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Derliaus šventė Sodyboje
Sodyboje vėl suskambėjo lietuviška daina ir muzika, 
suplazdėjo tautinių drabužių margumynas. Rugsėjo 22 
dieną, pagal lietuviškus papročius, atšventėme lygia
dienį ir derliaus šventę. Šventę organizavo ir ruošė 
“Saduto” folklorinio ansamblio dalyviai. Sumanymas 
šventę ruošti ir organizaciniai darbai atiteko jų admi
nistratorei Onutei Dobrovolskienei.

Diena pasitaikė labai puiki. Saulutė 
lepino visus ir veiduose lipdė šypse
nas. Suvažiavo arti pusantro šimto 
žmonių - ir jaunų ir visai jaunų, ir 
vyresnio amžiaus. Mus aplankė Lie
tuvos folklorinių dainų dainininkė 
Veronika Povilionienė ir an
samblis “Blezdinga”.

Pievelėje ant ištiestų stalų 
išdėstyti rudens šventės eks
ponatai - įvairiausios daržo
vės, rudeniniai vaisiai. Veikė 
loterija, buvo pardavinėjami 

obuoliai, kriaušės. Žmonės susitikę sveikinosi, 
gurkšnojo lietuvišką “Švyturį”, nenuilstantys 
muzikantai grojo polkutes ir valsus, o jaunimas 
žaidė - tikras lietuviško kaimo kermošius.

Programa prasidėjo pavėluotai, nes visas Sody
bos rajonas neteko elektros ir negalėjo veikti gar
sintuvai. Tačiau, žiūrovams pradėjus nekantrauti, 
programa prasidėjo be dirbtinių įrengimų. Daini
ninkės Veronikos stambus balsas nuaidėjo Sody
bos slėniu, o muzikos aidai skambėjo miškelyje. 
Po kelių etnografinių dainų pasirodė šešių asmenų 
“Blezdingos” ansamblis. Tai jau suaugę trys vyrai 
ir trys moterys. Savo gabumus parodė ir šokdami, 

dainas. V.Povilionienė pakvietė žiūrovus prisidėti prie tų 
dainų, kurių tekstus pristatė paruoštuose dainorėliuose. 
Visi dainavo ir patys sau plojo. Malonu buvo matyti tokį 
šaunų šeimynišką bendradarbiavimą.

Leidus dainininkei atsipūsti, išėjo Londono, jau Anglijo
je spėjęs pagarsėti “Saduto” ansamblis, kuris labai darniai 
sudainavo eilę dainų ir pašoko keletą liaudies tautinių šo
kių, o palinksminti žiūrovus, išvedė ir juos pašokti.

Rečiau ansamblį matant, atrodo, jog jų skaičius vis didė
ja, nors sąlygos jiems lavintis nėra palankios. Londonas ne 
kaimas. Visus skiria didelės distancijos, bet tas, matyt, 
neatbaido, nes jų pasirodymai kas kartą tobulėja.

Dainoms ir šokiams pasibaigus, lietuviško laikraščio 
“Infozona” redaktorė Zita Čepaitė buvo paprašyta įvertinti 
ant stalų išdėstytas rudens derliaus gėrybes. Tai pasirodė 
ne lengva ir turėjo pripažinti, jog visi buvo geri ir gražiai 
paruošti.

ir grodami, ir dainuodami šaunias, jau pamirštas kaimo

“Saduto” ansambliečiai su /dešinėjepusėje/ Veronika Povilioniene

Jau einant vakarop, prie ežerėlio buvo 
sukurtas laužas ir visi persikėlė į pakalnę, 
kur vėl suskambėjo muzika, šokiai ir dai
nos. Atrodė linksmybėms nebus galo. Šo
ko ir maži, ir jauni ir senoliai, kurie dar 
galėjo pavilkti kojas. O Sodyboje, nors jau 
artėjo vakaras, elektra taip ir nepasirodė. 
Virėjai negalėjo išvirti paruoštų 
“cepelinų” ir grįžtantys galėjo juos parsi
vežti namo ir išsivirti patys.

Vakaras Sodybos patalpose be šviesos 
praėjo labai romantiškai. Visi žmonėjosi 
prie žvakių šviesos, klausydami pianu 
skambinamų Šopeno kūrinių.

Visi džiaugėsi taip draugiškai praleista 
diena. Tenka padėkoti “Saduto” ansamb
liečiam, o ypač nenuilstančiai jų administ
ratorei Onutei Dobrovolskienei, kuri jau 
daug tokių pobūvių yra suruošusi.
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Ambasadoriaus pranešimas Kornvalio migracijos konferencijoje
2007-09-26

Šių metų rugsėjo 26 dieną Lietuvos Respubli
kos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vy
gandas Ušackas padarė pagrindinį pranešimą 
Kornvalio grafystės Saint Įves mieste įvyku
sioje konferencijoje apie migrantus darbinin
kus (Migrant Workers Conference).

Pietvakarių Anglijoje vykusioje konferenci
joje dalyvavo šio regiono valdžia, profesinių 
sąjungų ir etninių bendruomenių atstovai. 
Konferencijoje nagrinėtas migracijos poveikis 
vietiniu ir regioniniu lygiu, įvairių bendruome
nių sugyvenimo klausimai, pateikta verslo 
atstovų nuomonė bei aptarta, kaip reikėtų ruoš
tis būsimoms migracijos bangoms.

Europos Sąjungos plėtra ir Jungtinės Kara
lystės darbo rinkos atvėrimas sukūrė naują 
fenomeną-tūkstančiai lietuvių, lenkų, latvių 
bei kitų Vidurio Europiečių laikinai ar ilges
niam laikui įsikūrė Jungtinėje Karalystėje. 
Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės
piliečiai, darbdaviai ir profesinės sąjungos, 
savivaldybės ir ambasada susiduria su nauju uždaviniu - 
dirbti partnerystės pagrindu su tikslu užtikrinti įstatymų 
laikymąsi, gerą praktiką darbe, pagarbą vietos tradicijoms 
bei supratimo ir pasitikėjimo atmosferą tarp vietos gyven
tojų ir naujų ES šalių piliečių, atvykusių darbui į Jungtinę 
Karalystę.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas kalbėjo apie Europos 
Sąjungos plėtros sukeltą naują reiškinį - Lietuvos ir Vidu
rio Europos šalių gyventojų migraciją. V.Ušackas pabrėžė, 

kad šiuo metu tai prisideda prie ekonomikos vystimosi 
Didžiojoje Britanijoje, tačiau, ambasadoriaus įsitikinimu, 
dauguma dirbančiųjų sugrįš į Lietuvą ir savo įgyta patirti
mi praturtins Tėvynę bei stiprins žmogiškuosius, prekybos 
ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos Respublikos.

Ambasadorius taip pat dalyvavo spaudos konferencijoje, 
skirtoje šiam renginiui, ir davė interviu BBC regioniniai 
korespondentui.

Lietuvos fotografija ir turizmas
Velse

007-09-18
2007 m. rugsėjo 18 dieną Lietuvos fotografija bei turizmo 
galimybės buvo pristatytos Velse, o Cardiff o Centrinei 
bibliotekai perduotos knygos lietuvių kalba.

Rugsėjo 18 dieną Velso Nacionalinėje asamblėjoje atida
ryta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos lau
reato Algimanto Kunčiaus darbų parodą „Vilniaus džia
zai“. Lietuvos Respublikos 
kas kartu su Velso asamt 
Thomas atidarė šio garsaus 
lietuvių fotografo darbų 
parodą. Parodoje, kuri bu
vo sudaryta specialiai vie
nam pirmųjų tokio masto 
Lietuvos kultūros pristaty
mui Velse, demonstruoja
ma virš 40-ies menininko 
darbų apie Vilnių, jo unika
lia technika atliktų 1966 - 
2006 metais. Tikimasi, jog 
ši paroda ne tik pristatys 
gausiems Velso parlamento 
lankytojams vieną įdo
miausių Lietuvos fotogra
fų, bet ir suteiks jiems gali

mbasadorius Vygaudas Ušac- 
ėjos pirmininku Lordu Elis-

mybę susipažinti su savita, per penkis dešimtmečius kitu- 
sia Vilniaus dvasia bei taps kvietimu aplankyti miestą 
2009 metais, kai Vilnius taps Europos kultūros sostine.

Tą patį vakarą Velso Nacionalinėje asamblėjoje Lietuvos 
Turizmo informacijos centras surengė pirmąjį Lietuvos 
turizmo galimybių pristatymą Velse esantiems kelionių 
organizatoriams ir žurnalistams.

CardifPo centrinei viešajai bibliotekai ambasadorius 
kartu su lietuvių bendruomenės Velse pirmininku Romual- 
das Žukausku įteikė 250 lietuviškų knygų kolekciją. Šios
knygos lietuvių bei 
rinktos Lietuvoje ir

mės Velse iniciatyva buvo su
os bendruomenei Velse.

Ambasadorius Vygaudas 
Ušackas taip pat susitiko su 
Velso švietimo ministre 
(Minister for Children, Educa
tion, Lifelong Learning and 
Skills) Jane Hudd. Pokalbio 
metu buvo aptartos kelerius 
metus trunkančio Lietuvos ir 
Velso bendradarbiavimo jauni
mo reikalų srityje aktualijos ir 
bendrų dvišalių projektų švie
timo srityje galimos perspekty
vos.

LR ambasada JK
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Prezidentas gavo JAV pareigū
nų patikinimus remti bevizinį 
rėžimą su Lietuva
Svarbiausia Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) su vizi
tu viešinčio prezidento Valdo Adamkaus susitikimų su 
JAV senatoriumi ir Krašto saugumo departamento sekreto
riumi tema buvo vizų panaikinimas į šią šalį vykstantiems 
Lietuvos piliečiams.

"Mūsų šalis aktyviai veikia prisidėdama prie saugumo 
visame pasaulyje užtikrinimo ir yra patikima partnerė. 
Man yra nesuprantama, kodėl tokios valstybės žmonės 
negali naudotis laisvo įvažiavimo į JAV galimybėmis", - 
sakė prezidentas V. Adamkus.

Šalies vadovas pabrėžė, kad tapusi nauja Europos Sąjun
gos nare, Lietuva išliko viena didžiausių transatlantinio 
ryšio rėmėjų Europoje.

"Šiandien norime pakviesti JAV politikus ir visuomenės 
veikėjus iš naujo atrasti Lietuvą, o kartu geriau pažinti 
kaimyninį Rytų Europos regioną. Tam itin pasitarnautų 
senatorių ir kongresmenų vizitai Lietuvoje, parlamentinių 
ryšių sutvirtinimas", - sakė valstybės vadovas.

Pokalbyje su Krašto saugumo departamento sekretoriumi 
Maiklu Čertofu (Michael Chertoff) prezidentas pabrėžė, 
kad Lietuva tinkamai pasirengs vizų į JAV vykstantiems 
mūsų šalies piliečiams panaikinimui.

"Reikalausiu, kad Vyriausybė užtikrintų tinkamą ir sava
laikį pasirengimą JAV bevizio režimo panaikinimui", - 
sakė prezidentas V. Adamkus.

M. Certofas pažymėjo negalįs garantuoti, kad tokie Lie
tuvos siekiai bus greitai įgyvendinti, tačiau pabrėžė su
prantąs ir remiąs mūsų šalies poziciją.

"Galiu garantuoti, kad jūs visapusiškai remsiu šiuo klau
simu", - sakė M. Čertofas.

Krašto saugumo departamento sekretorius taip pat papra
šė Lietuvos paramos pristatant JAV poziciją ES institucijo
se.

