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Seime svarstyta idėja į Valdovų rū
mus perkelti parlamentą -

Gyventojai bus informuojami apie 
eurą

Taip patvirtino Seimo Pir
mininko pavaduotojas Alf
redas Pekeliūnas. Jis tei
gia, kad apie pasiūlymą 
perkelti Seimą į Valdovų 
rūmus kol kas nekalbama, 
tačiau Seimo kanceliarijai 
yra pavesta išsiaiškinti, ar 
tokia idėja būtų reali.

Seimas šiandien turėtų 
svarstyti nutarimą, kuriame 
prašoma Vyriausybės kitų 
metų biudžeto projekte 
numatyti 15 mln. litų nau
jos parlamento posėdžių 
salės statybos pradžiai.

Tokį nutarimo projektą 
įregistravo Seimo Pirmi
ninkas Artūras Paulauskas.

Paklaustas, ar Valdovų 
rūmuose gali būti ieškoma 
vietos naujai posėdžių sa
lei, A.Pekeliūnas patiksli
no, jog šiuo atveju kalba
ma “apie viso Seimo per
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kėlimą į Valdovų rūmus”.
Lietuvos valdovų rūmų 

atkūrimo darbai oficialiai 
prasidėjo 2002 metais. Pla
nuojama, jog iš viso rūmų 
atstatymui reikės 101 mili
jono litų.

Prieš 200 metų nugriauti 
Vilniaus žemutinės pilies 
Valdovų rūmai yra atkuria
mi virš 1987-2001 metais 
atkastų rūmų liekanų. Pa
grindiniai Valdovų rūmų 
atstatymo darbai turėtų būti 
baigti iki 2009 metų - Lie
tuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečio jubiliejaus.

Lietuvos valdovų rūmų 
atkūrimą finansuoja valsty
bė, rūmų paramos fondas. 
Per ketverius metus Valdo
vų rūmų atstatymui Lietu
vos ir užsienio šalių gyven
tojai paaukojo 2 mln. 439 
tūkst. litų.
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Artėjant euro įvedi
mui, Lietuva su Euro
pos Komisija pasirašo 
susitarimą, kuris pa
dės geriau informuoti 
gyventojus apie artė
jantį bendrosios Euro
pos valiutos įvedimą.
Už monetarinius ir ekono
minius reikalus atsakingas 
ES komisaras Choakinas 
Almunia bendradarbiavi
mo sutarties pasirašymo 
išvakarėse LR sakė siekiąs, 
kad nepasikartotų senųjų 
eurozonos šalių klaidos per 
mažai informuojant žmones 
apie įvedamą eurą.
Pasak komisaro, įvairių 
sukčiavimų, pvz., niekuo 
nepagrįsto kainų pakėlimo 
galima išvengti tik gerai

v

Siame numeryje:
1 psl. Naujienos iš Lietuvos
2 psl. Tarybos suvažiavimas
3 psl. Tarybos suvažiavimo tąsa
4 psl. Prancūzijos lietuvių bendruomenė
5 psl. Vokietija
6 psl. Manchesterio veikla
7 psl. Nauja Birminghamo svetainė
8 psl. Mokslinė biblioteka internete
9psl. Laiškas: “Ieškau kaip ir visi, o radau... ”
10 psl. Sportas
11 psl. Pasijuokime
12 psl. Kronika

Ginčas įsiplieskė ne juokais
Konservatoriai pasiryžę ir toliau siekti, kad būtų su

daryta Seimo komisija premjero šeimos verslo skaidru
mui tirti. Konservatoriai nesirengia, pasak jų, nusileisti 
“valdančiųjų diktatui” dėl komisijos, kuri tirtų premjero 
Algirdo Brazausko šeimos verslo skaidrumą.

Jei Seimas šiandien nepritartų komisijos sudarymui, 
konservatoriai baugina, kad gali kreiptis net į Konstitucinį
(Feismą (KT).

ioke.kF.l—--------  

išaiškinus žmonėms, kaip 
euras veiks ir imantis visų 
skaidrumo priemonių de
maskuojant nesąžiningus 
prekybininkus.

Lietuvos finansų minist
ras Zigmantas Balčytis LR 
informavo, jog informaci
jos kampanija reikalinga 
ne Vyriausybei ir politi
kams, o visų pirma žmo
nėms - pradedant eiliniais 
pirkėjais, baigiant versli
ninkais. Pasak ministro, 
Lietuvos Vyriausybė keti
nanti skirti apie du milijo
nus eurų iki kitų metų va
saros kampanijai vykdyti, 
EK taip pat finansiškai 
prisidės.
Linas Balsys

Lietuvos radijas
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56-asis DBLS Tarybos suvažiavimas
Spalio 22 d. Lietuvių Sodyboje 
įvyko DBLS Tarybos 56-ąsis suva
žiavimas - konferencija. Jame pla
čiai pasisakė senų ir naujai įsistei
gusių skyrių delegatai, atvyko ke
letas bendruomenių atstovų iš dar 
tik norinčių steigti naujus skyrius.

Suvažiavime LR ambasadą Lon
done reprezentavo pirmoji sekretorė 
Dovilė Survilaitė, o Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentą prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
- direktoriaus pavaduotoja Vida 
Bagdonavičienė.

Iškelta naujų minčių, pasiskųsta 
skyriuose esančiomis problemomis. 
Visus skyrius daugiausiai liečianti 
problema - savaitgalinių mokyklė
lių steigimo ir išlaikymo klausimas, 
stoka skyrių veiklai patalpų.

Suvažiavimą pradėjo Tarybos 
pirmininkė Vida Gasperienė.

Tylos minute pagerbti mirę Są
jungos nariai. Pirmininkė trumpai 
apibudino Tarybos įkūrimo istoriją 
ir jos uždavinius, nes daug naujai 
atvykusiųjų dar pilnai nesupranta 
Sąjungos ir Tarybos sudėčių ir jų 
veiklos principų. Norintiems dau
giau susipažinti su šios šalies lietu
vių bendruomenės veikla siūlė pa
skaityti “Britanijos lietuviai” 
K.Barėno redaguotas knygas.

Ambasados vardu suvažiavimą 
pasveikino D.Survilaitė, linkėdama 
sėkmingo suvažiavimo ir prašė to
liau glaudžiai bendradarbiauti su 
ambasada.

V.Bagdonavičienė savo praneši
me papasakojo apie departamento 
veiklą ir pagalbą išeivijai. O išeiviją 
ragino prisidėti prie pagalbos Lietu
vai, ypač vargstančioms kaimo mo
kykloms. “Stengiamės paremti už
sienyje esančias bendruomenes. No
risi matyti jas stiprias ir veiklias. 
Šiuo metu Lietuvoje dar yra daug 
įstatymų netobulumų, nepadedančių 
grįžti iš Lietuvos išvykusiems tau
tiečiams.”

Tarybos pirmininkė Vida Gaspe
rienė ragino palaikyti glaudesnius 
ryšius tarp Pasaulio bendruomenių, 
kaip švietimo, sporto, kultūrinės 
veiklos, lietuviško identiteto išlaiky
mo.

DBLS centro valdybos pirminin
kė Živilė Ilgūnaitė savo išsamiame 
pranešime pasigedo patalpų Londo
ne, kuriose galėtume pristatyti Lie-

Robertas Bružas 
kalba jaunimo ir sportininkų vardu

tuvą, kur Londono lietuviai galėtų 
sueiti, pabendrauti. Siūlė mokyk
loms grupuotis į didesnius vienetus. 
Kalbėjo grįžtančių į Lietuvą dvigu
bo apmokestinimo klausimu. Ragino 
naujai atvykusius įsijungti į bendra 
veiklą, dalyvauti ateityje Lietuvoje 
vykstančiose Seimo rinkimuose. 
Užsienyje gyvenančių Lietuvos pi
liečių visi balsai eina į vieną Nauja
miesčio apygardą, todėl tie balsai 
gali daug nusverti, kas bus išrinktas 
į Seimą, o tai gali mums ateityje 
daug padėti.

Po Ž.Ilgūnaitės kalbėjo Lietuvių 
namų bendrovės pirmininkas Vin
cent O’Brien, patiekdamas smulkes
nių žinių apie Sodybos finansinį 
stovį. Pasak jo, Sodyba jau pradeda 
nešti pelną. Nors dar nedidelis, bet, 
atrodo, kad blogiausia liko užnuga
ryje. Vien Sekminių sąskrydžio sa
vaitgalis davė daugiau nei £13,000 
pelno. Dar vieną savaitę, kada Sody
bą buvo pasamdžiusi motociklistų 
grupė, turėta daugiau nei £23,000 
pelno, Mamontovo koncerto metu 
padaryta £10,688 pelno. Tokie sa
vaitgaliai, žinoma, nėra norma. So
dyba daug kainuoja kasdieniniam 
gyvenime, kada pelno būna žymiau 
mažau, ar net atneša nuostolį, bet 
bendrai paėmus, reikalai gerėja.

Sportininkų ir Jaunimo reikalais 
kalbėjo Robertas Bružas, kurio dėka 
yra sukurta Britanijos krepšinio ko
manda, puikiai pasirodžiusi Vokieti
joje rengtoje Europos lietuvių ben
druomenių sporto šventėje, o Lietu
voje įvykusioje Pasaulio lietuvių 
sporto šventėje, Britanijos futboli
ninkai laimėjo trečią vietą. Labai 

domisi jaunimo reikalais ir ragina 
atkurti Britanijos Jaunimo Sąjungą. 
Pranešė, kad 2006 metais Kanadoje 
vyks Pasaulio jaunimo kongresas, o 
po jo Čikagoje Pasaulio lietuvių 
Dainų šventė. Padėkojo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentui 
už suteiktą paramą.

