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Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 
2006 metų linkime visiems skaitytojams

2006
Metų sandūroje mes svertame ir įvertiname verty- \ i

Šiame numeryje;
2 psl. Vokietija
3 psl. Šveicarija
4 psl. Norvegija
5 psl. Dabartinis Punskas
6 psl. Brit/Liet vaikųfondas, Mančesteris
7 psl. Birminghamas ir Mančesterio.

kalėdinė.veikla
8 psl. Sanatorinis lopšelis
9 psl. Argentina, Sodros pranešimas
10 psl. Sportas
11 psl. Pasijuokime
12 psl. Kronika, šv. Kalėdų pamaldos

bes, darbus, nuomones, lyg grūdus aruoduose, 
tarsi norėdami numatyti 
ateinančių metų derlių...

Tebūna ateinantys metai prasmingi 
mintimis ir darbais, tebūna Jūsų namai 

pilni santarvės ir pakantumo, o širdys-meilės, 
džiaugsmo ir vilties.

DBLS pirmininkė Živilė Ilgūnaitė

t i i i t i i i i i i i i i i i i t i t i t i i i i i i i i i i 
i l

Tegul Njičių va foras atneša į i
Jūsų namus ramybę, »

j 0 šv. Tfofedos ir Naujieji 2006 metai Į

džiaugsmą ir laimę Jums visiems !
i i
i j

DBLS Tarybos prezidiumas ;
t i
i i t i i t i i i i t i i i i t i i i i i i i i t i t i t i i i

t gruodžio 25 d bei gruodžio 31 d, Lietuvių Sodyba, t
Z esanti nuostabiame gamtos fompelyje, foiečia Z
5 fortu švęsti šventes. Z•
• šv. ‘Kfltedds gruodžio 25 d. •

J Įėjimas - šventinė nuotaifo ir foufos. J
• Meniu - detuvišfos, folėdinis "švedišfos stalas". |• •
| Tfolėdų Senis ir Snieguolė laufo Jūsų su dovanomis. t

J "Kviečiame sutiki Naujus Metus •
• •
• Lietuvių Sodyboje. S
$ Šventinė vaforonė irdisfotefo prasidės 8.30pm -1.00 am $
5 iJžsisafont iš anfoto taifomos Kalėdinės nuolaidos. J
• Tel pasiteiravimui: j
• 14204 72810 ir 07766392249, J
| fyiesti gintą arfa Jūrą naclonaJ1į

Kviečiame į tradicinį kalėdinį * 
kaukių balių /

š.m. gruodžio 26 d. 18 vai. į
Colwick Community centre

Vale Road, Colwick, Nottingham / 
Programoje: į.

Mokyklos “Pumpurėlis” *
mokinių pasirodymas /
Loterija, kaukių paradas £
Senelio šalčio dovanos
Kalėdinė mugė (galėsite įsigyti / 

mokinių paruoštų darbelių) /
Bilieto kaina - £2 (vaikams - £1 *

(vaišės ir gėrimai - suneštini, vaka- * 
ro metu bus leidžiama vartoti leng- / 
vus alkoholinius gėrimus). Infor- į. 
macija ir bilietai tel. 0115 9109586 *
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VOKIETIJA
Baltijos šalių jaunimo suvažiavimas - „Baltjuko“

Dalyviai
Suvažiavime dalyvavo 35 atstovai iš įvairių 

pasaulio šalių, netgi lietuviai iš Brazilijos, Kana
dos ir Prancūzijos. Didžiąją daugumą susirinku
siųjų sudarė lietuviai.

Šis faktas taip pat buvo viena iš daugelio dis
kusijų temų: kaip pritraukti daugiau latvių ir estų 
ir kokios yra Baltijos šalių bendradarbiavimo gali
mybes užsienyje. Tačiau tuo pačiu, tai džiugi 
žinia Vokietijos lietuvių bendruomenei ir Sąjun
gai, nes lietuvių jaunimas nepraleidžia progos pa
laikyti draugiškus tarpusavio ryšius bei padisku
tuoti emigracijos ir gyvenimo svetimoje šalyje 
tema.

Programa
Visą savaitgalį buvo įvairiais būdais diskutuojama apie 
Vakarų valstybių įtaka Baltijos šalims. Savaitgalis pavir
to iš Helloween’o į Baltoween’o šventę.

Pirmąjį vakarą prie laužo susirinkusiems buvo pasa
kojama ir vaidinama labai šiurpi lietuvių liaudies pasaka. 
Tuo organizatoriai norėjo pabrėžti, kad lietuvių literatūra 
yra turtinga pabaisomis ir nestokoja žiauriu elementu.

Po to žvakių šviesos ir dvasių vedami dalyviai keliavo 
į Annabergo pilies vyno rūsį, kuriame visus šventiškai 
pasitiko ir įvairias istorijas apie pilį, jos ypatumus ir 
keistenybes pasakojo vyno rūsio vaiduoklis. Norėdamas 
užtvirtinti draugystę ir atsidėkoti už vaiduoklio vaišingu
mą, jaunimas traukė liaudies dainas.

Kitą rytą buvo daroma raštiška apklausa apie gyveni
mą tarp Baltijos šalių ir Vokietijos. Gauti rezultatai buvo 
aptarti paskutinę suvažiavimo dieną.

2005
Vėliau vyko dvikova 

tarp Baltijos šalims, jos 
vertybėms, kultūrai ir 
tradicijoms atstovaujan
čio stabmeldžių dievo ir 
Vakarų kultūros išrasto 
„super“ herojaus. Buvo 
ieškoma už ir prieš argu
mentų, ir tuo pačiu įma
nomo kompromiso, su
vienijančio abu šiuos 
veikėjus ir jų atstovauja
mus įsitikinimus.
Po gardžių pietų Latvi
jos atstovė skaitė paskai
tą apie Latvijos ir Tibeto 
identiteto išsaugojimą, 
po jos dalyviai diskuta
vo politiniais klausi
mais.
Po diskusijos veiksmas 
persikėlė į lauką, kur 
šviečiant rudeninei sau
lytei, vyko moliūgų

skaptavimas ir gipso kaukių darymas. Jais vėliau buvo 
puošiama Annabergo pilies salė vakare vykusiai 
Baltoween’o šventei. Šventės metu suvažiavimo dalyviai 
dėvėjo įvairius kostiumus ir linksminosi iki ryto.

Paskutinę dieną, kaip minėta, buvo aptarta apklausa 
“Mes tarp Baltijos šalių ir Vokietijos” bei diskutuojama 
emigracijos ir integracijos temomis.

Vyko įdomi ir aktuali kiekvienam išeiviui diskusija. 
Juk yra taip svarbu nepamiršti savo kilmės, savo tėvynės, 
savo atvykimo į svetimą šalį tikslo ir tuo pačiu pritapti 
bei prisitaikyti prie čia esančios kultūrinės bei socialinės 
aplinkos. Šis skirtingų kultūrų ir patirčių santykis pratur
tina tiek patį save, tiek ir aplinką, kurioje gyvename, 

v
Žvilgsnis i ateitį

Po tokio įdomaus ir turiningo savaitgalio visi išsiskyrė 
su viltimi ir nusiteikimu susitikti vėliausiai per kitą Balti
jos šalių jaunimo suvažiavimą “Baltjuko” (vert, iš 
lat.kalb.- Baltijos Šalių jaunimo suvažiavimas), kuris ir 
vėl tradiciškai vyks Annabergo pilyje Bonoje kitais me
tais paskutinį spalio savaitgalį.

Organizuoti jį pasižadėjo VLJS. O iki tol, kviečiame 
visą lietuvių jaunimą vėl kartu susitikti gegužės 19-21 
dienomis per metinį VLJS suvažiavimą Annaberge, Bo
noje (visą informaciją apie VLJS rasite intemetiniu adre
su www.vljs.de).