Susitikime su Senato Krašto saugumo ir administracijos 
reikalų komiteto pirmininku senatoriumi Džozefu Liber- 
manu (Joseph Lieberman) kalbėta apie naują Rusijos pozi
ciją, kurią šios šalies prezidentas Vladimiras Putinas išdės
tė Miunchene (Vokietija) vykusioje konferencijoje pasaky
toje kalboje, primenančioje Šaltojo karo retoriką. V. Puti- 
nasi per 43-iąją Saugumo politikos konferenciją kritikavo 
Jungtines Valstijas dėl siekio dominuoti pasaulyje bet ko
kia kaina ir priemonėmis. Jungtinių Valstijų "labai pavo
jingas" požiūris į pasaulinius santykius kursto branduolinio 
ginklavimosi varžybas, sakė jis konferencijoje. Senatorius 
Dž. Libermanas dalyvavo šioje konferencijoje.

Prezidentas V. Adamkus su JAV Senato Krašto saugumo 
ir administracijos reikalų komiteto pirmininku kalbėjosi 
apie energetinį saugumą ir alternatyvių energetinių išteklių 
projektus.

Prezidentas susitiko su Niujorko 
lietuviais 2007-09-27 www.lietuviams.com
Baigdamas vizitą Jungtinėse Amerikos Valstijose, prezi
dentas Valdas Adamkus vakar susitiko su Niujorko lietu
vių bendruomene.

Bendruomenės nariai padėkojo Lietuvos vadovui už dė
mesį ir paramą lietuvybės išsaugojimo reikalams bei už 

rūpestį ginant Niujorko Aušros vartų bažnyčią nuo uždary
mo. Kalbėdamas su tautiečiais, Prezidentas pasidalijo 
įspūdžiais iš susitikimų ir neformalių pokalbių su valstybių 
vadovais, dalyvavusiais Jungtinių Tautų Generalinėje 
asamblėjoje. Pasak valstybės vadovo, gera žinoti, kad pa
saulyje yra aukštai įvertinami Lietuvos pasiekimai.

„Esame pavyzdys kitoms šalims, kurios eina demokrati
nių reformų keliu. Per septyniolika metų kartu su jaunąja 
karta pasiekėme tai, ką pasiekti kitiems kraštams prireikė 
ilgų dešimtmečių, - sakė prezidentas V. Adamkus. - Tai 
parodo didelį mūsų tautos potencialą, turime labai daug 
padorių, sąžiningų ir darbščių žmonių“. Tikiu, kad Lietu
va įsitvirtins geriausiųjų valstybių dešimtuke“, - sakė šalies 
vadovas.

Prezidentas pažymėjo, kad Lietuvoje žmonėms daug 
nusivylimo sukelia įvairios politinės įtampos, netesėti pa
žadai, neišspręstos socialinės problemos, tačiau gyvenimas 
Lietuvoje gerėja.

Kalbėdamas apie pastarojo meto emigracijos reiškinį, 
Lietuvos vadovas išreiškė viltį, kad dauguma išvykusiųjų 
ras kelią sugrįžti į namus.

„Turime drauge kurti tokį gyvenimą, kad visiems būtų 
gerai tėvynėje ir nereikėtų kurtis tarp svetimtaučių“, - sakė 
prezidentas V. Adamkus.

Niujorke gyvenantys lietuviai klausė Prezidento nuomo
nės dėl dvigubos pilietybės ir perspektyvų tai įteisinti neto
limoje ateityje. Tautiečiai domėjosi užsienyje sukaupto 
kultūrinio paveldo išsaugojimu, teisėtvarkos padėtimi Lie
tuvoje ir galimybėmis transliuoti lietuvišką televiziją JAV.

TMID organizuoja fotografijų kon
kursą “Mano lietuvybės mokykla”
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės tęsdamas gražią tradici
ją- įamžinti diasporos gyvenimo akimirkas - kviečia daly
vauti fotografijų konkurse „Mano lietuvybės mokykla“.

Simboliška, jog fotografijų konkursas skelbiamas rugsėjo 
mėnesį. Tai tarytum savaime padiktuoja konkurso temą - 
„Mano lietuvybės mokykla“. Šįmet konkurso dalyvius 
raginame nuotraukose įamžinti lituanistinių mokyklų 
moksleivius ir jų mokytojus, švenčių ir renginių akimirkas, 
įspūdžius iš lituanistinių stovyklų.

Konkurse gali dalyvauti kiekvienas užsienyje gyvenantis 
tautietis ar išeivijoje veikianti lietuvių organizacija. Prie 
nuotraukos (pageidautina, ne mažesnės nei 15x21 cm) turi 
būti nurodytas pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, 
adresas, telefono numeris arba ei. pašto adresas. Nuotrauką 
galima siusti elektroniniu formatu (jpg. arba bmp.)

Konkursas vyks nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 
d. Visus darbus vertins TMID generalinio direktoriaus 
sudaryta ekspertų komisija. Konkurso nugalėtojai bus ap
dovanoti vertingais prizais, geriausios nuotraukos bus iš
leistos atskiru leidiniu, planuojama surengti geriausių fo
tografijų parodą.

Nuotraukas siųsti adresu:

T. Kosciuškos g. 30, Vilnius
Fotokonkursui „Mano lietuvybės mokykla“
arba elektroniniu paštu: bertas.venckaitis@tmid.lt

Išsamesnės informacijos teiraukitės: tel. (+370 5) 262 
9543, ei. paštas bertas.venckaitis@tmid.lt
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GZujus buria po pasaulį paskli
dusius jaunuosius lietuvių talen
tus Deimantė Dokšaitė

Vienas žino
miausių Lietu
vos prodiuserių 
Gediminas 
Zujus dega 
nauja idėja - 
bendram pro
jektui sujungti 
talentingiau
sius po visą 
pasaulį paskli
dusius lietuvių 
vaikus. Pirmie
ji žingsniai jau 
žengti - rugp
jūčio pradžioje

Lietuvoje įvyko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
lietuviukų stovykla, kur jie statė ištrauką iš roko operos 
„Eglė Žalčių karalienė“.

Artimiausiuose G.Zujaus planuose - savo Scenos ir este
tikos mokyklos filialus įsteigti įvairiuose pasaulio kampe
liuose ir taip padėti mažiesiems lietuviukams profesiona
liai mokytis dainavimo, muzikavimo, scenos judesio.

Iki 2009 metų prodiuseris ketina su įvairių kraštų jaunai
siais lietuviais surepetuoti (daugiausia virtualiai) ir Vilniu
je pristatyti Sigito Gedos ir Laimučio Vilkončiaus moder
niąją roko operą „Eglė Žalčių karalienė“.
Galiu nepaklausti kaip kilo mintis draugėn organizuoti 
po pasaulį pasklidusių lietuvių talentingiausius vaikus?
Pataikėte tiesiai - talentingiausi vaikai. Didžiosios Britani
jos Lietuvių bendrijos pirmininko Petro Dereviankos bu
vau pakviestas į jaunųjų talentų konkurso komisiją. Iš vi
sos Didžiosios Britanijos buvo suvažiavę vaikai. Sėdėjome 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Esminis dalykas, kurį aš 
tuomet ten pamačiau - didžiulis kultūros poreikis. Ne pa
slaptis, kad į Didžiąją Britaniją bei kitas šalis daugiausia 
išvažiuoja žmonės, kurie ten dirba statybose, valo viešbu
čius ir atrodytų, kad jų vaikai turėtų būti nelabai siekiantys 
kultūros, bet pasirodo yra kitaip. 8 ar 9 valandas vyko vai
kų pasirodymai, o juk vienam vaikui buvo skirta tik po 
pora minučių, tai įsivaizduokite kiek ten tų vaikų ir kiek tų 
talentų. Tas konkursas mane sujaudino, sugraudino ir pa
galvojau, kad jiems būtinai reikia tos kultūros ir, žinoma, 
geresnės, aukštesnės kokybės. Nes vis tik tai tarp ten esan
čių lietuvių nėra labai daug žmonių galinčių dėstyti aukš
čiausiam lygyje. Tada man ir kilo mintis, kad reikia Lon
done kurti mano mokyklos filialą ar kažkaip kitaip su jais 
bendrauti. Pirmiausia surengėme stovyklą, kurioje dalyva
vo vaikai iš Didžiosios Britanijos ir iš Lietuvos. Šita sto
vykla buvo tarsi eksperimentas, kad pamatytume ką mes 
galime padaryti per aštuonias dienas. Stovykla vyko de
šimt dienų, bet pirmą dieną vaikai tik susirinko, paskui 
kūrėm, devintą dieną rodėm kas mus pavyko, o dešimtą jau 
išsiskirstėme. Tad per tas aštuonias dienas mes pastatėme 
spektaklio ištrauką. Rėmėmės Sigito Gedos „Egle Žalčių 
karaliene“, kuriai muziką yra parašęs Laimutis Vilkončius. 
Parengėme ištrauką, kur veiksmas vyksta po vandeniu - 
Žilvino karalystėje. Stovykloje iš viso buvo penkiolika 
vaikų, dalis iš Lietuvos, dalis iš Londono bei Mančeste

rio.
Sumanymo galutinis tikslas siekia 2009 metus, kuomet 

Lietuva švęs savo vardo paminėjimo tūkstantmetį, o Vil
nius taps Europos kultūros sostine? 2009 metams galvoja
me pastatyti „Eglę Žalčių karalienę. Projekto pradinis su
manymas buvo tiesiog apjungti išeivijos vaikus, o dabar 
mūsų tikslas apjungti kuo daugiau bendruomenių, ne tik 
Didžiosios Britanijos, bet ir Airijos, Ispanijos, Prancūzijos, 
kalbėjome ir su Argentinos, Brazilijos, Australijos ben
druomenėmis. Tikiuosi, kad iki 2009-ųjų suspėsime ap
jungti daugiau mažiau visas bendruomenes - ar tai po vie
ną vaiką, ar po penkiolika iš kiekvienos šalies. Norisi 
įtraukti ir Rusijoje, Baltarusijoje esančius lietuvius.

Rugpjūčio mėnesį vykusioje stovykloje jau pradėjome ją 
repetuoti. Nuo rudens pradedame virtualiai su visomis mo
kyklomis rengtis toliau. Dabar kaip tik skrisiu į Londoną ir 
Mančesterį steigti filialus, tikiuosi netrukus pasiekti ir 
Dubliną. Iki žiemos atostogų pastatysime keletą miuziklo 
scenų. Tuomet per žiemos atostogas vėl kažkur susibursi- 
me į stovyklą. Tuomet per dešimt dienų ar pora savaičių 
statysime miuziklą toliau, bet mes jau būsime gerai tam 
pasiruošę, nes kiekviename krašte esantys vaikai ir jų mo
kytojai bus parengę namų darbus - gaus iš mūsų pamokas, 
fonogramas, nurodymus internetu.

