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LR ambasadorius Vygandas Ušackas Buckingham‘o rūmuose
Spalio 10 d. 12.20 vai. Lietu

vos Respublikos ambasadorius Jung
tinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystėje J.E.. Vygandas 
Ušackas Buckingham‘o rūmuose 
Londone įteikė Įgaliojamuosius raš
tus Karalienei Elžbietai II-jai.

Įgaliojamųjų raštų ceremoni
joje dalyvavo ambasadoriaus žmona 
Loreta Ušackienė ir keletas Lietuvos 
ambasados Londone diplomatų. Įtei
kęs kredencinius raštus ambasadorius 
pasidžiaugė, kad jau kitos savaitės 
pradžioje- spalio 16-18d.d. Karalienė 
Elžbieta II-ji su valstybiniu vizitu 
lankysis Lietuvoje. Vygaudas Ušac
kas sake, kad Karalienė yra labai lau
kiama Lietuvoje, o jos vizitas sustip
rins ir taip puikius dvišalius ryšius 
tarp Lietuvos Respublikos ir Jungti - Ambasadorius su žmona Loreta
nės Karalystės.

Šių metų spalio 9 d. (pirmadienį) LR ambasadorius 
Vygaudas Ušackas, siekdamas populiarinti žinias apie Lietu
vą Didžiojoje Britanijoje vietovėse, lankėsi Anglijos mieste 
Huntingdon.

Vizito metu įvyko susitikimas su Huntingdon‘o miesto meru 
JefFu Dutton4u, kurio metu buvo aptartos Lietuvos miesto ir Hunting
don4© bendradarbiavimo galimybės. Ambasadorius taip pat kalbėjo 
Huntingdon4© Rotary klube, kur pristatė investicijų, verslo ir turizmo 
Lietuvoje galimybes bei susitiko su miesto politikais ir verslininkais. 
Ambasadorius taip pat apsilankė Huntingdon’e įsikūrusioje kriketo 
įrangos gamykloje „Hunts County Bats44.

Nauja bendruomenė
Peterborough mieste, netoli ambasado
riaus aplankyto Huntingdon’o miesto, 
įsisteigė nauja, nepriklausanti DBLS, 
lietuvių bendruomenė. Jos tikslas išlai
kyti lietuvybę ateivių, ypač vaikų, tar
pe. Turi sudarius savo ateities veiklai 
įstatus, yra susirišusi su vietine valdžia, 
kuri pažadėjo kuriamai mokyklėlei ne
mokamai parūpinti patalpas.

Peterborough mieste ir apylinkėje 
skaitoma gyvena apie 1300 lietuvių.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Tarybos 
suvažiavimas

įvyks šeštadienį, lapkričio 4 d., 13 vai.
Lietuvių Sodyboje, Headley Park Hotel,

Picketts Hill, nr. Bordon, Hants GU35 8TE tel.01420 472810
Suvažiavimo darbotvarkėje:

DBLS bendruomenės atgaivinimas 
Kultūros centro įsteigimo fondas 
Organizacijų problemos 
Pasiūlymai diskusijoms

Suvažiavimui pasibaigus pabendravimas prie šalto bufeto.
Kviečiami visi, kuriems rūpi lietuviškos bendruomenės ateitis šiame krašte.

Suvažiavime dalyvaus LR ambasadorius Londone JE Vygaudas Ušackas.
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Septyni Rusijos iššūkiai Vakarų
energetiniam saugumui
Rusija grasina energetiniam Vakarų saugumui 
išsyk septyniomis kryptimis, tvirtina JAV stra
teginių tyrimų centro „Jamestown Founda
tion“ analitikas Vladimiras Socoras.

Pasak jo, problemos, susijusios Vakarų energetiniu 
saugumu. Rusijos pastangomis per kelis paskutinius 
mėnesius labai komplikavosi. Su jomis susiduriama iš
kart 7 srityse.

1. Europos energetikos rinkoje nekontroliuojamai auga 
su valstybės institucijomis susijusių Rusijos energijos 
bendrovių dalis. Šis procesas, daugeliu atžvilgių valdo
mas Kremliaus, Europai ir visai euroatlantinei bendrijai 
kelia nemažai ekonominių ir politinių pavojų.

2. Maskva turi galimybę manipuliuoti tranzitiniais ener
gijos išteklių tiekimais. Šį savo gebėjimą ji pademonstra
vo per 2006 m. žiemą kilusią dujų krizę Ukrainoje, o jo 
padarinius pajuto daugelis Europos šalių. Liepos mėnesį 
Maskva nutraukė naftos tiekimą Lietuvai ir blokavo 
naftos tiekimą iš Kazachstano, siekdama neleisti, kad 
Lietuvos naftos perdirbimo gamykla ir naftotiekio 
infrastruktūra atitektų Lenkijos bendrovei „PKN 
Orlen“. Be to, Rusija iki šiol neprileidžia Kazachstano 
prie Ventspilio naftos terminalo Latvijoje. Prisidengdama 
komerciniais sumetimais arba techninėmis problemomis, 
kaip yra Lietuvos atveju, Maskva planuoja sudaryti sąly
gas, kad Ukrainos dujotiekiai ir Lietuvos naftos sektorius 
patektų į Rusijos bendrovių rankas.

3. Eksportuojamų energijos išteklių tiekimas sustabdo
mas dar pačios Rusijos teritorijoje. Š.m. sausio-vasario 
mėnesiais dėl didelių šalčių Rusijoje (tokį reiškinį būtų 
sunku pavadinti išskirtiniu šioje šalyje) buvo sumažintas 
dujų tiekimas į Europą Sausio 22 d. gerai organizuotos, 
bet taip iki šiol ir neištirtos diversijos iš karto trijuose ma
gistraliniuose vamzdynuose Šiaurės Kaukazo regione su
kėlė katastrofiškų padarinių į Vakarus besiorientuojančio
je Gruzijoje, beje, padarinius pajuto ir Maskvos sąjungi
ninkė Armėnija. Liepos mėnesį sąlygiškai nedidelis naftos 
išsiliejimas iš naftotiekio Rusijos vakaruose tapo preteks
tu nutraukti naftos tiekimą Lietuvai, nors Baltarusijai naf
ta tuo pačiu naftotiekiu ir toliau buvo tiekiama.

4. Maskva turi naftos ir dujų iš rytinio Kaspijos regiono 
tiekimo vartotojams demokratinėse ir ekonomiškai išsi
vysčiusiose šalyse tranzito monopolį. Toks monopolis yra 
naujo tipo ekonominio ir politinio spaudimo įrankis, kuris 
gali būti panaudotas ir prieš energijos išteklius eksportuo
jančias, ir prieš juos importuojančias šalis. Be to, tai labai 
efektyvi priemonė ekonominėms ir politinėms pozicijoms 
Rytų Europos šalyse stiprinti. Vienintelę galimybę apginti 
tiek naftą ir dujas išgaunančių, tiek jas vartojančių šalių 
interesus teikia Užkaukazės ir Juodosios jūros tranzito 
koridorius.

5. Su valstybe susijusios Rusijos energetinės kompani
jos, ypač „Gazprom“, aktyviai stengiasi užsitikrinti priei
gą prie išteklių perdirbimo ir paskirstymo infrastruktūros 
Europoje. Tam naudojamos įvairios schemos, tarp kurių - 
ilgalaikės išskirtinės sutartys, konkurentams kelią užker
tantys tiekimai, kuriuos gauna tik rusiškos bendrovės, o 
tai savo ruožtu suteikia galimybę Rusijai diktuoti kainas ir 
daryti politinį poveikį šalims vartotojoms. Rusijos strate-
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gijos sėkmė dujų požiūriu didžiąja dalimi priklauso nuo 
galimybės kontroliuoti dujų srautus iš Centrinės Azijos. 
Naudodama politinį spaudimą ir papirkinėjimą Maskva 
stengiasi nutraukti Kaspiją siekiančių dujotiekių ir nafto
tiekių statybą kurie leistų transportuoti energijos išteklius 
į Europą Juodosios jūros regionu.

6. Maskva nusitaikė ir į kai kuriuos tradicinius naftos 
bei dujų tiekimo Europai šaltinius, pavyzdžiui, Alžyre ir 
Libijoje. Alžyre Rusijai pavyko sėkmingai „išmainyti“ 
milijardinius ginkluotės tiekimo kontraktus ir skolų nura
šymą į teisę kartu vykdyti naftos ir dujų gavybą ir par
davinėti energijos išteklius Europai. Dabar, kai Europa 
nevisiškai kontroliuoja ir taip nedidelę dalį jai dar likusių 
naftos ir dujų „provincijų“, jai būtina sutelkti pastangas 
Kaspijos ir Juodosios jūros tiekimo maršrute.

