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Lietuvos prezidentas į iškilmes Maskvoje nevyks
Prezidentas Valdas Adamkus šian
dien /2005 kovo 7 d./ paskelbė, kad 
gegužės 9 dieną nevyks į pergalės 
prieš nacius 60-mečio minėjimo iš
kilmes Maskvoje. Tokį patį sprendi
mą šiandien paskelbė ir Estijos pre
zidentas Arnoldas Ruutelis.

Savo pareiškime, perskaitytame per 
Lietuvos -radiją, prezidentas sakė: 
"Šiandien Rusijos Federacijos amba
sadoriui, reziduojančiam Vilniuje, 
perdaviau savo atsakymą į prezidento 
Vladimiro Putino kvietimą gegužės 9 
dieną atvykti į Maskvą paminėti Per
galės dieną.

Nuoširdžiai padėkojau prezidentui 
Putinui už šį kvietimą. Antihitlerinės 
koalicijos pergalė prieš fašizmą yra 
svarbi Europai ir visam pasauliui. Šios 
pergalės šešiasdešimtmetį minės visos 
tautos, patyrusios Antrojo pasaulinio 
karo siaubą ir netektis. Ypač didelę 
netektį ir kainą už šią pergalę sumokė
jo rusų tauta, taip pat baltarusiai, uk
rainiečiai, žydai, kitos Europos tautos, 
tarp jų, žinoma, ir Lietuva. Todėl aš 
ypač gerai suprantu visų jausmus. Pra
bėgę metai neišdildys šių netekčių.

Antrasis pasauli
nis karas Lietuvo
je paliko itin gi
lias žaizdas. Oku
pacijos, tremtys ir 
įkalinimai, baisi 
Holokausto trage
dija, koncentraci
jos stovyklos, priverstinė emigracija 
- tai skaudžiausias totalitarinių režimų 
smūgis lietuvių tautai. Daugiau kaip 
trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių - 
žmonių,_o tai - dešimtadalis Lietuvos, 
buvo įkalinta, išvežtai GULAGo lage
rius ar nužudyta Lietuvoje. Šie nusikal
timai mūsų krašte vyko ir jau oficialiai 
pasibaigus žiauriausiam žmonijos isto
rijoje karui. Lietuvos vardas'penkiasde
šimčiai metų buvo ištrintas iš Europos 
žemėlapio. Turbūt nerasime Lietuvoje 
šeimos, kuri būtų išvengusi netekčių ar 
sukrėtimų.

Gerai suvokdamas šią skaudžią isto
rinę Tautos patirtį ir įvertinęs visuome
nėje vykusias diskusijas, nusprendžiau 
gegužės 9-ąją likti Lietuvoje, su tauta. 
Čia, Lietuvoje, deramai pagerbsime 
karo didvyrius, nulenksime galvas at-

O

.Siame numeryje:
1 psl. Prezidentas J Maskvą 
Vasario 16 minėjimas
2 psl. Pasaulis girdi Lietuvos

4 psl. Sveikinimai
5 psl. Tąsa iŠ 1 psl.

^7-. ■

6 psl. Nuotraukos
7psl.8 būdai būti laimingam
8 psl. Naujos statybos butai Liet.
9 psl. Naudinga žinoti

-.

10 psl. Sporto žinios
11 psl. Pasijuokime
12 psl. Kronika

■ ■

3

"''j-

mindami visus žuvusiuosius. O aiškin
tis, kur teisingau paminėti Antrojo 
pasaulinio karo pabaigą, daugiau ne
beturėtume. Aš nuoširdžiai tikiu, kad 
Rusijos žmonės supras šį mano spren
dimą, ir mes kartu kursime taikios ir 
atviros Europos ateitį."

’’Jokių komentarų”, - po dešimt 
minučių trukusio susitikimo su V. 
Adamkumi žurnalistams sakė ambasa
dorius B. Cepovas. /tąsa 5 psl./

IŠKILMINGAI PAMINĖTA VASARIO 16-OJI LONDONE
Šaltą vasario 20-osios rytą Londono Lietuvių katalikų baž- 
nyčioje už Tėvynę atnašautomis šv. Mišiomis pradėtas 
garbingos ir visiems lietuviams brangios dienos paminėji
mas. Bažnyčia prisipildė maldininkais, jaučiančiais pareigą 
prisiminti 87-ąją Nepriklausomybės akto paskelbimo su
kaktį. Tradicines iškilmingas Mišias, užprašytas Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos, aukojo ir dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Petras Tverijonas.

Minėjimas tęsėsi po pietų puikioje ukrainiečių bendruo
menės salėje. Jame dalyvavo LR ambasadorius Londone JE 
Aurimas Tauran tas su žmona, Lietuvos karinių pajėgų atašė 
pulk. Rimas Litvinas ir didesnė dalis ambasados personalo. 
Į pirmos eilės kėdes buvo pakviesti keletas užsitarnavusių 

Sąjungos narių, Londono Ukrainiečių bendruomenės pirmi
ninkė Slava Tsyniawska bei kiti žymesni asmenys. Pilnoje 
salėje matėsi vien tik jaunesnieji lietuviai - pavieniai ir su 
šeimomis.

Minėjimą pradėjo DBLS Centro valdybos pirmininkė 
Vida Gasperienė, pasveikindama visus palinkėjo glaustis ir 
kartu siekti, Lietuvos nepriklausomybės išlaikymo. Pakvie
tė JE Aurimą Tauran tą tarti atidaromą sveikimo žodį.

Ambasadorius paminėjo užsienyje smarkiai augančias 
lietuvių bendruomenes ir ragino jungtis į bendrą darbą, ne
siekiant naudos sau: neklausti ką bendruomenė duos man, 
bet ką aš galiu duoti bendruomenei.

/tąsą 5 psl./
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DŽIUGIŲ ŠV.VELYKŲ! Kristaus prisikėlimas tesuteikia visiems atnaujintą dvasinį gyvenimą ir viltį.
PreL Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas lietuvių sielovadai užsienyje.

Sveikindamas šv. Velykų proga linkiu visiems išgyventi Kristaus prisikėlimą, kaip naują impulsą į 
tikresnį bei prasmingesnį gyvenimą. Kun. Petras Tverijonas, Londono šv. Kazimiero bažnyčia

DBLS, LNB centro valdybos, ir EL redakcija sveikina narius, akcininkus ir skaitytojus 
su Šventomis Velykomis, margučiais, ir pirmais pavasario žiedais!
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Pasaulis girdi Lietuvos balsą
Artūras PuČėta

Lietuvos radijas 
ir NATO šalių 
vadovai dar kar
tą palankiai įver
tino Prezidento 
Valdo Adam
kaus ir Lenkijos 
vadovo Alek
sandro Kvas- 
nevskio pastan
gas sprendžiant 
politinę krizę 
Ukrainoje.

Briuselyje Valdas Adamkus dalyvavo NATO ir 
Ukrainos viršūnių susitikime, po kurio sutiko pasidalin
ti įspūdžiais su Lietuvos radiju.

Po Ukrainos Prezidento Viktoro Juščenkos įžan
ginio pranešimo žodis iš karto buvo suteiktas Lietuvos 
Prezidentui. V.Adamkus pakartojo, kad Lietuva palai
kys Ukrainos siekį integruotis į aljansą.

Lietuvos prezidentas sako, kad užsienio šalių 
lyderiai vienbalsiai palaikė Ukrainos siekius tapti de
mokratiška valstybe, o V.Adamkus savo ruožtu para
gino valstybes padėti Ukrainai vykdant reformas ir prii
mant kitus politinius sprendimus.

V.Adamkus sveikino ir NATO permainas, kurios 
organizaciją turėtų paversti daugiau politine, o ne kari
ne struktūra ir padidinti jos įtaką priimant visam pasau
liui svarbius sprendimus. Lietuvos prezidentas išreiškė 
nuomonę, kad NATO ir Europos Sąjunga turi žengti 
koja kojon ir derinti savo sprendimus - jokių nuomonių 
skirtumų negali būti.

V.Adamkus taip pat džiaugėsi užsienio parama 
Lietuvos misijoms - pakalbėjęs su Danijos ministru 
pirmininku, lietuvis netrukus gavo pažadą, kad danai 
rems mūsų šalies projektus Afganistane.

Lietuvos prezidentas neabejoja, kad JAV ir Eu
ropa susitaikė.

Po Valdo Adamkaus pranešimo kalbą sakė Jung
tinių Amerikos Valstijų Prezidentas Džordžas Bušas. 
Pasak diplomatų, tokia pranešimų išdėstymo seką aiš
kiai liudija apie V.Adamkaus aukštą įvertinimą.

G.VV.Bushas vertina Lietuvos indėlį 
Deividas Jursevičius, Lietuvos radijas 
2005 vasario mėn. 21d ~
Svarbiausioje savo kalboje Europoje Jungtinių Valstijų 
prezidentas George'as W. Bushas pasiūlė savo oponen
tams Europoje susitaikymą, pagirdamas prezidentą Val
dą Adamkų už laisvės skleidimą.

„Amerika remia stiprią Europą, nes mums reikia 
stiprios partnerės nelengvame darbe, kurio tikslas - 
skleisti laisvę visame pasaulyje. Europos lyderiai pade
monstravo tą stiprybės viziją Ukrainoje. Prezidentas 
Aleksandras Kwasniewskis iš Lenkijos, prezidentas 
Valdas Adamkus iš Lietuvos ir Chavieras Solana iš 
Europos Sąjungos padėjo išspręsti rinkimų krizę ir su
grąžinti Ukrainą į laisvės kelią“, - kalbėjo G.W.Bushas 
Briuselyje.

