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Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų mano, kad 
Rusijos politika nėra draugiška Lietuvos atžvilgiu

53 proc. Šalies gyventojų mano, kad Rusijos politika nėra 
draugiška Lietuvos atžvilgiu, tuo pačiu net 57 proc. pritaria dabarti
nės Vyriausybės vykdomai santykių su Rusija politikai. Rusijos poli
tiką kaip nedraugišką Lietuvai dažniau vertino jaunesnio (25 -34 m.) 
ir vyriausio amžiaus (daugiau nei 55 m.) respondentai, Kauno bei 
kaimo vietovių gyventojai.

Manančių, kad Rusijos politika yra draugiška daugiau tarp 
vidurinio ir vyresnio amžiaus atstovų (vyresnių nei 45m.), Vilniaus, 
Klaipėdos miestų, rajonų centrų gyventojų.

Net du trečdaliai šalies gyventojų mano, kad Rusija nėra de
mokratinė šalis (lentelė 3). Itin skeptiškai Rusijos demokratiją verti
na aukštesnio išsimokslinimo atstovai. Jauniausieji respondentai (18- 
24 m.) dažniau negalėjo atsakyti į šį klausimą

30 proc. tyrimo dalyvių nuogąstaują kad V.Uspaskich atėjus į 
valdžią Lietuvoje padidės Rusijos įtaką tuo tarpu 49 proc. šalies 
gyventojų tokios grėsmės V.Uspaskich asmenyje neįžvelgia.
Labiausiai sustiprėsiančios Rusijos įtakos bijomasi Kaune, tuo tarpu 
kaimo ir rajonų centrų gyventojams Darbo partijos lyderis neatrodo 
pavojingas.

Tarptautinis netikrų eurų atspalvis
Policijos departamentą jau atakuoja užsienio tyrėjai, prašyda

mi leisti palyginti šeštadienį Kaune aptiktus netikrus eurus su kitose 
valstybėse rastais falsifikuotais banknotais. Lietuvos kriminalistai 
Interpolo ir Europolo kolegoms iŠ užsienio šalių kol kas dar oficialiai 
nepranešė apie savaitgalį atliktą operaciją

Bet pirmadienį Vokietijos ambasados Lietuvoje darbuotojas į 
Policijos departamentą jau atskubėjo nešinas Vokietijoje iš sulaikytų 
lietuvių paimtais 100 eurų vertės banknotais. Jie buvo palyginti su 
Kaune rastais falsifikatais.
Pirminiais duomenimis, jie yra identiški, todėl kitą savaitę į Lietuvą 
atvyks kriminalistų grupė iš Vokietijos.

Norą atvažiuoti į Lietuvą vakar pareiškė ir Skandinavijos teisėt
varkininkai. Jie prašėsi priimami per Europolo atstovybes. Toks kie
kis netikros Europos Sąjungos valiutos - 9 milijonai eurų - buvo su
laikytas pirmą kartą

Ministrų sąrašą tapęs lyderiu 
A.Brazauskas ketina taisyti

Premjeru vėl tapsiantis socialdemok
ratų lyderis Algirdas Brazauskas jau kitos 
savaitės viduryje ketina teikti naujos Vy
riausybės narių kandidatūras.

o vakar vykusios "repeticijos" Prezi
dentūroje paaiškėjo, kad valstybės vadovą 
tenkina ne visi pretendentai. Jų pavardžių 
Brazauskas neatskleidė.

Jis tik patvirtino, kad busimojoje 
Vyriausybėje ūkio ministro portfelis turėtų 
tekti Darbo partijos lyderiui milijonieriui 
Viktorui Uspaskichui.

Lietuviai siūlys tobulinti euro apsaugą
Milijonai Kaune pagamintų eurų falsifikatų buvo ne tik parduo

dami, bet ir keičiami mažuose Vakarų Europos valstybių miesteliuo
se.

Tai LŽ vakar patvirtino generalinis policijos komisaras Vytau
tas Grigaravičius. Anot jo, nusikaltėliai iš Kauno tūkstančius netikrų 
eurų banknotų vežė į Vokietiją Ten mažuose miesteliuose juos keitė 
vietos bankuose arba už juos pirko vertingų daiktų.

Be to, LŽ šaltinių duomenimis, šioje byloje sulaikyti ir du kau
niečiai, siejami su Kaimo "Daktarų" grupuote. Jie esą padėdavo rea
lizuoti pagamintą netikrą valiutą Nuo praėjusių metų liepos pinigų 
padifbinėtojams pavyko parduoti milijonus eurų.

Lietuva pirma ratifikavo ES 
Konstituciją
ELTA 
2004 lapkričio 11d.

Į paskutinį posėdį susirinkęs 
šios kadencijos Seimas ratifikavo Eu
ropos Sąjungos (ES) Konstituciją ir 
Lietuva tapo pirmąja tai padariusia 
organizacijos nare.

Už įstatymo dėl sutarties dėl 
Konstitucijos Europai ratifikavimo 
projektą ketvirtadienio plenariniame 
posėdyje balsavo 84, prieš 4, susilai
kė 3.

Balsavimo rezultatus posėdyje 
dalyvavę parlamentarai sutiko ploji
mais.

< nacionalinė
4.Mažvydo biblioteka
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA

Svarbi informacija
Gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai.
Jei jūs nuolat (ilgiau nei 6 mėnesiai) gyvenate užsienyje, kviečiame Jus registruotis Lietuvos 

respublikos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, pateikiant savo duomenis pagal pridėtą anketą. Konsulinė 
registracija nėra privaloma, bet manome, bus Jums naudinga. Ambasada turėdama Jūsų duomenis galės:

• siųsti Jums svarbią konsulinę informaciją ir naujienas
• įtraukti Jus į Lietuvos Respublikos sąrašus
• susisiekti su Jumis terorizmo ar kitos grėsmės atveju

Jūsų pateikti duomenys bus naudojami tik aukščiau išvardintiems tikslams. Pateikti duomenys Jūs 
galite asmeniškai, paštu, faksu ar elektroniniu paštu. BŪKITE INFORMUOTI - registruokitės. Laukiame 
Jūsų užpildytų anketų. Ambasados adresas: Embasy of Lithuania, 84 Gloucester Place, London W1U 6AU.

Atsakingi pareigūnai: 1 sekretorė Vilija Jatkonienė ir atašė Giedrius Grabnickas.
Tek 020 7486 6404
Faksas: 020 7486 6403
ELpaštas: consular@litihuanianembassy.co.uk .

(LR diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga)
LR PILIEČIŲ, NUOLAT GYVENANČIŲ UŽSIENYJE, KONSULINĖS REGISTRACIJOS 

ANKETA
Pavardė, vardas

•

Asmens kodas

Gimimo data ir vieta

Paso galiojimo laikas

Namų adresas, telefonas, 
elektroninis paštas

•

*Dokumento, suteikiančio asmeniui 
teisę gyventi užsienio valstybėje, 
duomenys (serija, numeris, išdavusi 
tarnyba, galiojimo laikas)

*Šeimyninė padėtis (sutuoktinio ir 
vaikų pavardės, vardai, gimimo datos 
ir vietos, sutuoktinio pilietybė, vaikų 
pilietybė)

*Kontaktinis asmuo Lietuvoje 
ekstremaliu atveju ( jo adresas, 
telefonas, elektroninis paštas)

Pastabos (jei yra)

* svarbi informacija, kurios dėl asmeninių priežasčių galite nepateikti
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Viskas apie Residence Permit
Iš ST Partners Ltd. Naujienlaiškio Nr. 3, 2004 m. spalio mėn.

Po gegužės 1-osios daugelis D.Britanijoje gyvenančių lietuvių ėmė spręsti dilemą - pateikti ar ne prašymą nuolatinio 
gyventojo leidimui (Residency Permit) gauti? Atsivėrus D.Britanijos sienoms bei darbo rinkai, dauguma kraštiečių 
įsitkinę, jog vien ES piliečio statuso pakanka tam, jog galėtų ramiai ir saugiai gyventi ir dirbti. Kam tada registruotis? 
Kam prašyti Residence Permit?

Lietuvos Respublikos piliečiai neretai klausia D.Britanijoje imigracines problemas sprendžiančių teisininkų: 
„Kam man reikalingas Residence Permit?“ Atsakydami teisininkai pritrūksta motyvų. Paprastai aiškinama, jog 
Residence Permit labai praverčia toms poroms, kai vienas iš partnerių (sutuoktinių) neturi ES pilietybės. Arba nusijuo
kiama: „O ką jūs, lietuviai, darysite, jei D.Britanija nuspręs išstoti iš Europos Sąjungos? Arba jei pasikeis situacija 
naujų ES šalių atžvilgiu?“ Iš esmės, leidimas nuolatos gyventi D.Britanijoje - tai vienas iš proceso DB pilietybei gauti 
etapų.