Beje, šis savaitgalis buvo užfiksuotas ir filmavimo 
kamera, o reportažas apie lietuvių gyvenimą ir susibūri
mus bus rodomas per valstybinę Lietuvos televizija 
(LRT) laidoje “Arti, toli” apie tai taip pat informuosime 
Interneto svetainėje www.vljs.de.

Aušra Malinauskaitė
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ŠVEICARIJA
Apdovanotos ilgametės Šveicarijos LB aktyvistės
Liepos 6-osios - Valstybės dienos proga, Lietuvos Respublikos konsulate Že
nevoje dviems Šveicarijos lietuvių bendruomenės ilgametėms narėms - daili
ninkei Juzei Katiliūtei ir buvusiai Bendruomenės valdybos sekretorei ir iždi
ninkei - Irenai Augevičiūtei - Kaestli įteigti valstybės ordinai ir medaliai.

Įteigdamas apdovanojimus generalinis konsulas E.Petrikas apgailestavo, 
kad dėl sveikatos būklės abi bendruomenės aktyvistės negalėjo priimti šalies 
prezidento kvietimo atvykti šiai šveitei į prezidentūrą Vilniuje. Kartu pasi
džiaugė, kad dailininkės Juzės Katiliūtės dovanoti ir parvžti į Lietuvą darbai, 
suras savo vietąjos gimtosios Marijampolės naujai pastatyto Kultūros centro 
meno galerijoje. Dailininkė patikino, kad šis apdovanojimas, likus metams iki 
jos devyniasdešimties metų jubiliejaus, suteikia naujų jėgų ir įkvėpia dailinin
kę naujiems kūriniams.

Irena Kaestli, pirmojo Šveicarijos konfederacijos generalinio konsulo Kau- 
neF.Kaestli našlė, pasidžiaugė, kad nežiūrint Šveicarijos diplomato šeimos 
narės gyvenimo, visada širdimi buvo kartu su Lietuva ir šiandien gali tvirtai 
pasakyti, kad pilnai išsipildė Lietuvių studijų savaičių, įvykusių 1988m. Got
lande ir 1989 metais Einsiedeln vienuolyne Šveicarijoje, jų dalyvių išsakytos 
viltys dėl Lietuvos Nepriklausomybės

v
LR Lietuvos generalinis konsulas Ženevoje.

Nauja Janinos Irenos Survilaitės knyga „Alpių lietuviai“ 
Norintiems giliau susipažinti su Šveicarijos lietuvių istorija, rekomenduojame 
užsisakyti ir paskaityti 2005 metų liepos mėnesį Vilniaus „Solidarity“ leidyk
los išleistą 200 puslapių Janinos Irenos Survilaitės knygą „Alpių lietuviai”. 
Knygoje atsispindi lietuvių bendradarbiavimo su Šveicarija istorija nuo XVI 
amžiaus iki šių dienų. Gausu nuotraukų ir dokumentų kopijų.

Pirmoji dalis primena senosios kartos žymius tautiečius, tokius kaip filoso
fą St. Šalkauskį, Maironį, V. Mykolaitį-Putiną, Šatrijos Raganą, M. Pečkaus- 
kaitę, J. Biliūną, S. Nėrį ir kitus, kurie savo pėdsakus žydinčių Alpių krašte 
įmynė iki XX-jo amžiaus vidurio.

Antroji dalis pristato 1951 -siais metais susikūrusios Šveicarijos lietuvių 
Bendruomenės 50-ties metų veiklą, žymias Bendruomenės asmenybes.

Trečiojoje dalyje savo įspūdžius pasakoja po 1990-jų metų į Šveicariją at
vykę dabartiniai lietuviai - emigrantai.

Knygos įžangoje pateikiama įdomi pažintinė medžiaga apie Šveicariją, jos 
istoriją, pasiekimus bei pasaulyje pasižymėjusius šveicarus.

Šių metų liepos 21 dieną knyga buvo pristatyta Dr. A.Geručio 100-sioms 
gimimo metinėms skirtoje konferencijoje ir parodoje Vilniaus universitete. 
Atminimui knyga padovanota konferencijoje kalbėjusiam prezidentui Valdui 
Adamkui.
Už 40 CHF knygą galite įsigyti iš autorės Janinos Survilaitės Vaitkevičiaus 
(tel.:044 310 15 59).

Vasario 16-osios šventė
2006 metų Vasario 16-osios šventę 
švęsime Marijos Lourdes katalikų 
bažnyčios žemutinėje salėje, Seeba- 
cherstr. 3, 8052 Ciuriche 2006 metų 
vasario 18-ąją dieną.

Šventėje programą parodys Stok
holmo lietuviškų tautinių šokių ko
lektyvas „Baltija“.

Naujas „Šveicarijos Lietuvių v
Žinių“ numeris
Pagaliau pasirodė šių metų septinta
sis ŠLB laikraščio „Šveicarijos Lie
tuvių Žinios“ numeris.

Norintys gali atsisiųsti laikraščio 
elektroninį variantą iš čia [PDF, 618 
KB].

Šventė Ženevos konsulate
Konsule Violeta Baltrušytė gruo
džio 10-ąją dieną kviečia visus ŠLB 
narius į kartu kartu pasitikti Šventas 
Kalėdas ir Naujuosius metus Žene
vos konsulate. Norintys gauti asme
ninius pakvietimus terašo elektroni
niu arba paprastu paštu.

Kalėdinė Mugė
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė / 
Lietuvos Generalinis konsulatas 
Šveicarijoje

Gruodžio 15 - 18 dienomis
Liucernoje, Kapellplatz aikštėje 
vyks kalėdinė mugė „VENITE“.

Ji organizuojama jau antrą kartą. 
Mugės dalyviai iš 20 šalių turės ga
limybę pristatyti savo šalį, valgius, 
kalėdinius papročius.

Kartu su Lietuva, pirmą kartą 
dalyvauja Austrija, Švedija, Serbija, 
JAV ir Singapūras. Kviečiame visus 
lietuvius, jų draugus, svečius ir gi
minaičius, Lietuvai prijaučiančius, 
apsilankyti prie mūsų stendo!

Bus prekiaujama lietuviškais ska
nėstais, molio dirbiniais ir kitais 
mielais širdžiai dalykais.
Mugė vyks:
• gruodžio 15 dieną nuo 11.00 iki 

21.00 vai.
• gruodžio 16 dieną nuo 11.00 iki 

21.00 vai.
• gruodžio 17 dieną nuo 10.00 iki 

21.00 vai.
• gruodžio 18 dieną nuo 10.00 iki 

18.00 vai.
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NORVEGIJA
Norvegijos lietuvių Jaunimo Sąjunga
Norvegijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga buvo 
įsteigta gruodžio 9 d. 
2000 m. Steigiamuoju 
Suvažiavimu, kurio 
metu buvo nagrinėja
mas ir priimtas sąjun
gos statutas, išrinkta 
sąjungos taryba ir 
NLJS veiklos gaires.

Norvegijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga NLJS yra 
Norvegijos Karalystės ribose gyvenančių lietuvių jau 
nimo junginys, jungiantis jaunimą tarp 16 ir 35 metų 
amžiaus.

NLJS yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
(sutrumpinta PLJS) dalis, kuri rūpinasi lietuvybės iš
laikymu, ugdo lietuvių jaunimo tautinį savitumą ir 
vienybę, organizuoja lietuvių kultūrinius renginius.

Taip pat apsilankykite Norvegijos Lietuviu Ben
druomenes intemetiniame puslapyje.