Naujai įsteigtos Švietimo komisi
jos pranešimą padarė pirmininkė 
Liuda Jovaišienė.

Švietimo komisija apjungia 6 
Londone esančias mokyklas. Viliasi, 
kad Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas juos finansiniai pa
rems, nes nesant savų patalpų mo
kyklų išlaikymas yra brangus. Ragi
no anglų mokyklose esančias dides
nes grupes prašyti leidimo naudotis 
anglų mokyklų patalpomis. Pati, 
dirbdama anglų mokykloje, gavo 
leidimą lietuvių vaikams duoti lietu
vių kalbos pamokas. Sakė, kad kai 
kurie tėvai abejoja, ar apsimoka vai
kus leisti mokintis lietuviškai, nes, 
neva, tai trukdys gerai išmokti ang
liškai. Po tokio jos pasisakymo, kad 
lietuvių kalbos mokinimasis gali 
pakenkti anglų kalbos mokėjimui, 
kalbėjo Aleksas.Vilčinskas ir po jo 
Kastytis Baublys. Juos tėvai mokino 
lietuviškai ir tas jiems nieko nepa
kenkė jų kamerose, dar kartais padė
davo. Mančesteryje yra įsikūrusi 
Meno grupė, kurios tikslas, išlaikyti 
lietuvybę.

Europos rajono skautų vardu kal
bėjo Vladas Gedmintas. Pranešė, 
kad šių metų Vasaros stovykla So
dyboje praėjo labai sėkmingai, drau
giškoje dvasioje. Kalbėjo, kad sto
vyklų metu stengiamasi visą progra
mą vesti lietuvių kalboje, bet taip 
pat nereikia pamiršti, kad turime 
kelis ilgamečius lietuvių kilmės 
skautų vadovus, kurie nekalba lietu
viškai, bet daug padeda stovyklų 
organizavime ir pravedime, ir širdy
je yra tikri lietuviai. Kalbėjo apie 
ateities planus, planuojamas išvykas.

Po šių pranešimų pasisakė kai 
kurių skyrių atstovai.

Kalbėjo Birmingamo skyriaus 
pirmininkė Irena Hughes, pasiskus- 
dama, kad Birmingame jie taip pat 
neturi patalpų suėjimams, bet orga
nizuoja peticiją mieto valdybai. 
Jiems reikia 300 parašų, kad galėtų 
tą atsiekti. Šiuo metu jau turi 100 
parašų.

Londono I skyriaus pirmininkė 
Ona Dobrovolskienė pranešė, kad
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jų skyrius įkūrė dainų ir šokių grupę 
“Saduto”, kuri pasirodys po suvažia
vimo. Apgailestavo kad vaikai ma
žai domisi lietuviškomis mokyklo
mis. Siūlo, kad juos tėvai nuvežtų į 
Lietuvą atostogų. Padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie jos staigiai miru
sio sūnaus palaikų pervežimo į Lie
tuvą.

Oksfordo skyriaus pirminin
kė Liubovė Rakūnienė pranešė, kad _ . . .. »<
jų apylinkėje yra 157 lietuvių. Prašo Gintautas ir Daniele Martinkėnai 
vietinių miesto valdybų duoti lietuviams patalpas.

Toliau kalbėjo Holyhead gyvenantis jūreivis Romas, kuris nori įsteigti 
skyrių jų mieste. Tenai irgi dirba daug lietuvių prie laivų.. Prašė paaiškinti, kaip 
tą padaryti.

Živilė Ilgūnaitė pranešė, kad ji vyksta į Great Yarmouth, kur lietuviai 
taip pat pageidauja įsteigti skyrių. Taip pat girdėta iš Spalding, kad ir ten yra 
susidomėjimas turėti skyrių.

Hampshire skyriaus pirmininkas Algis Klimas apgailestavo, kad buvęs 
Sodybos skyrius persiskyrė į Hampshire ir Sodo skyrius. Ragino kuo greičiau 
steigti Kultūros namams pirkti fondą ir prižadėjo pirmas investuoti £100. Prašė 
visus dirbti lietuvybės naudai,. Vida Gasperienė jam įteikė Garbės nario pažy
mėjimą, kuris jam buvo paskirtas 2005 m. įvykusio visuotinio metinio suvažia
vimo.

Iš Derby atvykusi gydytoja Danguolė Berzanskienė pareiškė, jog Derby 
mieste ir apylinkėse yra daug lietuvių ir ji, su senųjų lietuvių pagalba, norėtų 
atgaivinti Derby skyrių. Pabrėžė, kad netoli Derby esančiame Burton industri
niame mieste taip pat yra daug lietuvių, dirbančių paukštienos fabrike ir kituose 
apylinkėje esančiuose fabrikuose. Gal, su laiku, ir jie norės steigti skyrių. Man- 
chesterio skyriaus pirmininkas Jonas Podvoiskis pranešė apie klubo veiklą ir 
apie įsikūrusį kultūros ratelį. Pabrėžė, kad klubą lanko daug naujos bangos lie
tuvių.

Sodo skyriaus pirmininkas Andrius Šienauskas pranešė, kad turėjo sėk
mingą Sekminių savaitgalį ir Jonines, kurios šiemet praėjo labai puikiai. Priža
dėjo peržiūrėti skyriaus sąrašus ir juos atnaujinti.

Spaudos pranešimą padarė “Londono žinių” redaktorius Aidas Zubko- 
nis, informuodamas, kad “Londono žinios” jau yra nusistovėjęs savaitinis laik
raštis, kuriame stengiasi patalpinti visas Anglijos lietuvių bendruomenės žinias. 
Prašo teikti informaciją. Pageidavo, kad spaudą jungtusi. “Info zona”, Londone 
leidžiamas lietuviškas savaitraštis, jau eina metus laiko.

V.Gasperienė ragino DBLS CV kuo greičiausiai nepamiršti kultūros 
fondo steigimo. Jai pritarė K.Baublys, primindamas, kad praėjusiame Visuoti
niame suvažiavime šį pavasarį kultūros fondo steigimo rezoliucija jau buvo 
pravesta, tik dar niekas šiuo reikalu nepajudėjo.

Suvažiavimas oficialiai baigtas Tautos Himnu.
Po koncerto pasirodė Londono naujasis dainų ir šokių ansamblis. Visų

laukė staigmena, nes 
ansamblis veikia vos 
keletas savaičių, o 
pasirodė nuostabiai. 
Muzikos vadovai 
Gintautas (gitara) ir 
Danielė (dainininkė) 
Martinkėnai. Šokių 
vadovė Ligita Pau
lauskaitė.

Ansamblio 
koordinatorė Ona 
Dobrovolskienė.

VOKIETIJA /atkelta iš 5 psU
Tėvų suvažiavimas
Spalio 15 d. vyko metinis tėvų su
važiavimas. Šiais metais jame daly
vavo lietuviai ir vokiečiai tėvai iš 
Vokietijos - iš viso apie 80. 10:00 
vai. jie susitiko su savo vaikų klasių 
auklėtojais, aptarė praeitus metus ir 
ateities planus bei išrinko kiekvie
nos klasės tėvų atstovus. 11.00 vai. 
visi susirinko į bendrabučio salę, kur 
išklausė gimnazijos direktoriaus A. 
Šmito ir tėvų komiteto pirmininko 
H.J. Kock pranešimus. Pirmininka
vo tėvų išrinktas A. Šiugždinis. Dis
kusijos šį kartą buvo labai trumpos, 
nes beveik visi klausimai buvo ap
tarti klasių susirinkimuose. Daugelis 
tėvų pietavo gimnazijos valgykloje, 
o po to išrinktieji tėvų atstovai gim
nazijos tėvų komiteto pirmininku 
perrinko H.J. Kock, vicepirmininku 
H. Rinkei, o sekretore - St. Schau- 
bert. Prieš susirinkimą ir po jo tėvai 
galėjo pakalbėti individualiai su 
kiekvienu mokytoju apie savo vaiko 
mokslą ir elgesį.

V16gim-info

OLANDIJA
Š.m. spalio 24 d. Lietuvos Respubli
kos ambasadoje Nyderlanduose, Ha
goje, įvyko neeilinis visuotinis Olan
dijos lietuvių bendruomenės (OLB) 
narių susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo Lietuvos Res
publikos ambasadorius Romualdas 
Kalonaitis. Narių susirinkimas atviru 
balsavimu priėmė sprendimą iždinin
ką Walter Osingą ir laikinėją pirmi
ninkę Liliją Krauklienę atleisti iš 
OLB tarybos.

