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I he Tiltas Trust

Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga ir Labdaros fondas Tiltas suvienys 
jėgas labdaringoje veikloje

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Labdaros fondo Tiltas (The Tiltas Trust) ir Lietuvių sąjungos Jungtinėje 
Karalystėje. Abiems organizacijoms svarbų dokumentą, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Londone, pasirašė 
Labdaros fondo Tiltas valdybos pirmininkas Michael J. Peart ir Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungos pirmininkė 
Živilė Ilgūnaitė.

Prie antrus metus veikiančio labdaros fondo šiais metais prisijungia ir virš šešiasdešimt metų Jungtinėje Karalystėje 
lietuvius vienijanti Lietuvių sąjunga, kuri nuo šiol turi savo nominuotą patikėtinę fondo valdyboje žurnalistę Beata Nichol
son.

„Džiaugiuosi, kad Labdaros fondas Tiltas jau prisidėjo prie rimto darbo Lietuvoje - mūsų paramos projektas sergan
tiems vėžiu vykdomas kartu su svarbiausiomis šioje srityje veikiančiomis labdaros organizacijomis Didžiojoje Britanijoje: 
McMillan ir Marie Curie. Mūsų bendradarbiavimo sutartis su Lietuvių sąjunga yra nepaprastai reikšminga. Bendra veikla 
paramos projektuose abiejose šalyse bus efektyvesnė“- sakė Michael Peart. „Stiprėjanti bendruomenė ir įvairios iniciaty
vos paskatino ieškoti būdų kaip plėtoti labdaringą veiklą. Jungtinė Karalystė - šalis su giliomis labdaringos veiklos tradici
jomis, kurioje jau per tris šimtus metų vykdoma tokia veikla, veikia įvairūs labdaros fondai.

Lietuvių sąjungos ir Labdaros fondo Tiltas tikslai yra tie patys, taigi be galo džiaugiamės, kad galėsime prisijungti prie 
jau vykdomų ir įgyvendinti naujus projektus. Šios bendradarbiavimo sutarties pasirašymas - tai rimtas ir pozityvus žings
nis, kuriant brandžią ir vieningą lietuvių bendruomenę Jungtinėje Karalystėje“ - džiaugėsi Lietuvių sąjungos Jungtinėje 
Karalystėje pirmininkė Živilė Ilgūnaitė.

Labdaros fondą Tiltas 2007 metais įkūrė Britų-lietuvių draugija (The British - Lithuanian Society), veikianti penkiolika 
metų. Jos nariais yra įvairūs mokslo, verslo ir politikos veikėjai britai ir lietuviai, kurių tikslas stiprinti kultūrinius, visuo
meninius ir ekonominius ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Labdaros fondo pavadinimas Tiltas pasirinktas neat
sitiktinai - nes tai Lietuvą ir Britaniją jungiantis draugystės, bendradarbiavimo ir paramos tiltas. Labdaros fondas Tiltas tęs 
jau pradėtus švietimo, mokslo ir bendradarbiavimo tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos projektus, rems naujus lietuvių 
bendruomenei Jungtinėje Karalystėje aktualius projektus, kultūrinius bei sportinius renginius.
Sutarties pasirašymo dieną buvo gautos pirmosios aukos ateities projektams. Tūkstantį svarų skyrė Lietuvių namų bendro
vės valdyba.
Londonas, 2009 m. vasaris 16 d.

1



Europos Lietuvis Nr.3 2 puslapis

MIELI TAUTIEČIAI!
Išlikti stiprūs ir grąžinti Lietuvą į nepriklausomą, savo tautos valia besitvar
kančią, valstybią gretas sugebėjome todėl, kad karštai tikėjome daugeli metą 
puoselėta svajone, veikėme ryžtingai, buvome vieningi ir nuoseklūs.
Mūsą, mūsą tėvą ir protėvią žemės vardas pradėjo skaičiuoti jau antrąjį tūks
tantmeti. Tūkstantmetė šalies istorija įkvepia mus tęsti tradicijas - puoselėti 
bendruomeniškumą, didžiuotis tautos praeitimi, su viltimi ir tikėjimu žvelgti į 
ateiti, telktis bendram darbui Lietuvos labui.

Bendromis pastangomis pasiekėme, kad Lietuva jau penktus metus yra visa
teisė euroatlantinhi santykią dalyvė, patikima ir aktyvi partnerė. Narystė ES ir 
NATO reiškia mūsą laimėjimą pripažinimą, ji suteikė galimybę kalbėti pasau
liui mums rūpimais klausimais ir būti išgirstiems.

Visi šie dalykai neatsiejami nuo užsienyje gyvenančią lietuvią. Dėkoju užsie
nio lietuvią bendruomenėms ir organizacijoms, kurios pasišventusios puoselėjo

lietuvybę, kovojo už Lietuvos laisvės bylą steigė lietuvią namus, lietuviškas bažnyčias ir mokyklas, užtikri
no atstovavimo Lietuvai tęstinumą.

Didžiuojuosi tuo, kad ne vienas užsienyje gyvenantis lietuvis vadovaujasi garsiuoju JAV Prezidento 
Džono Kenedžio išsakytu principu: „Neklausk, ką tavo šalis gali duoti tau, klausk, ką tu gali duoti savo 
šaliai
Tikiu, kad ir naujoji užsienyje gyvenanti lietuvią karta seks šiuo pavyzdžiu, bus ne tik bendruomeninią tra
diciją puoselėtoja, bet ir kurs šiuolaikinę Lietuvą aktyviai dalyvaudama politiniame valstybės gyvenime. 
Siame globalizacijos amžiuje Lietuvai nemažiau svarbu puoselėti savo tapatybę, užtikrinti tradiciją tęsti
numą. Vienas naujosios vyriausybės tikslą - stiprinti Lietuvos ir užsienyje gyvenančią lietuvią ryšį, dar 
geriau ginti tautiečią interesus pasaulyje. Savitarpio supratimas ir bendradarbiavimas leis mums kurti 
visapusiškai stiprią ir saugią valstybę, tęsti pagarbos ir pasididžiavimo vertą krašto istoriją.

Kovo 11-osios proga linkiu mums visiems saugoti, branginti ir puoselėti tai, kąpaveldėjome iš savo tėvą 
ir protėviii - meilę Lietuvai, pagarbą šalies istorijai ir tradicijomis, tikėjimą vienybės galia.

Vygaudas Ušackas

Į LONDONĄ ATKELIAUJA 
LIETUVIŠKA VELYKINĖ MUGĖ
Kovo 26-28 dienomis “The Grove“ skvere, Stratforde, 
rytų Londono centre, skambės liaudiška muzika, bus 
prekiaujama mūsų šalies suvenyrais, lietuvišku maistu ir 
alumi - pirmąkart Didžiojoje Britanijoje rengiama lietu
viška Velykinė mugė.

Šio renginio organizatorius, Lietuvos komercijos rūmai 
Jungtinėje Karalystėje, dvejus metus iš eilės rengė Kalė
dines muges, ojoms pasiteisinus, nuspręsta lietuviškų 
renginių britų sostinėje sąrašą papildyti ir Velykine šven
te.

„Mugė atvira visiems prekiautojams, norintiems savo 
gaminius pasiūlyti šimtatūkstantinei rytų Londono publi
kai“, - sakė Lietuvos komercijos rūmų prezidentas Darius 
Paškauskas. „O ypatingai kviečiame verbų gamintojus - 
tikiu, kad namus Velykų proga puošiantys Anglijos lietu
viai jų lauks labiausiai“.

Jo teigimu, Stratfordas Velykinės mugės vieta pasirink
tas dėl didžiulių praeivių srautų - skaičiuojama, kad per 
savaitę čia apsilanko iki 400 tūkstančių žmonių.

Tradiciškai, į tris dienas nuo ryto iki vakaro šurmuliuo
siančios lietuviškos Velykinės mugės atidarymą pakvies
ti Newhamo rajono, kuriam priklauso Stratfordas, meras 
ir Lietuvos ambasados atstovai.

