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PRANEŠIMAS SPA ŪDAI 2005-07-07
LIETUVA SMERKIA TERORISTINIUS IŠPUOLIUS LONDONE 
IR REIŠKIA SOLIDARUMĄ SU JUNGTINE KARALYSTE

Lietuva smerkia įžūlius teroristinius išpuolius Londone ir reiš
kia solidarumą su Jungtine Karalyste, nukentėjusiais ir jų šei
momis.
Praėjusių metų kovo 25 dieną Europos Sąjungos valstybių vadovai pa
skelbė Deklaraciją dėl solidarumo prieš terorizmą, kurioje šalys įsiparei
gojo padėti viena kitai tiek užkertant kelią teroristinėms atakoms, tiek lik
viduojant išpuolių padarinius.

Išpuoliai Londone mums dar kartą primena apie Europos šalims keliamą 
teroristų pavojų ir būtinybę bendromis pastangomis kovoti su juo. Po 
Rugsėjo 11-sios įvykių JAV Europos Sąjunga ir NATO ėmėsi priemonių 
prieš tarptautinį terorizmą, kurios buvo sustiprintos po išpuolių Madride 
praėjusių metų kovo 11 dieną.

[vykiai Londone rodo, kad reikia telkti pasaulio bendruomenę numaty
toms kovos prieš terorizmą priemonėms įgyvendinti.

Jungtinė Karalystė, pradėdama pirmininkavimą Europos Sąjungai, pateikė 
iniciatyvų ir kovos su terorizmu srityje. Lietuva patvirtina savo, kaip atsa
kingos ir solidarios ES ir NATO narės, tarptautinius įsipareigojimus pri
sidėti prie bendrų pastangų pažaboti tarptautinį terorizmą.

*

Šiame numeryje:
1 psl. URM pranešimas
2 psl. Prezidentas
3 psl. Vaikų gynimo diena
4 psl. A.Petrausko sveikinimas
5 psl. LNB ir DBLS padangėje
6 psl. “Širvintos ”
7psl. Kun.S.Matulio metinės
8 psl. Buvęs šnipas perspėja
9 psl. Vokietija
10 psl. Sportas

11 psl. Pasijuokime
12 psl. Kronika

LR URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas, Jį
Jį *
* Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius Jį
Jį *

Sprogimai Londone
Per sprogimus Londone ketvirtadieni nesunkiai nukentėjo viena latvė. Mote
ris jau paleista iš ligoninės.
Pasak Lietuvos ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje Aurimo Tauranto, am
basada nuolat palaiko ryši su specialiosiomis tarnybomis, o pranešimų apie 
nukentėjusius lietuvius kol kas nėra
Lietuvių Sąjungos Londono Pirmo skyriaus pirmininkė Ona Dobrovolskienė 
visą dieną gavo skambučių iš bendruomenės, tačiau liūdnos žinutės negavo. 
"Ačiū Dievui, mūsų žmonių nenukentėjo per tuos žiaurus sprogimus", sakė 
ji

Pranešė JP (penktadienį, 8 liepos)

Lietuva Strasbūre iškovo
jo pergalę prieš Rusiją

Baltijos šalių parlamentarams pavy
ko pasiekti, kad Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos (ET PA) 
rezoliucijoje būtų įtvirtintas sovietų 
įvykdytas Baltijos šalių okupacijos 
faktas. Apie tai pirmadieni (4 lie
pos) spaudos konferencijoje infor
mavęs Lietuvos Seimo delegacijos 
ET PA vadovas Algirdas Paleckis 
sakė, kad tai gera žinia Lietuvai 
politiniu ir strateginiu aspektu.

"Nepaisant nemažo spaudimo ir 
Rusijos diplomatijos pastangų ly
gio, mums pavyko pataisyti pirminį 
rezoliucijos projektą ir pasiekti, kad 
rezoliucijos dalyje, kur kalbama 
apie Baltijos šalis, būtų įrašytas 
žodis, kad jos buvo okupuotos", - 
sakė A. Paleckis, komentuodamas 
praėjusią savaitę Strasbūre vykusią 
ET PA vasaros sesiją, kurioje buvo 
svarstomas Rusijos įsipareigojimų 
Europos Tarybai laikymasis.

Rusijos delegacija, kuriai vado
vauja Valstybės Dūmos Tarptauti
nių reikalų komiteto pirmininkas 
Konstantinas Kosačlovas, siūlė žodi 
"okupuotų" išbraukti.

44 delegatams balsavus "už", 64 - 
"prieš" ir 1 2 susilaikius Rusijos 
siūlymas buvo atmestas.
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Europos Parlamentas pagerbė Stalino 
trėmimų Baltijos šalyse aukų atminimą

Europos Parlamento deputatų, išrinktų Balti
jos šalyse, siūlymu antradienį /14.6/ įvyko ap
skritojo stalo posėdis, skirtas Stalino nurody
mu vykdytų taikių Baltijos šalių gyventojų trė
mimų 64-osioms metinėms.

Jo dalyviai apsvarstė buvusios sovietinės totalitarizmo 
epochos istorinius ir politinius padarinius.

| diskusijas, kurias Europos integracijos Baltijos grupes 
deputatai organizavo komunistų vykdyto genocido au
koms atminti, buvo pakviesti visi ES asamblėjos nariai. 
Surengti apskritąjį stalą pasiūlė Vytautas Landsbergis iš 
Lietuvos, Aldis Kuškis iš Latvijos, Tunne Kelamas iš 
Estijos ir Christopher Beazley iš Didžiosios Britanijos.

Apskritajam stalui vadovo Europos Parlamento užsie
nio reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas Toomas 
Hendrikas Ilvesas ir Ch.Beazley.

Gegužės 12 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliu
ciją, kurioje, be kita ko, nurodyta, jog po to, kai Raudo
noji armija išlaisvino Rytų Europą iš nacistų, Baltijos 
šalys kelis dešimtmečius gyveno sovietinės okupacijos 
priespaudoje.

V.Adamkus: emigracijos nereikia su
reikšminti
Prezidento Valdo Adamkaus nuomone, emigracijos 
problemos nereikia 
perdėtai sureikš
minti ar dramati
zuoti, taip pat nerei
kia perdėtai opti
mistiškai tikėtis, 
kad nemaža dalis 
emigravusių lietu
vių grįš į Lietuvą.

"Paprastai ir šian
dieną galvoju, kad tai 
(emigracija- ELTA) nėra kažkokia tragedija, dėl kurios 
mums visiems reikia pradėti žudytis. Taip, tai yra proble
ma, tačiau emigracija vyko visais laikais ar bent nuo 
1905 ir kitų metų, ir ta emigracija, manau, vyks ir toliau", 
- kalbėjo V.Adamkus Prezidentūroje surengtame pasitari
me emigracijos ir išeivijos klausimais. Siame pasitarime 
taip pat dalyvavo atitinkamų Seimo komitetų, Užsienio 
reikalų, Finansų, Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų 
ministerijų, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
vadovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės, Lietuvių išei
vijos instituto, mokslo institucijų bei nevyriausybinių 
organizacijų atstovai.

V.Adamkus savoje kalboje pabrėžė, kad niekas emig
racijos nesustabdys, ji ir toliau vyks, todėl klausimą, Pre
zidento teigimu, derėtų formuluoti kitaip - kaip su emig
ravusiais išeiviais palaikyti ryšius, "kaip su jais gyventi, 
kaip sudaryti jiems tą jausmą, kad jie vis tiek yra mūsų 
visų dalis".

V. Adamkaus teigimu, per daug nesukant galvų, kaip 
prisivilioti emigravusiuosius atgal į Lietuvą, derėtų visų 

pirma kelti ekonominę gerovę Lietuvoje, o tai savaime 
taptų trauka grįžti į tėvynę ypač vadinamiesiems ekono
miniams emigrantams.

Užsienio reikalų ministerija yra parengusi pasiūlymų 
paketą, kaip spręsti emigracijos ir išeivijos problemas, 
Vyriausybe taip pat yra pavedusi Lietuvos tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentui parengti ilgalaikę valstybės 
santykių su išeivija strategiją.

Pasak H.Kobeckaitės, pasitarime buvo išdėstytos pa
grindines šios strategijos mintys. "Pasitarime išaiškėjo, 
kad emigracija yra ištisinis procesas ir kalbant apie ją 
negalima vienareikšmiškai visko apibrėžti, nes yra senoji 
emigracija, kuri yra įsikūrusi JAV, Kanadoje ir kitur, yra 
ekonomine emigracija - per pastaruosius 15 metų apie 
300 tūkst. žmonių yra išvažiavę ir jie yra Lietuvos pilie
čiai. Lietuva yra suinteresuota tuos piliečius išsaugoti", - 
sakė H.Kobeckaitė.