Šio susirinkimo metu išrinkta nau
ja valdyba:

Daina Toleikytė - pirmininkė 
(daina.toleikyte@yanos.nl;

06-51788016)
Monika Vasiliauskienė - sekretorė 

(Monika_Vasiliauskiene@yahoo.com;
06-52034234)

Saulius Buitys - iždininkas 
(bsaulius@yahoo.com; 06-16856279)

Milda Pavilionytė - narė komunika
cijai 
(mildapaliulionyte@yahoo.com;

06-45104221)
Adriana Korver - narys ryšiams tarp 

Nyderlandų ir Lietuvos 
(adriaan.korver@freeler.nl;

06-21223329)
Pagarbiai Daina Toleikytė

OLB pirmininkė
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Prancūzijos lietuvių bendruomenė

Prancūzijos lietuvių bendruomenė yra viena iš se
niausių Europoje, kuri Paryžiuje egzistavo dar Rusi
jos caro laikais.
Prancūzijoje lietuviai apsigyventi pradėjo jau po 

1831 metų lietuvių/lenkų sukilimo prieš caro valdžią. 
Šiais metais buvo įkurta Paryžiuje Lietuvos ir Rusijos 
žemių draugija, kuriai pirmininkavo grafas Cezaris Plate
ns. Po antrojo sukilimo (1863 m.) lietuvių pabėgėlių pa
gausėjo ir jie įsikuria lietuvių draugija “Želmuo”, kuri 
nuo 1886 m. veikė jau savarankiškai. Ši draugija turėjo 
turtingą biblioteką, kurios dalis po Antro pasaulinio karo 
pateko pas diplomatą A.Gerutį Šveicarijoje.

1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, 
Prancūzijos lietuviai talkino atgijusiai Lietuvai, jos pa
siuntinybei Paryžiuje. Prancūzijoje mokėsi nemažai lietu
vių, vėliau tapusių žymiais mokslininkais, menininkais, 
valstybės veikėjais.

Antram pasauliniam karui baigiantis, dalis lietuvių 
pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją, nes jau buvo pergyve
nę pirmosios sovietų okupacijos žiaurumus ir norėjo išsi
gelbėti nuo juos vėl laukusių persekiojimų.

1944 m. Paryžiuje buvo įkurta Prancūzijos lietuvių 
šalpos draugija, o jos pirmininke buvo išrinkta Ona Bač- 
kienė.

Daug pabėgėlių iš Vokietijos emigravo į įvairias 
šalis, bet į Prancūziją pradėjo atvykti tik 1948 metais 
paskelbtu įstatymu priimti pabėgėlius.

Prancūzijos lietuvių šalpos draugijos iniciatyva 
1953 m. Buvo sudarytas Laikinis organizacinis komite
tas ir įvyko pirmieji rinkimai į Prancūzijos Bendruome
nės valdybą., kurios pirmininku buvo išrinktas Eduardas 
Taurauskas. Po karino metu Prancūzijoje, o ypač Paiy- 
žiuje veikė daug lietuviškų organizacijų, kaip moterų, 
žurnalistų, studentų. 1951 m. į Prancūziją grįžo daug 
lietuvių iš svetimšalių legiono. Tai buvę prancūzų karo 
belaisviai, kuriems grėsė sugrąžinimas sovietams, jei 
nestotų į legioną. O į vokiečių kariuomenę jie buvo su
gaudyti per persekiojimus vokiečių okupacijos metu. 
Tokių buvo apie 200.

1952/53 metais buvo paskelbtas lietuvių, gyvenan
čių Prancūzijoje skaičius - 1030, įskaitant vaikus.

1961 m. Vasario 16-osios proga Paryžiaus radijas 
transliavo lietuvišką valandėlę, skirtą pavergtai Lietuvai.

Prancūzijos bendruomenė rengia minėjimus. Ben
druomenės nariai susitinka kartą per mėnesį ir po mišių 
visi renkasi bendriems pietums.

Nuo 1949 metų Prancūzijos lietuvių bendruomenė 
leidžia biuletenį, kuris 1954 m. buvo pavadintas 
“Prancūzijos lietuvių žiniomis”. Biuletenis teikia infor
macija lietuvių ir prancūzų kalbomis.

1949/1950 m. buvo leidžiamas lietuvių darbininkų 
leidinys “Darbo rankos”. 1966 m. kun. J.Petrošiaus rū
pesčiu buvo išleista Sibiro maldų knygelė “Marija - gel
bėk mus”. Nuo 1968 metų iki nepriklausomybės atstaty
mo Birutė Venckuvienė redagavo “ELTOS” biuletenį 
prancūzų kalba. 1976 m. Paryžiuje buvo surengta 23 lie
tuviškų studijų savaitė, o 1981 m. 28- oji studijų savaitė.

Žibuntas Mikšys prancūzų kalba parašė knygelę 
“Lietuva, kraštas tarp dviejų pasaulių”, kurią išleido 
PrLB, o vėliau jos antrą laidą išleido “Baltos Lankos” 
spaustuvė Vilniuje.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę į bendruomenės 
veiklą įsijungė muzikai Mūza Rubackytė, Giedrius Gap- 
šys ir kt.

Prancūzų lietuvių bendruomenė visuomet rėmė Va
sario 16 gimnaziją. Daug įvairiuose miestuose įsteigtų 
Prancūzijos-Lietuvos draugijų siunčia humanitarinę pa

galbą ir remia Lietuvą.
Daug mišrių šeimų įsijungė į bendruomenės 
veiklą. Šiuo metu Prancūzų lietuvių bendruome
nė turi apie 1000 narių.

Tačiau Prancūzijoje, kaip ir kitose Europos 
šalyse, gyvena daug lietuvių, bet tikro jų skai
čiaus niekas tikrai negali nustatyti.

Dabartinė bendruomenės valdyba:
Linas Maknavičius - pirmininkas 
Igną Varenikaitė - vicepirmininkė 
Evelina Paberžė - sekretorė
Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans - iždininkė
Mažvydas Michalauskas - jaunimo atsto

vas
Lietuvos ambasada Prancūzijoje

22, bd. De Courcelles
75017 Paris
tel.Ol 40 54 50 54
E-mail: amb.lituanie@magic.fr.
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VOKIETIJA
Mokslo metų pradžia Vasario 
16- osios gimnazijoje
2005 m. rugsėjo 5 d. visi moki
niai, mokytojai ir svečiai susi
rinko pilies aikštėje, kur, skam
bant Lietuvos, Europos Sąjun
gos ir Vokietijos himnams, buvo pakeltos valsty
binės vėliavos. Po to visi dalyvavo ekumeninėse 
pamaldose, kurias laikė katalikų kun. J. Dėdinas ir 
evangelikų kun. R. Fuhr. Buvo giedamos mokyto
jo G. Ručio paruoštos giesmės.

Šventė tęsėsi gimnazijos bendrabučio salėje. Gimna
zijos direktorius Andrius Šmitas pasveikino visus susirin
kusius, palinkėjo kantriai siekti gerų mokymosi rezultatų, 
taip pat sėkmės ir ištvermės mokantis. Šiemet gimnazijo
je mokysis 189 mokiniai, iš jų 104 vokiečiai ir 85 lietu
viai. Dar mokysis vaikai iš Urugvajaus, Argentinos, Bra
zilijos, Kanados, Lenkijos ir Rusijos.

Gimnazijoje dirba 33 mokytojai ir auklėtojai, įskaitant 
valandininkus. Atvyko du nauji mokytojai iš Lietuvos: 
fizikos mokytoja Evelina Jasiulevičiūtė ir tikybos moky
tojas Darius Subačius.

Mokyklos bendrabutyje gyvens 48 mokiniai.
Direktorius palinkėjo visiems mokiniams, o ypač nau

jai atvykusiems, nuo pat pirmos dienos neužleisti moks
lų, kad, baigiantis mokslo metams, nereikėtų drebėti: 
perkels mane į aukštesnę klasę ar ne. Jis priminė gimna
zijos ypatingus tikslus ir uždavinius formuojant Lietuvos 
įvaizdį Vakarų Europoje. Kvietė prasmingai leisti laisva
laikį, lankyti chorą, orkestrą, šokių grupę ir daugelį kitų 
užsiėmimų gimnazijoje. A. Šmitas taip pat pasidžiaugė, 
kad šiomis dienomis gimnazijos bendrabutyje bus įvestas 
internetas radijo bangomis. Tai didelis džiaugsmas vi
siems mokiniams. Anksčiau internetas veikė tik bibliote
koje.

Mažiausiuosius, t.y. penktokus, vyresnieji mokiniai 
pasveikino ir apdovanojo dovanų krepšeliais. Ir visi kiti 
mokiniai gavo po dovanėlę - spalvingą mokinio kalendo
rių. Dovanėlės visuomet pradžiugina širdį.
Po to visi mokiniai susitiko su klasių auklėtojais, naujieji 
mokiniai susipažino su gimnazija, bendrabučiu ir su pi
lim, kurioje yra gimnazijos koplyčia, biblioteka, muzikos 
kambarys bei aktų salė.

Kaip reikia mokytis
Kasmet gimnazijoje pravedamas projektas “mokykimės, 
kaip reikia mokytis”.

Jo tikslas yra supažindinti mokinius su įvairiais mo
kymosi būdais ir metodais, kad kiekvienas pats galėtų 
susirasti sau tinkamiausią ir efektyviausią mokymosi 
metodą. Šiemet šiam tikslui buvo paskirtos net trys die
nos - nuo rugsėjo 28 iki 30 d. Mokytojai parengė penkias 
stotis, kurias visi mokiniai turėjo aplankyti ir kuriose jie 
buvo supažindinti su skirtingais darbo metodais: kaip 
greičiausiai išmokti užsienio kalbos žodžius, kaip geriau
siai ir greičiausiai perskaityti knygą, kaip naudotis įvai
riomis pagalbinėmis priemonėmis ir t.t. Visi mokiniai 
buvo suskirstyti į grupes ir gavo atlikti tam tikrus uždavi

nius pagal naujai išmoktus metodus. 
Rugsėjo 30 d., po pietų, mokiniai parodė 
susirinkusiems tėvams ir svečiams, ką 
jie išmoko, išvaidindami tai, ką jie per 
tris dienas darė. Taip pat ir gimnazijos 
muzikantai trumpu koncertu parodė, kad 
ir jie per tas tris dienas šį tą išmoko.

