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AMBASADORIAUS VYGAUDO UŠACKO 
SVEIKINIMAS DIDŽOSIOS BRITANIJOS 

IR ŠIAURĖS AIRIJOS LIETUVIAMS 
VASARIO 16-OSIOS DIENOS PROGA

Mieli broliai ir seserys lietuviai,

Sveikinimas Lietuvos 
valstybės 

atkūrimo dienos proga

Brangūs tautiečiai, vasario 16-ąją mi
nime 90-ąsias valstybės atkūrimo meti
nes.

nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos valstybės atkūrimo 90-jų me
tinių proga. Vasario 16-osios šventė, kasmet suburdama po pa
saulį pasklidusius lietuvius, kviečia prisiminti mūsų Valstybės ir 
Tautos nueitą kelią, bei stiprinti kiekvieno lietuvio širdyje esan
čią priesaiką, tarnauti Tėvynei.

Praėjusiame, XX amžiuje, vairiuose pasaulio žemynuose išsi
barstę mūsų tautiečiai susiejo save „gyvąja gija”, išlaikė lietu
vybę bei visokeriopai siekė Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Dėka NATO ir Europos Sąjungos narystės, visi mes -
Lietuvos Respublikos piliečiai - tapome atviro pasaulio dalimi. 
Daug mūsų tautiečių trumpesniam ar ilgesiniam laikui atvyko į 
Jungtinę Karalystę išbandyti save, dirbti, mokytis. Kiekvieno iš 
Jūsų patirtis anksčiau ar vėliau praturtins ir sustiprins mūsų Tė
vynę.

Kviečiu ir toliau tarnauti Lietuvos labui ir savo gerais darbais 
rašyti Lietuvos istoriją.

Per šį laikotarpį lietuvių tautai teko 
iškęsti daug išbandymų ir sunkumų.

Tačiau sovietų okupacija, tremtis, pri
verstinė emigracija ir kitos negandos 
nepalaužė mūsų tautos dvasios.

Sudėtingu istoriniu laikotarpiu užsieny
je gyvenantys lietuviai puoselėjo protė
vių kalbą, papročius, kultūrą, gynė Lie
tuvos interesus tarptautinėje bendruo
menėje, prisidėjo prie Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo.

Išeivijos parama ir patirtis išlieka svar
bios ir šiandienos globaliame pasauly
je, mūsų valstybei pasitinkant naujus 
iššūkius, kuriant pilietinę visuome
nę , tvirtinant valstybingumą.

Kviečiu išlaikyti ir stiprinti savyje meilę Lietuvai, pagarbą ir 
toleranciją kitiems, perduoti jaunajai kartai mūsų šalies istoriją, 
gimtąją kalbą, kultūrą ir tradicijas.

•I • • • - ' •

Nuoširdžiai sveikindami šia iškilmin
ga proga, linkime, jog užsienyje gyve
nančių lietuvių ryšiai su Tėvyne am-

Kur bebūtume ir ką beveiktume, didžiuokimės būdami lietu
viais!
Nuoširdžiai,

Vygandas Ušackas
Ambasadorius

žiams liktų tvirti ir gyvybingi.

Antanas Petrauskas
Generalinis direktorius
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i DBLS NARIAI ir LNB AKCININKAI »
Į Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės 
g VISUOTINIAI SUVAŽIAVIMAI 1!’
I įvyks kovo 15 - 16 dienomis Lietuvių Sodyboje, Headley Park Hotel,
I Picketts Hill, nr. Bordon, Hampshire GU35 8TE y ||

j DBLS atstovų ir LNB akcininkų registracija šeštadienį, kovo 15 d., 
nuo 11 vai. Lietuvių Sodyboje. Suvažiavimų pradžia 13 vai. !

’ Teirautis tel. 01420 472810 į
M* CM* CM* CM* CM* CM* CM* OKI* CM* CM* CM* CM* CM* CM* DM* CM* CM* CM* CM* CM* CM* CM« CM* CM* •

2



Europos Lietuvis Nr.2 3 puslapis
Lietuvių Namų Bendrovės direktorių pranešimas, 

baigiant finansinius metus 2007m. spalio mėn. 31d.

pranešame, kad 2007m. bendrovės veikla buvo 
sėkmingai tęsiama. Bendrovės turto Headley Park 
Hotel, (Sodyba) užimtumas ir vedėjų bei direktorių 
valdybos pastangos parodė, kad teisingai tvarkant 
bendrovės reikalus yra potencialas toliau plėsti verslą.

Knygvedyba
Ilgametė LNB knygvedė dėl sveikatos paliko darbą 
2006 m. rugsėjo mėn.
Lietuvių Namų bendrovė surado kitą knygvedybos 
kompaniją užbaigti tvarkyti 2006 m. finansinę ataskaitą 
ir su jais buvo pasirašytas kontraktas tęsti LNB 
knygvedybą.
Deja, metų bėgyje, atsiradus įvairių administracinių 
problemų su šia kompanija, prieita išvados, jog Sodybai 
reikalingi specifiniai knygvedybos reikalavimai, kurių ši 
kompanija negalėjo atlikti ir kontraktas su jais buvo 
užbaigtas 2007m. spalio mėn. 31d.
Nuo lapkričio 1d. buvo paskirta nauja knygvedė, kuri 
sutvarkė praėjusių metų nebaigtus darbus. Bendrovė yra 
ja patenkinta.

HM Inland Revenue and Customs (Valstybinių 
mokesčių skyrius)
Tuoj po visuotinio suvažiavimo direktoriai tarėsi su 
valstybinių mokesčių inspektoriais ir LNB finansiniu 
patarėju kokiu būdu sumažinti nesumokėtą skolą už 
padarytą pelną pardavus turtą. 2007m. rugsėjo mėn. 3d. 
valstybinių mokesčių skyrius pranešė, jog ši skola yra 
£89,957.62
LNB valdyba priėjo išvados toliau neieškoti paskolų 
kapitaliniams projektams ir tartasi su valstybinių 
mokesčių skyrium, kokiu būdu skubiau sumokėti šią 
skolą atsižvelgiant į LNB finansinę padėtį.
Kadangi 2007m. bėgyje Sodybos verslas rodė 
patenkinamą finansinį stovį, LNB 2007m. rugsėjo mėn. 
19d. sumokėjo valstybinių mokesčių skyriui £30,000 ir 
padarė sutartį nuo 1-mo lapkričio 2007m. iki 31-to kovo 
2008m. mokėti po £2,000 į mėnesį. Tuoj po to gavome 
pranešimą (rugsėjo mėn. 25d.), jog valstybinis mokestis 
yra sumažintas ir liko mokėti £34,687. Balandžio 
2008m. gautinai sužinosime likusią skolos dalį.
Palengvinti LNB finansinę naštą 2007m. gegužės mėn. 
2d. atidarytas Pagalbos Sodybai Fondas (Help Sodyba 
Fund) atskiroje banko sąskaitoje. Kreiptasi į visuomenę 
padėti aukomis. 2008m. vasario mėn.2d. fonde aukų 
buvo surinkta £3,230 ir vasario 1-mo mėnesinis £2,000 
mokestis buvo sumokėtas iš Help Sodyba Fund,, 
kuriame šiuo laiku yra likę £1,236 (nuošimtis £26.62). 
LNB valdyba nuoširdžiai dėkoja visuomenei už šias 
aukas, kurios pozityviai prisideda prie skolos 
sumažinimo.
Norintieji aukoti šiam fondui prašomi kreiptis į Vidą 
Gasperienę, fondo administratorę. Aukas prašom siųsti: 
Help Sodyba Fund, Halifax bank account 01239844, 
sort code 11 05 76 arba tiesiogiai:

Help Sodyba Fund, Lithuanian House Ltd., 
Headley Park Hotel, Picketts Hill, nr. Bordon, 

Hampshire GU35 8TE

Visų aukotojų vardai ir aukos bus įamžinti specialioje 
lentelėje, kuri bus iškabinta ir laikoma Sodyboje.

Sodybos sodai, stovyklavimas, maudimosi baseinas, 
karavano aikštelė, ežerai, šaudykla
Stovyklavimas Sodyboje leidžiamas paruoštoje 
aikštelėje (kalnelyje). Šį kalnelį daugel metų naudoja ir 
prižiūri Lietuvių Skautų Sąjungos nariai, kur vyksta 
skautų vasaros stovyklos ir sueigos.
Savo lėšomis skautai 2007m. atremontavo lauko 
virtuvę ir sandėlį, kurie metų bėgyje kitų lankytojų buvo 
apgriauti. Atnaujinti yra: lauko stalas, laiptai į kalnelį, 
tualetai, šviesos ir vandens prijungimai.
LNB ir Lietuvių Skautų Sąjunga kreipiasi į visuomenę, 
kuri naudojasi šiomis paslaugomis, laikyti stovyklavimo 
aikštelę tvarkingą ir neperžengti valstybinių taisyklių 
dėl garso, ypatingai nakties metu. Sodybai jau yra duoti 
keli oficialūs perspėjimai dėl nekontroliuojamo garso ir 
net yra pagrasinta bauda. Jei norime naudotis Sodybos 
gražia gamtą visi turime rūpintis jos priežiūra.

Maudimosi baseinas yra sutvarkytas ir bus atidarytas 
vasaros metu. Noriu pabrėžti, jog baseiną bus leidžiama 
naudotis pagal valstybės saugumo įstatymus grupėms su 
kvalifikuotu prižiūrėtoju (lifeguard).

Karavanų aikštė. LNB turi leidimą iš Hampshire 
miesto valdybos laikyti 10 stovinčių (stationary) 
karavaną su pastabą kad karavanai turi būti geriau 
užlaikomi, stovėti ant betonuotos bazės, o kai kurie turi 
būti išvežti, nes yra labai blogam stovyje. LNB ketina 
sutvarkyti karavanų aikštę pagal valstybės reikalavimus 
2008m. bėgyje.

Sodybos ežerais naudojasi meškeriotojai, kurie turi 
pagal šio krašto įstatymus turėti meškeriojimo leidimą.
v

Šaudyklos žemę jau nuo pirmų dienų yra išnuomota 
anglų šaudyklos klubui, kuris moka metinį mokestį 
pagal narių skaičią o klubo nariai naudojasi Sodybos 
paslaugomis

Lietuviški renginiai
Metų bėgyje, pagal įprastas tradicijas, vyko pavasario 
suvažiavimas (Sekminės), Joninės, 60 metų DBLS’s 
sukakties paminėjimas, Lygiadienio šventė ir kiti 
privataus pobūdžio mažesni lietuviški renginiai.

Sodybos sodai ir aplinka yra prižiūrima vieno 
darbuotojo, kuris gyvena Sodyboje. Jam į talką atėjo 
‘Sadutos’ ansamblio dalyviai, kurie 2007m. gegužės 
metu padėjo aptvarkyti aplinką.
LNB ir Sodybos vadovybė reiškia padėką visiems, kurie 
prisidėjo savanoriškai prie šių darbų.

Turime lietuvišką Sodybą, tad visi padėkime ją 
išlaikyti tvarkingai ir gražiai.

Vida Gasperienė
LNB direktorių valdybos pirmininkė
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Paminėti televizijos bokšto didvyriai

Uždegamos žvakutės minint prie televizijos bokšto žuvusius

Sausio 13 d. minėjimas šv. Kazimiero bažnyčioje buvo pami
nėti už Lietuvos laisvę žuvę 1991 metais Vilniuje prie televi
zijos bokšto.

Jų garbei buvo uždegtos žvakutės, pagerbti tylos minute, 
iškilmingas mišias aukojo kunigas Petras Tverijonas. Po mi
šių operų arijas atliko dainininkės Jūratė Clarke ir Gina Čins- 
kytė.

Susirinkusieji buvo sužavėti puikiu klasikines muzikos 
koncertu. Tai buvo dainininkių debiutinis koncertas Londo
ne, po koncerto žmonės dėkojo ilgais plojimais...

KOSTAS

Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjunga 

kviečiaį

16-OSIOS -
MINĖJIMĄ 
Minėjimas įvyks 

Vasario 16 d., šeštadienį, 17 vai., 
ukrainiečių klube Londone 

Koncertuoja:
Gina Činskytė (soprano) 

Jaunimo sąjungos meniniai kolektyvai

MALONIAI KVIEČIAME!

