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UŽDARYTAS ŠKOTIJOS LIETUVIŲ KLUBAS
Škotijos lietuvių kultūrinis centras - Škotijos lietu
vių socialinis klubas (Scottish Lithuanian Social 
Club) po 30 metų socialinės, kultūrinės ir tauti
nės veiklos š.m. birželio pradžioje, nepaprasto ge
neralinio klubo narių susirinkimo nutarimu, buvo 
uždarytas.

Policija prie klubo patalpų nuotr. iš Motherwell times

Pasak “Motherwell Times”, susirinkimas praėjo labai 
audringai. Susirinkimo metu kilo karšti ginčai ir net 
buvo iškviesta policija išprašyti iš salės asocijuotuo
sius narius, kurie neturėjo balsavimo teisių. Už klubo 
uždarymą balsavo 41 - prieš 35. Taigi daug narių ne
pritarė uždarymui.
Klubo paslaugomis naudojasi ne tik lietuviai, bet ir 
apylinkėje gyvenanti škotai. Paskutiniu metu, anot 
komiteto, ši vieta prarado lietuvybės prasmę ir liko tik 
kaip vietinių gyventojų papigintų gėrimų vieta.
Škotijos lietuvių bendruomenės gyvenimas buvo ir yra 
glaudžiai susijęs su jų religiniu gyvenimu ir ta veikla ilgą 
eilę metų tęsėsi klubo rėmuose.
Škotijos lietuvių bendruomenė yra seniausia Jungtinėje 
Karalystėje. Jos pradžia siekia net Rusijos carų okupacijos 
periodą. Pirmieji lietuviai dalyvavę Krymo kare ir paimti į 
nelaisvę, buvo atgabenti į Škotiją 1855 m. Vėliau, 1870 m. 
Škotiją susilaukė daug lietuvių vyrų, bandančių išvengti 
priverstinos 25 metų karo tarnybos caro armijoje.
1884 m. lietuvių tiek padaugėjo, jog tuometinis Glazgovo 
arkivyskupas Eyre kreipėsi į Lietuvos dvasiškiją prašyda
mas atsiųsti lietuvių kunigų, aptarnauti lietuvius. Pagal 
turimas žinias iš vietinės katalikų parapijos registracijos 
knygų, pirmieji lietuviai yra užregistruoti Mossend Šv. 
Šeimos (Holy Family) bažnyčioje 1855 m. Tai yra gimi
mo, mirimo ir vedybų registracija.

Atvykstantieji į Škotiją daugumoje būrėsi prie Bellshill 
Holytown, kur buvo didžiausios anglių kasyklos ir plieno 
pramonės Būdami viengungiai kvietėsi lietuvaites iš Lie
tuvos ir kūrė lietuviškas šeimas. Dauguma buvo bemoks
liai, niekas nekalbėjo angliškai. Ieškodami darbo nemokė
jo suprantamai škotams pasakyti savo pavardes, o škotai 
nesugebėdami suprasti lietuviškas pavardes, daugumai 
davė išgalvotas škotiškas. Todėl dauguma lietuvių šian
dien turi škotiškas pavardes.
Kuriant lietuviškas šeimas, pradėjo kurtis lietuviškos orga
nizacijos ir draugijos. Visi troško šiokio tokio kultūrinio 
gyvenimo. 1916 m. buvo pradėtas leisti lietuviškas savait
raštis “Išeivių draugas”. Turėta savo choras, lietuviškos 
duonos kepyklą.
Pirmoji lietuviška Šventos Šeimos parapija buvo pradėta 
1868 m. Čia apsigyvenęs pirmas lietuvis kunigas Jonas 
Čuberskis, paskirtas rūpintis lietuvių dvasios reikalais, 
parapiją oficialiai įkūrė 1904 m. Šalia jos 1907 m. buvo 
atidaryta pradinė mokykla, kuri daug padėjo lietuvių ben
druomenei. Kultūrinis gyvenimas pagyvėjo atvykus kun. 
(vėliau monsinjorui) Juozui Gutauskui.
Po antro pasaulinio karo į Škotiją darbams atvyko daug 
lietuvių. Prasidėjo kultūrinė veikla. Iš Vokietijos atvyko 
dr. kun. Gronas, kuris įkūrė šv.Cecilijos chorą. Jam vado
vavo Vamaitytė-Mullen, po jos P.Dzidolikas Dauguma 
apsigyvenusiųjų Glazgovo apylinkėje panoro turėti savo 
patalpas susirinkimams ir kultūrinei veiklai. Pirkimu rūpi
nosi J.Kašponis. Šiaip taip sukrapštęs 500 svarų ir 1950 m 
nupirko nedidelį anglikonų bažnyčiai priklausantį pastatą., 
kuris buvo pavadintas “Lithuanian Institute”.
Platinant kelią klubo patalpos buvo nugriautos ir už gautą 
kompensaciją gautas iš vietinės valžios dabartinis pasta
tas , kuris pasivadino Škotų Lietuvių Socialinis Klubas.
Tačiau klubas turėjo išlaikymo problemų. Iš vietinės val
džios atėjo pirmas reikalavimas - 1000 svarų sumokėti už 
vietines paslaugas. Kasoje tebuvo tik 100 svarų. Į pagalbą 
atėjo Bradforde veikiantis lietuvių klubas “Vytis”, pasko
lindamas 3000 svarų. Klubo veikla buvo sėkmingą skola 
greitai buvo grąžintą o po keturių metų nutarta padidinti 
klubo patalpas, įruošiant barą saloną lošimų kambarį ir 
t.t. Darbas kainavo 56,000 svarų. Iš alaus daryklos pasko
linta 36,000 svarų. Klubas veikė labai pelningai. Darbuo
tojai dirbo savanoriškai, be užmokesčio. Po penkių metų ir 
ši skola buvo grąžinta. Oficiali atidarymo data 1979.2.10 .
Dabar, po beveik 30 metų veiklos, Škotijos lietuviai klubo 
jau nebeturi. Liūdną kad taip įvyko, tačiau laikui bėgant, 
neišvengiama. Didelio susidomėjimo klubo išlaikymu iš 
atvykstančių lietuvių nesulaukė, o senoji valdyba pavargo. 
Kaip, jau penktos kartos, bendruomenė versis toliau yra 
didelis klaustukas. Ar JK Lietuvių Sąjungos Škotijoje 
skyrius išsilaikys be patalpų? Ar pamažu seniausia Jungti
nėje Karalystėje bendruomenė išnyks? Būtų labai gaila. 
Klubą lankiusieji ir susitikę su Škotijos lietuviais prisimins 
juos kaip draugiškus ir nuoširdžius brolius ir seseris-.——,
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PRANEŠIMAS SPAUDAI 2008-05-30

Jungtinėje Karalystėje gyvenančių 
lietuvių pilietiškumui Lietuvos 

ambasada meta netradicinį iššūkį
„Kur Jūsų rankos?!“, - Lietuvos ambasada 
Jungtinėje Karalystėje klausia šioje šalyje gy
venančių ir dirbančių tautiečių, kviesdama 
juos nebūti abejingais Tėvynei, joje likusiems 
artimiesiems bei susimąstyti, į kokią Lietuvą 
jie norėtų grįžti.
Ambasada pradeda informacinę kampaniją, 
kuria skatina Jungtinėje Karalystėje gyvenan
čius Lietuvos piliečius aktyviai balsuoti šių me
tų Seimo rinkimuose.
„Kviečiame visus Jungtinėje Karalystėje esančius lie
tuvius parodyti, kad esame ne tik skaitlingi, bet ir ak
tyvūs, kad mums įdomu, kaip gyvena ir kaip gyvens 
Lietuva. Balsavimas - puiki proga pasiųsti aiškų si
gnalą namo, kokia turėtų būti Lietuva, iš kurios nebe
norėtume išvykti, - sako Lietuvos ambasadorius Vy
gandas Ušackas, - Mes tikime savo tautiečių aktyvu
mu, o devizu „kur jūsų rankos?“ metame jiems links
mą iššūkį: išdrįskite ir padarykite tai vardan savęs pa
čių ir Lietuvoje likusių artimųjų“, - pažymi ambasado
rius.

Į Jungtinėje Karalystėje gyvenančius Lietuvos piliečius 
ambasada kreipiasi trumpais ir nuotaikingais, internete 
platinamais vaizdo klipais. Pasak V.Ušacko, tokiomis net
radicinėmis priemonėmis tikimasi piliečius paskatinti pasi
elgti taip pat „netradiciškai“ ir paskatinti juos aktyviai bal
suoti.

„Linksmais filmukais ir kampanijos šūkiu skatiname lietu
vius išdrįsti pasirodyti ir veikti. Juk visos galimybės pa
keisti Lietuvą ir išreikšti savo poziciją yra mūsų pačių ran
kose - belieka jas parodyti. - priduria ambasadorius.

Skaičiuojama, kad šiuo metu Didžiojoje Britanijoje gyvena 
ir dirba apie 200 tūkst. Lietuvos piliečių, iš kurių apie 130 
tūkst. potencialūs rinkėjai. Iki šiol rinkimų metu ambasa
doje balsuodavo apie 600 piliečių, tačiau ambasada tikisi 
keleriopai padidinti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių 
piliečių aktyvumą rinkimuose.

Jungtinėje Karalystėje gyvenantys piliečiai, pageidaujantys 
balsuoti šių metų Seimo rinkimuose, kviečiami apsilankyti 
Lietuvos ambasados intemetinėje svetainėje 
www.uk.mfa.lt. Čia jie ras anketą, kurią beliks užpildyti ir 
atsiųsti ambasadai, o rinkimų dieną beliks balsuoti.