Norinčiųjų prekiauti pirmojoje lietuviškoje Velykinėje 
mugėje Lietuvos komercijos rūmai laukia iki kovo vidu

rio, o registruotis ir gauti daugiau informacijos galima 
susisiekus su organizatorių atstovu Tomu Jakimavičiumi 
ei. paštu tomas@lithuanianchamber.co.uk arba 
telefonu +44 753 858 2706.

JONO MEKO „LIETUVA IR SSRS 
ŽLUGIMAS“ BUS RODOMAS EDINBURGE
Praėjusį sekmadienį /8.03/ žiūrovai „Starr“ auditorijoje, 
„Tate Modem“ muziejuje Londone, turėjo progos išvysti 
Jono Meko filmą apie naujausių laikų Lietuvos istoriją 
„Lietuva ir SSRS žlugimas“. Daugelis atėjusių valandai 
kitai negalėjo atsitraukti nuo reginio ir išbuvo muziejuje 
visas aštuonias valandas, su susidomėjimu sekdami 20 
metų senumo įvykius, žmones, debatus ir įvairių požiūrių 
susidūrimą. Daugelis britų žiūrovų minėjo, kad šie įvy
kiai buvo visiškai kitaip ir žymiai kukliau atspindėti britų 
spaudoje bei televizijoje, tad daugelis faktų bei požiūrių 
jiems buvo visiškai nežinomi.

Filmo veiksmo laikas - 1989-1991 metai, Lietuvos 
kova už atsiskyrimą nuo SSRS ir Nepriklausomybės at
statymą.

Filmas, trunkantis 4 vai. 46 min, suskirstytas į 4 dalis, 
kuriose chronologiškai atkuriamas Lietuvos kaip nepri
klausomos valstybės atgimimas.

Kovo 14 dieną nuo vidurdienio iki 18 vai. vakaro šis 
filmas bus demonstruojamas ir Edinburgo „Filmhouse“. 
88 Lothian Road, Edinburgh, EH3 9BZ. Bilietai £4.80 
(£3.20 su nuolaida).
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LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVES DIREKTORIŲ PRANEŠIMAS 
finansinių 2007/8 m. metų pabaigoje, spalio mėn. 31 dieną

Pranešame, kad 2007/8 m. bendrovės veikla buvo tęsia
ma pakankamai sėkmingai. Apyvarta pakilo 8.5%, bet 
grynas pelnas žymiai sumažėjo dėl stambių vienkartinių 
valstybinių mokesčių.
Headley Park Hotel {Sodyba) reikalinga nuolatinės prie
žiūros ir išlaidų. Kiemo kotedže įdėtas naujas apšildymo 
katilas, pataisyta kelių dušų įranga ir keliuose kamba
riuose atnaujintas dekoratyvinis stovis.
Kad patraukti daugiau klientų nuspręsta daugiau dėmesio 
kreiptis į marketingą ir tam tikslui rudenį buvo pasamdy
ta planuotoja, kuri dirba 20 valandų savaitėje, ieškodama 
naujų klientų, ruošdama metinę užimtumo tvarką.
Yra atnaujinamas elektroninis tinklalapis kuris, tikimės, 
bus baigtas kovo pabaigoje.
Esame laimingi, kad dabartinės pasaulinės ekonominės 
krizės metu, Sodyba turėjo pastovų užimtumą dėka nuo
latinių klientų, kaip “Control Risk”, Southampton Uni
versiteto, baikerių, biznio, kariuomenės ir miškų komisi
jos. Metu bėgyje turėta 20 vestuvių ir nemažai papildo
mų privačių balių. Lietuviškų banketų metų bėgyje turėta 
apie 5.
Iki šiol 2009/10 metų Sodybos savaitgalių (banketų) už
imtumas siekia 36. Tie patys, virš minėti klientai, pasi
lieka savaitės bėgyje papildydami užimtumą.

HM Inland Revenue and Customs (Valstybinių mo
kesčių skyrius). ,
Užsilikusi senoji skola turi dvi dalis.
Pirmoji skolos dalis (2007 m. rugsėjo mėn. siekusi 
£90,000) bus baigta mokėti 2009 m. kovo mėnesio gale. 
Palengvinti LNB finansinę naštą 2007 m. gegužės mėn. 
2d. atidarytas Pagalbos Sodybai Fondas (Help Sodyba 
Fund) atskiroje banko sąskaitoje. Kreiptasi į visuomenę 
padėti aukomis. Iki 2008 m. gegužės mėn. Fonde aukų 
buvo surinkta £3,660+£26.62 nuošimčių. Išmokėta 
£3597.00. Fonde yra likę £99.62, kurie bus panaudoti 
apmokant administracines išlaidas ir paruošimui aukoto
jų lentelės, kuri bus pakabinta Sodyboje.
LNB valdyba dėkoja visuomenei už šias aukas, kurios 
pozityviai prisidėjo prie šios skolos sumažinimo.
Antroji skolos dalis, netoli £18,000, yra apeliacijos sto
vyje. 2008 m. gegužės mėnesyje, inspektoriai pranešė, 
kad galutinis sprendimas dar nepadarytas.
Blogiausiu atveju, jei mūsų apeliaciją būtų atmesta, turė
tume ją mokėti su nuošimčiais.

Naujas netikėtas smūgis
Balandžio mėn. 2008 m. į bendrovę atplaukė du patikri
nimai iš HM Inland Revenue and Customs:
1) National Minimum Wage Inspectorate ir
2) Employer Compliance Inspectorate.
1) National Minimum Wage Inspektorė (Minimumo už
darbio mokesčio inspektorė) patikrino dirbančiųjų Sody
boje algas ir nustatė, jog ne visiem yra mokama algos 
minimumas. LNB valdyba nesutiko su jos sprendimu, 
padarę išsamų tyrinėjimą, jai pristatė savo byla ir šiuo 
laiku laukia rezultato.
2) Tuojau po NMW inspektorės vizito, Employer comp
liance inspektorė (darbdavio privilegijų inspekcija) atvy

ko į Sodybą. Peržiūrėjus visų darbuotojų kontraktus nu
statė, jog kai kurios jų gaunamos privilegijos, kaip elekt
ra, šiluma, vanduo vedėjų bute ir kotedže, turi būti apmo
kestinamos. Ji taip pat nustatė, kad apmokestinimas rei
kalingas privačiai naudojamai Sodybos mašinai.
Inspektorė negailestingi apskaičiavo, jog šį mokestį už 
butą privaloma mokėti už šešis praėjusius metus, o ma
šiną už tris praėjusius metus, viso sumoje £19,246.
Šį netikėtą mokestį, kuris siekia tolimesnę praeitį, apmo
kėjo Lietuvių Namų Bendrovė darbuotojų vardu. Tačiau 
šie mokesčiai ateityje turės būti mokami pačių darbinin
kų

Stovyklavimas. Stovyklavimas Sodyboje leidžiamas 
paruoštoje aikštelėje, kitoje kelio pusėje. Ši vieta yra 
naudojama Lietuvių Skautų Sąjungos. Jie atremontavo 
lauko virtuvę ir sandėlį.
Visi stovyklaujantieji prašomi nepažeisti valstybinių 
nuostatų dėl triukšmo, kuris ypatingai plačiai sklinda 
nakties metu. Sodyba yra gavusi kelis oficialus perspėji
mus. Jeigu toliau nesilaikysime taisyklių, vietinė valdžia 
užkraus bendrovei stambią finansinę baudą.

Jojimo takas per stovyklavimo miškelį.
LNB pareiškė vietinei valdžiai apeliaciją dėl duoto ofici
alaus leidimo publikai naudoti jojimo taką per stovykla
vimo miškelį. Mūsų apeliacija buvo sėkminga. Esame 
dėkingi visiems, kurie prisidėjo prie šio reikalo. Deja, 
viena apylinkės gyventoja užprieštaravo ir ankstesnis 
sprendimas buvo sustabdytas. Netolimoje ateityje šiuo 
reikalu vyks vietos gyventojų apklausa.

Maudimosi baseinas bus paruoštas ateinančiam sezonui. 
Baseinu bus leidžiama naudotis tik grupėms su kvalifi
kuotu prižiūrėtoju.

