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Lietuva ir Estija neprisijungė prie 
Latvijos dokumento

Lietuva ir Estija neprisijungė prie 
informacinės medžiagos apie Antrąjį 
pasaulinį karą, kurią Latvija nusiuntė 
Europos Sąjungai, rašo trečiadienį dien
raštis "Diena". Lietuva ir Estija atsisakė 
prisijungti prie dokumento, kurį Latvija 
nusiuntė visoms ES valstybėms ir kuria
me aiškinamos priežastys, kodėl Latvija 
ketina dalyvauti prieštaringai vertinamo
se gegužės 9-osios iškilmėse Maskvoje.

Latvija taip pat prašo sąjungininkus 
politiškai įvertinti stalininį režimą ir Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktą.

Kaip pažymi laikraštis, dėl to vėl kyla 
klausimas, ar iš tikrųjų egzistuoja išgirto
ji Baltijos šalių vienybė. "Diena" prane
ša, jog Latvija dokumente pabrėžia būti
nybę pasmerkti tiek nacizmo, tiek stalini
nio režimo nusikaltimus. Kaip sakoma 

dokumente, Latvijai labai svarbu, kad 
ES valstybės, ypač Antrojo pasaulinio 
karo sąjungininkės, taip pat Vokietija 
ir JAV per pergalės 60-osioms meti
nėms skirtas iškilmes prisimintų Balti
jos šalių tragediją ir įvertintų paktą, 
kuris leido "dviem totalitariniams reži
mams okupuoti ir sunaikinti suvere
nias valstybes".

Dokumente taip pat pabrėžiama, 
kad, priimdama Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino kvietimą, Latvija 
ištiesė Maskvai draugystės ranką.

Latvijos diplomatai teigia, kad Lie
tuvai ir Estijai buvo pasiūlyta prisi
jungti prie dokumento, bet jos nepano
ro to daryti.

"Jos dar nepasirengusios", - paaiški
no laikraščiui šaltiniai diplomatiniuose 
sluoksniuose.

Šiame numeryje:

1 psl. Žinios iš Lietuvos

2 psl.DBLSsk.nuorodos.

3 psl. Ambasadoriaus protestas
''■.'•'■■V '

■ ■ ■ ' ■ ■ • . ■

4 psl. Paroda Vilniuje

5 psl. E. Puzaitės koncertas

6psl. Maža šalis su didele.....

7 psl. Skyrių informacija

8 psl.PL žaidinių nuostatai

9 psl.“ “

10 psl. Sporto žinios

11 psl. Pasijuokime

12 psl. Kronika

Ieškantieji darbo gaus naują "pasą“ į Europą
Europos Sąjunga pradėjo naują iniciaty

vą, kuri palengvins darbo ieškotojams pri
statyti savo kvalifikaciją visos Europos 
darbdaviams, skelbia tinklapis "EU Obser
ver".

Vasario 1 dieną Liuksemburge buvo 
paskelbta visoje Europoje vieninga 
"Europass" schema su "EuroCV" ir kitais 
kvalifikacijos įrodymo instrumen- 
tais.Europos Komisijos švietimo komisaras 
Janas Figelis sakė, kad "Europass" yra la
bai konkretus ir svarbus žingsnis link ben
drosios Europos aukštojo mokslo erdvės ir 
iš tiesų vieningos darbo rinkos Europoje 
sukūrimo.

Programa jungia penkis elementus: 
standartizuotą gyvenimo aprašymą

("Europass C V"), kalbų mokėjimo 
įrodymą ("Language Passport"), 
darbo užsienyje patirties suvestinę 
("Europass Mobility"), aukštojo 
mokslo baigimo įrodymą 
("Diploma Supplement") ir profesi
nio mokymo baigimo įrodymą 
("Certificate Supplement").

Pasak J. Figelio, ankstesnė 
"Europos CV" jau parodė savo rei
kalingumą. Jo intemetinė versija 
buvo parsisiųsta daugiau kaip 2 
mln. kartų.

Darbdaviai irgi vis palankiau 
vertina šią iniciatyvą, nes jiems 
tampa lengviau palyginti kandidatų 
iš įvairių šalių tinkamumą atlikti 
tam tikrą darbą.

Premjero žmona baidosi 
ES paramos

Savo vado
vaujamą 
viešbutį 
"Crowne 
Plaza" norin
čiai išplėsti 
premjero 
žmonai Kristinai Brazauskienei 
teks rasti per 10 milijonų litų in
vesticijų. Tačiau pamokyta pas
kutinių skandalų ji iš tolo apeina 
galimybę gauti dalį paramos iš ES 
struktūrinių fondų, nes bijo būti, 
anot jos, "gyva užkapota", rašo 
dienraštis "Respublika.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
ir 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks Lietuvių Sodyboje balandžio mėn. 24 - 24 dienomis. 
1030 vai. Atstovų ir akcininkų registracija ir pietos. 

13.00 vai. suvažiavimo pradžia.
Norintieji kandidatuoti į direktorių valdybas turi pranešti DBLS sekretoriui Jonui Podvoiskiui 

prieš suvažiavimą tel: 0161 775 7972. Lietuvių Sodybos tel: 01420 472 810

M.Mažvydo biblioteka Į
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Su Naujaisiais metais!
Gerbiamieji DBLS skyrių 

pirmininkai ir nariai,
Centro Valdyba dėkoja ilgamečiams DBLS nariams už 
jų moralinę paramą per visą laiką - prieš Lietuvai atsta
tant nepriklausomybę iki jos stojimo į Europos Sąjun
gą. Tvirtai laikydamiesi Lietuvių Chartos nuostato, jog 
lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt, Jūs 
tikrai atlikote šią pareigą, už tai C V taria Jums didelį 
“ačiū”.

Jaunesnės kartos turi nemažesnę pareigą — tęsti 
tą mūsų darbą toliau. Linkime jiems sėkmės.

Įvairios ministerijos ir kiti organai, kurie domisi 
mūsų bendruomenės reikalais, turi reikalų tik su organi
zacijomis, o ne su pavieniais asmenimis. Už tai svarbu 
mums išlaikyti tvirtą vieningą organizaciją, kuri yra 
DBLS. Mokėdami nario mokestį įrodom, kad rimtai 
prisidedam prie jos tęstinumo.
NARIO MOKESTIS
Pagal Suvažiavimo nutarimą, naujas DBLS nario mo
kestis yra 5 svarai asmeniui metams, mokamas Skyriui. 
Iš tos sumos trečdalį (lsv.67p) reikia pasiųsti 
C.Valdybai.

Skyriui atleidžiant narį nuo pilno nario mokes
čio, skyrius turės sumokėti už jį lsv.67p.

Iki kovo pabaigos Skyrius turi pasiųsti narių są
rašą su atitinkamu mokesčiu DBLS sekretoriui, kuris 
tvarko bendrą DBLS narių sąrašą.

Taip darant bus įrodyta, kad są*ase yra tik mo
kestį sumokėję nariai, kurie Suvažiavimo metu turės po 
vieną balsą. Likusieji pinigai liks Skyriuose, jų renginių 
išlaidoms padengti.
SUVAŽIAVIMAS
Sekantis Suvažiavimas įvyks 2005 balandžio 23-24 d.d. 
Lietuvių Sodyboje. Skyriai turi išrinkti savo atstovą iki 
kovo pabaigos. Tada narių sąrašas bus užšaldytas, kad 
galėčiau Suvažiavimui pristatyti tikrą skyrių narių skai
čių balsavimui. Mandatų komisijos anketą, kurią at
siųsime, reikės grąžinti iki kovo pabaigos.
Kam neaišku, prašau skambinkite tel. 0161 775 7972 - 
paaiškinsiu.

Happy New Year!
Honourable LAGB Branch Chairmen 

and members,
The Central Committee thanks the long-serving mem
bers for their moral support from the time before 
Lithuania regained its independence until it joined the 
European Union. Holding firmly to the declaration of 
the Lithuanian Charter, that having been bom Lithua
nian we must be Lithuanian, you certainly completed 
this duty, for which the CC says a big “thank you”.

Younger generations have no lesser a task; to 
carry that on. We wish them success.

Various ministries and organs interested in our 
community deal only with organisations, not individu
als or small groups. So it is important to maintain a 
strong unifying organisation, which is LAGB. By pay
ing our membership fee we show we are serious about 
supporting its continuation.

MEMBERSHIP
Following the decision at the AGM we are col

lecting the new membership fee. It is £5 per person per 
year, from which one third (£1.67) should be sent to the 
CC.

Even if the Branch has excused a member from 
paying the full fee, the £1.67 must still be paid.

By the end of March, the Branch should send a 
list of members with the appropriate fee to the Secre
tary of LAGB, who keeps the full LAGB list.

Doing this will demonstrate that only those 
members who have paid the fee are in the list, each 
having one vote. The rest of the money stays with the 
Branch to support its activities.

AGM
The next one wall be on 23-24th April 2005 at Headley 
Park. The Branch should elect its representative by the 
end of March. The list will then be frozen so the num
ber of votes will be static. Mandate Forms (coming) 
will have to be returned by the end of March.
If this is not clear, please ring tel. 0161 775 7972 and I 
will explain.

