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V.Putinui derėjo atsiprašyti už Baltijos šalių 
Okupacijų 2005 gegužės mėn. 12 d. ELTA

Vakarų spauda pastarosiomis savaitėmis itin daug dėme
sio skiria Baltijos šalių ir Rusijos santykiams. Įtakingas JAV 
dienraštis "Washington Post" teigiamai vertina prezidento 
George W. Bush’as Latvijoje išsakytas mintis, kuriomis Jungti
nių Valstijų vadovas kritiškai atsiliepė apie Jaltos susitarimus ir 
teigia, jog V.Putinui taip pat derėjo pasmerkti sovietinę Baltijos 
valstybių okupaciją.

Jungtinių Valstijų dienraščio "Washington Post" korespon
dentė Anne Applebaum atkreipia dėmesį, kad Jungtinių Valstijų pre
zidentas George W. Bush’as atsiprašė už Amerikos vadovų vaidmenį 
Jaltos konferencijoje. "Praėjusią savaitę G. W. Bush’as atsiprašė už 
1945 m. Jaltos susitarimus, kurie pateisino sovietų kontrolę Rytų 
Europoje, - primena "Washington Post".

Kalbėdamas Latvijoje, G. W. Bush’as pareiškė, kad Jaltoje 
Franklino D.Roosevelto, Winstono Churchilio ir Josifo Stalino susitari
mas "buvo neteisingas, kaip ir Miuncheno bei Molotovo - Ribentropo 
paktai. Dar kartą derantis galingosioms pasaulio valstybėms buvo paau
kota mažųjų laisvė".

Dienraščio teigimu, G.W.Bush’o komentarai labiausiai stebina 
tuo, jog juose kalbama apie istorinę nelaimę, kurios dauguma amerikie
čių net nepamena. "Aš pati ilgai nežinojau apie kartėlį, kurį daugelis 
Rytų europiečių jaučia Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos atžvil
giu, kol nebuvau asmeniškai apkaltinta dėl Lenkijos "pardavimo" Jaltoje 
per pirmąjį savo vizitą Lenkijoje devintajame dešimtmetyje".

"Praėjusią savaitę G.W.Bush’o tonas buvo tinkamas - jis visiš
kai skyrėsi nuo Rusijos prezidento V. Putino elgesio", - rašo 
"Washington Post" ir primena, kad V.Putinas pareiškė, jog Rusija neturi 
kiekvienąkart atsiprašinėti už sovietinius nusikaltimus.

"Žinoma, ne. Tačiau tarptautiniu mastu minint Antrojo pasauli
nio karo pabaigą Rusijos prezidentui dera kalbėti apie Rytų Europos 
okupaciją. O JAV prezidentui vykstant į Latviją jis turi kalbėti apie 
Jaltą lygiai taip pat, kaip pirmąkart į Afriką važiuojantiems Amerikos 
vadovams derėtų šnekėti apie vergiją", - rašo JAV laikraščio 
"Washington Post" korespondentė A.Applebaum.
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Antrojo pasaulinio karo pabaigos iškilmių išvakarėse 
Rusijoje atidengtas paminklas Stalinui.
Tai dar padidino nuogąstavimus dėl tirono reabilitavimo. Didelis bu
vusio Sovietų Sąjungos vadovo biustas buvo atidengtas Jakutijos Mir- 
nyj mieste. Ceremonijoje dalyvavo Jakutijos prezidentas Viačeslavas 
Štyrovas, pranešė naujienų agentūra "Interfax".
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Mimyj miestas, kaip ir Volgog
radas, pastatė paminklą Stalinui už jo 
indėlį Antrajame pasauliniame kare, 
nors dėl jo kaltės žuvo milijonai žmo
nių.

Pagarbą Stalinui reiškia didėlė 
Rusijos visuomenės dalis, kuri vis dar 
mano, kad šis diktatorius buvo šios ša
lies išvaduotojas.

"Būtų neteisinga nepaminėti, 
kad Stalinas ir Komunistų partija prisi
dėjo prie pergalės per Antrąjį pasaulinį 
karą", - sekmadienį kalbėjo vienas bu
vusių sovietų politbiuro narių - Jegoras 
Ligačiovas. Tačiau kitas politbiuro na
rys Aleksandras Jakovlevas įspėjo, ko
kias pasekmes gali atnešti diktatoriaus 
garbinimas.

"Daug žmonių žuvo kare dėl 
Stalino trečiarūšio vadovavimo", - sakė 
jis ir paragino Rusijos prezidentą Vladi
mirą Putiną išsakyti savo požiūrį šiuo 
klausimu.
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Tradicinis Sekminių Sąskrydis Lietuvių Sodyboje
Sekmadienį, gegužės 29 dieną. visi važiuoti, raiti ar pėsti vykite į Sodybą 

smagiai praleisti dieną savųjų tarpe, lietuviškoje aplinkoje.
Programoje: lituanistinių mokyklų pasirodymai, sportas, žaidimai, prekysta

liai, lietuviškas alus ir lietuviškas maistas. Atvykę neapsivilsite.
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS IR LIETUVIŲ 
NAMŲ BENDROVĖS METINIS SUVAŽIAVIMAS

DBLS ir LNB Metinis suvažiavimas įvyko balandžio 23/24 dienomis Lietuvių Sodyboje.
Į suvažiavimą atvyko ypatingas svečias - Lietuvos Mažumų ir Išeivijos Departamento prie Lietuvos 
Vyriausybės Generalinis direktorius Antanas Petrauskas. Jo dalyvavimas suvažiavimui buvo ypatingai 
naudingas praktiškais patarimais, o, iš kitos pusės, jis galėjo arčiau susipažinti su Didž. Britanijos 
lietuvių bendruomenės veikla bei problemomis. Suvažiavime dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados 
Londone atstovai - LR ambasados Ministras patarėjas Jonas Grinevičius ir Antroji sekretorė Dovilė 
Survilaitė, o Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Atstovybės Vilniuje vicepirmininkas Jaras Alkis.

Pirmoji diena prasidėjo suvažiavimo dalyvių 
registracija 10.00 ryto. 11.00 vai. šv.Kazimiero lietu
vių bažnyčios klebonas Petras Tverijonas, atvykęs iį 
Londono, atnašavo šv. Mišias ir palinkėjo atstovams 
sėkmingai spręsti bendruomenės problemas.

13.00 vai. suvažiavimą atidarė DBLS Centro val
dybos pirmininkė Vida Gasperienė. Pasveikinusi daly
vius, pristatė atvykusius svečius. Tylos minute pagerbti į 
amžinybę iškeliavę nariai.
Mandatų komisija pranešė, jog suvažiavime dalyvauja 16 
delegatų, atstovaujančių 12 skyrių ir reprezentuojančių 
835 narius. Paskaityti du sveikinimai - Garbės nario Juo
zo Levinsko ir PLB vicepirmininkės Marytės Šmitienės 
iš Vasario 16-osios gimnazijos, kuri mus aplankė prieš 
du metus įvykusio suvažiavimo metu.

Suvažiavimo pirmininke išrinkta Živilė Ilgūnaitė, 
sekretorium - Jonas Podvoiskis. Į Sveikinimų komisiją 
išrinkti Henrikas Gasperas ir Klemensas Tamošiūnas.

Susirinkimą sveikino ir pranešimą padarė LR am
basados patarėjas Jonas Grinevičius. Jis pranešė, jog Už
sienių reikalų ministerija labai rūpinasi, kad po pasaulį 
išsisklaidę lietuviai nenutautėtų, kad išeivijoje augantis 
jaunimas būtų aprūpintas lietuviško švietimo galimybė
mis. Ragino per sportą, ypač pabrėžė krepšinį, burti jau
nimą į grupes, platinti lietuvišką veiklą, palaikyti artimus 
ryšius su Lietuva. Siūlė ambasados informacinę paramą.

Sekantis kalbėjo PLB atstovas Jaras Alkis. Jis taip 
pat sakė, jog PLB yra susirūpinusi masine jaunimo emig
racija į užsienį. Šiuo metu jau skaitoma, kad iš Lietuvos 
yra išvykęs apie Va milijono žmonių. Kvietė skaityti PLB 
leidžiamą Pasaulio Lietuvy plačiau paaiškino apie birže
lio mėn. Lietuvoje įvyksiančią Sporto šventę, ragino 
Londone esančias krepšinio ir futbolo komandas kuo 
greičiau registruotis, nes laiko jau mažai.

Toliau kalbėjo Antanas Petrauskas. Smulkiau pa
aiškino apie jo vedamo departamento veiklą, jų finansus, 
paramą užsienyje įsikūrusioms bendruomenėms. Pabrė
žė, kad ligi šiol daugumoje buvo remiamos buvusių so
vietinių kraštų bendruomenės, bet dabar departamentas 
pradėjo daugiau dėmesio kreipti į didelį skaičių Europoje 
gyvenančių lietuvių ir apie paramą jiems - ypatingai šeš
tadieninėms mokykloms, jų mokytojoms, kurioms Lietu
voje yra rengiami kursai gegužės mėn., vasaros stovyklas 
vaikams Lietuvoje. Kalbėjo apie Lietuvių Kultūros ir 
Informacijos centro steigimą Londone. Tam jau 2007 
metų biudžete yra numatoma lėšų. Bet taip pat ragino čia 
gyvenančius prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo. 
Siūlė įkurti nepriklausomą fondą, kuris kauptų tam tiks
lui lėšas. Paaiškino, jog dabar, Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, mes turime teisę organizuotai kreiptis į šio kraš

to vyriausybę, prašydami paramos. Lietuva yra pasirašiu
si mažumų teisių konvenciją, kuri įpareigoja vyriausybes 
rūpintis jų teritorijoje gyvenančių etninių grupių teisė
mis, kalba, identitetu.

Pasidžiaugė, kad šiemet pirmas naujai įsijungusių 
į NATO valstybių vadovų posėdis įvyks Vilniuje ir padė
kojo užsienio lietuvių bendruomenėms už paramą tą at 
siekti. Pranešė, kad užsienyje gyvenančių lietuvių skai
čiai jau siekia arti 1Vi mln.

