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Redakcija
linkėdama, kad ateinantys metai atneštų 
su savim visiems po laimės, džiaugsmo ir 

vilties dalelę...

Džiugių sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!
Telydi šios šventės šviesa Jus ir Jūsų mylimus žmones. 

Tebūna 2002-ieji dosnūs svajonėmis, brandūs darbais ir kupini laimės akimirkų.
Šiltų, džiaugsmingų ir ramių metų Jums linki
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Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos narius, 
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Sesės ir broliai dėkoja 
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sveikina

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
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e
 KALĖDŲ SVEIKINIMAS

" Tauta, kuri vaikščiojo tamsybėje, išvydo didžią 
šviesą".
(Iz9,2)

Švenčiant Kalėdas visi mes išgyvename kažką 
paslaptingo, jaudinančio. Jau dvidešimt amžių, kai švenčiame Kristaus 
gimimo šventę ir kiekvieną kart Jis yra su mumis, kad pakeltų mūsų 
dvasią, išgydytų iš sielos negalių, kad atgimtume prasmingam ir 
teisingam gyvenimui.
Bet lygiai tokia pati tiesa yra ir tai, ką sako vokiečių mąstytojas: “Jei 
Kristus ir tūkstantį kartų gimtų Betliejuje, bet negimtų tavyje, tau nieko 
nepadėtų”-

Kalėdos reiškia daugiau negu data kalendoriuje. Kalėdos yra 
dvasinė kelionė - iš tamsumos į šviesą, iš chaoso į ramybę, iš ligos į 
sveikatą, iš mirties į gyvenimą, iš liūdesio į prisiminimą, iš atsiskyrimo 
į meilės vienybę.

Graži legenda pasakoja, kad Marija ir Juozapas, ieškodami 
nakvynės, užėjo į seną svirnelį prie Betliejaus ir prašėsi priimami. 
Šeimininkas visaip teisinosi, kad nėra vietos, ir nepriėmė. Naktį 
nepaprasta šviesa išbudino šeimininką. Jis, atėjęs į Betliejaus piemens 
tvartelį, pažino anuos du keleivius ir iš nepaprasto spinduliavimo 
suprato, kad pas jį nakvynės prašėsi Marija-Išganytojo motina. Puolęs 
ant kelių jis meldė: “Atleisk man, Marija, kad nepriėmiau Tavęs į 
lūšnelę. O kad būčiau žinojęs, kad tu esi Mesijo motina, aš būčiau tau 
atidavęs ir visą grytelę!” Tuo metu atbėgo ir šeimininko duktė, kuri iš 
prigimties neturėjo rankų. Pamačiusi ją, Marija tarė: “Vaikeli, paduok 
man sūnelį”. Mergaitė pravirko ir tarė: “Aš neturiu rankų ir negaliu 
paduoti”. - “Imk ir paduok”,- pakartojo Marija. Vos tik mergaitė 
širdimi siekė paimti Kūdikėlį Jėzų, staiga atsirado jai rankos. Ji bėgiojo 
ir visiems sakė, kad Jėzus davėjai rankas...

Žmogus taip pat daug ką gali. Žmogaus rankos gali naikinti ir 
gelbėti; žmogaus kojos gali eiti piktų kėslų vedinos ir skubėti padėti; 
žmogaus lūpos gali skleisti neapykantą ir kurti santarvę; žmogaus širdis 
gali alsuoti pykčiu, bet ji gali ir mylėti. Jeigu Tu pasijusi vienišas, nes 
trūks šalia artimųjų, bet jei kažkuo pradžiuginsi kitą žmogų, nei Tu nei 
Jis nebebūsite vieniši.

Kalėdos skelbia Dievo tapimą žmogumi, o ne žmonių tapimą 
dievais. Neįsivaizduokime šventės, kuri būtų be susidūrimų, be 
problemų ir be galimybių, kaip tik, Kalėdų laikotarpyje turime progą 
truputį pakeisti rankas bei širdis, ir džiaugsmas kartą patirtas yra mūsų 
visada.

Šitas džiaugsmas teaplanko ir pasilieka su Jumis!

Jūsų kun. Petras Tverijonas

Džiugių Šv.Kalėdų 
Ir Dievo palaimintų 
Naujųjų 2002 metų!
Sveikinimai visiems 

Didžiojoje Britanijoje 
gyvenantiems 
Lietuviams!

Vysk. Paulius 
A.Baltakis O.F.M.

2001 m. Kalėdos

Prie Tavo kojų Kūdiki, 
Suklupo žemė ir dangus 
Prie Tavo mažo lopšio 

meldžias gyvulėliai,
Tavam šypsny paskęsta 

vienišas žmogus,
Tavam take pražysta baltos 
gėlės.

(Dalia Staniškienė)

PLB Valdyba

MIELI PAŠA ULIO LIETUVIŲ BENDR UOMENĖS ŠEIMOS NARIAI, 
BRANGŪS TĖVYNĖS LIETUVOS SESĖS IR BROLIAI,

SVEIKINAME JUS ŠV.KALĖDŲ BEI NAUJŲJŲ 2002 METŲ ŠVENČIŲ PROGA 
IR VĖL LINKIME SIEKTI TAIKOS, RAMYBĖS BEI DŽIAUGSMO.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

2001 Kalėdos
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2001 m. gruodžio 10 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE na

“Europos Lietuvio” redaktorei 
p. Urnai Švalkienei

Išskrisdamas šiandien į Tėvynę, kartu su žmona Laima noriu per Jūsų laikraštį padėkoti 
visiems tautiečiams už dėmesį ambasados ir mūsų veiklai, už paramą. Per penkerius darbo metus 
Lietuvos ambasadoje jaučiau ją nuolat. Turėjau progų įsitikinti, kiek daug yra nuveikusi 
lietuvybei, kokias puikias tradicijas sukūrusi vyresnioji išeivijos karta. Pastaraisiais metais 
Didžiojoje Britanijoje vis daugiau reiškiasi neseniai čia atvykę lietuviai. Jų potencialą stengiasi 
panaudoti ir ambasada, ir šv. Kazimiero bažnyčia, ir Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga. 
Galingą jų balsą, palaikantį Londone laimėjusį Kauno “ Žalgirį”, visai neseniai girdėjo visa 
Lietuva.

