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J. (Putrimo Iglėdinis sveikinimas 

“Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių 
nedorybių ir sau nuskaistintų tautą, uolią geriems dar

bams. ”
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f Mieli broliai ir seserys Kristuje,
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Pirmieji lietuviai imigravo į JAV 1868 m. ir su- 
| kūrė vieną iš pirmųjų lietuviškų telkinių 
| Shenandoah, Pensilvanijoje.

Daugelis jų dirbo žiauriose sąlygose Pensilvanijos
* kalnų kasyklose. Darbas buvo labai sunkus drėgno-
* se, šaltose, tamsiose kasyklose, kur penktą valandą
* ryto pradėdavo dešimties valandų pamainą-
* uždirbdami 25 centų per valandą.
* Nepaisydami savo vargingo gyvenimo sąlygų,•* . . w.j pastate vieną is to regiono gražiausių šventovių -
* Sv. Jurgio. Shenandoah apylinkėje, kaip ir visuose z
J pasaulio lietuvių telkiniuose, maldos namai pastatyti 
» ir veikla išlaikyta savanorišku pagrindu.
j Visi Bažnyčios karatyvinių institucijų darbuoto-
* jai turi ne tik mokėti tinkamai daryti tai, ko reikia
* šiam momentui, bet ir rodyti artimui širdį (Benedict 
J XVI, Deus Caritas ėst, 31 a).
*3 3-į Kalėdų dvasia teatnaujina mūsų pasiryžimą dirbti *
* krikščioniškąjį darbą. “Širdis tepamato kur meilė *
* yra reikalinga ir teveikia atitinkamai” (Benedict XVI, *
* Deus Caritas ėst, 31b). 4
* Dievo palaimos Jums Sv. Kalėdų proga ir 
j Naujaisiais 2008 metais.
♦
| <Pagar6iai Jūsų Kristuje,

Tautinių Mažumų ir Išeivijos 

Departamentas prie LR Vyriausybės
Mielieji,

Nuostabių, sėkmingų ir dosnių Kalėdų ir 
Naujųjų metų...

Linkime vaikščioti tik gėrio takais ir džiaugtis 
įstabiausiomis gyvenimo dovanomis: 

meile, pagarba ir harmonija.
Nuoširdžiai sveikiname ir linkime, kad 
Naujieji Metai suteiktų Jums tvirtybės, 

naujų idėjų ir minčių.
f TMID Generalinis sekretorius
♦ Antanas Petrauskas Vilnius
*
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* Lietuvių Namų bendrovės♦
t direktoriai ir Lietuvių Sodybos
t menedžeriai sveikina šv. Kalėdų ir
t Naujųjų Metų proga♦ t savo akcininkus, rėmėjus ir lankytojus.

o ypatingai dėkoja Sodybos Pagalbos 
Fondo aukotojams.
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S Mielieji,

su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais!

Tegul ateinantys metai Jums 
būna dosnūs prasmingais
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| darbais, vilčių išsipildymu, ramybe ir santarve.
* Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė
* ir visokeriopa sėkmė.I
* Živilė Ilgūnaitė
♦
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LR AMBASADOS PRANEŠIMAS

Gerbiamieji,
Norėčiau informuoti apie tai, kad 2008 m. sausio 3-5 dienomis, nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, 

Londone vyks seminaras, skirtas lietuvių mokytojų, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, kvalifika
cijai kelti.

Seminaro tikslas - SUBURTI lietuviškose mokyklėlėse ar britiškose mokyklose dirbančius, Jungtinėje 
Karalystėje gyvenančius ir savo profesija nostalgiškai prisimenančius LIETUVIŲ MOKYTOJUS 
(nebūtinai - lietuvių kalbos), pasiūlyti jiems gerinti savo kvalifikaciją ir supažindinti juos su inovacijo
mis, naujais mokymo metodais.

Seminarui pasibaigus mokytojams bus įteikti LR Švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimai dėl kvalifikacijos 
kėlimo.

Prašyčiau registruotis VISŲ Jungtinėje Karalystėje, kas turi pedagoginį išlavinimą kas šiuo metu moko lituanis
tinėse mokyklėlėse arba britiškose mokyklose, kas vėl norėtų mokyti arba prisidėti prie lietuviškos mokyklėlės 
įsikūrimo.

Dar paprašysiu VISŲ perduoti šią žinią savo pažystamiesiems, kurie buvo ir visada širdy liks mokytojais, pa
skleisti šią žinią kuo plačiau - tiems, kurie pažįsta arba gyvena su lietuviais mokytojais.

REGISTRUOKITĖS užpildydami prisegtą pakvietimą ir išsiųsdami jį iki gruodžio 5 d. adresu — 
svietimas07@yahoo.com. •

PASKUBĖKITE, nes seminaro dalyvių kiekis yra ribotas. Daugiau informacijos bus išsiųsta užsiregistravus.

Mokytojams, gyvenantiems toliau nei 100 mylių nuo Londono, bus stengiamasi kompensuoti dalį kelionės 
(pigiausiu būdu) į Londoną ir nakvynės Londone išlaidų.

Seminarą organizuoja Lietuvos ambasada Londone ir Lietuvių švietimo taryba Jungtinėje Karalystėje.

Pagarbiai,

Ernestas Grabažis
Ministras patarėjas

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje 
84 Gloucester Place
London W1U 6 AU

To learn more about Lithuania visit: http://uk.mfa.lt

To learn about Vilnius, European Capital of Culture 2009, visit: www.culturelive. It

* Jrrferfc Jr Jr Jr:fe Jr* J: Jr* J: Jrrk Jr J: *&&&& J: Jr* Jr Jrrk JrJrrfe* Jr Jr Jrrfc Jr:k:k:k:k:fctkJ: Jrife Jr Jrrfc Jr&Jr:fe:k:k Jr Jr JrJ; Jr J: J: Jr* Jr* JrJr Jr JrJr Jr Jr Jr JrJr J: Jr JrJ: Jr Jr*

Informacija ir registracija iki 2007 m. gruodžio 5 d adresu:
švietimas()7(cvyahoo. com

Vardas, pavardė:

Adresas:

Telefonas:

EI. paštas:

Mokykla (jeigu joje šiuo metu dirbate):

Profesinės karjeros faktai (aukštoji mokykla, specialybė, darbovietės):
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

DĖL 2007 M. KONKURSO MOKSLO PREMIJOMS

Pranešame, kad vadovaujantis Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams 
mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1853 
(Žin. 2006, Nr. 105-4022; 2007, Nr. 115-4715) skelbiamas 2007 m. mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės 
užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems 
užsienyje, konkursas (toliau vadinama - konkursas).

Kandidatus konkursui gali teikti Pasaulio lietuvių bendruomenė ir kitos užsienio šalių lietuvių 
bendruomenės. Jeigu šalyje lietuvių bendruomenės nėra paraiškas gali teikti pavieniai mokslininkai.

Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos 
piliečiai ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje bei lietuvių kilmės asmenys pateikę krašto lietuvių 
bendruomenės išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą arba kitus Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo (Žin. 2002, Nr. 95-4087; 2006, Nr. 46-1645) 26 straipsnio 4 dalyje nurodytus lietuvių kilmę 
įrodančius dokumentus.

Konkursas skelbiamas 5 premijoms:
- Premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje 

humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
- Premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje 

fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
- Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų 

srityse;
- Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių 

mokslų srityse;
- Premija už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.
Premijos dydis - 13 000 Lt. Detalesnę informaciją apie konkursą galima rasti Švietimo ir mokslo 

ministerijos interneto svetainėje, adresu http://www.smm.lt/naujienos/konkursai.htm .
Paraiškos ir dokumentai priimami iki 2008 m. sausio 31d. ei. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt 

arba faksu +370 5 2190100.
Maloniai kviečiame teikti mokslininkų kandidatūras mokslo premijoms gauti.

Detalesnė informacija apie premijas galima rasti intemetiniu adresu:
http://www.smm.lt/naujienos/konkursai.htm#mpul_071128 bei prisegtame ministerijos rašte, kuris pastų issiustas 
bendruomenems.

Pretendentų dokumentus premijoms prašytume siųsti ei. paštu: ausra.gribauskiene@smm.lt arba faksu: + 
370 5 2190100
Dokumentai priimami iki 2008 m. sausio 31d.

v

PRAŠYMAS: jeigu 2-3 darbo dienų bėgyje po jūsų ei. laiško išsiuntimo nurodytu adresu nesulauksite mūsų 
patvirtinimo, kad jūsų laiškas ir kiti dokumentai gauti, būtinai išsiųskite dokumentus faksu ar paštu (adresas: 
Švietimo ir mokslo ministerija Mokslo ir technologijų departamentas Sierakausko 15, LT-03105 Vilnius, 
Lietuva) bei išsitikinkite, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija jūsų siustus dokumentus tikrai 
gavo.
Jeigu turite klausimu visada prašome kreiptis, maloniai atsakysime.
Malonių ir šviesių visiems artėjančių Šv. Kalėdų bei laimingų Naujųjų metų.

Ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis
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JAUNI LIETUVIAI IŠEIVIJOJE - 
DAR NEPRARASTOJI KARTA
Paaugliai tai yra ta visuomenės amžiaus grupė, kurioje 
labiausiai formuojasi asmenybė bei požiūris į visuomenėje 
vykstančius reiškinius. Paaugliai priskiriami padidintai 
rizikos grupei, kuri lengvai pažeidžiama o ypač emigraci
joje. Norėdami išugdyti bei išsaugoti jaunos asmenybės 
formavimosi metu tokias moralės normas kaip pilietišku
mas, pagarba savo kultūrai bei kalbai ir Lt., siekdami išsau
goti sveiką lietuvių tautą, galvodami apie Lietuvos rytojų, 
mes neturėtume būti abejingi, matydami kaip mūsų atžalos 
“ištirpsta” svetimoje kultūroje bei gyvenimo būde (šiuo 
atžvilgiu angliškos), užmiršdami kad jie yra visų pirma 
-LIETUVIAI.