Papildoma informacija: vaizdo klipus galima peržiūrėti 
internete adresu:
http://www.youtube.com/user/KURJUSURANKOS

Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje intemetinė 
svetainė taip pat pasiekiama adresu: 
www.Iithuanianembassy.co.uk

Pusė Rytų Europos emigrantų jau 
grįžo namo 2008-05-26 lietuviams.com 
Didžiosios Britanijos statistikos departamentas skelbia, 
kad pirmąjį šių metų ketvirtį imigracija iš Rytų Euro
pos sumažėjo, praneša workpermit.com.

Rytų europiečių, besikreipiančių dėl darbo registraci
jos, skaičius smukęs iki žemiausio lygio 2005 metais.

Nuo šių metų sausio ir kovo, iš A8 ES narių, regist
ravosi 45 tūkst. darbuotojų. Tai yra 13% mažiau nei 
praėjusiais metais.

A8 šalimis vadinamos Estija, Latvija, Lietuva, Len
kija, Čekija, Vengrija, Slovakija ir Slovėnija. Tūkstan
čiai darbuotojų, daugiausia iš Lenkijos, Latvijos ir 
Lietuvos atvyko dirbti į Jungtinę Karalystę, po to, kai 
minėtos šalys 2004 metais prisijungė prie ES, o Jungti
nė Karalystė, kaip ir dar kelios šalys visiškai atvėrė 
savo sienas darbo jėgai iš Bendrijos šalių naujokių.

Statistikos duomenys taip pat skelbia, kad beveik 
pusė rytų europiečių, kurie atvyko uždarbiauti į 
Didžiąją Britaniją nuo 2004 metų, jau paliko šalį ir 
grįžo į Tėvynę.

E.Puzaitės rečitalis - Wilgmore
Salėje 2008-05-23

Birželio 5 dieną pianistė Evelina 
Puzaitė gros rečitalį Londono 
Wigmore salėje. Šis koncertas susi
jęs su 2007 metais laimėtu „Landor 
Records“ konkursu, kuriame dalyva
vo keli šimtai atlikėjų. Evelina 
Puzaitė laimėjo didįjį šio konkurso 
prizą - galimybę įrašyti kompaktinę 
plokštelę, jai taip pat buvo pasiūly
tas rečitalis Wigmore. Šioje salėje jaunoji pianistė pa
sirodys jau penktą kartą

Pirmoji kompaktinė plokštelė „Moments 
Musicaux“ (Landor Records LR281) buvo įrašyta ir 
išleista praėjusiais metais, jau po poros mėnesių buvo 
išleistas papildomas šio leidinio tiražas ir pasiūlyta 
įrašyti antrąjį diską. Pasak pianistės, naujosios plokšte
lės įrašas jau visai netrukus, tad koncerte Wigmore 
salėje galima bus išgirsti įdomią ir ganėtinai neįprastą 
busimojo disko programą: pirmoje koncerto dalyje 
skambės Schumannų šeimos muzika - pianistės ir 
kompozitorės Claros Schumann Variacijos Roberto 
Schumanno tema bei Roberto Schumanno 
„Davidsbiundlerių šokiai“ op.6, kuriuose panaudota 
Claros Schumann Mazurkos tema. Antroje dalyje 
skambės ispanų kompozitoriaus Manuelio de Falla’os 
„Fantasia Baetica”, Sergejaus Prokofjevo Keturios 
pjesės op. 12 bei Sonata Nr.3.

Evelina Puzaitė (g. 1982) fortepijonu groti mokėsi 
Čiurlionio meno mokykloje, vėliau Lietuvos muzikos 
akademijoje. 2001 metais ji laimėjo Baltijos šalių sti
pendiją studijuoti Guildhallo muzikos ir dramos mo
kykloje. Šiuo metu pianistė intensyviai koncertuoja 
Jungtinėje Karalystėje bei dėsto Blackheath konserva
torijoje. Pianistė yra daugybės tarptautinių konkursų 
laureatė, grojusi bene visose svarbiausiose Londono 
salėse.
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VILNIAUS - EUROPOS 
KULTŪROS SOSTINĖS 2009 
REKLAMA LONDONE 20080516

Busimojo Lietuvos turizmo informacijos centro 
(TIC) Londone patalpų, langus papuošė Vilniaus 
- Europos Kultūros Sostinės 2009 reklama. Ši 
reklama TIC languose bus iki kitų metų 
pabaigos.
“Šis TIC Londone projektas - ambasadoriaus Vygaudo 
Ušacko idėja. Jis pasiūlė išnaudoti šalia naujojo LR Am
basados pastato esančio TIC langus. Šiuo metu TIC pa
talpos dar nėra naudojamos. Pasirinktoji vieta Vilniaus - 
Europos kultūros sostinės 2009 reklamai labai gera, ka
dangi kasdien Bessborough Gardens gatve praeina dide
lis srautas žmonių”, - sako TIC Londone direktorė Indrė 
Trakimaitė.
Pasak I.Trakimaitės, su Vilniaus - Europos Kultūros 
Sostinės 2009 projektu yra susijusi didžiausia TIC Lon
done šių metų veiklos dalis. Vienas pagrindinių tikslų - 
pasiekti, kad kuo daugiau Didžiosios Britanijos žurnalis
tų aplankytų Vilnių ir taip skleisti informaciją apie atei
nančių metų projektą šios šalies spaudoje. Pastaruoju 
metu tokių straipsnių iš jau vykusių kelionių į Vilnių 
pasirodo vis daugiau.
Vienas įtakingiausių kelionių žurnalų „Sunday Times 
Travel Magazine“ gegužės mėnesio numeryje straipsnyje 
apie Vilnių rašo: „Nors Europos kultūros sostinės titulas 
Vilniui atiteks tik kitąmet, tikrai neverta laukti iki kitų 
metų. <...> Miestas nuostabus visais metais metų laikais, 
tačiau pavasarį jo atmosfera ypač pakylėta.“
Vienas seniausių D.Britanijos moterims skirtų žurnalų 
„The Lady“ balandžio mėnesio numeryje straipsnyje apie 
Vilnių rašo: „Vilnius yra ne tik Lietuvos sostinė, bet ir 
Europos širdis, nes geografinis žemyno centras nuo Vil
niaus nutolęs tik 26 km. Išrinktas būti Europos kultūros 
sostine 2009 m. Vilnius teisingai prisistato kaip jaukus, 
draugiškas, atviras miestas, kuriame su lietuviais petys į 
petį gyvena rusai, lenkai, žydai bei kitų tautų žmonės.“
Vienas didžiausių turizmo industrijos laikraščių „Travel 
Trade Gazzette“ balandžio mėnesio straipsnyje „City 
splash and grab“ pataria lankantis Vilniuje - ateinančių 
metų kultūros sostinėje - išbandyti ir aktyvaus turizmo 
galimybes : vandens kelius, oro balionus ir pan.
Gegužės bei birželio mėnesiais planuojama keletas indi
vidualių žurnalistų kelionių į Vilnių, o birželio 20 — 22 
dienomis atvyks žurnalistų grupė, kurie „atras“ ateinan
čių metų Europos Kultūros Sostinę renginio „Tebūnie 
naktis“ metu.
Statistikos departamento duomenimis, 2007 metais mė
nesiais Lietuvos apgyvendinimo įstaigose buvo apsistoję 
beveik 40 tūkst. turistų iš Didžiosios Britanijos.

Rūta Dirsienė,
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 
atstovė spaudai
Daugiau informacijos:
Indrė Trakimaitė, TIC Londone direktorė
+44 7817393048

IŠ LIETUVOS IŠVYKO 5 PROC.
VISŲ MOKSLININKŲ

2008-06-04 lietuviams.com

Pagal neseniai atliktos Lietuvos'mokslo institucijų kieky
binės apklausos duomenis, 41 proc. moksline tiriamąja 
veikla užsiimančių institucijų padalinių darbuotojų yra 
išvykę trumpalaikiam darbui, 23 proc. - ilgalaikiam dar
bui į užsienį. Tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam darbui 
gerokai dažniau išvykstama iš universitetų ir mokslo 
institutų nei iš kolegijų.

Remiantis apklausos duomenimis apie bendrą Lietuvos 
mokslo institucijų padalinių skaičių galima teigti, kad per 
Nepriklausomybės metus valstybinės Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijos prarado ne mažiau kaip 750 mokslo 
darbuotojų. Lyginant su dabartiniu mokslininkų ir tyrėjų 
skaičiumi Lietuvoje, tai sudarytų beveik 5 proc. visų 
mokslininkų ir tyrėjų.

„Net pusė mokslo ir studijų institucijų padalinių, iš 
kurių tyrėjai yra išvykę ilgalaikiam darbui į užsienį, nu-’ 
rodė, kad šie tyrėjai prieš išvykdami jų padalinyje buvo 
doktorantai, tad didžiausią protų nutekėjimo dalį sudaro 
jauni, perspektyvūs doktorantai, tyrėjai ir mokslininkai. 
2006 metais mokslininkai iki 34 metų sudarė tik 16,3 
proc. visų aukštojo mokslo sektoriuje dirbančių mokslo 
laipsnį ar pedagoginį vardą turinčių tyrėjų“, - pastebi 
projekto vadovas dr. Tomas Zalandauskas.

„Išvykę jauni mokslininkai akcentuoja norą kelti savo 
kvalifikaciją, dirbti pasaulinio lygio mokslo centruose, 
susipažinti su pasaulinėmis mokslo tendencijomis, vyk
dyti inovacinius tyrimus, daryti tyrimus mokslo srityse, 
neturinčiose tradicijų Lietuvoje. Dar viena iš pagrindinių 
išvykimą lemiančių priežasčių - nepasitenkinimas moks
lo ir studijų situacija Lietuvoje: blogomis darbo sąlygo
mis, uždara mokslo sistema, neefektyvia mokslo politika, 
hierarchiniais santykiais akademinėje bendruomenėje. 
Trečia pagal svarbą priežasčių grupė - ekonominiai mo
tyvai: menkas darbo užmokestis, prastos gyvenimo sąly
gos“, - apie išvykusių mokslininkų motyvus dirbti svetur 
pasakoja TŽalandauskas.

