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"Europos lietuvis'' linki savo skaitytojams linksmų ir 
P ŠV. VELYKŲdžiaugsmingų

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
delegato velykinis sveikinimas 
užsienio lietuvams katalikams

Broliai, seserys Kristuje,
Kai apaštalams užėjo audra Genezereto ežere ir jų valtis 
buvo jau toli nuplaukusi nuo kranto, blaškoma bangų 
(Jono 6: 16-18), pasirodęs Kristus nusigandusius Apašta
lus ramino sakydamas, “Aš čia. Nebijokite!” (Jono 6:20). 
Prisikėlęs Kristus taip pat pasirodė savo mokiniams: 
‘jiems besikalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabi
lo: ‘Ramybė jums!’ ” (Luko 24:36).

Tokie Kristaus žodžiai, “nebijokite ” ir “ramybė Jums ”, 
padeda mums giliau susipažinti su Kristumi. Jis kviečia 
mus drąsiau ir su didesniu pasitikėjimu priartėti prie Jo, 
nes Jis yra tas, kuris panaikina mūsų dvasines silpnybes 
ir gydo baimės, keršto ir nepasitikėjimo žaizdas. Tie žo
džiai yra skiriami ir jaunimui Lietuvos jaunimo dienų 
proga Klaipėdoje 2007 m. Vyskupas R. Norvilą rašė, 
“Lavinkite širdis, kad jos ant Baltijos jūros kranto išgirs
tų Jėzaus žodžius pirmą kartą nuskambėjusius prieš du 
tūkstančius metų virš Genezereto ežero bangų ir niekada 
nenutylančius: Drąsos! Tai aš ”.

Baigdami gavėnios atgailos laikotarpi ir žengdami link 
šv. Savaitės apeigų - pradedant su Verbų sekmadieniu, 
iki Didžiojo ketvirtadienio paskutinės vakarienės ir Di

Sveikinu Jus Kjistaus ir 
gamtos prisi^ėdmo šventės - šventų 
NčCy^u - proga.

VefyĄu rytas, būdydamas Kjistaus pri- 
si^ėdmą, atsileidžia mums Begalinę (Dievo mei
lę. Tikėjime šia meile ir pasihiįme joje.

degu (Dievo meile ir malonė, Bei (prisikė
limo dvasia lydi Jus visus ateinančius metus, 
desuteiiįaji Jums stipry Bės, igdsavo vieny Be 
ir darBais išlaikytume lietuvyBę Bei toliau stip
rintume Lietuvos valstyBę.

degulšventų Velykų džiaugsmas ap
lanko kjčkyieno Jūsų širdį ir namus, atnešda
mas meilę, sveikatą Bei dvasios ramyBę.

JlmBasadonus

Vygandas D šachas

džiojo penktadienio Aukos, prisimenam Jėzaus išganingą
ją kančią ir mirtį O tada - džiaugiantis Jo Prisikėlimu 
mums dera ne tik atlikti religinę pareigą dalyvauti Vely
kinėse apeigose, bet ir galime giliau susipažinti su besi
vystančia išganymo istorija. Kristaus išganymo malonė 
tęsiasi iki šios dienos - mum reikia turėti tos drąsos išgy
venti Dievo valią sekti Kristų mūsų kasdieniniam gyveni
me.

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius išsibarsčiusius per 
visus pasaulio žemynus šv. Velykų proga. Tegul Šv. Vely
kių palaima mus skatina būti drąsesniais krikščionimis, 
pasitikėdami tuo, kuris yra su mumis “per visas die
nas ” (Mato 28:20). Eikime link Kristaus, kuris yra meilė, 
nes “pasitikėjimas ir tik pasitikėjimas veda į meilę ” rašė 
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, šių metų Lietuvos jaunimo 
dienų globėja.

Linkiu visiems palaimintų Sv. Velykų 
Jūsų Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė -

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!
Gėrio, džiaugsmo ir meilės Jūsų

namams!
Virginija Grybaitė

Vilnius 2007 balandžio 6 d.
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59-asis DBLS ir LNB suvažiavimas Sodyboje

Šių metų suvažiavimo formatas buvo truputį 
pakeistas: DBLS suvažiavimas vyko šeštadie

nį, kovo 17 d., o LNB - sekmadienį, kovo 18 d.
Suvažiavimo atstovų programa šiemet buvo 

didelė, darbo daug. Buvo planuojama svarstyti ir 
galutiniai nuspręsti, ar mums tikrai Patika (Trust) 
reikalingas ir ar jis bendruomenei atneš kokios 
naudos. Be to, buvo planuojamas kelių DBLS įstatų 
paragrafų pakeitimas, kurių rezoliucijos buvo pa
skelbtos EL nr.3.'

Prieš oficialų Suvažiavimo atidarymą 13 vai., 
kun.Petras Tverijonas mielai atvyko iš Londono pradė
ti šią svarbią dieną šv.Mišiomis, po kurių sekė regist
racija ir atstovams Sodybos menedžerių paruošti ska
nūs pietūs.

Suvažiavimą atidarė DBLS Centro valdybos 
pirmininkė Irena Hughes. Sugiedojus Tautos Himną, 
paskaitė sveikinimus, tylos minute pagerbti mirę Są
jungos nariai ir užbaigdama palinkėjo suvažiavimui 
sėkmės ir našaus darbo.

Suvažiavime turėjo svečių.
Mus aplankė LR ambasadorius Jungtinėje Kara

lystėje JE Vygaudas Ušackas, kuris ragino dėti pastan
gas dėl įgyvendinimo dvigubos pilietybės teisės įstaty
mo, dėl balsavimo į Lietuvoje vykstančius vyriausybės 
ar vietinių savivaldybių rinkimuose elektroniniu būdu. 
Taip pat pranešė, kad jau yra nupirktas naujas ambasa
dos pastatas netoli Victoria stoties. Jis yra daug talpes
nis, 5 aukštų ir į kurį ambasada persikels šiuo laiku 
ateinančiais metais po kosmetinių remontų. Pasidžiau
gė, kad daug pastangų įdedama švietimo reikalams. 
Sakė, kad stengiamasi pagerinti konsuliarines paslau
gas dabartiniame pastate. Pritarė ir ragino toliau tęsti 
svarbią DBLS veiklą.

Taip pat į mūsų suvažiavimą iš Lietuvos atvyko 
DBLS atstovas Lietuvoje Jaras Alkis.

Suvažiavimui pirmininkauti išrinkta Živilė Ilgū- 
naitė, sekretore Nijolė Jankauskienė.

Mandatų komisija pranešė, kad suvažiavime 
dalyvauja 10 skyrių 17 atstovai, reprezentuojančių 
nario mokestį apsimokėjusių 670 Sąjungos narių.

Pagal darbotvarkę sekė DBLS Centro 
valdybos pirmininkės Irenos Hughes, iždininkės 
Amildos Zokienės, Tarybos pirm. Vidos Gasperienės 
pranešimai, kurie nebuvo skaitomi, bet tik papildomi. 
Irena Hughes prašė daugiau skaidrumo DBLS veikioje 
ir LNB finansų ataskaitose. DBLS Revizijos komisijos 
pranešimą padarė Michael Comish, paaiškindamas, 
kai kuriuos sunkiau suprantamus punktus. Jo nuomonė 
apyskaitos buvo vedamos tvarkingai.

Toliau prasidėjo ilgiau užsitęsusios diskusijos 
dėl įgyvendinimo Labdaringos Patikos (Charitable 
Trust). Daugiausia diskusijų sukėlė žmonės, kurie tik
rai nebuvo susipažinę su Patikos savivoka, jos reikšmė 
ir svarbumą mūsų bendruomenei. Daug laiko buvo 
sugaišinta keliant tuos pačius klausimus. Kastytis 

Baublys aiškino Patikos svarbą ir jos įgyvendinimo 
problemų sprendimą. Ypatingai daug kalbų sukėlė 
nepasitikėjimas DBLS akcijų pervedimu į Patiką ir 
patikėtinių paskirimas. Bet be to, po visų kalbų ir dis
kusijų, vis tik prieita prie Patikos įkūrimo priėmimo ir 
reikalingumo. Dauguma balsų, (84%), projekto kūri
mas buvo priimtas. Bereikės tik sudaryti įstatų projek
tą, kurį sekančio suvažiavimo ar specialaus suvažiavi
mo delegatai galės, išdiskutavus kiekvieną paragrafą, 
priimti.

Galop, Živilė Ilgūnaitė pravedė DBLS įstatų 
pakeitimo rezoliucijas.
DBLS įstatus pakeisti ar papildyti sekančiai:

(1) 4(a) paragrafas: vietoje “Didžiosios Britani
jos gyventojas” pakeisti į “Jungtinės Karalystės gy
ventojas ”

(2) 33 paragrafas: vietoj “7 nariaF (Centro val
dyboje), pakeisti į “9 nariai”

(3) 38 paragrafas:
(a) po jo įterpti paragrafą “3 8A”;
(b) “du nariaF pakeisti “viena trečioji 

narių ” (atsistatydina iš Centro valdybos).
(4) 38 paragrafą papildyti šiuo paragrafu:

38A. Pirmininkas renkamas metiniame suvažia
vime trijų metų laikotarpiui ir pirmininko rinkimai 
suvažiavime, kur tokie rinkimai rengiami, pravedami 
prieš kitų Centro valdybos narių rinkimus. Centro val
dybos narių skaičiaus nustatymo tikslu pagal 38 para
grafą į Centro valdybos narių skaičių neįskaitomas 
pirmininkas.

įstatų pakeitimai buvo didelės balsų daugumos 
priimti. Po trumpos pertraukos buvo pasisakymai dėl 
pranešimų. Vėliau sekė DBLS skyrių atstovų praneši
mai.

Pasisakė Vakarų Londono, Londono centrinis, 
Birmingamo ir Londono Pirmasis skyriai. Gal dau
giausiai įstrigęs į galvą tai dviejų naujai įsikūrusių 
Norwich ir Woolwich skyrių pranešimai. Jie stipriai 
palaiko santykius su vietos savivaldybėmis, siekia 
glaudesnio bendradarbiavimo, kas naudinga bendruo
menei, o Norwich skyrius net turi savo vietinės radijo 
laidos programą.

Baltų Tarybos pranešimą apie praėjusių metų 
veiklą ir ateities siekius padarė Aleksas Vilčinskas, 
prašydamas, papildyti dabartinių atstovų Alekso Vil
činsko ir Živilės Ilgūnaitės sąstatą, papildymui buvo 
išrinktas Vladas Chockevičius.
A.Vilčinskas taip pat paaiškino, kad Britų-Lietuvių 
draugijos pranešimas neturėtų būti darbotvarkėje, nes 
tai nieko bendro neturi su Sąjunga, o yra anglų organi
zacija, kurios tikslas padėti Lietuvai. Ragino norinčius 
stoti įją.

Lietuvos ambasados atstovė Dovilė Survilaitė 
pranešė, kad yra daromos pastangos mokyklose, kurio
se mokosi didesni skaičiai lietuvių vaikų, bandyti įves
ti lietuvių kalbos egzaminus su atitinkamais
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pažymėjimais.V e e
Švietimo reikalais pasisakė Nijolė Jankauskie

nė, pranešdama, kad JK jau yra 10 lituanistinių ir me
no 
mokyklų bei darželių. Jos pilnas pranešimas įdėtas 
atskirai šiame numeryje, nes pavėlavo į praeitą Euro
pos Lietuvį.

Skautų sąjungos veiklą trumpai apibūdino Vida 
Gasperienė, paminėdama, jog šie metai skautams yra 
svarbūs tuo, kad yra švenčiamas 100 metų skautų or
ganizacijos įsteigimo jubiliejus. Ragino tėvus prisidėti 
prie stovyklos parengimo darbų, o skautus gausiai da
lyvauti.

Jaunimo sąjungos (DBLJS) atstovė Laura Dzel- 
zytė žodžiais ir vaizdiniai parodė jaunimo sąjungos 
veiklos planus.

Pagaliau, jau vėlai vakare, prieita prie naujos 
DBLS Centro valdybos, Tarybos, Mandatų-Nominatų, 
Revizijos ir Sveikinimo komisijų rinkimų.

Po trumpos pertraukos, pagal naujai priimtus 
įstatus buvo renkamas pirmininkas/ė.

