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Šalies vadovai vyksta į laidotuves
Prezidentas Valdas Adamkus ir premjeras Algirdas Bra
zauskas vyksta į popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuves. 
Kai 1993 metų rugsėjį Jonas Paulius II viešėjo Lietuvoje, 
A.Brazauskas ėjo prezidento pareigas. Į Vilnių šalies vadovai grįš 
penktadienį vakare.
Šeštadienį mirusio Jono Pauliaus B laidotuvės prasidės 11 valan
dą Lietuvos laiku. Popiežius bus palaidotas kriptoje po šv. Petro 
bazilika Vatikane. Manoma, kad į laidotuves gali atvykti iki 4 
mln. maldininkų ir maždaug 200 valstybių vadovų bei religinių 
lyderių.
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Mielieji,
Šiandien Apaštališkojo Sosto nunciatūroje, užuojautų knygoje, 
PLB Jūsų visų vardu įrašiau sekančius žodžius:

“Dėkojame Viešpačiui už 26 metus nuostabios šviesos 
pasauliui, meldžiamės už Pauliaus Jono II sielą ir prašome jam 
palaimos ir malonės Dievo akivaizdoje.”
Gabrielius Žemkalnis PLB pirmininkas Vilnius
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Popiežius Jonas Paulius II1993 m. atsilankymo metu

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne 1993 m. vizito
metu nuotrauką atsiuntė S.Kasparas

Atsilankymo metu, Šiluvoje at
našautų pamaldų pamoksle taip 
prabilo į maldininkus:

“‘Kristaus ramybė teviešpatauja 
Jūsų širdyse!
MieR (Broliai ir Sesės! Štai toji 
žmogaus ramybė. Jos ypač sto
koja naujoji Lietuva... ’’

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
ir 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks Lietuvių Sodyboje balandžio mėn. 23- 24 dienomis 
10.30 atstovų ir akcininkų registracija ir pietūs. 

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
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Europos Lietuvis Nr.4 2 puslapis

DBLS veikla 2004/2005 m.
Gerbiamieji pirmininkai, garbės nariai, atstovai ir 
prijaučiantys lietuviškai veiklai.

Pristatau Jums ir visuotiniam suvažiavimui balandžio 
23/24 dienomis DBLS veiklos pranešimą. Mano ka
dencija šiais metais baigiasi.
Linkiu naujai vadovybei geriausios sėkmės.

DBLS veikla ir ateitis
Pagal paskutinius gautus duomenis DBLS turi 18 

skyrių. Iki balandžio 1d. dar tiktai 13 skyrių sumokėję 
solidarumo mokestį. Tai yra sumokėta už 826 narius. 
Atsižvelgiant į tai, kad DBLS yra teisėta organizacija, 
pastangos platinti bei didinti skyrius ir narių skaičius 
iki šiol vyksta sunkiai, nes yra stoka žmonių, kurie 
norėtų užsiimti bendruomenės darbu. Galima sakyti, 
kad aktualūs klausimai, liečianti DBLS veiklą ir turtą 
yra beveik dviejų skyrių valdybų rankose, kurių ben
dras narių skaičius siekia daugiau nei 600.

Lietuvos oficialius įstojimas į Europos Sąjungą 
gegužės ld. nesuaktyvino stojimo į organizacijos ei
les.

Pastarieji metai buvo labai veiklūs, reikalaujan
tys nemažai laiko ir sveikatos. Tie, kurie iki šiol ne
pilnai suvokia šios veiklos darbą ir tikslus noriu pa
aiškinti: DBLS yra organizacija, apimanti visus lie
tuvius, gyvenančius šiame krašte. Ją reikalinga repre
zentuoti anglą, lietuvių bei kitų tautų visuomenėse. 
Valdyba dirba be jokio atlyginimo. Valdybos direkto
rių kelionės išlaidos bendruomenės reikalais yra ap
mokamos. Tolimesnių kelionių išlaidas padengia patys 
direktoriai

Kandidatuojant į Centro Valdybą reikalinga atsi
žvelgti į saviauką ir sugebėjimą atlikti tuos darbus. 
DBLS priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
(PLB), kurios atstovybė yra Vilniuje. PLB turi 35 ben
druomenes, išsisklaidžiusias visame pasaulyje. Visų 
tikslai yra tie patys: išsaugoti savo identitetą, kultūrą 
ir kalbą svetimame krašte, gerbiant gyvenamo krašto 
įstatymus.

Paaiškinti apie PLB veiklą, į DBLS visuotini 
suvažiavimą atvyks J. Alkis PLB vice pirmininkas 
(atsakingas už naujakurius, Europą, sportą).

Praeitų metų DBLS visuotinio suvažiavimo nuta
rimas pakelti nario mokestį nuo simbolinio £1 iki £5 
metams ir A šio mokesčio siųsti centrui, sukėlė nema
žai bruzdėjimo kai kuriuose skyriuose. Tikrumoje, 
atstatyti DBLS į teisingas ir tvarkingesnes veiklos gai
res yra būtina ir reikalinga, kad kiekvienas narys pats 
susimokėtu nario mokestį, o ne apmokamos iš sky
riaus kasos. Tie keli svarai - £5 metams parodo, kad 
nariai gerbia organizaciją ir remia jos veiklą. Solida
rumo mokesčio taisyklės yra aiškiai apibrėžtos DBLS 
įstatuose.

Brangus nariai, Sąjungos ateitis yra Jūsų ranko
se!

Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas prie Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės (TMID)
Sparčiai auganti lietuvių skaičiai Didžiojoje Britanijo

je, paskatino Lietuvos vyriausybę atsisukti į 
,Vakarus4.
Dėl Lietuvių bendruomenės kultūros ir informaci
jos centrų Londone:
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas suvokia 
lietuvių bendruomenės kultūros ir informacijos centro 
Londone reikalingumą mūsų tautiečiams. Manytume, 
kad lietuvių bendruomenės kultūros ir informacijos 
centras Londone sėkmingai gyvuotų ir suteiktų naujų 
veiklos galimybių. TMID planuoja Lietuvių bendruo
menės kultūros ir informacijos centro Londone pasta
to įsigijimą įtraukti į 2006 m. strateginė planą.
(Šis raštas gautas 2005m. kovo mėn. 25d.)
Paaiškint šį planą į 2005m. balandžio 23/24 d. DBLS 
visuotinį suvažiavimą atvyksta TMID generalinis di
rektorius Antanas Petrauskas.

Politinėje arenoje — gegužės 9d.
Šiuo laiku Maskvos politikos strategija yra agi- ' 

tuoti, bei perrašyti istorinius faktus per Sovietų okupa
cijos penkis dešimtmečius Lietuvoje. Tai bandymas 
juodinti Lietuvą dėl Prezidento Valdo Adamkaus atsi
sakymo dalyvauti Maskvoje ruošiamame 60 metų 
nacių pergalės paminėjime.

Pagal DBLS garbės narių ir skyrių pirmininkų 
nurodymą, vasario 27d. buvo parašytas laiškas Prezi
dentui Adamkui, raginantis nedalyvauti šiose iškilmė
se Maskvoje. Maskvos neapykanta Lietuvai vyksta 
toliau tarptautinėje spaudoje. Pastaruoju laiku pasiro
dė laiškas Rusų Federacijos ambasadoriaus Jungtinei 
Karalystei Financial Times, Londone, į kurį išsamiai 
atsakė Anglo-Baltic Informacijos konsultantas Romas 
Kinka.

Kultūrinėje bei socialinėje arenoje
Atsižvelgiant į lietuvių skaičius šiame krašte 

kultūrinė ir socialinė veikla yra didelė ir išsami.
DBLS organizuoja Vasario 16-os minėjimus, 

Sekminių sąskrydžius, Motinos Dienos minėjimą bei 
Jonines, remia skautų vasaros stovyklą, rudenio šven
tes. Londone ruošiamiems minėjimams patalpos yra 
nuomojamos. Vasaros įvykiai vyksta gamtoje Sody
boje.

Kultūros srityje daug darbuojasi Lietuvos Amba
sada, Britų-Lietuvių Asociacija ir Baltų Taryba. Veik
los kalendorių detališkai skelbia Baltų Tarybos ir Bri
tų Lietuvių Asociacijos atstovas Aleksas Vilčinskas.

Lituanistinės mokyklos
Veikia sekančios Lituanistinės mokyklos Londone:: 
,Rasos4 šeštadieninė mokykla Stratforde,
,Moksliukas4 lietuvių krikščionių mokykla Stratforde, 
Švyturiukas4 Šv. Kazimiero parapijos lituanistinė mo
kykla. Nottinghame jau antri metai veikia
,Pumpurėliai4 lituanistinė mokykla. Visų mokinių 
skaičius viršija 200 jaunuolių.

Visos patalpos mokykloms yra nuomojamos, 
išskiriant Šv. Kazimiero parapijos patalpose.
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Europos Lietuvis Nr,4
DBLS ir Taut. Mažumų ir Išeivijos Departamen

tas teikia finansinę ir moralinę pagalbą visoms mo
kykloms. Gegužės pradžioje TMID organizuoja litua
nistinių mokyklų mokytojų keturių dienų seminarą 
Trakuose. Į seminarą vyksta 3 atstovės iš Didž Brita
nijos. Kelionės išlaidos ir išlaikymas dviem atstovėm 
apmokės TMID. DBLS sutiko sumokėti trečios atsto
vės kelionės išlaidas.

Spauda/komunikacijos
Sužinoti kas vyksta lietuviškoje padangėje šiame 

krašte yra lengva per internetą. Neturintiems jo, laik
raščio formoje informacija yra pageidautina ir reika
linga.

DBLS ilgametis Europos Lietuvis pasirodo sykį į 
mėnesį skaitytojams Didž.Britanijoje. Laikraštį remia 
daugumoje garbaus amžiaus skaitytojai. Jaunai redak
torei atsisakius, tinkamų jėgų iki šiol neatsirado. Laik
raščio redagavimą laikinai perėmė Henrikas Gasparas. 
Už visas paslaugas redaktoriui mokama £75 į mėnesį. 
Šiais metais laikraštis vertėsi be DBLS centrinės para
mos ir metų gale likutis yra £364. Prenumerata me
tams yra £20.

Londone nuo spalio 2004 eina dvi-savaitinis 
laikraštis Info Zona, kuris yra dalinamas veltui. Laik
raščio turinys pritaikomas naujai atvykusiems. Į E.L. 
redakciją ateina kitų lietuviškų bendruomenių laikraš
čiai, daugumoje panašaus turinio kaip Europos Lietu
vis.