Stovykla buvo planuota Londone, jei taip įvyks, bus la
bai gražu, nes juk šis miestas tarsi miuziklų lopšys. Tad ten 
per vaikų atostogas parengsime kitą ištrauką, kuriai jau 
būsime pasiruošę prieš tai. Kitas etapas - vasaros stovykla. 
Ji, aišku, bus Lietuvoje, nes Pasaulio lietuvių bendruome
nės vaikai turi pamatyti Lietuvą ir mūsų tikslas yra, kad jie 
susidraugautų su Lietuva, pamatytų kokia tai šalis, susibi
čiuliautų su čia gyvenančiais vaikais, pakeltų savo tautinę 
savimonę, kad suvoktų, jog Lietuva nėra kokia tai aštria- 
dančių šalis ir tuomet gyvendami svetur galėtų didžiuotis 
savo kraštu. O galbūt net pabuvę Lietuvoje išmoktų lietu
viškai, nes ir mūsų rugpjūčio stovykloje buvo vaikų, kurie 
nemokėjo lietuviškai, bet pramoko. Dabar jie internetu 
susirašinėja su vaikais iš Lietuvos, nes susidraugavo sto
vyklos metu. Juk paaugliai nelabai supranta kam jiems 
gyvenant Anglijoje ar Amerikoje reikalinga ta lietuvių 
kalba, bet kai jie susiranda draugų Lietuvoje ir nori su jais 
palaikyti ryšį lietuvių kalba pasidaro natūralus dalykas. 
Kitą vasarą vyksianti stovykla turėtų būti labai didelė, ap
jungti daugelio kraštų vaikus ir statysime labai didelį gaba
lą, o gal net ir visą roko operą. Dar kitas etapas — žiemos 
stovykla, kurios metu sudėsime galutinius taškus. O ga
liausiai 2009 metų vasarą įvyks bendras pasirodymas. Jis 
vyks Vilniuje, galbūt Katedros aikštėje arba Vingio parke. 
Pasirodymas turėtų apjungti visus tuos miestus, kur mes 
turėsime vaikų. Tam pasitelksime šiuolaikines technologi
jas - tebetikus, greitąjį internetą. Patys gabiausi, pagrindi
nių vaidmenų atlikėjai atvyks į Vilnių, o kiti pasirodys 
ekranuose iš tų kraštų, kur jie gyvena.
Kam jums pačiam reikia šito projekto?
Aš negaliu pasakyti, kad man nesvarbi lietuvybė. Esu pat
riotas. Kaip ir sakiau, mane labai sujaudino tas Didžiojoje 
Britanijoje vykęs lietuvių jaunųjų talentų konkursas. Lietu
voje yra daugybė labai gerų dėstytojų, o ten jie to neturi. 
Iki paauglystės tie vaikai dar kalba lietuviškai, o prasidėjus 
paauglystei jie ima draugauti su vietiniais, kalbėti nebe 
lietuviškai. Juk geriau išlaikyti su jais ryšį. Jei kiekvienoje 
valstybėje turėsime bent po vieną tokį talentingą lyderį - 
tai bus fantastika, puikus Lietuvos vardo garsinimas.

www.Iietuviams.com
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atgimimas.lt
N»pri*ci»M«<MTia» politikos portalas

PADOVANOKIME LIETUVAI VIZIJĄ
Geros idėjos pasaulį stumia į priekį!

Galbūt ir Tu turi viziją, kaip Lietuvai išsiveržti ir tapti pasaulio lydere? 
Ką ir kaip reikėtų keisti Lietuvoje, kad taptume klestinčia šalimi?

Temos:
Kaip sustabdyti karą keliuose?
Lietuvoje liūdnai juokaujama, kad savo gyventojų ji netenka dėl emigracijos ir dėl... avarijų keliuose. Neblaivių vairuotojų 
sukeltų eismo įvykių skaičiumi Lietuva pirmauja visoje Europoje.

Tautinio tapatumo išsaugojimas globaiėjančiame pasaulyje
Tautiniai drabužiai per dainų šventes ir liaudiška muzika penktadienio vakarą. Atrodo, kol kas tik taip bandoma išsaugoti 
tautinę savimonę Europos Sąjungos tautų katile.

Ką daryti, kad senatvė Lietuvoje būtų laiminga?
Už pensiją, kurią gauna statistinis Lietuvos pensininkas, geriausiu atveju galima nuvažiuoti į pigesnę sanatoriją. Jaunimas 
planuoja savo būsimą pensiją, bet ką pasiūlyti pensininkams ir visai netrukus jais tapsiantiems?

Lietuva ir Rusija - sugyvenimo strategijos
Mokslininkai konstatuoja, kad Lietuvos ir Rusijos santykiai yra bene blogiausi per visą Nepriklausomybės laikotarpį, ta
čiau kaimynų, kaip ir tėvų, pasirinkti negali. O be to, Rusija yra viena iš aktyviausių Lietuvos prekybinių partnerių.

Ko reikia, kad Lietuva būtų laiminga, turtinga šalis?
Lietuvoje gera išgerti alaus, suvalgyti cepelinų ar apsipirkti prekybos centre, tačiau didelę pridėtinę vertę kuriančių investi
cijų šalyje stinga. Ar taip ir liksime ramia paslaugų ir žemės ūkio šalimi?

Turizmas Lietuvoje — kuo mes įdomūs pasauliui?
Šalies įvaizdžio kūrėjai mano, kad vakariečius mes galime patraukti unikalia gamta. Tačiau Lietuvos viešbučiai orientuoja
si tik į verslo klientus. Kol kas ’’Lietuvos geležinkeliai” turi tik du tarptautinius traukinių maršrutus - į Maskvą ir Sankt 
Peterburgą,o didžiausiu regiono oro uostu tapo Ryga.

Pasaulio akys krypsta į Aziją. Ar ten yra vietos Lietuvai?
Bandydami pasivyti Vakarų valstybes, regis, pražiopsojome, kad jos savo ateitį sieja su Azijos rinkomis.

Kaip išnaudoti klimato kaitą?
Kad klimatas šyla sparčiau, nei gamta gali prisitaikyti, jau beveik niekam nekelia abejonių. Mažos valstybės kova su kli
mato kaita yra nelygiavertė, tad beliko viena - kuo geriau prisitaikyti ir išnaudoti visus įmanomus pranašumus.

Kaip įtraukti emigrantus į Lietuvos gerovės kūrimą?
Vienam Lietuvos gyventojui tenka daugiausiai emigrantų - tokia bejausmė statistika. Jei jų negalime sugrąžinti, galbūt yra 
būdų, kaip juos priartinti prie geresnės ir gražesnės Lietuvos kūrimo?

Kaip pakelti mokslo prestižą?

Konkurso taisyklės:
Gali dalyvauti visi. Siųsti darbus iki gruodžio 1- osios. Apimtis - ne daugiau kaip 20 mašinraščio lapų.
Siųsti registruotu laišku adresu: savaitraštis
“Atgimimas”, T.Vrublevskio g.6, LT 01100, arba el.paštu: viziia@atgimimas.lt

Konkurso prizai: Prizinis fondas - 30 tūkst. litų.
Pirma vieta - 15 tūkst.

Antra vieta — 10 tūkst.
Trečia - 5 tūkst.
Taip pat bus įteikiami paskatinamieji prizai, kuriuos įsteigė konkurso partneriai.

Vertinimo komisija:
Elena Leontjeva, Antanas Zabulis, Robertas Dargis, Monika Garbačiauskaitė, Gitanas Nausėda, Vladas Vitkauskas, Vladas 

Lašas, Stanislovas Kairys, Alvydas Jokūbaitis, Kęstutis Petrauskis, Darius Maikštėnas, Romas Sakadolskis, Ringaudas
Ručys, Vytautas Bučas.
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Britų-Lietuvių pagalbos fondas vaikams Lietuvoje
“Rašome Jums brangieji laiškelį, kuriame norėtume su

talpinti visas savo širdeles dėkodami Jums už Jūsų nupirk
tą mums neįkainuojamą turtą - lauko priemones, kurios 
tiesiog visiems sukėlė sensaciją. Sunku apsakyti vaikų 
džiaugsmą, kai atvežė ir montavo. Jau tada vaikus buvo 
neįmanoma atitraukti, o kai [betonavo ir dar neleido lai
pioti kol nesuaušo betonas, vaikus teko nevesti į tą pusę, 
nes vaikai pulte puolė.

Neįmanoma aprašyti, kas ten darosi. Visi nori suptis, 
lipti, bėgti tilteliu ir pan. Tokių priemonių visuose Šakiuo
se nėra.

Rugsėjo 3 d. vyko šventė, priemones papuošėme kaspi
nais. Pakvietėme rajono valdžią tegul mato ir žino, kas 
mumis rūpinasi. Jie irgi Jums labai labai dėkojo. Tik gaila, 
kad Jūs negirdėjote, kaip 200 vaikučių JUMS IŠ VISŲ 
ŠIRDELIŲ ŠAUKĖ “AČIŪ, AČIŪ”.

Viena mergaitė sušuko: “O geros tetos ir dėdės girdės, 
aidas Jiems nuneš. ”

MIELIEJI, Jūs neįsivaizduojate, kaip mes visi, kaip vai
kučiai ir jų tėveliai Jums dėkingi, kaip visi Jums dėkoja.. 
Sunku tą dėkingumą išreikšti popieriaus lape.

Norime Jums brangieji, palinkėti daug daug sveikatos, 
daug daug laimės, nes padarote kitus laimingais, suteikiate 
mažutėms širdelėms džiaugsmo, tos laimės, kurios mes ir 
jų tėveliai negalėtų suteikti.

Neįsivaizduojame kiek daug kartų turėtume pasakyti 
“AČIŪ“.

SU DIDŽIULE MEILE IR PAGARBA 
ŠAKIŲ RAJ. VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

“BERŽELIS” VAIKUČIAI, JŲ TĖVELIAI, DARŽELIO 
BENDRUOMENĖ.

GYVYBINGOS ŠEIMOS KLUBAS “ATEITIS”
Britų lietuvių vaikų fondui Vilnius
Mielosios mūsų geradarės,
Vėl baigiasi taip greitai praėjusi vasara ir artėja rugsėjis. 
Vėl mums prasideda mokykliniai rūpesčiai.

Dėkojame, kad keletą metų mums padedate išleisti į mo
kyklą vaikus. Jūsų dėka supirktos mokyklinės prekės - 
puiki mokslo metų pradžia. Vadovėlių, pratybų ir kitų reik
menų pirkimas tada jau pasiskirsto į laiką ir nėra mums 
toks finansiškai sunkus.

Jeigu dar turėtumėte galimybę ir, aišku, jeigu dar ne per 
dažnai prašome, gal ir šiais metais galėtumėte šiek tiek 
paremti. Iš Jūsų geros širdies gautų sąsiuvinių, piešimo ir 
rašymo priemonių mažyliams užteks, ko gero, visiems 
mokslo metams, tad ir mamos, ir jie Jus mini su dėkingu
mu.

Dar kartą ačiū už ne kartą suteiktą pagalbą.
Linkime Jums viso geriausio, jėgų, sveikatos ir Dievo pa
laimos.

Gyvybinės šeimos klubo “Ateitis” pirmininkė
Virginija Pleskienė ir visos mamos

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ 
VIEŠOJI ĮSTAIGA PAKRUOJO LIGONINĖ
Britų lietuvių vaikų fondui 2007-09-06
Mieli mūsų rėmėjai,
Pakruojo ligoninės vaikų ligų skyriaus kolektyvas ir admi
nistracija dėkoja už gautą paramą: elektrokardiogramą, 
ultragarsinį inhaliatorių, mobilius deguonies balionus. Jūsų 
dovanota aparatūra labai padeda mūsų mažiems ligoniu- 
kams bei medikams. (viso 2,120 sv.)

Tikimės, esant galimybėms, tolimesnės Jūsų pagalbos ir 
nuoširdaus bendradarbiavimo, padedant įsigyti mums rei
kalingą aparatūrą.