Dauguma Lietuvos mokslininkų, išvykę į užsienį studi
juoti ir kelti kvalifikaciją, nesieja savęs ilgalaikiais ry
šiais su ta šalimi, kurioje dabar gyvena, ir palaiko nuola
tinius ryšius su Lietuvos mokslininkais, o per juos — su 
Lietuvos institucijomis. Nors daugelis ketina sugrįžti, 
tačiau nurodo tam tikras re integracijai reikalingas sąly
gas: teigiamus pokyčius mokslo politikoje (didesnis 
mokslo finansavimas, konkuruojantis atlyginimas ir pan.) 
bei sudarytą galimybę tobulėti ir daryti kaijerą, turint 
aiškią darbo perspektyvą bei kūrybingą kolegų grupę, 
palankią darbo aplinką, leidžiančią daryti pasaulinio ly
gio atradimus.

Sugrįžimui kliudančius veiksnius galima skirtyti į ke
lias stambesnes grupes: nepasitenkinimas mokslo aplin
ka, mokslo administravimo problemos, gyvenimo koky
bės klausimai, sociokultūriniai ir asmeninio pobūdžio 
veiksniai. Bene daugiausia respondentų kritikos susilau
kė Lietuvos mokslo administravimo problemos: biurok
ratiniai suvaržymai ir viešųjų pirkimų procedūros, labai 
apsunkinančios projektų vykdymą, ir per didelis moksli
ninkų pedagoginis krūvis, neleidžiantis atsidėti moksli
niams tyrimams.
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Šiluvos Marijos apsireiškimas ir 
Švč. M.Marijos Gimimo atlaidai rugsėjo 8 d.

APSIREIŠKIMAS
Švč. Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Tai buvo pirmasis 
Marijos apsireiškimas Europoje ir veikiausiai vienintelis, kai Marija kal
bėjo kito tikėjimo, tada paplitusio kalvinizmo, žmogui.

Seniausioje rašytinėje Šiluvos istorijoje, rašytoje apie 1651 metus, pa
sakojama: „Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse 
žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens Mergaitę iššukuotais plaukais, 
laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį 
vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė, ką 
matę. Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino 
prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip buvo matę pie
menėliai. Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Mergaitė 
atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano 
Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“.

Tai tarusi ji pranyko. Katechetas su bakalauru, kaip klaidatikiai, panie
kino tą regėjimą laikydami jį piktosios dvasios padaru.

Piemenėliai, grįžę su banda į namus, tą dalyką ėmė skleisti tarp savųjų. 
Vienas senas ūkininkas, daugiau kaip šimto metų amžiaus, iš senatvės 
beveik apakęs, tarė savo kaimynams: „Mieli kaimynai, sakykit ką norit, 
bet aš jus tikinu, kad ant to akmens buvo ne koks gundymas, bet pasiro
dė toji Mergelė su savo sūneliu, kurio garbei anoje vietoje stovėjo seno
vinė katalikų bažnyčia. Kiek aš atsimenu, prieš aštuoniasdešimtmečių 
mūsų ponai sugriovė ją ir panaikino“.

Kada tas pasakojimas pradėjo plisti tarp valstiečių įvairių miestelių 
turguose, Žemaičių vyskupijos oficiolas kanauninkas Smolka Kazakevi
čius (vėliau jis tapo pačios vyskupijos pavyskupiu), susirūpinęs Dievo 
garbės plitimu, nuvyko į Šiluvos valsčių ir nuodugniai apklausė visus, 
mačiusius tą vaizdą.

Vienas senas ūkininkas, jau aklas, apsiėmė apčiuopomis parodyti vietą, 
kurioje jo atminimu stovėjusi katalikų bažnyčia ir kur įvyko stebuklas. 
Vos atvestas į tą vietą senukas staiga praregėjo. Istorija baigiama liudiji
mu apie Dievo gerumą ir maloningumą - Šiluvoje Dievui atgautos ne tik 
bažnytinės žemės, bet ir žmonių širdys.

ŠILUVA jau nuo XVI a. pradžios garsėjo 
visą savaitę trunkančiais Švč. M. Marijos 
Gimimo (rugsėjo 8 d.) atlaidais.

1991 m. rugsėjo 8 d. kardinolas Vincentas 
Sladkevičius Šiluvoje paaukojo Lietuvą 
Švč. M. Marijai.

1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė popie
žius Jonas Paulius II ir meldėsi už Lietu
vos šeimas.

LIETUVOS KONSULATAS ŠIAURĖS RYTŲ ANGLIJOJE 
PRADEDA SAVO VEIKLĄ

2008 m. gegužės 13 dieną Newcastle Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas kartu su 
didžiausio Šiaurės Rytų Anglijos miesto Newcastle lordu 
meru Peter John Arnold oficialiai paskelbė naujojo Lie
tuvos garbės konsulo John Carr-Ellison veiklos pradžią.

Gegužės 13-14 dienomis įvykusių renginių metu amba
sadorius V.Ušackas pakvietė susirinkusius Lietuvos pi
liečius, besiburiančius į naują bendruomenę, registruotis 
spalio 12 d. rinkimams į LR Seimą, aktyviai prisidėti prie 
Ambasados ir naujojo Garbės konsulo pastangų Šiaurės 
Anglijos regione įsteigti atskirą rinkimų punktą.

Naujos lietuvių bendruomenės branduolį sudaro bestu
dijuojantys šio regiono universitetuose, kurie šiomis die
nomis Newcastle universitete surengė Lietuvos foto ir 
video pristatymą.

Susitikimuose Newcastle miesto taryboje ir Northern 

Counties verslo klube ambasadorius V.Ušackas aptarė 
dvišalių ekonominių, akademinių ir kultūrinių ryšių plėt
ros perspektyvas bei plėtoti bendradarbiavimą tarp North 
Tyneside ir Klaipėdos uostų.

Lietuvos garbės konsulas J.Carr-Ellison yra stambus 
Jungtinės Karalystės gyvulininkystės verslo atstovas. 
Nuo 1995 metų jis sėkmingai vysto investicinius projek
tus Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemės ūkiuose.

J.Carr-Ellison biuro adresas:
Hedgeley Hall, Powbum, Alnwick, Northumberland, 
NE66 4HZ, United Kingdom,
tel. +44 1665578272, faks. +44 1665578394, el. paštas: 
jce@hedgeleyfanns.com .

* '■ ...... ■/...<■*'/ ’. ,+ ' ... ' ; ' S.'Qi '

Tai jau penktasis Lietuvos garbės konsulas Jungtinėje 
Karalystėje.
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Mančesteris
PAŽINK LANKAŠYRO GRAFYSTĘ

Mančesterio “Moterų ratelis” kas mėnesį organizuoja 
pažintines išvykas po įvairias, žymias Lankašyro 
grafystės vietas.

Išvykos dažniausiai rengiamos pirmą kiekvieno 
mėnesio šeštadienį. Išimtinais atvejais - sekmadienį. 
(Sekti klubo intemetinio puslapio naujienas arba su
sisiekti su organizatoriais).

Programa:
2008.06.15 (sekmadienį) - Dale Rail.
2008.07.05 (šeštadienį) - Great Hill iki Brinscall. 
2008.08.02 (šeštadienį) - Morecambe Bay. 
2008.09.06 (šeštadienį) - Ingleton.

Norintys dalyvauti išvykoje ir pamatyti vaizdingus 
Lankašyro kraštovaizdžius, pažinti kraštą bei sužino
ti jo istoriją kviečiame registruotis iš anksto: 
ngasiunas(a),pier.man.ac. uk (Nijolė) arba 
telefonu - 07523217596 (Ingrida).

Vykstančių į iškilas dėmesiui:
Renkamės Lietuvių socialiniame klube (M8 4JY) 

09.30 vai.
Iš klubo vyksime į numatytą mašinų parkavimo aikš
telę, nuo kur ir prasidės mūsų kelionė po apylinkes 
Su savim turėti: * -j Kii , -

1. Gerą ūpą.
2. Iškylautojo aprangą (patogūs rūbai ir avali

nė).
3. Vandens.
4. Priemonę apsaugai nuo saulės.
5. Ką nors užvalgyti (bet kad nebūtų sunku

nešti)
6. Simbolinį mokestį kelionės gidui - £1 suau

gu - šiam (vaikai keliauja nemoka
mai).

Asmenys neturintys savo transporto:
Prašome informuoti Nijolę arba Ingridą iš anksto, 
kad galėtume organizuoti automobilius.

Jei pasitaikys blogesnis oras: 
Aplankysime įspūdingą pub-ą.

Pirmoji “Moterų ratelio išvyka
* Pirmoje, moterų ratelio organizuojamoje išvykoje, kuri 
įvyko 2008 m. balandžio 4d., mes aplankėme “Lester 
Mill Quarry“ (karjeras), White Coppice.
Šeštadienio rytą neišgąsdino Mančeteryje pliaupiantis 

lietus, o visi kartu su geru ūpu patraukėme į įspūdingas 
Lancashire vietas, kurios yra gražios savo aplinka ir įdo- r 
mios geologine, bei archeologine istorijom, taip pat pa
teikianti staigmeną mums tą dieną pasiuntė šiltą ir saulė
tą orą. <
Kas ta Anglezarke? Tai yra sritis išsiskirianti savo gro
žiu. Joje yra rezervuarai, miškeliai ir durpynai. Ši sritis

yra kiekvieno keliauninko rojus, kai gali matyti kaip pa
veikslą prieš savo akis.
Aplinkui White Coppice viržais apaugusi dykynė yra ant 
žvirgždinių ir gargždinių uolienų. Tai yra ilga švino ga
vybos, karjero ir vandens aprūpinimo Liverpoolio ir 
Chorley apskritims istorija.
Begales nuostabių vagų ir išlinkimų turi šios aukštumos. 
Geriamo vandens talpykla: apvali kalva yra tęsinys švino 
darinių.
Mažų lakštelių kasyba minima nuo XVIIIa., Anglezarkė- 

je buvo iškasta tik 73 tonos švino per visus gavybos me
tus, kurie užtruko du metus.
White Coppice karjeras: pirminis sluoksnis smėlio yra 
giliai užpildęs uolienų plyšius, kurie atsirado žemės dre
bėjimų metu prieš milijonus metų. Švino rūda vėliau 
susidarė plyšiuose arba sprūdžiuose, kuri telkėsi ir buvo 
užblokuota karjero papėdės paviršiuje. Dalis karjero pa
viršiaus yra nugludintos uolienos išilgai sprūdžio. 
Kriketo aikštelė: 17 000 metų atgal visas plotas buvo 
uždengtas ledynais. Ledynmečio tirpsmo vandenys sufor
mavo apvalainius kalnelius ir giluminius kanalus, šiuo 
metu šiame plote pagrindą sudaro rezervuarai bei name
liai.