Adresas: 154 Holland Park Avenue, London 
W11 4UH

Artimiausia metro stotis: HOLLAND PARK 
(išėjus iš stoties sukti dešinėn) 

įėjimas - AUKA

Atostogos Lietuvos pajūryje - tarp 100 geriausių idėjų vasarai

Populiarus Didžiosios Britanijos laikraštis „Sunday 
Times“ atostogas Kuršių nerijoje įvardijo kaip vieną iš J 00 
geriausių idėjų šių metų vasaros atostogoms.

Kuršių nerija į vasaros atostogų šimtuką patenka antrus 
metus iš eilės. Tas pats „Sunday Times“ praėjusiais metais 
Lietuvos pajūrį įvardijo kaip vieną iš 100 geriausių atei
nančios vasaros atostogų maršrutų ir skyrė jam 22 vietą, 
šiemet šoktelėjome jau į 9-ąją vietą.

„Negali manyti, kad sakinys “Vaikai, vykstame į Lietu
vą šiais metais“ bus sutiktas griausmingais aplodismentais. 
Bet Kuršių nerija neabejotinai pakeis jų nuomonę“, - tei
giama laikraščio kasmet skelbiamame vasaros atostogų 
šimtkę. Lietuvos kurortas vadinamas „unikaliu“, „puikia 
vieta atostogauti su šeima“.

„Džiugu, kad vienas iš Lietuvos kurortų jau antrąkart 
yra geriausiųjų šimtuke, - sako Valstybinio turizmo depar
tamento direktorius Alvitis Lukoševičius. - Tačiau mūsų 
uždavinys -skleisti žinią apie turistinę Lietuvą kuo plačiau 
pasaulyje ir pristatyti kuo daugiau lankytinų šalies vietų 
dalyvaujant turizmo parodose užsienyje, leidžiant leidi
nius, priimant žurnalistus“.

„Susidomėjimas Lietuvos pajūriu yra didelis, ypač šiuo 
metu, kai britai jau intensyviai planuoja vasaros atostogas. 
Deja, nėra tiesioginio reiso iš Didžiosios Britanijos į Lietu
vos pajūrį, todėl apie 80 proc. norinčiųjų atostogauti Lie
tuvoje keičia planus ir ieško kurortų, kuriuos galėtų pasiek
ti skrisdami be persėdimų. Iš Britanijos Lietuvą tiesiogiai 
galima pasiekti tik iš Londono ir Glasgow dėl to per metus 
prarandame keliasdešimt tūkstančių potencialių turistų“, -

sako Lietuvos turizmo informacijos centro (TIC) Londone 
direktorė Indrė Trakimaitė........................................ ....

Vasaros atostogų planavimą britai pradeda iš karto po 
Kalėdų, todėl sausio-vasario mėnesiais visoje šalyje vyks
ta svarbiausios publikos turizmo parodos, į kurias šios ša
lies gyventojai ateina ieškoti idėjų kelionėms.

TIC pirmą kartą Lietuvos turizmo galimybes pristatys 
didžiausioje turizmo parodoje „The HoIiday&Travel 
Show“, vyksiančioje šiaurinėje Didžiosios Britanijos daly
je, Glasgow. „Nuo 2007 m. spalio pradėti tiesioginiai skry
džiai Glasgow - Kaunas. Taigi Lietuvai atsivėrė dar viena 
potenciali rinka, kuriai šiuo metu informacijos apie mūsų 
šalį trūksta. Su Kauno savivaldybės atstovais pristatėme 
Kauno miestą bei regioną, Birštoną, Kėdainius“, - sako 
I.Trakimaitė. Planuojama, kad Škotijos parodų ir konfe
rencijų centrą, kuriame vyks nuo 1998 m. kasmet rengiama 
paroda, per tris dienas aplankys apie 50 000 lankytojų.

Sausio 31 - vasario 3 d. TIC turizmo galimybes pristatė 
didžiausioje publikos parodoje Didžiojoje Britanijoje 
„Destinations: The Holiday and Travel Show“ Londone. 
Stendo partneriais šioje parodoje buvo Klaipėdos turizmo 
ir kultūros informacijos bei Druskininkų turizmo ir verslo 
informacijos centrai.

Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. sausio- 
rugsėjo mėnesiais Lietuvos apgyvendinimo įstaigose buvo 
apsistoję beveik 30 tūkst. turistų iš Didžiosios Britanijos.
Lidija Bajorūnienė Valstybinio turizmo departamento 

užsienio ryšių vyr. specialistė.
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Britų - Lietuviu vaikų fondas
A.A. Romualdas Karalius (gyvenęs Wakefield, 
Yorkshire) testamente paliko vaikų fondui

£25,000 (dvidešimt penkis tūkstančius)

Kitos aukos:
F.Dineley, Dorset s £1,000
T. McDiarmid, Bournemouth £30
A.A. Juzepos Baublienės (gyvenusios Londone) 
atminimui, vietoje gėlių:
R. ir G. Kinkai £50
S. ir A. Kasparai £50
N.A. Epifanoff £50
A. Vilčinskas £25
M.Barėnienė £10
Nuoširdžiai dėkojame.
Aukos visuomet yra laukiamos ir mes esame visiems 
aukotojams dėkingi savo ir Lietuvos vaikų vardu. 
Siųsti: British-Lithuanian Childrens Fund 4 Cairn 
Ave,. Ealing, London W5 5HX.

H.Piščikas
Fondo sekretorė

* ** * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * *
* * * * * * * * ** * * *

Vilniaus arkivyskupijos 
CARITAS

Motinos ir vaiko globos namai

Britų - lietuvių vaikų fondui Vilnius
2007.12.5

PADĖKA
Caritas

* * * ** * *
* *

Esame labai paliesti Jūsų geranoriškumo iš naujo pa
gelbėti mūsų mamoms ir kūdikėliams, įgyjant joms būti
niausias vaikų priežiūros priemones.

Dėkojame, kad Jūsų labdaringoje veikloje galėjome 
atpažinti mylinčio Dievo veidą, kaip šv. Jono parašyta: 
“Jei kas turėtų pasaulio turtų ir, pastebėjęs vargo spau
džiamą savo brolį, užrakintų jam savo širdį, - kaip jame 
pasiliks Dievo meilė?” (Jn 3, 17).

Linkime Jums sėkmės Jūsų veiklose, darbovietėje ir 
šeimose. Lai Viešpats laimina Jūsų darbus, planus ir 
mintis.

Nuoširdžiausias Ačiū.
Vilniaus arkivyskupijos Caritas 
Motinos ir vaiko namai

* * * * * * *
* * * * * * *
* * * *
* * * * * *
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J Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Neišnešiotų £
* naujagimių skyriaus darbuotojai, mažųjų pacientų tėvai *
* bei patys mažyliai nuoširdžiai dėkoja *
* Britų - Lietuvių pagalbos vaikams fondui Lietuvoje *
906 *

* už skyriui dovanotą fototerapijos prietaisą Biliblanket *
* kurio vertė 2200 GBP. Šis prietaisas padės daugeliui *
* skyriuje gydomų neišnešiotų naujagimių greičiau pa- *
3{6 •«•••• • *

* sveikti ir išvengti sunkių nepagydomų ligų. *
* Direktoriaus pavaduotoja intervencinei medicinai ir *
* neonatologijai O. Zimantaitė *
* Neonatologijos centro vedėja doc. N. Drazdienė *
* Neišnešiotų naujagimių skyriaus kolektyvas »
* *
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Pirmą kartą renkama
Lietuvos kultūros sostinė
2008-01-21

Šiais metais pirmą kartą visi Lietuvos miestai ir 
miesteliai kviečiami dalyvauti nacionaliniame 
konkurse „Lietuvos kultūros sostinė 2008“. Lai
mėtojui - Lietuvos miestui ar miesteliui - balan
džio 15-ąją, Kultūros dieną, bus suteiktas 
„Lietuvos kultūros sostinės 2008“ titulas.

Kitais metais šį titulą perims kitas konkursą laimėjęs 
miestas.

„Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ direktorės 
Elonos Bąjorinienės nuomone, visi Lietuvos miestai ir 
miesteliai yra kažkuo unikalūs.

„Šiuo konkursu norime meno ir kultūros projektais iš 
naujo atkreipti dėmesį į miestelius, atrasti, kuo jie gali di
džiuotis ir kuo jie yra patrauklūs kitiems.

Tikimės, kad konkurse aktyviai dalyvaus mažesni mies
tai, nes tai puiki galimybė atkreipti į save visos Lietuvos 
dėmesį, suaktyvinti vietos kultūrinį gyvenimą“, - sako ji ir 
priduria, kad Vilniuje įgyvendinami projektai šiame kon
kurse dalyvauti negalės.

Konkurso ,Lietuvos kultūros sostinė“ organizatoriai tiki
si paskatinsią vietos bendruomenes plėtoti savo miesto ar 
miestelio kultūrą.

LR ambasados Londone pranešimas
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad yra pasikeitę priėmimo 
ambasadoje valandos, o taip pat telefonai, kuriais gali
ma užsiregistruoti priėmimui. Labai svarbu, kad iš 
visur būtų 'ištrintas' senasis konsulines informacijos 
telefonas 02074866404, kadangi jis NEBEVEIKIA. 
Tiesioginiai konsuliniu pareigūnų telefonai pagal atlie
kamas funkcijas skelbiami ambasados tinklapyje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos ambasadoje 
Londone priėmimas pasų išdavimo ir keitimo, notarinių 
veiksmų atlikimo, pažymų, civilinės metrikacijos liudiji
mų, laikinųjų kelionės dokumentų išdavimo bei gyvena
mosios vietos deklaravimo klausimais vyksta:

Nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 -13.00 
vai. Atsižvelgiant į laiką reikalingą dokumentams užpil
dyti, paskutinis lankytojas į salę įleidžiamas 1230 vai.

Ambasada nedirba savaitgaliais ir Lietuvos švenčių die
nomis. Naujų Lietuvos Respublikos pasų atsiėmimas: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 15.00-16.00 vai.

Išankstinė registracija reikalinga kreipiantis TIK dėl pasų 
keitimo ar išdavimo bei Lietuvos Respublikos pilietybės 
klausimais. Dėl asmens grįžimo dokumentų, notarinių 
veiksmų registracija nereikalinga.

Užsiregistruoti priėmimui galite telefonais (0)20 7034 
1211; (0)20 7034 1212 nuo 14.00 iki 16.00 vai. ar
ba elektroniniu paštu: e-mail:
_________________consular@lithuanianembassy.co.uk.

Išsamią informaciją apie teikiamas konsulines paslaugas 
ir reikalingus pateikti dokumentus rasite ambasados tinkla
pyje www.lithuanianembassy.co.uk.

Užsieniečių dokumentų pateikimas vi
zoms : antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 14.00 - 
15.00 vai.

Paskutinis lankytojas įleidžiamas 14.45 vai. Priėmimo 
laikas skirtas TIK dokumentų pateikimui, jo metu konsul
tacijos apie vizas neteikiamos.
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Lietuviška pavardė trukdo? Dainoms lukas

Į užsienį emigravusiems lietuviams ne tik dabar tenka rink
tis: pasilikti ilgą, sunkiai aplinkinių ištariamą pavardę ar 
pakeisti ją suprantamesne. Likti patriotu ar pasilengvinti 
gyvenimą?

Bene garsiausias lietuvis, užsienyje pasikeitęs pavardę, 
yra Kaune gimęs Voldemaras Adamkavičius, kuris emigra
vęs į Ameriką tapo Vaidu Adamkumi. Lietuvos Preziden
tas pasakojo pavardę pasikeitęs, nes amerikiečiai ją smar
kiai iškraipydavę. Pavardę sutrumpino taip, kad būtų gali
ma atpažinti, jog ji yra lietuviška.

Žinomas JAV lietuvių verslininkas, vienas bendrovės 
„Baltnet“ savininkų, Rimvydas Kriščiokaitis užjūryje tapo 
Raymond Krisst.

„Raymondu tapau būdamas 16 metų, kai gavau Ameri
kos pilietybę. Jau einant iš kabineto pareigūnas siūlė pasi
keisti vardą į Raymond. Numojau ranka ir išskubėjau pro 
duris. Vėliau sužinojau, kad vardą vis tiek pakeitė“, - pa
sakojo verslininkas.

Raymond Krisciokaitis šia pavarde prisistatydavo iki 
1974 metų, kai grįžo iš Vokietijos, kur kaip fizikos dakta
ras ketverius metus dirbo laboratorijoje Hamburge - buvo 
vizituojantis Harvardo universiteto mokslininkas.