Užbaigęs pranešimą apdovanojo LR premjero Al
girdo Brazausko pažymėjimais už visuomeninę veiklą 
Henriką Gasperą, Vincent O’Brien, Genę Comish, Živilę 
Ilgūnaitę, Onutę Dobrovolskienę, Joną Podvoiskį, Rasą 
Gudaitienę, Mariją Marcinkutę-Collishaw. Vidai Gaspe- 
rienei buvo įteiktas Tautinių Mažumų ir Išeivijos depar
tamento prie LR Vyriausybės Garbės aukso ženklas “Už 
nuopelnus”. Galop, Sąjungai dovanojo naują tikrų tauti
nių spalvų trispalvę, audinį su Tautos himno žodžiais ir 
spausdintą Lietuvos Chartą, kuri bus įrėminta ir laikoma 
Sodyboje.

Dienotvarkė ir praeitų metų suvažiavimo protoko
las buvo priimti.

Pirmininkė Vida Gasperienė savo pranešimą buvo 
pateikusi raštiškai, tad papildė tik keliais priedais, tai - 
Sporto diena Vilniuje gegužės mėn., Sąjungos ir Jaunimo 
pirmininkų suvažiavimas Trakuose liepos mėn.

DBLS Tarybos pirmininkė Jadvyga Raišienė pra
nešė, kad Tarybos veikla per praėjusius metus buvo sun
ki ir nebuvo daug nuveikta.

DBLS Centro valdybos iždininkas Jonas Žilinskas 
pranešė Sąjungos metinę finansinę padėti. 2004 finansi
nių metų pajamos £6180.85, išlaidos £8439.30, kasoje, 
su ankstesnių metų likučiu £5302.39, yra £3043.94.

Revizijos komisija pasiskundė, kad negalėjo pilnai 
atlikti revizijos, nes per vėlai buvo pristatytos knygos.

Sekė skyrių atstovų pranešimai. Pirmas Londono 
skyriaus pirmininkė Onutė Dobrovolskienė pranešė apie 
metų bėgyje ruoštus renginius. Sodo skyriaus atstovas 
Robertas Bružas pasidžiaugė Vokietijoje vykusiame 
krepšinio turnyre laimėta trečia vieta ir parodė laimėtą 
taurę. Norėtų šią vasarą Lietuvių Sodyboje surengti Eu
ropos Jaunimo šventę. Birmingamo pirmininkė Irena 
Hughes stengiasi padidinti skyrių, bet skundžiasi, kad yra 
sunku su komunikacija. Prašo pakviesti kokią menininkų 
grupę iš Lietuvos, kad galėtų daugiau pritraukti žmonių. 
Manchesterio skyriaus pirmininkas Jonas Podvoiskis taip 
pat skundėsi, kad sunku sudominti naujus ateivius ben
druomenės veikla. Ruošia įvairias pramogas. Trūksta 
vadovų. Londono Centrinis skyrius skundžiasi, kad at- 
vykti į Sodybą yra per toli. /tą?a sek ps|y

2



Europos Lietuvis Nr.5 3 puslapis

DBLS ir LNB suvažiavimas /tąsa/
Norėtų turėti namą Londone, bet, ir pardavus Sodybą, už 
tuos pinigus kažkokio namo nenupirksi. Genė Ivanaus
kienė siūlo išleisti akcijas pirkimui naujo namo Londo
ne . Klemensas Tamošiūnas pasisakė, kad turime daug 
laikraščių, bet nei vieno tikro. Juose mažai žinių iš skyrių 
veiklos. Vladas Chodkevičius ragino įpareigoti skyrių 
pirmininkus, kad laikraštį informuotų apie skyrių veiklą. 
Tik per suvažiavimą sužinome, kas buvo per metus nu
veikta, o metų bėgyje nieko.

Skautai pranešė, kad šių metų vasaros stovykla 
Sodyboje įvyks liepos mėn. paskutinę savaitę.

Tuo baigėsi pirmos dienos DBLS suvažiavimas. 
Tuoj pat sekė Lietuvių Namų bendrovės suvažiavimas, 
kuriam pirmininkavo bendrovės pirmininkas Vincent 
O’Brien.

Bendrovės finansinės padėties pranešimą padarė 
Povilas Podvoiskis. Sakė, kad ir 2004 finansiniai metais 
nuostolių dar yra, tačiau žymiai mažesni. Praeitais metais 
nuostolių padaryta apie £28.000. Per šių metų keturis 
mėnesius jau yra padaryta £5.700 gryno pelno. Vasaros 
metu pelno visuomet būna daugiau, tai tikisi, jog šie me
tai bus žymiai geresni. Didžiausius nuostolius neša algos, 
kurių santykis su pajamom turėtų būti apytikriai 30%, o 
dabar dar vis siekia 40%. Ta linkme progresas jau yra 
daromas ir ateityje tikimasi dar pagerinti. Nuo š.m. gegu
žės pirmos Sodyboje darbą pradėti atvyksta lietuvių šei
ma iš Kauno, kaip menedžerio padėjėjai. Tikimasi, kad, 
daugiau pramokę šio biznio reikalavimų, galės pagerinti 
biznio perspektyvas. Baseino užbaigimui, kad jis galėtų 
pradėti nešti pelną, dar reikėtų apie £25.000. Ta suma 
reikalinga baseino naudojimą pritaikyti prie draudimo 
bendrovės reikalavimų.

Turto pardavimo pelno mokesčio (Capital Gains 
Tax) dar yra nesumokėta £70.000. Mokestis yra atidėtas 
iki 2006 spalio mėn. Yra keletas galimybių to mokesčio 
išvengti. Vienas tų būdų būtų nupirkti bet kokį namą 
Londone ir po trumpo laiko parduoti. Tada šis mokestis 
vėl būtų atidėtas keliems metams. Yra ir kitokių variantų, 
tačiau apie juos reikėtų dar gerai pagalvoti. Šiuo metu 
banke yra likę tik £50.000.

Šiomis diskusijomis ir pasibaigė pirmos suvažiavi
mo dienos darbas. Vakarienės metu svečias A.Petrauskas 
pavaišino visus su milžinišku lietuvišku sūriu, rugine 
duona ir burnele stipresnės.

Sekančią dieną, sekmadienį, suvažiavimas prasi
dėjo valdomųjų organų rinkimais. Į Centro valdybą, 
dviems direktoriams baigiant kadenciją, daugiau nekan
didatuojantiems ir vienam atsistatydinus metų bėgyje, 
reikėjo išrinkti 3 naujus direktorius.

Kandidatais buvo pasiūlyta 7 asmenys. Į valdybą 
išrinktieji: Milda Zokienė - 455 balsais, Ona Dobrovols- 
kienė - 427, Daiva Stalnionytė - 414.

Suvažiavimui pareiškus Tarybai nepasitikėjimą ir 
jiems atsistatydinus reikėjo išrinkti 5 asmenų naują Tary
bą. Buvo pasiūlyti 7 kandidatai, iš kurių išrinkti: Irena 
Paškevičienė - 615 balsų, Vida Gasperienė - 568, Jurga 
Galvanauskaitė - 525, Robertas Bružas - 489 ir Vytas 
Kavaliauskas - 416.

Revizijos komisija buvo perrinkta. Į ją įeina Irena 
Hughes - 755 balsai, Vladas Gedmintas - 744, Romas 
Slirskis - 648.

Iš Mandatų Komisijos pasitraukus Vidai Hancoks, 
įjos vietą išrinkta Irena Paškevičienė.

Dabartinė DBLS Centro valdyba:pareigomis pasi
skirstė sekančiai:

Živilė Ilgūnaitė - pirmininkė
Vincent O’Brien - vicepirmininkas
Jonas Podvoiskis - sekretorius
Milda Zokienė - iždininkė
Daiva Stalnionytė - kultūra
Ona Dobrovolskienė - renginiai
Povilas Podvoiskis - narys.

Į Garbės narius pasiūlyti:
Petras Grokauskas ir
Algis Klimas

suvažiavimo buvo vienbalsiai patvirtinti.
Toliau vyko Lietuvių Namų bendrovės direktorių 

rinkimai. Buvo siūlyta direktorių valdybą papildyti dar 
dviems naujais direktoriais iki anksčiau buvusių 7, tačiau 
atsiradus tik vienai kandidatei - Živilei Ilgūnaitei, valdy
ba liko vėl tik 5 asmenų.

Lietuvių Namų bendrovės direktorių 5 asmenų 
valdybą sudaro:

Vincent O’Brien - pirmininkas
Jonas Podvoiskis - sekretorius
Povilas Podvoiskis - Sodyba
Genė Cornish - Sodyba 
Živilė Ilgūnaitė - narė
Sveikinimų rezoliuciją paskaitė Henrikas Gaspe- 

ras.
Alekso Vilčinsko ir Vidos Gasperienės paruošta 

protesto rezoliucija, susijusi su gegužės mėn. Maskvoje 
ruošiamoje nacių pergalės švente. Joje dalyvaujantieji 
Britanijos vyriausybės atstovai raginami pareikšti protes
tą dėl Rusijos nenoro pripažinti Ribentropo ir Molotovo 
pakto nelegalumą. Rezoliucija, adresuota Britanijos Mi
nistrui pirmininkui Tony Blair, buvo priimta vienbalsiai.

Toliau buvo diskutuoti įvairūs būdai kaip pagerinti 
Sąjungos komunikaciją su pasauliu ir nariais. Kaip su
teikti daugiau informacijos apie Sąjungos veiklą. Buvo 
siūloma atidalyti Sąjungos Interneto svetainę, kurioje 
kiekvienas galėtų rasti norimą informaciją. Pasiūlymų 
buvo įvairių, bet galutiniai nenutarta, kas tą puslapį galė
tų paruošti ir j į prižiūrėti. Buvo siūloma prašyti Jurgos 
Galvanauskaitės, kuri yra profesionali žurnalistė, tačiau 
prie galutinio sprendimo neprieita.

Anksčiau buvo iškeltas visus labai rūpinantis rei
kalas- tai Sąjungos solidarumo mokestis. Vyko gana 
karštos diskusijos ir balsavimo būdu prieita prie sprendi
mo solidarumo mokestį palikti £5.00 metams, bet nega
linčius susimokėti skyrių valdybos gali atleisti nuo mo
kesčio ir atsiunčiant sekretoriui skyriaus narių sąrašus, 
būtų pažymėta, kurie yra atleisti ir dėl kokios priežasties, 
tada jų balsai nebus prarasti skyrių atstovams balsuojant 
suvažiavimo metu, kas įvyko šiemet.