Su dideliu dėkingumu ir nuoširdžiausiais linkėjimais 
visokios sėkmės Jums ir Jūsų artimiesiems.
Su pagarba

Vyriausias gydytojas Vygantas Sudanis

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS UNIVERSI
TETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKŲ 

CENTRO FILIALAS
Britų lietuvių vaikų fondui
Škotijos lietuviams 2007-08-27
Padėka
VŠĮ Vilniaus universiteto Santariškių klinikų centro filialo 
administracija ir Akušerijos ginekologijos skyriaus gydyto
jai dėkoja Britų lietuvių vaikų fondui ir Škotijos lietuviams 
už suteiktą finansinę paramą (3500 GBP), įsigyjant vai
siaus monitorių COROMETRICS 170 skirtą vaisiaus gy
vybinių funkcijų siekimui.
Pagarbiai,
Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
Pavaduojanti direktorių
Dalia Gruslienė

Auka fondui;
V.Jasaitis, Bedford £20.00
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A+A Juozas Kandelis/ Joe Kendall
1924 - 2007

Juozas, tikra pavardė buvo Juozas Kvizikevičius, gimė 
1924 m. Alytuje, augo Birštone. Būdamas 20 metų, 
karo metu, buvo išvežtas darbams į Vokietiją, o, karui 
pasibaigus, gyveno (išvietintųjų) DP stovykloje.

1947 metais atvyko į Angliją ir Vidurinėje Anglijoje 
dirbo žemės ūkyje, galutiniai atsigyvenęs Coventiy, 
kur priklausė Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai 
ir buvo Coventry skyriaus steigėjas.

1952 metais vedė žmoną anglę Joan ir su ja susilau
kė trijų dukrų Susan, Linda ir Elizabeth.

Juozas norėjo, kad jo šeima jungtųsi į britų ben
druomenę ir pakeitė pavardę į Kendall (arba lietu
viams žinomas kaip Kandelis), tačiau savo vaikus au
gino lietuviškoje dvasioje, pasididžiuojančiai lietuviš
ku paveldu. Mergaitės šoko lietuviškų tautinių šokių 
grupėje Coventryje, o 1980 m. su Londono grupe 
“Lietuva”.

1983 m. Susan reprezentavo Britanijos lietuvius Pa
saulio lietuvių jaunimo kongrese Čikagoje. Visa šei
ma, dabar jau įskaitant penkis anūkus, nuo 1960 m. 
reguliariai lankydavosi Sodyboje Sekminių iškilmių 
metu.

Sovietmečiu Juozas neturėjo jokių ryšių su palikta 
šeima Lietuvoje, bet atgavus nepriklausomybę 1992 
m. apsilankė Lietuvoje ir vėl susitiko su savo ilgai ne
matyta seserimi, sūnėnais ir seserėčiomis ir mirusio 
brolio vaikais. Visa Juozo šeima 2001 m. apsilankė 
Lietuvoje ir susitiko su giminėmis.

Juozas mirė 2007 m. rugpjūčio 24 d., sulaukęs 83 
metus Coventry Universiteto ligoninėje.

Paliko liūdinčią šeimą ir draugus.

Linda Kendall

3-ioji Europos Ekumeninė asamblėja
Rugsėjo 4-9 d.d. Sibiu 

mieste (Rumunija), kuris 
yra ir šių metų Europos 
kultūros sostinė, vyko 3- 
ioji Europos ekumeninė 
asamblėja. Ją organizavo 
Europos Bažnyčių konfe
rencija (KEK), vienijanti 
125 stačiatikių, protestan
tų, anglikonų Bažnyčias ir 
Europos Vyskupų Konfe
rencijų tarybą (CCEE), 
jungiančią 34-ių šalių ka
talikus. Asamblėjoje, ku
rios tema “Kristaus šviesa 
apšviečia visus. Europos 
atsinaujinimo ir vienybės 
viltis”, dalyvauja beveik 
3,000 delegatų, atstovau
jančių visus senojo žemy
no krikščionis - absoliučią 
daugumą jo gyventojų. Iš
Lietuvos dalyvavo 9 žmonių delegaci
ja. Asamblėjoje dalyvavo vysk. Riman
tas Norvilą; Lietuvos Vyskupų Konfe

Nuotraukoje iš kairės: Dalė Smerkauskaitė, kun. Lionginas Virbalas, 
Vilhelmina Kalinauskienė, Eglė Laumenskaitė, kun. Ričardas 
Domeika, Vysk. Rimantas Norvilą, mons. Gintaras Grusas, stačiati
kių kun. Vladimir Seliavko iš Vilniaus ir prel. Edmundas Putrimas

rencijos generalinis sekretorius mons. 
Gintaras Grušas; Vilniaus arkikatedros 
administratorius kun. Ričardas Dovei

ka; Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos genera
linio sekretoriaus pa
dėjėjas kun. Lionginas 
Virbalas; Dalė Šme- 
rauskaitė -Katalikų 
Interneto tarnybos 
redaktorė; Vilhelmina 
Kalinauskienė - Lietu
vos Biblijos draugijos 
organizatorė; Eglė 
Laumenskaitė - socio
logijos profesorė; Vil
niaus stačiatikių kuni
gas Vladimiras Seliav
ko ir Lietuvos Vysku
pų Konferencijos dele
gatas rūpintis užsienio 
lietuvių katalikų sielo
vada prel. Edmundas 
Putrimas, kuris dar 
dalyvavo Europos vys

kupų konferencijos delegatų posė
džiuose apie migraciją. Negalėjo daly
vauti Evangelikų Bažnyčios atstovas.
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Pirmoji tokia asamblėja vyko protes
tantiškame Bazelyje 1989 m., antroji - 
katalikiškos Austrijos Graze, o šį kartą 
Rumunijoje, kurios daugumą gyventojų 
sudaro ortodoksai. Asamblėja - tai Ry
tų ir Vakarų krikščionijos susitikimas, 
kurio metu bendrose sesijose, maldoje 
ir diskusijų grupėse krikščionys svarsto 
savo tapatybę ir tolesnio bendradarbia
vimo Europoje galimybes, ieškodami 
būdų įveikti vertybių krizę ir saugoti 
kiekvieno žmogaus orumą.

Jos pradžioje į susirinkusius kreipėsi 
Konstantinopolio ekumeninis patriar
chas Bartolomėjus. Buvo perskaityti 
popiežiaus Benedikto XVI ir kitų Baž
nyčių vadovų sveikinimai. Popiežiško
sios krikščionių vienybės tarybos pirmi
ninkas kardinolas Walter Kasper išsakė 
Katalikų Bažnyčios viltis ir krikščionių 
bendradarbiavimo svarbą. Smolensko ir 
Kaliningrado metropolitas Kirilas, 
Maskvos patriarchato ryšių su kitomis 
Bažnyčiomis komiteto pirmininkas pa
kvietė ekumeninį dialogą grįsti tvirtais 
moraliniais pamatais ir nepasiduoti šių 
dienų paviršutiniškumo tendencijoms. 
Vokietijos Evangelikų Bažnyčios tary
bos pirmininkas vysk. Wolfgang Huber 
pažymėjo, jog nepaisant skirtingų Baž
nyčios sampratų turime toliau tęsti ke
lionę kartu.

Kalbėdamas Asamblėjoje Europos 
komisijos pirmininkas Manuel Barroso 
priminė, kad krikščionybė Vakarų civi
lizacijos istorijoje savo konfesijų įvairo
ve tapo galinga jėga, vienijančia skirtin
gų tautų žmones. Asamblėjoje dalyvavo 
Rumunijos prezidentas Traian Basescu, 
Europos švietimo, mokymo ir kultūros 
komisaras Jan Figel bei Europos Tary
bos Parlamentinės Asamblėjos pirmi
ninkas Renė van der Linden.

Prieš prasidedant Ekumeninei 
asamblėjai, prelatas Putrimas dalyvavo 
Europos vyskupų konferencijų delegatų 
suvažiavime. Jame dalyvavo beveik iš 
visų Europos kraštų atstovai, įskaitant 
kardinolą Raffaele Martino, Popiežiško
sios migrantų sielovados tarybos pirmi
ninką ir vyskupą Jose Sanchez Gonza
lez, Europos Vyskupų Konferencijos 
komisijos dėl migracijos pirmininką.

Vyko diskusijos apie migracines 
tendencijas Europoje; sielovados iššū
kius migrantams ir pabėgėliams; kaip 
parapijos ir misijos gali paremti ir padė
ti migrantams ir pabėgėliams įsikurti, 
įsijungti ir visiškai tapti Bažnyčios na
riais; didėjančią prekybos žmonėmis 
problemą ir santykius su musulmonais.

Užsienio lietuvių sielovados 
delegatūra

E.Aleksandravičius

Tarp senojo ir naujojo pasaulio...
v 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai šiemet sukako 60 metų. Šiai 
sukakčiai paminėti š.m. rugsėjo 29 dieną buvo rengiamo konferencija 
Londono universiteto padalinio, Slavistikos ir Rytų Europos studijų 
mokyklos patalpose.

Pirmas konferencijoje kalbėtojas buvo Vytauto 
Didžiojo Universiteto, Lietuvių išeivijos instituto 
profesorius Egidijus Aleksandravičius.

Skaitydamas pranešimą „Diaspora ir gimtinė: su 
laisve ar be jos?“, kvietė diskutuoti šiuos klausi
mus dalyvaujančiuosius.

Profesorius teigė, jog seniau į užsienį važiavę 
turtingesni, prakutę, režimo prispausti lietuviai 
turėjo tikslą prisidėti prie Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atkūrimo, tautiškumo, kalbos iš
laikymo. “Kokia trečios, dabartinės emigrantų 
bangos misija Jungtinėje Karalystėje ir pasaulyje?“ - Po 1990 metų atgal į 
tėvynę pradėję grįžti patriotai sutiko iš tėvynės išvykstančius lietuvius. 
„Šiuo metu pirmą kartą iš Amerikos grįžta beveik tiek pat lietuvių, kiek jų 
palieka Lietuvą - sakė profesorius.

Toliau Lietuvių išeivijos instituto daktarė Daiva Dapkutė, kalbėdama apie 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos priešistorę, plačiau apibudino Didž. 
Britanijos lietuvių kūrimąsi šiame krašte.

„Bendruomenė kūrėsi sunkiai. Nemokėdami anglų kalbos lietuviai pradėjo 
burtis į etnines bendruomenes, savaitgalius leido aludėse, kur ne tik linksmin
davosi, bet ir keisdavosi informacija, kur gauti darbą, išsiversdavo laiškus, do
kumentus“, - pasakojo D.Dapkutė. 1902 metais Mančesteryje įkurta pirma lie
tuviška bažnyčia, Škotijoje, kiek vėliau, pradėjo kurtis pirmos blaivybės, moks
lo, meno draugijos, pasirodė lietuviška spauda.

Romas Kinka papasakojo savo šeimos į Angliją atvykimą. Apžvelgė Didžio
sios Britanijos lietuvių bendruomenės kūrimo istoriją iki 1991 metų. Prisiminė, 
jog Lietuvai siekiant nepriklausomybės, būdamas bendruomenės nariu su ben
draminčiais organizavo „Gintarinės leidi“ - Kazimieros Prunskienės priėmimą 
pas Anglijos karalienę.

Londono universiteto doktorantė Violeta Parutis sakė, jog „naujai atvykusieji 
žino, jog čia nesunku susirasti darbą bet ne kiekvienam pasiseka gauti gebėji
mus atitinkančią profesiją. Naujai sutikti draugai niekada neatstoja senų, likusių 
Lietuvoje.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės generalinio direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė į JK ben
druomenę žvelgė „iš Lietuvos“. Ji nuogąstavo, jog Lietuvos politikai pagaliau, 
išsigandę nutautėjimo, rusakalbiškumo, pradėjo į emigraciją žvelgti pragmatiš
kai, galvoti, kas geriausia valstybei, atkakliai siekdami susigrąžinti kuo daugiau 
išvažiavusių.