„Ir amerikiečiai, ir vokiečiai nuolat klausinėdavo, kaip 
tarti pavardę. Vokietijoje mano šeimos teiravosi, ar nesame 
graikai. Niekas nesuprato, kad esu lietuvis. Patyriau daug 
nesusipratimų ir laiko gaišinimo. Grįžęs paskambinau ad
vokatui ir pranešiau, kad noriu sutrumpinti pavardę. Proce
dūrą atlikome teisme“, — pasakojo R.Kriščiokaitis.

Dabar jo pavardė yra Krisciokaitis-Krisst. Kartą rinkimų 
kampanijoje dalyvavo kaip Ray Krisst. „Būna juokinga, 
kai mano pavardę bando sulietuvinti ir tampu Raymondas 
Krisstas, — nusijuokė pašnekovas.

Vienas žinomiausių lietuvių, pasikeitęs pavardę, buvo 
amerikietiško futbolo žvaigždė Johnny Unitas (1933 - 
2002), gimęs kaip Jonas Jonaitis.

Šiam sportininkui Baltimorėje prie stadiono pastatytas 
paminklas, jam skirtas monumentas stovi ir Luisvilio uni
versiteto stadione, šios švietimo įstaigos bendrabutis pava
dintas jo vardu. Tausono universiteto Merilendo valstijoje 
stadionas irgi pavadintas jo vardu.

2003 metais dienraštis „The Philadelphia Daily News“ 
pasveikino J.Unitą 70-ojo gimtadienio proga, nors jis buvo 
miręs prieš metus. Po to laikraštis išspausdino atsiprašymą: 
„Johnny Unitas išlieka miręs ir nešventė 70 metų gimtadie
nio.“ r‘-

Pemai Lietuvoje lankėsi buvusi garsi Holivudo aktorė 
Rūta Lee, kurios tikrasis vardas Rūta Kilmonytė 
(Kilmonis). Kai aktorė ėmė populiarėti, prodiuseriai pasiū
lė pasikeisti pavardę. Lietuvaitei pasiūlyta vadintis Rūta 
Lee, o tai skambėjo kaip Rūtelė.

Viename filme prodiuseriai pamiršo pakeisti pavardę ir ji 
liko „Rūta Kilmonis“. Vėliau ji sulaukė pagyrų iš okupuo
tos Lietuvos, kad neišsižadėjo lietuviškos pavardės.

Kartą Niujorke aktorei pavyko prisigretinti prie Sovietų 
Sąjungos vadovo Nikitos Chruščiovo. Ji norėjo paprašyti, 
kad rusai leistų į Ameriką išsivežti iš Sibiro grįžusią mo
čiutę. N.Chruščiovas per vertėją jai pasakė: „Mes viską 
apie jus ir jūsų filmus žinome, ponia Kilmonis.“ Aktorė 
vėliau pasakojo, kad lietuviška pavardė jai padėjo parsiga
benti močiutę. 2006 metais iškilmingoje ceremonijoje 
R.Lee buvo atidengta žvaigždė Holivudo Šlovės alėjoje.

Žinomo JAV aktoriaus Charles Bronson (1920-2003) 
tikroji pavardė — Karolis Bučinskis. Iš viso jis vaidino dau
giau kaip 30-yje filmų. i

Lietuvos totoriaus sūnus pavardę pakeitė dėl to, kad šal
tojo karo metais JAV specialiosioms agentūroms, ieškan
čioms komunistų, nekeltų įtarimo kilmę iš Rytų Europos 
nurodanti pavardė. Naujai pavardei jis pasirinko 
„Paramount“ filmų studijos vienos alėjos ir įėjimo pavadi
nimą. Šioje studijoje besilankantiems turistams ir dabar 
ekskursijos pradedamos nuo Bronsono vartų.

1932 metų pasaulio sunkaus svorio bokso čempionas 
Jackas Sharkey (Juozas Žukauskas, 1902-1994) yra visų 
laikų geriausių boksininkų sąraše. Jis naują pavardę pasi
rinko nusižiūrėjęs į garsų airių boksininką Tomą Sharkey.

Yra lietuvių, kurie ketina susigrąžinti tikrąją pavardę. 
Pavyzdžiui, LNK televizijos šou „Kelias į žvaigždes“ ir 
Eurovizijos atrankoje išgarsėjęs atlikėjas Robertas Kups
tas. -•••

„Mano pase įrašyta, kad esu Robert Kupstas-Byla. Mano 
tėvas buvo Bylaitis, bet Amerikoje pasikeitė pavardę. Ta
čiau planuoju, grįžęs į Ameriką, susigrąžinti autentišką 
pavardę. Man nesvarbu, kad tai amerikiečiams nepatogu. 
Be to, „Byla“ amerikiečiai taria „baila“, o ispaniakalbiams 
tai skamba panašiai kaip žodis šok, todėl mane vadina šo
kėju“, — pasakojo dainininkas. Jo tėvas Jonas Gediminas 
Byla buvo gerai žinomas neurochirurgas, pernai miręs 
Kaune.

Iš Kauno kilęs Amerikoje gyvenantis naujosios kartos 
emigrantas Laurynas Misevičius prisimena, kad jam JAV 
pareigūnai dokumentuose siūlė pakeisti vardą į Larry, bet 
lietuvis nesutikęs. Tiesa, jo vizitinėje kortelėje įrašyti abu 
vardai. „Beje, ispanakalbiai nesunkiai ištaria ir žodį Laury
nas, nes jie turi daug vardų ir pavardžių su galūne -as“, - 
pastebėjo L.Misevičius.

Jis priminė, kad anksčiau JAV vardai buvo keičiami la
bai paprastai. „Tiesiog išlipus iš laivo, atplaukusio prie 
Amerikos krantų, amerikiečiai surašydavo emigrantus pa
gal tai, kaip pasigirsdavo vardai ir pavardės. Dabar tvarka 
yra kitokia. Įgyjant Amerikos pilietybę galima pasikeisti ir 
vardą, ir pavardę“, — aiškino Laurynas.

Jis pažįsta nemažai lietuvių, pasikeitusių vardus: Al vie
toje Algimanto, Joe - vietoj Juozo, Azzi - vietoj Ąžuolo.

Lietuvos ambasados Paryžiuje konsulinio skyriaus vado
vas Marijus Dunda teigė, kad lietuviai labai retai nori nau
jų pavardžių. Dažniau - vardų, kurių pakeičia rašybą. 
„Lietuviškos pavardės prancūzams sunkiai ištariamos. Pa
vyzdžiui, mane vadina Maridžijumi Dunda“, — sakė diplo
matas.

Anot, jo vienas Prancūzijoje gyvenantis lietuvis ketina 
pasikeisti savo dabartinę pavardę Kaunas. Vyrui kliūva, 
kad prancūzai ją taria „konas“, — labai panašiai prancūziš
kai vadinamas kvailys arba moters apgautas vyras.

Lietuvos ambasados Ispanijoje pirmoji sekretorė Gitana . 
Kilinskaitė sakė, kad per keletą metų tik vieną ar du kartus 
lietuviai norėjo keisti pavardę.

„Vienu atveju tai daryta, nes ispaniškai pavardė skambė
jo labai negražiai. Ispanai sunkiai ištaria lietuvių pavardes. 
Mano vardą jie taria teisingai, o kaip pavardę - net negalė
čiau pasakyti, nes nesuprantu, ką jie sako“, - nusijuokė 
G.Kilinskaitė.

Anot jos, daugiausia nesusipratimų kyla, kai ispanai ima

6



Europos Lietuvis Nr.2 7 puslapis

aiškintis, kodėl vienoje šeimoje yra žmonių, turinčių tris 
skirtingas pavardes.

„Jiems sunku paaiškinti, kad tėvo, mamos ir dukros pa
vardės yra su skirtingomis galūnėmis“, - atsiduso 
G.Kilinskaitė.

Nors britams sunku ištarti mūsų pavardes, ypač moterų ir 
tų, kuriose yra raidžių su nosinėmis, kad lietuviai pavardes 
keičia nedažnai.

„Savo vardus keičia lietuviai, į Didžiąją Britaniją atvykę 
iki Lietuvos stojimo į ES. Jie čia prisistatydavo suanglintu 
vardu, jis tapo visiems žinomas, o dabar j į nori pakeisti 
oficialiai. Galbūt tai susiję su buvusiu nelegaliu darbu.

Jei pavardės yra tik trumpinamos, jos lengvai pakeičia
mos, tačiau ne visada leidžiama visiškai pakeisti pavardę, 
kai ji tampa nepanaši į tikrąją“.

į Lietuvos ambasadą Maskvoje, anot konsulinio skyriaus 
darbuotojos Ievos Garšvaitės, lietuviai apskritai nesikreipia 
su prašymais surusinti pavardes.

„Rusams nesudėtinga perskaityti lietuvių pavardes. Daž
nai pasitaiko, kad, lietuviams vedus ruses, moters pavardės 
keičiamos, kad būtų su lietuviška galūne -ienė“, - teigė 
I.Garš vaite.

Lietuvos ambasados Vokietijoje antrojo sekretoriaus 
Ugniaus Labučio nuomone, vokiečiai yra tolerantiški kita
taučių pavardėms.

„Dėl to niekas nesijaučia nepatogiai ir pavardžių nekei
čia. Jas leidžiama pasikeisti visiems leidimą gyventi Vo
kietijoje turintiems lietuviams. Galima pasirinkti bet kokią 
patinkančią, tačiau tuomet pavardę reikia pasikeisti ir Lie
tuvoje.

Bene dažniausiai pavardė keičiama vokiečių įvaikintiems 
vaikams iš Lietuvos. Pakeičiami ne tik vardai, pavardės,

bet ir tėvų duomenys, nors Lietuvoje tai būtų neįmanoma“,
- pastebėjo diplomatas.

Australijoje privačia detektyve dirbanti Audronė Puišie- 
nė emigravusi tapo Pouichene, nors pati pavardės nekeitė. 
„Kai pradėjau tvarkytis dokumentus emigruoti į Australiją, 
Lietuva nebuvo nepriklausoma valstybė.

Dokumentus reikėjo tvarkyti Maskvoje. Ten rusai mano 
pavardę išvertė savaip. •

Gal jie prancūzų kalbą vartojo? Tačiau dėl tam tikrų 
priežasčių labai apsidžiaugiau netekusi senosios pavardės“,
- juokėsi Audronė. •

Jos vaikai yra Darious Pouicha, Aoudrious Pouicha ir 
Rita Pouichaite. Moters anūkas yra Darious Junior Poui
cha, anūkė - Breeanna Pouichaite.

Norint Australijoje pasikeisti pavardę, reikia kreiptis 
Vedybų, gimimų ir mirčių registravimo biurą. Būtina nuro
dyti priežastį, šeimos sudėtį, darbovietę.

„Informacija kruopščiai tikrinama, nes dažniausiai pavar
dė keičiama norint nuslėpti teistumą. Jei pavardė pakeičia
ma, įstaigai reikia pristatyti senus dokumentus, kurie laiko
mi archyve“, - aiškino A.Pouichene.

Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje nuolat gyvenantys asme
nys be pilietybės turi teisę pakeisti savo vardą ir pavardę, 
kai jie skamba negražiai; juos sunku ištarti; kai nori turėti 
vienodą su savo sutuoktiniu pavardę arba susigrąžinti iki
santuokinę pavardę; kai nori dvigubą vardą ar pavardę 
pakeisti į vieną iš jų arba atvirkščiai ir dar keliais atvejais.

Kaune pavardžių yra atsisakę Žydelis, Gaidys, Lopeta, 
Grafkė, Perekšlis, tačiau mieste gyvena ponas Pimpis, po
nia Vagina, Vilniuje - daug ponų Sikų, panelių Sikaičių.

/iš “Kauno diena”/

Imigrantų gyvenimo sąlygos 
valdžiai kelia šiurpą
Parengė Lukas Macijauskas
Nors socialiniuose būstuose gyvenantys vietiniai mėgsta 
užsipulti atvykėlius, esą jie pretenduoja į jų stogą virš gal
vos, tai visiškai nėra tiesa.

Pastaraisiais tyrimais nustatyta, kad tik vienas procentas 
imigrantų iš Rytų Europos gyvena Londono valdžios pasi
ūlytuose butuose socialiai remtiniems žmonėms, o likusi 
didžioji dauguma būstą nuomojasi, nors dažnai jame ir 
gyvena nežmoniškomis sąlygomis.

Pasak tyrimų, šimtai tūkstančių lenkų, lietuvių, čekų ir 
kitų Rytų Europos gyventojų, kurie per pastaruosius dvejus 
metus atvyko gyventi ir dirbti į Jungtinę Karalystę, gyvena 
nuomojamuose būstuose.