Pirmiausiai asmuo gauna Residence Permit (išduodamas 5 metams), o pragyvenęs su tokiu statusu 4 metus, gali 
prašyti leidimo gyventi šalyje neribotą laiką (Indefinite Leave to Remain). Jei visi proceso etapai bus sėkmingi, prašyti

D.Britanijos pilietybės galėsite praėjus vieneriems metams nuo tada, kai buvo išduotas Indefinite Leave to Re 
main.

Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę prašyti Residence Permit, jei yra legaliai be pertraukų šalyje išdirbę 12 
mėnesių. Per šį laikotarpį laikas, praleistas atostogoms, neturi viršyti 30 dienų. Jei asmuo gavo Residence Permit ir yra 
įdarbintas (employed), jam registruotis pagal WRS (Workers Registration Scheme) nereikia.

Pildoma forma
Teks užpildyti specialią paraiškos rezidento leidimui gauti formą bei kartu surinkti pluoštą būtinų dokumentų. 
Dokumentai turi įrodyti ir patvirtinti, jog asmuo šalyje legaliai pragyveno be valstybės pašalpų - t.y. finansiškai save 
išlaikė. Pati forma yra sudaryta taip, kad tam tikras jos dalis pildo asmuo, prašantis rezidento leidimo įdarbinimo pa
grindu (t.y. jis yra employed), tam tikras formos sekcijas pildo laisvai samdomi darbuotojai (self-employed), dar kitas 
studentai, pensininkai, ekonomiškai apsirūpinę, neįgalūs asmenys.

Būtini dokumentai - tai kiekvieno formoje įrašyto asmens pasas, dvi nuotraukos (passport size), dokumentai, įro
dantys ryšį tarp pagrindinio rezidento statuso prašytojo ir kitų asmenų (pvz., gimimo arba santuokos pažymėjimai). 
Pateikiami pasai (ar pasas, jei asmuo leidimo prašo tik sau) turi būti galiojantys. Reikalaujama, jog tai būtų dokentas, 
su kuriuo asmuo įvyko į Didžiąją Britaniją.
Jei dirbate kaip įdarbintas (employed) asmuo ir esate užsiregistravęs pagal Darbuotojo Registracijos Programą (WRS), 
rezidento leidimą gausite išdirbę 12 mėnesių. Prašydami rezidento statuso, įdarbinti asmenys (employed) turėtų 
pateikti:
1. Darbuotojo registracijos sertifikatą (WRS);
2. Algalapius už 12 mėnesių laikotarpį (payslips);
3. Darbdavio laišką.
Verslininkai/sau dirbantys asmenys (self-employed), prašydami rezidento leidimo, turi pateikti dokumentus, geriausiai 
rodančius jų veiklą, pvz.:
1. Verslo patalpų nuomos sutartį (jei tokią turi);
2. Kontraktus (sutartis);
3. Verslo ir asmeninių banko sąskaitų išklotines (Statements, už 12 mėn. laikotarpį);
4. “Invoisus” už atliktus darbus (paslaugas);
5. Buhalterinę ataskaitą (Audited accounts);
6. Socialinio draudimo įmokas (National Insurance Contributions) patvirtinančius dokumentus.
Pagrindinio rezidento leidimo prašytojo anketoje gali būti įrašyti jo šeimos nariai. Šeima yra laikomi:
1. Sutuoktiniai;
2. Pagrindinio rezidento leidimo prašytojo arba jo sutuoktinio vaikai arba vaikaičiai;
3. Priklausomi giminaičiai (“Dependants”, pvz., jūsų ar jūsų sutuoktinio tėvai ar seneliai).
Rezidento leidimo taip pat gali prašyti nesusituokusių asmenų pora (Common-Law partners) arba homoseksualių as- 
nų pora (Same-sex relationship), kai vienas iš partnerių yra ES pilietis. Asmenys privalo būti pragyvenę kartu 2 metus.

Teks papildomai pateikti dokumentus, įrodančius, jog asmenys faktiškai gyveno santuokinį gyvenimą: būsto nuo
mos sutartis, banko sąskaitos, patvirtinantys laiškai iš mažiausiai dviejų pažįstamų žmonių, dirbančių kvalifikuotą dar
bą. Pakomentuosime dažniausiai pasitaikančią situaciją.
Aš dirbu kaip self-employed jau daugiau nei 1,5 metų, turiu CIS kortelę, grąžinuosi mokesčius ir t.t. Tačiau pa 
čios self-employed vizos neturėjau. Ar galiu prašyti rezidento statuso?
Problema ta, jog iki gegužės 1 d. dirbti teisės neturėjote, t.y. netgi gavęs CIS kortelę, realaus leidimo užsiiminėti pana
šia veikla nebuvote gavęs. Home Office tai vadina „Authorisation“, arba patvirtinimu, leidimu užsiimti tam tikra veik
la. Taigi realiai legalaus darbo pradžia D.Britanijoje buvo 2004 m. gegužės 1 d.

Dėl visų su Residence Permit susijusių klausimų kreipkitės: ST Partners Ltd. Tel. 0208 594 3444
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2004 m. DBLS Tarybos suvažiavimas Nottinghame
Tarybos metinis suvažiavi- 

mas šiemet įvyko Nottinghame spa
lio 23 d. Dalyvavo visi Tarybos 
nariai, keleto didesnių skyrių atsto
vai ir saujelė svečių. Viso 27 asme
nys. Taigi, skaičius mažesnis, nei 
praeituose suvažiavimuose. Žino
ma, blogas oras nieko nepadėjo.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Tarybos prezidiumo pirm. Jadvyga 
Raišienė. Susirinkimas pradėtas 
tylos minute, pagerbiant mirusius 
Sąjungos narius.

Suvažiavimui sėkmės raštiš
kai linkėjo Londono bažnyčios 
klebonas kun. Petras Tverijonas, 
Didž. Britanijos Katalikų Bendrijos 
pirm. Stepas B. Vaitkevičius ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės vi
cepirmininkas Vilniuje Jaras Alkis.

Darbotvarkė priimta be pa
taisų. Praeito Tarybos suvažiavimo 
protokolas nebuvo skaitytas. Prie
žastis - yra kažkur pasimetęs.

Pradedant suvažiavimo toli
mesnę eigą, pagal darbotvarkę, žodį 
turėjo tarti LR ambasados atstovas 
bet, jis neatvyko ar nebuvo pakvies
tas 1

Didesnes diskusijas sukėlė 
“Europos Lietuvio” leidimas. Pasi
sakyta, jog dabartinio formato leidi
nėlio naujai atvykusieji lietuviai 
neskaito. Pageidauja, kad būtų lei
džiamas tikro laikraščio formato, 
tada, gal, kai kurie jį ir skaitytų. Tas 
pasiūlymas buvo gana giliai ir 
energingai diskutuotas, duodant 
įvairių sugestijų, tačiau vis tik nieko 
nebuvo nuspręsta.

Atrodo, yra kiaušinio ir viš
tos situacija - laikraščio neperka/ 
neužsisako, nes netinka formatas, o 
geresniu formatu spausdinti nėra 
lėšų, nes dabartinis leidinys vos 
išsiverčia iš gaunamų pajamų. Išlei
dimas kainuoja vidutiniškai apie 
£200, įskaitant redaktoriaus atlygi
nimą £50. Pasisakyta, kad Anglijoje 
jau buvo išleisti du tikro laikraščio 
formato leidiniai, bet abu finansi
niai išsilaikė labai trumpą laiką ir 
turėjo užsidaryti dėl skaitytojų trū
kumo. Galima spręsti, jog į dides
nio formato leidinio reikalavimus 
reikėtų žiūrėti atsargiai. Jie buvo 
komerciniai, “Europos Lietuvis” 
yra organizacijos laikraštis ir jo 
leidimo negalime per daug rizikuo

ti.
Jis leidžiamas daugiau kaip 

50 metų, ir nors sumenkėjęs, bet 
vis dar pasirodo. Reikia tikėti, kad 
naujai atvykusių lietuvių gyveni
mui nusistovėjus, atsiras daugiau 
skaitytojų ir bus galima išpildyti 
ambicingesnius pageidavimus.

