausiai matai, koks žmogus 
veža, kokia kompanija. 
Lietuviai siūlo nuvykti kur į 
barą ar paežerę. Tada kartais 
reikia panaudoti įvairiausius 
įtikinėjimo ir diplomatijos 
metodus. Geriausia gynyba - 
isteriškas juokas.
O kaip svečiose šalyse?

Asta: Užsieniečiai draugiškesni 
ir ne tokie agresyvūs. Ne kartą 
siūlė pinigų kelionei, pavalgyt 
ar sumokėti už nakvynę 
viešbutyje.
Kaip turėtų pasiruošti 
pradedantieji, ypač kelionėms 
užsienyje?

Asta: Svarbiausia neapsikrauti 
nereikalingais daiktais. Patogi 
avalynė, keletas šiltų ir 
drėgmės nepraleidžiančių 
drabužių, kilogramas riešutų ir 
Europos atlasas, kur smulkiai
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sunumeruoti keliai. Užsienyje, ypač Vakarų 
Europoje, autostradose geriau "nebalsuoti". Tada 
kalbini vairuotojus degalinėse. O svarbiausia - gera 
nuotaika, net jei tenka prasikankinti ne vieną 
valandą, beieškant, k^s galėtų pavežti. Piktas ar 
pervargęs autostopininko veidas nieko nevilioja.

Vyks į Graikiją

Kurgi keliauja jaunimas, "balsuojantis" 
automagistralėje Klaipėda-Kaunas ties Jakų žiedu? 
Kalbiname abiturientę Neringą tiesiai nuo "trasos".
Kur keliauji ir ar dažnai tenka keliauti autostopu?

Šiandien tik iki Vilniaus. Dažniau keliauju pavasarį 
ir vasaromis, kai mokslai ne taip spaudžia ir 
pasiilgstu draugų.
Kur ketini vykti šią vasarą?

Vėliau ketinu su draugu vykti į Graikiją.
Kur dar yra tekę lankytis?

Kadangi tranzuoju jau treti metai, tai teko keliauti 
Vokietijoje, Italijoje, Čekijoje, Prancūzijoje. 
Pastaroji kelionė į Marselį buvo tolimiausia.
Kaip į keliones po užsienį autostopu reaguoja tėvai, 
ar lengvai išleidžia?
Į pirmąją kelionę tėtis išleido labai nenoriai, bet 
pavyko perkalbėti ir dabar jau niekio nesako.
Pradedantiesiems tranzuotojams patariame 
apsilankyti interneto tinklapyje www.autostop.lt.

Sigitas Burinskas
“Vakarų Ekspresas"

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mieliems 

draugams ir tautiečiams palydint mielą Bronių 
į amžiną poilsį ir išreikštas užuojautas raštu. 
Derby skyriui už Broniaus prisiminimą 
skyriaus susirinkimo metu.

Taip pat padėka už aukas Britų 
Lietuvių vaikų fondui ir British Head 
Foundation

Gilma Zinkienė ir šeima

Per Jūros šventę 
Raudonųjų žibintų kvartale 
uostamiestyje laukiamos ir 
profesionalės

Jūros šventėje (liepos 23 - 25 d. d.) 
šiemet vietą atras net ir seniausios profesijos 
atstovės. Trims dienoms uostamiestyje įsikurs 
Raudonąją žibintą kvartalas.

Iki didžiausios Klaipėdos metų šventės - 
Jūros šventės - lieka vos porą savaičių. Artėjant jai, 
šios fiestos organizatoriai atskleidžia vis daugiau 
intriguojančių planų. Šįkart prasitarta, jog Jūros 
šventės metu Klaipėdoje veiks teatralizuotas 
Raudonųjų žibintų kvartalas, kuriame karaliaus 
seniausios profesijos atstovės.

