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Lietuvos Prezidento vizitas Jungtinėje Karalystėje
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, LR 
finansų ministras R. Sadžius ir jo vadovau
jama delegacija, vasario 13-15 d. su oficialiu 
vizitu lankėsi Londone.

Respublikos Prezidentą pirmą sykį mūsų dviejų 
šalių istorijoje savo rezidencijoje - Downing Street 
Nr. 10 - priėmė JK Ministras Pirmininkas Gordon 
Brown.

Išskirtinį dėmesį mūsų šalies vadovui parodė ir 
Jos Didenybė Karalienė Elžbieta II 2008 m. vasa
rio 15d. priimdama Prezidentą Valdą Adamkų 
Buckingham rūmuose - britų monarchų rezidenci
joje.

Taip pat ypatingu įvykiu - Lietuvos Respubli
kos Prezidento Valdo Adamkaus vizitu Londone - 
pažymėjome Vasario 16-ąją Lietuvos Nepriklauso
mybės devyniasdešimtmetį.

Vasario 13-ją įvyko iškilminga vakarienė skirta 
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės devynias- 
dešimtmečiui pažymėti, kurios metu svečius pasvei
kino Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus: -

Brangūs Lietuvos piliečiai, Mieli lietuviai,
Šimtmečius atsilaikiusi prieš daug gausesnius 

priešus, prieš bandymus ištrinti istorinę atmintį, su
mindyti lietuvišką žodį ir orumą, XX amžiaus pra
džioje lietuvių tauta atgimė ir atkūrė savo valstybę. 
To, kas įvyko prieš 90 metų, negalima pavadinti ki
taip, kaip tik stebuklu. To stebuklo vardas- nepalau
žiama tautos dvasia, lemiamu momentu suvienijusi 
mus darbams, kurie buvo didesni už pačią tautą. To
dėl Vasario 16-oji, suburdama Lietuvos piliečius ir 
viso pasaulio lietuvius į vieną šeimą, leidžia kiekvie
nam iš mūsų pasijusti didesniu. Ši šventė į mus pra
byla drąsos ir vilties žodžiais, kiekvieną kartą pri

mindama, kad, kaip ir prieš 90 metų, taip ir dabar, tautos 
gerovė yra mūsų rankose. Sveikinu jus Vasario 16-osios 
proga ir kviečiu visus pasaulio lietuvius susikibti ranko
mis, kad drauge nenuilsdami gintume ir puoselėtume pro
tėvių mums išsaugotas brangiausias — laisvės ir tautišku
mo — dovanas.

Iškilmingo vakaro metu Prezidentas Valdas Adamkus 
Vyrauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi už indėlį į 
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės tarpvalstybinių santykių 
puoselėjimą ir rėmimą apdovanojo buvusią JK Ministrę 
pirmininkę baronienę Margaret Thatcher.

Vasario 14 d. Prezidentas V.Adamkus susitiko su JK 
Parlamento nariais, Londono City Lordu meru ir skaitė 
paskaitą Londono ekonomikos ir tarptautinių santykių 
universitete (LSE) tema „Vieninga Europa: kaimynų in
tegracija ir santykiai su Rusija“.

Vasario 15 d. Respublikos Prezidentas susitinko su JK 
užsienio reikalų sekretoriumi D.Miliband.

Prezidentą savo rezidencijoje Buckingham*© rūmuose 
priėmė Jos Didenybė Karalienė Elizabeth II.

DĖMESIO 
DBLS NARIAI ir LNB AKCININKAI 

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės 
VISUOTINIAI SUVAŽIAVIMAI 

įvyks kovo 15 - 16 dienomis Lietuvių Sodyboje, Headley Park Hotel, 
Picketts Hill, nr. Bordon, Hampshire GU35 8TE 

DBLS atstovų ir LNB akcininkų registracija šeštadienį, kovo 15 d., 
nuo 11 vai. Lietuvių Sodyboje. Suvažiavimų pradžia 13 vai. Teirautis tel. 01420 472810
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PRELATAS EDMUNDAS 
J. PUTRIMAS

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) 
delegatas

užsienio lietuvių katalikų sielovadai
AMBASADORIAUS VYGAUDO 

UŠACKO SVEIKINIMAS
"Ga per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar da aria

ma ir sėjama. ”
(Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje, 1608 m.)

Mieli Broliai ir Seserys Kristuje,
Visi pažįstame Velykų simbolius - uždegtą Velykų 

žvakę, margučius, lelijas. Neužmirškime ir akmens, kuris 
dengė Jėzaus kapą. Skaitome Evangelijoje, kaip Vely
kų rytą moterys rado tą akmenį nuverstą nuo rūsio an
gos ir kapą tuščią. Švęsdami Velykas mes esame kvie
čiami nustumti savo širdį slegiančius akmenis - pyk
tį, pavydą ir kitas nuodėmes, ir įleisti Dievo gydančią 
meilę. Eikime iš tamsos į šviesą.

Kai Mergelė Marija pasirodė vaikams ir aklajam žmo
gui Šiluvoje prieš 400 metų, ji stovėjo ant akmens tuš
čiame lauke. Tas akmuo dabar yra Šiluvos koplyčioje, 
kur tūkstančiai maldininkų jį aplanko kasmet. Ten 
Marija tarė žodį, kuriuo parodė motinišką rūpestį tikin
čiaisiais. “Čia per amžius buvo garbinamas mano Sū
nus, o dabar čia ariama ir sėjama.“ Tai reiškia, kad su 
akmenine širdimi nusisukame nuo savo tikėjimo, 
leidžiame kasdieniškiems darbams ir rūpesčiams mus 
išblaškyti. Bet kaip pranašas Ezekielis pranašavo (36:26), 
“Dievas sakė: Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu 
jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu 
jums jautrią širdį.

Kai Kristus buvo nukryžiuotas ant kalno prie Jeruza
lės, jis pasakė savo Motinai ir savo mylimam mokiniui 
Jonui: “Moterie, štai tavo sūnus” ir Jonui pasakė “štai 
tavo Motina” (Jonas 19:26). Savo mirties valan
dą Jėzus pristato Mariją kaip visos žmonijos Motiną.

Iškilmingos Mišios bus aukojamos Šiluvoje š.m. rug
sėjo 15 d., 11 v.r. visų lietuvių, gyvenančių užsienyje, 
intencija. Vienykimės visi maldoje Mergelei Marijai 
tą dieną, Mišiose, kurios bus aukojamos visose lietu
viškose šventovėse plačiame pasaulyje!

Prisikėlęs Kristus telaimina mūsų visų motinas ir 
močiutes, kurios pašvenčia savo laiką ir pastangas pe
rduodant mūsų tikėjimo tiesą, kad vaikai ir šeimos 
pripažintų Jėzų Kristų ne tik kaip gėrio simboliu bet 
kaip gyvybės ir šventumo šaltiniu.

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius ir jūsų bendruo
menes visame pasaulyje. Didžiosios savaitės liturgija, 
kuri veda mus prie Velykų dienos, ir mūsų religinės 
tradicijos tepadeda mums garbinti ir šlovinti Prisikėlusį 
Kristų!

Linksmų Šv. Velykų!

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR 
ŠIAURĖS AIRIJOS LIETUVIAMS

KOVO 11-OSIOS DIENOS PROGA

Mieli broliai ir seserys lietuviai,
; ■' .' '■ j : P*' j į j f ĮL&r

Nuoširdžiai sveikinu Jus nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo atkūrimo akto 18-jų 
metiniųproga kovo 11-oji visada bus pasitinkama pri
simenant nors pergalių ir kančios kupiną, tačiau 
šlovingą Lietuvos laisvės kelią.

Ryžtinga lietuvio dvasia, įveikusi visas Istori
jos negandas ir paskutinįjį okupacijos pusšimtį kviečia 
keltis ir kelti. Kviečia stiprinti valstybės demokratijos 
pagrindus, kurti jos ekonominę gerovę.

Tapus NATO ir Europos Sąjungos nare, Lie
tuvai šiandien kaip niekad anksčiau reikia kilnių jos 
piliečių minčių. Mes ieškome iniciatyvių, kūrybin
gų ir novatoriškų asmenybių, galinčių pasiūlyti ir 
sugebančių įgyvendinti drąsias Lietuvos ateities vizi
jas.

Su atvira šypsena ir atlaidžiai vertinkime 
kluptelėjimus savo kely. Per daug pilkų debesų virš 
Lietuvos piliečių galvų. Tegu juokas ir šventė prašvie- 
sins kiekvieno dvasią ir mintis, suteiks peno opti
mizmui.

Mieli tautiečiai Jungtinėje Karalystėje, 
švęsdami valstybės gyvenime svarbias datas prisiminki
me, kad esame neatskiriama Lietuvos dalis ir neat
skiriami nuo jos ateities. Lietuvai reikia Jūsų švie
sių minčių ir darbščiųrankų Kovo 11-oji -priesakas 
mums visiems nenurimti nepasiduoti, nenuleisti ran
kų, nenusigręžti, neužsimerkti.

„Lietuviais esame mes gimę..."

Nuoširdžiai, /CCfas&'i

Vygandas Ušackas
... ‘ ' s,'i "Y''® ‘ >

Ambasadorius
&

?».,
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Antrajame Britanijos lietuvių labdaros pokylyje lėšų Lietuvos 
vaikų atostogoms rinks ir virtuvės virtuozas Jamie Oliver

Jau antrus metus iš eilės D. Britanijos lietuviai iškilmingos vakarienės ir aukciono metu rinks lėšas Lie
tuvoje gyvenančių nepasiturinčių šeimų vaikų atostogoms. Renginį organizuojančiai Lietuvos ambasadai 
Londone bei Britanijos Lietuvių Gala komitetui šiais metais talkins ir D. Britanijos žvaigždės - virtuvės 
virtuozas Jamie Oliver, aktoriai Jason Flemyng ir Dexter Fletcher. Iškilmingas renginys vyks balandžio 
17 dieną. Specialios vakaro programos ašimi vėl bus jaunųjų Lietuvos operos solistų pasirodymas. Jie atliks ištraukas iš itin 
populiarios, Londone gyvenančios režisierės Dalios Ibelhauptaitės režisuotos, V.A. Mocarto operos „Užburtoji fleita“.

„Tęsime praėjusiais metais pradėtas formuoti iškilmingo Britanijos lietuvių labdaros vakaro tradicijas. Tuo pačiu šie
met renginys jau peržengia lietuvių bendruomenės ribas ir tam tikra prasme įgyja tarptautinį statusą - prie mūsų inicia
tyvos mielai sutiko prisijungti gerai žinomi žmonės. Tikimės, kad tai bus puiki pradžia ateities projektams, kai labdaros 
tikslais sujungus Lietuvos ir D. Britanijos talentus bus suteikiama kitokio, geresnio, gyvenimo galimybė skurstančių 
šeimų vaikams“, - sako renginio programos organizatorė režisierė Dalia Ibelhauptaitė.