Buvo diskutuota spauda ir dabar DBLS leidžiamas 
Europos Lietuvis. Visi pareiškė norą jį pagerinti, bet, 
negalint surasti profesionalaus redaktoriaus dėl finansi
nės padėties, nieko nenutarta.

Vidos Gasperienės pasiūlytas Namų pirkimo fon
do steigimas buvo priimtas ir išrinktas vardas - “Balučio 
fondas”. Steigimu rūpinsis Taryba.

Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.
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Valdžia kuria emigracijos prevencijos 
strategijas 2005.5.11 Deifi.it

Valstybės vadovai kuria strategijas, kaip 
stabdyti emigraciją, analizuoja jos priežastis ir 
pasekmes. Tuo tarpu lietuvių emigrantų atstovai 
sako pasigendantys elementaraus valstybės dė
mesio jiems bei teigia, kad grįžti namo noras 
mažėja ir dėl mokesčių inspekcijos baimės.

Tai paaiškėjo per Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) surengtą konferenciją “Naujoji Lietuvos emigra
cija: problemos ir galimi sprendimo būdai”, kurioje ant
radienį dalyvavo premjeras, ministrai, politikai, diplo
matinio korpuso nariai, žiniasklaidos atstovai, visuome
nės veikėjai.

Premjeras Algirdas Brazauskas atidarydamas 
konferenciją pateikė statistinius duomenis, iš kurių ma
tosi, kad per penkiolika nepriklausomybės metų išvyko 
apie 300 tūkstančių žmonių, tik labai nedidelė jų dalis 
sugrįžo.

Visgi premjero pateikta statistika greičiausiai nevisai 
tiksliai atspindi tikrovę. Pasak Živilės Ilgūnaitės, Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos pirmininkės, vien Londone yra 
apie 150 tūkstančių lietuvaičių, dar 50 tūkstančių būtų gali
ma rasti išsivarsčiusių kitose Didžiosios Britanijos vietovė
se.

A.Brazauskas pabrėžė, kad žmonės iš Lietuvos iš
vyksta turėdami visai kitokią svečios šalies viziją nei ji pasi
rodo esanti iš tikrųjų. “Žmonės suklaidinami - ši veiklos 
sritis turi būti išryškinta diplomatinių tarnybų. Reikia, kad 
informacija maksimaliai atspindėtų į kokias sąlygas žmonės 
patenka”, - sakė premjeras.

A.Brazausko manymu būtina kreipti daugiau dėmesio 
emigracijos prevencijai, kuri bendriausia prasme - mūsų 
pačių gyvenimo sąlygų keitimas Lietuvoje.

“Mūsų tikslas ir pareiga, kad perspektyva būtų maksi
maliai išnaudojama ekonomikos plėtrai, buitinių ir socialinių 
sąlygų taisymui”, - tikina premjeras. UR ministras Antanas 
Valionis teigia, kad URM su išeivijos klausimu susiduria 
kiekvieną dieną ir turi konstatuoti, kad valstybės dialogas su 
išeivija dar kol kas neprasidėjęs, nors jo poreikis ryškus. 
Pasak A. Valionio, būtent todėl pateikiamas siūlymų paketas 
Vyriausybei, kuriuo rengiama valstybės bendravimo su išei
vija strategija.

“Mes neturime pamiršti, kad reikia siekti, jog Lietuva 
išliktų viena, nors ir išsivarsčiusi ir išliktų savo istorinėse 
žemėse”, - teigia UR ministras. Problemai spręsti egzistuoja 
dvi strategijos - gerovės Lietuva, kuri akcentuoja ekonomi
nių sąlygų gerinimą ir virtualioji Lietuva, susijusi su išeivi
jos kultūrinių, socialinių, pilietinių ryšių su Lietuva stiprini
mu. Pasak UR ministro, verta rūpintis išeivijos problemomis 
jau dabar, nelaukiant, kada Lietuva bus turtingesnė, nes kai 
tai bus pasiekta, gali paaiškėti, kad jau nėra išeivijos ben
druomenių. “Visi kartu turim dirbti, kad virtualioji Lietuva 
būtų tikra Lietuva naujoje globalioje realybėje”, - tvirtina 
A.Valionis.

Pilietinės visuomenės instituto (PVI) direktorius Da
rius Kuolys pristatydamas studiją “Lietuvių emigracija ir 
galimi sprendimo būdai” pabrėžė, kad Lietuvoje emigracijos 
problema itin stipriai dramatizuojama, tuo tarpu prevencijai 
skiriama per mažai dėmesio. Lietuvoje ieškant emigracijos 
srauto priežasčių per daug akcentuojamos ekonominės prie

žastys, socialines ir kultūrines nustumiant į antrą planą. Kaip 
svarbią socialinę emigracijos priežastį D.Kuolys nurodė gy
venimo Lietuvoje prasmės deficitą. Jo teigimu, emigraciją 
būtina suvokti kaip kompleksinį reiškinį — juk emigruoja ir 
žemos kvalifikacijos žmonės ir aukštąjį išsilavinimą turintys 
žmonės. Pasak D.Kuolio, protų nutekėjimas šiuo metu yra 
rimčiausias iššūkis, kurio valstybė turi imtis tuoj pat.

PVI Tarptautinių programų direktorius Mantas Ado
mėnas teigia, kad emigracijos problema būtų sprendžiama 
sėkmingai, jeigu būtų atliekami fundamentalūs šio reiški
nio tyrimai ir siekiant numatyti perspektyvas pradėtos mo
deliuoti situacijos, nes šiuo metu Lietuvoje į problemą žiū
rima mechaniškai.

Jo teigimu, problema būtų sėkmingai įveikta tuo 
atveju, jei būtų sprendžiama kompleksiškai ir priimami 
ilgalaikiai sprendimai, dar mokyklose būtų ugdomos 
“lietuvio pasaulyje” ir “pasaulio lietuvio” sampratos, die
giamas solidarumas, kuriami bendravimo tinklai.Be to, 
M.Adomėnas pabrėžia, kad reikia orientuotis į pačių išei
vijos bendruomenių poreikius. “Vyriausybė turi laikyti 
ranką ant pulso”, - teigia M.Adomėnas. Išeiviams trūksta 
dėmesio.

Konferencijoje dalyvavę lietuvių išeivijos atstovai 
teigia, kad pasigenda politikų dėmesio, trūksta valstybinės 
paramos išeivių bendruomenėms.

“Mes prašome jūsų nuoseklios politinės strategijos... 
Mes norime žinoti, kad esame laukiami mes, o ne mūsų 
pinigai”, - sako Mindaugas Maciulevičius, Lietuvių versli
ninkų klubo Airijoje narys. “Mes esame rinkėjai, bet nie
kas su mumis nebendrauja. Mes norime būti išgirsti ir at
stovaujami”, - jam pritaria ir Živilė Ilgūnaitė, retoriškai 
klausdama, ar rinkimų sistema adekvati laikmečiui.

Pasak M.Maciulevičiaus, iš 100 tūkstančių Airijoje 
gyvenančių lietuvių 2004 metų Seimo rinkimuose balsavo 
vos tūkstantis, vos tūkstantis perka ir leidžiamą Airijoje 
laikraštį. Jo teigimu, visi 100 tūkstančių potencialiai galėtų 
atstovauti Lietuvai, bet neturi apie ją naujausios informaci
jos. Tie, kurie norėtų grįžti namo, bijo mokesčių inspekci
jos.

Ž. Ilgūnaitė atkreipia dėmesį į kitą išeiviams aktualią 
problemą - šeštadienines mokyklas Didžiojoje Britanijoje 
išlaiko tėvai ir mokytojų entuziazmas, tad būtina Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministerijos pagalba. Reikia, kad Lie
tuvos valdžia padėtų įkurti Londone kultūros centrą kuria
me rinktųsi žmonės, būtų organizuojami renginiai, pamo
kos. Jos teigimu, D.Britanijoje trūksta ir laikraščių - tie, 
kurie atvežami iš Lietuvos, vėluoja vieną dieną tad naujie
nos būna seno. Be to, potencialius skaitytojus atgrasina ir 
kaina - paprastai iš Lietuvos atvežtas laikraštis kainuoja 
1,95 svaro - už šią sumą galima nusipirkti tris angliškus 
tos dienos laikraščius..

Vyriausybinių iniciatyvų pasigenda ir Dalia Henke, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė. Jos teigi
mu, išeivija nėra vienalytė ir egzistuoja bent penkios skir
tingos išeivių grupės. D.Henke nuomone, labiausiai reikia 
kreipti dėmesį į ką tik svetur studijuoti ar stažuotis išvyku
sį jaunimą. “Šią grupę būtina integruoti, kad laikinas nusi
gręžimas netaptų ilgalaikiu”, - sakė ji.

D.Henke nuomone, Vyriausybė turėtų skirti daugiau 
lėšų tokioms iniciatyvoms kaip “Langas.net”, suvienijusiai 
apie pusantro tūkstančio žmonių. Taip pat reikėtų, jos tei
gimu, kad aktyviau įsitrauktų ambasados - jos bent kartą 
per metus galėtų susikviesti visus užsienyje studijuojan
čius studentus, kad aptartų su jais perspektyvas Lietuvoje.
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DBLS veikios apžvalga

DBLS ir LNB centro valdybos nutarimai
Naujos LNB ir DBLS Centro valdybos pirmasis direkto
rių posėdis įvyko Sodyboje gegužės 7d.
Diskutuota:

Sodyboje priimti nauji menedžerio pavaduotojai: 
Gintas ir Jūratė Verbišauskai iš Kauno. Jie yra patyrę 
verslininkai, gerai kalbantys angliškai. Sveikiname juos 
ir linkime jiems sėkmės, sveikatos ir ištvermės, atstatant 
Sodybą į pelningą kelią.

Aptarta pertvarkyti virtuvę, kad pasirodytų lietu
viškas menu.

