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Mieli tėvynainiai! ’
Sutinkant šv. Kalėdas ir Naujuosius 2009- 
uosius metus visiems pasaulio 
lietuviams linkime laimės, sveikatos ir 
sėkmės. Švenčių išvakarėse atsigręžiame į 
praėjusius metus, pasidžiaugiame 
tais darbais ir pasiekimais. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
šieji metai buvo gausūs ne tik prasmingais 
renginiais ir darbais.
Ypač norime pasidžiaugti, jog PLB šeima 
pasipildė naujais nariais - susikūrusiomis 
naujomis lietuvių bendruomenėmis, kurios, 
tikime, praturtins Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, jungiančią jau 41 krašto lietuvius, 
naujomis idėjomis ir iniciatyva. Sutikime 
Naujus metus su viltimi ir džiaugsmu.
Telydi Naujaisiais metais santarvė ir vieny
bė, teišsipildo visi Jūsų lūkesčiai.
Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

nuveik-

praėju-

a
a a
g

Artėjančios šventės - tarsi 
slenkstis, ties kuriuo sustojus vėl 

perkainojamos vertybės ir kurį
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bendradarbiavimo būdų bei formų. Juk, 
nėra kelio be žmogaus, drąsių 

užmojų
be tikėjimo, prasmingų darbų be 

tarpusavio supratimo ir palaikymo. 
Tebūna daug erdvės Jūsų viltims, 

siekjams, idėjoms, gerumui ir 
atkaklumui

Telydi Jus santarvė ir 
ryžtas, te nė akimirkai nuo Jūsų 

nenusisukg sėkmė.

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų [Naujųjų metų!

Jungtinės ‘Tfl.ratystės Lietuvių Sąjunga
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JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ SĄJUNGA KVIEČIA Į j

VASARIO 16-OSIOS I

MINĖJIMĄ |
MINĖJIMAS ĮVYKS į

VASARIO 15 D., SEKMADIENĮ, 16 VAL., J
UKRAINIEČIŲ KLUBE LONDONE |

KONCERTUOJA: 
į 

Pianistai: KAMILE RADZVILAITE IR GINTARAS PAMAKSTYS t
į 

/GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC & DRAMA/ S

Estradinės muzikos atlikėjas, pianistas MANTAUTAS KATINAS į
į 

/ROYAL ACADEMY OF MUSIC/ S
£ 

Londono moksleiviai, Jaunųjų talentų konkurso nugalėtojai:
IEVA VAITIEKŪNAITĖ /smuikas/, ALVIJA KUKULYTĖ /akordeonas/ 

EC “LIGHTHOUSE” sportinių šokių grupė. |
VAKARONĖ SU LONDONO LIETUVIŲ FOLKLORO ANSAMBLIU “SADUTO” |

MALONIAI KVIEČIAME! Įėjimas: auka Js 
ADRESAS: 154 HOLLAND PARK AVENUE, LONDON W11 4UH. ?

ARTIMIAUSIA METRO STOTIS: HOLLAND PARK /išėjus sukti dešinėn/ ?
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"Europos Lietuvio" ateitis
Prieš du metus "Europos Lietuvis" atšventė garbingus 60 - uosius metus. Gyvenant svetur tai nebuvo lengvas 
kelias. Leidimo sąlygos buvo sunkios. Pradėta labai kukliai 1947 m., po pirmo Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimo, buvo išleistas rotatorium spausdinamas lietuviškas leidinėlis, pavadintas "Užsienio ir vidaus 
žinių biuletenis". Nuo pat pirmųjų dienų buvo savaitinis, redaguojamas redakcinės komisijos - kolektyvo. Tų pačių 
metų spalio mėn. biuletenis jau buvo pakankamai išaugęs ir pavadintas "Britanijos Lietuvis", kuris, padidėjus 
korespondencijoms iš kitų Europos bendruomenių, ypač Vokietijos, 1953 m. buvo pakeistas į "Europos Lietuvį".
Redaktoriai taip pat keitėsi. Pradėta kolektyviniu būdu, vėliau redagavimą perėmė pavieni asmenys, iš kurių 
ilgiausiai "E.L." redagavo rašytojas ir visuomenininkas Kazimieras Barėnas.
Padėtis keitėsi. 1991 m. Lietuvoje politinei situacijai pasikeitus "E.L." spausdinimas buvo perkeltas į Vilnių tikint, kad 
išlaidos sumažės. Tačiau tai neįvyko. Lietuvių Namų bendrovė finansiniai nebegalėjo panešti šios naštos. Jo leidimas 
pasikeitė. Turėjo sumažėti, suretėti ir tapo toks, kokį dabar matome. Beliko vien tik vardas, kuris buvo žinomas 
daugumoje kraštų, kur tik gyveno lietuviai.
Tai čia jo praeitis. Kas laukia ateityje? Daugumoje jis yra skaitomas pokarinių ateivių. Naujai atvykusiems jis 
neįdomus - nėra skelbimų, jiems pritaikytų straipsnių. Nėra paslaptis, kad metai daro savo. Gretos retėja, o naujus 
skaitytojus galima suskaityti ant pirštų. Aš jau redaguoju jį daugiau nei 5 metai. Kartais tenka sustoti ir pagalvoti: ar 
beverta? Daug darbo - mažai naudos, mažai pagalbos iš kitų. -
Padariau sunkų sprendimą: aš dar ji redaguosiu vienus metus, t.y. iki 2009-ųjų pabaigos. Po to turėsiu jį perduoti JK 
lietuvių sąjungos centro valdybos atsakomybėn. Ar ji suras kitą redaktorių ir leis toliau - jų sprendimas. Mano laikas 
jau baigsis ir belieka tik padėkoti visiems skaitytojams ir rėmėjams už pasitikėjimą ir lojalumą.

Henrikas Gasperas

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ SĄJUNGOS TARYBOS

KVIETIMAS 
Gerbiami JKLS skyrių pirmininkai, JKLS Garbės nariai, lietuviškų organizacijų 

atstovai ir visi prijaučiantį lietuviškai veiklai.
Maloniai kviečiame 2009 m. sausio mėn. 24 d. į metinį JKLS Tarybos suvažiavimą, kuris vyks: Latvių Namuose 

DAUGAVAS VANAGU FONDS 72 QUEENSBOROUGH TERRACE, LONDON W2 3SH.
Kviečiame Jus ir Jūsų vadovaujamos organizacijos atstovą dalyvauti šiame suvažiavime.

Suvažiavimo tikslas pasidalinti mintimis apie mūsų bendruomenės veiklos aktyvinimą ir tobulinimą, puoselėjant 
lietuvybę už Lietuvos Respublikos ribų.

Darbotvarkėje: Lietuvos vardo garsinimas Jungtinėje Karalystėje,
Kultūros renginių skatinimas ir organizavimas, 
lietuviškų organizacijų veikla ir problemos, 

Diskusijos.
Registracija 12 vai. Suvažiavimo pradžia 13 vai.

Būtų gerai sužinoti kas ir ką atstovaus ir kiek žmonių žada dalyvauti. Labai prašome atsiliepti ir apie viską 
rašyti: e-mail: jklstaryba@yahoo.co.uk arba Vladas@yahoo.co.uk.
Skambinti tel. mob. +4407813856686, namų 02085920319
Iš anksto dėkoju!
JKLS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Vladas Chockevičius

DĖMESIO !
JKLS nariai ir LNB akcininkai.

Visuotiniai metiniai Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės 
suvažiavimai vyks

2009 metų kovo 28 ir 29 dienomis Lietuvių Sodyboje 
Headley Park Hotel, Picketts Hill, nr.Bordon, Hampshire GU35 8TE. 

JKLS atstovų ir LNB akcininkų registracija šeštadienį, kovo 28 d., 11 vai. 
Suvažiavimo pradžia 13 vai.
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Mirė Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Smitas
2008m. gruodžio 14 d. po staigios ligos į 
amžinybę iškeliavo Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narys ir ilgametis 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius v
Andrius Smitas.