Judita

“Saulėta 2008 metų balandžio 5 dieną grupė iš 15 žmo
nių atvykome apžiūrėti vaizdingas Angelzarke rezervua
ro apylinkes. Vedami gido, pradėjome judėti vingiuotais 
parko takeliais.

Iš karto akį patraukė vaizdingos apylinkės, Anglezarke 
vandens rezervuaro skardžiai, tolumoje esančios pievos, 
miškas. Praėjus 500m atsiduriame prie įspūdingo skar
džio, prieš kurio diduma pasijauti labai mažas.

Keliaudami toliau galime grožėtis įspūdingo grožio 
mišku ir šalia esančio vandens telkinio ramybę. Išėjus iš 
miško kylame kalnuotais takeliais aukštyn, šalia mūsų 
lieka kalvos, pievos ir laukai.

Retkarčiais sustojame ir išklausome įdomų gido pasa
kojimą apie šios vietovės ypatumus (uolienas supančias 
rezervuarą). Ši vietovė dar vadinama (Walkers’ Paradi
se), su šiuo teiginiu aš galiu sutikti šimtu procentą nes 
visą kelionę mus lydi įspūdingi vaizdai, kuriais besigro
žėdamas galime pailsėti nuo miesto šurmulio.

Visa kelione truko apie 3 valandas, maršrutas kartais 
buvo sunkus, būkit pasiruošę šiek tiek išsipurvinti, prieš 
atvažiuodami būtinai pasirūpinkite keliautojo rūbais, 
ypač avalyne. Jeigu norite pabėgti iš miesto bent trum
pam, atvažiuokite čią jūsų laukia įspūdingo grožio gam-

Deividas
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DERBY
A+A Stefa Urbanavičienė

Stefa Urbanavičienė, sulaukusi brandaus 83-jų metų 
amžiaus, dėl problemos su kojomis ilgesnį laiką pralei
do invalido vežimėlyje, gyvendama savo namuose su 
seserimi Kastule, Derbyje.

Sveikatai stipriau sušlubavus, buvo nuvežta į Derby 
ligoninę. Pabuvus trumpą laiką ligoninėje, gegužės 1d. 
jos širdelė sustojo plakti ir užmerkė akis amžinam poil
siui, palikusi dukrą Alytę su šeima, seserį Kastulę ir 
gimines.

Stefa gyveno savo namuose su Kastule, kai abiejų 
vyrai: Bronius ir Vladas jau senokai buvo mirę. Stefos 
dukrai Alytei sukūrus šeimą, jie buvo tankūs motinos ir 
dėdienės lankytojai, prižiūrėdami savo mamytę ir dė
dienę, kuri taip pat jau yra sulaukusi brandaus amžiaus.

Bronius ir Stefa Urbanavičiai su dukra Alyte priklau
sė DBLS-os Derby skyriui, skaitė lietuvišką spaudą ir 
rėmė visas lietuviškas organizacijas. Ypatingai dukra 
Alytė skyriaus renginiuose prisidėdavo prie programos 
deklamacijomis ir daina, o tėvai ilgus metus globodavo 
į Derby atvykstančius, lietuviams atnašauti pamaldas, 
kunigus,.

Gegužės 14 d. Derby krematoriumo koplyčioje 
kun.E.Dixon atnašavo gedulingas pamaldas. Susirinko 
visa šeima, kaimynai, derbiškiai ir pažįstamieji. Karstą 
puošė namiškių, kaimynų, ir pažįstamų gėlės. 
Kun.E.Dixon gražiais ir jausmingais žodžiais apibūdino 
velionę, kad buvo lietuvė, priklausė lietuviškoms orga
nizacijoms ir jas rėmė.

Stefos žentas lan jausmingais žodžiais tarė atsisveiki
nimo žodį, pareiškė padėką kunigui, laidotuvių daly
viams ir visiems už užuojautas ir gėles. O laidotuvių 
dalyviai pareiškė gilią užuojautą Alytei, jos vyrui, Kas
tulei, anūkams ir giminėms.

Stefos pelenai buvo palaidoti šalia mirusio vyro Bro
niaus Derbyje, Nottinghamo kelio kapinėse.

Tegul Tau, Stefa, būna lengva svetima žemė 
šalia savo vyro Broniaus.

Giliai visus užjaučiame ir jungiamės prie 
bendro liūdesio.

J.M.

BRADFORD
A+A Gerda Anužienė

Š.m. gegužės mėn. 21 d. savo namuose mirė 78 
metų Gerda Anužienė. Silpnėjant sveikatai gydė
si ligoninėje ir namuose prižiūrima dukrų, bet 
negailestingoji mirtis nutraukė jos gyvenimo 
siūlą. Ji gyveno viena.

Po religinių apeigų, atsisveikinta Nab Wood 
krematoriume, Bradforde.

Dalyvavo sūnus iš N.Zelandijos, dvi dukros, 
gyvenančios Yorkširio grafystėje, šeši anūkai, 
vienas proanūkis, šeimų artimieji ir keli, dar kru
tantys, senosios Bradfordo bendruomenės lietu
viai.

Polaidotuviniai pietūs buvo surengti “Great 
Victoria” viešbučio svetainėje.

Buvome maloniai nustebinti. Aptarnavo dabar- 
tinai atvykėliai iš Lietuvos, kurie šiame viešbu
tyje yra įsidarbinę.

Gerda atvyko iš Vokietijos su tuometine imig
rantų banga, dirbo ligoninėje. Vėliau perėjo į 
tekstilės pramonę. Laikui bėgant sukūrė lietuviš
ką šeimą su Stasiu Anūžiu. Susilaukė mažylių.

1957 metais Bradforde įsikūrus meninei grupei 
“Ąžuolynui”, Gerda tapo grakšti tautinių šokių 
šokėja ir dainininkė iki pat grupės veiklos pabai
gos 1960 metais, išemigravus į Kanadą muzikos 
vadovui.

1987 m. Gerdos laimingą gyvenimą nutraukė 
mylimo vyro Stasio mirtis. Tačiau, mokėdama 
jausti trapų žmogaus gyvenimą, garbingai išlaikė 
likimo siunčiamus bandymus ir toliau rūpinosi 
savo šeima ir artimaisiais, palaikė ryšį su lietuvių 
bendruomene.

Gerda nešėjo kilniaširdės ir kultūringos lietu
vės moters įvaizdį šiame kosmopolitiškame 
mieste, kuriame gyvena daugiau nei 60 tautybių 
žmonių.

Skaudžia netekties valandą dalinamės skausmu 
ir nuoširdžiai užjaučiame velionies šeimą ir arti
muosius.

ILSĖKIS RAMYBĖJE!

K.Kaktavičius

„RYANAIR“ PRADĖS SKRAIDYTI IŠ KAUNO Į LUTONĄ
Pigių skrydžių avia
kompanija „Ryanair“ 
birželio 5 dieną prane
šė apie naują maršrutą 
iš Kauno oro uosto į 
Londoną Lutoną.

Nuo spalio 28 dienos 
„Ryanair“ šiuo maršru

tu skraidys antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. 
„Ryanair“ tikisi per metus pervežti apie 40 tūkst. kelei
vių.

Naują maršrutą paskelbęs „Ryanair“ Šiaurės šalių rin
kos vadovas Wilhelmas Hamiltonas kalbėjo: „Mums : 
malonu paskelbti apie skrydžių daugėjimą kai tuo tarpu 
mūsų konkurentai skelbia apie didėjančius kuro mokes
čius, kas mums tik padidins keleivių skaičių“.
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOJE
s* *

Kovo 11-oji
Kovo 10d. buvo iškilmingai pakelta Lietuvos trispalvė. 
Klasėse visi mokiniai paskyrė keletą valandų aptarti, ką 
Lietuvai davė iškovota nepriklausomybė. Paskui žemes
niųjų klasių mokiniai kontūriniuose žemėlapiuose piešė 
mažas ir dideles valstybes ir kalbėjo su mokytojais, kada 
kurios mažosios valstybės kovojo už savo laisvę. Vyres
niųjų klasių mokiniai gavo po du žemėlapius: Europa XX 
a. ir XXI a pradžioje. Pastarajame žymiai daugiau spalvų 
nei pirmajame. Svarstydami klausimus, kodėl mažosios 
tautos nori būti laisvos ir nepriklausomos, o didžiosios 
nenori jų paleisti, mokiniai surašė savo mintis plakatuose 
ir pakabino juos ant sienų koridoriuje.

Toks paminėjimas ypatingai buvo naudingas vokie
čiams: tiek mokiniams, tiek mokytojams.