7. Vyksta Vakarų finansinių rinkų resursų perskirstymas 
Rusijoje įgyvendinamų energijos šaltinių gavybos projek
tų naudai. Šiuos projektus kontroliuoja su Kremliumi su
sijusios Rusijos bendrovės. Nors šis procesas tik pradinėje 
stadijoje, tačiau įgauna platų užmojį. Po neseniai įvykusių 
„sėkmingų“ Rusijos bendrovių „Rosneftj“ ir „Gazprom“ 
pirminių viešų akcijų siūlymų Londono biržoje Vakarų 
kapitalas plūstelėjo į Rusiją - neatsižvelgiant į energetinio 
saugumo sumetimus, o juolab į bendrą Vakarų energetinę 
ir užsienio politiką

Prie šio trumpo pastaruoju metu išryškėjusių iššūkių 
sąrašo verta pridėti ir šalutinę politinę žalą kurią kai ku
rioms Europos šalims daro neskaidrūs monopoliniai san
doriai su Kremliui artimomis kompanijomis, teigia V. 
Socoras. Pavyzdžiui, plataus masto „Gazprom“ ekspansija 
Turkijoje, Austrijoje, Italijoje ir Vokietijoje vykdoma 
dalyvaujant kai kuriems aukšto rango politikams, stam
biems verslininkams ir bankams, kurie įtraukiami į abejo
tinas schemas. Be to, panašūs sandoriai numato, kad 
„Gazprom“ pozicijos Europos rinkose bus saugomos nuo 
kitų energijos išteklių tiekėją tarp jų ir iš Juodosios jūros 
bei Kaspijos regiono, konkurencijos.
Įvertinus šias tendencijas akivaizdžiai ryškėja seniai igno
ruotos, bet tikrovėje vis labiau stiprėjančios grėsmės Va
karų ir jų partnerių energetiniam saugumui plačiąja šio 
žodžio prasme, teigia autorius. Briuselis ir Vašingtonas 
pagaliau ima suvokti kai kuriuos šios kompleksinės pro
blemos aspektus. Tačiau jiems reikia skirti daugiau dėme
sio didėjančiai Europos energetinei priklausomybei nuo 
Rusijos dažnėjančių tiekimo sutrikimų dėl problemų pa
čioje Rusijoje ar sukeltų Maskvos pastangomis, sąlygo
mis.

“OMNI naujienos ” www. omni. lt

"Mažeikių nafta" atsivežė naftos iš Venesuelos
Sekmadienį, /10/9/ iškrauta 70 tūkst. tonų venesuelietiš- 
kos naftos „Mesa-30". „Mažeikių naftos" valdybos pirmi
ninkas Nerijus Eidukevičius pareiškė, kad ęsą ir naftos 
transportavimo į įmonę kaštai dabar tapę gerokai mažes
niu veiksniu nei 1999 ar 2002 metais. Todėl, jei ekono
miškai taps naudingiau importuoti nerusišką naftą taip ir 
bus daroma.
N. Eidukevičius nepasakė, ar šis tanklaivis bus vienintelis 
atplaukęs iš Venesuelos. Pasak jo, kokiu būdu bei iš kokių 
krypčių nafta transportuojamą priklauso nuo rinkos sąly
gą renkantis labiausiai ekonomiškai naudingą variantą 
Naftos tiekimas iš Rusijos vamzdynu į Mažeikius buvo 
sustabdytas liepos pabaigoje dėl avarijos magistraliniame 
vamzdyne Rusijos teritorijoje prie Briansko.
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Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui 
2006 m. rugsėjo 6 d.

VIEŠAS LAIŠKAS

dėl pulkininko Vytauto Pociūno žūties 
aplinkybių tyrimo

Pastaruoju metu žiniasklaidoje ir visuomenėje aktyviai svarstomas Lie
tuvos Respublikos pareigūno pik. Vytauto Pociūno žūties kaimyninėje 
Baltarusijoje aplinkybių klausimas.

Sklando įvairios versijos: nuo tokios, kad neva jis pats iškrito pro langą, 
iki sąmokslo, siekiant pareigūną sunaikinti fiziškai kaip tam tikroms inte
resų grupėms pavojingą asmenį. Šioje diskusijoje yra užuominų apie as
meninį V.Pociūno gyvenimą, kurios šmeižia velionį, menkina jo atminimą 
ir užgauna artimuosius. Stebina Valstybės saugumo departamento, kitų 
atsakingų asmenų elgesys ir pozicija, nes susidaro įspūdis, kad visuome
nei pateikiamos įvairios jo atleidimo iš užimtų pareigų ir paskyrimo dirbti 
į kitą šalį versijos, tarsi reaguojant į žiniasklaidos iškeliamus klausimus. 
Dažnai dangstomas! po tyrimo slaptumo, vengimo pakenkti tyrimui 
skraiste, tokiu būdu užkertant kelią viešumui, nors visuomenė turi teisę 
žinoti tragiško įvykio kaltininkus, priežastis ir aplinkybes.

Esame įsitikinę, kad Lietuvos pareigūno Vytauto Pociūno žūties aplin
kybių tyrimas yra ne tik valstybės garbės klausimas, bet ir gyvybiškai 
svarbus bei aktualus visuomenei, nes nuo tyrimo rezultatų priklausys vi
suomenės pasitikėjimas pačia valstybe. Galų gale nuo šio tyrimo priklauso 
ir valstybės saugumas. Neleistina, kad, prisidengiant tyrimo slaptumu, ši 
tragedija būtų nustumta užmarštin tik kaip „vieno pareigūno likimo vin
gis”, ir paslėpta nuo visuomenės akių kaip nereikšmingas jėgos struktūrų 
vidaus reikalas.

Todėl Piliečių Santalka ragina Lietuvos valstybės vadovus, atitinkamas 
institucijas išsamiai ištirti pik. V.Pociūno žūties aplinkybes, išsiaiškinti 
visas šio tragiško įvykio sąsajas su šalies interesais.

Piliečių Santalka sieks, kad visuomenei būtų atskleista visa tiesa kokia ji 
bebūtų rūsti.

grupę. Jai pavesta atlikti projekto 
įgyvendinimo ekonominių ir te
chninių sąlygų analizę bei pateikti 
rekomendacijas, kaip geriausiai 
įgyvendinti projektą.

Be to, ministrai pareiškė skatin
sią Lietuvos ir Lenkijos energeti
kos sektoriaus bendroves dalyvau
ti plėtojant Lietuvos ir Lenkijos 
energetinių sistemų gamybos, per
davimo ir skirstymo pajėgumus 
bei gerinant Lietuvos-Lenkijos 
jungiančiosios linijos statybos 
finansines perspektyvas.

Be to, ketinimų protokole pabrė
žiama būtinybė siekti, kad Lietu
vos-Lenkijos jungiančiosios lini
jos statyba būtų finansiškai per
spektyvi. Įvertinta ir Lietuvos po
litika branduolinės energetikos 
sektoriaus plėtros srityje bei dek
laracija dėl ES finansinio įsiparei
gojimo dėl investicijų į Ignalinos 
atominės elektrinės uždaiymą.

Ketinimų protokolas pasirašytas 
atsižvelgiant į būtinumą sukurti 
ES elektros energijos rinką, sie
kiant didinti elektros energijos 
tiekimo saugą Lenkijoje ir Baltijos 
valstybėse. Jis formuotas atsižvel
giant į Europos plėtros ir rekonst
rukcijos banko ir dvišalės darbo 
grupės parengtas ataskaitas.

Pagarbiai,
Gen. Jonas Kronkaitis
Piliečių Santalkos tarybos naiys

Lietuva ir Lenkija įtvirtino ketinimą tiesti elektros tiltą 
2006 09 29 OMNI naujienos

Šiandien Varšuvoje Lietuvos ūkio ministras Vytas Navickas ir 
Lenkijos ūkio ministras Piotras Grzegorzas Wozniakas pasirašė 
ketinimų protokolą dėl Lietuvos ir Lenkijos elektros energetinių 
sistemų sujungimo bei bendradarbiavimo plėtojant energetikos 
pramonę, pranešė Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija.

„Džiaugiuosi, kad po dešimtmetį vykusių kalbų pagaliau žengtas pir
mas realus žingsnis link Lietuvos energetinės sistemos įsiliejimo į bendrą
ją Europos Sąjungos energetikos rinką.

įgyvendinus šį projektą taip pat bus realizuota ir Baltijos žiedo idėja — 
elektros energijos rinkos sukūrimas aplink Baltijos jūrą, užtikrinsiantis 
saugesnį Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimą“, — po ketinimų 
protokolo pasirašymo sakė ūkio ministras V.Navickas.

Protokolu sutarta, kad bendrovės, valdančios kaimynystėje esančius 
elektros energijos perdavimo tinklus, sudarytų projekto rengimo darbo

PKN Orlen“ kreipėsi į Eu
ropos Komisiją
Lenkijos naftos koncernas „PKN 
Orlen“ šiandien kreipėsi į Europos 
Komisiją (EK), prašydamas leidimo 
įsigyti Rusijos „Jukos“ valdomą 
„Mažeikių naftą“, pranešė Lietuvos 
radijo korespondentas Varšuvoje

Gavęs EK leidimą, „PKN Orlen“ 
iš Vyriausybės už 2,3 mlrd. Lt per
ims beveik 31 proc. „Mažeikių naf
tos“ akcijų.

Dar beveik 54 proc. lenkai perka 
iš „Jukos“, už šį paketą mokėdami 
beveik 1,5 mlrd. dol.

„Europos Komisija sprendimą 
turėtų priimti per penkias savaites.

Po to - dar kelios techninės pro
cedūros su „Jukos“ ir Vyriausybe, 
taigi sandorį turėtume baigti maž
daug lapkričio pabaigoje“, - šią 
savaitę viešėdamas Vilniuje sakė 
Lenkijos koncerno prezidentas Igo
ris Chalupecas (Igor Chalupec).