Velionis gimė 1947m. liepos 8d. Suederbrarupe lietu
vės ir Lietuvos vokiečio šeimoje. 1967m. baigė Vasario 
16-osios gimnaziją. Atlikęs karinę tarnybą, studijavo 
Rytų Europos 
istoriją ir teologi
ją*

1979 metais jis 
pirmininkavo IV 
Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso 
ruošos komitetui, 
kuris Europoje 
surengė keletą 
savaičių besitę
siantį suvažiavi
mą, suburdamas 
virš tūkstančio 
lietuvių išeivijos 
jaunimo iš įvairių 
pasaulio kraštų. 
Jis buvo Vokieti
jos lietuvių jauni
mo sąjungos stei
gėjas, Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratorijos narys, VLB valdybos narys 
ir pirmininkas, VLB Tarybos narys. 1978m. išlaikęs 
refendariato egzaminus, gavo valdininko statusą ir dirbo 
vokiečių mokyklose iki 1981 m., kai buvo pakviestas 
dirbti Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus pava
duotoju, o 1982m. jos direktoriumi. Ilgai negrįždamas 
dirbti į vokiečių gimnaziją, valdininko statuso neteko. 
Vasario 16-osios gimnazijai vadovavo iki mirties. Greta 
savo kaip direktoriaus ir mokytojo darbo vadovavo ber
niukų bendrabučio statybai, sudegusios pilies atstaty
mui, mergaičių bendrabučio modernizavimui ir būtiniau- 

siems mokyklos pastato remontams. Per šiuos dvidešimt 
septynerius metus Andrius Šmitas sugebėjo sudalyti 
sąlygas, kad gimnazija liktų lietuviškumo židiniu Euro
poje, išgelbėti ją nuo vokiečių valdžios pastangų ją už
daryti ir praplėsti jos veiklą. Jis išrūpino gimnazijai dvi
kalbės mokyklos statusą ir tokiu būdu užtikrino jos pri
pažinimą bei nuolatinį, nors ir kuklų, aprūpinimą.

1990 metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, 
gimnazija tapo Lietuvai svarbiu ryšių centru, ir Andrius 
Šmitas dažnai vertėjavo Vokietijon atsilankiusiems Lie

tuvos vyriausybės 
nariams. Į Lietuvą jis 
lydėjo įvairius Vokie
tijos valdžios atsto
vus, tarp jų Vokietijos 
Krašto apsaugos mi
nistrą.

Velionis buvo 
nuoširdus, paslaugus 
žmogus. Nieko ne- 
teisdamas, į rangus 
nei į cenzus neatsi
žvelgdamas, nuryda
mas nepelnytas nuo
skaudas, kaip tikras 
krikščionis jis tarnavo 
visiems lietuviams, 
ypač jaunimui, tarna
vo kiekvienam, pa
galbos reikalingam.

Savo atvirumu, dorumu, draugiškumu ir atijauta, savo 
ramumu ir neišsenkamu pasišventimu jis pelnė pagarbą, 
pripažinimą, visų simpatijas ir įvertinimą.

Savo aukšta kompetencija jis įvairiopai nusipelnė lie
tuvių gimnazijai ir lietuvių bendruomenei, tuo pačiu 
visai lietuvių tautai.
Netekome žmogaus, kurį pakeisti bus nelengva.
Giliai užjaučiame jo žmoną Marytę, dukras Liną ir Dai
ną, brolį Adolfą bei visus artimuosius.

Bronė Lipšienė

“EUROPOS LIETUVIO” redakcija ir 
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė 

užjaučia žmoną Marytę, 
dukras Liną, Dainą ir artimuosius bei visą 

Vokietijos lietuvių bendruomenę 
netekus ilgus metus lietuvišku taku ėjusio, 

tikro patrioto,
Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus 

ANDRIAUS SMITO.

Liūdesio valandoje, 
mirus vyrui

ANDRIUI SMITUI, 
jo žmoną Marytę ir 
dukras Liną ir Dainą 
užjaučia ir kartu liūdi

Henrikas ir Vida Gasperai
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LONDONAS
Pasaulio kelionių mugė

100 valstybių, konkuruodamos, kuri turi 
ko įdomiausio, gražiausio parodyti sve
čiams ir atostogautojams.

Lietuva jau kuris laikas toje parodoje da
lyvauja su “Lithuania” paviljonu.

Šiemet mugė - paroda vyko lapkričio 
mėn. 10-13 dienomis naujame EXCEL pa
rodų centre Rytų Londone.

Šioje parodoje Lietuva turėjo pirmą kartą 
daug didesnį grindų plotą. Daug įvairių miestų ir 
kaimų turizmo atstovų, kurie priiminėjo besido
minčius ir gal būt norinčius atostogauti Lietuvo
je-

Lietuvos paviljonas kasmet vis geriau pasiro
do, kaip ankstyvesnėse parodose, tačiau ši paro
da, kai 2009 metais Vilnius bus Europos kultūros 
centras, buvo mažiausiai įspūdinga... Lietuvos 
vaizdų su dabartine elektronine apšvietimo te
chnika galima buvo parodyti daug geriau ir šau
niau.v

Si Pasaulio kelionių mugė - paroda yra viena iš 
didžiausių parodų. Joje dalyvauja daugiau nei

Turizmo organizacija vis tik daug pažengė pirmyn 
pristatydama visą Lietuvą, ne vien tik Kernavės ar kitus 
piliakalnius. Ko aš pasigedau, tai “Grūto” parko!

New Ham—Stradforde Kalėdinė mugė
Šiemet “Kalėdinę mugę” rengė Lietuvos amba
sada , London Borough of New Ham ir Lietu
vių Komerciniai Rūmai Jungtinėje Karalystėje.

Mugė vyko gruodžio mėnesio 3—6 dienomis. 
Šiemet daugiau prekystalių buvo įrengtų Lietuvos 
prekybininkų, kurie atgabeno Lietuvos prekes. Štai 
sūrio prekystalis, aptarnaujamas Nijolės Šopienės ir 
S.Štrakšienės. Jų sūriai kaimo gamybos — “sūris su 
visa Smetona ir kmynais”.

Kitas prekystalis su lietuviškomis pirštinėmis, 
kojinėmis ir visokiais kitokiais dalykais. Jų spalvų 
grožis tiesiog vilioja ką nors nusipirkti.

Dar kitur religiniai medalionai, rožiniai, pa
veikslai, rankų darbo kryžiai. Čia staiga pasijunti 
lyg prie kryžių kalno...

Didelis prekybinis stalas su Lietuvos leidyklų 
knygomis. Dėka Lietuvos prekybininkų, atvykusių 
dalyvauti mugėje, ji labai praturtėjo, kad žmonės 
galėtų pamatyti, kad yra tokia Lietuva, o ne vien tik 
East European šalis...

Penktadienio vakare meninę programą atliko 
mišrus choras “Gausa”, kuris visu smarkumu ren
giasi dalyvauti ateinančiais metais Dainų šventėje.

Tautinius šokius pašoko “Jonkelio” grupė.
Miesto savivaldybė neleido turėti Kalėdinės 

eglės. Prekystalius apšvietė normalia šviesa.
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VILNIUS SUTINKA 2009-US IR ĮŽENGIA Į EUROPOS KULTŪROS MIESTO METUS
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TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS DEPARTAMENTAS 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Mieli tautiečiai! I
Sveikiname gražiausių metų švenčių - šv. Kalėdų ir Naujųjų, metųproga! 

Pasitinkame Naujuosius 2009-uosius - išskirtinius mūsų tautai metus: švęsime 
Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą, mus vienys Dainųšventė „Amžių sutartinė", 

svetingai pasitiks Vilnius - 2009 metų Europos kultūros sostinė.
Tegul su šventėmis ateina viltis, gerumas, šviesa ir puikios idėjos! 

Tebūnie ateinantys metai dosnus Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime!