Viename kambaryje neretai gyvena keli, o kartais ir ke
liolika žmonių.

Daugelis imigrantų, ypač atvykusių trumpam, sutinka 
gyventi itin prastomis sąlygomis, nes nori kuo mažiau mo
kėti už nuomą ir kuo daugiau pinigų išsiųsti namo.

Kai kurie darbdaviai samdiniams siūlo gyventi jų patal
pose, tačiau tyrimo išvadose teigiama, kad trečdalis gyve
nančių darbdavių suteiktuose būstuose, dažniausiai už
miestyje esančiuose nameliuose ant ratų, savo gyvenimo 
sąlygas įvardija kaip „blogas“ arba „labai blogas“.

Nustatyta, kad 40 procentų tų, kurie dirba daugiau nei 48 
valandas per savaitę, gyvena darbdavių suteiktuose laiki
nuose būstuose, kurių sanitarinės sąlygos atsakingoms tar
nyboms kelia šiurpą. . .

Tačiau Londono savivaldos neturi galimybių atvykėlių iš 
naujųjų Europos Sąjungos valstybių apgyvendinti sociali
niuose būstuose. Esą tik penki procentai tokių butų skiria
mi užsieniečiams, dažniausiai turintiems pabėgėlių statusą. 
Rytų Europos gyventojams tenka tik vienas procentas visų 
socialinių būstų.

Kol kas valdžia nežino, kaip būtų galima spręsti imigran
tų apgyvendinimo problemas. Esą vis dažniau pasigirsta 
skundų, kad žmonės išmetami iš namų, nors ir sąžiningai 
mokėjo šeimininkui nuomos mokestį.

Rytų europiečiai, tarp jų ir lietuviai, kreipiasi į savivaldas 
su skundais, kad buvo neteisėtai išprašyti iš nuomojamo 
būsto, tačiau jie dažnai neturi jokių savo teisumo patvirti
nančių dokumentų, nes tiesiog nepasirašė nuomos sutar
ties. 1 '

Nerimą kelia ir vis didėjančios būsto nuomos kainos 
Londone ir kituose dideliuose miestuose.

Migracijos ministerijos atstovų teigimu, neišgalėdami 
sumokėti didelės nuomos, imigrantai dažnai sutinka gy
venti keliese, keltis į sodo namelius ar net į bendrojo nau
dojimo patalpas - virtuves ir koridorius.

ww. / ondoniete. lt
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“Cafė Emigrantai” pagaliau 
pasiekė LONDONĄ
Pirma diena - sausio 17

Lietuvių Sodyboje Headley Park pailsėję po kelionės 
rūpesčių, „Cafe Emigrantai“ Romas Dambrauskas ir Ed
mondas Čivinskas pradėjo savo vizitą Londone, nuo 
Waterloo stoties. Pasidalinę savo pirmaisiais įspūdžiais ir 
atlikę asmenines foto sesijas, bei pakeliui pasitikę dar vie
ną „ Emigrantę“ Nijolę Narmontaitę sausio 17, po pietų, 
užsuko pasisvečiuoti į Lietuvių Ambasadą Londone.

Juos maloniai pasitiko Ministras patarėjas Ernestas Gra- 
bažis, kuruojantis išeiviją ir švietimą Jungtinėje Karalystė
je, bei Ambasadoriaus patarėja ekonomikai Jane Hanel. 
(Ambasadorius Vygaudas Ušackas dalyvauti negalėjo, nes 
buvo išvykęs Į Lietuva, tarnybiniais reikalais). „Cafe 
Emigrantus“ atlydėjęs Jungtinės Karalystės Švieti
mo tarybos narys, Einaras Vilde, atsakingas už 
paauglių neformalųjį švietimą, kaip visada atėjo ne 
tuščiomis rankomis, su pyragais.

Pažymėtina, kad juos maloniai tokiai progai iške
pė jau trečius metus sėkmingai kepanti lietuvišką 
duoną bei gardėsius Londone lietuviško kapitalo 
kepykla „Amberfoods Plus Ltd“. Svečiai ir namų 
šeimininkai susėdę prie arbatos puodelio pasidali
no mintimis bei nuomonėmis apie kultūrines nau
jienas, kryptis ir žymesnius įvykius Lietuvoje bei 
Anglijoje. Kas be ko buvo paliesta ir emigracijos 
tema bei jos tendencijos. Laisvo pokalbio eigoje 
Einaras Vildė atvirai papasakojo kaip gimė idėja 
suorganizuoti „Cafė Emigrantų“ atvykimą į Lon
doną ir su kokiais netikėtais rūpesčiais susidūrė. Jis 
akcentavo, kad jei nebūtų gavęs neabejingų bei 
aktyvių Lietuvių bendruomenės atstovų Jungtinėje 
Karalystėje palaikymo bei pagalbos, vargu ar būtų 
pavykę suorganizuoti „ Cafė Emigrantų“ atvykimą 
į Londoną. Gerai praleidę laiką šiltoje ir malonioje aplin
koje, “Cafė Emigrantai” tęsė savo viešnagę pasivaikščioji
mu Londono centru.

Antra diena - sausio 18
Dalis „Cafė Emigrantų“, su grupe „VAIRAS”, Londoną 

pasiekti ryžusi Europos keliais, Lietuvių Sodybą 
„HEADLEY PARK“ pasiekė tik sausio 18 d. rytą. Čia jie 
pailsėję, po pietų, visi drauge su anksčiau atvykusiais, tęsė 
kelionę į Peterborough. „Emigrantė“ Nijolė Narmontaitė 
lydima savo vyro, išbandžiusi Londono transporto privalu
mus ir trūkumus, atvyko į Peterborough traukiniu, kur 
PARKWAY SPORTS AND SOCIAL CLUB MASKEW 
AVENUE įvyko pirmasis „Cafė Emigrant“ pasirodymas 
Jungtinėje Karalystėje. „Cafė Emigrantai“ vėl pataikė į 
dešimtuką. Mūsų tautiečiai, pasiklausę legendinių daini
ninkų Romo Dambrausko, Edmondo Čivinsko ir grupės 
„VAIRAS“ balsų, šmaikštaus Nijolės Narmontaitės liežu
vio dėka buvo ne tik prajuokinti, bet ir - pravirkdyti. Salė, 
talpinanti per 400 žmonių, buvo ne tik sausakimša, bet ir 
geranoriška.

Prisipildę teigiamų emocijų ir matydami, kad KLUBO 
barmenės anglės nespėja aptarnauti, lietuvaičiai patys ap
sitvarkė savo stalus bei nusinešė indus. Renginio finale 
žaviausioji ir aktyviausioji tamsiaplaukė lietuvaitė buvo 
maloniai nustebinta, kad laimėjo pinigų pervedimo kompa
nijos ”LCC- Trans-Sending Ltd” įsteigtą prizą - šimtą sva
rų. Po renginio žmonės dar ilgai nenorėjo skirstytis. “Cafė

Emigrant” vyrukai, ypač laisvę pajutęs Romas, apakintas 
lietuvaičių merginų grožiu, bei dėmesiu, nedvejodami pa
siliko sutikti rytą Peterborough mieste. O namo pagaliau 
suskubę eiti tautiečiai dėkojo organizatoriams už nepakar
toj imus atsiminimus ir nuostabų vakarą, kurio Peterbo
rough gyvenantys lietuviai iki šiol neturėjo.

Trečia diena - sausio 19
Sausio 19, Menzies Prince Regent viešbutyje pagaliau 

atėjo ilgai lauktas vakaras, skirtas Jungtinės Karalystės 
lietuvių paauglių švietimo bei laisvalaikio organizavimui 
paremti. Kaip ir anksčiau buvo pranešta, vakaras vyko 
aerouosto atmosferoje. Jau nuo 19 vai. vakaro rinkosi 
drąsuoliai į dar neegzistuojančios aviakompanijos „N“ 
AIR pirmąjį skrydį. Kaip ir privaloma aerouoste iš pradžių 
visi “keleiviai“ turėjo užsiregistruoti, o savo „bagažą” pri

valėjo palikti 
rūbinėje. Paki
lusieji laiptais 
į laukiamąją 
menę, buvo 
testuojami 
pirmąja vyno 
taure. Pasibai
gus registraci
jos laikui, atė
jo pranešimas, 
kad lėktuvas, 
dėl prastų oro 
sąlygų vėluoja. 
Todėl admi
nistracija, atsi
prašydama 
keleivių už

Scenoje Nijolė Narmontaitė nepatogumus,
pakvietė visus 

į aukštos klasės restoraną pavakarieniauti. Kadangi tuo 
pačiu reisu turėjo skristi ir muzikinio spektaklio „Cafė 
Emigrant” žvaigždės, tai jos maloniai sutiko ne tik praleisti 
vakarą kartu, bet ir palepinti susirinkusius „keleivius“ iš
skirtiniu koncertu.

Muzikinio spektaklio pertraukos metu, sočiai pavaka
rieniavę „keleiviai” buvo pamaloninti dar viena staigmena 
- aerouoste konfiskuotos „kontrabandos” aukcionu. Iš var
žytinių buvo parduota lietuvių tautodailininkės - juvelyrės 
Danutės Viltrakienės sidabrinis vėrinys, kurį įsigijo, savo 
širdies damai pamaloninti, lietuviškų parduotuvių tinklo 
„SMILTĖ“ bendrasavininkas gerb. p. Rimas. Antrasis var
žytinių objektas labiau sudomino vyriškąją aukciono daly
vių pusę. Rusų kilmės automatas Kalašnikov, įamžintas 
krištole, buvo siūlomas su pilna amunicija ir granata. Įver
tinęs šio „ginklo“ tikrąją paskirtį, naujasis jo savininkas, 
gerb. p. Eugenijus, mielai pasidalino juo su savo stalo 
bičiuliais. „Iššovę” po keletą stikliukų, palinkėjo visiems 
keleiviams gero skrydžio. Aukcioną užbaigė iš varžytinių 
parduotas ne standartinis, tuo įtarimą sukėlęs muitinin
kams, tortas su pavadinimu „Cafė Emigrant“. Nors dėl jo 
įsigijimo iki pat galo kovojo tiek lietuvių folkloro kolekty
vas „SADUTO“, tiek „LITUANICA LTD“ atstovai, šį 
kartą vėl pasižymėjo „SMILTĖS“ kolektyvas. Jis ne tik 
nušluostė nosį visiems varžytinių dalyviams, bet ir pakvie
tė „Cafė Emigrantus“ jį suvalgyti lietuviškoje kavinėje- 
restorane „Smiltė“. Ką su pasigardžiavimu „Emigrantai”, 
Nijolė, Romas ir Edmondas, ir darė beveik visas, dvi liku-
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sias viešnagės Londone, dienas.
Po vakarienės-pertraukos, 

„Emigrantai” grįžo, pamaloninę 
restorano lankytojus už „dūšios44 
griebiančių bei nostalgiškai nutei
kiančių dainų popuri. O dainos 
žodžiai44 Kur tu? Čikagoj, Londo
ne, Paryžiuj, Milane, Ispanijos 
plantacijose, Stokholmo centre? 
Kur tu? Berlyne, Amsterdame, 
Airijos glėby? O mūsų tiek ne
daug belikę Lietuvos širdy...44 pri
vertė visus atsistoti, sunkiai val
dant džiaugsmą pro ašaras, ir 
skanduoti juos kartu su „Cafė 
Emigrantais44 be perstojo.

Štai taip atėjo į pabaigą neeili
nis vakaras, skirtas Lietuvių Ben
druomenei Jungtinėje Karalystėje.

Neegzistuojančios „N44AIR 
oro linijų kompanijos vadovas ir 
“Cafe Emigrant“ vakarų LONDO
NE bei PETERBOROUGH su
manytojas Einaras Vildė, padėko
jo tiek “Emigrantams“, tiek 
„keleiviams44 ir visiems rėmėjams

Europos Lietuvis Nr.2 9 puslapis

Pjaunamas “Emigranto” tortas

už supratimą ir nuoširdų dalyvavimą 
padedant organizuoti „skrydžius44 kuo 
sklandžiau. Tuo pačiu pakvietė dar 
kartą būti neabejingiems, kai bus pra
šoma pagalbos paremti renginius, skir
tus lietuvių atžaloms Jungtinėje Kara
lystėje.

