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„Queen Mary 2” aukštis yra kaip 23 aukštu pastato, o ilgis 
prilygsta keturių futbolo aikščių ilgiui.

Vos prieš pusmetį į šio kruizi
nio laivo dešinįjį šoną sudužo 
didžiulis butelis prancūziško 
šampano „Veuve Cliquot“.
Britų jūrų pasididžiavimo krikš
tynų ceremoniją Sautamptono 
uoste stebėjo ir tuo metu laive 
jau pradėjęs dirbti lietuvis Ra
mūnas Girčius.

Jis su kolegomis tyliai svarstė: 
jei butelis nesuduš, gal reikės 
nutraukti kontraktą.

Mat „Queen Mary 2“ yra ly
ginamas su 1912 metais pasken
dusiu legendiniu „Titaniku“.

Kompaniją „White Star“, ku
riai priklausė ir „Titanikas“,

Vandenynų milžinas virto 
olimpine tvirtove

“Man šitas laivas yra per didelis”,- atsiduso Lie
tuvos premjeras Algirdas Brazauskas, žengdamas 
didžiausio ir prabangiausio laivo “Queen Mary 2” 
dvyliktuoju deniu.

Pirėjo uoste Atėnuose šiuo metu stovintis kruizi
nis laineris yra virtęs viena labiausiai saugomų 
olimpinių vasaros žaidynių tvirtovių. M

Čia apsistoję garsūs ir turtingi olimpiados sve
čiai iš viso pasaulio, tarp jų - ir iš NBA žvaigždžių 
sudaryta JAV vyrų krepšinio rinktinė.

Laivo deniuose ir restoranuose skamba anglų, 
vokiečių, prancūzų, italų ir lietuvių kalba.

Lietuvos įmonių vadovai, miestų merai stebėti 
varžybų išvyksta po treniruočių modernioje sporto 
salėje, maudynių viename iš penkių baseinų ir so
čių pusryčių.

Penkias dienas šiame laive svečiavosi ir premje
ras A.Brazauskas su žmona Kristina, v

Čia taip pat įsikurs prezidentas Valdas Adamkus 
su žmona Alma, o pirmadienį - ir Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas su žmona Jolanta.

Lyginamas su „Titaniku“

prieš 80 metų nupirko britų įmo
nė „Carnival Corp’s Cunard Line“ - „Queen Mary 
2“ savininkė.

Prabangaus restorano „Todd English“ padavėjas 
R.Girčius yra girdėjęs, kad „Queen Maiy 2“ kapi
tono senelis vadovavo „Titanikui“, mat jie abu la
bai panašūs.

Tačiau iš „Cunard Line“ istorijos 1912-ieji iš
trinti, o būsimiems „Queen Mary 2“ darbuotojams 
per paskaitas „Titaniko“ vardas neminimas.

Šių metų sausio mėnesį pirmą kartą kirsdamas 
Atlanto vandenyną 800 mln. JAV dolerių (maždaug 
2,23 mlrd. litų) kainavęs laineris plaukė „Titaniko“ 
maršrutu.

Laivo statytojai dievagojasi, jog „Queen Mary 
2“ negresia tas pats likimas — jo korpusas pagamin
tas iš storo šarvuoto plieno, o sverdamas 150 tonų 
jis yra beveik triskart sunkesnis už „Titaniką“.

Saugomas krante ir jūroje.

Šiuo metu „Queen Maiy 2“ tvyro olimpinė 
dvasia.

Būriai smalsuolių kasdien traukia į Pirėjo uostą 
pasigrožėti laivų statybos pasididžiavimu laikomu 
kruiziniu laineriu, kuris dabar virtęs viešbučiu.

Kruizų metu ir dabar prie lainerio budi britų po
vandeninis laivas. Kiekvieną rytą „Queen Mary 2“ 
apžiūri narai.
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Užsienyje uždirbtus pinigus būtina 
dęfclaruoti

Vitalija Jankauskaitė, Lietuvos televizijos 
Naujienų tarnyba

Europos Sąjungos šalyse uždirbtus pinigus 
parsivežant į Lietuvą jų deklaruoti nereikia. Todėl, 
anot pareigūnų, nemaža dalis svetur 
uždarbiaujančių lietuvių atsisako bankų paslaugų. 
Tačiau bet kurias užsienyje gautas pajamas kartą 
per metus mokesčių inspekcija reikalauja deklaruoti 
ir sumokėti nuo jų mokesčius, to nepadarius, gali 
kilti keblumų įsigyjant registruotą turtą.

Uždarbiaujantys užsienyje lietuviai suka 
galvą kaip į Lietuvą perduoti uždirbtus pinigus. 
Nusprendę, kad pervesti pinigus per banką brangu, 
daugelis juos parsiveža grynaisiais. Bankininkai 
sako, kad pinigus pervesti galima įvairiais būdais. 
Tačiau pigiausiai pervesti per banką giminingą 
Lietuvoje veikiančiam, pavyzdžiui, priklausančiam 
tai pačiai grupei.

„Klientams tai kainuoja įvairiai - nuo kelių 
ar keliolikos euro centų iki keliasdešimt eurų. 
Priklauso nuo to, ar pavedimas vykdomas euro 
zonos šalyse eurais, ar kita užsienio valiutą ar 
skubus pavedimas, ar paprastas“, - teigė Vilniaus 
banko Finansų institucijų skyriaus viršininkė 
Monika Rimkūnaitė.

Pinigus pervesti galima bankui perdavus 
grynuosius pinigus, kuriuos Lietuvoje atsiimtų kitas 
asmuo. Toks perdavimas įvykdomas greitai, tačiau 
pats brangiausias, be to, Lietuvoje ne visi bankai 
gali šią operaciją atlikti.

Kitas būdas - atsidaryti sąskaitą užsienio 
banke, pasidėti į ją pinigus ir įvykdyti tarptautinį 
pavedimą. Tačiau bankas gali pritaikyti papildomus 
mokesčius už pinigų padėjimą. Galutinė mokesčių 
suma priklausys ir nuo to, kiek bankų tarpininkauja 
šioje operacijoje. Taip pat pinigus galima padėti į 
užsienyje pagamintos mokėjimo kortelės sąskaitą. 
Tada reikėtų pasidomėti, kiek kainuos pinigų 
išgryninimas Lietuvoje. Anot bankininką 
paslaugos kainą galima dalintis per pusę - dalį 
sumokant pinigus įnešusiam asmeniui, dalį - jų 
gavėjui.

Iš ES įvežtų grynųjų pinigų pasienyje 
deklaruoti nereikia. Tačiau nedeklaravusiems iš 
bendrijai nepriklausančių šalių įvežtos valiutos, jei 
jos vertė didesnė nei 10 tūkstančių litą gresia 
baudžiamoji atsakomybė. Visus užsienyje uždirbtus 
pinigus mokesčių inspekcija reikalauja kartą per 
metus deklaruoti ir sumokėti mokesčius. To 
nepadarius esą bus sunku įsigyti registruotą turtą.

pinigą o jis išlaidaują mes galim jį pakviesti ir 
paprašyti pagrįsti pajamų šaltinį“, - sakė Mokesčių 
inspekcijos Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėja 
Alina Gaudutytė. Anot mokesčių inspekcijos, 
reikėtų deklaruoti ir nelegaliai uždirbtus pinigus.

Lietuvos televizijos Naujienų tarnyba

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

Užsienio lietuvių bendruomenių 
pirmininkai rinkusi Birštone

Rugpjūčio 15 d. (ELTA). Birštone 
prasidėjo kasmetinis Pasaulio lietuvių 
bendruomenių kraštų pirmininkų ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungų atstovų suvažiavimas.