Europos akademijos projektas
Rugsėjo 28 d. Darmstadto Europos akademija su mūsų 

gimnazijos abiturientais inscenizavo Europos Sąjungoje 
iškilusią krizę. Mokiniams buvo paaiškinta, kad, esą, 
buvusioje Prancūzijos kolonijoje Alžyre islamistai teroro 
aktais siekia nuversti valdžią, o valdžia kreipiasi į Euro
pos Sąjungą, prašydama pagalbos. Dalis mokinių 
“perėmė” ES ministrų tarybos funkcijas ir svarstė, ar iš 
viso ES gali padėti Alžyro vyriausybei ir kaip eventualiai 
ji turėtų padėti. Po ilgų diskusijų “ministrų taiybos na
riai” priėjo išvados, kad šiuo atveju Europos Sąjunga 
tegali teikti vien humanitarinę pagalbą, o kariuomenę 
tvarkai palaikyti gali pasiųsti Jungtinių Tautų organizaci
ja arba jos paprašyta Šiaurės Atlanto sutarties organizaci
ja NATO. Kiti mokiniai vaidino žurnalistus ir rašė prane
šimus bei komentarus apie ministrų tarybos posėdį ir 
nutarimus.

Vokietijos susivienijimo šventė
Gyvename Vokietijoje ir mokomės kartu su vokiečiais 
mokiniais, tad reikia paminėti ir vokiečių šventes, ypač 
tokią reikšmingą šventę kaip Vokietijos susivienijimą. 
Ilgus metus mūsų gimnazija buvo vienintelė, kuri suruoš
davo šios šventės minėjimą Lampertheime. Šiais metais 
15 metų sukakties proga vyko keletas renginių. Vienas jų 
buvo nepageidaujamas - tai buvo Vokietijos neonacių 
demonstracijos prieš užsieniečius, kurios vyko šventės 
išvakarėse spalio 2 d. Miesto meras, norėdamas parodyti, 
kad Lampertheimo gyventojai tam nepritaria, sukvietė 
Lampertheimo gyventojus į solidarumo popietę. Čia poli
tikai pasisakė prieš neonacius ir išreiškė savo solidarumą 
su užsieniečiais. Koncertavo įvairūs chorai ir mokyklų 
ansambliai. Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai taip 
pat pasirodė su savo programa. Karolis Grevas, lydimas 
gimnazijos orkestro, padainavo dainą, merginos pašoko 
kepurinę. Miesto aikštėje mūsų mokiniai taip pat pastatė 
stendą, informavo žmones apie mūsų gimnaziją ir apie 
Lietuvą. Renginys tikrai labai pasisekė, nes jame dalyva
vo keleriopai daugiau žmonių negu minėtoje demonstra
cijoje.
Spalio 3 d., 18:00 vai., gimnazijos aktų salėje susirinko 
per 100 žmonių: gimnazijos mokinių, mokytojų bei Hiu- 
tenfeldo vokiečių. Juos gimnazijos vardu pasveikino mo
kinių komiteto pirmininkas Audrius Makauskas. Jis pa
kvietė susirinkusius į literatūrinę kelionę po Vokietiją. 
Mokiniai skaitė įvairių Vokietijos poetų eilėraščius ir 
ekrane rodė prie jų pritaikytus Vokietijos gamtos bei 
miestų vaizdus. Skaitymus paįvairino mokinių dainos ir 
muzikiniai intarpai. Programą užbaigė Hiutenfeldo vyrų 
choras.

Po minėjimo tryliktos klasės mokiniai vaišino susirin
kusius tortais, kava, šviežių vynu ir svogūnų pyragu. Pro
gramą parengti padėjo mokytojai G. Hofmann ir G. Ru- 
čys. /nukelta į 3 psl J
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MANCHESTER
Astos Pilypaitės koncertas
Spalio 8d Klube susirinko iki šimto apylinkės lietuvių, 
daugiausia jaunesnio amžiaus, pasiklausyti popdaininin- 
kės Astos Pilypaitės koncerto. Daug jų pakeitė darbo 
valandas, kad galėtų atvykti. Nemažai sakė, tai buvo 
verta.

Jau dvidešimt metų Asta Pilypaitė yra viena populia
riausių Lietuvos atlikėjų. Muzikinę karjerą pradėjo gru
pėje ,Sekmadienis’, būdama penkiolikos metų, o nuo 
1993 metų pradėjo solinę karjerą. 2002-aisiais sėkmin
giausias jos albumas „Du langai“ tapo auksiniu.

Lietuvių klube ji gražiai padainavo josios gerai žino
mas dainas ir po to mėgėjai nusipirko jos asmeniškai 
pasirašytą CD ,Du langai’.

Artistė, publika ir klubas liko patenkinti. Didelis ačiū 
Irenai iš Birminghamo už Astos pasirodymo laidavimą.

KLUBAS
Spalio 22d Lietuvių socialinio 
klubo „Narių baliuje” dalyvavo 
beveik 40 ir ne tik senesnio am
žiaus nariai.

Skaniai pavalgę kugelio, karštų 
rūgščių kopūstų su dešrelėmis, 
vėliau užkando įvairių šaltų mėsų 
ir priedų.

Padėka tenka Bronei, Jonui, 
Peter ir June, ir Albinui už stalo 
paruošimą. Bendra dalyvių nuo

mone, kad šis vakaras visiems labai patiko ir jie nori dar 
vieno baliaus prieš Kalėdas.
************

Sociokultūrinė lietuvių šeimos adaptacija 
emigracijoje

{Maždaug tai kas parašyta mano magistriniame darbe)
Mano magistrinio darbo pavadinimas buvo sociokul

tūrinė lietuvių šeimos adaptacija emigracijoje (Londono ir 
Mančesterio atvejis). Jame apklausdama savo šeimas su
kūrusius emigrantus norėjau sužinoti, kokia šeimos rolė 
emigracijos procese ir koks jos likimas vienam šeimos 
nariui ar visai šeimai emigravus. Kadangi buvo apklausta 
nemaža įvairovė šeimų (besiskiriančių tiek amžiumi, tiek 
struktūra, tiek gyvenimo būdu, patirtimi Anglijoje ir išbū
tu laiku), emigracijos padariniai šeimai gana skirtingi.

Bendriausias dalykas šioms šeimoms - priežastys, 
kurios daugeliu atveju gali būti įvardytos vienu žodžiu - 
pinigai. Tačiau jie daugeliu atveju reikalingi šeimos, o ne 
individualiems poreikiams tenkinti (vaikai įstoja į moka
mą mokslą, sukūrus naują šeimą išlaikomos buvusios vai
kai, pradedant kurti savo šeimą reikalingi stambūs pirki
niai, išlaikoma šeima likusi Lietuvoje). Tačiau emigraci
jai į Angliją esant jau apie 15 metų - vis didesnę svarbą 
įgyja socialinės emigravimo priežastys - neretai kiti šei
mos nariai prievarta ar savo noru persikelia į Angliją, pas
kui kitus šeimos narius. Šeimos rolė itin svarbi emigraci
jos proceso metu - gaunant idėjų, apsisprendžiant emig
ruoti, o taip pat pačioje pradžioje atvykus į šalį - suran
dant pas ką apsistoti pirmam laikui, suteikiant pirmųjų 
resursų pragyvenimui.

Nors daugelį patenkina gaunamos pajamos, tačiau 

emigrantams atsiranda kitokių poreikių: kalbos, maisto, 
medicininio aptarnavimo kokybės bei laiko. Gimtosios 
kalbos poreikį padeda patenkinti bendros Anglijos lietuvių 
bendruomenės organizuojamos šventės, Anglijos lietuviš
ka spauda (taip pat nesunku gauti Lietuvos spaudos), ku
riamos lietuviškos mokyklos. Besiplečiantis lietuviško 
maisto parduotuvių tinklas ar autobusų vairuotojų pagalba 
numalšinamas lietuviškos duonos alkis, taipogi artimieji iš 
Lietuvos siunčia vaistus (kitu atveju liga tampa rimta bė
da).

Tačiau paskutinysis - laiko poreikis, patenkinamas 
sunkiausiai. Būtent dėl jo šeima kaip vienetas pakinta 
(ypač tai ryšku Londone). Vienas iš kokybinių pokyčių - 
šeima tampa mobiliąja šeima, kadangi dėl itin greito gyve
nimo tempo - nebėra laiko pabūti kartu, šeimos nariai tiek 
gyvenantys kartu, tiek skirtingose šalyse daugiausia ben
draujama telefonu, o tai sudaro sąlygas atskirų 
(individualesnių) gyvenimų kūrimui. Dėl tokio gyvenimo 
būdo, pakitusios vertybinės aplinkos, padidėjusios mate
rialinės nepriklausomybės šeimos nariai vienas nuo kito 
tolsta, kyla nemažai barnių (tarp jų ir buitinių), neretos ir 
skyrybos.