Ketinama didinti 
lietuviškų mokyklų 
skaičių užsienyje
Daugėjant išvykstančiųjų 
iš Lietuvos gyventi svetur 
Vyriausybė ketina kurti 
užsienyje daugiau lituanis
tinių mokyklų bei remti 
užsienyje dirbančius mo
kytojus. Tokia nuostata 
yra Užsienio lietuvių ben
druomenių rėmimo 2004- 
2006 metų programoje.

’’Mokytojų kasmet 
reikia vis daugiau, kadangi 
užsienio lietuviams istori
nė tėvynė tampa patrauk
lesnė, o neseniai emigra
vusiems į Vakarų Europos 
valstybes jaunosios kartos 
išeiviams rūpi auklėti vai
kus lietuviška dvasia.

Vien JAV veikia 
per 20 lituanistinių! mo
kyklų. Šiuo metu išvyks

tančiųjų iš Lietuvos daugė
ja, todėl reikia kurti dau
giau lituanistinių mokyklų, 
remti užsienyje dirbančius 
arba siunčiamus ten dirbti 
specialistus’’, - sakoma 
programoje.

Šiuo metu įregist
ruotos 35 valstybių lietu
vių bendruomenės. Jos 
sudaro Pasaulio lietuvių 
bendruomenę, kurios cent
ras - Vilniuje.

Užsienyje gyvena 
daugiau kaip milijonas 
lietuvių kilmės asmenų. 
Statistikos departamento 
duomenimis, per tris _ šių 
metų mėnesius tarptautinės 
migracijos apimtys padidė
jo 82 proc. - iš Lietuvos 
sausio - kovo mėnesiais 
gyventi svetur persikėlė 
2,8 tūkst. žmonių, karče
mai tuo pačiu laiku išvyko - 
1,5 tūkst.

JAV kyla nerimas 
dėl RUSIJOS S.Planutis 
Jungtinių Valstijų Senate 
vėl svarstyta Rusijos tema. 
Kaip konkretus demokrati
jos „sausros“ pavyzdys 
buvo minima naftos kam
panijos „Jukos“ byla. Vals
tybės sekretorė K. Rais jau 
anksčiau buvo pareiškusi 
nerimą dėl nepriklausomos 
žiniasklaidos išnykimo 
šioje šalyje bei dėl to, kad 
Kremlius - monopolizavo 
valdžią.

Su JAV senatoriais 
bendravo Rusijos verslo 
milžinų atstovai. „Jukos“ 
atstovas teigė, kad visi

valdžios veiksmai prieš 
kampaniją buvo politiškai 
motyvuoti bei susiję su 
Michailo Chodorkovskio 
opozicine veikla. Taip pat 
kalbėta, jog pagrindinis 
Rusijos valdžios tikslas 
buvo ne išieškoti kampani
jos skolas, bet pasisavinti 
kampaniją.

Svarstymų metu kalbė
jęs Senato užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas pasi
ūlė prezidentui Džordžui 
V.Bušui atkreipti dėmesį į 
situaciją aplink ,Jukos“ 
bei atsižvelgti į tai kalbant 
apie priėmimą į Pasaulinę 
Prekybos Organizaciją.

Šie metai gali būti šilčiausi delfi.it
Dėl silpno žmogaus veiklos sukelto "šiltnamio efekto" 
2005-ieji gali būti šilčiausi nuo tada, kai XIX amžiaus 
pabaigoje buvo pradėti stebėti orai, pranešė NASA 
mokslininkai.
"Per pastaruosius 30 metų darosi vis šilčiau. Mūsų 
nuomone, (šitai) susiję su tuo, kad į atmosferą patenka 
vis daugiau "šiltnamio efektą" sukeliančių dujų", - sakė 
Jamesas Hansenas iŠ Goddardo kosminių tyrimų insti
tuto. Vidutinė temperatūra žemės paviršiuje ir virš van
denyno 2004 metais buvo 0,48 laipsnio Celsijaus di
desnė už normą, pareiškė J.Hansenas. Patys karščiausi 
per visą stebėjimų istoriją buvo 1988, 2002 ir 2003 
metai.
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LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA 
INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ 
DEPARTAMENTAS 
2005-02-23

PRANEŠIMAS SPAUDAI

URM PAREIŠKIMAS
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija negali 
suprasti Molotovo ir Ribbentropo pakto vertinimo, kurį 
vasario 22 dieną, duodamas interviu Slovakijos radijui 
„Radio slovensko“ ir televizijos stočiai STV, išdėstė 
Rusijos Federacijos Prezidentas Vladimiras Putinas.

Minėtame interviu Rusijos Prezidentas pareiškė, 
kad Molotovo ir Ribbentropo paktą Sovietų Sąjunga 
pasirašė, siekdama „užtikrinti savo interesus ir savo 
vakarinių sienų saugumą“. Tačiau savo interesų gynimu 
negalima pateisinti kitos suverenios valstybės aneksavi- 
mo.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 
primena, kad šio liūdnai pagarsėjusio pakto politinį ir 
teisinį įvertinimą dar 1989 metų gruodžio 24 dieną pa
teikė SSRS liaudies deputatų suvažiavimas, pasmerkęs 
šio pakto slaptuosius protokolus ir paskelbęs juos nieki
niais. Todėl bandymus „paaiškinti“ Molotovo ir Rib
bentropo pakto pagrįstumą galima vertinti kaip mėgini
mą atversti jau užverstą istorijos puslapį ir peržiūrėti 
SSRS liaudies deputatų suvažiavimo sprendimą. Lietu
vos Respublikos užsienio reikalų ministerija stebisi mi
nėtame interviu Rusijos Prezidento išsakytu palygini
mu, kad 1938 metų Miuncheno susitarimus su Didžiąja 
Britanija ir Prancūzija pasirašė asmeniškai Adolfas Hit
leris, o 1939 metų sutartį su Sovietų Sąjunga - „tik“ 
hitlerinės Vokietijos užsienio reikalų ministras.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 
atkreipia dėmesį, kad 1938 metų Miuncheno suokalbis 
iš viso negali būti dingstis pagrįsti SSRS ir hitlerinės 
Vokietijos valdžios slaptą susitarimą, pažeidusį suvere
nias Lietuvos valstybės teises.

jįabartiniai Lietuvos Respublikos ir Rusijos Fe- 
deracijos tarpvalstybiniai santykiai yra grindžiami 1991 
metų sutartimi, kurioje yra užfiksuotas SSRS įvykdytas 
Lietuvos Respublikos aneksijos faktas ir įsipareigota 
pašalinti aneksijos padarinius.

Užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad ši su
tartis atvėrė kelią plėtoti draugiškus Lietuvos ir Rusijos 
santykius, išreiškiančius abiejų valstybių ir jų piliečių 
interesus bei atitinkančius visuotinai pripažintas tarp
tautines normas.

Lietuvos piliečiai lauktų Rusijos Prezidento už
tikrinimo, jog Šios sutarties nuostatomis bus grindžiama 
ir dabartinė Rusijos valdžios politinė valia. Kalbos apie 
“tuos, kurie nori perrašyti istoriją”, neprisideda prie 
gerų kaimyninių santykių ir savitarpio supratimo. Istori
ja yra tokia, kokia yra, ir šiandien negalima jos pakeisti.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 
dės visas pastangas, kad diskusijos dėl istorijos interpre
tavimo netemdytų abiejų valstybių įsipareigojimų ir 
siekių puoselėti gerus kaimyninių valstybių ir tautų san
tykius, kartu spręsti aktualius visai Europai ir pasauliui 
saugumo, ekonominės ir socialinės raidos uždavinius.
LR URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamen
tas, Informacijos ir spaudos skyrius, tel. 2362 451

ČIURLIONIO KVARTETO KONCERTAS 
įvyks

penktadienį, 2005 kovo 18 d., 19.30 vai. 
Royal Festival Hall, Purcell Room

Kvartetas įsisteigė 1968 metais. Iki šiol jie yra atlikę 
daugiau nei 3000 koncertų ir koncertavę daugelyje 

Europos ir Azijos kraštų. Tarptautiniai kritikai yra pri
pažinę Čiurlionio kvartetą, kaip vieną iŠ geriausių sty
ginių instrumentų ansamblių. 1990 metais ansamblis 

laimėjo tautinę Kultūros ir Meno premiją.
“Sunku patikėti, kad tik keturi styginiai instrumentai, 
kad ir labai aukšto lygio, galėtų sukurti tokius efekty

vius garsus. Tą galėtų pasiekti tik pasaulinio mąsto 
kvartetas” - rašo ‘Stuttgarter Allgemėine ŽeitungL 
Koncerto programoje trys žymūs kompozitoriai:

H. Villa-Lobos String Quartet No.3, P.I.Tchaikovsky 
String Quartet No.3 in E flat minor op 30 ir žymaus 

Lietuvos kompozitoriaus M.K.Čiurlinio String 
Quartet in C Minar.