Nutarta rengti talkos savaitgalius-savaites, sutvar
kyti maudimosi baseiną, kuris bus atidarytas vasaros se
zonui, Sekminių metu. Aptarta plačiai reklamuoti Sodybą 
Lietuvoje verslininkams/konferencijomis ir daugybei kitų 
reikalų.

Sustatyta gegužės 29d. įvykstančio pavasario Są
skrydžio programa. Dalyvaus lituanistinių mokyklų mo
kiniai su programa, bus šokiai, žaidimai, sportas, barbe- 
kai ir t.t. Visi galės pasilinksminti. Veiks lietuviška vir
tuvė, bus lietuviško alaus. Tai šeimų ir pažįstamų susiti
kimo šventė. Nenusivilsite, atvykite lietuviškai pasi
linksminti. Bus smagu..

Taip pat švęsime Sodybos atidarymo lietuvių ben
druomenei. 50 metų sukaktį.
Lituanistines mokyklos.

Jų yra keturios, kuriose mokosi arti 200 vaikų. 
Yra dedamos pastangos, kartu su Tautinių Mažumų ir 
Išeivijos Departamentu ir Lietuvos Ambasada Londone, 
koordinuoti visų veiklą. Visas jaunimas turi turėti gali
mybę mokintis apie savo tėvų žemę, jos istoriją, kultūrą, 
kalbą. Pagal DBLS įstatus, tai visų DBLS narių pareiga.

Skandinavijos bendruomenė organizuoja 
“Draugystės Tilto” lituanistinių mokyklų susipažinimą. 
Finansine parama gauta iš TM1D. Vyks lituanistinių 
mokyklų vaikai ir tėveliai. DBLS Centro valdybos atsto
vė Daiva Stalnionytė taip pat dalyvaus šiame seminare.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pirmininkų ir 
atstovų suvažiavimas Lietuvoje vyks šiais metais liepos 
7-10 d.d. Trakuose. Važiuoja DBLS Centro valdybos 
pirmininkė Živilė Ilgūnaitė ir jaunimo atstovas Robertas 
Bružas.

DBLS Centro valdybos pirmininkė dalyvavo ge
gužės 10d. Lietuvos Respublikos Užsienių reikalų mi
nisterijos konferencijoje: „Naujoji Lietuvos emigracija: 
problemos ir galimi sprendimo būdai“.

Kiti kviesti atstovai į šią konferenciją yra: Dalia 
Henke, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė, 
Vokietija, ir Jurga Vidugirienė, Lietuvių mokyklos stei
gėja Airijoje . /žiūrėk. 4psl./

DBLS Taryba
Tarybos pirmasis prezidiumo susirinkimas įvyko gegužės 
4d. Lietuvos Ambasadoje Londone. Susirinkime dalyva
vo Lietuvos Ambasados antroji sekretorė Dovilė Survi
laitė ir DBLS Centro valdybos pirmininkė Živilė Ilgū- 
naitė.

Prezidiumas pareigas pasiskirstė sekančiai:
Pirmininkė: Vida Gasperienė,
Spaudos reikalai: Jurga Galvanauskaitė,
Jaunimo ir sporto reikalai: Robertas Bružas,
Renginiai ir informacijos telkimas: Irena Paškevičienė. 
Narys be ypatingų pareigų: Vytas Kavaliauskas.

DBLS C V pirmininkė prašė, kad Tarybos prezi
diumas dirbtų kartu su Centro valdyba. Prezidiumas pri
žadėjo talkininkauti..

Aptarta Tarybos uždaviniai ateičiai:
Sukurti patrauklų DBLS interneto lapą, kuris teiktų 

reikalingos informacijos norintiems įstoti i DBLS, Euro
pos Lietuvio informacines santraukas, prenumeratą ir t.t.

Aptarti galimybę pakeisti DBL Sąjungos vardą į DBL 
Bendruomenę, nes nežinantiems Sąjunga duoda išvaizdą, 
lyg tai būtų uždarytas ratelis.

Įkurti Kultūros ir Informacijos centro steigimo fondą, 
kas buvo diskutuota suvažiavime, ir atgaivinti jaunimo 
sąjungą, atkreipiant ypatingą dėmesį sportui.

Tarybos prezidiumas nutarė susirinki kas antrą 
mėnesį Londone aptarti bendras užduotis.

Tarybos suvažiavimas įvykis Sodyboje, šeštadienį, 
2005 spalio 22d.

DBLS pirmininkai ir kitų organizacijų, bei draugijų at
stovai bus kviečiami dalyvauti.

ŠVEICARIJA
Vilniaus arkikatedros didžiojo choro viešnagė
Š.rm balandžio mėn. 9-10 dienomis koncertavo šis jau 
keliose, ne tik Lietuvos, bet ir užsienio katedrose, giedo
jęs choras vienoje iš Zūrich’o, Luzem’o ir Fribourg’o 
miestų bažnyčių..

Jo išsamioje programoje buvo, apart žinomų sak
ralinės muzikos klasikų ir mūsų šios srities klasikinių ir 
naujesnių bažnytinės bei patriotinės vokalinės muzikos 
kompozitorių kūrinių.

Kai aukšto meninio lygio kolektyvas su dirigentu 
L.Pranuliu, palydimas vargonininko B.Vasiliausko bei 
dviejų solistų, Lucem’os žinomoje bažnyčioje per sumą, 
giedojo šv.Mišių ciklo giesmes, susirinkę maldininkai 
susijaudinti verkę.

Fribourg’e, po Lietuvos Generalinio Konsulo Že
nevoje globa suruošto koncerto atsilankę šveicarai džiau
gėsi ypač lietuviška muzika, mūsų lyrinėmis moli - tona
cijomis ir religinėmis meditatyvinėmis giesmėmis suža
vėti, ir apgailestavo vien tik, jog daugiau jų tokio gražaus 
ir atmintino koncerto likę negirdėję.

J.Pečiulionytė

Klaipėdoje vyksiančioje švarinimosi akcijoje daly
vaus ne tik klaipėdiečiai bei vilniečiai, bet ir Rytis 
Cicinas, Steponas Januška, kiti žinomi dainininkai.

Gegužės 7-8 dienomis jūrinės ir turistinės organi
zacijos tvarkė 12 kilometrų pajūrio ruožą nuo Nemirsetos 
iki Girulių. Tokia akcija buvo rengiama pirmą kartą. Lie
tuva skelbiasi jūrine valstybe, tačiau jos pajūris, ypač po 
žiemos, yra nuklotas tuščiais plastikiniais buteliais. Pavo
jų kelia ir po naktinių viešnagių pajūryje likusios stikli
nių butelių duženos.
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Žiniasklaidininkų semina
ras Vilniuje Jonas Todvoisfųs

Oras buvo šiltas, šaltas, šlapias ir per 
dvi dienas ruda velėna sužaliavo. Ta
čiau mes neatvykome į Vilnių stebėti 
prasidedančio pavasaris.

Balandžio 6d. susirinkome Kalbos 
Institute, ant Neries kranto, į žiniasklai
dininkų praktinį seminarą. Buvome 
Tautinių Mažumų ir Išeivijos departa
mento (TMID) pakviesti iš įvairių kraš
tų. Tai žmonės, kurie užsiima laikraš
čių, žinialapių ir tinklalapių leidimu. 
Kurie aprūpina vietines lietuvių ben
druomenes žiniomis. Atvykusiųjų patir
tis buvo labai įvairi, o jų leidžiami leidi
niai ir dažni, ir pusmetiniai.

Nesijautėme kaip atvykę iš išeivijos, 
bet kaip lietuviai gyvenantį kitur. Tas 
apibendrinimas yra svarbus, nes tai bu
vo lietuviai, kurie tikrai nori būti lietu
viais ir nori būti su lietuviais. Jie buriasi 
į ratelius, kuria bendruomenes, o jose 
priklauso įvairių profesijų ir amžių 
žmones - ir senesni, ir jaunesni.

Būnant lietuviu svetimame krašte 
reikia spręsti bendras gyvenimo proble
mas kartu, dirbant gal tame pačiame 
fabrike, lankant tas pačias parduotuves.) 
O žiniasklaidininkai per spaudą padeda 
tuos ryšius palaikyti. Laikraščiuose ir 

žinialapiuose stengiamasi duoti ir vieti
nių žinių, ir pateikiama gyvenamo kraš
to statymų, rašoma apie įvykius Lietu
voj, kultūrą ir politiką. Na, ir ką kiti 
skaitytojai apie tai galvoja.

Trijų dienų seminarą atidarė TMID 
Generalinis direktorius Antanas Pet
rauskas. Dalyviai prisistatė iš kur atvy
kę. Paaiškėjo, kad buvo susirinkę netik 
bendradarbiai, bet ir konkurentai. Gerai 
sutvarkytas seminaro planas suteikė 
progos pabendrauti ir padraugauti su 
visais - juk visų tas pats tikslas.

Programoje nebuvo vien tik moky
mas. Buvo aiškinama, kaip panaudoti 
savo gabumus rinkant medžiagą spau
dai. Pavyzdžiui, Migracijos, Mokesčių 
inspekcijos ir Profsąjungos atstovai 
sukėlė tokį dalyvių susidomėjimą, kad 
būtume klausinėję jų iki vakaro. O įver
tinti savo gabumus galėjome šeštadienį, 
aplankę Lietuvos Radijo ir Televizijos 
studijų žinių skyrių.

Žiniasklaidininkai mažose bendruo
menėse daugiausia dirba iš pasišventi
mo, mažai atlyginami už jų vargą. Rytis 
Juozapavičius (Transparency Inti.) savo 
pranešime perspėjo, kad žurnalistui 
tikėtis didelių užmokesčių ar dovanų už 
jo spausdintus žodžius yra ne visada 
galima. Jis aiškino, kaip korupcija gali 
paveikti skleidžiamą žodį, kurio tikslu

mu daug kas pasitiki.
Ar yra svarbūs tie, kartais vadinami 

“kaimiški”, leidinėliai? Maržvydo bib
liotekos vedėja Silvija Vėlavičienė pa
pasakojo apie saugomus leidinių rinki
nius, ir ne tik senus, bet ir naujausių 
laikraščių. Užėjome į archyvą ir patys 
pamatėm. Ji aiškino, kad tik per paau
kotus, dovanotus, išsaugotus rinkinius 
nepriklausomybę atgavusi Lietuva galė
jo sužinoti savo tikrą istoriją. Tie rinki
niai tapo neįvertinamai svarbūs. Surink
ta apie 90 proc. visų išleistųjų.

