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Mieli tautiečiai,
Noriu padėkoti ir pasidžiaugti, kad bendromis pastangomis 
pavyko įtikinti Seimo narius ir priimti mokestinių įstatymų 
pakeitimus, pagal kurios jau 2005 užsienyje uždirbtos lėšos 
nebus pakartotinai apmokestinamos Lietuvoje.
Šiandien (sausio 9 d.) Seimas sulaukęs Vyriausybes pritarimo 
priėmė įstatymo pakeitimus panaikinant dvigubą apmokesti
nimą mūsų piliečiams dirbantiems užsienyje.
Jūsų gausus, gyva patirtimi kalbantys laiškai leido Seimo ir Vy
riausybės nariams tikroviškiau suprasti problemą ir priimti išmin- 
tingesnį sprendimą.
Šio klausimo svarstymas mums taip pat primena, kad kiekvieno iš 
mūsų balsas šį tą lemia, ypač kai kalbame vieningu balsu. Kviečiu 
Jus būti aktyviais diskutuojant mums visiems svarbiais klausi
mais.
Gražių ir šiltų Šventų Kalėdų ir Naujųjų 2006 metų. Tegul atei
nantys metai būna visomis prasmėmis turtingesni.

Gintaras Steponavičius
Seimo Pirmininko pavaduotojas

Šiame numeryje:

1 psl. Priimtas dvigubo apmokesti
nimo [statymo pakeitimas

2 psl. Sveikinimai
3 psl. Olandija
4 psl. Vokietija - Hamburgas
5 psl. Kreipimasis Į lietuvius, PLJB

kongresas
6 psl. Gimnazija sėkmingai tęsia

darbą
7 psl.
8 psl. Estija. DBLS ir LNB suvažia

vimas
9 psl. Iš Lietuvos bėga nevykėliai

arba kaip kovoti su menkavertiš
kumo kompleksu

10 psl. “
11 psl. Pasijuokime
12 psl. Kronika

J Vasario 16-osios minėjimas 
Londone ir koncertai

Vasario 16-osios proga iš Vilniaus į 
Londoną atvyksta koncertuoti 

pagarsėjęs jaunimo
“Jazz island" ansamblis

jį Vasario 17 d. 19.30 vai. Koncertas 
Sodyboje, Headley Park Hotel, 
Bordon, Hants.

Vasario 18 d. 11 vai. šv. Mišios
“Jazz island” vokalinis ansamblis su vadovu Artūru Noviku

Artūro Noviko džiazinio dainavimo mokyklos ansamblis “Jazz 
island” įsikūrė 1991 m. Šiuo metu visi kolektyvo nariai, išsky

rus vieną moksleivi, studijuoja aukštosiose mokyklose, 
keli iš jų - Lietuvos muzikos akademijoje.

Kolektyvas daug pasirodo Lietuvoje, bet jau spėjo aplankyti ir 
Europos šalis: koncertavo Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekoslo
vakijoje, Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje. Dau

gelis dainininkų atlieka solinius epizodus.
Dainas aranžuoja Vadovas Artūras Novikas

šv.Kazimiero Lietuvių bažnyčioje, 21 
Ovai, prie Hackney Road.

į Vasario 18 d. 17.00 vai. Vasario
§ 16-osios minėjimas Wanstead Uni-
> ted Reformed Church salėje, Grosve- 
I nor Road, London.
% Koncertuos “Jazz island" ansamb-

I ^S‘
| Vasario 19 d. pas lietuvius Norwich
I

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo bibliotekai
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Užsienio lietuvių sielovados vadovo Prelato Edmundo Putrimo 
antrųjų metų (2004-2005) veiklos 

Žiniaraštis
"Visiems kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais -tiems, kurie tiki jo vardą” (Jono 1:12).