Visos paauglių problematikos šiuo metu Jums pateikti nesi
ekiame. Siekiame tik atkreipti dėmesį į tai, kad lietuvių kil
mės paauglių nuo 14 iki 18m. skaičius kas met ženkliai didė
ja. Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjunga šiuo metu bando 
padėti savo nedidelėmis finansinėmis galimybėmis suburti 
jaunąją kartą per įvairias švietimo programas. Viena iš jų bu
vo vykdyta nuo 2006 m. gruodžio mėn. iki 2007m. vasaros 
pradžios. Šios programos metu buvo dar kartą įsitikinta, kaip 
jauniesiems lietuvaičiams svarbu turėti galimybę susiburti 
kartu. Labdaros pagrindais dirbančių lietuvaičių indėliu suor
ganizuotose diskotekose, skirtose paaugliams, galima buvo 
klausytis lietuviškų dainų.

O Marijono Mikutavičiaus daina „TRYS MILIJONAI” 
tapo nerašytu JK lietuvių paauglių himnu, po kurio visada jie 
skanduodavo vienintelį žodį - „LIETUVA, LIETUVA, LIE
TUVA...“ Neabejingi paauglių problematikai Jungtinės Kara
lystės Lietuvių Sąjungos nariai norėtų tęsti pradėtą neforma
laus jaunimo ugdymo darbą bet kaip visadą atsiremia į fi
nansavimo problemą. Šiame dalyke didžiausią rūpestį kelia 
pastovios vietos paaugliams susiburti nebuvimas. Patalpų 
nuoma kiekvienam kartui atsimuša į apvalias sumas nuo 500 
iki 800 ir daugiau svarų. Krepšinio klubui “Gintaras”, kuria
me sportuoja paaugliai, vien salės nuoma atsiremia į apie 20 
tūkstančių svarų per metus. Priedo, daugelis patalpų savinin
kų nenoriai sutinka išnomuoti patalpas paauglių renginiams 
motyvuodami padidinta saugumo rizika. Automatiškai jie 
užkelia kainas dar aukštesnes. Todėl savo lėšomis mes pa
auglių bei jaunimo pilietinio švietimo ir laisvalaikio organi
zuoti nebepajėgiame. Aišku jei savo laiku būtų nepaskubėta 
parduoti Lietuvių Namus Londone, daugelių klausimų nebūtų 
kilę.

Praėjusį laikotarpį iš dalies mus rėmė Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas. Tikimės gauti ir ateinančiam laiko
tarpiui. Tačiau, kaip ir dera tokiais atvejais, mes bandome 
ieškoti strateginių partnerių. Siekdami bendrų tikslų mes apsi
jungėme su Jungtinės Karalystės krepšinio klubu 
„GINTARAS“, kuris užsiima taip pat paauglių sporto bei 
sveiko gyvenimo būdo ugdymu. Norėtųsi ypatingą padėką 
pateikti muzikalios Chockevičių šeimos nariams ir jų jaunai 
talentingai, roko grupei „VITAL MISSION”, už pastovią 
paramą organizuojant laisvalaikius, skirtus paaugliams. Be 
abejonės pagalbininkų vienokiu ar kitokiu būdu būta ir dau
giau. Visiems jiems tariu - didelis, didelis ir nuoširdus 
AČIŪ.

Sprendžiant klausimą kaip galima būtų surasti finansavimo 
šaltinius ir kilo mintis suorganizuoti 2008m. sausio 19 dieną 
labdaros vakarą „Cafe Emigrant“, skirtą Jungtinės Karalystės

4 puslapis

lietuvių paauglių švietimo bei laisvalaikio organizavimui pa
remti. Todėl apeliuodami į lietuvių išeivijos neabejingumą 
LIETUVIŠKOS EMIGRACIJOS temoms, tikimės, kad lietu
viai parems gausiu dalyvavimu labdaros vakaro idėją ir dera
mai sutiks garbingą misiją atliekantį "CAFE EMIGRANT" 
kolektyvą kuris svečiuosis labdaros vakare su savo pusantros 
valandos trukmės muzikiniu spektakliu.

Organizatorių sumanymu planuojami 3 Cafe Emigrant ko
lektyvo pasirodymai - du LONDONE (vienas sausio 19 d. 
per Labdaros vakarą, antras sausio 20, tik kaip koncer

tas) ir vienas PETERBOROUGH (sausio 18 d.). 
Numatoma parduoti per 1000 bilietų.

Atskleidžiant labdaros vakaro organizavimo užkulisius, 
norėtųsi pabrėžti, kad šio vakaro rėmėjai bei dalyviai galės 
aktyviai paremti aukcioną neslėpdami savo emociją bei 
įsteigti savo prizus numatytoje loterijoje. Kadangi "Cafe 
Emigrant" vakaro tema labai artima kelionėms, Renginio or
ganizatoriai, kartu su "Cafe Emigrant" kolektyvu yra numatę 
sudaryti aerouosto bei skrydžio lėktuvu atmosferą. Pakvieti
mai yra paruošti kaip lėktuvo bilietas, iš kelių lapų. Galime 
pasidžiaugti, kad ši idėja labai patiko mūsų rėmėjams.

Labdaros vakaro metu bus sudaryta aerouosto bei skrydžio 
lėktuvu atmosfera. Jus maloniai nustebins "Cafe Emigrant“ 
aerouosto administracija. Patekimo į salę procedūra bus stili
zuota ir primins iš dalies tikro aerouosto procedūrą. Šiame 
vakare banketinė salė bus paversta į aerouosto aukštos klasės 
laukiamąjį, su restoranu, atrakcijomis ir, kas be ko - muziki
nio spektaklio "Cafe Emigrant" pasirodymu.

Tikimės ne tik Lietuvos, bet ir Jungtinės Karalystės žurna
listų susidomėjimo. Vakaras bus filmuojamas, ir bus pateiktas 
reportažas LRT televizijai. Gerbiami tautiečiai, mums, orga
nizatoriams, yra labai svarbus Jūsų palaikymas išdėstytoms 
aukščiau mintims bei siekiams. Todėl geriausias atpildas už 
nuveiktus ir numatytus darbus būtų jūsų gausus dalyvavimas 
mūsų numatytuose renginiuose.

Norinčius paremti bei įsigyti pakvietimus į Labdaros vaka
rą bei „Cafe Emigrant“ koncertus, ar pasiteirauti dėl detales
nės informacijos, maloniai prašome mums rašyti administra- 
tor@cafeemigrant.com arba skambinti tel. +44 7912603675.
Su pagarbą

"Cafe Emigrant " labdaros vakaro administratorius 
EINARAS VILDĖ
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Lietuvių mugėje Londone
2007-12-14 Eglė Digrytė vnvw.lietuviams. com

Šiomis dienomis išlipęs iš Londono metro Stratfordo 
stotelėje, galėjai pagalvoti atsidūręs Lietuvos turguje ar 
nedidelėje Kaziuko mugėje. Vienoje pusėje prekiautojai 
siūlo juodos duonos, rūkytų mėsos gaminių, daržovių 
konservų ir šakočių, kitoje savo gaminius reklamuoja 
tautodailininkai, iš toliau girdėti molinių varpelių skam
bėjimas.

v
Čia pat galima paskanauti duonos, skilandžio, lydyto 

sūrio ar šakočio, o su pardavėjais paplepėti lietuviškai.
Prie tautodailės gaminių sustoja tamsaus gyrąip musul

monė. Pakilnoja linines staltieses, paklausia, kiek kai
nuoja nertos kepuraitės. Išgirdusi kainą susiraukia, pa
mąsto ir nueina. Netrukus staltiesėmis susidomi dar viena 
tamsiaodė.

Tarp labiausiai perkamų - rūkyti gaminiai, 
ypač dešros, silkė, lietuviška grietinė, medus, 
duona, džiūvėsiai, meduoliai, rauginti kopūs
tai ar agurkai. Britus į parduotuvę neretai 
atvilioja lietuviški saldainiai ar mineralinis 
vanduo. Konservus, ypač jei jie pagardinti 
mėsa, mieliau perka lietuviai.

Tautodailininkė iš Raseinių Gendrūta Kau- 
neckienė į mugę atvežė įvairių savo dirbinių
- nuo ant lininių virvučių pakabintų skylėtų 
akmenėlių ir nedidelių gintaro maišelių iki 
1,5x2,6 dydžio lininės nertos ar peltakiuotos 
ir siuvinėtos staltiesių. Greta ant prekystalio
— moters kolegių dirbiniai: iš veltinio paga
mintos segės ir karoliai, karpiniais papuoštos 
atvirutės.

Anot raseiniškės, jau ketvirtadienį, pirmą 
dieną mugės dieną, buvo išpirkti beveik visi 
nerti angeliukai, kainavę po 3 svarus. Tiek pat moteris 
prašė ir už gintaro gabaliukų pripiltus lininius maišelius, 
nertus varpelius. Tuo tarpu didžiulę iš lino nertą staltiesę 
ji įvertino 105 svarais.

G. Kauneckienė tikino, kad Londone už savo kūrinius 
prašo mažiau nei Lietuvoje: „Kaina paskaičiuota ne san
tykiu 1 svaras su 5 litais, o 1 su 3 ar net 1 su 2. Mano 
darbai yra vienetiniai, pačios sugalvoti, nenukopijuoti. 
Štai servetėlė, kurią pavadinau „Eglutės“, neseniai buvo 

įtraukta j rankdarbių albumą. Staltiesei nunerti juk reikia 
dviejų dienų“, - kalbėjo moteris.