Pasak H Kobeckaites, kokios yra esminės iki šių metų 
pabaigos būsiančios parengtos ilgalaikės strategijos kryp
tys ir "kokiu būdu gali visi dalyvauti tos strategijos kūri
me". Patarėjos teigimu, ypač svarbu, kad, svarstant stra
tegiją, numatančią emigracijos ir išeivijos problemų 
sprendimus, galėtų aktyviai dalyvauti ir išeivijos atstovai.

V Adamkus savo metiniame pranešime yra pažymėjęs, 
kad valstybė turi aktyviau ir nuosekliau rūpintis išeivijos 
ryšiais su Tėvyne, užtikrinti jos dvasinių poreikių tenki
nimą, tautinio tapatumo išsaugojimo sąlygas.

Paskutinį kartą lietuvių išeivijos problemas 
V.Adamkus aptarė neseniai su valstybiniu vizitu viešėda
mas Ispanijoje, kur buvo susitikęs su Ispanijos lietuvių 
bendruomenės atstovais. Tąkart V.Adamkus taip pat pa
brėžė ne vienalaikių priemonių, o nuoseklios valstybinės 
politikos emigracijos ir išeivijos klausimais būtmybę.

V. Adamkus pasveikino Rusijos vado
vą Nepriklausomybės dienos proga
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino Rusijos Prezidentą Vladi
mirą Putiną Rusijos Federacijos Nepriklauso
mybės dienos proga bei palinkėjo gerovės, sėk
mės ir klestėjimo.

"Si diena ypatinga ne tik Rusijai, bet ir Lietuvai. Prieš 
penkiolika metų pasirinkusi laisvės ir demokratijos kelią 
Rusija parėmė ir mūsų valstybės laisvės siekius", - savo 
laiške pažymėjo šalies vadovas.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuva puikiai 
prisimena Rusijos žmonių paramą ir principingą Rusijos 
Vyriausybės poziciją remiant Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą. "Šį mūsų bendros istorijos puslapi skaitome 
pasididžiuodami ir neslėpdami susižavėjimo", - teigė 
šalies vadovas. "Esu tikras, kad mūsų valstybių ir piliečių 
pastangos plėtoti konstruktyvų politinį, ekonominį bei 
kultūrinį bendradarbiavimą ir toliau tarnaus Lietuvos ir 
Rusijos tautų gerovei. Jūsų, Pone Prezidente, vizitas į 
Lietuvą suteiktų didžiuli impulsą tolesnei mūsų valstybių 
santykių raidai", - baigdamas sveikinimo laišką pabrėžė 
Prezidentas V. Adamkus.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija.
/iformacija iš www.delfi.lt/
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Vaikų gynimo diena ambasadoje
Š.m. birželio 4 d. Lietuvos respublikos ambasadoje įvyko 
šventė Vaikų gynimo dienai paminėti. Ją organizavo Londo
no Pirmasis skyrius (pirmininkė O.Dobrovolskienė). 
Šventėje pasirodė “Rasos” mokyklėlės šokių kolektyvas, 
savo gražiausias dainas dainavo Raminta ir Dainius Gudai
čiai, Judita Gasiūnaitė, kuri savo gražiu balsu garsino mūsų 
Tėvynę, dalyvaudama dainos konkursuose Londone. 
Tikimės, kad mergaitė, neseniai patyrusi didelę nesėkmę, 
labai nenusimins, bet tobulės ir taps Lietuvos lakštingala. 
Vaikučiams labai patiko Vėjūnos kankliavimas. Kelios mer
gaitės panoro išmokti šio meno. Įvairių lietuviškų žaidimų ir 
dainelių vaikučius mokė visų numylėtinė Rūtelė iš 
šv.Kazimiero bažnyčios.
Gaila, kad šventėje dalyvavo ne daug vaikų. Tai organizato
rių klaida: trūko informacijos, o ir ta buvo neišsami, neaiški. 
Kaip sako lietuviai: “Pirmas blynas - visada prisvilęs.” Bet 
manyčiau, sumanymas geras. Toks renginys, skirtas tik vai
kams, galėtų tapti tradiciniu ir masiškesniu. Gal būt, galėtų 
dalyvauti visų mokyklėlių mokiniai. Tai sutaptų su mokslo 

“Rasos” ansamblis vasario 16-osios paminėjimo metu

metų užbaigimu.
Dėkojame Lietuvos Respublikos ambasados antrajai sekretorei Dovilei Survilaitei už galimybę surengti šią šventę am
basadoje, pasidžiaugti nuostabia gintaro kolekcija.
Dėkojame visiems dalyvavusiems ir, ypač, “Rasos” kolektyvui, kuris atvyko po pamokų, iš tiesų labai pavargę.

Buvęs

"Malūnėlio ansamblis atvyksta koncertuoti į Britaniją

“Malūnėlio” meno ansamblio šokėjai

Liepos mėnesio pabaigoje Į Jungtinę 
Karalystę atvyksta liaudies meno gru
pė “Malūnėlis”. Jų pasirodymai - kon
certai įvyks mūsų Sodyboje, liepos 30 
d., Londone (data nenustatyta), Not- 
tinghame rugpjūčio 5 d., Škotijoje 
rugpjūčio 6 d. ir Airijoje.

Ši vaikų grupė jau veikia daugelį 
metų. Ją sudaro jaunuoliai nuo 7 iki 
16 metų. Grupėje šiuo metu yra apie 
140 jaunuolių, suskirstytų į 5 pagal 
amžių klases. Pas mus atvyks apie 30.

Kaip jie patys apie save rašo brošiū
rėlėje: - ’’Malūnėlio” nariai įžengė 

į stebuklingą muzikos ir šokio pasau
lį dėka jų choreografės ir pagrindinės 
vadovės Birutės Braždžūtės. Ji kartu 
su muzikos grupės vadovais Zita 
Labutine ir Stanislovu Kriščiukaičiu 
išrenka pačius gabiausius vaikus ir 
juos lavina muzikos srityje.

Nors atskirų amžių grupės repetuo
ja atskirai, tačiau koncertuose daly
vauja visi kartu.

Jie jau yra koncertavę daugelyje 
pasaulio šalių, taip pat dalyvavo dau
gelyje muzikos festivalių Lietuvoje.

Pradėjo koncertuoti užsienyje vos 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
1991 metais, tarptautiniame festiva
lyje Morą mieste, Švedijoje, toliau 
Turkijoje, Lenkijoje, Graikijoje, 
Prancūzijoje, turėjo kelis koncertus 
Vokietijoje. Buvo net nuvykę į Pietų 
Ameriką ir dalyvavo ten ruoštame 
tarptautiniame festivalyje.

Koncertų metu visi dėvi tradicinius 
originalius tautinius drabužius, o 
šokių muzikai groja tradiciniais liau
dies instrumentais Programa suside
da vien tik lietuviškų liaudies dainų 
ir šokių.

Kas sugebate, ateikite pasi
džiaugti - nesigailėsite!
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Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus Antano Petrausko sveikinimas 
užsienio lietuvių bendruomenėms Mindaugo karūnavimo

- Valstybės dienos proga
Brangūs tautiečiai!
Amžių bėgyje lietuvių tauta, nežiūrint daugelio pavojų atsidurti prie 

išnykimo ribos, sugebėjo išlikti, neištirpo amžių gūdumose. Ir ne tik sugebėjo 
išlikti, bet ir sukūrė bei paliko mums neįkainuojamą turtą - kalbą, tradicijas, 
tautinę savastį, kultūrą. Mūsų šventa priedermė - puoselėti šias vertybes, per
duoti jas naujoms kartoms - mūsų vaikams ir vaikaičiams, įnešti savo tegul ir 
kuklų indėlį stiprinant Lietuvos valstybę, jos pozicijas pasaulyje. Tai gali 
padaryti kiekvienas, nesvarbu kokiame žemės kampelyje begyventų. Lietuvą 
turime vieną, lietuvių tauta viena. Jai priklauso ir gyvenantys nuošaliame 
Žemaitijos vienkiemyje, ir pasaulio didmiesčiuose.

Šią vasarą Lietuva vėl kviečia savo sūnus ir dukras iš viso pasaulio 
namo, į senąją sostmę Vilnių. Valstybės dienos išvakarėse vyks XIII Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas, VII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, iškart po 
švenčių - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kraštų pirmininkų ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkų suvažiavimas Trakuose.

Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai, Mindaugo karūnavimo 
- Valstybės dienos proga. Šią brangią dieną mintimis ir siela susibarkime 
draugėn, sugrįžkime ten, iš kur iškeliavome mes, mūsų tėvai ar protėviai. Tai 
Lietuva. Jos vardą kaip brangiausią relikviją visada nešiokime savo širdyse.

