
e^oioqqiq ouXaziuajiv

r

Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2005 m. sausis Nr.1 (2564)

72 proc. baigusių studijas nori dirbti užsienyje
2005 sausio 11 d. ELTA

Neturintys galimybių Lietuvoje sėkmingai pritaikyti įgytų profesinių 
žinių aukštųjų mokyklų absolventai linkę ieškoti darbo svetur. Taip 
teigė Darbo ir socialinių tyrimų instituto mokslininkai,...atlikę 2003- 
iųjų absolventų laidos konkurencingumo darbo rinkoje tyrimą.

Beveik trys ketvirtadaliai apklausoje dalyvavusių universitetų 
absolventų teigė norintys po studijų 1-2 metams išvažiuoti dirbti į 
užsienį, 9 proc. sakė nenorintys, o 19 proc. apie tai neturėjo tvirtos 
nuomonės.

Lyginant su 2002 metais atlikto panašaus tyrimo duomenimis, 
norinčių išvažiuoti laikinai padirbėti padaugėjo 9 procentais. "Tačiau 
labiau tikėtina, kad tai susiję ne tiek su realiomis ilgalaikės migracijos 
nuostatomis, o su vis plačiau atsiveriančiomis galimybėmis legaliai 
įsidarbinti įvairiose Europos Sąjungos šalyse", - Eltai sakė Darbo ir 
socialinių tyrimų instituto Gyventojų užimtumo grupės vadovas Bo
guslavas Gruževskis.

2003-iųjų laidos absolventų įsidarbinimo lygis vidutiniškai 
siekė 87 procentus. Docento B. Gruževskio nuomone, tai rodo aukštas 
absolventų įsidarbinimo galimybes ir didelį jų poreikį darbo rinkoje. 
Palyginus 2002 ir 2004 metų aukštųjų mokyklų absolventų tyrimų 
duomenis, išryškėjo informatikos, ekonomikos, vadybos ir verslo ad
ministravimo, įvairių technikos mokslų absolventų įsidarbinimo lygio 
augimo tendencija. Informatikų įsidarbinimo rodiklis pakilo iki 96 
procentų.

Įdomu tai, kad 69 proc. turinčių darbą absolventų vis viena nori 
1-2 metus padirbėti užsienyje. Tarp neradusių darbo tokių yra 85 pro-

Šiame numeryje:
1 psl. 72% nori dirbti užsienyje
2 psl. Sveikinimai
3 psl. Ž.Ilgūnaitės pranešimas
4 psl. Mašinos draudimas
5 psl. PLB istorijos knyga
6 psl. DBLS nario mokestis
7 psl. Lietuvoje keičiasi vardai
8 psl. Lietuvos RTportalas
9 psl. Nottingham ’e Kalėdos
10 psl. Sportas
11 psl. Pasijuokime
12 psl. Kronika

centai.
"Tai, kad nenorinčių išvykti į užsi

enį apklaustųjų įsidarbinimo lygis siekė 
88 proc., o norinčių - tik 73 proc., liudija, 
kad jaunimo migracijos problemos spren
dimo raktas glūdi Lietuvos darbo rinko- 
j<?', - sakė Darbo ir socialinių tyrimų ins
tituto Gyventojų užimtumo grupės vado
vas.

Antradienį aukštųjų mokyklų ab
solventų ir darbdavių apklausa bus prista
tyta Švietimo ir mokslo ministerijoje.

Dar viena jauna medikų šeima susi
krovė lagaminus.
Jis - anesteziologas, ji - vaikų gydytoja. Jie gyvens ir 
dirbs Didžiojoje Britanijoje, tik dar nežino, kokioje 
ligoninėje.

Vaikų gydytoja Regina paprašė neminėti jos 
pavardės. "Tai nėra paslaptis, bet plačiau komentuoti 
galėsiu, kai gausime iškvietimus. Pagrindiniai mūsų 
šeimos išvykimo motyvai gal kiek kitokie nei kitų 
emigrantų.

Nepasakytume, kad išvykstame vien dėl materia
linių priežasčių - mažų atlyginimų. Ne tai pagrindinė 
bėda. Mane žeidžia baisi nepagarba mediko profesijai". 
Gydytoja prisipažino nežinanti, ar išvažiavusi sugrįš 
atgal.

O medikų Lietuvoje jau trūksta visur. Ir sostinė
je, ir toliausiame Skuode. Šiuo metu visose apskrityse 
stinga daugiau nei 250 profilių gydytojų. Panevėžio 
apskrities sveikatos įstaigos šiandien įdarbintų per 40 
specialistų. Panevėžio ligoninėje - 20, Biržų - 10, Pa
svalio - 6, Rokiškio - 6.

Alytaus apskrities centre trūksta net 25 gydytojų, 
Šiaulių apskrityje - 37, Vilniaus apskrityje - 28.

Kol kas pavojaus varpai dar neskamba Kauno ir 
Klaipėdos apskrityse. Iki 10 medikų savo ligoninėse 
įdarbintų Tauragės, Telšių ir Utenos apskritys.
Šiaulių ligoninės generalinis direktorius Petras Simavi- 
čius išvardijo priežastis, kodėl jų medicinos įstaigoje 
trūksta apie 40 medikų.

"Šiandien skiname karčius vaisius dėl to, kad 
buvo sumažintas priėmimas į aukštąsias medicinos mo
kyklas. Atėjo metas, kai darbus baigia garbaus amžiaus 
gydytojai. O diplomuoti specialistai nenori dirbti gydy
tojais. Jauni rezidentai renkasi darbą farmacijos atsto
vybėse ir firmose, ten jie gauna padorų atlyginimą ir 
gerą automobilį", - sakė direktorius.

Pasak Simavičiaus, didžiausia ir skaudžiausia 
problema - medikų atlyginimai. Ji verčia gydytojus 
dirbti papildomai.

Medikai taip šaiposi iš savo situacijos: 
"Dirbantis vienu etatu, neturi už ką pavalgyti, o tas, 
kuris dirba trimis etatais, nebeturi kada pavalgyti". 
Sveikatos apsaugos ministerija išduoda pažymas į užsi
enį norintiems išvykti specialistams. Nuo 2004 metų 
gegužės 1 dienos iki metų pabaigos buvo išduotos pa
žymos 390 gydytojų.
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Europos Lietuvis Nr.l

SVEIKINIMAI
Nuoširdžiai sveikinu Jus, Jūsų bendradarbius 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Linkiu, kad šis nuostabus laikas atneštų 
į Jūsų širdis ir namus palaimą, ramybę ir džiaugsmą, 
Laimės, sėkmės, gerovės Naujaisiais Metais!

jwiywjis <FErn<ji‘UsKfls

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinis direktorius

Mieli Bendruomenininkai, mieli bičiuliai,

Te mūsų namai prisipildo draugyste ir gerumu per Šv. Kalėdas. Lai 2005 metai mums vis pilniau at
veria mūsų tautos per daugelį metų sukauptas vertybes.
Nuoširdžiai,
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba*****
Dear friends of the Lithuanian Community,
May the goodwill of the Christmas Season bless our homes, and may our heritage enrich our lives 
throughout the coming year.
Sincerely,

National Executive Committee
Vaiva Vėbraitė, Dr. Stasys Bačkaitis, Asta Banionytė, Sės. Margarita Bareikaitė, Alfonsas Dzikas, 

Gintarė Ivaškienė, Andrius Jurkūnas, Dr. Laima Karosienė,
Laurynas Misevičius, Aras Mattis, Ramutis Pliūra, Dalilė Polikaitienė, Juozas Polikaitis.

Gerbiami tautiečiai ir bendruomenininkai. Štai tik žmonijai Dievas maloniai nudavė jo Meilės 
Pasiuntinį Kūdikėlį. Tada, mes, suaugusieji, kol susiję ir bendravę su ta pačia žmonija tesektume 
to Kūdikėlio pavyzdžiu paskleisdami visiems nuoširdumą, meilę, supratimą, apgailestavimą ir vi
sokias geroves. Jums bei jūsų šeimoms tą Gerą Naujieną yra užlinkę Puodžiūnų šeima bei Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba, nuo San Paulo miesto, Brazilija.
Su Šventėmis !

Mielieji tautiečiai,
Išsibarstę po tolimas šalis sutiksime šias šventes, derindami vietines tradicijas ir kartu 

nepamiršdami savųjų.
Tad norėtume palinkėti daug šilumos ir ištvermės, ir kad šios Šv. Kalėdos bei ateinantys 

Naujieji metai būtų laimingi ir garsūs gerais lietuvių darbais ir pastebimais.
Su sveikinimais, T .. .. . .v Ispanijos lietuviai

□.Britanijoje surinkę labdarą cunamio aukoms lietuviai vėliau ją ima pardavinėti 
2005 sausio mėn. 7 d.

Kai kurie nesąžiningi lietuviai nepraleido progos užsidirbti pasinaudojus visą pasaulį sukrėtusia stichija, 
rašoma "Lietuvos ryte". Didžiojoje Britanijoje atsidūrę lietuviai ragina gyventojus aukoti dėvėtus drabužius, kurie 
neva bus gabenami nukentėjusioms nuo cunamio Pietų ir Pietryčių Azijos gyventojams.

Paaiškėjo, jog prisidengę išgalvotais labdaros organizacijų vardais, lietuviai vėliau šiuos daiktus parduoda 
Lietuvoje arba kitose šalyse, rašoma "Lietuvos ryte".
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DBLS CV vicepirmininkės Živilės llgūnaitės pranešimas Vilniuje vykusioje “Laisvas 
žmonių judėjimas ir legalus darbas Jungtinėje Karalystėje” konferencijoje

Gerbiamos ponios ir ponai,
norėčiau trumpai pristatyti lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje veiklą, pasidalinti mintimis apie bendruome
nės problemas ir aktualijas. Turime kuo pasidžiaugti, bet turime ir rūpesčių.