Tačiau gyvenant Anglijoje visai šeimai pasirinkus 
tradicinį šeimos modelį - kai vienas iš tėvų dirba, o motina 
dirba tik naktimis ar keletą dienų, vakare, šeimos išlieka 
stiprios - gerokai rečiau kyla buitiniai konfliktai, išlieka ar 
atsiranda naujų, tačiau bendrų interesų, daugiau laiko pra
leidžiama kartu. O tai Anglijos individualistinėje visuo
menėje itin sustiprina emigrantų šeimas.

Kadangi emigracija, stresą sukelianti patirtis net ir 
šiame globaliame pasaulyje, kur atstumai išnyksta - tai 
neišvengiamai įtakoja šeimą. Remiantis L.Donskiu 
“Emigracija šeimas sustiprina arba išskiria”, galima teigti, 
jog šeimoms adaptuojantis naujoje santvarkoje, kitokių 
vertybinių nuostatų aplinkoje, neretai tenka pakeisti gyve
nimo stilių, tačiau neišvengiamai tai pakeičia ir individus. 
Jei šeimds nariai keičiasi kartu, jie išlieka drauge, jei ne - 
šeima subyra.

Todėl tegu šis darbas iškelia klausimą, ar pasiekti 
tikslą, kuriuo siekiama padėti šeimai (tai kartu ir priežastis 
emigruoti) emigracija - vienintelis sprendimas?

Katryna Žukauskaitė, 2005

Aštuntoji Lietuvių Dainų 
šventė “ATSILIEPK DAINA!” 
įvyks 2006 m. liepos 2 d., Čikagoje, 
JAV.

Kviečiu visų kartų ir visų bangų 
lietuvius burtis į Čikagą 2006 m. lie
pos 2 d. VlII-ajai Lietuvių Dainų 
šventei. Po 15 metų pertraukos Dainų 
šventė vėl skambės Siaurės Ameriko
je. Ši šventė suteiks mums progą pasidžiaugti lietuviška 
daina, pajusti tautos vieningumą ir pasididžiavimą gimus 
lietuviais. Kiekvienas dalyvis ir žiūrovas bus raginamas - 
"Atsiliepk daina".

Viliuosi, kad šį kvietimą Jūs maloniai priimsite. Iki 
pasimatymo Dainų šventėje!

Audrius Polikaitis
VHI-osios Lietuvių Dainų šventės 
organizacinio komiteto pirmininkas
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BIRMINGHAM
Trumpai apie mus.

Kiek žinau, didelė lietuvių dalis i Britaniją atvyko 
po Antro Pasaulinio karo, kai buvo išlaisvinti iš kon
centracinių stovyklų Vokietijoje. Tai buvo ir civiliai, ir 
jauni kareiviai. Žmonės galėjo pasirinkti, kur jie nori 
vykti ar į Ameriką ar į Angliją - kaip tik Anglijoje trū
ko jaunų stiprių darbo rankų.

1947 metais į Birminghamą atvyko apie 40 šeimų. 
Lietuvių bendruomenės veikla prasidėjo 1952 me

tais.
Buvę bendruomenės pirmininkai Birminghame - 

Kazimieras Valteris, Jonas Tamošiūnas, Pranas Bu
kauskas, Milda Zokienė, Martinas Linkevičius, Vytas 
Remeika, Stasys Štarka, Stasys Jezerskis ir dabartinė 
pirmininkė nuo 2004m. Irena Hughes.

Birminghame ir jo apylinkėse yra daug lietuvių - tai 
pokario lietuvių šeimų ir mišrių šeimų palikuonys - 
vaikai ir anūkai, taip pat lietuviai, kurie čia atvykę po 
1987 metų ir didelė dalis visai neseniai po Lietuvos 
įstojimo i Europos Sąjungą 2004 metų gegužės 1 die
ną. Vieni atvykę dirbti, kiti sukūrę šeimas, kiti šiaip 
atradę savo vietą gyvenime.

Norėčiau, kad vėl galėtume susirinkti kartu, jauni
mas, studentai, šeimos su vaikais, padainuoti, pašokti, 
aptarti savo džiaugsmus, pasiekimus ir problemas. 
Taip pat organizuotai aplankyti Lietuvių Sodybą Ang
lijos pietuose, Hampshire ir lietuvių bendruomenės 
skyrius kituose miestuose. Mes tikrai galime ir čia at
kurti gražią savo bendruomenę.

Gaila, bet kol kas neturim savų patalpų, kuriose ga
lėtume pastoviai rinktis ir organizuoti mokyklos veik
lą, informacinį biurą ir šiaip pasilinksminti. Yra suda
rinėjamas sąrašas, kurį aš noriu pateikti miesto valdy
bai dėl patalpų arba lėšų patalpoms ar nuomos gavi
mui.

Prašau visų prisidėti prie peticijos - valstybė atsi
žvelgs tik į didelės bendruomenes poreikius. Beje, 
DBLS jau turi stiprų Lietuvos valstybės Tautinių Ma
žumų Departamento palaikymą. Mes gausim oficialius 
laiškus iš DBLS centro valdybos ir Departamento Lie
tuvoje, adresuotus Birminghamo miesto valdybai. Da
bar sąraše yra 115 žmonių, reikia, kad skaičius siektų 
300.
Labai tikiuosi, kad palaikysite šią iniciatyvą!
Irena.
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Naujametinis balius

2005 m. gruodžio 3 dieną, šeštadienį, bus 
naujametinis Balius.

Taigi jau šiet tiek reikalai aiškėja - svarbiausias 
dalykas pinigai. Bilietai kainuos iki £15 suaugu
siems, vaikams - nieko, studentams mažiau. Į kai
ną įeina lietuviški užkandžiai, saldumynas ir in
dai.

Galit atsinešt savo maisto ir gėrimų, tiek alko
holinių, tiek gaivių. Taip pat bus pardavinėjamas 
lietuviškas alus - ne daugiau negu £1.50 už butelį. 
Bus kur atsisėst prie stalo.

Tėveliai, atsineškit vaikams po mažą įvyniotą 
dovanelę su užrašytu vaiko vardu, tik jums ir jam 
žinomu, kad atpažintų kviečiamas.

Mums koncertuos visiems gerai žinomi ir mė
giami Liveta ir Petras Kazlauskai. Tiesa, galit at
nešt dar ir savo lietuviškos muzikos, įrašytos 
kompaktuose.

Skelbimas paskutiniame puslapyje.
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Brangus tėveliai!
Renkamės susitarti dėl mūsų vaikų švietimo. 

Lietuvių kalba reikalinga, pamiršti jos nėra reikalo.
Anglų kalbą vaikai ir be mūsų išmoks ir dar 

geriau negu mes-jie čia eina į mokyklas, bendrauja 
su angliukais tai jiems ir yra svarbu, o mes turim 
pareigą jiems perduot savo gimtą kalbą. Juo la
biau, kad yra vadovėliai ir mokytoja ir gal dar dau
giau norinčiųjų padėt mokyklai atsiras.

Argi būtų nesmagu girdėt mūsų vaikus laisvai 
kalbančius ir anglų, ir lietuvių kalbomis?!

Būkit malonūs paskambinkit man dėl datos su
tarimo ir kuo greičiau tuo geriau - laikas nesuval
domai bėga...

Birminghamo DBLS skyriaus pirmininkė 
Irena Hughes

Mob.: 07967740603
E - mail: irenahughes@hotmail.com

Koncertas

2005m. spalio 1 dieną 
Birminghame koncertavo 

žinoma dainininkė
Asta Pilypaitė

Gerbiamieji,
kviečiu susipažinti su nauja, virtualia paroda: 
http://www. archyvai. lt/exhibitions/pilys/paroda. htm

Geros nuotaikos,

Vidas Grigoraitis
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Mokslinė biblioteka eLIBRARY.LT 
pasižymi resursų įvairumu

Pranešimas žinias klaidai 2005-10-04
Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT pasižy
mi resursų įvairumu bei nuolatiniu jų papildymu. Rugsė
jo mėnesį prie gausių eBibliotekos resursų prisidėjo soli
dūs moksliniai leidiniai ir knygos, kuriuos pateikė Lietu
vos bankas, “Mokslotyros institutas” ir kiti.

Lietuvos bankas elektroninei bibliotekai pateikė 14 
savo leidinių. Tarp šių leidinių yra ir mokslinis žurnalas 
„Pinigų studija“.

Taip pat džiaugiamės bendradarbiaudami su Lietuvos 
mokslų akademijos „Mokslotyros institutu“, kurie elekt
roninei moklinei bibliotekai pateikė eilę savo išleistų 
darbų. Šiam institutui vadovaujantis Vilniaus universiteto 
TŽEŽV centro dėstytojas, mokslinių darbų autorius, 
mokslo knygų „Lietuvos mokslas“ ir „Lietuvių tauta“ 
vyr.redaktorius, mokslo ir pažangos puoselėtojas dr. Al
gimantas Liekis sutiko talpinti eilę moklinių leidinių vie
nintelėje Lietuvoje visuomeniniais pagrindais veikiančio
je Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje eLIBRARY.LT. 
Taip pat bibliotekoje pateikta „Mokslotyros instituto“ 
išleista žurnalisto ir rašytojo Edmundo Ganusausko kny
ga „Aukštumos“.