Tobulinti šių laikraščių kokybę, TMID organi
zuoja praktinį seminarą užsienio lietuvių žiniasklaidi- 
ninkams balandžio 7 - 9 dd. Į seminarą vyksta DBLS 
CV atstovas. Kelionės išlaidas apmoka TMID.

DBLS archyvas

Londone kovo 9d įvyko susitikimas su p. Silvija Vela- 
vičiene iš Mažvydo nationalinės Bibliotekos apie išei
vijos spaudos reikalus. Sodyboje laikomi Europos 
Lietuvio rinkiniai nuo 1947m. bus perduodami Maž
vydo Nacionalinei bibliotekai, kur jie bus pertvarko
mi, kad nesutrūnytų. Sodyboje randasi 770 egzemp
liorių E. Barėno redaguoto Britanijos Lietuviai 1974 - 
1994. Mažvydo Nacionalinei bibliotekai bus skiriama 
100 egzempliorių.

Taip pat bus perduodami visi jaunimo laikraš
čio LYNES (vėliau LINES) egzemplioriai.

Baltų Taryba
DBLS yra Tarybos narė, moka £150 metinį nario mo
kestį. DBLS atstovai Taryboje yra Aleksas Vilčinskas 
ir Živile Ilgūnaitė. Atskira veiklos ataskaita bus pri
statoma DBLS suvažiavimui.

2004/2005 metų bėgyje:
Gauti trys egzemplioriai PLB istorijos 1949 - 2003. 
Juose aprašyta DBLS veikla. Šios knygos leidimui 
DBLS aukojo £200.
Gegužės mėn. Lietuvai įstojus į NATO ir Europos 
Sąjungos nares, vyko festivaliai, pasirodymai Londo-
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ne, Nottinghame ir kituose mieštose. DBLS raštu pa
sveikino Lietuvos vyriausybę.
Birželio mėn. Pirmą kartą tarnybos reikalais atvyko 
karinis laivas iš Lietuvos į Portsmouth. Kapitonas ir 
jo įgula suruošė priėmimą lietuvių bendruomenei. 
DBLS įteikė simbolinę dovaną ir sveikinimą.
Birželio mėn .DBLS pasiųstas sveikinimo laiškas 
naujai išrinktam Lietuvos R. Prezidentui Valdui 
Adamkui.
Birželio mėnesį Lankėsi Prelatas Edis Putrimas Lon
done, Nottinghame, Škotijoje. Kalbėta apie parapijų 
išsaugojimą.
Liepos mėn. Lietuvos Nacionalinė opera ir baletas 
pirmą kartą pasirodė Anglijoje - Nottingham Royal 
Centre. DBLS įteikė sveikinimą ir gėlių.
Rugpjūčio mėn. vyko PLB pirmininkų ir rinktų atsto
vų suvažiavimas Birštone. Dalyvavo V. Gasperienė, 
Ž. Ilgūnaitė, V. O‘Brien. Taut. Mažumų ir Išeivijos 
Departamentui pristatyta Informacijos ir Kultūros 
centro Londone projekto koncepcija. Raportą paruošė 
dalyvaujantys DBLS atstovai.
Rugpjūčio mėn. Rašytas laiškas Charles Kennedy, 
David Blunkett, Nick Pearce apie naujų Europos Są
jungos narių darbo teises.

Lietuvos Ypatingasis Archyvas
Iš Taut. Paramos Fondo aukota £200. Pinigai skirti 
programos: ,Lietuvos partizanu ir antisovietinio pasi
priešinimo dokumentų kaupimas ir informacijos apie 
juos rinkimas“ įgyvendinimui.

Keston Instituto paroda Vilniuje 2005 m. lapkričio 
- gruodžio mėn.
Canon Michael Bourdeaux darbai: Persecution of 
religion under Communism
DBLS auka parodai: £200.

Sveikinimai siųsti:
Australijos Lietuvių Bendruomenei Lietuvių Dienų 
proga.
Argentinos Lietuvių bendruomenei jų 90 metų nuola
tinės veiklos jubiliejui.
Ryšiai laikomi su įvairiomis Europoje įsikūrusiomis 
bendruomenėmis.

Čia pristačiau tiktai bendrą DBLS veiklos darbą 
šių metų bėgyje. Raporte neįtraukiau daugel įvairių 
pasiteiravimų, kitų kultūrinių bei sporto aktualijų. Jei 
tai būtų pageidautina, apie tai bus smulkiau pranešta 
DBLS Visuotinio Suvažiavimo metu.

DBLS 2004m. apyskaitos bus pristatytos DBLS 
visuotinio suvažiavimo metu.

Dar kartą dėkoju tiems, kurie man bešališkai ir 
kantriai suteikė pagalbą ir moralinę paramą mano 
veiklos laikotarpyje.

Linkiu geriausios sėkmės Jums dabar ir ateičiai.
Jūsų

Vida Gasperienė
Centro valdybos pirmininkė
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Lietuvių Namų Bendrovės pirmininko 
2004 finansinių metų, pasibaigusių spalio 31 d., raportas

Praėjusių finansinių metų apyskaita rodo daug page
rėjusį vaizdą, palyginus su paskutiniais dviems metais. 
Bendrovės veikla buvo nuostolinga, bet direktorių daromos 
pastangos atnešė vaisių. Ateities kelias yra dar sunkus ir 
turime nenukrypti nuo pasirinkto kelio. Direktoriai skyrė 
daug laiko (neapmokamo) ir pastangų, kad Sodyba išsilai
kytų ir klestėtų. Kas mėnesį du direktoriai turi 
“atskaitomybės” posėdį su Sodybos menedžeriu ir tikrina, 
kaip jis vedė biznį mėnesio bėgyje ir pasitaria, kaip jį plės
ti. Susitikimai užtrunka maždaug po tris valandas ir apima 
prekiavimą, bendras išlaidas, biudžeto kontrolę, darbuotojų 
reikalus, meniu ir ateities užsakymus. Detalės yra protoko
luojamos ir vykdymai sekami.

Pažiūrėkime arčiau į rezultatus. Ne tik pakėlėme 
pajamas £47,000, bet taip pat sumažinome išlaidas 
£20,000. Atidžiai sekėme algas, pakilusias tik pagal inflia
ciją. Praeitais metais mes prižadėjome akcininkams suma
žinti išlaidas agentūrų personalo samdymui. Iš apyskaitos 
matysite, kad šis punktas sumažėjo nuo £26,500 iki £4,000. 
Pakilusios pajamos ir sumažėjusios išlaidos įgalino mus 
sumažinti išlaidas nuo £125,260 iki £28,253, neįskaitant 
£38,947 nuvertinimo, kurio mes negalime kontroliuoti.

Po atnaujinimo, akcininkai nutarė atidaryti Sodybos 
duris plačiau bendrai publikai, su tikslu pakelti pajamas iš 
nuomos, restorano, baro ir salės funkcijų. Tai buvo pagrin
dinis LNB valdybos ir menedžmento tikslas -padalyti So
dybą patrauklesnę ir gyvybingesnę versle.

Žinoma, mūsų tikslas padaryti Sodybą pelningą. 
Neskaitant pastangų sumažinti išlaidas, darbuotojų algos, 
pagal biznio šaką, yra per aukštos. Mes, kartu su menedže
riu, bandome pasiekti bendrai priimtą algų su pajamom 
santykį - 30%. Tuo tikslu suvaržėme administracinę siste
mą, neseniai įvesdami “Mainstay” kompiuterinės sistemos 
įrangą. Tarp kitko, tas įgalina mus turėti telefonus beveik 
kiekviename kambaryje ir apmokestinti svečių išorinius 
telefono pasikalbėjimus. Turėčiau paaiškinti, jog praeitais 
metais turėjome iš kambarių išimti telefonus, nes neturėjo
me galimybės, kaip pasikalbėjimų mokesčius prijungi prie 
sąskaitybos sistemos. Ši programa taip pat padės sumažinti 
buhalterijos metines išlaidas
Rinkos suradimo iniciatyvos

Ši biznio dalis turi labai didelę rolę pelningumui. 
Mes turime įspūdingą apylinkės kompanijų duomenų bazę, 
į kurią mes nukreipėme pastangas reklamuoti Sodybą 
lankstinukuose, informuodami juos apie paslaugas Sodybo
je. Menedžeris ir jo darbuotojai papildo lankstinukus tele
fonų skambučiais. Priklausome patalpų aprūpinimo agentū
roms, kurios mums atneša tiesioginio biznio, be to, skelbia
mės vietinėje spaudoje. Tas viskas padidino mūsų pajamas. 
Priedo, pastatėme pulio (pool) stalą ir per paskutinius kelis 
mėnesius darome (quiz) vakarus vietiniams lankytojams.

Esame pasiryžę samdyti lietuvių darbuotojus Sodyboje
LNB direktoriai, kaip ir dauguma akcininkų, yra 

tvirtai pasiryžę Sodyboje įdarbinti lietuvius. Paskutiniais 
mėnesiais mes turėjome interviu su penkiais žmonėmis, 
įvairioms pareigoms, įskaitant menedžerio padėjėjo. Atro
dytų, kad yra lengva surasti lietuvių darbuotojų Sodybai, 
bet, patikėkite, taip nėra. Tačiau mes visuomet domimės 

lietuviais, norinčiais įsidarbinti. Jau keletą mėnesių taria
mės su viena pora iš Kauno. Jiems pažadėjome pastovų 
darbą ir esame tikri, kad jie užims menedžerio pavaduotojų 
darbą. Jie gyvens Sodyboje, garantuojant, kad visuomet 
Sodyboje bus lietuviškai kalbantis žmogus.