Laukiama atvykstant tautiečių iš 35 šalią 
kuriose šiuo metu yra įsikūrusios lietuvių 
bendruomenės. Manomą kad tokios bendruomenės 
šiuo metu jungia per milijoną žmonių.

v
Šiemet suvažiavime dalyvauja ir apie 20 

įvairiose Sibiro vietose gyvenančių lietuvių. Jie 
atstovauja tautiečiams, ketinantiems grįžti į tėvynę.

Pasak Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus Antano 
Petrausko, suvažiavime bus aptarta valstybės 
parama užsienio lietuvių bendruomenėms, 
valstybinių instituciją nevyriausybinių organizacijų 
ir užsienio lietuvių bendruomenių ryšių stiprinimo, 
lituanistinio švietimo, kultūrinių projektų ir kiti 
klausimai.
Lėšų suvažiavimui rengti skyrė Vyriausybė.

Padėti po pasaulį pasklidusiems lietuviams 
išlaikyti tautinį tapatumą stiprinti ryšius su Lietuva 
vienas svarbiausių būdų - švietimas tautiečių 
gyvenamose vietose, jaunimo įtraukimas į 
lietuvišką veiklą Dabartiniu metu Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalyse, Lenkijoje, Estijoje, 
Latvijoje veikia 4 lietuviški vaikų darželiai, 17 
bendrojo lavinimo ir 34 sekmadieninės mokyklos, 
25 lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvai.

Šiose užsienio lietuvių ugdymo įstaigose 
dirba per 90 mokytojų iš Lietuvos. Lituanistinės 
mokyklos aprūpinamos Lietuvoje parengtais ir 
išleistais mokomųjų dalykų vadovėliais, kuriems 
įsigyti kasmet skiriama 60-70 tūkst. litų iš valstybės 
biudžeto.

Nuo 1990 metų Vilniuje veikia užsienio 
lietuvių vaikams skirta vidurinė mokykla ’’Lietuvių 
namai". Mokyklą jau baigė 12 abiturientų laidų.

„Jeigu darbdavys už darbuotoją nėra deklaravęs
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Lietuviai D.Britanijoje palaikyti "al- 
Qaeda" teroristais,_URM informaciją 
neigia

"The Advertiser", BNS, "Daily Telegraph", 
www.DELFI.lt

• . ‘ 4 • * ... r ’ ■

Didžiosios Britanijos antiteroristinės 
tarnybos pranešė, kad joms pavyko sutrukdyti, kaip 
buvo įtariama, "al-Qaeda" teroristų organizuojamą 
pasikėsinimą į šios šalies ministrą pirmininką Tony 
Blairą (Tonį Blerą). Policininkai surengė reidą, 
kurio metu sulaikyti du iš Lietuvos emigravę 
asmenys, kaip manoma, sekę D.Britanijos premjero 
namą Anglijos šiaurinėje dalyje. Pasak britų 
žiniasklaidos, po suėmimo lietuviai deportuoti.

Tuo tarpu Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija pareiškė neturinti informacijos, kad nuo 
šių metų rugpjūčio 11 dienos į Lietuvą iš Jungtinės 
Karalystės būtų deportuotas bent vienas Lietuvos 
pilietis.

Pasak ministerijos pranešimo, Lietuvos 
ambasada Jungtinėje Karalystėje susisiekė su vietos 
policija, kuri patvirtino, kad pastaruoju metu 
nebuvo sulaikyta Lietuvos piliečių, kurie būtų 
įtariami teroristine veikla.

Vyrai, su savimi turėję modernią stebėjimo 
įrangą, buvo sugauti mažesniu nei kilometro 
atstumu nuo T.Blairo namų. Pasak šaltinių, dėl

• * .A v*/

lietuvių buvo susirūpinta, nes jų elgesys atitiko "al- 
Qaeda” šnipinėjimo charakteristikas. Lietuviai 
važinėjosi vogtu automobiliu su pakeistais 
numeriais, filmavo kelius ir eismą netoli tariamo 
taikinio namų, o automobilyje rastas detalus 
Trimdono miestelio Durhamo grafystėje žemėlapis 
- būtent šioje vietovėje stovi T.Blairo namas.

Pranešama, jog žvalgybos pareigūnai tiria 
versiją, kad šiuos vyrus pasamdė tarpininkai - taip 
norima apsaugoti svarbesnius teroristų grupelės 
narius.

Pranešimai apie Didžiojoje Britanijoje 
sulaikytus teroristus iš Lietuvos - klaida (ELTA)

Užsienio reikalų ministerija (URM) 
išplatino pareiškimą, kuriuo paneigė, kad 
Didžiojoje Britanijoje pastarosiomis dienomis 
sulaikyti terorizmu įtariami Lietuvos piliečiai.

Apie tariamą Lietuvos piliečių sulaikymą 
per antiteroristinę operaciją Didžiojoje Britanijoje 
pranešė užsienio bei Lietuvos spauda.
"Užsienio reikalų ministerija pareiškia, kad, 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, 
nuo šių metų rugpjūčio 11 dienos į Lietuvą iš 
Jungtinės Karalystės nebuvo deportuota nė vieno 
Lietuvos piliečio", - tvirtinama URM išplatintame 
pareiškime.
Pasak pareiškimo, Lietuvos ambasada Jungtinėje

Karalystėje susisiekė su vietos policija, kuri 
patvirtino, kad pastaruoju metu nebuvo sulaikyta 
Lietuvos piliečių, įtariamų teroristine veikla.

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

Airijoje rastas dar vieno lietuvio 
lavonas

Irish Independent, www.DELFI.lt

Netoliese upelio Airijos Wicklow 
apskrityje radus išrengto lietuvio su sunkiais galvos 
sužalojimais kūną pradėtas žmogžudystės tyrimas. 
Po pirminės apžiūros panašu, kad vyras žuvo nuo 
šūvio medžiokliniu šautuvu į galvą.

Tačiau tikrąją mirties priežastį nustatinėja 
valstybės patologe daktarė Marie Cassidy. 
Policininkų iškeltą šūvio teoriją silpnina ir tai, kad 
nepavyko atrasti šratų. Praėjusį vakarą kūną 
apžiūrėjusi M.Cassidy pareiškė, kad mirtis vyrą 
ištiko maždaug prieš dvi savaites.

Apiręs kūnas bus rastas gulintis veidu į 
apačią netoli upelio, prie išminto takelio Glen of 
the Downs apylinkėje, netoli Kilmacanogue 
miestelio. Vieninteliai ant lavono likę drabužiai 
buvo glaudės ir kojinės. Kiti rūbai rasti netoliese.

Nacionalinio kriminalinių tyrimų biuro 
detektyvai ir nacionalinis imigracijos biuras kartu 
su vietos policininkais stengėsi nustatyti vyro 
tapatybę.

Vyresnysis policijos pareigūnas praėjusį 
vakarą teigė, kad tiriama viena versija, galbūt 
padėsianti nustatyti žuvusiojo tapatybę bei prieš 
kiek laiko jo pasigesta.

Lietuvis netoli žūties vietos dirbo iki 
gegužės mėnesio, vėliau persikėlė į Dungannon 
miestelį, kur įsidarbino paukštyne. Prieš tris 
savaites jis paliko darbą tvirtindamas, kad grįžta į 
gimtinę.

Policininkai tikisi, kad vyro tapatybę 
patvirtins jo pirštų atspaudai. Praėjusį vakarą jie 
taip pat tikrino prie drabužių rastą telefoną. 
Kūną antradienio vakarą rado šunį vedžiojęs vyras. 
Į įvykio vietą tučtuojau išvyko policininkai, aptverę 
teritoriją ir sulaukę teismo medicinos specialistų. 
Policininkai tvirtina, kad nėra jokios informacijos, 
leidžiančios sieti šią žmogžudystę su kito lietuvio - 
36 metų Gražvydo Strelčiūno - mirtimi. 
G.Strelčiūnas praėjusį mėnesį buvo mirtinai 
sumuštas, jo kūnas rastas prie nejudraus kelio 
netoliese Walterstowno.