Šiaulių universiteto Specialiojo ugdymo mokslinis 
centras pateikė leidinį „Specialusis ugdymas“. Šis moks
linis žurnalas bus reguliariai pasiekiamas eBibliotekoje 
visiems besidomintiems informacija apie specialų vaikų 
ugdymą, kurie turi mokymosi negalių.
Svarbus mokslinei bibliotekai etapas - pradėtas bendra
darbiavimas su Lietuvos valstybės institucijomis. eBib
liotekoje reguliariai talpinami Aplinkos ir Sveikatos ap
saugos ministerijų bei Valstybės kontrolės leidiniai. 
Ypač unikalus atvejis - Valstybės kontrolės viešųjų ryšių 
departamento vadovo Gedimino Končiaus pateikta knyga 
„Mano šiltnamis“. Praktinė knyga skirta konkrečiam au
toriaus pomėgiui yra puikus bendradarbiavimo ir pasida
lijimo patirtimi pavyzdys. Mokslinės bibliotekos lyderiai 
- skaitytojai laiko juostoje + 3 valandos nuo Grinvičio 
paralelės. Ši laiko juosta apima lankytojus iš Sankt- 
Peterburgo, Maskvos, Rusijos centrinės dalies bei Kau
kazo šalių, Azerbaidžiano ir Gruzijos.

Džiugu, kad bibliotekoje pagausėjo lankytojų iš JAV 
ir Kanados. Bendras apsilankančiųjų skaičius iš Šiaurės 
Amerikos žemyno siekia apie 1,5 tūkst.

eBibliotekos administratorių nuostabą sukėlė ir tai, 
kad pradėjo lankytis skaitytojai ir ieškoti informacijos iš 
tokių šalių kaip Mongolija bei Čilė.
Dabartiniu metu biblioteką eLIBRARY.LT jau aplankė 
apie 69 tūkst. skaitytojų.

Šiuo metu pradedama įgyvendinti tekstinė Mokslinės 
elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT versija. Ši nau
jovė suteikia skaitytojams galimybę greičiau pasiekti 
pagrindinius portalo skyrius, taupant intemetinio ryšio 
laiką. Minėtuose skyriuose galima rasti pagrindines por
talo naujienas.
Kontaktinis asmuo:
Algirdas Aušra, direktorius
VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir 
švietimo centras Telefonas: (8-5) 248-1536, faksas: 248- 
1629, mob. tel. 8-699-16184 El.paštas: info@elibrary.lt

Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje 
katalikiški leidiniai

Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT pa
grindiniai tikslai yra šie: lietuviškų mokslinių, visuome
nės informavimo, žiniasklaidos ir kitų nacionalinių resur
sų bazės sukūrimas; mokslinių darbų ir mokslinių konfe
rencijų resursų atsiradimo skatinimas; Lietuvos moksli
niams darbams galimybės suteikimas būti pastebėtiems ir 
išgirstiems tarptautiniu mastu; integruotis ir tapti infor
macijos paieškos sistema tarptautiniuose tinkluose, žinių 
visuomenės pažangos propagavimas.

Šiuo metu mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRA
RY.LT jokių projektų su prenumeruojamais resursais 
nevykdo ir jais neprekiauja. Todėl esami bibliotekos re
sursai yra skirti atviram naudojimui, be jokio atlygio už 
jų talpinimą bei vartojimą.

Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT 
yra pasirašiusi eilę bendradarbiavimo sutarčių įvairiomis 
Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

eBibliotekoje reguliariai bus talpinamas dvisavaitinis 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacinio centro leidžia
mas dvisavaitinis laikraštis “Bažnyčios žinios”. Taip pat 
bus talpinamas krikščioniškas protestantiškas dvisavaiti
nis laikraštis “Ganytojas”, kurį leidžia krikščionių ben
drija “Tikėjimo žodis”. Pasirašyta bendradarbiavimo su
tartis su Lietuvos krikščioniškos minties, kultūros ir vi
suomenės laikraščio “XXI amžius” redakcija.

eBibliotekoje pristatyta rašytojos Rasos Andriušytės- 
Žukienės knyga “M.K.Čiurlionis: tarp simbolizmo ir mo
dernizmo”. Patalpintas rašytojo, pulkininko leitenanto dr. 
Gintauto Surgailio pilnas mokslinių darbų rinkinys.

Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT 
pasipildė unikaliu maironiečių draugijos laikraščiu 
“Sandrava”. Šis laikraščio leidėjų ir Mokslinės 
bibliotekos bendradarbiavimas suteikia galimybę 
pasaulio lietuvių bendrijai skaityti maironiečių judėjimo 
vienybę įkūnijantį ir baltiškojo vienijimosi idėją nešantį 
leidinį. Laikraštį, kuris leidžiamas nuo 1990 metų, remia 
Panevėžio miesto savivaldybė, Lietuvos spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas, JAV tautos fondas. 
eBibliotekoje pateikta Lietuvos verslo darbdavių 
konfederacijos leidinio “Verslo bitės” elektroninės 
versijos.

Pradėta bendradarbiauti su Rusijos mokslų 
akademijos (RAN) Uralo skyriaus Čeliabinsko moksliniu 
centru, kuris rengia ir leidžia eilę leidinių. eBibliotekoje 
pradėtas talpinti mokslinio centro leidinys “Izvestija”.

Viešoji įstaiga siūlo mokslo ir verslo organizacijoms 
prisijungti prie šio projekto ir talpinti bibliotekoje eLIB
RARY.LT monografijų, mokslinių straipsnių, 
konferencijų pranešimų medžagas, knygų elektronines 
versijas bei paremti visuomeniniais pagrindais kuriamą 
mokslinę biblioteką.
Kontaktinis asmuo:
Algirdas Aušra, direktorius

VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir 
švietimo centras
Telefonas: (8-5) 248-1536, faksas: 248-1629, mob. tel. 8- 
699-16184
El.paštas: info@elibrary.lt
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Laiškas
Naujo gyvenimo ieškančio jaunuolio laiškas skaityto
jams.

Ieškojau kaip ir visi, o radau ...♦
2004 m. spalis 12 d. atvykau į Angliją. Tikslas 
kaip ir daugumos lietuvių- migracija ir geresnių 
gyvenimo sąlygų paieška. Lietuvoje teko nemažai 
ištverti adaptuojantis iš paauglio į suaugusio žmo
gaus gyvenamą. Buvau nervingas, prastai besimo
kantis, daug svajojantis, labai liekno kūno sudėji
mo vaikinukas.

Teko Lietuvoje pakeisti dvi vidurines mokyklas, 
kad pabaigčiau 9 kasių kursą. Niekad nebuvau fizinio 
smurto atstovas, tačiau kaip paaugliui tuomet rūpėjo 
smurtiniai filmai. Atrodydavo stipraus vyro idealas 
būtent kaip smurtininko, pageriančio, nesilaikančio 
priimtų visuomenės taisyklių normų, niekadėjo.

Svajojau turėti daug, tačiau gyvenimas slinko, drau
gų mažėjo. Iliuzijos didėjo, o nieko doro taip ir nepa
siekiau. Pradėjau vartoti alkoholi, kuris buvo kaip pa
galbinė bendravimo priemonė.

Bendraamžių draugų nebeliko. Darbo nebebuvo. 
Pinigų užteko maistui, „linksmybėms“.

Vis labiau ėdė skausmas iš vidaus. Geriausias drau
gas buvo prarastas. Jis buvo nubaustas už žiaurų nusi
kaltimą ir pasodintas ilgam už grotų. Kažko trūko...

Bandžiau ieškoti savyje to kas liktai buvo prarasta. 
Tuštuma, skausmas, melas aplinkiniams, kad viskas 
gerai. Noras nebegyventi ir pasyvumas pradėjo vis 
stipriau slėgti mano gležnučius pečius.

Trūko artimų, mylinčių žmonių, truko išsilavinimo, 
truko drąsos...

Tačiau supratimas ir sveiko proto likučiai nedavė 
užsimiršti apie galimybę viską padaryti daug geriau ir 
pradėti keistis.

Suprasdavau, kad liktai dar nevėlu pradėti gyventi ir 
kurti taip kaip noriu. Nežinojau kaip tai pradėti, be to 
supratau, kad esu homoseksualus, o draugam apie tai 
sakyti nedrįsau ir pats savęs nekenčiau už tai.

Buvau pasimetęs, kvailas, tuštėjantis tipelis kurį 
pamačius gatvėje bent kuris žmogus pranašautu nelai
mę ir varytu nuo savęs.

Tos moralinės normos kurios supo mane buvo to
kios žemos ir nesuprastos manim, kad egzistuojant 
svajodavau apie mirtį kaip apie išeitį. Buvau apsiskai
tęs daugybe literatūros apie savižudžius, jų gyvenimus 
ir priežastis. Suprasdavau, kad tai labai kvaila ir lau
kiau kada rasiu jėgų keisti viską aplink.

Ateina ta diena kada savo artimiausiems pažystamų 
ir draugų ratui paskelbiu, kad išvykstu į Anglija. Kaž
kodėl niekas labai rimtai nepasižiūri į mano pasakoji
mus, nors kažkodėl įsivaizdavimas, kad visi labai ma
ne brangina- sprogo kaip oro burbulas.

Perdėta pagalba ir nevertinimas manęs kaip suaugu
sio žmogaus, tai būtent tai kas mane supo. Visi aplink 
mane manė esą labai protingi ir žinojo ko man reikia 

manęs apie tai neklausdami o aš atlapaširdis naivuolis 
net nesugebėdavau paaiškinti jiems ko noriu, ir savo 
moralinius nuostatus statydavau jiems prieš akis, ta
čiau tai viskas buvo sutrypiama ir ignoruojama.