į praėjusiais metais pirmą kartą surengtą iškilmingą vakarienę atvyko 260 svečių, jos metu buvo paaukota daugiau nei 
120 tūkst. litų. įspūdingas renginys susilaukė neįtikėtinai didelio spaudos ir visuomenės dėmesio. Šiemet organizatoriai 
tikisi dar didesnio susidomėjimo ir, atitinkamai, surinkti daugiau nei praėjusiais metais lėšų. Kaip ir pernai, surinkti 
pinigai bus skirti skurdžiausių Lietuvoje - Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių - rajonų socialiai remtiniems daugia
vaikių šeimų vaikams.

Pirmosios labdaros vakarienės metu surinktos lėšos buvo pervestos 22 Tauragės apskrities visuomeninėms organiza
cijoms, mokykloms, bendruomenėms ir klubų organizuotoms stovykloms. Jose 1000 vaikų iš neturtingų Šilalės, Jurbar
ko, Pagėgių bei Tauragės rajonų šeimų leido vasaros bei žiemos atostogas. Čia vaikams buvo sudarytos sąlygos visapu
siškai tobulėti, sportuoti, užsiimti menine veikla, keliauti po Lietuvą kai kuriems netgi pirmą kartą apsilankyti teatre.

„Turbūt nieko nėra šviesesnio ir prasmingesnio nei dalintis savo sėkme, meile ir duona su likimo nuskriaustais kaimo 
vaikais. Mūsų parama padrąsins ir suteiks vilties jaunajai Lietuvos kartai, taip pat sudarys jiems galimybę ugdyti savyje 
drąsią ir iniciatyvią asmenybę, kuri ypač svarbi Lietuvai“, - sako renginio idėjos autorius LR Ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje Vygandas Ušackas.

Pasak V. Ušacko, šiais metais kiekvienas labdaros pokylio metu surinktas svaras bus papildytas penkiais litais, ku
riuos skiria Lietuvos Švietimo ministerija. Tokiu būdu dar daugiau vaikų galės prasmingai praleisti laisvalaikį.

Antroji Britanijos lietuvių labdaros vakarienė vyks Londone gerai žinomame privačiame Hurlingham klube 
(www.hurlinghamclub.org.uk). Šiemet organizatoriai žada siurprizų kupiną dar įspūdingesnę renginio programą. Auk
cioną ves kultinio britų gangsterių filmo „Lock, Stock and Two smoking bartels“ (liet. „Lok, stok, arba šauk“) žvaigž
dės Jason Flemyng ir Dexter Fletcher. Todėl renginio metu nestigs britiško humoro ir netikėtų šmaikščių improvizacijų.

Programoje dalyvaus ir žymus virtuvės virtuozas Jamie Oliver. Ne tik britams itin gerai žinomas J. Oliver yra išleidęs 
itin populiarių receptų knygą sukūręs TV laidų. Jis taip pat garsus ir dėl vykdomos labdaringos veiklos, skirtos vaikų 
gerovei didinti, taip pat rūpesčio visuomenės atstumtu jaunimu (www.jamieotiver.com).

„Jamie asmeniškai organizuojama labdaringa veikla iš tiesų yra labai plati, tačiau jis retai dalyvauja kitų organizuoja
muose tokio pobūdžio renginiuose. Todėl jo apsilankymas D. Britanijos lietuvių labdaros vakarienėje iš tiesų yra didelė 
garbė“, - sako D. Ibelhauptaitė.

Dėl informacijos apie renginį ir bilietų kreiptis elektroniniu paštu galadinner@lithuanianenibassy.co.uk
Dėl papildomos informacijos ir interviu kreiptis:

Vygandas Ušackas LR ambasadorius JK. Vienas iš 
renginio iniciatorią org. komi
teto narys

Usackas@lithuanianembassy.co.uk

+442070341209
Dalia Ibelhauptaitė Režisierė. Org komiteto narė, 

viena pagrindinių organizatorių
Daliaibel l@mac.com 
+447956950841

Dexter Fletcher Žinomas anglų aktorius, Lab
daros aukciono vedėjas. Dalios 
Ibelhauptaitės vyras.

Daliaibel l@mac.com 
+447956950841

Kristina Svajonė Bobs Verslininkė. Aktyvi org komi
teto narė

Kristinab@svaja.co.uk
+447989852626

Edgaras Montvidas Operos solistas. Org komiteto 
narys

motvidase@yahoo.co.uk
šiuo metu pasiekiamas telefonu Olandi
joje
+31617805989

Beata Nicholson Žurnalistė. Org komiteto narė. Beata@lrt.lt 
+447966933997____________________
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DBLS veikla 2007/2008m.
■ • r- J. 11 V

“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt! ”

■ ■ ■ \

2007 metai-DBLS jubiliejiniai metai, todėl metų bėgyje vyko šiam jubiliejui skirti rengimai. Pagrindinė 
šventė - Sekminės Sodyboje, o išvakarėse - iškilmingas labdaros vakaras lituanistinėms mokyklėlėms 
paremti. Vakaro metu paaukota £380 ir vaikiškų žurnalų bei knygučių už £390, kurios išdalintos 
lituanistinėms mokykloms.

Nežiūrint pliaupiančio lietaus, kuris gadino rengėjų užmačias, susirinko daugybė žmonių, džiaugėsi ir dėkojo 
išvykdami, nes jų atmintyje įstrigo daugybė nuostabių detalių: puiki Renatos paroda, kunigo Petro aukotos mišios ir 
Angelės giesmės, Saduto , Žalioji girelė, Vaikų kiemas su iki siūlo galo permirkusiais jo auklėtojais, Jonkelio, 
jaunimo grupės pasirodymas, folklorinio ansamblio Vydraga pasirodymai, garbingų svečių buvimas su mumis, 
ženkleliai, marškinėliai, puodeliai, ta proga išleistas žurnalas Britanijos Lietuviai. Vakar ir šiandien, lietuviški 
patiekalai, ir daugybė kitų dalykų. Šventėje nedalyvavo dainininkai Ž.Žvagulis su I.Starošaite. Apie nelaimingą 
atsitikimą, į kurį pateko I.Starošaite, šventės rytą pranešė dainininkų vadybininkė, nepalikusi laiko rengėjams 
surasti kitus atlikėjus.

[ šventę kvietėme visus Lietuvių sąjungos narius. Dauguma vyresniųjų atsiuntė gražiausius sveikinimus ir 
apgailestavimą, kad dėl sveikatos negali įveikti šimtų mylių ir būti kartu. Dėkojame gausiam būriui entuziastų, 
kurių dėka pavyko surengti šią šventę.

Tikroji DBLS gimimo diena-liepos 2-oji. Ta proga buvo laikomos mišios Šv.Kazimiero bažnyčioje Londone.
Liepos mėnuo paženklino dar vienąjubiliejų-Ez/ro/205 Lietuvis atšventė savo 60-metį.
Praėjusiais metais užmezgėme puikius kontaktus su Lietuvių išeivijos institutu. Po Kovo 11d. minėjimo Šv. 

Kazimiero bažnyčioje, kur pranešėjas buvo šio instituto direktorius prof. E.Aleksandravičius, pradėjome aktyviai 
bendradarbiauti, rengiant konferenciją, skirtą DBLS 60-mečiui paminėti TARP SENOJO IR NAUJOJO 
PasaULIO:DidŽIOSIOS BRITANIJOS Lietuvių Sąjungai - 60. Pranešimus skaitė prof. E.Aleksandravičius, Dr. 
Daiva Dapkutė, Romas Kinka, Dokt. Violetta Parutis, Vida Bagdonavičienė, apvaliojo stalo diskusiją moderavo 
LR Ambasadorius J.E.Vygaudas Ušackas.

Dėkojame Kastyčiui Baubliui, Aleksui Vilčinskui, Romui Kinkai, Zitai Čepaitei, Renatai Retkutei, Ingridai 
Žalalienei, Liudai Jovaišienei, Einarui Vildei prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo.

Mūsų bendradarbiavimas tęsiasi. 2008m. sausio mėn. Pas mus lankėsi mokslinė bendradarbė Kristina Ūsaitė, 
kurios vizito metu sudarėme galimybes susipažinti su Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos veikla ir turima 
archyvine medžiaga. Jos^ vizito sėkmė yra mūsų visų bendras darbas ir pagalba: A.Vilčinsko ir K.Baublio, 
V.Gasperienės, H.Gaspero, D.Furmanavičiaus, S.Kasparo, R.Kinkos, Vincent O‘Brien, V .Jurienės, P.Tričio, 
Ž.Matukienės, K.Makūno patirtis ir prisiminimai.
Surinkta medžiaga ir paruošti straipsniai, konferencijos pranešėjų pranešimai, bus išspausdinti leidinyje, skirtame 
Lietuvių sąjungos šešiasdešimties metų veiklai pažymėti, kuris turėtų pasirodyti dar šiais metais.

DBLS skyriai, jų veikla
Šiuo metu Lietuvių Sąjunga turi 18 skyrių, nors jų veikla yra labai skirtinga. Aktyviai dirba vienas didžiausių - 
Londono pirmas skyrius (pirmininkė O.Dobrovolskienė), deja kitas didžiulis skyrius - Sodo skyrius - (pirmininkas 
A.Šienauskas) veikla nepasižymi.

Praėjusiais metais iš sąjungos pasitraukė Londono II skyrius, kuris visuomeninę lietuvišką veiklą suvokia kaip 
komercinę veiklą. Skyrius pasivadino JK bendrija.

Valstybinių švenčių minėjimai, tradicinės šventės: Užgavėnės, Joninės, naujametiniai karnavalai, įvairios 
sportinės varžybos - tai tik nedidelė skyrių veiklos dalis. Tampa tradicija - rengiant vieną ar kitą šventę pasikviesti 
dalyvauti visus norinčius. Tai dar kartą pabrėžia išskirtinį sąjungos bruožą-būti atvira organizacija.

Tautiečių aktyvumas yra skirtingas įvairiose Jungtinės Karalystės vietose: kuriasi nauji bendruomenės skyriai, iš 
kurių vieni jau užsiregistravę, o kiti kūrimosi stadijoje.

Šiais metais DBLS kartu su jaunimo sąjunga paruošė projektą Žygis per Britaniją kurio tikslas apsilankyti 
įvairiose vietose, susitikti, susiburti, pristatyti lietuvišką meną ne tik tautiečiams, bet ir jų draugams britams.

CV organizavo Administracinių gebėjimų tobulinimo seminarą Lietuvių Sąjungos aktyvui: projektų paruošimas, 
finansavimas, atsiskaitymas, organizacinio, strateginio vystymo metodologija, kultūrinė veikla ir savireklama.
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Naujų skyrių kūrimo darbe dar yra spragų. Naujų narių pritraukimas į jau esamus skyrius ir naujų skyrių 
kūrimasis ir toliau išlieka svarbiu veiklos tikslu. Tik būdami vieningi ir tokiu būdu stiprūs, galėsime išlikti 
lietuviais ir už Tėvynės ribų.

Spauda
DBLS leidžia mėnesinį biuletenis „Europos Lietuvis“, kuris pilnai save išsilaiko. Šiuo metu jį prenumeruoja 230 
skaitytojų, daugiausiai skaitomas vyresnės kartos tautiečių.

Leidžiami Londono Žinios, Info Zona, LondonoNoriu, žurnalas Londonietė, kurie daugiau orientuoti į skaitytoją, 
neseniai atvykusį iš Lietuvos, tačiau jie menkai nušviečia Lietuvių Sąjungos veiklą.

