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Europos galiūnai praranda pozicijas
Buvo laikai, kai Prancūzijos ir Vokietijos balsas Europoje buvo 

kone lemiamas. Šie laikai dar nesibaigė ir tikriausiai niekada 
nepasibaigs, tačiau pastarieji įvykiai Europoje rodo, kad šioms 
Europos Sąjungos gigantėms darosi vis sunkiau kitiems primesti 
savo žaidimo taisykles.

Konstitucija iš skubos
Dvejus su pusę metų vykusios derybos dėl ES Konstitucijos 

netikėtai pasibaigė - visų nuostabai ES šalių lyderiai pagaliau 
sugebėjo susitarti, kaip atrodys pagrindinė Sąjungos knyga. ’’Tai 
sėkminga diena”, - apie proveržį derybose pasakė Vokietijos 
kancleris Gerhardas Schroderis. Iš tiesų ji buvo sėkminga tik tiek, 
kad visiems pavyko susitarti, nors mažai kas slepia, kad pats 
susitarimo turinys dvasiniams ir materialiniams ES gigantams - 
Vokietijai ir Prancūzijai nebuvo pats priimtiniausias.

ES lyderiams reikėjo susitarti bet kokia kaina - alternatyvų 
nebuvo. "Jau praėjusią žiemą, kai žlugo pirmosios derybos, buvo 
sutarta, kad kitą kartą tokios nesėkmės bus išvengta, - "Veidą" 
tikino iš derybų grįžęs Užsienio reikalų ministerijos sekretorius 
Rytis Martikonis. - Nebebuvo jokio atsarginio plano. Po 
nepasisekusių Europos Parlamento rinkimų reikėjo kokios nors 
prošvaistės".

Visi buvo prispausti į kampą ir visi turėjo daryti nuolaidų 
Bene svarbiausia nuolaida yra ši - mokesčių, gynybos ir užsienio 
politikos klausimais kiekviena šalis galės vetuoti jai nepriimtiną 
sprendimą. Tokio rezultato labiausiai norėjo Didžioji Britanija, o 
pne jos prisidėjo ir daugelis kitų šalių. Mažiausiai to norėjo 
prancūzai, vokiečiai ir belgai, puoselėjantys centralizuotos ES 
viziją. Prancūzijos prezidentas Jacques’as Chiracas visaip bandė 
sugėdinti D.Britaniją, kad ši, nubrėždama ribas, kurių Briuselio 
ranka neturėtų peržengti, trukdo Europai eiti į priekį, tačiau jis nieko 
nepešė.

Tik vienu itin jautriu klausimu prancūzai ir vokiečiai iškovojo 
tai, ko norėjo. Jiems nereikės mokėti milijardinių baudų, jei jų 
biudžeto deficitas viršys leistiną 3 proc. nbą - Prancūzijai ir 
Vokietijai tai aktualu, nes šią taisyklę jos pažeidžia. 
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Lietuvių skautų sąjunga,
draugai ir pažįstami

Šiame numeryje
Europos galiūnai I psl.
LR Seimo rinkimai 2 psl.
LR Seimo rinkimu anketa 3 psl.
Pasaulio Liet. Bendruomenių
Pirmininkų suvažiavimas 4 ir 5 psl.
Naudingos žinios Britanijoje naujai
Besikuriantiems lietuviams 6 psl.
NA TO garantuoja oro skydą 7 psl.
Kronika 8 psl.
Balsavimo anketa (priedas)

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
dėkoja buvusiai redaktorei 

ILMAI ŠVALKIENEI

Už įdėta darbą ir pastangas redaguojant 
„Europos Lietuvį“, bet 

turėjusiai atsisakyti iš šių pareigų dėl 
asmeninių ir šeimos reikalų.

DBLS Centro valdyba
Laikinai E.L redaguoja Henrikas Gasperas. 
Skelbimus ir kitą medžiagą prašome siųsti 

redakcijos adresu, kuris yra paskutiniam šio 
numerio puslapyje.

Metinis
DBLS Tarybos 

SUVAŽIAVIMAS
įvyks

šeštadienį,
2004 m. spalio mėn. 23d.

Nottinghame,
Colwick Community Hall

Pradžia 12.00 vai.
Kviečiami dalyvauti visų organizacijų 

atstovai ir klausytojai
DBLS Tarybos prezidiumas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO RINKIMAI

Pranešame, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenantys 
Lietuvos Respublikos piliečiai galės balsuoti Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimuose atvykę į LR ambasadą 
Londone adresu 84 Gloucester Place, London W1U 6AU:
2004 m. rugsėjo 28-30 d. nuo 13.00 iki

17.00 vai.
nuo
nuo
nuo

13.00 iki 17.00 vai.
13.00 iki 17.00 vai.
7.00 iki 20.00 vai.

2004 m. spalio 1 d.
2004 m. spalio 4-8 d.
2004 m. spalio 10 d.
arba paštu (balsavimo dokumentai į LR ambasadą aukščiau 
nurodytu adresu turi būti išsiųsti ne vėliau kaip spalio 8 d ).

Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienyje, balsuo
ja už kandidatus į LR Seimą Naujamiesčio vienmandatėje 
rinkimų apygardoje ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje 
(už partijas).

Šiuo metu yra tikslinami balsuotojų sąrašai. Rinkėjus, dar 
nebalsavusius LR ambasadoje Londone ir LR Seimo rinkimų 
metu būsiančius D.Britanijoje, prašytume atsiųsti užpildytą 
čia pridedamą anketą (žr. priedą) ir artimiausiu metu pa- 
teikti/atsiųsti ją LR ambasadai Londone:

- aukščiau nurodytu adresu, arba
- faksu (+44 20) 7486-6403, arba elektroniniu paštu
chancery@lithuanianembassy.co.uk

i į\Rinkėjams, kurie jau yra balsavę LR ambasadoje Londo
ne, rinkimų biuleteniai bus išsiųsti tuo adresu, kuris buvo 
nurodytas š.m. birželio mėn. 13 d. rinkimams. Rinkėjus, 
pakeitusius adresą, prašome pranešti savo naują adresą LR 
ambasadai Londone (galima pagal minėtą anketą).

Maloniai prašome apie galimybę balsuoti LR ambasadoje 
Londone pranešti Jūsų pažįstamiems ir draugams, gyvenan
tiems D. Britanijoje.

Užpildytas anketas prašome atsiųsti iki rugsėjo 20 die
nos

Jeigu Naujamiesčio vienmandatėje rinkimų apygardoje 
Nr.l vyktų pakartotinis balsavimas, tai ambasadoje bus ga
lima balsuoti:

2004 m. spalio 12-15 d * nuo 13.00 iki 17.00 vai.
2004 m. spalio 18-22 d. nuo 11.00 iki 15.00 vai.
2004 m. spalio 24 d. nuo 7.00 iki 20.00 vai. (*tiksli 

data priklauso nuo to, kada Vyriausioji rinkimų komisija 
patvirtins spalio 10 d. rinkimų rezultatus)
arba paštu (balsavimo dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau 
kaip spalio 22 d.)

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad balsavimo teisę turi tik ne 
jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos piliečiai. Bal
suojant ambasadoje būtina pateikti pilietybę patvirtinantį 
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę).

Lietuviai nedrąsiai siekia ES lėšų
Verslininkai kol kas neskuba prašyti milijardą litų 

siekiančios ES paramos, tačiau valdininkai tikisi dar 
šiais metais sulaukti apie 500 paraiškų finansuoti 
energetikos, verslo bei turizmo projektus.

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), regist
ruojanti ir vertinanti verslo ir valstybės institucijų pa
raiškas gauti lėšų iš Europos regioninės plėtros fondų, 
per du mėnesius sulaukė daugiau kaip 40 paraiškų.

Bendra projektų vertė siekia 330 mln. litų, o pra
šomos paramos suma - viršija 170 mln. litų. "Pirmieji 
mėnesiai nebuvo labai aktyvūs, bet manome, kad šiais 
metais gausime apie 500 paraiškų, kaip ir prognoza
vome metų pradžioje", - L.Z.

Seimas įteisino dar dvi atmintinas 
dienas

Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą dviem nau
jomis datomis: rugsėjo 27-ąja - Lietuvos socialinių 
darbuotojų diena ir spalio 1-ąja - Tarptautine pagyve
nusių žmonių diena.

Tokiam Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
siūlymui antradienį pritarė 48 parlamentarai, nė vienas 
neprieštaravo, 9 parlamentarai balsuodami susilaikė. 
Iki šiol įstatyme buvo nustatytos 33 atmintinos dienos.