V.Bagdonavičienė sakė, kad “naujieji emigrantai tėvyne laiko tą vietą kurioje 
gyvena jų šeima. Vos kelis metus pabuvę svetur, dažnai nebesusikalba namuo
se, o gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje emigrantų nebelaiko piliečiais, galvoja, 
jog nebūdami šalyje jie nedalyvauja tėvynės gyvenime. Tačiau net ir į „mes ir 
jie“ grupes pasidalinę tautiečiai visgi vieningai, neginčijamai vertina lietuvių 
kalbą vienodai neigiamai žiūri į Lietuvos valdžią.

Konferenciją baigė Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje Vygaudo 
Ušacko bei profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus moderuojama diskusija - 
„Kodėl mes čia?“. Ambasadorius pabrėžė, jog kiekvienas mūsų čia esame Lie
tuvos ambasadoriai, kiekvienas reprezentuojame savo šalį bei kvietė aktyviai 
dalyvauti bendruomenės veikloje.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos pirmininkė Živilė Ilgūnaitė sakė, 
kad atgavus nepriklausomybę bendruomenė siekia pristatyti Lietuvos įvaizdį 
įvairiuose renginiuose Jungtinėje Karalystėje.

Žurnalistė Zita Čepaitė dalindamas! savo mintimis sakė: „atvažiavusieji čia 
pirmiausia stengiasi susikurti pagrindą po kojomis, vėliau pradeda galvoti, grįž
ti ar negrįžti Lietuvon. Konferencija baigta E.Aleksandravičius žodžiais: 
„Lietuvą vis dar reikia ir galima keisti. Esame čia, kad atrastume save pasaulyje 
iš naujo, kad atrastume savo misiją.
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Skautų sueiga Sodyboje

Saulėje paskendusioje Sodyboje, skautų kalnelyje rugsėjo 
22d. popietyje susirinko būrelis skautų ir kandidatų pa
bendrauti keletą valandų kartu prisimenant vasaros stovyk
los nuotykius, susipažinti su lygiadienio papročiais, pasi- 

Jauniems ir vyresniems buvo užduoti darbai atlikti iki 
sekančios sueigos.

Rankdarbių valandėlei visiems duota žalių bulvių, morkų 
ir lazdelių. Nuostabu ką galimą sukurti turint bulvę ir mor
ką! Štai ant skautų stalo atsirado geltonpilvis asiliukas,

Sesė Ramunė susimastymo valandėlėje prie laužo

karvutė, bulvinė pelėda, bulvinė pelytė ir 
arkliukas su paparčio uodegėlę. Jaunųjų 
kūrybinis talentas išsiliejo kaip žiežirbos 
stebindamas visus vadovus.

Jaunųjų nuotaka toliau pakilo su ratelio 
žaidimais netoli liepsnojančio laužo. 
‘Baimės’ žaidime net prisijungė tėveliai su 
savo mažyliais tik ką neseniai išmokę atsi
stoti tvirčiau ant dviejų kojų.

Baigiantis sueigai, visi susikaupdami su
stojo ratelyje prie laužo laikydami šiaudelį, į 
kurį vadovė prašė visiems sudėti visas blo
gybes, o po to sumesti tuos šiaudus į laužą. 
Lyg tai ‘atsinaujindami’ popietis užbaigtas 
vertimu per buomą. Na ir maži, ir senesni 
vertėsi, lyg tai versdami praėjusią vasarą.

Atsisveikinom visi iki kitos sueigos, vyres
niems baidarių išvyka spalio gale, o jaunes
niems išvyka į Gilwell’io parką, kuriame 
randasi pasaulio skautų būstinė. Tenai jau
nieji susipažins su skautų istorija, dalyvaus 
įvairiuose lauko, ir pionerijos užsiėmimuose

kalbėti apie skautavimą, jo reikšme, ir smagiai praleisti 
laiką prie laužo su dainelėmis bei žaidimais. Sueiga buvo 
pritaikyta jaunesnio amžiaus jaunimui dar nepilnai prityru- 
siems prie skautų gyvenimo ir ideologijos. Susirinko dau
giau mergaičių, negu berniukų, nors visi jaunesnieji buvo 
pakviesti dalyvauti.

Susėdus visiems prie skautų stalo sesė Ra
mūnė (sueigos iniciatorė) paaiškino lygiadie
nio papročius senoje Lietuvoje ir pamokino 
etnografinę dainą pritaikyta šiai dienai ‘ Eina 
saulala aplinkui dangų, Daulėlio, aplinkui 
dangų.... ’

Toliau, išskirstinom grupėm pagal amžių, 
buvo paaiškinti skautų įstatai, gerojo darbelio 
svarba, ką reiškia ‘Budėti’. Jaunesniems buvo 
duota užduotis išmokti Lietuvos Himną, nu
piešti skautišką saliutą ir paaiškinti ką j is reiš
kia. Vyresniems užduotis buvo susipažinti su 
lietuviškas tradicines šventes: Kūčias, Vely
kas, Sekmines, Žolinę, Vėlines, Užgavėnes, 
Jonines, Lygiadienį.

Vienas iš įdomiausių uždavinių buvo pateik
tas jaunuoliams parašyti keliais žodžiais kas 
yra skautavimas, kodėl stovyklaujame, kas 
patinka stovykloje.
Atsakymų buvo įvairių: "skautavimas - tai 
reiškia smagiai praleisti laiką
Stovyklaujame, kad surastumėm gerų
draugų ’. Stovykla - kad gerai praleistumėm laiką su savo 
draugais ’.

Į tuos pateiktus atsakymus vadovai paaiškino skautavimo 
reikšmę, kodėl vieni pasirenka skautavimą, o kiti ne. 

ir tikrai pamatys kas tai yra būti skautu, susipažinti su kitų 
tautybių skautais, kurie visi tarnauja skautų ideologijai - 
tarnauja Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Po šios turiningos sueigos visi nuėjome prie Sodybos 
namo kur ant pieveles išgirdome daugiau etnografinių dai
nų atvykusios viešnios Veronikos Povilionienės kartu su

Kūryba su morkom, bulvėm ir lazdelėm
’Blezdingos’ grupės dalyviais. Programa papildė populia
rus Londono ‘Saduto’ ansamblis su liaudies šokiais, dai
nomis. Derliaus šventės stalą puošė ir sueigos skautų mor
kų ir bulvių kūryba, už kurią skautai gavo daug kompli
mentų.

Sueigos dalyvė
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THE BRITISH-LITHUANIAN SOCIETY INVITES YOU TO A TALK 
by: Maria Kielmas Energy and financial journalist and consultant

Monday 12th November 2007 6.30 pm for 7.00 pm Embassy of Lithuania, 84 Gloucester Place, London W1U 6AU

“Energy politics”
Lithuania is one of the most vulnerable countries in Europe in terms of energy supplies and future energy security. Oil and 
gas imports from Russia bring political liabilities, while European Union (EU) energy policy is marooned between two im
ponderables of unattainable environmental goals, and indecision about its relations with dominant energy suppliers to the east 
and to the south. This presentation will give an overview of current energy market trends and policies, and their impact on 
new EU members in general, and Lithuania in particular.

Maria Kielmas has worked as a freelance journalist and consultant to energy and financial companies for the last 22 years. 
During this period she founded, published and edited Latoil, a monthly newsletter on energy politics in Latin America and 
the Caribbean. Previously, Maria worked in the oil industry as an international oil exploration geologist, and earlier acted as 
an adviser on earthquake and natural hazards in the reinsurance industry. She holds a BSc in Physics and Geology, and an 
MSc in Marine Geotechnics, and has worked in research at the Charles University, Prague and Imperial College, London. 
She is currently writing a book, which in part is related to Lithuania. She is a B-LS member.

If you wish to come to this event please send the cut-off slip and your cheque to the B-LS Secretary. Guests, BEST and B- 
LA members are welcome. If you are bringing a guest please make out your cheque for the appropriate amount. You may 
pay at the door but please e-mail blssecretary@hotmail.com in advance so that sufficient refreshments may be provided.

Cut here

To: B-LS Secretary, 34 THURLEIGH ROAD, LONDON SW12 8UD

Yes, I/we wish to come to the talk by Maria Kielmas on Monday 12th November 2007.
My cheque for £.............. (£8 per person, students free) for refreshments,
payable to British-Lithuanian Society, for...........(number) persons is enclosed.
My name:.....................................................................................................................................................................
Guest name(s)........................................................................................................................................................

My e-mail/telephone number:.................................................................................................[e-mail preferred]

Lietuvių maldos pusryčiai — pirmą kartą Londone
Naujuosius metus Londono lietuviai ketina pradėti kviesdami tautiečius dalyvauti Lietuvių maldos pusry

čiuose, kurie vyks 2008 m. sausio 12d. šeštadienį Churchill viešbutyje.
Nacionaliniai maldos pusryčiai - tai galimybė politikams, verslininkams, visuomenės veikėjams, jaunimui pasidalinti savo 
mintimis ir įžvalgomis su kitais žmonėmis. Šių susitikimų metu kalbama apie Evangelijos vertybes ir dvasinio bendravimo 
svarbą kasdieniame kiekvieno asmens gyvenime, visuomenėje, tarpusavio santykiuose.
Maldos pusryčių tradicija atsirado XX amžiaus viduryje kaip reakcija įkylančius naujus iššūkius. Nacionalinių Maldos pus
ryčių ištakos siekia 1942 metus, kai keletas Jungtinių Amerikos Valstijų Senato narių pradėjo neformalius susitikimus siekda
mi dalintis Kristaus mokymo gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpusavio bendravimu. 1953 metais įvyko pirmieji Nacionaliniai 
maldos pusryčiai, kuriuose dalyvavo JAV prezidentas.

Europoje Nacionaliniai maldos pusryčiai yra rengiami Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Norvegijoje ir kitose 
šalyse. Lietuvoje pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai buvo surengti 2001 metais. Nuo tada šią tradiciją puoselėja Prezi
dentas Valdas Adamkus.

JK gyvenančių išeivių pastangomis Maldos pusryčiai organizuojami pirmą kartą.
“Labai džiugu, kad Londone gyvenantys lietuviai randa vis daugiau galimybių susiburti bendrai veiklai - ar tai būtų šventė, 

ar konferencija, ar malda. O pirmieji Lietuvių maldos pusryčiai, kurių metu ketinama kalbėti apie asmeninę laisvę ir asmeni
nę atsakomybę bei tą kainą, kurią už laisvę tenka mokėti ir kurios laisvė iš tikrųjų verta, rodo, kad Londone gyvenantys lietu
viai sugeba susitelkti išties rimtiems darbams, ” — sako Lietuvių maldos pusryčių Londone organizacinio komiteto pirminin
kas LR ambasadorius JK Vygaudas Ušackas.

Šių maldos pusryčių tema - Laisvės kaina, ir jie skirti Sausio 13- osios aukoms atminti. Europarlamento narys prof. Vy
tautas Landsbergis pasakys pagrindinę Nacionalinių maldos pusryčių kalbą.
Pirmųjų išeivijoje Lietuvių maldos pusryčių organizacinio komiteto darbe drauge su pasauliečiais dalyvauja ir dvasininkai - 
tai šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Petras Tverijonas bei Lietuvių krikščionių bažnyčios pastorė Vilma Ditkevičius. Mal
dos pusryčių globėjas - LR ambadorius Londone JE Vygaudas Ušackas.
Keletas Londone gyvenančių lietuvių verslininkų bei religinės bendruomenės nutarė paremti pirmuosius išeivijoje Lietuvių 
maldos pusryčius ir taip prisidėti prie gražios tradicijos, sukviečiant žmones bendrai maldai bei pokalbiui apie esminių verty
bių svarbą ir kiekvieno asmens, ir visos visuomenės gyvenime.
Norintys dalyvauti Lietuvių maldos pusryčiuose Londone registruotis gali iki š. m. gruodžio 10 d. Dėl registracijos kreiptis į 
Martyną Jokšą. EI. paštas mjoksas@glorywood.com, tel. +44 (0) 7967831797
Zita Čepaitė EI. paštas zitacepaite@yahoo.com, tel. +44 (0) 7878638429
Lietuvių maldos pusryčių organizacinio komiteto atstovė spaudai
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THE BRITISH-LITHUANIAN SOCIETY
2007 spalio 4 d.