Malonu, kad ir toliau A.Vilčinskas leidžia „Įvykių kalendorių“, kuriame yra nuorodos visiems renginiams ir kuris 
platinamas elektroniniu būdu. ,

Pagausėjo ir intemetinių svetainių: Britanijoslietuviai.com, Anglija.com, Anglija.lt, Labas.co.uk, 
Londonožinios.com. Tai patogi, greita ir informaciniu požiūriu efektyvi priemonė. Džiugu, kad savo intemetines 
svetaines turi ir skyriai: Birmingham, Manchester, lietuviai Škotijoje.

Kultūrinė veikla
Lietuvių sąjungos nariai aktyvūs bendrų renginių dalyviai. Dalyvavome Pirmajame Labdaros vakare, kurio metu 
surinktos lėšos likimo nuskriaustiems Tauragės apskrities vaikams paremti, Ambasadoriaus taurės krepšinio 
varžybose, Kalėdinėje mugėje Stratforde ir kituose renginiuose.
Surengėme visą daugybę renginių:

Veronika Pavilionienė ir dainos ansamblis Blezdinga kartu su Saduto kolektyvu Sodyboje surengė puikią 
Rudens lygiadienio šventę.

Dėkojame folklorinio ansamblio Saduto kolektyvui ir jo vadovei už koncertinę veiklą, už Lietuvos meno 
puoselėjimą ir populiarinimą. Koncertinės veiklos geografija nusidriekia nuo Birmingham iki Penzance, o šiais 
metais ir plačiau. Kolektyvo koncertai pritraukia ir buria lietuvius, išsibarsčiusius po Jungtinę karalystę ir pristato 
Lietuvos meną britams.

Nepriklausomybės dienos minėjime pasidžiaugėme jaunimo šokių kolektyvo Jonkelis pasirodymu, Gytės 
Cinskytės (sopranas)dainavimu, jaunimo grupių Vital mission ir Thundertale muzika.

2008m. kovo 4d. pažymėjome žinomo išeivijos rašytojo, ilgamečio redaktoriaus, leidėjo Kazimiero 
Barėno 100-metį. Minėjime dalyvavo Lietuvos išeivijos instituto mokslinė bendradarbė dr.Dalia 
Kuizinienė, velionio žmona Marija Barėnienė, LR ambasadorius J.E.Vygaudas Ušackas Prisiminimais 
dalinosi S.Kasparas, K.Baublys, R.Kinka. Ištrauką iš rašytojo knygos 21 Veronika skaitė aktorė Živilė 
Stanton. Vakarą vedė Danielė Martinkėnienė.

Švietimas
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos viena iš prioritetinių veiklos sričių yra lituanistinis švietimas, lietuviškų 
tradicijų ir kultūros puoselėjimas, kadangi tik iš kartos į kartą perduodami mūsų tautos kultūrinį ir dvasinį palikimą 
tokiu būdu galime išlaikyti lietuvybę. Nors Švietimo Taryba veikia jau antri metai, bet jos struktūra bei veiklos 
organizavimo principai iki šiol nebuvo aprobuoti ir patvirtinti. Nėra ir duomenų bazės su mokyklų duomenimis bei 
veiklos apžvalga. Švietimo Tarybos pagrindinė užduotis ir yra surinkti informaciją apie šiuo metu Jungtinėje 
karalystėje veikiančias 18 lituanistinių įstaigą kuriose pagal preliminarius duomenis mokosi virš 500 moksleivių. 
Švietimo tarybos pirmininke išrinkta Renata Retkutė.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsivėrus darbo rinkai JK, atsirado poreikis steigti ne tik kuo daugiau 
lituanistinių mokyklėlių (šiuo metu yra 18), bet ir įteisinti lietuvių kalbos, kaip modernios užsienio kalbos 
egzaminą vidurinės mokyklos baigiamuosiuose (GCSE-General Certificate of Secondary Education) egzaminuose. 
Toks egzaminas-labai stipri paskata ir motyvacija jaunajai kartai.

GCSE egzaminus laiko 14 -16 m. moksleiviai Anglijoje, Velse, Šiaurės Airijoje. Škotijoje šio egzamino 
ekvivalentas yra vadinamas Standard Grade. Kiekvienai mokslo sričiai yra atskiras GCSE egzaminas ir 
moksleiviai juos pasirenka. Dažniausiai laikomi 9 GCSE, tarpe kurių moksleiviai laiko privalomų pagrindinių 
dalykų (anglų kalba, anglų literatūra, matematika ir mokslas: chemijos, biologijos, fizikos) egzaminus ir 
pasirenkamų dalykų egzaminus. Mes siekiame, kad lietuvių kalbos egzaminas būtų pasirenkamas kaip vienas iš 
užsienio kalbų egzaminas. Šiuo metu yra šie modernių užsienio kalbų GCSE egzaminai: arabą kiną prancūzą 
vokiečią italą japoną šiuolaikinė graiką rusą ispaną urdą lenkų.

Savo pasiūlymą pateikėme egzaminų įteisinimo ir organizavimo reikalais užsiimančios organizacijos AQA 
(Assessment and Qualifications Alliance) vadovams. Susitikimų su AQA atstovu metu aptarta procedūra ir 
veiksmų planas, kaip lietuvių bendruomenė bei Jungtinės Karalystės mokslo įstaigos galėtų pareikšti savo norą bei 
apsisprendimą dėl Lietuvių kalbos egzamino įteisinimo.
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Buvo surinkti devyni tūkstančiai parašų iš Jungtinėje Karalystėje gyvenančių tėvų, kurie palaiko mūsų siekį 
įteisinti Lietuvių kalbos egzaminą ir pageidauja, kad, įteisinus, jų vaikai baigiamuosiuose egzaminuose pasirinktų 
lietuvių kalbą. Kreipėmės į 485 Švietimo skyrius vietinėse savivaldybėse. Parašėme 7,5 tūkstančio laiškų 
Britanijos pradinių ir vidurinių mokyklų vadovams, kad jie informuotų mokyklas lankančių lietuvių tėvus bei 
išreikštų savo, kaip edukacinių institucijų, poziciją egzamino poreikio klausimu. Sunku būtų 
papasakoti, kiek pastangų ir darbo įdėjo mokytojos, tėvai, siunčiant laiškus, renkant ir analizuojant raštinius 
įrodymus apie egzamino reikalingumą. Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje mokosi per 30000 lietuvių vaikų.
Šį projektą vykdome kartu su LR ambasada. Apie egzamino reikalingumą savo vizito JK metu LR prezidentas V. 
Adamkus kalbėjosi su Britanijos ministru pirmininku G.Brown ir kitais įtakingais politikais. Mus palaiko ir Britų- 
lietuvių draugija, o remia TMID prie LR Vyriausybės.

Tai nėra labai paprastas ir greitas klausimo sprendimas, nes mažos Lietuvos kalba, nors ir laikoma modernia 
kalba, nėra britų akiratyje. Tokiu būdu ir naujajai valdybai linkiu ištvermės, siekiant įgyvendinti šį projektą.

DBLS Taryba
DBLS Taryba, vadovaujama V.Chockevičiaus, 2007m.lapkričio mėn. pravedė suvažiavimą. Diskutuoti klausimai 
labai aktualūs bendruomenės išlikimui, veiklai aktyvinti, tačiau pasigedome didesnės veiklos analizės.

Lietuviu Sodyba
DBLS vienintelis išlikęs turtas sukelia daug diskusijų vien todėl, kad trūksta viešos informacijos apie tai, kas iš 
tikrųjų vyksta Sodyboje, per mažai pasitikima vieni kitais. Finansinė metų ataskaita parodė, kad Sodyba šiais 
metais dirbo pelningai. Tačiau yra neužbaigtų, nuo seniau nesumokėtų skolų, apie kurias būtina kalbėti su 
akcininkais ir ieškoti galimybių tą turtą išlaikyti.

—— * * ' if-c < ■*

DBLS Centro Valdyba
Centro valdyba išrinkta iš 9 žmonių ilgai neišbuvo: atsistatydino LHughes, V.Okunevičiūtė ir N.Jankauskienė.
Už neveikią iš valdybos pašalintas S.Audickas
Po suvažiavimo į valdybą pakviesta LJovaišienė -narė švietimui
DBLS CV turėjo 15 posėdžių. ; ;
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos centro valdyba stengėsi įgyvendinti 2007m. kovo 17d. DBLS 59-ojo , 
suvažiavimo metu priimtas rezoliucijas.
Suvažiavimo metu svarstytos rezoliucijos: įstatų pakeitimas, išplečiant Lietuvių sąjungos veiklos geografiją (veikti 
Jungtinėje karalystėje), padidinti Centro valdybos narių skaičių iki 9 ir pirmininką rinkti suvažiavime. Įstatų 
pakeitimai įgyvendinti 59-ajame suvažiavime.

Daug diskusijų sukėlė Patikos rezoliucija ir buvo nuspręsta įpareigoti Centro valdybą suredaguoti tikslus ir rasti 
patikėtinius. 2007 metais balandžio mėn. įregistruota Britų - Lietuvių draugijos Patika veikia su tais pačiais 
tikslais, kaip ir mūsų 2007m. svarstyta Patika. Esant tokiai situacijai, Centro valdyba siūlo įkurti Švietimo bei 
kultūros fondą prie jau įregistruotos Tilto Patikos ir išrinkti patikėtinį nuo DBLS. Šis pasiūlymas pateiktas š.m. 
suvažiavimui.

DBLS finansai ,
I.Bilaišytės - naujosios C V iždininkės darbą sunkino Royal Bank of Scotland banko finansinių ataskaitų neturėjimas 
ir sudėtingas jų gavimas. Adreso pakeitimas (šiuo metu organizacijos adresas yra LR ambasados adresas Londone) 
užtruko kelis mėnesius. CV siūlo pervesti pinigus į kitą banką.

Jaunimo Sąjunga
Praėjusiais metais Jaunimo sąjunga buvo aktyvi ir veikli, prisidėjo prie DBLS 60-mečio renginių Sodyboje, kartu 
paminėta Nepriklausomybės diena, organizavo visą eilę renginių, o Studentų susitikimas jau tampa tradiciniu. 
Džiugu, kad jaunimas vienijasi ir buriasi, keliauja, susitinka su jaunimu kituose miestuose.

Pasaulio Lietuviu bendruomenė
PLB sudaro 37 bendruomenės už Lietuvos ribų. Visų bendrūomenių veikla remiasi Lietuvių Charta. DBLS yra 
PLB narė, kurios būstinė Vilniuje. Mėnesiniame leidinyje „Pasaulio Lietuvis“, dabar redaguojamame Vilniuje ir 
leidžiamame Punske, galima rasti informacijos ir straipsnių apie kitų pasaulio lietuvių bendruomenių veiklą.
2008 metų rugpjūčio mėn. rengiamas bendruomenių ir jaunimo sąjungos pirmininkų suvažiavimas.