Mugėje įsikūręs nedidelio knygynėlio šeimininkai - 
vieninteliai, savo prekes parduodantys beveik vien lietu
viams. „Ateina ir britų, bet pamato, kad knygos lietuviš
kos, apsisuka ir išeina“, - pasakojo šeimininkas.

Anot jo, populiariausi - lietuvių autoriai: Jurga Iva
nauskaitė, Daiva Vaitkevičiūtė, Edvinas Kalėda, Edmun
das Malūkas. Tačiau mugėje perkama ir klasika, pavyz
džiui, Gi de Mopasano romanai, nors iki šiol jie buvo 
užsigulėję knygyno knygnesys.co.uk sandėlyje. Tiesa, 

ant prekystalio gulėjo ir angliška knyga apie Lietuvą.
Be knygų, čia buvo galima įsigyti ir DVD su įvairiais 

filmais, lietuviškos muzikos kompaktinių plokštelių, 
sieninių kalendorių, suvenyrų.

Smaližiai mugėje galėjo įsigyti ne tik šakočių, bet ir 
saldainių ant pagaliuko už 1 svarą arba juodos duonos, 
kurios gabalas, priklausomai nuo dydžio, kainavo 1,5- 
2,8 svaro.

Bene daugiausiai mugėje teko pakloti už papuošalus. 
Už komplektą iš karolių ir auskarų arba karolių, auska
rų ir apyrankės pardavėjos prašė 35-220 svarų.

Pirmoji lietuviška mugė rytiniame Londono Stratfor
do rajone vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio.

Mugėje ne tik prekiaujama, bet ir skamba kalėdinės 
giesmės. Jas atlieka lituanistinės ir menų mokyklos 
„Moksliukas“ vaikų choras, muzikos mokyklos 
„Harmonija“ vaikų choras, lietuviškus šokius pristato 

Londono lietuvių folkloro ansamblis „Saduto“.
Penktadienį vakare Meridiano aikštėje Njūhemo savi

valdybės merijos atstovas ir Lietuvos ambasadorius Vy
gandas Ušackas įžiebė Kalėdų eglutę.

Šį renginį organizuoja Lietuvos komercijos ir prekybos 
rūmai Jungtinėje Karalystėje bei ambasada kartu su 
Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga, muzikos mokykla

„Harmonija“ bei Lituanistine ir menų mokykla 
„Moksliukas“.

Beje, šiemet Londone galėjo būti įžiebta Vilniaus mies
to savivaldybės padovanota Kalėdų eglė. Pernai tokia 
šventė buvo surengta Dubline.

Tačiau taupydama pinigus sostinės valdžia nusprendė 
užjūryje gyvenantiems lietuviams eglės nedovanoti ir 
pasiūlė per CNN pasižiūrėti eglės įžiebimo ceremoniją 
Vilniuje.
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Skautų kampelis
Sesių rudens sueigos

Šis ruduo pasitaikė derlingas.Ne vien dėl gausiai pabi
rusių riešutų, bet ir skautiškomis sueigomis.

Po keleto metų pertraukos nuo rugsėjo mėnesio, kas 
antrą sekmadienį kartu susibėga Seserijos jaunesniųjų 
skaučių būrelis.

Smagiai laiką praleidome stovykloje, mergaitės da
bar aktyviai daro kandidačių į paukštytes programą, 
bei ruošiasi gruodžio mėnesį įvyksiančiai įžodžio cere
monijai.

Pirma sueiga įvyko Sodyboje,, kur mergaitės gavo

Rudens sueiga skautų kalnelyje
pirmąsias namų darbų užduotis. Sueigos tema buvo 
Lygiadienis su tradicinėmis dainomis ir smagiais žai
dimais. Paukštytės taip pat sėkmingai dalyvavo po 
sueigos įvykusioje Derliaus šventėje, kur pristatė iš 
morkų ir bulvių sukurtus žvėrelius. Dieną gražiai už
baigė lietuviško folkloro koncertas su Veronika Povi
lioniene.

Antrą sueigą pakeitė išvyka į Gilvelio parką.

Brolis lipa su virvėmis 18 
metrų aukščio sieną.

Saulėtą spalio dieną 
susirinkęs būrys mer
gaičių žaidė orientaci
nį žaidimą, sekė Gilve
lio istoriniais pėdsa
kais, laipiojo su virvė
mis 18 metrų aukščio 
sieną. Tądien prisijun
gė ir tėvai. Visi kartu 
labai gerai praleido 
laiką.

Trečioji sueiga įvyko 
jau mūsų nuolatinėje 
sueigų vietoje - 

šv.Kazimiero bažnyčios 
svetainėje. Sueigos metu

mergaitės rodė gražiai užvestus Skautės užrašus su 
atliktais namų darbais, mokėsi toliau, darė kalėdinius 
atvirukus, o taip pat įsigijo uniformas, ant kurių kartu 

siuvo atributiką. Sueigos pabaigoje skautės padėjo 
kunigui Petrui, išdalindamos Mišioms skirtus skaiti-

Prie naujų uniformų mergaitės siuva atributika

nius ir galiausiai visos vaišinosi suneštomis vaišėmis.
Na, o sekanti sueiga bus didelė šventė, iš kurios, ti

kimės, išplasnos lOjau tikrų paukštyčių, nusiteikusių 
rimtai skautauti.

Pranešimą paruošė sesė Ramunė

Skautai gyvuoja
Lietuvių skautų sąjunga šiame krašte visą eilę metų 
parodė tęstinumą savo veikloje, dalyvaudami vasaros 
stovyklose arba retkarčiais susirinkdami sueigose metų 
bėgyje.

Šių metų vasaros stovykloje Lietuvių Sodyboje pasi
rodė daug naujų veidelių, albeit norinčių būti skautais. 
Skautavimas - tai nėra dalyvavimas vienoje stovykloje 
- ir jau skautas! Suprasti ir pritapti skautu reikia pasi
ruošti visus metus, dalyvauti sueigose, užpildyti teori
nes ir praktiškas programas, būti naudingu bendruo
menės nariu.

Atsiradus daugiau norinčių skautauti, vadai nutarė 
sustiprinti metinę skautų programą.

Tuoj po vasaros stovyklos buvo organizuota skautiš
ka sueiga Headlev Park‘e, kurioje dalyvavo būrelis 
busimų skautų. Mokėsi skautiškos programos, lietu
viškų papročių, žaidė, dainavo prie laužo. Gavo užda
vinius atlikti iki kitos sueigos.

Mergaitės (seserija) ir berniukai (brolija) veikė atski
rose sueigose.

Spalio mėnesyje visi, kurie galėjo susibūrė ir nuva
žiavo į tolimą Velsą plaukti baidarėmis. Atrodo, vi
siems labai patiko.

Gruodžio 9d. Šv. Kazimiero bažnyčioje vyko jau
niausių busimų skaučių (paukštyčių) įžodis.

Barbora, Gerda, Urte, Greta, Simona, Gabriele, Ka
rolina, Justina ir Viktorija prižadėjo stengtis mylėti 
Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skaučių įstatus ir 
kas dieną padaryti gerą darbelį. Visos pabučiavo Lie-
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tuvos vėliava, buvo užristas skautiškas kaklaraištis, 
užrištas gero darbeli mazgelis, pasveikinta skautišku

Paukštytės kandidatės įžodžio metu

saliutu.
Su šypsena ir pasididžiavimu paukštytės, pasveikin

tos savo tėvelių, dalinosi įspūdžiais prie vaišių stalo 
bažnyčios svetainėje.

Brolija taip pat lapkričio mėnesyje turėjo sueiga ir 
Kariuomenės šventės proga dalyvavo šv. Mišiose.

Tolimesnė brolijos programa vyks sausio mėnesyje 
Headlev Park4e o vasario mėnesyje sesėm šiaurės 
Anglijoje (plaukimas laivu kanaluose).

Taip įdomu ir gražu pamatyti, kad yra atžalyno, ku
riem rūpi skautiška ideologija, o vadijai žinoti, kad 
lietuviškas skautavimas šiame krašte nėra iškeliavęs 
amžinybėn.
Visuomet budinti sesė skautė Vida.

Lietuvos Skautijos Vadovų 
sąskrydis, Nemunaityje
Šių metų rugpjūčio 24-26 dienomis įvyko Lietuvos 
Skautijos Vadovų Sąskrydis Nemunaityje, 1998 m. 
Tautinės Stovyklos vietoje, Alytaus rajone, Lietuvoje.

Mes, dvi LSS narės, ps.Vlada Minkutė ir vyr. sk. 
kand. Ramunė Padleckytė-Sanderson ten nuvykome 
svečių teisėmis, deleguotos LSS Europos Rajono, pa
pasakot apie LSS Europos Rajono veiklą pasisemti 
patirties, užmegzti glaudesnius ryšius su skautais Lie
tuvoje.
Kasmet vykstančio Vadovų sąskrydžio tikslas su

traukti vadovus ir jų padėjėjus iš visos Lietuvos kam
pelių, pabūti kartu ir artimiau susipažinti, padiskutuoti, 
pamatyti ką per metus nuveikė kiti kraštai, pasisemti 
patirties vieniems iš kitų. Primenu, Lietuvos Skautijo- 
je, gyvuojančioje apie 10 metų, jau apie 3000 narių. 
Tad vadovų į šiemetinį Sąskrydį atvyko virš šimto.

Mes, LSS atstovės, buvome labai šiltai sutiktos. Pa

dėjo ir tai, kad vos prieš mėnesį keletas sąskrydį orga
nizavusiu vadovų lankėsi Sodyboje, pakeliui i Jambo-

ree stovyklą, tad jau pažinojome vieni kitus.
Pirmosios dienos vakarą įvyko sąskrydžio atidary

mas, pravestas Vyriausios Skautijos Skautininkės 
Živilės Kubilienės. Po to sekė labai įdomus atidary
mo laužas, užsitęsęs iki paryčių, kurio metu kraštai 
demonstravo atsivežtą programą.