Pirmieji lietuviai į Jungtinę Karalystę atvyko dar 19 amžiaus viduiyje ir 20 amžiaus pradžioje, atsiradus didesnėms 
kolonijoms Škotijoje ir Anglijoje, susijungė į parapijas, organizacijas, draugijas. 1912 m. buvo pastatyta Šv. Kazimiero 
bažnyčia Londone. Šalia jos įsikūrė svetainė, kuri tebeveikia ir dabar.

Antroji imigrantų banga, atvykusi jau po II-ojo pasaulinio karo, jungėsi prie esamų lietuviškų centrų ir tuometinio 
Lietuvos pasiuntinio Londone pono K.Balučio iniciatyva 1947 metais įkurta Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjunga. 
Narių skaičius augo ir bendruomenės skyrių geografija plėtėsi. Lietuviai aktyviai dalyvavo įvairiose antikomunistinėse 
protesto akcijose, renginiuose. Bendruomenė skyrė didelį dėmesį kultūriniam gyvenimui, švietimui. Nuo 1947 metų 
tebeleidžiamas laikraštis. Tiesa, jo pavadinimas keitėsi kelis kartus, bet jis gyvuoja iki šiol. Tai - „Europos Lietuvis“.

Vidurinėje Anglijoje išliko buvusių Marijonų (dabar Lietuvių Katalikų bendrijos) namai Nottingham, ten veikia ir 
biblioteka. Šiaurinėje Anglijoje yra Manchester lietuvių klubas, turintis barą, valgyklą, gyvenamus kambarius. Škotijos 
lietuviai turi savo kultūros klubą, kuris yra netoli Glazgow miesto. Patalpos naudojamos lietuviškai mokyklėlei, susirin
kimams.

Trečioji imigrantų banga atvyko į Jungtinę Karalystę jau po 1990 metų.Tai galbūt didžiausia skaičiumi lietuvių 
banga. Atjalmėjus bendruomenei, pasikeitė ir pačios bendruomenės veikla. Susikūrė nauji skyriai, senieji skyriai išau
go narių skaičiumi. Išaugo Pietų Anglijos ir Londono skyriai, pastaruoju metu įsikūrė naujas skyrius studentų mieste 
Oxforde. Du trečdaliai bendruomenės narių yra naujieji imigrantai. Daugiausia jų gyvena Londone ir jo apylinkėse. 
Manoma, kad Londone yra apie 50-70 tūkstančių lietuvių.

Realia būtinybe tapo lietuvių kalbos išlaikymo klausimas. Įsikūrė lituanistinės šeštadieninės mokyklos Londone: 
„Rasa“ ir „Moksliukas“, kurios glaudžiasi Trinity Community centre Rytų Londono patalpose. Šv. Kazimiero parapijos 
lituanistinė mokykla „Vyturiukas“ veikia parapijos svetainės patalpoje. Mokykla veikia ir Nottingham. Tai lituanistinė 
mokykla „Pumpurėlis”, kuri nuomoja Colwick Community centro patalpas. Lituanistinėse mokyklėlėse mokosi apie 
200 vaikų ir jas išlaiko patys tėveliai.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad lietuvių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje poreikiai radikaliai pasikeitė. Lietuvių 
kalbai ir kultūrai išlaikyti nebeužteks saviveiklos ir entuziazmo. Reikalinga Lietuvos pagalba, kad lietuvių kalbos mo
kymas bei kultūros išlaikymas vyktų pagal tam tikrus standartus. Tai bus įmanoma įgyvendinti tik tada, kai bus supras
ta, kad:
• ir į vakarus emigravę lietuviai susiduria su sunkumais, norėdami išlaikyti savo tautinį identitetą;
• kad emigravimas iš Laisvos Lietuvos nereiškia, kad tos išvažiavusios šeimos nebenori išlaikyti lietuvybės, 
būtina, jog Švietimo ministerija ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas profesionaliai išsiaiškintų naujosios 
emigrantų kartos švietimo poreikius bei įvertintų galimybes ir būdus palaikyti mokyklas, išlaikyti lietuvių kalbą.
Lietuvių bendruomenė yra Britų -Lietuvių sąjungos narė ir efektyviai bendradarbiauja su Baltų taryba, kuri koordinuo
ja visų trijų Baltijos šalių veiklą. Žmonės mielai dalyvauja renginiuose, dalyvauja įvairiose kultūrinėse priemonėse, bet 
jas suorganizuoti tampa labai sunku, nes didžiausiame lietuvių skaičiumi mieste - Londone- nėra lietuviškai veiklai 
skirtų patalpų. Lietuva neturi Lietuvių namų arba Informacinio Kultūrinio Centro Londone, nežiūrint į tai, kad vyksta 
glaudus bendradarbiavimas kultūros, mokslo ir verslo reikaluose. Tokio centro įkūrimas atvertų puikias galimybes Lie
tuvos pristatymui, galėtų tapti maža lietuviška oaze šiame svarbiame Europos taške.

Bendruomenė prisideda ir prie skautų judėjimo, kuris vis daugiau ir daugiau pritraukia naujųjų lietuvių.
Londone turime futbolo komandą, lietuvišką krepšinio klubą - komandą, kuri sėkmingai žaidžia Londono aukš

čiausioje lygoje. Turime vaikų dainų ir šokių kolektyvą „Rasa“, parapijos chorą, šokių muzikos ansamblį.
Norėtųsi glaudesnio lyšio su Lietuvos ambasada Londone. Jauni diplomatai nėra aktyvūs lietuviškos bendruome

nės gyvenime, neatsako į bendruomenės kvietimus, nenoriai dalyvauja mūsų organizuojamuose priemonėse.
Gegužės 1 d. paženklinta Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungos pradžia yra labai svarbi ir lietuvai

čiams Anglijoje. Atsivėrė puiki galimybė legalizuotis tiems, kurie iki gegužės 1d. dirbo nelegaliai. Tačiau ne visi šia 
galimybe naudojasi. Daug rūpesčių kelia lietuviai, kurie suvilioti skelbimų lietuviškoje spaudoje ir sumokėję ne mažus 
pinigus firmoms bei firmelėms pagal tuos skelbimus, atvyksta į šalį, o ten pasirodo, išsvajoto darbo nėra. Pasitaiko, jog 
tokiu būdu atvykusiems nesumokami pinigai už darbą, arba mokama tik pusė minimalaus valandinio atlyginimo. Ben
druomenė neturi galimybių apgyvendinti tokių žmonių ir ne visuomet pasiseka padėti.

Norėtųsi paprašyti spaudos atstovų: rašykite apie tokius atvejus, pagarsinkite tas firmas bei firmeles, užsiimančias 
nelegaliu įdarbinimu.

Jungtinėje Karalystėje sukurta aiški ir labai paprasta sistema: įsidarbinus užsiregistruoji su Home Office ir esi sau
gomas tos šalies darbo įstatymų. Bet reikia neužmiršti, kad reikalingos nors minimalios anglų kalbos žinios ir pinigai 
įsikūrimui. Net žemiausio lygio darbas turi savo reikalavimus: reikia sugebėti užpildyti darbo anketą. Atlyginimas mo
kamas čekiais arba pervedamas tiesiog į banko sąskaitą. Tam, kad atsidaiyti banko sąskaitą, reikia turėti gyvenamos 
vietos apmokėtų patarnavimų sąskaitas, kaip įrodymą, kad oficialiai gyveni tuo adresu ir taip pat rekomendaciją - tai 
gali būti darbdavio raštas ir registracija su Home Office.

/tąsa sek.psl./
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Kas verčia atsisakyti Lietuvos 
Pilietybės?

Jau porą metų gyvenu JAV. Išvažiavau į JAV, 
laimėjęs “Žaliąją kortą”. Daugelis klausinėjo, kodėl... 
Juk Lietuvoje turėjau ir butą, ir darbą (esu baigęs Vil
niaus universiteto Medicinos fakultetą).

O išvažiavimo priežasčių yra daug, bet svarbiausia 
iš jų turbūt yra ta, kad Lietuvoje nesijauti saugus. Aš ne
kalbu apie saugumą gatvėse, aš kalbu apie vidinį saugu
mą, saugumą dėl savo ir savo vaikų ateities.

Atvažiavus į JAV, niekas nelaukė išskėstomis ran
komis, teko viską pradėti iš pradžių - dirbti nekvalifikuo
tą darbą, mokytis kalbos, perprasti vietos papročius. 
Taip, buvo ir yra pakankamai sunku - vis tik tai ne gimti
nė, daug kas dar ir dabar čia svetima.

Dažnai pasvajodavome, kad, praėjus keliems me
tams, grįšime į Lietuvą, vėl pradėsime tenai nuolatos 
gyventi, dirbti. Juokdavausi, kai kas nors paklausdavo, ar 
dar nesiruošiu priimti JAV pilietybės.

Keistai tada atrodydavo tokios mintys. Tačiau da
bar jau kelis mėnesius galvoju, kad tikriausiai taip ir pa
darysiu - tapsiu JAV piliečiu. Kas gi pakeitė mano apsi
sprendimą?

Man atrodo, kad Lietuvos valstybė ne tik skatina 
savo piliečių emigraciją iš šalies, bet ir priima tokius įsta
tymus, kad emigravę piliečiai kuo greičiau atsisakytų ir 
Lietuvos pilietybės, tapdami kitų šalių piliečiais. Neži
nau, ar tai daroma sąmoningai, bet..