Lietuvos Radijas
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“Europos Lietuvio” archyvai jau 
Lietuvoj e __

Pardavus ‘Lietuvių namus’ Lon- [j F 
done, “Europos Lietuvio” rinki- Į lj I h 
niai ilgą laiką gulėjo Sodybos III ] ///]
raštinėlėje . Apsilankius į Angli- (M / II 
ją Mažvydo nacionalinės biblio- III J//
tekos vedėjai p.Silvijai Velavi- JĮ į
čienei ir apžiūrėjus šią “Europos
Lietuvio” kolekciją, jos pageida
vimu, visi “Europos Lietuvio” komplektai rugsėjo 16 
dieną buvo pasiųsti į Mažvydo nacionalinės bibliote
kos lituanistinį skyrių Vilniuje, kur jie bus saugiai pri
žiūrimi.

Dauguma šių senesnių archyvinių leidinių yra gra
žiai sutvarkyti, įrišti kietais viršeliais į metinius komp
lektus.

Jie prasideda nuo pat pirmo numerio, išleisto 
1947m. liepos 25d. ir tuo metu pavadinto “Užsienio ir 
vidaus žinių biuletenis”. Jis buvo spausdinamas rota
torium, tvarkomas redakcinio kolektyvo, redaguojant 
M.Bajorinui ir M.Šilkaičiui. Tuo vardu jis ėjo iki 13- 
to numerio. Nuo 14-to nr. jau pavadintas “Britanijos 
Lietuvis”. Tai buvojau 1948 metų pabaigoje. Nuo 18- 
to nr. spausdinamas pagerintu, fotostatiniu būdu. 21- 
mas numeris išeina jau laikraščio formato.

Laikraščio vardas į “Europos Lietuvis” pakeistas 
1953m. nuo Nr.39.

Per eilę metų redaktoriai keitėsi, bet geriausiai visų 
prisimenamas, ilgiausiai jį redagavęs, rašytojas Kazi
mieras Barėnas.

Senesniems skaitytojams yra gerai žinomas faktas, 
kad “Europos Lietuvio” leidimas Sąjungai visą laiką 
buvo didelė finansinė našta ir Lietuvai atstačius nepri
klausomybę jo spausdinimas buvo perkeltas į Lietuvą. 
Tikėtasi sumažinti spausdinimo išlaidas. Tačiau labai 
apsivilta. Laikraščio leidimo išlaidos nesumažėjo. 
Tuometinė DBLS centro valdyba nusprendė “Europos 
Lietuvio” leidimą grąžinti į Angliją. Sumažinto, biule
tenio formato, redagavimą perėmė Henrikas Gasperas. 
Vėliau redagavo Eimutis Šova, įima Svalkienė ir da
bar, nesuradus redaktoriaus, kuris norėtų užsiimti šiuo 
mažai apmokamu darbu, redagavimą vėl perėmė da
bartinis redaktorius Henrikas Gasperas.

Tai gana ilga ir įvairi “Europos Lietuvio” istorija. 
Dabar, atsiradus daugiau lietuvių kalba leidžiamų 
laikraščių, “Europos Lietuvio” svarba sumažėjo ir jį 
prenumeruoja daugumoje ištikimi pirmos emigracijos 
skaitytojai. Reikia tikėtis, kad ateityje, sustiprėjus Są
jungai, “Europos Lietuvis” vėl sustiprės ir atgaus savo 
turėtą laikraščio formatą.

Laikraščių katalogavimu ir persiuntimu į Lietuvą 
daugiausiai pasidarbavo Vida ir Henrikas Gasperai, 
padedant skautams Ramunei ir Gareth Sanderson, 
kun.Petrui Tverijonui ir LNB direktoriui Petrui Dere- 
venko.

Siuntą, kurią sudarė “Europos Lietuvio” komplektai, 
K.Barėno redaguotos “Britanijos Lietuviai 1974- 
1994” laidos 100 knygų ir Vytauto Uoginto paliktų 
knygU bei Lietuviškos enciklopedijos tomai, labai pa
lankiomis sąlygomis sutiko į Lietuvą pervežti Vytas 
Majauskas. Pervežimo išlaidas apmokėjo “Europos 
Lietuvis” iš savo santaupų ir DBLS centro valdyba.

S.m. rugsėjo 28d. gautas laiškas iš Mažvydo nacio
nalinės bibliotekos vedėjos Silvijos Velavičienės:

“Mieloji p. Vida,
Vakar /26.9/ apie vidurdienį atvyko Jūsų siunta.
Ponas Vytautas Majauskas tvarkingai perdavė 
mums visus siuntinius.
Leiskite dar sykį kuo nuoširdžiausiai padėkoti 
Jums ir Jūsų vyrui už didžiulį pasiaukojimą ir 
sunkų darbą, kuri atlikote.
Dabar jau imsimės darbo mes, reikės sutikrinti su 
mūsų jau turimais komplektais (o turime labai 
nedaug), suvesti duomenis į kompiuterinį katalo
ge
Tikėkimės, kad mūsų visų darbas bus įvertintas 
tų, kurie naudosis šiais turtais.
Labai kviečiu, kai tik būsite Vilniuje, apsilankyti 
Mažvydo bibliotekoje, kad galėtumėte įsitikinti, 
kad Jūsų išsaugoti spaudiniai patalpinti mūsų 
naujose ir moderniose saugyklose, kur yra pui
kios saugojimo sąlygos.
.Su gilia pagarba, dėkingumu ir geriausiais lin
kėjimais iš Vilniaus.

Silvija Velavičienė

Varėnos rajone prasideda grybavimo čempionatas
Jau nuo ankstyvo ryto Varėnos rajone, Žiūrų miške, pa
sklido grybautojai iš visos Lietuvos.

Manoma, kad grybų rinkimo varžybose rungsis apie 200 
dalyvių.

Daugiausia grybų surinkusi komanda bus pagerbta 
„Grybų šventėje“ Varėnos miesto parke. Linksmoji grybų 
šventė, gausi įvairiausių renginių, tęsis iki pat vakaro, pra
neša Lietuvos radijas.

Kasmet paskutinį rugsėjo šeštadienį, kai grybautojai 
grįžta su pilnais krepšiais grybų, Varėna sukviečia visus į 
vienintelę Europoje „Grybų šventę“. Anksti ryte, vos pra
švitus, Žiūrų kaime jau prasideda ketvirtasis grybavimo 
čempionatas.

Bus išaiškinta ge
riausia grybautojų ko
manda ir apdovanoti 
tie, kam pavyks rasti 
daugiausia baravykų. 
Vėliau grybautojų šven
tė persikels į Varėnos 
miesto parką.

Čia grybų jau tikrai niekam nepritruks, turguje bus gau
su šviežių, džiovintų, sūdytų ir kitaip paruoštų giybų.

Atvykusius į šventę linksmins kaimo kapelos, bus gali
ma pasidairyti po kiemelius, tautodailininkų mugę, pasi
grožėti dzūkų meno meistrų dirbiniais.

Grybų šventė Varėnoje tęsis iki vakaro.
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Britų parlamentarai Lietuvoje
PRANEŠIMAI SPAUDAI 2006 09 22

Šių metų rugsėjo 18-21 dienomis Lietuvoje lankėsi Di
džiosios Britanijos parlamento Jungtinės Karalystės - 
Lietuvos Respublikos visų partijų grupės delegacija: gru
pės kopirmininkas Dr Roger Berry, grupės kopirminin- 
kas Lordas Bowness, grupės narys Stephen Pound.

Britanijos parlamentarai lydimi LR ambasadoriaus 
Londone Vygaudo Ušacko lankėsi Alytaus ir Pabradės 
verslo įmonėse, apžiūrėjo atominę Ignalinos elektrinę bei 
turizmo objektus Druskininkuose ir Utenos krašte. 
Britų parlamentarai liko sužavėti Lietuvos gamta, kaimo 
turizmu Aukštaitijos nacionaliniame parke, Druskininkų 
- mineralinių vandenų kurorto - sanatorijų teikiamomis 
galimybėmis.

Po vizito Alytuje Stephen Pound pasakė, kad iki šiol 
apie Alytų žinojo kaip apie šampano miestą, kuriame 
rytą neskauda galvos, o atvažiavę pamatė, kad jis yra 
geroje strateginėje vietoje ir turi gerą verslo perspektyvą, 

Lankantis Lietuvos įmonėse britų parlamentarai disku
tavo ir apie emigraciją, Politikai išreiškė nuomonę, kad 
emigracija tik laikinas reiškinys, pakilus ekonomikos 
lygiui Lietuvoje, žmonės pamažu grįš į savo kraštą, at
kreipė dėmesį, kad užsienyje uždirbti pinigai siunčiami į 
Lietuvą.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas pasakė, kad britų

Parlamentarai su ambasadorium Vygaudu Ušacku (dešinėje)

parlamentarų vizitas prisidėjo prie Lietuvos, kaip patiki
mos verslo partnerės įvaizdžio stiprinimo. Lietuvos am
basadorius tikisi, kad šių metų lapkričio 7 d. Londone 
atidaromas Lietuvos turizmo ir informacijos centras ir 
lapkričio 23 d. Londono finansų centre - Sityje organi
zuojamas seminaras dėl investicijų į LR prisidės prie in
vesticijų ir turizmo skatinimo Lietuvoje.