Dalyvaujame bendruose Europos kraštų projektuose: Draugystės tiltas - lituanistinių mokyklų moksleivių, tėvų, 
mokytojų ir bendruomenių atstovų sąskiydis, Europos kraštų krepšinio turnyras. 2007 metais turnyrą Londone 
surengė JK Jaunimo sąjunga ir nugalėtojais tapo Londono BC rinktinė.
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2008m.sausio mėn. ES šalių bendruomenių ir ambasadų atstovai, susirinkę į susitikimą Vasario 16-osios 
gimnazijoje Hiutenfelde, Vokietijoje, svarstė įvairias darbo kartu veiklos, aktyvesnio dalyvavimo rinkimuose 
galimybes, aptarė konsulinių paslaugų problemas.

Baltu Taryba
Mūsų atstovais taryboje yra A.Vilčinskas, Ž.Ilgūnaitė, V.Chockevičius. Per praėjusius metus Baltų Taryba 
organizavo kasmetinį Gedulo ir Vilties dienos minėjimą Šv.James Piccadilly bažnyčioje Londone, Jaunųjų Baltijos 
šalių talentų koncertą. Kartu su latvių ir estų bendruomenėmis ir turizmo centrais dalyvavome Londono Mero 
Temzės festivalyje 2007, kuriame koncertavo folklorinis ansamblis Saduto, roko grupė Vital Mission,

Skautu organizacija
2007metais, kaip ir kiekvienais metais, paskutinę liepos mėn. savaitę vyko Skautų stovykla Sodyboje. Stovyklai 
vadovavo ilgametė DBLS narė v.s. Vida Gasperienė. Sekanti stovykla numatyta tuo pačiu metu 2008 metų liepos 
mėn.

Parapija
Parapijų vaidmuo turi svarbią įtaką lietuviškame gyvenime, ugdo vienybę, pasitikinėjimą. Londono Sv.Kazimiero 
parapija tapo Londono bendruomenės kultūriniu - informaciniu centru, vienintele įmanoma susitikimams vieta 
Londone. Senoji bažnytėlė darosi per maža talpinti visus parapijiečius. Kun.Tverijonas laiko mišias Nottingham, 
Peterborough ir kitose vietose, buria ir bendrauja su tautiečiais.

Kita veikla
Lietuvių sąjunga pareiškė savo nuomonę dėl dvigubos pilietybės. Kreipimasis buvo perskaitytas Sekminių šventės 
metu. Pareiškėme savo nuomonę ir dėl konsulinių paslaugų biurokratinės tvarkos. Šis klausimas įtrauktas į LR 
Seimo gegužės mėn sesijos darbotvarkę.

Susitikome su LR vyriausybės vadovu G.Kirkilu, politikais, europarlamento nariais.
LR Vyriausybė per TMID skiria materialinę paramą projektų įgyvendinimui. 2008 metais parama paskirta 15 

projektų: Jaunimo sąjungos šokių kolektyvo Jonkelis ir folklorinis ansamblio Saduto projektai tautiniams rūbams, 
kanklėms įsigyti, Saduto repeticijoms patalpų nuoma, Krepšinio lygos salės nuoma, Nepriklausomybės dienos 
minėjimui skirtos salės nuoma, parama Studentų susitikimui ir kiti.

Vienas iš svarbiausių projektų-3 dienų kursai mokytojams, kurių metu dalyviai supažindinami su naujausiomis 
lietuvių kalbos mokymo metodikomis, įgyja teorinių ir praktinių lituanistinio švietimo formavimo, lietuvių tautos 
tradicijų ir papročių puoselėjimo, pilietiškumo ugdymo įgūdžių, projektas, kurį jau antrus metus organizuoja DBLS 
kartu su LR Ambasada. Šie kursai yra labai palankiai vertinami tiek jų dalyvių, tiek lektorių iš Lietuvos, jų metu 
užmegzti kontaktai sudaro palankias bendradarbiavimo galimybes.

Apie šiuolaikinio individo ir bendruomeninės veiklos sandūrą.
Anksčiau žmonės, atvykę į JK būrėsi ir ieškojo vieni kitų, nes buvo iš Lietuvos, ir jiems reikėjo lietuviškos terpės 
kitoje, naujoje jų gyvenamoje šalyje. Dabar lietuviai pradėjo burtis ir pagal profesijas bei interesus: įsikūrė Lietuvių 
verslininkų klubas, Jaunųjų bankininkų klubas (vadinamas Lithuanian City Club), lietuviai bendrauja, nes žaidžia 
krepšinį; susitinka, nes atitinka kategorijai studentai ir pan. Tai yra sveikintina, nes svarbiausia, kad šioje šalyje 
mes ir mūsų vaikai bei anūkai išliktume lietuviais, tais kurių šaknys Lietuvoje. Tačiau ši klubinė lietuvybė turi ir 
vieną silpnybę - mes esame susiskaldę. Tai mus silpnina ir tuo paminama dar viena svarbi lietuvių, gyvenančių 
Jungtinėje karalystėje funkcija - britų akyse svarbiausiomis progomis mes turime būti dideli ir vieningi. Tik taip 
būdami čia ir dabar, mes galėsime prisidėti prie Lietuvos gerovės ir jos vardo klestėjimo - būdami vieningi savo 
svarbiausiuose tiksluose.

Naujajai Centro valdybai linkime sėkmės, darnaus 
bendruomenę.

DBLS Centro valdyba
Živilė llgūnaitė-pirmininkė
I.Žalalienė-sekretorius
I.Bilaišytė-iždininkė
Gintautas Martinkėnas-narys kultūrai
Renata Retkutė -plėtra, švietimo tarybos pirmininkė 
Liuda Jovaišienė-švietimas

bendradarbiavimo siekiant turėti vieningą ir gausią
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BRITŲ - LIETUVIU VAIKŲ FONDAS
Apart stambesnių paramų ir pirkinių ligoninėms ir vai
kų prieglaudoms, kurie kainuoja tūkstančiais svarų, 
Britų—lietuvių vaikų fondas vaikams Lietuvoje nepa
miršta ir smulkesnių, bet labai svarbių prašymų iš įvai
rių šeimų, darželių, prieglaudų. Tuos prašymus koor
dinuoja Vaikų fondo koordinatorė Ramutė Solominie- 
nė, gyvenanti Vilniuje.

Ji kiekvieną prašymą patikrina vietoje, pranešdama, 
kad tam ar anam tikrai reikalinga parama. Šį labdaros 
darbą dirbanti Ramunė daug laiko praleidžia belanky
dama prašytojus.
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Fondo vadovybė yra Ramunei labai, labai dėkinga 

užjos pasiaukojimą bendradarbiauti su Vaikų fondu.

Sekretorė - visos valdybos vardu.

Aukos:
M.Zemaitienė, Derby £50
A.A. Juzefos Baublienės atminimui 
vietoje gėlių: P.Rumble, Surrey £50

Nuoširdžiai dėkojame
"r ’ - L; i V/Ar/ZY ;■?

Britų - lietuvių vaikų fondas vaikams Lietuvoje
2007 metų Finansinė ATASKAITA R. solominiene, Vilnius.

2007 metais fondas rėmė vaikų globos namus, ligonines, gausias šeimas ir šeimų bendrijas, specialiojo ugdymo 
vaikų įstaigas iš įvairių Lietuvos rajonų ir miestų.

Eil.
N r.

Gavėjas Suma
Lt

Parama

1. Gausių šeimų bendrija "Vilniaus šeimyna" 500,00 Vaikų ugdymo priemonės

2, Vilniaus specialaus ugdymo vaikų lopše- 
lis-darželis ’"Dobilėlis

513,00 Indai neįgaliems vaikams

3. Trakų rajono vaikų globos namai 1000,00 Namelių įrenginiams
4. Dviems vilniečių šeimoms (8 vaikai) 100,00 Higienos reikmės, maisto produktai

5. Adomėnienės šeimai (9 vaikai) iš Šakių 
rajono Lekėčių seniūnijos

203,00 Buitinėms reikmėms

6. 4 šeimoms iš Akmenės 414,00 Viso 17 vaikų Velykų šventėms
7. Pakruojo rajono Rozalimo vaikų lop- 

šelis-darželis
401,00 Ugdymo įranga, Velykų šventėms

8. E. Lazdenytės šeima iš Akmenės 52,00 Velykų šventėms
9. Gausių šeimų klubas "Ateitis" 251,00 6 šeimos 28 vaikai, Velykų šventėms
10. Aukštaitijos cerebralinio pa

ralyžiaus draugija
985,00 Kraujo spaudimo matavimo aparatai - 2 vnt, Mikse

riai - 4 vnt.
11. S. Pundzienės šeimai iš Akmenės 202,00 Vaiko vaistams ir gydymui
12. Gausių šeimų klubas "Ateitis" ir B. Ab- 

ramovos šeimai
300,00 Vaikų atostogoms organizuoti (20 vaikų)

13. Gausių šeimų bendrija "Vilniaus šeimyna" 300,00 Mokyklos reikmenys
14. Gausių šeimų klubas "Ateitis" 351,00 Mokyklos reikmenys
15. 5 šeimų vaikams iš Akmenės 514,00 Mokyklos reikmenys ir kt.
16. Gausių šeimų bendrija " Panevėžio šeimy

na"
500,00 Mokyklos reikmenys ir buities reikmenys

17. Gausių šeimų bendrija" 300,00 Mokyklos reikmenys
18. Šeimos iš Vilniaus rajono 136,00 Mokyklos reikmenys ir kt. (8 vaikams)
19. VšĮ Pakruojo rajono ligoninė 1493,00 Deguonies balionai ir reduktorius
20. "Caritas" Motinos ir vaiko globos namai 250,00 Kūdikių maistas ir higienos reikmenys
21. N. Avelytei iš Kuršėnų 204,00 Klausos aparatui sūnui

22. Pakruojo rajono Rozalimo vaikų lopšelis- 
darželis

492,00 Vaikų ugdymo priemonės
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23. Klaipėdos miesto specialus darželis 
"Giliukas"

500,00 Vaikų ugdymo priemonės

24. "Caritas" Motinos ir vaiko globos namai 310,00 Kūdikių maistas ir higienos reikmenys, Ka
lėdų dovanos