Paprastas pavyzdys - visai neseniai p> įimtas Įstaty
mas apie užsienyje besidarbuojančių Lietuvos piliečių 
pajamų apmokestinimą 33% mokesčiu.

Ir tai man nėra suprantama, kodėl aš turėčiau ati
duoti trečdalį savo pajamų?

Už ką? Už tai, kad turėjau palikti savo namus, 
artimuosius, draugus ir išvažiuoti iš šalies, kur dešimt 
metų atsimokiusiam specialistui yra mokamas viso labo 
800 Lt mėnesinis atlyginimas?..

Tomas Narbutas 2004 gruodžio mėn., JAV

/atkelta/
%*

DBLS vicepirm. Živilės Ilgūnaitės pranešimas...

Tai dar ne viskas. Kiekvienas dirbantysis privalo 
turėti Valstybinio draudimo Nr.. Kad gauti jį, reikia užsi
registruoti darbo centre pokalbiui ir laukti nuo 3 savaičių 
ir daugiau, kol tas pokalbis įvyks ir sulauksite numerio 
patvirtinimo.

Žodžiu, registracija yra viso labo tik pirminis etapas 
pakeliui į legalų įsiteisinimą.
Jeigu gegužės -- birželio mėnesiais registracija užtrukda
vo trumpai, savaitę, dvi, ar tris, tai vasaros pabaigoje šis 
terminas užsitęsė - išsiimtus užpildytą anketą ir pasą, 
atsakymo tenka laukti 6-8 savaites.

Tokia yra realybė.
D. Britanijos lietuvių bendruomenė egzistuoja daugiau 
kaip 60 metų, tai organizacija - turinti savo tradicijas ir 
didelę sukauptą patirtį. Tad ir naujosios kartos tikslas 
prisidėti prie bendruomenės ir toliau puoselėti lietuvybę 
Didžiojoje Britanijoje.

Mašinos draudimas
Lietuviai dirbantieji Jungtinėje Karalystėje, non 

važinėti su savo mašina. Jeigu darbo pamaina prasideda 
6 vai. ryto, o autobusų dar nėra ir yra per toli eiti pės
čiom, mašina yra praktiška. Tačiau yra labai rimta pro
blema su draudimu.

Galima nusipirkti seną mašiną su kelio mokesčio 
disku ir su techninės apžiūros pažymėjimu (MOT) labai 
pigiai, bet reikia draudimo. Važinėti be draudimo yra 
įstatymų prasižengimas, kuris yra baudžiamas gana dide
lę pinigine bauda ir pažymimi 3 taškai vairuotojo pažy
mėjime.

Vietinės draudimo kompanijos reikalauja sumokėti 
didelę sumą už transporto mašinos apdraudimą, net pi
giausi privalomą (trečio asmens) draudimą. Dėl aukštos 
kainos yra tokių, kurie rizikuoja ir važinėja be draudimo. 
Dalis jų įklimpsta į bėdą.

Pasigirdo, kad yra draudimo kompanijų Lietuvoj ir 
jų atstovai J K, kurie apdraudžia angliškas mašinas už 
lietuviškus pinigus (pav 300 Lt. už 3 mėn.). Surasti tik
rus faktus reikia teirautis Lietuvoje.

UADBB "Balto Link" Kristina Rutkauskaitė perspė
ja, kad pastaruoju metu pradėjo aiškėti auto avarijų, 
įvykstančių užsienyje, realybė, todėl draudimo bendrovės 
ėmė vengti rizikos, apdraudžiant transporto priemones, 
naudojamas užsienyje.

Tą patvirtino Augustas Dragūnas iš "BTA Draudi
mas". “Nuo šių metų lapkričio mėnesio transporto prie
monių, registruotų ES valstybėse (išskyrus Lietuvą), 
Transporto priemonių valdytojų civilines atsakomybės 
privalomuoju (TPVCAP) draudimu nedraudžiame”.

"Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus 
bei į tarptautinius norminius aktus, kurie reglamentuoja 
draudimo įmonių veiklą" aiškino Rimvydas Pocius iš 
ERGO Lietuva.

"Norėčiau Jus informuoti, kad šiuo atveju, kai auto
mobilis yra registruotas ne Lietuvoje, draudimo sutartis 
turi būti sudaryta toje šalyje, kur registruota transporto 
priemonė. Šiuo atveją kai automobilis registruotas GB, 
galėtume patarti kreiptis į vietines draudimo kompanijas 
sutarties sudarymui. Sudaryti sutartį Lietuvoje galima tik 
tuo atveją jei automobilis yra registruotas Lietuvoje arba 
ne toje valstybėje, kuri priklauso Žaliosios kortos ša
lims."

UAB "If draudimas" taip pat negali padėti. 
"Remdamasis Motorinio Biuro rekomendacijomis, pre
kiaujame draudimo pažymėjimais tik Lietuvoje regist
ruotiems automobiliams, todėl padėti Jungtinėje Karalys
tėje gyvenantiems lietuviams negalime, rašė Draudimo 
ekspertė Inga Ungulaitytė.

Tas pats ir su AB "Lietuvos draudimas", pasak Kon
taktų centro vadybininko Andriaus Kraujelio: "Mūsų 
Bendrovėje TPVCAP draudimu yra draudžiamos tik tos 
transporto priemonės, kurios yra registruotos Lietuvoje".

Viskas aišku. „O kaip būtą sakykim, jei parsivežtu- 
me savo LR registruotą ir TPVCAP draustą mašiną į 
Angliją?“ Pagal A.Kraujelį, tas draudimas šiuo metu ga
lioja ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, tame 
tarpe ir Didžiojoje Britanijoje..

Jonas iš Manchesterio
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PLB REMIA DEMOKRATINIUS UKRAINOS SIEKIUS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė remia Ukrainos žmonių siekius įtvirtinti savo valstybėje demokratiją, garantuo

jamą tik sąžiningų ir teisingų rinkimų. Ukrainos žmonės yra susiskaldę į du priešingus polius: vieni, pasipuošę Ukrainos 
vėliavos spalvomis, įtaigojami Rytų, remia Viktorą Janukovičių, kiti, pasirinkę oranžinę spalvą nebijodami nei šalčio, 
nei ligų, nei neaiškios ateities, palaiko Vakarų remiamą Viktorą Juščenko. Tai mums primena 1989 -1991 metų įvykius 
Lietuvoje. Tomis pavojų pilnomis dienomis ukrainiečiai atėjo lietuviams į pagalbą kartu dalyvavo demonstracijose Lie
tuvoje ir užsienyje. Šiandien Baltijos kelio ir Sąjūdžio atgarsiai pasiekė Ukrainą - žmonės jungiasi į akciją už demokra
tiją. Dėl to buvo pripažintą kad Prezidento rinkimai suklastoti. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba reiškia gilų 
susirūpinimą kad Ukrainos žmonės nebūtų supriešinti. Susiklosčiusi pavojinga politinė padėtis turėtų būti išspręsta tai
kiai ir teisingai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba ragina Kraštų Lietuvių Bendruomenes ir Kraštų Jaunimo Są
jungas remti Ukrainos žmonių troškimą siekti demokratijos; įtaigoti savo Kraštų Vyriausybes ir visuomenines organiza
cijas, siųsti stebėtojus į gruodžio 26 dieną vyksiančius rinkimus ir būti pasiruošusiems padėti, jei politinė padėtis to rei
kalautų. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė dėkoja Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui už nuoširdų tarpinin
kavimą sprendžiant Ukrainos politine krizę ir jungiasi kartu su Lietuvos vyskupais į bendrą tikinčiųjų maldą ir prašo 
Aukščiausiojo, kad Ukrainos žmonių siekiai būtų išspręsti taikiai.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

34 proc. Lietuvos verslininkų yra nesąžiningi
Daugiau kaip trečdalis (34 proc.) Lietuvos gyventojų mano, jog verslo lyderiai yra nesąžiningi. Apibendrinant tyrimo 

"Žmonių balsas 2004" duomenis, verslo lyderiai visame pasaulyje turi kur kas geresnį įvaizdį negu politikai. Net 6 iš 10 
pasaulio gyventojų mano, kad politikai yra nesąžiningi, turi per daug valdžios ir jiems įtakos turi galingesni už juos. Sa
vo ruožtu kritiką verslo lyderiams išsako tik 5 iš 10 apklaustųjų.
"Verslo lyderių įvaizdis mūsų šalyje, kaip ir visame pasaulyje, yra kur kas geresnis nei politikų", - sakė M. Degutis. Pa
sak jo, galima įžvelgti tendenciją kad ir politikai, ir verslininkai Lietuvoje yra vertinami šiek tiek palankiau nei kaimyni
nėse valstybėse Latvijoje ir Estijoje. Iš trijų Baltijos valstybių bene optimistiškiausiai nusiteikę lietuviai, kurių net 62 
proc. tvirtiną jog ateinanti karta gyvens gerokai arba bent šiek tiek saugiau nei dabartinė. Latvijoje taip mąstančių yra 
46 proc., o Estijoje - tik 50 procentų.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės istorijos knyga
Pirmiausia nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę kantrybę, ilgai laukiant PLB ISTORIJOS KNYGOS. Dėkojame už Jūsų 

anksčiau atsiųstą paramą jos leidimui. Knygos leidimą sutrukdė keletas kliūčių. Ši knyga šiais metais buvo spausdinta du 
kartus (nes reikėjo jos pirmą blogai atspausdintą laidą pataisyti ir perspausdinti, o ta spaustuvė Lietuvoje bankrutavo 
neužbaigusi darbo).