Jonas Podvoiskis
DBLS sekretorius

Kultūrinio paveldo paieška
Sveiki,
Kreipiuosi į Jus prašydama pagalbos ir patarimo.
Lietuvoje šiuo metu yra vykdoma kilnojamo ir nekilnojamo Lietuvos kultūros paveldo, susijusio su Lietuvos vals
tybės ilgaamže istorija, jos svarbiais istoriniais įvykiais, įžymiomis politinėmis, mokslo, kūrybos asmenybėmis ir 
pan., užsienyje registracija ir tuo pačiu paieška. Tie objektai galėtų būti bažnyčios, gyvenamieji pastatai, vietos ir 
vietovės, meno kūriniai, rankraščiai, archyvai, kapavietės ir t.t.
Taip pat gavome paklausą iš Lietuvos dėl objektų, kurie reikalauja skubaus sutvarkymo, globos, įamžinimo ir 
prioritetinio dėmesio.
Būčiau dėkinga, jeigu savo žiniomis padėtumėte lokalizuoti ir įvardinti naujus (Lietuvai galbūt nežinomus objek
tus) arba tiesiog priminti apie visiems žinomas tokias svarbias Lietuvai vertybes.
Lauksiu žinių, o taip pat ir patarimo su kuo galėčiau kalbėti.
Pagarbiai Dovilė Survilaitė (Antra sekretorė, Lietuvos ambasada, Londonas)
Ambasados adresas: Lithuanian Embassy 84 Gloucester Place, London W1U 6AU Tel: 020 7486 6403
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Ieškantieji darbo gaus naują "pasą" 
į Europą

Europos Sąjunga pradėjo naują iniciatyvą, kuri pa
lengvins darbo ieškotojams pristatyti savo kvalifikaciją 
visos Europos darbdaviams, skelbia tinklapis "EU Obser
ver".

Vasario 1 dieną Liuksemburge buvo paskelbta viso
je Europoje vieninga "Europass" schema su "EuroCV" ir 
kitais kvalifikacijos įrodymo instrumentais.

Europos Komisijos švietimo komisaras Janas Fige- 
lis sakė, kad "Europass" yra labai konkretus ir svarbus 
žingsnis link bendrosios Europos aukštojo mokslo erdvės 
ir iš tiesų vieningos darbo rinkos Europoje sukūrmo.

Programa jungia penkis elementus: standartizuotą 
gyvenimo aprašymą ("Europass CV"), kalbų mokėjimo 
įrodymą ("Language Passport"), darbo užsienyje patirties 
suvestinę ("Europass Mobility"), aukštojo mokslo baigi
mo įrodymą ("Diploma Supplement") ir profesinio mo
kymo baigimo įrodymą ("Certificate Supplement").

Pasak J. Figelio, ankstesnė "Europos C V" jau paro
dė savo reikalingumą. Jo intemetinė versija buvo parsi
siųsta daugiau kaip 2 mln. kartų.

Darbdaviai irgi vis palankiau vertina šią iniciatyvą, 
nes jiems tampa lengviau palyginti kandidatų iš įvairių 
šalių tinkamumą atlikti tam tikrą darbą.

Klaidinantis straipsnis apie Lietuvą 
“Sunday Times” laikraščio priede
Sausio 16 dienos “Sunday Times” laikraščio priede 
buvo atspausdintas Andrew Stephen platus interviu 
“Washington Posting” su Britų ambasadorium Jungti
nėse Valstijose sir David Manding, kuris pasakoja 
kaip jam gyvenime vis pasitaikydavo būti neramiose 
pasaulio vietose.

Būnant Maskvos poste, jam teko nuvykti į Vil
nių, kaip tik “kai Lietuvos kariuomenė ėmė šaudyti 
demonstruotojus”.Ištrauka iš straipsnio:

“He dropped in on Vilnius just as Lithuanian 
troops opened fire on demonstrators”.

LR ambasadoriaus Londone Aurimas Taurautas 
paprašė “Sunday Times” klaidą atitaisyti ir sausio 16- 
os laidoje “Sunday Times” atspausdino sekančią pa
taisą:

A SUNDAY Times Magazine feature (Washington 
Posting, January 16) wrongly referred to Lithua
nian troops firing on demonstrators in 1991. In 
Fact it was Russian troops who fired on the 
Lithuanian crowds, leaving 14 dead and hundreds 
wounded. We regret the mistake, which was 
caused by a sub-editing error.

Ambasadoriaus savo laiške aiškiai buvo parašęs, 
kad tai buvo Soviet troops, o “Sunday Times” pataisoje 
dar klaidingai atspausdino Russian troops.

V.Putinas estams pažadėjo pripažinti
Baltijos šalių okupaciją Omni 2005.1.22.
Estijos prezidentas tvirtina, kad Rusija pritaria Moloto- 

vo-Ribbentropo pakto panaikinimui. Tai Arnoldui Ruute- 
liui susitikime esą patvirtino prezidentas Vladimiras Puti
nas.

Rusijos prezidentas Estijos vadovui teigė, kad Rusi
ja kaip Sovietų Sąjungos teisių perėmėja remia idėją anu
liuoti paktą ir mano, kad toks žingsnis būtų teisingas.

Pats Kremlius nieko nekomentuoja. V.Putino sutiki
mas anuliuoti dokumentą, įteisinusį neteisėtą Baltijos 
šalių okupaciją reikštų, kad Rusija pripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją.

Pasak politologų, tokie Rusijos pareiškimai rodo 
pastangas kurti demokratinės šalies įvaizdį. Tačiau kol 
kas negalima prognozuoti, ar Rusija lyšis pripažinti oku
paciją, nes ankstesni jos pareiškimai rodo ką kita.

Bus siūloma didinti minimalią 
mėnesinę algą Deifi, elta 2005.1.25

Trišalė taryba siūlys Vyriausybei minimalią mėnesio algą 
(MMA) nuo 500 iki 550 litų padidinti nuo šių metų lie
pos 1 dienos. Antradienį balsų dauguma tam pritarė posė
džiavę Trišalės tarybos partneriai - Vyriausybė, profesi
nių ir darbdavių atstovai.

Lietuvos profesinių sąjungų konferencijos teigimu, 
minimalų atlyginimą reikia didinti kuo skubiau. “Tam 
yra visos prielaidos, privatus sektorius tam pasiruošęs. 
Darbo užmokestis Lietuvoje sudaro ketvirtadaliu mažiau 
įmonių sąnaudų negu kitose Europos šalyse. Kuo ilgiau 
mes delsime padidinti MMA, tuo daugiau žmonių prara
sime, kurie pasirinks darbą užsienyje”. - Eltai sakė konfe
rencijos pirmininkas Algirdas Sysas.

Paskaičiuota, kad MMA padidinimas 50-čia litų 
valstybės iždui papildomai kainuotų apie 80 mln. Litų. 
Lietuvos Vyriausybės programoje numatyta iki 600 litų 
MMA padidinti vėliausiai 2006 metais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomeni
mis, 2003 metais MMA gavo apie 17 proc. Lietuvos dar
buotojų, neįskaitant asmenų, kurie dirba ne visą darbo 
laiką ir dėl to gauna mažiau nei MMA.

Paskutinį kartą MMA nuo 450 litų iki 500 litų buvo 
padidinta pernai gegužės mėnesį.

Mieli krepšinį mėgstantys lietuviai Euro
poje

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia Euro
pos lietuvius dalyvauti Ul-am Europos Lietuvių Krepši
nio Turnyre Hiutenfelde, kuris vyks balandžio mėn. 8-10 
d. 2005 m.. Po pasisekusių renginių Miunsteryje I-am ir 
Hamburge II-am turnyre, šis renginys laukia didelio at
garsio. Turnyras iki šiol pasižymėjo tvarkingu žaidynių 
organizavimu, smagiu pasibuvimu ir bendravimu su ki
tais Europos lietuviais.

Tolimesnė informacija apie organizacines smulk
menas bus pateikta VLJS tinklalapyje www.vljs.de
Pradėkite treniruotis, nes laimėti nebus lengva
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British - Lithuanian Society ir Keston Instituto paroda Vilniuje

Š.m. lapkričio 16 d. - gruodžio 1 d. Vilniuje, 
Martyno Mažvydo bibliotekoje, planuojama atidaryti 
Keston Instituto turimų sovietmečiu Bažnyčios perse
kiojimo Lietuvoje (taip pat Latvijoje, ir Estijoje) doku
mentų parodą. Parodos paruošimas kainuotų apie 
£3400.

Ją remti jau yra pažadėta (ar duota) Britų ambasados 
Vilniuje £500, Sir Sigmund Sternberg £500, British- 
Lithuanian Society £500, Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos £200 ir Mr.Neil Taylor £100.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Londone Auri
mas Taurautas yra paprašęs paramos iš Lietuvos Kultū
ros ministerijos.

British - Lithuanian Society komiteto narys Neil 
Taylor tyrinėja galimybes gauti paramos iš Vilniaus 
viešbutininkų.

Parodą remia Lietuvos ambasadorius Londone Auri
mas Taurautas, žadėdamas parodos eksponatus pervežti 
į Vilnių pasinaudojant ambasados diplomatiniu kurjeriu.