Mielas skaitytojau,

Kalėdinės kortelės paremti kaimo LAPAI mokyklą netoli Klaipėdos
Britų-Lietuvių Sąjungos narys David’as Holliday reguliariai parašo per Sąjungos leidinyje Tiltas 
apie gyvenimą Lapų kaime, kur jis gyvena su žmona Migle.

Deividas yra giliai įveltas [kaimo bendruomenę ir jos veiklą, ir kaime esančią mokyklą. Šios mokyk
los vaikai paruošė kalėdines korteles sukaupti lėšų mokyklos negalių vaikų skyriaus bendrabučio re
montui, kuris yra labai apleistame stovyje..

Mokyklą lanko apie 150 vietinių vaikų. Prie mokyklos yra negalių skyrius 35 vaikams. Jie visi sa
vaitės bėgyje gyvena bendrabutyje, nors kai kurie savaitgaliais grįžta namo. Bet apie 15-20 visą laiką 
gyvena bendrabutyje, daugiausia tie su rimtomis psichologinėmis problemomis.

Mokykla buvo atremontuota praėjusios vasaros metu, bet negalių bendrabutis buvo paliktas. Gautus 
už korteles pinigus norėtų panaudoti šio skyriaus remontui ir apdažymui.

Kortelių kaina: 6 kortelės £2.50,12 kortelių £4.50 (su vokais).
Kortelių viduje yra įrašas anglų kalboje: A Merry Christmas and A Happy New Year.

Per spaudą skaitytojai bus informuoti kiek surinkta pinigų ir kas su jais atlikta.

Keli vaikų paišytų

Kalėdų eglutė

kortelių pavyzdžiai:

t •

Kalėdų senelis Triušis

Atkarpa:
Adresas: Maria Lenn, 70B Lynmouth Rd, Stamford Hill, London N16 6XH
Pirkėjo pavardė .......................................................
Pirkėjo adresas..........................................................................................................

Kiek kortelių ......................................
Mokėti čekiu, išrašytu British-Lithuanian Society
Kiek kortelių ........................................

11



Europos Lietuvis Nr. 10 12 puslapis

NORWICH 2007 08 27

Pasirodė pirmasis, nemokamas laikraštis, skir
tas visiems Norfolk regione gyvenantiems lietu
viams - „Norfolk Info”. Nors buvo kliūčių, bu
vo besistengiančių, kad šis projektas neišvystų 
dienos šviesos, bet...

Norwich katedra

Bendradarbiaujant kartu 
su Lietuvos Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamen
tu, Norwich lietuvių ben
druomenė džiaugiasi, galė
dama mintimis, svarbia in
formacija iš Lietuvos ir 
D.Britanijos dalintis su vi
sais Norfolk' e gyvenančiais 
tautiečiais..

Nuo šiol kviečiame visus 
Norfolk 'o lietuvius vienytis 
ir dalintis informacija. Turi
te klausimų, su jais susijusių 
problemų? Rašykite mums! 
Norite parduoti, nuomoti ar 
;igyti ką naujo? Galvojate 

kaip susipažinti su žmogumi, kurio vis nesutinkate ? 
"Norfolk info" gali padėti! Rašykite ir klauskite kas įdomu 
jums , kokia informacija būtų naudinga ir ką norėtumėte 
rasti visiems Norfolk regione gyvenantiems lietuviams 
skirtame leidinyje.

Laikraštis nemokamas, o jį rasite lietuviško maisto pa
rduotuvėse Norwich'e, Great Yarmouth, Thetford ir kituo
se Norfolk regiono miestuose.

Jei yra žmonių, kurie nori prisidėti prie „Norfolk info" 
leidybos ir platinimo, susisiekite su mumis. Skelbimus, 
pasiūlymus, informaciją siųskite e-mail: 

norfolkinfo@gmail. com
Sis ei. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių rek

laminių žinučių, jums reikia veikiančio Javascript, kad 
galėtumėte pamatyti adresą arba tel: 07842915712
Pagarbiai,

Norfolk Info redakcija

Radijo laida lietuvių kalba 2007 08 03
Nuostabi žinia - nuo rugpjūčio 11 dienos grįžta lietuvių 
bendruomenės radijo laida „Lithuania to Norwich“.

Laida bus transliuojama tiesiogiai FM 96,9 arba internete 
adresu futureradio, co. uk

Kaip ir pernai, laida bus transliuojama gyvai, lietuvių 
kalba ir jos klausytis galėsite kiekvieną šeštadienį nuo 16 
iki 17 vai.

Laidos vedėja Rosita Juzenaite ir muzikos redaktorius 
Raimundas Ragas pažada daug geros lietuviškos muzikos, 
daug informacijos ne tik iš Norwich4 o lietuvių gyvenimo, 
bet ir iš Lietuvos.

MANCHESTER
Klubo barui reikia vedėjo, o patalpai - prižiūrėtojo.
Darbas tiktų porelei, kuri kalba lietuviškai ir angliškai.
Mančesterio Lietuvių socialinio klubo baras veikia šešta- 
dienieniais vakare ir sekmadieniais popiete. Yra galimybė 

veiklą plėsti.
Uždarbis nėra didelis, bet butas įskaičiuotas. Senasis 

barmenas baigs 2007 sausį ir iki tada jis sutinka parodyti, 
kaip viskas veikia.

Kas norėtų pabandyti turėtų pranešti apie tai (0798 503 
9135) arba užeiti į klubą.

Varžybos
Sekančios Manchesterio pul’io varžybos įvyks šeštadienį, 
spalio 27 d., 18.00 vai. Bus įvairių prizų ir taurė (iki sekan
čių varžybų). Registracija £5.00 atvykkti į Lietuvių klubą, 
121 Middleton Road M8 4JY.

BIRMINGHAM

I kova su lietuviu išnaudojimu stoja ir anglai
Dovile IleviČiūtė

Dvidešimtmetis D.M., patikėjęs draugu pažadais, atvyko i 
Londoną ieškoti laimes. Sumokėjęs už surastą darbą auto
mobilių plovykloje 200 svarų ir atidavęs pasą, negaudamas 
ne minimalaus darbo užmokesčio, nežinodamas savo tei
siu, nemokėdamas kalbos, plovyklos šeimininkui jis verga
vo beveik pusmetį. Nebeištvėręs, išsekęs, be pinigų ir do
kumentų, jis tris dienas pėsčiomis keliavo iš Londono prie
miesčių, kol pasiekė Lietuvos ambasadą. Konsuliniu parei
gūnų pagalba vaikinas netrukus grįš į Lietuvą ir jau gimti
nėje bandys iš naujo pradėti gyvenimą.

Tai tik viena istorija iš daugelio. Žmonių išnaudojimas 
Anglijoje - viena opiausių problemų, kurią bando spręsti 
politikai, pareigūnai, žiniasklaida. Birželio 6 dieną Lietu
vos Respublikos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje disku
tuota, kaip sustabdyti darbuotojų išnaudojimą, prekybą 
žmonėmis, nelegalias įdarbinimo agentūras ir kaip įtikinti 
lietuvius ne visuomet susigundyti viliojančiais pasiūly
mais.
Situacija turi keistis

Švietimas
" Motinos kalba - mūs gimtoji kalba. 
Ji ant lūpų man tirpsta tartum medus, 
Kupina jaunystės, jėgos, vilties.
Man gimtosios kalbos kvapas saldus 
Lyg alsavimas, lyg plakimas širdies. "

Gerbiami tėveliai,
Jei jūs jaučiat poreikį puoselėti vaikų lietuvių kalbos ži
nias, supažindinti vaikus su lietuvių kalbos istorija, papro
čiais ir tradicijomis. Norite, kad jūsų vaikai bendrautų su 
lietuviais draugais ir taip išmoktų ar nepamirštų lietuvių 
kalbos. Maloniai kviečiame į Birminghemo šeštadieninę 
lituanistinę mokyklėlę "Saulutė". Laukiame visų, vyresnių 
nei 5 metų vaikučių, norinčių mokytis, žaisti ir bendrauti. 
Užsiėmimai vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 14.45 vai. iki 
16.45 vai.

Mokyklos adresas:
ST.THOMAS COMMUNITY CHURCH
112 Rotherfield Road.
Birmingham’as
B26 2SH
Daugiau informacijos telefonu: 
0782 128 2299 mokytoja Vlasta;
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ARGENTINA

Konferencija -
“ Lietuva Argentinos mokykloje”

Rugpjūčio mėn. 27 d. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga organizavo konferenciją -"Lietuva Argentinos mo
kykloje" (EscuelaN°2 "Juan Bautista Alberdi").

Konferencija vyko du kartus per dieną: ryte ir po pietų, 
kad visi mokiniai galėtų daugiau sužinoti apie Lietuvą, jos 
istoriją, geografiją, kultūrą, papročius.

Prie konferencijos organizavimo prisidėjo Argentinos 
mokyklos ir lietuviškosios šeštadieninės mokyklos "Jonas 
Basanavičius" vadovybė. Tokiu būdu puikiai matėsi, kaip 
aktyviai bendrauja lietuviškos organizacijos su Argentinos 
institucijomis.

Ryte koncertavo "Nemuno" lietuvių draugijos vaikų 
šokių grupė "Skaidra", parodė puikų spektaklį visiems 
žiūrovams.

Konferenciją rėmė bei prisidėjo prie šio renginio orga
nizavimo Lietuvos Ambasada Argentinoje. Jos dėka galė
jome žiūrėti įvairius filmus apie Lietuvą.

Tarp svečių buvo knygos "El Cofre de los recuer- 
dos" ("Prisiminimų skrynia") autoriai. Iš viso dalyvavo 
daugiau nei 200 žmonių - mokiniai bei lietuvių bendruo
menės nariai.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis, PLJS atstovas Pietų 
Amerikoje, teigia, kad šis renginys yra labai svarbus. 
"Manau, kad rengsime daugiau šitokių projektų, kur moki
niai, mūsų ateitis, išmoks daugiau apie Lietuvą. Jie irgi 
galės prisidėti prie lietuviškos veiklos tęstinumo. Esu labai 
patenkintas, kad lietuviškos organizacijos, ypač Lietuvos 
Ambasada Argentinoje, bei Argentinos institucijos rodo 
dėmesį mūsų veiklai, remia ir pripažįsta kad jaunimas tik
rai yra mūsų bendruomenių ir Lietuvos ateitis."

“ECOS DE LITUANIA” ATSTOVAUJA

Motina Izabel Kalvelis ir tėvas Juan Jose Fourment 
su veikliu sūnumi Juan Jgnacio Kalvelis Foumment

LIETUVIŠKĄ KULTŪRĄ PO VISĄ 
ARGENTINĄ

Lietuviškai radijo programai (vedėjas Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis) „Ecos de Lituania“ („Lietuvos aidai“) 
Neuquen provincijoje (Argentinos rytuose, prie Čilės), 

buvo įteikta „Lanin de Oro“ („Auksinis Lanin“) premija už 
geriausią 2006-2007 m. Argentinos radijo programą kita
taučių bendruomenių kategorijoje. Premijos pavadinimas 
“Lanin” kilęs iš ugnikalnio Lanin pavadinimo, kuris yra 
tose vietose.