Iš pasiūlytų kandidatų Živilės Ilgūnaitės ir Nijo
lės Jankauskienė, balsų dauguma pirmininke buvo iš
rinkta Živilė Ilgūnaitė, o vicepirmininke Nijolė Jan
kauskienė trijų metų laikotarpiui.
Į DBLS Centro valdyba išrinkti ir balsų gavo: 
Živilė Ilgūnaitė - pirmininkė
Nijolė Jankauskienė - vicepirmininkė 
Ingrida Zalalienė 
Renata Retkutė 
Simas Audickas 
Vilma Okunevičiūtė 
Inga Blaišytė 
Gintas Martinkėnas 
Irena Hughes

(642) - sekretorė
(620) - darbas su jaunimu
(584)
(530)
(640)
(642)

(435) - iždininkė (kuri kitą 
dieną atsistatydino)

- ryšiai su skyriais
- žiniasklaida
- sportas
- kultūra

Sekė Tarybos prezidiumo rinkimai. Vidai Gas- 
perienei atsistatydinus, Tarybos prezidiumo sąstatą 
sudaro: Vladas Chockevičius (pirmininkas), Jonas 
Podvoiskis, Jurga Galvanauskaitė, Liuda Jovaišie- 
nė ir Kostas Malinauskas.

Mandatų-Nom i nacijų, atsistatydinus 
H.Gasperui, papildytą komisiją sudaro: Kastytis 
Baublys, Irena Paškevičienė ir Rolandas Kekys.

Revizijos komisija patvirtinta ta pati: Michael 
Cornish ir Kostas Malinauskas.

[ Sveikinimų komisiją išrinkti: Vida Gasperienė 
ir Ingrida Žalai ienė.

Pagaliau. Po ilgos ir sunkios dienos DBLS suva
žiavimas buvo baigtas. Sekančiam rytui vėl laukė sun
ki diena - Lietuvių Namų bendrovės reikalai.
Pagaliau visi nuėjo valgyti labai pavėluotos ir pilnai 
užsitarnautos vakarienės, kurios metu dar ilgai tęsėsi 
pokalbiai, kol galop, laikrodžiui jau peržengus aukš
čiausią pakopą, pasklido akordeono ir lietuviškos dai
nos garsai.
Lietuvių Namų bendrovės suvažiavimas
Po stiprių pusryčių, sekmadienį kovo 18 d. prasidėjo 
suvažiavimo antra dalis: Lietuvių Namų bendrovės 

suvažiavimas, kažkodėl darbotvarkėje pavadintas susi
rinkimu.

Prezidiumą sudarė LNB direktoriai, pasiruošę 
atsakyti visus sunkius klausymus, kurių tikrai buvo 
daug. '

Priėmus darbotvarkę ir praėjusių metų suvažia- ■ 
vimo protokolą, sekė LNB direktorių valdybos prane
šimas. Povilas Podvoiskis informavo apie Sodybos 
finansinę padėti, pabrėždamas, jog Sodybos pajamos 
pakilo, vien dėl to, kad menedžeriai deda visas pastan
gas mažinti išlaidas ir plėsti biznį. Anksčiau buvęs 
menedžeris Huber Hughes atsistatydino ir per teismą 
reikalavo kompensacijos, tačiau bylą pralošė. Buhalte
rei Almai Purdon palikus darbą, atskaitomybę vesti 
Sodybos knygas pasamdyta nauja kompanija.

Metų laikotarpyje vyko direktorių pasikeitimai. • 
Atsistatydino Povilas Podvoiskis ir Vincent O’Brien. 
Palengvinti likusiems bendrovės direktoriams buvo 
kooptuoti vėl P.Podvoiskis ir anksčiau buvęs mene
džeris Povilas Dobrovolskis.

Jonas Podvoiskis pranešė, kad kompanija Glau
dina už neteisėtą atleidimą Sodybos didžiojo remonto 
metu per teismą gavo £50,000 kompensaciją iš LNB. 
Remontą dariusi Baltech kompanija, atsakinga už jų 
atleidimą, padavė ieškinį savo draudėjams, bet iš jų 
nesulaukė atsakymo. Tačiau LNB ketina tų pinigų ieš
koti juridiniu keliu.

Povilas Podvoiskis aiškino, kad jau 6 metus už
sitęsęs Capital Gains mokesčio sumokėjimas, atrodo, 
priėjo liepto galą. Turėsime sumokėti Inland Revenue 
su nuošimčiais apie £100.000. Planuojama gauti ilga
laikė paskola, bet dar niekas nėra tikrai nuspręsta.

Michael Comish pranešė, kad vietinių jojikų 
iškeltas reikalavimas jiems leisti joti per Sodybos miš
kelį kur būna skautų stovyklos, teismo buvo atmestas, 
bet jie veiduos apeliaciją. Suvažiavimas pareiškė padė
ką M.Comish už įdėta neapmokamą darbą.

Po jo pranešimo sekė visa eilė klausimų, kurių 
P.Podvoiskio paaiškinimai ne visiems buvo supranta
mi. Pav. ataskaitoje buvo pažymėta £10,000 Sodybos 
remontams, £2,000 elektros įrengimų tikrinimas. Jis 
aiškino, kad tie pinigai dar nėra išleisti, bet numatyti 
išleidimui, kaip to reikalauja įstatymai. Sodybos vedė
ja Jūratė Vilpišauskienė užklausė, kodėl šių metų pel
nas yra naudojamas padengti praėjusių metų nuosto
lius, tuo duodamas visai kitą Sodybos biznio vaizdą. [ 
šį klausimą ir daugelį kitų, surištų su LNB metine apy
skaita direktoriai negalėjo detaliai atsakyti. Buvo pa
reikalauta, kad vykstant apyskaitos nagrinėjimui bu
halteris turi būti suvažiavime.

Kad greičiau atsikratyti užsitęsusios skolos buvo 
iškeltas sumanymas įsteigti Sodybai remti fondą, į kurį 
bus kviečiami prisidėti visi: ir senieji akcininkai ir 
ypač naujai atvykusieji. Buvo pasiūlyta bandyti rinkti 
po £100. Nespėjus pasiūlymui nuskambėti, kaip pasi
rodė pirmasis šimtas svarų. Vytas Danilevičius iš Pe
terborough į tuščią stiklą įdėjo šimtą svarų, o jo žmona 
Doreen - £50. Stiklas pamažu pradėjo pildytis.

Pagaliau prieita prie naujos direktorių valdybos 
rinkimų.
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Į direktorių valdybą išrinkti ir balsų gavo:
Darius Žilinskas marketingas 6720
Petras Derevianko finansai 5805
Ona Dobrovolskienė lietuviški renginiai 5265
Vida Gasperienė pirmininkė 5135
Jonas Podvoiskis sekretorius 4433

Vincent O’Brien (kandidatas) ir Einaras Vilde
(kandidatas) kooptuoti į valdybą dėl užsilikusios dide
lės praeitų metų darbo naštos.

Garbės nario pažymėjimai suteikti: Amilda Zokienė, 
Birmingham, Vincent O’Brien, London, Petras Bie
liauskas, Birmingham ir Petras Miknėnas, Birming
ham

Naujai valdybai pavesta kuo greičiausiai atidaryti 
Sodybai remti fondui banko sąskaitą, kad norintieji 
aukoti galėtų prisidėti ir žinoti kam adresuoti čekius ar 
pašto perlaidas.

Senesnės kartos lietuviai jau savo dalį yra beveik 
atlikę. Fondo rėmėjai kreipiasi į naujai atvykusius lie
tuvius dėtis prie šio fondo įgyvendinimo. Jei pavyks, 
atkris didelė našta imti paskolą, kurią, kad ir gautume 
su geriausiomis sąlygomis, vis tiek reikės atiduoti.

Kaip žinome iš praeities Sodyba niekada nenešė di
delio pelno, bet buvo vieta, kur žmonės galėjo atsi
kvėpti nuo miesto dulkių, susitikti, pabičiuliauti, gam
toje praleisti laiką, kam patinka pažuvauti, pagyventi 
palapinėse. Kur sutinkamos Kalėdos, Naujieji Metai. 
Kur vyksta suvažiavimai, Užgavėnės, Sekminės. Kur 
susitinka jaunimas, vyksta skautų stovyklos.

Tad, jei patinka Sodyba ir jos aplinka, kiek galėda
mi paremkite.

Informacija apie fondo stovį ir aukotojų pavardės 
bus spausdinamos “Europos Lietuvyje” ir kituose
Anglijoje leidžiamuose lietuviškuose leidiniuose.

Fondo pavadinimas ir kam išrašyti čekius yra: 
“Help Sodyba Fund”.

Nauja direktorių valdyba (pirmoje eilėje iš kairės): Petras 
Derevianko, Vida Gasperienė, Ona Dobrovolskienė, 
(antroje eilėje): Einaras Vilde (pakviestas į darbo būrelį), 
Jonas Podvoiskis, Darius Žilinsksas

Fondui aukojo:
V.Danilevičius, Peterborough £100
D. Danilevičius, “ £50
P.Podvoiskis, Cheshire £100
Retro Plus, London £200
P.Vilkauskas, Weymouth £100
A.Podvoiskienė, Manchester £80
P.A.Baltaragis, Newbury £100

Aukas siųsti:
Help Sodyba Fund 
Lithuanian House Ltd. 
Headley Park Hotel 
Nr.Bordon
Hampshire GU35 8TE

Norinčių bendradarbiauti su Moksline elektronine biblioteka vis daugėja
Norinčių bendradarbiauti su Moksline elektronine biblioteka eLIBRARY.LT kasdien vis daugėja. Vis daugiau įmonių 

ir organizacijų išreiškia norą čia publikuoti turimus išteklius. Viena iš jų - jūrų laivininkystės kompanija AB „Lietuvos 
jūrų laivininkystė“. Bibliotekos ištekliais nuolat naudojasi žvejai, plaukuojantys prie Afrikos krantų, todėl nenuostabu, 
kai skaitytojai bibliotekoje lankosi iš Mauritanijos, Trinidado ir Tobago, Ugandos ir kitų šalių. [ biblioteką skaitytojai 
kreipiasi įvairiomis kalbomis, net tokiomis kaip faroese, Indijos kalbomis oriya ir telugu, laosiečių kalba.

Šiuo metu bibliotekoje reguliariai lankosi per 11 tūkstančių skaitytojų. Čia yra apie 74 tūkst. įvairaus formato ir dy
džio rinkmenų, skaitytojai jose lankėsi daugiau kaip 288 tūkst. kartų.

Biblioteka tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos liaudies kultūros centru. Pateikta naujų projektų, tokių kaip lopšinės ir 
žaidimai „Kiču kiču, bė bė“, lietuvių liaudies dainos vaikams „Pinu pinu pine“ ir kt. Bibliotekoje nuolat publikuojami 
„Mokslotyros instituto“ leidiniai. Akademinė visuomenė ras išleistą knygą „Akademikas Adolfas Jucys“.

Atkreipiame dėmesį, kad Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT pradeda kurti lietuvių išeivijos elektroninių 
išteklių duomenų bazę, kurios pagrindu planuojama sukurti unikalią biblioteką. Kviečiame visas užsienio lietuvių ben
druomenes aktyviau dalyvauti kuriant šį bibliotekos pogrupį.

Kviečiame įvairias Lietuvos organizacijas, privataus kapitalo bendroves, įmones ir įstaigas, galinčias paremti nacio
nalinių išteklių kaupimą ir populiarinimą, aktyviau bendradarbiauti su šiuo unikaliu, visuomeniniais pagrindais kuriamu 
portalu. Tai puiki galimybė paremti Lietuvos nacionalinių mokslo, kultūros, švietimo bei žinių visuomenės išteklių gau
sinimą ir populiarinimą.
Všį Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centro direktorius
Algirdas Aušra Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius Tel. (8-5) 24 81 536 EI.paštas: info@elibrary.lt
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Lietuviškos mokyklos 
Britanijoje

’’Žmogaus supratimas, jo nusimanymas tėra 
praeinamas gyvenimo patyrimas... Gyvybės 
pusėn turime žvelgti, dvasios ir sielos ša
lin.” (Vydūnas)

Pastaruoju metu dažnai ir įvairiuose leidiniuose 
rašoma apie lietuvių emigraciją. Ypač skaitytojams 
patinka ” Delfi44 po pasirodžiusiais straipsniais rašyti 
komentarus. Viena iš aktualesnių temų - lietuviškos 
mokyklos užsienyje. Vieni labai skeptiški jų atžvilgiu, 
kiti - priešingai, jomis džiaugiasi ir vertina. Malonu, 
kad pastarųjų daugiau.