Per penkerius metus Lietuva dar labiau priartėjo prie Europos Sąjungos ir NATO. Iki 
mūsų didžiojo tikslo - įstojimo į šias sąjungas bei pažangos ir saugumo Lietuvai užtikrinimo - 
liko tik pora žingsnių, tik pora metų. Lietuva sėkmingai plėtoja santykius ir su kaimyninėmis, ir 
su visomis svarbiausiomis pasaulio valstybėmis, jų tarpe su Jungtine Karalyste. Šiemet Didžioji 
Britanija tapo mūsų didžiausia prekybos partnere pagatLiėtuVos eksportą. Auga ir stiprėja 
Britanijos - Lietuvos draugija. Jungtinės Karalystės parlamente ryšių su Lietuva grupė yra viena 
skaitlingiausių, jeigu lygintume su kitomis Vidurio Europos valstybėmis. Tai visų mūsų - 
lietuvių, dirbančių ir Lietuvoje, ir užjos ribų - pastangų vaisius.

Išvykdamas į naują paskyrimą Vilniuje, norėčiau palinkėti, kad Didžiosios Britanijos 
lietuviai niekad nepamirštų mūsų gražiosios Tėvynės, vienintelės ir nepakeičiamos, gerais 
darbais prisidėtų prie Lietuvos vardo garsinimo.

Nuoširdžiai ir pagarbiai,

Meilės — Jūsų širdims
Taurumo ir kantrybės - Jūsų sieloms

O namams Jūsų — šilumos nuo amžinos ugnies.... v
Su Sv. Kalėdom ir Naujais Metais!

Sveikina visus skaitytojus
“Europos Lietuvis ” redaktorė įima Švalkienė
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•••LIETUVA ŠIANDIEN."
Žmogaus teisės Lietuvoje

Teorinė ir praktinė pusės

Rengiamas Žmogaus teisių apsaugos 
veiksmų planas, kurį turės priimti Seimas, kuris 
išves Lietuvą į lyderius žmogaus teisių srityje.

Patys Lietuvos piliečiai ne taip palankiai 
vertina realią žmogaus teisių padėtį šalyje. 40 
procentų gyventojų teigia, kad šalyje jos 
sistemingai pažeidinėjamos. ELTA.

Minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, 
Seime surengtoje spaudos konferencijoje apžvelgta 
žmogaus teisų padėtis Lietuvoje, pateikti 
visuomenės apklausos duomenys. Pasak 
Seimo Pirmininko Artūro Paulausko, žmogaus teisės 
- viena aktualiausių šiuolaikinės bendruomenės 
temų, įstatymiškai Lietuvoje gana 
gerai reglamentuotos, priimti teisės aktai, sukurta 
institucinė sistema.

Praktinio žmogaus teisių realizavimo 
trūkumai atsispindi ir pirmoje Visuomenės ir rinkos 
tyrimų centro "Vilmorus” atliktoje apklausoje.

Komentuodamas jos duomenis, Seimo 
Pirmininkas pažymėjo, jog 40 procentų Lietuvos 
žmonių teigia, kad jų teisės 
sistemingai pažeidžiamos, net 67 procentai dėl 
pažeistų teisių niekur nesikreipia, nes nesitiki rasti 
tiesos. O iš tų, kurie kreipėsi, net 61 procentas sako 
nesulaukęs iš institucijų pagalbos.

Problematiškiausia Lietuvoje yra su teise 
į darbą. Net 85 procentai Lietuvos gyventojų 
nurodo, kad Ši teisė pažeidžiama. Labai daug 
žmonių - net 77 procentai - mano, kad blogai 
apsaugota teisė (teisingą darbo apmokėjimą. 79 
procentai respondentų nurodo, kad Lietuvoje 
pažeidžiama teisė į deramą gyvenimo lygį, o 72 
procentai, kad yra pažeidžiamos vaiko teisės gauti 
tinkamą paramą iš valstybės.

Daugiau kaip pusė apklaustųjų mano, kad 
yra pažeidžiamos žmonių teisės į socialinę apsaugą, 
nėra apgintos nusikaltimų aukų teisės, o moterys ir 
vaikai neapsaugoti nuo smurto šeimoje.

Geriausiai gyventojai vertina tikėjimo ir 
religijos laisvės apsaugą, teises į žodžio laisvę ir 
tautinių mažumų teises.

Situaciją pagal sociologinius tyrimus A. 
Paulauskas nelaiko "optimistiška”. Anot jo, 
reikalingas nuolatinis žmogaus teisių monitoringas, 
kuris atspindėtų ne tik teorinį valdininkų 
kabinetuose sukurtą pasaulį, bet realiai egzistuojantį. 
Rengiamas nacionalinis Žmogaus teisių veiksmų 
planas, siekiant priartinti žmogaus teises prie 
žmogaus, pasak A. Paulausko, padės ’’įdiegti 
nuolatinę žmogaus teisių stebėjimo sistemą 

Lietuvoje, grindžiamą valdžios ir pilietinės 
visuomenės dialogu’’.
Eltos korespondentė Guoda Šalčiūtė

««>»
Roko opera - Romo Kalantos aukai 
atminti

Kitų metų gegužės 14-ąją Lietuva minės 
Romo Kalantos susideginimo Kauno muzikinio 
teatro sodelyje 30-metį.

2002 metų pavasarį R.Kalantos aukos 
vietoje bus atidengiamas skulptoriaus Roberto 
Antinio paminklas "Aukos laukas", o Nemuno 
saloje vyks tragiškai sukakčiai skirtos roko operos 
"Veidas ugnyje" premjera. ELTA.

Roko operą stato teatro režisierius 
Raimondas Banionis. Muziką pagal Arvydo 
Juozaičio libretą kuria kompozitorius
Kęstutis Antanėlis, išgarsėjęs savo ankstesne roko 
opera "Meilė ir mirtis Veronoje". Pagrindines 
partijas atliks dainininkai Povilas Meškėla ir Rosita 
Čivilytė, gros Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, diriguojamas Gintaro Rinkevičiaus, 
vaidins įvairių kartų Jaunimo teatro aktoriai.

Šių laikų dvasią atskleidžianti roko opera 
skiriama supažindinti visuomenę su 8-ojo 
dešimtmečio Lietuvos jaunimo kultūrine ir politine 
rezistencija. Roko operoje bus ne tik muzikos, bet ir 
šokio elementų, prozos tekstų.

Po premjeros roko opera pradės koncertinį 
turą po Lietuvą. Bus rodoma Vilniuje, Klaipėdoje, 
Alytuje, Šiauliuose ir kt. Vėliau spektaklis bus 
perkeltas į Jaunimo teatro sceną.