Klaipėdos senamiestyje įsikūrę aktoriai 
sukurs nepaprastai spalvingą ir žaismingą 
atmosferą. Čia užsukę miestelėnai ir svečiai turės 
galimybę ne tik pasigrožėti žavingomis damomis, 
bet ir paklausyti politiko pranešimo apie 
prostitucijos legalizavimo svarbą Klaipėdos 
miestui.

Aštuoniolika Klaipėdos Dramos teatro ir 
Pilies teatro aktorių bei kitų garbių asmenybių 
vilios praeivius Tiltų gatvėje prie Sporto prekių 
parduotuvės įrengtoje sceninėje pakyloje bei šalia 
esančių namų balkonuose - gyventojai pažadėjo 
įsileisti nepaprastas viešnias į savo butus.

Pasak idėjos autoriaus Alvydo Vizgirdos, 
Lietuvai įžengus į Europą pagerėjo ir sekso verslo 
atstovių padėtis. Šiemet jų apdarai bus ypač žavūs. 
Beje, už paslaugas bus prašomas atlygis pagal 
"preiskurantą" litais ar kita tvirta valiuta. "Žinomą 
bus galima susitarti ir atsilyginti "meilės deivėms" 
natūra - gardėsiais ar papuošalais", - sakė A. 
Vizgirda.

Retro aktais dekoruotame Raudonųjų 
žibintų kvartale, kaip ir visoje Jūros šventėje, bus 
jaučiama retro nuotaika. Šventės dailininkas 
Anatolijus Klemensovas archyviniuose 
fotoalbumuose rado XX amžiaus pradžios aktų 
nuotrauką kurias padidino iki natūralaus žmogaus 
dydžio. Nuotraukos ne tik pagyvins veiksmo vietą 
ir sukurs ypatingą nuotaiką bet ir primins istorinę 
tiesą. Pasak šventės dailininko, jis visai nenustebtą 
jeigu Jūros šventės metu čia užsuktų ir buvusios 
garsiosios "16-osios divizijos" atstovės, ir 
šiandieninės profesionalės.

ELTA
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ĮVYKIŲ KALENDORIUS
2004-06-0

Kada Kas Kur

2004 liepos 21- 
25 dd 
19.30

Lietuvos Nacionali
nė Opera

Don Giovanni 
Aida 

Nabucco

Royal Concert Hall 
Nottingham NG1 5ND 

Bilietai: £14-£35 
Kasa: 0115 989 5534 
Info: www. royalcentre- 

nottinqham.co.uk

2004 liepos 27 - 
30 dd 
19.30

Lietuvos Nacionali
nis Baletas

Romeo ir Julieta 
Carmen

Royal Concert Hall 
Nottingham NG1 5ND 

Bilietai: £14-£25.50 
Kasa: 0115 989 5534 
Info: www. ro ya/centre- 

nottinqham. co. uk

2004 liepos 24- 
31 dd 

(visą savaitę)

Metinė Skautų Sto
vykla

Rengia Lietuvių 
Skautų ir Skaučių 

Sąjunga

Lietuvių Sodyboje
Headley Park 

Picketts Hill, Sleaford 
Near Bordon, Hampshire 

GU35 8TE
Info:

Vladas(q)baltech. fsnet. co. uk

Rugpjūčio 23 d Juodojo kaspino 
Diena

Šeštadienį
2004 spalio 23 d

DBLS Tarybos Suva
žiavimas Nottingham

Sekmadienį 
2004 lapkričio 7 

d

Koncertas:
“Jaunieji pabaltijo 

talentai IV”

Rengia Baltų Taryba

Guildhall School of 
Music and Drama 

The Barbican 
Silk Street 

London EC2Y 8DT 
(Metro: Moorgate, Barbican)

Sekmadienį 
2005 birželio 

12d

Trėmimų minėjimas

Rengia Baltų Taryba

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptverijonas.freeserve.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais: 
9 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kiekvieną antrą šešta
dienį 16.00 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.
Po pamaldų bus galima pasivai
šinti lietuviškais patiekalais. 
Lietuviški pietūs klube parduo
dami už £1.50
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12.30 vai.

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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