25. Gausių šeimų bendrija " Panevėžio šeimy
na"

300,00 Dovanėlės vaikams Kalėdų šventėms

26. S. Bačkienės šeimai Akmenė 204,00 Vaiko akiniams

27. S. Pundzienės šeimai iš Akmenės 103,00 Vaiko gydymui

28. Aukštaitijos cerebralinio paralyžiaus drau
gija

200,00 Vaikų Kalėdų šventėms

29. Pakruojo rajono Rozalimo vaikų lopšelis- 
darželis

200,00 Kalėdų dovanėlės vaikams

30. Gausių šeimų klubas "Ateitis" 250,00 16 šeimų Kalėdų šventėm

31. A. Simaitytės šeimai iš Kelmės rajono 94,00 Po gaisro šeimoje septyni vaikai

32. 2 šeimoms iš Akmenės 206,00 Kalėdų dovanėlės 10 vaikų

33. B. Abramovos šeimai 94,00 4 vaikams Kalėdų dovanėlės

34. 2 šeimom iš Vilniaus miesto 92,00 8 vaikams Kalėdų šventėms

35. Vilniaus specialaus ugdymo vaikų lopše- 
lis-darželis "Dobilėlis"

350,00 Virtuvės įrangai, vitaminai

36. S. Pundzienės šeimai iš Akmenės 70,00 4 vaikai Kalėdų šventėms

37. V. Juškienenės šeimai iš Vilniaus 45,00 Maisto produktai 4 vaikams

Viso Lt: 12.479,00 (dvylika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt devyni) - 2.529 GBP
Siuntiniai su avaline, drabužiais, žaislais, saldumynais buvo perduoti gausių šeimų bendrijai "Vilniaus šeimyna" šei
mų klubui "Ateitis", Šv. Kazimiero bažnyčios Caritas, V.A Caritas motinos ir vaiko globos namams, šeimoms iš Ak
menės, Kelmės, Panevėžio miestų bei rajonų.
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Vasario 16-osios ir kovo 11-osios sveikinimai
Kiekvienos tautos istorijoje esama lemtingų datų, žyminčių tam tikrus jos gyvavimo lūžius. Kas kažkuomet 
įvyko, nėra veltui dingę ar žuvę - praeitis veikia ir ateitį, iš garbingos ir drąsios šalies istorijos semiamės jėgų 
tolesniam valstybės kūrimui. Šiais metais minime, švenčiame dar vieną gražų mūsų valstybės jubiliejų. Neži
nia, kas šiandien būtume ir ar apskritai būtume, jei XX a. pradžioje nebūtų buvusi atkurta Lietuvos valstybė - 
Lietuvos Respublika. Už Lietuvą esame atsakingi visi. Turime modeliuoti ją tokią, kurioje bus miela ir gera 
gyventi. Turime puoselėti savo patriotizmą, kiekvienas įnešti bent menkiausią indėlį į savo šalies gerovę ir tik 
tada galime atiduoti ją kurti kitoms, po mūsų ateisiančioms kartoms.
Mielieji, sveikinu Jus visus Lietuvos valstybės atkūrimo 90-ųjų metinių proga!
Jūsų — Irena Degutienė
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Brangieji,

Prieš devyniasdešimtį metų atkurtoji Lietuvos valstybė, legendinio partizano Juozo Lukšos žodžiais, “buvo 
lyg tas genialus kūdikis, kuris per vos daugiau nei du dešimtmečius savo rankų bei proto darbais užsigaranta
vo sau vietą Europos kontinente”. Šio kūdikio gyvybingumą paliudijome atgaivinę j į po ilgų okupacijos metų 
Kovo 11 - ąja.
Tikėkime, mylėkime ir gyvenkime taip, kad mūsų Tėvynei daugiau niekada neprireiktų dar vieno - trečiojo - 
gimtadienio.

Pagarbiai,
Tėvynės sąjungos Moterų bendruomenės pirmininkė
Vilija Aleknaitė Abramikienė

į

ė
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“Saduto” ansamblis aplanko toliau gyvenančius lietuvius
Rytų Londone įsikūręs lietuvių folklorinis an
samblis “Saduto” pasirodo ne tik apylinkės ir 
miesto lietuviams, bet vasario 16 proga aplan
kė ir tolimą kurortinį uostą Penzance.
Yra toks žemės Kraštas (Land's End) pačiame 
tolimiausiame Anglijos kampelyje, kur vandenynas 
skalauja krantus, kur laukai pasipuošę narcizų 
žiedais. Tame krašte netrūksta ir sunkiai dirbančių 
lietuvaičių. Nemaža jų dalis gyvena jau aštuonis ar net 
daugiau metų, tačiau lietuviškų renginių ten nebūna. 
Bet visada atsiranda šviesulių, norinčių padaryti šventę 
ne tik sau, bet ir kitiems. Tokia mintis gimė ir buvo 
išpuoselėta Ritos ir Kęsto Ručinskų.

Kadangi šiemet buvo minimos Vasario 16-osios 
90-osios metinės, tai buvo puiki proga suorganizuoti 
šventę ir pakviesti Londono lietuvių folkloro an
samblį "Saduto". |J

"Sadutiečiai" atsiliepė entuziastingai ir. su 
džiaugsmu ir vasario 16-ąją pakilę su saulės tekėji
mu sėdo į pirmąjį traukinį Londonas-Penzance ir 
išvyko tikrąja to žodžio prasme į Žemės Kraštą. Čia 
mus pasitiko šventės organizatoriai, kiekvienam na
riui įteikdami pačių suskintas narcizų puokšteles, 
perrištas trispalvėmis juostelėmis.

Tiek organizatoriai, tiek mes nekantriai laukėme į 
šventę atvykstančių mūsų žemiečių.
Atvyko, bet šį kartą dar negausiai. Nežinia, ar čia jų 
sunkus sezoninis darbas kaltas, ar lietuviškas snū
das..
Bet tie, kurie neatėjo, galės tik dūsauti, klausydamie
si atgarsių apie puikiai pavykusią šventę.

Kartu su mumis į Penzance atvykęs ambasados 
atstovas Marijus Petrušonis pasveikino visus susirin
kusius ir perskaitė ambasadoriaus sveikinimo laišką. 
Sugiedojus Tautinę Giesmę, skaitėme lietuviškas eiles 
apie žemę, apie laisvę, meilę Tėvynei Lietuvai. Šventę 
papuošė solistės Jūratės Clarke atliekami nuotaikingi 
kūriniai iš operečių.

Ansamblyje "Saduto" dalyvaujantis anglas 
Chris Last kanklėmis skambino lietuviškus kurinius.

Suskambėjus lietuviškoms dainoms ir šokiams ir salę, 
ir širdį užliejo šiluma.

Dalinomės ne tik lietuviška daina, bet ir lietuviškos 
duonos kepalu, kurį organizatoriai padalino visiems susi
rinkusiems. Po koncertinės dalies visi buvo pakviesti į 
liaudišką vakaronę. Sėdinčiųjų nebeliko, visi tapo daly
viais.

Šokiai ir dainos skambėjo iki vėlumos.
Šventė pavyko.
Norėtųsi palinkėti Ritai ir Kęstučiui nenuleisti 

rankų, buriant lietuvius šiame krašte, nors tai be 
galo didelis ir sunkus darbas. Didelis ir nuoširdus 
ačiū Jiems.

Kitą rytą organizatoriai ansambliečiams padovanojo 
ekskursiją po vietines apylinkes, nuvežė iš 
tiesų į patį žemės kraštą.

Ten dangaus žydrynė susilieja su jūros mėly
ne, ten bangos dūžta prie įspūdingo
skardžio, ant kurio uolos krašto po atviru dan
gumi įrengtas nepaprastas amfiteatras Minack.

Ten nuo senų laikų statomos Šekspyro pje
sės, rengiami įvairūs koncertai, ten ir mes sė
dėjome, svajojome, dainavome ir vaidinome šį 
kartą sau, bet ką gal i žinoti...

Ritos ir Kęstučio kvietimu, prieš išvykdami, 
Penzance miesto aikštėje šokiui ir dainai dar 
pakvietėme atsisveikinti susirinkusius lietuvius 
ir smalsius praeivius.

O atsisveikinant visi gavome po suvenyrinį 
piratą - juk Penzance nuo seno garsėjo kaip 
piratų kraštas.
Saulutei besileidžiant į vandenyną mūsų trau
kinys pajudėjo Londono link.

Dar ir dar kartą norime padėkoti širdį atidavusiems 
organizatoriams, kurie įdėjo daug darbo, pastangų ir lėšų,

Ansambliečiai pajūryje 

organizuodami lietuvišką šventę.
Norintieji gali apsilankyti mūsų intemetinėje 

svetainėje wvvvv.sadiito.com ir pasižiūrėti šventės 
nuotraukų bei vaizdo įrašų.

"Saduto" valdyba.
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LONDONAS
Pianisto Kasparo Uinsko koncertas

Londone esanti Wigmore Hall yra 
piano muzikos šventovė - meka. 
Sekmadienį, vasario 24-os dienos 
vakare piano muzikos mėgėjai - 
sirgaliai rinkosi išgirsti garsėjantį 
lietuvį pianistą Kasparą Uinską.

Jis atliko šių kompozitorių veikalus: 
Rachmanovo, Haydino, Chopino, Skrya- 
bino, Dvariono.

Po kiekvieno veikalo atlikimo buvo
ilgai trunkantį plojimai, o koncerto gale stovinčių ovacijos. 
Koncerto klausytojai savo plojimais labai norėjo išprašyti dar 
bent vieno veikalo gabaliuką, bet dvi valandas trukęs koncer
tas nebeleido daugiau sėsti prie pianino.

Po koncerto buvo Wigmore Hall priėmimas - susipažinimas 
su vakaro maestro.

Daugiausia koncerto klausytojų buvo iš angliškos visuome
nės, kurią jau anksčiau stebino Evelina Puzaitė ir kiti mūsų 
garsieji pianistai.

Mielasis debiutante, ačiū už puikų muzikos vakarą Londo
ne. Sėkmės ateities muzikiniame gyvenime.

Pianistas KASPARAS U IN S KAS gimė 1979 m. Drus
kininkuose. 1990-1995 mokėsi Nacionalinėje M.K. 
Čiurlionio muzikos 
mokykloje Vilniuje. 
Diplominius muzikos 
mokslus baigė 
B.Dvariono muzikos 
mokykloje. 1997-2001 
gilino mokslą Varšu
vos F. Chopino muzi
kos akademijoje. 2001- 
2003 tęsė studijas New 
Yorko Juiiliard mokyk
loje. 2004-2007 ma
gistro laipsniu baigė 
Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją. 
Koncertavo JAV, 
Olandijoje, Šveicarijo
je, Čekijoje ir Lenkijo-

Šiuo laiku Uinskas aktyviai koncertuoja solistu or
kestruose ir kamerinėje muzikoje.

Londono lietuvių katalikų švento Kazimiero 
parapijos susirinkimas -

Sekmadienį, vasario 24 dieną po 12-os valandos pamal
dų, įvyko parapijos susirinkimas.

Kun. Petras Tverijonas atidarė susirinkimą su malda ir 
pasisakė, kad jis pats pirmininkaus susirinkimui, o sekreto
riaus parapijos asistentė Edita Radzevičiūtė.

Iš parapijiečių pusės atėjo pasiūlymas, kad reikalinga 
išsirinkti susirinkimo pirmininką sekretorių ir balsų skai
čiavimo komisiją iš pačių parapijiečių tarpo.

Po smarkokų ilgesnių diskusijų kun. P.Tverijonas nesu
tiko užleisti pirmininkavimą kam nors kitam. Jis pristatė 
susirinkimo darbotvarkę - programą.

Dalyvavusių buvo pasiūlytą kad reikalinga įtraukti į 
darbotvarkę Westminster Catholic Diosese taip vadinamą 
"■The white paper”, kuriame reikalaujamą kad kiekviena 
parapija turėtų Parapijos Tarybą (Parish Council). To nei 
kun. P.Tverijonas, nei jo asistentė nenorėjo girdėti. Gerai! 
Kaip dabar yra? Londono lietuviškoji parapija jau kuris 
laikas kaip neturi komiteto. Kun. P.Tverijonas yra pasi
kvietęs tris asmenis, kurie su pačiu kunigu sudaro 
“Finansinį komitetą” ir taip vyksta parapijos administravi
mas.