Eltos korespondentė Laura Pačtauskaitė

<«<»>
Vilniaus kavinės lauks pensininkų 
ir vaišins juos kava

Prieš Šv. Kalėdas Vilniaus savivaldybė 
pradeda akciją "Iki pasimatymo prie kavos 
puodelio". Jos tikslas - padėti vyresnio amžiaus 
vilniečiams prisiminti jaunystės tradicijas 
susitikimus kavinėse.

Akcijos metu, nuo gruodžio 23 dienos 
iki Šventų Velykų, kiekvieną sekmadienį nuo 14 iki 
16 valandos specialiu ženklu pažymėtose kavinėse ir 
restoranuose garbaus amžiaus vilniečiai, pateikę 
pensininko pažymėjimą,
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...LIETUVA ŠIANDIEN...
bus nemokamai vaišinami puodeliu kavos arba 
arbatos.

Stimulu šiai akcijai surengti tapo, artėjanti 
didžiausia metų šventė - Kalėdos, laikas, kai 
susitinka ir bendrauja draugai, pažįstami, artimieji. 
Pastebėjęs, kad Vilniaus kavinėse ir restoranuose 
beveik nesimato vyresnio amžiaus žmonių, Vilniaus 
meras nusprendė pasiūlyti jiems galimybę sugrįžti į 
jaunystėje pamėgtas vietas.

Atlikta vyresnio amžiaus žmonių apklausa 
parodė, kad mažos pajamos nėra pagrindinė 
priežastis, dėl kurios vyresnieji vilniečiai nesilanko 
kavinėse. Daugelis jų mano, kad restoranai ir 
kavinės yra skirti tik jaunimui ir seni žmonės nėra 
ten laukiami.
Įveikti šį stereotipą ir padės minėta akcija, kurioje 
šiuo metu jau sutiko dalyvauti 16 sostinės kavinių ir 
restoranų.

Prie šventinės nuotaikos kūrimo prisidėjo ir 
AB "Lietuvos paštas". Kiekvienam vilniečiui, 
gaunančiam pensiją Lietuvos pašto Vilniaus miesto 
skyriuose, jau įteikiamas Vilniaus mero 
kalėdinis sveikinimas, kuriame išvardintos visos 
kavinės, restoranai ir barai, sekmadieniais 
lauksiantys vyresnio amžiaus žmonių.
Eltos korespondentė Vida Gavelienė

POLITIKA

<S> “Lietuvos telekomas", ketinęs didinti ryšio 
įkainius 2002 metų sausį ir liepą, po derybų su 
Vyriausybe pakeitė dalį savo planų. Vakar telekomo 
bendrovės vadovas Tapio Paarma pažadėjo šalies 
premjerui Algirdui Brazauskui ir susisiekimo 
ministrui Zigmantui Balčyčiui padaryti nuolaidų 
pensininkams, bet pripažino, kad už jas mokės kiti 
klientai, LR,

Ilgai delsusi, Lietuva nusprendė pradėti dalimis 
sugrąžinti Latvijai skolą už Lietuvos ambasados 
Vašingtone išlaikymą paskutiniais SSRS okupacijos 
metais. Už dešimtmetį iki nepriklausomybės 
atkūrimo (1981-1990 metais) Latvijos išeivijos 
lėšomis išlaikytą mūsų šalies ambasadą Lietuva 
įsiskolinusi šešis milijonus litų. LR

TEISĖTVARKA...

<$> Tik puse lūpų, ir tai neoficialiai, šmėkščioja 
versijos, kad buvęs "Mažeikių naftos" vadovas 
viename užsienio banko seife laikė labai svarbius 
dokumentus, kurių vertė yra gerokai didesnė už tuos 
kelis šimtus tūkstančių litų, pagrobtų iš G.Kiesaus 
sąskaitų. Tų dokumentų viešas paskelbimas, jeigu 
apie tai galvojo G.Kiesus, kai kam galėjo kainuoti 
milijonus, postus, garbę ir net laisvę. (...) Šios 

žmogžudystės tikrųjų priežasčių ątskleidimas gali 
parodyti, kas iŠ tiesų vyko ir vyksta Lietuvoje, kiek 
mūsų valstybėje kainuoja tylėjimas ir už kiek galima 
nutildyti žmogų, komentuoja R.

Red Pastaba: G.Kiesus- “Mažeikių 
Naftos "generalinis direktorius prieš keletą metų 
keistom aplinkybėm dingęs kartu su asmeniniu 
vairuotoju.Jie dar nerasti.

<5> Viena didžiausių ekologinių katastrofų Baltijos 
jūroje netoli Būtingės įvyko dėl prastos žarnos. 
Tokią išvadą padarė posėdžiavusi premjero Algirdo 
Brazausko sudaryta komisija. Ji turėjo nustatyti 
priežastis, kodėl lapkričio mėnesį netoli Būtingės 
išsiliejo nafta. LR, K
<S> Dėl piktnaudžiavimų ir tarnybinių pažeidimų 
grąžinant žemę, nubausta nemažai Vilniaus 
apskrities pareigūnų. Vilniaus apskrities viršininkas 
Gediminas Paviržis teigė, kad atliktas auditas 
atskleidė nemažai pažeidimų: "Po šio tyrimo 
nubaustas ne vienas darbuotojas. Su kai kuriais netgi 
teks atsisveikinti". LR

Kauno apygardos teismui turėtų būti perduota 
viena iŠ skandalingiausių baudžiamųjų bylų, 
pastaraisiais metais tirtų Kauno apygardos 
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriuje. Kaltinimai plėšimais, vagystėmis 
bei prekyba padirbtais JAV doleriais joje pateikti 
dvidešimčiai asmenų. Ketvirtadalis iš jų - buvę 
Kauno policijos pareigūnai. KD

KULTŪRA

<$> Klaipėdos Teatro aikštėje sutvisko, sužibo 
kalėdinė eglė, kurią jau kelinti metai padabina 
"Philip Morris Lietuva". Daugelis teigia, jog ji 
pati gražiausia šalyje. Šių metų naujovė - 
prakartėlė šalia eglės: joje nuolat gros kalėdinė 
muzika, ji bus apšviesta - tad apsilankiusieji 
Teatro aikštėje visą laiką galės ja džiaugtis.