Lietuvos monetų kalykla gamina or
dinus Latvijai

Vilnius-Ryga, rugsėjo 13 d. (BNS). Lietuvos mone
tų kalykla pradėjo gaminti valstybinius Latvijos ordi
nus. Tai pirmas kartas, kai kalykla gamina tokius ap
dovanojimus užsienio valstybei.

Latvijos Viešųjų pirkimų priežiūros inspekcijos va
dovas Peters Sprangulis sakė, kad pasirinkimą lėmė 
Lietuvos monetų kalyklos patirtis atkuriant Lietuvos 
prieškarinius apdovanojimus, techninės galimybės bei 
pažadas greitai įvykdyti užsakymą.

Pasak P.Sprangulio, Lietuvos monetų kalyklai už
sakyta padaryti 250 ordinų, užsakymo vertė - 50 tūkst. 
latų(261 tūkst. litų).

Lietuvos monetų kalyklos direktorius Jonas Valat
ka, motyvuodamas konfidencialumu, BNS nepatvirti
no nei ordinų skaičiaus, nei sandorio vertės. Tačiau jis 
patvirtino, kad tokia sutartis yra ir kad valstybinius 
apdovanojimus pagal užsienio valstybės užsakymą 
kalykla gamina pirmą kartą.

Viesturo ordinas yra teikiamas Latvijos ir užsienio 
piliečiams už karinius pasiekimus, Pripažinimo kry
žiumi apdovanojami Latvijos ir užsienio piliečiai už 
nuopelnus tėvynei, valstybei, visuomenei bei pasieki
mus kultūros, sporto ir švietimo srityse.

Lietuvos monetų kalykla dažnai gamina kolekcines 
monetas Baltarusijai, Estijai ir kitoms valstybėms.

Balsavimo komisija LR ambasadoje Londone
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NATO neatsisakys Baltijos šalių oro erd
vės apsaugos rotacijos principu

NATO karinio komiteto pirmininkas generolas 
Haroldas Kujatas kol kas neįvardija, kuri Aljanso vals
tybė po dviejų savaičių perims Baltijos valstybių oro 
erdvės patruliavimo misiją iš kadenciją baigiančių da
nų, tačiau pabrėžia, jog rotacijos principo bus griežtai 
laikomasi

Vilniuje pirmadieni po neformalaus NATO kari
nio komiteto ir Aljanso šalių kariuomenių vadų susiti
kimo H.Kujatas žurnalistams sakė, jog jis yra "100 
procentų užtikrintas, kad spragos nesusidarys ir misija 
bus tęsiama".

"Mums tereikia 15 minučių, kad dislokuotume 
kurios nors valstybės lėktuvus Lietuvoje", - sakė NA
TO generolas.

Krašto apsaugos ministras L. Linkevičius taip pat 
sakė, kad Baltijos oro erdvės kontrolės misija toliau bus 
sklandžiai tęsiama.

"NATO karine vadovybė nemato jokių problemų 
sklandžiai tęsti misiją ir parengė griežtą tvarkaraštį 
metams, pagal kuri bus vykdoma rotacija", - sakė mi
nistras. Tačiau, kol karinių planų nepatvirtino Aljanso 
politinė vadovybė, jis neįvardijo valstybės, kun perims 
oro policijos funkcijos iš Danijos.

Jis taip pat patvirtino, jog Aljanso karinė vadovy
bė pateikė NATO politinei vadovybei pasiūlymus, ko
kiu principus organizuoti nuolatinę Baltijos šalių oro 
erdvės apsaugą, tačiau kol vyksta minėtojo sprendimo 
paieškos, Lietuvos, Latvijos, Estijos oro erdvės apsauga 
bus užtikrinama rotacijos būdu.

Nuo sekmadienio Vilniuje viešinčio NATO kari
nio komiteto pirmininkas generolas H.Kujatas yra pa
siūlęs sąjungininkams planą, numatanti Aljanso oro 
pajėgų rotaciją artimiausiems keliolikai mėnesių.

Pagal šį planą, po dviejų savaičių pasibaigus Dani
jos karališkųjų pajėgų misijai Baltijos šalyse, neabejo
tinai patruliavimą oro erdvėje perims kita, kol kas ne
įvardijama NATO valstybė.

Numatoma, kad kol vyksta Zoknių aerodromo 
pakilimo ir nusileidimo tako rekonstrukcija, misijoje 
Baltijos šalyse dalyvaus valstybės, turinčios naikintu
vus "F-16". Po rekonstrukcijos Zokniuose galės leistis 
ir kitokio tipo naikintuvai.

Zoknių pakilimo ir nusileidimo tako rekonstrukci
ja tapo formalia priežastimi, dėl kurios Didžioji Britani
ja atsisakė perimti iš Danijos oro policijos funkcijas 
Baltijos šalyse - esą remontuojamas takas

NATO nesteigs naujų karinių bazių Lie
tuvoje

NATO karinė vadovybė neturi ketinimų steigti 
naujas bazes į Aljansą įstojusių naujų narių teritorijose. 

/Kaip žurnalistams pirmadienį Vilniuje sakė NATO 
karinio komiteto pirmininkas generolas Haraldas Kuja
tas, Aljanso bazių plėtra į Rytus nesvarstyta per Karinio 
komiteto išvažiuojamuosius posėdžius Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje, "nėra jokių su tuo susijusių veiksmų 
planų".

Panašių pareiškimų praėjusią savaitę yra padaręs 
ir Rusijoje viešėjęs NATO jungtinių ginkluotųjų pajėgų 
Europoje vyriausiasis vadas generolas Jamesas Johne- 
sas. Jo nuomone, NATO bazių esama per daug, jų 
skaičių reikia apskritai mažinti taupumo ir karinės stra
tegijos sumetimais.

NATO karinės vadovybės teigimu, greitos, mobi
lios, moderniai ginkluotos karinės pajėgos yra veiks
mingesnės, pajėgios geriau reaguoti į naujus iššūkius ir 
grėsmes.

Vykdydamos Aljanso sankcionuotą oro polici
jos misiją Baltijos šalyse, NATO valstybės rotacijos 
principu dislokuoja nedidelius oro pajėgų kontingen
tus prie Šiaulių esančiame Zoknių oro uoste.

NATO generolas garantavo oro skydą
Vilniuje vakar po neformalaus NATO karimo 

komiteto ir Aljanso šalių kariuomenių vadų susitikimo 
komiteto pirmininkas generolas Haraldas Kujatas sakė 
esąs šimtu procentų užtikrintas, kad spragos saugant 
Baltijos šalių oro erdvę nesusidarys ir misija bus tęsia
ma.

Vis dėlto, kurios šalies lakūnai pakeis šiuo metu 
oro policijos misiją atliekančius ir rugsėjo pabaigoje 
išvykti turinčius danus, lieka neaišku. Kujato teigimu, 
jo vadovaujamas NATO karinis komitetas pasiūlė įkurti 
nuolatinę oro policijos misiją.

Putinas siekia daugiau valdžios
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, dangsty- 

damasis kovos su terorizmu būtinybe, naikina šalyje 
vieną svarbiausių demokratijos institutų - laisvuosius 
rinkimus.

"Tiesioginiai subjektų vadovų rinkimai gresia 
valstybės vienybei - visų pirma dėl to, jog yra nenuspė
jami", - kalbėjo Putinas.

Valstybės vadovas taip pat pasisakė už naujos 
specialios struktūros, atsakingos už nacionalinio sau
gumo garantijas, įkūrimą. Pasak prezidento, ši struktūra 
privalo "ne tik užkirsti kelią teroristų išpuoliams, bet ir, 
valstybės vadovui leidus, naikinti teroristus jų irštvose, 
taip pat užsienyje

Pasaulio bankas teigia, kad Lietuvoje
Šiandien (8/9/04) paskelbtoje naujoje Pasaulio 

banko grupės ataskaitoje Lietuva minima kaip viena iš 
dešimties labiausiai investicinę aplinką reformavusių 
pasaulio valstybių. Į palankiausias verslo sąlygas turin
čių pasaulio valstybių dvidešimtuką pateko tik dvi nau
josios Europos sąjungos narės - Lietuva (17 vieta) ir 
Slovakija (18 vieta).