Atidarysime Sodybą visų patogumui
Pasiryžome atidaryti kuo daugiau Sodybos aplinkos 

akcininkams ir svečiams. Norime, kad kuo daugiau lietuvių 
atvyktų į Sodybą pasinaudoti jos patogumais, ar tai būtų 
stovyklavimas, žūklavimas, plaukimas, piknikai, šaudymas 
ar paragauti gėrimų bare, ar pavalgyti restorane. Tik prašy
tume svečių - gerbti gamtą ir išvykstant palikti vietą tokią, 
kokią radote. Ypatingai žūklautojų prašome pagautą žuvį 
grąžinti į vandenį, nes Anglijoje žūklavimas yra traktuoja
mas kaip sportas. Sodyba, kad išliktų, turi daryti pelną. 
Kad ežeras prisidėtų prie Sodybos pelno augimo, turime 
žiūrėti, kad ežere būtų prileista užtektinai žuvų.
Plaukimo baseinas

Plaukimo baseinas buvo atidarytas 2004 m. gegužės 
mėn., po metinio suvažiavimo atstovų sprendimo užbaigti 
baseino remontą, atliekant tik pagrindinius darbus. Tie dar
bai kainavo £27,000. Tačiau dar liko daug neužbaigtų dar
bų, kad galėtume šį projektą laikyti galutiniai užbaigtu. 
Tai dar kainuotų apie £25,000. Nebaigti darbai būtų: televi
zijos monitorių ir telefono linijos įrengimas plaukikų sau
gumui ir dėl sveikatos priežasčių. (Šis reikalavimas yra 
Draudimo bendrovės, kuri padarė patikrinimą). Dar bus 
reikalinga nupjauti artimiausius prie baseino medžius, dėl 
galimo šakų lūžimo ir pavojaus plaukikams ir pastatui. 
Yra planuojamas į baseiną kelias, kuriuo bus galima sve
čiams pasiekti baseiną ir nuvežti prie baseino pardavimui 
maistą ir gėrimus. Šiuo metu šis takas nėra tinkamas maši
noms ir direktorių bandymai prašyti kaimyno-savininko 
kelią pataisyti baigėsi bylinėjimusi, kaip matysite toliau.

Disputai
Šiemet turėjome legalių disputų. Byla su Clandina 

Contractors Limited, kuri prasidėjo remontuojant Sodybą, 
iki dabar kainavo keletą tūkstančių svarų ir dar kainuos 
daugiau. Pradžioje, kaip mes pranešėm akcininkams praė
jusių metų suvažiavime, atrodė, kad mes laimėsime, bet 
vėliau Clandina pristatė laišką iš specialisto, įvelto remonto 
darbuose, kas pasuko byla visai į kitą pusę ir mūsų advoka
tas įspėjo, kad bylą pralošime. Kad išsiaiškintume, kodėl 
mes pralošime, paprašėme advokato raštiškai nurodyti 
mums priežastis ir kodėl mes turėjome bylą užbaigti. Šio 
laiško kopijos yra prieinamos skyrių pirmininkams ir akci
ninkams.

Taip pat mes turime disputą su kaimynu dėl kelio 
pataisymo, kuris veda nuo Sodybos ribų į malūną. Priedo, 
turime disputą su arti Sodybos gyvenančia ponia, kuri pre
tenduoja į naudojimą kelio per Sodybos miškelį. Šie dispu
tai nėra mūsų kaltė, bet jie daug kainuoja ir užima daug 
laiko.

Neskaitant to, mes galvojame, kad Sodyba turėjo 
padrąsinančius metus. Tikime, kad šie metai bus dar geres
ni.

Aš prašau jūsų paremti direktorius, sudarant galimy
bes tęsti darbą, kurį jau esame įpusėję.
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Europos Lietuvis Nr.4 5 puslapis
“FINANCIAL TIMES” 2005 m. kovo 23 d. laidoje atspausdino Rusų ambasadoriaus Gregory Karasin 

laišką ir kovo 29 d. Romo Kinkos atsakymą kurių vertimus perduodu žemiau.

Neiškraipykime 27 mln. pasiaukojimo, perrašydami istoriją
Gimiau 1949 m.II pasaulinio karo veterano ir invalido šeimoje. Priklausau tai kartai, kuriai Sąjungininkų pergalė prieš 
nacius buvo dalis mūsų auklėjimo. Pergalės diena mums ir mūsų vaikams visuomet bus didžiausios iškilmės. Liūdna ma
tyti, kaip istorijos iškraipymas kartais gali užmaskuoti išlaisvintojų iš mirties lagerių ir Europos sostinių prisiminimą.

Antrasis Pasaulinis karas Rusijoje ir kitose valstybėse kur gyvena mūsų tėvynainiai, yra prisimenamas kaip Didy
sis Patriotinis karas. Mums tai buvo karas dėl egzistencijos kaip tauta išlikimo ir tautinės garbės ir orumo. Kiekvienas 
jardas ir kiekviena diena ilgam kelyje nuo Stalingrado iki Berlyno pareikalavo nežmoniškos įtampos ir pasiaukojimo. 
Sutinkate, kad dvidešimt milijonų gyvybių yra neatstatomas praradimas.

Nemalonu stebėti politinius išsišokimus į Rusijos vadovybės širdingus pakvietimus dalyvauti 60-oje pergalės su
kaktyje gegužės mėn. Maskvoje. Tradiciškai Rusija kviečia svečius atviromis rankomis. Priėmimas neabejotinai yra as
meniškas reikalas. Bet ir politikoje turime žinoti ribas ir turime būti etiški; žmonių orumas ir prisiminimas visuomet turi 
būti gerbiamas.

Kodėl mes negalime kartu pažiūrėti į bandymus iškraipyti II Pasaulinio karo istoriją ir pasekmes. Ypač dabar, kai 
ši kampanija pasidarė emocinė ir jau daug ką yra užgavusi. Rusija irgi gali užsigauti Kaip tas tinka naujiems Europos 
siekiams? Atsakymuose nereikia žiūrėti tik į praeitį. Iškilmės suteikia progą pagalvoti apie ateitį.

Rusų ir britų politologai reguliariai studijuoja praeito karo istoriją seminaruose. Į milijonų žuvusių ar nukentėju
sių istoriją negalima pulti kaktomuša.

Tokių bandymų absurdiškumas nueitų net iki įvairių etniniai sudarytų SS batalionų “žygdarbių” pripažinimo, ku
rie, ne va, prisidėjo prie žmonių tautinio išvadavimo. Tad ar nebūtų teisinga paklausti, ar toks samprotavimas neprivestų 
pagalvoti apie “naudingumą” nekaltų žmonių naikinimo koncentracijos lageriuose.

Deja, ne visi politikai sugeba pakilti virš egocentrizmo. To įrodymas yra tai, kaip kai kurie vadovai traktuoja atei
nančias 60 m. iškilmes Maskvoje. Bet reikia tikėtis, kad nacių nugalėjimas ir gailestis nukentėjusių bus išgyventas visų 
kartu.

Kasmet, kartu su britų veteranais ir Kazachstano, Ukrainos, Baltarusijos, Kirgistano, Gruzijos, Uzbekistano ir kitų 
Rusijos Federacijos ambasadoriais, pagerbiame antrajame kare žuvusius Sovietų piliečius prie Imperinio Karo Muziejaus 
Londone. Mes visi suprantame kodėl ir lenkiame galvas karo nualintai herojų kartai.
(pasirašė) Gregory Karasin, Rusijos Federacijos ambasadorius JK. Londonas W8 4QX.

Gerbkime gerus žmonių veiksmus, ne blogus
(Romo Kinkos atsakymas į ambasadoriaus laišką)
Atsakant į Rusijos ambasadoriaus (23 kovo) laišką, leiskite ir man pradėti asmeniniu įnašu.

Aš gimiau 1942 m. lietuvių šeimoje, bet dėl antrosios Sovietų invazijos mano tėvai turėjo apleisti tėvynę. Vieni 
Sovietų okupacijos metai 1940-41 m. prieš tą didįjį Patriotinį karą, kaip rusai jį vadina, buvo naudinga pamoka, ko tikėtis 
iš antrosios okupacijos. Tuo metu mes nebuvome niekieno okupuoti, taigi išlaisvinimas negalėjo būti panaudotas kaip 
priežastis. Faktiškai, mus okupavo pagal Stalino Sovietų Sąjungos ir Hitlerio Vokietijos susitarimą.

Mano tėvai paliko mylimą šalį, tikėdami po karo grįžti namo. Sąjungininkų išdavystė padarė tai neįmanoma. Po 
kelių metų gyvenimo įvairiose išvietintųjų asmenų stovyklose Britų zonoje pokario metu, jie surado prieglaudą šioje šaly
je, kur abu mirė, nesulaukę naujai atgimusios nepriklausomos Lietuvos. Bent aš, jų sūnus, buvau laimingesnis sulaukęs, 
tos puikios progos.

Gerbiant Jo Excelenciją ir pakartojant jo paties žodžius, aš esu priverstas pasakyti, kad šališkas istorijos aiškini
mas kartais gali, ir Rusijos atveju dažnai, migloti atsiminimus tų, kurie matė sovietus, kaip išvaduotojus, ne okupantus. 
Kaip pavadinti tą, kuris, penkis dešimtmečius okupuoja valstybę, tačiau pretenduoja išlaisvinęs žmones, nors kolonizuo
ja ir engia juos.

Būtų absurdiška tikėti, kad sovietai atėjo į mūsų šalį mus išlaisvinti; jų tikslas buvo nugalėti vokiečius ir mus kolo
nizuoti. Man nereikia priminti niekam, kad sovietai pradėjo karą tik tada, kai buvo užpulti jų aktyvesnių partnerių nacių 
Vokietijos. O lenkui nereikia priminti žiaurios ironijos, kai Britanija paskelbė Vokietijai karą dėl Vokietijos invazijos į jų 
šalį, tuo pačiu, kai SSSR užpuolėjuos iš rytų.ir vėliau sąjungininkų sutikimu buvo atiduoti SSSR.

Pilnai sutinku su ambasadorium, kad pagarba žmonėms ir prisiminimai jų gerų darbų, ne blogų, turi būti pagerbti. 
Mūsų prezidentas Valdas Adamkus kaip tik ir darys tą, nevykdamas į Maskvą gegužės mėn. švęsti 60 metų pergalės prieš 
nacių Vokietiją..

Aš taip pat norėčiau ambasadoriui priminti, kad mūsų šalyje niekada nebuvo suformuoti SS daliniai. Yra tiesa, kad 
kai kurie lietuviai bendravo su vokiečiai, bet tolygiai yra tokių, kurie bendradarbiavo su sovietais. Mes gėdinamės abiejų.

Kaip gaila, kad rusai negali pasipriešinti savo demonams. Gaila, kad painią tiesą galima lengvai iškraipyti ir taip 
pat liūdna, kad po 14 metų nepriklausoma Rusija vis dar šiuos iškraipymus skleidžia. Ne vien tik kraštutiniai rusų rasis
tai, bet ir rusų valdžia.
(pasirašė) Romas Kinka, Anglo-Baltic Consultancy, London E9 7SN.
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Siūloma didinti neapmokestinamas pajamas
Janina Mažeikienė LRT 

Seimo darbo partijos frak
cijos nariai siūlo nuo lie
pos šimtu litų - iki 390 litų 
padidinti neapmokestina
mąsias pajamas.