Apdovanojimas vyko pačiame miesto centre, Ispanijos 
lietuvių draugijos patalpose. Tai buvo pirmas kartas Pata- 
gonijoje, kurį organizavo “Lanin de Oro” apdovanojimai, 
surengti privačios televizijos ir radijo programos iš visos 
Argentinos. Pagrindinis renginio organizatorius - “Dalės, 
Kultūros ir Komunikacijos Patogonių sąjunga”.

AIRIJA

Airijoje paminklas Lietuvos
lakūnui 2007.09.23

Kitą sekmadienį, /30.09/ Airijoje bus iškilmingai atideng
tas paminklas lietuviui Feliksui Vaitkui — šeštajam pilotui, 
sėkmingai įveikusiam Atlanto vandenyną ir išgarsinusiam 

Ballinro- 
be mies
tą ne tik 
visoje 
Airijoje, 
bet ir 

je.
Airijos 

M a j o 
apygar
dos Bal- 
I inrobe 

miesto apylinkėse ateinantį savaitgalį bus pagerbtas nar
saus Lietuvos piloto Felikso Vaitkaus atminimas, rašo Ai
rijos Majo apygardos dienraštis „Mayo Advertiser“.

Prieš 72 metus savo pilotuojamu lėktuvu „Lituanica II“ 
jis įveikė Atlantą, tačiau dėl degalų trūkumo buvo privers
tas nusileisti nedideliame Cloongowla kaimo lauke Ballin- 
robe apylinkėse.

28 metų lakūnas, pakilęs iš Niujorko skristi į Lietuvą, po 
17,5 vai. skrydžio rūsčiomis oro sąlygomis dėl degalų trū
kumo galiausiai buvo priverstas leistis Airijoje. Lėktuvas 
leisdamasis patyrė avariją ir buvo nebepataisomai sugadin
tas. Pilotas liko sveikas, tačiau tęsti kelionės į Kauną, kaip 
planavo iš pradžių, jau nebegalėjo.

Šis įvykis giliai įsirėžė į Ballinrobe apylinkių gyventojų 
atmintį, pasakoja dienraštis. Tais laikais apskritai mažai 
kas tebuvo matęs lėktuvą, o žinia apie Atlantą įveikusį ir 
Airijoje nusileidusį pilotą apskriejo ne tik Airijos, bet ir 
Europos bei Amerikos spaudą.

Pasak dienraščio, šią vasarą suėjo 100 metų nuo F. Vait
kaus gimimo, tad Ballinrobe miesto bendruomenė, Lietu
vos ambasada Airijoje ir Lietuvos vyriausybė nutarė ben
dromis pastangomis pagerbti F. Vaitkaus atminimą. Rug
sėjo 30 d. Ballinrobe miesto Šv. Marijos bažnyčioje už 
Feliksą Vaitkų bus laikomos specialios mišios, pagerbiant 
piloto žygį bus atidengtas granitinis monumentas, o lauke, 
kur sudužo „Lituanica II“, bus pasodintas medelis ir pasta
tytas specialus atminimo ženklas. Taip pat bus atidaryta F. 
Vaitkui skirta fotografijų paroda, parodytas apie jo gyveni
mą pasakojantis dokumentinis filmas.

Kartu su Lietuvos delegacija atvyks Krašto apsaugos

13



Europos Lietuvis Nr. 10 14 puslapis

ministerijos orkestras, kuris koncertuos ir lietuvių rengia
mos maisto parodos lankytojams. Į šventę pakviesti ir visi 
vietinės lietuvių bendruomenės nariai, praneša dienraštis.
yvxvw.balsas.lt

BELGIJA
NATO sporto žaidynės
NATO sporto žaidynėse lietuvių diplomatų krepšinio ekipa 
tapo čempione NATO būstinėje Briuselyje vykusiose spor
to žaidynėse lietuvių misijų prie NATO ir ES darbuotojų 
krepšinio ekipa, įveikusi rusus, slovėnus bei ispanus kartu 
su graikų komanda pasidalijo čempionų titulą.

Kaip ir Europos krepšinio čempionate, NATO sporto 
žaidynėse pirmose grupės varžybose pusfinalyje Lietuvos 
komanda žaidė su Rusijos ekipa. Rezultatu 43:40 nugalėjo 
Lietuva.

Kiek vėliau lietuviai rezultatu 46:12 sutriuškino slovėnų 
komandą, o įveikę Ispaniją finale susitiko su graikais.

DIDŽIOJI BRITANIJA

Europos Lietuvių krepšinio čempionato taurė 
pasiliko Jungtinėje Karalystėje 2007-10-07

Europos Lietuvių krepšinio čempionato taurė pasiliko 
Jungtinėje Karalystėje po to kai šeštadienį po įnirtingų 
rungtynių Londono „Lithuanian BC“ vieno taško skirtumu 
išplėšė pergalę iš Vokietijos „Žalčių“ komandos.

V-ajame Europos krepšinio čempionate dalyvavo 9-ios 
komandos iš septynių Europos šalių: Airjos, Belgijos, Da
nijos, Italijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Vokieti
jos.

Prieš rungtynes renginio organizatorius bei „Lithuanian 
BC“ žaidėjas Tomas Lapkauskas sakė, kad labiausiai tikisi 
„kad viskas bus gerai“.

Trečiosios vietos nugalėtojai Cambridge komanda viso 
renginio metu kartojo, kad jie laimės, nors, pasak koman
dos— svarbiausia optimizmas ir dalyvavimas. Jų koman
dos stiprumu neabejojo nei sirgaliai, nei varžovai, nė patys 
organizatoriai ir komanda didžiąją dienos dalį buvo laiko
ma favoritais. Mažojo finalo metu ši komanda vienu tašku 
laimėjo prieš Norvegijos komandą „Regina“.

Renginį atidaryme sveikinimo žodį tarė Lietuvos Amba
sadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas. Jis 
sakė, kad kovos visi, tačiau laimės Lietuva, kas ir yra pa
grindinė čempionato idėja. Ambasadorius taip pat įstiegė 
savo prizą, kurį įteikė naudingiausiai čempionato žaidėjai 
Linai Aglinskaitei iš Vokietijos „Žalčių“, kurios vardą 
paskutinių rungtynių metu skandavo tiek JK, tiek Vokieti
jos sirgaliai.

Airių komandos kapitonas neslėpė savo emocijų: „Nu 
bet kad taip pana, šakės, man dar keturi metai žaist kad jos 
dabartinį lygį pasiekt..“

Vienas iš rėmėjų lietuviams.com taip pat įstegė savo 
prizą. Už narsiausią žaidimą buvo apdovanota Norvegijos 
„Reginos“ komandos mergina Svaja Gilytė. Tinklapio ren
gėjai taip pat apdovanojo geriausius baudos metėjus iš 
sirgalių tarpo. Prizą iškovojo devynias iš dešimties baudos 
metimų pataikęs Raimundas Ušackas.

Renginio organizatoriai Jungtinės Karalystės Lietuviu 
Jaunimo Sąjunga buvo patenkinti renginiu. Dar pradžioje 
visi vaikščiojo lyg ant adatų ir meldėsi „kad tik viskas būtų 
gerai, kad tik gerai..“ Čempionatui įpusėjus JKLJS valdy

bos nare Indrė Dargytė dalinosi viltimis, kad taurė liks 
Jungtinėje Karalystėje, o Domas Dargis mintimis sirgo už 
Ispaniją, kuri deja šiame čempionate nedalyvavo.

Jaunimo sąjungos Pirmininkė Laura Dzelzytė pažadėjo 
sirgti už organizatorių komandą ir kovoti už JKLJS. Sąjun
gos įstegtas prizas—stiklinė taurė su stilizuotu sąjungos 
simboliu-trispalve liepsna—atiteko Narsiausios komandos 
titulą iškovojusiai Airijos „Lituanica“ komandai, kuri ne
valgiusi žaidė keturias rungtynes paeiliui (rungtynės—2 
kėliniai po 12 minučių).

Po varžybų, žaidėjai bei sirgaliai patraukė atgal į viešbutį 
kur pratęsė linksmybes.

ITALIJA
Diplomato našlei bus mokama renta
Ilgamečio Lietuvos diplomato našlei bus mokama renta 
Vyriausybė antradienį nutarė skirti rentą pirmojo Lietuvos 
ambasadoriaus prie Šventojo Sosto Kazio Lozoraičio naš
lei Giovannai Pignatelli (Džiovanai Pignateli).

1500 eurų (5190 litų) dydžio rentą Italijoje gyvenančiai 
našlei Vyriausybė nutarė skirti, vadovaudamasi Diplomati
nės tarnybos įgyvendinimo įstatymu, kuris numato, kad 
renta gali būti skiriama Lietuvos okupacijos 1940-1990 
metais Lietuvos Respublikai atstovavusiems diplomatams 
arba jų našlėms.

NORVEGIJA

Norvegijos policija šiurpsta nuo nusikaltėlių iš
Lietuvos 2007-10-02

Norvegijos nacionalinio transliuotojo NRK televizija pa
rengė ir parodė beveik dešimties minučių reportažą apie 
tai, kaip esą lietuviai nusikaltėliai braunasi į jų šalį.

Sakoma, jog nusikaltėliai iš Rytų Europos vis labiau įsi
gali Norvegijoje ir tampa didžiausiu išūkiu šios šalies poli
cijai. Nacionalinio nusikaltimų tyrimų biuro (KRIPOS) 
vadovas Atle Roll-Mathiesen reportaže sakė, jog šie nusi
kaltimai kelią grėsmę daugelio Norvegijos vietovių visuo
menei.

Lietuviai daugiausia veikia gerai suplanuotuose privačių 
butų, namų ir elektronikos parduotuvių apiplėšimuo
se. Reportaže rodoma pagyvenusių norvegų pora, į kurių 
namą įsibrovę nusikaltėliai išnešė vertingus daiktus, taip 
pat rodomi vaizdai iš parduotuvių apiplėšimų. Atle Roll- 
Mathiesen pabrėžė, kad susidarė labai rimta situacija, o 
„lietuviškuose“ nusikaltimuose neretai dalyvauja buvę 
kariškiai, kurie visai nesibodi atsidurti kalėjime. NRK 
reporteriai taip pat apsilankė Gariūnų turgavietėje šalia 
Vilniaus, kur pasak Norvegijos policijos realizuojami Nor
vegijoje pavogti daiktai.

Be to, Norvegijos žurnalistai pakalbino ir Lietuvos teisė
saugos atstovus, kurie sako, jog padaryti nelabai ką gali, 
nes nusikaltimai vykdomi ne Lietuvoje, bet svetur, o nusi
kaltėliai mūsų šalį palieka čia nieko blogo nepadarę ir nu-, 
sižengia jau tik Norvegijoje.

RUSIJA
Lietuviai Rusijoje užima verslo nišas 2007-10-03 
Vida Bortelienė

Šiaurės Vakarų Rusijoje įmones atidarę lietuviai įvairias 
verslo rizikas atsveria didesne pelno marža.
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Lietuvos generalinio konsulo Sankt Peterburge Eitvydo 
Bajarūno teigimu, Šiaurės vakarų regione lietuviai vertina
mi už darbštumą, o jų kompanijos laikomos patikimomis. 
Didesnių nei vietinėms įmonėms kliūčių nesudaroma.

E.Bajarūną ypač džiugina lietuvių užimamos verslo ni
šos, kuriose konkurencija menka arba ji visai neegzistuoja.