Buvo daug paskaitų, apie kalbą, 
tinklalapius, žinių srauto perdavimą. 
Buvo ir tarpusavio pasikalbėjimų ir dis
kusijų.

Tai buvo seminaras, kuriame keletas 
laimingų žmonių galėjo pabuvoti ir pa
simokinti Vilniuje.

Ar kas pasikeis po jų buvimo? Bet, 
galbūt, kaip patarlė sako, - “kai du stos 
visados daugiau padarys.”

Dabar turime bendradarbių sąrašą, 
su kuriais galime apsikeisti žiniomis. O 
tik per žinias galėsime susidaryti ben
dresni vaizdą, kas vyksta kituose kraš
tuose.

Dalyviai, įgiję daugiau patirties, 
galės geriau ir sumaniau perduoti žinias 
savo skaitytojams. O aš noriu padėkoti 
TMID ir DBLS, kad galėjau dalyvauti.

Okupacijos akcija prie rusų ambasados
Š.m. gegužės 8d. prie Rusų ambasados Londone buvo pra- 
vesta akcija prieš 60 metų įvykdytą Baltijos Šalių okupaciją.

Į šią akciją taip pat atsiliepė Latvijos ir Estijos išeiviją, 
kurie mus palaikė akcijos metu. Akcijai buvo paruoštas sten
das, kuris parodė per 54 okupacijos metus vykdytą Lietuvių 
tautai dabartinės Rusijos genocidą.

Akcijos metu Lietuvos televizijos ir Lietuvos Ryto žurna
listai darė interviu, kurie tą pačią dieną Lietuvos buvo trans
liuojami per Lietuvos televizijos žinių laidą „Panorama“.
Šį akcija buvo pirmoji išeivijos lietuvių surengta prieš Rusi
jos valstybę, mininčią Rusijos pergalės dieną prieš buvusią 
fašistinę Vokietiją. Šia akcija taip pat buvo priminta Rusijai, 
kad Rusija iškraipo istorinius faktus.

Pergalės diena prieš fašizmą pasaulyje visuomet yra mi
nima gegužės 8d., ir mes parodėme pasauliui kaip Kremliaus 
politikai iškraipo istorinę tiesą.

Šia akcija taip pat palaikėme Lietuvos Respublikos Prezi
dentą, kuris nevyko į Maskvą gerbti pergalės dienos prieš 
fašizmą ir kartu Lietuvos okupacijos, nes tos šventės tema 
neatitinka istorinės tiesos.

Akcijos metu praeinantiems londoniečiams buvo dalina
mi pasisakymo tekstai su dokumentinę nuotrauką, kurioje 
matyti Molotovą su Ribentropu, dalyvaujant Stalinui, pasira
šant „Europos padalinimo paktą” ir skaitomas pasisakymo 
tekstas trimis kalbomis: lietuvių, rusų ir anglų.

Ateičiai norėčiau lietuvių išeiviją paraginti būti aktyves
niais tokio pobūdžio renginiams.

V.Butvydas

i (DĖMESIO! Io &
(Birželio 4 dieną, 16 vaL, Lietuvos

$ (RgspubCif^ps ambasadoje Londone: |
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Š SKELBIMAS į

jį Mielos simpatiškos šokėjos ieško judresnių x 
į ir gražesnių šokėjų vyrų susiburti kartu, į 
x padainuoti ir pasišokti pagal lietuvių liaudies x 
į tradicijas. x
Š Sudominti - prašome skambinti tel: į

x 07818835278 arba atvykti penktadieniais į x 
į bažnyčios svetainę 20 vai. į
J DBLS Londono Pirmasis skyrius į 

’KXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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AMBASSADOR 
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

LONDON

Poniai Vidai Gasperienei 
107 Harlaxton Drive 
Lenton, Nottingham 

NG7 1JD 2005 m. gegužės mėn. 5 d

Gerbiama ponia Gasperiene,

Lietuvos Respublikos ambasados Londone vardu 
dėkoju už visą darbą, nuveiktą lietuvių bendruomenės Jungti
nėje Karalystėje labui, kuomet Jūs vadovavote Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungai. Per visą mano buvimo Londone 
laiką buvau laimingas, galėjęs su Jumis bendradarbiauti.

Manau, kad Jūsų patirtis, mintys ir patarimai, kaip 
lietuviška veikla Didžiojoje Britanijoje turėtų vystytis toliau, 
bus svarbūs tiek lietuvių bendruomenei, tiek ambasadai, sten
giantis, kad lietuviai, gyvendami toli nuo Tėvynės Lietuvos, 
išlaikytų savo kultūrinį ir tautinį savitumą. Džiaugiuosi, kad 
buvote išrinkta į DBLS Tarybą ir savo patirtimi toliau svariai 
prisidėsite jos veikloje.

Nuoširdžiai tikiu, kad ir toliau aktyviai bendradar
biausime puoselėdami lietuviškos veiklos tradicijas Didžiojoje 
Britanijoje ir turėsime ne vieną malonią progą susitikti.

Pagarbiai,

Aurimas Tauran tas
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Argentinos lietuvių radijo valandėlė
Per pastaruosius tris me
tus, Argentinos lietuvis 
Jonas Ignotas Fourment 
(Kalvelis) veda sekma
dieniais tarp 18:00 vai. 
iki 20:00 val(Argentinos 
laiku) lietuvišką radijo 
valandėlės programą, 
pavadinta "Ecos de Litu- 
ania" (Lietuvos Aidai). 
Šią gražią programą gali
ma išgirsti per Interneto

! 
! 
! 
?

svetainę vvww.ecosdelituania.com.ar.
Dviejų valandų programa pateikia klausytojams ne tiktai 

Argentinos, bet ir kitų Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių 
veiklą. Išgirsite gražias seniausias bei aktualias lietuviškas 
dainas, pokalbius, Lietuvos naujienas ir pan. Programa veda
ma ispanų bei lietuvių kalbomis. Visi kviečiami pasiklausyti 
šios programos.

Nuotraukoje sėdi: centre Radijo Valandėlės vedėjas, Jo
nas Ignotas Fourment (Kalvelis), jo dešinėje Prel. Edis Putri
mas, ir kairėje Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos Atsto
vas, Santjagas Butkus.
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5 Vaikų piešimo konkursas 5
X X
į Rašome jums iš Ispanijos lietuvių bendruo- į 
x menės, norėdami pakviesti visus vaikus ir pa- x 
į auglius dalyvauti Tarptautinių piešinių kon- į 
x kurse. Šį konkursą rengėme su didele viltimi ir x

• • • • • •į entuziazmu, tikėdami juo ir tikėdamiesi, kad x 
x šis sudomins visus užsienyje gyvenančius vai- į 
x kus ir jų tėvelius. J
į Tema yra susijusi su 2009-ųjų metų į 
x Lietuvos šventėmis ir su Vilniaus miesto pra- x 
5 šymu tapti tais metais Europos kultūros sosti- į 
x ne. Kadangi mes labai tikime, kad miestas turi x 
x galimybių tokiu tapti, kviečiame jus prisijung- 
į ti prie piešimo konkurso. į
x Jeigu turite, abejonių, drąsiai klauskite! x 
į Labai laukiame jūsų piešinių. Norėtume pa- į 
x prašyti, kad gal galėtumėte paskelbti apie šį \ 
x konkursėlį savo mokyklėlėse, savo leidinu- x 
x kuose ir interneto forumuose. Iš anksto dėko- į 
\ jame už jūsų pagalbą! Visi piešiniai tinka, ir x

visi yra įdomus! Mums bus didelė garbė juos į 
x gauti ir kitiems parodyti. x
x Ispanijos lietuviai, prisidėdami prie x 
x Vilniaus miesto kandidatūros į Europos kultu- į 
x ros sostinę 2009-aisiais, norime paklausti visų x 
į ne Lietuvoje gyvenančių vaikų, kaip jie įsi- į 
x vaizduoja dabartinę Lietuvos sostinę. Be to, x 
į tikimės, kad ši tema puikiai atspindės kiekvie- į 

no vaiko dabartinę gyvenamą aplinką, bei jos \
ryšius su Lietuva. x

KVIEČIAME DALYVAUTI! į
x

Dalyviai: Vaikai, gyvenantys ne Lietuvoje. į
x Amžius iki 17 metų. x
X Xx Piešiniai: Formatas A4 lapas. Laisva piešinio x
į forma ir naudojama piešimo medžiaga. į
x x
x PRIZAI: Visiems dalyviams bus atsiųstas į
x dalyvio diplomas. Iš visų piešinių bus sureng- \ 
į tos piešinių parodos Lietuvoje ir Ispanijoje. 
x Finalistai bus apdovanoti lietuviška atributika 
x Nugalėtojo/jos laukia nemokamas kelialapis į
į jo/jos pasirinktą pamainą 2005-ųjų vasarą Lie- Jį 
x tuvos stovykloje “LIETUVOS ATGAJA”.
x Piešinius siųsti: 2005 balandžio 18 - gegužės 
į 30 d.
x Norėdami jums pranešti konkurso rezultatus, 
x prizus, bei būsimas parodas taip pat turime 
x gauti šią informaciją: vaiko vardas, pavardė, 
į amžius, kiek metų gyvena ne Lietuvoje, tėve- 
x lių adresas, kontaktinis telefonas, ei, pašto 
x adresas.
x Apie nugalėtojus bus praneša kiekvienam 
x asmeniškai į nurodytą ei. pašto dėžutę ir inter- 
į neto svetainėse:
x www.lituanos.com, www.Iietuva užsieny- 
x je.com, www.latgaja.lt, iki 2005 m. birželio 
į 6 d.
x Daugiau apie konkurso sąlygas bei rezultatus 
J; teiraukitės ei. paštu: konkursėlis@yahoo

x

x
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Mokytojų seminaras 
Trakuose

Šiais metais gegužės 3d. Lietuvos 
senojoje sostinėje Trakuose pra
sidėjo Lietuvos tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento organi
zuotas seminaras “Lituanistinis 
švietimas užsienyje”, į kurį suva
žiavo 28 mokytojos iš 22 pasau
lio šalių.