Tokią gyventojų paja
mų įstatymo pataisą įre
gistravo frakcijos seniūnė 
Loreta Graužinienė ir Biu
džeto ir finansų komiteto 
pirmininkas Jonas Liongi
nas.

Šiuo metu neapmokes
tinamų pajamų dydis yra 
290 litų Jis nebuvo keičia
mas nuo 2003 metų. Dar
bo frakcijos atstovai siūlo 
neapmokestinamas paja
mas padidinti šimtu litų. 
Taip pat siūloma didinti 
individualius neapmokes
tinamus dydžius invali
dams, daugiavaikėms šei
moms, vienišiems tėvams, 
asmenims, dirbantiems

Kryme Ukrainos lietuvių bendruomenės 
leidžiamam leidinėliui 5 metai

Krymo respublikinei M. 
K. Čiurlionio lietuvių 
kultūros draugijai, Kry
mo Lituanistinei mokyk
lai ir laikraščiui Tiltas - 5 
metai.

1999 m. Kryme suku
riant ir užregistruojant 
Krymo respublikinės 
M .K. Čiurlinio lietuvių 
kultūros draugiją dalyva
vo Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus ir LR 
Ambasadorius Ukrainoje 
Vytautas Pečkaitis. Drau
gija palaiko ryšį su Pa
saulio Lietuvių Bendruo
mene, LR Ambasada Uk
rainoje ir Tautinių Mažu
mų ir išeivijos departa
mentu.

Tų pačių metų spalio 
mėn. įkurta ir jau veikia 5 
metai Krymo lituanistinė 
sekmadieninė mokykla 
Simferopolyje. Joje gali 
išmokti lietuvių kalba, 
susipažinti su Lietuvos 

žemės ūkyje. Pirmos gru
pės invalidams nuo liepos 
1 d. siūloma neapmokesti
namųjų pajamų dydį padi
dinti nuo 430 litų iki 550 
litų, o antros grupės invali
dams - nuo 380 iki 490 
litų. Asmenims, auginan
tiems tris ir daugiau vaikų 
ar įvaikių iki 18 metų, taip 
pat vyresnius, jeigu jie 
mokosi dieninėse bendrojo 
lavinimo mokyklose, ne
apmokestinamąsias paja
mas siūloma padidinti nuo 
430 litų iki 550 litų.

Frakcijos seniūnė Lore
ta Graužinienė sako, kad 
trišalė taryba jau yra prita
rusi siūlymui nuo liepos 
iki 550 litų didinti mini
malią mėnesio algą. 
Anot jos, kartu padidinus 
ir neapmokestinamas paja
mas, gyventojai realiai 
pajustų naudą.

istorijos, geografijos ir 
etnografijos pagrindais. 
Pamokų metu mokiniai 
mokosi lietuviškų eilėraš
čių ir dainų, ir tai panau
doja Draugijos renginių 
metu. Taip pat sukurtas 
vokalinis ansamblis 
“Dainava”.

2000 metais draugija 
pradėjo leisti laikraštu
ką :Tiltas”, kuris tapo 
Ukrainos lietuvių ben
druomenės informacijos 
šaltinis. Draugija pasto
viai ruošia įvairias ekspo
zicijas Simferopolio bib
liotekoje.

Šių metų sausio mėn. 
buvo išleistas lietuvių ir 
rusų kalbomis straipsnių 
rinkinys “Lietuviškas 
pėdsakas Krymo žemė
je”.
Draugija žada ir toliau 
tęsti savo tradicijas ir 
puoselėti lietuvybę Kry
mo žemėje.

Justo Paleckio atsiminimų knyga apie 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą

Penktadienį, 2005 03 04, 
Seime pristatyta europarla- 
mentaro Justo Vinco Pa
leckio sudaryta knyga 
’’Lietuva pasaulio galingų
jų akiratyje 1988-1991 
metais”, kurią išleido lei
dykla "Algimantas".

"Ši knyga verčia skaity
toją galvoti, atsirinkti kas 
yra melas, kas yra tiesa, o 
kas yra tarp melo ir tiesos. 
Ši knyga taip pat yra pana
ši į detektyvą. Kas tai pa
darė, kad ta maža galimy
bė išsipildė?", - pristatyda
mas knygą sakė Nepri
klausomybės Akto signata
ras J.Paleckis.

Knygoj e skelbiami tuo
metinių didžiųjų pasaulio 
valstybių vadovų atsimini
mai apie Lietuvos siekį 
atkurti savo nepriklauso
mybę, šio siekio įtaką tarp
tautinei politikai. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūri
mo aktą Lietuvos parla
mentas paskelbė 1990 me
tų kovo 11 dieną.

"Jautresnis skaitytojas 
galbūt pašiurps suvokęs, 
kokiu siauru taku tarp be
dugnės tada žengėme, kai 
dainuodami siekėme savo 
laisvės. Praėjome sėkmin
gai, nes žinojome, ko nori
me, ir drąsiai to siekėme", 
- rašoma knygos įžangoje.

"Lietuviai viską sužlug
dys. Jie beveik niekada 
nebuvo laisvi. Kai buvo, 
tai režimas - diktatūra. 
Pasigailėjimo verti žmo
nės. Suprasčiau, jei Gorba
čiovas turėtų griebtis jė
gos",-tokius buvusio Pran
cūzijos prezidento Fran
cois Mitterand žodžius, 
pasakytus 1990 metų kovo 
11-ąją, savo atsiminimuo
se cituoja buvęs jo patarė
jas Jacquesas Attali. Kny
goje taip pat skelbiami 
buvusio Sovietų Sąjungos 
prezidento Michail Gorba
čiovo Vokietijos kanclerio 
Helmut Kohl, Didžiosios

Britanijos premjerės Mar
garet Thatcher, buvusio 
JAV prezidento George 
Bush, buvusio JAV Centri
nės žvalgybos valdybos 
(CŽV) direktoriaus Robert 
Gates, Suomijos preziden
to Maun Koivist, Švedijos 
Riksdag (parlamento) pir
mininko Thage Peterson, 
buvusio Estijos Aukščiau
siosios Tarybos pirminin
ko, dabar šios šalies prezi
dento Arnoldo Ruutel ir 
kitų žymių pasaulio politi
kų ir diplomatų atsimini
mai apie Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą.

Knygos sudarytojų nuo
mone, ji bus vertinga ne 
tik tiems, kurie patys išgy
veno nepriklausomybės 
atkūrimą, bet ir jaunajai 
kartai.

"Ši knyga jaunimui tu
rėtų liudyti tą Lietuvos 
didžiausio pakilimo mo
mentą, kai daugelio pasau
lio valstybių ir jų vadovų 
protai, valia ir širdys krypo 
į mūsų šalį.

1998-1991 metais Lie
tuva darė ypač ženklią 
įtaką daugybei pasaulio 
įvykių: Rusijos, Ukrainos, 
kitų tarybinių respublikų 
likimui, JAV ir TSRS san
tykių temperatūrai, Vokie
tijos susivienijimui, nusi
ginklavimo procesui ir net 
karo Persijos įlankoje peri
petijoms", - rašo jos suda
rytojai.

Knygos redakcinę kole
giją sudaro Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Česlo
vas Juršėnas, buvęs užsie
nio reikalų ministras Al
girdas Saudargas, buvęs 
ambasadorius Latvijoje 
Petras Vaitiekūnas, Nepri
klausomybės Akto signata
ras Kazimieras Motieka, 
Istorijos instituto direkto
rius Alvydas Nikžentaitis. 
Šiais metais Lietuva minė
jo 15-ąsias nepriklausomy
bės atkūrimo metines.
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Lithuanian House Ltd

Profit and Loss Account

for the year ended 31 October 2004

To reduce the amount of unnecessary copying, only the trading summary 
is presented in this document. These are not statutory financial statements.

Anyone wishing to receive a copy of the Report of the Directors and Financial 
Statements should contact the Company Secretary, Headley Park, Bordon GU35 8TE 

or email jplnb@uk2.net or telephone 0161 775 7972 (leave a message).
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LITHUANIAN HOUSE LTD HEADLEY PARK

TRADING AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
FOR THE YEAR ENDED 31 OCTOBER 2004

2004 2003
£ £ £ £

Income:
Accommodation sales 125,518 210,796
Catering income
(2003 in accommodation) 118,048 -
Catering & Accommodation purchases (34,204) (58,579)

209,362 152,217

Bar:
Bar sales 126,637 112,346
Bar purchases net of stock
movements (41,110) (47,700)

(85,527) (64,646)

GROSS PROFIT 294,889 216,863

Expenditure:
Manager and staff wages 153,902 148,214
Agency staff 4,234 26,543
Telephone t 3,722 4,869
Post, stationery & books 1 6,150 5,339
Advertising i ( 11,431 12,908
Fares and transport ! \ 7,343
Motor expenses i 1,371 3,684
Implement repairs | 8,664 10,480
Computer consumables 773 2,231
Household & cleaning 11,930 19,630
Sundry expenses 3,915 5,037
Audit fees 1,565 1,050
Bookkeeping & payroll charges 18,896 7,582
Legal & professional fees 5,636 1,309
Entertainment 1,008 18
Bad debts 1,095 -
Rates 21362 22,536
Insurance 25311 22,729
Light & heat 19,795 13,694
Repairs to property 14,728 9,975
Utilities - 1,803
Staff recruitment costs 2,844 10,445
Staff training 75 1,222

318,407 338,641

Carried forward (23,518) (121,778)

This page does not form part of the statutory financial statements
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LITHUANIAN HOUSE LTD HEADLEY PARK

TRADING AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
FOR THE YEAR ENDED 31 OCTOBER 2004

2004 2003
£ £ £ £

Brought forward (23,518) (121,778)

Finance costs:
Bank overdraft interest
Bank charges

3
4,732

4,735

26
3,456

3,482

(28,253) (125,260)

Depreciation:
Plant & machinery
Equipment
Motor vehicles

19,604
18,863

480
38,947

19,605
12,437

641
32,683

NET LOSS £(67,200) £(157,943)

LITHUANIAN HOUSE LTD SUMMARY 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT 