Siame straipsnyje norėčiau apžvelgti lietuviškų mo
kyklų JK veiklą bei ypatumus. Šiuo metu JK veikia 
10 lituanistinių ir menų mokyklų bei darželių: 
’’Harmonija”, ’’Linelis”, ’’Moksliukas”, K. Barėno, 
’’Rasos”, ’’Rytas”, ’’Švyturiukas” mokyklos - Londone, 
Birminghame — ’’Saulutė” Nottinghame — 
’’Pumpurėlis”, Mančesteryje - lietuviško teatro klasė.

Mokyklos tėvams bei vaikams siūlo įvairią moky
mo programą, todėl jie gali pasirinkti ir pagal mokyk
los artumą, ir pagal užimtumą bei interesus. Istorijos 
vyksme keičiantis politinei, kultūrinei situacijai moky
masis gimtosios kalbos turi keletą aspektų. Vienas iš 
jų - išlaikyti tėvų kalbą kaip pagarbos savo šaknims 
ženklą. Supratimas, kad mes - kitokie, kad mes nieka
da nebūsime jie, daro mus iškirtinus. Anglai žavisi 
tėvais, skatinančiais savo vaikus išsaugoti tautinį iden
titetą. Todėl jau nebestebina britų edukacinių centrų 
projektai, kurių tikslas supažindinti su kuo daugiau 
kultūrų ir ragina mokytis motinos kalbos. Kita priežas
tis, dėl kurios dažnai vaikai atvedami į lietuvių mo
kyklą yra ta, kad daugeliui Lietuva nėra tik senelių 
namai. Jiems JK yra tik tarpinė stotelė, iš kurios bus 
išvykstama atgal į gimtuosius namus. Lituanistinės 
mokyklos yra tiltas, jungiantis vaikus su mokykla Lie
tuvoje. Nepraradus arba įgijus gimtosios kalbos ir Lie
tuvos istorijos pagrindų, bus vaikui, lankiusiam lietu
vių mokyklą, lengviau adaptuotis sugrįžus. Nemažiau 
reikšminga priežastis - suprantami papročiai, tradici
jos, priimtinas bendravimas. Dažnai vaikams, lankan
tiems britiškas mokyklas, kuriuose dauguma musul
monai, priešingos lyties atstovui net žaidžiant žaidi
mus paduoti ranką uždrausta tėvų. Praeina ne vienas 
užsiėmimas, kol vaikai suvokia, kad mūsų papročiai ir 
kultūros kitokie, kad jie niekam nepažadėti, kad mūsų 
net liaudies dainose ’’mergelė baltąją rankelę duoda 
berneliui”

Muzikos ir lituanistinėse mokyklose vaikai mokosi 
įvairių meninės pakraipos dalykų: šokio meno, teatro 
pagrindų, muzikos, dailės ir pan. Mokyklų vaikai akty
viai dalyvauja lietuviškoje veikloje, nori būti pastebėti 
ir įvertinti. Atsižvelgdamos į tai, mokyklos rengia 
koncertus, konkursus ir kitokią ugdytinių veiklą, skati
nančią siekti kokybės bei siekia stiprinti vaikų moty-

V

vaciją. r .
Per praėjusius metus buvo surengta net keletas 

renginių, bendram tikslui suvienijusių beveik visas 
lietuvių mokyklas. Pavasarį buvo surengtas didelio 
populiarumo sulaukęs Jaunųjų talentų konkursas, ku- , 
riame dalyvavo 63 jaunieji vokalistai bei instrumentą- 
listai. Sis konkursas tampa tradiciniu — šiemet jis taip 
pat vyks gegužės 5 d. ir yra skirtas Motinos dienai. 
Lapkričio 18 d. vyko etnografinė šventė ’’Graži mūsų 
šeimynėlė”, kurioje dalyvavo visų Londono bei Bir- 
minghamo lietuvių mokyklų moksleiviai. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Res
publikos vyriausybės įsteigė statulėlę ’’Tautiškiausiai 
mokyklai”, kuri atiteks kiekvienais metais to vardo 
nusipelniusiai. Mokyklų atstovai pagal galimybes da
lyvavo Vasario 16-osios paminėjimo koncerte. Kovo 
10 d. rengiama lietuvių kalbos olimpiada - 2 jos nuga
lėtojai žinias pasitikrins balandžio 21-22 d. ’’Lietuvių 
bendrojo lavinimo mokyklų užsienyje” olimpiadoje. 
Vykdomas rašinių bei piešinių konkursas — ’’Laiškas 
kariui, atliekančiam tarptautinę misiją”. Tarptautinės 
vaikų gynimo dienos proga vyks šokių šventė. Mokslo 
metų pabaigą vainikuos ’’Draugystės tiltas” — projektas 
Europos lituanistinių mokyklų mokiniams, mokyto
jams bei jų tėvams. Mokyklų atstovai jau treti metai 
vyksta į šį renginį. Šiemet jis vyks Vokietijoje, Vasa
rio 16-osios gimnazijoje liepos 6-8 d. Švenčių bei kon
kursų turinys akivaizdžiai liudija, kad ugdymo progra
ma sudaroma taip, kad vaikai turėtų galimybę pasi
rinkti disciplinas, labiausiai tenkinančias jų interesus.

Lietuvių mokyklos JK nestokoja pedagogų. Viso
se mokyklose dirba pedagogai profesionalai, kurie 
stengiasi neprarasti kvalifikacijos bei kompetencijos 
dalyvaudami įvairiuose seminaruose bei paskaitose. 
Kiekvienais metais po keletą atstovų vyksta į Lietuvą 
dalyvauti TMID prie Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės rengiamą seminarą pedagogams, dirbantiems lietu
vių mokyklose užsienyje. Šių metų sausio 3-5 d. toks' 
seminaras buvo surengtas Londone. Jį organizavo LR 
ambasada Londone, LR Kultūros ministerija, LR Švie
timo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie LR Vyriausybės, D B lietuvių 
sąjunga. Seminarą rėmė LR užsienio ministerija, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vy
riausybės bei Lituanica Ltd. Šiame seminare dalyvavo 
27 JK lietuviškose mokyklose dirbantys ar ketinantys 
jose dirbti pedagogai.

Prie lietuviškos veiklos vyksmo bei sėkmingos 
plėtotės prisideda TMID prie LR Vyriausybės, remda
mas įvairius projektus bei teikdamas paramą rengia
miems konkursams, LR Švietimo bei mokslo ministe
rija, LR Kultūros ministerija, LR Muzikos akademija, 
DBLS, JK leidžiami savaitraščiai ’’Londono žinios”, 
”Info zona”, ’’Londono noriu”, ’’Europos lietuvis”, 
verslininkai, moksleivių tėvai, pedagogai.
Visiems jiems nuoširdus ačiū!

Nijolė Jankauskienė
DBLS valdybos narė
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LR AMBASADA LONDONE

„Informuojame, kad Lietuvos ambasada Londone 
atlieka rinkos tyrimą, siekiant išsiaiškinti įmonių ga
limybes atlikti naujojo ambasados pastato Londone 
rekonstrukcijos darbus.
Šių tyrimų rezultatai bus panaudoti, atren
kant potencialius rangovus šiam projektui įgyven
dinti.
Informaciją apie įmones prašome siųsti elektroniniu 
paštu:

chancery@lithuanianembassy.co.uk“

DEL LIETUVIŠKOS PRODUKCIJOS 
PRISTATYMO MUGĖJE LONDONE 
Pranešimas spaudai

Ambasadorius Vygaudas Ušackas ir komercijos atašė 
Olga Stravinskienė šių metų kovo 21 dieną apsilankė 
vienoje didžiausių JK maisto ir gėrimų mugėje IFE 2007 
(International Food and Drink Event), kur stenduose savo 
produkciją pristatinėjo Lietuviškos įmonės UAB 
„Vesiga“, „Mantinga“ taip pat „Lithuanian Beer Ltd“ ir 
UAB „Švyturys-Utenos alus“.

UAB „Vesiga“ ne taip jau seniai savo produkciją reali
zuoja JK rinkoje, bet “Vesigos“ gaminamus padažus ir 
majonezus Jungtinėje Karalystėje platina lietuviški did
menininkai „Lituanica“ ir “Lignesa“.

Švyturio alaus, kurio pristatymui buvo skirtas visas 
Lithuanian Beer Ltd - Švyturio alaus stendas, parodoje 
sulaukė didžiulio susidomėjimo, ir lankytojai labai noriai 
mokėsi ištarti lietuviškai „Švyturys“, taip stengiantis įsi
minti jiems nepažįstamą žodį bei patikusį alų. Šiandien 
„Švyturio“ alaus galima įsigyti visose „Wheatherspoon“ 

tinklo aludėse. Jis taip pat realizuojamas apie 500 
mažmeninės prekybos taškų po visą JK.

„Mantinga“ jau 4-5 metus Vidurio Anglijoje 
aktyviai realizuoja duonos ir pyrago gaminius, 
kuriems tešla gaminama Marijampolėje.
Pagal LR Statistikos departamento duomenis pa
gal prekių apyvartą 2006 metų pabaigoje JK tarp 
Lietuvos svarbiausių prekybos partnerių užėmė 10 
vietą , kas sudarė 3 milijardai litų. Tuo tarpu 2005 
metais prekių apyvarta sudarė 2,5 milijardo litų.

Per metus prekių apyvarta padidėjo 21,9 procen
tais. O šių metų sausio mėnesį pagal prekių apy
vartą JK užėmė jau 6-7 vietą, t.y 2006 m. sausio 
mėn. prekių apyvarta sudarė 213 milijonus, o 2007 
metais - 301 milijonas litų. Visas Lietuvos prekių 
eksportas į JK sausio mėnesį padidėjo 21,7%, lygi
nant su 2006m. sausio mėnesiu, o vien tik maisto 
produktų eksportas išaugo 32,2%.

Suderinta ambasadorius Vygaudas Ušackas
Ambasadorius pasidžiaugė sėkmingu Lietuvos ekspor

tu į JK ir pasveikino lietuviškas įmones drąsiai einančias 
į turtingą Didžiosios Britanijos rinką.

Komercijos atašė O.Stravinskienė, D.Survilaitė

Ambasadoriaus vizitas Glazgow'e
Pranešimas spaudai

Šių metų kovo 6-8 dienomis Lietuvos ambasadorius Vy
gaudas Ušackas lankėsi Škotijoje.

Ambasadorius lankėsi Cumbernauld4o ir Lanarkshire 
koledžuose, kuriuose pagal mainų programas mokosi lietu
viai. Ambasadorius pasidžiaugė, jog dėka Europos Sąjun

gos mainų programų - „Leonardo da Vinči“ ir 
„Erasmus“ - stiprėja ir plečiasi ryšiai tarp Lietuvos ir 
Škotijos koledžų. Cumbernauld4o koledže šiuo metu mo
kosi ir atlieka 2 mėnesių praktiką 4 merginos iš Ukmer
gės Technologijų ir verslo mokyklos. Lanarkshire kole
dže šiuo metu statybos, dekoracijų profesiją gilina 10 
studentų iš Alytaus, Klaipėdos, Kauno, marijampolės ir 
Šilutės. Su koledžų vadovais aptarti partnerystės ryšių
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užmezgimo su Lietuvos koledžais galimybės, siekiant 
pagilinti mokymo, vadybos, darbo organizavimo ir prak
tikos atlikimo metodikas.

Kovo 7 dienos vakare ambasadorius dalyvavo Vidurio 
ir Rytų Europos bei Rusijos studijų centro atidaryme 
Glasgow4 o Universitete. Lietuvos ambasadorius paskelb
tas šio vakaro garbės svečiu. Centras vienys 8 universite
tų politologus, studijuojančius ir dėstančius Vidurio ir 
Rytų Europos fakultetuose.