Parodai pilnai pritaria ir padeda organizuoti Britų 
ambasadorius Vilniuje Colin Roberts, kuris jau diskuta
vo šio projekto galimybes su Popiežiaus Nuncijum ir 
pažadėjo susirišti su Kardinolu ir kitais bažnyčios vado
vais. Martyno Mažvydo Nacionalinės bibliotekos di
rektorius Vytautas Gudaitis prižadėjo be užmokesčio 
leisti naudotis bibliotekos patalpomis ir rūpinsis ekspo
natų apsauga. Parodos direktorės pareigas pasiėmė Sil

vija Velavičienė.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centro Generalinė direktorė. Dalia Kuodytė ir 
Dr.Artūras Streikus pažadėjo parūpinti papildomos me
džiagos, kaip video/fihnų interviu įvykių liudininkais ir 
prožektorius.

Dr.Davorin Peterlin Keston, Instituto direktorius, ir 
Malcom Walker, KI archyvistas, ruošia eksponatų sąra
šą.

Dėmesio centru jie nori panaudoti ištraukas iš Ka
nauninko Bourdeaux knygos “Land, of Crosses” ir pa
pildomai unikalius eksponatus iš kaimyninių šalių.

Kovo 7 ir 8 dienomis į Oksfordą atvyks Silvija Vela
vičienė ir dr.Artūras Streikus aplankyti Keston Institutą 
ir susitarti dėl parodos turinio ir formato.

Darbo grupę Vilniuje sudaro Jaras Alkis (grupės 
pirmininkas), Milda Babilienė (UK ambasada), Birutė 
Pečiulevičiūtė (grupės iždininkė), dr.Arūnas Streikus 
(LGGRTC), Kristina Tumošaitė (UK ambasada) ir Sil
vija Velavičienė (MMNB, grupės sekretorė).

Reikalui esant grupės darbus rems įvairių sričių spe
cialistai.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
bus pakviestas parodą atidaryti š.m. lapkričio 15 d., o į 
po parodos atidarymo vykstantį priėmimą bus pakvieti 
visų religijų, Vyriausybės ir diplomatiniai svečiai.

Spaudos, televizijos kontaktais rūpinsis Jaras Alkis,

Manchesterio 
Lietuvių klubas
Sausio mėn. gale pasikeitė klubo 
vadovybė. Susirinkusieji nariai pa
dėkojo pirmininkei ir sekretoriai 
Onai Virbickaitei užjos sėkmingas 
pastangas pertvarkyti ir išlaikyti 
klubą. Jai atsistatydinus, klubo pir
mininku išrinktas Frankas Bernata
vičius (Franco).

Susirinkimas patvirtino: Franko 
pasiūlymus, iždininką - Peter Myers 
ir sekretorių - JonąPodvoiskį.

PROGRAMA
Klubo baras veikia šeštadieniais 
17.00-23.00 vai., sekmadieniais 
12.00-19.00 vai.

Pageidavus galima susitarti ir 
dėl kitokių atidarymo valandų bei 
dienų. Kiekvieno mėnesio paskuti
nį sekmadienį 13.30 vai. yra bendri 
pietūs už labai prieinamą kainą. 
Proga apsipirkti skanėstais.

Numatoma praplėsti klubo veik
lą, kaip stalo tenisu, teatro klase, 
anglų kalbos pratimais, kirpėjos 
paslauga, kavine. Jei turite kokių 
kitų pageidavimų - prašome siūlyki
te. Naujas pirmininkas visus kviečia 
lankyti klubą.

RYŠIAI
Angliškai su Franku tel: 0774 000 
1335.
Lietuviškai su Jonu tel: 0798 503 
9135 (ir žinutės).
Klubas - tel. 0161 740 5039
Metro - Bowker Vale sustojimas ir 
lipti į kalną.
Adresas: 121 Middleton Road, Hig
her Crumpsail, Manchester M8 4JY 
Autobusai - 59 iki Wilton Road, 135 
iki Half Way House ir 10 min. pės
čiom.

Leicesteris
Metinis skyriaus narių susirinki
mas
Leicesterio skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyks š.m. kovo 20 
dieną, sekmadienį, 11.00 vai., 
Leicesterio Estų klubo patalpose, 
366 Fosse Road North, Leicester. 
Darbotvarkėje: skyriaus pirmininko 
ir iždininko pranešimai, valdybos 
rinkimai ir atstovo į Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietu
vių Namų bendrovės Metinį suva
žiavimą rinkimas.

Skyriaus valdyba

Esant daugiau nei - 25 laipsniai 
vaikai neturėtų eiti į mokyklą

2005 vasario mėn. 7 d.
Oro temperatūrai esant daugiau nei 25 

laipsniai šalčio, mokyklose neturėtų vyk
ti pamokos, primena Švietimo ir mokslo 
ministerija. Vadovaujantis Bendraisiais 
ugdymo planais, esant žemesnei nei 20 
laipsnių temperatūrai pamokos gali būti 
neorganizuojamos visų tipų bendrojo 
lavinimo mokyklų 1-4 klasėse.

Temperatūrai nukritus žemiau 25 
laipsnių, pamokos neturi vykti ir bend
rojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių vai
kams bei bendrąjį lavinimą teikiančių 
profesinių mokyklų moksleiviams

Premjero žmona baidosi ES pa
ramos
Savo vadovaujamą viešbutį "Crowne 
Plaza” norinčiai išplėsti premjero žmo
nai Kristinai Brazauskienei teks rasti 
per 10 milijonų litų investicijų. Tačiau 
pamokyta paskutinių skandalų ji iš tolo 
apeina galimybę gauti dalį paramos iš 
ES struktūrinių fondų, nes bijo būti, 
anot jos, ’’gyva užkapota", rašo dienraš- 
tis "Respublika.
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Evelina Puzaitė koncertuoja Londone

Evelina Puzaitė gimė ir mokėsi Vilniuje, Ankstesnį 
muzikinį išsilavinimą gavo M.K. Čiurlionio meno 
mokykloje. Jos pirmoji mokytoja buvo Jūratė Karo- 
saitė, kurios globoje būdama Evelina laimėjo daug 
tarptautinių prizų: pirmųjų vietų laimėjimai atsiekti 
Paryžiaus Rubinšteino Piano varžybose 1997 m. ir 
Tel-Hai, Izraelyje tarptautinėse Pieno varžybose 1999 
m., trečią vietą gavo M.K.Čiurlionio tarptautinėse 
varžybose 1999 m., antrą - Grodno Kompozitorių 
varžybose Baltarusijoje 2000 m. ir daug kitų.
2000 metais įstojo Lietuvos Muzikos Akademiją ir po 
metų laimėjo stipendiją į Guildhall School of Muzic.

Evelinos Puzaitės klasi
kinės muzikos Piano so
lo rečitalis įvyko sausio 
20 d. Royal Festival 
Hall.
Programoje: 
Schumano 
“Davids bunder op. 6 ir 
Prokofiev Sonata No. 2 in 
D minor.
Tai buvo Evelino pirmas 
pasirodymas Royal Con
cert Hall, daug lemiantis 
jos, kaip talentingos 
muzikės karjeroje.

Evelina dalyvavo daugelyje Tarptautinių festivalių 
Kaune 1994 ir 1997 metais, Kipro saloje Europos 
piano mokytojų festivalyje 1998 m., Baltarusijoje ir 
Vokietijoje 2000 m. Paskutiniu laiku Oksfordo 
Muzikos festivalyje, laimėdama Profesinio Rečitalio 
premiją 2002 m. ir Dudley (Anglijoje) Nacionalinėse 
Piano varžybose, laimėdama antrą vietą 2003 m. 
Šiemet Evelina koncertavo Londono Barbican ir 
Wigmore salėse. Ji yra viena iš jaunų pianisčių šiame 
koncerte, remiama Philharmonia Orkestro Martin 
Musical Scholarship Fund.
Ji yra koncertavusi daugelyje Vakarų Europos kraštų

Laiškai
Siunčiu čekį už 2005 m. Europos Lietuvio prenumera
tą. Malonu, kad įdėjote ir sporto žinių apie lietuvių 
sportininkų pasisekimus. Dėkoju Jums su pagarba už 
atliekamą darbą.
Esu labai užimtas šiuo metu. Gal vėliau, kaip anksčiau, 
galėsiu prisidėti kokiu nors straipsneliu apie Belgijos 
lietuvius.
Su pagarba
V. Kelmistraitis
Belgija, 21.1.05
♦**
Gerb.Vida Gasperienė,
Ačiū labai už Garbės vardo suteikimą. Nesijaučiu, jog 
tokio didelio apdovanojimo būčiau užsitarnavęs. 
Mūsų kartos DBLS-os veikla buvo nelengva. Naujos 
kartos ir naujųjų ateivių veikla gal dalinai būtų lengves
nė bet ką geriau nuveikti.
Tačiau reikia būti optimistiškam. Labai sunku kitaip 
pagalvoti.
Su pagarba
Vytautas Uogintas
Northants 24.1.05

Gerbiamieji,
Praėjus švenčių šurmuliui vėl grįžtame į kasdienybę. 
Šiuo laiškeliu noriu Jums padėkoti už nuolatinę para
mą, kalėdinį sveikinimą bei dovaną.
Tegul Dievas Jus laimina!
Pagarbiai Jūsų
Kun. Petras Tverijonas

SIUNTINIAI
Norintiems pervežti siuntinius į Lietuvą ar iš Lietu
vos galima skambinti šiais numeriais:
Vairuotojo vardas (jis pats ir kompanijos direkto
rius) Vytas Majauskas, adresas:
Lakūnų plentas 15b, Kauno tel: 8-37-390834

Mobilius Lietuvoje: 699 31628
Mobiliai Anglijoje: 01908 604646

077969 15830
Vairuotojas važiuoja į Šiaurės Angliją ir gali pake
liui užsukti į didesnius miestus. Susitarus jis atveža 
įvairių lietuviškų maisto produktus iš Lietuvos ir 
atveža ar parveža siuntinius, bet ne pinigus.
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Maža šalis su didele širdimi
Karen Torme Olson (Jietuvių kilmės amerikietės) įspūdžiai Lietuvoje

Daugumai amerikiečių Ši naujai priimta į Europos Sąjun
gą narė yra terra incognita (nežinoma žemė). Bet Čikagos 
apylinkėje ir kitur gyvenantiems tūkstančiams lietuvių 
imigrantų palikuonių, kurie kasmet vyksta ten ieškoti 
savo šaknų, Lietuva greitai pasidarė žinoma žemė. Mano 
prosenelis išvyko iš Lietuvos 1865 m., palikdamas šeimą 
ir draugus, kurtis sau geresnio gyvenimo Amerikoje. Jis 
buvo vos 16 metų, tačiau jo pasiryžimas ir noras padėjo 
jam pasirinktoje šalyje gerai įsikurti . Jis mirė 1932 m..