Kad nebūtų liūdna išsiskirti su „Cafė 
Emigrantais“, vakaro vedėjas Gintas 
Martinkėnas, pasiūlė visko mačiusiai 
„Emigrantei“ Nijolei Narmontaitei 
teisę ištraukti laimingą loterijos bilietą. 
Laimėjęs „LITHUANIAN BEER 
LTD44 įsteigtą prizą, visą dėžę putojan
čio vyno „Alita“, laimingasis praskaid
rino ir visų kitų, „keleivių“ nuotaiką. 
Susibūrę, bet taip ir nesulaukę „N“AIR 
oro linijų kompanijos lėktuvo reiso 
LONDONAS-VILNIUS, jie dar ilgai 
sėdėjo restorane ir džiaugėsi išskirtine 
proga, bandydami įsiamžinti foto sesi
jose su legendiniais dainininkais.

Plačiau sužinoti apie „Cafė Emigran- 
tus“svetainėje www.cafeemigrant.com

Einaras Vildė

KAUNO MENININKAS SUDOMINO BBC 2008.01.14

Prakartėlė Kauno arkikatedros bazilikos šventa-- 
riuje, kurios figūras iš medžio išdrožė tautodaili
ninkas iš Garliavos, sužavėjo britų televizininkus, 
rašo „Kauno diena“.

Visame pasaulyje matoma Didžiosios Britanijos naciona
linės televizijos BBC kūrybinė grupė savaitgalį praleido 
Lietuvoje.

Ji kuria aštuonių dalių dokumentinį filmą „Aplink pasau
lį su 80 tikėjimų“.

Jame keliaujantis piligrimas supažindins žiūrovus su 
pasaulio religijomis ir papročiais. Britams talkinančios 
kino studijos „Film Studio KOPA44 režisierius Saulius Ber
žinis pasakojo, kad labiausiai filmo kūrėjus sužavėjo Gar
liavoje gyvenančio dievdirbio Adolfo Teresiaus drožiniai 
ir Kryžių kalnas.

Britai, pamatę Arkikatedros bazilikos šventoriuje pasta
tytos prakartėlės nuotraukas, nusprendė A.Teresių padaryti 
vienu serialo herojų. „Britai Garliavoje nufilmavo tauto
dailininko ir jo sūnų Dovydo ir Augustino drožinius ir nu
sprendė nuvykti kartu su A.Teresiumi į Kryžių kalną“, - 
sakė S.Beržinis.

Kaip rašo „Kauno diena“, A.Teresius, būdamas paaug
lys, gyveno netoli Kryžių kalno ir matė pirmuosius kryžių 
griovimus buldozeriu. Tada su keliais draugais jis pradėjo 
meistrauti kryžius ir nešti juos į kalną naktimis.

Todėl, kaskart nuniokojus šventą katalikams vietą, joje 
vėl išdygdavo brangūs tikinčiųjų simboliai.

Dokumentinio filmo vedlys žiūrovams kalbėjo, kad lietu
viai, nors ir buvo pavergti, tačiau liko laisvi savo dvasia, 
nepasidavė brutaliam, buldozeriniam ateizmo spaudimui. 
„Lietuviams Kryžių kalnas buvo jų savigarbos įtvirtinimas, 
- kalbėjo filmo autorius Peteris Owenas. - Marksizmo ide

ologija teigė, kad religija - opiumas liaudžiai, bet sovietų 
veiksmai parodė, kad yra atvirkščiai: komunizmas buvo 
brukamas kaip narkotikas.“

Filmo kūrėjai taip pat akcentavo, kad Kryžių kalnas yra 
ir religinės tolerancijos vieta. „Ten galima rasti ir žydų 
religinės simbolikos, stačiatikių ir pravoslavų kryžių, - 
pastebėjo S.Beržinis. - Dokumentiniame seriale pateikia
ma vieno Dievo idėja, tik skiriasi kalba, kuria į jį žmonės 
kreipiasi.“

Baigiantis filmavimui A.Teresius dovanojo vieną savo 
kryžių P.Owenui.

Šis jį pastatė kalne.
„Britai vieną seriją nusprendė skirti Lietuvai dėl to, kad 

ji garsėja unikaliais kryžių dirbiniais, juose susipina seno
sios lietuvių pasaulėžiūros ir krikščionybės elementai, - 
aiškino S.Beržinis. - Lietuviška kryždirbystė įtraukta į 
UNESCO paveldo sąrašą.“

Britus į Lietuvą atviliojo ir čia esanti viena seniausių 
žydų religinė bendruomenė.

„Svečiai nufilmavo vienos šeimos tradicinę penktadienio 
vakarienę prieš šventąją šabo dieną, pažymimą kiekvieną 
šeštadienį, - pasakojo S.Beržinis. - Taip pat į filmą pateks 
kadrai iš Vilniaus sinagogos pamaldų.“

Anot „Kauno dienos44, pakeliui į Kauną filmo kūrėjai dar 
užsuko nufilmuoti Žiežmarių sinagogos.

„Deja, nepavyko perteikti Trakų karaimų pamaldų, nes 
jų šventikas šiuo metu serga,“ - apgailestavo S.Beržinis.

Iš Lietuvos britai išvyko į Albaniją.
Dokumentinį filmą apie pasaulio religijas BBC planuoja 

pradėti rodyti metų pabaigoje.

Saulius Tvirbutas
Šaltinis: “Kauno diena”
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Kai piniginė storėja, proto 
mąžta 2008-01-22

■ ♦ ..M

Grįžę namo emigrantai švaistosi pistoletais, niokoja nakti
nių klubų inventorių, mojuoja storomis piniginėmis ir 
kumščiais, o važinėja tik prabangiais limuzinais, antradienį 
skelbia "Panevėžio rytas".

Kai kuriems užsienyje uždarbiaujantiems Panevėžio ap
skrities gyventojams didžiosios metų šventės tampa gera 
proga atvykti į tėvynę ir jątiesiog nusiaubti.

Visagaliais pasijutę emigrantai neretai patys provokuoja 
muštynes arba griebiasi smurto ir patenka už grotų. Triukš
mingai pramogauti į Panevėžio naktinius klubus sulekia iš 
visos apskrities.

Tai patvirtino ir praėjusios šventės, per kurias policijos 
pareigūnams ne kartą teko tramdyti savo jausmų nebeval- 
dančius iš užsienio pasiausti atvykusius lietuvius.

Tokie įvykiai - naujas reiškinys mūsų visuomenėje. Pa
šnekovai pripažįsta, kad daugelio emigrantų intelektas nėra 
aukštas, nes uždarbiauti išvyko ne tik tvarkingi lietuviai, 
bet ir paprasčiausi banditai. Jie savo elgesiu ir kuria blogą 
visų emigrantų įvaizdį.

Kiekvienais metais Panevėžio policijos pareigūnai bei 
verslininkai su nerimu laukia per Kalėdas ir Naujuosius 
metus sugrįžtančių svetur uždarbiaujančių lietuvių antplū
džio.

Ne išimtis buvo ir praėjusių metų pabaiga. Keletas pane
vėžiečių įsivėlė į konfliktus, kurių aplinkybes tenka aiškin
tis policijai.

Kaip įtariama, du Airijoje dirbantys vaikinai, pasipiktinę, 
jog nebuvo įleisti į pramogų klubą, iš šratinio pistoleto 
apšaudė klubo apsaugos darbuotoją, o iš Norvegijos atvy
kusi panevėžietė su draugu įsivėlė į incidentą, per kurį

patys buvo sumušti nepažįstamų vaikinų.
Dėl šių smurto atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Ta

čiau tai tik nedidelė ledkalnio viršūnė, nes ne visų įvykių 
atgarsiai pasiekia policiją.

Tik dabar miesto verslininkai ir policijos pareigūnai gali 
lengviau atsikvėpti.

„Paprastai iki sausio 10 dienos emigrantai išsivažinėja ir 
vėl viskas grįžta į savo vėžes“, - kalbėjo Panevėžio pramo
gų klubo „VIP Martini“ vadovas Gytautas Blažinskas.

Sunkiai užsienyje dirbantys ir kiekvieną pinigą skaičiuo
jantys emigrantai tik sugrįžę Lietuvoje išgali daugiau atsi
palaiduoti. : . '

„Iš savo uždarbio užsienyje jie negali linksmintis taip, 
kaip tėvynėje, todėl grįžę veržiasi į mūsų aukštesnio lygio 
klubus ir siaubia juos“, - minėjo G.Blažinskas.

Pašnekovas pripažįsta, kad dėl to išauga apyvarta, tačiau 
nemažą dalį pelno tenka investuoti į apsaugą, papildomai 
samdyti darbuotojų. Be to, netinkamai besielgiantys emig
rantai kenkia klubo įvaizdžiui.

Kiekvieną mėnesį klubas „VIP Martini“ savo klientų 
saugumui užtikrinti išleidžia apie 15 tūkstančių litų.

Naktinių klubų vadovai pastebėjo, kad užsienyje padir
bėjusių žmonių elgesys neretai pasikeičia. Jie viską matuo
ja tik pinigais ir mano, kad bet ką galima nusipirkti. Tokie 
pigiais blizgučiais stengiasi išoriškai išsiskirti iš kitų. Nors 
reikia paėjėti tik keletą žingsnių, jie būtinai samdosi limu
ziną.

„Metus sunkiai dirba užsienyje, į kavines nevaikšto, tai 
dabar sugrįžę į Lietuvą atsipalaiduoja. Pageidauja gėrimų 
ne iš apatinių lentynų, o pačių brangiausių“, - pastebėjo 
G.Blažinskas.

Neretai emigrantai dėl savo pačių elgesio tampa nusikal
tėlių aukomis. Prie baro jie demonstruoja savo storas pini
gines, giriasi aplinkiniams.

Kuo išaugs emigrantų vaikai?
Henrikas Šiškauskas

Kūrybingą asmenybę ugdo tėvai, vėliau mokykla, to
dėl emigrantų vaikai patiria traumas, kurių pasekmės 
iškyla praėjus tam tikram laikui. ; •.

Neseniai Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 
atliko emigrantų vaikų ir pedagogų apklausą, kurioje 
dalyvavo tik 651 vaikų ugdymo įstaiga (Lietuvoje jų 
yra beveik tris kartus daugiau).

Tačiau net ir iš šių duomenų aišku, kad Lietuvoje 
gyvena mažų mažiausiai 9031 vaikas, kurio bent vie
nas iš tėvų uždarbiauja užsienyje.

Tai oficialūs skaičiai. Manoma, kad iš tiesų jie gero
kai didesni.

LTV laidos „Kultūra“ pašnekovai pabandė atsakyti į 
klausimą, kas gali išaugti iš emigrantų vaikų.

Laidos dalyvių įsitikinimu, kūrybingą asmenybę ug
do tėvai, vėliau mokykla, o emigrantų vaikai patiria 
traumas, kurių pasekmės iškyla praėjus tam tikram 
laikui.

Pasak Vaikų teisių apsaugos kontrolierės Rimantės 
Šalaševičiūtės, tyrimas parodė, kad kai išvažiuoja abu 
tėvai arba vienas iš jų, vaikas, visų pirma, jaučiasi pa
liktas. Vaikai dažniausiai yra paliekami artimiems gi-

t. . .. . - . ... į . 2 .. .--r fcf • •

minaičiams, nors nevengiamąją palikti ir draugams ar 
pažįstamiems.

„Apklausoje 80 vaikų pasakė, kad gyvena vieni. Be
veik 2000 teigė gyvenantys ne savo namuose, ne savo 
aplinkoje, ne tarp savo draugų, ne tarp savo kaimynų“,

v . ’T

- pasakojo R. Salaševičiūtė.
Ji pabrėžė, kad 38% vaikų prisipažino turintys pro

blemų mokykloje - dėl mokymosi, dėl vėlavimo į pa
mokas. 17% teigė, kad atsirado kitų elgesio problemų. 
36% pedagogų, dalyvavusių apklausoje, sakė, kad 
emigrantų vaikai keičiasi į blogąją pusę.

„Be abejo, vaikui sudėtinga, jeigu jis neturi savo 
aplinkos, jeigu tėvai nedažnai paskambina, retai su
grįžta. Dėl to kinta vaiko charakteris“, - pridūrė R. 
Šalaševičiūtė.

Psichoterapeutas Raimundas Alekna atkreipė dėme
sį, kad dabartinė karta, sudaranti branduolį žmonių, -..j 
turinčių priklausomybės ir kt. problemų, formavosi tuo 
laiku, kai buvo labai sureikšminta materialinė gerovė - 
visas dėmesys buvo skiriamas pinigams uždirbti, o 
vaikai buvo paliekami nuošalyje.