VALDOVŲ RŪMAI

Lietuvos gyventojai ir svečiai jau gali pasigėrėti didingo
mis Valdovų rūmų sienomis. Šalia Vilniaus Katedros, 
Gedimino kalno papėdėje baigiamas statyti pietinis, jau 
pradėtas vakarinis korpusas. Klojami pamatai kitoms 
pastatų komplekso dalims

Restauruojami archeologiniai radiniai, aukcionuose 
perkami meno kūriniai, kurie papuoš rūmų menių interje
rą. Statybas numatyta baigti iki 2009 metų, Lietuvos var
do paminėjimo tūkstantmečio jubiliejaus.

Vasario 16-oji ir koncertas Norvegijoje
NLJS Vasario 16 d. kviečia atšvęsti Lietuvos Nepri
klausomybes Dieną Bergene. Ta proga yra organizuo
jama 3 menininkų iš Lietuvos Katrės Karinos Matiu
kienės, Eimanto LudaviČiaus ir Stasio Aukštuolio pa
roda Bergeno universiteto galerijoje (Kvarteret).

Paroda yra organizuojama bendradarbiaujant su 
tarptautine hordalando galerija.

Čia galite rasti pakvietimą (norvegų kalba) ir tekstą 
apie parodą.

Ta pačia Vasario 16 proga Osle yra organizuojamas 
Lietuvos Nepriklausomybes minėjimas.

Gruodžio 9 d. organizuojamas vakarėlis NLJS įkū
rimo proga. Kol kas, manoma, jog visa tai bus organi
zuojama Mariaus namuose, kur bus surengta vakarienė 
suvažiavimo dalyviams. Todėl labai yra svarbu, jog 
visi norintys užsiregistruotų iš anksto. Vietų skaičius 
labai ribotas. Vėliau kiekvienas galės pasirinkti, ką 
nori daryti jau pagal savo skoni: ar eiti i diskoteka/ 
naktinį klubą, ar į kavinę ar pub’ ą. Suvažiavimas!

Lietuva, Estija, Slovakija ir Slovėnija 
toliausiai pažengusios
Lietuva, Estija, Slovakija ir Slovėnija, kurios tiki
si nuo 2007 arba 2009 metų įsivesti eurą, yra to
liausiai pažengusios praktiškai ruošiantis įsivesti 
bendrą ES valiutą.

Tačiau Estijai ir Lietuvai, kurios siekia įsivesti eurą 
nuo 2007-ųjų pradžios, reikia dar labiau paspartinti 
euro įvedimo pasiruošimo darbus bei išsklaidyti gy

ventojų būgštavimus, kad dėl euro įvedimo bus padi
dintos kainos, teigiama Europos Komisijos antrojoje 
ataskaitoje apie praktinį pasirengimą euro įvedimui 
naujosiose valstybėse narėse.

Ataskaitoje apžvelgiamas tik praktinis pasirengi
mas euro įvedimui ir nedaroma išvada, ar bet kuri iŠ 
10 naujųjų narių tenkins Mastrichto konvergencijos 
kriterijus, nes kitais metais pasirodys atskira ataskaita 
šia tema.

"Tinkamas ir laiku pradėtas pasiruošimas ir infor
macija yra būtina, kad visuomenė teigiamai vertintų 
euro įvedimą", - teigė Europos Komisijos narys 
Joaquinas Almunia, atsakingas už ekonomikos ir pini
gų reikalus.

Lietuva, Estija, Slovakija ir Slovėnija jau parengė 
planus pasiruošti euro įvedimui - juose numatyta, kiek 
laiko bus atsiskaitoma abiem valiutomis, kaip bus ap
saugomi vartotojai, sukurtas euro monetų nacionalinės 
pusės dizainas, kaip bus apsirūpinama būtinu euro 
banknotų ir monetų kiekiu.

Ataskaitoje teigiama, kad Lietuva, Estija, Slovakija 
ir Slovėnija tinkamai atsižvelgė į pirminio ir antrinio 
aprūpinimo eurais reikalavimus, tačiau mažiau dėme
sio kol kas skyrė administracijos, finansų, biudžeto ir 
apskaitos sistemų viešajame ir privačiame sektoriuje 
pritaikymui, kuris bus brangiausia ir daugiausia laiko 
pareikalausianti euro įvedimo proceso dalis.

Lietuvai dar reikia nustatyti, kaip įvedant eurą dirbs 
bankai, pasirūpinti euro banknotų ir monetų bei išima
mos iš apyvartos nacionalinės valiutos transportavimu 
ir saugojimu, numatyti informacijos apie komunalinių 
paslaugų tarifus bei valstybės darbuotojų atlyginimus 
pateikimą dvejomis valiutomis, atlikti kitus darbus.
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ŠIANDIENIS PUNSKAS
Punsko valsčiuje yra 33 kaimai. Čia gyvena 4635 

žmonės, iš jų apie 80 % yra lietuviai ir apie 20 % - len
kai. Pačiame Punske gyvena 1050 žmonių.

Punsko valsčiaus ir parapijos ribos yra 38 kaimai su 
4100 parapijiečių.

Labai gražus yra Punsko apylinkių kraštovaizdis. Čia 
įsikūrę gyventojai pasižymi darbštumu, nagingumu, yra 
sumanūs, aktyviai dalyvauja saviveikloje, tuo būdu palai
kydami ir puoselėdami savo tėvų papročius ir kultūrą.

Pačiame Punske įsisteigę valsčiaus ir parapijos cent
rai. Nuo 1956 metų dirba čia lietuvių kultūros namai ir 
lietuvių gimnazija, kuriai suteiktas Kovo 11-osios var
das. 1957 metais čia įvyko steigiamasis Lietuvių visuo
meninės kultūros draugijos (LVKD) suvažiavimas. Nuo 
1991 metų veikia čia dar ir lietuviškoji “Aušros” leidyk
la, kurioje leidžiamas “Aušros” dvisavaitraštis lietuvių 
kalba.

Nuo 1992 metų veikia lietuviškas mini skansenas, 
kuriame kasmet vyksta Klojimo teatrų festivalis. Be to, 
veikia ir Juozo Vainos etnografinis muziejus. Kuriamas 
ir etninės kultūros centras. Nuo 1995 metų vyksta Lenki
jos tautinių mažumų susitikimai. 1996 metais pradėjo 
dirbti Suvalkų I-ojo laipsnio muzikos mokyklos filialas.

Lietuvių kultūros namuose dirba kaimo kapela 
“Klumpė”, choras “Dzūkija”, choreografinis sambūris 
“Jotva”, klojimo teatras. Punsko pradinėje mokykloje ir 
gimnazijoje dirba meno sambūriai: vokalinis 

“Ulbuonėlės” ir folk
lorinis “Šalcinėlis”. 
Veikia ir suaugusiųjų 
etnografinis sambūris 
“Gimtinė”.
Punsko sambūriai 
buvo aukštai apdova
noti Lenkijoje ir Lie
tuvos centrinėse ap
žiūrose, koncertavo 
įvairiuose Lenkijos ir 
Lietuvos miestuose, 
Kanadoje ir Prancūzi
joje. Įvairiais tarps
niais dirbo ir tebedir
ba vaidintojų būreliai, 

kartais šokėjų, muzikantų bei dainininkų grupės.
Punsko mokyklų sportininkai pasiekia gerų rezultatų 

vaivadijos mastu. Punsko valsčiuje, be minėtosios Puns
ko gimnazijos, dirba lietuviškos aštuonmetės mokyklos 
Punske (lietuvių ir lenkų klasės), Vaitakiemyje, Navinin
kuose, Pristavonyse ir Vidugiriuose, o Smalėnuose - len
kiškoji mokykla. Kai kuriose iš jų moksleiviai dalyvauja 
saviveikloje.

Žemdirbystės ir kaimo techninės bei gamybinės inf
rastruktūros požiūriu (telefonų tinklas, vandentiekiai), 
visuomeninės bei gamybinės paskirties pastatais, žemės 
ūkio technikos kiekiu Punsko valsčius pirmauja vaivadi
joje. Čia ėmė prigyti Lenkijoje ir Vakarų Europoje popu
liarus agroturizmas. Plečiasi privatūs verslai.