Seminarą atidarė Lietuvos tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės generalinis direktorius Anta
nas Petrauskas. Jis pastebėjo, kad 
darbas seminare nuo pat pradžios 
vyks labai intensyviai, kadangi net ir 
oras tam labai palankus: už lango 
lyja, nebus kada žvalgytis.

Seminaro dalyvius pasveikino 
Lietuvos respublikos prezidento 
patarėja Halina Kobeckaitė ir kiti. 
Apie lituanistinių mokyklų vaidme
nį lietuvių bendruomenėse išsamiai 
paaiškino Lietuvos tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento generalinio 
direktoriaus pavaduotoja Vida Bag
donavičienė. Mokytojos buvo supa
žindintos su naujausia priešmokykli
nio ir pradinio ugdymo metodika. 
Kiekviena seminaro dalyvė gavo po 
sunkų lauknešėlį su šios metodikos 
turiniu. Tai tikrai padės kūrybingiau 
dirbti.

Po kavos pertraukėlės prisistatė 
seminaro dalyvės. Visi pajutome, 
kad čia susirinko pačios draugiš
kiausios, pačios įdomiausios, trykš
tančios meile Lietuvai ir jos vaikams 
mokytojos.

Vakare linksmino Veronika Povi
lionienė su savo ansambliu. Jie 
mums ne tik koncertavo, bet mokė 
dainuoti ir šokti. Liaudies daina ir 
šokis dar labiau sujungė seminaro 
dalyvių rankas ir širdis.

Kitą dieną mokytojos dalinosi 
savo darbo užsienyje patirtimi. Ne 
paslaptis, kad didesnę nei šimto me
tų patirtį turi JAV lituanistinės mo
kyklos, todėl Marytė Newsom ir 
Aušrelė Sakalaitė pristatė savo dar
bo metodus, programas ir vadovė
lius, iš kurių mokosi lietuviukai 
Amerikoje. Aušrelė pasidžiaugė, 
kad mokytojos JAV tarpusavyje 
labai bendradarbiauja: dalinasi viso
mis naujovėmis ir sumanymais. La
bai norėtųsi tokių geranoriškų ryšių 
ir Didžiojoje Karalystėj e... Po pietų, 

nušvitus šiltai Lietuvos saulutei, visi 
dalyviai susiruošė apžiūrėti Trakų 
miestelį ir muziejų.

Ketvirtadienį nuo pat ryto vėl vy
ko intensyvus darbas. Vakare D. ir 
Z. Kalesinkų aukštesniosios liaudies 
amatų mokyklos atstovai pristatė 
XIX amžiaus pasiturinčios valstietės 
šventinius drabužius. Buvo įdomu 
pastebėti rūbo detales, apie kurias 
nežinojome, net pačios buvusios 
liaudies šokėjomis ir dainininkėmis. 
Gaila... Taip greit atėjo penktadie
nis... Šią dieną mokytojos buvo 
supažindintos su naujausiomis me
todinėmis priemonėmis.

Seminaro uždarymo metu mus 
linksmino vienas šauniausių Lietu
vos moksleivių šokių kolektyvų 
“Malūnėlis” (vadovė Birutė Braz- 
džiūtė). Apsidžiaugiau sužinojusi, 
kad jie žada atvykti ir pas mus į 
Londoną.

Pabaigoje mokytojos gavo ne tik 
dalyvių pažymėjimus, bet ir dovanų.
Lietuvos Tautinių 
Mažumų ir Išeivi
jos departamentas 
pasistengė, kad 
seminaro dalyvės 
gautų viską: ir 
geras gyvenimo 
sąlygas, ir visą 
reikalingą infor
maciją, ir įkvėptų 
lietuviškos kultū
ros bei tautišku
mo. Visą laiką 
mus lydėjo švelni 
Aurelijos šypsena, 
draugiškas Vidu
tės žvilgsnis, jau
tėme nuoširdžią 
neseniai pradėju
sios departamente 
dirbti Aušrelės 
globą.

Nuoširdžiai dė
koju Didžiosios 
Britanijos Lietuvių 
sąjungos pirminin
kei Živilei Ilgūnai- 
tei ir visam Lietu
vos Tautinių Ma
žumų ir Išeivijos 
departamentui už 
suteiktą galimybę 
dalyvauti šiame 
nuostabiame rengi
nyje. Protėvių dva
sia ir tautiečių nuo
širdumas pripildė 
mane džiaugsmo, 

meilės, vilties ir ryžto toliau plėsti 
lietuvišką švietimą Didžiojoje Brita
nijoje.
Mokytoja Rita Čepaitienė

Tarptautinių klasikinių šokių 
reitingų lentelėje dominuoja 
lietuviai 2005 05 04 ELTA
Tarptautinės sportinių šokių federa
cijos (IDSF) paskelbtoje pasaulio 
klasikinių šokių atlikėjų reitingų 
lentelėje pasaulio ir Europos vice
čempionai lietuviai Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė iš Kauno ’’Sūkurio" 
klubo, surinkę 2213 taškų, užima 
antrąją vietą.

Prieš mėnesį šioje klasifikacijoje 
daugkartiniai Lietuvos čempionai 
buvo taip pat antri.

Pirmauja pasaulio ir Europos čem
pionai Italijos šokėjai Domenico 
Soale ir Gioia Cerasoli, 2368 tšk.

Sekmadienį, birželio 19d. 2 vai. p. p. Lietuvių 
socialiniame klube, Manchesteryje -

Joninės
Trečios lietuvių ateivių bangos susipažinimas 

su antrąja
Susirenkam pasilinksminti

Virvės tempimas: Vieną pusė Europos prieš kitą.
Laimėjusi komanda gaus butelį degtinės.
Poofio varžybos: Nugalėtojas gaus butelį Liet. 
Šampano ir laikys taurę metus iki sekančių varžybų. 
Šaudymas oro pistoletais: tiksliausias laimės bu
telį vyno.
Bėgimas su maišu, bėgimas su kiaušiniu šaukšte 
ir dar visokių kitokių žaidimų.
Gausi loterija: Tiek daug fantų, kad reikės pirkti 
daugiau kaip vieną bilietą
Valgysim lauke keptos skerdienos, o gėrimų rasi
me bare.
Vakare Disko šokiai salėje.
Kviečiame visus, iŠ arti ir toli
Programąkoordinuoja Laimutė Pažėra-Horridge, tel 
0161 789 4897
Rengia DBLS Manchesterio skyrius ir Leigh seniūnija.

Lithuanian Social Club, 121 Middleton Road, Crump
sail, Manchester M8

Autobusai - 59 (išlipti Bettwood Drive/Wilton Road), 
135 (išlipti Half Way House ir eiti Middleton Road), 

Metro iki Bowker Vale, išeiti į Middleton Road ir lipti į 
kalną Tel. 0161 740 5039
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Įsimylėjau lietuvį,..
Pastaruoju laiku beveik išimtinai apie lietuvius girdima 
ką nors blogo, tačiau 8 gegužės “Sunday Times ” nume
rio priedo visą lapą užėmė Tiffanie Darke straipsnis ir 
nuotrauka apie gerus lietuvius statybininkus.

(Ištraukos)

Statybininkai. Užtenka vien tą žodį ištarti, 
kad aš lėkčiau slėptis. Paskutiniai du statybininkai, 
kurie man įdėjo naujas grindis, užtruko 4 mėnesius 
virš numatyto laiko, įdėjo ne į tą pusę ir kaštavo 
40% virš suderėtos sumos.

Santechnikas atsisakė prijungti vandens pompą 
prie vonios, tai turėjau vonią pildyti dušu. Elektrikas, 
kuriam nepatiko santechnikas, išjungdavo elektrą kai 
šis dirbdavo.

Po ilgo laiko gavau leidimą iš miesto valdybos 
planavimo departamento paaukštinti savo vienabutį na
mą dar vienu aukštu. Tai turėjo būti didelis darbas - nu
imti stogą paaukštinti sienas, uždėti naują stogą įrengti 
vonios kambarį, įdėti naujus langus ir išdekoruoti. Trijų 
statybininkų kainos svyravo tarp £85.000 ir £65.000.

Vieną vakarą atėjo pas mane vienas iš tų statybi
ninkų. Užpakaly jo stovėjo 6 pėdų 4 inčių ūgio blondi
nas dievaitis. “Tai mano Šiaurės London partneris” - 
paaiškino statybininkas. “Tai tu pats nedirbsi?” - pa
klausiau. “O ne, Deividas dirbs” - paaiškino.

Susitarėme su Deividu kainą. Kiek galima ban
džiau numažinti ir pagaliau sutarėme: “Aš padarysiu už 
62 ir pusę”. Jis parašė savo vardą ir pavardę: Deividas 
Smilgaitis ir paaiškino, kad yra iš Lietuvos. “Vadink 
mane David - bus lengviau”. Per porą dienų buvo pasta
tyti pastoliai. Aš vis laukiau, kada prasidės kalimai, bel
dimai, rėksmai, pradės lyti cigarečių nuorūkomis, Bur
ger King plėvelėmis, kurtinančią radijo muziką.

Ant stogo buvo pilna vyrų, vienu metu net sep
tyni, bet jie buvo mandagūs, malonūs, tylūs. Per se
kantį mėnesį daugiausiai lauko darbo buvo atlikta. Aš 
užlipdavau du kartus į savaitę pažiūrėti kaip vyksta 
darbas. Į viską ką aš sakydavau buvo atidžiai klauso
mą (manau, kad tik vienas Deividas suprato) ir man 
buvo patartą kaip geriau tą atlikti. Nebuvo (kaip nor
malu) į moters sugestijas atsakoma dantų čiulpimu, 
galvos kratymu. Viskas buvo priimta ir, jei reikėjo, 
pakeista. Vieną šeštadienio rytą virtuvėje prie puo
delių kavos (taip, jie dirba savaitgaliais ir atostogų 
metu, ir punktualiai pradeda 7.55 vai.) Deividas Smil
gaitis paaiškino, kad atvykęs 1995 metais pramokti 
anglų kalbos, nors statyba jau nuo jaunystės buvo pa
sirinktą kaip jo specialybė, nes jo tėvas buvo stalius ir 
jis tėvui padėdavo būdamas vos 10 metų. 2000 m. jam 
buvo suteiktas leidimas pasilikti. Nieko nelaukdamas 
įsteigė savo kompaniją. Praeitais metais gavo nuolati
nio apsigyvenimo leidimą nors jam jis ir nereikalin
gas, Lietuvai esant Europos Sąjungoje.