Paparčių parapijos vaikų globos namai

Kas yra va
žiavęs iŠ 
Vilniaus į 
Kauną, tam 
gal teko 
pastebėti 
kelio rodyk
lė, rodanti į 
Paparčių 
kaimą, esan
tį Kaišedo- 
rių rajone. 
Nors vardas 
ir gražus, 
bet tai labai 
apleistas kaimas. Apie šį kaimą ir jo 
gyventojų sunkų gyvenimą papasa
kojo, laikinai pakeitęs Londono lie
tuvių bažnyčios kleboną, kun. Vidas 
Bernardas Sajeta.

Lietuvai atsipalaidavus nuo sovie
tų, Paparčiuose buvęs kolūkis suby
rėjo. Jame dirbę vietiniai žmones 
liko be darbo, be pajamų, be vilties. 
Per penkiasdešimt metų papratę 
klausyti viršininkų nurodymų, jiems 
dingus, nebežinojo kaip pradėti nau
ją gyvenimą. Prasidėjo skurdo, gir
tuokliavimo, beviltiškos dienos. Nuo 
tėvų nerūpestingumo daugiausia 

kentėjo vaikai - alkani, žiemos metu 
sušalę, menkai apsirengę, bet svar
biausia - be vilties ateičiai.

Kun. Vidas, ką tik baigęs semina
riją, buvo paskirtas į šią beviltišką 
parapiją klebonu. Atvykęs nežinojo 
kur pradėti. Klebonija apleista, lan
gai išdaužyti. Bažnyčia tuščia.

Atsiraitė rankoves ir pradėjo lan
kyti žmones. Pamatė skurdą, trūku
mus. Pagailo vaikų ir pradėjo organi
zuoti vaikų globos namus. Sunkiai 
sekėsi. Pagalbos buvo labai sunku 
gauti. Tačiau šiaip taip bandė verstis 
Apie jo vargus sužinojęs Londono

’’RYANAIR” skrenda iš 
Londono į Kauną
Birželi "Ryanair”, Europos pigių 
skrydžių aviakompanijų lyderė, 
paskelbė savo pirmąjį maršrutą į 
Lietuvą. Naujasis maršrutas į Kauną 
iš Londono Stanstedo veiks nuo 
2005 m. rugsėjo 22d. kasdien. 
Naujuoju maršrutu iš Kauno į Lon
doną Stanstedą skraidys nauji Boe
ing 737 800 orlaiviai, turintys 189 
sėdimas vietas.
Bernardas Bergeris, "Ryanair" 
Maršrutų vystymo direktorius, pra
nešė:
"Ryanair" su džiaugsmu pristato 
pigius skrydžius Lietuvai ir skelbia 
savo pirmąjį maršrutą iš Kauno į 
Londoną Stanstedą! Šie nauji kas
dieniai skrydžiai iš Londono į Kau
ną paspartins turizmo industrijos 
augimą. Mes tikimės pervežti dau
giau nei 100 000 keleivių per pir
muosius veiklos metus ir didžioji 
dalis šių keleivių bus išlaidus britų 
turistai. Ši paslauga turėtų sukurti 
mažiausiai 100 naujų darbo vietų 
vietinėje ekonomikoje. Bendradar
biaudami su savo partneriais Kauno 
oro uoste mes tikimės sėkmingai 
išvystyti šį naująjį maršrutą "

"Ryanair" ragma keleivius apsilan
kyti www.ryanair.com tinklalapyje 
ir rezervuoti bilietus, kadangi bilie
tai labai pigūs ir bus greitai išpar
duoti.

BILIETŲ REZERVAVIMAS - 
WWW.RYANAIR.COM
Skrydžiai kasdien: Londonas 
(Stansted) 17:20 - Kaunas 22:05 
Kaunas 22:30 - Stansted 23:15 

lietuvių bažnyčios klebonas kun. 
Petras Tverijonas, prašėsi Londono 
bažnyčios parapijiečių pagalbos. 
Geradariai žmonės suaukojo apie 
£1000, kuriuos jis nuvežė į Papar
čius.

Šiais pinigais vaikų namų pastatas 
buvo sutvarkytas, vaikams parūpinta 
pamokoms knygų, mažesniems žais
lų. Įtaisytos loveles - valgykla.

Kun. V.Sajeta už suaukotus pini
gus labai dėkoja Britanijos lietu
viams ir kviečia, būnant Lietuvoje, 
juos aplankyti. Daugiau apie juos 
svetainėje: http://paparčių-vaikų- 
globos-namai.lietuvoje. info.
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LNB ir DBLS 
padangėje 
Joninės
Po sėkmingo pavasario są
skrydžio Sodyboje gegužės 
gale, sparčiai buvo pradėta 
ruoštis Joninėmis, kurios 
šiais metais įvyko birželio 
18d.

Sodo skyriaus organizato
riai griebėsi marketingo ini
ciatyvos ir neužilgo pasirodė 
patrauklūs pranešimai lietu
viškoje spaudoje Londone. 
Tokia reklama padėjo - į Sodybą 
atriedėjo nemažai tautiečių švęsti šią 
populiarią šventę. Meteorologai pra
našavo karštą savaitgalį. Taip ir bu
vo. Saulės karšti spinduliai įkaitino 
daugelio nuotaiką važiuoti Sodybon 
pasilinksminti.

Šį kartą nepritrūko nei alaus, nei 
šašlykų visiem 200 susirinkusiem 
skautų kalnelyje. Linksma prie laužo 
dainuoti, ieškoti to nesurandamo pa
parčio žiedo, smagiai pašokti Tip 
Top Retro grupės garsuose. Netrūko 
ir kitų nuotykių ... noras pasimaudyti 
tokiame karštyje traukė kai kuriuos į

Savaitgalio lietuviškos mokyk
los Anglijoje plečiasi, ypatingai 
Londone, kur dabar veikia penkios 
mokyklos. Visoms mokykloms talki
ninkauja DBLS.

Norėdami, kad ryšiai būtu laikomi 
su kitomis Europos šalimis Švedijos 
bendruomenė suorganizavo birželio 
mėnesyje lituanistinių mokyklų są
skrydį, pavadintą “Draugystės Tiltu”

Išvežtųjų minėjime birželio 12d 
St. James' Church, Piccadilly, prisi
pildė pilna bažnyčia. Meninę dalį 
atliko latvių ir estu chorai, kurie su
giedojo ne vien tik savųjų giesmių, 
bet už lietuvius, dar neturinčius pas
tovaus choro Londone, gražiai sugie
dojo giesmę Kur bėga Šešupė.

Priminti visiems ir parodyti jauni
mui tų žiaurių laikų vaizdus, Baltų 
tarybos atstovas A. Citrons suorgani
zavo foto parodą bažnyčioje

Pamaldose dalyvavo DBLS atsto
vai, bet, deja, mažai lietuvių Ši isto
rijos dalis turėtų būti įtraukta į litua
nistinių mokyklų programą.
Sporto žaidynės Birželio 30- 
hepos 3d.d. Vilniuje vyko VII pasau
lio lietuvių sporto žaidynes Iš Brita
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maudimosi baseiną. (LNB direktoriai 
buvo pradėję tvarkyti baseino aplin
ką, žolė buvo pasėta, baseinas apsup
tas tvirta medine tvorą pagal valsty
bės apsaugos ir sveikatos departa
mento reikalavimą.

Deja, buvo rasta nugriauta tvoros 
dalis. Spėliojama, kad tai apylinkės 
jaunuolių dėka. Į talką tuojau atėjo 
skautai - Algis Klimas, Jonas Žilins
kas, Skot Mineikis ir Michael 
Ludwig, kune atstatė nugriautą tvorą.

Greitu laiku planuojama įjungti 
CCTV kamerą, kad būtų lengviau 
tokius įvykius stebėti ir nusikaltėlius 
pagauti.

Jiems padėjo Taut. Maž. ir Išeivijos 
Departamentas. Į jį išvyko nemažas 
būrys jaunuolių ir tėvelių iš Londono, 
lydint DBLS atstovei Daivai Stalnio- 
nytei. Tai smagus, naudingas bendra
vimas visiems.

Apie tai daugiau prižadėjo parašyti 
Daiva. Panašų sąskrydį pasisiūlė 
ruošti Airijos bendruomenė kitais 
metais. Gal po jų Sodyboje?

nijos išvyko 32 sportininkai - krepši
nio ir futbolo komandos. LNB paau
kojo finansų sportininkams įsigyti 
marškinėlius.

Apie išvyką ir rezultatus prižadėjo 
parašyti DBLS pirmininkė Živilė 
Ilgūnaitė.