Paskutiniu metu yra išleisti 
trys lietuvių kalba laikraščiai: 
Londone “Info Zona”, Airijos 
Respublikoje, Dubline “Lietuvis” 
ir Siaurės Airijoje naujai įsisteigu
si Lietuvių bendruomenė išleido 
“Saloje” - sėkmės visiems.

Iškilo klausimas ir dėl nau
jo redaktoriaus. Į praeitame nume
ryje įdėtą paieškos skelbimą gauti 
7 atsakymai, iš kurių galima ma
nyti, kad skelbimas gal skambėjo 
per ambicingai, nes kandidatai, 
siūlantis savo paslaugas, atrodo, 
yra per gerai kvalifikuoti leisti šį 
mūsų kuklų leidinėlį.

Siūlyta sujungti visus dabar 
Anglijoje išeinančius leidinius: 
“Europos Lietuvį”, “Britanijos 
lietuvių balsą” ir “Lines”, ir iš
leisti vietą tvirtesnį ir gražesnį. 
Pasirodo, apie tai jau yra buvę 
diskutuota praeityje, bet pakol kas 
nieko neatsiekta.

DBLS centro valdybos 
pirm. V.Gasperienė papasakojo 
apie Sąjungos veiklą. Šiuo metu 
yra 16 skyrių, su 1200 narių. Nors 
keletas mažesnių skyrių užsidarė, 
tačiau steigiamas naujas skyrius 
Oksforde, Birmingamas turi naują 
energingą pirmininkę. Naujai at
vykusieji gerai nesupranta Sąjun
gos ir Bendrovės paskirčių todėl 
priimant naujus narius, prašė pir
mininkus jiems paaiškinti Sąjun
gos ir Lietuvių Namų bendrovės 
paskirtis. Tam tikslui buvo išleis
tas lankstinukas, kuris dabar yra 
peržiūrimas ir papildomas. Mo
kyklų padėtis sustiprėtų jei visos 
mokyklos sudarytų bendriems 
reikalams komitetą, kuris būtų 
pajėgesnis kreipiantis į miestų 
valdybas dėl patalpų mokykloms, 
ar į Mažumų departamentą Lietu
voje, siekiant mokykloms finansi
nės paramos, kas jau buvo žadėta 
praeityje. Mokyklų jungimosi 
mintį iškėlė “Rasos” mokyklos 
Londone vedėja Rasa Gudaitienė.

DBLS vicepirmininkė Živilė 
Ilgūnaitė plačiau papasakojo apie 
pirmininkų suvažiavimą vasaros 
metu Birštone. Daug pirmininkų 
pasisakė už glaudesnių ryšių palai
kymą, ypač jaunimo tarpe. Kitose 
bendruomenėse yra stiprus noras 
tankiau apsilankyti vieni pas kitus. 
Ragino paremti Baltic Council ruo
šiamą “Young Baltic Talent IV” 
koncertą, kuriame pasirodys jaunie
ji Baltijos kraštų muzikai.

Pasiskųsta, jog Centro valdy
ba ruošia per mažai renginių. Dis
kusijos nukrypo Sodybos link. Bu
vo keletas nusiskundimų jog lietu
viai Sodyboje negali gauti patalpų 
savo renginiams. Vincent O’Brien 
atsakė, jog Sodyboje užsakymus 
reikia daryti anksti arba savaitės 
metų nes savaitgaliai yra užimti 
pelną nešančiomis vestuvėmis ar 
kitomis funkcijomis. Prašyta pa
skelbti Sodybos naudojimosi kainas 
spaudoje. LNB direktorius Jonas 
Podvoiskis atsakė, kad kainos yra 
Interneto svetainės puslapyje:

www.headleypark.co.uk/
Skyrių pranešimus pradėjo 

nauja Birmingamo skyriaus pirmi
ninkė Irena Hughes, pranešdama, 
jog skyrius nors ir nedidelis, bet yra 
pajėgus. Norėjo išsiaiškinti, kas 
darosi su nario mokesčio pakėlimu 
iki £5.00. Nariai skundžiasi ir neno
ri mokėti. Ką daryti su nesumokėju
siais.? Ar juos išbraukti iš sąrašų? 
Paaiškinta, jog negalinčius susimo
kėti skyrius turi teisę atleisti nuo 
mokesčio.

Nottinghamo skyriaus prane
šimą padarė Stephan Collishaw, 
taip pat iškeldamas nario mokesčio 
pakėlimo klausimą. Pranešė, jog 
Lietuvių mokykla kas šeštadienį 
veikia nuo 10 iki 12 vai. Naujai 
atvykusieji ir norintį pramokti ang
liškai gali taip pat atvykti. Jis pats 
duos anglų kalbos pamokas nemo
kamai. Teiravosi, kodėl Nottingha
mo “Židinio” patalpos negalėtų būti 
panaudotos Lietuvių mokyklai, su
taupant miesto valdybai mokėjimą 
už patalpas £10 už valandą. Pasako
jo, kad yra galimybių gauti finansų 
iš įvairių fondų.

Mančesterio skyriaus pranešimą 
padarė Jonas Podvoiskis, pranešda-

/žiūr.sek.psl./
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/atkelta/
„.Tarybos suvažiavimas
mas, kad į Mančesterį atvyko daug naujų lietuvių vie
niems metams pagal sutartį, kuriuos jis tikisi pamatyti 
Lietuvių klube ir tikisi atgaivinti sumenkėjusią klubo 
veiklą. Netolimoje ateityje, manoma, atvyks dar dau
giau.

Sodo skyriaus pirmininkas Andrius Šienauskas 
papasakojo, jog aukomis parėmė skautus, “Rasos” mo
kyklą. Joninės praėjo labai sklandžiai ir sėkmingai. 
Pasiskundė, jog Kalėdų eglutės vaikams negalės ruošti, 
nes Sodyboje negali gauti patalpų. Ta pati £5.00 nario 
mokesčio problema, kaip ir kituose skyriuose.

Londono I-mo skyriaus pranešimą padarė Onutė 
Dobrovolskienė. Sakėsi, jog dabar daug sunkiau daryti 
kokius nors renginius, sueina mažai žmonių, nors Rytų 
Londone gyvena apie 9000 lietuvių. Labai reikalinga 
salė susirinkimams ir pobūviams. Londone būtų galima 
patalpas išnuomoti, bet reikia kokios nors garantijos. 
Gal Sąjunga gali padėti?

Lietuvių Namų bendrovės pirmininkas pranešė, jog 
Sodyboje biznis eina jau geriau: “nors dar kampo neap
sukome, bet jau matyti šviesesnė ateitis.” Sumažinti 
etatai, bandoma visokiais būdai mažinti išlaidas. Virė
jui išėjus, atpuolė jo didelė alga ir galvojama baro už- 
kandžiams pirkti gatavai paruošto maisto, vietoj sam
dant virtuvės darbininką. Apgailestavo, jog Kalėdų me
tu Sodyba yra pilnai užsakyta ir Sodo skyriui nepavyko 
gauti patalpų. Prašė ateityje patalpas užsakyti daug 
anksčiau ar panaudoti paprastas dienas.

Jis taip pat padarė pranešimą Skautų organizacijos 
vardu. Nors šiemet vasaros stovykla buvo ne tokia di
delė, kaip pernai, bet buvo tvarkingesnė, vaikai geriau 
kontroliuojami. Padėkojo Vladui Gedmintui už sėkmin
gą stovyklos pravedimą. Ateityje numato pagyvinti 
metinę veiklą. Norima ruošti ekskursiją į Lake District 
(Ežerų kraštą) Šiaurinėje Anglijoje.

Pabaigai “Rasos” Londono Lietuvių mokyklos ve
dėja Rasa Gudaitienė painformavo, jog mokykla jau 
turi 50 vaikų ir šiemet sukaks 3 veiklos metai.

Tuo pranešimu ir buvo užbaigtas suvažiavimas.
Pirmininkaujanti J.Raišienė padėkojo Nottinghamo 

skyriaus valdybai už parūpinimą salės ir skyriaus val
dybos narėms Angelei ir Sonatai Važgauskienei už ska
niai paruoštus užkandžius ir kavutę.