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) kolektyvas 
Vilnius, 2008 m. gruodžio 15 d

g ■ '■■■ 1 - - —

SVEIKINAMAI Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos centro valdyba yra gavusi eilę 
sveikinimų vietinių, iš tėvynės ir kitų pasaulio šalių -

iŠ Jungtinės Karalystės linkį smagių švenčių -
JKLJS - Jungtinės Karalystės jaunimo sąjunga sveikina visus atėjus gražiausiai metų šventei, iš 
Peterborough sveikina “‘Vytis” lietuvių krepšinio klubas, geriausius linkėjimus siunčia Lithuanian 
City of London club ir Vaida ir JTugusta linkį linksmų šv. Kalėdų iš Lithuanian National‘Tourism 
Office London, kun. Petras Tverijonas sveikina tikinčiuosius iš Londono Lietuvių bažnyčios,

Sveikinimai ir šventiški linkėjimai iš Vilniaus -
Europos kultūros sostinė 2009 m. sveikina Jus su šventėmis ir linkį kūrybingų metų švenčių proga 
sveikina Veronika Povilionienė, lietuviams.com komanda (užsienio lietuviams žinių svetaine), Sei
mo pirmininko pirmoji pavaduotoja Irena Degutienė, (jintaras Steponavičius (Švietimo ir mokslo 
ministras).
Mielieji, Kamiu ir džiugių Jums švenčių. Nuoširdumo, ištvermės ir didžiausios sėkmės kįtais metais. 
Pagarbiai, Vilija M&knaitė - jAbramikįenė (parlamentarė).
Linksmų švenčių linkį Lietuvos oro linija flyLfiL. Virgis Stakėnas (dainų autorius ir atlikėjas) 
atsiuntė sveikinimą vaizdu ir garsu. Investicines grupes vadovas Lietuvoje jA.Soloveičikgs, parėmęs 
DPLS 60-metį, linkį gerų atostogų ir laimingų Naujų Metų,
Išeivijos Instituto vardu Daiva Dapkutė atsiuntė šiuos žodžius:

Tegul artėjančios Šventės nuskaidrina kasdienybę, sušildo siela, sustiprina viltį 
TLtneša džiaugsmo ir ramybės! Šviesių, viltingų Kliedų ir artėjančių Naujųjų metų!

Europos lietuvių bendruomenės sveikina -
Iš (Baltarusijos Vitalija Kolesnikova: Sušilkįm prie žmogiškumo - šv. Kalėdų laužo, ir tie, kurie 
liūdni, ir tie, kurie linksmi. Ir šilumos, lyg duonos atsikgndę, Pabūkim linksmesnį pabūkim geresni. 
Iš Mustrijos Jadvyga linkį sveikatos, svajonių išsipildymo ir ištvermės. Švedijos lietuvių bendruome
nės vardu linkį nuotaikingų Naujų (Metų, Jlurelija Norienė (Belgijos lietuvių bendruomenės vardu 
linkį Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų 2009 ! Vokietijos bendruomenės pirmininkas J4.ntanas Šiugž- 
dtnis sveikina švenčių proga. Iš šiltos Portugalijos mus atsimena Kasa Pauliukgitė, linkėdama 
linksmų švenčių, LKambasada Marijoje nuoširdžiai sveikiname gražiausios šventės - šv. Kalėdų ir 
artėjančių Naujųjų Metųproga! Ir galiausiai iš Urugvajaus šventinį sveikinimą atsiuntė Marisa 
Leonavičienė.
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A+A Jonas Kmita 
1921 -2008

Pietinės Anglijos bendruomenė neteko savo darbingo, 
nuoširdaus, labdaringo nario Jono Kmito. Jonas buvo 
labai linksmaus būdo, kur reikėjo darbo rankų, jis 
visuomet atsirasdavo tenai. Priklausė visoms lietuviš
koms organizacijoms. Tokio pat būdo buvo ir jo žmo
na Angelė. Juodu savo šeimoje buvo kaip vienas as
muo.

Velionis Jonas Kmita gimė ir jaunystę praleido Jo
navoje. Karo audros jį atbloškė į Britų salyną.

Laidotuvės vyko Cheshunt mieste Hartfordshirės 
grafystėje iš vietinės bažnyčios. Jo žemiškieji palaikai 
buvo sudeginti.

Paliko liūdesyje žmona Angelė, sūnus Kevinas ir 
Antanas su šeimomis, brolis Vincas seseris Verutė ir 
Ancie, žmonos broliai Michael ir Christy Airijoje, 
Tomas ir Bill su Patricija.

Liekame lietuviškoje bendruomenėje nuliūdę, bet 
dėkingi už Tavo darbą toje bendruomenėje.

Vilniaus Lazdynų klubo 
svečiai

Sekmadienį, lapkričio mėn. 23 dieną visai neti
kėtai §v. Kazimiero parapijos centre atsilankė 
Lazdynų Senjorų klubo pirmininkas Petras v
Ziupsnys su žmona Aldona.

Po pamaldų mielieji svečiai sutiko pasisvečiuoti sve
tainėje, pasikalbėti su londoniečiais. Bet atsitiko labai

Tradicinis lietuviško kapų 
plotelio lankymas

Šiais metais lietuvių kapus lankėme lapkričio mėn. 2 
dieną Kažkas nustatė, kad lankymas bus antrą valandą 
po pietų.

Visuomet susirinkdavome prie kapų koplyčios ir žy
giuodavome per visas kapines iki lietuviško plotelio. 
Šiais metais buvo liūdnas tas kapinių lankymas, nes tesu
sirinko lankytojų yik 20 žmonių, nebe buvo tos eisenos...

Pastarųjų metų bėgyje pradėta keisti lankymo valandas. 
Seniau, tradiciškai buvo pastovus lankymo laikas 3.30 
vai. po pietų. Visi tai žinojo ir tuo laiku rinkdavosi.

Šiais metais dauguma savo artimųjų kapus aplankė 
šeštadienį, Visų Šventųjų dieną lapkričio 1 dieną.

Londono St. Patriko kapinėse lietuviškas plotelis

Solistai Petras ir Aldona Žiupsniai

nuoširdi staigmena! Jie abu solistai. 
Petras ir Aldona sutiko pasidalinti 
dainomis.
Niūrus rudens oras pranyko. 
Svetainės žmonės pasijuto, kad jau 
esą Vilniaus Lazdynuose, Senjorų 
klube..

Skambėjo dainos, o nuoširdūs po
kalbiai sujungdami abu šv. Kazimie
ro ir Lazdynų klubus kartu. Duok 
Dieve, kad tokių pobūvių būtų tan
kiau.

S.Kasparas, gavęs kelias minutes, 
pasakė, kad šiandien visa Lietuva 
švenčia Lietuvos Kariuomenės 90- 
metį. Sukaktis iškilmingą iškilmingi 
mūsų kariai.

Žuvusieji už savo tautos laisvę 
pagerbti tylos minute.

Petras Žiupsnys vadovauja senjorų 
klubo chorui, Aldona Žiupsnienė yra 
choro ir klubo koordinatorė.

Nuoširdus ačiū už netikėtą koncer
tą ir sujungimą abiejų klubų bendra
vimui.

Stasys Kasparas
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LIETUVIAI PASATE. YJE
VOKIETIJA

Bonnoje susirinko Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės darbuotojai
Bonna (Vokietija), 2008 m. gruodžio 5 d. - Penktadienį, 
lapkričio 28 d., Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) 
darbuotojai, nepaisydami neprognozuojamų oro sąlygų, 
gausiai susirinko į tradicinį metinį VLB darbuotojų suva
žiavimą, kuris šiemet tris dienas vyko Bonnos mieste esan
čiuose Annabergo namuose. Salia Vokietijos LB Valdybos 
ir kitų centrinių organų narių bei lituanistinių mokyklų 
mokytojų, į susitikimą atvyko atstovai iš 13 apylinkių: 
Berlyno, Bremeno, Bonn-Kolno, Essen-Mūlheimo, Frank
furto, Hageno, Hamburgo, Hannoverio, Liibecko, 
Mūncheno, Niimbergo, Romuvos (Hūttenfeldo) ir Saarlan- 
do. Viso suvažiavime dalyvavo per 70 asmenų.

Suvažiavimą atidarė renginio organizatoriai: Hageno 
apylinkės pirmininkas kun. Valdas Jelis, Bonnos-Kolno 
apylinkės pirmininkė Ieva Kleinauskas bei Esseno- 
Mūlheimo apylinkės pirmininkė Nijolė Windszus. Sveiki
nimo žodžius pasakė Annabergo namų šeimininkas And
rėj s Urdze, LR ambasados Bonnos skyriaus vedėja minist
rė patarėja Valentina Zeitler ir VLB pirmininkas Antanas 
Siugždinis. Atidaryta suvažiavimo metu veikusi dailininko 
Vytauto Rupo paroda „Senasis Vilnius“.

Darbo posėdžiai prasidėjo bendrų aktualių bendruome
nės problemų svarstymu. VLB pirmininkas A. Siugždinis 
trumpoje apžvalgoje apibūdino Vokietijos LB padėtį, įver
tino atliktus praėjusių metų darbus bei pristatė ateinančių, 
jubiliejinių metų užmojus. Ypatingą dėmesį pirmininkas 
atkreipė į didėjantį Bendruomenės narių skaičių naujų 
apylinkių ir lituanistinių mokyklų kūrimąsi, apylinkių ir 
kitų lietuviškų organizacijų bei įstaigų veiklos aktyvėjimą 
bei renginių gausą.