Broliai, seserys Kristuje,

Šv. Kalėdų dienos Evangelijos ištrauka ragina mus priimti Jėzų ne vien Kalėdų laike bet stengtis, kaip krikščio
nys ir Dievo vaikai, "visuose dalykuose ieškoti Dievo; visų pirmą patikti Dievui; viską daryti didesnei Dievo 
garbei; visur liudyti Dievą", kaip aiškina Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis.
Jėzus atėjo į šį pasaulį kaip mažas kūdikėlis ir miela yra atšvęsti Jo garbei Kalėdų šventes. Tačiau tas kūdikė
lis ... "yra viešpats" (Luko 2:11). Taigi pripažinti Jėzų kaip mūsų Dievą ir Išganytoją reikalauja iš mūsų daug 
daugiau negu tik džiaugtis Dievo įsikūnijimu vieną dieną per metus.
Priimdami Jėzų ir pripažindami, kad esame jo vaikai, įsipareigojame vis keistis, atnaujinti "dvasią, kad galėtume 
suvokti Dievo valią - kas gerą, tinkamą ir tobulą" (Romiečiams 12:2).
Artėjančios Jėzaus gimimo Švenčių dienos teatneša meilę tiems, kurie jos trokšta, tesuteikia paguodą ir paramą 
vargstantiems ir vienišiems. Dievo įkvėpimas geriems darbams teaplanko visus geros valios žmones.

Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujų metų! Su pagarba Kristuje,

Sveikinimai
DANIJA

KARTU, KADA 
NAKTIS YRA 

BEPRARYJANTI
DIENĄ,

Kada dengsi stalą Šv. Kū
čių vakarienei, surask prie 
jo vietos ne tik savo Šeimy
niškiams ir tąnakt atsilan
kančioms vėlelėms, bet ir 
kiekvienam kitam lietuviui 
- kažkur pasaulyje sutiktam 
ar dar ne.

Kada atkišinėsi šampa
ną 2005 m. ir 2006 m. sandūroje, palinkėk sėkmės ne 
tik draugams ir artimiausiems, bet ir savo kaimui, 
miestui - tam mažam žemės lopinukui Šiaurėje, kurį 
mes visi vadiname Lietuva.

Skalsaus kalėdaičio ir gardaus spanguolių kisie
liaus, pasisekimo darbuose ir laimes asmeniniuose 
gyvenimuose 2006-siais visiems linki

Danijos lietuvių bendrijos 2005 m. taryba

NORVEGIJA
Laimės šeimoje, Sėkmės dar
buose
Ramybės širdyje, Stiprybės 
dvasioje
Linkime Jums šviesių ir links
mų Kalėdų
ir laimingų Naujųjų Metų
Norvegijos lietuvių bendrija 
valdybos pirmininkė 
Daina Bogdanienė

TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR 
IŠEIVIJOS DEPARTA
MENTAS PRIE LIETU
VOS VYRIAUSYĖS

Mielieji,
Nuoširdžiai dėkojame Jums už nuostabius sveikinimus 
ir gražius palinkėjimus.
Viso Užsienio lietuvių skyriaus: Vidos, Violetos, Au
relijos, Valentinos, Aušros, Vytauto, Giedriaus ir 
Vaivos vardu sveikiname Jus artėjančių švenčių proga 
ir linkime linksmų šv. Kalėdų ir gražių bei laimingų 
Naujųjų metų!
Lai pildosi visos Jūsų svajonės!
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OLANDIJA
Milda PALILIONYTĖ, 
"Kauno dienai ” iš Ny
derlandų
Utrechte sklandė lietu
viška dvasia: pasibaigus 
kalėdiniam koncertui ir 
parodai, tautiečiai sku
bėjo į viduramžių puotą 
rankos paspausti pačiam 
Lietuvos Didžiajam 
kunigaikščiui Vytautui.

Gruodžio 11 dieną 
pačiame Nyderlandų 
viduryje vienas po kito 
vyko du renginiai:. Lie
tuvos kultūros centras 
kultūros ir meno mėgė
jus pakvietė stebėti ir 
stebėtis: vakaro tema - 
“Nuostaba”. 3-iuoju 
numeriu pažymėtame 

Lietuvos ambasada 
Nederlanduose

pastate Plompetorengracht gatvėje vyko dailininkės 
vitražistės Jurgos Lazdanienės koliažų ir tapybos pa
roda ir “Solo&Trio” kalėdinis koncertas. Pavakarę 
Olandijos lietuvių bendruomenė viduramžiškai links
minosi Utrechto katedros bokšto menėje, XIV am
žiaus gotikos stiliaus pastate.