Karavanų aikštelė. Keli netinkami karavanai yra panai
kinti. Vietinė valdžia reikalauja, jog visi turi stovėti ant 
betonuotos aikštelės. Bendrovė pakol kas neturėjo atsar
gos kapitalo tą padaryti, tačiau ateityje bus stengiamasi 
tai vykdyti.

Ežerai yra leidžiami naudotis registruotiems meškerioto
jams. Deja, meškeriotojų naudojimas mažai prisideda 
prie Sodybos pelningumo.
w
Šaudykla nuo pirmų Sodybos dienų yra išnuomota anglų 
šaudyklos klubui, kuris moka metinį mokestį pagal narių 
skaičius.

Lietuviški renginiai vyksta pagal įprastas tradicijas: 
Užgavėnės, Velykos, Pavasario šventė, Joninės, Lygia
dienio šventė. Lietuviai patvarko Sodybos parką po di
desnių lietuviškų švenčių. Reiškiame padėką ,Sadutos‘ 
ansambliečiams ir draugams, kurie keletą kartu anų metų 
bėgyje atėjo į talką.
Lietuvių namų bendrovės direktoriai praleido daug laiko 
tvarkydami Sodybos administracinius reikalus. Reiškia
me padėka visiems kurie atėjo į talką.
Linkime naujai direktorių valdybai ištvermės.

LNB Direktorių valdyba
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LONDONAS ŠVENTĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
9 9 v

Sekmadienį, vasario mėnesio 15 dieną, Sv. Kazi
miero šventovėje buvo aukojamos 91-mą kartą 
šventos Mišios visos Lietuvos vardu ir intencijo
mis.

Prie Mišių stalo kun. Petrą Tverijoną atlydėjo “Saduto” 
ansamblio nariai, nešdami Lietuvos vėliavą. Be Londono 
visuomenės pamaldose dalyvavo LR ambasados laikinoji 
patikėtinė Jane Hanel, Vilniaus universiteto semikonduk- 
torių instituto Tarybos vicepirmininkas dr. Arūnas Tama- 
ševičius su šeima.

Pamaldoms pasibaigus buvo staigmena. Pasirodė folklo
rinio ansamblio vyrų kvintetas su moterų dainininkėmis. 
Pranešė, kad tos dainos, kurias jie dainuos, yra skirtos 
Lietuvos laisvės kovų 60-mečiui paminėti, kai partizanai 
prie Radviliškio 1949 metų vasario 16 dieną paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo deklaraciją. Jie dai
navo lietuvių partizanų dainas ir įjungė ukrainiečių ir 
gruzinų partizanų dainas, jas padainuodami ukrainietiškai 
ir gruziniškai. Ta staigmena buvo pati jautriausia prisime
nant Lietuvos kovotojus. Dainos buvo palydėtos ilgais 
plojimais.

Londono lietuviškos visuomenės minėjimas vyko ukrai
niečių salėje.

Įeinant į minėjimo salę dalyvius pasitiko Europos Rajo
no uniformuoti skautai ir skautės.

Salei prisipildžius, minėjimo vadovė pakvietė sugiedoti 
Lietuvos Himną. Minėjimo svečius pasveikino Jane Ha
nel. Apie Lietuvos akta, kalbėjo prof, istorikas Egidijus 
Aleksandravičius. Sveikinimus iš LR Seimo perdavė Sei

mo narys Emanuelis 
Zingeris. Į minėjimą 
atsiųstus sveikinimus 
perdavė Jungtinės 
Karalystės Lietuvių 
Sąjungos pirmininkė 
Živilė Ilgūnaitė.

Minėjimo progra
minėje dalyje pasiro
dė pianistai Kamilė 
Radvilaitė, Gintaras 
Pamakštys, Ieva Vai
tiekūnaitė, Alvija
Kuklytė. Estradinis muzikas su savo dainomis pakėlė vi
sus į salės erdvę. Programos užbaigai pasirodė “Saduto” 
ansamblis, kuris išjudino visus šokti ir dainuoti

Šiais metais lietuviška visuomenė taip gausingai susirin
ko, kad vos buvo galima salėje judėti. Kiek ten buvo, 
nieks neskaičiavo, bet labai daug.

Šokių ir dainų vakaronės metu Europos Rajono skautai 
posėdžiavo vienoje mokyklos klasėje.

Į 2009 metų vasario 16 dienos vakarą LR ambasados 
laikinoji patikėtinė Jane Hanel sukvietė paminėti Lietu
vos nepriklausomybės ir Lietuvos tūkstantmetį į priėmi
mą, kuris vyko St. Mary’s bažnyčios salėje. Tai buvo gau
singiausias priėmimas po Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo - kiek ten buvo įvairių tautybių žmonių sunku 
pasakyti. Nuoširdžiai graži nuotaika, muzika -buvo labai 
gaila ją palikti.

Stasys Kasparas

NATO būstinėje paminėta Vasario 16-oji
Vasario 15 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) 
orkestro rokenrolo grupė koncertavo NATO būstinėje 
Briuselyje Lietuvos valstybės atkūrimo 89-osiom meti
nėm skirtame renginyje. Su KASP orkestro rokenrolo 

grupe pasirodė ir 
grandinis Tomas 
Maslauskas, Sava
norių pajėgų or
kestro boso gitaris
tas, nuo šių metų 
sausio pradžios 
grojantis NATO 

Vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės 
(angį. SHAPE) orkestre, kur muzikuoja visų aljanso šalių 
karinių orkestrų atstovai. Gr. T. Maslauskas yra pirmasis 
Lietuvos kariuomenės atstovas, grojantis šiame reprezen
taciniame kolektyve.

Vasario 16-osios proga surengtame priėmime dalyvavo 
apie 300 svečių iš NATO tarptautinio biuro, NATO Vy
riausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės, kitų 
NATO šalių atstovybių bei Belgijos lietuvių bendruome
nės.

Minėjimą surengė Lietuvos Respublikos nuolatinė at
stovybė NATO.

Romoje vasario 16 minėjimas
LR ambasada Italijoje ir LR ambasada prie Šventojo Sos
to kvietė visus su šeimomis ir lietuvių bičiulius į Vasario 
16 dienos paminėjimą. Paminėjimas buvo rengiamas 
Vasario 15 dieną, sekmadienį. Vasario 16 dienos pami
nėjimo programoje:

Vainiko padėjimas Verano kapinėse, kur Lietuvių Ko
legijos koplyčioje yra palaidotas prelatas Kazimieras 
Šaulys, Vasario 16 akto signataras.

Šv. Mišios "Villa Lituania" koplyčioje (Piazza Asti, 25 
Roma). Priėmimas "Villa Lituania" salėje. Trumpas žo
dis apie Vasario 16.

Vėliau buvo pristatyta nuotraukų paroda iš 2008 metų 
„Misijos Sibiras“ ekspedicijos į lietuvių tremties vietas, 
kelionės pasakojimai ir istorinės datos, taip pat buvo pa
rodytas dokumentinis filmas „Jvlisįja Sibiras“, režisuotas 
Martyno Starkaus ir Roberto Bublevičiaus.

Susitikime dalyvavo ir įspūdžiais dalinosi projekto 
„Misija Sibiras’08“ koordinatorius, istorikas Amas Mar
cinkus ir ekspedicijos dalyvė, Italijos lietuvių bendruo
menės narė Daiva Gailiūtė.

Minėjime dalyvavę tautiečiai buvo pakviesti prie Gre
tos paruošto stalo.
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BRITŲ - LIETUVIŲ FONDAS VAIKAMS LIETUVOJE
2008 metų finansinė ataskaita

Ramutė Solominienė, fondo koordinatorė Vilniuje
2008 metais fondas rėmė vaikų globos namus, ligonines, gausias šeimas ir šeimų bendrijas, specialiojo 

ugdymo įstaigas iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.