„Užaugo karta, galvojanti, kad pinigai yra viskas. 
Žmogiškieji ryšiai yra nutrūkę. Ta pati karta dabar 
vyksta į užsienį ir jie augina, tiksliau sakant, palieka 
auginti savo vaikus“, - konstatavo psichoterapeutas ir 
pridūrė, kad itin svarbu, jog tėvai patys prižiūrėtų vai-

10



Europos Lietuvis Nr.2 11 puslapis

kus.
Jis neabejojo, kad karta, kuri užaugs išauginta ne 

savo tėvų, bus ypatingai pažeista.
R. Alekna pabrėžė, kad ankstyvame amžiuje for

muojasi vaiko asmenybės pagrindas, vėliau - charak
terio savybės. O kai vaikas gyvena visiškai neapibrėž
toje erdvėje, kada jį auklėja ne patys artimiausi žmo
nės, jis patiria traumą.

„Mokslas įrodė, kad iki 2 metų patirtos traumos turi 
pačią didžiausią įtaką. Jei vaikas auga sveikoje, sau
gioje aplinkoje, yra didžiulė tikimybė, kad jis užaugs 
sveika, kūrybiška asmenybė“, - sakė laidos pašneko
vas.

R. Alekna pastebėjo, kad senelių užaugintų vaikų 
elgesys yra geresnis. „Tačiau tai yra paslėpta bomba. 
Kažkurį laiką vaikai pasiduoda įtakai, bet trauma, ku
rią jie patiria, vėliau atsiliepia keleriopai“, - teigė jis.

Visos problemos iškyla praėjus tam tikram laikui. 
Psichoterapeuto nuomone, vaikas, suvokęs savo išgy
venimų sudėtingumą, pasąmoniniame lygmenyje nu
sprendžia nejausti. Anot R. Aleknos, tai lemia vėliau 
atsirandančias priklausomybės problemas, turi įtakos 
ir šalies kriminogeninei situacijai.

„Nejautri asmenybė negali būti kūrybiška“, - sutiko 
R. Alekna.

„Kad vaikas augtų kaip kūrybinga asmenybė, reika
lingi du dalykai: kad būtų aiški, suprantama vaikui 
struktūra ir globa. Struktūra sąlygoja bendradarbiavi
mą, o globa sąlygoja kūrybiškumą“, - teigė psichote
rapeutas R. Alekna ir pridūrė, kad vaiko gyvenime 
kiekviena diena ir valanda, praleista su tėvais, yra be 

galo vertinga.
Stresą patiria ir į emigraciją su tėvais išvykę bei išjos į 
Lietuvą sugrįžę vaikai.

R. Salaševičiūtė buvo nuvykusi į Airiją susipažinti 
su emigrantų vaikų ugdymo sąlygomis. „Mane nuste
bino ir nudžiugino, kad lietuvių bendruomenė ten yra 
tikrai tvirta. Labai smagu, kad ten sparčiai diegiamos 
lietuviškos mokyklėlės“, - pasakojo ji.

Kontrolierė Airijoje pastebėjo ir neigiamų dalykų. 
Jos teigimu, vaikai dėl kalbos mokyklose yra diskrimi
nuojami: vyksta spartus asimiliacijos procesas, jie iš 
karto turi išmokti kalbėti angliškai. R. Salaševičiūtė 
prisiminė atvejį, kai dviems sesutėms nei pertraukų, 
nei pamokų metu nebuvo leidžiama bendrauti lietuviš
kai. .

Vaikų teisių apsaugos kontrolierė taip pat pastebėjo, 
kad vaikai po truputį užmiršta lietuvių kalbą, o jų tėvai 
užsienio kalbos mokosi lėčiau. Dėl to kyla grėsmė tė
vų ir vaikų bendravimui.

R. Salaševičiūtės nuomone, grįžę su tėvais į Lietuvą 
vaikai patiria didžiulį kalbos ir žinių stresą.
„Jeigu vaikai grįžta nebemokėdami lietuvių kalbos, jie 
eina į išlyginamąsias klases. Jei jie grįžta mokėdami, 
bet primiršę, į išlyginamąsias klases neina, jie grįžta į 
savo mokyklą. Pagal mūsų mokslo programas grįžęs 
vaikas yra atsilikęs, dėl to jis patiria didžiulį kalbos, 
žinių stresą“, — sakė R. Šalaševičiūtė.

Anot kontrolierės, svarbu suprasti, kad grįžęs vaikas 
tikėsis sutikti savo draugus, papulti įjam pažįstamą 
aplinką, tačiau taip nebūna: draugai keičiasi, gali būti 
išvykę.

Kviečiame į studentų susitikimą
Gerbiamieji,
Sveikindamas su besibaigiančių egzaminų maratonu, šį 
kartą norėčiau susiaurinti savo adresatų erdvę ir kreiptis į -
- jaunuolius(-es), studijuojančius(-ias) Jungtinėje Karalys
tėje;
- „sutvirtėjusi“ jaunimą, atliekanti doktorantūros studijas 
Jungtinėje Karalystėje;
- visus, kurie pažįsta, giminiuojasi ar draugauja su Lietu
vos Respublikos piliečiu(-te), kuris(-i) šiuo metu gyvena 
Jungtinėje Karalystėje ir studijuoja vienoje jos aukštojo 
mokslo ištaigų: prašau, SKUBIAI PERDUOKITE ŠIĄ 
ŽINIĄ TINKAMU ADRESU.
Trumpai aiškiai, kviečiu mesti bet kokį kitą užsiėmimą ir 
kuo skubiau registruotis 2-ajam Jungtinėje Karalystėje 
studijuojančių Lietuvos piliečių susitikimui - studen- 
tai@jkljs.org . Praėjusiais metais vykusi registracija 1- 
ajam studentų susitikimui truko vos tris dienas, ir vėliau 
buvo nutraukta dėl vietos dalyviams stokos. Tik užsiregist
ravus iš anksto, bus galima patekti į studentų susitikimą.

2-asis studentų susitikimas prasidės 2008-03-08,12:30, 
naujose Ambasados patalpose Londone (Pimlico rajo
ne)-2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE. Su
sitikimas truks iki vidurnakčio. Pridedu Ambasados prane
šimą žiniasklaidai ir busimojo renginio programą.

Esu įsitikinęs, kad susitikimo metu užvirs įdomios disku

sijos tarp neseniai studijavusiųjų ir šiuo metu studijuojan
čiųjų- apie karjerą čia ir ten (arba atvirkščiai, ten ir čia), 
apie politinę-ekonominę Lietuvos raidą ir galimybes įtako
ti ją Dalyvauti diskusijose pakviesti tikrai įdomūs žmonės 
(žr. priedus).

Prisimindamas įvykusius šaunius susitikimus su Jumis *v 
(studentais) ir savo „įspėjimą“ („registruokitės ta pačia 
akimirka!“), tikiuosi, nepaleisite progos puikiai praleisti 
laiką Londone šiltą kovo savaitgalį, išplėsti savo pažįsta
mųjų (draugų) ratą. > ,. ... j.

Iki greito pasimatymo,
sėkmės-

Ernestas Grabažis
Ministras patarėjas

Embassy of Lithuania in UK
84 Gloucester Place . .
London W1U6AU < '

ANTRASIS LIETUVIŲ STUDENTŲ SUSITIKIMAS 
2008 m. kovo 8 d. 2 Bessborough Gardens, London SW1V 
2JE

Rengėjai: Lietuvos Respublikos Ambasada Jungtinėje 
Karalystėje, Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga
Renginio partneriai: Lithuanian City of London Club

Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir Partneriai LAWIN.
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Renginio programa:

12:30-13:45 Dalyvių registracija.
14:00-14:30 Atidarymas, renginio ir svečių pristatymas. 
Ambasadoriaus Vygando Ušacko sveikinimo kalba. 
14:30-16:30 Diskusija “Karjeros galimybės Jungtinėje 
Karalystėje ir Lietuvoje”.
Pranešėjai:
Ignas Staškevičius (UAB Eurofarmacijos vaistinės, Valdy
bos pirmininkas)
Rolandas Valiūnas (Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir part
neriai LA WIN,
Vadovaujantis partneris)
Darius Daubaras (Credit Suisse, Kapitalo rinkos grupės 
viceprezidentas,
Lithuanian City of London Club, Prezidentas)
Žilvinas Mečelis (GLG Partners, Investicijų portfelio val
dytojas)
Moderatorius - JKLJS pirmininkė Laura Dzelzytė 
16:30-16:45 “Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” 
ambasadorių programos trumpas pristatymas.
16:45-17:30 Pertrauka. Diskusijos su įvairių profesijų 

atstovais. Susipažinimas su informaciniais stendais: Jungti
nės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjunga, “Padovanok 
Lietuvai viziją”, “Vilnius - Europos kultūros sostinė 
2009”.

Rolandas Valiūnas, vienos didžiausių Baltijos šalyse 
advokatų kontorų grupės LA WIN vadovaujantis partneris, 
kviečia diskusijai „Teisininko kaijera Lietuvoje“.
17:30-18:30 Politologinė diskusija “Kaip galime kurti atei
ties Lietuvą?”
Dalyviai:
Dr. Daumantas Matulis (Prezidento visuomeninis konsul
tantas išeivijos klausimais)
Virginijus Savukynas (Politikos apžvalgininkas ir žurnalis
tas)
Agnė Baranauskaitė (Baltijos šalių ir NVS ekspertė, 
Oxford University doktorantė)
Moderatorius - JKLJS valdybos narys Domas Dargis

18:30-19:30 Neformali klausimų ir atsakymų aplinka.
20:00 Renginio partneris “Lithuanian City of London 
Club” kviečia į akustinį koncertą užsakytame bare.

Padovanok Viziją Lietuvai

Sausio 30d., trečiadienį ambasadorius Jungtinėje Ka
ralystėje Vy
gandas Ušac- 
kas priėmė 
London Sch
ool of Econo
mics and Poli
tical Science 
(LSE) studen
tes Moniką 
Mačiulytę 
(BSc Econo
mics) ir Laurą 
Narbutaitę 
(MSc Manage
ment, Organi

sations & Governance), kurios dalyvavo konkurse 
“Padovanok Viziją Lietuvai”.

Jų vizija buvo atrinkta tarp 12 laureatų ir taipogi bu
vo apdovanotos paskatinamuoju prizu. (Nuoroda į vi- 
ziją)

Ambasadorius pasveikino studentes, dėkojo ir linki, 
kad kitais metais kuo daugiau gyvenančių, dirbančių ir 
studijuojančių lietuvių Jungtinėje Karalystėje dalyvau
tų konkurse pristatydami Lietuvai viziją.

LR ambasados Londone pranešimas 
spaudai..

Sausio 28 d., pirmadienį Sainsbury Vizualiųjų menų cent

re Norwich mieste LR ambasadorius Jungtinėje Karalystė
je Vygandas Ušackas dalyvavo parodos „Apranga ir kultū
ra dabar“ atidaryme.
Parodoje, kuri veiks vienoje didžiausių JK vizualiųjų menų 
erdvėje, tarp 35 menininkų iš Jungtinės Karalystės, Japo
nijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos darbų pristatoma ir lie
tuvių autorių kūryba.

Turtingas įvairių Europos šalių tekstilės tradicijas ekspo
zicijoje papildys Eglės Gandos Bagdonienės, Severijos 
Inčirauskaitės-Kriaunevičienės, Linos Jonike, Austės Jur- 
gelionytės, Laimos Oržekauskienės ir Lauros Pavilionytės 
darbai.

Pasak parodos „Apranga ir kultūra dabar“ rengėjų, Lietu
vos tekstilininkų kūryba puikiai atskleidžia šios ekspozici
jos idėją- šiuolaikinės tekstilės tendencijų bei nacionalinių 
tradicijų sąsajas.

Lietuvos menininkų dalyvavimą parodoje organizavo 
Sainsbury Vizualiųjų menų centras, LT kultūros ministeri
ja, LR ambasada Londone bei Lietuvos institutas.

Nacionalinėje Holokausto atminimo diena
Sausio 27d., Liverpulio miesto Lordo Mero Paul Clark 
kvietimu, LR ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygan
das Ušackas dalyvavo Liverpulyje.