Jo gyvenimo istorija mano atmintyje yra lyg toli
mas vaizdas, bet kai man buvo pasiūlyta per Snowball 
(Ilinojaus organizacija paaugliams) vasaros mokytojos 
darbas Lietuvoje, aš mielai sutikau, norėdama daugiau 
sužinoti apie savo šaknis.

Šis mano nuotykis prasidėjo Vilniaus “Skrydis” 
viešbutyje, kuris dar nebuvo pilnai atsikratęs Sovietinio 
palikimo dvasios - tai “sargybinio” stalas gale korido
riaus - tačiau kaina 44 doleriai nakčiai man buvo priei
nama.

Iš čia mūsų grupė su Jack Irwin, mūsų vadovu iš 
Ženeva, Ilinojaus, kuris šioje šalyje buvo praleidęs nema
žai laiko. Prieš išvykstant į Snowball stovyklavietę pieti
nėje Lietuvoje, pradėjome Vilniaus apžiūrėjimą. Mus 
sutiko Audronė Auškelienė ir pradėjome greitą ekskursi
ją pėsčiomis. Aplankėme gražiąją šv. Onos bažnyčią, 
kurią Napoleonas būtų norėjęs nusivežti į Paryžių, impo
zantišką Vilniaus katedrą su puošnia Šv. Kazimiero kop
lyčia, katedros aikštę ir didžiulį Didž. Kunigaikščio Ge
dimino paminklą. Vis nenuilstančios konstrukcijos garsai 
priminė mums Lietuvos greitai augančią ekonomiją, kuri 
pavertė visą Vilnių į didelį atstatymo projektą su blizgan
čiomis parduotuvėmis, viešbučiais, naujais butais. Užsu
kome į Lietuvos Baltic gold parduotuvę, kur išstatyti 
balto, raudono ir žalio gintaro papuošalai.

Grįždami užsukome į Belamontą - paupio 
restoraną/parką/šokių salę/kiną su kriokliu ir sodu, viską 
jungiančiais akmenimis išgrįstais takais. Valgėme česna
kų duoną su alum ir bananų blynus.

Sekantį rytą nuomotu automobiliu išvykome į 
Kauną. Senamiestyje aplankėme bažnyčias, pilį, parduo
tuves ir kavines. Vienas neįprastas vaizdas patraukė akį: 
bažnyčios šventoriuje stovėjo eilė norinčių tuoktis porų, 
kurios laukė savo eilės. Savo Kauno ekskursiją pabaigė
me Laisvės alėjoje, 1 mylios ilgio bulvare, pilname resto
ranų, kavinių, parduotuvių, net tokių specialių kaip 
L’Occitane ir Bennetton. Šv.Mykolo bažnyčia stūkso 
Nepriklausomybės aikštės lytiniame gale..

Čia yra Velnių muziejus su 2000 komiškų velnių 
prezentacijų MK Čiurlionio Meno muziejus ir populia
rus Lietuvos Atviro Oro muziejus. Bet šiurpiausias yra 
devinto forto kompleksas. Jame parodyta kameros, kurio
se nacių laikais buvo kalinami ir žudomi kaliniai.

Apžiūrėję Kauną išvykome į gyvą Klaipėdos uos
tą. Kelias vedė per atvirus laukus ir tankius miškus. Pa
kelėse žmonės pardavinėjo miško giybus, šviežiai su
rinktas uogas. Bet tai buvo panašiau į socialinę išeigų 
nes daugelis pardavėjų deginosi saulėje, lošė kortomis, 
kalbėjosi ir stebėjo pravažiuojančius automobilius. Pake
lėse daugelį vietų matėsi gandrai. Pagaliau pamatėme 
jūrą užpakalyje Klaipėdos uosto konstrukcijos kranų 

Apsistojome “Klaipėdos” viešbutyje, kurį mano draugas 
Jack prisiminė dar iš sovietinių laikų kaip ekonominės 
klasės.

Klaipėda yra Lietuvos trečias didumu miestas ir 
vienintelis šiaurinis neužšąlantis uostas. Mieste vyksta 
daug festivalių yra universitetas, bet mes atvykome ne 
dėl to. Perėjome senamiestį, bet mūsų pagrindinis tikslas 
- 10 minučių kelionė keltu į Neringą.

Lietuvai dabar priklauso tik Šiaurinė dalis. Pietinę 
dalį kontroliuoja Rusija. Lietuvos dalyje yra pušynai, 
smėlėtas pajūris, uostai, dviračių takai, smėlio kopos, 
ąžuolo skulptūros Raganų kalne, kurortinis Juodkrantės 
miestelis ir žvejų/atostogautojų miestelis Nida.

Persikėlę tuoj vykome į Nidų didžiausią ir 
daugiausiai lankomą Neringoje miestelį. Neskaitant gale
rijų bažnyčių kopų ir pliažo, ten yra senas Urbas švytu
rys, dabar jau restauruotas, nes karo metu buvo išsprog
dintas. Čia yra sklandytojų mokyklos paminklas, Nidos 
etnografinės kapinės ir Thomas Mann, buvusio Nobelio 
laureato, vasarvietė ir paminklinis muziejus.

Nors Neringa primena kaimų tačiau čia yra puiki 
kurortinė vieta. Valgydami pietus stebėjome atostogau
tojus vaikštant, bėgiojant, važinėjant dviračiais, nešant 
rūkytą žuvį, kurios čia galima nusipirkti visur. Grįžtant 
užsukome į Palangų kuri vasarą privilioja tūkstančius 
atostogautojų savo smėlėta pakrante, botanikos ir skulp
tūrų sodais ir gintaro muziejum. Mums Palanga tebuvo 
tik pakelėj į Šiaulius, 95 mylias į rytus ir netolimą Kry
žių kalnų kur tūkstančiai visokių formų ir didžių kryžių 
kiyželių kaba visur, vienas prie kito ir ant kito. Sunku 
aprašyti jausmų kurį pajunti aplankęs Kryžių kalną.

Ši vietovė buvo mūsų paskutinis sustojimas ir 
pasukome atgal į Vilnių. Per sekančias kelias dienas ge
rai apvaikščiojome miestą. Aplankėme Aušros vartus. 
Skaitėme lietuvių patriotų įrašus ant KGB muziejaus 
sienų

Nuvykome į Trakus pamatyti 15 šimtmečio pilį ir 
ežerų Prisipirkome pyragaičių uogų ir gintarinių papuo
šalų. Vaišinomės su lietuvių jaunimo vadovais kaimo 
trobelėje. Išvaikščiojome miestą ieškodami suvenyrų 
Valgėme šaltibarščius Planetoje. Nusipirkome vietinių 
skulptorių Rūpintojėlius, gintarinius Kalėdų eglutės pa
puošalus.

Pagaliau atėjo laikas darbui Snowball seminare, 
kur mūsų laukė 40 jaunuolių Druskininkuose. Po savaitės 
intensyvaus darbo ir apvažinėjome vietos įžymybes. Pir
mas sustojimas - Grūto parkas, po kurį mes vaikščiojome 
išsižioję, stebėdamiesi didžiulėmis keistomis skulptūro
mis, užsilikusiomis iš komunizmo laikotarpį. Druskinin
kai - pagarsėję purvo gydomomis voniomis, masažais ir 
gydančiu Šaltinio vandeniu. Ryte pas mus atvyko Audro
nės draugas, apsirengęs apskurusiais drabužiais, užsidirb
ti keletą litų. Grįžtant jis mums aiškino mums Lietuvos 
istoriją. Nors jo anglų kalba buvo silpnų bet geresnė 
negu mūsų lietuvių Jis buvo labai įdomus žmogus, pasi
ruošęs atlikti bet kokį darbą su orumu. Stebint jį, pama
čiau lietuvišką dvasią - išdidus, drąsus, sunkiai dirbantis 
ir savarankiškas.

Neturėjau užtektinai informacijos surasti savo 
prosenelio gimtinę, bet suradau jo dvasios šaltinį.
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Bradfordas
Š.m. sausio 13 d. St-Lucks ligoninėje 
mirė 79 m. amžiaus Stasys Jonas 
Grybas (Richard).