Darbuotojų dėmesys taip pat buvo atkreiptas į kitais me
tais Vilniuje vykstantį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimų raginant juos jame aktyviai dalyvauti.

Apie Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos (ELKC) veik
lą ir planuojamus ateities projektus pranešėjos pirmininkas 
Arūnas Damijonaitis. Salia įprastų kasmetinių sąjungos 
renginių kitų metų gale Pietų Amerikoje įvyks Pasaulio 
.lietuvių jaunimo kongresas, kuriame Vokietijai galės atsto
vauti 15 VLJS narių.

Apie lietuviškos kultūros išlaikymą emigravusio jaunimo 
tarpe kalbėjo Greta Stanscheitis, parašiusi diplominį darbą 
apie jaunus migrantus iš Lietuvos ir jų problemas Vokieti
joje. Soęiologė pabrėžė, kad lietuviškos kultūros ir tapaty
bės išlaikymo pagrindas slypi kalbos išsaugojime ir puose
lėjime.

Apie Europos lietuvių kultūros centro Vokietijoje 
(ELKC) veiklą ir ateities planus pranešė centro direktorius 
Rimas Čuplinskas. Direktorius trumpai prisatė kultūros 
centro suorganizuotus kultūrinius, informacinius bei meni
nio pobūdžio renginius.

Suvažiavime dalyvavo ir LR užsienio reikalų ministeri
jos planavimo skyriaus ambasadorė ypatingiems pavedi- 
mams dr. Violeta Motulaitė, kuri nuo 2008 metų vasario 
mėnesio yra atsakinga už ministerijos veiklos su lietuvių 
Bendruomenėmis koordinavimą.

LR ambasadorius Berlyne Evaldas Ignatavičius apžvelgė 
ir atskleidė kitų metų planus, kurie teiksis ties Lietuvos 
1000-mečio jubiliejaus ir „Vilnius - Europos kultūros sos
tinė“ temomis. Ambasadorius ypač skatino dalyvauti Kul
tūros sostinės programoje, kurios metu suplanuota daugiau 
nei 1000.

Iš popietinio nuovargio suvažiavimo dalyvius išjudino 
meniniai intarpai pertraukų tarp diskusijų metu. Trys Bon- 
nos-K61no lituanistinės mokyklėlės mokinės, gitara prita
riant mokyklos vedėjai Ingai Petkutei, padainavo keletą 
lietuviškų dainelių ir padeklamavo eilėraščių o Essen- 
Mūlheimo apylinkės moterų ansamblis „Leliumai“ profe
sionaliai atliko liaudies dainų pynę.

Muzikinę suvažiavimo programą apvainikavo šeštadie
nio vakarą koncertavusi Taurintos Rigertaitės grupė 
„Taurinta & Band“, apstulbinusi publiką netikėtomis lietu
vių liaudies dainų interpretacijomis, kuriose atlikėja har- 
moniškai derina archajišką folkloro skambesį su moder
niais džiazo ir bliuzo elementais.

Suvažiavimas baigėsi sekmadieninėmis ekumeninėmis 
pamaldomis, kurias vedė kunigai Vidas Vaitiekūnas ir Val
das Jelis. Suvažiavimo metu bendru visų dalyvių sutarimu 
nuspręsta, kad 2009 m. VLB darbuotojų suvažiavimas 
vyks Mūnchene.

Kalėdinis Nojaus koncertas Vokietijoje 
užkerėjo klausytojus

Hūttenfeldas (Vokietija), 2008 m. gruodžio 16 d. - Gruo
džio 12 dieną Vokietijoje, Rennhofo pilyje įvyko Europos 
lietuvių kultūros centro ELKC direktoriaus R. Cuplinsko 
surengtas akustinis buvusio grupės. “Airija” vokalisto Da
riaus Milerio Nojaus koncertas.

Pusantros valandos trunkančioje programoje Nojus pri
statė savo naujausių Kalėdomis dvelkiantį muzikinį pro
jektą „Apie save ir kitus“.

Šiltos Kalėdinių žvakių šviesos užlietoje pilies salėje 
skambėjo tiek senos, tiek nauji, dar neįrašyti ir tik koncer
tuose atliekami kūriniai. Tarp jų ir tik kartą metuose atlie
kama daina „Vėl Kalėdos“.

Nojui koncerte talkino saksofonu bei akordeonu grojantis 
Lorenas Bučius, bosistas Vidmantas Galeckas ir būgninin
kė Asta Milerienė.

„Tokioje akustinėje scenoje jaučiuosi labai gerai, nes 
žinau - žiūrovas išgirs visa tai ką noriu pasakyti ir perduoti 
savo muzikų pasidalinti tuo, ką jaučiu, kokį matau pasaulį,

* kokias turiu viltis, pasidalinti džiaugsmu ir liūdesiu, tiesa > 
apie save ir kitus, nes dainuoju tik apie tai, ką žinau savyje 
ir matau kituose, ko, galbūt, nemokėčiau pasakyti papras
tais žodžiais“ - sakė šiuo metu su šeima Airijoje gyvenan
tis atlikėjas. f

Vienos dienos viešnagės Vokietijoje metu Nojus su gru
pe suspėjo pabendrauti su Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniais, tačiau po koncerto maloniai laiką praleido ir su 
susirinkusiais gerbėjais. „Simboliška mūsų privilegija - 
kad galime artimiau susipažinti ir intymiau pabendrauti su 
menininkais.

Nelyg didžiuliuose koncertuose, kurie žiūrovams daž
niausiai pasibaigia nuaidėjus paskutiniam akordui, čių 
kamerinėje aplinkoje ir mažesnėje kompanijoje, klausyto
jai turi galimybę asmeniškai susipažinti su atlikėjais, suži
noti apie jų gyvenimų pomėgius bei kūrybinius impulsus“ 
— nuostabiu prieškalėdiniu vakaru džiaugėsi rengėjas.
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VLB pirmininkas apdovanotas 
Vokietijos kryžiaus ordinu

Hiutenfeldas (Vokietija), Šeštadienį gruodžio 6 d., 
Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkui 
Antanui Šiugždiniui buvo įteiktas Federacinės Vokietijos 
ordino „Už nuopelnus“ kryžius (das Verdienstkreuz am 
Bandė des Verdienstordens der Bundesrepublik Deuts
chland). Šiam reikšmingam ir iškilmingam aktui į šven
tiškai papuoštą Rennhofo pilies salę Hūttenfelde susirin
ko apdovanotojo šeimos nariai, apskrities ir miesto savi
valdybių atsovai bei kiti kviesti svečiai.

Apdovanojimą Vokietijos prezidento Horsto Kohlerio 
vardu įteikė Bergštrasės rajono viršininko pavaduotojas 
Gottliebas Ohlis bei Lampertheimo miesto meras Erichas 
Maieris. Ohlis savo kalboje išreiškė padėką už A. Šiugž- 
dinio nuopelnus per pastaruosius dešimtmečius stiprinant 
Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimą. „Dėl savo iš
skirtinio angažavimosi šioje sferoje, Antanas Šiugždins 
yra teisėtai pelnęs ,geros valios ambasadorius Vokietijo
je4 titulą“, - teigė Ohlis.

Po iškilios muzikinės programos, kurią su Vasario 16- 
os gimnazijos mokiniais parengė muzikos mokytojas 
Gintaras Ručys, lietuviškų institucijų ir organizacijų var
du Vokietijoje sveikinimo žodį tarė VLB valdybos narys 
dr. Vincas Bartusevičius ir išsamiai pristatė A. Šiugždi- 
nio biografiją ir veiklą.

Antanas aktyviai reiškėsi Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungoje. Nuo 1987 m., taigi jau 21 metus, Antanas yra 
nuolatinis VLB valdybos narys - pradžioje jis buvo val
dybos iždininku, o nuo 1998-ųjų, taigi jau 11 kadencijų- 
valdybos pirmininku. Jau daug metų A. Šiugždinis yra 
renkamas į VLB Tarybą. Nuo pat Fondo Vasario 16- 
osios gimnazijai remti įsikūrimo jis yra šio fondo iždinin
kas. Taip pat buvo ir Vasario 16-osios gimnazijos kurato- 
rijos narys. Būdamas VLB valdybos pirmininku, jis ener
gingai vadovauja valdybos darbui, planuoja ir veda ben
druomenės renginius Hūttenfelde, nepraleidžia progos 
apsilankyti apylinkėse, dalyvauti jų renginiuose, susitikti 
su vietiniais lietuviais, juos paskatinti ir įvertinti jų darbą.