Verslas margas Pasak konsulo, Pskovo srityje lietuviai 
yra įsteigę dvi grybų supirkimo įmones. Iš Lietuvos atvy
kusios mašinos šviežias voveraites per dvi dienas nugabe
na tiesiai į Prancūzijos parduotuves. Rusai voveraičių ne
vertina, todėl žmonėms suteikta galimybė užsidirbti iš gau
siai miškuose dygstančių šių grybų vietinės valdžios buvo 
sutikta palankiai.

Prieš savaitę konsulas E.Bąjarūnas lankėsi Murmanske. 
Ten lietuviai įsteigė bendriją ir pirmininku išrinko plačiai 
mieste žinomą verslininką Antaną Mešką, turintį kelių 
laivų žvejybos įmonę „Nerey“.

Šis pasakojo, kad dėl didelių uosto mokesčių jo laivai 
retai užsuka į Murmanską. Sugautas laimikis iškraunamas 
vos už keliolikos kilometrų esančioje Norvegijos gyven
vietėje.
Daugėja lietuvių verslininkų ir Sankt Peterburge.
„Statybos bendrovė „Hanner“ su partneriu „Girtoka“ stato 
100 mln. JAV dolerių vertinamą logistikos centrą. Miestui 
stinga sandėlių patalpų. Daug į uostą atgabentų prekių pir
ma vežamos į Maskvos muitinės sandėlius, po to grįžta 
atgal. Gyvenamųjų namų statybos rinka jau pasidalyta, 
įsiterpti lietuviams būtų sunku.

Puikiai sekasi Lietuvos pieno produktų eksportuotojams, 
nes greitai gendantys gaminiai praleidžiami per sieną be 
eilės. O lietuviškos mėsos importas nepriimtinas tik dėl 
vienos priežasties - atvežimų mastas per menkas. Tiek, 
kiek gali pasiūlyti Lietuva, čia suvartojama per dieną, todėl 
rusams labiau apsimoka importuoti mėsą dideliais laivais 
iš Brazilijos. Pieno produktų reikia kasdien šviežių, todėl 
tinka ir nedideli kiekiai. Šitas miestas visko daug suvalgo. 
Taip pat sėkmingai veikia lietuvių įsteigtos baldų gamybos 
ir kitokios vartojimo prekių įmonės“, - apie lietuvių pozici
jas pasakojo Lietuvos konsulas.

Nėra lėktuvų reisų „Pradėti verslą Rusijoje geriausia 
steigiant bendrą įmonę, kurios akcijų paskirstymui nurody
mų nėra. Gali būti ir viena rusų akcija. Įregistruoti trunka 
savaitę. Verslo nišą galima atrasti kiekviename segmente. 
Ypač daug vietos - pienininkams. Bet pelno mokestis čia 
didesnis - 28 proc.“, - patirtimi dalijosi Sankt Peterburgo 
lietuvių verslininkų klubo prezidentas Audrius Pilius.

Ketvirtus metus veikiantis klubas sieja 25 lietuvių įmo
nes - kone pusę viso Lietuvos verslo Sankt Peterburge, 
į klubą, pasak A.Piliaus, trečiadieniais renkasi tie, kurie 
nori žinoti ir kitų patyrimą. „Verslui čia gana saugu, mies
to valdžia lietuvių atžvilgiu nusiteikusi geranoriškai. 
Mums padeda dar gyvos žmonių ryšių su Lietuva tradici
jos“, - sakė prieš penkerius metus gyventi į Sankt Peterbur
gą persikėlęs lietuvis.
„Kompanijų verslo mastas - komercinė paslaptis. Tačiau 
teko girdėti, kad bendrovių „Pieno žvaigždės“ ir „Rokiškio 
sūris“ pardavimas Sankt Peterburge sudaro apie 4 mln. litų 
per mėnesį. Kitiems prekių eksportuotojams didinti parda
vimą trukdo vilkikų prastovos pasienyje. Puspenkto milijo
no gyventojų turinčioje Rusijos šiaurės sostinėje auga pe
rkamoji galia ir vartojimas, išskiriantis skurdų ir pasiturintį 
gyventojų sluoksnius. Bet storėja dalis tų, kurie trokšta 
išleisti pinigus užsienyje.

VOKIETIJA
Atvirų ateljė dienos Hiittenlefde
3

Š. m. rugsėjo mėn. 22 ir 23 d. dvi prominentės Huettenfel- 
do lietuvės dailininkės, Jūratė Baturaitė Lemkienė ir Meilė 
Veršelienė, dalyvavo Atvirų ateljė dienose.

Atvirų ateljė dienos yra didelis Vokietijos pietų Hesseno 
srities dailininkų bendras renginys, kai tuo pačiu metu šiais 
metais net 100 meno kūrėjų atidarė savo ateljė viešai pub
likai. Tai buvo galimybė susitikimui tarp meno kūrėjų ir 
meno mėgėjų. Eilinis žmogus galėjo kalbėtis su meno di
džiūnu, jį apklausinėti ir jo ateljė apsižiūrėti.

Jūratė Lemkienė, gimusi 1948 m. Wuerzburge, Vokietie- 
tijoje, augusi Australijoje ir Kanadoje, Huettenfelde gyve
na nuo 1978 m. Jūratė Lemkienė yra baigusi meno studi
jas Toronte ir dėl to turi tobulą techniką. Ji mene pasižymi 
savo filigraniniais tušo piešiniais, bet lygiai taip pat ji tapo 
ir aliejaus, akrilo ir kitų technikų kūrinius.

Taip pat Jūratė Lemkienė yra susidariusi vardą kaip por
tretiste. Parodų dailininkė yra turėjusi Kanadoje, Vokieti
joje, Lietuvoje ir Olandijoje.

Meilė Veršelienė yra gimusi 1951 m. Vilniuje. Ji Vokie
tijoj6 gyvena nuo 1980 m. Būdama ekonomistė, ji tapyti 
pradėjo jau gyvendama Vokietijoje. Jos meno pagrindinės 
technikos yra aliejus, akrilas ir enkaustika. Paskutiniu metu 
ji daug dirba ir mozaikų.

Parodas Meilė Veršelienė yra turėjusi Vokietijoje, Lietu
voje, Olandijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje. Turėdama savo 
nuosavą meno galeriją Hūttenfelde, ji per Atvirų ateljė 
dienas ne vien publikai rodė savo naujausius darbus, bet 
taip pat buvo pakvietusi renginyje dalyvauti ir kitas meni
ninkes - vokietę dailininkė, rašytoją ir poetę Gerdi Weber 
ir lietuves dailininkes Izoldą Zacharias bei Zuzaną Juknaitę 
Weigelienę.

Abi lietuvės dailininkės per Atvirų ateljė dienas turėjo 
daug lankytojų. Jūratė Lemkienė svečiams rodė ne vien 
savo didelį ateljė, bet, kadangi oras buvo labai geras, nusi
vedė savo publiką ir į daržą, kur buvo galimybė gėrėtis jos 
mozaikos darbais. Meilės galerijoje atrakcija publikai buvo 
tai, kad per dvi dienas buvo demonstruojama, kaip tapo
mas paveikslas aliejiniais dažais. Be eilinių lankytojų Mei
lę Veršelienę aplankė ir Lampertheimo karnavalo princesė. 
Be to Jūratę Lemkienę ir Meilę Veršelienę aplankė 
Hūttenfeldo seniūnas Walter Schmitt ir VLB Romuvos 
apylinkės pirmininkė Sandra Baltzienė.
Pv

SUOMIJA
Suomijoje siaučia lietuvių gaujos
Generalinėje prokuratūroje vyko pirmosios Lietuvos ir 
Suomijos bendros jungtinės šiuos nusikaltimus tyrusios 
pareigūnų grupės pasitarimas. Ši jungtinė grupė tyrė Lietu
vos piliečių Suomijoje ir Lietuvoje įvykdytas žaibiškas 
vagystes iš parduotuvių.

Suomijoje lietuvių grupė iš parduotuvių pavogė kailių ir 
juvelyrinių dirbinių už 7 milijonus litų. Vagys jau sulaukė 
teismo nuosprendžio - 14 lietuvių nuteisti kalėti ir Suomi
joje atlieka laisvės atėmimo bausmes.

Spaudos konferencijoje prokurorė L.Čekelienė teigė, kad 
balandį buvo gautas kolegų iš Suomijos pasiūlymas suda
ryti bendrą darbo grupę nusikalstamos grupuotės veiklai 
tirti ir įtariamiesiems sulaikyti.

/žinios iš www.lietuviams.lt/
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Auka spaudai:
P.Gimys, High Wycombe £10.00
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Nottingham’o DBLS skyrius £300.00.
Pagalbos Sodyboje fonde dabar yra £1910.00

TARYBOS POSĖDIS ĮVYKS LAPKRIČIO 10 D. 
Latvių namuose, 72 Queensborough Terrace, 

Bayswater Road, Londone
Organizacijos gali siųsti savo atstovą ir jie bus laukiami. Kalbėsime 

ne tik einamais reikalais, bet ir kaip koordinuoti ateities veiklą.

P 
P Padėka
P Š.m. rugsėjo 21-23 dienomis vyko rudens lygiadienio šventė su 
p Veronika Povilioniene ir ansambliu‘’Blezdinga”.
p Svečiai iš Lietuvos 21 dieną koncertavo Bishop Challoner R.C. 
p Collegiate School, kur buvo surengti trys koncertai įvairių amžiaus 
P grupių vaikams, kurie buvo sužavėti puikia programa.

Vakare vyko liaudiška vakaronė Bekton’e ‘’Winsor house” kie- 
melyje, kur susirinkusieji kartu dainavo ir šoko.

p Pagrindinis koncertas vyko Lietuvių Sodyboje šeštadienį. Čia 
P buvo rudens mugė, rudeninių kompozicijų paroda, loterija.

P
P
P
P
P

P Po puikaus p. Veronikos ir ansamblio ‘’Blezdinga” koncerto, iki 
sutemos šokom prie laužo.

Maloniai nustebino susirinkusius į Šv. Kazimiero bažnyčią kai 
Šv. mišių eigoje svečiai iš Lietuvos giedojo nuostabias giesmes.

Londono lietuvių folkloro ansamblis ‘’Saduto” nuoširdžiai dė
koja p. Veronikai Povilionienei ir visam kolektyvui už puikius kon
certus, pamokymus ir patarimus.

Didelis ačiū rėmėjams už pagalbą: Česlovui Pranckevičiui, Eina- 
rui Vildei, Parduotuvių tinklui “Vida & Sons”, “Europos Lietuviui”, 

P “Money Gram”, “Londono Žinioms”, “Retro Plus”, parduotuvei 
P “Rūta”, restoranui “Lina”, “Lignesa”, “Smiltė”, “Vida’s Flowers”, 
? Lietuvių Sodybai, “Lituanica”, kirpyklai “Pelenė”, 
I Beer”, “Info Zona”.
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Lithuanian

Taip pat dėkojam ir žiūrovams, kurie aktyviai dalyvavo rengi-
P niuose. Iki naujų susitikimų.
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Jį Londono lietuvių folkloro ansamblis “Saduto” Jį

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
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.

Mieli skaitytojai, 
“EUROPOS LIETUVIO” 

prenumeratos mokestis 
jau keletą metų nebuvo 

keliamas, nors kas metai po 
truputį kilo persiuntimo ir 

kitokios išlaidos.
Šiemet vėl pakilo pašto išlaidos 

Britanijoje, o ypač daug 
užsienio paštui, todėl neišvengia
mai turime pakelti prenumeratos 

mokestį.
Nuo ateinančių 2008 metų 

pirmo numerio prenumeratos 
kaina bus pakeliama iki 

£25.00 vietiniams 
skaitytojams ir

£30.00 užsienyje gyvenantiems.

Europos Lietuvio administracija
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