*• • t ■’ '•*■»*<* r*-: '

„Šiaulių“ komanda Anglijoje

Sausio 16d. ambasadoje apsilankė Šiaulių „Šiaulių“ ko
manda, kuri išvakarėse ULEB taures turnyre išvykoje nu
galėjo Guildford „Heat“ komanda rezultatu 86-76. Tarp 
gausiai susirinkusiu lietuviu sirgalių buvo ir LR Ambasa
dos darbuotojai.
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LIETUVIAI PAŠA UL YJS
LENKIJA

Lietuviškos virtuvės ir turizmo dienos
Varšuvoje
Lietuvos turizmo 
informacijos cent
ras Lenkijoje 
(TIC) kartu su 
Varšuvos restora
nais „Al Pomodo- 
ro“ sausio 25 - 
vasario 10 dieno
mis rengia Lietu
viškos virtuvės 
dienas. Visi sve

2008-01-23 www.lietuviams.com

E.Šaduikytės nuotr.

čiai, apsilankę restoranuose, galės ne tik paragauti lietuviš
kos virtuvės skanėstų, bet ir sužinoti apie Lietuvą bei su
planuoti kelionę į mūsų šalį. Tokie renginiai Varšuvoje 
vyksta nuo 2004-ųjų.

Patiekalus bus galima rinktis iš specialiai parengto lietu
viško valgiaraščio. Kol patiekalai bus ruošiami, bus siūlo
ma pavartyti informacinių-reklaminių leidinių apie Lietu
vos turizmo galimybes. Svečiai bus kviečiami dalyvauti 
konkursuose, viktorinose apie Lietuvą ir varžytis dėl prizų.

„Susidomėjimas ir lietuviškais patiekalais, ir turistine 
informacija apie Lietuvą tarp restorano lankytojų kiekvie
nais metais būdavo didžiulis. Todėl neabejoju, kad ir šie
met sulauksime daug svečių, kad lietuviški patiekalai vėl 
grįš į mano restorano valgiaraštį, o informacija apie Lietu
vą bus patraukli ir įdomi“, - sako Wojciech Macutkiewicz, 
„Al Pomodoro“ savininkas.

„Lietuva traukia turistus iš Lenkijos ne tik savo gamtos 
grožiu ar įdomiais architektūros paminklais, bet taip pat 
savo virtuve, - teigia Olga Ožarenkova, Lietuvos TIC Var 
šuvoje direktorė. - Cepelinai, koldūnai bei šaltibarščiai yra 
populiarūs ne mažiau negu Gedimino pilis ar Druskininkų 
sanatorijos. Todėl pristatyti Lietuvos turistines galimybes 
kartu su lietuviška virtuve yra labai gera idėja“.

Su lietuviškais valgiais ir turizmo naujovėmis bus supa
žindinama ir Lenkijos žiniasklaida. W.Macutkiewicziaus 
prognozėmis, su lietuviška virtuve ir turistine informacija 
susipažins mažiausiai 2500 restorano svečių.

Lietuviškos Punsko dvasios lydima
2008-01-07

Dvidešimt vienerių Birutė Zimnickaitė — iš Punsko 
(Lenkija) kilusi mergina, kremtanti mokslus vienoje presti
žiškiausių Lietuvos mokslo įstaigų - Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos institute. Net ir mokyda
masi Lietuvoje Birutė spėja šokti tautinius šokius gimtaja
me Punske, negailėdama tam savo savaitgalių. Be to, pa
šnekovė yra ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) 
valdybos narė, atsakinga už Rytų Europą. Ji sako, kad 
PLJS labai reikalinga organizacija, nes juk sulaukęs 40 
metų staiga netapsi patriotu, lietuvybės jausmą esą reikia 
ugdyti nuo mažumės. Apie tai, apie unikalią Punsko dvasią 
ir net apie Birutės nenorą ištekėti už lenko ir yra šis pokal
bis.

“Punskas apskritai yra labai labai specifinė vieta. Ir visad 

yra sakoma, kad tai Lietuvos dalis, kad tai Lietuva ne Lie
tuvoje. Punskas tikrai nėra Lenkija, tai lietuvių kraštas. 
Punsko valsčiuje yra gal tik kokios 2-3 tikros lenkiškos 
šeimos. Tad ir savęs, ir savo situacijos negaliu lyginti tar
kim su Kanados lietuviais, jų gyvenimu. Juk Punskas yra 
etninės Lietuvos žemės.

Punske yra tautinių šokių ansamblis, kuriame šoka 200 
šokėjų - vaikų nuo penkių metukų iki studentų. Pavyzdžiui 
studentų grupėje yra dvylika porų, kurie nuolatos grįžinėja 
į Punską vien tam, kad sudalyvautų repeticijose, prieš kon
certus - kas antrą savaitgalį, kai koncertų nėra - bent kartą 
per mėnesį. Kai atvažiavau į Lietuvą studijuoti, apskritai 
buvau nusivylusi. Nejaučiau čia jokios lietuvybės. Man 
atrodo, kad tiems, kurie gyvena Lietuvoje ta lietuvybė nėra 
aktuali. O Lenkijoje, kai koks lenkas į tave kreivai žiūri ar 
dar kažkas, kai tiesiog turi kovoti už save, už savo lietuviš
kumą, tada ir tas supratimas, sąmonė visai kitokia.

Nepasakyčiau, kad nesuprasta, bet, kad kitokia - taip. 
Kartais tarkim sėdžiu paskaitoje ir pagalvoju, kad aš garan
tuotai moku daug daugiau lietuviškų dainų, nei visi audito
rijoje sėdintys žmonės kartu sudėjus. Arba pasakau, kad 
važiuoju namo, nes turiu tautinių šokių repeticiją ir išgirstu 
klausimą: Lenkiškų? Kai atsakau, kad lietuviškų, dažnai 
klausiantysis tik patrauko pečiais ir tiek.

Kodėl sugalvojau atvykti mokytis į Lietuvą? Punske 
apskritai gan ryški tendencija, kad labai daug žmonių va
žiuoja studijuoti į Lietuvą. Šiuo metu Lietuvoje studijuoja 
apie 100 mūsų krašto lietuvių. Gal kokie 6 įstojo į Lenkijos 
universitetus. Kai turime tą Lietuvą taip arti ir turime gali
mybę čia studijuoti, tai būtų nuodėmė jos neišnaudoti. Ne
reikia slėpti dar ir to, kad užsienio lietuviams suteikiamos 
labai geros sąlygos mokytis Lietuvoje. Vyriausybės suda
rytos sąlygos yra labai skatinančios čia atvykti ir mokytis.

Labai didelė dalis lieka Lietuvoje. Manau, tame nėra nie
ko stebėtino. Jei turi galimybę studijuoti Lietuvoje, čia 
baigi mokslus, tai čia ir lieki, nes Punskas mažas miestelis, 
ten nėra labai daug ką veikti, nėra daug darbo vietų, o į 
Lenkiją važiuoti apskritai nematau prasmės. Manau, kad 
žmonės tiesiog nejaučia jokio glaudesnio ryšio su Lenkija.

Vieną dieną atsitiks taip, kad neliks Punske lietuvių. Jau
nimas apsi
gyvens Lie
tuvoje, o 
vyresni tie
siog išmirs. 
Aš esu opti
mistė. Be to, 
juk nėra 
taip, kad 
apskritai 
niekas neg
rįžta, yra 
jaunų šeimų 
Punske.

Yra tekę 
radijuje 
rengti laidą 
apie Lenki
jos lietuvius. 
Tuomet
Lenkijos Birutė Zimnickaitė Autorės nuotr. 
lietuvių ben
druomenės pirmininkė Irena Gasparavičiūtė buvo nusitei
kusi gan pesimistiškai, kad lietuviai visgi tame krašte am-
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žiams neliks. Kita vertus, juk ir Seinų pavyzdys, kur labai 
ryškus nutautėjimas ir Punskui nesuteikia daug vilčių.

Aš esu daug labiau optimistiškai nusiteikusi. Tiesa, neži
nau kaip bus po kokių 100 metų. Bet dabar nuvažiavęs į 
Punską tiek parduotuvėje, tiek kokioje nors įstaigoje visur 
susikalbėsi lietuviškai, visi ten tarpusavy kalba lietuviškai.

Punske veikia lietuviška mokykla, kur vaikai nuo darže
lio iki abitūros būna lietuviškoje aplinkoje. Ir tai labai stip
rus veiksnys, padedantis išlaikyti kalbą ir kultūrą. Net ir 
dabar, būdami studentais mes dažnai grįžtame į Punską. 
Tad aš esu nusiteikusi optimistiškai - lietuvybė Punske 
tikrai neišnyks.

Tiesa, dabar palaikyti lietuvybę gan paprasta, o mūsų 
seneliams net tekdavo kovoti su lenkais, kad vyktų lietu
viškos mišios, kad būtų lietuviška mokykla. Jiems dėl vis
ko, kas lietuviška tekdavo kautis..

Deimantė Dokšaitė
RUSIJA
Sankt Peterburge - lietuviškos virtuvės 
savaitė www.lietuviams.coni
Sankt Peterburgo restorane „Marry Vanna“ sausio 31 dieną 
kulinariniu pristatymu prasidėjo lietuviškos virtuvės savai
tė. Kulinarinio pristatymo metu lietuviškus patiekalus 
gamino Lietuvos generalinis konsulas Sankt Peterburge 
Eitvydas Bajarūnas ir jo sutuoktinė Rita.

Restorano lankytojams buvo pasiūlyta juodos lietuviškos 
duonos, rūkytos mėsos, silkių su morkomis salotų, lietuviš
kų barščių ir vėdarų, tai pat restorane buvo papasakota apie 
lietuviškos virtuvės tradicijas, supažindinta su kulinarinio 
paveldo ypatumais.

Pradedant nuo sausio 31 dienos restorane „Many Van
na“ visą savaitę bus galima ragauti lietuviškų patiekalų, 
kuriuos gamins restorano virėjai.

Sankt Peterburge jau kuris laikas veikia lietuviški resto
ranai „Tri peskaria“ ir „Gintaras“, kuriuose galima pasigar
džiuoti lietuviškais cepelinais, „Žemaičių“ blynais ir kitais 
tradiciniais nacionaliniais patiekalais. Jau įprasta, kad 
Sankt Peterburgo parduotuvėse galima rasti lietuviškų mė
sos ir pieno gaminių.

JAV
L _ $ į”' » j >. • • . *’ z '■" '"i I y,

Niujorke debiutavo jaunosios kartos 
lietuvių pianistas

Niujorko „Camegie Hali“ „Weill“ rečitalių salėje sausio 26 
dieną vyko jaunosios kartos lietuvių pianisto Kasparo 
Uinsko debiutinis pasirodymas. Programoje skambėjo 
Franco Jozefo Haidno, Frederiko Šopeno, Sergejaus Rach
maninov©, Aleksandro Skriabino ir Balio Dvariono kūri
niai.

2008 metų vasario mėnesį K.Uinskas koncertuos 
„Wigmore Hali“ salėje Londone, kovo mėnesį - Berlyno 
filharmonijoje. Pianisto koncertą surengė „Giedrė Pro
ductions Ltd.“, vadovaujama Tautos fondo valdybos pirmi
ninkės Giedrės Kumpikaitės, kartu su Lietuvos generaliniu 
konsulatu Niujorke. Koncertą rėme Lietuvos kultūros mi
nisterija ir Lietuvos institutas.

Pianistas Kasparas Uinskas gimė 1979 metais Druskinin
kuose, groti fortepijonu pradėjo būdamas šešerių, nuo 1990 

metų mokėsi Vilniaus Čiurlionio meno mokykloje, 
B.Dvarionio muzikos mokykloje. Aukštojo mokslo studi
jas pradėjo Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos akademi
joje, o nuo 2001 — pasaulinio garso Juliardo aukštojoje 
menų mokykloje Niujorke, v

Šiuo metu K.Uinskas tęsia studijas Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje.

Pianistas dalyvavo prestižiniuose tarptautiniuose muzi
kos konkursuose, festivaliuose, koncertavo Čekijoje, JAV, 
Lenkijoje, Nyderlanduose ir Šveicarijoje.

Niujorke atidaryta fotoparoda „Tikroji 
Lietuva66
Lietuvos generaliniame konsulate Niujorke sausio 29 dieną 
atidaryta fotomenininkės Olgos Ivanovos nuotraukų paro
da, skirta Lietuvai. Parodoje eksponuojamos Vilniaus, Tra
kų ir Lietuvos pajūrio nuotraukos.

Atidarydamas parodą Lietuvos generalinis konsulas Niu
jorke Jonas Paslauskas pažymėjo, kaip šiltai autorė užfik
savo Joninių apeigas, Lietuvos paveldo paminklų ir gamtos 
detales. Jis pasidžiaugė, kad konsulato lankytojai dabar turi 
progą pamatyti nuostabius Lietuvos vaizdus kitos kultūros 
menininkės akimis.