Tuo po sporto žaidynių vyko Lie
tuvių Bendruomenių ir Europos 
Lietuvių jaunimo sąskrydžiai lie
pos 6 - 10 d. Trakuose.

Energingas sportininkas Robertas 
Bružas, kuris taip pat užsiėmė globo
ti DBLS jaunimo reikalus, dalyvavo 
jaunimo sąskrydyje.

Živile Ilgūnaitė atstovavo DBLS 
lietuvių bendruomenių suvažiavime. 
Daugiau apie jų išvyką išgirsime se
kančiame E L.

Lietuvių Sąjungos Europos Lie
tuvių skautų stovykla vyks Sody
boje liepos 23d. - 30d Mokestis £60 
savaitei. Europos rajono vadas vs 
Vincentas O'Brien ir stovyklos virši
ninkas vs Vladas Gedmintas ir jo 
vedamoji komanda laukia būsimų ir 
esamų skautų.

Skautų darbo būrelis savo susirin
kimuose birželio mėnesyje paruošė 
stovyklavietę šiai vasarai, sutvirtino 
skautų stalą, apdailino virtuvę ir 
,atremontavo' laužavietę.

“Malūnėlio” vaikų ansamblio 
gastrolės Didž. Britanijoje prasi
dės Sodyboje liepos 30d., po skautų 
stovyklos užbaigiamojo laužo.

Ansamblyje dalyvaus 30 jaunuolių 
ir 5 vadovai/vairuotojai (visi atvyksta 
autobusu iš Kauno).

DBLS organizuoja jų gastroles 
Londone, Nottinghame ir Škotijoje. 
Prašom apsilankyti ir paremti šį vie
ną iš geriausių Lietuvos jaunimo an
samblių.

Birmingeme vykusioje žemės 
ūkio parodoje “Royal Show” 
dalyvavo žemės ūkio ministrės 
K.Prunskienės vadovaujama 
delegacija
Liepos 2-4 d. netoli Birmingam’o 
(Didžioji Britanija), Stoneleigh parke 
įvyko tarptautinė žemės ūkio paroda 
„Royal Show", kurioje dalyvavo že
mės ūkio ministrės K. Prunskienės 
vadovaujama Lietuvos delegacija.

Karališkosios Anglijos žemės ūkio 
draugijos {Royal Agricultural Society 
of England) kasmet rengiama paroda 
„Royal Show" - tai didžiausia Euro
pos tarptautinė žemės ūkio paroda, 
vykstanti lauko sąlygomis.

Šių metų „Royal Show" didžiausią 
dėmesį skirė naujosioms Europos 
Sąjungos narėms, jų žemės ūkio sek
toriaus, kaimo verslų bei kultūros 
pristatymui.

Parodoje dalyvavo ir su LR žemės 
ūkio ministre susitiko ES žemės ūkio 
ir kaimo plėtros komisarė M.Fischer- 
Boel.

Liepos 3 d. žemės ūkio ministrė 
K. Prunskienė atidarė Lietuvos nacio
nalinę dieną, kurioje buvo pristato
mos kaimo verslo, ypač kaimo turiz
mo, Lietuvoje galimybės.

Koncertavo „Sutaro“ ansamb
lis, vyko lietuviškų produktų degus
tacija, buvo rengiami įvairūs liaudiš
ki šokiai ir žaidimai.
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“ŠIRVINTOS”
Knyga “Širvintos”, išleista “Versmės” leidyklos, Geležinkelio g. 6, LT-2030 Vilnius, 2000 metais, ski
riama paminėti: Lietuvos tūkstantmečiui (1009 - 2009), Širvintų 525 metų jubiliejui (1475 - 2000) ir 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui (1990 - 2000).

Svarbų istorinį atgarsį Lie
tuvos istorijoje Širvintos įgavo po 
pergalingų Lietuvos kariuomenės 
kautynių su lenkais 1920 m. Iki tol 
tai buvo vienas iš daugelio Lietu
vos miestelių, kuriame tekėjo sa
vas, neskubus gyvenimas. Tokių 
miestelių Lietuvos istorija iki pat 
šių dienų menkai žinoma, tik spe
cialūs konkretaus regiono tyrinėji
mai įlieja daugiau šviesos

Knyga, beveik 800 
puslapių plačiai aprašo ne tik vi
siems iš istorijos puslapių žinomas 
Širvintų kautynes, bet Širvintų 
gilią praeitį, gamtą, nesenos praei
ties įvykius, etninę kultūrą, net 
pamini įdomią širvintiškių rytų 
aukštaičių tarmę. Šiame rajone yra 
ne viena mitologinė vieta, įrašyta į 
Lietuvos Respublikos nekilnoja
mųjų kultūros vertybių registrą. 
Garsiausias tai Raganos kalnas, 
esantis Bagaslaviškio kaimo apy
linkėje

Širvintos buvo lyg nemato
ma siena, saugojanti lietuvių kal-

Širvintų miestelio aikštė

bą, nuo Vilniaus krašto okupantų 
spaudžiamos lenkų kalbos.

Ši kraštotyros monografija - v
tai bandymas apžvelgti Širvintų 
miesto ir valsčiaus istoriją nuo 
seniausių laikų iki šių dienų. Čia 
daug medžiagos apie pirmųjų šio 

krašto gyvenviečių įsikūrimą ir 
plėtimąsi, bažnyčių statybas, mo
kyklų kūrimąsi ir augimą, širvin
tiškių priešinimasis okupantams.

Knyga verta dėmesio Lietu
vos istoriją mylintiems skaityto
jams.

Paroda “Blooming”

Lietuvos respublikos ambasadoje 
Londone birželio pradžioje buvo 
surengta paroda, pavadinta 
“Blooming” (žydinti) , kurioje atsi 
spindi moderni lietuviška kultūra,

įkvėpta tradicinio lietuviško 
meno. Joje matome šiuometi
nių laikų pažiūrą į medžio, 
grafikos, tekstilės ir dirbtinių 
papuošalų sintezes.
Tai Kristinos Norvilaitės ori
ginali idėja. Aštuoni mediniai 
moterų torsai (liemenys) ir 
rankos, papuošti linograviūros 
spaudiniais ir kailio bei ginta
ro papuošalais, diržais, karo
liukais, apyrankėmis. Papuo
šalus sukūrė dizainerė Algina v 
Zalimienė.
Jie visi turi skirtingas spalvas 
ir papuošalus, lyg sukurdami
kiekvieno skirtingas asmeny - 

bes. Pavadinimas “blooming” ar 
“žydinčios” kaip tik patvirtina minų, 
kad kiekviena pasipuošusi moteris 
yra lyg žydinti.
“Medis yra gyva medžiaga, taip pat 

yra gintaras. Jų kombinacija iškelia 
viena kitą, ką papuošalai daro mote
riai “ - sakė Kristina Norvilaitė
Modernių, naujos generacijos meni
ninkų pažiūros į tradicinį lietuvišką 
meną parodo stiprų ryši, nors y13 
naudojamos naujo formos ir būdai tą 
išreikšti. Senoviškus simbolis gali
ma matyti Imograviūroje. Gintaro 
naudojimas išdirbiniuose nėra pa
prastas, bet vertinamas, kaip pagrin
dinis nacionalinis požymis.
Šios parodos pristatymą Londone 
rėmė Lietuvos kultūros ministerija, 
globojo Lietuvos ambasada Londo
ne ir finansavo kompanija “Svaja”, 
kurios lino ir stiklo išdirbinius dizai
neriai pristato Vakarų Europai ir 
Japonijai.
Parodos autoriai:

graviruote - Kristina Norvilaitė 
papuošalai - Algina Žalimienė 
prižiūrėtoja - Jolita Zykutė
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A.A. Kun. dr. Stepono Matulio, MIC mirties metinės Nottinghame

kalbą, Nottinghame Šaltinio 
išleista 2000-aisiais).

Tęsė daktaro kursą Ro
mos Gregorianumo universite
te Bažnyčios istorijos fakultete, 
kur gavo licencijato laipsnį 
(1947) ir parengė antrąją dak
taro disertaciją “Archiepis- 
copus Georgius Matulaitis - 
Matulevičius, Renovator Ma- 
nanorum” (Steponas Matulis, 
MIC Palaimintasis Archivys- 
kupas Jurgis Matulaitis, MIC 
Marijonų gaivintojas, 1909- 
1927 - Šaltinio išleista 1997- 
aisiais).