Pareigūnai stengiasi atrasti dėl nužudymo 
įtariamą asmenį, kuris pradingo po to, kai buvo 
rastas kūnas.
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A.A.BRONIAUS ZINKAUS IR JO 
VEIKLOS BRUOŽAI

Su birželio 2 d. Derbyje mirusiu Bronium 
Zinkum pažįstamas buvau nuo 1945 m. pavasario.

v v

Tada Siaurės Vokietijoje iš Slezvigo apie 150 
lietuvių UNRRA truputėlį šiauriau į Tolką 
nugabeno ir apgyvendino mediniuose barakuose 
netoli vieškelio ( to vardo miestelis yra toliau į 
rytus). Ten kažkuris vokiečių karinis dalinys 
turėdavo mokyklą, o tada sudaryta ten lietuviška 
Tolko respublika su komendantu, policininkais, 
raštininkais. Mumis rūpinosi, kad pavalgę būtume, 
UNRRA, virėjai virdavo kavą, sriubą, o sandėlyje 
visada sukosi apsukrus ir judrus Bronius Zinkus. Jis 
išdalydavo viską, kas ne virtuvei skirta, pradedant 
duona ir baigiant kavos pupelėmis ir cigaretėmis. 
Mums tai buvo reikalingiausias žmogus, nes ir be 
kukurūzinės duonos sunkus būtų gyvenimas.

Bronius, atrodo, buvo iš tokių lietuvių, 
kurie nemoka vien duona gyventi. Jis vaidindavo. 
Bet jo galva daugiausia buvo pramušta skautavimu, 
kurį jis praktikavo jau Lietuvoje. Jie Tolke abu su 
Kazimieru Vaitkevičium buvo suorganizavę visą 
savo skautų draugovę, plačiai tarp lietuvių žinomą 
ir kitų vietų lietuvius stebinančią tuo veiklumu.

Kitapus vieškelio nuo tos stovyklos buvo 
nedidelis, bet gražus daugiausia bukų miškelis. Tai 
ten jų skautai turėdavo stovyklas. Kai vykdavo tos 
stovyklos, taiytum kažkokia paslaptis apimdavo ir 
kitus lietuviško Tolko gyventojus. Kažkokias 
slaptas įdomybes jie ten, rodos, daro tame miške...

1946 m. rudenį mes trejetas išvažiavome iš 
Tolko. Paskui nusibeldėm į D.Britaniją, ir tik 
pamažu pasiekė žinios, kad nemaža Tolko 
respublikos piliečių 1948 m. taip pat atsikraustė į tą 
kraštą, ir jų bazė susidarė Derbyje. Bronius gavo 
darbą spaustuvėje ir išdirbo ten iki pensijos metų. 
Čia jis susipažino su Gilma Brakaite, vedėją, ir jie 
užaugino ir išmokė sūnų Vytenį ir dukrą Mildą, 
kurie, kaip liudija šio krašto lietuvių skautų reikalus 
iki smulkmenų žinantis Juozas Maslauskas, abu 
buvo skautai, kaip ir jų tėvai. Prisimindama savo 
jau suaugusius vaikus, ponia Gilma dabar 
didžiuojasi, kad turi du anūkus.

Lietuvoje mokęsis gimnazijoje, Bronius 
Zinkus paskui išėjo geležinkeliečio spacialybės 
apmokymą. Išmoko garvežį vairuoti. Gimęs jis 
1919 m. rugpjūčio 28 d. Lapėse.

Ir Gilma, ir Bronius, abu jie, veiklūs 
visuomenininkai. Gilma yra aktyvi skautų veikėja, 
skautininke, o taip pat pagarsėjusi parodose 
išstatytomis medžiagomis, juostomis. Parodų 
žiūrovų pasisakymuose dėl tų žavių tautinių rodinių 
būdavo rašoma “Brilliant”, “Very well done”, “ 
Excellent”. O Bronius atitinkamomis progomis 
kalbą pasakydavo ir ne kartą pabūdavo Kalėdų 
seneliu. Bet skautavimas jau buvo jame įsigėręs.

Tolke aktyviai vadovavo skautų vyčių “Gen. S. 
Žukausko” draugovei, Britanijoje jis vadovavo 
Meesden vyčių “Dr. Vydūno” būreliui. 1949 m. 
dalyvavo Halifax sušauktame skautų vadovų 
suvažiavime. Po to jam teko vadovauti Brolijos 
vietininkijai. Kai aplink Nottinghamą susibūrė 
Vyčiai, B.Zinkus jiems vadovavo. 1945-1957 m. 
administravo “Budėkime”. B.Zinkus kviesdavo 
anglų skautininkai į savo tarptautinius susibūrimus 
ir jie turėdavo progų priminti egzilų padėtį ir 
Lietuvą. Iš tų skautininkų susilaukdavo paramos 
lietuviams skautams. Dėl savo tinkamo būdo 
lanksčiai bendrauti su žmonėmis, jis buvo pakvietas 
ir vadovavo Derbio anglų skautų draugovei.Labai 
mėgdami Bronių, anglų skautininkai pasirūpino, 
kad Anglijos lietuviai skautai būtų pripažinti skautų 
tarptautinio biuro.

1962 m. jis vadovavo Drum Hill skautų 
Vyčių stovyklai, 1963 m. skautams Vyčiams ir 
kandidatams jis vadovavo pagal 
Gilwelionurodymus. O 1963 m. atstovavo 
lietuviams skautams Pasaulinėje Jamborėje 
Graikijoje, Maratono laukuose. 1965 m. dalyvavo 
Chatswor Parke Jamborėje. Kai estai 1970 m? 
minėjo savo skautų organizacijos 50 metų sukaktį, 
jis atsovavo ten lietuviams skautams. Derbyšyrio 
Jamborėje jis kėlė lietuvišką trispalvę 1974 m. ir 
1980 m. Jubiliejinėje lietuvių skautų stovykloje, 
1983 m. Kanadoje B.Zinkus taip pat atstovavo 
Anglijos skautų rajonui.

Savo skautiškose stovyklose, kaip 
J.Maslauskas primena, jis būdavo nepamainomas 
“Kukas” - virėjas, maitintojas.

Vyr. Skautininkas Bronius Zinkus už 
skautišką veiklą buvo apdovanotas 1962 m. “Už 
nuopelnus”, o 1967 m. “Lelijos” ordinais. 
Pensininkaudamas, kol sveikata leido, Bronius 
mėgo daržininkauti. Ir jis džiaugėsi, kad galėjo dar 
apsilankyti Lietuvoje.

K.Barėnas

Londono Lituanistinė Šeštadieninė 
Mokykla“RASA”

pradeda vaikų ir paauglių priėmimą į mokyklą 
naujiesiems 2004/2005 m.m.
Užsiėmimai mokyklose vyksta šeštadieniais.

Mokyklai reikalingi pedagogai: lituanistai, 
istorijos mokytojai, muzikos mokytojai, 
akompaniatoriai, choreografai, vaikų dramos 
būrelio vadovas.

Mūsų telefonai: 0207 7911 169,0794 1772 546
E mail edita.verikiene@tesco.net
Mokykla įsikūrusi Rytų Londone netoli East 
Ham metro sustojimo.
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BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS

(Prašome išspausdinti šią mūsą padėką Britą - 
Lietuvią Pagalbos Fvndui vaikams)

v

Sakių rajone gyvena 9046 vaikai. Kasmet 
Sakių ligoninės vaikų ligų skyriuje gydosi virš 1 
tūkst. ligonių. Dažniausiai tai vaikai sergantys 
įvairiomis kvėpavimo ligomis- bronchitais, plaučių 
uždegimais, gerklų uždegimais, kurių gydymui 
labai reikalingi inhaliatoriai.