Lietuvos kultūros centro Nyderlanduose kalėdinę 
parodą atidarė dailininkė, Utrechto provincijos ZI- 
MIHC organizacijos atstovė Karlien Oudes, koncertą- 
Lietuvos Respublikos ambasados Nyderlanduose am
basadorius Romualdas Kalonaitis. Keturiasdešimčiai 
olandų ir dešimčiai susirinkusių lietuvių kanklėmis 
grojo Kristina Kuprytė, fortepijonu skambino Šviesė 
Čepliauskaitė, dainavo sopranas Kristei de Meulder iš 
Belgijos. Tai - jau nebe pirmas kartas, kai šios solistės 
koncertuoja kartu. Koncerto metu skambėjo J.Švedo, 
M.K.Čiurlionio, J.Gaižausko, L.Montermalso, 
M.Glinkos, P.Sarasatės ir F.Šopeno kūriniai.

Publika neslėpė savo susižavėjimo: 
Š.Čepliauskaitei sugrojus paskutinį F.Šopeno kūrinį, 
ilgai plojo atsistojusi.

Prie vakaro “Nuostabos” temos derėjo netikėtai į 
kalėdinį Lietuvos kultūros centro renginį iš Lietuvos 
atvykęs poetas Petras Palilionis. Lietuvos rašytojų 
sąjungos vardu jis pasveikino Lietuvos menu ir kultū
ra besidominčius tautiečius ir olandus ir jiems perskai
tė savo eilėraštį “Perpetuum Mobile”.

Į Nyderlandus poetas Petras Palilionis atskraidino 
Lietuvos rašytojų sąjungos dovaną - apie trisdešimt 
kilogramų knygų. “Knygnešio” pareigos sutapo su vi
duramžių metraštininko darbu Utrechto katedros bokš
to menėje: naujausios lietuvių prozos ir poezijos siunta 
buvo nemokamai išdalyta Olandijos lietuvių bendruo
menės nariams ir svečiams. Neapsieita ir be autografų.

Viduramžių tema bendruomenės puotai pasirinkta 
neatsitiktinai: Nyderlanduose gyvenantys lietuviai no
rėjo paminėti Hanzos miestų prekybinę ir politinę są
jungą, XIII-XVII amžiuje sujungusią Baltijos jūros 
šalis su Šiaurės Vokietijos, Prūsijos ir Livonijos mies
tais. XV amžiuje šiai sąjungai priklausė keletas Nyder
landų miestų ir viduramžių Kaunas.

Šimtą vakaro svečių pasitiko pirkliai, amatininkai ir 
riteriai, visiems panorėjusiems ranką spaudė iš prisimi
nimų prikeltas Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytau
tas. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro aktoriui Min
daugui Capui kunigaikščio kilmę padėjo įrodyti jo 
muzikantai: senoviniu styginiu instrumentu - liutnia 
užburiančiai skambino Paula Kvint, viduramžiškomis 
dainomis graudino tenoras Jan Sleumer.

“Nebuvo nė vieno žmogaus, kuris išeidamas nebūtų 
padėkojęs ir pažėręs komplimentų. Dar ir dabar tebesi- 
pila skambučiai ir elektroniniai laiškai. Visi pasakoja, 
su kuo susipažino ir kokie jų ateities planai”, - džiau
gėsi naujoji Olandijos lietuvių bendruomenės pirmi
ninkė Daina Toleikytė.

Nuostabi metinė Kalėdų šventė!
Audringų 2005-ųjų pabaigą Olandijos lietuvių ben
druomenė stilingai pažymėjo puikia metine Kalėdų 
švente, vykusia gruodžio 11 dieną, Utrechto katedros 
bokšto menėje.

Užburianti viduramžių muzika iš prisiminimų prikėlė 
patį Lietuvos Didįjį kunigaikštį Vytautą. Iš didelio 
džiaugsmo tekėjo lietuviško midaus upeliai, o linksmi
namasi ir vaišinamasi buvo tikrai bajoriškai.