1991 metais Punske prasidėjo tarptautinės mugės ir 
tarptautiniai ekonominiai forumai, kurie davė pradžią 
Suvalkuose veikiantiems Lenkijos-Lietuvos ūkio rū

Punsko lietuvių kultūros namai
Punsko kultūros 
namai veikia nuo 
1956 metų. Jie glo
boja choreografinį 
„Jotvos” sambūrį, 
mišrųjį „Dzūkijos” 
chorą, čia veikia 
klojimo teatras ir kaimo kapela „Klumpė”.

Sambūriai daugelį kartų rodėsi ne tik mūsų organi
zuojamuose renginiuose, bet plačiai populiarina mūsų 
kultūrą visoje Lenkijoje, dalyvaudami įvairiuose konkur
suose, peržiūrose, šventiniuose renginiuose, neretai uži
ma premijuojamas vietas.

i Už Lenki
jos ribų 
„Jotva” 
dalyvavo 
VIII pa
saulio 
lietuvių 
šokių 
šventėje 
Hamiltone

(Kanada), 
tris kartus dalyvavo Dainų šventėje Vilniuje, 1993 m.
dalyvavo folkloriniame festivalyje Prancūzijoje, nuo 
1990 m. klojimo teatras kasmet vyksta į teatrų peržiūras 
(krivūles) Lietuvoje, 1998 m. kaimo kapela „Klumpė” 
buvo išsileidusi į kelionę po JAV ir Kanadą.

Visi sambūriai labai dažnai koncertuoja ir pasirodo 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Ne kartą filmavo juos Lenkijos televizija, Lietuvos 
televizija bei užsienio televizija, įrašinėdavo radijas. 
Choras ir kapela išleido kasetę, dabar laukiame pasiro
dant pačios kapelos kompakto ir kasetės.

Nuoširdžiai kviečiame visus susidomėjusius, ypač 
jaunimą, įsijungti į mūsų regiono kultūrinę saviveiklą, 
dalyvaujant kuriame nors meno sambūry.

Į veiklos kalendorių pastoviai įsirašė šie kultūriniai 
renginiai: vaikų teatrų festivalis (kovas), Motinos dienos 
koncertas (gegužė), klojimo teatrų festivalis (liepa), folk
lorinės vakaronės Žolinės metu (rugpjūtis), Vėlinių kon
certas (spalis), Tautinių mažumų susitikimai (lapkritis), 
kasmetiniai veikiančių sambūrių koncertai.

„Jotva” dalyvauja įvairiuose vietiniuose renginiuose, 
festivaliuose, konkursuose, garsina Punską ir apylinkes ne 
tik Lenkijoje, Lietuvoje, bet ir tolimesniuose kraštuose

mams.
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BRITŲ - LIETUVIŲ PA G ALBOS FON
DAS VAIKAMS LIETUVOJE

Padėkos laiškas nuo Pauliaus ir 
jo tėvelių

Minčių daug, vėl atsiradusių ateities planų 
daug, bet visų pirma norime padėkoti Jums už 
rūpestį ir pagalbą! Daug jėgų ir stiprybės su
teikia jausmas, kai ištikus bėdai jauti, kad esi 
ne vienas. Buvo sunku, labai sunku, bet tiki
mės, kad visa tai jau praeityje.

Mes buvome ir esame stiprūs, bet palaiky
mo ir paramos labai reikėjo. Susirgus Pauliu
kui galvojome, kad už visą gydymą galėsime 
sumokėti patys, bet... gydymas labai brangus. 
Be kitų žmonių pagalbos būtume nesugebėję 
pradėti ir gydytis Švedijoje.

Smagu matyti, kai jis vaikšto ir bėgioja, o 
taip galėjo ir nebūti. Su viena kojyte būtų kur 
kas sunkiau!

Išmokom džiaugtis kiekviena diena.
Šiuo metu Pauliui kas du mėnesius yra at

liekami tyrimai. Paskutinių tyrimų atsakymai 
buvo geri: plaučiai švarūs, kojytėje jokių dari
nių nėra. Širdies ir inkstų tyrimai taip pat geri.

Gydymo metu Paulius turėjo 6 chemotera
pijos kursus prieš operaciją, kurios metu paša
lintas pažeistas kauliukas - šeivįkaulis. Po 
operacijos dar 8 chemoterapijos kursai ir 
spindulinis gydymas. Po viso to, iš Pauliuko 
buvo likę tik akys, pavargusios, pajuodusios, 
bet nuolat besišypsančios akys.

Bet dabar jis jau atsigauna.Ir svoris auga, ir 
jėgų daugiau turi. Vėl prisiminėm plaukų 
spalvą, bet svarbiausia, kad būtų pasveikęs!

Jaučiame, kad vėl pradėjome gyventi. Tiki
mės, kad viskas, kas blogiausia jau praeityje.

Norime padėkoti Jums visiems, kas palai
kė, padeda, supranta mus ir mūsų problemas.

Nuoširdus ir didelis ačiū Jums!
Pauliaus tėveliai

Britų - lietuvių vaikų fondas
Aukos:
Anoniminis .......................... £1000
M. ir V. Žemaičiai, Derby ..£50
C.Harper, Twickenham... £50
K. ir M. Barėnai, Ealing ....£20
London Marathon Ltd ....... £5
Nuoširdžiai dėkojame už šiais aukas. Au
kas prašome siųsti:
British - Lithuanian Childrens Fund
4 Cairn Ave., Ealing, London W5 5HX

Fondo sekretorė
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Mančesteris
Lietuvių socialinio klubo Vi
suotinis narių susirinkimas 
įvyks 2006 sausio 29 d. 3 vai. 
p.p., 121 Middleton Road, 
Manchester M8 4JY.
*******
Pamaldos
Mančesteryje -
Gruodžio 18 d. 12.30 St.Chad's 
bažnyčioje, Cheetham Hill 
Road, apie Ikm nuo Victoria 
stoties ir Arenos. Nebus gruo
džio paskutinį sekmadienį, 
kaip įprasta, nes - Kalėdų pir
ma diena.

Eccles
2005 lapkričio 18 d. beveik 
100 žmonių susirinko St.
Mary's katalikų bažnyčioje, 
Ekelyje (Eccles) gedulo mi- 
šiom, atsisveikinti su 32 m.
Alvydu Kauniečiu.

Tai buvo pirmos naujos 
bangos lietuvio laidotuvės 
Mančesterio apylinkėje.

Dalyvavo beveik 100 jo 
pažįstamų ir bendradarbių, 
dirbančių čia. Jo giminės 
atvyko iš Lietuvos.

Palyda užpildė beveik puse 
bažnyčios. Taip pat dalyvavo 
ir aštuoni praeitos (dipukų) 
bangos lietuviai.

Mašinų kortežas sekė Al
vydo paskutinę kelionę į 
Peel Green krematoriumą.

Negalėjusieji dalyvauti 
užjaučia Alyvydo gimines, 
jo žmoną Violetą ir sūnų.

Jonas

Pranešimas
Lietuvos gyventojams, 
kurie užsienyje automobi
lius naudos ilgiau nei 30- 
45 dienas
Nuo dabar vairuotojai už trans
porto priemonių privalomąjį 
civilinės atsakomybės draudimą 
turės mokėti keletą kartų bran
giau.
Draudikai sako, kad šios sąly

gos yra aktualios tik užsi
enyje gyvenantiems ir 
dirbantiems šalies gyven
tojams, tačiau draudimas 
gali pabrangti, - rašo dien
raštis "Verslo žinios".