Toliau darbotvarkės eigoje daug laiko sugaišino parapi
jos asistentė Edita Radzevičiūtė, norėdama įtikinti apie 
“The Alpha Course”, kad tai yra svarbiausias parapijos 
veiklos darbas. (Alpha kursas yra ne katalikų kursas, o 
kilęs iš Holy Trinity Brampton, kuri yra evangeliška angli
konų bažnyčios atskala.)

Kunigas P. Tverijonas pristatė parapijos ataskaitą už 
2007 metus, kuri yra gana kondensuota. Kai parapija neturi 
revizijos komisijos ar kitų kontrolinių priemonių, negalima 

pasakyti ar tie duoti skaičiai yra teisingi ar ne.
Kunigas nusiskundė, kad jam pačiam reikia ruošti 

Mišių stalą - nėra patarnautoją nėra dažnais atvejais skaiti
nių skaitytojų.

2008 metų sausio mėn. katalikiškas žurnalas “Artuma” 
išspausdino pasikalbėjimą su kun. P.Tverijonu. Prieš pasi- 
kabėjimą Tomas Viluckas paėmė dalį iš parapijos inteme- 
tinės svetainės “Kas yra Londono parapija”:
Štai kaip 1910 metais apie Londono lietuvius rašyta 
“Jewish Journal” straipsnyje:
“Mieli broliai, jūs mislijate, kad jų (lietuvių) gyvenimas 
čia Londone yra geresnis? Nėra geresnis. Nors jų 
(lietuvių) čia daug nėra, bet jų girtybė neišpasakyta. La
ka per dienas ir naktis, labiausia šventomis dienomis. 
Pas juos ir šventė nebus šventė, jeigu jie neprisilaks. Prie 
tokios broliškos meilės netrunka jie susipešti ir jų dauge
lis gauna kalėjime patupėti”.
(Cituota iš parapijos internetinės svetainės 
h’wh’. Londonas, co. uk.).
Tai kas įdėjo tą straipsnį internete su didžiuliu paniekini

mu pavaizdavo tuometinę lietuvių bendruomenę.
Iškilo senosios bendruomenės nusiskundimai dėl to 

straipsnio įdėjimo į parapijos svetainės puslapį dabartiniam 
parapijos vadovui. Jis bandė aiškintis, kad nekaltas, o tie, 
kurių tėvai taip apibudinami toje parapijos svetainėje, rei
kalavo atsiprašymo.

Kas bus toliau pamatysime, bet parapiją be parapijos 
rinkto komiteto - tarybos, yra diktatoriškas valdymas.

S. KNITUVA
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NOTTINGHAMAS

Metinis skyriaus susirinkimas ir 
paminėtas Nepriklausomybės atkūrimo 
90-asis jubiliejus
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 90-tas 
jubiliejus ir skyriaus metinis susirinkimas įvy
ko vasario 16 d.

Lietuvių tautos nueito žiauraus kelio ir jos 
prisikėlimo iš sovietinės priespaudos parodėlė
je išdėstyti eksponatai ne vienam iš senesniųjų 
priminė tas skaudžias sovietų priespaudos ir 
birželio išvežimų dienas ir jaunesniems džiu
gias Baltijos tilto ir laisvės atstatymo dienas.

Parodėlę paruošė ir trumpą, paminėjimo temai 
pritaikytą paskaitos žodį tarė skyriaus valdybos 
narė Vida Gasperienė. Medžiagą - laikraščių iš
karpas, spausdinimus, nuotraukas paėmė iš savo 
gana turtingo, namuose laikomo, archyvo.

Kalboje priminė baimingas išvežimų dienas, Sibiro 
tremtinių gyvenimo ištraukas. Papasakojo apie mūsų, 
čia gyvenusių, dėtas pastangas padėti Lietuvai - de
monstracijas prie rusų ambasados, didžiulį visų Balti
jos tautų mitingą Trafalgar square, protesto kalbas, 
kurios tuo laiku buvo sovietams kaip rakštis jų veda
moje užsienio propagandoje.

Popietis buvo pradėtas metinių skyriaus narių susi
rinkimu.

Į prezidiumą buvo išrinkti skyriaus nariai - pirminin
ku Kęstas Pasvianskas, sekretore - Asta Seliokienė.

Susirinkimą atidarė skyriaus pirmininkas Algis Važ- 
gauskas. Savo pranešime paminėjo, jog skyriuje šiuo 
metu apsimokėjusių narių yra 39. Susirinkime daly
vauja 19. Metų bėgyje skyrius veikė gana aktyviai. 
Ruošti keletas skyriaus narių susibūrimų, paaukota 
Sodybos Pagalbos fondui £300, bandyta pritraukti 
daugiau vietoje gyvenančių narių po Sąjungos eiles. 
Tačiau tai labai nedėkingas darbas, nes iš naujai atvy
kusiųjų tarpo mažai kas domisi bendruomenės veikla, 
bet tikimasi, jog laikui bėgant, įsikūrusiems pastovį 
šeimos gyvenimą, nuomonės keisis.

Revizijos komisija pranešė, kad kasoje šiuo metu yra 
£1,631.82. Per metus pajamų turėta £311.00, išlaidų - 
£565.00.

Toliau sekė valdybos ir revizijos komisijos rinkimai. 
Pasiūlius palikti tas pačias - pasiūlymas susirinkimo 
buvo priimtas vienbalsiai.
Skyriaus valdyboje yra:

Algis Važgauskas - pirmininkas
Petras Grokauskas - sekretorius
Antanas Važgauskas - kasininkas 
Vida Gasperienė - komunikacijos 
Vytas Važgauskas - renginiai.

Revizijos komisijoje:
Jaras Grokauskas
Sonata Vazgauskienė.

Surinkimui pirmininkauja Kęstas Pasvianskas, 
sekretorė Asta Seliokienė

Pirmininkas prašė, kad planuojant kokius nors rengi
nius jis norėtų susilaukti daugiau pagalbos. Jam buvo 
pasiūlyta kooptuoti pagalbos iš skyriaus narių.

Atstovė į Metinį Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos ir Lietuvių namų bendrovės suvažiavimą kovo 
15-16 dienomis Lietuvių Sodyboje buvo išrinkta Vida 
Gasperienė. Ji plačiau paaiškino, ką atstovai suvažia
vime atlieka ir kokiu būdu yra balsuojama už pateiktas 
rezoliucijas ar pasiūlymus.

Pabaigoje, pareiškus pageidavimą, nežinantiems bu
vo aiškinamas skirtumas tarp DBL sąjungos ir Lietu
vių namų bendrovės, nes daug kam, ypač naujai atvy
kusioms, šios dvi institucijų sudėtis ir jų funkcijos yra 
visai neaiškios. Ilgai diskutuoti skyriaus veiklos reika
lai, daugumoje susiję su renginių ruošimu. Čia gyvena 
gana daug lietuvių, daug studijuoja Nottingham© uni
versitetuose, net turi savo sąjungą, bet yra didelės ko
munikacijos problemos, kaip susirišti su kitais, čia 
atvykusiais ekonominiais imigrantais, ir kaip juos su
dominti bendruomenės veikla.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Susirinkimui ir minėjimui pasibaigus vyko linksmes

nė dalis. Skyriaus moterų paruošti užkandžiai greitai 
dingo. Gurkšnojant kavutę ar ką stipresnio mūsų kul
tūriniai veikėjai, mokytojai ir muzikantai Marija ir 
Stefanas Collishaw, linksmino mus akordeono ir flei
tos garsais, o mes prisidėjome daina.

Pagaliau sulaukėme pavėlavusio, iš Londono amba
sados atvykusio, ministro patarėjo Ernesto Grabažio, 
kuris padarė ilgą pranešimą apie ambasados darbus 
Londone. Aiškino reikalingumą burtis į organizuotus 
vienetus svarbą. Nesvarbu, ar tai būtų sąjunga, ar spor
to būrelis, menininkai, ar verslo ar kokia kita profesi
nė, ar mėgėjų organizacija. Bet svarbiausia, kad turime 
sudaryti kokius nors junginius, kad turėtume būdus, 
kaip palaikyti kontaktus su vietiniais lietuviais. Ilgai 
ir nuoširdžiai bandė įtikinti, kai tik vienas būdas išlai
kyti lietuvybę, ypač jaunimo trape. Iškilo daug klausi
mų, kurių per tokį trumpą laiką buvo neįmanoma atsa
kyti.

Dėkojame jam už atsilankymą ir pabendravimą su 
mumis. ~Henrikas Gasperas
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LIETUVIAI PASAULYJE
f i

VOKIETIJA

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Vasario mėn. 23 d. Hiittenfelde įvyko 
centrinis Vokietijos L B 
Nepriklausomybės šventės minėjimas. 
J

Iškilmės pradėtos, kaip pas lietuvius įprasta, Dievo 
pagarbinimu - pamaldomis. Ekumenines pamaldas 
pravedė Hūttenfeldo katalikų švč. Jėzaus širdies baž
nyčioje Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Min
daugas Sabutis.

Su juo kartu pamaldas šventė evangelikų liuteronų 
kunigai Ričardas Baliulis (iš Hamburgo), Valdas Žie- 
lys (iš Hageno) ir katalikų dekanas kunigas Ričardas 
Rutkauskas (iš Lietuvos).

Toliau šventė buvo tęsiama Hūttenfeldo viešose patalpo
se - Būrgerhause.

Po Lietuvos ir Vokietijos himnų VLB valdybos pirmi
ninkas Antanas Šiugždinis atidarė renginį, pasveikindamas 
garbės svečius - vyskupą Mindaugą Sabutį, Hesseno žemės 
švietimo ministrą Volker Hoff, Lietuvos ambasadorių Ber
lyne Evaldą Ignatavičių, Lietuvos ambasadorių pas NATO 
Briuselyje Liną Linkevičių, Lietuvos ambasadorių prie 
Europos unijos Nerijų Germaną ir daug kitų lietuvių ir 
vokiečių dvasiškių, politikų ir kultūros veikėjų iš viso 
beveik 30 asmenų.

Po tokio ilgo pasveikinimo VLB pirmininko kalba nebu
vo ilga, tačiau labai turininga.

Šiugždinis sakė, kad šiais metais švenčiame ne tik 1918 
metų nepriklausomybės atstatymo devyniasdešimtmetį, bet 
ir Sąjūdžio, kuris Lietuvą išlaisvino iš Sovietų Sąjungos, 
dvidešimties metų jubiliejų.

Sugrįždamas prie Vasario Šešioliktosios, jis sakė, kad ši 
diena mus lydėjo kaip švyturys per tamsiausias sovietų 
okupacijos dienas, ši diena lydi mus ir dabar ir ji lydės mus 
dar ir per šimtmečius. Toliau sakė Šiugždinis, kad esame 
išdidūs, turėdami Vasario 16 gimnaziją. Gimnazija vienijo 
laisvojo pasaulio lietuvius per okupacijos dešimtmečius ir 
ji buvo visada solidarumo ir laisvės simbolis.