Laidotuvių dieną, sausio 24, St. 
Patrick katalikų bažnyčioje gedulin
gas šv.Mišias atnašavo ir religines 
apeigas kapinėse atliko Londono 
šv.Kazimiero lietuvių bažnyčios kle
bonas kun. Petras Tverijonas.

Į pamaldas atvyko virš šimto 
žmonių. Šeimos nariai su dukra Gra
žina ir anūke Daina iš Amerikos. Iš 
žmonos Margaret (Pickles)pusės ang
lų giminės, draugai bei pažįstami ir 
būrelis lietuvių. Pamaldų metu sugie
dota lietuviškų ir angliškų giesmių. 
Vargonavo J.Horwill. Karstas puošėsi 
tik šeimos gėlėmis. Vietoje gėlių da
lyviai galėjo paaukoti Alzheimer’io 
labdaros organizacijai. DBLS-gos 
Bradforde skyrius skyrė £15.00. Pa
laidotas West Bowling kapinėse lietu
vių kampelyje.

Stasys Grybas gimė 1925 m. 
gegužės 6 d. Žeimeliu miestelyje, 
Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje. 
Antro pasaulinio karo audrų blaško
mas po badaujančią ir griuvėsiais pa
verstą Europą kaip daugelis kitų, tu
rėjo pergyventi pavojingų dienų ban
dant kuo toliau nubėgti nuo sparčiai 
artėjančios Sovietų armijos. Stasiui 
pavyko ir karo pabaigą sutiko Vaka
ruose. Vėliau prisiglaudė DP stovyk
loje ir 1947- 8 metais atvyko į Angli
ją Bradforde apsigyveno atlikęs Že
mės Ūkio ministerijos sutarties įsipa
reigojimus. Tuo metu DBLS-gos 
Bradforde skyrius buvo vienas iš 
veikliausių su 178 nariais. 1954 me
tais išrinktas į valdybą - kasininku. 
Maždaug nuo to laiko su entuziazmu 
įsijungė į Bradforde apylinkės lietuvių 
bendruomenės veiklą. Įsteigus lietu
vių klubą 1957 m. išrinktas į pirmąją 
klubo valdybą administratorium, o 
1963 m. tampa pirmininku. Ilgus me
tus, su maža išimtimi, renkamas į 
DBLS-gos skyriaus ar “Vytis” klubo 
valdybas. Be to, buvo lietuvių atsto
vas Pavergtųjų tautų komitetuose.

Stasys buvo vienas iš tų žmo
nių, kurie jautė pareigą dalyvauti, 
talkininkauti be pasirinkimą be abe
jonių. Realybė jam buvo patikimiau
sias gyvenimo kompasas. Po ilgų me
tų darbo, 1992-3 metais pasitraukia iš 
“Vytis” klubo pareigą perduodamas 
jas žmonai Margaret, užsitarnautam 
poilsiui. Stasys labai troško pamatyti 
laisvą Lietuvą. Tad ilgai nelaukdamas 
išvyksta į Tėvynę aplankyti beveik 50 
metų nematytus du brolius. Grįžęs
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sakė, kad tai buvo jo gyvenime jaudi
nančios akimirkos.

Pradėjus sveikatai blogėti, ple
čiantis Alzheimer’io ligai, žmona nu
traukia darbą klubo bare, kad galėtų 
geriau prižiūrėti vyrą. Toks gyvenimas 
tęsėsi apie porą metą kol gydytojai 
nustatė, kad Stasiui reikalinga 24 vai. 
priežiūra. Patarė žmonai sutikti apgy
vendinti jį slaugos namuose, kuriuose 
veikia ištisa ligonių priežiūra. Taip ir 
įvyko. Gyveno ten, kol insultas paraly- 
žavo vienos kūno pusės judesius. Nuga
bentas į ligoninę išgyveno keliolika 
dieną iki ištikęs širdies infarktas nu
traukė Stasio gyvybę.

Paliko jis liūdinčius: mylimą 
žmoną Margaret, mylimus vaikus - 
dukrą Gražiną ir sūnų Povilą anūkus 
Dainą Kristiną ir Simoną proanūką 
Julią kuris su močiute ir mamyte Daina 
gyvena Amerikoje. Artimiausių žmonių 
netekti - skaudus išgyvenimas. Dalina
mės skausmą liūdime kartu ir nuošir
džiai užjaučiame Margaret ir visą šeimą 
gilaus liūdesio ir netekties valandoje...

Palaidotuvinė arbatėlė ir užkan
džiai buvo surengti latvių klube. Jo kie
melyje plevėsavo pusiau stiebo nuleista 
trispalvė, skelbdama lietuvio patrioto 
mirtį.

Ilsėkis ramybėje!
K.Kaktavičius

Metinis narių susirinkimas
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Bradforde skyriaus valdyba šaukia me
tinį skyriaus narių susirinkimą kuris 
įvyks š.m. kovo mėn. 6 d., 2.15 vai. p. 
p. Bus svarstomi skyriaus reikalai ir 
rinkimine atstovą į DBLS-gos ir Lietu
vių Namų b-vės metinį suvažiavimą 
gražioje Lietuvių Sodyboje.

Skyriaus narius prašome būtinai 
dalyvauti. Ateinant prašome atsinešti po 
5.00 svarus apsimokėti nario mokestį

Nottinghamas
Vasario 16-osios minėjimas
Vasario 16-osios minėjimas įvyks š.m. 
vasario 19 dieną 16.00 vai. Latvių klu
bo patalpose, 1A Standhill Road, Carl- 
toą Nottingham.

Nepriklausomybės paminėjimo 
progai pritaikytą paskaitą skaitys 
Aivaras Citrons, biznio konsultantas, 
dėstytojas iš Londono. Mus palinks
mins “Pumpurėlio” mokyklos mokiniai. 
O po programos pasilinksminsime pa
tys, akordeonu pritariant Marijai 
Collishaw. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Nottinghamo bendruomenė 
atšventė Užgavėnes

Užgavėnių papročių išlikę labai daug. 
Papročiai, apeigos, ritualai neišlieka 
pastovūs, bet, keičiantis pažiūroms 
pamažu keičiasi jų formą. Tačiau dar 
ryškiau kinta jų aiškinimas. Senųjų 
šventinių papročių aiškinimą dar la
biau apsunkina jų neatsiejamas susi
liejimas su vėliau atėjusiomis krikš
čioniškomis šventėmis ir tradicijomis. 
Šis senosios lietuvių papročių susilie
jimas kartais yra toks gilus, jog mes 
nebeatskiriame, kas tikrai yra krikš
čionišką o kas priklauso mūsų seno
lių kultūrai.

Šių metų vasario 6 dienos vakare 
mūsų bendruomenės jaunieji sugalvo
jo šauniai atšvęsti šią šventę, paminėti 
tradicinę gavėnios pradžią Užgavė
nes, jų papročius bei paveikus.

Užgavėnėms ruošiamasi kaip dide
lei šventei. Svarbiausia - persirengti 
kitomis dienomis neįprastais drabu
žiais, veidą paslėpti po kauke. Kiek
vienam reikia išradingumo, kad at
kreiptų dėmesį ir kad už kitus būtų 
juokingesnis. *

Susirinko būrys smarkuolią vieni 
pasipuošę tradiciniai, kiti be kaukių. 
Nepasirūpinę kaukėmis turėjo mokėti 
baudą. Moterys atsinešė visokiausių 
blynų: ir paprastą ir su obuoliai, ir su 
uogiene, ir blynų su blynais, pateptų 
grietinėle. Vyrai, gi, ką nors pašlapinti 
blynus, kad nesivoliotų sausi po bur
ną.

Vakarą pradėjo jaunoji Laura Pas- 
vianskaitė, paskaitydama savo rašinėlį 
apie Užgavėnes ir jų tradicijas. ' 
Sekė lietuviškų mįslių spėjimas, kurį 
pravedė Marija Collishaw, papildomai 
prisidedant klausytojams. Daugiausiai 
mįslių atspėjo Kęstas, matyt, šiam 
vakarui gerai pasiruošęs. Vakarą pa
pildė ir svečius linksmino gitaros ir 
saksofono muzika. Kas tik norėjo 
skaniai prisivalgė ir pavilgė lūpas,

Jaukiai, šeimyniškai praleistas va
karas.

Henrikas Gasperas
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Projektas
VII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ

/'t . NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
2005 m. VII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 

skiriamos Lietuvos valstybės - karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dienai, Europos kultūros konvencijos 50- 
ies metų jubiliejui paminėti. Bei Jungtinių Tautų 
paskelbtiems tarptautiniams kūno kultūros ir sporto 
metams.

Sportas — kilni ir graži priemonė, padedanti 
siekti glaudesnio lietuvių bendradarbiavimo, lietuvybės 
išsaugojimo. 991 metais į IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes pakvietė atgimusi ir laisva mūsų protėvių 
žemė Lietuva.

\ Prisimenant gražius, įspūdingus susitikimus ir 
tęsiant tradicijas, 2005 metais rengiamos VII PLSŽ, 
kurių tikslas:padėti po visą pasaulį pasklidusiems 
lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, 
puoselėti sporto tradicijas; sporto pagalba siekti 
glaudesnio pasaulio lietuvių bendradarbiavimo, 
lietuvybės išsaugojimo gyvenantiems užsienyje; plėtoti 
tautoje sveikatą stiprinantį sportą - sportą visiems; 
propaguoti kūno kultūrą ir sportą kaip neatskiriamą 
tobulos asmenybės ugdymo priemonę, sudaryti sąlygas 
atvykusioms ir vietos gyventojams pasivaržyti, siekti 
sportinių rezultatų pagal išgales.