Pagaliau spalio mėnesio pabaigoje nauja knyga buvo atspausdinta kitoje spaustuvėje ir šiuo metu jau yra PLB 
atstovybėje Vilniuje. PLB Fondo įgaliotinė Lietuvoje Virginija Grybaitė kitą savaitę deda knygas į vokus ir Jums 
išsiunčia oro paštu. Tikimės, kad prieš Kalėdų šventes jau būsite Įmygą gavę ir perskaitę. Už tą knygą jau esate seniai 
užmokėję.

Labai atsiprašome, kad dėl visokių aplinkybių taip ilgai užsitęsė PLB istorijos knygos leidimo ir spausdinimo^ darbas.
Jei Jums ta knyga patiks, ir jei Jūs būsite knygos leidėjams (PLB Fondui) atlaidūs, ir jei norėsite jau atspausdintų knygų 

padovanoti kitiems, prašome pasinaudoti apačioje pridėta atkarpa. X.
Ateinančių Kalėdų švenčių proga sveikiname Jus, Jūsų Šeimas ir Artimuosius, linkėdami visiems geros nuotaikos, 

džiaugsmo ir Dievo palaimos. Linkime ateinančiais 2005 metais geriausios sėkmės. ,
Dėkingi, PLB Fondo direktoriai ir valdyba

(Vardas ir pavardė) (Data)

(Numeris ir gatvė) (Miestas) (Valstija) (Kodas)

Užsakau PLB ISTORIJOS knygos.............. egz. po 20 dol. (įskaitant persiuntimą) $...i...............................

Knygas siųsti šiuo adresu:........................................................................................................................................................

Aukoju PLB Fondo projektams paremti.................................................................................. $...................................

Siunčiu VISO $...........................

Siųsti: Lithuanian World Community Foundation, PO Box 140796, Grand Rapids MI 49514-0796
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DBLS Nario mokestis
Pagal praėjusių metų Suvažiavimo nutarimą, už kiekvieną sky
riaus sąraše esantį narį skyriaus valdyba turi atsiųsti Centro Val
dybai po 1 svarą 66 penus (trečdalis 5 svarų nario mokesčio).

Už atleistus nuo nario mokesčio taip pat reikia sumokėti, 
tas mokestis yra įrodymas, kad skyriuje yra toks asmuo ir jis turi 
balsą. Skyriaus atstovas naudos tą balsą Suvažiavime. Skyriaus 
kasoje likę pinigai padengs atstovo kelionę į Suvažiavimą ir kitas 
skyriaus išlaidas.

Bendras narių sąrašas bus užšaldytas kovo pabaigoje, kad 
įgalintų nustatyti kiek narių bus atstovaujama Suvažiavime. Tą 
labai svarbu sutvarkyti jau dabar.

Yra keletas mažesnių skyrių, kurie gal bus priversti užsida
ryti dėl narių stokos. Jiems norėtume pasakyti didelį "Ačiū" už 
moralinę paramą per ilgus lietuvybės išlaikymo metus.

Tų skyrių likusiems nereprezentuojamiems nariams patar
tume prisidėti prie arčiau esančio kito skyriaus. Skyriui užsida
rant, Valdybos pareiga yra pranešti sekretoriui raštu, kad archyve 
turėtume dokumentus, jei ateityje iškiltų koks klausimas.

Buvusieji nariai yra visuomet mielai kviečiami į bet kokį 
Sąjungos renginį.

Šiandien yra labai svarbu turėti stiprią registruotą organiza
ciją, kuri jungtų visus lietuviškus vienetus Britanijoje, nes valsty
bė pripažįsta tik tokias, o su kitomis nekalba.

DBLS yra tokia ir šita nario mokesčio sistema yra to fakto 
įrodymas.

DBLS Centro Valdybos sekretorius 
Jonas Podvoiskis

Kalėdų dovana - pasaulio lituanistikos centrams
Vilnius, gruodžio 21 d. (ELTA). Pasaulio lituanistikos ir baltisti
kos centrus artimiausiu metu pasieks daugiau negu 60 pavadinimų 
mokomosios ir metodinės literatūros, vadovėlių, pratybų, moko
mosios medžiagos garso ir vaizdo kasetėse, elektroninėse laikme
nose lietuvių kalbos mokymuisi, specializuotos ir grožinės litera
tūros, skirtos tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius.

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama 
su Vilniaus universiteto baltistais, vadovaujamais profesoriaus 
Bonifaco Stundžios, universiteto koordinuojamai programai 
"Lituanistika pasaulio universitetuose" šiais metais skyrė per 70 
tūkst. litų. Palaikydama šią iniciatyvą, URM padės Vilniaus uni
versiteto sukomplektuotus leidinius perduoti 24 pasaulio lituanis
tikos ir baltistikos centrams įvairiose pasaulio šalyse. 
Lietuvos diplomatinių atstovų užsienio šalyse pastangomis Lietu
vos dovanojamos knygos, mokomoji literatūra pasieks adresatus ir 
padės lietuviškam žodžiui plačiau skambėti pasaulio universitetų 
auditorijose.

Dovanojamomis lietuviškomis knygomis galės naudotis stu
dentai, dėstytojai, jos padės sudominti norinčius mokytis lietuvių 
kalbos ir skleisti žinias apie Lietuvą. Akciją "Dovanok žodį lietu
višką" šiais metais papildys ir kalėdinės dovanos mažiesiems užsi
enio lietuviams. Mažiausius skaitytojus maloniai parėmė sostinės 
leidyklos "Vaga" ir "Alma littera", dovanojusios knygų lietuvių 
kalba, kad mažieji neužmirštų lietuviško žodžio.

Evelinos 
Puzaitės 

Piano rečitalis
Roberto Šumamo: 

Davidsbundlertanze, Op. 6 
ir Sergiejaus Prokofięjevo: 

Piano Sonata No.2.
D minor, Op. 14 

įvyks 
Ketvirtadienį, 2005 m. 

sausio 20 d., 
18.00 vai.

South Bank 
Belvedere Road, SEI 8XX 
Artimiausia metro stotis: 
Waterloo, Embankment 

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

Koncertą remia 
Philharmonia Orchestra 

ir Martin Musical 
Scholarship Fund

Evelina Puzaitė koncertavo 
the Barbican Centre ir 

the Wigmore Hall. 
Dabar koncertuoja 

the Royal Festival Hall.
.Puzaitė gimė Vilniuje. Jos pirmieji žings
niai muzikos pasaulyje prasidėjo 
M.K.Čiurlionio Muzikos mokykloje. Vė
liau studijavo Lietuvos Muzikos akademi
joje.

2001 m. gavo Baltų valstybių sti
pendiją studijuoti Londono Guildhall Sch
ool of Music and Drama. Yra dalyvavusi 
daugelyje tarptautinių konkursų, kuriuose 
yra laimėjusi daug svarbių premijų.

PPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF P F P F P F F F F F F F F P F F F • F F F F F • F F F F P • P P P P P

Kompiuterio 
problemos 
Nottinghame?
Patarnavimas tik £15.00 į va
landą. Iškvietimas nemokamai. 
Siūlome:

Virusų suradimą ir išnaiki
nimą
Instaliavimą ir perinstaliavi-
mą
Pagalbą pradedantiems

Skambinti: 07910341153
pppppppppppppppppppppppppppppppp
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Lietuvoje keičiasi vardai
Lietuviai iš esmės keičia tradicijas. Pasak Klaipėdos civi
linės metrikacijos skyriaus darbuotojų, ne gana to, kad, 
pavyzdžiui, už Balsio tekančios moterys nebenori būti 
Balsienės, o pageidauja būti Balsės, vis daugiau tėvelių 
duoda vaikams užsienietiškus vardus. Apibendrindama 
besibaigiančius 2004-uosius, Metrikacijos skyriaus vedė
ja Gražina Misevičienė svarstė, kad šie metai už praėju
siuosius ypatingesni buvo ir tuo, kad buvo užfiksuota net 
dvigubai daugiau tėvystės nustatymo atvejų, o vienai 
šeimai gimė trynukai.
Įkvepia kelionės

Naujų Lietuvos didvyrių - Atėnų olimpinių žaidynių 
medalininkų - atsiradimas, taip pat naujų politikų ar sce
nos žvaigždžių iškilimas populiariausių klaipėdiečių var
dų dešimtuko nepakoregavo. Pavyzdžiui, nė vienas tėve
lis savo dukros nepavadino sidabro medalio laimėtojos 
Austres Skujytės vardu. Matyt, praėjo mada vaikus va
dinti ir populiariausių muilo operų herojų vardais. G. 
Misevičienė svarstė, kad dabar dažniausiai vaikams duo
dami reti vardai būna įkvėpti kelionių įspūdžių, arba tie
siog lakios tėvelių fantazijos. Labiausiai vedėją stebina 
atvejai, kai lietuviai tėveliai primygtinai reikalauja regist
ruoti užsienietišką vardą, kuris, deja, prie lietuviškos pa
vardės skamba keistai. Pavyzdžiui, Džasmin Misevičiūtė, 
ar Martin Petraitis.
Kartais persistengia
Nors šiemet užregistruota nemažai retų ar negirdėtų var
dų, pavyzdžiui, Daras, Lanas, Debora, Odri, Runa, Seda 
(Mažeikių rajone yra toks miestelis. - Aut. past.), tačiau 
G. Misevičienė pasidžiaugė, kad tarp jų nebuvo tokių, 
kurie ateityje vaikui galėtų apkartinti gyvenimą. Vedėja 
sakė iki šiol prisimenanti atvejį, kai klaipėdiečiai pa
krikštijo sūnų Gėjumi. Vėliau, kai jam sukako 7-eri, atėjo 
verkdama močiutė ir prašė įregistruoti Gėjui antrą vardą, 
nes mokykloje iš jo tyčiojasi. Ir tik visai neseniai, kai 
vaikinui sukako 18 metų, jis turėjo galimybę visiškai 
atsisakyti tėvelių ’'dovanos".