Koncerto pertraukos metu Jūs ir Jūsų šeimos nariai yra 
kviečiami dalyvauti vyno priėmime Queen Elizabeth 

salės fojė.
Bilietus galima rezervuoti Royal FestivaLHall Ticket 

Office tel: 08703 800 400 ar www. rįh. or g. uk

Nottinghamo DBLS skyriaus 
metinis narių susirinkimas 

įvyks šeštadienį, balandžio 2 d., 17.00 vai. 
Latvių klubo patalpose 

1A Standhill Road, Carlton, Nottingham 
Nariai ir svečiai kviečiami dalyvauti 

Nottinghamo skyriaus valdyba

Lietuviai - antri po gegužės 1 tarp legalių 
imigrantų į Didžiąją Britaniją - _
2005 02 25

Po gegužės pirmos, 10 naujų šalių įstojusių į Europos 
Sąjungą, lietuviai yra antri po lenkų pagal legaliai imig
ravusiųjų į Didžiąją Britaniją.

Kaip trečiadienį pranešė britų laikraštis "The 
Times", nuo praėjusių metų gegužės 1 dienos dirbti į 
Jungtinę Karalystę legaliai atvyko iš Lietuvos 20,095. ~ 
Lietuvą pralenkė tik lenkai, kurių atvyko 73,545. 
Trečioje vietoje 9,070 iš Slovakijos.

Iš viso iš aštuonių Rytų ir Vidurio Europos šalių 
po jų įstojimo į ES Britanijoje įsidarbino daugiau nei 
130 tūkst. Dar 181 tūkst 400 leidimų įsidarbinti Brita
nijoje išduota atvykėliams iŠ šalių, nepriklausančių ES.

Europos Lietuvio trumpa 2004 metų 
ataskaita
Pajamų iš prenumeratos mokesčio ir
aukų gauta....................................£4130.00
Leidimo išlaidos ..........................£3765.93
Likutis sekantiems metams .........£ 364.07
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Brangūs Tėvynainiai!
Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena. Ilgus Šimtmečius nešusi svetimšalių jungą, 
lietuvių tauta prie aštuoniasdešimt septynerius 
metus paskelbė pasauliui, kad ji atstato 
"nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarky
tą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje".

Šios eilutės is Nepriklausomybės akto yra 
brangios kiekvienam lietuviui, nesvarbu kokiame 
pasaulio kampelyje jis begyventų. Nepriklausomy
bės aktas įkūnijo ilgaamžę lietuvių tautos svajonę 
- gyventi laisvoje, nepriklausomoje valstybėje, iš
saugoti ir perduoti ateities kartoms tautines ver
tybes - kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius.

Nuo mūsų visų priklauso, kokią valstybę su
kursime savo vaikams.

Į^demokratinės Lietuvos kūrimą, jos stipri
nimą savo indelį įneša ir mūsų tautiečiai užsienio 
šalyse. Jūs garsinate Lietuvos vardą, padedate 
kurti teigiamą mūsų valstybės įvaizdį pasaulyje.

Nuoširdžiai sveikinus Jus, Brangūs Tėvynai
niai, Lietuvos valstybės atkūrimo proga. Linkiu, kad 
Jus lydėtų Vasario 16-osios dvasia ir idėjos, kurios 
teigtų jėgų naujiems darbams mūsų Tėvynės labui.

(1
I I \

Algirdas Brazauskas
Vilnius, 2005 m. vasario 16 d.

Atgarsiai dėl Lietuvos ir Estijos prezi
dentų nedalyvavimo Maskvos iškilmėse
MASKVA, 2005 kovo 8 d. (Itar-Tass) 
Lietuvos ir Estijos prezidentų nedalyvavimas Antrojo 
Pasaulinio laimėjimo 60-oje sukaktyje Maskvoje ne
sukėlė didelio nepasitenkinimo Rusijoje, - sakė Itar- 
Tass žinių agentūrai Durnos komiteto užsienio reika
lams pirmininkas Konstatin Kosachev. “Pasirinkimas 
buvo padarytas ne Rusijos, bet Lietuvos ir Estijos”, - 
pabrėžė jis.

“Jų supratimas Antrojo Pasaulinio karo rezultatų 
skiriasi nuo dominuojančio ūpo modernioje Vakarų 
Europoje” - toliau tęsė K. Kosachev. Jis taip pat parei
škė, kad bus sudaromas komitetas iš lietuvių ir rusų 
ekspertų praeities istorijos įvertinimui. Tai prisidės 
prie išaiškinimo daug problemų, liečiančių Antro Pa
saulinio karo į rezultatų supratimą. Jis taip pat pridūrė, 
jog 2005 metų rudenį bus išleista lietuvių-rusų santykių 
dokumentų rinkinys. “Tikiuosi, jog Rusijos ir Lietuvos 
istorikai bus įskaityti į šią specialią grupę.”

Rusų Federacijos komiteto vicepirmininkas Va
gily Likachev anksčiau sakė Itar-Tass agentūrai, kad 
Lietuvos ir Estijos prezidentų sprendimas (nevykti) 
neprisideda prie politinio pasitikėjimo tvirtinimo tarp 
Rusijos ir Europos struktūrų. Pasak jo, Europos Sąjun
ga, kurioje dabar priklauso Lietuva ir Estija, siekdamos 
tvirtinti strateginę partnerystę, turėtų parodyti Rusijai 
bešališkos istorijos vaizdą,

Brangūs tautiečiai!
Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai, Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena. Linkiu, kad jus lydėtų Va
sario 16-osios šviesa, o jos dvasia teiktų jėgų nau
jiems darbams mūsų Tėvynės labui.

Antanas Petrauskas Vilnius, 2005.2 16
Tautinių mažumų ir išeivijos generalinis direktorius

NOTTINGHAMAS
Atšventėme vasario 16-ąją
Vasario 19 d., šeštadienį, Nottingham© bendruomenė 
paminėjo 87-ąjį Nepriklausomybės akto paskelbimą. Ši 
šventė lietuvių tautai yra ir bus nepamirštama.

Paminėti šią šventę susirinkome mūsų artimiausių 
kaimynų - latvių klube, l 

Kaip ir visur, naujųjų* 
Britanijos lietuvių skai
čiai žymiai prašoko se
nesnių ateivių "retėjančią 
bendruomenę.

Minėjimą pradėjo 
DBLS skyriaus pirminin
kas Vytas Važgauskas, 
pasveikindamas susirin
kusius ir pakviesdamas 
DBLS CV pirmininkę
Vidą Gasperienę tarti žodį ir pravesti šio popiečio pro
gramą.

Minėjimas prasidėjo neįprasta tvarka. Pradžiai 
pasirodė Lituanistinės mokyklos mokinukai su poezija ir 
dainelėmis, akordeonu jiems pritariant mokyklos vado
vei Marijai Marcinkutei-Collishaw (nuotr. aukščiau), 
kuri jau kelinti metai, kas šeštadienį, aukoja savo laiką 
jaunųjų lietuviukų mokymui - veda Lituanistinę mokyk
lą, o jos vyras, rašytojas Stephan Collishaw, praveda 
anglų kalbos kursus, norintiems geriau pramokti kalbą, 
Jie yra labai energinga pora, kuri savo pastangomis pra- 
gyvino Nottinghamo bendruomenės gyvenimą, pritrauk
dami ir jungdami pokarinės ir naujosios emigracijos tė
vynainius.

Po meninės dalies, svečias iš Londono, Aivaras 
Citronas labai įdomiai papasakojo apie istorinius įvy
kius, privedusius prie Vasario 16-osios akto paskelbimo 
Vilniuje 1918 metais. Įvykiai, kuriuos jis paminėjo savo 
trumpoje istorinėje apžvalgoje, tik labai retam tebuvo 
žinomi. Jo gilus istorijos žinojimas ir įdomus jos perda
vimas privertė visus atidžiai, su susidomėjimu, klausyti 
ir net iškelti keletą klausimų apie nežinotus istorinius 
faktus. Kaip žinome, laikotarpis po didžiųjų kunigaikš
čių, išgarsinusių Lietuvos vardą ir išplėtusių valstybės 
sienas iki Juodųjų marių, yra labai miglotas. Ryšiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos taip pat nelabai aiškūs, todėl kalbi
ninko aiškinimai prirakino visų dėmesį.

Pasibaigus programai nenuilstančios moterys 
visus pavaišino užkandžiais ir kavute. O norintieji galėjo 
pasinaudoti šalia esančiu baru ir paragauti latviško alaus. 
Vėliau veikė turtinga loterija.

Smagiai ir įdomiai praleidę vakarą, turime padė
koti Aivarui už įdomią chronologinę paskaitą, Marijai už 
programą, o skyriaus valdybai už puikiai suruoštą šven
tės paminėjimą,
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atkelta iš 1 psl./
Prezidentas nevyks į Maskvą...

Prezidentas Valdas Adamkus pirmadienį telefonu 
kalbėjosi su Estijos Prezidentu Arnold Ruutel netrukus 
po to, kai abu prezidentai paskelbė nevyksiantys į per
galės prieš nacius 60-mečio minėjimą gegužės 9-ają.

"Abu prezidentai pasveikino vienas kitą, kad priėmė 
bendrą sprendimą, kaip ir buvo derinta. Pasiklausė vieni 
kitų, kokia yra reakcija spaudoje, visuomenėje, kokia 
yra aplinka. Lietuvos ir Estijos vadovai yra įsitikinę, kad 
jie priėmė teisingą sprendimą", - Eltai pirmadienį sakė 
prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais Ed- 
minas Bagdonas.