Henrikas Gasperas
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Siunčiu informaciją apie pat- g 
riotinės poezijos konkursą išei- | 
vijos lietuvių jaunimui. g

Prašome apie konkursą in- g 
formuoti Didž. Britanijos lietu- Į 
vių jaunimą ir juos paskatinti S

• konkurse dalyvauti. •
g Su pagarba Vida Bučiene •
• ^^m^mth*^********* g
g Jaunimo Patriotinės Poezijos i 
| KONKURSAS f
| Skelbiamas ketvirtasis lietuviškos • 
| patriotinės poezijos konkursas išeivijos S
• lietuvių jaunimui. A+a rašytojo Balio S
• Gaidžiūno testamentu įsteigtą konkur- •
• są globoja JAV Clevelando apylinkės*
g valdyba. g
• Konkurse gali dalyvauti mokiniai •
• nuo 12 metų amžiaus ir gimnazijas J
g baigusieji iki 25 metų. f
g Skiriamos 4 premijos: g
g 2 po 150 dol. g
g 2 po 100 dol. •
g Vertinimo komisiją sudaro: dr. Jolita g 
f Kavaliūnaitė, Aldona Miškinienė ir Rita g 
| Balytė. g
g Savo sukurtą ir niekur nespausdintą g 
g eilėraštį reikia pasirašyti slapyvardžiu g 
g ir pažymėti amžių. g

Atskirame lapelyje užrašyti slapyvar- • 
g dį, vardą, pavardę, amžių, adresą, tele- g 
•fono numerį. Tą lapelį įdėti į atskirą J 
g voką, ant voko užrašyti slapyvardį, už- g 
g klijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2004 g 
| metų gruodžio 1 dienos siųsti vertinimo | 
g komisijos pirmininkei: g
• Dr.Jolitai Kavaliūnaitei g

3332 Boyne Road g
Barberton, Oh 44203 g

USA $
»

Punsko mokiniai prašosi nakvynės
Gerbiamieji,
Jus trukdo Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Kasperavičiūtė ir mūsų Punsko Kovo 

11-osios lietuvių licėjaus anglų kalbos mokytoja Alicija Krakauskienė. Labai norėtume, kad mūsų mokinių gru
pė nuvažiuotų į Londoną aplankyti svarbių ir įdomių anglų kultūros paminklų, tačiau mūsų galimybės yra labai 
ribotos, todėl norėtume surengti kuo pigesnę ekskursiją. Mūsų mokinių grupė nebūtų didelė - apie 10 jaunuolių 
(17-18 metų). Mūsų prašymas būtų toks: ar Jūs galėtumėte padėti mums gauti 5 dienoms kuo pigesnių nakvy
nių. Mes turėtume miegmaišius ir čiužinius, svarbu, kad būtų stogas virš galvos ir kur nusiprausti. I ekskursiją 
norėtume išsirengti kitų metų birželio pabaigoje.. Rašyti:

Irena Gasperavičiūtė ui. Mickiewicza 80, 16-515 Punsk, woj. Podlaskie, POLAND,
Lauksime žinių iš Jūsų. Pagarbiai Irena ir Alicija
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BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
Aukos:

Anoniminis
Anoniminis
J.V.Lukėnas, Londonas
C.V.Obcarskas, Nottinghamas 
Aldonos Comish Londono 
Maratono laiduotojai

Nuoširdžiai dėkojame!
ELPiščikienė
Fondo sekretorė

*************
Gautas padėkos laiškas:

P.Ramutei Salominienei,
Britų-lietuvių pagalbos fondas vaikams

Lietuvos vaikų, sergančių onkohematologinėmis 
ligomis, tėvų ir globėjų draugija “Paguoda” 
nuoširdžiai dėkoja Jums p. Ramute ir Britų- 
lietuvių pagalbos fondui vaikams už nuoširdžią 
pagalbą vykdant draugijos “Paguoda” veiklą.

Dėkojame už vežimėlius ir vaistus, skirtus 
vaikams, besigydantiems Vilniaus vaikų 
universitetinės ligoninės onkohematologiniame 
skyriuje.

Linkėdami sėkmės Jums p. Ramute ir visam 
Britų-lietuvių pagalbos fondo vaikams kolektyvui, 
nuoširdžiai dėkojame, kad padedate įgyvendinti 
draugijos misiją, kuri sergantiems vaikams ir jų 
tėvams teikia daugiau džiaugsmo.

Geri darbai, lydimi Dievo palaimos, stiprina 
kiekvieną, kuris gyvena viltimi.

Pagarbiai,

X

Vilija Zapalskienė

(Ramutė Salomonienė yra Vaikų Fondo 
ko-ordinatorė Vilniuje.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lietuviški miesteliai Airijoje
Šešias dienas per savaitę iš Vilniaus į Airijos 

sostinę Dubliną skrenda pilni lėktuvai. Dauguma jų 
keleivių - laimės ir skalsesnio duonos kąsnio ieškotojai 
Šiuos reisus rengiančių oro linijų darbuotojai sulaukia 
daugybės žmonių iš atokių rajonų skambučių Išgirdę, 
kad lėktuvai jau pilni, jie prašo parduoti bent stovimus 
bilietus.

Kai kuriuose mažuose miesteliuose Airijoje, 
panašiai kaip Ispanijoje, ima dominuoti lietuviai, o airiai 
tampa mažuma. Airijos lietuvių bendruomenė šiuo metu 
plečiasi žaibo greičiu. Gerą vardą Airijoje pelnę lietuviai 
darbuotojai čia laukiami, rašo “Lietuvos rytas:.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwg w w

| Nottinghamas g
| l&tedims T&ufąų (Balius g
| wfa |
| gruodžio 26d 18 vai g
| Colwick, Community Centre, Vale g
| ColvuĄ Nottingham g
| (Bilieto kgina - £1. g
g Informacijos ir (Mietų prašome kreiptis g
I tel: 0115 9109586. |
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww*«*«****««*«****»*«****«*****«*****•«•*«*•**••**«« 
t Rašytoja prašo pagalbos t
t Gerbiami tautiečiai! t
i Esu rašytoja, bet mano finansinė padėtis labai ♦
* sunki. Esu parašiusi astuonias knygas, bet realizuoti *
* labai sudėtinga. Deja, gyvenu Lenkijoje ir platinti *
* knygas labai sudėtinga. Turiu paruošusi spaudai dar *
* dvi, bet neturiu lėšų. Todėl kreipiuosi pas jus gerbia- •
t mieji tautiečiai. i
* Su pagarba Eugenija Spot - Gliscszynska *
* Adresas: Marca 30/6, 83700 Koscerzina POLAND ♦
t Mano kanto nr : i
t PKO BANK POLSKI SPULKA AKCEJNA BPKO t 
•P.L.PW PL 24 1020 1879 0000 0502 0010 9751 »
* « «»«»«««•««««**«**»«******•««««*«**«*««•«««««•«*»*«
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Šveicarija
Europa Forum 2004
Š.m. spalio mėn. 17-19 d. Liucernos mieste vyko šiuo vardu 
ekonominis, politinis ir kultūrinis renginys su paskaitomis ir 
diskusijomis, į kurį buvo pakviesti penki naujieji Europos 
Sąjungos kraštai: Lietuva, Lenkija, Slovėnija, Čekija ir 
Vengrija su savo delegacijomis.

LR delegacijai su Ūkio, Prekybos, Ekonominės plėtros 
atstovais vadovavo ir pagrindiniam renginyje kalbėjo Užsie
nių reikalų ministras A.Valionis. Šis ekonominius santykius 
ir klausimus, ryšium su aktualia Šveicarijos politika ir pasek
mėmis akcentuojantis forumas vyko Liucernos ir gretimų 
kantonų vyriausybių ir Šveicarijos Užsienių reikalų bei Eko
nomikos departamentų integracinių biurų patronatų simpo
ziumais Liucernos kultūros ir kongresų centre.

Iškilmingame renginyje su įspūdingu angažavimosi 
ES plėtrai, pasveikinant naujuosius kraštus ir jų pasiekimus, 
ir vertindama jų integravimą kaip indėlį į taiką, stabilumą ir 
pefbūvį Europoje, kalbėjo Šveicarijos užsienių reikalų mi
nistrė M.Calmy-Rey.

Taip pat pažymėtinai išsamiai pasisakė žinomas ES 
plėtros komisijos atstovas vokietis G.Verheugen, ją istorine 
būtybe pavadindamas, o kai kurių politikų Europoje reiškia
momis abejonėmis dėl politinių ir ekonominių pasekmių ne- 
atsakomingomis.

Įvairių paskaitų ir diskusijų ciklo centre buvo nagrinė
jama politinė ir ekonominė integracija dalyvaujančių naujųjų 
ES kraštų, jų išsivystimai ir patirtis, jų ūkiniai santykiai su 
Šveicarija su galimybėmis ir perspektyvomis, taip pat verslo 
kontaktai, importo - eksporto ir jais tarptautinės teisės srities, 
kurioje Lietuvos atžvilgiu referavo T.Žukas, klausimai.