Šeštadienį keli šimtai žmonių susirinko 
Petrašiūnų kapinėse prie nužudyto kunigo, 
poeto ir kolekcininko Ričardo Mikutavičiaus 
kapo - buvo šventinamas jam pastatytas 
paminklas. Ši garbė atiteko Kauno arkikatedros 
klebonui Vincentui Jalinskui. KD

<$> 2003-iaisiais minėsime Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750-metį. Ta proga Lietuvos 
Vyriausybė patvirtino programą, kurioje numatyti 
šventiniai renginiai, konferencijos. Statybos kainuos 
101 mln. 584,1 tūkst. litų, tačiau beveik visi 
projektai bus vykdomi vien Vilniuje. KD

«<»>
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ADVENTAS, ADVENTAS...

adventas (lot. Adventus - atėjimas).
Tai Katalikų Bažnyčios liturginių metų 

pradžia. Per keturias laukimo savaites pastaruoju 
metu daugiau dėmesio skiriama ne atgailai, o 
džiaugsmingam laukimui busimojo Mesijo. 
Bažnyčioje šiuo metu ankstyvais rytais laikomos 
vadinamosios rarotų Mišios, per kurias užžiebiama 
iškiliau pastatyta ir papuošta žvakė, simbolizuojanti 
Jėzaus Motiną Mariją. Giedamos Advento giesmės:

“Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių / 
debesys lykit lietumi teisybės / Išdžiūvus žemė 
teatsigaivina/ ir Atpirkėją mums teišdaigina”.

Advento laikotarpis žmonių sąmonėje buvo 
susijęs su įvairiais prietaringais tikėjimais. Kai kur 
per Adventą nekirpdavo avių, kad vėlesnės vilnos 
nesugadintų. Nekirsdavo miško, nes kitais metais 
miškas neaugsiąs, o tokiomis malkomis kūrenant 
krosnį, gali kilti gaisras. Tai vis prietarai, atėję iš 
senojo tikėjimo. Šie papročiai dar labai ryškūs 
Kalėdų išvakarėse, kai kartu su grįžtančia saule 
švenčiama Kristaus gimimo diena.

Advento metu, tikriau gruodžio mėnesį, 
minimi kai kurie šventieji (šv.Barbora, 
šv.Mikalojus, šv. Liucija, šv. Urbonas).

Sakydavo, jei šv. Liucijos dieną (gruodžio 
13d.) saulėta, metai būsiantys ramūs, be vėtrų ir 
audrų. Apskritai buvo manoma, kad gruodžio oras 
atitinkąs birželio orus: koks oras gruodyje, toks bus 
ir birželyje. Jei gruodžio pabaiga šalta, šalta būsianti 
ir šienapjūtė....

Iš kur atkeliavo 
eglutė?

Pasak legendos, į 
Kalėdų šventę eglutė atėjo 
beveik prieš penkis šimtus

metų. Jos garbinimo apeigas labiausiai ištobulino 
senovės germanai: jie tikėjo, kad šiame medyje 
gyvena miško dvasia, sauganti visą augaliją, 
globojanti žvėris ir paukščius. Kariai prieš žygį 
būtinai susirinkdavo prie eglės ir įkvėpę jos 
aromato, sustiprindavo kovinę dvasią.

Praėjo amžiai, išblėso tikėjimas miško 
dvasiomis, tačiau eglutės žavesys ir toliau traukė 
žmones. 1516 metais Elzaso girininkija davė 
nurodymą, kad miestietis turi teisę nusikirsti tiktai 

vieną eglutę, ne aukštesnę kaip aštuonių pėdų (pėda 
- 30,5 cm.) Tai buvo pirmas raštiškas priminimas, 
susijęs su kalėdinėmis ir Naujųjų metų apeigomis.

Iš germanų eglutės garbinimo tradiciją 
perėmė anglai ir olandai. Jie šį medį laikė amžinos 
jaunystės ir stiprybės simboliu.

Kalbama, kad puošti eglutę žvakutėmis 
sugalvojo Martynas Liuteris. Kartą Kūčių išvakarėse 
jis grįžo per mišką ir po eglutės šaka pamatė 
spindinčias žvaigždes. Dideliam vaikų džiaugsmui 
namuose jis papuošė eglutę bažnytinėmis 
žvakutėmis.

Ilgainiui paprotys puošti eglutę paplito ir 
kitose šalyse. Keitėsi ir papuošalai. Nors miestuose 
dabar vaikomasi įvairiausių eglutės puošimo 
rekordų (papuoštas Televizijos bokštas, aukštyn 
apversta eglutė - Lietuvoje), tačiau namuose be 
tikros eglutės ar jos šakos neįsivaizduojamos 
Kalėdos ar Naujieji Metai.

Kūčių naktis.....
Kūčios — viena iš 

prasmingiausių metų dienų, 
paskutinė Advento diena. Baigėsi laukimo,pasninko 
metas. Visa šeima renkasi prie balta staltiese 
uždengto, kūčių valgiais apkrauto stalo. O tų valgių 
- ne mažiau kaip dvylika. Seniau (kai kur ir dabar) 
po staltiese klodavo šieno, kuris vėliau būdavo 
sušeriamas gyvuliams. Stalo viduryje 
garbingiausioje vietoje Kūčių pyragas (Kalėdaičiai).

Šventės vakarienei šeimininkės stengdavosi 
pagaminti kuo įvairesnių pasninko valgių. Šių valgių 
likučiai po vakarienės būdavo paliekami ant stalo, 
tai vaišės namų dvasioms, protėvių vėlėms. Dabar, 
ypač miestuose, kai žmonės dažnai keičia butus, 
sunku įsivaizduoti, kad juose gyventų protėvių 
vėlės, todėl paprotys palikti nakčiai nenukraustytus 
stalus tėra tik seniau buvusio tikėjimo apeigų 
prisiminimas.

Tačiau svarbu buvo ne tik valgis. Viskas, 
kas šią dieną buvo daroma, turėjo tam tikrą prasmę. 
Tai buvo kaimo žmonių papročiai. Pavyzdžiui, tą 
dieną buvo draudžiama dirbti triukšmingus 
darbu(malti,kalti,malkas skaldyti), kad ateinančią 
vasarą ledai javų neišmuštų. Moterys tą dieną 
neverpdavo, kad avys kvaituliu nesirgtų. Labai 
populiarūs buvo įvairūs būrimai, kuriuos dabar 
mėginama atgaivinti. Tačiau tai tik žaidimas, be 
senosios prasmės, kaip ir žaidimai per žiemos 
palydas.
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KALĖDŲ GIESMĖ

Šventa naktis. Visur tylu. 
Varpai tik gaudžia, gaudžia. 
Švelni giesmė - tai angelų 
Gijas mūs laimei audžia.