"Lietuvos draudimo" 
klientams draudimas 
brangsta, jei asmuo užsie
nyje planuoja būti ilgiau 
kaip 45 dienas, "ERGO 
Lietuva" - 40 dienų, o "If 
draudimas" taiko 30 dienų 
limitą.

Draudikai skaičiuoja, 
kad išmokos už autoįvy
kius, padaromus užsienio 
šalyse, yra vidutiniškai 8 
kartus didesnės nei už 
įvykius, padaromus Lietu
voje.

Šis išmokų skirtumas 
susijęs su žymiai didesnė
mis automobilių remonto 
sąnaudomis, didesnėmis 
draudimo išmokomis už 
asmens žalą.
"Mūsų atlikta analizė pa
rodė, -kad tai daugiausia 
asmenys, kurie dirba už
sienyje ir ten nuolat gyve
na.

Čia jie apsidraudžia 
apie 10 kartų pigiau nei 
ten, kur jie gyvena ir dir
ba. Jie lengvina savo gy
venimą Lietuvoje važinė
jančių ir ilgai užsienyje 
nebūnančių asmenų są- 
skaita", - sakė 
V.Krencius.

Sudarant naują sutartį, 
paprašoma informuoti, ar 
klientai ketina naudoti 
automobilį užsienyje il
giau nei bendrovės numa
tytas terminas. Jeigu atsa
koma teigiamai, draudimo 
polisas brangsta kelis kar
tus.

Nors draudikai sutartimi 
įpareigoja klientus, tačiau 
abejojama, ar jiems pa
vyks kontroliuoti, kiek 
laiko klientas praleis užsi
enyje - vykstant į Europos 
Sąjungos šalis asmens 
dokumentuose nežymima, 
kada žmogus išvyko iš 
Lietuvos ir grįžo atgal.
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BIRMINGHAM
Na, štai visa savaite praėjo nuo pirmos kalėdinės 

šventės Birminghame.
Po susirinkimo 1 spalio, pasikalbėjus su žmonėmis, 

nusprendžiau, kad nors laiko liko mažai, bet pabandysiu 
surengti kalėdinį vakarėlį. Pirmiausia reikia susirasti 
tinkamą susirinkimo vietą, paskui sugalvoti programą ir 
galiausiai, parašius skelbimus juos iškabinti ten, kur 
tautiečiai juos pamatys ir perskaitys. Vietą koncertui 
suradau atsitiktinai - rasti laisvą šeštadienį gruodžio 
mėnesį yra labai sunku. Pamačiau iškabą , paskambinau 
ir valio - gavau didelę šiltą tvarkingą salę su scena!

Sekantis dalykas - ką veiksim. Kaip, visada reikia 
“kablio”. Mano manymu balius, ypač kalėdinis, bus ne 
balius be silkės ir burokėlių mišrainės, geros muzikos ir 
lietuviško alaus.

nuomosiu tik už labai didelius pinigus!).Susiskambinus su Jonu Podvoiskiu, paskui su
“Sodyba” ir paskui su “Lituanicos” Edita, susitariau dėl 
vaišių. Toliau - ką daryt su muzika - tokia proga, reikia 
kažko ypatingo. Po kelių skambučių ir e-malių, gerai 
žinomi Lietuvoje Liveta ir Petras Kazlauskai, sutiko 
atvykti pas mus. Ir labai gerai, nes jų programa buvo 
labai tikus - patenkinti liko visi ir studentai ir pensininkai.

Skambėjo jų pačių kūrybos dainos ir senos geros 
liaudies dainos, kaip “o tu pašvilpauki bernioke”, 
“neišeik, neišeik tu iš sodžiaus “ ir kitos.

Norėjau padėkoti visiems kas prisidėjo prie šventės 
organizavimo - Vytautui, kuris pats to nenorėdamas 
įsivėlė į vakaro organizavimą ir buvo labai geras senis 
šaltis (jei jo kas norės kitais metais kreipkitės į mane -

Mildai, padėjusiai gaminti maistą, Viktorui, Kęstui, 
Zitai, Arūnui ir mano vyrui Styvui - be jo tai būtų 
neįmanoma. Turėjom svečių iš Jorkshire ir Londono.
Ačiū www.labas.co.uk. už jų reklamą.

Publika, kuri atėjo į koncertą, iš jo išėjo su gera 
nuotaika, patenkinti, pailsėję nuo kasdienybės darbų. Ir 
tikrai žinia pasklis, kad nėr ko bijot lietuviams rinktis 
kartu. Kitą kartą susirinks dar daugiau žmonių. Mūsų 
pokario kartos lietuviai Stasys Jezerskis, Petras Miknėnas 
ir Bieliauskas sakė, jau nesitikėję pamatyti ir sudalyvauti 
tokioje šventėje. Galiu tik tiek pasakyt - kai labai kažko 
nori ir yra kas padeda - visko galim pasiekt.

Irena Hughes

MANČESTERIO KLUBO KALĖDINĖ VEIKLA

Gruodžio mėn.
18 d. sekm. Mišios - 12.30 St.Chad’s, Cheeth-am Hill 
Road.
23 d. penk. Nuo 1800- 23.00
24 d. šešt. Kūčioms - KLUBAS UŽDARYTAS
25 d. sekm. Kalėdų pirmą dieną - KLUBAS UŽDARY
TAS
26 d. pirm. Nuo 12.00 - 19.00
27 d. antr. Nuo 12.00 - 19.00
30 d. penk. Nuo 18.00 - 23.00
31d. šešt. Nuo 18.00-23.00

Sausio mėn.
1 d. sekm. Nuo 12.00 - 19.00
2 d. pirm. Nuo 12.00 - 19.00
7 d. šešt. „Vaikų Eglutė” su Kalėdų Seniu.
29 d. sekm. Mišios - 12.30 St.Chad’s, Cheetham
Hill Road

ir 15.00 Narių metinis Visuotinis susirinkimas (ne tik 
nariams)

7

http://www.labas.co.uk


Europos Lietuvis Nr. 12 8 puslapis

SANATORINĮ LOPSELĮ-DARZELĮ „GILIUKAS46 LANKO VAIKAI NUO 1 IKI 
7 METŲ AMŽIAUS (yra paruošiamosios mokyklai grupės)

ADRESAS: Turistų g. 18 a. Klaipėda, Lithuanija LT -92291 (Giruliai) 
tel./faksas [370-46] 490095 , mob. 370 683 67663

ei. paštas : direktore@ld-giliukas.w3.lt
SANATORINIAME VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „GILIUKAS“
VEIKIA SANATORINĖS GRUPĖS DAŽNAI KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS. 
DIRBAME 24 V AL. REŽIMU, PENKIAS DIENAS SAVAITĖJE - NUO PIRMADIENIO 7 VAL. IKI PENK
TADIENIO 19 VAL.
VAIKAI GALI NAKVOTI - GRUPĖS SAVAITINĖS.

Mūsų įstaigą lanko vaikai , kuriuos augina vienos mamos - vaikai tėčio neturi. Yra vaikų iš sunkiai 
besiverčiančių daugiavaikių šeimų, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų. Į lopšelį-darželį siunčiami vaikai 
iš vaikų teisių gynimo inspekcijos - Krizių centro. Mūsų vaikams reikalinga parama. Mes turime para
mos gavimo statusą. (Dokumentą atsiusime.)
Būtume labai dėkingi, jei vaikai gautų žaislų, rūbų , maisto , vitaminų ,nes tai dažnai sergantys vaikai, 
silpnos sveikatos vaikai. Mūsų mažieji apsidžiaugtų , jeigu gautų Kalėdinių dovanėlių . Darželį lanko 
130 vaikų.