Esame labai dėkingi Anglijoj gyvenantiems 
lietuviams padovanojusiems mums taip reikalingos 
apertūros - inhaliatorių. Naujagimių inkubavimui 
laringoskopą. Teikiame reanimacinę pagalbą, 
intensyvų gydymą sunkiai sergantiems vaikams. 
Dovanotas monitorius padės greitai įvertinti ligonio 
būklę ir toliau ją sekti dinamikoje.

Esame laimingi galėdami padėti pagalbos 
reikalingiems vaikams ir be galo dėkingi Britė- 
Lietuvių Pagalbos fondui mums padedantiems. Juk 
žmonių gerumui nėra sienų, nei ribų.

Esame Jums dėkingi, tegu Jus lydi Dievo 
palaima ir žmonių pagarba Jums.

v

Sakių rajono vaikų ligų skyriaus 
darbuotojai ir sergančių vaikų tėveliai

wwwww

Spindėk gerumo šviesele...
v

Žmogus laimingas tada, kai jį kas nors 
supranta, užjaučia, kai jis turi į ką atsiremti. Mes, 
v

Sakių miesto vaikų lopšelio - darželio “Berželis” 
darbuotojos ir mūsų mažieji ugdytiniai, be galo 
laimingi nuo tos akimirkos, kai mus aplankė ponia 
Hilda Piščikas. Nuo to laiko mes jaučiame Britų- 
Lietuvių fondo paramą. Patikėkit, prašančiojo 
vietoje būti nelengva, tačiau finansinė padėtis 
verčia ieškoti paramos.

v

Šiandiena mūsų darželio vaikučiai, tėveliai 
ir pedagogės nuoširdžiausiai dėkoja visam Britų - 
Lietuvių fondui už mums suteiktą finansinę paramą 
1000 svarų sterlingų. Už juos nupirkta vaikams 
žaislų, knygelių, sportinio inventoriams vaikų 
judesiams lavinti, koordinacijai vystytis bei stiprinti 
fizinę veikų sveikatą.

Britų - lietuvių fondo dėka mes galime 
kurti aplinką, kurioje vaikai galėtų gauti normalų 
ugdymą.
Jau džiaugiamės fondo nupirktu kopijavimo 
aparatu, įsigytomis priemonėmis specialiųjų 
poreikių vaikučiams, atsiųstais rūbeliais, 
žaisliukais, knygelėmis.

Mūsų darželį lanko 212 vaikų iš kurių 20 
vaikučių su negalia. Esame įsikūrę mažame 
provincijos miestelyje, kuriame aukštas nedarbo 
lygis, todėl dauguma šių vaikučių šeimų gyvena iš 
socialinių pašalpų ir labai mažų atlyginimų. Apie 
žaislų pasaulį vaikai gali tik pasvajoti.

Stengiamės, kad nors darželyje vaikai 
turėtų galimybę pažaisti, tobulėti dvasiškai ir 
fiziškai, pasidžiaugti vaikyste. Tam reikalingos 
priemonės yra labai brangios. Kiekvieno mažylio 
širdelei pradžiuginti reikalingos nemažos lėšos, o 
mūsų darželio finansinės galimybės labai ribotos.

Su pagarba ir dėkingumu mes kreipiamės į 
Britų - Lietuvių fondą dėkodami už pasitikėjimą 
mumis, gerumą, lėšas, atjautą silpnesniam.

Mūsų auklėtiniai šiandien taria Jums, 
gerieji žmonės, nuoširdų AČIŪ, o kurie negali ir 
galbūt niekuomet negalės jo ištarti siunčia šypseną 
ir savo džiaugsmą. Su Jumis mes jaučiamės 
linksmesni, stipresni, laimingesni.

Tegul spindi gerumo švieselė iš Jūsų 
širdžių, nušviesdama ilgą ir prasmingą Jūsų 
gyvenimo kelią.

AUKOS BRITŲ-LIETUVIU VAIKŲ FONDUI

V.Kalvėnas, Bumley £200
M. ir K. Barėnai, Ealing £20
A.A. Marijos Vaitkevičiūtės
Atminimui vietoje gėlių
DBLS Londono Pirmasis Skyrius £20

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas
Fondo sekretorė

IEŠKOMOS GIMINES

Glousterio vyriausias tardytojas, staiga 
mirusiam

Mr. Antanui Tervydžiui
gyvenančiam Woodview Road, Cam, Dursley, 
Gloucestershire, prašo atsiliepti žmones turinčius nors 
kokios informacijos apie Mr. Antaną Tervydį ar jo 
giminę.

Antanas mirė savo namuose ir manoma, kad
v

jis neturi giminių Anglijoje. Žinoma, kad jis turi seserį, 
kuri gyvena Lietuvoje. Jos pavardė ir adresas 
nežinomas.
Galinčius padėti su šia paieška prašome pranešti:
HM Coroner,
Royal House, 
80 Burton Way
Gloucester GL1 1EP
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Kodėl negauname LTV Anglijoje?

Atsakymas į šį klausimą yra ir techninis ir 
politinis. Tačiau su geru noru galima 
greitai išspręsti abi problemas.

Dalis Lietuvos televizijos ir radijo 
programų siunčiamos per palydovą Sirius 
3, kuris 'stovi’ virš ekvatoriaus 5 laipsnius į 
rytus nuo Grinvičiaus linijos. Jo siųstuvas 
taikomas į pabaltyjį ir skleidžia programas 
skandinavams. Kiek toliau nuo 
apspindinto rato signalas yra silpmesnis ir 
reikia didesnio bliūdo jo sukaupti. 
Švedams pilnai užtenka 45cm skersmens 
antenos, o vokiečiams reikia 120cm. Pagal 
siųstuvo duomenis anglams reikėtų 
didesnės už 150cm antenos.

Salią šio palydovo yra Sirius 2 
(4,8 1. į rytus), kuris apšviečia visą Europą. 
Per jį ukrainietis Airijoje mato savo 
tėvynės TV programas be ypatingos 
antenos, o lietuvis - ne.

Televizija ir radijas yra maždaug 
kultūriniai dalykai. Laidos užsieniui yra ne 
tik kitiems susipažindinti apie mus, bet ir 
proga patiems ir vaikams nepamiršti 
Lietuvos nei jos kalbos. Už Lietuvos 
sienos yra didelis skaičius mūsiškių, 
kuriuos valdžia galėtų ir turėtų aprūpinti 
laidomis. Ką dabar turime, tai pradžią, 
pagal pinigą. Nereikėtų labai daug 
paramos, kad stotys galėtų nuomuoti 
didesnį plotą apimantį palydovo siųstuvą.

Po karo daug kas klausėsi radijo 
laidų užsieniui ar iš užsienio. Madai 
pasikeitus, geriau žiūrėti TV negu kovoti 
su trumpų bangų imtuvu ir antena pagauti 
kintantį radijo signalą. Tiesa, šiandien 
galima gauti radijo ir televisijos laidas per 
internetą, bet vis ne tas kaip sėdėti ant 
fotelio ir regėti normaliai.