Po 10 metų nori grįžti į Lietuvą ir įsijungti į po
litinį gyvenimą nes esąs labai nepatenkintas dabarti
nių politikų korupcija.

Visi jo darbininkai - lietuviai.
“Mes nesimaišome. Britų statybininkai mus va

dina kaubojais statybininkais. Iš dalies tai tiesa. Mes 
atvykstame, kaip darbininkai, bet, sunkiai dirbdami, 
greitai pramokstame ir atliekame gerą darbą “.

Mano nuostabai, namas jau beveik baigtas ir 
kainuos žemiau biudžete numatytos kainos. Deividas 
priedo virš numatyto darbo dar įdėjo keletą įrengtų 
spintą išdažė, išdekoravo ir pataisė ankstesnių statybi
ninkų klaidas. Jis yra tiesiog mano namų angelas ir 
jaučiu, kad bus sunku išsiskirti.

NOTTINGHAMAS
Pagerbtos motinos

Š.m. gegužės 1-ąją Nottinghame šeimyniškai at
šventėme Motinos Dieną. Išnuomotoje lituanistinės mo-

Vida Gasperienė [teikia Marijai Marcinkutei - Collishaw 
Tautinių Mažumų ir Išeivijos departamento Generalinio 
direktoriaus Antano Petrausko atvežtą kultūrinės veiklos 

[vertinimo pažymėjimą

kyklos saliukėje susirinko geras būrys vietinių lietuvių ir 
svečių iš kitų kolonijų. Ponia Rūta Popikienė ir Gilma 
Zinkuvienė iš Derby atvežė rankdarbių parodėlę.

Ši tradicinė lietuviška šventė, anksčiau buvusi labai 
populiari, mažai kur tebėra švenčiama ir lietuvės motinos 
pagerbiamos. Vidurinėje Anglijoje, Nottinghame gal tai ir 
buvo tik vienintelė. Net ir Londone, kur yra taip daug lie- 
tuvią kažin ar buvo rengiama. O tokią svarbią šventę 
nustumti į istorijos lapus kažkaip būtų gaila. Juk tai pri
mena senesnius priespaudos ir vargo laikus, kai motinos 
ne tik vaikus augino, bet juos mokė lietuviško rašto.

Šventę organizavo ir pradėjo Lituanistinės mokyk
los vedėja Marija Marcinkutė - Collishaw. Mokyklos vai
kučiai padeklamavo šventės dvasiai pritaikytus eilėraštu
kus. Chorelis sudainavo motinoms skirtas daineles.

Vida Gasperienė įteikė iš Metinio suvažiavimo jai 
perduoti patikėtą Tautinių Mažumų ir Išeivijos departa
mento Generalinio direktoriaus Antano Petrausko kultūri
nės veiklos pažymėjimą Marijai Marcinkutei - Collishaw, 
kuri neapsiriboja vien tik mokyklos veiklą bet stengiasi 
atgaivinti Nottinghame anksčiau buvusią stiprią visuome
ninę, kultūrinę veiklą.

9



Europos Lietuvis nr.5 10 puslapis

Sporto žinios
11 l-asis Europos Lietuvių 

Krepšinio turnyras 
Hiitenfelde (Vokietija)

Balandžio mėn. 8-9 d.d. Hii
tenfelde Vasario 16-sios gimnazijoje vyko krepšinio 
turnyras. Šie tradiciniai kasmetiniai turnyrai, jau vykę 
MUnsteryje ir Hamburge, susilaukė didelio krepšinio 
mėgėjų atgarsio. Į šią krepšinio šventę vyko ir Didžio
sios Britanijos krepšininkai iš Londono. Turnyre daly
vavo komandos iš Danijos, Prancūzijos, Lenkijos ir 
daug komandų iš Vokietijos. Iš viso susirinko 11 lietu
vių krepšinio komandų iš Europos šalių.

Mus pasitiko šventės organizatoriai - Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovai (VLJS). Buvome ap
gyvendinti gimnazijoje, supažindinti su šventės programa 
ir turnyro taisyklėmis. Komandos buvo sudarytos iš pen
kių žaidėjų, iš kurių privalėjo žaisti viena mergina ir 
žaidžiama po du 8 minučių kėlinius. Turnyro išvakarėse 
daug bendravome su kitomis komandomis, kalbėjome 
apie lietuvišką gyvenimą svetur ir apie tokių renginių 
organizavimo svarbą. Visos komandos atvyko rungtis dėl 
pirmų vietų, tad buvo aišku, jog kova nebus lengva.

Kitą dieną įvyko oficialus Europos lietuvių krepši
nio turnyras. Dalyvius pasveikino ir palinkėjo sėkmės 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas A.Paulauskas. 
Dalyvavo daug garbės svečių: Lietuvos Respublikos Am
basadorius Vokietijoje E.Ignatavičius, LR Užsienio rei
kalų ministerijos atstovas Verba, Vokietijos lietuvių ben
druomenės pirmininkas A.Šiugždinis.

Burtų keliu komandos buvo suskirstytos į du po
grupius. Londono krepšininkai atsidūrė tarp 5 pajėgių 
Vokietijos komandų: Vasario 16-osios gimnazija, Berly
no, Hamburgo, Frankfurto ir “Žalčiai“. Kitame pogrupy
je liko komandos: Kopenhaga (Danija), Punskas 
(Lenkija), FFM Kėdainiai (Vokietija), Paryžius 
(Prancūzija).

Londono komanda pirmose pogrupio varžybose 
įveikė Vasario 16-osios gimnazijos komandą rezultatu 
28:24. Po įnirtingos ir atkaklios kovos įveiktos ir kitos 
Vokietijos komandos. Pogrupio varžybose pralaimėjome 
komandai „Žalčiai“ rezultatu 21:23. Laimėję pogrupį, 
patekome į ketvirtfinalį.

Kitame pogrupyje gerai pasirodė Punsko ir Kopen
hagos komandos.

Londono komanda įveikusi FFM Kėdainiai rezul
tatu 30:18 pateko į pusfinalį, bet pralaimėjo komandai 
„Žalčiai“ ir užėmė garbingą 111 vietą.

Finale susitiko „Žalčiai“ (Manheim) ir Punsko 
krepšininkai. Po labai atkaklios kovos pergalę iškovojo 
„Žalčiai“ rezultatu 53:61 ir tapo turnyro nugalėtojais.

Sirgaliai, atvykę palaikyti saviškius, buvo labai 
aktyvūs. Stebino puiki turnyro organizacija, drausmė.

Turnyro nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti 
taurėmis, kurias įteikė Lietuvos Respublikos Ambasado
rius Vokietijoje E.Ignatavičius. Londono krepšininkams 
įteikta taurė įkvėpė dar daugiau entuziazmo, noro ir atei
tyje siekti gerų rezultatų. Visus vienijo tas pats pasi
didžiavimo jausmas, kad ir kur mes begyventume mus 

sieja ta pati tėvynė-Lietuva.
Londono komandoje žaidė: S.Pakalniškis, 

M.Kaniauskas, E.Beniušis,. J.Solovjovą, G.Glikmanas, 
T.Kerševičius, žaidžiantis treneris R.Bružas, dalyvavo 
DBLS Sodo skyriaus pirmininkas A.Šienauskas.

Komanda nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, kurių fi
nansinė pagalba suteikė galimybę dalyvauti šiame turny
re ir DBLS vicepirmininkei Ž.Ilgūnaitei už organizacinę 
pagalbą.

Mūsų rėmėjai: Lietuvos Respublikos Ambasada 
Londone, bendrovė Lituanica, Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, laikraštis”Lines”, DBLS Londono 
I-asis skyrius, DBLS Sodo skyrius, ST Partners.

Komandos vardu treneris R.Bružas

Vyriausybė skyrė premijas krepšininkėms
2005 05 04 OMNI naujienos

Ministrų kabinetas nutarė skirti 120 tūkst. litų piniginę 
premiją "Lietuvos telekomo" moterų krepšinio koman
dai, iškovojusiai FIBA Eurolygos varžybose trečiąją vie
tą.

Kaip pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba, šios 
lėšos skiriamos iš Kūno kultūros ir sporto departamento 
asignavimų.

Ž. Savickas ir nugalėjo, ir pagerino rekor- 
dą

2005 05 03
Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas užtikrintai laimėjo 
praėjusį savaitgalį vykusias Vengrijos galiūnų "Grand 
Prix" varžybas, kartu pagerindamas rąsto kėlimo rungties 
pasaulio rekordą.

Pagrindinėse varžybose iškėlęs 191 kg sveriantį 
rąstą, 29 metų biržietis dar vienu bandymu pakėlė ir 200 
kg svorį, ankstesnį pasaulio rekordą pagerindamas net 10 
kg-

Nedrausmingi A lygos klubų treneriai su
mokės po 200 litų

2005 05 03
Antradienį įvykusiame Lietuvos futbolo federacijos 
(LFF) Drausmės komisijos posėdyje išnagrinėjus rungty
nių inspektorių raportus, Klaipėdos "Atlanto" ir Kėdainių 
"Nevėžio" klubų treneriai už nederamą elgesį nubausti 
200 litų baudomis.

Tik įspėjimu atsipirko Vilniaus "Vėtros" klubo 
prezidentas Romas Stašauskas, kuris per rungtynes su 
"Šiauliais" apšaukė inspektorių, primesdamas jam nepel
nytus priekaištus.

"Atlanto" treneris Igoris Pankratjevas nubaustas 
už tai, kad rungtynėse su Panevėžio "Ekranu" paliko te
chninę zoną ir išėjo į aikštę.