Vokietijos valdžios vardu A. Šiugždinį taip pat pasvei
kino Lampertheimo miesto meras Eirichas Maieris, pa
brėždamas, jog šis ordinas tiesiogiai atspindi Vokietijos 
valstybės pilietinio ugdymo vertybes. Šiuo ordinu Vokie
tijos valstybė suteikia paskatą tolimesniems darbams bei 
sėkmingai veiklai.

Po nuoširdžių Vokietijos liberalų partijos (FDP) Lam
pertheimo miesto skyriaus pirmininko Thomo Bittnerio 
bei Romuvos apylinkės pirmininkės Irenos Timpienės 
sveikinimų, iškilmingą vakaro dalį savo padėka užbaigė 
Antanas Šiugždinis.

„Esu sujaudintas, apstulbęs, ir jaučiuosi labai pagerb
tas44, dėkodamas susirinkusiems sakė A. Šiugždinis. „Šį 
apdovanojimą traktuoju ne kaip asmeninį tačiau kaip 
kolektyvų jau šešiasdešimt metų gyvuojančios Vokietijos 
lietuvių bendruomenės nuopelną. Jį priemu tiek šios, tiek 
visų buvusių bendruomenės valdybų narių vardu“ 
džiaugdamasis oficialiu ilgamečio darbo vaisių įvertini
mu sakė pirmininkas.

Europos lietuvių kultūros centras
Direktorius: Rimas Cuplinskas

RUSIJA
Maskvos ligoninėje - Lietuvos 
vaikų piešiniai /lietuviams.com/

Maskvos pediatrijos klinikoje prie Rusijos medicinos 
mokslų akademijos gruodžio 19 dieną atidaryta žaismin
ga nuolatinė Lietuvos vaikų piešinių paroda „Kad būtų 
linksmiau“.

Parodos atidaryme dalyvavo Europos pediatrų asociaci
jos viceprezidentas ir vyriausiasis Rusijos pediatras aka
demikas Aleksandras Baranovas ir Lietuvos ambasado
rius Rusijoje Antanas Vinkus.

Dar penki Lietuvos vaikų piešiniai iš kolekcijos „Kad 
būtų linksmiau“ dalyvauja Rusijos aktorių Čulpan Cham- 
tovos ir Dinos Korzun vadovaujamo kovos su vėžiu fon
do „Podary žyzn“ rengiamoje kalėdinėje parodoje 
„Išminčių dovanos“, o jai pasibaigus - papuoš Maskvos 
onkologinių ligoninių palatas.

Ši paroda - graži Kretingos rajono jaunimo organizaci
jos „Mes tik“ iniciatyva. 2006 metais įkurta organizacija 
jau antrus metus iš eilės dovanoja spalvingus paveikslus, 
o kartu ir šventinę nuotaiką, Lietuvos ir pasaulio vai
kams.

Visi darbai atlikti neprofesionalių jaunųjų menininkų, 
bet šilumos, fantazijos, kompozicinio, spalvinio darnumo 
ir laisvumo gali pavydėti ne vienas įgudęs dailininkas. 
Darbai atlikti originalia akrilo ir akrilo reljefo technika. 
Paveiksluose vaizduojamos ne sudėtingos kompozicijos, 
o lengvai atpažįstami ir vaikų mėgstami gyvūnai ir kiti 
objektai. ~

Tikimasi, kad Lietuvos vaikų ir jaunimo piešiniai bent 
truputį praskaidrins mažųjų ligoniukų, kovojančių su ne 
vaikiškai sunkiomis ligomis nuotaiką ir dovanos šventės 
džiugesį

URAGVAJUS
Urugvajaus lietuvių vaikus aplan
kė Kalėdų Senelis 2009-01-03

Alberto Kaluževičius
Per Naujųjų Metų balių Urugvajaus lietuvių bendruome-

9

file:///lietuviams.com/


Europos Lietuvis Nr. 1 8 puslapis

nes vaikučius aplankė Kalėdų. Kol susirinkusieji papuošė 
eglutę, vaikai šoko ratelius ir giedojo kalėdines dainas. 
Visi gavo savo dovaneles.

Balius tesėsi toliau. Į jį susirinko 100 žmonių; oras 
buvo puikus ir suteikė progą visiems linksmai pabend
rauti. Negaliu nepaminėti, kad šventėje dalyvavo didelė 
vyresniųjų „Ąžuolyno“ šokėjų grupė.

Urugvajuje vyksta Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo suvažiavimas 

bos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininku prelatu 
Edmundu Putrimu.

Suvažiavime dalyvauja atstovai iš Argentinos, Urugva
jaus, Brazilijos, Venesuelos, Kanados, Lietuvos ir PLB 
valdybos nariai.

Vyksta Studijų dienos, taip pat bus intensyviai ruošia
masi XIII Pasaulio lietuviu jaunimo kongresui, vyksian
čiam Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje 2009 metų 
gruodžio 22-2010 metų sausio 7 dienomis.

Taip pat žadama diskutuoti apie Pietų Amerikos lietu
viško jaunimo ir bendruomenių situaciją bei įvairius bū
dus kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į

jaunimo organizacijas.

Suvažiavimo (2007 m., Brazilija) dalyviai J.LF.Kalvelio nuotr.

2009-01-04
Vakar, 2009 m. sausio 3 dieną, Montevideo mieste, 
Urugvajuje prasidėjo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas, truksiantis iki sausio 11 dienos.

Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo są
junga (ULJS) kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
(PLJS) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdy-

Sveikinimas iš Argentinos 
% „ 

IPFSl Per šias Sv. Kalėdas:
Kiekviena svajonė tampa f 

pražydusia gėle,
* 1- Kiekvienas skausmas -

Z tolima žvaigždė 
Kiekvienų ašarą - šypsena,

Kiekviena širdis - namais kitai širdžiai.
A v 6

Linkime laimingų šv. Kalėdų ir sėkmingų * 
Naujųjų Metų.

Les desco una muy Feliz Navidad v 
Prospero Ano Nuevo.

£Juan Ignacio Fourment Kalvelis

AUSTRALIJA
Lietuvos vardo tūkstantmetį 
odisėjai Sidnėjuje sutiko

• • • •pirmieji www.lietuviams.com

Šiandien, gruodžio 31 dieną Australijos sostinėje 
Sidnėjuje „Tūkstantmečio odisėjos“ buriuotojai 
Lietuvos vardo tūkstantmetį kartu su Australijos 
lietuvių bendruomene pasitiko 9 valandomis 
anksčiau nei Lietuva.

Sidnėjuje šiuo metu vyksta tradicinės, kas porą 
metų organizuojamos ir daug dėmesio iš lietuvių 
bendruomenės sulaukiančios Australijos lietuvių 
dienos, kurių renginiuose aktyviai dalyvaus ir 
„Tūkstantmečio odisėjos“ ketvirtojo etapo įgulą 
vadovaujama kapitono Naglio Nasvyčio.

Sidnėjų „Tūkstantmečio odisėjos“ jachta „Ambersail” 
LTU 1000 pasiekė didelėmis pastangomis. Po 4,5 paros 
trukusio plaukimo iš Adelaidės jachta 12 vai. Australijos 
laiku prisišvartavo prestižiškiausioje Sidnėjaus krantinėje 
Darling Harbour4e. Pasak „Tūkstantmečio odisėjos“ or
ganizatorių, geresnės vietos laivo sustojimui nėra. 
„Ambersail44 krantinėje stovi šalia legendinio keliautojo 
Džeimso Kuko laivo kopijos, kitų įspūdingų laivų, aplink 
atsiveria įspūdinga miesto panorama.

„Tik atplaukę iškėlėme didžiulę Lietuvos trispalvę, kuri 
atkreipė aplink esančių žmonių dėmesį. Jie susirinko prie 
jachtos. Ypač sujaudino netikėtas susitikimas su lietuvai
te Rūtą kuri nė karto nebuvo Lietuvoje ir vos kalba lietu
viškai, bet nepamiršo savo šaknų. Trispalvę Sidnėjaus 
krantinėje ji išvydo atsitiktinai ir nepraleido progos susi
tikti su savo tautiečiais. Tokių jaudinančių susitikimų jau 
per pirmas valandas krante buvo ne vienas“, - pasakoja 
ketvirtosios „Ambersail“ Įgulos narys Edmundas Jakilai- 
tis.