Ambasadorius kovo 6 dieną Glasgow universitete skai
tė paskaitą apie Lietuvos užsienio politiką ekonomiką ir 
šiandienos iššūkius. Po paskaitos įvyko susitikimas su 

Škotijos parlamento pirmininku George Reid4u. Ambasa
dorius taip pat lankėsi Glasgow universiteto bibliotekoje, 
kur apžiūrėjo universitete turimus leidinius apie Lietuvą 
bei specialiai ambasadoriaus apsilankymui bibliotekoje 
eksponuojamus leidinius apie škotų ekonomistą ir filoso
fą Adam4ą Smith4 ą.

Ambasadorius vizito metu susitiko su lietuvių ben
druomene ir universitete studijuojančiu jaunimu iš Lietu
vos. Ambasadorius apsilankė ir Glasgow4o miesto meri
joje. Ambasadorių susitikimuose lydėjo Lietuvos garbės 
konsulas Škotijoje Bill Toner.
LR ambasada Londone

Bendruomenės dienos ir Lietuvos pristatymas Londono mokykloje
Šių metų kovo 23 dieną Lietuvos ambasada kartu su britiškos pradinės Londono mokyklos mokytoja Loreta Miknevi- 

čiūte pristatys Lietuvą Portaway pradinėje mokykloje vyksiančioje „Bendruomenės dienoje44, skirtoje Londono 
Newham4o rajono gyventojams. Lietuvai skirtame stende bus galima rasti informacinius leidinius apie Lietuvą sužinoti 
apie lietuviško švietimo Londone galimybes. Organizuojama viktorina apie Lietuvą kurios dalyviams prizus įsteigė 
Lietuvos Turizmo ir informacijos centras Londone.

Britų pradinėje Portaway pradinėje mokykloje iš 650 vaikų mokosi 23 lietuviai nuo 4,5 metų iki 12 metų amžiaus. 
Mokykloje dirbanti lietuvė mokytoja Loreta Miknevičiūtė suorganizavo „Lietuvių vaikų būrelį44, kuris vyksta viena 
kartą per savaitę. Būrelio oficialus atidarymas įvyko vasario 6 deiną kuomet mokykloje suorganizuota Lietuvos pažini- 
mui skirta šventė „Arčiau Lietuvos44, kurioje taip pat dalyvavo Lietuvos ambasados ministras patarėjas Jonas Grinevi
čius. Būrelyje vaikai mokosi lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, dainuoja ir piešia. Mokykloje vasario mėnuo buvo 
paskelbtas lietuvių kalbos mėnesiu. Visi mokyklos moksleiviai per tą mėnesį turėjo progos sužinoti apie Lietuvą bei 
lietuvių kalbą visoje mokykloje kabėjo Lietuvos žemėlapiai, nuotraukos.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas su mokyklos lietuviais moksleiviais bei jų tėveliais planuoja susitikti gegužės 1 
dieną apsilankymo Portaway mokykloje metu. Organizuojamas susitikimas ir su mokyklos vadovybe, kuriai bus padė
kota už lietuvių kalbos puoselėjimą mokykoje.
Suderinta ambasadorius Vygaudas Ušackas

D.Survilaitė

(Busimi renginiai
Balandžio 24 dieną Belfaste vyks Lietuvos verslo gali
mybių ir verslo turizmo pristatymas. Tęsiant Lietuvos 
ekonominį ir kultūrinį pristatymą Šiaurės Airijoje, Lietu
vos ambasada Jungtinėje Karalystėje kartu su Lietuvos 
Ūkio ministeriją Belfasto miesto tarybą Ulster banku 
bei Belfasto Pramonės ir prekybos rūmais Belfaste su
rengs Lietuvos - Šiaurės Airijos prekybos ir turizmo se
minarą kurio tisklas - skatinti abipusiškus mainus. Dau
giau teirautis com@lithuanianembassy.co.uk
Balandžio 26 dieną Londone vyks pirmoji Britanijos 
lietuvių labdaros vakarienė ir tylusis aukcionas. Surink
tos lėšos bus skirtos likimo nuskriaustiems Lietuvos kai
mo vaikams paremti. Vakaro metu susirinkusieji turės 
progą pasimėgauti ištraukomis iš garsiojo lietuviško Gia
como Puccini operos „La Bohėme44 pastatymo. Labdaros 
vakare dalyvaus režisierė Dalia Ibelhauptaitė ir atlikėjai 
Edgaras Montvidas, Joana Gedmintaitė, Dainius Stumb
ras, Asmik Grigorian, Laimonas Pautienią Egidijus 
Dauskurdis ir kostiumų dizaineris Juozas Statkevičius. 
Norėdami sužinoti daugiau apie labdaros vakarą Londo
ne ir dalyvauti prašome kreiptis: 
galadinner@lithuanianembasy.co.uk arba telefonu 0207 
034 1209

DBLS 60-mečiui skirti renginiai 
gegužės 26-27dienomis, Lietuvių sodyboje, Headley 
Park, Pickets Hill, Borbon, Hampshire, Sodybos tel 
01420472810:
- 26 dieną šeštadienį, rengiama konferenciją kurios pa
vadinimas dar diskutuojamas, tačiau tema aiški: DBLS 
nueitas kelias - istorinė apžvalgą senoji ir naujoji emig
racija, ateitis.
- 27 dieną sekmadienį, skirtas Šv. mišioms , Sekminėms 
ir šventiniams jubiliejaus renginiams. Kontaktinis asmuo 
Ingrida Žalalienė 0795100174, ei. paštas ingridazalalie- 
ne@yahoo.co.uk
Jaunimo klubas kas mėnesį rengia teminius vakarus ir 
diskotekas jaunimui nuo 12 metų. Artimiausias susitiki
mas kovo 3 dieną šeštadienį, Trinity Community centre, 
East Avenue, London E12 6SG. Kontaktinis asmuo Živi
lė Ilgūnaitė zivileilg@yahoo.com
Folkloro ansamblis „Saduto“ rengia rudens lygiadienio 
sambūrį, rugsėjo 20-21 dienomis Lietuvių sodyboje. At
vyks svečiai iš Lietuvos - V.Povilionienės vadovaujamas 
dainos klubas „Blezdinga'4. Kontaktinis asmuo Ingrida 
Žalalienė.
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DBLS Švietimo tarybos renginiai 2007 metais:

Jaunųjų talentų konkursas - gegužės 5 diena - adre
sas bus nurodytas vėliau - kontaktinis asmuo - 
NJankauskienė (tel 07963319140)

Šokių šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 
( birželio 2 d.) - adresas bus patikslintas vėliau - kontak
tinis asmuo - N. Jankauskienė

Etnografinė šventė ’’Graži mūsų šeimynėlė” lapkri
čio 17 d. - adresas bus patikslintas vėliau- kontaktinis 
asmuo - NJankauskienė (Tel. 07963319140)

Lietuvos solistė - tarp 25 geriausių BBC rengi
nio konkurso dalyvių

Lietuvos solistė Sandra Janušaitė 
kartu su 25 solistais iš viso pasaulio 
Velso sostinėje Kardite varžysis dėl 
BBC televizijos rengiamo Kardito 
pasaulio dainininkų konkurso nuga
lėtojo titulo.

Iš viso šiemet dalyvauti norą pa
reiškė apie 1000 dainininkų iš 64 
pasaulio šalių.

Penki geriausiai pasirodę daininin
kai laureato titulo sieks birželio 17 
d. finaliniame koncerte Kardifo

StDavid’ Hali scenoje.
Dėl teisės dalyvauti finaliniame BBC koncerte S. Ja

nušaitė varžysis birželio 11 d.

Britai dovanoja varinių instrumentų
Zina Paškevičienė, www.lrt.lt 2007 kovo 21 d.
Muzikantai iš Didžiosios Britanijos Panevėžio rajono 
vaikams padovanojo daugiau kaip šimtą varinių instru
mentų. Rajono valdžia tikina sieksianti, kad kiekviena
me miestelyje būtų įkurtas moksleivių varinių pučiamųjų 
instrumentų orkestras, pranešė LTV „Panorama“.

Prieš keletą metų į Panevėžio rajoną koncertuoti atvy
kę Lydbruko orkestro iš Didžiosios Britanijos muzikan
tai tikina išvydę didžiulį būrį norinčių groti vaikų, tačiau 
neturinčių kuo.

Pasišovusio instrumentus surinkti orkestro muzikanto 
Treforo Evanso idėją po jo mirties įgyvendino draugai. 
Daugiau nei šimtas varinių instrumentų jau išdalyta Pa
nevėžio rajono vaikams.

Pasak Lietuvos varinių pučiamųjų orkestrų asociacijos 
vadovo Remigijaus Vilio, šiemet Panevėžio rajono savi
valdybė paskelbė šūkį: „seniūnija be orkestro, seniūnija 
- be ateities“ ir nusprendė kiekviename miestelyje įkurti 
moksleivių pučiamųjų orkestrą.

Ji įsteigė kelis naujus muzikos vadovų etatus.
„Dabar turėsim apie 12 pučiamųjų orkestrų, mažų ben

druomenių vaikai galės muzikuoti“, - sakė Panevėžio 
rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausiasis specialistas R. Vilys.

Pasak Kultūros viceministro, sovietiniais laikais veikė 
nemažai pučiamųjų orkestrų, dabar jie vėl atgimsta.

„Tai puiki prevencija, nes tiek, kiek instrumentų Pane
vėžio apskritis gavo dovanų, tiek vaikų bus užimti. Ši 
britų dovana iš tikrųjų yra žymiai didesnės vertės, nei ją 
galėtume įvertinti pinigais“,. - LTV pasakojo Kultūros

ministerijos viceministras Gediminas Sodeika.
Dar 2 tūkst. svarų sterlingų, kuriuos dovanojo britų 

muzikantai, pasak asociacijos vadovo, taip pat bus pa
naudoti jaunimo orkestrams. 

----- •* r A r

Nauja Klaipėdos elektrinė gamins ir šilumą
Elektrinė turėtų pradėti darbą nuo 2010 m. vidurio.

Kadenciją baigianti Klaipėdos miesto savivaldybės 
taryba pritarė sumanymui uostamiestyje statyti pačią 
moderniausią Lietuvoje termofikacinę elektrinę, rašo 
„Vakarų ekspresas“.

Termofikacinė elektrinė ypatinga tuo, kad joje vienu 
metu gaminama tiek šilumos, tiek elektros energija.

Pasak Savivaldybės administracijos Investicijų ir 
verslo plėtros skyriaus vedėjos Elonos Jurkevičienės, 
elektrinėje bus deginamas vietinis biokuras, durpės, 
pramoninės ir iš visos Klaipėdos apskrities surinktos 
buitinės atliekos. Prognozuojama, kad buitinės atliekos 
sudarys apie 30 proc. elektrinės kuro.

Tai padės išspręsti atliekų utilizavimo problemą. Pre
liminariai apskaičiuota, kad į ateinančiais metais Dum- 
piuose pradėsiantį veikti modemų regioninį sąvartyną 

: iš visų 7 Klaipėdos apskrities savivaldybių kasmet bus 
atvežama apie 160 tūkst. tonų buitinių atliekų. Maž
daug pusė šio kiekio galės būti sudeginta naujojoje 
elektrinėje. Kartu tai pailgins regioninio atliekų sąvar
tyno naudojimo laiką.

Pasak „Klaipėdos energijos“ (KE) generalinio direk
toriaus Vytauto Valučio, termofikacinė elektrinė padės 
ne tik stabilizuoti šilumos kainą, bet ir sumažins ją ma
žiausiai 10 proc.

Vis dėlto svarbiausia, sakė V. Valutis, tai, kad tokios 
elektrinės atsiradimas žymiai sumažins KE priklauso
mybę nuo dujų tiekėjo. Dabar jos sudaro net 95 proc. 
KE naudojamo kuro, o pastačius naują elektrinę dujų 
importą būtų galima sumažinti iki 50-60 proc. Tai, pa
sak V. Valučio, visiškai atitinka vieną iš pagrindinių šių 
metų sausį patvirtintos Nacionalinės energetikos strate
gijos nuostatų.

Taip pat tikimasi, kad termofikacinė elektrinė paspar
tins Klaipėdos ekonominį augimą, taip pat užtikrins 
patikimą elektros energijos tiekimą Laisvajai ekonomi
nei zonai bei visam regionui.