LR ambasada JK

Dizaino mugėje
Šių metų rugsėjo 22 d. Lietuvos ambasadorius Londone Vygaudas Ušackas dalyvavo Tarptautiniame metų jaunojo di
zaino inovatoriaus apdovanojime, kuris įteikiamas vienos prestižiškiausių dizaino, baldų ir interjero parodų Europoje 
„100% Design“ metu. Šiais metais dėl šio prizo varžėsi ir Lietuvos atstovas Darius Čekanauskas. Inovatoriaus apdova
nojimas skirtas dizaino inovatoriams architektūros, rinkodaros, interaktyvios bei skaitmeninės medijų, grafinio dizaino 
ir kitose srityse, dirbantiems tranzitinėse rinkose.
„100% Design’6 parodoje, vykstančioje rugsėjo 21-24 d., dalyvauja Lietuvių dizaineriai pirmieji iš Rytų Europos šalių 
kartu pristato savo produkciją.

Ne pirmus metus mugėje dalyvaujantys Lietuvos dizaino projektų namai „Contraforma“ šiemet stendą įrengė kartu su 
kitais Lietuvos dizaino kūrėjais bei gamintojais, apsijungusiais į asociaciją „Dizaino forumas66.

Grupinius stendus šioje parodoje turi ir Olandija, Vokietija, Ispanija, Kanada bei Danija. „100% Design66, vienoje 
didžiausių Europoje dizaino mugių, dalyvauja tiek pradedantys dizaineriai, tiek rimčiausi pasaulio gamintojai.

Apsilankęs mugėje ambasadorius pastebėjo, kad lietuvių dizainerių stendas yra labai populiarus tiek lankytojų, tiek 
britų spaudos tarpe. Parodoje jau sklando nuomonė, kad lietuviai dizaineriai demonstruoja Londonui labai gaivų požiūrį 
į dizainą. Pakviestas LR ambasadoriaus V.Ušacko Lietuvos dizainerių stende apsilankė britų dizaino korifėjus Tom6as 
Dixon6as. T.Dixon6as pasakė, kad jam malonu matyti originalius lietuvių darbus ir pirmą kartą asmeniškai susipažinti 
su Lietuvos dizaineriais.

Lietuvos dizainerių pristatymą mugėję remia Lietuvos Ūkio bei Kultūros ministerijos.

Už eurą - Lietuvos auksas
2006 rugsėjo mėn. 20 d.
Stodama į euro zoną Lietuva privalės Europos centriniam bankui pervesti 246 mln. eurų (848 mln.Lt). 15 proc. šios 
sumos turi sudaryti auksas, o tai reiškią kad Lietuva turės atsisakyti bent trečdalio - 2 tonų savo svarbiausio metalo 
atsargą rašo „Respublika66.

Bankininkai tikiną jog iš tiesų auksas nebėra svarbiausias Lietuvos stabilumo garantas. Šiuo metu auksas sudaro 6 
proc. Lietuvos turto.

Jie taip pat tikiną jog prarasti įdėtus pinigus beveik neįmanoma. Net jeigu ES žlugtą visos šalys atsiimtų įdėtus pini-
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Nelietuviškų pavardžių rašymas
Lietuvoje smarkiai susiginčijo dėl valstybinės kalbos įsta
tymo projekto, kuriame norima nustatyti, kaip lietuvių 
kalboje rašyti nelietuviškas tikrines pavardes.

Įstatymas numatyta parengti iki ateinančių metų sausio 
1 dienos. Tačiau manoma, kad dėl kylančių ginčų tas ne
bus įmanoma padaryti.

Šiuo metu galimi keli variantai, daugiausiai diskusijų 
keliantis — kitų kalbų tikrinių vardų rašymas originalo 
rašyba, pridedant lietuviškas galūnes.

Jei dabar pasiūlytas įstatymo formulavimas pasirodys 
Seimui nepriimtinas, tai visas reikalas gali atsidurti Kons
tituciniam Teisme.

Humanitarinių mokslų daktaras Mindaugas Tamošiū
nas, su kolegomis siūlo, kad svetimų kalbų pavardės būtų 
rašomos taip, kaip tariamos, skliausteliuose pateikti origi
nalų variantą.

Jis sako turintis ir teisininkų išvadą kad išsižadėjimas 
lietuviškos rašybos rašant kitų kalbų kilmės tikrinius var
dus prieštarauja ir mūsų Konstitucijai, ir dabar galiojan
čiam Valstybinės kalbos įstatymui.

Ši diskusija su Valstybine lietuvių kalbos komisija jau 
vyksta šešeri metai, bet jokių žingsnių padėčiai pataisyti 
nesiimama.

“Tie bandymai išstumti lietuvių kalbą iš mokslo srities, 
betvarkiai viešieji užrašai, kai kur lietuvių kalbos iš viso 
nėra arba ji nustumta kur nors į pašalį, lietuvių kalba stu
miama net iš operos, nelietuviškų vardų rašymas yra tik
ras jovalas“, -humanitarinių mokslų daktaras vardijo šiuo 
metu egzistuojančias blogybes.

Pavojus kalbai įžvelgiamas ir dėl to, kad kai kurie daly
kai, pavyzdžiui, istorija ar geografija lietuvių mokyklose 
pradedami dėstyti nevalstybine kalba.

„Lietuvių kalba parašyti mokslo darbai vertinami men
kiau nei užsienio. Taip skatinama mokslo darbų nerašyti

lietuviškai.
„Šie žmonės visiškai nesuprantą kad mes jau gyvena

me Europos Sąjungoje, kad gyvename kosmopolitizmo 
ir globalizacijos sąlygomis, kad mes negalime kalbėti ta 
dogmatiška kalbą kuri galbūt iš tikrųjų gelbėjo mūsų 
tautos dvasią kitomis sąlygomis“, - sakė Seimo Švieti
mo, mokslo ir kultūros komiteto ir darbo grupės, ren
giančios Valstybinės kalbos įstatymo projektą narė Ma
rija Aušrinė Pavilionienė.

Seime buvo rengiami klausymai, kurių metu buvo išsa
kyti pasiūlymai rengiamam Valstybinės kalbos įstatymo 
projektui.

“Kai kas pasisako už tai, kad nepaliktume originalo 
kalbos pavardžių rašyme, būtinai reikėtų rašyti tarimą 
kuris iškreiptų originalų rašymą ir negalėtum to žmogaus 
pavardės atsekti šaltiniuose“, — konservatyvių mokslinin- 
kų idėjas kritikavo parlamentarė.

Anot jos, diskusijoje dalyvavę konservatyvių pažiūrų 
mokslininkai teigė, kad įstatymo projektas kelia grėsmę 
lietuvybei, lietuvių kalbai, palieka landas užsienio kal
boms.

„Šis įstatymo projektas yra akivaizdi pažangą tuo pa
čiu atsižvelgiant į naujuosius europietiškuosius vėjus“, — 
projektą gynė parlamentarė.

Jos teigimu, konservatyvios pozicijos besilaikantiems 
mokslininkams neįtinka tai, kad po lietuviškais užrašais 
gali būti ir užrašai anglų kalba.

Karšta diskusija kilo ir dėl mokslo kalbos, kad nebūtų 
skaitomos paskaitos anglų kalbą kad moksliniai straips
niai nebūtų rašomi užsienio kalba.

Dėl kilusių nesutarimų ir likusių neišspręstų klausimų 
lapkritį ketinama surengti dar vieną mokslinę konferen
ciją

iš “lrt.lt” (Lietuvos radijo ir televizijos svetainė)

Lietuvos interjero dizaineriai sudomino Londoną
Austė Serapinaitė lrt.lt

Jungtinės Lietuvos dizainerių pajėgos 
— trys bendrovės ir vienas leidinys - 
Londone vykusioje vienoje didžiausių 
interjero ir baldų dizaino parodų Euro
poje sulaukė netikėto susidomėjimo.

Vienas iš dvylikos eksponuotų lietu
vių autorinių darbų tapo parodos 
„Šimtas procentų dizaino“ simboliu, 
praneša „Panorama“.

Dizainėrės Neringos Dervinytės su
pamasis krėslas, pavadintas „Mama“, 
pristatė tarptautinę dizaino parodą Di
džiosios Britanijos žiniasklaidoje ir 
informacinėje medžiagoje.

Tradiciniais lietuviškais ornamentais 
dekoruotą krėslą parodos rengėjai pa
sirinko kaip išskirtinį šiuolaikinio di
zaino pavyzdį.

„Šiais metais mes perėjome iš prade
dančiųjų statuso į besivystančią o gal 

išsivysčiusių dizaino srityje kompanijų 
statusą.

Tikrai vertinimas buvo daug palan
kesnis“, — sako dizaino namų 
„Contraforma“ kūrybos vadovas Nau- 
ris Kalinauskas.

Nuo 2002 m. Lietuvai parodoje Lon
done atstovavo tik dizaino namai 
„Contraforma“, šiemet nuspręsta su
burti daugiau profesionalų ir pristatyti 
Lietuvos baldų ir interjero dizaino 
tendencijas.

Parodoje „Šimtas procentų dizaino“ 
pristatomi naujausi pasaulio dizainerių 
darbai — nuo baldų iki interjero akse
suarų.