Sekančią dieną įvyko kraštų metų veiklos parodos 
atidarymas bei pristatymas, kurio metu mes, LSS 
atstovės, pristatėme pranešimą apie lietuvišką skau- 
tavimą Anglijoje - paruošėme skaidrių rinkinį, kurį 
rodėme gausiai susirinkusiai auditorijai bei pasako
jome. 
Mums pa
dėjo netikė
tai suvažia
vime pasi
rodęs 
v.s.s.v. Ja

ras Alkis - 
ilgametis ak
tyvus LSS 
narys, šiuo 

nantis Lietu
voje. Praneši
mas sulaukė 
ypač teigiamo 
įvertinimo.

Vėliau pa
gal programo
je numatytus 
punktus vyko 

Ramunė ir Vlada

žygiai, diskusijos. Vakare vyko paskautininką skauti
ninkų ir vyresniųjų skautininkų laipsnių suteikimo 
ceremonija, po to vėl laužas.

Sekmadienį toliau diskutavome temomis apie skautų 
įvaizdžio formavimą visuomenei, 2008 m. Tautine 
Stovykla. Vėl susibūrėme kartu žiūrėti Gerosios Prak
tikos pavyzdžių, kurio metu buvo pristatyta LS kelionė 
į Anglijoje vykusią Jamboree.

Greit atėjo sąskrydžio uždarymas bei atsisveikini
mas. Jo metu įteikėme organizatoriams suvenyrus bei 
sutarėme palaikyti ryšį ateityje bei bendradarbiauti.

Iš sąskrydžio parsivežėme daug idėją kurių dalijau 
pritaikėme savo skautų susibūrimuose, užmezgėme 
tikrai draugiškus ryšius su Vyriausia skautininke Živi
le, praskleidėme nežinojimo uždangą apie užsienio 
skautus lietuvius ir labai prasmingai ir skautiškai pra
leidome savaitgalį.

Dėkojame LSS vadovybei ir ypač sesei Vidai Gaspe- 
rienei už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę atstovauti 
LSS. Tikimės, kad tai gera pradžia vienijant lietuvius 
skautus tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje.

Pranešimą paruošė:

vyr.sk.kand. Ramunė Padleckytė-Sanderson
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Gene & Michael Cornish
Adrian Cornish
Aldona Cornish

£500.00
£25.00
£25.00

Norėdamas truputį pagelbėti apsimokėti tokią didelę 
sumą pinigą, siunčiu HELP SODYBA FUND 
£50.00.
Norėčiau daugiau pagelbėti, bet aš esu pensininkas, 
tai man yra sunkiau. Manau, kad jūs būsite patenkin- 
ti mano maža dovana.
Vladas Andriulis

Širdingas ačiū p. Andriuliui ir p. Cornish šeiniai.
1 I

Fondo patikėtiniai į i
*********

I

PAGALBOS SODYBAI FONDO 
AUKOJUSIŲJŲ SĄRAŠAS
Viktoras ir Doreen Danilevičiai, Peterborough £150
Paul ir Louisa Podvoiskiai, Cheshire £100
Retropius Ltd., London £200
Pranas Vilkauskas, Weymouth £100
Aldona Podvoiskienė, Manchester £100
P. ir Alice Baltaragiai, Thacham £100
F.Vincent OcBrien, London £100
V.Kal venas, Bumley £100
Stasys Štarka, Pontesbury £100
Leonardas Songaila, Famham £100
Balys Gedzevičius, Nottingham £30
Elena Zokytė, Castle Bromwich £100
Antanas Zokas, Castle Bomwich £ 100
Marija Zokytė, Castle Bromwich £100
Am i Ida Zokienė, Castle Bromwich £100
Petras Miknėnas, Castle Bromwich £30
Vladas Andriulis, Kinlochleven £50
Michael ir Genė Cornish, Dittisham £500
Adrian Cornish, USA £25
Aldona Cornish, London £25
Nottinghamo DBLS skyrius £300

Is Sodybos svečių knygos:
2007. lapkritis
Mano tikras dėdė (krikšto tėvas) paliko Lietuvą 
antrą kartą rusams okupuojant Lietuvą ir buvo pra
dininkas šios Lietuvos “Sodybos” įkūrimo. Tai 
buvojau po karą.

Jo žmona Emilija Lūžienė dirbo šios sodybos 
administratorė. Dukra Dalė 1942 m. gimimo mokė
si gailestingųjų seserų mokykloje Londone. Be to, 
mano dėdė bendradarbiavo lietuviškame laikrašty
je.

Likusi giminė labai mylėjo, gerbė ir palaikė glau
džius ryšius su mylimu dėde.

Mano mama Olė (Aleksandra) buvo didžiausia jo 
draugė, patarėja, o jis kiek galėdamas sunkiai gy
venantiems Lietuvoje padėdavo.

Dabar Lietuva LAISVA. Visi penki Lūžai - Olė 
(mano mama) Juozas, Antanas, Severiną ir Julija 
yra mirę. Visų palaikai ilsisi Lietuvoje, tik Juozo ir 
Emilijos palaikai ilsisi Los Angeles, nes ten gyve
na jų dukra.

Su Dalyte mes palaikome glaudžius ryšius. Ji 
aplankė Lietuvą-jau laisvą.

Mano sūnus Tomas ir duktė Aurika gyvena ir 
dirba Londone. Aš su vyru Benediktu gyvenu Lie
tuvoje, netoli sostinės Vilniaus.

Aplankiau vaikus, bet širdis troško aplankyti vie
tovę, kurioje dirbo (daug metų) mano mylimos 
mamos brolis Juozas, puikus darbuotojas, tėvas, 
vyras.

. Mums be galo mielas šis kampelis, nes čia vaikš
čiojo, kūrė, gyveno mano dėdė.
Ačiū už nuoširdų priėmimą.

Agota Brežinskytė Sapežinskienė
(Lūžaitės dukra, tikra Juozo Lūžos dukterėčia, 
vadinama Agute).

Mano dabartinis adresas:
Agota Sapežinskienė
Gedimino 90-29
Kaišiadorys
Lithuania tel. mob. 00370 60415964

namų 00370 346 517 82

“Europos Lietuvio*’ administracija, 
Lietuvių Sodyba

Gerbiamieji,
Šiuomi siunčiu sekančių metų prenumeratai
30 angį, svarų.
Su geriausiai linkėjimais sekančių švenčių be
laukiant.
Taip pat prašau perduoti sveikinimus redakci
jai.

J Pečiulionytė
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BŪSTĄ LIETUVOJE JAU GALIMA ĮSIGYTI IR GYVENANT 
UŽSIENYJE

Šiandien investicijos į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje 
yra išties didelės. Daugelis žmonių, o ypatingai jaunos 
šeimos, nematydami perspektyvų Lietuvoje užsidirbti 
pinigų gyvenamajam būstui įsigyti, išvažiuoja padirbė
ti į užsienį. Tačiau grįžus jų laukia ne ką mažiau pro
blemų.

Tokioms šeimoms dėl situacijos nekilnojamojo turto 
rinkoje dažniausiai tenka pirkti dar nepastatytą butą. 
Tokiu atveju tenka ieškoti laikino gyvenamojo ploto 
trumpalaikei nuomai, o tuo pačiu metu dar ir dairytis 
būsto, kurį rengiamasi įsigyti. Be šių problemų pečius 
užgula dar ir biurokratiniai rūpesčiai, kai pradedami 
tvarkyti dokumentai, susiję su paskolos gavimu. Bega
lės dokumentų pateikimas ir pildymas, nuolatinis įvai
rių institucijų slenksčių mindymas užima ne tik daug 
laiko, bet ir yra nepalankūs finansiškai.

Viena iš galimybių skatinti laikinai išvykusių lietu
vių grįžimą - suteikti jiems galimybę investuoti į ne
kilnojamąjį turtą dar būnant užsienyje. Žinojimas, kad 
Lietuvoje jų laukia jau įrengtas nuosavas būstas, būtų 
stipri motyvacija nepasilikti svetur. Nieko keisto, kad 
nekilnojamojo turto bendrovės Lietuvoje jau pradeda 
suvokti šias problemas ir ima siūlyti paslaugas, nu
kreiptas būtent į emigracijoje gyvenančius, bet grįžti 
ketinančius tautiečius.

Gyvenamųjų būstų projektus kurianti bei vystanti 
įmonė „Centromera“ įdiegė naują nekilnojamojo turto 
pirkimo sistemą. Ji palengvins būsto įsigijimo rūpes
čius, kurių didžiąją dalį sukelia su buto pirkimu susiju
sių dokumentų tvarkymas.

Naudojantis naująją sistema buto įsigijimo procesas 
gerokai supaprastinamas. įmonės klientams patiems 
reikia tik išsirinkti butą, atsiųsti reikalingų dokumentų 
kopijas paskolai gauti, išsirinkti geriausią banko pasiū
lymą ir paskirti įgaliotinį Lietuvoje. Toliau visus dar
bus organizuoja ir koordinuoja bendrovės 
„Centromera“ darbuotojai. Jie atsakingi už visų biu
rokratinių dokumentų tvarkymą ir būsto pirkimo 
veiksmų derinimą su įgaliotu pirkėjo asmeniu. Vadi
nasi, žmonės iš šalies, kurioje dirba, galės grįžti tiesiai 
į naujai įsigytus namus.