"Būta daug brutalaus atakavimo iš Rusijos pusės. 
Baltijos valstybių patirtis yra skausminga, tad ši data 
negali būti vienpusiškai interpretuojama. Jei Rusija tai 
būtų suvokusi ir padariusi gražų gestą, dar būtų įmano
ma laukti kitokio sprendimo. Tačiau iš Rusijos buvo 
daug nesubtilaus spaudimo, daug anaiptol ne aukštos 
prabos komentarų, kurie galėjo tik įžeisti Baltijos šalių 
vadovus. Todėl manau, jog pasielgta taip, kaip reikalau

ja nepriklausomos valstybės ir demokratinės visuome
nės orumas", - taip pirmadienį Eltai įvertino Vytauto 
Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos 
instituto direktorius prof. Leonidas Donskis.

Profesoriaus teigimu, politinė ir diplomatinė atmosfe
ra, susiklosčiusi svarstant gegužės 9-osios minėjimo 
Maskvoje klausimą, nebuvo palanki Baltijos šalims, ir 
šiomis aplinkybėmis V. Adamkaus sprendimas buvęs 
natūralus ir logiškas.

Užsienio reikalų ministro Antano Valionio teigimu, į 
iškilmes Maskvoje nevyks Didžiosios Britanijos minist
ras pirmininkas Tony Blair, kai kurioms šalims, pavyz
džiui, Nyderlandų Karalystei minėjime Maskvoje atsto
vaus vicepremjeras "ir tokių pavyzdžių, -A. Valionio 
žodžiais, - "atrodo, bus ir daugiau".

DBLS centro valdybai atsiklaususi skyrių pirmi
ninkų ir Garbės narių, pasiuntė Prezidentui pageida
vimą į iškilmes nevykti

/”Atgarsiai dėl nevažiavimo... " žiūrėk 4psL/

/atkelta iš 1 psl./
Iškilmingai paminėta vasario 16-oji
Paminėjo, jog spaudoje dažnai lietuviai parodomi nega
tyvioje šviesoje, bet atkreipė dėmesį \ praėjusią savaitę 
svarbiame Anglijos dienraštyje "The Times" į vieno 
vyro laišką redakcijai, kuriame jis labai pozityviai ver
tino jam padėjusį lietuvį - /žiūr.apačioj deš./. Paskaitė 
Lietuvos premjero sveikinimo laišką užsienyje gyve
nantiems lietuviams.

Londono Ukrainiečių bendruomenės pirmininkė Sla
vą Tsymawska pasidžiaugė, kad lietuviai pasirinko 
ruošti šį svarbų minėjimą jų salėje ir linkėjo laikyti 
bendruomenių draugiškus santykius. Padėkojo Lietuvai 
už moralinę paramą šiuo jiems sunkiu politiniu laiko
tarpiu. Vylėsi, jog ir toliau galėsime ištiesti vienas ki
tam draugiškumo ranką.

Po sveikinimų visi nekantriai laukė "Rasos" mokyk
los ansamblio pasirodymo. Nekantriausiai gal patys 
vaikai. Mat, norėjo parodyti ką jie atsiekė per metus. 
Paskutinį kartą teko juos matyti pernai, šios svarbios 
dienos paminėjime.

Mokyklai vadovauja Rasa Gudaitienė ir jai padeda 
administruoti Rimas Gudaitis.

Koncertas - dainos, šokiai, pramoginiai šokiai ir dek
lamacijos. Tvarkingai atrodantis mokyklos choras žavė
jo visus lengvomis ir sudėtingesnėmis dainomis, kurios 
buvo atliktos gana profesionaliai. Sekė šokių pynė ir 
berniuko ir mergaitės duetas. Ypatingai patraukė klau
sytojų dėmesį Juditos Jasiūnaitės solo. Teko ją girdėti 
prieš metus ir dabar. Ji yra padariusi nepaprastai didelį 
šuolį pirmyn. Nors dar jauna mergaitė, bet jos ateities 
perspektyvos yra šviesios.

Muzikinis mokyklos pasirodymas paliko labai gilų 
įspūdį visiems, su kuo tik teko pasidalyti įspūdžiais. 
Užtarnauta padėka tenka muzikos vadovei/mokytojai 
Ritai Gužauskienei.

Šokiai taip pat nustebino žiūrovus savo jaunatvišku 
lankstumu, energija, profesionalumu.

ŠmaukšČiai pašoko liaudies šokių grupė ir pramogi
nių šokių duetas ir vėliau šešetukas. Čia taip pat reikėtų 

padėkoti mokytojoms: liaudies šokių - Giedrei Dobroz- 
viejūtei ir pramoginių Teresei Burdyn. Visiems suge
bančiai akomponavo Valerija Sokolova.

Programą sumaniai pravedė ir deklamacijomis papil
dė Lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Jankauskienė.

Programa baigta jausmingai, iš pilnų krūtinių, sugie- 
dant Tautos Himną.

Po to, prie stiklo vyno ir užkandžių sekė įspūdžių 
pasidalinimas, senų ir naujų draugų rankų paspaudimai 
ir galiausiai šokiai, kuriems nemokamai, paaukoję savo 
laisvalaikį, grojo TIP TOP RETRO grupė. Didelė padė
ka Pirmo skyriaus moterims, kurios visus skaniai pa
maitino.

H.Gasperas

From Mr Michael Cole
Sir, After I halted in London recently 
with a flat car tyre a cyclist stopped, 
offered to change the wheel and did so 
expertly. He declined money, but I 
forced £20 on him.

He was Lithuanian, a qualified mo
tor mechanic, working as a van driver, 
sending money home to his wife and 
family. "No jobs in Lithuania/’ he 
explained.

Like everyone from the new EU 
countries I have encountered, he was 
educated and pleasant. Let us have 
more of them. I just hope they do not 
acquire the workshy characteristics 
displayed by many of the natives.
Yours faithfully,
MICHAEL COLE,
3 Stanhope Mews East,
South Kensington, SW7 5QU.
rndc@michaelcole.tv
February 8. 71
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Vasario 16-osios paminėjimas Londone

- Šv. Mišios Londono lietuvių bažnyčioje ir koncerto metu

Pasikeitimai Londono Lietuvių 
katalikų bažnyčioje

Lithuanian R. C. Church of St, Casimir
21 The Oval Hackney Road London E2-9DT 

Tel. 020 7739 8735 Our Ref: 006

Westminsterio vyskupijos vyskupo Alan Hopes, vys
kupo Bernard Longley bei finansų sekretoriaus John 
Gibbs nurodymu paleidžiama Lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos pastoracinė taryba.

Aukščiau įvardinti asmenys nurodo, kad pagal 
Bažnyčios kanonų teisės kanonus Nr. 532 ir 537 reika
linga įsteigti Lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje finan
sų komitetą, kad šis padėtų parapijos klebonui admi
nistruoti parapijos veiklą.

Pagal Westminsterio vyskupijos Parapijos Fi
nansų komiteto konstitucijos nuostatas, klebonas pa
skiria mažiausiai tris pasauliečius, parapijiečius į fi
nansų komitetą.(žr. į. Parish administration manual, 3- 
6psl., Westminsterio vyskupija, 1997 gruodis). 
Esu Jums dėkingas už daugelio metų darbą parapijai. 
Raštas įsigalioja nuo parašymo datos.

8 ^February 2005 
Pagarbiai Jūsų,

Petfis^Verijonas

(This Parish is part of the Westminster Roman Catholic 
Trust Reg. No. 233699)

VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA 
Šv. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE

Didysis Ketvirtadienis, kovo 24d. Šv.Mišios 19val.
Didysis Penktadienis pamaldos, kovo 25d. 15val., Kry
žiaus Kelias 19val.
Didysis Šeštadienis, kovo 26d. Velyknakčio pamaldos ir 
Šv.Mišios 20val.
VELYKOS, kovo 27d.

8.00 Prisikėlimo pamaldos ir Šv. Mišios
11.00 Šv. Mišios
13.00 Velykinės Šv. Mišios Vaikams 
18.00. Šv. Mišios

Velykos vaikams
Mieli vaikai,
Velykų dieną, t.y. Kovo 27d.švęsime Vaikų Velykas. Šventė 
prasidės 13val. Šv. Mišiomis, kuriose giedos vaikai. Po Šv. 
Mišių eisime padainuoti ir pašokti. Po to surengsime margu
čių ridenimo varžybas. Prašome atsinešti po du margučius, 
kuriuos nunešime prie altoriaus, kad Dievulis palaimintų, o 
vėliau su jais žaisime. Vaikai, atsiveskite ir tėvelius, kad ir jie 
galėtų su mumis pasimelsti, bei palaikyti rungtyniaujančius 
savo vaikus!
Gavėninis Susikaupimas. Kviečiame į Gavėnios rekolek
cijas (susikaupimo dienas), Į parapiją atvyksta kunigas 
svečias.
Kovo 19d. (šeštadienis) - 19 vai. Atgailos pamaldos. 
Kovo 20 d. (sekmadienis) Verbos - 9,11 ir 18 vai. 
Tikinčiuosius kviečiame susitaikyti su Dievu per Atgailos 
sakramentą. Išpažinčių bus klausoma valandą prieš pamaldas.
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Aštuoni būdai kaip tapti laimingesnių.
Remiantis psichologės S. Lyubomirsky (Kalifornijos Universitetas, JAV) darbais.