Talentų vakaras
Balandžio 11 d. ateitininkai suruošė tradicinį gimnazijos 
talentų vakarą. Kad pertraukos tarp pasirodymų neprailg
tų, ateitininkai įterpė savo programą, pavaizduodami 
teismo salę. Gimnazijoje buvo ieškomas „nusikaltėlis“, ir 
po visų liudininkų apklausos žiūrovai sprendė, kas tai 
galėtų būti. Gimnazistai šiais metais pademonstravo ypa
tingus talentus kuriant ir atliekant muzikos veikalus bei 
dainas. Kaip visada talentų vakaras užsibaigė mokytojų 
pasirodymu, kuriame mokytojai vaidino mokinius mo
kykloje.

Po programos komisija ilgai svarstė, kam paskirti pre
mijas. Pagaliau paaiškėjo, kad pirma vieta atiteko Gretai 
Kvederauskaitei, antra vieta - Dainai Juknaitei iš Argen
tinos, o trečią vietą pasidalijo Greta Likadzijauskaitė su 
Gerda Ekindorf. Premijos buvo įteiktos po kelių dienų 
per pietus.

Lietuvių kalbos olimpiada
Lietuvių kalbos olimpiada užsienio lietuviškų mokyklų ir 
Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai” 
mokiniams įvyko š. m. balandžio 10-12 d.d. Vilniaus 
vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai”. Mūsų 
gimnazijai atstovavo Laura Ivanauskaitė (11 kl.) ir 
Mindaugas Vitkauskas (12 kl.), kurie iškovojo trečiojo 
laipsnio diplomus ir buvo apdovanoti asmeninėmis 
dovanomis bei dovanomis Vasario 16-osios gimnazijai.

Krepšinio naktis
Balandžio 12 d. vakare Hemsbache vyko tradicinis 
krepšinio turnyras „Krepšinio naktis”. Jame dalyvavo 
keturios gimnazistų komandos, kurių viena buvo kartu su 
mokytojais, kita su buvusiais gimnazistais. Praeitais 
metais į finalinius žaidimus patekdavo vien tik lietuvių 
komandos. Kad šiais metais taip nebeatsitiktų, lietuviai iš 
pat pradžių buvo paskirti į vieną grupę ir tik geriausi ėjo 
toliau. Tokiu būdu buvo ir nelietuviams duota galimybė 
laimėti turnyrą. Gimnazistų ir mokytojų komandos šį 
kartą liko be prizų, o bendra dabartinių ir buvusių 
gimnazistų komanda (Arvydas Drinkus, Justas Biekša ir 
Mindaugas Docaitis) laimėjo pirmą vietą.

Europos savaitės atidarymas Hessene
Hesseno vyriausybė šiais metais Europos savaitės oficia
lų atidarymą šventė 
Giessene gegužės 5 
d. Administracinio 
teismo salėje. Ren
ginio tema: tarp- 
kultūrinis dialogas 
— Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kelias į 
Europą. Renginį 
atidarė Europos ministras Volker Hoff.

Diskusijose prie apvalaus stalo tarp kitų dalyvavo lietu
viams gerai žinomas, lietuviškai kalbantis Europos parla
mento narys Michael Gahler ir buvęs Lietuvos ambasa
dorius Vokietijoje Lietuvos Konstitucinio teismo teisėjas 
dr. Zenonas Namavičius.

Meninę programą, kaip tradicija, šiame renginyje atliko 
Vasario 16-osios gimnazijos ansamblis. Muzikos moky
tojų Audronės ir Gintaro Ručių paruošti mokiniai šoko, 
grojo ir dainavo.

Knygų deginimo minėjimas
Vasario 16-osios gimnziją lanko ir vokiečiai mokiniai. 
Todėl minimos ne tik lietuviškos, bet ir svarbiausios 
Vokietijos istorinės datos. Viena iš liūdnųjų Vokietijos 
datų buvo knygų deginimas 1933m. gegužės 10 d. Šis 
minėjimas buvo numatytas gegužės 8 d., bet gimnazijos 
ansamblis buvo pakviestas vokiečių į Bergstrassės 
apskrities paruoštą Europos savaitės renginį 
Grasellenbach miestelyje Odenwalde, tad knygų 
deginimo minėjimą teko atidėti iki gegužės 23 d. Šį 
kartą pasirinkta sceninė interpretacija tema „Taika ir 
pilietinė drąsa“. Renginį pravedė pilietinės drąsos 
būrelis. Tryliktos klasės sustiprinto vokiečių kalbos 
kurso mokiniai (visi vokiečiai) po abitūros rašto darbų 
patys pamokoms pasirinko temą „Modernūs vokiečių ir 
lietuvių eilėraščiai“. Šio kurso mokiniai per minėjimą 
skaitė Paul Celan, Hilde Domin ir Sigito Pamiškio 
eilėraščius ir išryškino jų reikšmę. Meninę programą 
atliko gimnazijos muzikantai ir dainininkai.

Mokytojų iškyla
Gegužės 17 d. vyko mokytojų iškyla į Frankfurtą, 
Dalyvavo 21 mokytojas, maždaug pusė lietuvių ir pusė 
vokiečių. Kelios mokytojos iškylon pasiėmė ir savo 
vyrus. Visi laivu plaukė Maino upe ir pamatė Frankfurtą 
iš kitos perspektyvos. Po to visi aplankė Johano 
Wolfgang© Goethės namus. Čia net vokiečių kalbos ir 
literatūros mokytojai sužinojo daug naujų dalykų apie 
žymiausią Vokietijos rašytoją. Pasisėmę tiek daug 
kultūros ir vakare gražiame restorane linksmai 
pabendravę, pasmaguriavę Frankfurto skanumynų ir 
pasivaišinę obuolių vynu, apie vidurnaktį visi grįžo 
namo.

vl6gim-info
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LIETIMAI PASAULYJE
ITALIJA
LIETUVIAI PRIPĖDAVO IR TURINE
Birutė Liaukšienė 2008-05-16

Vinco Mincevičiaus pastangomis italų kalba buvo leista 
„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“.

Vietos duomenimis, lietuvių Italijoje dabar gyvena apie 
600, bet tai nėra tikslus skaičius. Turinas liko kiek tolė
liau nuo jų būriavimosi vietų. Net ir Lietuvių kultūros 
centras (Centro di Culture Lituana) yra įkurtas Milane.

LIETUVIŠKI VARDAI
Lietuviai kaip žvirbliai, kartais atskrenda ir išskrenda 
tyliai, bet būna, kad kiek pripėduoja kitų šalių mene, kul
tūroje ar kriminalinėje kronikoje. Įdomu buvo tokių lietu
viškų pėdsakų ieškoti Italijoje, Turino mieste.

Iš Lietuvos į šiaurės vakarų Italijos miestą Turiną 
skrendant lėktuvu, tikras malonumas gėrėtis didžiuliais 
Šveicarijos ir Italijos Alpių masyvais, nenusakoma kalnų 
formų, spalvų įvairove. Paskui pajunti, kad lėktuvas jau 
suka ratus apie didžiulę pastatų Sangrūda. Ima atrodyti, 
jog artiniesi prie kažkokio ypatingo miesto.

Vėliau Turinas nenuteikia kaip išskirtinio grožio mies
tas. Tiesiog jis didžiulis, elegantiškas, čia daugybė gražių 
statinių. Dalis jo tvarkingai sukarpyta lygiagrečių gatvių 
ir jų susikirtimų stačiakampių. Nematyti tokio savitumo 
kaip Florencijoje, Romoje, Venecijoje arba mažesniuose 
miestuose, tokiuose kaip Paduja, Verona. Tačiau turinie
čiai teigia, kad jų mieste yra gražiausios Europoje aikš
tės, o architektūra - ypatinga.

PJEMONTO KRAŠTAS
Turinas buvo užkariavęs daug žemių, tarp jų - Sardiniją, 
Milaną. Jis suvienijo Italiją ir net tapo jos pirmąja sosti
ne. Istorija čia paliko I šimtmečio romėniškosios miesto 
sienos fragmentus, 1490 metais iškilusią, renesansinę 
katedrą XVII-XVIII a. statytus Madamos rūmus, daug 
kitų gražiai saugomų, turistų lankomų pastatų.

Dabar Turinas - Pjemonto krašto sostinė, išplėtotos 
pramonės, mokslo, kultūros centras.

Apie 900 tūkst. miesto ir apylinkių gyventojų, maitina
mi FIAT koncerno įmonių, chemijos, farmacijos, teksti
lės ir kitos gamybos, rūpinasi miestu, didžiuojasi, jog turi 
1405 metais įkurtą universitetą daugybę teatrų, muziejų. 
Ir visada turistų užplūstą Šv. Jono Krikštytojo (San Gio
vanni Batista) katedrą su garsiąja barokine Šv. Drobulės 
(Cappella della Sindone) koplyčią kur meldžiamasi prie 
garsiosios Išganytojo atvaizdą įamžinusios drobulės arbą 
kai ji ilsinamą prie jos kopijos.

Ten daugiakalbiame gaudesyje ausis gali pagauti ir 
vieną kitą lietuvišką žodį. Nes, kaip sakomą žvirblį ir 
lietuvį rasi visur. Kiek lietuviškų pavardžių Turine nu
skandino istorijos gelmės, nė neaišku, nes tautiečių visa
da buvo daugiau Romoje, Milane. Tačiau likusi nuorodą 
jog 1927 metais mieste veikė lietuvių saleziečių informa-
cijos ir propagandos centras, iki 1940 metų ėjo žurnalas 
„Saleziečiųžinios“. ' / o*-"

■ . • ‘z,1 ’..f' 4ĮT " --t-h' v / ■ ii’jl’

LIETUVIŠKA SPAUDA
’J * «■. ■ .