FOR THE YEAR ENDED 31 OCTOBER 2004

Headley Park
Other income:
Deposit account interest

2004 
£ £

(67,200)

3,591

2003 
£

t -4. . -

£ 
(157,943)

7,003

Expenditure:
Telephone
Directors travelling expenses
Insurance
Social and cultural activities

930
7,875
1,518

12,000

(63,609)

1,215
1,312
1,365

18,964

(150,940)

22,323 22,856

NET LOSS £(85,932) £(173,796)

This page does not form part of the statutory financial statements
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LITHUANIAN HOUSE LTD HEADLEY PARK

TRADING AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
FOR THE YEAR ENDED 31 OCTOBER 2004

2004 2003
£ £ £ £

Brought forward (23,518) (121,778)

Finance costs:
Bank overdraft interest
Bank charges

3
4,732

4,735

26
3,456

3,482

(28,253) (125,260)

Depreciation:
Plant & machinery
Equipment
Motor vehicles

19,604
18,863

480
38,947

19,605
12,437

641
32,683

NET LOSS £(67,200) £(157,943)

LITHUANIAN HOUSE LTD SUMMARY 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT

! FOR THE YEAR ENDED 31 OCTOBER 2004

2004 2003
£ £ £ £

Headley Park 1 (67,200) (157,943)
Other income:
Deposit account interest 3,591 7,003

(63,609) (150,940)
Expenditure:
Telephone 930 1,215
Directors travelling expenses 7,875 1,312
Insurance 1,518 1,365
Social and cultural activities 12,000 18,964

22,323 22,856

NET LOSS £(85,932) £(173,796)

This page does not form part of the statutory financial statements
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Oro bendrovių aukso gysla - Londo
nas delfi.lt 3/22/2005

Lietuvai įstojus į ES keliaujančiųjų skaičius į Di
džiąją Britaniją smarkiai išaugo, tad oro bendrovėms 
reisas Vilnius-Londonas tapo itin aktualus.

Šia kryptimi 2004 m. skrido 93 968 keleiviai, be
veik dvigubai daugiau nei 2003 m. - 50 568.

Toks keleivių antplūdis suviliojo ir aviakompaniją 
,3ritish Airways“, kuri pradeda skrydžius į Gatwik’o oro 
uostą. Tuo tarpu jau seniau šia kryptimi skraidantys 
„Lietuvos avialinijų“ bei „Air Baltic“ lėktuvai ateityje 
turėtų skraidyti dar dažniau.

„Oro bendrovė „Air Baltic” siūlo kasdieni
nius skrydžius iš Vilniaus į Londono Gatwik’o oro uostą. 
Skrydžiai į Londoną ir Jungtinę Karalystę yra labai dide
lė rinka, todėl yra užtektinai darbo ir erdvės visoms oro 
bendrovėms.

„Lietuvos avialinijų“ generalinis direktorius Vidas 
Žvinys teigia, jog LAL skraidina keleivius į Londono 
Gatwik’o oro uostą du kartus per dieną, arba 14 reisų per 
savaitę. Bendrovė siūlo daugiausiai skrydžių Londono 
kryptimi iš Vilniaus. „Praėjusiais metais vienu reisu Lon
dono kryptimi skrido 13 proc. daugiau keleivių nei 2003 
m. Londono reisas pagal apkrovimą yra vienas pirmau
jančių“, - patvirtina LAL vadovas.

„British Airways“ pardavimų ir rinkodaros vadovė 
Lietuvoje Rasa Barisienė sako, kad populiariausi turėtų 
būti penktadienio, sekmadienio bei pirmadienio skry
džiai. Nuo 2005 m. kovo 27 d. ši oro bendrovė iš Londo
no Gatwik’o oro uosto į Vilnių ir atgal keleivius skrai
dins penkis kartus per savaitę. „British Airways“ į Vilnių 
keleivius skraidins 142 vietų „Boeing 737-400“ lėktuvu. 
Tikimės, kad lėktuvai bus užpildyti,“ - prognozuoja 
R.Barisienė.

Nuo vasaros sezono pradžios iš Vilniaus į Londo
ną reisus vykdančios trys oro bendrovės kartu pasiūlys 4 
skiydžius per dieną, visi skrydžiai - į Gatwik’o oro uos
tą. 2003 m. vasaros skrydžių sezoną iš Vilniaus į Didžio
sios Britanijos sostinę ir atgal skraidėme septynis kartus 
per savaitę, nuo tų pačių metų žiemos sezono reisų skai
čių padidinome iki 10 per savaitę.

Praėjusį vasaros skrydžių sezoną Londono krypti
mi keleivius skraidinome 12 reisų per savaitę, o nuo šio 
žiemos sezono - 14 reisų per savaitę,“ - patikslina 
V.Žvinys.

„British Airways“ atstovai tikisi ne tik didelio lie
tuvių keliautojų srauto, bet ir britų antplūdžio į Lietuvą. 
Didžiojoje Britanijoje didėja susidomėjimas Vilniumi 
kaip miestu, kuriame verta praleisti savaitgalį. O Londo
nas visais laikais buvo ir yra kultūros, mokslo, verslo, 
sporto ir pramogų centras. Be to, Didžiojoje Britanijoje 
šiuo metu gyvena ir dirba nemažai lietuvių, kurie dažnai 
lankosi gimtinėje,“ - keleivių skaičiaus augimo šaltinius 
vardija R.Barisienė.

Londonas svarbus ir kaip jungiamųjų reisų punk
tas. „Iš Londono su „British Airways“ galima pasiekti 
daugiau kaip 130 pasaulio šalių“, - aiškina bendrovės 
atstovė.

„Vasaros sezoną išaugusi turistinių kelionių pa
klausa keleivius vis daugiau vilios atvykti į Lietuvą. Su
prantama, kad didesni keleivių srautai nelieka nepastebė

ti konkurentų, tad neabejoja
ma, kad Londono kryptimi 
gali atsirasti daugiau skraidi
nančių vežėjų. „Liberalizuota 
oro rinka suteikia galimybę 
bet kuriam registruotam ES
oro vežėjui skraidyti į Lietuvą, išjos ar per pasirinktą 
mūsų šalies oro uostą,“ - apie kitų bendrovių pasirodymą 
Lietuvos rinkoje kalbėjo G.Šniukas.

Kad konkurentų bus daugiau, neabejoja ir „Air 
Baltic“ vadovas Bertoldas Flickas. „Lietuvos rinka yra 
ganėtinai maža, palyginti su kitų Europos šalių rinkomis, 
ją labai gerai aptarnauja dabar čia įsikūrusios oro bendro
vės. Tačiau nėra abejonių, kad Lietuvos rinkoje pasiro
dys naujų vežėjų. Esu tikras, kad tai jau būtų įvykę, jeigu 
bilietų kainos Lietuvoje nebūtų vienos didžiausių Euro
poje. Pavyzdžiui, Lietuvoje kainos yra daugiau negu 100 
proc. didesnės nei Latvijoje.

Skirtumas tarp oro uosto mokesčių netgi dar di
desnis,“ - apie konkurenciją Lietuvos oro erdvėje kalba 
„Air Baltic“ prezidentas.

Augantį skrydžių į Londoną ir kitus miestus iš 
Vilniaus oro uosto populiarumą gerokai padidino suma- 
žėjusios skrydžių kainos. „British Airways“ geriausią 
kainą skrydžiui iš Vilniaus į Londoną ir atgal, rezervuo
jant bilietus iš anksto kompanijos tinklalapyje siūlo už 
300 Lt.

„Air Baltic“ skrydžių kainos populiariąja kryptimi 
prasideda nuo 125 Lt, o LAL bilietų kainos tiesioginiams 
reguliariesiems skrydžiams iš Vilniaus į Londoną prasi
deda nuo 150 Lt.

Tačiau nederėtų pamiršti, kad šios kainos taiko
mos tik apie dešimtadaliui visų į oro bendrovių lėktuvus 
parduodamų bilietų. Likusios dalies ekonominės klasės 
bilietai paprastai yra keliais šimtais litų brangesni.

Siekiant pritraukti kuo daugiau klientų reklaminė
je informacijoje nutylimas ir oro uostų mokesčių dydis, 
sudarantis dar nemažą dalį bilieto kainos. Priklausomai 
nuo skrydžio datos, savaitės dienos, bilietų skaičiaus kai
nos gali didėti iki kelių kartų. Dažnai gali paaiškėti, kad 
už pigiausią bilietą teks mokėti 600-700 Lt ir dar pridėti 
oro uosto mokesčius.

Šiuo metu Tarptautinio Vilniaus oro uosto rinklia
vos - 60 Lt, panašios ir Londono Gatwik’o oro uoste - 
apie 61 Lt.

Bandant rezervuoti bilietus iš Vilniaus į Londoną 
suaugusiam keleiviui, įvairių Lietuvos kelionių agentūrų 
svetainėse internete kainos panašios: norint išvykti per 
dvi savaites teks mokėti nuo 500 Lt, po dviejų savaičių - 
nuo 425 Lt (įskaičiavus oro uostų mokesčius), rezervuo
jant vėlesnėms datoms kainos vis mažės.

Oro bendrovių pigių skrydžių politika sudarė ne
mažą konkurenciją keleivių vežėjams autobusais. Šiuo 
metu bilietas iš Vilniaus į Londoną vykstant autobusu į 
vieną pusę kainuos nuo 365 Lt, o į abi puses - nuo 650 
Lt.

Ekspertų teigimu, esant tokioms mažoms skrydžių 
kainoms, tarptautiniais maršrutais kursuojantys autobusai 
ateityje turėtų vis labiau tuštėti, nes didėjant galimybėms 
pigiau ir greičiau pasiekti norimą šalį lėktuvu, tolygiai 
krenta susidomėjimas kelias dienas trunkančiomis kelio
nėmis autobusais.
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Potvyniai pajūryje
Artūras Pučėta
Šylant orams pamaryje prasideda potvynis. Šilutės rajone jau buvo 
apsemti penki kaimai ir Šilutės-Rusnės kelias.

Šilutės savivaldybės darbuotojas Romas Renčeliauskas sako, 
kad gelbėjimo tarnybos pasiruošusios padėti vandens apsemtoms 
sodyboms. Kariuomenės vado įsakymu tam yra pasirengę beveik 
70 karių būrys iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Kęstučio apy
gardos 9-osios rinktinės ir Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono bei 
dvi vikšrinės amfibijos PTS-M iš Inžinerijos bataliono.