Nuo 1933 metų kun. 
Steponas Matulis bendradar-

Prie kun. dr. S.Matulio kapo

v
S.m. birželio 18 d., šeštadienį, Nottingha- 

me paminėjome Didžiosios Britanijos lietuvių my
limo kun. dr. Stepono Matulio, MIC mirties ant
rąsias metines. Pasimeldėme prie kunigo Matulio 
kapo Wilford Hill kapinių lietuviškame kampely
je. Vėliau Londono lietuvių parapijos klebonas 
kun. Petras Tverijonas Lietuvių Katalikų Centre v v
- Židinyje laikė iškilmingas Sv. Mišias už kun. d r. 
Stepono Matulio, MIC sielą. . v

Po iškilmingų mišių Židinio sodelyje prie 
kun. Stepono Matulio atminimui pasodinto ąžuo
liuko sugiedojome Maironio “Lietuva Brangi”. 
Dalyvavo būrelis Nottinghamo ir 
Wolverhamptono lietuvių.

Norėtume trumpai priminti, kad kun. dr. Stepo
nas Matulis, MIC, vienas šviesiausių ir iškiliausių 
Jungtinės Karalystės ir Europos lietuvių mirė Karalie
nės Medicinos Centre Nottinghame 2002-ųjų metų bir
želio 18 d. sulaukęs garbingo 85-nų metų amžiaus. Jis 
gimė 1918 m. vasario 21 d. Daujočių kaime, Svėdasų 
valsčiuje, Rokiškio apskrityje (Anykščių raj ), lietuvių 
ūkininkų šeimoje.

Mokėsi Svėdasuose ir Užpaliuose, Marijampo
lės Marijonų gimnazijoje, kurią baigė 1939-aisiais. Stu
dijavo Lietuvos Vytauto Didžiojo Universitete Kaune 
techniką, filosofiją ir teologiją, suteiktas licencijato 
(1945) ir daktaro (1946) laipsnis už disertaciją 
“Archiepiscopus Georgius Matulaitis - Matulevičius 
MIC, Visitator Apostolicus in Lituania 1925- 
27” (Archivyskupas Jurgis Matulaitis, MIC, Apaštalinis 
Vizitatorius Lietuvai: 1925-1927, išversta į lietuvių

biavo lietuviškoje spaudoje 
1953 m. Romoje Marijonų gene

raliniame name paskirtas naujokyno vedėju, Marijonų 
generalinio namo kolegijos viršininku, 1957 m. paskir
tas Marijonų Dvasios Vadovu.

1958 m. išvyko klebonauti į Londono lietuvių 
parapiją. 1961 m. atkuria Pasaulio lietuvių tautinės 
minties katalikišką žurnalą “Šaltinis” ir jį redagavo 
Londone, vėliau Nottinghame. Nuo 1970 metų 
“Šaltinis” buvo spausdinamas nuosavoje Įsteigtoje 
spaustuvėje apytikriai 2000 egzempliorių tiražu. Buvo 
skaitomas ne tik Anglijoje ir kituose Vakarų Europos 
kraštuose, bet ir Amerikoje, Australijoje, Azijoje. Šalti
nio leidykla redagavo ir išleido per 30 knygų ir paskai
tų atspaudų.

Dar kartą norėtume nuoširdžiausiai padėkoti 
visiems aukojusiems paminklo statybai, J.E. Vyskupui 
Juozui Žemaičiui, MIC ir Lietuvos Marijonų Provincio- 
lui kun. dr. Vytautui Bnliui, MIC, pernai pašventinu
siems paminklą ir visiems atvykusioms ir atvykstan
tiems į Nottinghamą pagerbti šviesaus neblėstančio 
Jungtinėje Karalystėje kun. dr. Stepono Matulio, MIC 
atminimo.

Nuoširdžiausiai dėkojame Danieliui Gintui už 
£20 auką kun. Matulio, MIC atminimui Katalikų Ben
drijos fondui - nupirktos ir pasodintos keturios gražios 
rožės, taip pat Antanui Petkevičiui už 25 svarų auką 
“Židinio” išlaikymui, iš jų 15 svarų sumuštiniams meti
nių proga svečiams priimti, taip pat jo sūnui Petrui Pet
kevičiui už 10 svarų auką kun. Matulio, MIC atminimui 
Katalikų Bendrijos fondui - fotografijoms padaryti ir 
Linui Jusiui už 5 svarų auką Katalikų Bendrijos fondui 
kun Stepono Matulio atminimui Vysk. Žemaičio, MIC 
intencija.
Dr. Darius Furmonavičius
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Buvęs šnipas perspėja Lietuvą elta

Buvęs SSRS ir Didžiosios Brita
nijos šnipas Olegas Gordijevskis 
įspėjo Lietuvą saugotis Rusijos 
žvalgybos agentų veiklos mūsų 
šalyje. Vienu didžiausių smūgių 
Rusijos saugumiečiams Lietuvo
je šis patyręs žvalgybininkas lai
ko pašalinto prezidento Rolando 
Pakso apkaltą.
Tai jis pareiškė išskirtiniame inter
viu dienraščiui "Lietuvos rytas". 
Dienraščio pašnekovas, dabar gyve
nantis Didžiojoje Britanijoje, sam
protavo apie rezervistų vaidmenį 
sovietiniais metais. I.Gordijevskis 
taip pat atskleidė dabartinių Rusijos 
žvalgų veiklos kryptis Lietuvoje. 
Autoritetingas KGB istorijos ir veik
los metodų ekspertas tvirtino, kad 
Lietuvoje neseniai, kilę vadinamųjų 
KGB rezervistų skandalai buvo nau
dingi tik Maskvai:
"Įžvelgiu tik vieną stovyklą, kuriai 
naudinga kampanija prieš tuos bu
vusius rezervistus. Tai - Maskva, 
norinti diskredituoti sau nepalankius 
politikos veikėjus. Nuoširdžiai kvie
čiu Lietuvos visuomenę labai atsar
giai ir skeptiškai žiūrėti į galbūt iš 

pačios FST sklindančią informaciją 
apie šiuos neva buvusius KGB ben
dradarbius. Galbūt geriausia būtų 
ignoruoti tuos pranešimus. .Lietuvai 
teks susitaikyti su faktu, kad išvežtų 
į Rusijos gilumą Lietuvos KGB ar
chyvų atgauti nepavyks".
Respublikiniai KGB padaliniai, kaip 
ir visos sovietinės biurokratinės 
įstaigos, siųsdavo ataskaitas į Mask
vą stengdamiesi pasigirti: "Štai tiek 
ir tiek rezervistų surinkome". Iš tie
sų tai buvo grynai sovietinis darbo 
imitavimas, sakė Olegas Gordijevs
kis.
"Po R.Pakso pergalės 2003-iaisiais 
Rusijos kagėbistai džiūgavo: valsty
bės vadovu tapo būtent tas žmogus, 
kurį ir norėjo tame poste matyti. Bet 
Lietuva sugebėjo atsikratyti šio poli
tiko. Patikėkite, Maskvoje toji ap
kalta daug ką įsiutino, ir šią nuo
skaudą jie dar ilgai prisimins. Būtent 
todėl perspėju: būtų nedovanotina 
klaida, jei demokratai Kijeve arba 
Vilniuje nusiramintų ir imtų skeptiš
kai mąstyti, kad FST neverta saugo
tis", teigia O. Gordijevskis.

"A. Brazausko vadovaujama ko
munistų partija save reabilitavo, 
kai pirmoji išstojo iš SSKP. Tai iš 
esmės pakeitė lietuviškos komu
nistų partijos charakterį, pavertė ją 
vienu politinių kovos už Lietuvos 
išsivadavimą iš SSRS įrankių. 
Rytų Europoje vargu ar rasime 
kitą komunistų partiją, kurios di
džioji narių dalis buvo taip patrio
tiškai nusiteikusi. Būtent todėl 
Lietuvoje požiūris į sovietinio 
režimo narius turėtų būti subtiles
nis ir diferencijuotas. Vyti iš vie
šojo gyvenimo reikėtų tuos, kurie 
jau per nacionalinio atgimimo 
bangą ir vėliau varė promaskvie- 
tišką politiką,"- baigė interviu 
Olegas Gordijevskis.

FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Pranešimas spaudai 2005-06-22

Atostogaujantieji pildo „Sodros“ biudžetą
Išankstiniais duomenimis, per šių metų gegužės mėnesį „Sodra“ surinko 488 mln. Lt socialinio draudimo įplaukų ir 46 
mln. Lt arba 10,5 proc. viršijo planą. Palyginus su tokiu pačiu praėjusių metų laikotarpiu, įplaukų padaugėjo net 13 
proc. (arba 56 mln. Lt). Per gegužės mėnesį turėta 487,5 mln. Lt išlaidų, t.y. beveik 13 proc. daugiau nei 2004 metų 
gegužę. Šių metų gegužę išlaidų priskaičiuota 12,2 mln. Lt daugiau nei planuota.