Po Antrojo pasaulinio karo Italijoje atsidūrė apie pusant
ro tūkstančio lietuvių. Ne visi čia pasiliko, kiti emigravo 
tolyn. Likę tautiečiai išsklido, daugiausia susitelkė Ro
moje, kur 1952 metų pabaigoje įkūrė Italijos lietuvių 
bendruomenę. Atsirado studentų draugijų, buvo lietuviš
kų leidinių, 1950 metais atnaujintos „Saleziečių žinios“, 
žurnalas „Krivūlė“. Bendruomenės pirmininko kunigo 

Turine dabar Lietuvos vardas irgi ryškesnis nei bet kada.' 
Atsakydama į 1991 metų sovietų agresiją Vilniuje, Turi
no miesto taryba Vytautui Landsbergiui suteikė šio mies
to garbės piliečio vardą Šio vardo liudijimo įteikimo 
ceremonijoje pernai lapkričio mėnesį V.Landsbergis pa
brėžė apie Pjemonto kraštą žinojęs dar vaikystėje iš rašy
tojo Edmondo De Amicis knygutės „II cuore“ („Širdis“).

„Turinas dabar jau ir mano miestas, - sakė 
V.Landsbergis. - Jaučiuosi ypač pagerbtas ir įpareigotas. 
Kai mąstau apie Turiną kaip savitos kultūros ir vertybių <_ 
puoselėjimo miestą ateina į galvą net keista mintis: jeigu 
Lietuva prieš Antrąjį pasaulinį karą būtų įsigijusi pastatą 
ir įkurdinusi atstovybę Turine, tikriausiai šiandien turėtu
me mažiau diplomatinių problemų.“

Turime šiame krašte ir Lietuvos garbės konsulą - poną 
Fabrizio Valentini. Čia Lietuvai atstovavo ir mūsų sporti
ninkai, dalyvavę 2006 metų žiemos olimpiadoje Turine. 
Nors nepribloškėme pergalėmis, bet Lietuvos trispalvė 
plevėsavo.

Dar vienas lietuviškas skambesys - mūsų šalies pabuvi- 
mas pagrindine garbės viešnia 2007 metų Turino knygų 
mugėje. Nors ten šeimininkavo italų leidėjai, bet nacio
nalinis Lietuvos leidinių stendas, tarp 800 renginių mu-

'• gėje vykę lietuvių knygų pristatymai, Susitikimai su lei-
dyklų atstovais ir rašytojais, kino filmai, spektakliai ir 
parodos patraukė dėmesį ir atsispindėjo italų spaudoje.

Turine gyvena ir lietuvių skaitytojams gerai žinomas 
Alessandro Baricco. Antrajame pagal populiarumą (po 
Milano „La Scala“) Turino operos teatre A.Baricco in
terpretuotą W.A.Mozarto operą „Užburtoji fleita“ pasta
tyti 2006 metais buvo pakviestas mūsų režisierius Oska
ras Koršunovas. •

M.K.OGINSKIS TURINE
Turine būta ir lietuvių dailės desantų. Pernai miesto savi
valdybės meno centre savo kūrybą parodė grupė kaunie
čių dailininkų. O dabar Moderniojo meno galerijoje eks- ’ 
ponuojamoje (perkeltoje iš Prancūzijos Monpeljė miesto) 
prancūzų tapytojo Francois-Xaviero Fabre'o darbų paro
doje į lankytojus iš portreto mąsliai žvelgia Mykolas Kle
opas Oginskis, Lietuvos didikas, politikas, diplomatas, 
kompozitorius, garsaus polonezo autorius..
Čia eksponuoti ir du M.K.Oginskio antrosios šeimos

vaikų portretai. Iki birželio pradžios lankytojai po šiais
paveikslais skaitys užrašus - skolinta iš Lietuvos dailės 
muziejaus Vilniuje ir Nacionalinio M.K. Čiurlionio dai-
lės^muziejaus Kaune.

PRANCŪZIJA
....................................................................... .. b ■■■--/ *

Nelieka jokių apribojimų įsidarbinti •
Prancūzijoje i*. 2008-05-29

Nuo liepos pradžios Lietuvai atsiveria dar viena darbo 
rinka. Prancūzai paskelbė nelauksiantys 2009-ųjų, kaip
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VOKIETIJA “Poezijos pavasaris” pirmą kartą aplankė Vokietiją

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 nu gegužės 29 d 
— Šiais metais pirmą kartą Vokietijoje lyrika 
ir dainomis nuskambėjo iškiliausias, jau 44-ą 
kartą vykstantis Lietuvos literatūrinis rengi
nys, tarptautinis festivalis “Poezijos pavasa
ris”.
Gegužės 26-28 dienomis Vokietijoje viešėjo po
etai Marcelijus Martinaitis, Aidas Marčėnas, 
Dovilė Zelčiūtė ir jaunasis poetas-bardas Do
mantas Razauskas.
Svečiai iš Lietuvos pirmą vakarą savo poeziją prista
tė į Hiutenfelde esančios Rennhofo pilies salę susi
rinkusiems Vasario 16-osios gimnazijos mokiniams 
bei apylinkėje gyvenantiems lietuviams.
Itin šiltai sutiktą bei ilgais plojimais palydėtą meni
ninkų pasirodymą apkarūnavo netikėta D. Razausko 
bei gimnazijos muzikos mokytojo Gintaro Ručio 
atlikta muzikinė improvizacija gitaromis.
Poetai aktyviai bendravo su gimnazijos mokiniais ir pra
vedė netgi dvi kūrybines dirbtuves, palydėtas įdomių 
diskusijų, kurių metu svečiai šalia įvairių kitų temų dali
nosi savo patirtimi apie poezijos kūrimo procesą bei ap
mastymais apie skirtumus tarp dainuojamosios poezijos 
ir populiariosios muzikos.

Poezijos pavasario Vokietijoje renginių organizatorius 
Europos lietuvių kultūros centro (ELKC) direktorius Ri
mas Čuplinskas kartu su Vasario 16-osios gimnazijos 
lietuvių literatūros mokytoja Brone Lipšiene supažindino 
su gimnazijos patalpomis ir papasakojo jos turtingą isto
riją nuo 1951 metų, kurioje tiesiogiai atsispindi lietuvių 
tautos istorija nuo karo pabėgėlių laikų iki Lietuvos atgi
mimo bei nepriklausomybės atgavimo ir nūdienos opaus 
mąsto emigracijos laikmečio.

t

Pokalbyje su gimnazijos direktoriumi Andriumi Šmitų, 
poetas Marcelijus Martinaitis nuogąstavo, jog šiuo metu 
Lietuvoje tvyranti neigiama nuotaika emigrantų atžvilgiu 
trumparegiškai nuvertina milžinišką pokario išeivijos 
indelį puoselėjant lietuvišką kultūrą ir garsinant Lietuvos 
vardą tremties sąlygomis.

Kitą vakarą poetai išvyko į netoliese ęsantį Viernheim’o 
miestą kur pristatė savo kūrybą vokiškai publikai. Ren
ginys įvyko erdviame Friedrich-Frobel vidurinės mokyk
los fojė, kur jaukioje aplinkoje poetai sužavėjo publiką 
archajišku lietuvių kalbos skambesiu.

Pristatydami savo kūrinius, poetai publikai pabrėžė lietu
viškos lyrikos, ir ypač dainuojamosios, svarų vaidmenį 
tiek 19-to amžiaus tiek prieš 20 metų įvykusio tautinio 
atgimimo laikotarpiuose bei šmaikščiai papasakojo įvai
rias akimirkas iš Lietuvos praeities ir dabartinio gyveni
mo. Vokiškus eilėraščių vertimus įspūdingai skaitė buvęs 
Vasario 16-osios gimnazijos mokinys Vaidas Bruderis.

Vakaro metu M. Martinaitis taip, pat įteikė Poezijos pava
sario 2008 apdovanojimą Berlyne gyvenančiai vertėjai 
Claudia Sinnig už Sigito Pamiškio ir Tomo Venclovos 
eilėraščių vertimus į vokiečių kalbą

Apdovanojimą C. Sinnig vardu priėmė ELKC direkto
rius R. Čuplinskas.

Keleto dienų viešnagės metu svečiams buvo aprodyti 
netoliese esantys dar romėnų laikais įkurtas Ladenburg’o 
ir savo senamiesčiu bei garsia pilimi pasižyminantis Hei- 
delberg’o miestai. Poetai taip pat spėjo aplankyti net tris 
Hiutenfelde gyvenančias lietuves dailininkes - Izoldą 
Zacharias, Jūratę Batūrą-Lemke ir Meilę Veršelis. Hiu
tenfelde veikiančioje lietuviškoje meno galerijoje 
“Meilė” pasivaišinę unikaliu dailininkės M. Veršelienės 
vyno pyragu, įspūdžiu kupini poetai iš Frankfurto oro 
uosto išskleidė sparnus tėvynės link, žadėdami parskristi 
ir kitą pavasarį.

Nufilmuotas renginių ištraukas galite rasti ELKC svetai
nėje adresu „www.elkc.org“.

Europos lietuvių kultūros centras
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija

v

Direktorius: Rimas Čuplinskas
Tei.: +49 6256 858675, Faks.: +49 6256 858679, 
ei. paštas: cuplinskas@elkc.org

Naujas VLJS valdybos v
pirmininkas - Aidas Siugždinis
2008-05-25 www.lietuviams.com

Šį savaitgalį, gegužės 23-25 dienomis, Anabergo pilyje, 
nuostabiame Bonos mieste vyksta kasmetinis Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos (VLJS) suvažiavimas. Jo metu 
ne tik išrinkta nauja organizacijos vadovybė, bet ir links
mintasi su grupe „Elinas“ ir iš Lietuvos atvykusiais 
„biplanais“.

Politikas Juras Požėla apžvelgė jaunimo situaciją Lie
tuvoje ir užsienyje. Taip pat aptartas pasiruošimas Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresui Pietų Amerikoje, pristaty
tas vasarą Vokietijoje vyksiantis projektas 
„Eurofestivalis“, aptarti VLJS nuveikti darbai ir perspek
tyvos.