Nes naktį tą - seniai, seniai -
Mums užgimė Vaikelis.
Dabar jį sveikin maloniai
Ir garbin visos šalys.

Tekyla jam dangaus erdvėn 
Džiaugsminga mūs giesmelė. 
Pakvieskim jį širdies gelmėn 
Įrengt sau prakartėlę.

Ramybę duos mums savo jis, 
Išgelbės mūsų sielą.
Šviesesnė lauks mūs ateitis, 
Meilesnė bus kasdiena.

Šventa naktis. Tyli malda...
Varpai, skambėkit garsiai!
Garbė tikra ir amžina
Tesklinda kuo plačiausiai.

ŠLIŽIKAI
3 stiklinės miltų, stiklinė aguonų, 2 

kiaušinių tryniai, 2 šauktai cukraus, šaukštas 
sviesto 4 šaukštai grietinės, vanilino, 
cinamono, druskos.

Tryniai ištrinami su cukrumi, sudedamas 
ištirpintas sviestas, nuplikytos ir sugrūstos aguonos. 
Viską gerai išsukus, dedama grietinė, truputis 
druskos, miltai ir užminkoma tešla (jei ji bus labai 
kieta, reikia įpilti truputį pieno). Baigiant tešlą 
minkyti, įberiama prieskonių (vanilino, malto 
cinamono).

Iš paruoštos tešlos daromi piršto storio 
voleliai, supjaustomi įstrižai nedideliais 
gabaliukais, sudedami į miltais pabarstytą skardą ir 
kepami, kol gražiai paruduos.

Iškepti šližikai atvėsinami ir, duodant į 
stalą, užpilami aguonų pienu arba spanguolių 
kisieliumi. Valgomi ir vieni, užsigeriant mėtų 
arbata.

ŽEMAITIŠKOS SPURGOS

PRIE KŪČIŲ STALO

KEPTA MENKĖ SU GRIETINE

I kg. menkės , pusė stiklinės aliejaus, 
nepilni 2 šaukštai miltu, 3 šaukštai grietinės, 4 
šaukštai razinų, 2 šaukštai tarkuoto 
fermentinio sūrio, truputis druskos, pipirų, 
petražolių lapelių, citrinos sulčių.

Menkė išvaloma ir supjaustoma. 
Apibarstyta miltais su pipirais, apkepama aliejuje. 
Paskui apšlakstoma grietine, sumaišyta su 
kapotomis petražolėmis ir razinomis, citrinos 
sultimis, apibarstoma tarkuotu sūriu ir apkepama 
orkaitėje.

RŪKYTŲ SILKIŲ SALOTOS
1 rūkyta silkė, 1 obuolys, 1 morka, 1 

kietai išvirtas kiaušinis, 2 šaukštai grietinės.
Silkę nulupti ir, išėmus kaulus, supjaustyti 

gabaliukais. Obuolį ir morką stambiai sutarkuoti, 
kiaušinį sukapoti.

Viską sumaišyti ir sudėti į salotinę, užpilti 
grietine. Puošti morkų žvaigždutėmis, kiaušinio 
gabaliukais. Kai kur puošiama smulkiais duonos 
kubiukais, padžiovintais arba pakepintais aliejuje. 
Patiekiama kaip užkandis.

2 stiklinės miltų, 1 stiklinė pieno, 25 g. 
mielių, 3 tryniai, 50 g. lydyto sviesto, 0,5 
stiklinės bruknių uogienės (patartina rūgšti), 
druskos, 2 šaukštai miltinio cukraus, 0,5 
pakelio vanilinio cukraus, 400 g. riebalų.

Piene išmaišyti miltus, sudėti sutrupintas 
mieles, užberti šaukšteliu cukraus ir leisti tešlai 
pakilti. Po to sudėti trynius, supilti lydytą sviestą 
(nekarštą), vanilinį cukrų, druską gerai išminkyti, 
kad tešla nebeliptų prie rankų. Leisti vėl tešlai 
iškilti. Rankas patepus sviestu, iš tešlos padaryti 
norimo dydžio kamuoliukus. Į kiekvieno vidų dėti 
po šaukštelį rūgščios bruknių uogienės. 
Kamuoliukus sudėti ant miltais pabarstytos lentelės 
ir leisti pakilti.

Virti įkaitintame aliejuje. Kad riebalai 
nedegtų - įmesti porą griežinėlių žalių nuskustų 
bulvių.

Parudavusias 
bulves reikia 
pakeisti. Kai 
spurgos 
paruduos - 
išimti, palaikyti 
ant 
kiaurasamčio. 
Atvėsusias 
pabarstyti 
miltiniu 
cukrumi.
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Lithuanian Research & Studies Fund 
Lietuviškų tyrimų ir studijų fondas

- \iį- ’f-";

Chairman
Rev. Steponas Matulis,
MIC, DD
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Darius Furmonavičius
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2001 m. gruodžio 5 d.
Mielieji ‘Europos Lietuvio’ skaitytojai.

Board
Dr. Vilma Borutaitė
Dr. Rūta
F urmonavičienė
Danielius Gintas
Steponas Vaitkevičius

Patrons
President Vytautas
Landsbergis

Advisory board
Prof. John William
Hiden
Darius Furmonavičius
Thomas Lane

16 Hound Rd.
W. Bridgford 
Nottingham NG2 
6AH
United Kingdom
Tel.: +44-(0)115-982- 
6431
Fax.: +44-(0)l 15-982- 
5951

Norėtume Jums pranešti, kad neperseniausiai 
įsteigėme ‘Lietuviškų Tyrimų ir Studijų Fondą’, kurio 
pagrindinis tikslas rūpintis, kad kiek galima daugiau būtų 
išleista aukšto lygio akademinių knygų anglų kalba apie 
mūsų brangią Tėvynę Lietuvą.

Šiuo metu verčiame į anglų kalbą kun. dr. Stepono 
Matulio, MIC knygą ‘Palaimintasis Jurgis Matulaitis, MIC
— Apaštalinis Vizitatorius Lietuvai’. Tikimės, kad vertimo 
darbas bus baigtas iki Šv. Kalėdų. Marijonų Generolas Rev. 
Mark Garrow Romoje, pasitaręs su Marijonų Istorijos 
Instituto nariais, praneš kiek egzempliorių šios knygos 
reikėtų spausdinti visam pasauliui kitais metais.