Ataskaitos autorių nuomone, sąlygos verslui yra 
palankiausios Naujojoje Zelandijoje, JAV, Singapūre, 
Honkonge, Australijoje, Norvegijoje, Didžiojoje Brita
nijoje, Kanadoje, Švedijoje, Japonijoje, Šveicarijoje, 
Danijoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Airijoje, Belgijo
je, Lietuvoje, Slovakijoje, Botsvanoje ir Tailande.
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Naudingos žinios
Britanijoje naujai besikuriantiems lietuviams

“ST Partners Ltd.”

“ST Partners Ltd.” susikūrė 2000 metais ir yra 
viena iš sėkmingiausiai dirbančių lietuvių kompanijų 
Londone. “ST Partners Ltd.” tikslas - padėti žmonėms 
iš Rytų Europos įsitvirtinti Jungtinėje Karalystėje. Du 
entuziastingi kompanijos įkūrėjai, šiandieniniai “ST 
Partners Ltd.” vadovai Saulius Budinas ir Tomas Lap- 
kauskas, teigia turėję veiklos credo: “Daryti verslą 
nesunku, kai žinai, kaip”. Vadovaudamiesi šiuo prin
cipu, jie išplėtė savo veiklos apimtis ir šiuo metu pro
fesionaliai ir efektyviai teikia konsultacines, imigraci
nes, teisines, buhalterines, brokerių paslaugas.

Šiandien “ST Partners Ltd.” kompanija glaudžiai 
bendradarbiauja su Didžiosios Britanijos lietuvių ben
druomene, aktyviai dalyvauja bendruomenių iš Rytų 
Europos gyvenime. Tarp nuolatinių kompanijos klien
tų - asmenys, į Jungtinę Karalystę atvykę iš daugelio 
ES šalių naujokių (Pabaltijo, Lenkijos) bei kitų Rytų 
Europos valstybių (Bulgarijos, Rumunijos ir k.t.). 
Tačiau didžiausią dėmesį skiria Lietuvos Respublikas 
piliečiams; orientuodamiesi į jų poreikius, koreguo
dami kompanijos teikiamas paslaugas, nuolat atsi
žvelgdami į naujai iškylančias imigracines problemas.

Natūralu, jog “ST Partners Ltd.” teikiamos pa
slaugos nuolat papildomos naujomis. Tokį procesą 
lemia nuolat kintančios klientų reikmės. Jei 2003 me
tais Rytų Europos piliečiai, gyvenantys Jungtinį e 
Karalystėje, labiausiai ieškojo konsultacinės pagalbos 
gaunant verslo vizą (self-employed) ar susigrąžinant 
mokesčius, tai po 2004-ųjų gegužės 1-osios pastebėta 
daugiau besidominčių nuosavo būsto paskolos gavimo 
galimybėmis.

“ST Partners Ltd.” siūlo brokerių paslaugas; jau 
ne vienas Didžiojoje Britanijoje gyvenantis atvykusy- 
sis iš Rytų Europos šalių kompanijos “ST Partners 
Ltd.” pagalba sėkmingai gavo gyvenamojo būsto pa
skolą.

“ST Partners Ltd.” teikiamos paslaugos: Mo
kesčių grąžinimas (TAX RETURN); Vairuotojo pa
žymėjimo keitimas (British Driving Licence, visų 
kategorijų);
Paskolos būstui (Mortgages); Kompanijų registracija 
(Ltd.); Darbuotojų registracija pagal WRS programą 
(Workers Registration Scheme); Leidimas nuolati
niam gyvenimui Jungtinėje Karalystėje (Residency 
Permit); Pagalba gaunant National Insurance (NI) 
numerį; Buhalterinės paslaugos; Pagalba atidarant 
banko sąskaitą; CIS kortelė. Kreiptis darbo dienomis 
9-21 vai. ir šeštadieniais 10-15 vai.:
“ST Partners Ltd.”, Trocoll House, Wakering Road, 
Barking, Essex IG11 8PD Tel.: 0208 594 3444 Fax: 
0208 507 3144. E-mail: info@stpartners.co.uk

Socialinio draudimo numeris (National Insurance 
Number)

Lietuvos piliečiai, turintys teisę dirbti ir gyventi 
Jungtinėje Karalystėje, turi mokėti “National Insurance” 
įmokas. Kiekvienas dirbantis asmuo turi būti įregistruo
tas Darbo ir pensijų ministerijoje (Department for Work 
and Pensions). Tai jis turi padaryti per darbo biržą (Job 
Centre Plus). Įregistruotas asmuo gauna asmens kodą 
(National Insurance Number), pagal kurį darbdavys ati
tinkamą dalį atlyginimo perveda į Valstybinį Draudimo 
fondą (National Insurance). Savarankiškai dirbantys 
asmenys šias įmokas turi tiesiogiai mokėti patys. Pažy
mėtina, jog tik mokesčius šiam fondui mokantys asme
nys užsitarnauja senatvės pensiją ir kai kurias kitas pa
šalpas.
Prašant National Insurance numerio, jums reikės: 
asmens tapatybę Įrodančio dokumento (pavyzdžiui, paso, 
juridiškai patvirtinto gimimo liudijimo vertimo, taip pat 
patvirtinto vedybų liudijimo vertimo); įrodymo, kad 
asmuo dirba ar ieško darbo.
Būkite pasiruošę išsamiai paaiškmti pareigūnams savo 

situaciją tuo atveju, jei iš antspaudų pase bus akivaizdu, 
jog į Jungtinę Karalystę atvykote anksčiau nei 2004-ųjų 
gegužės 1 dieną.

Vairuojate Anglijoje?
Pasikeiskite vairavimo pažymėjimą į British Driving 
Licence!

Paprastai asmuo, turėjęs daugiau nei vieną 
vairavimo kategoriją, pažymėtą Lietuvoje išduotose tei
sėse, keisdamasis jas Didžiojoje Britanijoje, gauna tik B 
kategoriją. Kaip žinia, originalus vairuotojo pažymėji
mas keičiant jį į British Driving Licence, negrąžinamas. 
Taigi vėliau Įrodyti, jog Lietuvoje išduotame pažymėji
me asmuo turėjo daugiau nei vieną vairavimo kategoriją, 
labai sunku. Lietuviškasis vairuotojo pažymėjimas TURI 
būti originalus, kopijos nepriimamos. Pasikeisti galite 
tiek laminuotas ankstesnio pavyzdžio, tiek plastikines 
naujo tipo teises. Jei turite papildomų pageidavimų ar 
klausimų dėl paslaugų, kompanijai “ST Partners Ltd.” 
rūpi užpildyti visas su imigracija, legalizacija susijusias 
paslaugų sferos spragas.

Vizos / leidimai
Darbuotojų registracija pagal WRS programą 
(Workers Registration Scheme) ir leidimas nuo
latiniam gyvenimui Jungtinėje Karalystėje (Resi
dency Permit).

Lietuvai ir dar devynetui šalių 2004 m. gegužės 1- 
ąją Įstojus į Europos Sąjungą, pasikeitė imigracijos nuo
statos bei palengvėjo Įsidarbinimo procesas Naujų ES 
šalių piliečiams nėra ribojamos teisės dirbti ir gyventi 
Jungtinėje Karalystėje, tačiau darbinei jų veiklai Įteisinti 
egzistuoja tam tikras procesas - darbuotojo registracija 
(Workers Registration Scheme) arba kiti statuso įfor
minimo variantai (Residency Permit, kt.).
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PLB naujienos
Airija
Praneša Airijos lietuvių laikraščio "Sala” 
redaktorė Evelina Saduikytė: naujasis laikraštis 
"Sala” pasieks skaitytojus jau rugsėjo mėnesį. 
Šiame laikraštyje daugiausiai informacijos 
skirta lietuviams, kurie yra neseniai atvykę į 
šalį. Tai ir pažintinė medžiaga apie Airiją, 
reikalinga informacija ir adresai, kur kreiptis 
įvairiais gyvenimo atvejais, konsultacija apie 
mokesčių sistemą ir 1.1.

Greitu laiku Airijoje bus įkurta Lietuvių 
bendruomenė. Šiuo metu vyksta paskutiniai 
bendruomenės įkūrimui pasiruošimo darbai ir 
reikalingų dokumentų ruošimas.

2004.09.04 duris atvėrė šeštadieninė 
mokykla "Keturi vėjai”. Į mokyklėlės 
atidarymą Lietuvos ambasados Airijoje 
patalpose susirinkę vaikučiai ir jų tėveliai buvo 
pasveikinti su naujų mokslo metų pradžia. 
Susirinkusiems grojo ir dainavo atlikėjas 
Nojus, o mokytojos vaikučius pakvietė į 
pamokėlę.