Nuo pat etapo Adelaidė - Sidnėjus pradžios Įgula ne
buvo tikra, ar meteorologinės sąlygos leis pasiekti Sidnė
jų laiku. Iš Adelaidės jachta startavo 5 paromis vėliau nei 
buvo planuota. Pasak buriuotoją jau naktį, išvydus žai
žaruojančią Sidnėjaus pašvaistę, visus apėmė lengva pa
laima. Jie suprato, kad Neptūnas palankus ir leis pasitikti 
Naujuosius Sidnėjuje kartu su Australijos lietuviais.

Sidnėjuje vyksiančioje Naujųjų Metų šventėje bus per
duoti Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus kreipimaisi į 
Sidnėjaus, Melburno ir Džilongo lietuvius, kviečiantys 
Lietuvos vardo tūkstantmetį švęsti vieningai visiems kar
tu.
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Nuo Adelaidės iki Sidnėjaus ketvirtoji „Ambersail“ 
įgula įveikė 1063 jūrmylių atstumą. Kapitono Naglio 
Nasvyčio vadovaujama buriuotojų komanda parodė tikrą 
meistriškumą, įveikė atsilikimą nuo suplanuoto grafiko ir 
Sidnėjų pasiekė laiku. Kitų metų sausio 2-ąją jachta pa
kels bures į Oklendą (Naujoji Zelandija) - paskutinį ket
virtojo Odisėjos etapo uostą.

Lietuvos buriuotojai jachta „Ambersail“ LTU 1000 
išplaukė į „Tūkstantmečio odisėją“, kad pristatytų pasau
liui Lietuvą, švenčiančią garbingą jubiliejų ir pakviestų 
viso pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį vienu metu visuose penkiuose kontinentuo
se. Per 9 kelionės mėnesius 120 Lietuvos buriuotojų api
plauks 5 žemynus, aplankys daugiau nei 24 pasaulio lie
tuvių bendruomenes 19 šalių.

JAV
Floridos „Ąžuoliuko“ mokyklėlė 
Kalėdų proga padovanojo savo 
žiūrovams dar vieną spektaklį 

2008-12-28

Danutė Balčiūnienė,
„Ąžuoliuko“ mokyklos mokytoja
Kukli, bet graži kalėdinė šventė šiemet vyko 
„Ąžuoliuko“ lituanistinėje mokykloje.
Dar pirmąją naujųjų mokslo metų dieną, kai paklausė

me vaikų, kokią programėlę jie norėtų paruošti Kalėdoms 
- išmokti naujų eilėraščių ar pastatyti naują nedidelį 
spektakliuką, - beveik visi pasakė norį vaidinti. Nepai
sant to, kad visą vasarą ir taip kiekvieną šeštadienį repe
tavome - rimtai ruošėmės JAV lietuvių bendruomenės 
XII teatro festivaliui.

Jau ankstesniais metais pastebėjau, kad mūsų mokiniai 
labai nenoriai mokosi eilėraščių apie šią nuostabią žie
mos šventę. Gal dėl to, kad daugumai jų niekada neteko 
braidžioti po tikrą sniegą, važinėtis nuo kalnelio rogutė
mis, slidinėti, čiuožinėti ar pasilaidyti sniego gniūžtėmis. 
Juk kaip gali nuoširdžiai deklamuoti apie Sniego senį- 
besmegenį, jei jo niekada neteko nulipdyti, jei jį matei tik 
televizoriaus ekrane, paveikslėlyje, guminį pripūstą ar 
kitokį jo pakaitalą. Juk beveik visi kalėdiniai ir naujame
tiniai eilėraščiai kaip tik ir kalba apie tuos Lietuvoje to

kius įprastus ir ten vaikams ypač mielus žiemos džiaugs
mus. O visada saulėtoje Floridoje iš tų džiaugsmų liko tik 
Kalėdų senelis su dovanomis ir papuošta eglutė. Tiesą 
sakant, dar neteko girdėti nė vieno lietuviško eilėraščio 
apie Naujųjų Metų sutikimą ar Kalėdas Floridoje, kai į 
šventę gali ateiti su trumpikėmis ir trumparankoviais 
marškinėliais, o po jos išsimaudyti atvirame baseine ar 
net pasilepinti paplūdimyje.

Taigi, vėl teko ilgokai panaršyti po literatūrą, kol ga
liausiai pavyko rasti Vandos Vaitkevičienės ir Liubos 
Stankevičienės vaikiškus nedidelius kūrinėlius, kuriuos 
„sukalus“ į krūvą ir pridėjus savos fantazijos išėjo nedi
delė pjesiukė, pritaikyta kuklioms mūsų mokyklėlės jė
goms.

Repetuoti pradėjome tik sugrįžę iš Čikagos, jau antroje 
spalio pusėje. O čia dar St.Petersburgo lietuviai pasikvie
tė į svečius ir paprašė parodyti teatro festivalyje rodytą 
„Išdykėlį broliuką“. Sutikome su džiaugsmu, nes tenykš
čiai žiūrovai visada nuoširdžiai, draugiškai ir pagarbiai 
sutinka atlikėjus, atidžiai seka ir klausosi to, kas vyksta 
scenoje.

Laiko naujo spektakliuko pastatymui liko labai mažai, 
teko griebtis papildomų repeticijų.

Ir kaip visada padėjo draugiškas, sutelktas komandinis 
visų darbas.

Mokyklos vedėja Inga Balčiūnienė sukviesdavo visus į 
papildomas repeticijas ir talkino repetuojant, mokytoja 
Giedrė Avellino pagamino dekoracijas ir ruošė savo ma
žųjų „Giliukų“ klasę jų pasirodymui vaidinime, tėveliai 
padėjo išmokti žodžius ir noriai vežiojo vaikus vis į skir
tingas bibliotekas, ten, kur mokytojai Giedrei pavykdavo 
gauti salę, o vaikai jau nuo pirmos repeticijos patys kūrė 
savo vaidmenukus, kas labiausiai džiugino mus, mokyto
jas. Manau, jie jau pajuto tikrąjį teatro meno skonį, juk 
net vyriausias mūsų mokinys, septyniolikmetis Mindau
gas Balčiūnas, nors šiemet ir nepanoro dalyvauti vaikiš
kame vaidinime, bet kaip ir pernai neatsisakė Kalėdų 
senelio vaidmens.

Tad gruodžio 20 dienos rytą, vienoje iš Fort Myers 
bibliotekų, kaip visada geranoriškai mums išnuomotų, 
įvyko spektakliuko „Vaiduoklis malūne“ premjera. Ir 
nors žiūrovų buvo nedaug, plojimų ir šiltų šypsenų netrū
ko.

O paskui visi nuvažiavome į nuomojamas mokyklėlės 
patalpas, kur paaiškėjo, kad ....Kalėdų senelis negali atei
ti, nes...nėra eglės. O kol vaikai puošė Kalėdų eglutę, 
suaugusieji spėjo ant stalų išdėlioti atsineštas vaišes.

Pagaliau visi pastebėjo ir į vidų pakvietė pro langus 
besidairantį ir Floridos karščių neišsigandusį svečią iš 
tolimos Siaurės.

Ir linksmybės prasidėjo iš naujo - savo sugebėjimus 
Kalėdų seneliui rodė ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Su 
šventėmis visus pasveikino ir JAV lietuvių bendruome
nės Floridos Pietvakarių apylinkės valdybos atstovai, 
prie sveikinimo pridėdami ir vokelį.

Pagaliau dovanų maišas ištuštėjo. Dar keletas nuotrau
kų atminimui ir sparčiai tirpstantis Kalėdų senelis išvyko 
atsivėdinti į Šiaurę.

O prie gražaus vaišių stalo, jau pasisotinus vaikams ir 
jiems ėmus žaisti kitoje patalpoje, suaugusieji ir šįkart 
neišvengė skaudžių temų apie dalykus, graužiančius šios 
pakrantės lietuvių bendruomenę ir trukdančius sėkmingai 
dirbti.
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ŠVEICARIJA
Advento šventė sujungė vokiškuosius ir 
prancūziškuosius Šveicarijos lietuvius
Ilona Kaktienė 2008-12-21

RIOSTIGRABEN.

Tai - lingvistinis, kultūrinis bei politinis skirtukas tarp 
dviejų didžiausių Šveicarijos kalbinių grupių. Kiekvienas 
šia šalimi besidomintis žino, kaip sunku vokiška tarme 
kalbantiems šveicarams rasti bendrą kalbą su prancūziš
kai kalbančia tautos dalimi, ir atvirkščiai.