"Mes privalome registruoti visus vardus, kurių pagei
dauja tėvai. Na, nebent jie reikalautų užregistruoti ne 
asmenvardį, o daiktavardį, pavyzdžiui, "kėdė" ar "stalas". 
Nors yra buvę atvejų, kai tėvai pageidavo dukrą vadinti 
Traktorina. Deja, kartais norėdami kuo "mandriau", tėve
liai persistengia. Aš būčiau už tai, kad mes pasektume 
Vokietijos pavyzdžiu, kur vaikams leidžiama suteikti 
vardus tik iš vardyno", - sakė G. Misevičienė.
Pirmauja Lukai ir Emilijos
Taip pat, kaip ir pernai, šiemet tėveliai berniukus daž
niausiai krikštijo Luko vardu, o mergaites - Emilijomis. 
Tvirtą antrą vietą jau antri metai berniukų vardų dešimtu
ke išlaikė ir Dovydas. Trečioje vietoje - naujiena, pernai 
net į dešimtuką nepapuolęs Nikita ir iš praėjusių metų 7 
vietos pakilęs Matas. Toliau berniukų vardų dešimtuko 
vietos pasiskirstė šitaip: Nojus, Jonas, Justas, Rokas, Ar
nas, Mantas, Aleksandras, Nedas, Kasparas.

Šiemet iš populiariausių vardų dešimtuko iškrito pernai 
populiarūs vardai - Ignas, Dominykas, Deividas, Danie
lius, Tomas, Karolis, Erikas, Edgaras.

Mergaičių populiariausių vardų dešimtukas, palyginti 
su praėjusiais metais, labai nepasikeitė. Naujienos - Au
gustės, Urtės ir Liepos vardai. Pastarojo populiarumą 

galima sieti su šiemet skandalingai pagarsėjusia žurnalis
te Liepa Kiauleikyte.

Šiemet pagausėjo ne tik jau paminėtų mergaičių vardų 
gretos. Padaugėjo Gabijų, Ugnių, Kamilių, Austėjų, 
Anastasijų, Gabrielių, Ievų, Aisčių.

Iš dešimtuko šiemet iškrito pernai populiariųjų sąraše 
buvę vardai - Laura, Greta, Agnė, Marija, Saulė.
Pastiprino vyrišką giminę
Nors uostamiesčio Civilinės metrikacijos skyrius statisti
nius duomenis kol kas užfiksavo tik iki gruodžio 15 die
nos, manoma, kad naujagimių šiemet bus mažiau nei 
praėjusiais metais. Iki šiol užregistruota 1790 naujagi
mių, pernai per visus metus - 1877. Dvynukų šiemet gi
mė mažiau - 15 porų, pernai - net 25.
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet daugiausia gand
rai nešė berniukus. Jų šiemet gimė 908 (pernai - 981), 
mergaičių - 882 (pernai - 896).
Nebeskuba tekėti
Pasak Klaipėdos civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos 
G. Misevičienė, situacija kinta ir kitoje - vedybų - srityje. 
Vedėja atkreipė dėmesį, jog kasmet tuokiasi vis vyresni 
klaipėdiečiai. Pasak jos, anksčiau daugelis nuotakų būda
vo aštuoniolikmetės - "prie altoriaus puldavo" jau kitą 
dieną po gimtadienio. Dabar jau vyrauja dvidešimties 
metų ir vyresnės nuotakos.

Kita vertus, šiemet uostamiestyje susituokė beveik dvi
gubai daugiau - 12 - nepilnamečių porų nei pernai.
Vyriausia nuotaka - 84-erių
Bene labiausiai šiemet pasisekė 84-erių metų nuotakai, 
kuri ištekėjo už 60-mečio vyro. O net 37 metais už save 
jaunesnę žmoną vesti pasisekė 64-erių metų klaipėdie
čiui. Jo nuotakai šiemet sukako 27-eri.

Dažniausiai besituokiančiųjų amžiaus skirtumas būna 
2-5 metai. Tačiau 4 procentų šiemet susituokusių vyrų ir 
moterų amžiaus skirtumas buvo per 15 metų, 2 proc. - 
per 20 metų.

Iš viso Klaipėdos metrikacijos skyriuje šiemet iki gruo
džio 15 dienos užregistruota 1189 santuokų, pernai per 
visus metus - 1174. Taigi, nors ir neženkliai, tačiau kas
met santuokų daugėja
Tautų mainai
Uostamiestyje nemažėja mišrių santuokų tarp Klaipėdoje 
gyvenančių kitataučių ir lietuvių. Dažniausiai klaipėdie
čiai tuokiasi su Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Vokieti
jos piliečiais.

Pastebima tendencija, kad su užsieniečiais daugiausiai 
tuokiasi Lietuvos pilietybę turinčios moterys (90 procen
tų). Daugiausiai klaipėdiečių šiemet "nutekėjo" į Vokieti
ją, JAV, Rusiją, Turkiją, Italiją. Kai kurios merginos su
tuoktiniais pasirinko Graikijos, Libano, Sirijos, Egipto, 
Argentinos, Peru piliečius.

Tuo metu klaipėdiečiai vyrai dažniausiai veda iš kai
myninių šalių, pavyzdžiui, Rusijos, Ukrainos, Baltarusi
jos, atvykusias nuotakas. Kai kurių iš pastarųjų tikslas, 
spėjama, - gyventi Lietuvoje.
Lietuvaičių neatbaido net gerokai už jaunąsias vyresni 
vyrai. Pavyzdžiui, užpernai aukso žiedus Klaipėdoje su
mainė 99 metų amerikietis ir 58 metų lietuvaitė. O pe
rnai klaipėdietis vedė 24 metais vyresnę užsienietę.

Edita UŽKURAITĖ
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Sunkus uždarbis - į svetimą kišenę 
Didžiojoje Britanijoje dirbančius lietuvius 
mulkina tarpininkai
Vytautė Šmaižytė „Lietuvos ryto“ korespondentė
Gauna mažiau nei uždirba
Kai kurios užsienyje padedančios įsidarbinti Lietuvos įmonės 
pelnosi išnaudodamos savo teisių nežinančius tautiečius. 
Nesumokėtas atlyginimas, nepriskaičiuoti viršvalandžiai, negrą
žintas pajamų mokestis, atostogų pinigai - tai tik dalis vargų, su 
kuriais susiduria per tarpininkus Anglijoje ir Škotijoje legaliai 
įsidarbinę mūsų Šalies piliečiai. „Kiekvieną antradienį dreban
čiomis rankomis atplėšdavau voką su savo atlyginimu. Niekada 
nežinodavau, ar gausiu pinigus, kiek ir už ką tarpininkai bus 
pasiėmę sau“, - „Lietuvos rytui“ pasakojo Anglijoje konditeri
jos fabrike dirbanti Regina Navickaitė.
Baiminasi netekti pinigų
Į Lietuvą grįžusi R.Navickaitė būgštauja, kad tarpininkai pasisa
vins jos trijų darbo savaičių atlyginimą, pinigus už viršvalan
džius, Anglijoje grąžinamą pajamų mokestį, pinigus už atosto
gas. Per UK2 Škotijoje įsidarbinusiai Meilutei Verbickienei 
tarpininkai vis dar skolingi apie 4 tūkstančius litų.
Atlyginimą moka tarpininkai
Ir R.Navickaitę, ir Vytautą P. Didžiojoje Britanijoje įdarbino 
Lietuvos įmonė UK2. Šiai bendrovei vadovaujančios Anželikos 
Kučinskienės tvirtinimu, UK2 įsidarbinti Didžiojoje Britanijoje 
padėjo per 500 lietuvių. UK2 Didžiojoje Britanijoje bendradar
biauja su bendrove „Mark Bloxham“, kurios vadovu skelbiasi 
esąs A.Kučinskienės vyras Tomas Kučinskas.

manimi kalbėti“, - pasakojo moteris. Pasak jos, šalia dirbantys 
škotai atlyginimą gaudavo reguliariai, tačiau lietuviai savo pini
gų iš tarpininkų turėdavo maldauti.
Gali netekti licencijos -

Pas įvairius darbdavius Anglijoje uždirbtus atlyginimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistė Rasa Ma- 
laiškienė „Lietuvos rytui“ patvirtino, kad yra gautas skundas dėl 
UK2 veiklos. Tai yra rimtas pagrindas imti tikrinti šios tarpinin
kės veiklą Jei bus nustatyta pažeidimą bendrovė neteks licen-

lietuviai gauna per tarpininką
Patarė kreiptis į policiją
Ginti apgaudinėjamus tautiečius jau ėmėsi ir Mančesteryje įsi
kūrusi lietuvių bendruomenė. Ji patarė lietuviams kreiptis į vie- cijos. Ministerija ragina visus užsienyje dirbančius lietuvius, 
tos policiją Anot R.Navickaitės, bėdų dėl tarpininkų nesąžinin- kurie yra susidūrę su panašiomis problemomis, rašyti pareiški-
gumo turi visi kartu su ja dirbti į Angliją atvykę tautiečiai.
Pasirašyti už algą neprašė
R.Navickaitė papasakojo, kad darbdaviai tik gūžčiojo pečiais 
išgirdę, jog atsiskaitymo lape buvo neįrašytos dešimtys dirbtų 
valandą o ji negavo uždarbio. Moteriai patardavo kreiptis į 
„Mark Bloxham“ bei T.Kučinską su kuriuo gamykla yra suda
riusi sutartį. Ataskaitą apie dirbtų valandų skaičių ir užmokestį 
britai siunčia tarpininkui, o šis savo ruožtu išmoka pinigus dar
buotojams. „Pasirašyti „Mark Bloxham“ už gautus pinigus nie
kada nereikėjo“, - pasakojo R.Navickaitė. T.Kučinskas į 
R.Navickaitės sąskaitą pervesdavo ir tų lietuvią kurie nebuvo 
spėję sutvarkyti legaliam darbui būtinų dokumentų ir dar neatsi- bute apgyvendinama dešimt ar daugiau.