Rusija, Sankt Peterburgas
Sankt Peterburgo Lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Veronika Barčkutė pasidžiaugė 
Informacimo-kultūrinio centro atidarymu. 
Centras atidarė duris rusėjo mėn. pradžioje. Tai 
ir Verslo klubas, kompiuterinė klasė, 
biblioteka, svečių kambariai, salė, virtuvėlė, 
lietuvių bendruomenės kambarys. Šio centro 
įkūrimui visokeriopą pagalbą suteikė Lietuvos 
respublikos valdžia. Ilgus metus Sankt 
Peterburgo lietuviai neturėjo tokių patalpų, 
todėl centro atidarymas yra puiki dovana vietos 
lietuviams, jų šeimoms, tai lietuviškas židinys 
Rusijoje.

Argentina
Argentinos Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
pranešė apie lietuvišką radijo valandėlę "Ecos 
de Lituania" ("Lietuvos Aidai"), kuri skirta 
Argentinos lietuviams. Šių valandėlių metu 
pateikiamos naujienos iš Lietuvos ir kitų po 
pasaulį išsibarsčiusių lietuviškų bendruomenių 
gyvenimo.

Verta žinoti
worldpressweb.com -interneto parduotuvė.
Apsilankykite ir galite įsigyti laikraščių, 
žurnalų ir knygų lietuvių kalba.
Šiuo metu parduodamos šios knygos, kurių 
kainos yra nuo £4 iki £9:

Antoine de Saint Exupery "Citadelė" 
Daniel Goleman "Emocinis intelektas" 
Henning Hai Lee Yang "Fizionomika"

VISIEMS, VISIEMS !!!

Ir ypač TIEMS, kuriems per trisdešimt ar dar 
daugiau!

Ir vėl artėja savaitgalis. Taip norisi atsitraukti 
nuo kasdienės rutinos: namai, darbas, vėl 
namai ir taip diena iš dienos... Tačiau kur?

Jaunimas dar gali ‘patraukti’ į diskoteką, o ką 
veikti mumsitrisdešimtmečiams ar 

vyresniems? O jei mes vieniši, be artimo 
žmogaus, be draugų? Su kuo pabendrauti,

T<R, PT T$C OOP
Užteks jaustis vienišais ir kiurksoti namie prie 

televizoriaus.
Ateikite į pažinčių ir šokių vakarus. Nors ir 

toli nuo Tėvynės, čia 
galite sutikti draugų ar šiaip puikiai praleisti 

laisvalaikį.
O jeigu jūsų draugas ar draugė nekalba 

lietuviškai?
Tai ne bėda - mūsų muzikantai pagros ir 

padainuos populiarias dainas ne tik lietuvių 
kalba.

Jaunesnio amžiaus tautiečiai, kurie mėgstate 
pašokti, skambant senoms ir naujoms 

melodijoms ir nedemonstruojate pernelyg 
karšto temperamento, esate taip pat kviečiami 

ir laukiami.
Norime įspėti, kad mūsų pažinčių ir šokių 

vakarų metu dalyvių ramybę saugos apsauga, 
ir tuos, kurie mėgstate triukšmauti, prašome 

nedalyvauti!

Nuo spalio mėnesio 9 dienos, kiekvieną 
šeštadienį, 18:30 vai.

269 Whitechapel Road, East London 
Išėjus iš Whitchapel stoties, pasukti į dešinę ir 

paeiti 50 metrų.

078 9125 0232 (Orange)
Darbo dienomis nuo 17:00 iki 21:00 vai. Kitu 

laiku palikti balso žinutę.

Andre Norton "Laiko šmėklos"
Anne von Blomberg "Laimės 

koeficientas"
John E. Stith "Neverendo paslaptis" 
Stasys Špirkauskas "Vardų žinynas" 
365 Dao: įžvalgos kasdienai
Bilis, galaktikos didvyris, robotų vergų
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Pasaulio Lietuviu Bendruomenės Kraštų pirmininkų, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjuogos pirmininkų, atstovų ir kviestų svečių 

suvažiavimas 2004m. rugpjūčio 16-19 d. Birštone
Ramioje bei saulėtoje Birštono aplinkoje 

suvažiavome pasidalinti [spūdžiais bei diskutuoti 
bendruomenių problemas, pabendrauti, atnaujinti 
draugystes ir sukurti naujas. Pirmomis dienomis atvyko 
100 atstovų iš lietuvių bendruomenių bei svečių iš 
tolimiausiu kraštų - Australijos, Pietų Amerikos, Sibiro, 
Tolimų Rytų. Matėsi taip pat patyrę veikėjai iš JAV, 
Kanados, Vokietijos, Prancūzijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos. Nemažas būrys jaunų veidų taip papilde 
dalyvių skaičių

Šiuo metu PLB sąrašuose yra 46 
registruotos šalys. Bendros statistikos rodo, jog per 
pastaruosius 14 metų'270,000 tautiečių yra išvykę iš savo 
tėvynės. Tikslių žinių nėra, bet dideli lietuvių skaičiai 
randasi JAVse, Didž. Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje.

Didžiąją Britaniją (DBLS) reprezentavo 
Vida Gaspenene, Živile llgūnaitė, ir Vincentas OlBnen. 
(Dauguma .suvažiavimo išlaidu buvo apmokėta jxiciu 
delegatų.. DHLSpaihgė registracijos mokestį). v

PLB pirmininkas Gabrielius Žemkalnis 
pasveikino visus atvykusius erdviose Versmes auditonjos 
patalpose, pabrėždamas, kad dialogas atvyktiems yra 
geriausias būdas viens su kitu susipažinti, suprasti savo 
bendruomenes problemas, tikslus. Suvažiavimui 
pirmininkavo J. Polikaitis iš JAV. Tautinių Mažumų ir 
išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes, suteikė pagalbą organizuojant šią 
konferenciją.

Pirmadienio popietį delegatai bei svečiai 
buvo maloniai nustebinti pranešimu, jog atvyks Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su ponia 
Alma.

Prezidentas su ponia buvo šiltai priimti 
aplodismentais. Prezidentas pabrėžė svarbą remti lietuvius, 
plačiai išsisklaidžiusius po visą pasauli, kelti Lietuvos 
vardą, jos siekius, jos ryžtą tapti ekonomiškai stipria 
valstybe ir pagarbą savo tėvynei.

Toliau seke jaunimo PLJS pasisakymai: 
bendruomenes turi kaip nors suaktyvinti jaunimo veiklą 
kitais metais, kviesti jaunuolius į konferencijas, kad 
išmoktų tinkamai atstovauti, naudoti internet svetaines 
susipažinimui viens su kitu. Jaunimo ateities vizija: 
išlaikyti kalbą; bendrauti su išeivijos bendruomenėmis,, 
kurti jaunimo sąjungas. Sekantis jaunimo kongresas vyks 
Kanadoje 2006m.
Antanas Petrauskas, Taut, mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Resp. Vyriausybes generalinis 
direktorius, pristatė dokumentą Užsienio Lieliivių 
fiendruomenių Rėmimo M 2006 m. programa. 
Programos tikslas - stiprinti užsienio lietuvių ryšius su 
Lietuva, sudaryti sąlygas puoseleti tautinę savimonę ir 
atstovauti Lietuvai užsienyje. Remti užsienio lietuvių 
bendruomenes, padėti joms [gyvendinti kultūros, švietimo, 
socialinius ir kitus projektus. Programa padės [gyvendinti 
Vyriausybes prioritetą - užtikrinti švietimo, mokslo ir 
nacionalines kultūros plėtrą užsienyje. Pageidavimus, 
pasiūlytais ir atsiliepimus prašome supti elektroniniu 
pašlniseiviaifatmid.lt

Prel. Edis Putrimas aktualiai ir [domiai 
kalbėjo apie naujai atvykusius svetimuose kraštuose, jų 

sukeliamas problemas, nelegalią darbo jėgą ir jos 
pasekmės, nenorą įsitraukti į kraštų bendruomenių veiklą. 
Tai faktai, kuriuos prelatas išgirdo iš žmonių, tiek senos 
kartos, tiek naujai atvykusių, savo kelionėse JAVse ir 
Europoje.

Dr. Rimantas Morkvėnas, Užsienio 
reikalų ministerijos [galiotasis ministras, patarėjas išeivijos 
klausimais. Jo prioritetas ■ išklausyti pasisakymus apie 
bendruomenių santykius su Lietuvos Respublikos 
atstovybėmis užsienyje.