Organizatorių skaičiavimais, šiemet 
parodoje apsilankė apie 35 tūkst. žmo
nių.

Vokietijoje apdovanotas lie
tuvių kilmės muzikas lrt.lt
Vokietijos prezidentas Horstas Kohleris 
spalio 4 d. lietuvių kilmės dirigentui ir 
violončelininkui Davidui Geringui įtei
kė Vokietijos pirmojo laipsnio ordiną 
už nuopelnus skleidžiant ir puoselėjant 
muzikinę kultūrą.

Pristatant D. Geringą pabrėžtą kad 
šio iš Lietuvos kilusio muziko veikla 
reikšmingai prisideda prie valstybių ir 
tautų suartėjimo. Tokie apdovanojimai 
teikiami vieną kartą per metus — per 
Vokietijos suvienijimo šventę Preziden
to rūmuose.

Šį kartą tarp apdovanotojų - žymus 
režisierius Wimas Wendersas, futbolo 
legenda Franckas Beckennbaueris. Ce
remonijoje dalyvavo ir D. Geringą pa
sveikino Lietuvos ambasadorius Vokie
tijoje Evaldas Ignatavičius.

D. Geringas savo pasirodymuose nuo
lat pabrėžia savo sąsajas su Lietuvos 
kultūra.
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Emigracija ir smegduobės Vilius Bražėnas

Vargu ar atsirastų daug verslinin
kų, norinčių investuoti lėšų re
montui pastato, kurs stovi ant vis 
gilėjančios ir besiplečiančios 
smegduobės krašto. Tačiau ir LR 
vyriausybėje, ir neseniai Vilniuje 
vykusiame Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) seime autorite
tingai siūloma eikvoti LR palygi
namai mažas algas gaunančių dar
buotojų ir pensininkų pinigus, kad 
palengvint paskui didesnius už
darbius LR apleidusių emigrantų 
gyvenimą. Net aprūpinant moky
tojais iš Lietuvos, mokyti užsienin 
išsprūdusių (gal net mokytojų?!) 
vaikus.

Jei bent jau būtų tikimybės, jog 
iš emigracinės smegduobės išro
pos koks 20% emigrantų. Tik pa
žiūrėkime, kiek Lietuvon tegrįžo 
po 50 metų net iš patriotinių - 
bėgusių nuo Raudonojo Maro — 
užsienin 1944 m. pasitraukusių 
“emigrantų”. Patirtis rodo, kad 
emigracija ir laikas sunaikina visų 
tautų emigrantų tautiškumą toly
giai, kaip sieros rūgštis iš vienos 
pusės ir druskos rūgštis iš kitos 
sunaikintų bet kokį organizmą.

Galiu teigti esąs “dvigubu 
emigracijos žinovu”: 1914 metais 
nublokštas į Rusiją ir Ukrainą, o 
1944 m. — į Vokietiją ir Ameriką. 
Reiškia: du kartus emigravęs ir du 
kartus grįžęs. Tačiau nė karto ne
pasitraukęs iš Nepriklausomos 
Lietuvos, o tik iš rusų ar vokiečių 
okupuotos Tėvynės. Panašiai buvo 
ir su kitais nuo baltųjų ir raudonų
jų carų pasitraukusiais tautiečiais. 
Dabar gi emigruojančius (“dėl 
trupinio aukso, skanios sriubos 
šaukšto”) — Nepriklausomą Lietu
vą paliekančius lietuvius kai kas 
mano pagrįstai vadiną pabėgėliais 
nuo pareigos prisidėti (net paken- 
čiant vargus) prie Tėvynės Lietu
vos atstatymo kovos. Kovoje už 
tautos dvasios ir valstybės gerbū
vio pakėlimą negalima laukti poli
tinių patogumų ar vyriausybės 
paramos. Kovose už laisvę daž
niausiai ir kovojama prieš vyriau
sybių užgrobiamas galias, o ne su 
vyriausybių parama. Tam reikia 
ypač išsimokslinusių kovotojų. 
Deja, perdaug tokių pasitraukia iš 

kovos lauko. Dargi, susirinkę į PLB 
seimą kalba apie projektus, kurie 
atitrauktų likusius Lietuvoje nuo 
kovos už tiesą ir teisingumą Lietu
voje, kad pakėlus aukso kasinėtojų 
užsieniuose “moralę” ir išlaikius jų 
“lietuviškumą” trupučiuką ilgiau. 
Deja, šių dienų emigrantai savo lie
tuviškumo atsparos stulpus nuspiria 
vien tik atsukdami nugarą Lietuvai. 
Mums įsidėmėtinas Stalino prasita- 
rimas: “Jeigu sugebėsime sunaikinti 
bent vienos kartos tautinę savigarbą 
ir patriotizmą, mes būsime nužudę 
tautą”.

Visa bėda, kad ir žiniasklaidoje, 
ir valdžios sluoksniuose pasigirsta 
balsų, kurie paverčia emigrantus 
Lietuvos Nepriklausomybės auko
mis, jei ne didvyriškais gudruoliais, 
kurie užkrauna ant Lietuvoje liku
siųjų pareigą padėti emigrantams 
“išlikti lietuviais”. Į tai įsikiša Ku
dirka įspėjimu: “Tas ne lietuvis, 
kurs Tėvynę bailiai lyg kūdikis ap
leis”.

Tikrumoje šiandienė emigracija 
yra nei doleriais, nei rubliais neįkai
nuojamas okupanto dvasinio geno
cido žalos padarinys. Kremlius 
mums paliko daug dvasinių nuodų. 
Tačiau priedu iš daugelio širdžių 
išrovė vieną iš brangiausių, žygdar
biams pakeliančių, jausmų: Tėvynės 
Meilę. Todėl tautoje atsirado daug 
dvasinių invalidų. Jų emigraciją rei
kia vertinti to fakto šviesoje. Tačiau 
klaidinga ir žalinga leisti dvasiniams 
neregiams nurodyti, kokiomis spal
vomis likusieji turi dažyti šių dienų 
ir lytojaus Lietuvą, kaip ir pačią 
emigraciją. Jų reikalavimai (PLB 
seime) suteikti jiems savų balsų iš
eivijos patogumų finansavime LR 
iždo pinigais yra emigrantų pasikėli
mas virš už Lietuvos ateitį kovojan
čios tautos.

Kas nors turi apie tai ir Seime 
atvirai pasisakyti. Kuris nors drąsus 
Seimo narys turėtų pasiūlyti čia jau 
siūlytą Tėvynės "protų nutekėjimui” 
sustabdyti būdą: kiekvienas stojąs į 
LR aukštojo mokslo instituciją ar 
joje jau esąs, pasirašo su LR sutartį, 
kurioje pasižada mokslus baigęs 
dirbti Lietuvoje 3 ar 5 metus. Jei 
nori išvykti, turi pilnai apmokėti jo 
mokslui valstybės išleistą tikrų pini

gų sumą, su nuošimčiais, jei neat- 
siskaitęs išvyktų, būtų grąžintas 
Lietuvon kaip skolininkas valsty
bei ir jį išmokslinusiai tautai, 
įskaitant jam priklausančią algą - 
nuo kiemsargio iki Švietimo Mi
nistro - dalį.

Sąžiningi ir save lietuviais laiką 
Lietuvoje išmokslinti inteligentai 
ir dabar dar, žinoma ne iš karto, 
gali atsilyginti už išmokslinimą su 
LR iždu.
Tačiau geriausia išeitis, kurios 
tikriausiai daug kas trokšta, būtų 
Tėvynės pasiilgusių ir Tėvynės 
meilę tarp svetimųjų atgavusių 
grįžimas Tėvynėn.

Latvijos Seimo deputatas tapo 
Didžiosios Britanijos priešu 

lrt.lt
Latvijos Seimo deputatas Oska
ras Kastenis netikėtai tapo Di
džiosios Britanijos, ir ypač Li
verpulio miesto, priešu, kai šio 
miesto gyventojus išvadino 
„laukiniais“.

Viename iš BBC duotame inter
viu O. Kastenis pareiškė: 
„Džiaugiamės, kad britų turistai 
atvyksta į Latviją ir čia leidžia savo 
pinigus“.

Tačiau tuo pat metu deputatas 
pareiškė, kad Latvijoje rengiamų 
bemvakarių metu britai elgiasi kaip 
„laukiniai“. Ypač O. Kastenis yra 
pasipiktinęs „laukiniais iš Liverpu
lio“. Toks Latvijos Seimo deputato 
„nuoširdumas“ Didžiojoje Britani
joje sukėlė didžiulį pasipiktinimą.

Pats O. Kastenis sakė, kad toks 
palyginimas jam į gaivą atėjo atsi
tiktinai. Tiesiog kartą vykdamas į 
Gruziją jis buvo sutikęs turistų iš 
Liverpulio, kurie linksmai paūžė 
Rygoje ir vos laikėsi ant kojų. Šis 
atvejis įstrigo deputato atmintyje.

Dabar O. Kastenis gauna krūvą 
elektroninių laiškų, kuriuose pikti
namasi jo pareiškimu. Viename iš 
tokių laiškų parašyta: "Jei manote, 
kad blogiausia praeity, palaukite kol 
pas Jus atvažiuos britės".