Po VLB pirmininko sveikinimo žodį tarė Lietuvos evan
gelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Hesseno 
žemės švietimo ministras Volker Hoff, Darmstadto admi
nistracinės apygardos prezidentas Gerold Dieke, 
Hūttenfeldo seniūnas Walter Schmitt, kuris perdavė ir 
Lampertheimo burmistro Erich Maier ir miesto tarybos ir 
administracijos linkėjimus, bei Klaipėdos miesto atstovas 
Vidmantas Plečkaitis.

Pagrindinis šventės paskaitininkas buvo istorikas Dr. 
Joachim Tauber, Vokiečių-lietuvių forumo valdybos pir
mininkas. S

Savo visiems gerai suprantamame referate jis kalbėjo 
apie Lietuvos Tarybos veiklą ir problemas 1918 metais. 
Pagrinde jis analizavo tris klausimus: Kokią valstybinę 
formą turės kuriama valstybė? Kokie bus Tarybos kontak

tai su kaimyninėmis valstybėmis? Kokių valstybės sienų 
sieks Taryba? Istoriniai faktai visiems žinomi. Lietuva 
netapo karalyste su karaliumi von Urach, o, vokiečių ka
riuomenei išėjus iš Lietuvos, buvo demokratiška respubli
ka. Kontaktai su lenkais, rusais ir vokiečiais nebuvo pa
prasti. Dėl Lietuvos sienų (Klaipėdos krašto ir Vilniaus) 
Taryba nepasiekė tada, ko norėjo.

Tačiau, tokia Joachim Tauber išvada paskaitos gale, isto
rija po dešimtmečių išpildė Tarybos norus. Šiandieną nie
kas net neabejoja, kad ir Klaipėda, ir Vilnius priklauso 
Lietuvos Respublikai.

Po ilgesnės pertraukos prasidėjo sekanti Nepriklausomy
bės šventės minėjimo dalis - Vasario 16 gimnazijos moki
nių koncertas.

įvairios tautinių šokių grupės, gimnazijos chorai, moki
nių muzikiniai ansambliai ir orkestrai pasirodė, sušoko, 
padainavo, pagrojo...

Meninei programai vadovavo Vasario 16 gimnazijos 
muzikos mokytojas Gintaras Ručys, šokių choreografiją 
paruošė Audronė Ručienė.

Akademinei ir kultūrinei programai pasibaigus, prasidėjo 
linksmoji dalis. Šokiams grojo ir svečius linksmino grupė 
"Safaris”, kuri jau antrus metus iš eilės atvyko į 
Hūttenfeldą. pv

VENRIJA
Vietoj Vakarų Europos pasirinko Vengriją
Deimantė Dokšaitė 2008-02-18

Nors Vengrija pažvelgus į Europos žemėlapį lygiuojasi 
lygiagrečiai su Lietuva, tačiau nei vengrai apie mus, nei 
mes apie juos ne kažin ką žinome.

O ir lietuvių Vengrijoje nedaug. Viena jų - Nora Mžava- 
nadzė, ketvirtus metus kremtanti mokslus Budapešte įsikū
rusiame Centrinės Europos universitete (CEU).

Gruziniško kraujo turinti mergina sako, kad išoriškai ji 
atrodo kaip tikra gruzinė, o vidumi — visiška lietuvė. Išvy
kusi studijuoti magistratūroje, Nora dabar jau įnikusi į dok
torantūrą. Jos mokslų sritis - aplinkosauginė politika, deri
nant tai su ekonomika.

Kartą girdėjau ambasadorių sakant, kad Vengrijoje yra 
penkiasdešimt lietuviškų šeimų. Tai reiškia, kad vyras arba 
žmona ar abu yra lietuviai. Dažniausiai vienas šeimos na
rių yra lietuvis. Tai daugiausia dar sovietiniais laikais 
Vengrijoje apsigyvenę žmonės, meilės išeiviai. Kita dalis — 
jaunesnės kartos lietuviai, kurių nėra labai daug. Jie į 
Vengriją nublokšti ne konkrečių tikslų siejami su ta šalimi, 
bet tiesiog taip pasisuko jų likimai.

Pavyzdžiui, pažįstu dailininkų porą. Jie animatoriai, Lie
tuvoje jų nereikia, o Vengrijoje jie dirba kompanijoje, kuri 
gauna daug tarptautinių užsakymų. Budapeštas yra didelis 
miestas ir šioks toks Vidurio - Rytų Europos centras. Bu
dapešte įsikūrę daugybė tarptautinių kompanijų. Nežinau 
kiek Praha gali su Budapeštu konkuruoti. Tik gal lietu
viams tai nėra atrastas miestas ir ne taip prabangiai skamba 
kaip Vakarų Europos miestai. Taigi Budapešte esama tokių 
vienokiais ar kitokiais keliais atklydusių lietuvių. Ne taip 
seniai Budapešte buvo keletas žmonių, kurie dirbo Atviros 
Lietuvos fonde finansuojamame Sorošo. Dabar jie išsikėlė 
į Londoną dėl įvairių Vengrijos biurokratinių subtilybių ir 
mokesčių politikos. Ir dar viena grupė - studentai. Jų yra 
pora kategorijų: mainų programų studentai, atvažiuojantys
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į valstybinius universitetus bei Centrinės Europos universi
teto studentai. Mainų programos Erazmus studentai Buda
pešte pasirodė prieš pora metų. Kiek aš jų pažįstu, tai per 
metus būna po kokius 2-3. O CEU vidutiniškai nuolat mo
kosi apie 10 lietuvių studentų. Tiesa, seniau CEU skirdavo 
daugiau dėmesio Lietuvai, suteikdavo stipendijas lietu
viams, dabar, kai įstojome į Europos Sąjungą, sulaukiame 
mažiau dėmesio.

Apibendrinant galiu pasakyti, kad Vengrijoje gyvena 
koks šimtas ar šiek tiek daugiau lietuvių.

ISPANIJA

Kviečiami savanoriai dirbti parodoje 
„Expo Zaragoza 2008“ 2008-02-24

Birželio 14 - rugsėjo 14 dienomis Ispanijos mieste Sarago
soje vyks tarptautinė valstybių paroda „Expo Zaragoza 
2008“, kurioje savo paviljoną turės ir Lietuva.

Visi lietuviai, mokantys ispanų kalbą, kviečiami tapti 
Lietuvos paviljono savanoriais.

Jų uždavinys bus padėti paviljono darbuotojams pristaty
ti Lietuvą, organizuoti šventinius renginius, kviesti lanky
tojus į paviljoną.

Tikimasi, kad parodoje apsilankys apie 7 mln. žmonių, iš 
jų - apie 70% Ispanijos gyventojų.

Visiems savanoriams bus padovanoti marškinėliai ir ki
tokie suvenyrai su Lietuvos paviljono atributika.

ŠVEICARIJA

Nepriklausomybės dienos šventė 
išsiskyrė kultūrine programa

Ilona Katkienė
Šių metų ŠLB Vasario 16-osios šventė buvo išskirtinė - ir 
dėl ypatingos 90-ojo Nepriklausomybės dienos jubiliejaus 
progos, ir dėl ypač puikios kultūrinės programos.

Jaukioje Marijos Liurdes katalikų bažnyčios žemutinėje 
salėje Ciuriche susirinko didelis būrys snieguotų Alpių 
šalies lietuvių - ir senbuvių, ir naujai atvykusių.

Be privalomos programos - ŠLB valdybos ataskaitos už 
2007-uosius metus bei šv.Mišių, šventės vinis buvo iš Lie
tuvos atvykusi teatro laboratorija “ATVIRAS RATAS”, 
pakvietusi visus, išsiilgusius kandaus ir užkrečiančio lietu
viško humoro, į siautulingai „rimtą“ spektaklį pagal Kazio 
Binkio satyrinę poemą „Sparnuotasis Matas“.

“Atsispirdami nuo paties autoriaus žaismingo eiliavimo 
ir pasitelkdami savo jaunatvišką polėkį, aktoriai istoriją 
pasakoja šmaikščiai, kandžiai ir žaismingai. Poetizuota 
paprasto lietuviško kaimo istorija su netikėtais siužeto vin
giais kiekvieną privertė iki ašarų pasijuokti ir susimąstyti 
apie kartais keistą ir tokį nenuspėjamą mūsų, lietuvių, bū
dą. Tik apsilankius atokiame kaimo vienkiemyje svetimos 
šalies piliečiui, užsimezga paini meilės intriga tarp jo ir 
dviejų seserų lietuvaičių, bet netikėtas ir staigus skrydis 
pačiam įvykių sūkuryje staiga apverčia įvykius aukštyn 
kojom...

K. Binkio satyrinė poema „Sparnuotasis Matas“, režisuo
ta Aido Giniočio - neeilinis ir užkrečiantis spektaklis, skir
tas kiekvienam, nepaisant amžiaus, socialinės padėties ar 
nuotaikos.”

Ši spektaklio anotacija - nei kiek ne perdėta: Šveicarijos 
lietuvių Nepriklausomybės dienos šventės dalyviai spek
takliu buvo pakerėti. Plojimai ir susižavėjimo šūksniai 
ilgai netilo pilnoje išsiilgusiųjų gero lietuviško meno salė
je. Ne veltui sakoma, kad K. Binkio satyrinės poemos - tai 
nesenstanti klasika. O jaunieji aktoriai tikrai maloniai nu
stebino netradicišku stiliumi - tuščioje scenoje jie sėkmin
gai suvaidino savimi ir dekoracijas, ir orkestrą. Nei vieno 
neprasmingo judesio ar žvilgsnio. Nei vienos akimirkos, 
leidžiančios žiūrovui užsnūsti. Veiksmas, išgrynintas iki 
šaknų. Ir turbūt svarbiausia - visiškai betarpiškos bendra
vimo atmosferos tarp aktorių ir žiūrovų sukūrimas, lyg 
spektaklyje dalyvautų VISI.

Įvyko pirmasis lietuviško darželio 
užsiėmimas 2008-02-24
Kaip praneša Šveicarijos lietuvių tinklapis lietuviai.ch, 
vasario 17 dieną, šaltą, bet saulėtą žiemos sekmadienį įvy
ko pirmoji darželio „Ratas“ pamokėlė. Susirinko dešimt 
vaikučių ir kur kas daugiau tėvelių.

Kaip pažymi Eglė Kačkutė, buvo minima Lietuvos vals
tybės atkūrimo diena, o tai buvusi gan sunki tema dvime
čiams, trimečiams, keturmečiams ir net penkiamečiams...

„Kad užduotis iš karto nepasirodytų per daug sudėtinga, 
pradėjome nuo žaidimų. Vaikeliai, tėveliai ir mokytojos - 
visi žaidėme žaidimus Ratas ir Jurgeli meistreli. Šį kartą 
vaikučiai jau buvo drąsesni nei darželio atidarymo metu - 
jau užtikrinčiau kumšteliais kalė ratą ir atsisėdę juo važia
vo, jau ryžtingiau ėjo į Jurgelio ratelio vidurį kitų vaikų 
mokyti, bet, žinoma, dar neapsieita be aktyvaus tėvelių 
raginimo.“ - rašo E.Kačkutė.

Tuomet vaikai kalbėjo apie tai, kur gyvena jų seneliai, 
ieškojo jų gyvenamų vietų žemėlapyje. O tada visi kartu 
tarė žodį „Lietuva“, mokėsi ištarti žodžius „lietuvis“ ir 
„lietuvė“.