Eil. GAVĖJAS SUMA PARAMA
nr. LT

1. S.Pudzienės šeimai iš Akmenės 110.00 Vaiko gydymui

2. L.Bliuvienės šeimai iš Kazlų Rūdos 515.00 Trys vaikai, sudegė namai, buities reikmenys

3. Vilniaus Spec. Ugdymo vaikų lopšelis Dobilėlis 515.00 Ugdymo įranga

4. R.Ulkštienės vaikui, Šiauliai 210.00 Vaistams, vitaminams

5. Daugiavaikei šeimai iš Vilniaus 91.00 Dantų gydymui

6. Pakruojo raj. Rozalimo vaikų lopšelis darželis 220.00 Velykų šventėms

7. B.Bačkienės, S.Pudzienės šeimoms iš Akmenės 200.00 Septyni vaikai, vaistams, Velykų šventėms

8. Caritas, motinos ir vaiko globos namai 352.00 Higienos prekės, kūdikių maistas

9. L.Starupienės, L.Nostienės šeimoms iš Akmenės 210.00 9 vaikai, Velykų šventėms

10. A.Ambrazienės šeimai iš Dotnuvos 503.00 12 vaikų, mirė vyras, buitinėms reikmėm, kūd maistas

11. Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namai 503.00 90 vaikų, vitaminams

12. V.Lukšienės sūnui iš Druskininkų 200.00 Sūnus Gustas serga reta liga, vaistams

13. Caritas, motinos ir vaiko globos namai 362.00 Higienos prekės

14. Lukui Skeručiui 200.00 Klausos implantui pirkti

15. Gausių šeimų klubas Ateitis h * 257.00 Vaikų vasaros atostogoms organizuoti (15vaikų)

16. V.Pelenaitei iš Akmenės 103.00 Vaiko gydymui

17. Gausių šeimų bendrija Panevėžio Šeimyna 500.00 Mokyklos reikmėms (50 vaikų)

18. Pakruojo raj. Rozalimo vaikų lopšelis darželis 300.00 Mokyklos reikmėms

19. 4-ioms šeimoms iš Akmenės 420.00 Mokyklos reikmėms (17 vaikų)

20. Gausių šeimų klubas Ateitis 303.00 Mokyklos reikmėms

21. Veronikos šeimai iš Vilniaus raj. 50.00 Maistas kūdikiui

22. Šeimai iš Vilniaus 40.00 Mokyklos reikmėms (serga mama)

23. Caritas, motinos ir vaiko globos namai 262.00 Higienos reikmės, maistas vaikams

24. V.Pelenaitei iš Akmenės 153.00 Malkoms pirkti (4 vaikai)

25. Vilniaus Spec. Ugdymo vaikų lopšelis Dobilėlis 200.00 Vitaminams pirkti

26. Šeimai iš Vilniaus 50.00 Trys vaikai - Kalėdų šventėms

27. 3-ms šeimoms iš Akmenės 150.00 Kalėdų šventėms (12 vaikų)

28. Caritas, motinos ir vaiko globos namai 310.00 Higienos reikmėms, Kalėdų dovanėlėms

29. Gausių šeimų klubas Ateitis 252.00 Kalėdinėms dovanėlėms (15 vaikų)

30. R.Ulkštienės šeimynai, Šiauliai 110.00 Vaiko vaistams (mama neįgali)

31. Viktorija iš Vilniaus raj. 85.00 2 maži vaikai, vieniša mama, maistas

32. Vieniša mama iš Vilniaus m. 64.00 4 vaikai, Kalėdų šventėm

33. Pakruojo raj. Rozalimo vaikų lopšelis darželis 217.00 Drabužiams, Kalėdų šventėm

Viso Lt: 7,957.00 (septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni).

Siuntiniai su avaline, drabužiais, žaislais, buvo perduoti gausių šeimų bendrijai Ateitis, V.A. Caritas motinos ir vaiko 
globos namams, Pakruojo raj. Rozalimo vaikų lopšeliui darželiui, šeimoms iš Panevėžio, Vilniaus miestų bei rajonų.
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ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS LONDONE PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS - KOVO 22 D. PO 12 VAL. MIŠIŲ.
12.50-13.20 - vaišės (pačių atsineštos) ir arbata
13.30-15.00 - šiandienės parapijos sielovadinės ir finansinės situacijos pristatymas

- diskusijos žemiau pateiktais klausimais
Labai kviečiu visus aktyviai dalyvauti mūsų parapijos susirinkime. Iš anksto pasižymėkim šią datą savo kalendoriuose 
ir paraginkim tą padaryti kitus.

Ne paslaptis, kad susirinkimuose mums dažnai sunkiai sekasi išlaikyti pagarbą vieni kitiems ir savo nuomonę reikšti 
ramiai ir pagarbiai. Labai tikiuosi, kad šį kartą mums pavyks diskutuoti gerbiant vienas kitą juk esam vienos 
bendruomenės ir vienos Bažnyčios nariai. Kad lengviau būtų to pasiekti, siūlau iš anksto pasiruošti susirinkimui. 
Mums, manau būtų aktualu padiskutuoti šiais klausimais:

Kas mane labiausiai drąsina ir įkvepia būti šios parapijos nariu?
Kas mane labiausiai džiugina šios parapijos gyvenime?
Kokie mano/mūsų šeimos lūkesčiai, troškimai ir svajonės parapijoje / dėl parapijos?
Kas mane labiausiai neramina ir ką konkrečiai aš galėčiau dėl to padaryti / pasiūlyti?
Galbūt aš turėčiau konkrečių pasiūlymų, kaip mūsų parapijoje bendruomeniškumas galėtų dar labiau augti, ir 
kaip konkrečiai prie to galėčiau prisidėti?

Būtų labai naudinga ir mūsų susirinkimas vyktų žymiai produktyviau, jei mes savo nuomones suneštame iki kovo 
19d. Taip pat, jei kas turėtumėte pasiūlyti klausimus reikalingus aptarti susirinkime, labai prašyčiau pateikti iš anksto, 
tuomet dar būtų galimybė paskelbti juos visiems prieš susirinkimą ir apmąstyti. Savo nuomones ir pasiūlymus raštu ir 
žodžiu galite nešti man ar Editai.

Siūlau, susirinkimą pradėti pabendravimu ir artimesniu susipažinimu vieni su kitais prie arbatos mūsų svetainėje. 
Atsineškim kokį sausainį ar sumuštinį sau ir kaimynui.

Labai laukiu jūsų nuomonių ir sąmoningo, nuoširdaus bei atviro buvimo karta susirinkime.

Jūsų kunigas Petras

Mano mintys ir pasiūiymai diskusijoms parapijos susirinkime J v

- Kas mane labiausiai drąsina ir įkvepia būti šios parapijos nariu?

- Kas mane labiausiai džiugina šios parapijos gyvenime?

- Kokie mano/musų šeimos lūkesčiai, troškimai ir svajonės parapijoje / dėl parapijos?

- Kas mane labiausiai neramina ir ką konkrečiai aš galėčiau dėl to padaryti / pasiūlyti?

- Galbūt aš turėčiau konkrečių pasiūlymų, kaip musų parapijoje bendruomeniškumas galėtų dar 
labiau augti, ir kaip konkrečiai prie to galėčiau prisidėti?

- Į parapijos susirinkimo diskusijų klausimų sąrašą siulau įtraukti:
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Sausio 3-11 dienomis Urugvajaus Respublikos sostinėje 
Montevidėjuje vyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
Suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 50 atstovų iš Ar
gentinos, Brazilijos, Urugvajaus, Venesuelos, Kanados ir 
taip pat iš Lietuvos. Šiuo įvykiu pradėjome Lietuvos var
do tūkstantmečio minėjimą Pietų Amerikoje.

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos 
delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB 
Valdybos Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų 
komisijų pirmininkas Prelatas Edmundas Putrimas, Pa
saulio lietuvių jaunimo Kongreso pirmininkė Marisa 
Leonavičienė ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
(PLIS) Pietų Amerikos atstovas Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis. Ketvirtą kartą čia viešėjo menininkė iš Lietuvos 
Dalia Uzdila, kuri supažindino jaunimą su Advento, Kū
čių ir Kalėdų tradicijomis. Kanados Lietuvių Bendruo
menė į šį suvažiavimą atsiuntė savo atstovus Rūtą Samo- 
nytę ir Petrą Vaičiūną. Džiugu, kad po daug metų šiame 
suvažiavime dalyvavo ir atstovas iš Venesuelos - Victor 
Eduardo Hernandez Bieliukas, kuris entuziastingai do
mėjosi svarstomoms temomis ir išsivežė vien gerus įspū
džius, žadėdamas savo bendruomenėje kurti Venesuelos 
jaunimo sąjungos skyrių.