O. Kastenis mėgino atsiprašyti 
britų laikraštyje „The Liverpool 
Daily Post“ sakydamas, kad Liver
pulio vietoje jis galėjo paminėti bet 
kurį kitą Didžiosios Britanijos mies
tą, Tačiau laikraštis deputato atsi
prašymo iki šiol neišspausdino.
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KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS
Pasaulio lietuvių bendruomenių pirmininkams
2006- 09-07

Gerbiami kolegos,
Beliko vos dveji metai iki Lietuvos tūkstantmečio 
jubiliejaus. Šiai datai paminėti Lietuvoje kasmet 
vyksta įsimintini renginiai, stiprinantys Lietuvos 
visuomenės istorinę ir pilietinę savimonę, atliekama 
daug mokslinių tyrimų, leidybos, kultūros, architek
tūros, meno ir visuomenės projektų. 2007-ųjų liepos 
3-8 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos visuotinė dai
nų šventė, į kurią susirinks lietuvišką dainą puoselė
jantys tautiečiai iš viso pasaulio. Kadangi gydytojai 
visais laikais nebuvo abejingi literatūrai, menui ir 
mokslui, prieš pat visuotinę dainų šventę Kauno 
medicinos universiteto akademinė bendruomenė
2007- ųjų birželio 28-30 dienomis kviečia iš įvairių 
Pasaulio kraštų lietuvius gydytojus atvykti į Kauną, 
į Pirmąjį pasaulio lietuvių gydytojų kongresą 
(PPLGK). Tikimės, kad pirmojo susitikimo metu 
pasidalysime patyrimu, pasaulinio lygio medicinos 
laimėjimais, jų pritaikymo, galimybėmis praktikoje 
stiprinant Lietuvos žmonių sveikatą. Pirmojo susiti
kimo metu siektume įkurti Pasaulio lietuvių gydyto
jų asociaciją ir numatyti jos veiklos gaires.

Visus susidomėjusius šiuo renginiu prašau 
kreiptis į Kauno medicinos universitete įsteigtą 
PPLGK organizacini komitetą šiais adresais: ei. 
paštas kongresas(g),kmu.lt arba Kauno medicinos 
universitetas, A.Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kau
nas, tel: +370 37 327204 arba +370 37 302950.

PPLGK organizacinio komiteto pirmininkas v
prof. Remigijus Zaliūnas

“Lietuviškos knygos kelias 2006”
Su naujųjų mokslo metų pradžia Jus sveikina:

Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis, UAB "Alma 
Littera”, UAB "Kalendorius”, UAB "Baltos lankos", 
UAB "Schenker", Gintaro Steponavičiaus paramos fon
das, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
"EuroBaltika", DBLS Jaunimo sąjunga, "Lituanica", ”ST 
Partners", "Roland Removals", "Londono Žinios", "Info 
Zona", "Londono noriu" ir kiti, bei suteikia proga džiaug
tis ir nemokamai naudotis lietuviškomis knygomis.

Visos knygos buvo surinktos Lietuvoje akcijos 
"Lietuviškos knygos kelias 2006" metu.

Tikimės, kad jos pravers moksluose ir suteiks naujų v • •žinių.
Linkime sėkmingų mokslo metų ir naujų pasiekimu 

vaikams besimokantiems lietuviškose mokyklėlėse.
Dėkojame visiems tėveliams, skatinantiems savo vaikus 

mokytis ir nepamiršti gimtosios kalbos.
Ta proga, kviečiame Jus dalyvauti koncerte Rugsėjo 30 

d. 15 vai. (adresu: St. John Church, King Edwards Road, 
London, E9 7SF), kurio metu bus įteiktos knygos mokyk
lėlėms ir mokiniams. Su mokyklų vadovais susisieks ren
ginio koncertmeistere įneša Lapkauskienė ir atrinks vai
kučius norinčius, bei galinčius koncertuoti renginio metu. 
Labai kviečiami ne tik koncerte dalyvaujantys vaikai, bet 
ir visi mokiniai, kartu su tėveliais.
Mokyklėlių vadovus prašome pranešti apie dalyvavimą. 
Su klausimais bei pasiūlymais prašome nesivaržyti ir 
kreiptis i renginio organizatorius žemiau nurodytais kon
taktais.
Pagarbiai, Olga Jachimovic
"Lietuviškos knygos kelias 2006" organizatore Anglijoje 
Tel.: 07814 533819
E-mail: info@eurobaltika.co.uk

Gaila, kad kvietimas gautas pavėluotai/ Red./

Kur valgysime po pen ke
rių metlĮ? /iš www.anglija.com/ 
Įprastinis, tris kartus per dieną, val
gymas namuose tokiose šalyse kaip 
Anglija, Prancūzija ar JAV jau yra 
istorija.

Anglai per metus valgymui ne 
namuose (angliškai „Eating out“) 
išleidžia vidutiniškai 6120 litų. Jie 
šiek tiek atsilieka nuo italų, kurie 
daugiausia Europoje išleidžia valgy
mui ne namuose - 6325 litus per 
metus. Trečiojoje vietoje prancūzai 
— 5350 litų. Pasaulyje visus lenkia 
JAV - 7300 litų, tai sudaro net 47 
procentus visų jų išlaidų maistui. 
Valgymo ne namuose kultūra spar
čiai keičia maitinimosi įpročius.

Profesionalią virtuvinę įrangą pa
rduodančios firmos „Hotel and 

Gastro“ direktorius Benas Antaniū- 
nas teigia, jog yra visi požymiai, kad 
šis reiškinys labai staigiai plinta ir 
tarp Lietuvos didmiesčių gyventojų.

Tai lemia sparčiai didėjantis resto
ranų skaičius ir įvairovė bei didelis 
gyvenimo tempas, kuris nepalieka 
laiko maisto ruošimui. Dabar gimta
dieniai (netgi vaikų), verslo ir drau
gų susitikimai, laisvalaikis persikėlė 
į restoranus ir barus. Taip patogiau. 
Taip įdomiau.

Lietuvoje gyventojai valgymui ne 
namuose 2004 m. per metus išleido 
249,6 lito. Tai sudaro apie 4 procen
tus visų asmens pajamų. Palygini
mui, anglai valgymui ne namuose 
išleidžia apie 7 procentus visų savo 
pajamų.

Londone vienas gyventojas per 
savaitę valgymui ne namuose išlei

džia 3300 litų, arba net 13 kartų 
daugiau, nei Lietuvos gyventojas 
per metus.

Restoranų kultūra stipriai populia
rėja didėjant gyventojų pajamoms. 
Lietuvos spartus ekonomikos augi
mas sudaro sąlygas ir greitam resto
ranų sektoriaus augimui.

UAB „Hotel and Gastro“, vadovo 
Beno įsitikinimu, Lietuvoje per atei
nančius dešimt - penkiolika metų 
restoranų skaičius išaugs penkis — 
septynis kartus, nes gyvenimo lygis

Lietuvoje sparčiai kyla, o turistų 
skaičius, palyginti su save rekla
muojančiomis šalimis, yra dar labai 
mažas. Benas teigia, kad vienas tu
ristas restoranuose per kelias dienas 
išleidžia pinigų daugiau, negu vidu
tiniškai vienas Lietuvos gyventojas 
išleidžia per metus.
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A+A kunigo dr. Jono Sakevičiaus MIC prisiminimui Memorialinės šv.Mišios

Šeštadienio vakare, spalio 
mėn. 9 dieną, buvo su
rengtos Memorialinis pa
minėjimas buvusiam Lon
dono lietuvių parapijos 
klebonui kun. Jonui Sake- 
vičiui MIC.

Jis prasidėjo šventomis
Mišiomis šv.Kazimiero šventovėje. Jas atnašavo 
Westminster’io arkivyskupo pagalbininkas vyskupas 
Rt. Rev. Bernard Longley su kun. P.Tverijonu.

Vyskupas Rt.Rev.Bernard Longley savo pamoksle 
daug kalbėjo apie kunigo tarnybą žmonėms. Jis sakė, 
kad tikįs, jog kun. Jonas buvo vienas iš gerųjų - tai 
rodo šį vakarą susirinkę žmonės dalyvauti jo prisimi
nimo šventose Mišiose.

Pamaldų pabaigoje apie kun. Joną kalbėjo jo buvęs 
ilgametis bendradarbis Stasys Kasparas. Jis sakė, kad 
apie Joną Sakevičių reikėtų kalbėti labai ilgai, nes jo 
gyvenimas buvo ilgas. Toliau S.Kasparas sakė, kun. 
Jonas, būdamas taurus Lietuvos patriotas, labai mylėjo 
Londono lietuvių pastatytą šventovę, kuri yra vienin
telė su bažnyčios teisėmis Vakarų Europoje. Jis ją pri
žiūrėjo ir puošė taip, kad ji būtų lietuviška šventovė su 
visa lietuviška atributika, kad kiekvienas maldininkas, 
įėjęs į šventovę, jaustųsi esąs Dievo Motinos Marijos 
ir kryžių šalyje Lietuvoje ir kad švento Kazimiero 
šventovė būtų skirtingą nuo kitų angliškų šventovių...

Kun. Jono klebonavimo laikotarpiu kiek mūsų lietu
viškoji parapija turėjo išvykų į Anglijos Dievo Moti
nos Marijos piligrimines šventoves. Pagaliau lengvai 
buvo pasiekiama Roma ir Liurdas.