V a

O.Ivanova gimė Sankt Peterburge, ilgai gyveno Švedijo
je. Šiuo metu fotomenininkė gyvena ir kuria JAV. Autorė 
yra laimėjusi Rusijos geografų sąjungos prizą.

Lietuvės draugės pakviesta, fotografė 2007 metų vasarą 
apsilankė mūsų krašte ir savo susižavėjimą įamžino origi
naliose nuotraukose.

O.Ivanova sakė, kad negali pamiršti Lietuvos žmonių 
svetingumo, draugiškumo, meilės ir pagarbos gimtajam 
kraštui, tradicijoms.

ARGENTINA
Argentinos lietuvis kelia latino muzikos 
cunamį Lietuvoje
Dvidešimt septynerių Federiko German Mahne Zavickas 
prieš ketverius metus į Lietuvą atvyko trims mėnesiams. 
Užsiliko iki dabar ir nė karto net negrįžo atostogų į gimtąją 
Argentiną.

Jis nesiskundžia prastu oru Lietuvoje, nors čia, o jo gim
tajame krašte dabar vasara.

Jaunas vyras moko lietuvius šokti salsa ir kartu su net 
12 žmonių komanda groja 
„Baltic salsa orchestra“. 
Nors didelio pelno orkestras 
negauna, tačiau groti gyvai, 
uždegančią muziką ir matyti 
kaip žmonės stengiasi pagal 
ją šokti - didžiulis malonu
mas.

Federiko, draugų dažniau
siai vadinamas Fede, sako 
neretai iš vadinamųjų Lietu
vos šuo verslo ryklių išgirstus 
repliką esą latino muzikinė kultūra jau praranda populia
rumą. Bet jis tai išgirdęs tik šypsosi, nes pasak Argentinos 
lietuvio, Lietuvoje latino muzikai geriausi laikai dar tik 
priešaky - už 2-3 metų turėtų kilti tikras latino muzikinės 
kultūros cunamis.
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VLB Romuvos 
apylinkės metinis susi
rinkimas
HUETTENFELDAS - Sausio mėn. 19 d. 
buvo VLB Romuvos apylinkės metinis 
narių susirinkimas. Huettenfeldo pilies 
didžiojoje salėje susirinko apylinkės na
riai paposėdžiauti ir po to linksmai pa
bendrauti.

Narių susirinkimą atidarė apylinkės pir
mininkė Sandra Baltzienė. Pirmiausia bu
vo sudarytas posėdžio prezidiumas: pirmi- v
ninkė Ona Siugždinienė ir sekretorė Jurgi
ta Noreikaitė-Pickel. Sekė eilė pranešimų.

Valdybos pirmininkė Sandra Baltzienė 
pranešė, kad apylinkė surengė lietuviškas 
Užgavėnes. Be to apylinkė dalyvavo Ne
priklausomybės šventėje ir Joninėse.

Didelė veikla buvo atlikta atskirų apy
linkės narių kultūros baruose. Dailininkės 
Jūratė Batūraitė-Lemkienė, Meilė Verše- 
lienė ir Izolda Zacharias bei fotografė Ma- 

• • B e v
rija Dambnūnaitė-Smitienė lietuvių vardą 
išgarsino Huettenfelde ir jo apylinkėse, 
kaip antai per Pietų Hesseno atvirų atelje 
dienas Huettenfeldo Meilės Veršelienės 
galerijoje ir Jūratės Lemkienės atelje, 
Būrstadte meno parodoje ir Romuvos pi
lies naujai įrengtose parodų salėse.

Po to sekė iždininkės ir kontrolės komi
sijos pranešimai bei diskusijos apie juos. 
Galų gale senoji valdyba buvo atpalaiduo
ta nuo atsakomybės ir išrinkta nauja VLB

Naujoji valdyba: (iš kairės į dešinę) Marija Schaeferienė, Inga 
Senkutė-Scholzienė, Rita Luinienė, pirmininkė Irena Timpienė, 
Ona Šiugždinienė ir Bronė Lipšienė - Nuotrauka Petro Veršelio

Romuvos apylinkės valdyba, kuri tą patį vakarą pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkė - Irena Timpienė, sekretorė - Marija Schaeferienė, 
iždininkė - Rita Luinienė ir narės - Bronė Lipšienė, Inga Senkutė- 
Scholzienė bei į valdyba susirinkimo neišrinkta bet valdybos koop- v
tuota Ona Siugždinienė.

Taip įvyko Romuvos apylinkės istorijoje pirmą kartą kad valdybą 
sudaro vien tik moterys, kaip ilgamečiai apylinkės nariai tvirtina. 
Buvo išrinkta ir nauja kontrolės komisija: Greta Kotkienė ir Ronal
das Tesnau.

Po įtempto darbo posėdžio prasidėjo linksmoji dalis. Tada ir pra
dėjo rinktis daugiau apylinkės narių ir svečių, kurių per narių susi
rinkimą dar nesimatė. Apylinkės valdyba buvo pasirūpinusi, kad 
netrūktų maisto ir gėrimų. Vėliau dalyviai buvo vaišinami ir kava 
bei pyragais. Prie lietuviškos muzikos susirinkusieji ilgai dar kalbė
josi aktualiais apylinkės ir bendrai lietuviškos veiklos klausimais.
pv

Europai iki 2050 m. reikia 56 mln. darbininkų imigrantų
2008-02-03

Kiekvienais metais ES sulaukia apie 2 mln. 
imigruojančios darbo jėgos. Tik 3,7% jų suda
ro ne bloko gyventojai. Prognozuojama, kad 
dirbančių žmonių skaičius Europoje pradės 
mažėti jau kitame dešimtmetyje, Europos Par
lamento ataskaitas cituoja workpermit.com.

Ataskaitoje skelbiamą kad tokioms šalims kaip Ispaniją 
Italiją Vokietija ar Lenkiją kuriose mažas gimstamumas, 
reiktų imtis papildomų priemonių pritraukti darbo jėgos iš 
užsienio.

"Pakankamas dirbančių žmonių skaičius gyvybiškai 
svarbus ne tik mokesčių surinkimui, bet ir visai ekonomi
kai.

Šie pinigai būtini, kad dirbantieji galėtų sukaupti pensijas 
bei išlaikyti vis daugiau lėšų reikalaujančią sveikatos ap
saugos sistemą“, - teigia Europos parlamentas.

Skaičiuojamą kad Europai iki 2050 m. reikia 56 mln. 
darbininkų imigrantų.

Tačiau imigrantų integracija kol kas ES yra silpna. Šių 
metų Eurobarometro apžvalga skelbią kad tik 4 iš 10 ES 
gyventojų jaučią kad imigrantai teigiamai prisideda prie jų 
šalies.

Prancūzijos EP narys Franęoise Castex tvirtiną kad ES 
reikia "aiškaus ir argumentuoto metodo", kuris neutrali
zuotų neigiamą imigrantų suvokimą. Visų pirma būtina 
imigrantams skirti visas socialines garantijas ir sustabdyti 
nelegalią imigraciją

Neseniai pasiūlyta Mėlynoji Kortelė, palengvins kvalifi
kuotos darbo jėgos iš trečiųjų šalių judėjimą visoje ES.

Darbininkai dvejus metus galės laisvai dirbti ES, o po 
dvejų metų galės kreiptis dėl kortelės atnaujinimo ir ke
liauti į bet kurią kitą ES valstybę. Jie taip pat galės į Ben
driją atsivežti savo šeimą.
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Kronika
Aukas spaudai^
Po £10.00 aukojo: K.Jankus, Bumley,
V.Kalvėnas, Bumley, M.Gelvinauskienė, Gloucester 
B.Bakys, Manchester, V.Andriulis, Argyll.
Po £5.00 aukojo: A.Žemaitis, Leeds, J.Beinoras, 
Mansfield, J.Levinskas, Bordon, V.Kvietkauskas, 
Leicester, A.Kulikauskas, Derby, K.Kaktavičius, 
Bingely, A.Goftnanas, Fife, LEidukas, Tamworth, 
B.Benekeraitis, Dyfed,

■ ■■■■■■■■■I
Kelios ištraukos iš gautų laiškų:
Aš [dedu 50 svarų čekį: 25 svarus už Europos Lietuvi, 15 
svarų Lietuvos vaikams ir 10 svarų dovana Europos Lie
tuviui.
Vladas Andriulis.

Sausio mėnesyje Pagalbos Sodybos fondui aukų gauta:
A.Važgauskas, Nottingham £50
P.Kamarauskas, Sandhurst £100
LEidukas, Tamworth £200
K.Jankus, Bumley £150
Už paramą Fondo administracija aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja. Su šiomis aukomis Fonde buvo £3210.
Vasario pradžioje iš Fondo lėšų, sumokėjus Mokesčių 
inspekcijai £2000 mokestį, fonde yra likę £1236.62 
(gautas banko nuošimtis £26.62).
Fondo administracija

Siunčiu £35 už 2008 m. Europos Lietuvi. Siunčiu 
nuoširdžiausius linkėjimus Naujuose Metuose. 
Geriausios sveikatos ir kantrybės tamstos darbuo
se. Su nuoširdumu
Marytė Gelvinauskienė

Gerb. p. redaktoriau, siunčiu 30 svarų. čeki už 
2008 Europos Lietuvi ir 5 svarų auką. Linkiu viso 
geriausio ir ilgo gyvenimo Europos Lietuviui.
Jonas Beinoras

NOTT1NGHAMAS
Nepriklausomybės 90 metų 

atkūrimo sukakties 
PAMINĖJIMAS ir 

DBLS narių metinis susirinkimas įvyks 
š.m. vasario mėn. 16 d., šeštadienį, Latvių 

klubo patalpose, 1A Standhill Rd. 
Susirinkimo pradžia 16 vai.

Aptarsime ateities planus, rinksime naują 
valdybą ir atstovą į DBLS ir LNB 

suvažiavimą
Lietuvių Sodyboje kovo 15-16 dienomis. 

Po susirinkimo šaunus jubiliejaus 
paminėjimas ir 

jaukus pabendravimas.
Nottinghamo DBLS skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
Lietuvių socialinio klubo metinis visuotinis narių susirinkimas 
įvyko sausio paskutinį sekmadienį.
Klubo pirmininkas Franco Bernatavičius savo pranešime paminė
jo, jog jau 60 metų kaip klubas buvoja šiose patalpose (Klubas 
įsteigtas 1925 m.). Šis namas buvo pastatytas 1883 m. ir vis dar 
turi keletą švininių vamzdžių, kurie kas žiemą, esant žemesnei 
temperatūrai, prakiūra. Prieš Kalėdas ir vėl reikėjo lipti ant lubų 
virš baro ir juos taisyti. Stogas yra originalus ir buvo taisomas tik 
kur reikėjo. Po paskutinių audrų sienos ir lubos liko šlapios, tai vėl 
reikės valyti, taisyti. Uždėti naują stogą nėra pinigų ir toks projek
tas niekada nebus įmanomas vien tik iš klubo pajamų.
Didelę įtaką finansams turėjo vasarą įsigaliojęs įstatymas dėl nerū- 
kymo patalpose. Užtai pajamos žymiai nukrito. Be to, antrą pus
metį buvo mažiau apsistojusių name. Metinė apyskaita rodo 
£1375.69 nuostolį.
Be kitų reikalų diskusijose buvo pareikšta nuomonė, kad senoji 
bendruomenė veikia daugiau nei naujieji, nors yra keletas prisidė
jusių. Reikėtų gerai padiskutuoti, kur mes einam ir kam. Nutarta 
gegužės mėnesį šaukti bendrą suinteresuotų susirinkimą spręsti 
klubo ateitį.
Renginiai -
Vasario 16-tai ir Šv. Valentino proga klube bus Disko šokiai. Tai 
įvyks vasario 16-os, šeštadienio vakare, Lithuanian Social Club, 
Middleton Road, M8 4JY.
Internete - manchesteris.org/klubas
5-tas Pool Čempionatas bus ilgesnis ir, tikiuosi, įdomesnis. Regist
racija (£5). Burtų traukimas vyks vasario 16d. klube.
Lietuvių kapai
Bažnytinis komitetas praneša, kad lietuvių kapų paminklai yra 
nuvalyti ir aplinka sutvarkyta. Jie yra StJoseph’s Cemetery, Mos- 
ton Lane, Moston, M40 9GE.
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