Vakare Prelatas Edmundas Putrimas aukojo Šv. Mišias. 
Po Šv. Mišių įvyko repeticija su Dalia Uzdila Kūčių va
karo tradicijomis. Po vakarienės buvo tęsiamas PLJK 
posėdis su visais Ruošos komiteto nariais. Pirmadienio 
(sausio 5 d.) rytą Suvažiavimo dalyviai aplankė biologi
jos sodą “EI Prado” regione, o vakare visas lietuvių jau
nimas susirinko prie laužo. Kitą dieną nuo 9 valandos 
ryto tęsėsi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos 
darbai, programos aptarimas, ypatingai daug dėmesio 
skirta Studijų Dienų daliai.

Po pietų dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimo švente.

2009-aisiais sukanka tūkstantis metų nuo pirmojo Lie
tuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. XI a. 
pradžioje rašytuose Kvedlinburgo (Vokietija) analuose 
Lietuvai skirtas trumputis įrašas, kur paminėta, kad 
„arkivyskupas ir vienuolis šventasis Brunonas, Rusijos ir 
Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą, su 18 saviš
kių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų." Taip pat visi suži
nojo apie Europos kultūros sostinę, kuria šiais metais 
tapo Vilnius. Trečiadienį (sausio 7 d.) prasidėjo “Studijų 
dienos”. Ketvirtadienį (sausio 8 d.) visa Suvažiavimo 
delegacija aplankė nuostabų Urugvajaus pajūrio kurortą 
Pirilapolis (Maldonado regione) bei Montevidėjų.

Sekančią dieną tęsėsi “Studijų Dienos” ir kraštų prane
šimai. Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus, Kanados ir 
taip pat Venesuelos kraštai pristatė svarbius savo veiklos 
įvykius. Įdomu buvo išgirsti Venesuelos atstovo praneši
mą. Vakare pagrindinis kultūrinis Suvažiavimo renginys 
- Talentų vakaras, o pasirodymo tema buvo “Lietuvos 
vardo tūkstantmetis”. Šeštadienį (sausio 10 d.) nuo ryto 
visa delegacija aplankė Urugvajaus sostinės senamiestį ir 
tradicinę vietą - “Uosto turgų” (“Mercado del Puerto”).

Sekmadienį įvyko Šv. Mišios lietuvių parapijoje Cerro 
rajone. Per Mišias buvo paminėtos vasario 13-osios au
kos. 14 jaunimo atstovų su žvakėmis paminėjo kiekvieną 
tą naktį žuvusį už Lietuvos laisvę. Šv. Mišias aukojo 
Prelatas Edmundas Putrimas kartu su vietiniu kunigu 
Jorge Crobara.

Po Mišių visi susirinko bendrai su bendruomenės na
riais papietauti Urugvajaus lietuvių draugijoje. Pirmiau
sia žodį tarė Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos Val
dybos pirmininkas Roberto Ibarra Vėtą, po to Prelatas 
Edmundas Putrimas padėkojo visiems Suvažiavimo or
ganizatoriams ir dalyviams bei palaimino maistą.

Labai malonu, kad Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
sąjunga gavo sveikinimą iš J.E. Lietuvos Respublikos
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Prezidento p. Valdo Adamkaus, kuris prisiminė savo 
apsilankymą Pietų Amerikoje praėjusiais metais ir pa
kvietė visus užsienio lietuvius dalyvauti Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimuose.

Kitas svarbus sveikinimas buvo nuo Lietuvos Respub
likos Užsienio reikalų ministro p. Vygaudo Ušacko. Taip 
pat gavome sveikinimą iš Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininkės p. Reginos Narušienės ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos pirmininko 
p. Stasio Kuliavo.

Galų gale, Pietų Amerikos buvę mokiniai paminėjo 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorių p. Andrių Šmitą, 
kuris visam gyvenimui liks jų sąmonėse ir darbuose.
Už finansinę paramą dėkojame:
Amerikos Lietuvių fondui; Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentui prie LR Vyriausybės;
Už gautus sveikinimus:
J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Valdui 
Adamkui, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų minist
rui Vygandui Ušackui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai ir jos pirmininkei Reginai Narušienei, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos valdybai ir pirmininkui Stasiui 
Kuliavui.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos informacija

Svarbiausieji Tūkstantmečio 
„Dainų šventės“ renginiai 
nemokami 2009-02-26 .............

Dainų šventė vyks liepos 1-6 dienomis Vilniuje ir Kau
ne. Numatoma, kad abiejų miestų centruose bei parkuose 
bus surengta daugiau nei 15 masinių renginių, kuriuose 
pasirodys liaudies dainų ir šokių kolektyvai, senųjų ama
tų meistrai, mėgėjų teatrai, chorai, pučiamųjų instrumen
tų orkestrai, folkloro kolektyvai. Šventės tikslas - suteik
ti visiems progą pajusti, kad gyvename tūkstantmečio 
metais.

Dainavimas kartu lietuviams įprastas nuo gilios senovės. 
Jis padeda lengviau ištverti sunkumus, apvalyti sielą. Dai
nų diena yra visos tautos šventė bei nedažnai pasitaikanti 
proga pabūti kartu ir pajusti vienybę, dėl to renginyje lau
kiama itin didelio žiūrovų būrio.

„Gausus žmonių dalyvavimas dainų šventės renginiuose 
yra labai svarbus. Mūsų protėviai buvo įpratę susikaupusią 
neigiamą energiją pašalinti dainuodami. Šiandien tai ypač 
aktualu, nes visuomenėje jaučiama vis didesnė dvasinė ir 
psichologinė įtampa. Daina į mus supantį pasaulį padeda 
pažvelgti pozityviau, pajusti vienybės galią. Tiksliausiai 
susiklosčiusią padėtį atsispindi poeto K. Bradūno žodžiai: 
„Dainuodami nugalime naktį“, - pasakoja Lietuvos tūks
tantmečio dainų šventės režisierius Gytis Padegimas.

Šios dainų šventės tema - amžių sutartinė - pasirinkta 
neatsitiktinai. Ji atspindi visą Lietuvos valstybės tūkstant
metį, parodo, kad tiek praeitis, tiek ateitis yra neatskiria
mos mūsų būties dalys. Taip pat, kad kiekvienas lietuvis 
yra nepaprastai svarbus kuriant valstybės ateitį. Kaip tei
gia G. Padegimas, per istoriją žmogus keliauja ne vienas. 
Jį nuolat supa kiti, jis yra didesnės visumos, šiuo atveju, 
tautos dalis. „Amžių sutartinė“ - girdėti šalia savęs kitą ir 
patirti, kaip susilieja visų mūsų širdys į vieną Lietuvą lyg 
iškerojusios į visas šalis ąžuolo šakos į vieną lają į vieną 

gaudžiančią per tūkstantmečius dainą.“, - pasakoja G. 
Padegimas.

Dainų šventės metu - renginių gausa 
Kadangi šių metų dainų šventė skirta Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmečiui, jos metu planuojama surengti 
daugiau nei įprasta nemokamų koncertą profesionalių ir 
mėgėjiškų meno kolektyvų pasirodymų.

Iškilmingas Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės atida
rymas vyks liepos 1-ąją Katedros aikštėje ir Sereikiškių 
parke. Renginio metu bus parodyta istorinis Lietuvos vals
tybės kelias, nuo pagonybės iki mūsų dienų. Liepos 2-ąją 
vilniečiai bei miesto svečiai kviečiami į nemokamos liau
dies meno parodos atidarymą taikomosios dailės muzieju
je.