Šiandiena suprantu, kad Lietuvoje teko didelę laiko 
dalį praleisti su padugnėm man įsivaizduojant, kad 
pats esu labai protingas ir apie tai visi žiną.

Tačiau... Visi ieškojo sau gerovės o aš maniau, kad 
jeigu darysiu gera jiems, kaip aš moku, bus geriau ir 
man.... Dabar suprantu, kad buvau naivus ir apgautas 
tiek kartu, kad šiandiena nesinori žiūrėti net į tą puse.

Dažniausiai trokštu vienatvės nes nebemoku mylėti 
ar reikšti savo minčių. Pradėjau mokytis iŠ naujo su 
viltimi, kad širdyje užsiliepsnos viltis ir meilė. Šalia 
manęs atsirado vienintelis žmogus kuris sako mane 
mylis ir aš noriu juo tikėti. Noriu toliau tęsti mokslus, 
susirasti padorų darbą, išmokti džiaugtis ir imti iš gy
venimo tai kas man yra malonu. Mokėti atskirti gera 
nuo blogo, ir nebesulaukti tų kvailų naivuolių pagal
bos kurie nesugeba padėti patys sau, tačiau lindo į ma
no gyvenimą manydami ir spręsdami už mane be ma
no noro ir žinojimo ko man reikia.

Noriu matyti dorų ir savarankiškų žmonių ratą, ku
rie myli save ir vertina tai ką ir aš.

Visa tai pradėjo pildytis ir esu jau du metus blaivi
ninkas, negeriu, nerūkau, retkarčiais sportuoju, laisvo 
laiko neturiu nes ji stengiuosi naudoti mokslui. Anglija 
tai nauja vieta kurioje atsivėrė man daugybė galimybių 
ir pamažu rusena manyje gyvenimo ugnelė kuri viliuo
si vieną dieną pradės degti savo intensyvumu. Užgis 
žaizdos... Pinigai uždirbi savo rankomis atneš daugiau 
laimės. Moralė, drąsa ir meilė sups mane tiek kiek aš 
jos įsileistų į savo gyvenimą ir užpildysiu neigiamas 
emocijas, teigiamomis.

Viltis, tai nenumaldoma jėga kuri stumia mane į 
priekį.

Skatina būti savimi ir žiūrėti į pasaulį plačiai atver
tomis akimis. Kol kas nesugebu būti vertas aplinkiniu 
tiek kiek norėčiau ir sulaukti pripažinimo ir tikro nuo
širdumo.

Kol kas esu kitų žmonių akyse tik nedidelis žmoge
lis kuris stengiasi kaip ir dauguma, siekdamas vietos 
po sale. Meilė ir geros mintys liejasi ant popieriaus.

Jausmai ir išgyventi gyvenimo epizodai fiksuojami 
amžiams ant šio popieriaus lapo. Visa tai skatinama 
vidinio aš. Dalinuosi su jumis likusios širdies gabaliu
ku mainais norėdamas viltis, kad jums šis straipsnis 
bus kaip teigiamos nuotaikos šaltinis ar padrąsinimas 
keisti savo gyvenimą į gerą pusę.

Galbūt jums lygiai taip pat kaip man prieš tris metus 
buvo bloga ir sunku iki velniško skausmo ir kasdieni
nio nenoro matyti kas vyksta aplinkui.

Galbūt viskas bus geriau...
Šioje Šalyje gyvenimas lengvesnis ir būnant čia aš 

galiu mylėti Lietuvą. Galiu jausti nostalgija ir žinoti 
didžiuodamasis savo kilme, pridėjus ranka prie širdies 
sakyti, kad esu LIETUVIS.
Alchemic, spalio 25d rašė anglija.com
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Sporto žinios
Nacionalinė krepšinio lyga jau 
turi savo šūkį
Su nauju įvaizdžiu šiemet startavusi 
Nacionalinė krepšinio lyga (NKL) nuo 
šiol turi ir savo šūkį: „Tikri čempionai 
užauga čia!“. NKL šūkio autorius - 
vilnietis Dominykas Genevičius, kuris tapo rugsėjo 28 - 
spalio 14 dienomis vykusio konkurso lygos šūkiui sugal
voti nugalėtoju.

Šį konkursą lyga organizavo siekdama įtraukti kuo 
daugiau krepšinio mėgėjų į savo veiklą. Jame galėjo da
lyvauti visi pageidaujantys, o šūkis turėjo atspindėti pa
grindinius NKL tikslus - nacionališkumą ir talentų ugdy
mą.

Konkurso rengėjus nudžiugino aktyvus krepšinio mė
gėjų iš visos Lietuvos dalyvavimas - sulaukta daugiau 
nei šimto šūkių. Po ilgai trukusių diskusijų buvo išrinktas 
nugalėtojas - juo tapo vilnietis Dominykas Genevičius, 
atsiuntęs šūkį „Tikri čempionai užauga čia!“. Šis šūkis 
pasirinktas todėl, kad NKL vienu iš svarbiausių savo 
tikslų laiko jaunųjų krepšininkų, sudarysiančių šalies 
jaunių ir jaunučių rinktinių pagrindą, ugdymą. Apie ly
gos pajėgumą „užauginti“ būsimas krepšinio žvaigždes 
byloja ir faktas, kad dauguma šių metų pasaulio jaunimo 
čempionų yra rungtyniavę NKL komandose.

ULEB taurės startas
Šį vakarą startuoja antrasis pagal pajėgumą vyrų krepši
nio komandų turnyras Europoje - ULEB taurė.

Ketvirtus metus vykstančiame turnyre nedalyvaus nė 
viena komanda iš Lietuvos, tačiau žais šeši tautiečiai.

A grupėje kausis du lietuviai. Berlyno,Albai“ atsto
vaus Martynas Mažeika, o „Ventspils“ marškinėlius vil
kės Marijonas Petravičius.

B grupėje žais Vloclaveko „Anwil“, ojoje du tautie
čiai Marius Prekevičius ir Gintaras Kadžiulis.

Dar viena ekipa, tradiciškai dominanti mus — Kazanės 
„Uniks“. C grupėje žaisiantys rusai savo gretose turi Sau
lių Štombergą ir Kšyštofą Lavronovičių, o trenerio asis
tentu ekipoje dirba Valdemaras Chomičius.

Praėjusį sezoną ULEB taurėje kovojo 36 komandos. 
Šiemet ekipų skaičius sumažėjo iki 24. Klubai suskirstyti 
į keturis pogrupius po šešias ekipas.

Po reguliariojo sezono, kuriame kiekviena komanda 
sužais po 10 rungtynių, bus ištraukti burtai. Jie 16 ko
mandų suskirstys į poras. Aštuntfinalio varžybomis pra
sidės atkrintamosios kovos, kurios baigsis ULEB taurės 
finalinėmis rungtynėmis 2006 metų balandžio 11 dieną 
Šarlerua (Belgija) mieste.

Praėjusiame sezone ULEB taurę laimėjo „Lietuvos 
ryto“ krepšininkai.

Baltijos vyrų krepšinio lygoje
Baltijos vyrų krepšinio lygos reguliariojo sezono rungty
nėse Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, tik du kartus pratę
sus rungtynes, Vilniuje rezultatu 103:101 nugalėjo 
„Sakalų“ klubą. Beje, ketvirto kėlinio pradžioje vilniečiai 
pirmavo net 19-os taškų skirtumu.
Kauniečiams 27-is taškus pelnė komandoje debiutavęs
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puertorikietis Laris Ajusas.
Kitose vakar dienos rungtynėse Vilniaus „Lietuvos rytas“ 
savo aikštėje 91:66 sutriuškino Klaipėdos ’’Neptūną”.

Čempionas pasuko į Italiją
Europos čempionas krepšininkas Virgini

jus Praškevičius sezoną pradeda Italijos 
elitinėje lygoje debiutuojančios Kapo 
,,d'Orlando Upea“ ekipos gretose.

Ši komanda po septynių turų iškovojusi 
dvi pergales yra turnyrinės lentelės apačio
je. Praėjusį sezoną V. Praškevičius rungty
niavo Stambulo „Ulker“ klube.

Lietuvos telekomo“ krepšininkės 
įveikė „Laisvę“
Lietuvos moterų krepšinio lygoje Vilniaus „Lietuvos 
telekomo“ krepšininkės vakar svečiuose 93:55 sutriuški
no pirmąjį pralaimėjimą patyrusią Kauno „Laisvės“ ko
mandą.

Nugalėtojoms 19 taškų pelnė Džen Derevdžanik, 13 
Sandra Valužytė, 11 Eglė Šulčiūtė, 10 Kati Duglas. 
Kauniečių komandoje rezultatyviausia buvo 19 taškų 
pelniusi Jovita Jutelytė.

Kitose rungtynėse „Kauno“ klubas namie 67:48 nuga
lėjo Vilniaus „Lintel 118“ krepšininkes.

S. Krupeckaitės rankose - sidabras
Tautvydas MeškonisMaskvoje vykstančiame pasaulio 
dviračių treko taurės varžybų vakar sidabro medalį mote
rų 500-tų metrų lenktynėse iškovojo Simona Krupeckai- 
tė.