Kongreso centro patalpose buvo išstatyti šių naujųjų 
ES kraštų informaciniai staleliai su patrauklia literatūra ir 
lankstinukais lankytojams vokiečių ar anglų kalbomis, bei 
spalvingomis lentelėmis ir kraštų vaizdais.

Gražiai reprezentavo ir Lietuvos Generalinio konsula
to su konsulu E.Petriku Ženevoje pastangomis paruoštas 
lietuviškasis. ;

Ant vieno stalelio puikavosi ir didžiulis lietuviško ša
kočio skanėstas. Išankstinėje spalio mėn. 15 d. kultūrinių 
rėmų programoje dalyvavo Jazz’o ansamblis iš Lietuvos.

J.Pečiulionytė

“Rasa” - dalelė Lietuvos 
Londone 

a

Jau treti metai Londone veikia lituanistinė 
šeštadieninė mokyklėlė “RASA”. Įkurta ji dviejų 
iniciatyvių žmonių, Rasos ir Rimo Gudaičių.

Atvykę i Londoną gyventi ir dirbti, augin
dami savo vaikus, jie greitai suvokė, kad svetima 
aplinka, kultūra, kalba labai greitai paveikia jau
nus žmonės. Taip prarandamas tautiškumas, o 
svarbiausia - gimtoji kalba. Mūsų, lietuvių, ne 
tiek daug pasaulyje, todėl svarbiausia, ką turime 
branginti ir puoselėti - tai savo gimtąją kalbą, iš
laikyti ją ir perduoti ateinančioms kartoms.

Mokyklos “RASA” tikslas - padėti išsau
goti Londone gyvenančių lietuvių vaikų širdyse 
meilę Lietuvai, jos kalbai, tradicijoms ir papro
čiams.

Šiuo metu mokykloje mokosi apie 50 
mokinu nuo 4 iki 15 metų amžiaus. Vaikai mokosi 
lietuvių kalbos ir istorijos, dainavimo, lietuvių 
liaudies šokių, ritminių šokių, dailės, yra choras. 
Mokykloje dirba geri ir savo darbą išmanantys 
pedagogai, šiuo metu jų yra 7.

Lietuvių tautos tradicijos bei papročiai 
perduodami ne tik pamokų metų. Mokykloje gau
su įvairių švenčių, rengiamos ekskursijos. Praėju
siais metais mokyklos choras svečiavosi pas Ško
tijos lietuvius. Mokykloje organizuojamos tradici
nės lietuvių tautos šventės: Kalėdos, Velykos, 
Užgavėnių šventė, Motinos diena. Mokykla kuria 
ir savas tradicijas: sekmadieninės išvykos su tėve
liais, paskutinė mokslo metų diena ir kt.

“Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtin
gumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtu
mu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir 
vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko ben
drumą, santaiką ir brolišką meilę...”- taip rašė Mi
kalojus Daukša, su tokia pačia mintimi dirba, gy
vena ir kuria mokyklos “Rasa” mokytojai ir moki
niai, tikėdami, kad Londono lietuvių lūpos kalbės 
ne tik anglų, bet ir lietuvių kalba.

Rasa Sadauskienė

Birmingamas
Birmingamo lietuvių skyriaus pranešimas

Šių metų spalio 14 dieną įvyko Birmingamo skyriaus lietuvių susirinkimas. Susirinkimas, kaip visada, 
įvyko p.Stasio Jezersko namuose. Dalyvavo 6 nariai.

Buvo aptarti keli klausimai. Vienas iš jų Stasio Jezersko atsistatydinimas iŠ skyriaus pirmininko pareigų. 
Stasys pastaruoju metu praleido daug laiko ligoninėje. Jam buvo padaryta kojos operacija. Milda Zokienė pasiū
lė Irenos Hughes kandidatūrą į skyriaus pirmininkės pareigas. Vienbalsiai nubalsuota užjos kandidatūrą.

Taip pat vienbalsiai išrinkta Milda Zokienė sekretorės ir kasininkės pareigoms.
Mes visi Birmingamo skyriaus lietuviai dėkojame p.Stasiui Jezerskui už jo 5 pirmininkavimo metus ir 15 

metų, kaip sekretorius. Jis mus globojo ir mumis rūpinosi. Linkime stiprios sveikatos, džiaugsmo, giedrių dienų 
ir taip pat linkime pasilikti aktyviu skyriaus nariu.

Geriausi linkėjimai naujai skyriaus pirmininkei Irenai Hughes.
Norėčiau užbaigti p.Stasio Jezersko žodžiais: “Binninghamo skyrius yra maža žmonių grupė, bet gyva ir stipri.”

Milda Zokienė
Sekretorė
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Mirusiųjų atminimo 
diena, 

Vėlinės, Ilgės
Vėlinės - visų mirusiųjų pager

bimo šventė. Gyvieji aplanko miru
siuosius kapuose, uždega žvakutes, 
manoma, kad mirusieji taip pat atei
na pas gyvuosius.

Vėlines lietuviai šventė nuo se
novės. Tai dar pagoniška šventė. 
Buvo tikima, kad mirštant žmogui 
nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau 
bendrauja su gyvaisiais, juos nuolat 
lanko. Lietuvių liaudies dainose sa
koma, kad miręs žmogus atsisėdąs į 
„vėlių suolelį“, kad motinos mylimas 
sūnus tampąs „vėlių ženteliu“, o 
dukrelė - „vėlių martele“, kad jie 
išeiną pro „vėlių vartelius“. Tikėta, 
jog vėlės lankosi savo gyventose 
vietose, o mėgstamiausias lankymosi 
metas - gūdus ruduo. Neveltui ir 
lapkričio mėnesį žmonės senovėje 
vadino vėlių mėnesiu.

Seni žmonės pasakoja, kad anks
čiau nebuvę papročio per Vėlines 
degti kapinėse žvakučių, kaip šiais 
laikais. Anksčiau vėlėms būdavo 
keliamos puotos. Dar XIX a. kai kin

iuose Lietuvos regionuose ir kituose 
Europos kraštuose buvo paprotys 
ruošti kapinėse ar namuose vaišes, 
kviesti į jas savo mirusiuosius. Pava
karieniavus pačiose kapinėse, jose 
būdavo paliekama maisto vėlėms. 
Kartais kapai būdavo palaistomi me
dumi ir vynu. Vėliau ypatinga reikš
mė priskirta ugniai. Manyta, kad 
ugnis pritraukia vėles, tad joms de
gamos žvakės. Degindami žvakes 
gyvieji susitaiko su mirusiaisiais.

Dzūkės seniau šią dieną šeimai 
patiekdavo nekasdieniškų valgių - 
grikinio saldienio ir šaltanosių. Sal- 
dieniui vandeniu užmaišytus griki
nius miltus porą dienų paraugindavo, 
paskui tešlą dar pasaldindavo sacha
rinu ir iš jos kepdavo bandeles. Šal- 
tanosiai buvo daromi iš panašiai kaip 
šiandienos cepelinams sutarkuotų ir 
nuspaustų bulvių, į paplotėlio vidų 
įdedant trintų aguonų ar kanapių. 
Išvirti ir atšaldyti paplotėliai buvo 
valgomi su „meškos pienu“ - pasal
dintu aguonpieniu.

Lietuvoje, kaip ir daug kur Euro
poje, buvo paprotys per Vėlines 
pjauti aviną, o jo mėsą išdalinti pa

vargėliams. Senovėje avis ar ožys 
buvo pjaunami ritualinei padėkos 
mirusiesiems už jų globą tais metais 
puotai. Gervėčių lietuviai elgetoms 
išdalyti būtinai kepdavo mažų bande
lių, o avies mentelė aukojama bažny
čiai. Manyta, kad elgetos turi paslap
tingą ryšį su mirusiaisiais, yra tarsi 
mirusiųjų ar gyvųjų tarpininkai.

Buvo manoma, kad per Vėlines 
pavojinga vykti į kelionę, ginti gyvu
lius ir palikti juos naktį lauke. Bijo
ta, kad klaidžiojančios vėlės gali pa
kenkti kelyje sutiktiems. Vakare su
sirinkusi prie stalo šeimyna melsda
vosi, valgydavo tylėdama, netyčia 
nukritęs maistas buvo paliekamas 
toms vėlėms, kurių nebuvo kam pa
kviesti.

Per Vėlines buvo paplitęs ir pa
protys susėdus už stalo pasakoti šiur
pias istorijas apie vėles. Po tokių 
istorijų išeiti į lauką būdavo dar bai
siau. Vėlinių naktį užklydęs į namus 
nepažįstamas kareivis būdavo gražiai 
sutinkamas, tikėta, kad tai vėlių pasi
untinys.