Kitą dieną Vingio parke vyks moksleivių dainų šventė. 
Liepos 4-ąją Vilniuje rengiama folkloro diena, kurios me
tu Katedros aikštėje bus galima išvysti senuosius liaudies 
amatus, paragauti nacionalinių patiekalų ir pamatyti išei
vijos lietuvių folkloro kolektyvus. Liepos 5-ąją Rotušės 
aikštėje bus mėgėjų teatrų diena, o vakare Lietuvos rusų 
dramos teatre rodomas spektaklis „Amerika pirtyje“.

Dainų šventės uždarymo koncertas „Dainų dieną“, vyk
siantis liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parke, taps tūkstant
mečio minėjimo kulminacija. Jo metu 17 tūkstančių narių 
choras atliks 3 valandų trukmės programą o pabaigoje 
kartu su žiūrovais sudainuos ir gražiausias lietuvių liau
dies dainas, kurias išrinks visi Lietuvos gyventojai.

Nacionalinio radijo ir televizijos intemetinėje svetainė
je bus paskelbtos populiariausios liaudies dainos, iš kurių 
balsavimo būdu bus išrinktos gražiausios.

Tūkstantmečio dainų šventės metu 
renginiai: Vilniuje, Kalnąparke, 
liepos 2-ąją modernizuoto 
folkloro programa 
„Ugnies giesmės“, o 
liepos 4-ąją pučiamų
jų orkestrų koncertas 
„Vario audra“. Taip 
pat tą pačią dieną 
bet kitoje vietoje, 
Dainų slėnyje Kaune, rengiamas ansamblių vakaras 
„Metai“. Liepos 5-ąją Žalgirio stadione Vilniuje bus šokių 

vyks ir mokami

Vingio parkas Vilniuje

diena „Lauko brydėm“.
Istorinė vertybė 2003-aisiais UNESCO Lietuvos dainų 

šventę paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus pavel
do šedevru. Šis renginys yra reikšmingas tautos vienybės 
įrodymas. Kartu tai ir galimybė pamatyti unikalius lietu
vių tautos papročius, kultūrinį paveldą kadangi vienas 
pagrindinių dainų šventės tikslų yra istorinės raidos paro
dymas: nuo pat Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės iki 
mūsų dienų.

Pirmoji dainų šventė buvo surengta 1924-aisiais Kaime. 
Tik prieš šešerius metus savo nepriklausomybę paskelbu
siai Lietuvai tai buvo didžiulis įvykis, parodęs pasauliui, 
kad mūsų tauta turi turtingą istorinį bei kultūrinį paveldą.

Maža to, dainų šventės turėjo didelę įtaką kovoje dėl 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo. 1988-1992-ųjų laiko
tarpis kartais skambiai vadinamas „dainuojančia revoliuci
ja“ dėl dažnai vykusių masinių susibūrimą kuriuose buvo 
ne tik agituojama už laisvę, bet ir dainuojamos lietuviškos 
dainos.

Paprastai dainų šventės vyksta kas ketverius metus, bet 
ši Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė skirta Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

8



Europos Lietuvis Nr.3 9 puslapis

Apie lietuviškumo saugojimą
Londone

Taip atrodė 
Šv. Kazimiero 
altorius anksčiau

Pasiskaičiau „Trimite" ir “Krašto apsaugo
je" straipsnius, kaip Lietuvos kariuomenė 
ir Lietuvos šaulių sąjunga dalyvavo Šilu
vos atlaidose, meldėsi už savo tautos 
didvyrius, kurie paaukojo savo gyvybes 
ant tautos aukuro, ir prašė Aukščiausiojo 
palaimos Lietuvos kariuomenei, Šaulių 
sąjungai ir visai Lietuvai. Kilo minčių ku
rias nusprendžiau parašyti.

Šiuos sakinius rašau su skausmu širdy
je, ašaromis akyse.,,,. Kodėl? Buvę Lietu
vos kariuomenės kariai, Sedos-Žemaitijos 
kautynių dalyviai, Vietinės rinktinės nariai, 
po II pasaulinio karo atsidūrę Didžiojoje 
Britanijoje, sumanė atšvęsti Lietuvos ka
riuomenės 50-ąjį jubiliejų Londone iškil
mingiau negu kiekvienais metais.

Susibūrė šventei rengti komitetas: pik. 
Tomas Vidugiris, Viktoras Zdanavičius, 
Ignas Dailidė, kun. dr. Kazimieras Matu
laitis MIC. Jie sutarė, kad ta proga reikia 
padaryti paminklinę lentą ir pritvirtinti ją 
Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios sienoje 

po Aušros Vartų Marijos paveikslu. Daili- 
ninkas-skulptorius Vincas Jokūbaitis tą 
paminklinę lentą padarė 1968 m. lapkričio 
24 d. Londono lietuvių bendruomenei 
švenčiant Lietuvos kariuomenės 50-ies 
metų jubiliejų. Paminklinę lentą atidengė 
pik. Tomas Vidugiris. Tuometinis Šv. Ka
zimiero šventovės rektorius kun. dr. Kazi
mieras Matulaitis MIC pašventino ją pa
sakė pamokslą kodėl mes turime gerbti 
tuos,, kurie aukoja savo gyvybes, kad 
tauta laisvai ir saugiai gyventų. Šventėje 
dalyvavo tuometinis Lietuvos atstovas 
Didžiojoje Britanijoje Vincas Balickas, kurį 
ir Didžiosios Britanijos vyriausybė pripaži
no Lietuvos atstovu.

Ši paminklinė lenta 37-erius metus ka
bėjo ant Šv.. Kazimiero šventovės sienos, 
o šalia stovėjo Lietuvos ir Didžiosios Bri
tanijos vėliavos. Šis Šv. Kazimiero šven
tovės kampelis buvo švenčiausias ir arti
miausias ryšys su savo tauta, tėvyne 
Lietuva... Čia degdavo žvakutės, žydėda

vo puikiausių gėlių puokštės...
Garbingo amžiaus sulaukęs švento

vės rektorius kun. Jonas Sakevičius 
MIC išėjo pensijon. Atvažiavo jaunas 
Telšių vyskupijos kunigas Petras Tveri- 
jonas. Pradėta nebešvęsti mūsų tauti
nių švenčių užmiršta Gedulo ir vilties 
diena... Pagaliau, kas lietuviška, tautiš
ka ir šventa, pradėta mesti lauk iš Šv. 
Kazimiero šventovės. Išgriautas Šv. 
Kazimiero altorius, kur stovėjo Lietuvos 
skulptoriaus Jokūbo Dagio Šv. Kazimie
ro statula. Altorius buvo suprojektuotas 
dailininko Algimanto Švėgždos pagal II 
Vatikano susirinkimo reikalavimus. 
Tame altoriuje buvo pastatytas palai
mintojo Jurgio Matulaičio paveikslas. 
Dabar Šv. Kazimieras pastatytas ant 
suolo, o palaimintojo Jurgio Matulaičio 
paveikslas numestas po stalu su kitais 
nereikalingais daiktais. Nuplėšta nuo 
sienos Lietuvos kariuomenei skirta 
paminklinė lenta, pasienin nustumta 
Lietuvos vėliava, tiek metų ten stovėju
si.

50 metų lankiau šią šventovę, kur su 
savo lietuviška atributika buvo lietuviš
kas atgaivos ir pasiryžimo dirbti savo 
tautos gerovei vieta... ...... „ .

Naujieji Lietuvos išeiviai, atvykstantys 
čia, skiriasi nuo mūsų - jie jau beveik 
neturi lietuviškumo, patriotizmo. Lietu
viška bažnyčia ir parapija užsienyje turi 
būti lietuvybės centras, išlaikyti lietuvy
bę išeivijoje, turi turėti lietuviškumo 
atspalvį, o ne griauti, kas lietuviška ir 
brangu. Lietuvių bažnyčia Londone 
pastatyta 1912 m. Tad noriu pasakyti: 
nemeskite iš bažnyčios, kas šventa ir 
brangu!