„Užsienyje dirbantys lietuviai, norintys įsigyti nekil
nojamąjį turtą Lietuvoje, papildomus finansinius nuo
stolius patiria ne tik tvarkydami būsto įsigijimo doku
mentus, bet ir praranda daug laiko skrydžiams į Lietu
vą ir atgal, [vertinę tai, mes siūlome naują sistemą, 
kuri visus šiuos papildomus kaštus pašalins“, - apie 
naują įmonės paslaugą pasakoja „Centromeres“ rinko- 
daros vadovė Lina Paulauske.

Naujovė, kuri palengvins būsto pirkimą, yra paremta 
saugaus investavimo praktika. įmonė jau ilgą laiką 
bendradarbiauja su Lietuvos bankais, todėl gali pasiū
lyti būsto paskolą itin geromis sąlygomis. Įmonės spe
cialistų patirtis darbe su notarais, kuriant bendrijas ir 
dalyvaujant jų veikloje, užtikrins tinkamų dokumentų 

greitą parengimą kiekvienam investuotojui. Užsienyje 
dirbantiems lietuviams kompanija žada pasirūpinti ir 
buto apdaila bei visais komunaliniais reikalais. Visa 
tai, siekiant sumažinti papildomas išlaidas, su klientu 
bus derinama per atstumą.

Santykiai su klientu nesibaigia po pirkimo- 
pardavimo sutarties pasirašymo. Bendravimas su juo 
vyksta ir toliau. Šiandien vienas iš svarbiausių kriterijų 
renkantis nekilnojamojo turto įmonę yra tos įmonės 
požiūris į klientą ir jo interesus. Į nekilnojamojo turto 
rinkos tendencijas reaguojanti įmonė turėtų pasirūpin
ti, kad naujuose namuose žmogus ne tik ilsėtųsi, bet ir 
leistų laisvalaikį. „Centromera“ inicijuoja bendrijų 
kūrimą ir jų administravimą. Laisvalaikio praleidimo 
erdvių kūrimas yra vienas iš geriausių veiksnių, skati
nantis kaimynų draugiškų santykių formavimąsi. Kar
tais pirkėjas, tik įsigijęs butą, yra linkęs jį išnuomoti. 
Tokiu atveju įmonė įsipareigoja padėti klientui surasti 
patikimus nuomininkus ir palankiomis sąlygomis iš
nuomoti būstą.
atsiųsta Gintarės gintare@Tniestotekstai.lt>

Tomas Pūtikas pataria -

Būsto finansavimo 
departamento Projektų 
vadovas
AB bankas "Hansabankas

Bendru atveju Lietuvos pilie
čiams, gyvenantiems užsienyje,

yra taikomos tokios pat paskolų gavimo sąlygos, kaip 
ir Lietuvoje gyvenantiems asmenims.

Gali skirtis tik kai kurios sąlygos, pvz. dėl skirtingo 
pragyvenimo lygio keliami šiek tiek didesni reikalavi
mai gaunamoms grynosioms mėnesinėms pajamoms. 
Tačiau Jums, kaip ir Lietuvoje gyvenantiems kredito 
gavėjams, reikės turėti savų lėšų pradiniam įnašui fi
nansuoti, apdrausti įkeičiamą nekilnojamąjį turtą, 
kiekvieną mėnesį mokėti paskolos įmokas ir palūka
nas.

Imti būsto paskolą Lietuvoje - paprasta ir patogu, 
nes paraišką paskolai gauti galėsite užpildyti internetu, 
Jūsų įgaliotas Lietuvoje gyvenantis asmuo už Jus galės 
sutvarkyti visus reikiamus dokumentus, o bankas pasi
rūpins dokumentų V[ Registrų centre,

Gyventojų registro tarnyboje bei Centrinėje hipote
koje sutvarkymu.

Imdami būsto paskolą ir įkeisdami nekilnojamąjį 
turtą Lietuvoje, būstą galite pirkti net ir užsienyje.
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GREAT YARMOUTH

Gary Pettengell

Great Yarmouth’© lietuvių mokykla
Gerbiami Tėveliai,
Man labai malonu Jums pranešti, kad Great Yarmouth’e atidaryta Lietuvių mokykla.

Mokykloje šiuo metu vyksta pamokos vaikams iki 13 metų ir tikimės, kad netolimoje ateityje mo
kyklą galės lankyti ir vyresni vaikai.

Mokykla yra nemokama, joje dirba kvalifikuoti lietuvių mokytojai. Visos pamokos vyksta lietuvių 
kalba, vaikai gali lankyti menų, dainavimo, šokių, pasakojimo, skaitymo bei rašymo užsiėmimus.

Linksmos ir [domios pamokos vyksta šeštadieniais nuo 13 iki 15 vai. ‘First Move’ klasėje, Artille
ry Square, Great Yarmouth’e, šalia Nelson Road Central.

Vaikai galės pasivaišinti nemokamais užkandžiais.
Jei vaikams sudėtinga atvykti į mokyklą ar grįžti namo, galime juos nemokamai pavėžėti.
Jūsų vaikams, bendruomenei ir šaliai ypatingai svarbu, kad vaikai išsaugotų lietuvių kalbą, raštin

gumo [gūdžius ir kultūros žinias, priešingu atveju, visa tai greitai galima prarasti.
Tuo pačiu prašome paremti savo bendruomenę ir padėti išsaugoti lietuvių kalbą ir kultūrą.

Norėdami gauti daugiau informacijos bei transporto klausimais, kreipkitės į Saulių Akucevičių, tel. 01493 844900 / 
07788583882, arba Gary Pettengell, tel. 07763682079.
Daugiau informacijos apie mokyklą: www.welcometonorfolk.org.uk Great Yarmouth Community News dalyje.
Dėkojame už paramą ir laukiame Jūsų vaikų naujojoje mokykloje. Jei galite padėti mokymo ar mokyklos administravimo 
klausimais, kreipkitės [ Saulių arba Gary.

Nuoširdžiausi linkėjimai,

Gary Pettengell (administratorius)

LONDONAS
Švento Patriko kapinėse lietuviško 
skyriaus aptvarkymas
Aktoriai Gintautas ir Danielė Martinkėnai, spalio mėn. 27 
dienos popietyje pravedė lietuviško kapinių skyriaus ap- 
tvarkymą. Susirinko nedidelis būrelis lietuvių talkinti Mar
tinkėnams suorganizuotame darbe. Atlikus numatytus dar
bus pavakaryje jie uždegė žvakutes ant kiekvieno kapo.

Sunku nujausti, kaip talkininkai jautėsi prie degančių 
žvakučių - liūdna, bet artimo meilė mirusiam lietuviui.

Londono švento Kazimiero parapijinis 
lietuviško skyriaus lankymas
Sekmadienį, lapkričio mėn. 4 dieną, įvyko Vėlinių dienos 
mirusiųjų parapijiečių aplankymas, pasimeldimas už juos. 
Lankymo laikas numatytas 14 valandą visiems susirinkus 
prie kapinių koplyčios.

Atėjus laikui prie koplyčios beveik nieko nebuvo, išsky
rus kun.P.Tverijoną. Nebuvo eisenos per kapines su mal
domis už mirusiuosius. Pagaliau lietuviškame skyriuje 
atsiradus dar 6 žmonėms, trumpai pasimelsta už ten palai
dotus.

Tradicinis jaunųjų muzikų koncertas
Sekmadienį, lapkričio mėn. 4 dienos popietyje įvyko 
Guildhall School of Music abd Drama salėje Jaunųjų 
muzikų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos tradicinis koncertas, 
kuriame Lietuvą reprezentavo Albina Stulpinaitė ir Marty
na Jatkauskaitė - abi pianistės.

Latviją - Ženeta Uškane - smuikininkė, Ilze Ikse - fleitas, 
Julija Kalnobrieka - pianinas.

Estiją - Sten Lossmann - pianinas. Mihkel Kerem - smui
kas.

Jie visis studijuoja Guildhall muzikos ir dramos mokyk
loje.

Programa buvo sudaryta iš jausmingų kūrinių ir dvi va
landos prabėgo taip greitai ir jautėsi, kad publika norėjo 
dar ko nors daugiau.

Didžiulę dalį publikos - klausytojų sudarė latviai ir estai, 
lietuvių buvo mažai, nes, atrodo, truko lietuvių bilietų pa
rdavėjų.

Koncertą rėmė Guildhall School of Music and Drama, 
latvių švietimo fondas, Rowfant House, Estų Namai Lon
done, Latvijos, Estijos ir Lietuvos ambasadoriai.

Sėkmės jauniems menininkams. Laukiame 2008 metų 
tradicinio koncerto.

S.Knituva /tąsa sekpsl/
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Rašytojo Kazimiero Barėno “Beragio 
Ožio Metai” antroji laida
Baigiantis 2007 metų vasarai Šiauliuose saulės šviesą išvy
do Kazimiero Barėno “Beragio ožio metai” knygos antroji 
laida. Ji jau pasirodė gintarinės Lietuvos padangėje, Šiau
liuose. Ją išleido Šiauliuose veikianti literatūros almanacho 
“Varpai” leidykla, kuriai vadovauja rašytojas Leonas Pa
leckis - Kaktavičius.

Literatūros almanachas leidžia kasmet po knygą, kuri 
vadinas Varpai. Šiais metais taip pat išleistas Varpas - Le
ono Paleckio - Kaktavičiaus knyga “Žodi, kuris esi - gyve
nimas, likimas, kūryba.

Džiugu, kad Lietuvos rašytojai neužmiršta D.Britanijos 
literatūros darbuotojų.

Pasaulio kelionių turgus - World 
Travel Market
Kiekvienais metais minint “Turizmo dieną” vyksta didžiu
lė paroda Excell parodų centre, Victoria Docks, kurioje 
dalyvauja daugiau nei 200 valstybių, įskaitant ir Lietuvą.

Šiais metais Lietuvos paviljonas buvo didesnis nei 2006 
metais. Paviljonas savo įrengimu ir ekspozicija atrodė gana 
iškilmingai ir viliojančiai “prašome atvažiuokit, mes aptar
nausime.