„Tradiciškai dirbantiesiems pradėjus atostogauti įmokų surinkimas pagerėja,“ - sakė Valstybinio socialinio draudi
mo fondo valdybos direktorius Mindaugas Mikaila. „Biudžeto lėšos gausesnės todėl, kad kartu su atlyginimu žmonėms 
išmokami ir atostoginiai. Abi šios išmokos yra apmokestintos „Sodros“ įmokomis“, - primmė „Sodros“ vadovas. Pa
prastai gegužės mėnesį „Sodros“ biudžeto pajamos pradeda viršyti išlaidas, šiemet jos didesnės puse milijono litų. Pa
sak M. Mikailos, svarbu, kad dirbančiųjų atostogų periodu pavyktų subalansuoti „Sodros“ biudžetą ir sukaupti lėšų nuo 
šių metų liepos 1 d. numatytiems socialinio draudimo išmokų didinimams. Direktorius priminė, kad dėl bazinės pensi
jos ir draudžiamųjų pajamų padidinimo didėja visos socialinio draudimo pensijos. Tačiau padidintas pensijas ne visi 
gaus vienodai. Gaunantiems pensijas už einamąjį mėnesį, padidintos pensijos bus išmokėtos jau liepos mėnesį, gaunan
tiems už praėjusį mėnesį - rugpjūti. Tai svarbu žmonėms žinoti, kad nekiltų nereikalingų aistrų ir nepasitenkinimo.

Į pensijų kaupiamuosius fondus birželį „Sodra“ pervedė 72 mln. Lt socialinio draudimo fondo lėšų. Joms kompen
suoti iš Valstybės rezervinio (stabilizavimo) fondo šiemet jau gauta 60 mln. Lt. Iš viso per 2005 metus valstybės asig
navimai turi siekti 149,9 mln. Lt.

Išankstiniais duomenimis, iš viso per penkis 2005 metų mėnesius „Sodra“ gavo beveik 2 mlrd. 281 mln. Lt sociali
nio draudimo įplaukų. Tai 132,5 mln. Lt daugiau nei planuota ir 246 mln. litų daugiau nei pernai per tą patį laikotarpi. 
Pirmų penkių 2005 metų mėnesių išlaidos sudarė 2 mlrd. 413 mln. litų, - 325 mln Lt daugiau nei per penkis 2004 metų 
mėnesius.

„Sodros“ biudžeto išlaidos per penkis šių metų mėnesius 133 mln. Lt viršijo pajamas - tai 98 mln. Lt mažiau nei 
buvo planuota ir 80 mln Lt daugiau nei per penkis 2004 metų mėnesius.

Komunikacijos skyrius tel. (8~5) 263 60 27, 275 09 13,275 63

8



Vokietija
VLB veiklos gairės
Šių metų balandžio mėn. 16 d. naujai 
išrinkta VLB Valdyba susirinko į 
pirmąjį posėdį, kuriame buvo aptarti 
svarbūs lietuvių bendravimo 
užsienyje bei lituanistinio švietimo 
klausimai.

Didelę laiko dalį skyrėme diskusi
joms apie Europos Lietuvių Kultūros 
Centro Hūttenfelde kūrimo 
skatinimą. Hūttenfelde, kur daugiau 
nei pusšimtį metų veikia ir Lietuvos 
vardą garsina Vasario 16-osios 
gimnazija, kur kultūrinę bei mokslinę 
veiklą vykdo Lietuvių kultūros 
institutas, kur įsikūrusi VLB ir VLJS 
būstinės, susidariusios puikios 
sąlygos kultūrinei veiklai plėsti, 
įkuriant visus Europos kraštus 
jungiantį lietuviškumo centrą.

Dar viena idėja, kuria sieksime 
suartinti skirtingose ES Šalyse 
gyvenančius lietuvius, - Europos 
lietuvių bendruomenes jungiančios 
institucijos kūrimas. Europos valsty
bėms vis labiau jungiantis į bendriją 
su vieningais įstatymais, intensyvė- 
jaučiais tarpvalstybiniais santykiais, 
augančia migracija, mūsų, lietuvių, 
išsibarsčiusių skirtinguose žemyno 
kampeliuose, problemos ir patirtys 
vis panašėja. Todėl Europos Lietuvių 
bendravimo skatinimas bei ryšiu/ 
stiprinimas yra ypač prasmingas ir 
reikalingas. Todėl dar šiais metais 
nusprendėme surengti ES lietuvių 
bendruomenių pirmininkų suvažiavi
mą, kuriame bus galima pakalbėti 
apie šiuos visiems rūpimus klausi
mus.

Aptartas taip pat ir bendravimo 
trūkumas tarp Vokietijos apylinkių. 
Nutarta kasmetinį darbuotojų suva
žiavimą pradėti rengti ne nuolatinėje 
suvažiavimų vietoje VLB būstinėje 
Hūttenfelde, bet kilnoti iš vienos 
apylinkės į kitą. Tai turėtų paskatinti 
apylinkių iniciatyvą, kooperaciją 
VLB viduje, atneštų naujų idėjų, 
pažinčių ir įspūdžių.

Kad potencialius ar naujus VLB 
narius geriau supažindinti su Ben
druomenės gyvenimu, nusprendėme 
parengti ir išleisti du informacinius 
leidinius. Glausto turinio lankstinu
kas bus skirtas visiems besidomin
tiems VLB veikla. Išsamesnę infor
maciją turėtų gauti nauji VLB nariai: 
jiems skirtame leidinyje norėtume 
trumpai aprašyti lietuvių išeivijos 
gyvavimo istoriją, jos tikslus ir nuo-
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statas, supažindinti su veikiančiomis 
organizacijomis bei jų institucijomis. 
VLB vienu pagrindinių savo uždavi
nių laiko lietuvybės skatinimą tarp 
jauniausių mūsų tautos atstovų. Tam 
tikslui įkurta Švietimo komisija, ku
riai priklausys Valdybos nariai Dr. 
Vincas Bartusevičius, Vytautas Lem
ke, Gintaras Ručys. Jie ketina pa
kviesti prie komisijos darbo prisi
jungti ir keletą pedagogikos specia
listų. Šalia Vasario 16-osios gimnazi
jos visokeriopo rėmimo, lietuviškų 
mokyklėlių įvairiose Vokietijos vie
tose steigimo ir rėmimo, artimiausias 
konkretus Švietimo komisijos užda
vinys bus suorganizuoti vaikų vasa
ros lituanistinę stovyklą Hūttenfelde 
2006 metais.

Bernadeta Goštautaitė
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos atstovė spaudai

Vokietijos LJS suvažiavi
mas Annaberge
Paskutinį š. m. gegužės savaitgalį (27 
- 29 d.) būrys Vokietijos lietuvių 
jaunimo praleido fantastišką savait
galį kasmetinėje savo susitikimų vie
toje Annabergo pilyje Bonnoje. Inte
lektualinė programa prasidėjo Šešta
dienio ryte Lietuvos Radijo kores
pondentės Vokietijoje Laimos Žilai- 
tytės - Mayer paskaita apie praktinės 
žurnalistikos kelius ir klystkelius: 
žiniasklaidos reikšmę, jos poveikį 

Vokietijos lietuvių sąjungos suvažiavimo dalyviai

visuomenės nuomonės bei politinių 
sprendimų formavimuisi, iškreiptą 
spaudos laisvės sampratą, ypač sle
giančią jaunas demokratines visuo
menes. Po paskaitos vykusiose dis
kusijose Romas Šileris, rašantis

"Amerikos Lietuviui", išplėtojo šią 
temą ir pasakojo apie žurnalistinio 
darbo etiką, remdamasis lietuviškuo
ju "Žurnalistų ir leidėjų etikos ko
deksu" bei vokiškais "Publizistische 
Grundsatze" (Pressekodex).

Laima Ž. M. apžvelgė temų apie 
Lietuvą ir lietuvius raidą Vokietijos 
žiniasklaidoje per paskutinius pen
kiolika metų.

Sekmadienio ryte suvažiavimo 
dalyvius aplankė LR ambasadorius 
Berlyne Evaldas Ignatavičius, pa
sveikino susirinkusius ir pakvietė 
dalyvauti ambasados projektuose.

Kartu įsiamžinę ir išlydėję ambasa
dorių toliau šnekučiavomės apie atei
nančiais metais Kanadoje vyksiantį 
PLJS kongresą. Prisistatė kandidatai 
į VLJS atstovus, teigiamais ir kritiš
kais įspūdžiais dalijosi praėjusių su
važiavimų dalyviai.