O svarbiausia, išrinkta nauja VLJS valdyba: 
Aidas Šiugždinis - pirmininkas
Arūnas Damijonaitis - vicepirmininkas
Laimis Balčiūnas - antrasis vicepirmininkas
Elena Ladygaitė - iždinininkė
Greta Stanscheitis - sekretorė.

Be to, kartu susirinkęs Vokietijos lietuviškas jaunimas 
žiūrėjo „Eurovizijos“ finalą tiesą jau be Lietuvos atsto
vo, kepė bulvių plokštainį, šoko ir daug kalbėjosi.

Suvažiavimo uždarymas vyksta šiandien.
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buvo planuota anksčiau ir daugiau nei po mėnesio atkel- 
siantys visus vartus darbo jėgai iš Rytų Europos. 
„Patvirtinu, kad visos kliūtys bus panaikintos liepos 1 
dieną - metais anksčiau nei planuota44, - „Eubusiness“ 
cituoja Varšuvoje viešintį Prancūzijos prezidentą Nicolą 
Sarkozy.

Apribojimų neliks astuonioms valstybėms, kurios prie 
ES prisijungė 2004 metais: Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
Lenkijai, Vengrijai, Čekijai, Slovakijai, Slovėnijai. Kip
ras ir Malta, kaip labai mažos valstybės, jokių apribojimų 
darbo jėgos judėjimui neturėjo niekuomet.

Pernai prisijungę rumunai ir bulgarai tokių laisvių kol 
kas neturės.

Iki šiol laisvai įsidarbinti Prancūzijoje galėjo tik tam 
tikrų profesijų žmonės.

BELGIJA

Briuselyje - trečiosios lietuvių 
sporto žaidynės 2008-05-30
Gegužės 31 - birželio 1 dienomis, Briuselyje vyko tradi
cinės, trečiosios Lietuvių sporto žaidynės.

Šiemet, kaip ir pernai, buvo žaidžiamas gatvės krepši
nis (3x3), badmintonas, stalo ir lauko tenisas, mažasis 
futbolas, taip pat žadamoji naujovė - boulingo varžybos.

Badmintono ir stalo teniso varžybos buvo rengiamos 
atskirai vyrams ir moterims, krepšinio turnyras - vyrams, 
moterims ir jauniams iki 14 metų, boulingo turnyras - 
suaugusiems ir jauniams (nuo 10 metų), futbolo - vy
rams ir jauniams iki 14 metų, lauko teniso turnyras ouvo 
mišrus ir atviras visiems.

Krepšinio, badmintono, stalo teniso ir boulingo varžy
bos vyko šeštadienį, lauko teniso ir futbolo - sekmadienį.

Organizatoriai sako, jog ši šventė skirta ne tik rimtiems 
sportininkams, bet ir visiems mėgstantiems aktyvų poilsį, 
taip pat šeimų nariams..

Šeštadienio vakare visi šventės dalyviai buvo pakviesti 
į priėmimą.

Kaip ir iki šiol vykusios žaidynės, taip ir šiemet jos 
vyko Briuselyje, NATO Sporto centre (Av. Leopold III, 
NATO HQ, 1110 Brussels).

Žaidynes rengia Belgijos lietuvių bendruomenė, pade
dama Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje, 
Lietuvos nuolatinės atstovybės NATO, Lietuvos ambasa
dos Belgijos Karalystėje bei Liuksemburgo Didžiajai 
Hercogystei, Lietuvos Verslo atstovybės Briuselyje bei 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės.

OLANDIJA

Roterdame atidaryta S.Staniūno 
paroda
Gegužės 29 dieną. Roterdame (Galerie Animaux, Van 
Vollenhovensuaat 15, Pakhuis 33) buvo atidaryta Sigi
to Staniūno dailės kūrinių paroda, skirta artėjančiam 
Nyderlandų karalienės Beatričės vizitui į Lietuvą.

Vakaro metu skambėjo muzikantų grupės iš Lietuvos 
atliekami šiai parodai skirti muzikos kūriniai.

Paroda veiks iki birželio 17 dienos.

NORVEGIJA

Lietuviai Norvegijoje kenčia, nes 
nežino ir bijo 2008-05-28

Deimantė Dokšaitė
5586 - tiek lietuvių šiais metais jau buvo užregistruota 

Norvegijos mokesčių inspekcijoje, kitaip sakant tiek lie
tuvių per beveik penkis mėnesius pradėjo Norvegijoje 
dirbti legaliai. Norvegijos jungtinės profesinių sąjungų 
federacijos („Fellesforbundet“) atstovai viešintys Lietu
voje sako, kad minėtą skaičių galima drąsiai dvigubinti, 
mat labai didelė dalis mūsų tautiečių fiordų šalyje dirba 
nelegaliai arba pusiau legaliai.

Pusantro šimto skirtingų specialybių 160 000 narių 
visoje Norvegijoje vienijanti „Fellesforbundet“ bando į 
savo gretas prisišaukti ir baltus - lietuvius ir latvius, tie
sa, kol kas, kaip prisipažino patys organizacijos atstovai, 
gan nesėkmingai. O štai lenkai sudaro bemaž trečdalį 
„Fellesforbundet44 statybininkų sektoriaus narių. Todėl, 
pasak profsąjungos atstovų, lietuviai šiuo metu uždirba 
tiek, kiek lenkai 2004 metais, kai tik pradėjo jungtis prie 
jų teises galinčių apginti profsąjungininkų. Būtent prieš 
ketverius metus buvo nuspręsta, kad „Fellesforbundet44 
bus ne tik norvegų, bet apskritai visų šioje šalyje dirban
čių darbuotojų profesinė sąjunga.

Nors lietuvius „privilioti44 į profsąjungą kol kas sekasi 
sunkokai, tačiau iš jau esamos patirties „Fellesforbundet“ 
ekspertai sakė, jog mūsų tautiečiai dažniausiai dirba sta
tybose, žemės ūkyje, žuvininkystėje, miškininkystėje, o 
didžiausia jų problema - beveik jokių žinių apie savo, 
kaip darbuotojų teises neturėjimas bei kalbos bageras.

Visi tie lietuviai, kurie jau ryžosi prisijungti prie 
„Fellesforbundet“ prisipažino, kad pirmiausia atvažiavę į 
Norvegiją dirbo nelegaliai. Nelegalaus darbo atvejai įvai
rūs, lietuviai išnaudojami ir apgaudinėjami skirtingai. 
Vienas populiaresnių būdų yra atidaryti įmonę Lietuvoje 
(taip daro ir lietuviai, ir norvegai) ir darbuotojus vežti į 
Norvegiją padirbėti tarsi į komandiruotes. Tačiau pakal
bėjus su jais, paaiškėja, kad Lietuvoje jie toje įmonėje 
apskritai niekada nedirbo, o tai reiškia, kad kompanija 
įsteigta tik tam, kad vežtų darbininkus į Norvegiją. To
kiais atvejais žmonės paprastai gauna dvi darbo sutartis, 
„lietuviškame“ variante būna parašyta, kad jie gaus mini
malią lietuvišką algą, o kitame variante įrašoma faktinė 
alga, kuriąjie iš tikro gauna Norvegijoje.

Kitas, gan dažnas lietuvių darbininkų skriaudimo atve
jis - jie verčiami dirbti ne kaip samdomi darbuotojai, o 
tarsi užsiimdami individualia veikla. Tokiais atvejais 
žmonės net neįtaria, kad patys privalo mokėti ir pajamų 
mokestį, kuris Norvegijoje gali svyruoti nuo kokių 20% 
iki daugiau nei 30%, mat ten taikoma progresinė mokes
čių sistema.

Pasak „Fellesforbundet“ atstovų, dažnai iš lietuvių bei 
kitų naujųjų imigrantų algų išskaičiuojamos išlaidos už 
kelionę iš Lietuvos, būstą ir kt., o tada jau paaiškėja, kad 
iš lyg ir legalaus atitinkamai darbo šakai priklausančio 
minimumo lieka daug mažiau nei tas privalomas mini
malus atlygis.

Dar viena bėda - nusikaltusiems darbdaviams taikomos 
itin švelnios baudos, pavyzdžiui, už organizuotą nelegalų 
įdarbinama skiriama apie 5000 litų bauda, net sklinda
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gandai, kad darbdaviai tokius baudų kvitus tarsi tyčioda
miesi įsirėmina ir pasikabina ant sienos. O išskundus tokį 
darbdavį, samdantį žmones nelegaliai, labiausiai nuken
čia būtent pas jį nelegaliai dirbę darbuotojai, pavyzdžiui 
jiems gali tekti susimokėti mokesčius, kuriuos už juos 
privalėjo mokėti darbdavys, bet įdarbino juos kaip užsii
mančius individualia veikla ir net nepasivargino įspėti, 
kad keliasdešimt procentų savo uždarbio jie turėtų sava
rankiškai sumokėti mokesčių inspekcijai kaip pajamų 
mokestį.

Nelegaliai ar pusiau legaliai dirbantys darbuotojai nu
kenčia ne tik dėl to, kad gauna itin mažas algas, bet ir 
todėl, kad yra neapsaugoti socialiai, o susižeidę, susirgę 
irgi liktų nelaimėje vieni.

Ko gero, pagrindinė priežastis, kodėl lietuviai taip ne
drąsiai stoja į norvegišką profsąjungą - baimė prarasti 
darbą. Tačiau „Fellesforbundet“ atstovų teigimu, taip dar 
neatsitiko nė vienam į jų organizaciją įstojusiam lietu
viui. O profsąjungos nariu gali tapti net ir tie lietuviai, 
kurie yra įdarbinti Lietuvoje registruotų įmonių ir vežami 
į Norvegiją tarsi į komandiruotes.