Palydovinės laidos viską pakeitė ir leidžia 
jaustis namuose būdami kitur. Per jas 
prisijungiam ir susijungiam. Kitos valdžios 
remia tokiąs laidas, turėtų ir Lietuvos.

s

Reikalingas antenos dydis (cm)

KĄ REIKIA PRIIMINĖTI
Palydovas: Sirius 3, stovi 5 laipsniai į 
rytus.
Programos: LTV2, LR1, LR2, Pūkas, 
Pūkas 2.
Skaitmeninis būdas DVB.
Dažniai: 11,958 H ir 11,843 H, 27,5M, 
3/4FEC.
Imtuvas: Neregistruotas Sky, be kortos. 
Antena: kaip minėta, reikia labai didelės. 
Normali priiminės ukrainiečių laidas 
(11,766 H ir 12,073 H, 27,5M, 3/4FEC).

Jonas Podvoiskis, Manchester

Skaitytojų aukos remiant “EL”

H. V aičekauskienė £85
RJaloveckienė £35
J.Arbačiauskas £5
O.Vilimas £5
B.Bakienė £5
O.Paukštienė £5
V.Sarocka £5
V.Gray £5
V.Tvirbutas £5
J.Makoveckienė £5

PADĖKA
. e. :

Steponas ir Olga Vaitkevičiai ir visa šeima, liūdesio valandoje, 
netekus brangios dukrelės Mary,

nuoširdžiai dėkoja visiems už išreikštą užuojautą raštu, ar žodžiu, tuo 
palengvinant mums pergyventi šį skausmingą laiką mūsų šeimos gyvenime.
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©a nepamirštami vakarai U/ottingUame

Nerijus Juška ir Eglė Špokaitė

Š.m. liepos 21-30 dienomis sulaukėme pirmą kartą 
į Nottingham© Royal Concert Hall atvykusį 
Lietuvos Nacionalinį Operos ir Baleto teatrą. Nors 
teatras yra pasirodęs daugelyje šalių, tačiau tai jų 
pirmas vizitas Didž.Britanijoje. Iš viso atvyko apie 
230 asmenų, skaitant atlikėjus, technikus, vadovus, 
administratorius.
Per devynias dienas, be poilsio, atliko 9 spektaklius: 

penkis operos ir keturis baleto. Teatro repertuaras yra 
labai platus, bet Britanijai parinko tik tris operas - Don 
Giovanni, Aidą ir Nabucco ir du garsius baletus - 
Romeo ir Juliet ir Carmen. Teko pamatyti ir išgirsti du 
- Aidą ir Romeo ir Juliet.

Impozantiškoje Aidoje išgirdome pagarsėjusios 
Irenos Milkevičiūtės soprano, Inesos Linaburgytės 
mezzo ir Vytauto Kumicko tenoro balsus. Didelį 
įspūdį taip pat paliko bosas - Vladimiras Prudnikovas.
Giuseppe Verdi Aidoje vaizduoja gyvenimą Egipte 

Faraonų laikais. Garsi Aidos muzika ir jausmingos 
meilės scenos tarp Etiopijos princesės/vergės ir Egipto 
gvardijos kapitono žavi pasaulio muzikos mėgėjus jau 

virš 100 metų. Puikus pastatymas ir scenos imponavo 
žiūrovus. Pirmųjų dienų pasirodymai buvo labai 
palankiai aprašyti vietinėje spaudoje, o spektaklių metu 
Nottinghamo publika priėmė juos labai šiltai.

Balete Romeo ir Juliet nepaprastus talentus parodė jau 
pasaulyje pagarsėjusi Eglė Špokaitė ir Nerijus Juška. Jie 
yra pasirodę daugelyje pasaulinio mąsto teatruose ir 
laimėję daug varžybų tarptautiniuose festivaliuose..
Publiką žavėjo savo lengvumu, grakštumų ir puikia 

vaidyba trijų aktų pastatyme, net ištisas tris valandas. 
Tai nepamirštamas ir jaudinantis pasirodymas ne tik 
man, kaip lietuviui, bet visiems 2000 žiūrovų, 
pripildžiusiems šią puikią, modemišką salę. Spektakliui 
pasibaigus, pasirodė, kad sužavėtas buvau ne tik aš, bet 
ir visa publika, kuri plojimu nepaleido jų nuo scenos 
net 5 minutes. Tas jų toks šiltas priėmimas paliko gilų, 
nepamirštamą įspūdį.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vardu Operos 

dainininkams ir Baleto šokėjams buvo įteiktos dvi 
didžiulės puokštės gėlių, kurias, kaip vėliau teatro 
administratorė pasakojo, buvo išstatytos jų viešbučio 
fojė, kad visi galėtų pamatyti ir pasigrožėti.
Kaip nuostabu buvo pamatyti koncerto salės priekyje 

kabantį didžiulį plakatą su žodžiais „Lithuanian 
National Opera ir Ballet“, kviečiantį visus pamatyti ir 
įvertinti mūsų mažos šalies atsiekimus tarptautinėje 
meno arenoje.

Henrikas Gasperas

Jonas Valuckas ir Vytautas Kurnickas (tenorai)
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Kaip aš Londone darbo ieškojau
Anomimas
Nuo šio pirmadienio nebeėjau į darbą,kurį Londone 
susirasti užtruko gerus du mėnesius. Tai turbūt mano 
trumpiausiai dirbto darbo rekordas. Londone gyvenu ir 
dirbu jau 4 metus. Iki šiol turėta lietuvaičių vadinama 
,biznio4 viza nesuteikė teisės būti įdarbintai, įtrauktai į 
taip vadinamų etatinių darbuotojų sąrašus ir laikyti save 
pilnateise darbuotoja.
Taigi dirbti tegalėjau sudariusi kontraktą, ko daugelis 
darbdavių baidėsi kaip velnias kryžiaus, tad tekdavo 
tenkintis paprastesniais darbais ir į įdarbinimo agentūrų 
skelbimų lentas belikdavo spoksoti su nutįsusia seile. 
Tačiau laikai pasikeitė. Nuo šių metų sausio siunčiant 
C V į britų kompanijas, gaudavau šiokį tokį atgarsį. Su 
tuo atgarsiu irgi keblu. Pirma paskelbiamas skelbimas 
internete, to paties turinio skelbimą galima rasti beveik 
visose interneto darbo paieškos svetainėse, tai auditorija 
- milžiniška.
Pirmas etapas- reikia sulaukti, kol tavoji C V sužibės 
nematyto grožio spinduliais. Tie spinduliai - užsienio 
kalbos mokėjimas, reikalavimus atitinkanti darbo 
patirtis, išsilavinimas, gramatinių klaidų tavo CV 
nebuvimas. Jei tau iš kontoros, kuri ieško žmonių, 
paskambina - sveikinu, vienas etapas praeitas.
Pats skambutis ir pašnekesys - tai antras etapas. Esi 
klausiamas, kodėl išėjai iš ankstesnio darbo, kodėl 
manai, kad esi tinkamas pozicijai ir t.t. Jei.pažada 
perskambinti - gali manyti, kad darbas nuplaukė. Jei po 
6-8 klausimo konstatuoja, kad ,vertėtų susitikti4 belieka 
sutikslinti interviu datą.
Trečias etapas - interviu. Apie tai galima pasiskaityti 
bet kurios JK įdarbinimo agentūros interneto svetainėje: 
kuo rengtis, ką kalbėti, kaip girtis ir kaip nesusipiginti. 
Interviu rezultatus dažniausiai sužinai kiek vėliau. 
Kartais visai nesužinai.
Pripažinsiu, jog legendos apie tai, kad darbą Londono 
lietuviui įmanoma gauti tik per pažįstamus žmones - ne 
iš piršto laužtos. Mano gera bičiulė, Londone gyvenanti 
beveik dešimtį metų, pripažino: „Pakeičiau daug darbų. 
Iš jų per visus šiuos metus tik du darbus buvau suradusi 
savo pajėgomis, be ,bendruomenės4 pagalbos.
Tačiau užsispyrimas liepia bandyti ir įrodyti sau ir 
artimiesiems, sukantiems dėl manęs galvą Lietuvoje, 
kad darbą Londone aukštąjį išsilavinimą turinčiam 
žmogui įmanoma surasti pačiam.
Darbo paieška Londone, tai yra ,full-time job4. Suryja 
begales laiko, pinigų, energijos, optimizmo ir nervų. 
Egzistuoja posakis: jei Londone neturėjai darbo vieną 
dieną, praktiškai praradai £50 (į tai įeina išlaidos 
gyvenamam būstui, transportui, maisto produktams).
Į mano paieškas neįėjo darbai aptarnavimo srityje 
(padavėja, pardavėja, valytoja, auklė it tt.) bei darbai 
žemės ūkyje, medicinos srityje ar statybose.
Laimė nusišypsojo likus kelioms dienoms iki Lietuvos 
įstojimo į ES. Turiu pasirodyti darbo gegužės 4-ąją.