Paruošė Rasa Sadauskienė

Paieška
Iš Lietuvos gautas silpnai anglų kalba parašytas laiš
kas, kuriuo kreipiamasi į kun.A.Gerybą., paieškant mi
rusio kunJ.Kuzmickio.

Manau, Aleksandras neturės nieko prieš, jei šio 
laiško vertimą paskelbsiu “Europos Lietuvyje. ”

Redaktorius

Mielas Aleksas!
Aš esu Gailiaus Jono-Kuzmickio, kuris gyveno Brad- 
forde, pažįstama. Buvo liūdna sužinojus apie jo mirtį. 
Šiandien aš radau Jūsų adresą ir foto ir sugalvojau Jums 
parašyti. Tikiu, kad Jūs dar esate gyvas ir galėtumėte 
atsakyti į šį laišką.

Aš turiu daug jo laiškų, dovanų, poemų ir Jono 

nuotrauką. Radau ir Jūsų žodžius jo laiškuose. Jūs buvote 
labai geras Jono draugas. Turiu jo draugės Teresės adresą. 
Rašiau jai, bet laiškas grįžo atgal. Po Jono mirties ji man 
atsiuntė laidotuvių nuotrauką, bet po to daugiau nebepara- 
šė. Man buvo labai liūdna.

Jono drauge, Aleksai, jei dar esate gyvas, prašau 
man parašyti. O gal Jūsų giminaičiai gyvena tenai? Tai aš 
parašyčiau jiems. Noriu surasti mano seseris ir brolius 
Anglijoje. Jie gyveno Bradforde. Jų vardai: Dalia, Alek
sandras, Henrikas ir Rasa.

Aš labai apsidžiaugsiu sužinojus, kad Jūs esate dar 
gyvas ir sveikas. Laukiu Jūsų laiško!

Geriausi linkėjimai. Audronė Balsienė
Mano adresas: Prienų g. 4, bt.9

Kaunas 32, Lithuania/Lietuva

TRUMPAS PRANEŠIMAS !
GAL KAM PRAVERS ŠI INFORMACIJA. |

Mes darbo leidimus gavome po 4 savaičių. Leidimai yra gaunami pagal asmens pavardes abėcėlės • 
tvarka.

Ėjom darbintis į kelias agentūras iš darbo centrų. Iš keturių firmų tik viena, kuri iš tikrųjų labai 
padėjo ASC CONNECTIONS LTD, DAWN FIELD. j

Reikėjo pildyti daug popierių, bet praleidę dvi valandas, viskas buvo sutvarkyta. Tą pačią dieną g 
išsiuntėm dokumentus su čekiais registruotu paštu. Šitai kompanijai mes buvome pirmieji lietuviai. DAWN • 
sakė, kad paprastai gauti leidimus trunka labai ilgą laiką, bet mes juos gavome po keturių savaičių.

Birmingham KĘSTAS Į

■••■iw^»"«a»r-na-;na»’r4a».-aB» » nu.aa* tat-oa«-; t* ?caa car. t»‘aa« oa* :<iaa<<aa»'rcaH-zcaar.'cm,-‘‘aa,-a
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Į Angliją išvykusi Luką padėti taško muzikoje neketina 
"Įsikūriau neblogai, man čia patinka, jau susiradau draugų”, - 

elektroniniame laiške iš Didžiosios Britanijos "Vakarų ekspre
sui" rašo dainininkė Luką.

Beveik prieš dvi savaites atlikėja išskrido studijuoti Oksforde. 
Luką šakojau visa galva pasinėrusi į mokslus, tačiau tvirtina su 
muzika nesiskirsianti. Atsisveikinimas - be ašarų Draugai iš
vykstančiai Lukai surengė įspūdingas išleistuves..

"Tačiau išvažiuodama neverkiau, - pridūrė Luką. - Juk tai tie
siog naujas etapas mano gyvenime. Juolab kad bet kada galėsiu 
grįžti. Aišku, buvo liūdna palikti draugus, tai, ką pradėjau daly
ti, sesę, tėvus, bet juk tai mano teisė rinktis. Išbandyti naujas 
galimybes - skamba tikrai patraukliai", - nesigaili dėl savo 
sprendimo atlikėja.

Nuo rugsėjo 6 dienos Luką mokosi Oksfordo mieste esančia
me St. Clare's koledže.

"Šie metai man bus paruošiamieji, o paskui bandysiu stoti į 
Londono universitetą", - rašo Luką. Ji pridūrė, kad universitete 
norėtų studijuoti žiniasklaidą ir komunikacijas ("media & com

munication"). Gavusi 
brandos atestatą Luką 
sako sąmoningai nestojusi 
į jokią aukštąją Lietuvoje, 
nes dar nebaigusi mokyk
los žinojo, kad važiuos 
studijuoti į užsienį.

"Mane tėvai nuo ma
žens siųsdavo į vasaros 
stovyklas Anglijoje, todėl 
man tai nėra visiškai sve
tima. O kadangi turėjau 
galimybę išvažiuoti, labai 
apsidžiaugiau ir ja pasi
naudojau", - pasakoja ji. 
Daugiau detalių, ar už

mokslus ji moka, ar studijuoja laimėjusi kokį konkursą, Luką 
nepateikė. Nors praėjo nedaug laiko nuo jos atvykimo, Luką 
sako pastebėjusi, kad anglai - uždari, bet malonūs žmonės.

Tiesa, daugelis jos naujųjų draugų - ne anglai, o tokie pat at
vykėliai iš kitų šalių, kaip ir ji.

"Atvykę mokytis iš įvairių šalių, - sakė Luką. - Labai įdomu 
pažinti naujas kultūras."

Laisvo laiko Oksforde Luką turi dar mažiau nei Lietuvoje - 
anot jos, kasdien yra daug paskaitų. Be to, Luką ir čia mokosi 
dainavimo.

"O kai turiu laisvo laiko, žaidžiu tenisą, sportuoju. Čia labai 
populiaru eiti į "pabus". Buvau nuėjus su draugais, visai patiko. 
Vakar dar buvau klube", - pasakojo Luką.

Paklausus, ar turi pagrindo gandai, kad laisvu metu nuo studi
jų ji ketina dirbti, atlikėja buvo paslaptinga: "Žiūrėsim, kol kas 
nedirbu".

Nors pasinėrė į mokslo rūpesčius, su muzika Luką skirtis ne
ketina. Žinia, dar prieš išvykdama Luką pareiškė, kad neatsi
sveikina su savo gerbėjais Lietuvoje visam laikui - retsykiais 
grįš ir mielai koncertuos. Be to, radijo stotis ir Lukai nesant pa
sieks jos dainos. Kaip tik dabar radijos stotys pradėjo transliuoti 
naują dainą "Ko verta tavo meilė?".
'Atlikėja atskleidė, kad turi muzikinių planų ir užsienyje, tačiau 
jie, anot Lukos, kol kas nekonkretūs. "Manau, ir toliau dainuo
siu." Luką Anglijoje planuoja išbūti apie ketverius metus. 
"Viskas priklausys nuo to, kaip man klostysis reikalai", - sako ji. 
2004.10 17

VISIEMS, VISIEMS!!!
Ir ypač TIEMS, kuriems per trisdešimt ar dar 

daugiau!
Štai ir vėl artėja savaitgalis. Taip norisi atsitrauk

ti nuo kasdieninės rutinos: namai, darbas, vėl 
namai ir taip diena it dienos... Tačiau kurt 

Jaunimas dar gali 'patraukti4 į kokio nors klubo 
diskoteką,

o ką veikti mums, trisdešimtmečiams ar 
vyresniems? 0 jei mes vieniši, be artimo 

žmogaus, be draugų?
Su kuo pabendrauti, užsimiršti, kam išlieti širdį?

T <£O

Tad užteks jaustis vienišiems ir kiurksoti namie 
prie televizoriaus.

Ateikite į mūsų organizuojamus 

pažinčių ir šokių vakarus, 
pajusite, kad ir toli nuo Tėvynės, 

galima rasti draugų ar šiaip puikiai praleisti 
laisvalaikį..