darę banko sąskaitos, pinigus.
Pareikalavo kraustytis iš buto
Pagal Lietuvoje su UK2 pasirašytą sutartį tarpininkai įsipareigo
jo rasti lietuviams Anglijoje būstą. Tačiau Hindlio miestelyje 
apgyvendintos R.Navickaitės bei dar penkių moterų vieną rytą 
laukė nemaloni staigmena. Į butą užsukusi savininkė pašiurpo 
sužinojusi, jog T.Kučinskas čia apgyvendino dvigubai daugiau 
moterų, nei buvo numatyta sutartyje. Anglė pareikalavo, kad 
lietuvės tučtuojau išsikraustytų. Už buto nuomą T.Kučinskas iš 
tautiečių atskaičiuodavo po 100 litų per savaitę.
Naudojosi Tado Blindos vardu
T.Kučinskas už tam tikrą mokestį tautiečiams siūlo išsinuomoti 
jo automobilį. Tačiau vienai lietuvei pakliuvus į avariją paaiškė
jo, kad automobilis nėra apdraustas privalomuoju civilinės atsa
komybės draudimu. Mašina buvo registruota Tado Blindos var
du. Moteris išvengė kalėjimo tiktai vietos lietuvių bendruome
nės, kuri labai padėjo į nelaimę pakliuvusiai tautietei, dėka. 
Vėliau pareigūnai išsiaiškino, jog kiti T.Kučinsko lietuviams 
nuomojami automobiliai registruoti žinomo Lietuvos komiko 
Vytauto Šerėno vardu. Jie irgi neturėjo privalomojo draudimo.
Atlyginimo tekdavo maldauti
Su panašiomis problemomis susidūrė ir Škotijoje dėvėtų drabu
žių rūšiavimo fabrike dirbusi M.Verbickienė.
„Grįžau iŠ Škotijos rugsėjį, tarpininkai man dar vis skolingi apie
4 tūkst. litų. Tačiau įsidarbinti padėjusi firma net nesiteikia su 

mus. „Bet reikia turėti pagrindą pradėti tyrimą Skundai mums 
suteiktų tokį pagrindą Galima kreiptis ir į Darbo inspekciją“, - 
paaiškino R.Malaiškienė.
Darbo geriau ieškoti patiems
Ginti skriaudžiamus tautiečius ėmėsi ir Didžiosios Britanijos 
lietuvių bendruomenė. „Britai su darbuotojais iš Lietuvos elgiasi 
sąžiningai ir yra patenkinti jų darbu. Problema - nesąžiningi 
tarpininkai“, - sakė vienas bendruomenės atstovas.
Raginamą kad atvykėliai darbo ieškotųsi patys, o ne per tarpi
ninkus. Lietuvių tarpininkų veikla jau susidomėjo ir vietos poli
cija Labai dažnai pasitaiko atveją kai trims asmenims skirtame

Lietuvos radijo ir televizijos portalas
Kreipiamės į Jus , prašydami suteikti galimybę supažindinti 
išeivijos visuomenę su atsinaujinusiu LRT interneto tinklala- 
piu. www.lrt.lt vizija - analitinis žinių portalas Lietuvai ir 
išeivijai. Lietuvos radijas ir televizija (LRT) - visuomeninis 
transliuotojas, kurio tikslas - suteikti visuomenei tikslią ir 
objektyvią informaciją kokybiškas šviečiamąsias, kultūrines ir 
pramogines programas. Naujausios technologijos leidžia tiek 
televizijos, tiek radijo laidas sekti per kompiuterį. Nesvarbą 
kuriame pasaulio kampelyje lietuvis atsidurią jis visuomet turi 
galimybę virtualiai sugrįžti į Tėvynę bei sekti naujienas iš Lie
tuvos. LRT interneto portalas yra atnaujinamas nuolat. Neretai 
portale operatyviausias LRT informacinių tarnybų žinias gali
ma rasti net anksčiau nei jas transliuoja radijo imtuvai ar tele
vizorių ekranai. Šalia šviežiausių Lietuvos ir pasaulio politikos 
įvykių - ir karščiausios sporto bei kultūros pasaulio naujienos.

LRT interneto portale tiesiogiai yra transliuojamos visos 
autorinės LTV ir LR laidos, daugelis populiariausių laidų 
yra archyvuojamos. Jei neturėjote laiko pažiūrėti pagrindi
nės LTV informacinės laidos „Panorama” - “on line”, por
tale galite stebėti archyvuotus jos siužetus.
Svetainėje yra ir atskira skiltis vaikams bei jaunimui, kurio
je - šviečiamojo pobūdžio žaidimai apie Lietuvos istoriją 
bei mokomoji medžiaga.
Pastaraisiais metais vis daugiau lietuvių išvažiuoja padirbėti 
į užsienį. Tačiaą nenorėdami visai nutraukti sąsajų su Tė
vyne, jie mielai seka įvykius Lietuvoje. Prašytume padėti 
pareklamuoti Lietuvos visuomeninio transliuotojo interneto 
portalą- www.lrt.lt jūsų pažįstamiems tautiečiams.
Pagarbiai,
Virginija Bunevičiūtė
LRT Užsienio ryšių skyriaus vedėja
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Nors Kalėdos jau praėjo, bet atsiminimai dar gyvi. 
Antrą Kalėdų dieną didelis būrys Nottinghamo ben
druomenės atšventė Kalėdas tikroje lietuviškos šeimos 
aplinkoje. Gruodžio 26-os vakare į Colwick Commu
nity centro salę susirinko netoli šimto atgijusios Not
tinghamo lietuvių bendruomenės narių. Gal ne tiek 
senųjų, kiek naujosios ateivių bangos jaunų šeimų, 
jaunimo ir prieauglio.

Dėka lituanistinės mokyklos “Pumpurėlių” moky
tojų pastangų, Nottinghamo lietuviai turėjo šaunų kalėdi
nį bendrą, šeimynišką pasilinksminimą, kokių čia jau 
nėra buvę daug metų. Moterys atnešė užkandžių, vyrai 
ką nors pavilgyti gerkles, o jaunimas ir mažieji nepapras
tai daug neišsemiamos energijos ir lūkesčio Kalėdų sene
lio dovanų.

Vakaras prasidėjo su mokyklos mokinių progra-

...daug energijos

ma, kurią organizavo mokytojos Marija Collishaw, mokyklos 
vedėja, mokytojos Asta Seliokienė ir Sonata Važgauskienė.

Mokinių chorelis sudainavo keletą žinomų ir negirdėtų 
dainelių, akordeonu pritariant Marijai, sekė deklamacijos.

Dėmesio centre - dviejų gabių mergaičių Kristinos ir 
Gabrielės modemus disco šokis, ypatingai patraukė visų dėme
sį. Mergaitės pasirodė tikrai profesionaliai, savo judrumu ir 
šokio stiliumi sulaukusios daug aplodismentų.

Po jaunųjų programos sekė kaukių pasirodymas. Dauge
lis nepatingo ir šį vakarą paįvairino savo sugalvotomis kaukė
mis. Ypatingai gražiai pasirodė mūsų mažiausia, laimėdama 
pirmą prizą Programos užbaigai bendruomenės vaikus aplankė, 
nors pavėluotai, Kalėdų senelis, apdalindamas dovanų krepše
liais. Gitaristų duetas pagrojo ir padainavo keletą dainelių. Sekė 
turtinga loterija

Po to šokiai, pasilinksminimai ir juokai, užtrukę iki visi 
pavargo ir nenoriai pradėjo skirstytis namo.

jaunimą aplanko Kalėdų senelis

K K* Britų - lietuvių vaikų fondas £

£250.00
£100.00
£ 50.00
£ 50.00
£ 25.00
£ 20.00

A+A Vladė Šležienė (gyvenusi Derby) testa- 
mentu paliko Vaikų fondui £41,500

K (keturiasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus 
yt svarų).
K

P.Dunn, Herwich
S.Gailiūnienė, Tyne & Wear

£ K.Jankus, BURNLEY
* V. ir M. Žemaičiai, Derby
K McDiarmid, Boummouth
K
K V.Jasaitis, Bedford

^t^^t^t****^^*********^********^*^^^**^*
J SKELBIMAS ?
? Š.m. sausio 29 d. 18 vai. ?
; įvyks susitikimas su ;
? žymiais fotografais iš Lietuvos, ?
? bendro Anglijos ir Lietuvos fotografų ? 
? projekto J
; “Rytojus prasidėjo vakar” ;
? dalyviais Aleksandru Ostašenkovu ir ? 
? Regina Šulskyte ?
? Įėjimas - £1.00 ?
; Colwick Community Centre, Vale Rd. j
? Colwick, Nottingham ?
? Informacija teikiama tel: 0115 9109586 ?
? ?
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SPORTAS
Pirmosios lietuvių klubo pergalės Di
džiosios Britanijos ledo ritulio lygoj

2005 01 04 BNS
Pirmąsias dvi pergales po šešiolikos pralaimėjimų iš eilės 
Didžiosios Britanijos ledo ritulio lygoje (BNL) iškovojo 
Dainiaus Baubos ir Mindaugo Kiero Edinburgo 
"Capitals” (Škotija) ekipa.