1. Rinkite palaiminimus.
Sukurkite „Padėkos knygą“ į kurią 
įrašykite 3-5 dalykus, už kuriuos 
esate dėkingas. Nuo eilinio (gėlės 
ant palangės) iki neeilinio (pirmi 
jūsų vaiko žingsniai) palaiminimo. 
Knygą pildykite kartą per savaitę, 
sakykime sekmadienio naktį. Ne
pamirškite įrašyti naujų palaimini
mų.
2. Mokykitės būti geru.
Mokykitės daryti atsitiktinio geru
mo darbus (užleidžiant eilę į pa
rduotuvę skubančiai mamai arba 
senutei) ir nuolatinio gerumo dar
bus (paruošk sekmadienio pietus 
senai kaimynei(-ui) ir pakviesk į 
svečius, aplankyk sergantį pažįsta
mą ar draugą). Būdamas geru ki
tiems, pažįstamiems ar ne, jūs su- 
keliat gėrio ir šilumos bangą aplink 
save. Toks elgesys padės jums 
jaustis/būti kilniaširdžiu bei veik
liu, o sunkiomis akimirkomis jūs 
nebūsite vienišas ar prislėgtas var
gų. Aplinkinių žmonių šypsenos ir 
palaiminimai bus skirti jums - ap
linka keisis, ji bus laimingesnė.
3. Mėgaukitės gyvenimo akimirko

mis.
Atkreipkite dėmesį į gyvenimo 
akimirkos malonumą ir stebuklą. 
Džiaukitės prinokusios braškės 
saldumu, saulutės šiluma, gaiviu 
oru, jūra, šypsena draugo/draugės 
veide. Įamžinkite 
„nufotografuokite“ malonią akimir
ką. Sunkiais gyvenimo laikotar
piais tai padės jaustis laimingesnių.
4. Padėkokite jūsų patarėjui, moky
tojui.
Jei žmogus sunkiu gyvenimo tarps- 
niu jums patarė, palaikė ar kitaip 
padėjo, nebūk nerangus su padėka, 
paskubėk ją išreikšti apčiuopiamai 
ir pagal galimybe asmeniškai.
5. Mokykitės atleisti.
Išliekite savo apmaudą arba pyktį, 
parašydami atleidimo laišką jus 
įžeidusiam ar suklaidinusiam žmo
gui. . Įtampa laukiant, siekiant at
pildo ir keršto akimirkos bei nemo
kėjimas atleisti sukausto jūsų as
menybę. Atleidimas gi pakelia 
nuotaiką, blogus prisiminimus ar 
net sapnus pakeičia gerais, suteikia 
ramybės jūsų mintims ir pasitikėji
mą savimi.

6. Skirkite laiko ir dėmesį jūsų 
draugams bei šeimai.
Kur jūs gyvenate, kaip gyvenate, 
kiek uždirbate, jūsų pareigos ir 
išsilavinimas, net ir jūsų sveikata 
veik neįtakoja jūsų gyvenimo lai
mės. Lemiamas veiksnys yra glau
dūs ir stiprūs asmeniniai ryšiai su 
jūsų paties šeima ir draugais.
7. Pasirūpinkite kūnu.
Geras miegas, mankšta (sportas), 
mąstymo (loginiai) žaidimai, šyps
nys ir juokas trumpam pakelia jūsų 
nuotaiką. Jei tai taps nuolatine tai
sykle tuomet gyvenimas suteiks 
jums kasdienį pasitenkinimą.
8. Atraskite būdus, padedančius 
įveikti gyvenimo sunkumus arba 
stresą.
Apsaugos nuo gyvenimo vargų 
nėra. Tačiau jiems užgriuvus, 
mokslininkų patvirtinta, padeda 
religija, tačiau lygiai taip pat pade
da ir sekuliarus gyvenimas, išreiš
kiamas aksiomomis „Tai praeis“ 
arba „Tai kas nesunaikina manęs, 
užgrūdina ir padaro dar tvirtesniu“. 
Tik viena sąlyga - jūs turite tuo 
patikėti.
Aivaras iš www.Lietuvos. net

Dauguma Lietuvos gyventojų moka rusų kalbą

Tai parodė šalies gyventojų apklausa, kurią inicijavo 
Švietimo ir mokslo ministerija bei Pilietinės visuome
nės institutas, o atliko rinkos analizės ir tyrimų grupė 
RAIT.

Apklausos duomenimis, 77 proc. respondentų 
nurodė gerai kalbantys ir suprantantys rusiškai, 10 
proc. - angliškai, 6 proc. - lenkiškai, 3 proc. - vokiš
kai, 1 proc. - prancūziškai, 5 proc. nurodė mokantys 
kitas užsienio kalbas.

Nebuvo klausta, kiek moka lietuvių kalbos.
Pasirodžius šitai žinutei Delfi interneto svetai

nėje, kilo daug komentarų. Porą įdomesnių pakartoja
me čia.

KOMENTARAI
Man 30 m, aš nemoku šnekėti rusiškai, nes niekas 
manęs niekad nemokė. Rašyti irgi nemoku, ir kalbėti 
nelabai kaip sekasi, suprasti suprantu. Rusų kalbos 
man gyvenime niekur niekad neprireikė, ne taip kaip 
anglų ar vokiečių. v
Seneliai, mokinkitės anglų kalbos, integruokitės į pa
saulį, nes komunizmas taip ir sugriuvo nepastatytas, 
beveik prieš 20 metų. Be to, negirdėjau nei vieno lie

tuvio, net tų, gyvenusių komunistinėje visuomenėje kai
miečių, laisvai kalbant rusiškai.
Nona \

Mokėti bet kokią kalbą yra gerai. Ir kuo daugiau kalbų - 
tuo geriau. Esmė tame, kaip konkreti kalba veikia žmogų. 
Anglų kalba gal ir turi daugiausiai žodžių, bet kiek iš jų 
yra tikrai angliškos kilmės? Visas pasaulis ją darko.

Rusiškai geriausiai skamba keiksmažodžiai, bet jie 
juk - ne rusiški, o mongoliški!

Monopolizmas naikina mažas įmones, mažu tautų 
kalbas. Lietuviai nuo seno yra priversti prisitaikyti. Rei
kėjo suprasti, ko nori kolonizatorius rusas - išmoko rusiš
kai.

Dabar, kai reikia darbo užsienio kompanijoje, labai 
sparčiai išmoko angliškai.

Dar prisiminkime 1991-94m. Varšuvos turgus: visi 
galėjome susikalbėti lenkiškai.

Esame gabi tauta. Kiek čia iš mūsų besišaipytų 
vargšas skeptikas, rusų kalba traukiasi iš mūsų kasdieni
nio žodyno. Lieka tik keiksmažodžiai ir Palangos 
"bumčikai". Rusai nutautėja dar sparčiau nei lietuviai.
Klara
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Naujos statybos butai Lietuvoje išgraibstomi dar nepastatyti
Akvilė Verbliugevičiūtė

Pasaulio bankas per artimiau
sius keletą metų Lietuvai prognozuo
ja 6 proc. metinį ekonomikos augi
mą. Gerėjant gyvenimo sąlygoms ir 
esant palankioms paskolų gavimo 
aplinkybėms, smarkiai šoktelėjo gy
venamųjų namų kainos, todėl lietu
viai suskubo rūpintis būsto įsigijimu.

Nekilnojamasis turtas pasta
raisiais metais tapo labiausiai vilio
jančia investicija tiek užsieniečiams, 
tiek ir patiems lietuviams. Per 2004 
metus naujos statybos butai pabran
go 20 - 40 proc.

Būsto kainos kyla kasmet
Jau tapo įprasta, jog gyvena- 

. mųjų namų statyba brangsta kasmet. 
Būsto kainų pokytį nulėmė ryškus 
žemės sklypų, statybinių medžiagų 
bei darbo jėgos pabrangimas.

Staigiam būsto kainų šuoliui 
įtakos turėjo Lietuvos įstojimas į 
Europos sąjungą. Atsiradus galimy
bei legaliai įsidarbinti užsienio kom
panijose, nemaža dalis statybininkų 
išvyko dirbti svetur, taip sudarydami 
darbo jėgos trūkumą Lietuvoje. 
Darbdaviai, norėdami išlaikyti staty
bininkus, buvo priversti kelti atlygi
nimus ir branginti statybų darbus.

Nepaisant to, pasak AB banko 
“Hansabankas” privačių asmenų fi
nansavimo departamento projektų 
vadovo Tomo Puliko, per ateinančius 
10 - 15 metų Lietuvos gyventojų 
siekis apsirūpinti būstu bus didžiau
sias iš .Centrinės ir Rytų Europos 
šalių. Prognozuojama, kad šiemet 
vien Vilniuje bus pastatyta apie 3600 
butų, tačiau šis skaičius nekilnojamo
jo turto rinkos anaiptol neužpildys. 
Nekilnojamojo turto specialistai tvir
tina, kad būstas per šiuos metus vidu
tiniškai dar brangs 10-15 proc.