Žvalgyti potvynio semiamoms teritorijoms bus skiriami 
KASP aviacijos eskadrilės lėktuvai W-35A ir An-2.
Anot gelbėtojo, potvynis bus tikrai didelis - tokio pamaiys jau seniai nematęs, mat visoje Lietuvoje dar daug snie
go, kuris tirpdamas pildo upes, o šios plukdo vandenis į Nemuną. Nemuno vanduo artimiausiomis dienomis dar 
labiau pakils. Be to, daug sniego ir Baltarusijoje, iš kurios išteka didžiausia Lietuvos upė.

R. Renčeliauskas sako, kad tiek Kuršių mariose, tiek pačiame Nemune dar daug storo ledo, kuris gali sukelti 
dideles grūstis ir pamario lankas, kuriose dar nuo sausio mėnesio potvynių yra likę vandens, paversti milžinišku 
tvenkiniu.

Degalų kainos kyla
Eglė Markevičienė 2005 03 26 ELTA
Išliekant didelėms naftos kainoms pasaulio rinkoje, 
vienintelės Lietuvoje naftos perdirbimo gamyklos 
’’Mažeikių nafta" didmeninėms benzino kainoms per 
savaitę šoktelėjus 10 centų už litrą, kitą savaitę benzi
nas Lietuvos degalinėse turėtų dar pabrangti.

“Po švenčių benzino kainos greičiausiai dar di
dės. Dyzelino kaina, ko gero, jau stabilizavosi, nes šil
dymo sezonas eina į pabaigą ir jo poreikis rinkose ma
žėja", - sakė degalinių operatorės "Hydro Texaco" lo
gistikos skyriaus vadovė Asta Grabažienė.

Praėjusią savaitę pasaulinėms naftos kainoms 
pakilus į 57 JAV dolerių už barelį aukštumas, jos ma
žėjo nedaug ir tebėra apie 45 proc. didesnės nei prieš 
metus. Vien šiais metais nafta pabrango dešimtadaliu, 
analitikai taip pat neįžvelgia priežasčių, kad naftos ir 
jos produktų kainos pasaulio rinkose galėtų mažėti.

"Bent artimoje perspektyvoje nematyti gerą le
miančių ženklų, kad pasaulinės naftos kainos stabili- 
zuotųsi arba smuktų. Atvirkščiai - mažiausiai keliems 
mėnesiams yra užprogramuotas kainų didėjimas", - 
sakė konsultacinės firmos "Ekonominės konsultacijos 
ir tyrimai" vadovas Gintas Umbrasas.

Euro įvedimą parlamentarai aptarė už 
uždarų durų
Atsisveikinimui su nacionaline mūsų šalies valiuta - 
litu jau parengtas naujas teisės aktas. Lietuvos bankas 
parengė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektą, 
kurį kitą savaitę svarstys banko valdyba.

Kosmopolitinės valiutos įvedimo Lietuvoje 
smulkmenas politikai aptarinėja už uždarų durų. Seimo 
Europos reikalų komiteto nariai, vakar užsimoję pasi
rengimo euro įvedimui Lietuvoje detales nagrinėti už
darame posėdyje, pasielgė priešingai, nei rekomenduo
ja ekspertai.

"Kalbama apie euro įvedimo planą, kuris kol kas 
yra konfidencialus. Daugiau komentuoti nelabai yra 
ką’’,- tvirtino J.Lionginas.

Ką Maskvoje veikė V.Uspaskichas?
Indrė Makaraitytė
"Atgimimas". 2005 kovo 25 d.
Ūkio ministro Viktoro Uspaskicho vizitą Maskvoje 

gaubia šioks toks paslapties šešėlis. Ogi pasirodo, jis 
ne tik susitiko su Maskvos meru, dalyvavo televizijos 
laidoje, bet ir parvežė naujienų apie debesis virš Lietu
vos ir Rusijos santykių.

Informacijos žiniasklaidoje apie V.Uspaskicho 
vizitą Rusijoje buvo nedaug, be to, po vizito Užsienio 
reikalų ministerija pareiškė norinti išsiaiškinti, ar Rusi
jos atstovų apsilankymas Žemės ūkio ministerijoje, 
kurioje viešėjo Rusijos pareigūnų delegacija, ir ūkio 
ministro vizitas Rusijoje vyko pagal numatytą tvarką.

Ministro patarėjas Žydrūnas Damauskas teigė, 
kad ministras niekur nenukrypo nuo savo darbotvarkės, 
jį visur lydėjo Lietuvos ambasados Rusijoje darbuoto
jai. Tačiau vis dėlto dėmesio vertų dalykų yra. Prelimi
nariai V.Uspaskicho vizito Rusijoje programoje numa
tyti keli susitikimai neįvyko. Diplomatai mano, kad tai 
- rimtas ženklas Lietuvai apie Rusijos nuotaikas jos 
atžvilgiu.

Praėjusią savaitę, per ūkio ministro Viktoro Us
paskicho vizitą Rusijoje, neįvyko planuotas susitikimas 
su Rusijos ekonomikos ir transporto ministrais Germa
nu Gretų ir Igoriumi Levitinu. Anot pareigūnų, tai nu
lėmė politinės priežastys, nes esą pats ministras G. 
Grefas, tuo metu Maskvoje buvęs, iš tiesų buvo parei
škęs norą susitikti su V.Uspaskichu. Transporto minist
ras tuo metu buvo išvykęs į komandiruotę.

Diplomatai Rusijos nenorą surengti svarbius 
susitikimus sieja su Lietuvos atsisakymu vykti į gegu
žės devintosios iškilmes Maskvoje.. Be to, toliau sie
kiama parodyti Europos valstybėms, kad Baltijos šalys 
yra nekonstruktyvios partnerės, kuriomis nelabai gali
ma pasitikėti.

"Rusija, manau, turi tikslą atskirti naująją Euro
pą nuo senosios, tačiau neatrodo, kad šį tikslą jai pa
vyks įgyvendinti. Europos Sąjunga, kartais sunkiau, 
kartais lengviau, laikosi bendros pozicijos beveik visais 
strateginiais klausimais", - teigė AJanuška.
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Laiškas iš Birminghamo

‘Ar gerai Tau ten, toj draugiš
koj Britanijoj? Tikiuosi, jog gerai ir 
nereikia trispalves piniginėj nešio
ti...’- tokiu klausimu prasidėjo laiš
kas, neseniai man atsiustas iŠ Lietu
vos. O kada gi mums gerai ir gera 
būna? Aš manau, tada, kai jaučiamės 
kaip namie - mylimi ir saugus, tarp 
žmonių, su kuriais galime pasidalinti 
džiaugsmais ir rūpesčiais, kurie su
pranta tuos pačius juokus ir žino, ką 
reiškia pasiilgti cepelinu ir silkės.

Pirmas bandymas surankioti 
lietuvius iš Birmingham’o ir West 
Midlands pabendravimui 2004 metais 
vasario 28 d., kaip ir pavyko - daly
vavo aštuoni žmones.

Antrajam susirinkimui ruošė
mės labiau apgalvotai ir planuotai: 
norėjome pritraukti daugiau naujų 
žmonių, tad viliojome juos i vakarėlį 
tradiciniu lietuvišku patiekalu - cepe
linais. Ir kuris gi tautietis, o dar ne 
Lietuvoje būdamas, atsisakys tokio 
malonumo! Pernai dalyvavusieji pasi
kvietė du naujus žmones. Vasaros 
pažintis su vienu žmogumi išaugo 
iki šešių, žodžiu, vieni per kitus 

Nottinghamo skyriaus DBLS metinis susirinkimas
Š.m. balandžio 2 d. latvių klubo patalpose įvyko Nottinghamo DBLS sky
riaus metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė skyriaus pirmininkas Vytas Vaigauskas, susirin
kimui pirmininkauti pakviesdamas Vida Gasperienę, sekretoriauti - Petrą 
Grokauską.

Susirinkimui pateikta darbotvarkė buvo priimta. Praėjusių metų me
tinio susirinkimo protokolas, priimtas be pataisų. Marija Marcinkutę- 
Collishaw padarė skyriaus veiklos ir renginių pranešimą.

Pranešime pasirodė, jog skyriaus kultūrinė veikla buvo gana plati. 
Paaiškino, kad jau įsteigta Nottinghamo Kultūros ir Meno Taryba, kurios 
tikslas rūpintis švietimu, kultūriniais ir meno renginiais. Jau kuris laikas 
veikia kartą į mėnesį ruošiama sekmadienio popietė, kurios metu vyksta 
pasikalbėjimai, ateities planų diskusijos. Praėjusioje popietėje rašytojas 
Stephan Collishaw pristatė savo pirmosios knygos Paskutinė mergina verti
mą į lietuvių kalbą. Knygoje labai vaizdžiai nupasakojama atbundantis gy
venimas po sovietinės eros Vilniuje.

Praėjusiais metais įvyko Motinos Dienos paminėjimas. Lietuvos įsto
jimas į ES paminėtas su Gintaro choro lietuviškų dainų koncertu miesto 
centre. Atšvęstos Joninės, Rudens šventė, kaukių balius. Mus aplankė Lie
tuvos Teatriukas, gastroliavęs Anglijoje ir iš Vilniaus atvykusi foto paroda. 
Paminėta Vasario 16-oji, Užgavėnės, Velykos. Jau antri metai veikia Litua
nistinė mokykla ir Anglų kalbos kursai. Praėjusį rudenį mokykla nuvyko į 
Lietuvių Sodybą atsidusti nuo darbų ir praleisti keletą dienų puikioje Sody
bos gamtoje. Šiemet tikimasi vasaros metu vėl aplankyti Sodybą. Mokyklo
je mokoma lietuvių kalba, meno projektai, fotografija. Kitoje klasėje vyksta 
angų kalbos kursai pradedantiems. Mokyklai trūksta mokytojų, o patalpas 
reikės ieškoti pigesnes, nes jų nuomą beveik padvigubėjo.