H. VADOVAVIMAS ŽAIDYNĖMS
VII PLSŽ rengia ir vadovauja Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintas Organizacinis 
komitetas.

Praktinius sporto žaidynių pasirengimo ir 
vykdymo klausimus sprendžia Organizacinio komiteto 
sudaryta darbo grupė ir jos tarnybos. Tiesiogiai 
Žaidynių varžyboms vadovauja sporto šakų ir sporto 
visiems federacijų, asociacijų, sąjungų sudarytos teisėjų 
kolegijos.

Pirmo etapo varžybas, sporto visiems šventes 
rengia vietose sudaryti organizaciniai komitetai, teisėjų 
kolegijos.

Antro etapo varžybas, sporto visiems šventes 
rengia miestų ir rajonų savivaldybės.

Trečio etapo varžybas, sporto visiems šventes 
rengia apskričių administracijos.

Ketvirto etapo varžybas rengia Organizacinis 
komitetas kartu su Kūno kultūros ir sporto 
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto 
federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija “Sportas 
visiems” bei atitinkamų sporto šakų federacijomis ir 
sąjungomis, asociacijomis bei kitomis sporto 
organizacijomis.

DI. ŽAIDYNIŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
Žaidynės vyksta 2005 metais keturiais etapais: 

Pirmas etapas - sporto klubuose, centruose, 
sporto mokyklose, mokymo įstaigose (iki 2005 m. ba
landžio 31d.);

Antras etapas - miestuose, rajonuose (iki gegužės 
31 d.);
Trečias etapas - apskrityse (iki birželio 15 d.); 
Ketvirtas etapas - finalinės varžybos 2005 06 30-07 
03 d. Vilniuje.

IV. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR VARŽYBŲ 
VYKDYMO SĄLYGOS

VII PLSŽ kviečiami dalyvauti neprofesiona
liojo sporto atstovai - visų pasaulio kontinentų bet ko
kio amžiaus lietuviai, mišrių šeimų atstovai, Lietuvos 
sportininkai mėgėjai, Europos Sąjungos šalių piliečiai 
gyvenantys Lietuvoje ir esantys sporto klubo nariais, 
pageidaujantys pasivaržyti vienos ar kitos žaidynių pro
gramoje numatytos sporto šakos varžybose. Dalyvių 
skaičius ir amžius nurodomas atskirų sporto šakų var
žybų nuostatuose. Individualios ir komandinės varžy
bos vykdomos pagal galiojančias sporto šakos taisyk
les, vadovaujantis atskirų sporto šakų , sporto visiems 
varžybų nuostatais. Žaidynėse taip pat gali dalyvauti 
neįgalūs žmonės pagal savo sugebėjimus.

• Varžybose dalyvaujantys sportininkai ir pavie
niai asmenys turi turėti gydytojo leidimą

sportuoti. Žaidynių dalyviai, atvykę iš kitų valstybių, 
turi turėti sveikatos draudimą.

Šalies sportininkus į varžybas pagal amžiaus 
grupes atrenka atitinkamas varžybas vykdančios sporto 
organizacijos, sporto šakų federacijos, jos numato ir 
varžybų sistemą, kuri pateikiama varžybų nuostatuose. 
Užsienio valstybių lietuviams atrankinių varžybų prin
cipas netaikomas, jie dalyvauja finalinėse varžybose.

VI. ŽAIDYNIŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 
IR APDOVANOJIMAI

Žaidynių individualiųjų ir komandinių varžybų 
rungčių kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizi
ninkai nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų 
nuostatais. Finalinių varžybų nugalėtojai apdovanojami 
pirmojo laipsnio medaliais, diplomais ir specialiais pri
zais, prizininkai - atitinkamo laipsnio medaliais ir dip
lomais. VII pasaulio lietuvių sporto žaidynių organiza
cinis komitetas visiems oficialiems Žaidynių dalyviams 
(sportininkams, vadovams, treneriams, teisėjams, gydy
tojams, organizatoriams ir kitam pagalbiniam persona
lui bei rėmėjams) įteikia marškinėlius, bei kiekvienos 
šalies delegacijai - atminimo ženklą. Sporto šakų fede
racijos, sporto visiems organizacijos, apskričių admi
nistracijos, miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto 
padaliniai, kitos organizacijos bei rėmėjai gali numatyti 
papildomus prizus ir apdovanojimus.

VII. PARAIŠKOS IR PRIĖMIMO SĄLYGOS
Užsienio šalių lietuvių ir Lietuvos sporto or

ganizacijos, pageidaujančios dalyvauti Žaidynėse, skir
tose Lietuvos valstybės - karaliaus Mindaugo karūnavi
mo dienai paminėti, Kūno kultūros ir sporto departa
mentui ( Žemaitės g.6, 03117 Vilnius, Lietuva) pirmi
nes paraiškas (forma pridedama) pateikia iki 2005 m.

/žiūr.sek.psl./
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/tąsa/
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių nuostatai 
balandžio 15 d. Galutinės vardinės paraiškos (forma 
pridedama) dalyvauti Žaidynėse pateikiamos atitinka
mos sporto šakos federacijai, sporto visiems organiza
cijai iki 2005 m. birželio 1 d.

Žaidynių atidarymo sporto šventėje dalyvauja 
užsienio ir Lietuvos Respublikos sportininkų delegaci
jos, vilkinčios paradine arba sportine apranga, su savo 
sporto organizacijų vėliavomis.

Lietuvos Respublikos sportininkų, teisėjų ir juos 
lydinčio personalo maitinimo ir nakvynės išlaidas vie
ną dieną prieš sporto šakų varžybų pradžią ir varžy bų 
dienomis iš dalies apmoka Žaidynių organizacinis ko

mitetas,. Užsienio šalių lietuviams sportininkams nak
vynės ir maitinimo išlaidos apmokamos vieną dieną iki 
varžybų pradžios, varžybų dienomis ir vieną dieną po 
varžybų. Kelionės išlaidas dengia komandiruojančios 
organizacijos. Užsienio šalių delegacijos atvyksta ir 
išvyksta savo sąskaita. Atskirų etapų varžybas dengia 
vietos savivaldybės, apskritys. Konkreti užsienio dele
gacijų atvykimo į Lietuvą data, transporto priemonė, 
laikas bei dalyvių skaičius pranešami Organizacinio 
komiteto darbo grupei ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki 
atvykimo.

Už varžybų saugumą atsako sporto bazių 
vadovai, sporto šakų federacijos, sąjungos, vietos savi
valdybės.

V. ŽAIDYNIŲ PROGRAMA
Žaidynės rengiamos šių sporto šakų varžybos: Žaidynių atidarymas

Kultūrinė programa Žaidynių uždarymas

Eil.
nr.

Sporto šakų varžybos Eil. 
nr.

Parodomosios varžybos

1 Bendroji gimnastika 1 Aviamodelių sportas

2 Biliardas 2 Biatlas (bėgimas+plaukimas)

3 Estafetinis bėgimas „Vilniaus tiltai“ 3 Greitasis čiuožimas riedučiais

4 Futbolas (jauniai, suaugusieji, veteranai) 4 Irklavimas (Neries upe)

5 Keliautojų sportas 5 Ritinys

6 Krepšinis (jauniai, suaugusieji, veteranai) 6 Sunkioji atletika (veteranai)

7 Regbis (suaugusieji) 7 Svarsčių kilnojimas

8 Pliažo tinklinis (jauniai, suaugusieji) 8 Virvės traukimas

9 Sportinė žūklė 9 Žolės riedulys

10 Stalo tenisas (jauniai, suaugusieji, vetera
nai)

10 Sportiniai šokiai

11 Tenisas (jauniai, suaugusieji, veteranai) 11 Ringas

12 Tinklinis (jauniai, suaugusieji, veteranai)

Britų vaikai - turtingiausi Europoje
ELTA 2005 sausio mėn. 21 d. 15:18
Europoje didžiausias metines pajamas gauna britų vaikai, turintys dukart daugiau pinigų už bendraamžius Ispanijoje 
ar Italijoje. Pasak rinkos tyrimų bendrovės "Datamonitor", Didžiojoje Britanijoje 10-17 metų vaikų metinės pajamos 
siekia 775 svarus sterlingų (3 tūkst 858 litus).

Švedijoje atitinkamos pajamos sudaro 697, Nyderlanduose - 575, Prancūzijoje - 442, Vokietijoje - 438, Itali
joje - 341, o Ispanijoje - 310 svarų.
"Datamonitor" teigimu, Didžiojoje Britanijoje vaikai beveik trečdalį lėšų išprašo iš tėvų. Didžiąją dalį pinigų britų 
vaikai išleidžia asmens priežiūros priemonėms, gaiviesiems gėrimams ir maisto produktams.

Anot "Datamonitor", Didžiosios Britanijos mergaitės yra labiau linkusios vartoti kosmetiką nei jų bendraam
žės kitose šešiose minėtose Europos šalyse. Kosmetiką naudoja trys iš keturių apklaustų bričių. Todėl, pasak 
"Datamonitor", britų paaugliai yra itin svarbūs kosmetikos gamintojams.