Šiuo metu Vilniaus centre 
naujos statybos butų su daline apdai
la kainos svyruoja nuo 7000 iki 10 
000 litų už kvadratinį metrą, Anta
kalnio mikrorajone - 3500 - 5500 Lt, 
“miegamuosiuose rajonuose” - nuo 
2700 iki 3700 litų už kvadratinį met
rą

Kylant butų kainoms, propor
cingai didėja ir suinteresuotumas 
imti būsto paskolas. AB banko 
“Hansabankas” projektų vadovo T. 
Puliko teigimu, per 2004 metus Lie
tuvos bankuose buvo pasirašyta 19

Vilnius
700 būsto paskolų, kurių vidutinė 
suma siekė 100 000 litų. Šiemet 
prognozuojamą kad kreditų būstui 
įsigyti skaičius išaugs iki 25 000, o 
pageidaujama suma - iki 140 000 
litų.

Užsienyje gyvenantiems ar 
dirbantiems lietuviams sudaromos 
sąlygos gauti paskolą “Hansabanke”, 
įgaliojus artimuosius Lietuvoje su
tvarkyti visus su turto įsigijimu ir 
kredito gavimu susijusius dokumen
tus. “Hansabankas” savo klientams 
parengė pavyzdinę formą pagal ku
rią būtų lengviau parašyti įgaliojimo 
tekstą
Butų pasiūla - pagal kišenę ir po
reikius

Nekilnojamojo turto kompa
nijos pastaruoju metu labai pamėgo 
sąvoką “elitinis būstas”, kuri neatsie
jama nuo prestižinės vietos, solidžios 
kaimynystės, aukštos kokybės ir 
įmantrios architektūros.

“Lietuviai gali būti vadinami 
namisėdomis, kadangi jie, skirtingai 
nei kiti europiečiai, daug laiko pra
leidžia namie, tad natūralu, kad gy
venamasis būstas ir jo aplinka turi 
didelę, gal net pagrindinę reikšmę 
gyvenimo kokybei”, - sako AB ban
ko “Hansabankas” privačių asmenų 
finansavimo departamento direktorė 
Jūratė Gumuliauskienė. Anot -jos, 
esant didelei būsto paklausai Lietu
voje, butai parduodami dar nepasta
tyti, o rezervuotis pradedama vos 
įrengus namo pamatus.

Užsienio šalių investuotojus 
labiausiai vilioja ramioje išskirtinėje 
aplinkoje statomi namai arba butai, 
esantys arti nuo Vilniaus centro. Įsi
gytus butus užsieniečiai dažniausiai 
išnuomoja.

Nekilnojamojo turto kompa
nijos “Progresyvios investicijos” 
rinkodaros vadovas Giedrius Kra- 
žauskas tvirtiną kad naujausias jų 
parduodamas projektas “Valakampių 
rezidencija” iš kitų išsiskiria tuo, kad 
mėgstantiems kokybišką gyvenimą 
gali pasiūlyti visas elitiniam būstui 
privalomas savybes. Valakampių 
pušyne stovintys mažaaukščiai na
mai išsiskiria ne tik itin originalia 
architektūrą bet ir solidžia kaimy
nyste.

Busimiesiems naujakuriams 
siūloma apsigyventi netoli Lietuvos 

Prezidento ir kitų aukščiausių valsty
bės vadovų namų. Būsimiems gy
ventojams suteikiama galimybė įsi
traukti į būsto kūrimą: patiems išsi
rinkti namo fasado spalvas, supla
nuoti gyvenamąsias erdves.

“Vienas iš sunkiausių nekil
nojamojo turto kompanijų uždavinių 
- rasti tokį sklypą namui, kuris ne tik 
būtų išskirtinis, bet ir išbaigtas. Di
delis privalumas apsigyventi name, 
kai gali būti tikras, jog vėliau aplink 
neišdygs dar keletas daugiaaukščių 
namų”, - sako G.Kražauskas.

Rinkodaros vadovo teigimą 
UAB “Progresyvios investicijos” 
neapsiriboja kuriuo nors vienu klien
tų segmentą todėl turi ką pasiūlyti 
tiek pasiilgusiems ramybės, tiek 
miesto Šurmulį vertinantiems klien
tams. Filaretų gatvės n^nai, įsikūrę 
tarp Užupio ir Antakalnio mikrorajo
ną skirti tiems, kurie visada nori 
būti įvykių centre ir pramogų sūku
ryje.
Buto rezervacija - neišeinant iš 
namų

“Hansabanko” ekspertų verti
nimu, didžiausią įtaką statybos ir 
paskolų rinkai daro vis didėjantis 
kokybiško gyvenimo siekis, kurį 
pateisinti skuba nekilnojamojo turto 
kompanijos, siūlančios tiek jaukius 
butus arti miesto centro, tiek moder
nius apartamentus gražiuose ir ato
kesniuose gamtos kampeliuose.

Prisitaikydamos prie na
muose laisvalaikį leidžiančių lietu
vių būdo, nekilnojamojo turto ben
drovės stengiasi, jog išsirinkti būstą 
būtų kuo paprasčiau. UAB 
“Progresyvios investicijos” pardavi
mų vadybininkė Raimonda Raulony- 
tė tikino, kad jų klientai rezervuotis 
butą gali tiek užėję į interneto svetai
nę www.pin.lt, tiek telefonu. Gali
mybė nekelti kojos iš namų suvilioja 
tris iš penkių klientą ketinančių re
zervuotis patikusį butą. Be to, infor
macija bei konsultacijos telefonu 
teikiamos ir po darbo valandą o į 
statomus namus pardavimų vadybi
ninkai klientus palydi ir savaitga
liais.

Nepaisant didelės butų paklausos 
ir nepakankamos pasiūlos, nekilnoja
mojo turto kompanijos varžosi užtik- 
rindamos kuo aukštesnę ne tik būsto, 
bet ir teikiamų paslaugų aptarnavimo 
kokybę.
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Lietuvių Sodybos parką ir salę
galite panaudoti Jūsų renginiams.

Užsakykite iš anksto, pabrėždami, kad bus DBLS 
renginys ir gausite nuolaidą.

Tel. 01420 472810
www.headleypark.co.uk

Jei nesusikalbate angliškai, skambinkite Genei 
(020 8989 4557) arba Povilui (07788 424737).

Laukiame

Sodybos parko tinklalapis nurodo 
ne tik ką mes turime, 

bet laukia Jūsų pasisakymų, 
žr pageidavimų,

Formuojasi Headiey Park Leisure Club.
Prisijunkit prie www.headleypark. cauk/LT

Vietinis lietuvių kalba mėnesinis leidinys 
ČįUVpCS LIETUVIS 

leidžiamas nuo 1947 m. kainuoja 
20 svarų metams su persiuntimu į namus 

arba 1 svaras už atskirą numerį. 
Užsisakyti, išrašant čekį 

"DBLS Europos Lietuvis” 
ir pasiųsti:

“Europos Lietuvio” administracija 
Headley Park Hotel, Picketts Hill, 
Near Bordon, Hants GU35 8TE 

Tel: 01420 472810

Jeigu spykini ingliš geriau negu lietuviškai, 
jušiudiyd .

Lietuvos Respublikos Ambasada 
Londone
Adresas:

84 Gloucester Place
W1U 6AU London United Kingdom
Tel +44(0)20 7486 6401
Fax+44 (0)20 7486 6403

Konsulinis ir vizų skyrius veikia:
pirmadieniais - penktadieniais 9.30-13.00 vai.

Vien tik vizų skyrius veikia:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
15.00- 16.00 vai.

Teirautis tel +44 (0)20 7486 6404
JE AURIMAS TAURANTAS Ambasadorius 

RIMAS LITVINAS Krašto apsaugos Atašė pulk. 
OLGA STRAVINSKIENĖ Komercinė Atašė 
INDRĖ DAUNYTĖ Kultūros reik. Atašė 
GITANA GRIGAITYTĖ Ekonominių, finansinių 
reikalų patarėja
VILIJA JATKONIENĖ Pirma sekretorė 
(konsulinis skyrius)
DOVILĖ SURVILAITĖ Antroji sekretorė 
(švietimas, kultūra)
GIEDRIUS GRABNICKAS Atašė 
(konsulinis skyrius)
VILIUS STULPINAS Administratorius 
RIČARDAS RIČKUS specialistas 
(konsulinis skyrius)
GIEDRIUS TAMAŠAUSKAS specialistas 
(konsulinis skyrius)
AKVILĖ PRIBIŠAUSKAITĖ Sekretorė

Lithuanian House Ltd
Su klausimais dėl akcijų prašom kreiptis pas Joną. 
For questions about shares please contact John.

Telefonas - 0161 775 7972

The British-Lithuanian newsheet that 
comes out every two months 

and costs only £7 a year including 
postage 

Tel. 0115 841 0612

Klausimus, atsakymus, pasisakymus ir diskusijas 
apie lietuvių gyvenimą Britanijoje rasite: 

www.anglija.com

DBLS Centro valdybos sekretorius
Jonas Podvoislds

Tel: 0161 775 7972 Mob.0798 503 9135 
Email - dbls@uk2.net 

Email -john.pod@virgin.net

Nauja Lietuvos Radijo ir Televizijos 
svetainė

Žinios užsieniui, sportas, informacijos
wwyv.lrt.lt
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SĘorto žinios 
ES parama Lietuvos sportui 

Darius Kuodis Lietuvos radijas 
Švietimo per sportą metais Lietuva 
iš Europos Sąjungos gavo paramą 
septyniems projektams. Visa dalinio 
finansavimo suma siekė per 100 
tūkst. eurų.