Direktorė Marytė Savickienė
11

! ' 'Vyriausybė ketina susigrąžinti į Ru
siją 25 mln. rusų
ELTA 2005 lapkričio mėn. 26 d. 00:01

Rusija ketina susigrąžinti 25 milijonus tėvynainių, 
gyvenančių artimajame užsienyje. Tai ketvirtadie
nį šalies parlamente per diskusijas, skirtas Rusijos 
Federacijos (RF) migracinei politikai, paskelbė 
Federacijos Tarybos pirmininkas Sergejus Miro
novas, rašo laikraštis "Kommersant".

"Rusija būtinai turi priimti mūsų šalyje darbo ieškan
čius migrantus. Taip pat, aš manau, kad mes turime susi
grąžinti į Rusiją visus tėvynainius, SSRS piliečius. Tai 
mūsų žmonės!", - pareiškė jis, pažymėjęs, kad jų NVS 
šalyse ir Pabaltijyje gyvena ne mažiau kaip 25 milijonai. 
S.Mironovo nuomone, tam reikia ne tik supaprastinti 
migracijos įstatymus, bet ir parengti federalinę tikslinę 
sugrįžimo į Tėvynę programą.

Savo ruožtu, kaip praneša lenta.ru, Federalinės migra
cijos tarnybos darbuotojai teigia, kad tokia programa jau 
rengiama. Planuojama kviesti kitose NVS respublikose 
gyvenančius asmenis (konkrečiai - etninius rusus, norin
čius gyventi ir dirbti RF), ypač Rusijoje paklausių profe
sijų atstovus - mokytojus, inžinierius ir gydytojus.

Kaip pareiškė ketvirtadienį parlamento diskusijose 
kalbėjęs šios tarnybos vadovas Konstantinas Romoda- 
novskis, minėtoje programoje numatoma suteikti jiems 
socialines garantijas: teisę laikinai gyventi, įsidarbinti, 
gauti medicinos draudimą, vienkartines ir reguliarias 
socialines išmokas ir lengvatines paskolas.

Federalinė migracijos tarnyba mano, kad ši programa 
gali būti pateikta vyriausybei svarstyti 2006 metais.

Ar bus Lietuvoje profesionalioji kariuomenė?
Janina Mateikienė Lietuvos radijas 

Seimo Liberalų frakcijos nariai ragina pereiti prie profe
sionaliosios ----------------------------------------------- ' 
kariuomenės.
Parlamentarai 
Algis Kašėta ir 
Gintaras Ste
ponavičius 
parengė įstaty
mo pataisą 
kuriomis siūlo 
iki 2011-ojo 
atsisakyti 
šauktinių. Da
bar į privalomąją karo tarnybą kasmet pakviečiama apie 
3,5 tūkstančio jaunuolių.

Seimo Nacionalinio gynybos komiteto vicepirminin
kas Algis Kašėta jau ne pirmą kartą siūlo Lietuvos ka
riuomenėje atsisakyti šauktinių, tačiau Seimo pritarimo 
nesulaukia. Jo oponentai tvirtina, kad profesionalioji ka
riuomenė brangiau kainuotų. Be to, kariuomenėje ugdo
mas jaunuolių patriotizmas, netgi kai kas nurodo, kad 
jaunuoliai iš socialiai remtinos aplinkos įgyja elementa
rių higienos įgūdžių.

A. Kašėta tvirtina, kad pastarosios funkcijos - ne ka
riuomenės reikalas. Anot jo, plečiantis tarptautinėms mi
sijoms tik profesionalai gali jas tinkamai atlikti. 
Seimo NATO reikalų komisijos pirmininkas Vaclovas 
Stankevičius sako, kad Lietuvoje šauktinių skaičius toly
džio mažinamas, tačiau, anot jo, fiksuoti konkrečiai datą 
būtų netikslinga. V. Stankevičiaus nuomone, privalomoji 
karo tarnyba užtikrina glaudesnį kariuomenės ir visuo
menės ryšį.
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ARGENTINA

ALJS Stovykla 2005 m.
Argentinos Lietuvių Jauni

mo Sąjunga (ALJS) spalio 29 ir 
30 dienomis Berisso mieste 
(Buenos Aires provincijoje) orga
nizavo didelę maisto stovyklą, į 
kurią susirinko apie 100 jaunuolių 
iš visos Argentinos.

Tarp kitų stovyklos dalyvių buvo 
Nicolas Vėlo (Urugvajaus Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, ULJS) ir Urugvajaus 
Lietuvių Bendruomenės leidinio 
“Žinios” redaktorius Fernando Jorge 
Ivanauskas.

Prie stovyklos organizavimo 
ženkliai prisidėjo Lietuvos Ambasada
Argentinoje ir P. Arvydas Naujokaitis, Berisso miesto 
savivaldybės valdytojas, Inž. Algimantas Rastauskas, 
Lietuvos Garbės Konsulatas Argentinoje, Dr. Jonas Mar
tynas Daujotas, Lietuvos informacijos biuras, P. Artūras 
Mičiudas bei visos Argentinos lietuvių draugijos: Lietu
vių susivienijimas Argentinoje, “Mindaugo” lietuvių 
draugija, “Lietuvių Centras”, “Nemuno” lietuvių draugi
ja, Lietuvių “Olgbrun” bendruomenės muziejus, vasarna
mis ir “Sąjūdis”.

Visos stovyklos metu žaidėme daug įvairių žaidi
mų. Pirma, šeštadienio popietę įvyko susipažinimo žaidi
mas. Reikia priminti, kad registracijos metu kiekvienam 
dalyviui prisiminimui įteikėme stovyklos marškinėlius 
su ALJS ir šios stovyklos logotipais.

Argentinos lietuvių tautinių šokių jaunesniųjų gru
pių šokėjai taip pat aktyviai dalyvavo stovyklos veikloje, 
sėkmingai bendravo ir bendradarbiavo su vyresniais 
ALJS veikėjais. Už visas pergales žaidimuose kiekvienas 
buvo apdovanojamas “litais” (pinigų kopijomis). Tikslas 
buvo supažindinti jaunesniuosius savo draugus su Lietu
va, o šiuo atveju - su Lietuvos pinigais.

Po užkandžių dalyviai žaidė futbolą, tinklinį, o 
vakare prie laužo vyko tikra šventė. Tačiau geriausias 
stovyklos momentas buvo vis dėlto “Talentų vakaras”.

Sekmadienį po pietų buvo įteikiami medaliai ge- 
riausiems grupių atstovams. Be to, pateikėme įdomų ir 
išsamų žurnalą, kuriame gausu informacijos apie ALJS 
veiklą, visų Argentinos lietuvių jaunimo tautinių šokių 
grupes, Prel. Edmundo Putrimo biografija, lietuviškų 
patiekalų receptų, lietuviškų pasakų bei legendų ir kt.

Sekmadienio vakarą vyko diskusija (studijų die
nos). Čia pateikėme informaciją ir pastabas apie Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą ir Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimą.

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems už prasmin
gą darbą ir dalyvavimą stovykloje, o lietuviškoms orga
nizacijoms už mums be galo svarbią savanorišką pagal
bą.

Iki kitos stovyklos!!

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
ALJS Krašto Valdybos pirmininkas 
(kalvelis jif@hotmail.com)

ALJS Stovyklos organizatorius
Lietuviškos radijo valandėles “ECOS DE LITUANIA” 
vedėjas (ecosdelituania@yahoo.com.ar)

Pažeidėjai turi vis mažiau šansų Sodros pranešimas spaudai 2005-11-30
Vykdydama nedarbingumo kontrolę „Sodra“ nuolat tikrina ligos pašalpų skyrimo ir mokėjimo teisėtumą. Sudarius su
tartį su Valstybės sienos apsaugos tarnyba pradėti tikrinti asmenys, kurie laikinojo nedarbingumo metu buvo išvykę į 
užsienį. Pagal gautus duomenis per devynis šių metų mėnesius buvo patikrinta 5260 apdraustų asmenų, kurie išvykda
mi į užsienį, nesilaikė gydymo režimo ir pažeidė elgesio taisykles nedarbingumo metu. Vykdant kontrolę, didelė dalis 
išmokėtų pinigų buvo atgauta. Išankstiniais duomenimis, dėl nustatytų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimų 
iš asmenų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų į „Sodros“ biudžetą susigrąžinta beveik 300 tūkst. litų.