Stasys Kasparas iš Londono

Nuo 1968-ųJŲ šventovėje kabėjo atminimo lenta 
Lietuvos kariuomenei

Palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslas dabar mėtosi po stalu
S. Kasparo asmeninio albumo nuotraukos
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LONDONAS Lietuvos tūkstantmečio paroda

2009-ieji Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio metai
LR Seimas sausio mėn. 20 d. priėmė nutarimą, kuriuo 
2009 metus paskelbė Lietuvos laisvės sąjūdžio metais.

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, šalyje 
kilo partizaninis judėjimas. 1944 - 1949 metais Lietuvoje 
jau buvo susikūrusi organizuota pasipriešinimo struktūra 
- partizanų apygardos. 1949 metų vasario mėnesio 2-22 
dienomis įvyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavi
mas, suvienijęs ginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo 
junginius į vieną organizaciją - Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdį. Vadovaujamas generolo Jono Žemaičio - Vytauto 
parengė karinius - politinius dokumentus, įteisinančius 
Sąjūdį, kaip organizaciją, vadovaujančią politinei ir kari
nei tautos išlaisvinimo kovai. Suvažiavimo metu, vasario 
16 dieną buvo priimta politinė deklaracija galutiniu parti
zanų kovos tikslu paskelbusi Nepriklausomos Lietuvos 
parlamentarinės Respublikos atkūrimą.

“Baltijos kelio” dvidešimtmetis
2009-uosius LR Seimas paskelbė “Baltijos kelio” 20- 
šimečio metais. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į 
lemiamą dvasinę, emocinę ir politinę “Baltijos kelio” 
svarbą Baltijos valstybių nepriklausomybės raidoje.

Parlamentarai taip pat atsižvelgė į Baltijos Asamblėjos 
praeito gruodžio mėn. priimtą rezoliuciją dėl 
“Baltijos kelio 20-mečio”, kurioje rašoma apie šios lietu
vių, latvių, estų tautoms reikšmingos sukakties paminėji
mą.
Lietuvos Respublika mini šiais metais tris dideles ir labai 
reikšmingas sukaktis.

Tegu skamba labai plačiai pasklidęs šūkis -
“Dieve saugok mus, kad mes saugotume vieni kitus, 

o visi kartu saugotume Mūsų Tėvynę Lietuvą

Lietuvos tūkstantmečiui atžymėti Lietuvos respublikinis 
komitetas, padedant įvairioms įstaigoms ir muziejams, 
sukūrė kilnojamą parodą 
“Lietuvos kultūra ir istori
ja”. Vasario mėn. pradžio
je ji buvo atgabenta į Lon
doną.

Vasario mėnesį ji buvo 
atidaryta Bishop Challo- 
ner katalikų Collegiate 
mokykloje Londono mies
te, Tower Hamlets. Paro
dą atidarė ambasados lai
kinoji patikėtinė Jane Ha- 
nel. Parodos globėja 
Bishop Challoner direkto
rė Catherine Meyers pa
kvietė vieną iš savo buvu
sių mokinių pagroti vals
tybinius Himnus. Pasigir
do Lietuvos Himno garsai 
ir nuskambėjo salės 
skliautais. Paskui anglų 
Himnas “God save the 
Queen”.

Paroda labai gražiai 
pristatanti tūkstantmečio
Lietuvos gyvenimą kultūrinėje, politinėje ir kt. srityse. 
Be to, atrodo, kad Lietuva turi gerų specialistų tokiems 
darbams parengti, kad galėtume pasigirti, jog mes esame 
ne kokie “Eastereuropeans”, bet Europos tauta su savo 
tradicijomis, kultūrą ir galinga praeitimi.

Ši paroda iš Londono keliaus į Europos sostinę Briuse
lį, o vėliau per visą Europą. Labai gaila, kad paroda netu
rėjo progos pasirodyti kituose didžiuosiuose miestuose 
Didžiojoje Britanijoje, kad galėtų daugiau anglų pamaty
ti, kas mes esame.

Stasys Kasparas

Tilehurst - Berkshire
A+A ANTANAS KUSTA

Buvęs Londono lietuviškos visuomenės narys Antanas Kusta nukeliavo į Ramybės Anapilį tuo metu, kaip jis buvo 
parengtas trigubai širdies operacijai.

Velionis Antanas gimė Utenos mieste, kuriame jis užaugo tauriu Lietuvos sūnumi. Antrojo pasaulinio karo metu jam 
teko apleisti Lietuvą ir pakeliauti karo siaubiamoje Europoje. Karui einant prie pabaigos jam teko įsijungti į Didžiosios 
Britanijos Aštuntąją armiją, kuriai vadovavo maršalas Aleksandras, Italijos fronte. 1946 metų pradžioje velionis Anta
nas su Aštuntos armijos daliniais atvyko į Britaniją. Jis buvo apdovanotas karo medaliais: 1939 - 1945 m karo, Italijos 
fronto ir Monte Casino medaliais.

Antanas išėjęs iš kariuomenės 1951 metais sukuria šeimą su Petronėle Zakarevičiūte.
Velionis, būdamas tautiško jausmo, įsijungia į Londono visuomeninę veiklą. Dalyvauja Londono meno sambūryje 

“Vaidila”, kaip artistas, Sporto ir Socialinio klubo veikloje. Be to, juk Londonas turi savo katalikų Švento Kazimiero 
šventovę, kurioje jis daugelį metų buvo komiteto narys įvairiose pareigose. Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio narys.

1995 m. liepos mėn. 7 d. minint 50 metų karo pabaigos jubiliejų Antanas Kusta ir Justas Čemis britų valdžios buvo 
pakviesti dalyvauti iškilmingame minėjime Lodono St Paul’s katedroje.

Palaidotas iš St. Joseph RC bažnyčios Tilehurst 2009 n. vasario 12 d. Caversham kapinėse.
Liko liūdesyje žmona Petronėlė, sūnus Karolis su šeima ir anūkais.
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Pažintinis kultūrinis renginys „Halio Litauen!“ sulaukė didelio 
vokiečiu susidomėjimo

Hūttenfeldas (Vokietija), 2009 m. vasario 16d.- Penkta
dienį, vasario 13-ąją Vokietijoje, Hūttenfeldo miestelyje 
esančioje Renhofo pilyje įvyko kultūrinis-pažintinis ren
ginys „Halio Litauen!“ („Labas, Lietuva!“), skirtas ne tik 
su unikalia Lietuvos kultūra, svetingais žmonėmis, lietu
viškos virtuvės paslaptimis, nuotaikinga liaudies muzika 
ir, žinoma, žymiuoju lietuvišku alumi dar nesusipažinu- 
siems kitataučiams, tačiau ir visiems svetur gyventiems 
lietuviams, nepailstamai trokštantiems nors trumpam 
susibėgti, drauge pasišnekučiuoti gimtąja kalba ir pašėlti 
skambant lietuviškai dainai.

Į Renhofo pilį plūstančius svečius šiltai sutiko, šmaikš
čiai kalbino ir lietuviškais gėrimais vaišino tautiniais 
kostiumais pasipuošę buvę Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai Vaidas Bruderis ir Julija Čajevskaja. Renginio 
lankytojai turėjo galimybę apžiūrėti jau nuo seno 
„lietuviškumo tvirtovės Vokietijoje“ titulą pelniusią Ren
hofo pilį, įkopti į jos bokštą, apžiūrėti čia veikiančią per 
tris pilies aukštus nusidriekusią nuotraukų galeriją bei 
didžiuliame ekrane išvysti įspūdingą Mariaus Jovaišos 
videofilmą „Neregėta Lietuva“. Lankytojams buvo su
teikta puiki proga įvairiapusiškai susipažinti su lietuviš
kąja kultūra - pirmąjį kartą Renhofo pilies slenkstį pe
ržengusieji lankytojai vartė su Lietuvos istorija, kultūros 
ir meno vertybėmis bei laisvalaikio praleidimo galimybė
mis supažindinančias informacines knygeles, su dideliu 
susidomėjimu bendravo su lietuvių bendruomenės, jauni
mo sąjungos bei Vasario 16-osios gimnazijos atstovais 
bei renginio organizatoriais, domėjosi kelionių į Lietuvą 
galimybėmis. Renginio metu veikė nemokama loterija, 
kurioje svečiai galėjo laimėti įvairios lietuviškos atributi
kos - marškinėlių, kompaktinių plokštelių, tušinukų. Ne 
tik susirinkusiųjų vokiečių, tačiau ir pačių lietuvių širdys 
salo nuo šviežiai paruoštų lietuviškų gėrybių - svečiai 
vaišinosi cepelinais, kepta lietuviška duona, skilandžiu, 
mėgavosi lietuvišku alumi bei iki pat vėlumos sausakim
šoje salėje linksminosi su lietuviška netradicinio folkloro 
grupe iš Šiaulių „Kitava“. Sužavėti išradingos neabejoti
nai svarbiausiu vakaro akcentu tapusios grupės progra
mos, drauge padainuoti ir pašėlti neatsispyrė ne tik lietu
viai, bet ir kone visi su Lietuva susipažinti susirinkę kitų 
šalių atstovai - jų tarpe net ir japonai!