"Datamonitor" prognozavo, kad britų vaikai pagal pajamas Europoje pirmaus iki 2008 meftĮ-

9



Europos Lietuvis Nr.2 10 puslapis

Sporto žinios

Jaunajam tenisininkui R. Berankiui - me
dalis iš Vilniaus mero rankų

2005 01 03
Lietuvos tenisininkui Ričardui Berankiui, gruodžio mė
nesį JAV, Floridoje, tapusiam jaunių teniso turnyro 
"Orange Bowl" - neoficialaus pasaulio jaunių teniso čem
pionato - berniukų iki 14 metų varžybų nugalėtoju, Vil
niaus meras Artūras Zuokas įteikė antrojo laipsnio meda
lį "Už nuopelnus Vilniaus sportui".

14-metis vilnietis R. Berankis "Orange Bowl" turnyre 
nugalėjo septynis varžovus iš Meksikos, JAV, Argenti
nos, Didžiosios Britanijos ir Portugalijos.

"Linkiu šiemet pasiekti naujų pergalių. Nors tenisas 
Lietuvoje dar nėra labai populiarus, džiugu, kad auga 
nauja perspektyvi sportininkų karta, garsinanti Vilniaus 
ir Lietuvos vardą", - įteikdamas apdovanojimą sakė A. 
Zuokas. Jaunojo tenisininko treneris Remigijus Balžekas 
taip pat apdovanotas antrojo laipsnio medaliu "Už nuo
pelnus Vilniaus sportui", o Lietuvos teniso sąjungos 
(LTS) prezidentui Liutaurui Radzevičiui įteiktas trečiojo 
laipsnio apdovanojimas.

Beje, Vilniaus miesto taryba, siekdama prisidėti prie 
teniso populiarinimo ir žaidėjų ugdymo, praėjusią savaitę 
nusprendė dalyvauti viešosios įstaigos "Vito Gerulaičio 
teniso akademija" veikloje dalininkės teisėmis.

i
Miela žalgirietiška netvarka h

Vytenis Degutis Į 2005 01 27
Oooo... aaa... brrr... Up... Jėga! Maždaug taip būtų gali
ma trumpai įvertinti "Žalgirio" žaidimą vakar (01.26). O 
gal ir visą šį sezoną. Protu sunkiai paaiškinama, bet ža
vinti savo azartu komanda. "Scavolini" buvo racionalesni 
už kauniečius, tačiau psichologinę kovąjie pralaimėjo. 
91:87, ir "Žalgiris" - jau viena koja "Top-16 turnyre. 
"Scavolini" tikrai nustebino. Jiems beveik pavyko paža
boti "Žalgirio" norą žaisti greitai. Italams prireikė tik 
kelių minučių, kad pristabdytų žalgiriečių sportą. Tik 
įpusėjus antrajam kėliniui kauniečiams pavyko trumpam 
primesti varžovams savo stilių.
Vakar "Žalgiris" labiau nudžiugino savo gynyba nei puo
limu. Žinoma, pirmą kėlinį reikėtų atmesti, bet po jo kau
niečiai leido italams pelnyti tik 60 tšk. per 35 minutes. 
Puikus rezultatas atakuojančio stiliaus ekipai. "Žalgiris" 
kelis kartus keitė gynybos sistemą, o italams tai aiškiai 
nepatiko. Vienintelis priekaištas galėtų būti 23 Hano 
Mottolos taškai. Tačiau ir šią problemą Antanas Sireika 
spėjo laiku išspręsti, išleisdamas į aikštę Martyną And
riuškevičių paskutinę pagrindinio laiko minutę. 
"Žalgirio" žaidimas nebuvo gražus. Kauniečiams sunku 
pulti, kai varžovai įklampina juos į pozicinį žaidimą. Ko 
gero, iki sezono pabaigos šios problemos taip ir nepa
vyks išspręsti. Kas svarbiausia, kad komanda vėl turi 
puikias galimybes pasiekti kitą etapą.
Geriausia būtų, kad per ateinančią savaitę "Žalgiris" toks 
ir išliktų. Nes norint laimėti Sienoje prieš "Montepaschi", 
reiks ne tik sumanios taktikos. Potencialiai būsimi prieši
ninkai stipresni, taigi geriau tegul rungtynės Italijoje bū
na tokios pat netvarkingos ir azartiškos, kaip vakarykš
tės. Tuomet šansai išsilygins.

OMNI naujienos

Tradicinio karatė meistrai 
sezoną pradėjo stovykla Pa
langoje 2005 01 24 17:40:56
[Lietuvos tradicinio karatė asociacijos 
(LTKA) sportininkai 2005 metų sezo
ną ir pasirengimą Europos čempionatui, kuris birželio 
mėnesį įvyks Maltoje, pradėjo treniruočių stovykla Pa
langoje. Joje dalyvavo 37 sportininkai iš keturių klubų 
(Vilniaus "Lūšies", "Samurajaus", "Dano" ir Klaipėdos 
"Rytų"). Po to savaitgalį buvo atlikti Lietuvos rinktinės 
narių ir jos kandidatų fizinio pasirengimo testai. "Iki 
Naujųjų metų buvo poilsis po visų varžybų, o dabar turi
me atskaitos tašką, nuo kurio reikia žengti į priekį, - sakė 
LTKA prezidentas Giedrius Dranevičius. - Per artimiau
sius pusantro mėnesio didinsime jėgą, ištvermę.

V. Janušaitis pasaulio taurės varžybose - 
antras, o S. Binevičius - trečias 2005 01 24

Sekmadienį Vokietijoje pasibaigusio pasaulio plaukimo 
trumpajame baseine (25 m) taurės varžybų penktojo eta
po vyrų 200 plaukimo kompleksiniu būdu rungties finale 
Lietuvos atstovas Vytautas Janušaitis iškovojo sidabro 
medalį. 23 metų kaimietis distanciją įveikė per 1 min. 
57,48 sek. V. Janušaitis nuo nugalėtojo japono Hidemaos 
Sano atsiliko 1,13 sek. Šioje rungtyje iš viso dalyvavo 27 
plaukikai. Dvigubai trumpesnėje distancijoje šeštadienį 
V. Janušaitis užėmė ketvirtąją vietą. 200 m plaukimo 
laisvuoju stiliumi varžybose, kuriose dalyvavo 43 plauki
kai, lietuvis Saulius Binevičius pelnė bronzos medalį..
ELTA

"Lietuvos rytas" nepasigalėjo Valmieros 
klubo 2005 01 27
Baltijos krepšinio lygos (BBL) pirmojo diviziono vienin
telėse rungtynėse trečiadienį Vilniaus "Lietuvos rytas" 
svečiuose sutriuškino Valmieros "Valmieras Piens" ekipą 
91:53 (27:10,26:10,20:18,18:15) ir iškovojo trečiąją 
pergalę iš penkių galimų. Vilniečių gretose rezultatyviau
siai žaidė Taironas Nesbis (Tyron Nesby), surinkęs 18 
taškų. Prieš pat rungtynes į Valmierą atvykę vilniečiai 
visus klausimus išsprendė jau per pirmąsias 20 minučių, 
įgiję 33 taškų persvarą 53:20. Įdomu, kad šeimininkai iš 
pradžių pirmavo 10:5, tačiau paskui "Lietuvos rytas" 
pelnė 22 taškus iš eilės. Ketvirtadienį BBL čempionate 
"Lietuvos rytas" savo arenoje priims kitą sostinės ekipą 
"Sakalus", o šio mačo rezultatas bus įtrauktas ir į LKL 
lentelę.

Rumunija vėl pretenduoja rengti "Euro-2012"
Reuters-ELTA 2005 01 26

Rumunijos futbolo federacija pareiškė atnaujinanti 
savo siekį surengti 2012 metų Europos futbolo čempio
natą, Šis pareiškimas nuskambėjo antradienį, praėjus 
porai mėnesių nuo rumunų pasitraukimo iš bendro pro
jekto su vengrais. Anksčiau Rumunija pasitraukė iš ko
vos dėl šalies ekonominių problemų ir atitinkamos sporto 
infrastruktūros nebuvimo. Dėl teisės surengti "Euro- 
20012" taip pat kovos Lenkija su Ukraina, Italija, Graiki
ja, Rusija ir Škotija su Airija. Galutinis paraiškų pateiki
mo terminas yra šių metų sausio 31-oji, o čempionato 
rengėjai bus išrinkti 2006 metų gruodį.
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Pasijuokime
Kaip vyrams ir moterims maudytis duše
Kaip maudytis duše? Šios instrukcijos parašytos atlikus 
apklausas ir ilgamečius stebėjimus, todėl galima teigti, 
atitinka statistinio lietuvio elgesį duše. Jeigu jūs (ar 
jūsų vyras) elgiatės kitaip, pagalvokite, gal jūs keistuo
liai, kurie maudosi ne taip kaip visi...

Instrukcija, kaip duše elgtis vyrui
Nusirengti atsisėdus ant lovos krašto ir sumesti visus 
drabužius į krūvą.

Eiti į vonią visiškai nuogam, sutikus žmoną, įtempti 
pilvo raumenis, kad ji pamatytų, koks jūs šaunuolis. 
Atsistoti prieš veidrodį, įtraukti pilvą ir pasidžiaugti 
savo raumeninga krūtine.