Diena užbaigta vakarone „Birštono seklytėlėje“, kurioje 
dalyvavo Prezidentas su ponia. Saulei leidžiant, šalia 
vingiuojančio Nemuno, svečiai ir delegatai pabendravo 
gražioje aplinkoje.

Antrame suvažiavimo ryte, po sočių 
(varškėčių) pusryčių .susirinkome konferencijos salėje 
laisvesnėje nuotaikoje, geriau susipažinę. Dienos tikslas: 
grupėmis diskutuoti savo krašto bendruomenių 
problemas.

Si rytą sutikome ką tik atvykusius naujai 
Įsikūrusios Airijos bendruomenes atstovus: pirmininką, 
sielovados atstovą ir laikraščio jauną redaktorę.

Britanija buvo priskirta prie JAV, Kanados, 
P. Amerikos ir Australijos grupės. Priežastis - senos 
bendruomenes. Pasitariant su PLB pirmininku 
pasmukome dalyvauti Vakarų ir Vidurio Europos grupėje. 
Į šią grupę [ėjo taip pat Airijos naujoji bendruomene. 
Grupės pokalbyje dalyvavo Petras Anusas, Užsienio 
reikalų ministerijos konsulato skyriaus direktoriaus 
pavaduotojas. Buvo išklausyti [vairūs pasisakymai, 
liečianti ambasadų bei konsulatų ryšius su 
bendruomenėmis. Teigiamai pasisakė Airija, Italija. Kitų 
bendruomenių santykiai bei ryšiai turėjo pliusus ir 

minusus. Didž. Britanijos bendruomenes santykiai su 
ambasada Londone aplamai yra geri. Deja, darbais yra 
apkrautas Konsulatinis skyrius. Pastebėta, kas dieną 
stovinčios ilgos eilės prie Ambasados. Bendruomenes 
direktorių valdybą del to turi nusiskundimų. Ambasada 
turėtų atkreipti daugiau dėmesio ir [vesti visiem žinomą 
eiles tvarką, tuo mažinant tas eiles ir nusiskundimus.

Plačiai diskutuota kultūrinė veikla, grupių 
ir pavienių artistų bei menininkų atvykimo problemos, 
koncertų organizavimas, finansine parama. Nutarta, šiai 
Europos grupei susirinkti atskirai Vokietijoje išsamiau 
pasitarti bei nustatyti ekonominiai gyvybingas gaires 
visuomeninei kultūrinei veiklai.

PLB prezidiumui pranešta, kad per mažai 
laiko buvo paskirta (tiktai pusantros valandos) šiom grupių 
diskusijom.

Toliau sekė Živilės Makauskienės 
pasaulio lietuvio1 redaktores pranešimas. Spausdinama 
1,500 egzempliorių. Vakarų Europoje yra tik 36 
skaitytojai. Pajėgios bendruomenės turėtų užsiimti 
žurnalo platinimo darbą. Gabr. Žemkalnis pasisakė, jog 
žurnalas turi rastis kiekvienoje ambasadoje.

Dr. Bronius Makauskas, PLB valdybos 
vice -pirmininkas kalbėjo apie PLB vizija ir misija, kaip 
mes matome PLB už 10-20 metų. Nėra aiškios 
struktūros. PLB komisija paruoš struktūros projektą 
sekančiam PLB seimui.
Dienos pabaigoje girdėjome apie švietimą, lituanistines 
mokyklas, pageidavimus, diskusijas.
Sportas - Pasaulio lietuvių varžybos 2005m. Vilniuje.
Jaras Alkis pateikė detališką raportą apie šias varžybas.

Gabrielius Žemkalnis kalbėjo apie 
Lietuvių Fondą, prašydamas besikreipiančius į fondą 
pirmiausiai eiti per PLB valdybą.

Labai [domiai kalbėjo prof. Antanas Tyla apie spaudos 
draudimo šimtmetį. Profesorius detališkai pažvelgė į praeitį. 
Daugiau kaip 5 milijonai lietuviškų spaudinių buvo platinami per tą 
draudimo laiką. Deja, kai kūne buvo rusų sunaikinti; apie 3000 
žmonių buvo rusų suimti, daug knygnešių buvo ištremti, net ir einant j 
bažnyčią buvo tikrinama kokia maldos knyga buvo nešama. Lenkiškos 
knygos nebuvo draudžiamos. -1

Trečios dienos popietyje vyko ekskursija į 
Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, V.M. Putino ir Tauro 
apygardos partizanų ir tremties muziejus. Kudirkos Naumiestyje, 
V.Kudirkos memorialinį muziejų. Vakare nuvažiavome j nuostabius 
Ožkabalius, Vilkaviškio rajone, į J. Basanavičiaus tėviškės sodybą, kur 
vyko vakaronė. Tai neužmirštamas popietis ir vakaras!

Konferencijos pabaigoje, ketvirtadienį, vyko
suvažiavimo įvertinimas, dalyvių pasisakymai, išvados.

Jaunimo atstovas prašė, kad daugiau būtų 
diskutuojamos problemos ir kaip jas išvengti, negu kas pasiekta ir 
padaryta.
Čia gal būtų verta paminėti, kad PLB atstovybes išlaikymas (įskaitant 
ir PLB žurnalą) kainuoja $20,000 metuose. Pats pirmininkas negauna 
algos. Pagalba ateina iš JAV, aukų ir Lietuvos vynausybės. Deja, 
finansai nepadengia visų išlaidų, todėl bus planuojamas vajus.

Dr. Morkvėnas pasisakė, kad Užsienių reikalų 
ministerija daug atidžiau žiūri į egzilių klausymus.
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Tautinių Mažumų ir išeivijos departamento direk
torius prašė bendruomenių atstovus užpildyti an
ketas-jų tikslas surinkti ir išanalizuoti duomenis 
iš visų užsienio lietuvių bendruomenių. Depar
tamentas ketina taip pat suruošti žiniasklaidų bei 
biuletenių redaktorių seminarą.
Parašyti padėkos laiškai Lietuvos Prezidentui, 
Ministrui Pirmininkui ir visiems kurie parėmė šio 
suvažiavimo sėkmingumą.
Sekantis pirmininkų ir atstovų suvažiavimas bus 
ruošiamas 2005m.
Palinkėdami viens kitam sėkmes išvykome iš 
Birštono su pakilia nuotaiką.
DBLS vardu reiškiu padėka PLB valdybai,Taut. 
Mažumų ir išeivijos departamentui už suteiktą 
galimybę dalyvauti šioje konferencijoje..

Vida Gasperienė

AB Birštono sanatorija , Versmė‘
Sveikatai ir grožiui 

Sanatorinis Kurortinis Gydimas
Sveikatos ir grožio paslaugos: 

sanatorinis-kurortinis gydymas 
sveikatos ir grožio savaitgaliai 
konferencijų ir mokymų organizavimas 
įvairios sveikatinimo procedūros ir paslaugos 
Odos priežiūros paslaugų kompleksas ,l)ermo- 
liuksi — tai kūno šveitimas, masažas ir ištepi- 
mas medumi/natūraliais aliejais. 
Registracija telefonu +370 31965673

mob. Tek +370 65214652 
e.L: versme@is.it

Linkime Jums geros sveikatos!!

Lietuvių Bendruomenės Kultūros ir 
Informacijos Centro koncepcija
Jau kelinti metai yra visuomenės gvildenama apie 
tokio centro reikalingumą Didžiojoje Britanijoje. 
Kultūros darbuotojų seminare Vilniuje 2004m. balan
džio mėnesyje, DBLS atstovas kalbėjo su Užsienio 
reikalų atstovu apie tvirtesnę išeivijos reprezentaciją 
šiame krašte. Ši koncepcija buvo taip pat diskutuo
jama su Tautiniu Mažumų ir išeivijos departamento 
generaliniu direktorium Antanu Petrausku, Algimantu 
Balčiūnu, patarėju plėtros klausimais (Taut. Maž, ir 
išeivijos departamentas), ir Dr. Rimantu Morkvėnu, 
Užs. Reikalų įgaliotuoju ministru. Taip pat buvo kal
bėta su Ambasadorium Londone p. A. Taurantu.
Šio projekto koncepcija buvo pristatyta rugpjūčio 
20d. TautMažumų ir išeivijos departamentui ir Už
sienių Reikalų ministerijai. Ištraukos:
Pasiūlymas: Dėl Lietuvių bendruomenės kultūros ir 
informacijos centro steigimo.