Lietuvos dviratininkę 
aplenkė tik nugalėtoja 
tapusi baltarusė Natalija 
Cilinskaja, o bronza atite
ko Tamilei Abasovai iš 
Rusijos.

„Hearts“ turi naują 
trenerį
Škotijos futbolo klubo Edinburgo „Hearts“, kuriame 

žaidžia Edgaras Jankauskas, Saulius Mikoliūnas ir Deivi
das Česnauskis, naujuoju treneriu paskirtas 48 metų Gre- 
hemas Riksas. dirbęs Londono „Chelsea“ trenerio asis
tentu ir vadovavęs „Portsmouth“ bei „Oxford United“ 
klubams.

Jis pakeitė Džordžą Barlį, kuris buvo atleistas praėjusį 
mėnesį dėl nesutarimų su pagrindiniu klubo akcininku, 
Lietuvos verslininku Vladimiru Romanovu.

Per savo kaijerą G. Riksas sužaidė 464 rungtynes Lon
dono ,Arsenai“ sudėtyje ir pelnė 51 įvartį. Jis 17 kartų 
atstovavo Anglijos rinktinei.

Tačiau trenerio kameroje yra tamsių momentų, kurie 
sukėlė „Hearts“’’ gerbėjų nepasitenkinimą. 2000 metais 
jis buvo nuteistas 12 mėnesių kalėjimo už lytinius santy
kius su 15-mete. Už grotų jis praleido šešis mėnesius. 
Baigęs kaijerą 1993 metais, G. Riksas trejus metus dirbo 
„Chelsea“ jaunimo treneriu, o 1996-2000 metais buvo 
trenerio asistentas.

Žinios iš Lietuvos radijas www.ltr.lt
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Daktarai

(Pasijuokime
Rojus - tai amerikietiškas atlygini
mas, rusė žmona, angliškas namas 
ir kinų maistas.
Pragaras.- kiniškas namas, angliš
kas maistas, amerikietė žmona ir 
rusiškas atlyginimas.

- Kodėl daktarai taip piktai žiuri į jų darbo kompiuteri
zacija?
- Todėl, kad tada bus galima suprasti ką jie rašo.

Mokykla
Muzikos mokytoja klausia Petriuko:
- Petriuk ar žinai šiuos žmones: Haidną, Mocartą, Ba
chą?
- Mokytoja, o ar Jūs žinot Vieką, Kiešą, Vladzką?
- Ne...
- Tai ko savo chebra gąsdinat?

Advokatas
Per labdaros vakarą pastebėta, kad žinomas advokatas 
nieko nepaaukojo. Organizacijos atstovas eina pas ad
vokatą ir teiraujasi:
- Jūs toks populiarus, praktika - milžiniška. Negi nega
lite šiek tiek paaukoti?
- O ar jūs žinote, - atsako advokatas, - kad mano motina 
sunkiai serga, o jos gydymo sąskaitos astronominės?
- O Dieve, atleiskit, aš tikrai...
- O ar žinote, - tęsia advokatas, - kad mano brolis, karo 
veteranas, guli prikaustytas prie lovos? Ir turi žmoną su 
šešiais vaikais!?
- Kąjūs, aš net pagalvoti negalėjau...
- O žinote, - pakėlė balsą advokatas, - mano sesers vy
ras žuvo autoavarijoje, palikęs skolose skendinčią sese
rį su trimis vaikais?
- Aš atsiprašau, žinoma, aš nežinojau..
Tai štai, - baigė kalbą advokatas. - Jeigu aš JIEMS ne
daviau nė cento, kodėl manote, kad duosiu jums?

Mašinoje
Skambutis (policiją:
- Alio... policija.. Viską pavogė, niekšai...
- Sakykit, kur esate.
- Aš?.. Aš savo mašinoje.. Viską išnešė, ne tik magą, 
bet ir panelę, ir net pedalus išnešė...
- Pone, nusiraminkit, sakykit, kur esate.
-Aš savo mašinoje!.. Niekšai, viską... Oi, palaukit, oo- 
oo? Atsiprašau labai, aš, pasirodo, ant užpakalinės sė
dynės atsisėdau...

Politika
Vienam partijos nariui prisisapnavo, kad jis pas meilu
žę. Netikėtai išgirdęs, kaip grįžta vyras, jis šoka pro 
langą ir skrenda iš dešimto aukšto. Priėjo priskrenda 
ragana ant šluotos ir sako:
- Pagadink orą, ir aš tave išgelbėsiu!
Jis išpildo reikalavimą.
- Ne, gadink orą garsiau! - sako ragana.

Jis padidina pastangas.
- Ne, vis ne tai, - sako ragana. Tu jau trečią aukštą pa
siekei, turi paskutinį bandymą!
Jis stengiasi iš visų jėgų...
Čia jį purto už pečių:
- Maža to, kad miegate per partijos susirinkimą, bet dar 
ir...
***

Roko grupės repeticija. Ateina jau įkalęs bosistas, 
išsitraukia butelį Snapso. Kiti muzikantai pasipiktinę:
- Tu ką, į repeticiją su šnapsu?!
- Ne, aš į išgertuves su gitara!
**♦
Skambutis:
- Alio, Marytę galima?
- O kas jos klausia?
- Teisingai, kas jos klausia. Kad po pusės valandos būtų 
pas Antaną!

Skelbimai
Parduodu televizorių „Tauras“. Išvaizda ideali, tyškiai 
rodo šešėlius. Gali būti naudojamas kaip taburetė ar 
spintelė.

*♦*
Daugiaaukščio namo laiptinėje:
„Gerbiami gyventojai, prašome iki mėnesio galo susi
mokėti už dujas, priešingu atveju jos bus prijungtos 
prie ventiliacinių vamzdžių.“

Emigrantas
Sėdi JAV kavinėje kinas, meksikietis ir amerikietis.
Juos aptarnauja padavėjas indėnas. Kinas sako:
-Oi, blogai man gyventi... Nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vakaro sunkiai dirbu, o uždirbu mažai...

Meksikietis atsako:
-Man dar blogiau, kasdien mūsų rajone ginkluoti susi
rėmimai, vis turiu bijoti, kad nenušautų, vaikai maži, o 
uždirbu mažai...

Amerikietis įsiterpia:
-Nieko sau, gyvena svajonių šalyje ir dar nepatenkinti! 
Būtų mano valia, aš kaip vyčiau visus imigrantus iš 
Amerikos!..
-Puiki mintis, sere, - pritaria indėnas, - gal jums padėti 
susikrauti daiktus?

Amerikietis klausinėja ruso:
- Sakykite, ar tiesa, kad rusai sugeba labai daug išgerti?
- Taip, žinoma.
- Jei aš jums įpilsiu stiklinę degtinės, jūs sugebėsite ją 
iškarto išgerti?
- Taip!, agurkėliu užkąsdamas...
- O jei dvi stiklines?
- Taip. Kad tik agurkėlių būtų.
- O jei šimtą stiklinių?
Ne, šitiek agurkų aš nesuvalgysiu!
♦♦♦
Visos moterys svajoja apie švelnius ir meilius meilu
žius. Deja, švelnūs ir meilūs meilužiai patys jau turi 
meilužius...
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I PIRMĄ KALĖDINĮ KONCERTĄ SU VAIŠĖMIS

Tai įvyks gruodžio 3d.t šeštadienį Brampton Hali, 
Visuomenės centre (prie Tesco) 

Chester Road North, Sutton Coldfield.

Šventė prasidės 18.30 vai. 

MUMS KONCERTUOS 
LIVETA IR PETRAS KAZLAUSKAI 

BILIETO KAINA £15
STUDENTAMS (SU PAŽYMĖJIMU) IR PENSININKAMS £10 

VAIKAMS IKI 16'os - NIEKO. 
PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Yra stalai Ir kėdės
2. Bus lietuviškų užkandžių ir saldumynų
3. Lietuviško alaus užteks visiems po £1.50 už butelį
4. Papildomai atsineškit savo maisto ir gėrimus (alkoholį ir 

gaivius)
5. Tėveliai, atsineškit po mažą dovanėlę vaikams su užrašytu, 

tik jums ir jiems žinomu vardu (įduoti Seniui Šalčiui)
6. Vienkartiniai indai ir įrankiai bus

Yra stovėjimo aikštelė
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ADRESAS: BRAMPTON HALL ( COMMUNITY CENTRE) .PRINCESS P 
ALICE DR. { OFF CHESTER RD. NORTH }, NEW OSCOTT.

SUTTON COLDFIELD. B73 6RD (PRIE “TESCO*) ’

Autobusas - 107 , 113, 913, iš Birmingham'o centro, £

JET MR KILS KLAUSIMŲ, - IRENA mob, 07967740 603 j 

DAUG PASTANGŲ ĮDĖTA -TIKIMĖS, KAD GAUSIAI ’ 
APSILANKYSIT I 5
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A+A Alvydas Kaunietis
Alvydas buvo 32 metų, atvyko į 
Tyldesley su šeima tik prieš pen
kis mėnesius.
Jis dirbo kepykloj ir mėgdavo 
sportuoti.
Spalio pabaigoj nupuolė nuo laiptų 
ir mirė.

Gilią užuojautą žmonai Violetai ir 
sūnui Arvydui reiškia Mancheste- 
rio apylinkės lietuviai.

PAMALDOS

Londono Lietuvių §v. 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 šeštadienį, 1.9 lapkričio, 3 
vai. po pietų.

Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.
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