Atsistoti po dušu. Neieškoti kempinės, nes ja vis tiek 
nesinaudoji. Nusiprausti veidą. Nusiprausti pažastis. 
Garsiai pagadinti orą ir nusistebėti akustika. Išsimuili
nus visus ant muilo atsiradusius plaukelius palikti ra
mybėje. Paimti pirmą po ranka pasitaikiusį šampūną ir 
išsiplauti galvą. Atitraukti užuolaidą ir pažiūrėti, kaip 
atrodai su muiluota galva. Greitai nusiplauti šampūną.

Nepamiršti nusišlapinti. Išlipti iš vonios. Nepastebėti 
ant grindų atsiradusio klano vandens. Iš dalies nusi
šluostyti. Būtinai palikti užuolaidą taip, kad vanduo 
tekėtų ant grindų. Pažiūrėti į veidrodį. Tempus raume
nis, įtraukti pilvą. Pasigrožėti savimi. Neišplauti vo
nios. Vonioje palikti įjungtą šviesą. Klubus apsijuosus 
rankšluosčiu, sugrįžti prie kambaryje paliktos krūvos 
drabužių. Numesti šlapią rankšluostį ant lovos ir per 
dvi minutes apsirengti purvinais drabužiais.

Instrukcijos kaip duše elgtis moteriai
Nusirengti ir drabužius sudėti į nešvariems skalbiniams 
skirtą dėžę (atskirą baltiems ir spalvotiems). Eiti į vonią 
apsigaubus paniurau. Sutikus vyrą nervingai surikti ir 
pridengti kiekvieną apnuogintą kūno dalelę. Atsistoti 
prieš veidrodį ir išpūsti pilvą, kad galėtum pavergti, jog 
vėl pastorėjai. Atsistoti po dušu. Surasti kempinėlę vei
dui, kempinėlę rankoms, kempinėlę kojoms ir didelę 
kempinę kūnui.

Pirmą kartą išsiplauti galvą šampūnu su aštuoniasde
šimt trim vitaminais. Antrą kartą išplauti galvą šampū
nu su aštuoniasdešimt trim vitaminais. Išsitepti plaukus 
balzamu ir palaukti penkiolika minučių. Pasidaryti 
valomą veido kaukę iš kiaušinių, sumaišytų su trintais 
abrikosais. Nuplauti po dešimt minučių arba pajutus 
pirmuosius lengvo odos susierzinimo ženklus. Nusi
plauti balzamą (tai turi trukti nemažiau penkiolika mi
nučių, kad būtumėte tikra, jog plaukai tikrai gerai išska
lauti). Nusiskusti pažastis ir kojas. Surikti visa gerkle, 
jei vyras atsuko vandenį virtuvėje - jums bėga per karš
tas vanduo. Užsukti vandenį. Kruopščiai nuvalyti visas 
sudrėkusias čiaupo daleles. Papurkšti antibakteriniu 
skysčiu. Išlipti iš vonios. Kruopščiai nusišluostyti 
rankšluosčiu, kurio dydis kaip dvi Lietuvos. Apžiūrėti 
kiekvieną savo kūno dalelę - gal kur nors spuogelis 
atsirado. Jei prireiks, atakuoti juos nagais ir pincetu. 
Grįžti į kambarį, apsigaubus peniuaru ir rankšluosčiu 
ant galvos. Atsiuntė Jolka

Vieną dieną trys blondinės rado stebuklingą lempą, 
patrynė ją ir iššoko džinas. Jis leido kiekvienia sugalvo
ti po norą.
Pirmoji sako:

- Aš noriu būti truputį protingesnė negu dabar. Ir 
jinai pavirto brunete.
Antroji sako:

- Aš noriu būti protingesnė už pirmąją. Ir jinai pavir
to šatene.
Trečioji sako:

- Aš noriu būti protingesnė už pirmas dvi. Ir jinai 
pavirto vyru.*****
Kaip blondinės galvoje jaučiasi smegenų ląstelė?
Labai vieniša.*****
Mokytoja klausia mokinių:
- Kur gyvena Dievas?
Vaikai kelia rankas:
- Danguje!!!
- Bažnyčioje!!!
- Gerai, vaikučiai, — sako mokytoja. - Kur dar?
- Mūsų vonioje, - atsako Petriukas.
- Kaip tai vonioje? Paaiškink, - liepia mokytoja.
- Na, matote, kai ryte tėtis užsidaro vonioj, mama rėkia
,,Dieve, ar ilgai dar ten sėdėsi?44*****
Ateina moteris į darbą pamušta akimi. Jos klausia:

- Kas jus taip išgražino?
- Vyras.
- O mes galvojom, kad jis atostogauja.
- Aš irgi galvojau.

*****
- Kelneri, ar mano sumuštinio suteptos abi pusės?
- Ne, savaime suprantama, tik viena.
- Tada būk tos geras, parodyk kuri.*****

Stovi poste kelių policininkas. Žiūri per raudoną zapas 
važiuoja. Sušvilpė, sustabdė. Priėjęs klausia:

- Kodėl pažeidėt?
- Užsigalvojau, ponas seržante.
- Apie ką, įdomu, jūs prie vairo galvojate?

Apie matematiką. Va, du plius du bus keturi. Du kart 
du irgi keturi. Trys plius trys - šeši. O jau tris kart trys - 
devyni. Susimastė policininkas, pradėjo skaičiuoti, pirš
tus lankstyti.

Važiuoja pro šalį policijos viršininkas. Žiūri, tas po
licininkas kad skaičiuoja, veidas rimtas, susimąstęs, 
pirštai užlenkti. Ir klausia:

- Ką gi tu čia veiki?
- Galvoju, ponas leitenante, apie matematiką. Du 

plius du ir t.t.
- Tu ne galvoti čia esi pastatytas. Dauginti ir sudėdi- 

nėti. Tu čia pastatytas, kad atiminėtum ir dalintum... 
*****

- Kuo skiriasi policininkas nuo priekabos?
- Priekaba reikia prikabinti, o policininkas prisikabi

na pats.
*****
Kas bendra tarp blondinės ir alaus butelio?
Ir vienas, ir kita - aukščiau kaklo tušti.
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Mirė
Mus pasiekė žinutė, kad 2004 m. spa
lio mėn. mirė, Huddersfield gyvenęs, 
Kazimieras Minutas. Liko liūdinti 
dukra Kristina Binder, gyvenanti 
Austrijoje.

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA: i
Birmingame: Irena Hughes h
Mančesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd.,

Crumpsali, Mančester, tei: 0161 740 5039
Oxforde:
Nottinghame:

Liubovė Rakutienė 
Marija Collishaw

I NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO PAMINĖJIMAS I 
t LONDONE į
| Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyks | 
į 2005 vasario 20 d.9 sekmadienį, 14.30 vai. įį 
| Ukrainiečių bendruomenės namų salėje |
į 154 Holland Park Avenue, London į
K K
£ Rengėjai: Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga *

Nauja interneto svetainė ; 
Anglijos lietuviams ;

Sausio pabaigoje pradėjo veikti nauja | 
interneto svetainė www.labas.co.uk, ; 
skirta Didžiojoje Britanijoje gyvenan- * 
tiems lietuviams. Joje kraštiečiai ga- ; 
lės lietuvių kalba skelbti informaciją | 
apie darbo ar būsto paiešką, pažintis, ; 
paslaugas, perku-parduodu skelbi- t 
mus, o taip pat rasti renginių anonsus, t 
naudingus adresus bei nuorodas. t

Kiekvienas skelbimas galės būti i 
iliustruotas net keliomis nuotrauko- t 
mis, o pats skelbimų autorius visada » 
žinos, kiek žmonių jo skelbimą pe- ’ 
rskaitė. ;
E-mail: mfo@labas.co.uk ;t F

£ ĮVYKIŲ KALENDORIUS £
iLONDONE v
v Vasario 24 d., 26 d., 28 d. ir kovo 2 d. 19.00 vaL GEDIMINAS 
v VARNA (tenoras) F. Poulec’o “Les mamelles de Tiresias ” Guildhall 
i of Music and Drama, Silk Street, The Barbican, London EC2Y 8DT.

Metro stotys: Barbican, Moorgate. Bilietai £20.00 (nuolaidos £14.00). 
v Kovo 14 d. 630 vai. British - Lithuanian Society Lithuanian Embassy 
v 84 Gloucester Place London W1U 6AU. Kalbės: Rabbi Dr.L. Jacobs.
S NOTTINGHAME t
v Vasario 27 d. 16.00 vaL Popietė Latvių klube. Visi kviečiami.
v 1A Standhill Road, Carlton, Nottingham X
i Kovo 5 d., 12 d., 19 d. 10 - 13 vaL Lituanistinė mokykla ir Anglų t 
Z kalbos kursai, Colwick Community Centre, Colwick, Nottingham. X 
į Kovo 27 d. 18.00 vaL Velykos. Colwick Community Centre. X v • > w

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (lytinėje miesto 
dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai. angliškai. 11 vai. tik lietuviš
kai. 18 vai. jaunimo šv.Mišios.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 19 vai.
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH.
Pamaldos kas antras šeštadienis,
3 vai. po pietų. Mančesteryje kiek
vieno mėnesio paskutinį sekmadienį 
12 vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio pinną 
sekmadienį 12 vai.
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