Tai užtikrintų Londone ir jo apylinkėse gyvenančių lietuvių tau
tinę ir kultūrinę veiklą.
Vieta (Location) — Londonas. Tai vienas iš didžiausių miestų 
pasaulyje, pripažįstamas kaip stambus kultūros centras, duodan
tis platų spektrą vizualinio ir scenos meno srityse.
Pagrindimas
Londone, kaip visiems žinoma, yra plačios galimybės verslo, 
kultūros, meno vystymui. Čia yra puikios galimybės pristatyti 
Lietuvą pasauliui. Šis kultūros ir bendruomenės centras būtų 
gyvas pavyzdys finansinio ir kultūrinio bendradarbiavimo tarp 
Lietuvos ir Lietuvių Bendruomenės Didžiojoje Britanijoje.
Tai galėtų būti vieta, kur įsikurtų verslo klubas, su galimybėmis 
Lietuvos ir Didž. Britanijos verslininkams susitikti ir aptarti 
biznio perspektyvas jaukioje kavinukėje. Čia galėtų būti teikia
ma juridinė pagalba. Turime darbuotojų, kurie gali patarti juri
diniais klausimais grįžtantiems gyventi į Lietuvą bei atvykstan
tiems iš Lietuvos. Veiktų turizmo centras. Čia galėtų būti lei
džiamas informacinis biuletenis apie Britanijos lietuvius, pasau
lio gyvenimą ir svarbiausius politikos įvykius.
Tai būtų natūrali susitikimo vieta Britų Lietuvių Asociacijai ir 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungai. Suteiktų galimybes visokio 
amžiaus ir sugebėjimo žmonėms mokytis lietuvių kalbos, dau
giau sužinoti apie Lietuvos kultūrą, istoriją, paveldą, vieta kur 
galėtų vykti parodos. Veiktų lietuviška biblioteka lietuviškumo 
ugdymui ir palaikymui, būtu įrengta kompiuterinė klasė. Veiktų 
lietuviška savaitgalinė mokykla vaikams ir jaunimui. Susitikimo 
vieta studentams ir visiems Londone besilankantiems lietu
viams. Visi būtų mielai laukiami. Galėtų būti imamas mokestis 
už naudojimąsi šiomis galimybėmis, tokiu būdu palengvinant 
šios įstaigos išlaikymą.Salė būtų skirta konferencijoms, susiti
kimams, vakaronėms, koncertams, diskusijoms su kultūros ir 
meno veikėjais, bei Lietuvos politinių partijų atstovais.
Visa tai gerai susidenntų su Lietuvos Ambasados veikla Didž. 
Britanijoje.
Pastatas ir jo patalpos turi atitikti Didž. Britanijos valstybinio 
standarto reikalavimus, pvz. sveikatos ir aplinkosaugos, prieš
gaisrinius, kitus reikalavimus susijusius su šio centro veikla.
Lėšos šio centro įsigijimui
Būtų idealu, jei pastatas turėtų besąlygišką nuosavybės teisę 
(freehold).
Personalas
Centras turi turėti administratorių, nuolat gyvenantį pačiam cen
tre ir pavaduotoją, kuris nebūtinai gyventų šiame centre. Lėšos 
jų abiejų atlyginimams turėtų būti gaunamos iš centro veiklos.
Kiek lietuvių gyvena Didž. Britanijoje?
Tikslios statistikos neturime, bet manoma, kad yra apie 70.000. 
Didžioji dauguma gyvena Londone ir jos apylinkėse. Pastebėta, 
jog šiuo metu lietuviai kuriasi ir kituose Anglijos miestuose.
Nekilnojamo turto investicija Londone.
Londonas yra kosmopolitinis centras. Jame yra stambiai inves
tavę į nekilnojamą turtą žmonės iš įvairių kontinento ir kraštų. 
Nekilnojamo turto vertė vis kyla ir yra pelninga investicija.
Lietuvai, turinčiai Londone tokį nekilnojamą turtą, tai būtų vie
na iš vertingiausių investicijų už Lietuvos teritorijos ribų, kuri 
duotų nepaprastai vertingo kultūrinio ir informacinio turto ne 
vien tik Lietuvai bet ir Britanijai.
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Sporto naujienos

Nuaidėjus olimpiados Atėnuose paskutiniams akordams, skaičiuojamas derlius. Lietuvos sportinin
kams medalių derlius užderėjo geras: mažos šalies pasiuntiniai parvežė Lietuvai aukso ir du sidabro 
medalius. Neblogai pasirodė ir mūsų mylimiausios sporto šakos - krepšinio komanda, pusfinalyje nu
sileidusi JAV komandai.

FIBA pažadais nesišvaisto

Lietuvoje lankėsi Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) Europos padalinio komisija, kuri verti
no mūsų šalies galimybes surengti 2007 metų Europos vyrų krepšinio čempionatą.

Trys valstybės: Lietuva, Lenkija ir Ispanija yra pretendentės tapti čempionato šeimininkėmis. Kam 
teks ši teisė, paaiškės šių metų lapkričio mėnesį Taline vykstančiame FIBA posėdyje.

FIBA atstovai pažymėjo, kad malonu lankytis šalyje, kurioje krepšinį myli ir supranta visi - prade
dant šalies vadovais, baigiant bet kuriuo užkalbintu žmogumi gatvėje.

Tačiau kol kas Lietuva FIBA atstovams galėjo parodyti tik Vilniuje baigiamą statyti "Siemens" are
ną, o kiti miestai svečiams rodė būsimų arenų projektus. Kauno Nemuno saloje, kur turėtų išdygti 
moderni arena, jie išvydo žaliuojančią pievą. Tad norint gauti šeimininko teises, lietuviams dar teks 
daug padirbėti.

1937 metų Europos čempionatas Rygoje gražiai siejasi su 2007 metų pirmenybėmis. Ši data yra la
bai svarbi Lietuvos krepšiniui. Per tuos 70 metų Lietuvos vyrų, moterų, jaunimo, jaunių rinktinės 
uždirbo teisę vykdyti Europos čempionatą. Todėl šalies vadovai laukia ne tik FIBA komiteto narių 
geranoriškumo, bet ir istorinės teisybės.

Lithuanian BB Club Sr Men
Andrius Sadaunykas

Tai lietuvių krepšinio komanda Anglijoje, kurios branduolį sudaro į komandą susibūrę lietuvaičiai. Ši 
komanda užėmė pirmąją vietą 2003 metų savo divizijos pirmenybėse ir pateko į aukščiausią lygą.

Pradžia buvo tokia, kunigui P.Tvenjonui paskambino Lietuvos ambasados darbuotoja R.Bubelienė ir 
pranešė, kad Serbų bendruomenė nori surengti labdaros krepšinio varžybas ir kviečia dalyvauti Lietuvių 
bendruomenę. Iki tol serbai žaisdavo su graikais, bet jiems atsisakius , pasiūlė lietuvaičiams. Aš pažinojau 
kunigą Petrą, teko kartu žaisti turnyre, todėl jis ir kreipėsi į mane. Nuo tada ir prasidėjo visas darbas: greitai 
sukomplektavome komandą pradėjome treniruotis. Tuo metu dar nebuvo idėjos įkurti klubą. Mums treni
ravo jugoslavas treneris, mano buvęs universiteto komandos treneris. Savaime aišku, kad treneris gerai ži
nojo priešininkų komandą. Varžybos įvyko 2003 metų birželio mėn.22 dieną Tai buvo puikiai organizuota 
šventė. Dalyvavo gausus būrys svečių, tarp kurių buvo abiejų valstybių ambasadoriai, ambasadų darbuoto
jai, Anglijos krepšmio atstovai. Varžybos buvo įspūdingos ne tik rezultatu, bet ir savo atmosfera. Nors ir 
per vargus, bet Įsigijome Lietuvos krepšinio komandos aprangą ir komanda atrodė gražiai. Tiesa, tas varžy
bas paskutinėmis sekundėmis pralaimėjome rezultatu 62:63. Po varžybų prie manęs priėjo Simon Brennon, 
su kuriuo buvau pažįstamas nuo universiteto komandos laikų (tuo laiku jis buvo universiteto komandos 
menedžeris). Jis labai gyrė varžybas ir jų organizacinį lygį, o taip pat ir mūsų žaidimą ir pasiūlė žaisti Lon
dono lygoje. Štai tokia ir yra mūsų komandos susikūrimo pradžia.