Po pietų tėveliai sugiedojo Lietuvos himną, taip parody
dami gražų pavyzdį savo atžalėlėms.

GRUZIJA

Steigiami Baltijos šalių verslo rūmai
2008-02-29

Lietuvos ambasadoje Gruzijoje vasario 28 dieną surengtas 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos verslo atstovų, dir
bančių šioje Pietų Kaukazo šalyje, susitikimas, kuriame 
nutarta įkurti visuomeninę organizaciją - Baltijos šalių 
verslo rūmus (Baltic Chamber of Commerce).

Rūmų, kurie vienys Gruzijoje dirbančius Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Lenkijos verslininkus, pagrindiniai tikslai 
bus skatinti šalių prekybinius ir ekonominius santykius su 
Gruzija, atstovauti bendriems organizacijos narių intere
sams ir juos ginti, teikti pasiūlymus Gruzijos valdžios ins
titucijoms dėl verslo sąlygų, investicinio klimato ir įvai
raus pobūdžio verslo informaciją, organizuoti verslui aktu
alaus renginius ir seminarus. Steigiamasis rūmų susirinki
mas vyks kovo mėnesio antroje pusėje.

ITALIJA

Genujoje - Lietuvos garbės konsulatas
2008-02-28

Lietuvos ambasadorius Italijoje Šarūnas Adomavičius va-
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sario 28 dieną atidarė Lietuvos garbės konsulo Massimo 
Manuelli vadovaujamą konsulatą Genujos mieste.

M.Manuelli yra paskirtas vykdyti konsulines funkcijas 
Šiaurės Italijos Ligūrijos regiono konsulinėje apygardoje.

Jis yra gimęs 1970 metais. Baigęs ekonomikos mokslus, 
Genujos universitete jis įgijo darbo teisės specialybę.

Sveikindamas susirinkusius Ligūrijos srities ir Genujos 
miesto vadovus, kultūros, verslo atstovus, ambasadorius 
Š.Adomavičius pasidžiaugė besiplėtojančiais Lietuvos ir 
Italijos santykiais, pažymėjo Lietuvos garbės konsulų svar
bą Lietuvos ekonominiams, kultūriniams ryšiams su Itali
jos regionais ir miestais plėtoti, minėjo jų pagalbą Italijoje 
gyvenantiems ar viešintiems Lietuvos piliečiams.

Taip pat ambasadorius pabrėžė Lietuvos garbės konsulų 
vadovaujamų konsulatų svarbą turizmui mūsų šalyje plėto
ti, ypač artėjant 2009 metams, kai Vilnius taps Europos 
kultūros sostine.

Konsulato atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos am
basadorius ypatingiems pavedimams Romanas Podagėlis, 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos konsulinio departa
mento pavaduotojas Petras Anusas, Lietuvos garbės konsu
lai Italijoje.

Genujos merijoje ambasadorius Š.Adomavičius atidarė 
fotografijų parodą apie Lietuvos Nepriklausomybės kelią. 
Genujos miesto kultūros ir verslo atstovams ambasadorius 
pristatė Lietuvos turizmo perspektyvas ir papasakojo apie 
Lietuvos kultūrą.

Lietuvos garbės konsulatas yra įsikūręs Genujos miesto 
centre, adresas: Italy. Tel.: +39 0108937489.
EI. paštas: genova@consolatolituania.it

Šiuo metu Italijoje veikia šeši Lietuvos garbės konsulatai 
Baryje, Genujoje, Kaljaryje, Milane, Turine ir Venecijoje.

AIRIJA

EK komisaras: Airija laimi dėl
Emigracijos 2008-03-01

Buvęs Airijos finansų ministras, o dabar Europos Komisi
jos komisaras, atsakingas už vidaus rinką Charlie McCree- 
vy įsitikinęs, kad Lietuva ir Airija turi nemažai panašumų. 
Komisaro įsitikinimu dėl darbo jėgos stygiaus kenčianti 
Lietuva turėtų plačiau atverti duris imigruojančiai darbo 
jėgai.

„Tokie žmonės kaip aš niekada nesitikėjo svajoti, kad 
imigracija taps šiandieninės Airijos fenomenu. Visais lai
kais buvome emigrantų šalis.

Daug mano draugų ir mano kartos žmonių išvyko į JAV, 
šiek tiek mažiau į Jungtinę Karalystę. Tačiau buvome vie
na iš trijų valstybių, kuri savo sienas atvėrė Europos Sąjun
gos naujokėms. Ir šiandien sulaukiame nepaprastos nau
dos, kurią mums atneša naujų šalių imigrantai, naudos tiek 
ekonomikai, tiek visuomenei“, - viešėdamas Vilniuje kal
bėjo Ch. McCreevy.

Jo akimis, Lietuva išgyvena panašų ekonomikos vysti- 
mosi etapą, kurį anksčiau praėjo Airija: spartus ekonomi
kos augimas, darbo jėgos sumažėjimas, ryškus nekilnoja
mo turto kainų kilimas.

„Lietuvos ekonomikos perspektyvos nepaprastai geros - 
turint minty bendrojo vidaus produkto ir našumo augimą 
vienam gyventojui“ - sakė eurokomisaras. Tuo pačiu jis 
pažymėjo, kad ekonomikos vystimosi principas labiau pa
našus į kreivės, nei tiesės, todėl negalima tikėtis nuolatinio 

staigaus augimo.
KANADA

Kanada panaikino vizas lietuviams
TORONTAS 2008-03-01

Kovo 1 dieną Kanada paskelbė bevizį režimą Lietuvos, 
Lenkijos, Vengrijos ir Slovakijos piliečiams.

„Kanada džiaugiasi tvirtais ryšiais su šiomis šalims.“ - 
sakė Kanados Pilietybės ir Imigracijos ministrė Diane Fin
ley. Vizų panaikinimas, pasak ministrės, turėtų dar labiau 
sustiprinti šiuos ryšius.

Bevizis režimas įsigalioja iškart.
2006 metais Kanada lietuviams buvo išdavusi 989 trum

palaikes vizas, lenkams - 33363, slovakams - 3780, 6385 
— vengrams.

Estai ir latviai jau turėjo bevizį režimą su Kanada. Iš 
Europos Sąjungos šalių vizų vykti į Kanadą vis dar reikia 
„naujokėms“ Rumunijai ir Bulgarijai.

Lietuviai norintys vykti į Kanadą turės turėti naujojo 
pavyzdžio, saugesnius pasus.

„Sveikiname šį Kanados Vyriausybės sprendimą ir kartu 
su Lietuvos žmonėmis džiaugiamės atsiveriančiomis nau
jomis bendradarbiavimo galimybėmis. Tai svarbus žings
nis Lietuvos ir Kanados dvišalių santykių istorijoje“, - 
sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekū
nas.

Kanados Vyriausybės sprendimas, pasak ministro 
P.Vaitiekūno, reiškia, kad Lietuva atitinka bevizio režimo 
reikalavimus asmenų migracijos, dokumentų saugumo ir 
pasienio kontrolės srityse.

„Ši sprendimas yra sklandaus Lietuvos ir Kanados insti
tucijų bendradarbiavimo rezultatas“, - pažymėjo 
P.Vaitiekūnas.

Siekiant bevizio režimo su Kanada, vyko nuolatinis Už
sienio reikalų ministerijų, vidaus reikalų, pasienio tarnybų 
dialogas, buvo rengiamos reguliarios politinės ekspertų 
konsultacijos.

Otavoje - aštuntasis Baltijos šalių filmų 
festivalis „Jausmai“ 2008-03-03

Otavoje vasario 28 dieną lietuvišku retro filmu 
„Jausmai“ (rež. Algirdas Dausa ir Almantas Grikevičius) 
prasidėjo aštuntasis Baltijos šalių filmų festivalis.

Festivalio tikslas - supažindinti Kanados kino mėgėjus 
su Lietuvos ir kitų Baltijos šalių kinematografijos tradicijo
mis ir idėjomis.

Filmą „Jausmai“ ir susirinkusius žiūrovus, tarp kurių 
buvo Kanados Vyriausybės atstovas parlamente Peteris 
Van Loanas, pasveikino Lietuvos ambasadorė Kanadoje 
Gintė Damušytė.

Vakaro metu surengtas priėmimas Kanados Vyriausybės 
atstovams, lietuvių bendruomenės nariams ir kitiems festi
valio svečiams. Specialiai įrengtuose stenduose buvo pa
teikta informacija apie Lietuvos turizmo, švietimo, verslo 
galimybes ir informacija apie Protų susigrąžinimo progra
mą.

Festivalį organizuoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos amba
sados Kanadoje kartu su Kanados filmų institutu ir nacio
naliniais Kanados archyvais.

/Iš www.lietuviams.com/
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Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.

Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH. Tel. :0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai.

Mančesteryje
Kan. V.Kamaičio pranešimu Šv. Velykų 
pamaldų Mančesteryje nebus.

Renginių kalendorius
2008 kovo 18 d., antradienį, diskusijos (debatai): 
„Vakarai provokuoja naują šaltąjį karą44 
Royal Geographical Society
1 Kensington Gore London SW7 2AR
Įėjimas £25
Info: www. intelligencesquared. com

2008 kovo 29 - 30 d. Hyacinth gėlių National
Collection
Waterbeach, Cambs.
Info: Alan.shipp@virgin.net

2008 balandžio 8 d., antradienį, 19.30 vai.
Baiba Skridę et al rusų kamerinė muzika 
36 Wigmore Street, London W1U 2BP. 
Info: www.wigmore-hall.org

2008 balandžio 9 d., trečiadienį, atvykti 18.30 vai. 
pradžia 19.00 vai. Rengia British-Lithuanian Society. 
Beata Nicholson kalba:
„Vilnius: Europos kultūros centras 2009“.
Lietuvos turizmo biuras 
86 Gloucester Place
London W1U 6HP.
Įėjimas £8.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas 
lankėsi Royal Tunbridge Wells.
Vasario 19d. ambasadorius Vygaudas Ušackas 
lankėsi Royal Tunbridge Wells mieste, kur susitiko su 
miesto Tarybos administracijos direktore Sheila 
Wheeler bei keletą Tarybos narių. Susitikime aptarta 
galimybė užmegzti partnerystės ryšius su vienu iš 
Lietuvos rajonu. Anglijos atstovai teigiamai įvertino 
lietuvių darbuotojų indėlį vietos ekonomikai bei 
išreiškė viltį, kad jų buvimas regione prisidės prie 
santykių tarp Royal Tunbridge Wells ir Lietuvos ska
tinimo.

Vakare St.John bažnyčioje susirinkusiems 
Tunbridge Wells Susigiminiavusių Miestų bei Drau
gystės Asociacijos nariams ambasadorius perskaitė 
pranešimą tema “Lietuva: gyvenant Rusijos 
kaimynystėje”.

Pranešime ambasadorius supažindino su Lietuvos ir 
Rusijos santykiais bei pasidalijo
įspūdžiais apie 2007 vasarą įvykusia “Misija Sibiras” 
ekspediciją, lankant ir tvarkant lietuvių tremtinių ir 
kalinių vietas Krasnojarsko srityje. -
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