Viešbučių ir miestų atstovai smarkiai atjaunėję kvietė 
žiūrovus prie stalų pasikalbėti, pasiimti informacijos.

Bet su jais pasikalbėjus apie parodą ir čia gyvenančius 
imigrantus, jie teigė, jog “mes čia keturias dienas dėjome 
pastangas įteikti britams ir kitiems mūsų lankytojams, kad 
yra labai vertinga Lietuvoje apsilankyti. Mat, Lietuvos 
spaudoje ir TV parodoma, kaip imigrantai savo blogu elge
siu mums sunkina mūsų darbą..”

Užrašas prie įėjimo

LR Seimo vicepirmininkas Audrius 
Kubilius su ponia Londono parapijoje 
Sekmadienį, gruodžio 9 d., 12 valandos pamaldose dalyva
vo Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas, LR Seimo 
vicepirmininkas Andrius Kubilius su ponia.

Tuoj po pamaldų LR ambasadorius JK Vygaudas Ušac- 
kas dalyvavusiems maldininkams pamaldose pristatė nepa
prastą svečią Londono lietuviškoje parapijoje susitikti su 
esamais lietuviais.

Konservatorių pirmininkas sakė , kad esu tokioje pačioje 
padėtyje, kaip kad yra Britanijos konservatoriai - opozici
joje... Toliau jis priminė, kad Gediminas Kirkilas, sudary
damas mažumos vyriausybę, prižadėjo panaikinti smarkiai 
vykstančią korupciją ir jei jis to neįvykdys, po metų atsi
statydins. Praėjo metai, korupcija smarkiai žygiuoja, o 
G.Kirkilas tebesėdi premjero kėdėje. Ką daryti? Laukti 
Seimo rinkimų, per kuriuos gal pasiseks pakeisti Lietuvos 
kelią... Daug dalykų savo pranešime palietė, kas svarbu 
dabartinei Lietuvai - palikdamas laiko klausimams. O 
klausimų buvo daug, bet vienas tai, kaip Lietuvos teismai

A*A
Viktoras Didžbonas

mirė spalio mėn. 30 d. Palaidotas iš vietinės parapijos 
bažnyčios Earlsfield kapinėse.
Buvo Gen. Plechavičiaus Vietinės Rinktinės narys. 
Vokiečiams Vietinę Rinktinę sunaikinus, o jos narius 
išvežus į Vokietiją ir įjungus į Luftwaffe, jis pabėgo 
iš jos ir įsijungė į britų kariuomenę. Po karo, kaip 
britų karys, atvyko į Didžiąją Britaniją.

A+A
Elena Kalinauskaitė - Lowry
Elena apleido D.Britanijos lietuvišką 
bendruomenę spalio mėn. 25 dieną.

Palaidota iš šv.Kazimiero bažnyčios šv.Patriko kapi
nėse, šeimos kape

toli gražu atsilikę nuo vakarietiškų teismų, ir juose tebevei
kia sovietiška korupcija. Svečias sakė, kad Seimas bando
ma pertvarkyti teisinius įstatymus, “bet mes esame opozi
cijoje”. Baigdamas sveikino visus su ateinančiomis šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėmis, savo šeimos, LR Sei
mo (sakė, kad kaip vicepirmininkas turi teisę sveikinti) ir 
Lietuvos konservatorių vardu.

Svečiam persikėlus į svetainę, visai pagyvėjo nuotaikos. 
Čia žmonės galėjo asmeniškai pasisveikinti, paklausti vie
ną kitą klausimą, kurio nedrįso klausti bažnyčioje. Mat, 
svetainėje svečiai pasijautė kaip namuose. Prisimindamas 
Lietuvių namus, kuriuose teteko būti keliolika kartų. “Nors 
Lietuvių namų nebėra, bet arbata ta pati čia, svetainėje.”

Laikas bėgo taip greitai, trukdydamas tokius malonius 
sutikimus. Pažadėjome susitikti vėl greitai.

“Tuo tarpu dirbkime, kad į mūsų kiemą ateitų šventė - 
Dieve saugok mus, mes saugosime vieni kitus, o visi sau
gosime Lietuvą.”

Lietuvių skautų brolijos sueiga
Sekmadienį, lapkričio 25 d. rytą parapijos svetainė užsipil
dė Lietuvių skautų brolijos Didž. Britanijoje įvairaus am
žiaus, įvairių laipsnių skautais. Pasiskirsčius į grupes, sve
tainėje pritrūko kėdžių. Taip skautiški darbai vyko nuo 9 
vai. iki 12 vai. Baigiantis sueigai jie sakė, kad vėl greitai 
suvažiuos kitai sueigai.

Šį sekmadienį buvo minima kariuomenės šventė. Broli
jos skautai uniformuoti su eisena įnešė Lietuvos vėliavą ir 
dalyvavo šventose Mišiose, kurios buvo atnašaujamos už 
Lietuvos karius.

Pasibaigus pamaldoms, Lietuvos Gynybos atšė pulkinin
kas Rimas Litvinas pakvietė visus dalyvaujančius į svetai
nę, kur jų laukė Lietuvos kariuomenės priėmimas, minint 
taip garbingą Lietuvos kariuomenės šventę. Ant priėmimo 
stalų lietuviškas alus, vynas, vaisvandenių stiklai, trašku
čiai ir kitos gėrybės.

Taip bendravome apie porą valandų, besimaišydami prie 
uniformuotų Lietuvos karių ir skautų.

Dieve duok mums daugiau tokių suėjimų, kur meilė Lie
tuvai dar dega.

Stasys Kasparas
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MANČESTERIS

Konsuliarinis vizitas Mančesteryje
Šių metų lapkričio 24-25 dieno
mis Mančesteryje, Lietuvių Socia
liniame klube organizuotos jau 
antrosios Lietuvos Respublikos 
ambasados Londone dienos.

Dvi dienas Lietuvių klube šurmulia
vo Mančesteryje ir aplinkiniuose 
miestuose gyvenantys lietuviai.

Vieni jų atvyko į Klubą susitikti su
ambasados konsuliniais pareigūnais ir, pasinaudodami 
puikia proga, susitvarkyti dokumentus dėl savo paso keiti
mo, pasų naujagimiams išdavimo, kelionės dokumentų 
vietoje prarastų pasų išdavimo ar tiesiog gauti konsultaciją 
rūpimais klausimais, susijusiais su gyvenimu Jungtinėje 
Karalystėje, nevykdami į tolimą Londoną.

Kitus, ypač jaunimą, priviliojo noras dalyvauti Ambasa
doriaus vardo amerikietiškojo biliardo turnyre ir laimėti 
Ambasadoriaus taurę ir diplomą.

Šeštadienio popietę ambasados atstovai i taip pat buvo 

pakviesti dalyvauti Klubo narių vakaronėje, o sekmadienio 
rytą Ambasadorius drauge su lietuviais klausėsi lietuviškų 
Šv. Mišių Saint Chad's bažnyčioje.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas buvo maloniai nuste
bintas Mančesterio lietuvių svetingumu. Lietuvių kilmės 
Klubo pirmininkas p. Franco Bernatavičius jau antrą kartą 
svetingai priėmė ambasados atstovus ir suteikė renginiams 
Klubo patalpas, o Klubo sekretorius p. John Podvoiskis 
atsakingai rūpinosi visomis organizacinėmis smulkmeno
mis: platino informaciją apie renginius Klubo tinklalapyje, 
spausdino skelbimus ir informacinius lankstinukus.

Nemažiau ambasados atstovus pradžiugino ir senosios 
kartos lietuvių dėmesys: p. Marytė Paulikonienė atsisvei
kindama įteikė Ambasadoriui atminimo dovaną, daugeliui 
senųjų lietuvių - lietuvybės simbolį - iš medžio drožtą Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto portretą.

Lietuvos Respublikos ambasada planuoja tokias 
išvykas į Mančesterį ir kitus nuo Londono nutolusius mies
tus organizuoti reguliariai.

Šį savaitgalį Ambasadorius Vygaudas Ušackas ir kon
suliniai pareigūnai lankysis Šiaurės Airijos regione, kur 
teiks konsulines paslaugas, dalyvaus lietuviškose 
Šv.Mišiose, susitiks su lietuvių bendruomene. Daugiau 
informacijos www.lithuanianembassy.co.uk.

Jaunimo 

sąjungos prista

tymas 

Mančesterio 

lietuvių 

klube

Amerikietiško 

bilijardo 

laimėtojai su 

ambasadoriaus 

diplomais

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•B-**#**-**#******#****#********#***************#*****##*#***************** 
* ** Pranešimas klubo lankytojams į
* *
J Kūčiose ir Kalėdų dieną Lietuvių klubas bus uždarytas. 5
} Gruodžio 26 d., antrą Kalėdų dieną klubas veiks nuo 12 vai. iki 18 vai. *
J Gruodžio 30 d., 12.30 šv. Mišios St. Chad’s bažnyčioje. Po Mišių visi kviečiami į klubą užkandžiams. $
* Gruodžio 31d. Naujųjų Metų sutikimas nuo 18 vai. iki 1 vai. ryto. J
* Sausio 1 d., Naujuose Metuose, klubas veiks nuo 12 vai. iki 18 vai. *
* Sausio 6 d. 14 vai. VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS - belaukiant grįžtančio Kalėdų Senelio. *
* Sausio 27 d, paskutinį sausio sekmadienį 15 vai. METINIS KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS. *
* Klubo valdyba 5

12

http://www.lithuanianembassy.co.uk


Europos Lietuvis Nr. 12 13 puslapis

LIETUVIAI PASAUL YX
BELGIJA
Briuselyje - „Arklio Dominyko meilė66

gruodžio 8 dieną
Briuselyje, antroje Europos mokykloje, Belgijos ir Liuk
semburgo lietuviai turės galimybę pamatyti Lietuvos vals
tybinio jaunimo teatro spektaklį „Arklio Dominyko mei
lė“.