Vienus įdomesnių projektų 
pateikė Radviliškio Lizdeikos gim
nazijos mokykla, olimpinių žaidy
nių projektas „Olimpiečiai tarp mū
sų" bei šalies futbolo federacijos 
akcija „Grąžinkime vaikus į stadio
nus". Šviečiamuosius projektus 
buvo pateikusios aukštosios mokyk
los, orientavimosi ir kartingo sporto 
šakų propaguotojai. Iš viso Europoje 
buvo vykdomi 187 savarankiški 
projektai, kuriuose dalyvavo po ke
lias šalis. Iš viso buvo gauta apie 
1300 paraiškų iš 28 šalių, o lietuviai 
buvo parengę 27 pasiūlymus. 
Tarptautinės organizacijos - vienus 
metus po kitų dedikuoja kūno kultū
rai ir sportui, nes, gyvenimo tempui 
spartėjant, pats gyvenimo būdas 
tampa vis pasyvesnis, technikos ste
buklams nustumiant į šoną laiko 
patikrintas vertybes.

Jungtinės Tautos šiuos metus 
vadina Tarptautiniais sporto ir kūno 
kultūros metais 
♦♦♦
Šiemet sportui atriekta dau

giau
Lietuvos sportui iš valstybės biu
džeto šiemet atiteks 44 mln. 503 
tūkst. litų, arba beveik 6 mln. dau
giau nei buvo skirta pernai. -

Tokius duomenis pateikė Kū
no kultūros ir sporto departamento 
vadovai, pristatydami . lėšų įvai
rioms organizacijoms paskirstymą.

Į šią sumą tradiciškai įtraukti 
visi Kultūros ir sporto rėmimo fon
do pinigai (15 mln. 505 tūkst.), iš 
kurių sportui atitenka lygiai pusė.

Kūno kultūros ir sporto plėt
rai iš biudžeto iš viso skirta 24 mln. 
litų, o iš jų daugiausia atiteks bazių 
statybai ir renovacijai - 10 mln.

Žvelgiant pagal sporto šakas 
daugiausia pinigų atitenka krepšiniui 
- 1 mln. 409 tūkst. , rankiniui - 377 
tūkst. , žolės rieduliui - arti 300-tų 
tūkst. ir futbolui - 170 tūkst. 
♦♦♦
Bauda už mėginimą papirkti 
Tautvydas MeŠkonis Liet, radijas 
Čekijos futbolo sąjunga 20 tūkstan-
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čių dolerių bauda nubaudė aukščiau
siosios lygos Libereco „Slovano“ 
klubą, kuris praėjusiame sezone 
bandė papirkti teisėją.
„Slovano“ komanda, kuri šalies 
čempionate užima trečiąją vietą, 
buvo pripažinta kalta dėl bandymo 
įtakoti rungtynių su „Zlino“ klubu 
baigtį. Sezono pabaigoje iš 
„Slovano“ dar bus atimti šeši taškai. 
Libereco komanda tapo trečiąja, kuri 
buvo nubausta po šalį sukrėtusio 
korupcijos skandalo. Policija parei
škė kaltinimus kyšių davimu ir ėmi
mu daugiau nei dvylikai teisėjų ir 
klubų atstovų. Beveik visi kaltini
mai pateikti remiantis telefoninių 
pokalbių įrašais. _ 
♦♦♦
Paaiškėjo LKL žvaigždynas
Darius Kuodis -
Paaiškėjo visi krepšinio lygos 
„Žvaigždžių dienos su Eastum Gel“ 
dalyviai.

Komandų treneriai pasirinko 
likusius žaidėjus. Į Lietuvių koman
dą Antanas Sireika pakvietė Rolan
dą Skaisgirį („Sakalai“), Vaidą Pau- 
liukėną, Žydrūną Urboną (abu 
„Šiauliai“), Žygimantą Jonušą 
(„Alita“) ir Darių Šilinskį 
(„Nevėžis“).

Legionierių ekipai vadovau
siantis Klaipėdos „Neptūno“ strate
gas Robertas Kuncaitis, be sirgalių 
išrinktų penkių krepšininkų, pasirin
ko Šeiku Kaba („Neptūnas“), Ro
bertą Štelmaherį, Harį Mujezinovi- 
čių („Lietuvos rytas“), Aleksandrą 
Savenkovą („Neptūnas“) bei Alešą 
Živanovičių („Alita“).

Snaiperio konkurse dalyvaus 
po vieną žaidėją iš devynių LKL 
klubų bei taikliausiai šiame sezone 
tritaškius rungtynėse pataikantis 
„Sakalų“ žaidėjas Eligijus Redec- 
kas. Jo varžovais bus titulą ginantis 
Ainaras Bagatskis, Arvydas Čepulis, 
Mindaugas Gelžinis, Žygimantas 
Jonušas, Aurimas Papučka, Tomas 
Pušinaitis, Renaldas Seibutis, praė
jusių metų šio konkurso finalininkas 
Petras Šalvis ir Andrius Šležas.

Dėjimo konkurse varžysis 
Martynas Andriuškevičius, Marty
nas Dipartas, Osvaldas Mačernis, 
Taironas Nesbis, ir Aleksandras Sa
venkovas. 
♦♦♦
„Žalgiris“ nubaustas už žiū
rovų elgesį
Tautvydas Meškoms 

ras“ gavo oficialų 
raštą iš Eurolygos, 
kuriuo pranešama, 
jog drausmės teisė
jas Chosė Manue- 
lis Meirimas išnag

rinėjo sausio 26-os dienos rungty
nių tarp „Žalgirio“ ir Pezaro 
„Skavolinio“ komisaro pastabą apie 
tai, kad paskutinę pagrindinio rung
tynių laiko minutę ir per pertraukėlę 
žiūrovai du kartus mėtė butelius ir 
monetas į aikštę, ir nusprendė nu
bausti Kaimo klubą pinigine bauda. 
Taip pat buvo atsižvelgta į faktą, 

kad Kauno klubas šį sezoną jau bu
vo nubaustas dėl to paties nusižengi
mo rungtynių namų arenoje metu. 
Remiantis drausmės teisėjo išvada, 
„Sabonio - Žalgirio krepšinio cent
rui“ buvo skirta trijų tūkstančių eurų 
bauda.

Paskutinėj dvikovoj pergalė ~
Darius Kuodis
„Šiauliai“ - krepšinio klubų FIBA- 

Europa taurės Šiaurės konferencijoje 
liko trečioje vietoje.
Pamaskvio mieste Čechove pasi

baigusiame turnyro mažajame finale 
šiauliečiai nugalėjo Jekaterinburgo 
„Eurazą“ 86:71.

- Du kėlinius aikštėje vyko 
atkakli kova, tačiau trečiajame išryš
kėjo lietuvių pranašumas. Didžiau
sias jų pranašumas mačo pabaigoje 
siekė net 21 tašką - $ 1:60.

- Rezultatyviausiai laimėtojų 
gretose žaidė Artūras Jomantas su
rinkęs 17-ka taškų ir Darius Paka- 
manis pelnęs 13-ka. Turnyro finale 
Maskvos srities „Dinamo“ 91:86 
pranoko Rostovo „Lokomotivą“. 
Šios komandos gretose žaidęs Artū
ras Masiulis spėjo surinkti 12 taškų, 
o Giedrius Gustas įmetė 8 taškus. 
♦♦♦
Paaiškėjo Ispanijos taurės 
pusfinalininkai
Tautvydas Meškonis
Ištraukus Ispanijos futbolo taurės 
turnyro pusfinalio burtus paaiškėjo, 
kad Seviljos "Betisas" žais su Bilbao 
"Atletiko" klubu, o "Osasunos" fut
bolininkai - su Madrido "Atletiko" 
komanda.

Pirmosios pusfinalio rungty
nės bus žaidžiamos Seviljoje ir Osa- 
sunoje. Ispanijos futbolo taurės fi
nalo rungtynės vyks birželio 11-ą 
dieną
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(Pasijuokime
Odė trolikui
Sausio 2d. 7.00 vai.

Skaudamu protu ir širdžia išspūdinu į darbą... 
Mano "golpukas" lyginėmis dienomis neužsiveda, todėl 
kėblinu į stotelę nusiteikęs priverstinei kovai be taisyk
lių. Ir štai, nepalaukus net 30 min., gailiai stenėdamas ir 
pūkšdamas (it pensininkas po orgazmo ) atbarška vie- 
labraukis.

Rūškanos žmogystos stačia galva su indėnų karo 
šūksniais neria į atvirus nasrus ir užpakalį. Lavinos 
pagautas pataikau tiesiai į užpakalį... Kvapas harmonin
gas šiai troliko daliai, o ant galinių sėdynių iškilmingai 
lyg RAMZIO II mumija drybso BI Časbyvšyj inteli- 
gentnįj čelovek, kurio sakralinis kūnas oro irgi neozo- 
nuOja. Be to mėšlini kamašai su kiekvienu posūkiu pie
šia rusvų tonų paveikslą ant prispaustos moterėlės kaili
nių...

Pagarbiai įvertinu smirdinčio Mone stilių ir ištie
siu mergaitei išdurti talonėlį. Tuoj pat sužinau, kad ji 
jau trečia stotelė kaip ne mergaite; o aš beširdis gyvu- 
lys. Neriu į centrą ir stebiu egoistiškos meilės sceną.