Paskatinti šio renginio mes neišsiskirstėme, bet toliau treniravomės. Tarpusavyje sutariame gerai ir per
nai tapome savo divizijos nugalėtojais. Dalyvavome tarptautiniame turnyre Olandijoje. Vykome ne pilnu 
sąstatu ir likome tik7 iš 15 komandų dalyvių. Filmavomės Vodafon reklamoje ir uždirbome klubui £200. 
Turime galimybę su šia komandos sudėtimi žaisti Nacionalinėje lygoje, bet mums reikalingi sponsonai.

Esame oficialiai registruoti Anglijos Krepšinio federacijoje.
Šiemet komandoje yra 11 žaidėjų ir komandos sekretorius, kuris veda varžybų protokolus. Žaidėjai: 

Evaldas Navickas, Valdas Remeika, Mindaugas Razmskas, Rimas Kidikas, Linas Butajevas, Arūnas Jarma
lavičius, Marius Chmieliauskas, Andrius Sadaukynas ir naujokai: Nidas EI vikis, Tadas Bendorius, Egidijus 
Kvedaravičius yra atvykę iš įvairių Lietuvos miestų: Kauno, Alytaus, Vilniaus, Klaipėdos, Šilalės.

Komandai trūksta sponsonų, fotografo, operatoriaus.

Apie varžybas galite sužinoti www.lmbl.net

Varžybų laiką teirautis telefonu 079 6782 2897
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Spalio mėnesio tvarkaraštis
Komanda ^Data
Southwark Men 
Hackney Community 
College Academy 
Westside Sr Men

Spalio 16d.
Spalio 22d.

Spalio 23d.

Žaidimo vieta
Svečiuose

Svečiuose

Namuose

Musų planuose - organizuoti krepšinio mokyklėlę vaikams.
Tėveliai, jeigu jūsų vaikučiai pageidauja žaisti krepšinį, prašome kreiptis į Andrių telefonu: 079 6782 2897

Musų salės adresas: Space Sports & Performing Arts Centre
31 Falkirk Street, Hackney, London N1 6HF

Kviečiame visus, mylinčius krepšini, palaikyti mūsų komandą ir apsilankyti varžybose.

Lietuvos rekordai

Informaciją apie [vairius laimėjimus, reiškimus, unikalius faktus-rekordus kaupia, tina ir registruoja agentūra 
"Factum", įkurta prieš keturiolika metų Lietuvoje.
Pirmoji Lietuvos rekordų knyga pasirodė dar 1990metais. Šiame leidinyje buvo aprašyta apie 700 rekordų, o 1993 
metų antrajame leidinyje jau apie 1000. Naujausią, 2003 metais išleistą, Lietuvos rekordų knygą sudaro beveik 
pusantro tūstančio rekordų, iš kurių 15 pripažinti pasaulio ir Įrašyti į garsiąją Gineso rekordų knygą.

■ Didžiausią teritoriją Lietuva užėmė valdant Vytautui. Jo pastangomis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdos buvo išplitusios nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros (320 000 km).

■ Mažiausia Lietuvos teritorija 52 882 km buvo nuo 1939m.kovo mėn. 23d. iki spalio mėn. 10d., kai Lenkija 
rytuose buvo okupavusi

Vilniaus kraštą, o Vokietija vakaruose - Klaipėdos kraštą.
■ Aukščiausia oro temperatūra Lietuvoje - plius 38,8C užregistruota 

1959m. liepos mėn. 13d. Varėnoje.
■ Žemiausia oro temperatūra Lietuvoje - minus 42,9C, užregistruota

1956m. vasario mėn.ld. Utenoje.
■ Storiausia sniego danga - 94cm, užregistruota 1931 m. kovo mėn.
Laukuvoje (Šilalės rąj.).

■ Didžiausias vėjo greitis - 40 m/s, užregistruotas 1956m. vasario mėn. Klaipėdoje ir1967m. -Kiarpedoje ir 
Nidoje.

■ Aukščiausias šalies žmogus - Arvydas Sabonis, jo ūgis 223,6cm.
■ Žemiausias šalies žmogus - Alfonsas Mickus, teužaugęs 1 metrą.
■ Daugiausiai vaikų, net 34 , pagimdė Ema Judicką

A+A Bronius Sedleckas

Bronius Sedleckas gimė 1921 m. lapkričio 24 d. Žaliagirio kaime, Trakų rajone.
Mirė 2004 m. rugsėjo 18 d. savo namuose, 55 Laxey Cresc., Leigh, Lancashire.
Paliko du sūnus, dukterį, du anūkus, dvi anūkes ir du proanūkus. Žmona jau buvo mirusi anksčiau.

Bronius tarnavo Lietuvos Vietinės Rinktinėje, gen.Plechavičiaus įsteigtai kovoti prieš rusų 
komunistus. Vokiečiams Vietinę Rinktinę panaikinus, jis su kitais vieno likimo draugais buvo įjungtas į 
vokiečių priešlėktuvinę oro sargybą.

Iškentėjęs virš metų Belgijos sąjungininkų karo belaisvėje, apsigyveno Lubeck‘o DP stovykloje. 
Atvykęs 1947 m. į Angliją ilgus metus dirbo anglių kasyklose Leigh Lanes apylinkėje.

Ilsėkis Ramybėje!
Leigh, Golbom ir Ashton lietuviai.

Juozas Arbačiauskas
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Bostone ketinama parduoti 
lietuvių katalikų bendruomenės 

pastatytą katedrą
Iš „Lietuvos ryto“ Nr.125 (01.06.2004)

JAV katalikų bažnyčią sudrebinęs pedofilijos 
skandalas skaudžiai smogė ir Bostono lietuvių religinei 
bendruomenei.

Iš tikinčiųjų ketina atimti Šv. Petro katedrą, kurią 
prieš šimtą metų šiame ritinės pakrantės mieste pastatė 
išeiviai iš Lietuvos.

Toks elgesys primena sovietmetį, kai buvo 
uždarinėjamos, plėšiamos ir naikinamos bažnyčios. 
„Nuo to košmaro pabėgome į Ameriką, bet dabar 
pasijutome taip pat, kaip okupuotoje Lietuvoje“ - 
kalbėdama su „Lietuvos rytu“ piktinosi Šv. Petro 
katalikų bažnyčios administratorė Rima Cibas.

Prieš kelerius metus į Bostoną atvykusi gyventi 
architektė Aldona Tauranskytė lietuvių bendruomenės 
vardu parašė protesto laišką vyskupui Seanui 
O‘Malley.

Į hierarchą kreipėsi ir Šv. Petro katedros klebonas 
Stepas Žukas. Jeigu katedra būtų uždaryta, Bostono 
lietuviai pasiryžę rengti protesto akcijas.

Visi Amerikos lietuvių maldos namai priklauso 
šios šalies Katalikų bažnyčiai.

„Todėl mes privalome kartu su ja dalytis visais 
vargais. Po pedofilijos skandalo Bažnyčioje daugybė 
tikinčiųjų ją padavė į teismą. Bažnyčia pralaimėjo ir 
turi sumokėti nukentėjusiems kompensacijas“ - sakė 
A.Tauranskytė.

Naujas bažnyčios savininkas galės ją pertvarkyti v ,
ar nugriauti. Žemė yra netoli miesto centro, jos vertė 
didelė, todėl šioje vietoje bažnyčios ateityje tikriausiai 
neliks.

Bostono lietuviai tikėjosi, kad Bažnyčios bylų 
skoloms padengti pakaks pinigų už parduotą žemę. 
Tačiau jie klydo. Katalikų bažnyčios vadovybė ketina 
uždaryti ne tik Šv. Petro katedrą Bostone, bet ir 
daugybę kitų maldos namų.

Taupant pinigus svarstoma galimybė naikinti dar 
maždaug 60 parapijų.

Jei būtų uždaryta Šv.Petro katedra, apie ją 
susibūrusiai lietuvių bendruomenei būtų padaryta 
didelė žala. Šie maldos namai kelioms lietuvių kartoms 
tapo svarbiu kultūros ir tautiniu centru. Kiekvieną 
savaitgalį į pamaldas susirenka net po kelis šimtus 
žmonių, čia veikia sekmadieninė lietuvių mokyklėlė.

„Mes tikrai nesame našta JAV bažnyčiai - 
katedros sąskaitoje yra 400 tūkstančių dolerių. Per 
kelerius pastaruosius metus Bostono lietuviai jos 
remontui paaukojo 2 mln. Dolerių. Bažnyčia puikiai 
sutvarkyta“ - baigė A.Tauranskytė.