Po Naujųjų Metų pradėsime versti į anglų kalbą 
kitą labai svarbų mūsų Tautai veikalą — Prof. E. 
Gudavičiaus ‘Lietuvos istorijos’ pirmąjį tomą. Tai 660 pusi, 
piešiniais, fotografijomis ir žemėlapiais gausiai iliustruotas 
leidinys, kurį Vilniuje išleido Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
Leidykla, drauge su Vydūno Fondu Čikagoje. Aš tarsiuosi, 
kad šį leidinį išleistų Oxfordo Universiteto leidykla.

Numatomas ir mano paties tarptautinių santykių 
istorijos daktaro disertacijos ‘Lithuania rejoins Europe’ 
išleidimas. Tariuosi su Columbia University Press New 
Yorke.

Labai kviečiame ‘Europos Lietuvio’ skaitytojus 
paremti mūsų Fondo svarbią veiklą. Fondo Prezidentu 
pakvietėme Amerikos lietuvį milijonierių p. Juozą Kazicką. 
Vice-Prezidentais 2002-aisiais galės tapti Garbės Mecenatai
— tų bendrovių vyriausieji direktoriai, kurios parems Fondą 
10,000 ar daugiau svarų. Knygų parengimo, leidybos ir 
spausdinimo darbai yra dabar labai brangūs, tad svarbus 
kiekvienas svaras. Čekius reikia rašyti Lithuanian Research 
and Studies Fund vardu ir adresuoti Fondo iždininkei p. 
Verutei Montvilaitei aukščiau nurodytu adresu.

Nuoširdžiausiai Fondo valdybos vardu dėkoju Jums 
už Jūsų supratimą šiame svarbiame darbe Tėvynės Lietuvos 
labui. Norėtume pasveikinti Jūs, Jūsų vaikus ir anūkus v
artėjančių Sv. Kalėdų proga ir palinkėti pačios geriausios 
sveikatos ir stiprybės Jūsų visai šeimai.

Su pačiais geriausiais linkėjimais,

Darius Furmonavičius
Lietuviškų Tyrimų ir Studijų Fondo Sekretorius

•H
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BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS

AUKOS:

Londono Lietuvių Sporto ir
Socialinio Klubo “Subatos Vakarėlio” 
pelnas £62

R.Karalius, Wakefield £200

V.ir R.Drungilas
(tėvų Marijos ir Kazio
Drungilas atminimui) £250

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.

Fondo sekretorė

Padėkos Britų — Lietuvių VaikųfonduL....

/ =7 Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteiktą 
materialinę paramą, papildant mūsų mokyklos 
ugdymo bazę mokymo priemonėmis, kurios 
padės visapusiškai lavinti kompleksinę negalę 
turinčius mokinius.

Vilniaus “Spindulio” pagrindinė m-kla 
Direktorė V.Mozurienė

/ = / Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą v*
materialinę pagalbą. Si Jūsų pagalba yra labai 
laukiama ir reikalinga. Kiekvienais metais 
blogėja mokyklų finansavimas ir ugdymas. 
Reikalingoms priemonėms lėšų visai nebelieka.

Linkime kuo geriausios kloties visuose 
kilniuose Jūsų darbuose.

Bendrija “Viltis”
Pirmininkė B.Šapolienė

ZH7 Š.m. liepos 15 d. mūsų bendrijai -10 
metų. Vasarą daugelis šeimų labai užsiėmę, 
todėl šią sukakti pažymėti nutarėme lapkričio 
mėn. Didelis dėkui už sveikinimus, gražius 
palinkėjimus ir paramą, kuri kaip niekad buvo 
reikalinga.

Labai malonu, kad į šią šventę atvyko ir Jūsų 
fondo koordinatorė. 10 - mečiui ruošiantis 
galvojome, kaip reikės dovanėles vaikams nuo 
Kalėdų Senelio suruošti, nes lėšų tam turėjome 
nedaug, todėl Jūsų pirktos dovanėlės buvo 
pačiu laiku. Didelis dėkui Jums už tai. Begalo 
gera, kai

žinai, kad yra draugai, kurie supranta tavo 
rūpesčius, problemas ir padeda jas spręsti.

Šiaulių miesto “Gausių Šeimų Bendrija”
Pirmininkė V.Bružienė

(D NORINTIEMS MOKYITS 
LIETUVOJE

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 
(KAUNAS, LIETUVA)

Vytauto Didžiojo universitetas gali pasiūlyti 
užsienio studentams programas dėstomas anglų ar 
kitomis kalbomis. Galbūt atsirastų studentų ar šiaip 
asmenų, besidominčių Baltijos šalimis ir norinčių 
pagilinti lietuvių kalbos žinias bei praleisti kelias 
savaites, mėnesius ar metus Lietuvoje.

1997 m. VDU buvo parengta Baltijos 
studijų programa dėstoma anglų kalba, skirta 
užsieniečiams studentams ir dėstytojams. Programa 
trunka vienerius akademinius metus (rudens ir 
pavasario semestrai). Kiekvieną semestrą dėstomi 5 
dalykai: lietuvių kalba, ekonomika, politika, 
kultūra, istorija. Be Baltijos studijų programos dar 
buvo pradėti rengti Lietuvių kalbos ir kultūros 
vasaros kursai, o 2002 m. sausio mėnesį 
planuojame surengti ir 2 savaičių intensyvius 
Lietuvių kalbos žiemos kursus. Baltijos studijų 
programos studentai gali papildomai klausyti 
kursus, dėstomus anglų kalba Politikos ir 
diplomatijos mokslų institute, Teisės institute, 
Socialinių mokslų fakultete bei anglų, prancūzų, 
vokiečių kalbų katedrose ar mokytis lenkų, rusų, 
latvių ir kitų kalbų.

Apie Baltijos studijų programą bei vasaros 
ir žiemos kursus galite rasti interneto puslapiuose:

http://www.vdu.lt/intemational/Baltic s.htm
http://www.vdu.lt/lkkvk/ 
http://www.vdu.lt/lkzk/

Jei Jūs pageidautumėte, galėtume atsiųsti 
paštu įvairių leidinių apie universitetą.

pagarbiai

Asta Ambrasaitė

Baltijos studijų 
koordinatorė
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Skaitytojų laiškai

NOTTINGHAMAS

‘Židinys’ nebus uždarytas, 
kun. dr. S. Matulis pasilieka Anglijoje

Š.m. gruodžio 2 d. Aušros Vartų Marijos 
Lietuvių Katalikų Centre - ‘Židinyje’ Nottinghame 
įvyko Specialus Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos (DBLKB) posėdis ‘Židinio’ 
uždarymo ir kun. dr. Stepono Matulio, MIC 
perkėlimo į vienuolyną Lietuvon reikalu.