Be to, uostamiesčio klubas sumokės dar 200 litų 
baudą už prastą rungtynių organizavimą, nes po varžybų 
sirgaliai ir treneris išėjo į aikštę "aiškintis" santykiu su 
teisėju.

"Nevėžio" treneris Vytautas Vaškūnas už keiks
mažodžius bei grasinimus teisėjų adresu nubaustas ne tik 
bauda, bet ir draudimu vadovauti komandai vienose 
rungtynėse.
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<Pasijuokįme
Niekada nepamirškite išlaisvinti savo proto!

Tu vairuoji automobilį audringą naktį. Privažiuoji auto
buso stotelę ir matai autobuso belaukiančius tris žmo
nes.

1. Senutę, kuri, rodos, tuoj numirs.
2. Seną gerą draugą, kuris kartą tau išgelbėjo gyvybę.
3. Idealų vyrą (arba idealią moterį), apie kurį (-ią) sva

jojai visą gyvenimą
Kurį iš jų tu pavežtum, jei tavo automobilyje vietos yra 
tik vienam keleiviui? Pamąstyk prieš skaitydamas to
liau.
Tai moralinė, etinė dilema, kuri kartą buvo panaudota 
atrenkant darbuotojus. Tu galėjai paimti senutę, nes ji 
prie mirties ir tu turėtum ją gelbėti pirmąją. Arba galė
jai pavežti seną draugą, išgelbėjusį tau kažkada gyvybę, 
ir taip atsilygintum. Tačiau tu gali taip ir nebesutikti 
savo svajonių vyro (moters).
Įdarbintas kandidatas (iš 200 pretendentų) sunkumų su 
šiuo klausimu neturėjo. Ką j is atsakė? Jis paprasčiausiai 
atsakė: - Aš duočiau automobilio raktelius savo senam 
bičiuliui ir leisčiau jam nuvežti senutę į ligoninę. O pats 
likčiau laukti autobuso su savo svajonių moterimi”. 
*****
Rud nosių kas aiškina Ežiui logikos pagrindus:
- Žinai, Ežy, yra toks mokslas logika, jis parodo, kuris 
iš mudviejų protingai mąsto, kuris kvailai. Mokslas tai 
visiškai nesudėtingas. Štai tu, Ežy, pavyzdžiui, sakai, 
kad "ne”, o aš manau, kad "taip”. Ir iš esmės tarp mūsų 
nuomonių tėra labai neesminis skirtumas. Sakysim, tai, 
kad tu sakai "ne”, prieštarauja mano pasakymui "taip”. 
Taigi tavąjį ”ne" galima būtų traktuoti kaip "ne taip”, o 
mano pasakymą "taip" galima būtų paversti į "ne taip", 
priešinant jį tavajam "ne". Taigi, turime dvi nuomones - 
"ne taip" ir "ne ne taip”. Dabar iš tavo teiginio "ne taip" 
automatiškai kyla klausimas - tai kaip? Ir čia tau tenka 
savo teiginį paaiškinti ilgesne konstrukcija - "Taip, bet 
ne taip, kaip taip". O manąjį "ne taip" galima paaiškinti 
konstrukcija "ne taip, kaip ne taip". Taigi matai, jog 
manasis "taip" įgauna apibendrintą reikšmę ir priartėja 
prie tavojo "ne". Jų reikšmės tampa paralelinės, taigi 
sakydamas "ne", tu, Ežy, prieštarauji pats sau..
*****
Zuikiai susiorganizavo bonkelę, bet neturi kuo 
užkąst. Na, kaip visada einam pas varną, ji turi sūrio. 
Atėjo pas varną ir klausia: - Varna, gersi?
Varna: - Taip.
Na, aišku, sūris iškrenta, zuikiai čiumpa sūrį ir pabėga. 
Kitą dieną vėl bonkė yra, o užkandos nėra. Vėl mina
mas kelias pas varną. Zuikiai klausia:
- Varna, gersi?
Varna tyli.
Zuikis įpila pusę stiklinės ir klausia varnos: - Užteks? 
Varna: - Taip.
Vėl zuikiai Čiumpa sūrį ir dingsta. Trečią dieną scenari
jus toks pats: vėl zuikiai prie varnos.
- Varna gersi?
Varna tyli. Įpila zuikiai pusę stiklinės: - Tiek užteks? 
Varna tyli.

- Varna, tu galvoji mes tave apgauti norim?
- Taip...
*****
Gyveno vilkas ir zuikis.
Vilkas labai mėgo išgert. Tik gaudavo pinigų ir prager
davo. O zuikis buvo abstinentas ir taupydavo pinigus.
Vieną dieną atvažiuoja zuikis su dviračiu. Vilkas pama
to ir sako:
- Iš kur gavai? Aš ir tokio noriu!
Zuikis sako: - Tu geri, o aš taupau!
Kitą dieną atvažiuoja zuikis su motociklu. Vilkas pa
mato ir sako:
- Iš kur gavai? Aš ir tokio noriu!
Zuikis sako:
- Tu geri, o aš taupau!
Sekančią dieną zuikis atvažiuoja su limuzinu. Pradaro 
langą, žiūri, vilkas su sraigtasparniu atskrido. Zuikis ir 
klausia vilko:
- Iš kur gavai, juk tu visus pinigus prageri?!
Vilkas ir sako:
- Aš butelius pridaviau!
*****
Sėdi beždžionė ant Nilo kranto, laiko saujoje 
bananą, įmerkia jį į vandenį, ištraukia, aplaižo, įmerkia, 
ištraukia, aplaižo, įmerkia, ištraukia...
Plaukia pro šalį krokodilas:
- Ei, beždžione, ką ten darai?
- Duok dolerį, pasakysiu.
Dar ko! - apstulbo krokodilas. Įkiša, ištraukia, aplaižo.
Bet įdomu. ..............  _
- Še, tą dolerį, pasakyk, ką darai.
- Argi nematai? Įkišu į vandenį, ištraukiu, aplaižau.
- Visai tu kvaila beždžionė!
- Gal ir kvaila, bet šimtą per dieną padarau.
*****

Važiuoja su žiguliu mišku vilkas ir staiga nulei
džia padangą. Bėda, vilkas dankrato neturi. Išlipa vilkas 
ir laukia, gal kas padėt galės. Žiūri zuikis ant arklio 
atjoja. Sustabdo zuikį ir prašo:
- Zuiki, gal turi dankratą paskolint, mašinos padangą 
nuleido.
- Nežinau, gal ir turiu, pažiūrėk bagažinėj, gal rasi. 
*****
Šiskšnosparniai
Kabo du šikšnosparniai, kaip visuomet žemyn galva.
Vienas klausia:
- Kokia buvo tavo juodžiausia diena gyvenime?
Antrasis atsako:
- Tai ta diena, kai buvo paleidę vidurius.
*****
Rūkančios vištos
Eina du kalakutai ir pamato dvi rūkančias vištas. Pir
masis kalakutas sako kitam:
- Kodėl šitos vištos tiek daug rūko?
O kitas kalakutas atsako:
- O todėl, kad rūkytas geriau perka!
*****
Zebras skundžiasi liūtui:
- Visų gyvūnų nuotraukos spalvotos, o mano visad juo
dai baltos!
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Kronika
Aukos spaudai
Mrs. B.Kupstienė, Manchester 
Dr.R.Valteris, Perranporth 
Mrs. A.M. Waylen, London

£5.00
£5.00
£5.00

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birmingame:
Mančesteryje:

Irena Hughes
Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd., 
Crumpsall, Manchester, tel: 0161 740 5039 
Liubovė Rakūnienė

Nottinghame: Marija Collishaw
Oksforde:

Britų - Lietuvių Vaikų Fondas
Aukos:
Padėkos gautos už nupirktą aparatūrą iš:

Šilalės rajono vaikų ligoninės £2000
Amatų mokyklos Sodžiaus Meistrai £800
Raseinių ligoninės vaikų skyriaus 
(su Škotijos lietuvių auka) £500
Šakių vaikų ligoninės £250
Vilniaus universiteto vaikų ligoninės £225

Aukas prašome siųsti: British Lithuanian Childrens Fund:
4 Cairn Avenue, Ealing, London W5 5HX. Tel: 020 8579 4657

RENGINIŲ KALENDORIUS

Eurovizijos dainų konkursas gegužės 19 ir 21 d. Kijeve, TV.

LIETUVIŲ SODYBOJE DBLS Sekminių Sąskrydis gegužės 29 d.
MANCHESTER’io klubo programa

PAMALDOS

Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don^ptverijonas. freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 19.00 vai.

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

Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 3 vai. 
po pietų.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

Trečiadieniais 3-8 vai. Stalo teniso ir Pulio (Pool) pratybos tiek 
naujokams, tiek patyrusioms, tiek žiūrovams
Sekmadienį, gegužės 29 d. GEGUŽINĖ. Bus valgių, žaidimų. 
Kviečiami visi - dideli ir ypač maži. Organizuoja Manchester’io 
DBLS skyrius.
LONDON’e Ketvirtadienį, birželio 9 d., 19.30 vai. Purcell Room, 
South Bank Centre, London SEI 8XX. Bilietai £12. tel. 08703 800 
400. LIORA GRODNIKAITĖ IR KREISLER ENSEMBLE 
Metro: Waterloo, Embankment.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS Sekmadienį, 2005 birželio 12 d.
St.Jame’s Church, London Wl. Rengia Baltų Taryba.
Birželio 14 d. GEDULO DIENA.
Birželio 11-19 d.d. BBC Cardiff SINGER of the World konkurse 
dalyvauja Kostas Smoriginas. Cardiff BBC radijas, TV.

PAIEŠKA
Edvinas Krugly ieško kontakto su 
bendruomene Mančesteryje ir prašo 
padėti surasti dėdės Kosto Pažėros 
adresą.
Jeigu turite duomenų apie šį žmogų - 
rašykite E.Krugly adresu:

edvinaskrugly@y ahoo. com

NOTTINGHAM’e Gegužės 21 ir 28 
ir birželio 11 d.d. Lituanistinė mokykla 
ir Anglų kalbos kursai.
Gegužės 29 d. Popietė Latvių klube 
1A Standhill Road, Carlton, Nottingham 
16 vai.
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