Septynių klubų turnyro autsaiderė Edinburgo komanda 
šeštadienį svečiuose 4:2 įveikė ketvirtąją poziciją uži
mančius Faifo "Flyers" ledo ritulininkus, o sekmadienį 
namuose 5:3 nugalėjo pirmenybių lyderę Braknelio 
"Bees" ekipą.

Šeštadienio mače D.Bauba nugalėtojams pelnė vieną 
įvartį, atliko du rezultatyvius perdavimus bei pirmajame 
kėlinyje gavo dvi baudos minutes.
Sekmadienio rungtynėse Lietuvos rinktinės puolėjas vėl 
tapo vieno įvarčio autoriumi bei atliko du rezultatyvius 
perdavimus

Tarp pretendentų Į žvaigždžių rinktinių 
starto penketus - šeši lietuviai

2005 01 03
Šeši Lietuvos krepšininkai pretenduoja į Lenkijos krepši- 
nio lygos "Visų žvaigždžių" mačo dalyvių - "Šiaurės" ir 
"Pietų" rinktinių starto penketus.

Rungtynės vyks sausio 29 dieną Pruškove.
Tarp 30 kandidatų į "Šiaurės" rinktinę pateko Sopoto 
"Prokom Trefl" klubui atstovaujantys gynėjai Tomas 
Pačėsas ir Darius Maskoliūnas bei puolėjas Tomas Ma
siulis ir Gdansko Stargardo "Polpharma" ekipos puolėjas 
Mindaugas Budzinauskas.

Į "Pietų" rinktinės starto penketą pretenduoja Vloclave- 
ko "Anwil" gynėjas Gintaras Kadžiulis ir Ostruvo 
"Gipsar Štai” puolėjas Nerijus Karlikanovas.
Komandų starto penketus išrinks krepšinio mėgėjai. Pir
madienį prasidėję rinkimai baigsis sausio 20 dieną.

Lietuvos rankinio rinktinėje - devyni 
"legionieriai" 20041231
Lietuvos vyrų rankinio rinktinės vyriausiasis treneris 

Antanas Skarbalius paskelbė komandos sudėtį 2006 metų 
Europos čempionato atrankos varžybų pirmojo etapo 
pirmosioms rungtynėms su Portugalijos ekipa. Mūsų 
šalies rinktinėje - devyni "legionieriai" ir šeši Lietuvos 
klubams atstovaujantys žaidėjai.

Daugiausiai rungtynių Lietuvos rinktinėje yra sužaidę 
Andrius Stelmokas - 111 ir Dalius Rasikevičius - 110.

Pirmąsias rungtynes VI grupėje lietuviai su portugalais 
žais sausio 5 dienąTondeloje. Atsakomosios rungtynės 
vyks sausio 9 dieną Kauno sporto halėje.

Vėliau mūsų šalies rankininkai susitiks su Bulgarijos 
komanda. Pirmosios rungtynės vyks sausio 12 dieną Aly
taus sporto rūmuose, o atsakomosios - sausio 16 dieną 
Varnoje.

Į antrąjį atrankos etapą - atkrintamąsias varžybas - iš 
grupės pateks dvi komandos.

Lietuvos rinktinės sudėtisfAlmantas Savonis, Arūnas 
Vaškevičius, Aurelijus Sabonis, Nerijus Atajevas^Lukas 
Kalasauskas. —

Tarp pretendentų į žvaigždžių rinktinių 
starto penketus - šeši lietuviai

2005 01 03 ELTA
Šeši Lietuvos krepšininkai pretenduoja į Lenkijos krepši- 
nio lygos "Visų žvaigždžių" mačo dalyvių - "Šiaurės" ir 
"Pietų" rinktinių starto penketus.

Rungtynės vyks sausio 29 dieną Pruškove.
Tarp 30 kandidatų į "Šiaurės" rinktinę pateko Sopoto 

"Prokom Trefl" klubui atstovaujantys gynėjai Tomas 
Pačėsas ir Darius Maskoliūnas bei puolėjas Tomas Ma
siulis ir Gdansko Stargardo "Polpharma" ekipos puolėjas 
Mindaugas Budzinauskas.

Į "Pietų" rinktinės starto penketą pretenduoja Vloclave- 
ko "Anwil" gynėjas Gintaras Kadžiulis ir Ostruvo 
"Gipsar Štai" puolėjas Nerijus Karlikanovas.
Komandų starto penketus išrinks krepšinio mėgėjai. Pir
madienį prasidėję rinkimai baigsis sausio 20 dieną.

S. Vijūnaitės klubas - antras, o I. Radzevi
čiūtės ekipa - trečia

2004 12 31 ELTA

Vokietijoje vykusį tarptautinį šešių komandų moterų ran
kinio turnyrą "Handball Masters 2004" laimėjo Liublia- 
nos "Krim" (Slovėnija) ekipa, finale ketvirtadienį 34:25 
įveikusi Vienos "HYPO Niederosterreich" (Austrija) klu
bą, kuriam atstovauja Sonata Vijūnaitė.

Lietuvė finale žaidė 11 min., tačiau nepasižymėjo. 
Rungtynėse dėl trečiosios vietos varžybų šeimininkė Ing
ridos Radzevičiūtės ekipa "HC Leipzig” 27:26 nugalėjo 
Skopjės "Komeial” (Makedonija) rankininkes. Lietuvė, 
per 46 min. pelniusi 6 įvarčius (2-iš 7 m), buvo rezultaty
viausia savo komandoje.

L Radzevičiūtė per 3 rungtynes pelnė 13 įvarčių.
Turnyre dar dalyvavo dvi Danijos komandos - Čempio

nų lygos nugalėtoja "Slagelse FH" ir "Viborg HK".

Barasa lieka Vladikaukaze
2004 12 31

Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Nerijus Barasa lieka 
Vladikaukazo "Alanija" (Rusija) komandoje. Su šiuo 
klubu 26 metų lietuvis pasirašė naują vienerių metų su
tartį.

Sausio 6-25 dienomis "Alanija" naujajam sezonui reng- 
sis Turkijoje. Į komandą peržiūrai turėtų atvykti lietuvis 
gynėjas Darius Žutautas, kuris jau yra atstovavęs Vladi
kaukazo ekipai.

"Alanija" šių metų Rusijos čempionate tarp 16 koman
dų liko 14-a.

Dėl naujos traumos R. Šiškauskas ne
žais dar tris savaites

2004 12 30 BNS
Italijos elitinės vyrų krepšinio lygos Trevizo "Benetton" 
klubo gynėjas Ramūnas Šiškauskas patyrė naują traumą 
bei vėl bus priverstas praleisti mažiausiai tris savaites.

Medikai krepšininkui diagnozavo čiumos raiščių pa
tempimą.

26 metų 198 cm ūgio Lietuvos krepšininkas nerungty
niavo ir visą gruodžio mėnesį, kadangi jam buvo plyšęs 
blauzdos raumuo.
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Pasijuokime
Nelaimingas atsitikimas Anglijoje

Tai pranešimas apie nelaimingą atsitikimą, atsitikusį vie
nam mūrininkui Anglijoje.

Gerbiamas pone,
Jūs prašėte daugiau informacijos apie nelaimingą atsitiki
mą. Kaip jo priežastį aš pranešiau netinkamą veiksmų su
planavimą. Jūs prašėte tikslesnio apibūdinimo, manau, 
žemiau pateiktų detalių užteks.

Aš esu mūrininkas. Nelaimingo atsitikimo dieną aš 
dirbau vienas ant naujo šešių aukštų pastato stogo. Pabai
gęs darbą, pamačiau, jog liko plytų, kurios svėrė, kaip vė
liau buvo nustatyta, 500 svarų. Nutariau plytas nuleisti 
statine gervės, kuri buvo pritvirtinta prie pastato sienos 
šeštame aukšte, pagalba. Pritvirtinęs virvę apačioje, aš 
užlipau ant stogo, perkėliau statinę per stogo kraštą ir suk
roviau į ją plytas. Nulipęs žemyn atrišau virvę, tvirtai į ją 
įsikibęs - taip norėjau užtikrinti, kad plytos nusileistu pa
mažu.

Mano pranešimo apie nelaimingą atsitikimą 11 punkte 
galite matyti, kad mano svoris — 135 svarai. Stipriai nuste
bintas staigaus trūktelėjimo nuo žemės, aš pamečiau svei
ką protą ir užmiršau paleisti virvę. Nereikia sakyti, jog 
dideliu greičiu kilau į viršų, netoli trečio aukšto sutikau 
statinę, kuri leidosi žemyn tokiu pat įspūdingu greičiu. Tai 
paaiškina skilusią kaukolę, smulkius įdrėskimus ir lūžusį 
raktikaulį, paminėtus 3 pranešimo apie nelaimingą atsitiki
mą punkte. Nedaug sulėtėjęs aš toliau kilau į viršų nesu
stodamas, kol mano dešiniosios rankos pirštai atsidūrė 
gervės mechanizme.