Spektaklis pastatytas pagal Vytauto V.Landsbergio pasa
kų knygą „Arklio Dominyko meilė“, kuri 2004 metais Lie
tuvoje pripažinta geriausia metų knyga vaikams. Spektak
lio režisierius - Albertas Vidžiūnas.

Žiūrovus savo vaidyba džiugins Gediminas Storpirštis ir 
Neringa Varnelytė. Mokykloje, kurioje bus rodomas spek
taklis, lietuviškai mokosi dalis Belgijoje gyvenančių ir 
dirbančių lietuvių vaikų. Mokyklos auklėtinių, lietuvių 
vaikų, grupė susirinkusiems taip pat parodys savo parengtą 
programėlę.

ŠVEDIJA

Kviečiame į Kalėdinę popietę Stokholme!
Maloniai kviečiame visus vaikučius ir jų tėvelius į Lietu
vių Saulės mokyklos rengiamą Kalėdinę popietę!
Šventė įvyks gruodžio 16 d., sekmadienį, 15 valandą Ene- 
bykyrkan patalpose.
Šventės programoje: Saulės mokyklos mokinukų paruošta 
programa, kalėdinių atvirukų konkursas, Loterija, Links
mybės ir žaidimai vaikams, Tradicinis Kūčių stalas

Taip pat mus aplankys tikras Kalėdų Senelis su dideliu 
maišu dovanų!
Saulės mokyklos mokiniai, mokytojos ir tėve
liai
Adresas Enebykyrkan Alvagen 20B 182048 Enebyberg, 
Danderyd http://kartor.eniro.se/

JAPONIJA

Sveiki brangieji,
Štai ir dar vieni metai skaičiuoja paskutines dienas. Vėl 
skubame užbaigti ką planavome, bet nepadarėme - juk dar 
yra šiek tiek laiko. Jau ir nauji planai rikiuojasi mintyse, 
naujos svajonės, nauji lūkesčiai... Sustokime akimirkai ir 
paklauskime savęs: ko išmokome, ar tapome geresni, iš
mintingesni, ar padarėme viską; kad gyvenimas taptų gra
žesnis ne tik sau pačiam, bet ir tiems, kurie šalia?

Gruodžio 22 dieną, 18 vai. kviečiame visus lietuvius ir jų 
šeimų narius susirinkti į paskutinį šių metų susitikimą. 
Kaip visada - Ambasada mielai mus priims ir šį kartą.

Ateikime su draugais, kalėdinėmis vaišėmis (kas gali), 
kiekvienas atsineškite po dovanelę. Kaip ir kasmet žaisime 
’’kinietišką dovanų pasikeitimą”. Tai labai juokingas žaidi
mas, bet reikia, kad dovanelės būtų nors nebrangios, bet 
įdomios. Nebūtina bėgti į parduotuvę ir išlaidauti. Pasi- 
rauskite savo spintelėse - esu tikra kiekvienas rasite ką 
nors, kas guli be jokio reikalo ir laukia būtent tokios pro
gos. Juk kaip žinia - tai, kas vienam yra šlamštas, kitam 

gali būti lobis. Dovanelę reikia gražiai supakuoti, kad ne
simatytų kas ten (be to, kokia gi dovana, jei jos negalima 
išpakuoti).

Kiekvienas, kuris dalyvaus žaidime turi turėti po dovaną, 
todėl jei ateisite su šeimos nariais ar draugais - tegu ir jie 
atsineš kiekvienas po dovanelę. Dar žaisime ir kitokius 
žaidimus (pagalvokite kokius) ir dainuosime kalėdines 
dainas. O gal turite ir kitokių minčių?
Svarbiausia ateikite su gera nuotaika!
Vieta: Lietuvos Ambasada. Laikas: gruodžio 22 d. 18:00- 
21:00 vai.
Iki pasimatymo! Pirmininke Rūta

NYDERLANDAI

Lietuviškų fimų festivalį Delfte lydi
sėkmė www.lietuviams.com

V.Vėbra ir S.Gaižauskaitė
Šiandien, gruodžio 11 dieną, baig
sis penkias dienas Delfto mieste 
kino teatre „Lumen“ vykęs lietu
viškų kino filmų festivalis.

Renginio, kurį organizavo Lietu
vos kultūros centras Nyderlanduo
se, atidaryme dalyvavęs ambasado
rius Vaidotas Verba pabrėžė, kad 
festivalio tikslas yra plačiau prista
tyti Lietuvos kiną lietuvių bendruo
menei ir Olandijos visuomenei 
siekiant atskleisti lietuviško kino 
įvairovę. Jis taip pat palinkėjo žiū
rovams puikių įspūdžių susipažįs
tant su lietuvių kino klasika ir nau
jausiais lietuvių režisierių filmais.

Savo apsilankymu festivalį pa
gerbė ir Hagos savivaldybės tary
bos atstovas Thijs van Leeuwen.

Kino tearto atstovas 
Tom van Velze 

ir S.Gaižauskaitė

Festivalį pradėjo režisieriaus Kristijono Vildžiūno 2006 
metais sukurtas filmas „Tu esi aš“ - šių laikų pasaka apie 
architektą svajotoją, statantį futuristinį namelį medyje, 
gūdžiame miške. Į atidarymui skirtą filmą susirinko 55 
žiūrovai - tiek lietuviai, tiek olandai.

Apsilankiusieji lietuviškų filmų festivalyje taip pat turėjo 
galimybę pažiūrėti neseniai sukurtą ir daug dėmesio sulau
kusią Algimanto Puipos kino juostą „Nuodėmės užkalbėji
mas“ bei lietuvių kino klasika tapusį Arūno Žebriūno dar
bą „Riešutų duona“. Kino festivalį 11 dieną užbaigs Šarū
no Barto kino juosta „Septyni nematomi žmonės“.

Kaip lietuviams.com sakė Lietuvos kultūros centro vado
vė Saulė Gaižauskaitė, susidomėjimas lietuviškais filmais 
tikrai nepaprastas, ne vienos juostos peržiūrą dėl žiūrovų 
gausos iš mažesnės salės teko perkelti į didesnę. Tikimasi, 
kad iš viso lietuviškus filmus bus pamatę daugiau nei 200 
žiūrovų.

Beje, į festivalio atidarymą susirinkę žiūrovai turėjo 
progos susipažinti ne tik su mūsų kinu, bet ir su lietuvišku 
„Kalnapilio“ alumi. Taip pat jiems pristatytas Projektas 
„Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009”, dalinti bukletu- 
kai apie Lietuvą.

Festivalį padėjo organizuoti Lietuvos ambasada, parėmė 
- „Ad rem group“ (Lietuva) bei „Early Innovtors 
(Nyderlandai).
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PRANCŪZIJA

Lietuviškos Kalėdos Paryžiuje
2007-12-12 ' www.lietuviams.com

Gruodžio 16 dieną Prancūzijos lietuvių bendruo
menė (PrLB) Paryžiuje susitiks drauge atšvęsti Sv. 
Kalėdas.

Šventė vyks daugeliui jau pažįstamoje vietoje - „St- 
Joseph-Artisan“ bažnyčioje (214 rue La Fayette, 75010 
Paris; Metro „Louis Blanc“ arba „Jaurės“)

14.30 vai. susirinkusiesiems Šv. Mišias laikys iš Romos 
jau ne pirmą kartą atvykstantis kunigas Viktoras Daujotis. 
Tuo pat metu vyks ir lietuviškos mokyklėlės vaikučių užsi
ėmimai.

Nuo 15.30 vai. didžiojoje salėje (už bažnyčios) prasidės 
šventinė programa, kurioje numatyti sveikinimai, vaikučių 
spektaklis ir Kalėdų Senelio apsilankymas.

Be to, ketinama aptarti ir pasidžiaugti PrLB nariui Danui 
Ridikui Lietuvoje įteikta Mokslo premija.

Tą patį vakarą 19.30 vai. įvyks operos ir operetės kon
certas (K.Zmailaitė, E.Seilius, M.Dibbem). Jo klausytis 
bus galima adresu: 9 passage de la Main d’Or, 75011 Paris 
( Metro „Ledru-Rollin“; nuo „Jaurės“ metro 5 linija iki 
„Rėpubliųue“, po to 8 linija kryptis Crėteil, apie 25 min. 
kelio nuo parapijos „St-Joseph-Artisan“).

RUSIJA

Sankt Peterburge - Maironiui skirta 
konferencija 

2007-12-13

Sankt Peterburge gruodžio 
13 dieną prasideda tris 
dienas truksianti mokslinė 
ir praktinė konferencija 
„Maironis ir dvasinis Lie
tuvos atgimimas 
(Peterburgo perspekty
va)“.

Mokslinės ir praktinės kon
ferencijos metu numatoma 
aptarti tokius klausimus kaip 
Sankt Peterburgo vaidmuo 
rengiant dvasininkus, Romos katalikų akademijos veikla, 
planuojama išsamiau nagrinėti Maironio biografiją, aptarti 
poetinį Maironio palikimą, aptarti XIX a. pabaigos - XX a. 
pradžios bažnytinės muzikos problemas.

Ši konferencija - tai pirmas ilgalaikio projekto 
„Lietuviai Sankt Peterburge“ renginys.

Konferencijoje dalyvaus Lietuvos kultūros ministerijos 
atstovai, Lietuvos ir Rusijos istorikai, filologai, muzikolo
gai, bažnyčios atstovai.