Nuostabiais viduramžių rūbais pasidabinę pirkliai ir 
amatininkai linksmino ir lietuviškais patiekalais vaiši
no daugiau nei šimtą svečių, iš kurių lūpų sklido lietu
viškos dainos. Šventinė puota prabėgo akimirksniu. 
Per barzdas varvėjo, burnose neturėjom...

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Respublikos ambasa
dai Nyderlanduose už finansinę ir moralinę paramą, 
Utrechto katedros bokšto vadybai, Lietuvos rašytojų 
sąjungai už prozos ir poezijos knygas, šventės organi
zatoriams, visiems padėjusiems ir, žinoma, visiems 
mūsų svečiams!

A+A Dr. Edmundas Lenkauskas
2005 m. gruodžio 13 d. Cincinati, Ohio, JAV savo žemišką 82 metų kelionę baigė ir Viešpaties ramybėn ilsėtis 
išėjo Dr. Edmundas Lenkauskas. Tarp daugelio įvairių pareigų, jis Clevelande aktyviai veikė Lietuvių Bendruo
menėje, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo narys, JAV LB Tarybos prezidiumo vicepirmininkas, Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos narys. Priklausė ir rėmė įvairias lietuviškas organizacijas, Valdovų Rūmų at
statymą. Paliko žmoną Mildą, dukras Nijolę, Viktoriją, dr. Sigutę ir vaikaičius Neriją, Iloną, Dainių, Indrę ir Gytį.

Ilsėkis Ramybėje!
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VOKIETIJA
Hamburge spalio mėnesį vyko Lietuvos respublikos Prezi
dento Valdo Adamkaus globojamos Lietuvių kultūros die
nos “Lieben Šie Litauen?” (“Ar mylite Lietuvą?”), kurias 
rėmė Roberto Bošo fondas, Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas, Hamburgo miesto kultūros skyrius bei Lie
tuvos Respublikos Ambasada Vokietijoje.

Renginys buvo palankiai sutiktas ne tik čia gyvenančių 
tautiečių, bet ir hamburgiečių, neabejingajam liko spauda 
ir televizija. Reportažai apie renginį pasirodė Hamburg 1, 
NDR bei LTV programose, apie jį buvo rašoma Die Welt, 
Hamburger Abendblatt, T AZ Hamburg, Literatūra ir me
nas bei kituose leidiniuose, taip pat delfi bei omni inteme- 
tiniuose puslapiuose.

Festivalio atidaryme dalyvavo LR ambasadorius Vo
kietijoje Evaldas Ignatavičius, Kultūros attache Rasa Bal- 
čikonytė bei kiti garbūs svečiai iš Hamburgo, specialiai į šį 
renginį iš Lietuvos atvyko Lietuvos respublikos Prezidento 
patarėja Halina Kobeckaitė. Perpildytoje Literatūros namų 
salėje koncertavo džiazo virtuozas Petras Vyšniauskas ir 
būgnininkas Klaus Kugel, vokiečių aktoriai skaitė iš Ričar
do Gavelio ir Jurgio Kunčino kūrybos. Labai šiltai buvo 
sutikta ir Jurga Ivanauskaitė, kuri Hamburge pristatė savo 
neseniai vokiečių kalba išleistą romaną Placebo. Jame ra
šytoja gana kritiškai išreiškia savo požiūrį į šių dienų Lie
tuvos visuomenę. Jaunasis menininkas Vytautas Michelke- 
vičius savo viešnagės Hamburge metu užbaigė dar Lietu
voje pradėtą meninį projektą SOVARCH<1990 remixed in 
Hamburg. Čia žiūrovai nepamatė veidų ar tipiškų peizažų 
iš Lietuvos. Kaip teigia pats menininkas: “Pagrindinė idėja 
sukosi apie lietuvišką sovietinės kolektyvinės sąmonės 
reprezentaciją architektūroje bei jos (architektūrinės repre
zentacijos) sampratą Hamburge.“

Hamburgiečiai bei čia gyvenantys lietuviai galėjo pasi
linksminti kartu su SKAMP grupe bei susipažinti su skir
tingų kartų kinematografininkų darbais. Daugumai žiūrovų 
ypač patiko Gyčio Lukšo filmas Mėnulio Lietuva, tuo tarpu 
jaunoji karta labiau domėjosi Simono Aškelavičiaus, Gied
rės Beinoriūtes ir kitų jaunųjų režisierių darbais.