Išrinkome ir naują entuziastingą 
VLJS valdžią: Aidą Šiugždinį 
(pirmininkas), Martyną Gaurilčiką 
(pirmininko pavaduotojas), Sofiją 
Loiter (sekretorė), Aušrą Malinaus
kaitę (atstovė ryšiams su visuomene), 
Jūratę Patackaitę (atsakinga už lėšų 
telkimą), Giedrę Paulauskaitę 
(atstovė spaudai), Arūną Damijonaitį 
(iždininkas).

Šalia šios įvairiapusės šviečiamo
sios programos mes dar, žinoma, 
smagiai bendravome prie laužo, 
vaikščiojom po Annabergo mišką, 
ieškojom būdų, kaip pakelti pasaulio 

gerovę (ir suradom!...), klausėmės 
Lauros Š. (fortepijonas) ir Vaido B. 
(saksofonas), šėlom diskotekoje ar 
melancholiškai susėdę ant pilies laip
tų dalinomės bendrais lietuviškais 
rūpesčiais. Tad susitinkam ir kitais 
metais?...
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Sporto žinios
„Žalgiris“ ir „Lietuvos rytas“ | 
sužinojo varžovus Į uuuuVvU !
Čekijos sostinėje Prahoje sekma- YYYaa / 
dienį įvyko ULEB Euro lygos bur- Y Y Y Y/
tų traukimo ceremonij a, kurioj e v v V V
dalyvavo 24 stipriausiųjų Senojo žemyno klubų 
vadovai. „Lietuvos ryto“ klubas pateko į stiprią B 
grupę, kiek palankesni varžovai teko „Žalgiriui“, 
kurie kausis su kur kas silpnesniais klubais.

Kauniečiai žais A grupėje su Vitorijos „Tau Cerami- 
ca“, Trevizo „Benetton“, Atėnų AEK, Bolonijos 
„Climamio“, Liublianos „Olimpija“, Bamgbergo GHP ir 
Strasbūro IG ekipomis.

B grupėje žaisiantiems vilniečiams teks susikauti su 
titulą ginsiančiu Tel Avivo „Maccabi“, Stambulo „Efes 
Pilsen“, Milano „Armani Jeans“, „Barcelona“, Zagrebo 
„Cibona“, Sopoto „Prokom Treti“ ir Pirėjo 
„Olympiakos“.

„Žalgirio“ treneriai burtais patenkinti
„Aš niekada nesiskundžiu burtais. Ir šį kartą galiu pasa
kyti, kad jie visai neblogi. Kita vertus, dabar sudėtinga 
kažką prognozuoti, skirstyti komandas į favoritus ir aut
saiderius. Apie tai bus galima kalbėti tik tada, kai pama
tysime tikrąsias ekipų sudėtis“, - teigė „Žalgirio“ vyriau
siasis treneris Antanas Sireika.

Anot A.Sireikos, apie „Žalgirio“ perspektyvas šioje 
grupėje kalbėti taip pat negalima, nes nežinia, kurie krep
šininkai atstovaus stipriausiai Lietuvos ekipai. „Manau, 
kad pajėgiausia yra C grupė. Į ją pateko keturių šalių 
čempionai, du šių metų Eurolygos finalinio ketverto da
lyviai. A ir B grupes pavadinčiau panašaus pajėgumo. 
Žinoma, toks skirstymas yra sąlyginis, pagal pavadini
mus, nes nežinia kaip pasikeis komandų sudėtys“, - sakė 
„Žalgirio“ vyriausiojo trenerio asistentas Gintaras Krapi- 
kas.

„Lietuvos ryto“ vyriausiojo trenerio slovėno Tomo 
Mahoričiaus asistentas Robertas Kuncaitis apgailestavo, 
kad neteks susitikti su „Benetton“, kuriame vyriausiojo 
trenerio asistentu dirba jo draugas Kęstutis Kemzūra. 
„Daug dalijomės informacija, kažkada pajuokavome, kas 
būtų, jei patektume į vieną pogrupį“, rašo „Lietuvos Ži
nios“.

V.Chomičius: važiuojame laimėti kuo dau
giau rungtynių
ELTA
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatai baigė pasi
ruošimą rungtynių ciklui Kinijoje ir Australijoje. Treni
ruočių stovykla baigėsi kontrolinėmis rungtynėmis su 
Ramūno Butauto vadovaujamos Lietuvos jaunimo krep
šinio rinktinės kandidatais, kuriose vyrų rinktinės kandi
datai nugalėjo rezultatu 78:62.

Pirmadienį (07.11) Lietuvos krepšininkai išvyksta į 
Kiniją dalyvauti Keturių tautų taurės turnyruose Kinijoje 
bei Australijoje. Rinktinė taip pat pakviesta rungtyniauti 

pirmajame Boriso Stankovičiaus taurės turnyre, kuris 
vyks Kinijos sostinėje Pekine.

Prieš kelionę į Aziją interneto svetainė ’'rinktine.lt” 
kalbino Kinijoje ir Australijoje komandai vadovausiantį 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio 
asistentą Valdemarą Chomičių. Treneris liko patenkintas 
žaidėjų požiūriu į treniruotes.

"Antrą stovyklos dieną žaidėme draugiškas rungtynes 
su R.Kurtinaičio vadovaujama jaunių rinktine, kuri kitą 
dieną išvyko į Europos čempionatą. Tas rungtynes pralai
mėjome dideliu skirtumu. Tai buvo labai teigiamas šo
kas. Aiškiai pamatėme savo trūkumus ir jau kitą dieną 
krepšininkai visai kitaip reaguodavo į pastabas bei kur 
kas atsakingiau atlikdavo užduotis. Kitose trejose rungty
nėse komanda atrodė kur kas geriau." - sakė 
V.Chomičius.

Lietuvos rinktinei turnyruose Kinijoje ir Australijoje 
atstovaus šie krepšininkai: P.Čiukinas, S.Kuzminskas, 
A.Danusevičius, Š.Vėlius, M.Andriukaitis, 
T.Klimavičius, S.Serapinas, V.Pauliukėnas, E.Redeckas, 
M.Česnauskis, M.Lukauskis, G.Gustas ir V.Ginevičius. 
Komandos vyriausiajam treneriui talkins K.Kemzūra ir 
L.Šalkus.

Iš į stovyklą kviestų krepšininkų Lietuvoje liko Tautvy
das Lydeka ir Vytautas Danelius, kuris stovyklos metu 
patyrė traumas. Pirmąsias rungtynes Lietuvos krepšinin
kai žais liepos 15 dieną, a

Trims Lietuvos klubams - pirmieji barjerai
"Kauno diena" 2005 liepos mėn. 11 d. 13:11
Šią savaitę trys Lietuvos futbolo klubai pradės žygį į Eu
ropą.

Kauno FBK “Kaunas” dalyvaus UEFA čempionų lygos 
atrankos varžybose, o Panevėžio “Ekranas” ir Klaipėdos 
“Atlantas” išmėgins jėgas UEFA taurės turnyre.

“Kaunas” pirmajame Čempionų lygos atrankos etape 
susitiks su silpnu varžovu - pusiau profesionalia Toršau- 
no “HB Torshavn” (Farerų salos) komanda. Ją įveikus, į 
Lietuvą atvyktų dabartinis Čempionų lygos nugalėtojas 
“Liverpool”.

Pirmąsias rungtynes “Kaunas” žais išvykoje liepos 13 
dieną. Į Farerų salas išvyks 18 futbolininkų.

Panevėžio “Ekranui” pirmajame UEFA taurės turnyro 
etape teko kur kas stipresnis varžovas nei Klaipėdos 
“Atlantui”.

Lietuvos futbolo A lygos pirmenybių lyderiai susi
grums su šiemet Airijos čempionate pirmaujančiais Kor- 
ko “Cork City” futbolininkais.

“Ekranas” pirmąsias rungtynes žais savo aikštėje.

“Atlantu!” burtai palankūs - "Kauno diena”

“Atlantui” burtai buvo kur kas palankesni nei “Ekranui”. 
Uostamiesčio futbolininkai pirmajame UEFA taurės tur
nyro etape kovos su Railio “FC Rhyl” (Velsas) komanda, 
kuri šiemet šalies pirmenybėse liko antra.

Pirmąjį mačą klaipėdiečiai žais liepos 14 dieną išvyko
je, mažame “Belle Vue” stadione.