Konferencijos posėdžiai vyks Rusijos mokslų akademi
jos Sankt Peterburgo mokslo centre ir Sankt Peterburgo 
valstybiniame universitete. Vienas posėdžių vyks Rusijos 
mokslų akademijos bibliotekoje, kur numatoma surengti 
Sankt Peterburgo bibliotekose saugomų lituanistinių knygų 
parodą. Konferencija baigsis katalikiškomis mišiomis ir 
šventiniu koncertu Sankt Peterburgo šv. Mergelės Marijos 

bažnyčioje.
Įvairiais istorijos etapais Sankt Peterburge gyveno, mo

kėsi, dirbo ir kūrė daug Lietuvos kultūrai, mokslui, tauti
niam atgimimui nusipelniusių žmonių - dailininkas Mika
lojus Konstantinas Čiurlionis, prezidentas Antanas Smeto
na, kalbininkai Kazimieras Būga ir Jonas Basanavičius, 
muzikai Juozas Naujalis, Kipras Petrauskas, dvasininkai 
Maironis, Kazimieras Jaunius, Juozas Tumas-Vaižgantas ir 
daugelis kitų. Daugelio iš šių nusipelniusių žmonių veikla 
yra žinoma, tačiau archyvuose ir bibliotekose surinkti ne 
visi jų darbai, taip pat jie dar nėra tinkamai įvertinti šalyje, 
kurioje gyveno ir dirbo.

Sankt Peterburgo archyvuose, muziejuose, bibliotekose 
yra daug su lituanistika susijusių dalykų. Archyvinių lietu
viškų knygų turtingos Rusijos nacionalinė ir Rusijos moks
lų akademijos. Sankt Peterburgo teatro bibliotekoje yra 
atskiras XIX a. pabaigos - XX a. pradžios lietuviškos dra
maturgijos skyrius. Sankt Peterburgo istorijos institutas 
turi sukaupęs didžiulį senų raštų, susijusių su Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste, archyvą.

Mieste prie Nevos tai pat yra daug atmintinų vietų - 
namas, kuriame gyveno M.K.Čiurlionis, Sankt Peterburgo 
valstybinio universiteto filologijos fakultetas, kuriame mo
kėsi ir dirbo K.Būga, buvusi Sankt Peterburgo dvasinė 
akademija, kurioje įvairiu metu mokėsi ir dirbo daug Lie
tuvos dvasininkų.

Iš Sankt Peterburge XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje 
gyvenusių lietuvių ypač išsiskiria dvasininkas, poetas, 
mąstytojas ir kultūros veikėjas Maironis (Jonas Mačiulis), 
kurio du jubiliejai (145-osios gimimo ir 75-osios mirties 
metinės) yra minimi šiemet.

Sankt Peterburge Maironis praleido dvi dešimtis metų, 
čia mokėsi, apgynė disertaciją, rašė darbus Lietuvos istori
jos ir literatūros istorijos temomis, sukūrė didžiąją dalį 
savo eilėraščių. Jis nusipelnė Sankt Peterburgui ,įkurdamas 
vieną pirmųjų Rusijoje sociologijos katedrą. Maironio pa
tirtis organizuojant mokymo procesą Sankt Peterburgo 
dvasinėje akademijoje, apmąstymai ir darbai kultūros bei 
religinės minties srityse akivaizdžiai siejasi su dabarties 
visuomeninėmis problemomis.

Konferenciją organizuoja Sankt Peterburgo lietuvių ben
drija, Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge, 
Sankt Peterburgo valstybinis universitetas ir Rusijos moks
lų akademijos Sankt Peterburgo mokslo centras kartu su 
Lietuvos kultūros ministerija ir Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentu prie Lietuvos Vyriausybės.

VOKIETIJA

Išrinka nauja VLB Taryba
Vincas Bartusevičius 2007-12-11

Gruodžio 1 dieną Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) 
nariai trejiems metams išrinko naują VLB Tarybą. Ją suda
ro 15 visuotinu ir slaptu balsavimu rinkti bendruomenės 
nariai. Taryba yra aukščiausiasis Vokietijos lietuvių ben
druomenės organas. Ji renka Valdybą, Kontrolės komisiją, 
Garbės teismą ir kitas svarbias institucijas, nustato ben
druomenės veiklos gaires, priima ir keičia Vokietijos LB 
Statutą ir kt.

Gruodžio 8 dieną Vokietijos LB Tarybos Rinkimų komi
sija suskaičiavo balsus ir paskelbė laikinuosius rinkimų 
rezultatus.
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Lietuviško meno mokykla Šiaurės Airijoje
Laba diena gerbiamieji,
Aš esu Jolita Jarutienė. Gyvenu su šeima Šiaurės Airijoje, Lisbum mieste. Esu socialinio darbo magistrė ir vedu meno tera
pijos užsiėmimus lietuviams Lisbum mieste, specializuojuosi lietuvių meno srityje.

Šiuo metu studijuoju Lisbum institute meną ir dizainą.
Iš nuotraukų, pamatysite, kad į užsiėmimus įtraukiam ir vaikus ir tėvus. Lietuvių meną pristatinėjam įvairiuose rengi

niuose, aš pravedu praktinius seminarus.
Nuotraukoje - karpiniai, 10.11.2007 vyko seminaras Belfasto bendruomenės centre, kuriame dalyvavo apie 100 žmonių 

iš įvairių etninių bendruomenių ( Belfast City Council Culture and Arts Department.... 10th November( St Kevin's Hall). 
Aš supažindinau su lietuvių liaudies meno karpiniais iš popieriaus ir lietuvių menu.
Siunčiu Jums 7 nuotraukas.
Jei iškils klausimu ar idėjų - mielai atsakysiu. Galvojame atidaryti Lietuvių filialą Siaurės Airijoje ir prašyti paramos emig
rantų socialinės integracijos programai iš Lietuvos. Mums reikalingas skubus Jūsų pritarimas, nes tik po Jūsų pritarimo, 
programą priduoti galime tik iki 15 gruodžio. Mano vyras Dr. Modestas Jarutis gruodžio 5 bus Londone, gal galiu paprašy
ti skirti laiko susitikimui su juo Jums patogiu laiku po 12.00
Tiesa, 2007 Gruodžio 3 dieną - 2008 sausio 5 dienomis Newcastle vyks mano personalinė paroda http://www.ni- 
libraries.net/events/?Entryld=2543 Nuoširdžiai kviečiu visus norinčių apsilankyti parodoje.
Daugiau informacijos www.lafesta.lt/news ir www.jolitaart.com
Gal galiu atsiusti trumpą informaciją apie renginį ir prašyti jį patalpinti Jūsų nuostabiame tinklalapyje, taip pat galime pasi
keisti nuorodomis tarp mano www.jolitaart.com ir Jūsų tinklapio.
Aš šiuo metu vykdau meno terapijos programą visoje Siaurės Airijoje ir planuoju atidaryti Šeštadieninę mokyklėlę Lisbur- 
ne.
Nuoširdžiau lauksiu Jūsų patarimu ir palaikymo

Pagarbiai

Jolita Jarutienė MA (Master of arts)

Lithuanian Artist 39 Wallace Avenue, Lisbum, UK BT27 4AE Mobile: 00447841102669 Home: 00442892568269 
www.jolitaart.com

vaikų darbai
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Kronika
Aukos spaudai^
R.Gustainis, Lietuvių Sodyba, Hampshire 
V.Byla, Manchester

£10.00
£10.00

Britų-Lietuvių Pagalbos Vaikams fondas
J.Wright, Surrey
M.Malakūnas, Wimbleton
V.Jasaitis, Bedford

£100.00
£ 30.00
£ 20.00

Nuoširdžiai dėkojame! i

Aukas siųsti: British - Lithuanian Childrens Fund
4 Cairn Ave,. Ealing, London W5 5HX

####*#****#*****#*#*##******#*##***#********#*###***#*##****** * *♦ •*| Gerb. p. Redaktoriau, $
* Siunčiu 30 svarų čekį už “Europos Lietuvio ” 2008 m. pre- *
♦ numeratą ir 5 svarų auką spaudai. Linkiu Tamstai, 5
J “Europos Lietuvio ” personalui ir visiems Sodybos gyvento- J 
Ijams LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ *
i N.METŲ. I
J Pagarbiai Ričardas Skirtus Dover, Kent *
* ♦***M**********m***#******#****#*#*****#************#o**#**

* T7i£. d'Pfn/nittee Alt *
* *♦ šeciety fnefnfay |
♦ /f Merry d'HristfnAS AtuįA #Atnry y Mr j
♦ ** "M** B-LS membership renewal time ;
5 (new fees for 2008) *
* * *♦******♦#«#♦****#♦**♦♦♦***♦»#**♦♦**♦♦******♦***♦**♦*******•»**

Į amžiną atilsį 
GAILUTĘ GASIŪNIENĘ - 

KLUPŠAITĘ 
išlydėjus, 

mūsų senų laikų draugystę 
prisimenant, 

nuoširdžiai užjaučia visus 
artimuosius

Jonė Pečiulionytė

Kastyčio Baublio motinai 
mirus,

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Valdyba 

giliai užjaučia Kastytį, jo žmoną ir 
artimuosius

Laidotuvės (kremavimas) įvyks 2008 
sausio 3d., 14 vai., Putney vale 

Crematorium, Putney Vale Cemetry, 
A3 kelias.

Dalyviai po atsisveikinimo kviečiami į 
55 Ringmer Avenue,

Fulham, London SW6

i
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PRANEŠIMAS DBLS NARIAMS ir LNB AKCININKAMS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos centro valdyba ir 
Lietuvių Namų bendrovės direktorių valdyba

praneša, kad visuotinis - metinis suvažiavimas įvyks kovo 15-16 dienomis
Lietuvių Sodyboje, Headlev Park hotel, Picketts Hill, Nr.Bordon, Hants GU35 8TE.
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