Renginį organizavo Vokietijoje veikiantis Europos lietu
vių kultūros centras (ELKC), kuriam talkino Vokietijos 
lietuvių bendruomenė bei Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga. Pagrindinis šio nuotaikingo renginio tikslas - 
atverti duris tiems, kurie dar nepažįsta Lietuvos, sudo
minti juos šalies kultūra bei istorija, sužavėti nuoširdumu 
ir gera nuotaika, o galbūt net ir įtraukti į lietuvišką veik
lą. „Nesitikėjome tokio didžiulio susidomėjimo ir tokio 
aukšto lankytojų ir vokiečių žiniasklaidos įvertinimo. Tai 
buvo dar vienas sėkmingas žingsnis lietuviškosios kultū
ros integravimo į vakarų Europos erdvę link. Džiaugiuo
si, kad mes, užsienyje gyvenantys lietuviai, galėjome 
aktyviai ir sėkmingai prisidėti siekiant šiais metais Lietu
vai itin svarbaus tikslo: suvienytomis viso pasaulio lietu
vių pastangomis garsinti ir populiarinti Lietuvos vardą ir 

tuo gilinti tarptautinį pripažinimą ir bendradarbiavimą 
kultūrinėje erdvėje“ - sakė ELKC direktorius Rimas 
Cuplinskas.

Lankytojai itin palankiai įvertino renginio organizaciją, 
sudarytą Lietuvos įvaizdį, jos kultūrą, muziką. Juos suža
vėjo lietuvių bendruomeniškumas bei gebėjimas greta 
sėkmingos integracijos išsaugoti savo kultūrą ir tradici
jas. „Halio Litauen!“ lankytojų susidomėjimo taip pat 
sulaukė ir renginio metu pristatyta ateityje Hūttenfelde 
Lietuvos vardo minėjimo bei Vilniaus - Europos kultūros 
sostinės 2009 progomis vyksiančių renginių gausa - cent
rinis Vasario 16-osios minėjimas, parodos „Laiškas iš 
Lietuvos“ atidarymas, lietuviškų muzikos grupių koncer
tų ciklas, Europos lietuvių roko bei trumpamentražinių 
filmų festivaliai.

Tokio pobūdžio renginys prieš pusantrų metų veiklą pra
dėjusiam Europos lietuvių kultūros centrui toli gražu ne 
pirmas - Lietuvos vardo populiarinimo bei lietuviškos 
kultūros plėtros Vakarų Europoje labui ELKC jau yra 
suorganizavęs visą eilę Lietuvą reprezentuojančių rengi
nių ir projektų. „Džiugu, kad Vokietijos lietuviai neužsi
sklendžia savam rate kaip daugelis kitų bendruomenių, o 
savo įdomią kultūrą pažinti bei puikiuose renginiuose 
sudalyvauti sąlygas sudaro ir Vokietijos gyventojams. 
Juo labiau, kad Lietuva tikrai turi ką pasiūlyti!“ - sakė iš 
kaimyninio Lorsch miestelio į renginį atvykęs Joachim 
Muller.

„Tai puikus nekomercinis, informacinis renginys, ple
čiantis Vokietijos gyventojų akiratį, skatinantis abipusį 
supratimą ir toleranciją bei efektyviai naikinantis su Lie
tuva susijusius neigiamus stereotipus. Galime drąsiai 
teigti, jog „Halio Litauen!“ su kaupu atliko Vilnius - Eu
ropos kultūros sostinės 2009 inicijuotos „Lietuvos amba
sadorių“ programos misiją“ - sakė viena iš renginio orga
nizatorių Agnė Ručytė.

Vokietijoje nauja fotogalerija duris 
atvėrė parodai „Laiškas iš Lietuvos44

Hiutenfeldas (Vokietija), 2009 m. kovo 4 d.- Vasario 
28-ą dieną, Hiutenfelde (Vokietija) esančioje Renhofo 
pilyje paroda „Laiškas iš Lietuvos“ atidaryta nauja lie
tuviška fotografijų galerija. Europos lietuvių kultūros 
centro (ELKC) Vokietijoje iniciatyva įkurtoje galerijo
je, kuri nusidriekia per tris erdvios Renhofo pilies aukš
tus, ateityje planuojama rengti Lietuvą ir jos gyventojus 
pristatančias fotografijų parodas.
Atidarymo metu piles fojė nuotaikingas džiazo impro
vizacijas saksofonu bei perkusija atliko Vaidas Brude
ris, Aurelijus Žitkauskas ir Artiomas Oppermann. Pla
nuojama, kad „Laiškas iš Lietuvos“ 2009-aisiais apke
liaus ir kitus Europos kraštus.

Europos lietuvių kultūros centras
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Kronika
Aukos spaudai
Amilda Zokienė, Birmingham £15.00
P.Pucevičius, Keighley £5.00
A.Kulikauskas, Derby £5.00
I.Eidukas, Tamworth £15.00
Atsiprašome I Eiduko už EL nr.2 padarytą klaidą.
Jo auka spaudai yra £15.00. ne £5.00 kaip buvo skelbta

Britų - lietuvių fondas vaikams Lietuvoje
Aukos:
V.Andriulis, Škotija £10.00,
V.Jasaitis, Bradford £30.00 (prieš mirti)
A.A Viktoro Jasaičio atminimui - per laidotuves giminės ir 
draugai suaukojo £185.00
A.A Rūtos Aneliauskienės (Los Angeles, California) atmini
mui vietoj gėlių -
A.Vilčinskas, Londonas, £30.00
Medicinos įrangai Šakių ligoninei pirkti - 
K.Jankus, Bumley, £1000.00
K.A. Adams, Surrey £15.00
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Aukas prašome siųsti:

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

Ketvirtadienį, 2009 kovo 19 d., 19.30 vai.
MARTYNOS JATKAUSKAITĖS
MOZARTO PIANO KONCERTAS

London Festival Orchestra
Cadogan Hall, 5 Sloane Terrace, London SW1X 9DQ
www.cadoganhall.com

Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia 
Mieli Parapijiečiai, kviečiame Jus į 

PAMALDOS - GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS 
DIEVO MEILĖS PASLAPTIS 

Balandžio 4 d. 11-19 vai.
Programoje:

Kun. Algirdo Akelaičio paskaitos, Mąstymai tyloje 
Malda, Dalinimasis

Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos 19-2030 vai.

21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 10.00 vaL, 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 19.00 vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama Autobusais 26, 48, 55, 
253, D6. Artimiausia požeminė stotis: Bethnal Green — 
Central line. v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėnesio 
pirmą šeštadienį, 15 vai.
Mančesteryje (pasikeitimai)
Mančesteryje pamaldos St.Anne’s, Crescent Road, 
Crupsall, M8 5UD. Pamaldos kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.00 vai.

Nottinghamo skyriaus metinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 21 d., 16 vai. 

Latvių klube la Standhill Road, 
NOTTINGHAM, NG4 1JL

Nottinghamo JKLS skyriaus valdyba

DĖMESIO !
JKLS NARIAI IR LNB AKCININKAI.

Metinis Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės 
SUVAŽIAVIMAS 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.
PRADŽIA 13 VAL.
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