Pastačius jėgainę bus demontuota dalis katilų Klaipė
dos rajoninėje katilinėje, dėl to turėtų sumažėti tarša 
miesto centre.

Visais parengiamaisiais bei jėgainės statybos darbais 
rūpinsis Suomijos energetikų korporacijos „Fortum“ 
antrinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ ir KE įsteig
ta bendra įmonė.

Prognozuojama, kad bendra projekto vertė gali būti 
nuo 75 mln. iki 100 mln. eurų. Kaip galimi finansavimo 
šaltiniai įvardijami Europos Sąjungos struktūrinių fon
dų pinigai, pačios įmonės lėšos bei paskolos.

Elektrinę ketinama statyti greta Lypkių katilinės. Ši 
vieta, pasak V. Valučio, pasirinkta todėl, kad ten jau 
yra visa reikiama infrastruktūra, taip pat esąs rezervuo
tas žemės sklypas.

Jei viskas vyks taip, kaip suplanuota, elektrinė pradės 
veikti 2010-ųjų viduryje.

8

http://www.lrt.lt


Europos Lietuvis Nr.4 9 puslapis

ARGENTINA
LANGO CHORAS

Afgentnos moSojunga
Praėjusį šeštadienį kovo 10 d. va
kare koncertavo choras „Langas“ iš 
Bernardinų bažnyčios, kultūrinio 
centro salėje Pasaje Dardo Rocha, 
La Platos mieste. Šį koncertą orga
nizavo Juan Ignacio Fourment Kal

velis, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos at
stovas ir Ecos de Lituania vedėjas kartu su La Platos 
savivaldybės miesto kultūros departamentu, prisidėjo 
Beriso Lietuvių Bendruomenė.

Stebint daugiau negu 300 žiūrovų, choras „Langas“ 
buvo apdovanotas Beriso miesto garbės svečio titulu - 
dokumentu, pasirašytu La Platos savivaldybės mero Ju
lio Alak.

Pirmiausia pasirodė vietinis choras „440“, kuris 
labai gerai koncertavo ir suteikė puikių įspūdžių.

Paskui išvydome chorą iš Lietuvos. Kunigas Julijus 
Sasnauskas, kuris lydėjo chorą viešnagės metu, išdėstė 
savo mastymą, kaip galima sujungti dvi tautas, du kraš
tus. Tokia jungtis vyko prieš daugiau nei 60 metų, kai į 
Argentiną atvyko lietuviai imigrantai.

„Langas“ atliko 12 dainų, tarp jų Anton Bruckner, 
Quirino Gasparini, Aleksandr Gretchaninoff, Juozo Nau
jalio. Paskutinės dainos buvo lietuviškos ir daugumai 
žiūrovų labai daug emocijų sukėlė „Kur bėga Šešupė”, 
„Dainų dainelės“ ir „Kur giria žaliuoja“.

Kovo 11 d. choras „Langas“ koncertavo Aušros 
vartų Motinos bažnyčioje, Avellanedoje Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo dienos proga. Koncertą organiza
vo Lietuvos Ambasada Argentinoje kartu su Argenti
nos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba 
(ALOST) bei Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departa
mentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
(TMID).

Šie koncertai yra dalis „Lango“ gastrolių po 
Pietų Ameriką, vykstančių kovo 6-18 dienomis Buenos 
Airėse, Avellaneda, La Plata, Rosario y Puerto Iguazu

(Argentina); Colonia y Montevideo (Urugvajus); Foz de 
Iguazu y San Pablo (Brazilija). • • • ... 4 ‘
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) valdybos 
Pietų Amerikos atstovas
Radijo valandėlės “Ecos de Lituania ” vedėjas 
Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS) valdybos 
sekretorius tarptautiniams ryšiams su užsieniu.

VOKIETIJA
Lietuvos ministrai Vasario 16-osios 
gimnazijoje
Šiuo metu Vokietijoje vyksta dvi svarbios Europos 
Sąjungos ministrų konferencijos: Heidelberge 
posėdžiauja Europos švietimo ministrai, o Wiesbadene 
gynybos ministrai. Kadangi arti šių miestų yra įsikūrusi 
Vasario 16-osios gimnazija, tai abu Lietuvos ministrai - 
švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė ir gynybos 
ministras Juozas Olekas - pakeliui į konferencijas 
aplankė šią garsią lietuvių mokyklą Vokietijoje.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė 
Roma Žakaitienė. čia svečiavosi vasario 28 d. Ji 
apžiūrėjo mokyklą ir bendrabučius, pabendravo su 
mokiniais ir pokalbyje su gimnazijos mokytojais bei 
vadovais pagyrė gimnaziją užjos atliekamą didelį darbą.

Roma Žakaitienė pasidžiaugė, kad Lietuvos Respublika 
gimnazijai dabar skiria didesnę paramą - 260 tūkstančių 
eurų. Jos nuomone, gimnaziją reikia ne tik išlaikyti, bet 
jos darbą reikėtų dar ir išplėsti. Gimnazija turėtų rūpintis 
Vakarų Europos lietuvių švietimu. Ji turėtų teikti pagalbą 
čia dirbančioms lituanistinėms mokykloms, pravesti 
mokytojų seminarus, rūpintis ’ tinkamų vadovėlių 
paruošimu Vakarų Europoje besikuriančioms 
lituanistinėms mokykloms. Darbo apimtis didės ir 
finansavimas atsiras, nes ateityje bus galima gauti 
daugiau pinigų iš įvairių fondų įvairioms mainų 
programoms su Lietuvos mokyklomis. Daug vilčių 
dedama į čia besikuriantį Europos Lietuvių Kultūros ir 
Informacijos Centrą.

Direktorius Andrius Šmitas dėkojo ministrei už 
Lietuvos paramą gimnazijai. Jis užtikrino, kad gimnazija 
paruošia jaunuolius taip, kad karjeros jie galėtų siekti ne 
tik Vokietijoje, bet ir Lietuvoje. Dabartinė lietuvių 
emigracija į Europos Sąjungą yra laikina. Daug šių 
emigrantų grįš, ir yra svarbu, kad jie grižtų su vaikais, 
gerai paruoštais gyvenimui Lietuvoje.

Ministras Juozas Olekas gimnaziją aplankė vieną dieną 
vėliau - kovo 1 d. Kadangi jo lėktuvas vėlavo, tai 
ministras tegalėjo mokykloje pabūti tik pusę valandos, 
kad nevėluotų į ministrų pasitarimą. Jo gimnazijos kieme 
laukė apie 150 mokinių ir mokytojų. Ministras Olekas 
pasidžiaugė, kad jis ne pirmą kartą čia, gimnazijoje. Prieš 
penkiolika metų, kai dar nebuvo Lietuvos ambasados 
Vokietijoje, Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba 
kartu su Kultūros institutu ir gimnazija rūpinosi jo 
kelione į Vokietiją. Jam, kaip Lietuvos sveikatos 
ministrui, tai buvo labai svarbi kelionė, nes tada buvo 
užmegzti pirmi ryšiai su vokiečių valdžia ir įvairiomis 
organizacijomis. Tada jis pirmą kartą aplankė gimnaziją 
ir nuo to laiko visuomet mielai prisimena šią lietuvišką
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salą Vokietijoje. Jis pasidžiaugė, kad gimnazija ne tik 
išliko, bet ir išaugo ir palinkėjo geriausios sėkmės 
ateityje.

Vasario 16-osios gimnazijoje mokosi lietuvių 
jaunimas iš Vokietijos, Lietuvos ir iš kitų kraštų, šiuo 
metu -192 mokiniai. Dalis mokinių gyvena gražiai 
įrengtame moksleivių bendrabutyje.

Vasario 16-osios gimnazija su savo mokinių ansambliu 
ir įvairiais projektais padeda formuoti teigiamą Lietuvos 
įvaizdį Vakarų Europoje.

Gimnazija per ilgus dešimtmečius yra tapusi svarbiu 
lietuvių kultūros židiniu. Čia įsikūrusi Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdyba ir Lietuvių Kultūros institutas su 
archyvu ir biblioteka, čia vyksta įvairūs lietuvių 
suvažiavimai, mokslinės konferencijos, koncertai ir 
parodos.

vl6gim-info
AIRIJA
Vilniuje - fotoparoda „Mūsų gyvenimas Airijo
je“ 2007-03-13
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijoje šiandien, kovo 13 
dieną atidaryta Airijos lietuvių fotoklubo 
„Fotomanai.LT“ nuotraukų paroda „Mūsų gyvenimas 
Airijoje“. / H

Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš lietuviškų ren
ginių ir švenčių, Airijos lietuvių kasdienybės akimirkos.

„Ši paroda - tai savotiškas Airijos lietuvių gyvenimo 
atspindys“, — sakė fotoklubo „Fotomanai.LT“ prezidentė 
Ieva Sung

BALTARUSIJA
Kiekvieną sekmadienį Minske bus laikomos 
lietuviškos Mišios 2007-03-13
Minsko Šv. Simono ir Elenos bažnyčioje kovo 11 dieną 
pradėtos laikyti Šv. Mišios lietuvių kalba.

Nuo šiol pamaldos lietuvių kalba vyks reguliariai - 
kiekvieną sekmadienį 14 vai. Šv. Simono ir Elenos baž
nyčioje, pranešė Užsienio reikalų ministerijos Informaci
jos ir viešųjų ryšių departamentas.

Iškilmingame renginyje dalyvavo Minsko ir Mogilio
vo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas 
Antonijus Demjanka ir Šv. Simono ir Elenos bažnyčios 
klebonas Vladislovas Zavalniukas.

Baltarusijos katalikų bažnyčios hierarchas pasveikino į 
pamaldas susirinkusius Baltarusijos lietuvių bendruome
nės atstovus ir Lietuvos ambasados Baltarusijoje darbuo
tojus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės proga 
ir pasidžiaugė, kad pagaliau ir Minsko lietuviai turės ga
limybę klausyti Šv. Mišių lietuvių kalba.

Po Šv. Mišių Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Ed- 
minas Bagdonas su vyskupu A.Demjanka aptarė Baltaru
sijos ir Lietuvos katalikų bažnyčios ryšius ir planuojamus 
projektus.

Vienas jų - šių metų vasarą planuojamas plaukimas 
Nerimi nuo Vilniaus Arkikatedros iki Budslavo - katali
kų šventovės Baltarusijoje.

Prieš 500 metų iš Budslavo į Vilnių buvo pradėta 
plukdyti mediena Vilniaus Bernardinų bažnyčios ir vie
nuolyno statybai.

ISPANIJA
Lietuvių interesai turi būti ginami ne tik Mad
ride 2007-03-20
Kovo 20 dieną Lietuvos ambasadorius Mečys Laurinkus 
Valensijoje susitiko su miesto mere Rita Barbera Nolla 
bei Ispanijos centrinės valdžios atstovais Valensijos re
gione ir aptarė klausimus, susijusius su Lietuvos piliečių 
interesų gynimu.

Ispanijos institucijų atstovai paraginti glaudžiau ben
dradarbiauti su konsulatu, teikiant reikalingą informaciją 
ir operatyviau reaguoti į lietuvių prašymus ir paklausi
mus.

Susitikimų metu Lietuvos ambasadorius akcentavo, 
kad ypač svarbus geranoriškas Valensijos regiono savi
valdybės institucijų bendradarbiavimas, suteikiant patal
pas lietuvių savaitgalinėms mokykloms.

Šiuo metu Valensijos regione veikia dvi savaitgalinės 
lietuviškos

ITALIJA
Čiurlionio „Žvaigždžių sonata“ - Romoje

2007-03-22
Minint Romos sutarčių pasirašymo 50 metų jubiliejų 
kovo 23 dieną Italijos prezidentūra Quirinale rūmuose 
rengia 27 Europos šalių parodą,,Europos meno šedev
rai“, kurioje bus pristatomas ir M. K. Čiurlionio pa
veikslų ciklas „Žvaigždžių sonata“ - Allegro ir An
dante.

Kovo 25 dieną Europos komisija kartu su Romos 
savivaldybe organizuoja „Villaggio europeo“ renginį 
Romos Kapitolijaus prieigose bei via dei Fori Imperia- 
li, kur kiekviena Europos šalis, tarp jų ir Lietuva, pri
statys savo šalies stendą.