0 gal jūsų draugas/draugė nekalba lietuviškai? 
Tai ne bėda, mūsų muzikantai pagros jums nau

jas ir 
senas populiarias dainas ne tik lietuvių kalba. 
Jaunesnio amžiaus tautiečiai, mėgstantys pa

šokti, skambant senoms ir naujoms 
melodijoms ir nerodantys pernelyg 

karšto temperamento, taip pat mielai laukiami. 
Tarp kitko. Norime įspėti, kad mūsų organizuo

jamų pažinčių ir šokių vakarų 
metu dalyvių ramybę saugos apsauga, 

mėgstančius triukšmauti, prašome nedalyvauti! 
Nuo spalio mėnesio 9 dienos, kiekvieną šešta

dienį, 18:30 vai.

Q-BAR
269 Whitechapel Road 

Išėjus iš Whitechapel stoties, 
pasukus dešinėn, paėjus 50 metrų 

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

Kitu laiku palikti balso žinutę
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SPORTAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

DĖL VII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
2004 m. birželio 8 d. Vilniuje įvyko Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos 

(ŠALFASS), Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos (ALFAS), kai kurių Pasaulio lietuvių bendruomenės 
vadovų, Kūno kultūros ir sporto departamento, bei kitų centrinių Lietuvos sporto organizacijų vadovų pasitarimas 
dėl VII PLSZ surengimo. Pasitarimo metu buvo pabrėžta, kad užsienyje tebelieka aktualu puoselėti ir saugoti lietu
vybę, kad PLSŽ yra svarbios ir, kad kitose valstybėse organizuoti žaidynes būtų brangiau nei Lietuvoje.

Minėto pasitarimo metu nutarta prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę remti VII pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių vykdymą, Lietuvos Respublikos Prezidentą - globoti žaidynes, o Departamentą - sudaryti Organizacinį 
komitetą.

Žaidynės numatytos vykdyti keliais etapais: jos prasidės sporto klubuose, mokyklose, vėliau peraugs į savi
valdybių, apskričių žaidynes, o finalinės varžybos vyks 2005 m. birželio 30 - liepos 3 d. Vilniuje. Žaidynių progra
mą sudarys apie 15-20 sporto šakų varžybų, bei kultūrinė programa. Į varžybų programą numatyta įtraukti tik tas 
sporto šakas, kuriose dalyvaus užsienyje gyvenantys tautiečiai. Šiuo metu 16 Lietuvos sporto federacijų pareiškė 
norą vykdyti žaidynes.

Siunčiame Jums VII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių nuostatų projektą (bus paskelbtas sek.E.L. nr.) ir lau
kiame Jūsų pasiūlymų dėl sporto šakų įtraukimo į žaidynes. Atskirų sporto varžybų nuostatai bus sudaryti, kai turė
sime visus pasiūlymus.

Pasiūlymus prašome siųsti el.paštu: milda(a)rkksd.lt, vidas (dikksddt
Generalinis direktorius Vytas Nėnius

FBK “Kaunas” liko čempiono soste
Lietuvos futbolo sezoną užbaigė ne kabine

tuose sukurpti protokolai, bet emocinga ir vyriška 
dvikova Panevėžio “Aukštaitijos” stadione.

- i*- Kauno FBK “Kaunas” ir Panevėžio 
“Ekrano” komandos, nepaisydamos Nacionalinėje 
futbolo klubų asociacijoje (NFKA) įsiplieskusi© 
skandalo, po principinės ir kietos, tačiau garbingos 
kovos stadione išsiaiškino, kuri iš jų šiuo metu stip
resnė.

Svarbiausią A lygos sezono mačą vakar Pa
nevėžyje rezultatu 2:0 (0:0) laimėjo Kauno ekipa, 
šalies čempione tapusi šeštą kartą iš eilės. Didelio 
ažiotažo sulaukusių rungtynių didvyris - abu įvar
čius pelnęs puolėjas Andrius Velička.

Siemens" arenos prisistatymas krep
šinio mėgėjams sutraukė 10 tūkst. 
žiūrovų

Šeštadienį Vilniaus "Siemens" arenoje įvy
kusios Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynės 
tarp "Lietuvos ryto" ir Kauno "Žalgirio" komandų 
tapo pirmuoju krepšinio spektakliu naujoje šiuolai
kinėje arenoje. LKL favoritų dvikova sutraukė re
kordinį 10 tūkst. žiūrovų skaičių - iki šiol tiek žmo
nių nebuvo apsilankę nė vienose Lietuvoje vyku
siose krepšinio varžybose.

Nors prieš varžybas aplinkinėse gatvėse su
sidarė didžiuliai transporto kamščiai, žmonės suko 
ratus aplink areną, ieškodami reikalingo įėjimo, o 
pačioje salėje ne iškart rasdavo savo vietas, dauge
lis į šias problemas žiūrėjo atlaidžiai, suprasdami, 
kad ir patys arenos šeimininkai dar ne viską suspėjo 
užbaigti. Tai liudijo ir aplink areną dar stovinti sta
tybų technika, neįrengtos mašinų stovėjimo aikšte

lės.
Beje, "pirmojo karto" pasekmes teko pajusti ir

"Žalgirio" krepšininkams, kurie kiek paklajojo, kol pateko 
į areną. Tačiau rungtynių metu viskas veikė sklandžiai, o 
atmosfera buvo išties neeilinė.

"Labai džiugu, kad geriausios Lietuvos krepšinio 
komandos, jau daugelį metų demonstruojančios pasaulinio 
lygio žaidimą, pagaliau savo namuose turi taip pat aukš
čiausio lygio areną, kokias man teko matyti Europoje ir 
JAV, - prieš pat istorines rungtynes sakė Lietuvos krepši
nio federacijos (LKF) prezidentas Vladas Garastas. - Nea
bejoju, kad ši arena padidins Lietuvos krepšinio prestižą, o 
žiūrovams suteiks galimybę pamatyti tokį krepšinį, kokį jį 
mato žymiausių pasaulio arenų svečiai".

Kaip žinoma, "Siemens" arena yra svarbiausias Lie
tuvos koziris siekiant teisės surengti 2007 metų Europos 
čempionatą.

"Turėdamas tokią areną, Vilnius sustiprins savo, 
kaip krepšinio šalies sostinės vardą. Esu įsitikinęs, kad ji 
taps mėgstamiausia krepšinio aistruolių susitikimų vieta", - 
teigė Vilniaus meras Artūras Zuokas, sulaukęs Kauno me
ro Arvydo Garbaravičiaus sveikinimų.

'Modernioje "Siemens" arenoje visa įranga atitinka 
aukščiausius FIBA ir ULEB reikalavimus. Čia suprojek
tuotos specialios sirgalių zonos, yra atskiros vietos VIP 
asmenims ir žurnalistams.

Įspūdingiausius rungtynių momentus galima stebėti 
keturiuose virš aikštės kabančio vaizdo kubo ekranuose, 
kurių įstrižainės yra didesnės nei 5 metrai.

"Mes niekada neabejojome, kad per svarbiausias 
krepšinio varžybas mūsų arena bus pilnutėlė. Tai dar kartą 
įrodo, kad Lietuva yra tikra krepšinio valstybė", - sakė 
areną valdančios "Rubicon eventus" bendrovės valdybos 
pirmininkas Darius Leščinskas.

Jau artimiausią antradienį "Siemens" arenoje bus 
sužaistos ir pirmosios tarptautinės krepšinio varžybos -
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ŽinynėGs, nepažįstantiems lietuvių
Nepažįstantiems lietuvių, trumpas apibūdinimas ką mano lietuviai apie valdžią, 
tikėjimą, žmonių santykius, piniginius reikalus. Netvirtiname, kad visi taip mąs-

Apie valdžią
Visą lietuvių gyvenimą tvarko 

valdžia ir jei lietuvis gyvena blogai, 
vadinasi, valdžia yra bloga. Blogą 
valdžią visuomet išrenka kiti.

Nuo tikro lietuvio visiškai 
nepriklauso, ką išrinks į valdžią, to
dėl jis neina balsuoti Lietuviai tiki, 
kad valdžia tik plėšia pinigus ir nieko 
kito nedaro. Visa valdžia - banditai, o 
Lietuvos valdžia mano, kad visos 
problemos kyla dėl to, kad mokesčiai 
per maži, Valdžios lietuvis tiki kont
rabandos nebūvimu.
Religija

Lietuviai paskutiniai Europos 
pagonys. Nors dabar jie Lietuvą laiko 
Marijos žeme, tačiau pagonybės lie
kanų galima pamatyti kiekviename 
žingsnyje. Daug sako tai, kad patys 
lietuviai savo nacionalinę religiją 
laiko krepšinį ir garbina keletą stabų. 
Stabas paprastai vaizduojamas su 
|crępšinio apranga
Tikėjimas
Lietuviai visada laukia, kol jiems ką 
nors duos (valdžia ar “teleloto”).