Žvitrus vyrukas viena ranka grabalioja rubensiš- 
- kos, slapto amžiaus damos sėdmenį (plėšinius?), o kita 

ranka stropiai britvute pjauna jos tašę. Dama markstosi 
iš malonumo, vyrukas irgi. Damos piniginė jį nuteikia 
erotiškai.

Palieku patenkintus KIO mokinį ir padėvėtą ba- 
jaderę ir vos spėju laiku atšokti (simboliškai). Suglam
žytas pilietis su laiminga šypsena apvemia kaimyną ir 
maloniai atsiprašo. Iš karto jaučiasi; kad inteligentiškas 
žmogus... -

Besibraunant tolyn įsiremtu į kliūtį. Lyg šlag
baumas orios senutės paradinis skėtis sulindęs į dro
vaus keleivio subinę... Drovusis kenčia ir tyli. Infor
muoju, kad norėčiau praeiti. Senutė įprastu, treniruotu 
judesiu atidaro šlagbaumą.

Aš jau beveik priekyje, iia, užėmęs 2 sėdynes, 
stūkso stambiagabaritis, skustas jauniklis. Spuogai ant 
jo pakaušio primena Grįžulo Ratus. Virš jauniklio, it 
nendrelė vėjyje, svyruoja priešistorinė bobulytė. Jau
niklis teiraujasi, ar jai skauda kojeles ir, ar jauna būda
ma užleisdavo vietas pagyvenusiems? Išgirdęs 2 teigia
mus atsakymus - mąsliai konstatuoja, kad dėl to bobu
lytei kojeles ir skauda...

Graudinanti scena, bet aš jau prie tikslo. Liko tik 
vienas šešėlis prie priekinių durų. Klausiu šešėlio ar 
lips, o šis teiraujasi koks mano reikalas ir materializuo
jasi į kontrolierę. Laimei, epilepsiškai trūkčiojant atsi
veria durys, aš mikliai su derama gracija spiriu kontro
lierei į tarpkojį, ir trolikas gaižiai išspjauna mane.

Susimąstau, kad pas kontrolierę kažkas trakštelė
jo, bet nenustembu. Kontrolierės su kiaušiais dažnas 
reiškinys... Apsižiūriu nuostolius. Smulkmenos - tik 3 
sagos ir 1 batraištis dingęs. Užtai kiek įspūdžių ,kiek 
adrenalino ir visa tai tik už 80 centų.

Švilpaudamas ir JAU darbingai nusiteikęs, kul
niuoju 3 pravažiuotas atgal stoteles. Plazdena efemeriš
ka mintis, jog po darbo bus gal dar įdomiau.

Kalėjimą viršininkas, išleisdamas kalinį į laisvę:
- Tikiuosi, kad mudu daugiau nesimatysime...
- Tai ką, jau ruošiatės į pensiją?! 

*****
- Tėti, kodėl gandrai išskrenda į pietus. -Todėl, 

kad žiemą ten yra varliu.
- O kada jos spėja ten nuskristi? 

****
- Kaltinamasis, prašome paaiškinti teismui, ko

kiu būdu jūs rengėtės patekti į banką?
- Už jokius pinigus nesakysiu, nes salėje sėdi 

trys mano konkurentai!!
*****
Kalėjimo dvasininkas įėjo į kamerą pas vagį recidyvis
tą:

- Nenusimink, mano sūnau. Kai tave išleis, aš pasi
stengsiu tau padėti...

- Ačiū, tėve, bet vagystė tai ne jums:- reikalas su
dėtingas, reikia daug patirties ir ypatingo pasiruošimo.
Saulės smūgis
Gyveno du broliai, seniai saulės nematę. Vienas brolis 
užsinorėjo nudegti saulėje. Išėjo laukan, iškišo užpakalį 
per tvorą ir tupi. Pro šalį ėjo dažytojas, dažydamas tvo
ras. Jis išdažė jam užpakalį. Brolis parėjęs giriasi:

- Žiūrėk, kaip gražiai nudegiau.
Kitas sprogsta iš pavydo. Kitą dieną ir jis nebeištvėrė. 
Nuėjo ir iškišo užpakalį pro tvorą. Pro šalį ėjo chuliga
nas ir įspyrė tam į užpakalį. Brolis parėjęs ir šaukia:

- Saulės smūgį gavau.
Gerai padarė
Bernas nuėjo pas kunigą išpažinties. Sako:

- Tėveli, aš sugriešinau labai.
Kunigas sako:

- O ką gi tu taip padarei?
- Nagi, - sako, - mergą iš kelio išvedžiau.
- Tai, - sako,- gerai tu padarei, .mašina nesuvaži-

nės. _ -
Tai ir dabar mergas vedžioja iš kelio. Mašina nors ir 
nesuvažinėja, alejielabai gerai ir išeina, kad nesuvaži- 
nėja.

Nesusiprato -
Atvažiavo į bepročių namus komisija. Žiūri, atbėga 
vienas, kėde užsimojęs. Išsigando komisija - bėgti visi. 
O tas pasivijo ir sako:

- Prašom sėstis.
Pasiteisino
Joniukas dvi dienas nebuvo klasėje. Pasirodžius mo
kykloje, mokytojas klausia:
- Kodėl, Joniuk, nebuvai pirmą dieną mokykloje?
- Mama išskalbė kelnes, ir jos nesuspėjo išdžiūti, - atsa
kė vaikas.
- Na, o antrą dieną ką veikei namuose?
- Antrą dieną pamačiau lauke džiūstant jūsų kelnes. 
Pagalvojau, jog ir tamsta neateisite į klasę, - teisinosi 
berniukas.
Vienas kalinys kitam: - Mano didžiausia svajonė — 
apiplėšti banką ir palikti ten savo uošvės pirštų atspau
dus!
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Kronika
Aukos spaudai
O.Vilimienė, Manchester £10.00
L.Ašmėga, Sheffield £10.00
B.Bakienė, Eccles £10.00
K. Dranginis, Rugely £ 5.00
L. Matukienė, Ruislip- £ 5.00
V.Lukšys, Peterborough £ 5.00

A.Gofmanas, Fife £ 5.00
R.Karalius, Lofthouse £ 5.00
V.Vasaitis, Sheffield £ 5.00

A.Gudelis, Leigh £ 5.00
J.Makoveckienė, Nott’m £ 5.00

Britų - Lietuvių Vaikų Fondas
Aukos:
Škotijos Liet.Kultur. ir Soc. klubas, Belshill £500.00
J.Ashbourne, Londonas
D.Letkauskas, Londonas
A.Cigauskas, Nottinghamas
V.Andriulis, Škotija
Nuoširdžiai dėkojame ■

Fondo sekretorė

£ 75.00
£ 30.00
£ 20.00 -
£ 10.00

RENGINIŲ KALENDORIUS
DBLS ir LNB METINIS SUVAŽIAVIMAS 
Lietuvių Sodyboje balandžio mėn. 23-24dd. 
**************************!>******

MANCHESTER Klubo velykinė programa
Penktadienį, 25 kovo - klubas uždarytas
Šeštadienį 26 kovų- nuo 15.00 vai. iki 20.00 . .
Sekmadienį 27 kovo, Velykų dieną - velykiniai pietus 14.00 vai, Teatro 
grupė 15,00 vai. Baras užsidaro 20.00 vai.
Pirmadienį, 28 kovo - klubas atidarytas nuo 15.00 iki 20.00 vai.
Sekmadienį, 29 gegužės - Gegužinė šeimoms nuo 14.00 vai. iki 18.00 
vai. Org. Mančester’io DBLS.

LEICESTER
2005 kovo 20 d. sekmadienį, 11.00 vai. DBLS Leicester’io Skyriaus
Metinis Susirinkimas Estų Klube, 66 Fosse Road North, Leicester
NOTTINGHAM

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735. -
E-mail: lon- - .
don@ptverijonas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
^.00 vai. angliškai

- 11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv.Mišios _ 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 19.00 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tinghamNG2 6AH. Tel.:0115 9821 892 
Pamaldos kas antras šeštadienis, 3 vai. 
po pietų.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birmingame: Irena Hughes
Mančesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 

121 Middleton Rd., 
Crumpsall, Mančester, 
tel: 0161 740 5039

Oksforde: Liubovė Rakūnienė
Nottinghame: Marija Collishaw

Kovo 12 - 19 d. 10 —13 vai. Lituanistinė mokykla ir Anglų kalbos kur
sai, Colwick Community Centre, Colwick, Nottingham.
Kovo 27 Velykos 18 vai. Colwick Community Centre, Vale 
Road, Colwick Nottingham.
Balandžio 9,16 - 23 d. 10-13 vai. Lituanistinė mokykla ir Anglų kal
bos kursai. Colwick Community Centre.

VOKIETIJA
2005 balandžio 8 -10 d. Europos lietuvių krepšinio turnyras
Hūttenfeld, Vokietija Info: martinukas @hotmail.com ir 
lipsyte@centras. lt

PAlEŽKAė
IHMI 

gimęs 1916 m 
taus rajone, Kali
Žinoma, kad gyv, o Londono apy- 
linkėję, bet tikra gyvenamoji vieta 
nežinomiL>
Prašoma atsiliepti “Europos Lietu
vio” redakcijos adresu.

'■■-•sį £
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