A.Tauranskytė, R.Cibas ir kiti Bostono lietuviai 
tikisi, kad galbūt jiems galėtų padėti Lietuvos katalikų 
bažnyčios bei valstybės vadovai, diplomatai. Tačiau 
Lietuvos ambasadorius Vašingtone Vygaudas Ušackas 
visų smulkmenų apie Šv.Petro katedros problemas kol 
kas nežino. „Tačiau jeigu Bostono lietuviai man atsiųs 

oficialų prašymą, bandysiu kiek galėdamas jiems 
padėti., - patikino ambasadorius.

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio vardu buvo 
nusiųstas laiškas Bostono vyskupui S. 0‘Malley su 
prašymu, jog nebūtų uždaryta Šv.Petro katedra.

„Daugiau nieko padaryti negalime, nes visos 
galios Bostono vyskupo ir Amerikos Bažnyčios 
rankose“ - apgailestavo Lietuvos vyskupų 
konferencijos atstovas monsinjoras Gintaras Grušas.

Jungtinių Valstijų katalikų bažnyčią pedofilijos 
skandalas sukrėtė 2002 metais. Paaiškėjo, kad 
vyskupai mažamečius seksualiniai išnaudojusius 
kunigus siuntė iš vienos tarnybos vietos į kitą, bet 
neatėmę iš jų dvasinio titulo, taip pat nepranešė apie 
juos civilių žinyboms.

Bažnyčia nukentėjusiems žmonėms jau išmokėjo 
kone 700 mln. JAV dolerių. 85 . mln. Iš jų skyrė 
Bostono arkivyskupija, kur pirmiausia buvo atskleistas 
šis skandalas.

Kardinolui Bernardui Law, kuris dėl pedofilijos 
skandalo buvo priverstas atsistatydinti iš Bostono 
arkivyskupijos vadovo posto, popiežius Jonas Paulius 
II praėjusią savaitę paskyrė naują tarnybą Romoje.

Bostono lietuviai demonstruoja
Bostono lietuviai š.m. birželio 13 d. minėjo 1940 m. 
birželio tragiškus įvykius ir kartu rodė savo ištikimybę 
lietuviškai Šv.Petro parapijai. Mat Bostono vyskupija 
nori uždaryti šią parapiją ir parduoti Šv.Petro šventovę. 
Priėjo pilna šventovė tikinčiųjų čia gimusių ir naujai 
atvykusių ateivių. Taipgi dalyvavo didelis būrys vaikų 
iš lituanistinės mokyklos. Skautai atvyko uniformuoti, 
o kitas jaunimas pasipuošęs tautiniais drabužiais ir su 
vėliavomis.

Šventovėje Mišias atnašavo dabartinis klebonas 
kun.S.Žukas ir buvęs klebonas, gimęs ir augęs 
Bostone, prel. A.Kontautas.

Žmonės, išėję iš šventovės, iškėlė plakatus ir 
tautines vėliavas. Mmia užliejo visą gatvę. Parapijos 
komiteto nariai, Lietuvių bendruomenės ir 
dvasininkijos atstovai savo kalbose išreiškė didelį 
susirūpinimą dėl tokio pražūtingo arkivyskupijos 
sprendimo. Buvo ypač pažymėta, kokį svarbų 
vaidmenį atlieka lietuviška parapija naujųjų ateivių 
gyvenime. Demonstracijoje dalyvaujantys vaikai 
susirinko ant šventovės laiptų ir sukalbėjo Tėve, mūsų, 
prašydami Aukščiausiąjį pagalbos. Žmonės, susikabinę 
rankomis ir laikydami tautines juostas, gyva grandine 
apjuosė šventovės pastatą, rodydami ištikimybę Pietų 
Bostono parapijai. Po to, galingai skambant šventovės 
varpams, buvo paleista šimtai baltų balionų, kaip 
vilties ženklų.

Po demonstracijos visi susirinko į parapijos salę, 
kurioje buvo prisimintos tremtinių aukos.

Kalbėjo Lietuvos garbės konsulas dr. T.Giiason, 
Bostono liaudies ansamblis padainavo tremtinių dainų.

(Amerikos lietuvis, 2004 m., 25 nr.)
Atsiuntė p.Stasys Kasparas
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Kronika
Aukos spaudai

Mrs.Z.Grupiljonienė, London £10.00
Mr.P.Gimys, High Wycombe £10.00
Mr.S.B.Vaitkevičius, Peterborough £10.00
Mr. R.Gustainis, Hampshire £ 5.00
Mrs.Br.Puodžiūnienė, Stoke on Trent £ 5.00
Mr.P. Juknelis, Manchester £ 5.00

Gerbiamieji/osios
Pereitą savaitę perdaviau pulk. Vidugirio Vyties Kryžių Karo muziejui. 
Pridedu vėliausią biografiją. Paaiškėjo, kad Muziejus turi daugiau 
archyvines medžiagos apie mūsų Pulkininką.
Karo muziejus renka medžiagą apie visus lietuvius karius. Jie norėtų gauti 
žinių apie Britanijoje gyvenusius/mirusius, net tik tarnavusius Lietuvos 
kariuomenėje, bet ir tuos, kurie tarnavo Britanijos pajėgose. 
Jei žinote kokius nors kariškius, tarnavusius kariuomenėje prašau man 
parašyti. Jei turite jų giminių, gyvenančių Britanijoje ko-ordinates, taip pat 
man malonėkite pranešti.
Karo muziejus taip pat nori sužinoti, kas atsitiko su Ramovėnų archyvais, 
vėliavomis ir t.t. Lauksiu žinių.
Linkėjimai! Aleksas Vilčinskas, Londonas

Šių metų muzikiniai įvykiai:
Rugsėjo 16 ir gruodžio 11 d.d Ingeborga Dapkūnaitė pasirodys Mana 
Goos naujame vaidinime „Cloaca“ The Old Vic Theatre - the Cut 
Waterloo London SEI 8NB. Bilietai £10-£40.
Bilietų kasa: 0870 060 6628.
Spalio 16, 18, 26 ir 29 d.d. ir taip pat lapkričio 1, 3, ir 6 d.d. Violeta 
Urmana dainuos Leonoros vaidmenį Giuseppe Verdi operoje „La Forza 
del Destino“ Royal Opera House Covent Garden London WC2E 9DD. 
Bilietų kasa: (020)7304 4000.
Lapkričio 7 d., 15.00 vai. Baltic Council of Britam ruošia koncertą „Young 
Baltic Talent IV“ Guildhall School of Music and Drama Silk Street The 
Barbican London EC2Y 8DT. Bilietai £8.00. (su nuolaida £5.00).
Gruodžio 18 d. Evelina Puzaitė Beethoveno piano concerto 5 St Luke's 
Church Knight1 s Hill West Norwood London SE2 7

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (lytinėje 
miesto dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.ffeeserve.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 antrą šeštadienį, 
4 vai. po pietų. Jas laiko kun.Petras 
Tverijonas.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai. 
Šv.Mišias laiko kan.V.Kamaitis. 
Po pamaldų bus galima pasivaišinti 
lietuviškais patiekalais.Lietuviški 
pietūs klube parduodami už £ L 50. 
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.
ŠV.Mišias laiko kan.V.Kamaitis.

Baltijos ’’Traviata” pakerėjo Norvegiją
Dvi rugsėjo savaites Norvegijos miestuose rodyta ’’Traviata" tapo 

ryškiausiu muzikinio gyvenimo įvykiu. Pagrindines partijas atliko Vytautas 
Juozapaitis ir Egidijus Dausgirdis, Violetos partiją dainavo Latvijos 
dainininkė Kristina Gailite, Alfredo - Dmitro Popovas iš Ukrainos.

Šis Jhonatano Milleno "Traviatos" pastatymas - unikalus Jame 
suvienytas Kristiansando simfoninio orkestro skambesys, Įvairių šalių 
dainininkų balsai, Lietuvos dailininkų kostiumai ir scenografija. Dirigavo 
žymus Prancūzijos dirigentas Mare Soustrot

Pranešame, kad š.m.rugsėjo mėn. 
16d. Guildford ligoninėje mirė 

Sodyboje gyvenęs latvių pilietybės
Augustinas Jakimenkov, 

neseniai atšventęs 
90 metų sukaktį.

Sodybos vedėjas
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