Lietuviai netiki bankais, val
džia, Amerika, litu, kaimynais, drau
gais, nuolaidomis ir verslininkais.

Lietuviai tiki pasaulio pabaiga, 
geru prezidentu, laikraščiais ir televi
zoriais.
Žemės JDlds

Žemės ūkis lietuviui - šventas.
Lietuviai kilę iš indų, todėl 

karvė lietuviams - šventa. Lietuviams 
dar šventi yra grūdai, cukriniai run
keliai, bulvės, kiauliena. Vieną kartą 
pradėjęs auginti karves ar grūdus turi 
juos auginti visą gyvenimą. Žemdir
bio darbas šventas, todėl jam pinigus 
reikia aukoti bažnyčiai.

Tikras lietuvis mokosi vieną 
kartą gyvenime ir dirba vieną darbą 

Tikras lietuvis dirba 
mėgstamą darbą net ir nemokamai. 
Žmonių santykiai

Lietuviui liūdna, kai kaimynui 
sekasi. Lietuviai mano, kad visi nori 
juos apgauti. Lietuvius labai lengva 
apgauti, kai parodai dolerį ir pasakai 
“Amerika”.

Krepšininkas Lietuvoje gali 
per metus gali daryti ką nori, su sąly

ga - jeigu jis gerai žaidžia krepšinį.
Lietuviui draugas yra lygesnis 

už kitus žmones. Lietuviška patarlė 
“Draugą nelaimėje pažinsi” iš tikrų
jų reiškia, kad tas draugas turėtų būti 
nelaimėje.
Ryžtingas problemų sprendimas

Vienas lietuvis visas proble
mas sprendžia sumažindamas kraujo 
slėgį galvoje (ty. kilpa ant kaklo).
Piniginiai reikalai

Visi pinigai lietuviui nešva
rūs, bet savų - niekada nėra per 
daug. Kai lietuvis turi daug pinigų, 
jis virsta naujuoju rusu.

Kai lietuvio kaimynas turi 
daug pinigų, tai lietuvis eina lyginti 
svieto. Lietuviai mano, kad visi tur
tingi žmonės yra banditai.

Atsiuntė Mindaugas
**********
EUROPIEČIAMS APIE LIETUVĄ 
Geografija

Lietuva yra jūrų valstybė, jos 
jūrinė siena yra dvigubai ilgesnė nei 
Belgijos. Lietuvos laivynas yra apie 
260 kartų mažesnis už Belgijos lai
vyną. Lietuvos sostinė yra ne Ryga, 
kaip priimta manyti, o Vilnius, kuris 
nėra Rusijos miestas.
Gyventojai

Lietuvos gyventojai skirsto 
save į dvi kategorijas: 
“runkelius” (toks augalas) ir “elitą”. 
Pastaruoju metu formuojasi ir trečia 
kategorija - “Briuselio kopūstai”.

Olimpiados metu visų katego
rijų gyventojai vieningai palaiko 
šalies krepšinio rinktinę.
Sportas

Kiekvienas Lietuvos gyvento
jas - jei ne aukštos klasės krepšinin
kas, tai bent Šio sporto ekspertas. 
Kalbėti apie krepšinį lietuviams - tai 
daugmaž tas pats, kas anglams apie

Meninis skraidymas po tiltais 
- antra lietuvių labiausiai mėgstama 
sporto šaka. Vienas lietuvis sugeba 
labai gerai skraidyti, visi kiti - išgerti 
į jo sveikatą

Nė vienas lietuvis nemoka 
žaisti beisbolo, tačiau neretas yra 
įvaldęs tikslaus smūgio beisbolo

lazdątechniką.
Nacionalinis charakteris

Tikras lietuvis pirmam pasi
taikiusiam užsieniečiui skuba pa- 

* reikšti kad gyvenimas Lietuvoje šu
niškas ir kad lietuviai - nevykėliai, o 
Lietuvos valdžia vien vagys. 
Visi lietuviai sulaukę pilnametystės, 
reikalaują kad pase būtinai būtų 
nurodyta jų tautybė.
Virtuvė

Lietuvoje galima gauti liku
sioje Europos dalyje itin retai sutin
kamo delikateso - specialaus dūmt
raukio dūmuose apstingusio kiaulių 
poodinio riebalų sluoksnio. Vietiniai 
gyventojai patiekalą badina 
“lašiniais”

Lietuvoje galioja principas: 
gera virtuvė - gausi virtuvė.

Lietuviai visai nepaiso sveiko 
maitinimosi principo, todėl jų patie
kalai dažniausiai gaminami iš natū-

Geriausi lietuviai vyrėjai - 
vyrai. Maistą gamina moterys. . 
Miestai

Lietuvoje yra keletas miestų 
ir dar Kaunas. Tai lietuviškiausias 
miestas. Jo gyventojai labiausias 
Šalyje mėgsta klausytis rusiškos pop
muzikos. Beveik visi miestų gy
ventojai moka arti žemę senoviniu 
arklio traukiamu plūgu ir pjauti žolę 
dalgiu, moterys - rankomis melžti 
karvę.
Eismas

Nesilaikyti draudžiamųjų ar 
ribojamųjų miesto ženklų - garbės 
reikalas. Kelių policijai įtarimą kelia 
pabrėžtinai drausmingi ir mandagūs 
eismo dalyviai. Nereikalaujantiems 
kvito kelių policija taiko lanksčią 
nuolaidų sistemą - 50-90 Lt.

Derėtis dėl nuolaidų dydžio 
privaloma.
Ekonomika

Lietuvoje automobiliai nega
minami. Daugiausiai pajamų lietu
viai gauna iš automobilių eksporto į 
Rusiją - automobilių pramonės gi- 
gantę.
Kalba

Lietuviai kalba ne rusiškai, o 
lietuviškai. Lietuvių kalba yra labai 
seną todėl labiausiai tinka sekti pa-

Kaimas
Kuo labiau Lietuvos valdžia nepaiso 
elementarios logikos, tuo kaimiečiai 
geriau gyvena.

■ Atsiuntė Vilma
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Kronika
AUKOS SPAUDAI:

J.Tarulis, Londonas £10.00
J.Stulgaitis, High Wycombe £5.00
J.Beinorius, Mansfield £5.00
AKlimas, Finchampstead £5.00

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Londone: Živilė Hgūnaitė

Onutė Dobrovolskienė
Birmingame: Irena Hughes
Mančesteryje: Lietuvių socialinis klubas 121 Middleton Rd., 

Crumsall, Manchester, tel.: 0161 740 5039

DKDŽJOSIOS <MJTAHIJOS LI<ElWrŲ VĮjUMfOS 
ęjMtSBfĖs HAZJAi

2004 metų pavasarį įvykusiame Metiniame (EXBLS suvažiavime 
vien6a[siai priimtas pasiūlymas apdovanoti 

ęarbės Nario atžymėjimais lietuvių bendruomenei 
daug pasitarnavusius Sąjungos narius:

Julius (Domaševičius, Nottingham

Irena ęerdžiūnienė, Huddersfield

Juozas Levinskgs, (Bordbn

"Klemensas Tamošiūnas, London

Viktoras Motuzą, Kpchdale

Antanas (Petfavičius, "Wolverhampton

‘Vytautas "Uogintas, Corhy

Vida Gasperienė
DBLS Centro valdybos pirmininkė

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptveriionas.freeserve.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.

Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 
3 vai. po pietų.
Jas laiko kun.Petras Tverijonas.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai 
Po pamaldų bus galima pasivaišinti 
lietuviškais patiekalais.
Lietuviški pietūs klube parduodami už 
£1.50.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

Naudingi adresai:
LIETUVOS AMBASADA 
84 Gloucester Place 
London 
W1U 6AU
U.K. Td.:020 7486 6401 
E-mail:
chancery@lithuanianembassy.co.uk

Konsulinio ir vizų skyriaus 
darbo valandos: nuo 10.00 iki 12.30 
vai. darbo dienomis

LIETUVIŲ SODYBA
Headley Park Hotel
Picketts Hill
Bordon, Hamshire GU35 8TE
Tel.: 01420 472 810

LIETUVIŲ SOCIALINIS KLUBAS 
Manchestryje

121 Middleton Rd. Crumpsail
Manchester Tel.: 0161 740 50

Lietuviai Škotijoje

LITHUANIAN SOCIAL and RE
CREATIONAL CLUB in SCOTLAND
79a Calder Road
Bellshill, Lanark ML4 IPX
Scotland
Tel.: 01698 745 354
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