Revizijos komisijos pranešimą padarė Kęstas Pasvianskas.
Pajamų turėta £625.00, išlaidų - £942.00. Kasoje šiuo metu yra 

£2089.54.

kvietėme visus, ką tik pažinojome ir 
žinojome kalbant lietuviškai, ar kokį 
kitą ryšį su Lietuva turint. Rezultatas: 
dvidešimt trys suaugę ir trys vaikai 
bendrame linksmame lietuviško šur
mulio, dainų ir muzikos sūkury, be
veik pačiame Birmingham’o centre... 
Turėjome svečiu ir iš Londono. Ma
lonu, kad naujais pilnaverčiais DBLS 
nariais tapo šeši žmonės, sumokėję 
nario mokestį. Dar maloniau, kad 
patiko ne tik tradiciniai lietuviški 
cepelinai, bet ir bendravimas su drau
gais ir pažįstamais, taip pat naujos 
pažintys. Nudžiugino visu gana 
vieningas noras susitikti bent kartą į 
du mėnesius, aptarėme, kaip palaikyti 
ir platinti ryšį tarp lietuvių. Kol kas 
pasiliko tos pačios priemones: skam
bučiai telefonu ir internetas. Svarstė
me, kaip plėsti klubo veiklą, aptarė
me kelionių, koncertų, kitų lietuviškų 
klubų lankymo galimybes. Šis spal
vingas vakarėlis baigėsi 9.00 valandą 
vakaro, ir tikrai ne vienas būtų suti
kęs jį pratęsti.

Taigi, mieli tautiečiai, malonu 
buvojus pamatyti, o dar maloniau 
bus pamatyti kitą kartą!

Irena Hughes

Po pranešimų vyko skyriaus 
valdybos, Revizijos komisijos ir at
stovo į suvažiavimą rinkimai.

Išrinktieji į valdybą pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:
Algis Važgauskas - pirmininkas 
Vytas Važgauskas - vicepirmininkas 

Audrius Mikalauskas- sekretorius 
Antanas Važgauskas - kasininkas 
Marija Collishaw - kultūrinė veikla 
ir renginiai.

Revizijos komisija vienbalsiai 
palikta ta pati:
Sonata Važgauskas 
Kęstas Pasvianskas 
Asta Seliokienė

Atstovu į Metinį suvažiavimą So
dyboje išrinktas Audrius Mikalauskas 
(jei leis darbas), kitu atveju Vida 
Gasperienė.

Iš skyriaus kasos dalinam mo
kyklos patalpų apmokėjimui paskirta 
£500.00.

Pabaigoje V.Gasperienė padarė 
gana platų pranešimą apie DBLS 
veiklą, Liet. Sodybos padėtį ir Lietu
vių Namų bendrovės finansus.

DBLS Nottinghamo sk. valdy
ba reiškia Petrui Grokauskui padė
ką už ilgametę Nottinghamo sky
riau veiklą, linkėdama geros svei
katos ir kloties ateityje.

Maloniai kviečiame 
visus į

Motinos Dienos
šventę

S.m. gegužės 1 d., <00 vai.
Colwick Community 

Centre
Vale Road, Colwick, 

Nottingham

Renginio programoje: 
Mokyklos mokinių kon

certas
Mamos pyragai ir kava 
(prašytume atsinešti 
naminių kepinių prie 
kovos, nors tiks ir 

pirktiniai...)
Lietuviška muzika, šo

kiai, žaidimai.
Informacija tcl.: 
0115 9109586
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Sporto žinios
Krepšinio pavasaris Vilniuje
Vytenis Degutis 2005 03 30 Omni naujienos

Nors sezonas dar ne
sibaigė, jau dabar 
aišku, kad tokių įspū
dingų metų Lietuvos 
klubiniame krepšiny- 
je seniai nematėme. 
„Lietuvos telekomas“ 
- jau moterų Euro ly
gos finalo ketverte, o 
„Lietuvos rytas“ su
gebėjo prasibrauti į 
ULEB taurės turnyro 
finalą. Net ir mažiau 

reiškiančiose rungtynėse pergalę prieš Valensijos 
„Parneša“ 75:65 būtų galima vertinti kaip didelį pasieki
mą. Pusfinalyje - juo labiau.

Teisus po rungtynių buvo „Parneša“ treneris Jesus 
Pablo Mulero. Pasak jo, mačo baigtį nulėmė mažos deta
lės. Tarkim tai, kad ispanai pataikė tik 13 iš 26 baudų 
metimų. Kai ekipos apylygės, sėkmė visada vaidina ne 
paskutinį vaidmenį. Tačiau, kad sėkmė atsisuktų veidu, o 
ne kita vieta, reikia tvirtos, stuburą turinčios komandos. 
„Lietuvos rytas“ dvejose pusfinalio rungtynėse buvo 
kietas kaip betonas.

Tokios reikšmės varžybose retai pasiseka išvysti re
zultatyvų žaidimą ir efektingus triukus. Dažniausiai lai
mi komanda, mokanti geriau apsiginti. „Lietuvos ryto“ 
gynyba vakar (03.29) buvo pavyzdinė. Vakar ispanai vėl 
turėjo jėgos persvarą po krepšiu, bet vilniečių judrumas 
ir tarpusavio pagalba pavertė šią persvarą niekais. Svar
biausia tai, kad nuo pat pradžių buvo pažabotas greitas 
„Parneša“ puolimas. Bėjo ispanai sunkiai vertėsi ir na
mie, o Vilniuje „Lietuvos rytas“ greičiu jau smarkiai 
pranoko svečius.
„Siemens“ arenoje „Parneša“ beveik visas rungtynes 
šoko pagal šeimininkų dūdelę. Maždaug pusę mačo To
mo Mahoričius išlaikė aikštelėje lengvą penketą. Prieš 
savaitę matėme, kaip tai nepatinka ispanams. Vilniuje jie 
vėl nesugebėjo tinkamai prisitaikyti prie šios taktinės 
schemos. Manau, kad vakar ypatingos pagarbos nusipel
nė ne tik rezultatyviausi žaidėjai, o ir Andrius Šležas. Jo 
sugebėjimas žaisti dvejose pozicijose leido T. Mahori- 
čiui pasirinkti pergalingą taktiką. Vieno ar net dviejų 
žaidėjų nesėkmės dabar jau neišmuša vilniečių iš vėžių. 
Juk vakar „Lietuvos rytas“ atlaikė ne vieną išbandymą. 
Anksčiau, jei prastai žaisdavo Robertas Javtokas arba 
treneris jį pasodindavo ant suolelio, komandos gynyba 
po krepšiu visiškai subyrėdavo. Dabar - nieko panašaus. 
Kai kurie žaidėjai, pvz. Simas Jasaitis ar Tomas Delinin- 
kaitis vakar sužaidė bene geriausias karjeros rungtynes. 
Ekipos potencialas tolydžio didėja, o tai, kaip ir pagerė
jusi gynyba, leidžia optimistiškai nusiteikus laukti finalo.

Kaip bepasibaigtų šis krepšinio pavasaris, jis tikrai 
neeilinis. Po šešerių metų pertraukos vėl pakvipo trofė
jais klubiniuose turnyruose. Tai tik dar sykį įrodo, kad 
Lietuvos krepšinis išgyvena pakilimą.
Lietuvos futbolininkai Sarajeve pelnė tašką 
Lietuvos futbolo rinktinė 2006 metų pasaulio čempio

nato Europos zonos VII atrankos gru
pės rungtynes trečiadienį svečiuose 
su Bosnijos ir Hercegovinos komanda 
sužaidė lygiosiomis 1:1.

Mūsų šalies rinktinė, po 5 rungty
nių turinti 9 taškus, turnyro lentelėje 
užima trečiąją vietą. Taip pat 9 taškus 
turinti Ispanijos komanda dėl geresnio įvarčių santykio 
žengia antra. Pirmauja Serbija ir Juodkalnija, surinkusi 
11 taškų. Serbų ir ispanų dvikova trečiadienį baigėsi 
lygiosiomis 0:0. Ketvirtąją vietą užima Belgija, surin
kusi 7 taškus. Belgai trečiadienį svečiuose 2:1 (1:1) 
nugalėjo autsaiderius San Marino futbolininkus. Bos
niai su 3 taškais žengia penkti.

R. Berankis Trinidade ir Tobage įveikė jau 
du varžovus
Trinidade ir Tobage vykstančio Tarptautinės teniso 
federacijos (ITF) jaunių (iki 18 metų) turnyro vaikinų 
vienetų varžybose Lietuvos atstovas Ričardas Berankis 
nugalėjo jau du varžovus. 1

4-metis vilnietis 6:7 (6-8), 6:4, 6:4 įveikė savo ben
draamžį portugalą Elijašą Gastao (Elias Gastao) ir 6:1, 
7:5-15-metį Chuaną Migelį Gonsalesą (Juan Miguel 
Gonzalez) iš Panamos.

Pagrindiniame turnyre kovą pradėjo 48 sportininkai.
R. Berankis ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge užima 
618-ąją vietą.

Lietuvos futbolo rinktinės rėmėja tapo
"Tokvila" 2005 04 01 ELTA

Penktadienį Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ir na
cionalinės futbolo rinktinės oficialia rėmėja tapo ben
drovė ’’Tokvila”, importuojanti į Lietuvą ’’Toyota” ir 
"Lexus” automobilius.

Pagal sutartį, kurią pasirašė LFF prezidentas Liutau
ras Varanavičius ir UAB "Tokvila” valdybos pirminin
kas Petras Ignotas, vienas iš moderniausių Vilniuje.

"Tai ne balandžio 1-osios pokštas, todėl labai džiu
gu, kad viena iš pirmųjų šalyje automobilių prekybos 
bendrovių tapo nacionalinės rinktinės rėmėja, - sakė L. 
Varanavičius. - Šie metai mūsų rinktinei yra labai svar
būs, todėl bet kokia parama vertinga, siekiant tikslo - 
pakliūti į pasaulio čempionatą”.

A. Baranauskas laimėjo lenktynes Prancūzijoje
Lietuvos dviratininkas Aivaras Baranauskas laimėjo 
dviejų etapų lenktynes "Tour du Canton de St. Ciers" 
Prancūzijoje.

24 metų lietuvis, atstovaujantis Prancūzijos koman
dai "VC Roubaix”, antrąją vietą užėmusį prancūzą Ju
lien Belgy aplenkė 36 sek. A. Baranauskas pirmajame 
etape (157 km) finišavo šeštas, o antrajame etape (144 
km) - antras.
Kamuolys, kuriuo Pelė pelnė savo tūkstantą
jį įvartį, parduotas už 22 tūkstančius dolerių
Už 22,4 tūkstančio JAV dolerių Brazilijoje iš varžyti
nių parduotas kamuolys, kuriuo Edsonas Arantesas do 
Nasimentas (Edson Arantes do Nascimento), pasaulyje 
labiau žinomas kaip Pelė (Pele), pelnė savo tūkstantąjį 
įvartį).
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(pasijuokime
Šv.Valentino dovanos
Nelaukiu aš tų švenčių - vienos išlaidos ir bėdos. Pra
dėjo dar čia kažkokią Valentino dieną švęsti. Mano
ji jau prieš pusę metų man tokią piniginę nupirko už 
aštuoniolika litų ir dvi širdeles užklijavo. Pinigų išmeti
mas, daugiau nieko. Kur aš, stalium dirbdamas, ją dė
siu? Kiek puskojinių už tuos pinigus galėjo nupirkti?..