“Atlantas” UEFA taurės turnyre yra žaidęs šešerias 
rungtynes ir nė karto nepatyręs pergalės džiaugsmo 
(įvarčiai 2:26). Gal pagaliau bloga tradicija bus nutrauk
ta.
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(Pasijuokime
Laimėjo
Čigonas nusipirko iš kaimiečio asilą už 50 svarų. Kai
mietis turėjo jam atvesti asilą kitą dieną. Kaimietis atė
jo, kaip ir buvo sutarę, tačiau vienas, be asilo.
- Atleiskite, tačiau asilas nudvėsė.
- Na, tada grąžink man 50 svarų.
- Negaliu, aš juos jau išleidau.
- Gerai, tada tiesiog palik man tą asilą.
- Bet ką jūs su juo darysite? - pasiteiravo kaimietis.
- Aš jį pralošiu loterijoje.
- Tačiau jūs negalite kaip loterijos prizą skirti negyvą 
asilą!
- Galiu, patikėkite. Aš niekam nesakysiu, kad jis padvė
sęs.
Po kiek laiko kaimietis susitinka čigoną gatvėje.
- Kas atsitiko tam negyvam asilui?
- Aš jį pralošiau loterijoje, kaip ir sakiau. Aš pardaviau 
500 loterijos bilietų po 2 dolerius ir gavau 898 dolerius 
pelno.
- Ir ką, niekas neprotestavo?
- Tik vienas vyrukas. Tas, kuris laimėjo asilą. Jis labai 
supyko... Na, tai aš jam tiesiog grąžinau du jo dole
rius...

Futbolas
Komentatorius: - Mūsų komanda įmušė nuostabiausią, 
nepaprastai gražų įvartį! Į kurį priešininkai atsakė sep
tyniais atsitiktiniais įvarčiais...

Išmėtyti pinigai
- Žinai, mano žmona amžinai prašinėja iš manęs pini
gų: praeitą savaitę 500 litų, vakar - 400, o šį rytą - jau 
tūkstančio!
- O kur ji leidžia šitokius pinigus?
- Neturiu nė mažiausio supratimo! Aš jai dar niekuomet 
nieko nedaviau!

Nusikaltusi
Vienas senukas pateko į rojų. Kartą senas draugas pa
mato jį sėdintį ant debesies su mergina ant kelių ir sa
ko:
- Štai tau ir dovana už teisingą gyvenimą!
- Visai ne! - atsako senukas. - Čia ne apdovanojimas 
man - aš esu jos bausmė!

Klausimo reikšmė
Į vienuolyną atvyko komisija iš kitų vienuolynų vyres
niųjų. Vienas komisijos narys stebisi ir piktinasi, kad 
vienuoliai melsdamiesi rūko.
- Mes klausėme vyresnybės, ar galima rūkyti maldos 
metu...
- Ir kąjums atsakė?
- Aišku, kad negalima. Bet kai paklausėme ar galima 
melstis, kai rūkai, buvo atsakyta, kad galime! Viskas 
priklauso nuo to, ko klausiama!

Stovi žmogus viduryje gatvės ir rėkia;
-Aš taksistą apgavau, aš taksistą apgavau.
Prieina moteris ir klausia;

-Kaip.
-Sumokėjau ir nevažiavau.

Susitinka du draugai:
-Klausyk, ar tu pažįsti tokį Joną, kur gyveno priešais 
kalėjimą?
-Nu ir ką?
-Tai va, dabar jis gyvena priešais savo namus...

Atėjo senis prie jūros gaudyti auksinę žuvelę. Išmetė 
tinklą ir stovi kaip durnius be tinklo...

Klausimas:
Ar galimas ryšys tarp vyro ir moters per didelį atstumą? 
Atsakymas:
Galimas, jeigu ryšys ilgesnis už atstumą!!

Siuvėjas matuoja kliento atneštą audinį.
Klientas susinervinęs:
-Ką čia matuoti, gal matuojat kiek jums liks?
-Kas man liks aš jau matau, bet aš noriu, kad ir jums 
kiek liktų.

-Daktare, ar aš gyvensiu?
-Gyvensit, bet aš jūsų vietoj pasikarčiau.

Parfumerijos parduotuvėje vyras perka do
vaną.
Pardavėjas jo klausia,
-Jums brangesnę ar žmonai?

-Daktare aš negaliu kvėpuoti per nosį.
-Tai kvėpuokite pro bumą.
-Ačiū. Kiek skolingas?
-Dešimt litų.

Klausimas: Ką daryti kai į tave blondinė meta grana
tą?
Atsakymas: Ištraukti žiedą ir mesti atgal!

Metė gerti
Užsidarė namuose ir sėdi. Bet galvoja kokia čia valia 
sėdėti namuose, reikia nueiti į barą ir ten parodyti valią, 
o tada bus tikra valia.
Nuėjo žmogelis į barą sėdi, sėdi ir nieko negeria. Bet 
galvoja kokia čia valia. Reikia atsisėsti prie stalo su 
geriančiais ir tada negerti, o tada bus tikra valia.
Atsisėdo prie vieno stalo su geriančiais, sėdi, sėdi o kiti 
gerią, bet galvoja, kokia čia valia, reikia užsisakyti ger
ti, pasistatyti prieš save ir tada negerti, o tada parodysiu 
tikrą valią.
Nusipirko degtinės pasistatė, įsipylė į stiklinę ir sėdi. 
Sėdi, sėdi. Staiga paėmė stiklinę ir susipylė degtinę į 
bumą ir sako: "O čia tai valia nenoriu gert, bet geriu."

Ateina moteris pas siuvėją:
-Pasiūkite man naktinius trejų metrų ilgio.
-O kam jums tokie ilgi?
-A, mano vyras mokslininkas. Jam svarbiausia ieškoji
mas, o ne galutinis rezultatas.
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Irena Hughes
Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd., 
Crumpsail, Mančester, tel: 0161 740 5039 
Liubovė Rakūnienė
Marija Collishaw

Manchesteris
Lietuvių klubo nariai kviečiami dalyvauti pusmetiniam susirinkime, 
kuris įvyks 2005m liepos 31d 3v.pp.
Ta diena yra mėnesio paskutinis sekmadienis ir kaip įprasta 12.30 bus 
lietuviškos mišios St.Chad’s bažnyčioje, Cheetham Hill Road (A576), 
apie kilometrą nuo Victorijos traukinių stoties.
Po mišių visi persikels į klubą pietums. Prie atviro stalo kas nori gali 
atsisėsti ir skaniai, pigiai pavalgyti. Visi laukiami.
Klubo valdyba

Joninės
Vasaros šventė, Joninės, buvo proga trečiajai lietuvių bangai susitikti su 
antrąja. Ant Klubo pievos vyko Įvairūs žaidimai ir rungtynės, dalyvavo 
beveik 100. Virvės traukimas pritraukė tiek norinčių, kad reikėjo rasti 
daugiau laimikių.
"Daug jaunų veidų, kaip buvo seniau", sakė ilgametė narė Bronė.
Kai puikus oras pasikeitė lietum, žmonės susigrūdo į namą, kur loterija 
tęsėsi be galo. Visi buvo patenkinti.
Šį sėkmingą renginį ruošė Pažėros šeima, Lietuvių Sąjungos Mancheste- 
no skyriaus vardu. Didelis ačiū jiems. Apmokėjus išlaidas liko 50 sv. 
pelno.
Vis daugiau naujų veidų matosi klube. Lietuvaičiai sužino apie klubą ir 
atvyksta aplankyti. Tarpe generacijų yra skirtumų, bet visi mes esame 
lietuviais ir visiems malonu pabendrauti. Tikiuosi, kad atsiras ir tokių, 
kurie surengtų daugiau tokių renginių ir tęstų mūsų bendruomenės tradi
ciją.
JP

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@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.

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15.00 
vai. po pietų.
Kun. Petrui Tverijonui atostogaujant, 
sekančios pamaldos liepos 30 d., 15.00 
vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

Renginių kalendorius

Komentarai po Manchesterio Joninių...
Dėl lietuviško klubo Manchestery turiu pasakyti vieną dalyką. Buvau 
pripumpuota iš aplinkinių: oi baisu ten, oi savininkai nežmoniški ir dar 
daugiau oi oi oi. Ryžomės ir nuvažiavom per Jonines, buvo smagu. Deg
tinės niekas gerti neverčia, pasimėgavom lietuvišku alumi. Vaikučiai pa
žaidė kieme, patys pasėdėjom lietuviškoj kompanijoj. Buvo smagu tik 
gaila, kad lietus viską sugadino, bet važiuosim dar kada nors.
Ramaška

SKAUTŲ STOVYKLA liepos 23 - 30 
d. Lietuvių Sodyboje.
“MALŪNĖLIO” ansamblio koncertas
Lietuvių Sodyboje šeštadienį, liepos 30 
d. po skautų laužo
“MALŪNĖLIO” ansamblio koncertas
Nottinghame penktadienį, rugpjūčio 5 d., 
17.00 vai Colwick Community Centre, 
Vale Road, Colwick, Nottingham.
MALŪNĖLIO” ansamblio koncertas 
Škotijoje, Bellshill, Škotų-Lietuvių klube 
sekmadieni, rugpjūčio 7 d. po pamaldų
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