„Fellesforbundet“ specialistai teigė, kad kiekvienas 
lietuvis įsidarbindamas Norvegijoje turėtų išsireikalauti 
bent trijų svarbiausių dokumentų (tinka ir kopijos): darbo 
sutarties, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir darbo už
mokesčio priskaičiavimo lapelių. Dviejų pastarųjų nega
lima išmesti bent pusantrų metų.

Norvegijoje gyvena 4,64 mln. gyventojų, 2006 metų 
Norvegijos migracijos departamento duomenimis šioje 
šalyje gyveno, dirbo ir mokėsi apie 10 000 mūsų tautie
čių. Šiuo metu Norvegijoje dirba apie 150 000 užsienie
čių, o darbo rinkai dar reikėtų apie 100 000 tokių darbuo
tojų. O štai neseniai atlikto tyrimo duomenimis 7 iš 10 
naujųjų imigrantų (iš Europos Sąjungos valstybių, prisi
jungusių prie bloko nuo 2004 metų, tarp jų ir Lietuvos) 
norėtų likti visą laiką gyventi Norvegijoje.

Airija
„Poezijos pavasaris“ pasiekia ir Airiją

2008-05-26
Airijoje jau antrus metus iš eilės gegužės 23-25 dienomis 
vyko lietuviškas „Poezijos pavasaris“.

Šiais metais savo kūrybą Airijoje skaitė poetai Jonas 
Liniauskas, Vladas Braziūnas, Nijolė Kepenienė, Violeta 
Palčinskaitė.

Poezijos skaitymai vyko Dubline, Talamore ir Mona- 
chane.

„Poezijos pavasaris“ yra iškiliausias literatūrinis rengi
nys, kuris Lietuvoje vyksta nuo 1965 metų.

„Pajuokavus“ - į areštinę i ■

Lina Vyšniauskienė 2008-05-26 LŽ.

Šeštadienio vakarą Vilniaus tarptautiniame oro uoste 
lėktuvo, skrendančio reisu Vilnius-Dublinas, stiuardesė 
išgirdo, kad keleivis, kalbėdamas telefonu, pasakė, jog 
skris užminuotu lėktuvu. Stiuardesė apie tai pranešė oro 
uosto tarnyboms. Skrydis buvo atidėtas, lėktuvą ir minė
to keleivio bagažą patikrino antiteroristinių operacijų 
rinktinės „Aras“ pareigūnai, pranešė Policijos departa

mentas. Lėktuvo skrydis dėl įvykdytos evakuacijos bei 
paieškos vėlavo keletą valandų.

Patikrinimo metu sprogmenų nerasta. Įtariamasis ne
blaivus 53 metų vyras atvesdintas į Vilniaus miesto 
transporto policijos komisariatą. Jam nustatytas 3,28 pro
milės girtumas. Po patikrinimo lėktuvas išskrido į Dubli
ną Sulaikytasis vyriškis sekmadienį tebebuvo areštinėje. 
Pareigūnai laukė, kol vyras išsiblaivys, kad galėtų jį ap
klausti.

Oro uosto darbuotojai LŽ sakė, kad tokių melagingų 
pranešimų apie tariamai užminuotus lėktuvus pastarai
siais metais padaugėjo. Šiemet tai jau antras toks atvejis. 
Prieš gerą mėnesį panašus atvejis buvo taip pat į Dubliną 
turėjusiame išskristi lėktuve. Tuokart neblaivus pilietis 
tiesiog pareiškė stiuardesei, kad vežasi bombą Keleiviai 
buvo nedelsiant evakuoti, lėktuvo salonas apieškotas. 
Paaiškėjus, kad pareiškimas melagingas, lėktuvas išskri
do, tačiau porą valandų pavėlavęs. LŽ duomenimis, tą
kart „pajuokavęs“ neblaivus keleivis praėjus kelioms 
dienoms atsiprašė oro uosto administracijos.

Už tokį melagingą pranešimą gali būti skiriama net 
laisvės atėmimo bausmė iki dvejų metų. Tačiau teismai 
dažniausiai skiria baudas. Oro uostas bei aviakompanijos 
dėl tokių nevykusių keleivių juokų patiria nemenkus 
nuostolius. Beveik visais atvejais tokius Juokus“ krečia 
neblaivūs keleiviai.

Europos lietuvių krepšinio turnyrą laimė
jo Anglijos „Cambridge“ komanda
Birželio 7 dieną Airijos sostinėje Dubline įvyko VI-asis 
Europos lietuvių krepšinio turnyras. Dalyvių diena prasi
dėjo rytiniu 4km bėgimu nuo „Tower“ viešbučio iki Na
cionalinės krepšinio arenos. Tokia rytine mankšta pradėti 
dieną pasiryžo 24 turnyro dalyviai. Juos lydėjo Gardos 
pareigūnų eskortas, o pasitiko bei šventę pradėjo garsusis 
Dublino policijos (Garda Siochana) orkestras. Turnyro 
dalyvius sveikino Airijos Integracijos ministras Conor 
Lenihan, Lietuvos Respublikos ambasadorė Airijoje J.E. 
Izolda Bričkovskienė, Basketball Ireland direktorius plėt
rai Martin Hehir, Garda vyresnysis inspektorius Denis 
Donegan ir Airijos Lietuvių Katalikų Misijos kunigas 
Egidijus Amašius. Airijos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkė Jurga Vidugirienė, prieš paskelbdama oficialią 
turnyro pradžią perskaitė Lietuvos Respublikos Prezi
dento J.E. Valdo Adamkaus bei Airijos Respublikos Pre
zidentės J.E. Mary Mc Aleese sveikinimus.
Visą dieną trukusiame turnyre buvo sužaistos 24 rungty
nės. Šiemet pirmąją vietą ir Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministerijos įsteigtą taurę laimėjo Anglijos 
„Cambridge“ komandą finale susirungusi su Švedijos 
„Vikingais“. Finalinės rungtynės baigėsi rezultatu 35:28. 
Po atkaklios kovos, rezultatu 39:26, trečiąją vietą iškovo
jo Anglijos „Lithuanian BC“ susirungusi su Vokietijos 
„Žalčiais“. Kartu su vaikinais turnyre žaidusios 18 mer
ginų buvo apdovanotos gėlėmis.

Uždarymo vakare Tower viešbutyje buvo išdalinti kiti 
prizai: linksmiausiai „Žalčių“ komandai, rezultatyviau
siam žaidėjui Evaldui Radionovui, aikštelės damai Au
gustei Žygaitei. Nebuvo nuskriausti ir kiti dalyviai - visi 
galėjo dalyvauti linksmuose konkursuose, kuriuos vedė 
vakaro vedėjas Remigijus Žiogas.

Turnyre dalyvavo Vokietijos „Hamburgo“ ir„Žalčių“,
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Kronika
Aukose
I.Timmins, Coventiy £5.00

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
M.Žemaitienė, Derby
Stefos Urbanavičienės atminimui vietoje gėlių £50.00

A SKAUTŲ STOVYKLA “ĄŽUOLYNAS” 7;
vyks liepos 26 - rugpjūčio 3 dienomis 

® Lietuvių Sodybos skautų kalnelyje.
Kaina visai savaitei £70.00

Stovyklos viršininkas v.s.s.v.fil. Vladas Gedmintas
Norinčius dalyvauti prašome kreiptis į:

v.s.s.v.fil. Vladas Gedmintas - +44 (0) 079561 34021 ar
ps.vyr.sk. Vlada Minkutė - +44 (0) 077389 50183

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, 
prie Hackney Road) tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis:
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį 12.30 vai.

ŠĮ SEKMADIENĮ, birželio 15 d. Nottingham© St. Barnabas katedroje 11.15 vai.
v

Mons. Alfonsas Svarinskas ir kun. Linas Sipavičius MIC aukos iškilmingas šv. Mišias 
už išvežtuosius į Sibirą ir kun. dr. Steponą Matulį,

Lietuvių Katalikų Centro - ’’Židinio” steigėją, minint penktąsias mirties metines.
Maloniai kviečiame po to aplankyti lietuvišką Wilford Hill kapinių kampelį ir pasisvečiuoti Lietuvių Katalikų 

Centro - "Židinio" kiemelyje arbatėlėje, kur numatomas Mons. Alfonso Svarinsko pasakojimas apie patirtį Sibire. 
Laukiame svečių ir iš Ambasados.

Maloniai prašome pranešti apie šį renginį savo draugams ir pažįstamiems.
Lietuvių Katalikų Centro - Židinio sodelyje gali sutilpti tik iki 120 žmonių, bet dar turime vietos, tad labai 

prašome jau šiandieną užsiregistruoti tuos, kurie norėtų dalyvauti, paliekant žinutę 0115-9826431 arba šiuo 
e-mailu: gedulo.ir.vilties.d.nottingham. 15.6.8@googlemail.com.

Iš anksto Jums dėkojame. Mums labai svarbu žinoti žmonių skaičių. Jei kas nors norėtų atsinešti ko nors 
tinkamo arbatėlei - maloniai prašome. Laukiame Jūsų visų,

Dr. Darius Furmonavičius
Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos Sekretorius

ŽIAURIOJO BIRŽELIO IŠVEŽTŲJŲ PAMINĖJIMAS 
LONDONE

1 t / ■ k--

2008 birželio 15 d., sekmadienį, 14.30 vai., rinktis prie St. James bažnyčios
197 Piccadilly, London W1J 9LL pasiruošimui iškilmingoms pamaldoms. 

Pageidautina, kad moterys dėvėtų tautinius rūbus.
15.00 vai. pamaldos organizuojamos visų trijų Baltijos valstybių už į Sibirą išvežtuosius, žuvusius 

ir nukentėjusius nuo komunizmo ir nacizmo.
BALTIC COUNCIL.

12

ps.vyr.sk
mailto:15.6.8@googlemail.com

	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0008
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0009
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0010
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0011
	2008-nr06-EUROPOS-LIETUVIS-0012