Kai lioviausi gerti, pats pastebėjau - labai jau taupus 
pasidariau. Žmona “nagu” mane vadina.

Jau prieš tris mėnesius pradėjo zyzti kaip širšė:
- Antanai, ką tu man padovanosi šv. Valentino dieną?
Tarsi man tai labiausiai rūpėtų. Ne laiku tas šv. Va

lentinas numirė... Ar negalėjo jis dar porą mėnesiukų 
palaukti? Juk nieko nėra gražiau, kaip atnešti savo my
limai žmonai žibučių ar šiaip kokių plukių?.. Aišku, 
juokingai atrodai, bet užtat nieko nekainuoja...

O dabar jau prieš dvi dienas prasidėjo:
- Antanai, eik į grožio saloną, užsakyk man eilę - šu

kuoseną darysiu!
- Imk šukas, - sakau, - ir šukuokis, kas tau trukdo. 

Man tu ir taip labai graži!
- Antanai, sakei mane myli. Ir neužmiršk, pernai man 

tokią dovaną padarei, tokią dovaną, kad tik palyčiais 
be algos grįžai!

Įtikino! Įkalbėjo! Gerai, einu, užsakau eilę. Na, ir 
kainos už tas “ševeliūras”, na, ir eilės! O dar skundžia
mės, kad blogai gyvename.

Kitą dieną - vėl nauji reikalavimai.
- Reikia pėdkelnių! Gražių ir geriausių, pats sakei, 

kad mano kojos gražios!
Taip iš tiesų, Linos kojos tikrai gražios - grakščios 

kaip ąžuolinių laiptų statramsčiai. Nupirkau. Užsimo
vė! Blizga kaip parketas - seksualiai! Hm! Patenkinta 
kaip katė pasiraivė prieš veidrodį.

- Žinai, dar trumpą sijonuką su skeltuku ir viskas - ir 
einam į restoraną.

- Turi juk, turi dar pinigų užsispaudęs, žinau aš tave, 
“nage”, tu mano mielas...
Neišlaikiau!
- Juk sakiau, pirk.
O patį kažkoks neaiškus pyktis smaugia. Ir viskas 

man namuose negerai. Sūnus knarkia, nesimoko, per 
storai ant duonos sviestą tepa. Duktė - dvylikos metų - 
dažosi, pudruojasi... Uošvis lėkščių neplauna, į 
kriauklę spjaudo, nuorūkas meta...

Kieno jūs, man pasakykit, nervai išlaikys? Ir pratru
kau. Manoji, apsirengus kaip gulbė, su nauju sijonėliu - 
į ašaras, o aš - į aludę!

Taip ir atšventėm! Dabar ilgai nekalbės. Žinau aš ją. 
Valgyt turbūt tik rytoj gausiu. O šv. Valentino - meilės 
diena - tai jau man tikriausiai tik už gero mėnesio bus. 
Aš gi sakiau: labiau į pavasarį ją reikia nukelti...

- Sakyk, o kodėl vestuvinį žiedą nešioji ne ant to pirš
to?

- Todėl, kad vedžiau ne tą moterį!

Ėjo dramblys su skruzdėle vogti braškių. Skruzdė šau
kia: - Drambly, slėpkis, mane jau pastebėjo.

j..................................................................................—.................. ............................................................

t Mes nuolat girdime "taisykles” iš moterų pusės. Taigi 
į dabar pateikiame taisykles iš vyrų pusės.

11. Išmok elgtis su klozeto sėdyne. Esi didelė mergaitė.
i Jei ji pakelta, tai nuleisk ją. Ji mums reikalinga pakelta,
| tau ji reikalinga nuleista. Tu negirdi mūsų besiskun-
Į ūžiančių, kad palieki ją nuleistą.
|2. Sekmadienis = sportas. Tai lyg mėnulio pilnatis ar
i potvynių ir atoslūgių bangos. Tebūnie taip.
į 3. Apsipirkinėjimas NĖRA sportas. Ir mes niekad sportu
Į jo nelaikysim.
Į 4. Verkimas yra šantažas.
15. Paprašyk to, ko tu nori. Išsiaiškinam: subtilios užuo-
! minos šiuo atveju neveikia! Stiprios užuominos nevei-
į kia! Akivaizdžios užuominos neveikia! Tiesiog pasakyk 
| tai!
Į 6. TAIP ir NE yra tobulai tinkami atsakymai į beveik
Į kiekvieną klausimą.
17. Ateik pas mus su problema, jei tik nori pagalbos ją
| sprendžiant. Būtent tą mes darome. O tavo draugės rei-
| kalingos tik užjausti.
į 8. Viską, ką esam pasakę prieš 6 mėnesius, yra neleistina 
j naudoti ginčijantis. Iš tiesų visi komentarai tampa tušti ir 
j beverčiai jau po 7 dienų.
j9. Jei tu nesirengsi kaip aukštuomenės dama, nesitikėk, 
j kad mes elgsimės su tavimi kaip vaikinai iš muilo operų.
j 10. Jei tu manai esanti stora, tikriausiai tokia ir esi. Ne-
| klausinėk mūsų.
į 11. Jei ką nors, ką mes pasakėme, galima interpretuoti
Į dvejopai ir viena iš tų interpretacijų tave liūdina ar pikti- 
| na, mes turėjom omeny antrąją.
112. Tu gali arba paprašyti mus ką nors atlikti, arba pasa-
] kyti mums, kaip tu nori, kad tai būtų padaryta. Ne abu
| variantai iš karto. Jei tu jau žinai, kaip tai geriausiai at-
Į likti, tiesiog padaryk tai pati.
Į13. Jei tik tai įmanoma, prašom pasakyti viską, ką turi
į pasakyti, reklamos per TV metu.
j 14. Kristupui Kolumbui nurodymų nereikėjo, taip pat ir | 
j mums jų nereikia.
115. VISI vyrai mato tik 16 spalvų, panašiai kaip
{’’Windows" nustatymai. Persikas, pvz., yra vaisius, o ne Į 
į spalva. Moliūgas taip pat yra daržovė. Mes neturime 
jokio supratimo, kas yra rausvai violetinė spalva.
j 16. Jei mes klausiame, kas yra negerai, ir tu atsakai
Į "nieko", mes elgsimės, lyg viskas būtų gerai. Mes žino- j 
Į me, kad meluoji, bet dėl to neverta pradėti ginčo.
117. Jei tu pateiki klausimą, į kurį nenori sulaukti atsaky- į 
| mo, tikėkis atsakymo, kurio nenori girdėti.
j 18. Kai mes turime kur nors kartu išeiti, absoliučiai vis- Į 
į kas, ką tu vilki, yra puiku. Tikrai.
Į19. Neklausk mūsų, apie ką mes galvojame, nebent esi 
] pasiruošusi diskutuoti apie krepšinį, šaunamojo ginklo 
| sandarą ar didžiuosius sunkvežimius.
Į 20. Tu turi pakankamai drabužių.
121. Tu turi per daug batų.
į 22. Aš palaikau formą. Apvalumas taip pat yra forma.
\ Ačiū, kad perskaitei tai. Taip, aš žinau, kad Šią naktį man Į 
| teks miegoti ant sofos, bet argi tu nežinojai, kad vyrams j 
| tai patinka - tai lyg stovyklavimas. Persiųsk tai kuo di-
I dėsniam skaičiui vaikinų - kad jie pasijuoktų.
Į Persiųsk tai kuo didesniam skaičiui merginų - kad jos 
j pasimokytų!
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Birmingame: Irena Hughes
Mančesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 

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

Oksforde: Liubovė Rakūnienė
Nottinghame: Marija Collishaw

Į
Europos Lietuvių krepšinio turnyras 
Hfittenfeld’e, Vokietijoje
Didž. Britanijos krepšininkai, remiami DBLS, da
lyvavo Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos ruoš
tame krepšinio turnyre balandžio 8- 10 dienomis, 
Hiittenfeld’e, Vokietijoje.
Jie ką tik sugrįžo, turnyre laimėję trečią vietą.
Apie tai daugiau sekančiame “Europos Lietuvio”

RENGINIŲ KALENDORIUS
LIETUVIŲ SODYBA
DBLS ir LNB METINIS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Sodyboje balandžio mėn. 23-24dd.
Sekmadienį, gegužės 29 d. DBLS TRADICINIS SEKMINIŲ SĄ
SKRYDIS

MANCHESTER Klubo programa
Klubo programa
Trečiadieniais 3-8 vaL Stalo teniso ir Pulio (Pool) pratybos tiek nau
jokams, tiek patyrusiems, tiek žiūrovams.
Sekmadienį, 29 gegužės - bus valgių, žaidimų, svarbiausia jūs. Organi
zuoja DBLS Mančester’io skyrius, kviečiami visi.

NOTTINGHAM
Šeštadienį, balandžio 16,23, 30 d. 10-13 vai. Lituanistinė mokykla 
ir Anglų kalbos kursai. Colwick Community Centre.
Sekmadienį, balandžio 24,16 vai. Popietė latvių klube 1A Standhill
Road, Carlton, Nottingham. Visi kviečiami.
Sekmadienį, gegužės 1 d. 18 vai. MOTINOS DIENA Colwick Com
munity Centre.
Šeštadienį, gegužės 7,14,21 d. 10 - 13 vai. Lituanistinė mokykla ir 
Anglų kalbos kursai. Colwick Community Centre.

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:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv .Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 19.00 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6. 
Artimiausia požeminė stotis:
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame Židinyje

16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Tel.:0115 9821 892 
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15val.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
NOTTINGHAM’S, 

SHERWOOD’O RAJONE
*** 

išnuomojamas trijų miegamų 
namas.

Nauji įrengimai 
vonios kambaryje ir virtuvėje. 

Dujų centrinis šildymas. 
Skambinti 07971185898 
Lietuviškai kalbantiems 

skambinti: 
01204394913
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