Posėdį pravedė DBLKB Pirmininkas p. 
Steponas Vaitkevičius, sekretoriavo - dr. Darius 
Furmonavičius. Steponas Vaitkevičius supažindino 
susirinkusius DBLKB atstovus su susidariusia 
padėtimi, kuomet Marijonų vienuolijos Lietuvos 
Provincija pradėjo vykdyti parengiamuosius darbus 
‘Židinio’ uždarymui ir pardavimui, tad pasiūlė 
parinkti 3-4 asmenis, kurie atstovautų santykiuose 
su Lietuvos Marijonais.

S. Kasparas atkreipė dėmesį, kad 
Provinciolas kun. V. Brilius paliko du laiškus, kurie 
vienas kitam prieštarauja. Viename jis įspėjo, jei 
savo kalbėjimu, veikla ar neveiklumu kun. dr. S. 
Matulis, MIC, sukels materialinę ar moralinę žalą, 
tai bus nubaustas - suspenduotas ir nedelsiant 
perkeltas į vienuolyną Lietuvoje. O kitame jis 
teigia, kad nori susitarti gražiuoju su Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrija. Vykdyti 
pardavimą Brilius paskyręs savo paties seserį. 
Nežiūrint ką reikėtų daryti, ‘Židinio’ neatiduosim, 
sakė Stasys Kasparas. Darius Furmonavičius 
trumpai apžvelgė teisinę padėti, pažymėdamas, kad 
‘Lietuvių Katalikų Centras - Židinys’ yra 
Registered Charity ir be Trustees sutikimo, niekas 
neturi teisės parduoti. K. Tamošiūnas teigė, kad 
Brilius negali parduoti ir išmesti gyventojų be 
teismo, nes jie yra ‘secure tenants’. Brilius turėtų 
nupirkti jiems butus ar namus.

DBLS Nottinghamo skyriaus pirmininkas 
Julius Damaševičius klausė, ką pats kun. S. Matulis 
galvoja dėl vykimo į Lietuvą. Kun. dr. Steponas 
Matulis paaiškino, kad jis yra davęs vienuolio 
įžadus ir turi viršininkų klausyti. Darius 
Furmonavičius papasakojo, kad kun. dr. S. Matulio 
perkėlimu į Lietuvą yra susirūpinęs jo gydytojas 
Dr. Richard Mascari, kuris pasiuntė laišką Marijonų 
Generolui Rev. Mark Garrow, MIC į Romą, 
paaiškindamas, kad jo nuomone, toks perkėlimas 
neigiamai paveiktų kunigo sveikatą. Generolas 
atsakė, kad Marijonai nori daryti taip, kad būtų kiek 
galima geriau kun. dr. S. Matulio sveikatai ir tarsis 
su juo pačiu, kad surasti geriausią išeitį.

Stasys Kasparas pasakė, kad Brilius nėra 
vyskupas ir neturi teisės suspenduoti kun. dr. S. 
Matulio. Kai kun. J. Sakevičiui, MIC reikėjo 

išvažiuoti jis pasirinko Chicago, bet ne 
Marijampolę. Marijonai turėtų išsirinkti naują 
Provinciolą.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos specialus posėdis priėmė sekančią 
rezoliuciją: ‘Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrija yra priešinga Lietuvių Katalikų 
Centro -“Židinio”pardavimui. Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Katalikų Bendrija perrenka 4 asmenų 
komitetą ‘Židinio’ priežiūrai: Petras Grakauskas- 
Nottingham; Darius Furmonavičius-Nottingham; 
Stasys Kasparas-London ir Steponas Vaitkevičius- 
Peterborough. Komitetas ir Trustees yra atsakingi 
už administravimą ir priežiūrą bei kun. dr. Stepono 
Matulio, MIC gerbūvio užtikrinimą.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrija pageidauja, kad be paties kun. dr. Stepono 
Matulio, MIC sutikimo jis nebūtų perkeltas 
Lietuvon’. Kun. dr. Steponas Matulis, MIC raštu 
pranešė Provinciolui kun. V. Briliui, kad jam yra 
nepakeliami sunkumai kur nors vykti ir jis 
pageidauja pasilikti Aušros Vartų Marijos Lietuvių 
Katalikų Centre - “Židinyje”.

D. Furmonavičius

TURIZMO AGEN i URA
“VISIT LITHUANIA ”

Vilniuje atidaryta turizmo agentūra “Visit 
Lithuania” siekia pritraukti turistus ir lietuvius 
apsilankyti Lietuvoje. Mintis atidaryti tokią 
agentūrą kilo JAV susibūrusiai lietuvių išeivių 
grupei, turinčiai investicinį fondą “Aras Investment 
Group”.

Naujos turizmo agentūros darbuotojai siūlo 
jums profesionalias paslaugas priimti Jus ar Jūsų 
svečius iš užsienio:
® Avia bilietų rezervavimą ir pardavimą
® Apgyvendinimą Lietuvos ir kaimyninių 

šalių viešbučiuose, bei ilgesniam laikui - 
buto nuomą įvairiuose Lietuvos miestuose

® Ekskursijas po Lietuvą ir Pabaltijo šalis
® Draudimo paslaugas
® Poilsį kaimo sodybose
® Svečių aktyvaus laisvalaikio, medžioklės ir 

žūklės išvykų organizavimą
® 6-ių vietų naujo mikroautobuso nuoma su 

vairuotoju - KIA CARNIVA
Daugiau iformacijos: Liejyklos g. 8/26, 
Vilnius LT-2001 Tel 62 52 41 
www.visitlithuania.net
AMERIKOJE: R.Česonis tel: (716) 216-9714
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Skaitytojų laiškai

BRADFORDAS

Ankstyvų rudenio 
šalnų pakirsti krentantys 
medžių lapai ir ilgėjančios 
naktys primena, jog artinasi 
Šv. Kalėdos, o po jų ir Nauji 
da žadina šviesias mintis, 

pakelia kasdienišką nuotaiką apsimastymams, skatina 
pažvelgti į ateitį.

Š.m. gruodžio mėn. 2d. St. Patrick’o 
bažnyčioje Bradforde, Kan. V. Kamaitis atnašavo 
paskutines šių metų lietuviškas pamaldas, miesto ir jo 
apylinkės lietuviams. Išklausyti kalėdinių Sv. Mišių 
atvyko būrys tautiečių. Su įsijautimu sugiedotos 
kelios giesmės. Vargonais akompanavo Julie 
Honvill.