Nuoširdusis ir didžiausias kun. Jono darbas buvo - 
jis mylėjo Dievą, savo tautą, savo gimtą kraštą Lietu
vą kaip pats save... Jis galėjo su apaštalu Pauliumi 
pasakyti: “Dievo malonė nebuvo manyje dyka”.

Vincent O’Brien pradėjo kalbėti, kad viską išsakyti 
apie kun. Jono gyvenimą sunku. Tai buvo labai nuo
stabus, pasišventęs kunigas tarnauti visiems. Jis turėjo 

nuostabaus žmoniškumo ir artimumo meilę kiekvie
nam žmogui, kiekvienai šeimai. Jo parapija prasidė
davo kiekvienuose namuose, visoje pietinėje Angli
joje. (Vincent sakė, kad dalelė parapijos dalis buvo 
Vincent ir Gajutės namuose). Sudėjus viską į ben- 
drąjungtį - buvo didelė kūrybinga lietuvių parapija.

Be to, Vincent prisiminė, kad jam dirbant su para
pijos choru teko artimai bendradarbiauti rengiant

iškilmingas šventes ar minėjimus.
Didžiosios Britanijos Katalikų Bendrijos pirminin

kas Steponas Vaitkevičius, negalėdamas dalyvauti 
minėjime, atsiuntė savo sveikinimus ir prisiminimus, 
kaip jis bendravo su kun. Jonu. (Sveikinimas buvo 
perskaitytas šventovėje).

33 Per šv. Mišias vargoninkavo Londono lietuvių pra- 
pijos choro “Gimtinė” vedėjas muzikas Virgilijus 
Vaitkus, o giesmes atgiedojo pats vargonininkas tik su 
vienu choristu Jurgiu Matlovu..? v

Sv. Mišiose dalyvavo daug žmonių: šv. Kazimiero 
šventovės statytojų vaikai ir jų vaikaičiai, pokarinės 
emigracijos nariai, Lietuvos Respublikos Gynybos 
atašė Londone pulkininkas Rimas Litvinas su šeima.

Po pamaldų visi susirinko į Londono lietuvių 
šv.Kazimiero klubą pabendrauti prie Veronikos Jurie
nės ir jos talkininkų paruošto stalo. Susitikimą rėmė 
Londono lietuvių šv.Kazimiero klubas, Angelė, Jonas 
Kmitai ir paskiros šeimos. Bendravimo metu prie ma
nęs (S.Kasparo) priėjo vyskupas Rt.Rev. Bernard 
Longley, sakydamas, “jūs minėjote Aylsford ir 
Walsingham. Ar jūs Lietuvoje turite panašias Dievo 
Motinos piligrimines šventoves, kaip mes Anglijoje?” 
Na, ir ką pasakyti Jo Ekscelencijai, kurias valdo lietu
vių parapiją Londone? Nežino, kas yra Lietuva, kas 
joje yra!

Be to, kun.dr. Jonas Sakevičius MIC buvo Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos kūrėjas “Godfather”, 
kuri ateinančiais metais švęs savo 60-metį.

Lenkiame galvas mūsų buvusiam kunigui už jo tar
nystę mums.

Stasys Kasparas

MieR mokytojai,
Sveibįnu Jus su Tarptautine mobytojo diena, nuoširdžiai dėkoju Jums už pasišventimą detuvišbgjai veiblai, 

sunbp ir atsabįngą darbą ugdant jaunąją bartą už tėvynės ribų. Jūsų rangose — mūsų tautos ateitis, burią nuo 
mažumės ibį brandos vedate tautinių, pilietinių ir moralinių vertybių tabu. tibįu, bgdjie taps dorais Lietuvos pi
liečiais, sąžiningais žmonėmis. Mobįniai iš Jūsų perima daugiau nei žinias — esate pavyzdys, buriuo jauni žmonės 

vadovaujasi ir burdami savo gyvenimą, ir puoselėdami tautinę savastį, ir dalyvaudami bendruomenės veikloje. 
Šiuo metu gyvename globalizacijos ir sudėtingo mūsų valstybės brendimo laibais. Pasinaudodami demobratijos ir 

asmeninės laisvės, bgrjeros galimybėmis, tūbstančiai šeimų su mobybfinio amžiaus vaibgis išvybp svetur.
Labai svarbu, bgdgyvendami daugiatautėje apdnbpje,jie ir ypač jų vaibgi, neprarastų tautinės tapatybės, 

noro grįžti savo ar savo tėvų gimtinėn. Čia būtinos vieningos mobytojų bei tėvų pastangos, 
Linbįu visiems ištvermės, būrybinės ugnies ir asmeninės laimės.

pagarbiai Antanas Petrausbgs
‘Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos (Respublibps Vyriausybės
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> Sveikinom Ambasadorių
i

Ambasadorius su Mančesterio mokėte
i
i
■

J Kai rugsėjo 24 d naujas LR ambasadorius JK
• Vygaudas Ušackas lankėsi Mančesteryje su
J juo susitiko ir moksleiviai. Mokytoja Loreta 
J apibūdino jų veiklą, o klasė jį apklausinėjo.
; Ambasadorius pabrėžė, kad yra labai svarbu
J mokėti lietuvių kalbą ir linkėjo mokyklėlei
’• sėkmės.
i.
i __
i ~

i Švietėjiškoje teatro mokyklėlė veikia pirmą ir 
; paskutinį mėnesio sekmadienį Lietuvių klube. 
! Daugiau apie tai iš Loretos telefonais 0200 
; 425296, 07891134493 ir internete
I manchesteris.org. Atvežkit vaikus.
i

; Bonfire - Klubo kieme lapkričio 4d vakare.
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; Klubo narių balius - lapkričio 11d, šeštadienį.
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DERBY
A+A Juozas Bendikas

Juozas Bendikas dėl problemos su kojomis ir bendro negalavi
mo ilgesnį laiką praleido invalido vežimėlyje. Gyvendamas 
namuose, šeimos prižiūrymas sulaukė 86 metų amžiaus. Staiga, 
sveikatai sušlubavus, rugsėjo 19 d., buvo nuvežtas į Derby 
miesto ligoninę. Čia, šeimos globoje, sustojus širdelei plakti, 
užmerkė akis amžinam poilsiui.

Paliko liūdesyje žmoną Thelmą, tris sūnus su šeimomis, dvi 
dukras, anūkus, anūkes, kažkurios jau turinčios šeimas. Juozas 
buvo 37-ių šeimos narių galva-senelis.

J.Bendikas, kaip ir visi kiti lietuviai, atvyko į Derby ir iki 
pensijos dirbo statyboje ir gyveno Derby mieste. Vėliau sukūrė 
šeimą ir užaugino tris sūnus ir tris dukras. Viena dukra senokai 
yra mirusi, o kiti vaikai vedę ir augina šeimas. Senelis Juozas 
buvo aktyvus Derby DBLS skyriaus narys, nepraleisdamas nei 
vieno tautinio ar valstybinio minėjimo ar pobūvio.

Rugsėjo 29 d. Šv.Marijos bažnyčioje Derby kun. O’Sullivan 
atnašavo gedulingas pamaldas. Susirinko visa 37 asmenų a+a. 
Juozo šeima ir vietos lietuviai. Karstą puošė trispalvė ir vaini
kai. Sūnūs, dukros ir anūkės persijuosusios tautinėmis juosto
mis budėjo prie karsto. Dvi anūkės senelio garbei skaitė atsi
sveikinimą išlydint jį į amžinus namus. Tai buvo iš šeimos pu
sės jaudinantis ir gražus pavyzdys parodyti, kad senelis buvo . 
lietuvių kilmės.

Po atnašautų pamaldų sūnus Steponas, buvęs skautas, prieša
kyje karsto nešė trispalvę į lietuvišką kapinių kampelį, kur pa
laidoti kiti lietuviai ir Juozo dukra. Jis buvo palaidotas šalia 
mirusios dukros, Nottingham© kelio kapinėse.

J.Maslauskas Bendikų šeimai asmeniškai ir į kapines susirin
kusiųjų vardu pareiškė gilią užuojautą, o sūnus Steponas nuo
širdžiai padėkojo kunigui ir dalyviams, palydėjusiems a.a Juo
zą į amžino poilsio namus.
Ilsėkis ramybėje, likęs visos šeimos ir mūsų širdyse.

J.M.
i

Lietuvos televizijoje
„Emigrantai“: ar TEN geriau nei ČLA?

Virginija Bunevičiūtė

Emigracija - viena opiausių Lietuvos problemų, apie kurią vis dar per ma
žai kalba politikai, tačiau vis garsiau ima rėkti žurnalistai.

Vienas tokių bandymų atskleisti trečiosios, naujausios lietuvių emigraci
jos bangos pasekmes, parodyti, kaip iš tikrųjų gyvena ekonominiai emig
rantai - naujoje Lietuvos televizijos laidoje „Emigrantai“.

Pirmoji „Emigrantų“ laida - jau šį ketvirtadienį iš karto po „Panora
mos“. „Emigrantų“ prodiuseris Andrius Rimkūnas žada, kad dokumenti
niuose kadruose pamatysime tikrą, nepagražintą Ispanijoje ir Anglijoje 
laimės ieškančių lietuvaičių gyvenimo realybę.

Ar iš tikrųjų TEN geriau nei ČIA?
Pirmoji laida pasakos apie tuos, kuriems pasisekė.