Greitai „Sodra“ stebės ne tik „keliaujančius ligonius“, bet ir „sesijos ligonius“. Gruodžio 6 d. bus pasirašyta Asmens 
duomenų teikimo sutartis su Vilniaus universitetu. Pagal ją VU įsipareigoja teikti „Sodrai“ duomenis apie neakivaizdi
nio skyriaus studentus, laikiusius įskaitas ir egzaminus. „Sodra“ iš jų atrinks ir naudos duomenis tik tų, kurie tuo metu 
yra pripažinti laikinai nedarbingais.

„Sodros“ direktorius Mindaugas Mikaila teigia, jog buvo dažnai gaunama darbdavių skundų dėl tokio dalies studen
tų elgesio. „Užuot rinkęsi atostogas, apmokamas ar neapmokamas, kurių pagal įstatymą turi juos išleisti darbdaviai, 
studentai tiesiog mėnesiui „susirgdavo“. Pozicijos su universitetu buvo ilgai derintos, tačiau galų gale prieita prie ben
dro susitarimo. Tikimės, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir kitos aukštojo mokslo įstaigos.“
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Sporto žinios
Kauno "Žalgiris” įveikė Bambergo klubą
2005 gruodžio mėn. 1 d
Eurolygos turnyro penktojo turo A grupės varžybose 
Kauno ’’Žalgiris" išvykoje po įtemptos kovos įveikė 
Bambergo GHP (Vokietija) komandą ir iškovojo ketvir
tąją pergalę.

Varžybos vyko iki paskutinės minutės. Susitikimo 
pabaigos Jonas Mačiulis pataikė tritaškį metimą ir pe
rsvėrė rezultatą 74:71 "Žalgirio" naudai. Vėliau jis dar 
pataikė tris baudų metimus iš keturių mestų ir užtvirtino 
kauniečių pergalę.

Viso J.Mačiulis per 19 minučių praleistų aikštėje surin
ko 17. Šįkart prasčiausiai sužaidė Larry Ayuso, jis pra- 
metė net 10 metimų iš 11 ir tesurinko tik 4 taškus.

V 9
."Žalgirio" pergalė Lietuvos lygoje
Gruodžio 4d.vienintelėse Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
reguliariojo sezono rungtynėse penktąją pergalę iškovojo 
ir iki minimumo atsilikimą nuo astuonių komandų turny
ro lyderio Vilniaus "Lietuvos ryto" sumažino šalies čem
pionas Kauno "Žalgiris".

"Žalgirio" krepšininkai svečiuose nugalėjo ketvirtojoje 
pozicijoje esančią Kėdainių "Nevėžio" ekipą. Nugalėtojų 
gretose rezultatyviausiai žaidė Daijušas Lavrinovičius ir 
Jonas Mačiulis, pelnę atitinkamai 29 ir 23 taškus, bei 12 
taškų įmetęs Larry Ayuso.

Šeimininkams 17 taškų pelnė Mindaugas Sakalauskas, 
14 - Paulius Počiuipa, 13 - Gediminas Maceina.

P .Jankūnas - trečias tarp Eurolygos savaitės 
krepšininkų

2005 gruodžio mėnesy
je trečią vietą tarp nau
dingiausių ULEB Euro
lygos vyrų krepšinio 
turnyro penktojo turo 
žaidėjų užėmė Kauno 
"Žalgirio" puolėjas 
Paulius Jankūnas, su
rinkęs 30 naudingumo 

balų.
203 cm ūgio krepšininkas per 28 minutes pelnė 19 taš- 

kų.
Naudingiausio trečiosios savaitės žaidėjo titulą pasida

lijo po 33 naudingumo balus surinkę serbas Dejanas Mi- 
lojevičius iš Belgrado "Partizan" (Serbija ir Juodkalnija) 
bei Strasbūro SIG (Prancūzija) klubo amerikietis Ricardo 
Greer as.

Lietuvos salės futbolo čempionate - svečių 
pergalės
Sekmadienį, gruodžio 4d. sužaistos likusios dvejos Lietu
vos salės futbolo A lygos čempionato VII turo rungtynės, 
kuriose pergales iškovojo svečiuose žaidusios komandos.

Susitikime Klaipėdoje trečioje vietoje esantis pirme
nybių debiutantas Kauno "Rodiklis" 4:0 sutriuškino šeš
tąją nesėkmę iš eilės patyrusį pirmenybių autsaiderį vie

tos "Atlantą" ir, surin
kęs 13 taškų, iki dvie
jų taškų sumažino 
atsilikimą nuo antroje 
vietoje esančios bei 
čempionės titulą gi
nančios Kauno 
"Nautaros".

Aštuonių ekipų tur
nyro lydere lieka visus šešis susitikimus 
laimėjusi Mažeikių "Naftos" komanda.

Kitose sekmadienio rungtynėse Šiau
lių "Alnida" išvykoje 3:2 įveikė Pane
vėžio "Aukštaitiją" ir su 10 taškų paki
lo į ketvirtąją poziciją.

Sėkmingas lietuvio pasirodymas
Darius Kuodis Lietuvos radijas

Rezultatyviausias rungtynes Graikijos krepšinio lygoje 
sužaidė Renaldas Seibutis. Pirėjo „Olympiacos“ krepši
ninkas per rungtynes su Atėnų AEK pelnė 19 taškų. 
Taikliai atakavęs lietuvis, be to, per 24-ias minutes atliko 
3 rezultatyvius perdavimus.

Pirėjo komanda savo aikštėje 97:84 įveikė Atėnų AEK. 
Rezultatyviau už lietuvį rungtyniavo tik Tyusas Edney - 
23 taškai ir Nikos Hatzis - 20 taškų.

Žuvėdra“ - pasaulio čempionė
Giedrė Čiužaitė Lietuvos radijas

Klaipėdos 
„Žuvėdra“ 
penktąjį 
kartą tapo 
pasaulio 
čempione. 
Lotynų 
Amerikos 
sportinių 
šokių an
samblių 
čempionate 
„Žuvėdra“ 
nugalėjo pagrindiniais konkurentais laikytus Vokietijos 
šokėjus. Ansamblio vadovė Skaistė Idzelevičienė džiau
giasi pergale, tačiau sako, kad ji buvo netikėta.

Baigėsi 2006 metų Lietuvos jaunimo šachmatų 
pirmenybių atrankos turnyras
Sekmadienį, 4/12, Vilniuje baigėsi 2006 metų Lietuvos 

jaunimo šachmatų čempionato atrankos turnyras, kuria
me 66 dalyviai septyniais ratai kovojo dėl šešių keliala
pių į finalinį varžybų etapą.

Po 5,5 taško iš 7 galimų surinko septyni dalyviai, o 
nugalėtoju tapo kaunietis Povilas Tvarijonas, aplenkęs 
klaipėdietį Dmitrijų Beliajevą ir vilnietį Tautvydą Ved- 
ricką.

Kelialapius į finalinį čempionato etapą taip pat iškovo
jo šiaulietis Matas Narmontas, panevėžietis Žygimantas 
Jašinskas bei Sigitas Kalvaitis iš Plungės.
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Pasijuokime
Sėdi blondinė ir advokatas lėk

tuve. Advokatas siūlo merginai 
sužaisti paprastą žaidimą - kad 
nebūtų nuobodu. Blondinė atsi
sako -ji pavargo ir nori miegot. 
Advokatas reikalauja žaist: 
- Jūs pamatysit, tai labai papras
ta. Aš užduodu jums klausimą jei
jūs nežinot atsakymo, jūs mokat man 5$, ir atvirkščiai.
Ji vėl atsisako.
- Na, gerai, - sako advokatas. Pakeisim taisykles: jei aš 
nesugebėsiu atsakyt į j ūsų klausimą, aš moku jums 500 
$, o jei atvirkščiai - jūs man tik 5.