Vos kelis šimtus šioje Alpių šalyje gyvenančių lietuvių 
šis šveicariškas reiškinys taip pat kurį laiką bandė skirti, 
bet lietuvių bendruomenėje įsitvirtinti jam nepavyko. 
Nepaliaujamai daugėjant lietuviškų bei pusiau lietuviškų 
šeimų, vis gausėjant lietuviškų šaknų vaikučių, skirtingo
se šalies dalyse ėmė dygti lituanistiniai sekmadieniniai 
darželiai bei išsirutuliojo abipusiai poreikiai susitiki-

Bendruomenės nuotr.

mams.
Šįmet sostinėje Berne įvyko ypatinga lietuviška Ad

vento šventė, linksmame šurmulyje prie eglučių šakelė
mis, mandarinais ir šokoladukais puoštų stalelių sujungu
si tautiečius iš prancūziškos ir vokiškos Šveicarijos. 
Šventės organizatorė ŠLB valdybos narė Laima Maldū- 
naitė-Christ džiaugėsi, kad nepaisant atstumų ir žvarbaus 
oro susirinko visas šimtas dalyvių, iš jų beveik pusė — 
vaikučių, su akivaizdžia nuostaba besiklausančių, kiek 
daug žmonių vienoje vietoje kalba lietuviškai.

„Reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti!“, - šiltu 
skambesiu į kalėdinę nuotaiką įsipynė Šveicarijos lietu
vių lėlių teatro „Raganiuke“ spektaklis. Džiugesiu ir nuo
širdumu alsuojantis jo turinys, išmoningos dekoracijos, 
betarpiškas artistų - lėlių bendravimas su publika, puikiai 
pritaikytos „Keistuolių teatro“ muzikinio spektaklio 
„Geltonų plytų kelias“ melodijos sukūrė ypatingą šventi
nę atmosferą. Teatro „Raganiuke“ režisierė bei prodiuse- 
rė Diana Brunner su talentingais artistais Jovita Zamaryte 
Fink, Rima Furter bei Giedriumi Kopitkovu jau ne pir
mus metus tęsia kalėdinio spektaklio vaikams tradicijas.

Šįmetinėje šventėje buvo ir toliau puoselėjama iš švei
carų paveldėta adventinė žvakių gaminimo tradicija. Pro
fesionalaus Lietuvos bitininko Viliaus Paukštės padeda
mi, kvepiantį pievomis bičių vašką vaikai paversdavo 

nuostabiomis žvakėmis, kurios puoš ir šildys jų namus 
kaip prancūziškoje, taip ir vokiškoje Šveicarijos dalyje.

Kaip įprastai, popietę apvainikavo nepaprastai džiugus 
tikro Kalėdų Senelio iš Labanoro girios apsilankymas. 
Iškalba garsėjantis baltabarzdis su giliomis profesinėmis 
šaknimis šįkart prabilo eilėmis:
-Kalėdų Senis buvo mano tėtis,
Ir tėčio tėtis buvo lygiai toks.
Tad kito ar galėjau aš tikėtis,
Kad kai pasensiu būsiu aš kitoks?

Poetiškai nupasakojęs sužavėtai publikai savo biografi
ją, raudonkepuris Senelis ėmėsi tradicinės misijos — iš
klausyti ir apdalinti vaikučius kalėdinių skanumynų pil
nais dovanų maišeliais. Kai penkios’ dešimtys vaikų iš- 
deklamavo lietuviškus eilėraštukus, atėjo šokių metas: 
Ženevos lituanistinio darželio vadovės Eglės Kačkutės 
vedami, vaikai trypė smagiuose rateliuose. Kartu sukosi 
ir Audrius Alkauskas iš Lozanos, šiame vakare iškeitęs 
savo tapatybę į kalėdinės dovanojimo dvasios simbolį - 
Kalėdų Senelį.

Nuošalyje nuo šios gražios tradicinės šventės neliko ir 
Lietuvos Respublikos Ambasada Šveicarijos Konfedera
cijoje -ji parėmė Advento popietę finansiškai, o šventėje 
dalyvavęs ambasados administratorius Saulius Genys su 
sūnumi padėjo organizatoriams spręsti logistikos proble
mas.
V ' v

Šveicarija prisijungė prie Šengeno 
erdvės 2008-12-12
Gruodžio 12 dieną Šveicarija prisijungė prie Šengeno 
susitarimo, todėl panaikinama pasienio kontrolė prie 
Šveicarijos sausumos sienų, o 2009 metų kovo 29 dieną 
neliks pasienio kontrolės Šveicarijos oro uostuose atke
liaujantiems iš Šengeno erdvės valstybių.

Šveicarija taps dvidešimt penktąja Šengeno erdvės na
re. Šiuo metu šiai erdvei jau priklauso 24 valstybės: 
Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispani
ja, Italija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, 
Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, 
Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija, taip 
pat Norvegija ir Islandija, kurios nėra Europos Sąjungos 
narės.

KAZACHSTANAS
Almatoje surengtas A.Mickevičiaus
vakaras 2008-12-19

Lietuvos ir Lenkijos ambasados Kazachstane kartu su 
vietos baltarusių, lenkų ir lietuvių kultūros centrais gruo
džio 18 dieną Almatoje surengė Adomo Mickevičiaus 
atminimo vakarą.

Renginys buvo skirtas 210-osioms didžiojo lenkų ir 
lietuvių poeto gimimo metinėms. Jo metu 
A.Mickevičiaus eilės buvo deklamuojamos net penkio
mis - baltarusių, kazachų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbo
mis.

Lietuvos ambasados patarėjas Gerardas Žalėnas lietu
vių kalba perskaitė poemos „Ponas Tadas“ pradžią 
„Tėvynė Lietuva“ ir Meilės sonetą.

Iškilmingame vakare žiūrovams dainavo Atmatos ope-
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ros ir baleto teatro solistė, Kazachstano liaudies artistė 
Džamilia Baspakova. Almatos Lermontovo rusų akade
minio dramos teatro aktoriai, Kazachstano nacionalinės 
Kurmangazy konservatorijos ir Almatos Pasaulio kalbų 
instituto dėstytojai ir studentai skaitė A.Mickevičiaus 
eiles, nacionaliniais instrumentais perteikė poeto epochos 
romantinės muzikos kūrinius.

AIRIJA
Įteikti „Ambasados bičiulio“ 
apdovanojimai 2008-12-20

Vėjuotą penktadienio vakarą į LR ambasadą rinkosi Airi
joje gyvenantys lietuviai, visus metus padėję ambasados 
darbuotojams jų nelengvame darbe organizuojant lietu
viškus renginius, garsinant Lietuvą parodomis, pristaty
mais, projektais ir gerais darbais.

Jau tradicija tampęs ambasados kalėdinis vakaras prasi
dėjo Jolitos Jarutienės autorinės parodos, iki vasario da
binsiančios LR ambasados Airijoje sienas, atidarymu.

1970-ais metais Kaune gimusi Jolita Jarutienė šiuo 
metu gyvena, dirba ir studijuoja meną ir dizainą Šiaurės 
Airijoje, Lisbum mieste. Ieškojusi ir neradusi pašaukimo 
farmacijos srityje, J.Jarutienė Kauno Geštalto institute 
studijavo psichologiją. Tačiau ir čia busimoji menininkė 
nerado savęs. Jolitos pastangos apjungi visas turimas 
žinias baigėsi studijomis Kauno medicinos universitete - 
ten ji įgijo visuomenės sveikatos mokslų magistro laipsnį 
su socialinio darbo medicinoje specializacija. Neužilgo ji 
suprato, jog tikrasis jos pašaukimas - meno terapija.

Pozityvų mąstymą propaguojančios lietuvių dailinin
kės, keramikės darbai, įkvėpti mus supančio pasaulio, 

žmonių bei gamtos grožio, jau buvo eksponuojami Lietu
voje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Privačiomis me
nininkės kolekcijomis turėjo progos grožėtis meno gerbė
jai Šiaurės Airijoje, JK, Ispanijoje, Vengrijoje ir Lietuvo
je.

„Ne veltui ši paroda pavadinta „Pamąstymai“, - sujau
dinta šilto ambasadorės Izoldos Bričkovskienės pristaty
mo kalbėjo Jolita. - „ Jei sustoję prie bent vieno darbo 
susimąstysite - mano misija bus atlikta“.