Prieš 5-8-erius metus išvykusieji dar sugebėjo padaryti karjerą, užsi
dirbti pinigų. Jie ilgisi Lietuvos, nors ir nesvajoja į ją sugrįžti.

Vėliau jų pėdomis pasekę išeiviai pateko į kur kas žiauresnę realybę, 
kai aukštosios mokyklos diplomas nieko nereiškia. Naujausių išeivių su
dužusios viltys ir nepagražinti likimai - tolimesnėse „Emigrantų“ laidose. 
Laidą veda Ieva Kašauskaitė.
„Emigrantai“ - kiekvieną ketvirtadienį 21.10 vai. per 
Lietuvos televiziją.

LONDONAS
A+A Zita Baublienė

2006 m rugsėjo 20 d. Zina Baublienė atsi
skyrė nuo mūsų ir iškeliavo Anapiliu am
žinam gyvenimui.

Velionė Zina gimė Rygoje. Keliaudama 
per karo nusiaubtą Europą susitiko kitą 
panašų keliauninką Joną Baublį. Jie 1947 
m. pasiekė Britų salyną, jame apsigyveno, 
sukurdami lietuvišką šeimą, susilaukdami 
keturių sūnų ir dviejų dukrų, kurie dabar
tiniu laiku gyvena keliose grafystėse.

Jonas ir Zita jaunystėje dalyvavo Lon
dono šv. Kazimiero parapijos chore. Jo
nas, būdamas geras aktorius, vaidindavo 
Londono Meno sambūryje “Vaidila”. Be 
to, daug dirbo “Lietuvos Atgimimo Sąjū
dyje” ir kitose organizacijose. Vyriausias 
sūnus tarnavo britų kariuomenėje. 
Su velione atsisveikinta St.Edmond’o 
kapinėse, Norfolk’o grafystėje.

Stasys Kasparas
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BIRMINGHAMAS
Trumpai apie mus.

Kiek žinau, didelė 
lietuvių dalis į Britani
ją atvyko po Antro 
Pasaulinio karo, kai 
buvo išlaisvinti iš pri
verstino darbo Vokieti
joje. Tai buvo ir civi
liai, ir jauni kareiviai. 
Žmonės galėjo pasi
rinkti, kur jie nori vykti
ar į Ameriką, ar į Ang- Irena Hughes
liją- kaip tik Anglijoje 
trūko jaunų stiprių darbo rankų.

1947 metais į Birmingemą atvyko apie 40 šeimų. Lietu
vių bendruomenes veikla prasidėjo 1952 metais.

Buvę bendruomenes pirmininkai Birmingeme - Kazi
mieras Valteris, Jonas Tamošiūnas, Pranas Bukauskas, 
Milda Zokienė, Martinas Linkevičius, Vytas Remeika, 
Stasys Štarka, Stasys Jezerskis ir dabartinė pirmininkė 
nuo 2004 metų - Irena Hughes.

Birmingeme ir jo apylinkėse yra daug lietuvių - tai po
kario 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 į Europos 
Sąjungą 2004 metų gegužės 1 dieną.

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 atkurti gražią savo 
bendruomenę.

Gaila, bet kol kas neturime savu patalpų, kuriuose 
pastoviai rinktis ir organizuoti mokyklos veik

lą, informacinį biurą ir šiaip pasilinksminti.
Yra sudarinėjamas sąrašas, kurį aš noriu pateikti mies

to valdybai dėl patalpų arba lėšų patalpoms ar nuomos 
gavimui. Prašau visų prisidėti prie peticijos - valstybė 
atsižvelgs tik į didelės bendruomenės poreikius.

Beje, DBLS jau turi stiprų Lietuvos valstybės Tautinių 
Mažumų Departamento palaikymą. Mes gausim oficia
lius laiškus iš DBLS centro valdybos ir Departamento 
Lietuvoje, adresuotus Birmingemo miesto valdybai.

Dabar sąraše yra 115 žmonių, reikia, kad skaičius siek
tų 300.
Labai tikiuosi, kad palaikysite šią iniciatyvą!

Irena

Planuojate įsigyti naują būstą Lietuvoje?
„Hansabankas" organizuoja specializuotą būsto renginį, kuriame banko partneriai pristatys net 55 projektus 
(butai, namai, žemės sklypai - daugiausiai Vilniuje ir Vilniaus rajone). Tai puiki proga vienoje vietoje gauti išsa
mią informaciją apie naujausius būsto pasiūlymus.
Paroda vyks š. m. rugsėjo 24 d. viešbutyje „Rėvai Hotel Lietuva”, Konstitucijos pr. 20, Vilniuje, nuo 12.00 
iki 19.00 vai. Parodos metu ir tam tikrą laiką po jos banko partneriai taikys specialias nuolaidas.
Susidomėjote? Paprašykite giminių ar draugų surinkti Jums informaciją parodos metu arba kreipkitės nuo rugsėjo 
24 dienos į šiuos banko paskolų vadybininkus, kurie suteiks jums daugiau informacijos tiek apie būsto pasiūlymus, 
tiek apie galimybes imti būsto paskolą Lietuvoje.
Vilniuje
Deimante Kurutytė 
Aušra Kavoliukaitė 
Vilma Judzinskaitė 
Natalija Prokopovič
Kaune

Tel. (+370 5) 2390713, deimante.kurutyte(5)hansa.lt, Vytauto g.8/7
Tel. (+370 5) 2684538, aušra.kavoliukaite(5 jhansa.lt. Savanorių 15 a
Tel. (+370 5) 2390709, vi Ima. iudzinskaite( Sjhansa.lt, Gedimino pr. 26
Tel. (+370 5) 2398037, nataliia.prokopovic(S)hansa.lt, Antakalnio g. 45

Alina Senkuvienė
Klaipėdoje
Gintarė Stogevičiūtė
Česaitienė 
v
Šiauliuose

Tel. (+370 37) 307218, alina.senkuvienefSjhansa.lt, Maironio g. 26

Tel. (+370 46) 484697, gintare.stogeviciute(5)hansa.lt, Taikos g. 22 Lineta
Tel. (+370 46) 484636, lineta.cesaitiene(S)hansa.lt Taikos g. 22

Daiva Tamašauskaitė Tel. (+370 41) 5914 73, daiva.tamosauskaite(5 jhansa.lt Vilniaus g. 225
Panevėžyje
Loreta Garškienė Tel. (+370 45) 5701 87, loreta.garskiene(S)hansa.lt, Basanavičiaus g. 3
Alytuje
Živilė Zabitaitė Tel. (+370 315) 55916, zivile.zabitaite(S)hansa.lt, S.Dariaus ir S.Girėno g. 13
Nereikia laukti, kol sutaupysite visą sumą naujam būstui. Jūs galite gauti trūkstamai sumai būsto 
paskolą Lietuvoje ir grįžti į savus namus.
Daugiau informacijos apie paroda www.hansa.lt. Bendras informacijos telefonas (+370 5) 268 44 44

Hansabankas
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Kronika
BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
A+A Ona Zvonkus (gyvenusi Greenforde) savo testamente 
Vaikų Fondui paliko £ 10,000 (dešimt tūkstančių svarų ster
lingų).

LIETUVOS RESPUBLIKA
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
VIEŠOJI ĮSTAIGA PAKRUOJO LIGONINĖ

Britų - lietuvių vaikų fondui

Mieli mūsų rėmėjai
1997-ųjų rugsėjy Jūsų fondas pirmą kartą mums ištiesė paramos ranką. 

Šį rudenį, pradedame skaičiuoti jau dešimtuosius metus gražaus bendra
darbiavimo metus.

Apie Jūsų suteiktą paramą Pakruojo ligoninė visada stengiasi informuoti 
savo rajono bendruomenę; ir tikėkit, mūsų mažųjų pakrojiečių tėveliai 
Jums jaučia didelį dėkingumą už tokia nuoširdžią paramą.

Tikimės ir ateityje gražaus tolesnio ryšio ir linkime viso ko geriausio 
Jums ir Jūsų artimiesiems.

Su pagarba
Vyriausias gydytojas
Vygandas Sudaris

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birmingame: Irena Hughes
Manchesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd., 

Crumpsail, Manchester, tel: 0161 740 5039

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.

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 3 vai. 
po pietų.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

Sekmadienį, 2006 m. lapkričio 5 d. 15.00 vai.
Pabaltiečių koncertas “ Young Baltic Talent”

Guildhall School of Music and Drama Silk Street London EC2Y 8DT Metro: Moorgate, Barbican 
Bilietai: £10, kone £5, vaikai ir studentai nemokamai. Info: Avilcinskas@aol.com

Šeštadienį, spalio 21 dieną, DBLJS ruošia
Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo susitikimą Londone.

Pradžia 15 valandą.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pristatymas. Susitikimas su LR 

ambasadorium Londone Vygaudu Ušacku. 5 - jo Europos Lietuvių Krepšinio Turny
ro pristatymas. Daug naudingos informacijos apie gyvenimą Didžiojoje Britanijoje.

Vėliau - žaidimai, šokiai ir dainos.
Renginio vieta: The LeatheExchange, 15 Leathemarket Street, London, SEI 3HN.
Papildoma informacija: tel. 0772 6320281, 07783390035 ei paštas info@dbljs.org
-------- -- -- -----------------------------------------—---------------------------------------------------------------------------------------------------- '
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