Pozicija: turistinių kelionių konsultantė, darbas - 
raštinėje, su telefonu, gera anglų kalba - reikalavimas. 
Užmokestis £7.40 už valandą. Nėra taip blogai, bus 
puiki galimybė pasipraktikuoti savo anglų kalbos žinias! 
Trumpai tariant, į darbą šį pirmadienį aš jau nebeėjau, 
pradirbusi ten vos 4 dienas. Sakote, tinginė, neatspari, 
išranki? Pasakoju toliau.
Pirmąsias dvi savaites turėjo vykti apmokymas 
(training). Tuo metu už valandą mokama £5. Tačiau 
realaus apmokymo gavome vos pusę dienos, o jau po to 
buvome pasodinti dirbti.
Skambinti teko Didž. Britanijos gyventojams kurie arba 
jau buvo pirkę jų siūlomas kruizines keliones, arba buvo 
užsiregistravę kaip klubo nariai. Taigi darbą pradedi 10 
valandą ryte. Koks normalus gyventojas tokiu metu 
bus namie? Tačiau gauni užduotį per dieną padaryti 
mažiausiai 150 skambučių ir pasistengti išlaikyti kuo 
ilgesnį pokalbį su kiekvienu pakėlusiu ragelį. Taigi, imi 
pagal sąrašą ir skambini.
Apie 70% klubo narių ragelio nekelia, likusiais atvejais 
kelia jų artimieji, kurie apie jokius kruizus nieko nežino, 
arba kelia silpnos sveikatos nepajėgūs kalbėti seneliai.
Su manim kartu pradeda dirbti dar 9 žmonės. 6 iš Pietų 
Afrikos ir 3 iš Australijos. Susidraugauju su Yolanda iš 
Keiptauno ir Johansenu iš Johanesbuigo.
Johansenas pasakoja: ,Skambinu aš ponui Smitui, 
gyvenančiam Jorkšire. Namų telefoną pakelia moteris 
ir pasako, kad ji nebeplauks į jokias kruizines keliones, 
nes jos vyras mirė. Jaučiu, kažkas ne taip. Duomenų 
bazėje nurodytas ir darbo telefonas, galvoju nors ir 
nepatartina skambinti į darbą, bet pabandysiu Pakelia 
gyvas ir sveikas ponas Smitas ir sako, ačiū už skambutį, 
bet tai mums jau neaktualu, nes ponia Smit mirė'.4 
Juokiamės visą priešpiečių pertrauką. Mano atvejis ne 
toks ekstremalus: vyriškis, kuriam jau turbūt ne mažiau 
nei 90 metų, neaiškiu ir kretančiu balsu man gergždžia, 
kad jis praėjusioje kruizinėje kelionėje kažką pametęs ir 
norįs atgauti. Tačiau sunku iššifruoti iš jo kalbos, ką jis 
ten pametęs, kad aš vis klausiu aplinkinių klausimų su 
tikslu išgauti tą vienintelį žodį, kuris įkyriai skamba 
kaip ,teeth4 (dantys).
Na, manau sau, pametė seneliukas protezus. Bet kuo 
galiu padėti? Jaučiuosi nekaip. Greit paaiškėja, kad tas 
gergždžiantis ,teeth4 buvo ,keys4 (raktai).
Esi nuolat raginamas ,Mes norime girdėti jus kalbant4. 
Darbas tikrai pakenčiamas, viskas, ką darai - pliurpi (jei 
kas pakelia ragelį), kolegos draugiški. Bet jau trečią 
dieną ima kilti įtarimas, kai išaiškėja, kad prieš savaitę į 
šį darbą buvo priimti 24 žmonės, iš kurių belikę vos 12, 
iš kurių savo ruožtu visi planuoja išeiti iš šio darbo 
artimiausiomis dienomis. Kaip rusai sako, pereinamas 
kiemas.
O kodėl? Išaiškėja, kad mums mokės žadėtus £7.40 už 
valandą, prakalbėtą telefonu, o ne valandą kurią dirbai 
kompanijai. T.y., jei per pusdienį tesugebėjo į tavo 
skambučius atsiliepti trys britai ir tu tesugebėjai 
pašnekėti po 3 minutes su kiekvienu iš jų (tęsinys 9 psl)
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..... tai bus laikoma, jog dirbai ne tą pusdieni, o tik 9 
minutes!
Taigi po pilnos darbo dienos, netingint ir labai 
stengiantis - žmonės juk stengiasi (tai juk pirmosios 
darbo dienos naujoje vietoje) - iš kojų verčianti 
statistika: ilgiausiai telefonu iš mūsų grupės kalbėjo 
Johansenas - 4 valandas ir 3 minutes, maniškis 
rezultatas buvo 2 valandos ir 33 minutės.
Už tas 4 dienas man buvo sumokėta £124, o be svarų 
gavau didelį kaušą patirties ir, kaip bebūtų keista, 
pasitikėjimo savo sugebėjimu kalbėti anglų kalba 
telefonu.

Komentarai
Girdėjau, kad Londone laisvų darbų vietų jau nebėra, 
visos vietos užkištos. Todėl prieš važiuodami 
pasidomėkit, ar apskritai rasit darbą ir pagalvokit ką 
darysi jei nersit.
Kiek žinau

Ačiū už labai įdomu straipsnį.
Senis šaltis

Kas turi gerą darbą, tas sėdi šikną suglaudęs. 
Darius.

Na, norint darbo ieškoti, bet kokioje šalyje, reikia ir 
kalbą mokėti, ir pokalbiui pasiruošti ir t.t. Net ir toj 
pačioj Lietuvoj. O kad geriau savą priimti - tai irgi 
nieko naujo. Manau, kad važiuojant į kitą šalį reikia 
vertinti savo galimybes, juk dauguma važiuoja juodą 
darbą dirbti - tai kam tada pasakoti kaip ten sunku.
Nepiktybiškai

Ten gerai, kur mūsų nėra. Bet kur gi mūsų nėra?
Lietuvaitis

Eik autore bulvių tėvynėje kasti, ir savo kapeikas 
skaičiuok.
France

Su savo žinojimu esi žalias kaip du litai. Pasigilink į 
įstatymus ir mokesčių struktūrą tada šnekėk.
To tiesa

Puikus straipsnis, ir smagus skaitalas. O visi 
bambantieji: jei žmogus bando, ieško, kabinasi ir dar 
sugeba iš nesėkmių pažvengt - valio. Sėkmės autorei.
Irony

Joninės Sodyboje
Birželio 19d. DBLS ,Sodo‘ skyrius organizavo Joninių 
šventę Sodyboje. Iškilmės prasidėjo vėliavos pakėlimu 
skambant Lietuvos himnui. Po atidarymo sulaukėme 
garbingo svečio: jos didenybės Didžiosios Britanijos