Tada mergina sutinka. Advokatas klausia jos, kiek 
kilometru nuo Žemės iki Mėnulio. Ji tylėdama ištraukia 
5$ atiduoda jam ir savo ruožtu klausia:
- Kas pakyla į kalną ant trijų kojų, o atgal nusileidžia 
ant keturių kojų? Advokatas ilgai galvoja, ima savo 
notebuką, bando surast kažką naudingo internete, vė
liau skambina draugams - viskas veltui. Po dviejų va
landų žadina blondinę ir atiduoda jai 500$. Ji juos pai
ma ir vėl įsitaiso miegot.

Jis ją išjudina ir klausia:
-Tai koks atsakymas?
Ji tylėdama paima savo rankinuką, atiduoda 5$ advoka
tui ir užmiega.
* *♦
Pateko trys blondinės į negyvenamą salą.
Ten rado stebuklingą lempą, patrynė ją ir atsirado dži
nas.
Jis sako:
- Išpildysiu po vieną jūsų norą.
Pirma sako:
- Padaryk mane 25 proc. protingesnę.
Džinas tą padarė. Blondinė iš salos išplaukė pati.
Kita sako:
- Padaryk mane 50 proc. protingesnę.
Jinai pasidarė valtelę ir ja išplaukė.
Trečia sako:
- Padaryk mane 100 proc. protingesnę.
Džinas tai padarė.
Blondinė pavirto vyru ir išėjo tiltu. 
*♦*
Eina dvi blondinės. Viena pamatė pinigą ant žemės ir 
sako kitai:
- Pakelk 10 litų.
Ta praeina.
- Tai ko nepakėlei? - klausia pirma.
- Kur tu matei 10 litų su dviem nuliais? - atsako ši. 
***
Ateina blondinė į piceriją. Prie jos prieina padavėjas ir 
klausia:
- Jums, panele, picą supjaustyti į du ar į keturis gabalė
lius?
- Žinoma, į du, aš keturių nesuvalgysiu!
♦♦♦
Šokoladas yra gaminamas iš kavos pupelių. Pupelės yra 
daržovės.
Cukrus gaminamas iš cukrinių runkelių. Runkelis irgi

yra daržovė.
Taigi - šokoladas yra daržovių kilmės, tad sveikas 
maistas.
Šokolade yra pieno, o pieną gerti sveika.
Šokolade kartais būna riešutų, razinų ar kitų džio
vintų vaisių, kuriuos taip pat valgyti sveika. 
Šokoladas padeda kovoti su stresu.
STRESSED atvirkščiai skaitant reiškia : DES

SERTS.
***
- Kodėl daktarai taip piktai žiuri į jų darbo kompiuteri
zacija?
- Todėl, kad tada bus galima suprasti kąjie rašo. 
**♦
-Mylimoji, ištark tuos tris žodžius, kurie amžiams su 
sieja du žmones!
-Gerai. “Brangusis, aš nėščia.”
***

■ . s. . •
Važiuoja estas į Taliną. Susitinka kitą estą.‘ -i ? į • - . ’ <’ '& » f’
-Ar toli iki Talino? - klausia pirmasis.
-Ne, netoli. Gal pavežysi?
- Sėsk. . "y r J

Įsėda jis į vežimą ir važiuoja. Važiuoja, važiuoja, o 
Talino taip ir nesimato. Neramu darosi.
-Ar toli iki Talino? - vėl pirmasis klausia.
- Taip. Jau toli... .,
- Tai ko sakei, kad netoli.
-Tu važiuoji į kitą pusę.
***

Žmogelis įsėda į taksi ir sako:
- Varyk ant Savanorių!
- Oi tie bjaurybės savanoriai, aš juos ir taip, ir šitaip...
***

Deputatų suvažiavime pasisako Brežnevas:
- Draugai, jūs manote, kad aš čia skaitau iš popieriaus 
kablelis. Ne, jūs labai apsirinkate, taškas.
♦♦♦
Kartą atvyko Brežnevas pasižiūrėti, kaip darbininkams 
sekasi.
- Kaip gyvenate? - klausia juokais darbininkų.
- Gerai, - juokais atsako darbininkai.
* * *
Policijos mokykloje dėstytojas klausia kursantų, koks 
pagrindinis policininko ginklas. Kursantai tyli.
- Gerai, galiu pasakyti, kad jis prasideda su "en".
- Naganas! - šaukia kursantas.
- Ne.
- Negailestingumas!
-Ne.
- Nuovokumas!
- Ne.
- Nuobaudos!
- Ne, ne, ne! - netenka kantrybės dėstytojas. - Tai yra 
entelektas.***
Susitinka du draugai: WZa..
-Klausyk, ar tu pažįsti tokį Joną, kur gyveno priešais 
kalėjimą?
-Nu ir ką?
Tai va, dabar jis gyvena priešais savo namus.
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“Europos Lietuvio” redakcija ir administracija dė
koja dosniems lietuviškos spaudos rėmėjams ir linki 
džiugiai praleisti Kalėdų šventes ir laimingai sutikti 
Naujuosius 2006 metus.

■. - n
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I' p
Kalėdos Sodyboje 5

Gerbiami Sodo skyriaus r
k nariai ir svečiai, ?

Artėjant šv. Kalėdoms Jūsų Sodo skyriaus f 
komitetas kviečia visus Sodo skyriaus narius, p 
svečius ir draugus iškilmingai atšvęsti šventes p 

ir metų galą gruodžio mėn. 17d.,šeštadienį,
Sodyboje. I

Šeimoms su vaikais bus paruošta trumpa Kalė- p 
dinė programėlė su Kalėdų seneliu ir mažy

tėms dovanėlėmis. £
Vakaras prasidės 18.00 va L J

DBLS narių nakvynės kaina bus visiems pritai- % 
kyta: J

asmeniui £20.00 be pusryčių. £
Sodyba yra sutikusi paruošti lietuviškų patie- J 

kalų visam vakarui. Aišku, kad lietuviško į 
alaus ir visos eilės kitų linksminančių gėrimų J 

bus visiems sočiai. J
Bilieto kaina suaugusiam tik £5. J 

Visa išsamesnė informacija J
tiekiama Tel: 0783 0204835 J
MALONIAI KVIEČIAME VISUS J

DALYVAUTI!!!! J
p p

DBLS Sodo skyriaus valdyba ?
.. -V* P

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia metro stotis Bethnal Greėn.

Kalėdų laikotarpio pamaldų 
tvarka

KŪČIOS, gruodžio 24d. (šeštadienis)
18 vai. Kūčių vakaro Šv. Mišios;
22 vai. Bernelių Šv. Mišios;

KALĖDOS, gruodžio 25 d. ( sekmadienis) 
9vaL Šv. Mišios (angliškai);
llval. Kalėdų Dienos Šv. Mišios;
13val. Vaikų šv. Mišios;
18val Vakaro šv. Mišios;

Kalėdaičiai - plotkelės
Kalėdaičių galite gauti bažnyčios zakris
tijoje po pamaldų arba 
paskambinus telefonu.
Kviečiame tikinčiuosius susitaikyti su 
Dievu Atgailos sakramentu.
Išpažinčių klausoma puse valandos prieš 
Mišias arba kitu Jums patogiu laiku.

Nottinghame Židinyje
Pamaldos kas antrą šeštadienį, 3 vai. po pietų. 
Mančesteryje kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį 12.30 vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dienį 12.30 vai.
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