Prieš įžiebiant Tūkstantmečio eglutę, ambasadorė Izol
da Bričkovskienė susirinkusiems ambasados draugams ir 
svečiams džiugiai pristatė naująją idėją ateityje tūpsian
čia gražia tradicija - garbingus „Ambasados bičiulio“ 
apdovanojimus. „Tai žmonės, kurie niekuomet nepavedė, 
kuriems gali paskambinti net naktį, kurie aukojo savo 
laiką ir dovanojo mums savo idėjas. Kalbu apie žmones, 
kurie ilgus metus buvo mūsų draugais, kurie buvo su 
mumis tadą kai mums jų labiausiai reikėjo ir dirbo su 
mumis petys į petį“- sakė ambasados vadovė.

Ambasados bičiuliams pati ambasadorė Izolda Brič
kovskienė iškilmingai įteikė Vaido Ramoškos sukurtus 
angeliukus. To paties autoriaus angelai puošia Vilnią 
puikuojasi Dublino miesto mero rezidencijos skverelyje, 
Rygos senamiestyje, Milane, Liublianoje, Varšuvoje, 
Kaliningrade, Sankt Peterburge, Stokholme ir kituose 
Europos miestuose.

Ambasadorė išreiškė viltį, jog šį tęstinį apdovanojimą 
ateityje galės įteikti gerokai didesniam ratui žmonią kad 
ambasados bičiulių ratas tik plėsis, o baltieji angeliukai 
apsigyvens dar ne vienuose namuose.
„Laiko upės nuplukdo dienas ir metus, 
Lieka mūsų darbai, lieka žemė, dangus 
Lieka žmonių taurumas, nuoširdumas ir gerumas“
Lietuvos Respublikos Ambasada Airijoje už aktyvią 
veiklą garsinant Lietuvos vardą už geranoriškumą ir 
nuolatinę didžiulę pagalbą Ambasadai reiškia nuoširdžią 
padėką „Ambasados bičiulio“ apdovanojimų laureatams: 
ALB Dublino ir Balinrobo skyriams; Monaghan‘o lietu
vių bendruomenei; Tikrą lietuvišką skambesį dovanojan
čiam kolektyvui „Lietuviškas dobils“; Jurgai Vidugirie- 
nei; Laurai Galeckaitei; Dariui Čebumiui; Mindaugui 
Maciulevičiui; Laurai Garbatavičiūtei Down, visai nese
niai į Airiją parsivežusiai ir Lietuvos šviesuolės apdova
nojimą Su ambasada nuo pat jos atsiradimo Airijoje 
draugaujančiam Dariui Mileriui Nojui;

Viltį ir džiaugsmą Airijoje gyvenantiems lietuviams 
dalinančiam lietuvių katalikiškosios misijos kapelionui - 
kunigui Egidijui Amašiui. Nuolat remiančiam ambasados 
organizuojamus renginius „Lituanica“ parduotuvių tinklo 
Airijoje savininkui Aurimui Šidlauskui; „Lituanica“ ad
ministracijos vadovui Robertui Petručėniai;

Specialūs padėkos prizai buvo įteikti pilietinio aktyvu
mo skatinimo kampanijos „aš esu“ aktyvui, ambasados 
renginių spaudiniais bei jų dizainu besirūpinančiam įmo
nės „Scriptorium“ savininkui Vaidui Riaukai bei meiliai 
šaukiamam „kukučiu“ kulinarui Vytautui Vyšniauskui už 
įspūdingus kulinarinius šoą stebinančius ne tik nuolati
nius ambasados svečius bet ir visą Airijos diplomatinį 
korpusą

Per 60 į LR ambasados patalpas susirinkusių žmonių 
širdis džiugino Nojaus ir „Lietuviško dobilo“ atliekamos 
dainos, o gomurius glostė nepakartojami Vytauto Vyš
niausko kulinariniai šedevrai.
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Nuoširdžiai dėkojame!
Panevėžio gausių šeimų bendrija 

“Panevėžio šeimyna”
Britų — Lietuvių Pagalbos Fondas Vaikams Lietuvoje 

Padėka
Gausių šeimų bendrijos “Panevėžio šeimyna” narių vardu, 
nuoširdžiai dėkoju Jums už skirtą finansinę paramą, už 
kurią nupirkome sąsiuvinius, mokyklines reikmes ir išda
linome bendrijos vaikams mokslo metų pradžios proga.

Labai džiaugiamės už Jūsų pastovų rūpestį ir rodomą 
didelį dėmesį šeimoms, auginančioms gausų būrį vaikų.

Linkime Jums pačios geriausios sveikatos, kuo daugiau 
nuostabių ir viltingų akimirkų, sėkmės geruose darbuose 
ir naujuose užmojuose bei kasdieninės Dievo palaimos.
Pagarbiai,
Gausių šeimų bendrijos pirmininkė
Violeta Jarušienė

DARŽELINUKAI MĖGAUJASI NAUJOMIS ŽAIDYNĖMIS 

“Britų lietuvių pagalbos fondas” nuo 1993 metų teikia 
paramą Šakių vaikų darželiui “Berželis”. Rėmėjų pagalba 
darželio inventorius nuolat atsinaujina įvairiomis vaikų 
ugdymui reikalingomis priemonėmis. Tai džiugina ne tik 
mažuosius darželio lankytojus, bet ir jų tėvelius.

Darželio direktorės pavaduotoja Ramunė Sutkuvienė 
praėjusią savaitę darželio bendruomenei pristatė naujai 
gautos paramos priemones. Gruodžio 11 d. įmonė 
“Vaivorykštė” darželiui atvežė ir sumontavo vaikų žaidi
mams skirtas priemones. Jas darželiui padovanojo “Britų 
lietuvių pagalbos fondas”. Labdarą gaunant tarpininkavo 
lietuvių kilmės brite Hilda Piščikienė. Šioms priemonėms 
labdaros fondas paaukojo 2,5 tūkst. svarų (apie 12 tūkst. 
litų). Darželio auklėtiniams tai suteikė galimybę ne tik 
pramogauti lauke, bet ir lavinti judesius laipiojant virvinė
mis kopėčiomis, kopiant alpinistų sienele. Vaikučiai ir 
darželio administracija už tokią dovaną labdaros fondo 
garbei surengė padėkos popietę.

“Draugo” inf.

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai. 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 19.00 vai.
Artimiausia pož. stotis: Bethnal Green - Central line.
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.
Mančesteryje, St. Anne’s, Crescent Rd., Crumpsail, 
M8 5UD. Pamaldos kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį 12 vai.

“Europos Lietuvio” 2008 m. ataskaita

Banko sąskaitoje £ 455 
Pajamos iš prenumeratų 
(įskaitant aukas) £3112
Grynais £ 97

viso £3664

Išlaidos (įskaičiuojant aukas
JKLS £662) £3595

2008 m. likutis £ 69

GYVYBINGOS ŠEIMOS KLUBAS “ATEITIS”
Mielosios mūsų geradarės, v 
Dėkojame, kad vis prisimenate mus ir mūsų vaikus. Šiais 
laikais, kai net mūsų tėvynei vaikai nereikalingi, valdžia 
savo atlyginimus kelia, atimdama iš vaikų pašalpas, kiek
vienas Jūsų pagalvojimas apie mūsų vaikus, nekalbant jau 
apie paramą - tai mažas Kalėdų stebuklas. O kiekvienas, 
kad ir mažas, stebuklas-tai tikėjimo ir vilties šaltinis.

Linkime, kad Jūsų Kalėdas lydėtų stebuklai, teguls ir 
maži, tačiau teguls Dievas jais skaidrina Jūsų gyvenimą.

“Ateities” klubo mamos ir vaikai

Mieli Europos Lietuvio skaitytojai!
Kreipiuosi i Jus su dideliu prašymu. As renku medžiagą 
apie kunigą Juozapą Montvilą, kuris 1912m. plaukė su 
garsiuoju "Titaniko” laivu. Aš nežinau, kelintais metais 
buvo atidengta paminklinė lenta Londono Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Gal yra to meto liudininkų, ar Europos Lietu
vio skaitytojų, ar prenumeratorių, kurie prisimena, ar turi 
medžiagos apie tai. Kitais metais aš planuoju parašyti 
straipsnį apie tai. Iš anksto dėkoju už pagalbą.
Pagarbiai -

žurnalistas Algirdas A. Garankštis
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