LENKIJA
Punske ir Seinuose lankėsi Lietuvos signatarai

2007-03-20
Kovo 16-17 dienomis Seinuose ir Punske lankėsi Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signatarų gru
pė — atvyko septyniolika Signatarų klubo narių, vado
vaujamų klubo prezidentės Birutės Valionytės. v 

Šio vizito 
tikslas - ap
lankyti Len
kijoje esan
čius lietuvy
bės židinius, 
susitikti su 
lietuvių ben
druomene, 
padiskutuoti.

Signatarai 
susitiko su
Seinų ir Puns- Lietuvill karių kapinės G.Sniuko 
ko lietuvių mokyklų bendruomenėmis, aplankė Seinų, 
Punsko, Vygrių apylinkėse esančias atmintinas lietu
viams istorines vietas, lietuvių karių kapus Seinų ir 
Beržnyko kapinėse.
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Minint Knygnešio dieną, kovo 16-ąją signatarai kartu 
su Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokiniais surengė 
bendrą išvyką prie paminklo knygnešiui Povilui Matu
levičiui Kreivėnuose.

Lietuvos konsulate Seinuose buvo surengta diskusi
ja, kurios metu buvo aptarti aktualūs Lietuvos ir Len
kijos istorijos, lietuvybės klausimai, diskutuota apie 
signatarų vaidmenį, praėjus septyniolikai metų po Ne
priklausomybės atkūrimo Akto pasirašymo.

SUOMIJA
Helsinkio metro - lietuviški plakatai

2007-03-16
Lietuvos turizmo informacijos centras kartu su Lietu
vos ambasada Suomijoje kovo 7 dieną surengė lietu
viškų plakatų ekspoziciją Helsinkio metro stotyje 
„Kaisaniemi“.

Plakatuose vaizduojamos labiausiai turistų dėmesį 
traukiančios Lietuvos vietos - Vilnius, Kaunas, Tra
kai, Palanga, Neringa.

„Kaisaniemi“ metro stotis yra viena judriausių Hel
sinkio centre. Per dieną čia apsilanko apie 10 000 ke
leivių, praneša Užsienio reikalų ministerija.

Suomių susidomėjimas Lietuva nuolat auga. Statisti
kos departamento duomenimis, 2006 metų sausio- 
rugsėjo mėnesiais Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 
buvo apsistoję 29 tūkst. turistų iš Suomijos, tai yra 
6,3% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

Ekspozicija Helsinkio metro stotyje veiks iki 2007 
metų kovo 31 dienos.

Helsinkyje pristatyta garbės konsulo išversta 
knyga. 2007-03-23
Lietuvos ambasadoje Suomijoje kovo 21 dieną prista
tytas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyri
mo centro knygos „Nežinomas karas. Ginkluotas anti
tarybinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 me
tais“ (The unknown war. Armed anti-Soviet resistance 
in Lithuania in 1944-1953) vertimas į suomių kalbą.

Knygą išvertė ir išleido Lietuvos garbės konsulas 
Suomijoje Markusas Aaltonenas.

Ambasadoje susirinkusiems svečiams - Suomijos 
užsienio reikalų ministerijos, istorinių draugijų, vetera
nų sąjungos ir kitų organizacijų atstovams — buvo at
verstas skaudus Lietuvos istorijos puslapis, diskutuota 
apie sovietinę okupaciją, rezistenciją žmonių likimus 
pokarinėje Lietuvoje. Ši knyga yra vienas iš pirmųjų 
leidinių suomių kalbą pristatančių Lietuvos istoriją.

Po knygos pristatymo buvo rodomas dokumentinis 
filmas „Atgal į žemėlapį“, skelbia www.urm.lt.

NYDERLANDAI
Kanklės — ne tik „Klumpakojui“ 2007-03-18 
Milda Paliiionytė
Internete pradėjo veikti kanklių virtuozės Kristinos 
Kuprytės svetainė Kristina Kuprytė. Kanklės. Profe
sionali kanklininkė, dalyvaujanti įvairiuose tarptauti
niuose festivaliuose ir nuo 1994 metų kasmet Nyder
landuose ir Belgijoje rengianti solinius koncertus, savo 

gerbėjams prisistato lietuvių, 
anglų ir olandų kalbomis.

Kristinos Kuprytės interneto 
svetainėje skelbiama gan išsami; 
atlikėjos biografija, iliustruota j 
keliomis nuotraukomis, atsiliepi
mais spaudoje, ištikimų ir galbūt 
pirmą kartą jos atliekamų melo
dijų išgirdusių klausytojų padėka.

Be jokios abejonės, virtua
liems lankytojams pasakojama apie vie
ną charakteringiausių styginių muzikos instrumentų - 
kankles ir pateikiamas 2007 metaos planuojamų kon
certų kalendorius. Artimiausias profesionalios kankli
ninkės pasirodymas įvyks balandžio 15 dieną 16 va
landą Antverpeno „Indian Caps“ pastate, Belgijoje, 
kur Kristina Kuprytė koncertuos kartu su Cristel de 
Meulder (sopranas) • bei Isabelle Vleminckx 
(fortepijonas).

Kito mėnesio pabaigoje laukiamas atlikėjos solo pa
sirodymas Etten-Leur miesto savivaldybės salėje, Ny
derlanduose. Koncerto priežastis - Šiaulių universiteto 
Menų fakulteto Tapybos katedros vedėjo, profeso
riaus, tapytojo-akvarelisto Antano Visockio darbų pa
rodos atidarymas. Etten-Leur ir Šiauliai yra jau beveik 
septyniolika metų susigiminiavę miestai.

Dažnai Šiaurės jūros regiono valstybėse koncertuo
jančią Kristiną Kuprytę žino ne tik čia įsikūrę lietuviai, 
bet ir vietiniai gyventojai. Tad abejonių, kad kanklių 
virtuoze! pavyks įrodyti, jog kanklės - ne tik 
„Klumpakojui“, bet ir klasikai bei šiuolaikinei muzikai 
tinkamas instrumentas, beveik nekyla.

K.Kuprytė

RUSIJA
Tremtinės šeima iš Rusijos reikalauja pusės 
milijono eurų 2007-03-21
Lietuvos politikams delsiant su Rusija pradėti derybas 
dėl sovietų okupacijos žalos atlyginimo, nuo represijų 
nukentėję žmonės žalą iš Rusijos Federacijos siekia 
prisiteisti per Lietuvos teismus. Kauno apygardos tei
smą jau pasiekė byla prieš Rusiją dėl neteisėtomis rep
resijomis Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjungos pada
rytos žalos. Į Gulagą ištremtos moters vaikai žalą įver
tino 500 tūkst. eurų (1 mln. 725 tūkst. litų). Kol kas 
tai pirmoji tokia byla, bet ieškinį parengusio advokato 
Kęstučio Čilinsko manymu, ateityje tokių bylų bus ir 
daugiau.

Byla Rusijai turėtų būti pateikta per Lietuvos Užsie
nio reikalų ministeriją jei žalą Lietuvos teismai pri
teis, tai iš Rusijos ją išieškoti turės antstoliai. Tačiau 
kaip Lietuviams.com paaiškino Sorbonos universiteto 
teisės mokslų daktaras ir advokatas Paryžiuje Mažvy
das Michalauskas: „Net jei pavyktų prisiteisti žalą 
sprendimas nebus pripažintas Rusijoje kaip prieštarau
jantis Rusijos viešajai tvarkai ir, todėl, nevykdytinas”.

Nuosprendyje, kuriuo vadovaujantis Ona Puskuni- 
gienė buvo ištremta į Permės sritį rašoma: „gimusi 
Jungtinėse Amerikos Valstijose iš buožių, lietuvė,
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TSRS pilietė, nepartinė, 1941 metais vokiečių okupaci
jos metu Lietuvoje kurstė antitarybinę agitaciją tarp Lie
tuvos gyventojų, šmeižė tarybinę armiją platino antita
rybinio turinio foto nuotraukas, 1947-1951 metais siste
mingai skleidė provokacinius gandus apie greitai kilsian
tį karą tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos ir iškraipė ta
rybinę tikrovę.“

Šiaulių „Dagilėlis66 dalyvavo chorų fetsivalyje
Sankt Peterburge kovo 22-26 dienomis vykusiame 

tradiciniame tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festi
valyje „Vivat Peterburg“ pasirodė Šiaulių dainavimo 
mokyklos berniukų choras „Dagilėlis“.

Kovo 24 dieną berniukų choras „Dagilėlis“ surengė 
koncertą Sankt Peterburgo Aleksandro Nevskio Lavros 
Šventosios dvasios parapijoje.

Choras „Dagilėlis“ yra daugelio tarptautinių konkursų 
laureatas ir prizininkas. Kolektyvas pradžiugino klausy
tojus aukštu meistriškumu, puikiai atlikdamas tiek klasi
kinius kūrinius, tiek šiuolaikinių lietuvių kompozitorių 
dainas.

Festivalyje „Vivat Peterburg“ dalyvauja apie 50 chorų 
iš Rusijos Federacijos, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, 
Estijos, Lietuvos, Kanados ir kitų šalių. Pernai surengta
me pirmajame festivalyje su didžiuliu pasisekimu kon
certavo Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 
„Liepaitės46 merginų choras, vadovaujamas Jolitos Vait
kevičienės.

PRANCŪZIJA i
V
Siek tiek iš Paryžiaus
„Prancūzai Kaune ir Paryžiaus lietuviai bare šį šeštadie
nį66. Prancūzai į istoriją įsirašė pergalę, o mes - 35 sirga
liai - puikų vakarą nes mūsų rinktinė sugebėjo sukelti ir 
iki pat varžybų pabaigos išlaikyti intrigą

Kiek mažiau dėmesio sulaukė filmo „Tadas Blinda“ 
peržiūra, nors filmas tikrai vertas dėmesio, juo tęsiamas 
lietuviškų filmų ciklas.

Ir tikrai galime kalbėti apie tęstinumą nes jau mūsų 
matytu filmų „Herkus Mantas", „Darius ir Girėnas“ ir 
„Partizanai“ siužetinės linijos visos panašios, tai tarsi 
būdingas lietuviško kino ženklas, aiškiai išduodantis 
mūsų istorijos vingius. Šis romantinis dramatizmas ir 
duoda tuos nepakartojamus lietuviško braižo filmus apie 
„mūsų laikų didvyrius“.

Taip pat kultūros skyrelyje: soprano Zmailaitės labda
ros koncertas bei nepakartojamo balso tembro džiazo 
vokalistės Viktorijos Gečytės koncertas praėjusį penkta
dienį, šįkart akomponuojant tik pianinui. Viktorija taip 
per kelis mėnesius rado savo nišą Paryžiaus jazz scenoje 
ir mus toliau džiugina savo vis naujais pasirodymais. 
Beje, paskutinio koncerto metu išgirdome ir lietuvišką 
sutartinę atliekamą su ... džiaziniu akompanimentu! Kas, 
iš tikrąją neturėtų stebinti, nes džiazas istoriškai ir gimė 
„liaudyje“, tai liaudies muzikoje, kasdieninėse dainose. 
Bet kokiu atveju, Birutės inauguruotas folk’o ir kitų sti
lių mišinys prigijo!

O pabaigai - keli žodžiai turbūt apie reikšmingiausią 
praeitos savaitės įvykį, kuriam skirti derėtų ilgus raši
nius. Bent truputį įsigilinus į Europos kūrimo proceso 
istoriją galima atrasti tikrai nepakartojamų lobių ir, svar
biausią suprasti, kodėl šiandien viskas yra taip ar kitaip.

UKRAINA
Lietuvis meras iŠ Ukrainos domėjosi Vilniumi
Ketvirtadienį Vilniaus savivaldybės atstovai susitiko 
su Ukrainos Ivano Frankovsko miesto savivaldybės 
delegaciją kuriai vadovauja lietuvių kilmės meras 
Viktoras Anuškevičius. Vilniaus miesto savivaldy
bėje Ukrainos delegacija domėjosi įvairiomis temo
mis: miesto plėtrą investicijomis, socialiniais klausi
mais, sveikatos apsaugą atliekų ir šiukšlių tvarkymo 
sistemą žiniasklaidos, turizmo darbo specifika.

Ivano Franskovsko delegacija planuoja aplankyti 
didžiausias Vilniaus ligonines, Trakus.