Laimei, aš atgavau šaltą protą ir nepaisydamas verian
čio skausmo sugebėjau išsilaikyti įsikibęs virvės. Maždaug 
tuo pačiu metu statinė su plytomis atsitrenkė į žemę ir iš
krito statinės dugnas. Dabar, be plytų, statinė svėrė maž
daug 50 svarų. Vėlgi reikėtų prisiminti mano svorį. Kaip 
jau galėjote suprasti, aš pradėjau gana greitai kristi žemyn.

Priartėjęs prie trečio aukšto, aš sutikau kylančią statinę. 
Šio susitikimo pasekmė - sulaužytos abi kulkšnys, išmušti 
dantys ir sunkūs kojų ir apatinės kūno dalies sužeidimai.

Čia man pradėjo labiau sektis - susidūrimas su statine 
pristabdė mane pakankamai, kad nukritęs ant plytų krūvos 
susilaužiau tik tris stuburo slankstelius.

Turiu su gailesčiu pranešti, kad gulėdamas ant plytų 
krūvos, kęsdamas didelį skausmą ir negalėdamas pajudėti 
aš praradau savo kūno kontrolę ir paleidau virvę. Gulėda
mas galėjau matyti, kaip tuščia statinė pradeda savo kelio
nę atgal ant manęs.

Tai paaiškina abi sulaužytas kojas.

Dvi blondinės svarsto, ką padovanoti draugei gimtadienio 
proga.
- Padovanokim kokią skarelę.
- Tai kad ji jau turi. Geriau fotoaparatą.
- Taip pat turi. Čia jos pamato plakatą ’’Knyga - geriausia 
dovana’’.
- Padovanokim knygą, - sako pirmoji.
- Nieko neišeis, knygą ji irgi turi. x

Kas bendra tarp blondinės ir alaus butelio? 
Ir vienas, ir kita - aukščiau kaklo tušti.

Kuris drąsesnis
Susilažino pilotas ir vairuotojas, kieno darbas pavojinges
nis. Įsisodino pilotas vairuotoją! lėktuvą ir pradėjo kilti.

- Imu 50 m aukštį, - tarė pilotas
Vairuotojas ramus.

- Imu 100 m, - tarė pilotas.
Vairuotojas be reakcijos.

- Imu 200 m, - susinervinęs tarė pilotas.
Vairuotojas, kaip niekur nieko.

- Jungiu auto pilotą. Matai aš nieko nedarau, - tarė 
pilotas pakėlęs rankas nuo vairalazdės.
Vairuotoją_apima miegas.

-Daraumirtieskilpą! -sušukopilotas.
Vairuotojas be reakcijos.
Nusileido abu vyrai. Dabar vairuotojo eilė.

Įsisodino vairuotojas pilotą į mašiną ir pradėjo važiuoti.
Atsidarė dėžutę, išsitraukė degtinės buteliuką:

- Imu 50, -pasakė vairuojąs ir išgėrė.
Pilotas truputį nusigando.

- Imu 100, - pasakė vairuotojas ir išgėrė.
Pilotui jau baisu.

- Imu 200, - įkaušusiu balsu tarė vairuotojas ir mauk
telėjo.
Pilotas jau drebėti pradejo.ir staiga vairuotojas atlenkę 
kapoto atidaiymo svirtelę ir atsidarė kapotas.

- Auto pilotas čia, matai, nieko nedarau, - ramiu balsu 
tarė vairuotojas.

- Išleisk mane! Nesveikas tu, kažkoks durnius! Iš
leisk! - klykė pilotas.

- Pala, pala,-tarė vairuotojas, - tuoj mirties kilpa bus...

Sėdi dvi blondinės kambaryje, viena sako:
- Nori parodysiu bajer[?
- Noriu!
Ji atsistoja, prieina prie šviesos jungiklio ir klausia:
- Matai, šviesa dega.
- Matau.
Ji išjungia šviesą. >
- Na, kur šviesa dabar?
- Nežinau, - atsako antra blondinė nustebusi. Pirma prie
ina prie šaldytuvo, atidaro ir sako:
- O štai kur ji dabar!

Kiek blondinių gali pakeisti elektros lemputę? 
Viena lemputę laikys, o kitos suks kopėčias aplink.

Blondinė pavargo nuo juokų apie ją, nusikirpo plaukus, 
kas liko persidažė juodai. Na, ir važiuoja jinai.

Kažkur tarp kaimų jai kelią pastojo avių banda. Nuobo
du laukti, kol kelias atsilaisvins, tai ji jas suskaičiavo, 
beskaičiuodama piemenį pamatė:

- Ei, nori, pasakysiu, kiek avių turi?
- Na, panele, jei teisingai pasakysi, galėsi vieną pasi

imti sau.
- 46, - sako Blondinė. Ir teisingai, tiek ir buvo! Piemuo 

sužavėtas:
- Tai išsirink dabar, kuri patinka. Blondinė pasiėmė 

vieną, piemuo nustebo:
- Panele, o jei aš atspėčiau, kokios iš tiesų spalvos tavo 

plaukai, ar atiduotum mano šunį atgal?
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO PAMINĖJIMAS !
LONDONE i

Sekmadienį, 2005 vasario 20 d. Nepriklausomybes Šventes 
minėjimas įvyks ;

Ukrainiečių Klube, 154 Holland Park Avenue, London. i

PETRUI ŽILINSKUI mirus,
žmonai Onutei, dukrai Zitai ir sūnui Jonui 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro valdyba 
reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi.

v
Petrui Žilinskui mirus

jo žmoną Onutę, dukrą Zitą ir sūnų Joną, 
netekus brangaus vyro ir tėvelio, užjaučia 

Jadvyga Raišienė ir šeima

Mančesterio lietuvių socialinio klubo 
metinis susirinkimas 

įvyks
2005 m. sausio 30 d., 15.00 vai.

Visi klubo nariai mielai kviečiami 
dalyvauti.

Klubo valdyba

Vos sulaukęs 2005-uosius, Naujųjų 
metų naktį mirė Petras Žilinskas, 
kilęs iš Grabavos, netoli Garliavos. Po 
2-ojo Pasaulinio Karo atvyko į Angli
ją. Daugumą savo gyvenimo metų 
praleido Londone, kur buvo lietuvių 
bendruomenėje gerai pažįstamas. Pali
ko liūdinčią žmoną Onutę, dukrą Zitą 
ir sūnų Joną. Visuomet rėmė spaudą ir 
buvo ilgametis “Europos Lietuvio” 
skaitytojas.

“Europos Lietuvio” redakcija ir 
administracija liūdesio valandoje

^Itltlf.ltlC.lc.KltltltltlLltltltltltltltltKltlCltltltltltltlCltltlCltltltltltltltltltltltltltltltlt^t  

I ĮVYKIŲ KALENDORIUS |
* BURNLEY į
į 2005 sausio 8 - vasario 12 d. į

Vietinių gyventojų padarytų nuotraukų paroda iš Lietuvos dabartinio į
* kaimo gyvenimo Rytojus prasidėjo vakar”. Mid Pennine Gallery, York į
£ Street, Burnley, Lancs BB11 1HD. į
ž NORWICH I
£ 2005 sausio 10 - vasario 12 d. *
J Lietuvių fotografijų paroda. Norwich Arts centre, Benedicts Street, it 
į NORWICH NR2 4PG. it

* LONDON į
it 2005 sausio 20 d., 18.00 vai. į
it Evelinos Puzaitės solo fortepijono rečitalis (žiūr. skelbimą 3 psl.) į 
į NOTTINGHAM *
Jį 2005 sausio 22 d., sausio 29 d., 10 - 13 vai. *
£ Lituanistinė mokykla ir Anglų kalbos kursai Colwick Community it 
į Centre, Colwick, Nottingham. Visi laukiami. į
į 2005 sausio 30 d. 16.00 vai. Popietė Latvių klube 1A Standhill Road, į 
it Carlton, Nottingham. į
į 2005 vasario 5 d., 10-13 vai. Lituan. mokykla ir Anglų kalbos kursai. į
* 2005 vasario 6 d., 18.00 vai. Užgavėnės Colwick Community Centre. į 
į 2005 vasario 19 d., 16.00 Nepriklausomybės atgavimo minėjimas it
* Latvių klube (adresas žiūr. aukščiau).
it 2005 vasario 26 d. Lituanistinė mokykla ir Anglų kalbos kursai. į 
į it
£K^.ltKKlC.KlC.ltKltltltKltltltltltltltKltKltltltltltltltltltltlLltKltltlCltltlC.ltKltltltlt^

KLKLltKLltltltKLltltltltK.ltltltltltltltltltltltltltltltlt
£ PAMALDOS *
it Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
į bažnyčioje 21 The Oval E2 9DT 
£ Tel::020 7739 8735. E-mail: y, 
k london@ptveriionas.freeserve.co,uk
į Pamaldos sekmadieniais: 
it 9.00 vai. angliškai
it 11.00 vai. tik lietuviškai
it
it 18.00 vai. jaunimo šv.Mišios 
it J
į Darbo dienomis ir šeštadieniais 
į Šv.Mišios 19.00 vai.
į Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
į Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
* Artimiausia požeminė stotis:
* Bethnal Green - Central line.
į Nottinghame Židinyje
į 16 Hound Road, West Bridgford, 
į Nottingham NG2 6AH.
* Tel.:0115 9821 892
į Pamaldos kas antras šeštadienis,
* 3 vai. po pietų.
į Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
it paskutinį sekmadienį 12.30 vai.
į Bradforde kiekvieno mėnesio pir- 
it mą sekmadienį 12.30 vai.
^Itltlt  lt.lC.ltlC.li.lLlt.lt  ltltltltltltltltltlC.ltltltlC.KLlt  lt

it
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