,Karalienės4. Suskambus valsui programos vedėjas
iškvietė ,Karalienės4 šokiui.
Pasistiprinę žarijų keptais šašlykais, atsigaivinę 
, Švyturio4 alumi, šventės organizatoriai pakvietė visus 
dalyvius žaidimams. Virvės traukimo rungčiai 
susikomplektavo keturios komandos. Dalyvių tarpe 
netruko merginų nei vaikų. Nugalėtojai buvo 
apdovanoti riestainių medaliais. Lydint labai gerai 
nuotaikai rankų laužimo varžybose dalyvavo beveik visi 
šventės svečiai.
Trumpos pertraukėlės metu šventės vedėjas pakvietė 
visus atsipūst, kai tuo tarpu palapinės užkūlį buvo 
organizuota programos pagrindinė estafetė ,drąsus, 
stiprus, vikrus4. Dešimt, rimtai nusiteikusių dalyvių, 
dėvintys tikrai juokingomis mažo dydžiaus malkutėmis, 
bei statybininkų šalmais rengėsi rasto nešimo, alaus 
gėrimo, karučio stūmimo rungčiai - tai sukėlė daug 
juoko.
Neužilgo buvo uždegtas pagrindinis Joninių laužas, 
skambėjo lietuviškos dainos ir juokas. Įpusėjus 
vidurnakčiai pagal visus lietuvių papročius 
organizatoriai paskelbė, kad pražydo paparčio žiedas. 
Visi leidosi į stebuklų ir laimės paieškas. 
Laimingiausias radęs šį ,žiedą4 užtikrino sėkmę visiem 
ateinančiam metam, o taip pat ir samanų butelį.
Prieš prasidedant Joninėms buvo pardavinėjami loterijos 
bilietai. Gausi prizų įvairovė neleido nusivilti nei 
vienam loterijos žaidėjui. Patys mažiausieji dalyviai 
taip pat neužmiršo paruošti savo pačių sukurtą programą 
Šventėje netruko linksmybių, o dainos ir šokiai tęsėsi iki 
pat saulės patekėjimo.
Nors ši Joninių šventė nebuvo gausi dalyvių skaičiaus, 
bet organizatoriai neliko nusiminę, įsitikinę, kad kitais 
metas sulauks dar gausesnio būrio Jonų ir Janinų.
Joninių tvarką užtikrino patys dalyviai ir svečiai, bei 
policininkai, kurie buvo atvykę keletą kartų į mūsų 
pobūvį.
,Sodo4 skyrius reiškia didele padėką šventės vedėjui 
Ričardui už gerą nuotaikos pakėlimą paruošimą 
virtuvės šeimininkei Jadvygai Raišienei už maisto 
paruošimą. ,Karalienei4 už atvykimą. DJ‘ejams už 
muziką.

Sodo skyriaus pirmininkas Andrius Šienauskas 
ir

Sodo skyriaus valdybos narys Egidijus Valatka

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
minėjimas - koncertas 

vyks 
Ukrainiečių salėje 

154 Holland Park Avenue, London Wil 
Sekmadienį, Vasario 20d., 14 vai pp
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LAISVALAIKIUI 
' I’.............. .

IŠPAŽINTIS

Laimonas nerangiai priklaupė prie rudai dažytos klausyklos langelio vos tik senyva moteriškaitė 
pašokusi nuskubėjo link altoriaus. Trisdešimtmetis vyriškis spėjo ją nužvelgti, nors toji ir stengėsi nuslėpti 
išraudusį veidą. Nusidėjėlei iš pažiūros nebūtum galėjęs duoti daugiau kaip penkiasdešimt, na tegul ir 
penkiasdešimt penkerius metus. Laimonas gūžtelėjo pečiais, nelabai suprasdamas, ką turėtų iškrėsti, pavyzdžiui 
jo mama, kad išpažintis priverstų ją išprakaituoti... Pats jis ruošėsi sunkiam, bet anaiptol ne neįmanomam 
įvykiui. Tad išgirdęs beldimą greitakalbe išbėrė:

Nusidėjau Dievui padarydamas blogą savo artimui.
Nutilo, bet kunigas nieko nesakė.

Tiesą sakant, manau, kad padariau mirtiną nuodėmę...
Ar nepervertini savos kaltės ? - Pirmą kartą nutraukė jį iš klausyklos atsklidęs tylus balsas.

Vyras atsiduso, tik dabar supratęs, kad išpažinties nepavyks atlikti taip paprastai kaip buvo sumanęs.
Papasakok kaip tai atsitiko,- Taip pat tyliai vėl prakalbo dvasininkas.- ...kartais mes pervertiname savo 

vaidmenį ir esame linkę prisiimti pernelyg daug... Norėčiau sužinoti kodėl kaltini save sunkia nuodėme?
Laimonas perkėlė kūno svorį ant kitos kojos. Maudžiantis skausmas iš kairiojo kelio po truputį traukėsi.

Galiu jus užgaišinti.- Pratarė jausdamasis kiek nesmagiai dėl susiklosčiusios situacijos.
Skirsiu jums tiek laiko, kiek reikės...- Paaiškino nuramindamas nuodėmklausys,- Dievas moko būti 

kantriems. Pasakokite...- paragino

* * *
- Praėjusi vasara prasidėjo nekaip, nuolat lijo, buvo žvarbu, žodžiu - ruduo. Tiek aš, tiek draugai 

nekantravome, laukėme šiltų ir gerų orų. Pagaliau atšilus, nieko nelaukdami išsiruošėme į žygį. Buvo palapinės, 
šašlykai, šiek tiek alkoholio ir maudynių. Atsitiko taip, kad vakare susipykau su žmona ir norėdamas kaip 
galima greičiau atvėsti nutariau nusimaudyti. Jau dieną, beklajodamas po mišką buvau užėjęs nuostabiai atokią 
ežero įlankėlę. Žinoma, iki jos vedė nemenkas kelio galas, bet mano galva, ji buvo to verta.

Broviausi per mišką lyg koks įtūžęs lokys, kol kažkas mane pašaukė. Sustojau ir mano įtūžį lyg ranka nuėmė 
kai supratau, kad atsitiktinai sutikau Gytę.

Trumpam nutilęs Laimonas tęsė toliau:
-... Turiu šį tą jums paaiškinti. Mane su Gytaute supažindino draugai, kai nei aš, nei ji dar nebuvome vedę. 

Jie tikėjosi mus supiršti. Juk iš šalies daug geriau pastebime kuo vienas ar kitas žmogus yra įpatingas. Taip daug 
lengviau juos suvesti.

Tačiau mano ir Gytės draugų planai neišdegė. Mudviems kažkas netiko ir šalia savęs norėjome matyti kitus 
žmones. Nepaisant to, mudviejų ryšys išliko kažkoks įpatingas. Bijau vartoti žodžius: draugystė, platoniška 
meilė ir panašiai todėl, kad tai gali būti nevisai tiesa. Tačiau tai nėra labai svarbu. Svarbu tai, kad laikui bėgant ji 
ėmė vis labiau man patikti. Mačiau, kad ir jai malonu būti šalia. Tikiuosi jūs suprasite, kad neturėjau jokių 
negerų minčių kai sutikau, kad ji eitų su manimi pasibastyti tamsiu mišku...

Čia vyras nelinksmai nusijuokė:
Suprantu kaip tai skamba. Aš pats nepatikėčiau vilku kviečiančiu raudonkepuraitę 

pasivaikščioti. Taip Gytautei ir pasakiau. Ji tik nusijuokė ir prasitarė pasitikinti manimi.
Nevarginsiu jūsų pasakodamas apie ką mudu kalbėjomės, pamenu tik tiek, kad minėtą įlanką pasiekėme 

jausdami, jog tapome itin artimi. Nieko nuostabaus, kad tuo metu nors ir suprasdami kas netrukus gali įvykti, jau 
nebenorėjome nieko keisti...