Ivano Frankovskas - vakarų Ukrainos miestas, apie 
115 km nutolęs nuo Lvovo, srities centras, turintis per 
200 tūkst. gyventojų.

KAZACHSTANAS
Lietuva vilioja Kazachstano jaunimą atvykti 
studijuoti
Almatoje balandžio 6 dieną atidaryta parodą kurioje 
Lietuvos aukštojo mokslo galimybes pristato Lietuvos 
universitetai bei kolegijos. Parodoje dalyvauja Kauno 
medicinos universitetas, Kauno technologijos universi
tetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino techni
kos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klai
pėdos universitetas ir Šiaulių universitetas.

Dvi dienas vyksiančia paroda Lietuvos aukštųjų mo
kyklų atstovai siekia pritraukti į užsienį studijuoti iš
vykstančius Kazachstano studentus. Pagal Kazachstano 
Prezidento programą „Ateitis46 Kazachstanas kiekvie
nais metais yra pasirengęs siųsti 3000 studentų studi
joms į užsienį.

MANČESTERIS
Kovo 11 dieną Mančesterio lietuvių socialiniame klube 
įvyko šokių vakaras su Londono lietuvių grupe “Retro”! 
Du šaunūs vyrukai Petras (groja klavišais ir dainuoja) 
bei Valentinas (groja gitara ir dainuoja) sutiko mus pa
linksminti gražiomis lietuviškomis dainomis prisime
nant Lietuvai svarbią datą! O šiaip grupė Londone šeš
tadieniais organizuoja šokius, groja įvairiomis progomis 
per DBLS renginius bei pagal užsakymus vestuvėse, 
jubiliejuose ir t.t.

Susirinkusiųjų buvo nedaug ir jie šokti pradėjo nedrą
siai, tačiau kai pradėjo, tai nebenorėjo sustoti! Senos 
dainos skambėjo naujai. Polkos, valso, rokenrolo... rit
mais sukosi ir jaunas, ir senas!

Nuskambėjus paskutinei dainai, šokantieji prašė dar ir 
dar vienos... Galiausiai buvo sugrotas smagių dainų 
"kratinys", kuriuo muzikantai ir baigė šaunią vakaro 
programą! Visi liko labai patenkinti, spindinčiomis aki
mis ir įkaitusiais skruostais! - .i .r . ; '

Muzikantai mus žadėjo atlankyti dar ne vieną kartą ir 
kvietė prie tokių vakaronių prisijungti kuo daugiau žmo
nių! Tad tikimės kitą sykį sulaukti dar daugiau entuzias
tą nepamirštančių savo šalies ritmų!
Jolanta ir Martyna
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vRžcto jaunimo suvažiavimas - Brazilija 2007 m.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas įvyko 2007 metų sausio 5 - 
14 dienomis San Paulo mieste, Brazilijoje. 
Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš 
Argentinos, Urugvajaus, Kanados, JAV, 
Lietuvos, Vokietijos ir šeimininkai - iš Bra
zilijos.

Suvažiavimas prasidėjo penktadienį “Atidarymo balium” 
Brazilijos lietuvių sąjungos patalpose.

Kitą dieną prasidėjo darbas - Studijų dienos, kurių metu 
prelegentas Brazilijos Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkas Jorge Prokopas, papasakojo Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės situaciją. Menininkai Dalia Uzdila ir Rolan
das Boravskis visiems atstovams prisistatė šių metų kultūri
nę Suvažiavimo temą - Užgavėnes. Jau trečius metus jie 
aplanko mus ir moko mus lietuviškų tradicijų.

Sekmadienį (sausio 7d.) Lietuvos vyskupų konferencijos 
delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Val
dybos Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisi
jų pirmininkas Prelatas Edmundas Putrimas kartu su kunigu 
Jonu Dielinikaičiu aukojo Šv. Mišias Švento Juozapo para
pijoje Vila Zelinoje.

Po pietų toliau diskutavome ir PLJS atstovai papasakojo 
apie Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų istoriją, ypatingai 
daug dėmesio skyrėme paskutiniam kongresui, vykusiam 
Kanadoje 2006 m. Žiūrėjome laibai įdomų video įrašą, kurį 
perdavė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdy
bos pirmininkas Stasys Kuliavas iš Kanados. Jis tarė pasvei
kinimo žodžius visiems atstovams, atvykusiems dalyvauti 
PALJ suvažiavime Brazilijoje. Paskui papasakojo apie 
PLJK istoriją, detaliau pristatė PLJS valdybos iždininko 
Sauliaus Simonavičiaus, PLJS valdybos atstovo Šiaurės 
Amerikai Moacir de Sa Pereira ir PLJS valdybos atstovo 
Pietų Amerikai Juan Ignacio Fourment Kalvelio funkcijas ir 
veiklą.

Apie organizacinius dalykus iš savo patirties papasakojo 
Dalius Bulota, XJI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruo
šos komiteto narys, stovyklos programos organizatorius. Tą 
dieną įvyko ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos 
kraštų pranešimai. Taip galėjome daugiau sužinoti apie lie
tuvių veiklą ir lietuvybės išlaikymo galimybes Pietų Ameri
koje.

Galėjome dar pabendrauti su Dalia ir Rolandu, kurie deta
liau pristatė Užgavėnių tradicijas, pasitelkę video medžiagą. 
Po to iš karto pradėjome repetuoti pirmuosius spektaklio 
žingsnius.

Pirmadienį aplankėme San Paulo miestą, svarbiausias jo 
vietas, bažnyčias ir muziejus.

Vakare ilgai repetavome mokyklos “San Miguel 
Arcangel” patalpose. Po vakarienės bendram posėdžiui su
sirinko Brazilijos Nemuno ir Rambyno šokių grupės ir pla
navo jaunimo veiklos ir bendradarbiavimo strategiją atei
čiai. Tuo pačiu metu ALJS posėdžiavo dėl kito Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso Pietų Amerikoje. Abu susirinki
mai truko iki vidurnakčio, tai reiškia, kad jaunimas labai 
aktyvai ir rimtai planuoja savo darbą.

Trečiadienį aplankėme žaidimų parką “Hopi Hari”. Kai 
grįžome, vėl repetavome. Vakare pradėjome diskutuoti 
apie XIII PLJK: jo datą, programą ir Ruošos komiteto na
rius. .•

Ketvirtadienio rytą išvažiavome i Atibaia - lietuvišką 
stovyklą “Lituanika”. Čia vyko intensyvus darbas: kiek
viena LJS susirinko ir išreiškė savo nuomonę dėl kito 
Kongreso. Taip pat daug repetavome, o vakare Prelatas 
Putrimas pravedė labai įdomų susikaupimo žaidimą apie 
pasitikėjimą Dievu.

Visą penktadienį intensyviai repetavome, kadangi kitą 
dieną suplanuotas pagrindinis kultūrinis Suvažiavimo ren
ginys - mūsų pačių parengtas spektaklis žiūrovams. Kiek
vienas kraštas taip pat ruošėsi savo pasirodymui Talentų 
vakaro metu. Kiekvienas LJS kraštas smagiai pasirodė, 
visi dainavome ir šokome.

Paskutinę stovyklos dieną po ilgų repeticijų įvyko 
“Užgavėnių” spektaklis. Viso pasirodymo metu scenoje 
buvo daugiau nei 50 žmonių. Visi sau susikūrėme kostiu
mus, pasigaminome Užgavėnių kaukes, dekoraciją bei 
Morę.

Labai svarbus mums buvo Dalios ir Rolando darbas, 
kurie su mumis bendraudami, sugeba paaiškinti ir išmoky
ti tų tradicijų, kuriomis gyveno mūsų protėviai, tuomet 
galime geriau įsivaizduoti, kaip Lietuvoje buvo ir yra 
švenčiamos šventės, kurios iki šiol dar gyvos Lietuvoje.

Po vakarienes buvo uždarymo balius ir visi sekmadienio 
rytą jau buvo pasiruošę išvykti į San Paulo miestą.

Sekmadienį įvyko Šv. Mišios Švento Juozapo parapijoje 
Vila Zelinoje. Po Mišių - Sausio 13-osios minėjimas, kurį 
bendruomenei Suvažiavimo metu parengė jaunimas. 14 
jaunimo atstovų su žvakėmis paminėjo kiekvieną žuvusį 
už Lietuvos laisvę tą naktį. Po Mišių dar kartą bendruome
nei pristatėme Užgavėnių tradicijų programą. Tai ir buvo 
Suvažiavimo uždarymas.

Organizatoriai nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie prisi
dėjo prie ruošos darbų Daliai ir Rolandui, rėmėjams ir 
Prelatui Edmundui Putrimui nuolatinį darbą rūpestį ir 
pastangas. Po Julijos Ūkai žodžių BLJS pirmininkė pa
kvietė į sceną ALJS pirmininką Juan Pablo Liną Pupelį, 
kuris pakvietė visus dalyvauti kitame Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo suvažiavime, kuris įvyks kitų metų sausio 
mėnesį Argentinoje.
Nutarimai:

Kitas Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas įvyks Argen
tinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje nuo 2008 m. gruodžio 
mėn. 22 d. iki 2009 m. sausio mėn. 6 d.

XIII PLJK prasidės Studijų dienomis Argentinoje, pas
kui tęsis turistinė programa Urugvajuje. Paskutinė dalis - 
stovykla Brazilijoje.
Už didelį ir gerą darbą labai dėkojame:

Prelatui Edmundui Putrimui;
Menininkams Daliai Uzdilai ir Rolandui Boravskiui;
BLJS valdybai,
Kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus Su

važiavimo atstovus;
Visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ' 

suvažiavime.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) val
dybos Pietų Amerikos atstovas
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Skautiškuoju keliu Anglijos žemėje.....

P
agal raštiškus duomenis pirmoji lietuvių skautų/ 

čių stovykla vyko 28-to liepos - 5-to rugpjūčio 
1950 gražiame vid. Anglijos kalnų regione Darley Moor, 

netoli Ashbourne, Derbyshire. Šitie pirmieji stovyklavi
mo žingsniai įtvirtino lietuvių skautų veiklą šiame krašte.

Po penkių sėkmingų vasaros stovyklų Derbyshire ir 
New Forest (Hampshire), vasaros stovykloms pastovų 
žemės kampelį skautai pasirinko puikioje Lietuvių Sody
boje, Hampshire. (Naujai sukurta Lietuvių Namų Akcinė 
bendrovė nupirko 23 ha žemės su pastatais 1955 kovo 
mėn. seneliams, vasarotojams, stovyklautojams pasi
džiaugti. Ją pavadino Lietuvių Sodybą, Headley Park 
regione). Šeštoji stovykla vyko 1955 30-to liepos - 7-to 
rugpjūčio. Tai pirmoji stovykla šiame krašte, galim sa
kyti, ant savo žemės.

Šie yra 58 mūsų stovyklavimo metai. Skautų kalendo
riuje jie yra reikšmingi, nes sutampa 100 metų nuo pir
mos Baden Powell įkurtos skautų stovyklos Brownsea 
Island. Todėl ir mūsų stovykla Lietuvių Sodyboje šiais 
metais pavadinta: Baden Powell Jubiliejinė Stovykla. 
Stovyklos laikas: liepos 28 d. - rugpjūčio 5 d. Planuoja
ma turėti priešstovyklinę ruošos savaitę, nuo 21-mos — 
27- tos liepos. Stovyklos viršininkė sutiko būti v.s. Vida 
Gasperienė. Stovyklos programai sudarytas skautų darbo 
būrelis, kurie sustatys veiklos rėmus, registracijas ir t.t. 
Tikimės turėti skautų svečių iš Lietuvos ir Europos. Bus 
dedamos pastangos aplankyti Brownsea Island: Kur įvy
ko pirmoji Baden Powell skautų stovykla. Tai daug pas
tangų reikalaujantis darbas iš visų padėjėjų ir prijaučian
čių skautybės ideologijai. Esame pilni vilties, kad sto
vykla bus sėkminga ir joje atsiras daugiau jaunų vadovų, 
kurių šiuo metu yra stoka .