Po pamaldų “Vyties” klubo menėje Kan. 
V.Kamaičiui buvo surengti tradiciniai pietūs. Kas 
norėjo juose dalyvauti, turėjo sumokėti po £6.00 
asmeniui. Norinčių buvo 37. Pietų organizavimu 
rūpinosi klubo valdyba. Kalėdinį stalą ir iš kelių 
patiekalų susidėjusius pietus paruošė Simonas 
Grybas su kulinarijos studentais. Pietų patiekalai 
buvo labai gerai pagaminti, skoningai ir šiuolaikišku 
būdu pateikti ant stalo. Dalyviai skanavo 
pasigardžiuodami, užsigerdami raudonu ar baltu 
vynu. Pietų pabaigoje pasivaišinta kava ir arbata su 
sūriu ir sausainiais.

“Vyties” klubo pirm. R.Vaicekauskaitė 
padėkojo Kan. V.Kamaičiui už metų bėgyje suteiktus 
dvasinius sustiprinimus. Prašė ir ateityje, nors ir 
nedaug mūsų likusių, nepamiršti. Perdavė mūsų 
sveikinimus ir įteikė švenčių piniginę dovaną. Julie 
Honvill už vargonavimą bažnyčioje, taip pat buvo 
perduota klubo valdybos bei narių, švenčių proga 
piniginė dovana. Toliau pirmininkė padėkojo 
jauniems šefams už gardžius pietus ir visiems kitiems 
bent kokiu būdu prisidėjusiems prie šios popietės 
įgyvendinimo. Dalyviai jos mintis palydėjo gausiais 
aplodismentais. Jauniems šefams studentams buvo 
surinkta arbatpinigių.

Ši maloni popietė praėjo gražioje nuotaikoje, 
kaip ir dera tokiomis progomis.

Pažvelgus aplink ilgą stalą, įsiminė keli 
garbaus amžiaus veidai, subrendę jau prieškarinėje 
Lietuvoje, kurie ir dabar daug ką pasako!

“Auginome duoną pajuodusiais delnais ir už 
klaidas mokėjome grynais”.

Tėvynei, pavojui ištikus, nebijojome ir mirti 
už ją. Ne kitaip turėtų būti ir dabar. Šventiškos 
nuotaikos ir orumo apimti, tikėkime Lietuvos 
genijumi.

KKaktavičius

KANADA
IEŠKO.....

Brangieji,

Labai prašau Jūsų pagalbos, ieškant daugiau 
informacijos, apie mano sesers ir pačios praeitį.

Dar esant kūdikiams, mes abi su seserim v
buvome įdukrintos kitų šeimų. Žinome tik tiek, kad 
mūsų tėvai turėjo keturis ar penkis vaikus ir visi buvo 
įvaikinti skirtingose šeimose.

Mūsų tėvas, lietuvis emigrantas - Martynas 
Hofmanas. Žinome, jog jis buvo iš Northampton’o, 
Boughton Park’o.

Daug laiko praleido su mūsų motina, Mary 
Elizabeth O’Mahoney. Buvo artimi draugai su 
(Vincu?) Karpausku, taip pat iš Northampton’o. 
Mūsų tėvai buvo liudininkais jo vestuvėse.

Atrodo, kad Mary norėjo tekėti už Martyno, 
bet tuo laiku Martynas dar nenorėjo įsipareigojimų. 
Spėjama, jog 1955-56 metais Martynas išvyko į 
Ameriką, Čikagą. Tuoj po trumpo atvykimo pateko į 
auto-avariją, kurioje žuvo (nors negalime rasti apie 
šią avariją jokių dokumentų).

Už bet kokią naują žinutę būsime labai 
dėkingos.

Taip pat būtume labai dėkingos už žinutes, 
susijusias su jo atvykimu į Angliją. Kada jis išvyko iš 
Lietuvos? Kodėl, kokiais metais? Kokiu būdu jis 
atvyko į Angliją, kur pirmoji jo apsistojimo vieta 
Anglijoje?

Annette and Jane iš Kanados

Eleltroninio ryšio adresas (e-mail)
annettemarias@aol.com

Žinutė skautams

Kas norėtų praleisti savaitgalį Gilwell 
Park’e?

Savaitgalio stovykla vyks sausio 5-6d.d., 2002 
metais. Kaina £12 (į kainą neįeina mokestis už 
maistą).

Daugiau informacijos:
www.scoutbase.org.uk/gilwellpark/winter

arba susisiekite su Vincentu O’Brien, kuris 
organizuos lietuvių kontingentą, priklausomai nuo 
norinčių dalyvauti skaičiaus.
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Kronika
Aukos spaudai:

V.SIizys(Mrs) £30.00
K.Bendoraitis £10.73
M.Kuzmickas £10.00
V.Zemaitis £10.00
J.Tamulaitis £10.00
J.Maslauskas £10.00
H.A.Vaines £10.00
P.Girnys £10.00
V.Gray £5.00
J.Lukėnas £5.00
A.Heisinger £5.00
V.Sarocka £5.00
J.Dunauskas £5.00
J.Beinoras £5.00

Lietuvos respublikos 
Vyriausybės nutarimas 

dėl Dainų šventės

Nutarta Pasaulio lietuvių dainų 
šventę Vilniuje surengti 

2003 metų
birželio 30 — liepos 6 

dienomis.
Liepos 6 d. — Lietuvos kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
diena.

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

MANČESTERIS

Mančesterio Lietuvių Socialinio klubo visuotinis metinis susi
rinkimas šaukiamas:

2002 m. sausio mėn. 20 dieną 2 vai. p.p.

Nariai prašomi būtinai dalyvauti. Bus svarstomi svarbūs klubo 
reikalai.

Klubo valdyba

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptveriįonas.freeserve.co. u 
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Grpęn - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį, 12.30 vai.
Mančesteryje kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį, 
12.30 vai.

PRANEŠIMAS

MANČESTERIS
Mančesteryje, po lietuviškų pamaldų, 12.30 vai. gruodžio 30d., St. Chad’s bažnyčioje, lietuvių sociali

niame klube, 121 Middleton Rd., Crumpsal ruošiamas klubo narių balius. Bus šiltas ir šaltas maistas.

Kaina nariams £3(svarai), ne nariams £4 (svarai). Norintys dalyvauti, prašome pranešti ir užsirašyti pas 
klubo barmeną Albiną Rimeikį. Telefono Nr. 0160 740 5039

KLUBO VALDYBA
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