Miškas liko mums už nugarų, juodas ir bežadis. Priešais akis tviskėjo vaiski ir šilta vasaros naktis. 
Švietė pilnatis ir milijonais žvaigždžių nusėtas juodas dangus, regis, buvo arčiau nei bet kada. O kur dar 
mėnesienos takas- padalijęs ežerą į dvi dalis, galgi, labiau tiktų sakyti sujungęs į vieną ? Tai būtų buvę artimiau 
mudviejų būsenai...

Gal norėdamas pajuokauti prasitariau, kad iki pilnos laimės tetrūksta tik undinėlės besidžiaugiančios 
maudynėmis mėnulio šviesoj e.Gytautė tik nusišypsojo ir nusimetusi lengvus vasariškus rūbus, kaip gimusi puolė 
vandenin. Suglumau, ir puikiai suvokdamas kokiai pagundai pasiduodu, prisijungiau prie jos. Turiu prisipažinti, 
kad tą akimirką nieko kito taip netroškau, kaip tik paliesti jos nuostabias krūtis, savo oda pajusti jos kūno 
šilumą, ją liesti ir glamonėti. Tokia artima tą naktį man buvo tapusi Gytė. Apžavėti nakties mes mylėjomės taip, 
kaip dar niekada nebuvau mylėjęs moters, užmiršę, kad esame įsipareigoję kitiems žmonėms, kad taip 
elgdamiesi galime suteikti jiems tik skausmą... Visa tebuvo antraeiliai dalykai, nesvarbūs ir įkyriai nemalonūs. 
Svarbiausia buvome kartu: ji ir aš.

10



Europos Lietuvis Nr. 8 11 puslapis

Išvargę bet laimingi, pasiekėme stovyklavietę tik auštant. Laimei, draugai ir antrosios pusės po 
audringai atšvęstos nakties, miegojo.Regis, alkoholis patikimai paslėpė mūsų nebuvimą, tad abu lengviau 
atsidusome supratę, kad nereiks visko aiškinti...Sutarėme, kad ta naktis negali tęstis ir tebuvo trumpas meilės 
romanas. Jaučiau kaip spaudžia širdį taip kalbant...Paskutinis bučinys irgi užsitęsė pernelyg ilgai, bet maniau, 
kad elgiamės teisingai aukodami savo jausmą artimųjų labui. Mums atsiplėšti padėjo vienas iš draugų, netikėtai 
prabudęs ir ėmęs kepumėtis lauk iš palapinės. Skubiai nėrėme kiekvienas į savo būstus. Tik atsigulęs supratau 
darąs klaidą, nes šalia šnopuojanti žmona atrodė svetima ir nepažįstama. Jaučiausi prievartaujamas, bet 
prisiverčiau nurimti ir šiaip ne taip užmigau.

Laimonas tik nutilęs suprato, kad nebejaučia dešinės kojos. Gražino svorį ant kairiosios, atsikvėpė.
Tai viskas.- tepratarė.

Kunigas kostelėjo.
Tematau svetimavimo nuodėmę, tačiau vargu Gytautei padarėte kažką blogo. Juk, kiek suprantu, 

viskas vyko abipusiu sutarimu. Žinoma, laužyti ištikimybės sakramentą nėra gerai...Bet jūs galite elgtis 
dvejopai: arba viską ir toliau slėpti nuo sutuoktinių, arba prisipažinti ir tikėtis, kad antrosios pusės supras ir atleis 
nepanorėjusios nutraukti santuokos ryšių...

Nebėra ko traukyti, Tėve.- visai tyliai sušnabždėjo vyras.
Kaip? Kodėl?- sukluso nuodėmklausys.
Gytės vyras, mano geras draugas Kristupas, po mėnesio nuskendo. Neapskaičiavo jėgų 

maudydamasis jūroje. Gaila, nebuvau šalia tąkart. Būčiau nepagailėjęs gyvybės ydant išpirkčiau savo kaltę prieš 
jį...- Tyla, bet tik sekundei- Savo žmoną palaidojau prieš savaitę: žuvo eidama per gatvę dėl girto vairuotojo 
kaltės...

Kunigas tylėjo.
Laimonas pakėlė akis ir pirmą kartą pasistengė per medines groteles įžvelgti nuodėmklausio veidą ar 

bent jau akis. Nepavykus lyg teisindamasis pridūrė.
Ar suprantate, kodėl aš čia? Juk dabar galėčiau būti laimingas su Gytaute, bet nepripažinta kaltė 

slegia tiek mane, tiek ją.Aš... Mes mylime vienas kitą, bet bijau sulaukti baisaus atpildo. Bijau prarasti ją arba 
gimsiantį sūnų...

Tyla. Vyras iš nevilties vos susivaldė nečiupęs už tų nelemtų medinių grotų ir nepapurtęs, kad ten viduje 
sėdintis žmogus pabustų...Susitvardė. Jau ramesniu balsu užbaigė:

-... pripažįstu savo kaltę, gailiuosi ir žadu nebenusidėti.
- Meilė atperka.- tepratarė ganytojas ir palaiminęs pabeldė į klausyklos langelį.- Eik, su Dievu...

* * *

Sunkiai pakilęs ant nuklūpotų kojų, Laimonas apsižvalgė. Širdį lyg ir tapo lengviau. Išėjęs iš bažnyčios 
nusišypsojo. Iš dangaus snigo dideliais puriais kąsniais, žemė juodavo jau tik kur ne kur. Pamatęs šventoriuje 
vaikštinėjančią nėščią jauną bet pablyškusią moterį su dviejų metukų berniuku, santūriai jiems pamojo. 
Prisiartinęs, meiliai papureno vaiko plaukus ir stipriau užmaukšlino kepurę.

Nesušalk.- pratarė.
Moteris nedrąsiai įsižiūrėjo vyrui į veidą.

.. - Kaip tu?
Gyvensim.- Tepratarė ir apkabinęs būsimą žmoną švelniai pakštelėjo į putlias lūpas.

Pabaiga.

MARKAS VODINAS

Trumpai apie rašytoją:

Egidijus Kriaučiūnas (slapyvardis - Markas Vodinas) gimė 1977.06.27, Biržuose.
Rašyti pradėjo tik būdamas 24 metų.Dalyvavo Biržuose, literatų klubo “Versmė” rengtame poezijos 

konkurse ir užėmė trečią vietą. Dalis jo kūrybos buvo spausdinama 2001 m. Biržų literatų klubo 

“Versmė” išleistoje poezijos knygelėje. (Sekančiame “EL” numeryje spausdinsime jo poezijos 

kūrinius)
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ĮVYKIŲ KALENDORIUS
2004-08-11

Kada Kas Kur

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, royalcentre- 

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

Rugpjūčio 23 d Juodojo kaspino 
diena

Ketvirtadienį 
2004 rugsėjo 9 d 

18.30

James Oates 
pašnekesys

Rengia Britų-Lietuvių 
Draugija

Lietuvos Ambasada 
84 Gloucester Place 

London W1 
Nariams ir jų svečiams: £7

Šeštadienį 
2004 spalio 23 d

DBLS Tarybos Suva
žiavimas

Nottingham

Sekmadienį 
2004 lapkričio 7 

d 
14.30 vai

Koncertas: 
“Jaunieji pabaltijo 

talentai IV"

Rengia Baltų Taryba

Guildhall School of 
Music and Drama, 

The Barbican 
Silk Street 

London EC2Y 8DT 
(Metro: Moorgate, Barbican) 

Bilietai: £8 (nuolaida £5) 
Info: Avilcinskas(q)aol.com

Lapkričio 18 d Latvijos nepriklau
somybės diena

Sakmadiani Tramimii minėjimas

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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