Skautiškųjų metų bėgyje seserija suorganizavo sueiga 
2006 lapkričio 5 d, kurioje dalinomės mintimis apie 
skautavimą, Kūčių papročius ir tradicijas, Kūčių burtus, 
valgius. Sesės kūrė kalėdinius atvirukus su šiaudiniais 
ornamentais, vyko žaidimai. Išsiskirstė prašydamos dau
giau panašių sueigų. Tuoj po to vyko elektroninis susira
šinėjimas ir uždaviniai sesėms - susipažinti su skautiškais 
papročiais ir t.t., kurį į savo rankas paėmė sesė Ramunė- 
Padleckytė-Sanderson, pasisemdama medžiagos iš Lie
tuvių Skaučių Seserijos knygos Sese Budėk. Šie elektro
niniai susirašinėjimai neišnyko - jie vyksta toliau.

. 2007 sausio 18 d vyresnieji skautininkai nuvyko pas 
ps Tony (Antaną) Philpott į Bristol įteikti jam pilnai už
sitarnautą pažymėjimą: Lelijos Ordiną. Nors Tony svei
kata šlubuoja, jis nepasiduoda, ir atvyks į šių metų sto
vyklą Lietuvių Sodyboje.

Kovo mėnesyje vyresnės sesės susirinko vyr.sk. Lai
mos O‘Brien namuose, pasitarti apie vyresniųjų sesių 
programos veiklą ir kaip ją galima tobuliau vykdyti... 
Sueigos darbai - dažymas ant stiklo (glass painting). 
Atlikti darbai bus išstatyti vasaros stovyklos metu ir no
rintiems bus parodyta, kaip paišyti ant stiklinės taurės, 
puodelio ir.t.t.

Kovo mėnesyje vyko vadovų posėdis Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčios patalpose, Londone, kuriame buvo 
aptarta metų veikla. Sekmadienį, po iškilmingų šv. Mi

šių kovo 11d., lietuvių bažnyčioje buvo įteiktas ordinas 
Seserijos Atstovei s. Kristinai Markevičiūtei Hannes. 
Gaila, kad nebuvo galima įteikti ordinus brolijai: v.s. 
Vincentui O‘ Brien ir v.s. Vladui Gedmintui (Lelijos ordi
nai). Tikimės, tą atlikti vasaros stovyklos metu.

Kovo 31d sesė Laima O‘Brien suorganizavo seserijos 
ir brolijos žygį į Epping mišką (Londono užmiestyje.).

Brolis Mikel Ludwig yra kruopščiai paruošęs elektroni
nį Europos Rajono tinklalapį www.lsseuropa.co.uk, o 
Budėkime LSS Europos Rajono leidinys jau švenčia 56 
metus, vedamas redaktoriaus H. Gaspero, administruoja
mas v.s. S. B. Vaitkevičiaus. Medžiagą renka v.s. J. 
Maslauskas, o nuotraukas pristato ps Tony (Antanas) 
Philpott. Pirmą kartą Budėkime pasirodė Anglijos padan
gėje 1951 rugpjūčio 15-tą ( redaktorius buvo sk. V. Fid- 
leris).

Lietuviškas skautavimas šioje žemėje yra užsitarnavęs 
neišnaikinamą žymę bendruomenės veikloje. Mes vyres
nieji dedame visas pastangas, kad turtingą skautišką 
“kraitį” toliau vestų tie, kuriems svarbu ir būtina tarnauti: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.
Visuomet budime!
v.s. Vida Gasperienė

Kvietimas į skautų vasaros stovyklą
Kviečiame į 2007 m. Baden Powell vardo skautų 
stovyklą, kuri įvyks nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio

5 d. Lietuvių Sodyboje, skautų kalnelyje. 
Registracija į stovyklą privaloma iki 

liepos 2d.
Daugiau informacijos ir registracijos formą gali

ma gauti skautų tinklalapyje: 
www. Isseuropa. co. uk

taip pat susikontaktavę su skautų vadovais:
Stovyklos viršininkė v.s. Vida Gasperienė
e.gasperas@ntlworld.com
v.s. Vincent O’Brien
fv.obrien@ntlworld.com
Vyr.sk. Vlada Minkutė
vminkute@yahoo.com
Stovyklos kaina £65 vienam asmeniui. Šeimoms 
papigintai.
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Skaitytoju laiškai
Praėjusių metų vasarą vasarą Londone lankėsi Lietuvos 

Liberalų Sąjūdžio vadovybės vadovai. Jie kartu yra LR 
Seimo nariai - Petras Auštravičius ir Gintaras Steponavi
čius, kuris yra LR Seimo pirmininko pavaduotojas.

Londono lietuvių šv.Kazimiero parapijos klebonas kun. 
P.Tverijonas juos priėmė garbingai. Sekmadienį, po di
džiųjų 11 vai. šv.Mišių jiems suteikė garbę prie bažnyčios 
altoriaus kalbėti į šv.Mišių maldininkus.

Daug ko jie papasakojo kas negera Lietuvoje. Išgirdome 
ką Lietuvos Liberalų Sąjūdis padarė gero. Pristatė savo 
Liberalų Sąjūdžio programą, kaip jie laimės sekančių me
tų rinkimus. Pamatysite, kokia bus šviesi, teisinga Lietu
va. Pasisakė, kad išvakarėse jie turėjo Didž. Britanijoje 
gyvenančių liberalų susirinkimą, yra sudaryta Liberalų 
Sąjūdžio valdyba. Visus sekmadienio maldininkus kvietė 
jungtis į Didž. Britanijos Lietuvos Liberalų Sąjūdį, kartu 
kurti teisiną Lietuvą.

Petras Auštrevičius sakė čia susirinkusiems, kad būtinai 
atėjo laikas, kad LR Seimas turėtų sudarytą Seime 
“Išeivijos Komitetą”, pranešdamas kad Liberalų Sąjūdis 
Lietuvoje vykdo “Lietuviškos knygos kelias”, rinkdami 
lietuviškas knygas, kurios bus perduotos išeivijos ben
druomenėms ir savaitgalio mokykloms įvairiuose kraštuo
se.

Kun. P.Tverijonas jiems padėkojo už atsilankymąjo 
parapijoje, už visus pranešimus, linkėdamas Lietuvos Li
beralų Sąjūdžiui kuo geriausios sėkmės jų darbuose.

Dabar jau galima pasakyti, kad Lietuvos Liberalų Sąjū
dis savo pažadą ištesėjo ir net neapvylė. Gautos knygų 
siuntos prieš Kalėdų šventes. Pamatęs lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčios zakristijoje knygų krūvas pradėjau jas 
vartyti. Knygų galėjo būti daugiau negu 1000 egz. Perkil- 
nojus apie 50 knygų, jų tarpe buvo šios knygos:

1. Irina Staževa - “Tulpės iš Kosmodromo” - 
aprašymas apie M. Jangel, dukat Socialistinio 
darbo didvyris.

2. D.Zalopas, anglų rašytojas, “Kas nužudė Ro
mos popiežių”. Tai jo įrodinėjimai apie greitą 
popiežiaus mirtį. Ar ji yra tinkama savaitgalio 
mokykloms?
3. “Kaunas” - turistui apie miestą, išleista 1977 
metais su visais bolševikų balzabubais.
4. Ivanas Stadniukas - Ivan Stadniuk aprašymai 
apie didįjį tėvynės karą, išvarant vokiečius iš 
Tarybų Sąjungos. Išleista 1985 metais ir apdova
nota “Pergalės” ordinu. Tiražas 4500 egz.
5. “Vilnius” - turistui apie miestą. Išleista 1977 
metais, kada Vilnius buvo apdovanotas “Lenino” 
ordinu, kaip kultūros miestas. Tiražas 3500 egz.
6. Halinos Karsokienės “Sutikimai” - aprašymai 
kaip karas prasidėjo. Lietuvių komunistų bėgi
mas Rusijon, susitikimai Maskvoje ir po karo 
susitikimai Vilniuje vėl kuriant “Tarybų Lietu
vą”. Išleista 1977 metais. Tiražas 2000 egz.
7. Petras Cvirka “Pirmosios Mišios”. Išleista
1985 metais. 3000 egz. 1928 metais išleista Pet
ro Cvirkos knyga “Pirmosios Mišios” buvo kon
fiskuota. Dabar leidžiama pardavinėti Lietuvoje.

Ar tos knygos tinka mūsų savaitgalio mokykloms ir lie
tuviškai bendruomenei yra didelis klausimas?

Jeigu būčiau galėjęs peržiūrėti daug daugiau tų knygų, 
esu tikras, kad būčiau radęs daugiau įdomių knygų. Bet, 
deja, buvo išvarytas iš zakristijos, kad tos knygos nepri
klauso man. Prašom jų neliesti! Išeidamas išsinešiau tas 
penkias knygas, nors jos man nepriklauso. Prisiminimui, 
kokias dovanas Lietuvos Liberalų Sąjūdis siunčia Lietu
vos emigrantams.

Kaip tos knygos buvo išdalintos savaitgalio mokykloms 
ir bendruomenei nežinau ir negaliu pasakyti. Ar savaitga
lio mokyklų mokytojai duos vaikams skaityti sovietinės 
dvasios knygas? Ar atrinkę jas sudegins?

Stasys Kasparas

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
Tarybos XX sesijos trečiasis posėdis

Mielieji,
Š. m. kovo mėn. 24 d. įvyko eilinis metinis Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės (VLB) Tarybos suvažiavimas. 
VLB Taryba yra vyriausias Vokietijos lietuvių ben
druomenės organas, kurio nariai išrenkami ketvertų 
metų kadencijai.

Tarybos posėdyje buvo aptarti einamieji Bendruome
nės reikalai, savo pranešimuose praėjusių metų veiklą 
apžvelgė VLB valdybos pirmininkas, iždininkas, Kont
rolės komisija, Garbės teismo pirmininkas, Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratorijos valdyba, Fondo Vasario 
16-osios gimnazijai remti vaidyba ir jaunimo sąjungos 
(VLJS) pirmininkas.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Taryba

I naują VLB Valdybą išrinkti: Antanas Siugždinis, dr. 
Vincas Bartusevičius, Bernadeta Gostautaitė, 
Gintaras Ručys, Klausas Žulys, Agnė Kubiliūtė.
Tai buvo paskutinis eilinis XX sesijos posėdis. . 
2007 metų rudenį vyks nauji Tarybos rinkimai.

Pagarbiai,
Bernadeta Gostautaitė
VLB Valdvba*
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Aukos:
V.Račys, North Wales £20.00
Mrs.X £10.00
P.Juknelis, Manchester £ 5.00

R.Karalius, W.Yorkshire £10.00
A.Gudelis, Leigh £ 5.00

KVIETIMAS
Visus, kurie turite laiko ir galimybių, kviečiame įlietuviškos 

komedijos "MOČIUTĖS" premjerą
Lietuvių socialiniame klube Manchesteryje.

Vaidinimai vyks balandžio 29, 
gegužės 6 ir 27 dienomis. Pradžia 15:30 vai.

Siunčiu nuotrauką iš repeticijos!!!
Esate labai laukiami H!

Adresas:
121 Middleton R. Crumpsall,
Manchester M8 4JY

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-maii: london@ptveriionas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 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, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

Tel: 07891134493, 
Pagarbiai,
Loreta Vilkytė

Repeticijos metu

Vilniaus miesto savivaldybės tink- 
lalapis - vienas geriausių Europoje 
Šią savaitę Čekijos mieste Hradec Kralo- 
ve vykusioje tarptautinėje konferencijoje 
LORIS’07 (Vietinė ir Regioninė Infor
macinė Visuomenė) Vilniaus miesto sa
vivaldybės intemetinis tinklalapis 
www.vilnius.lt buvo pripažintas vienu iš 
geriausių tinklalapių, kurio pagalba gy
ventojams ir verslininkams teikiamos 
kokybiškos elektroninės paslaugos.

Vilniaus miestui įteiktas EuroCrest 
Contest 2007 apdovanojimas.

Apdovanojimai įteikti konferencijos, 
organizuojamos jau 10 metų, metu. Joje 
svarstomi elektroninės valdžios iniciaty
vų skatinimo ir įgyvendinimo klausimai, 
nagrinėjamos galimybės Europos sąjun
gos lėšų panaudojimui. Konferencijoje 
dalyvavo ir apdovanojimo ceremoniją 
stebėjo apie 5 tūkst. dalyvių. EuroCrest 
2007 apdovanojimai taip pat įteikti Len
kijos, Latvijos ir Bulgarijos atstovams
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