Norėdama išlikti objektyvi, nutariau pasiteirauti kitų 
žmonių nuomonės apie šį projektą. Režisierius Thomas 
Schlottmann, kuris, beje, dalyvavo beveik visuose rengi
niuose, džiaugėsi, kad galėjo gyvai susipažinti su dabarti
nės Lietuvos kultūros tendencijomis. Jam labai patiko, kad 
programoje nebuvo folkloro. Režisieriaus manymu, gerai 
buvo ir tai, kad programa buvo plataus spektro t.y. be siau
ros viską apibendrinančios temos. Kiekvienas renginys 
paliko vis kitokį neišdildomą įspūdį ir puikiai papildė vie

Lietuvių kultūros dienos - “Ar mylite Lietuvą” - Hamburge

nas kitą. Festivalį šis vokietis apibūdino, kaip netikėtą 
susitikimą su nepažįstamąja, su kuria jis norėtų susitikti 
dar kartą ir artimiau susipažinti.

Grupės SKAMP lyderiui Viktorui Diawarai šiltus 
prisiminimus paliko šauni ir energinga Hamburgo publi
ka, kuri šėlo viso koncerto metu ir pritarėjų dainoms. Jis 
taip pat džiaugėsi turėjęs galimybę koncertuoti LOGO 
klube, kuriame yra pasirodę nemažai jam pačiam patin
kančių grupių, tokių kaip “Such a Surge”, “Lusilectric” 
ir kt.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkei 
Daliai Henke didelį įspūdį paliko literatūrinis vakaras ir 
pokalbiai su visada žavia ir nepakartojama rašytoja Jurga 
Ivanauskaite, kuri sugeba sudominti publiką savo išra
dingais ir atvirais atsakymais. Iš Vytauto Michelkevi- 
čiaus parodos Dalia teigia supratusi, kad mažai kartais 
gali būti labai daug: už tik „kelių“ nuotraukų ir video 
filmo pavidale pateiktos medžiagos slypi be galo įdomi 
idėja ir, žinoma, didelis darbas. Jos manymu, Lietuva ir 
jos jaunosios kartos menininkai tikrai neatsilieka moder
naus meno srityje net ir Europoje. Dalią giliai sudomino 
ir sujaudino režisieriaus Gyčio Lukšo filmas „Mėnulio 
Lietuva“.

Dar ilgai buvo diskutuojama su kitais žiūrovais apie 
šio filmo ironiją bei personažus, kuriuose atsiskleidžia 
mūsų aktorių profesionalumas. Anot Dalios, žmonių, 
susirinkusių į SKAMP koncertą, gausa parodė, kad toks 
kultūrinis renginys Hamburge yra tiesiog būtinas ir be 
galo reikalingas ne tik lietuviams gyvenantiems čia, bet 
ir vokiečiams.

Taigi, šio renginio dalyvių išsakytos mintys parodo, 
jog tokio kultūrinio projekto sėkmė slypi programos 
įvairovėje bei jo vizijoje - Lietuvių kultūros pristatymas 
svetur, neapsiribojant vien išeivijos publika.

Rita Valiukonytė
Projekto organizatorė
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Kreipimasis į lietuvius
Mieli lietuviai, gimnazijos rėmėjai,

Vokietija pergyvena didelę ekonominę krizę. 
Valdžia nebepajėgia surinkti pakankamai mo
kesčių, skolos didėja. Norėdamos išlyginti biu
džetą, valstybė ir bažnyčia mažina išlaidas. Ži
noma, pirmiausiai neskiriamos pašalpos įvai
rioms organizacijoms ir institucijoms, kurių val
džia neprivalo remti. O iš tokių pašalpų dalinai 
gyvena ir mūsų gimnazija. Taigi ir mums maži
nama parama.

Todėl mes prašome Jūsų pagalbos. Lig šiol 
mūsų gimnazija visus sunkumus įveikdavo, ir 
lietuvių solidarumo dėka išsilaikė ilgus metus. 
Tuo mes labai didžiuojamės.

Ši mokykla ir dabar labai reikalinga, ypač 
naujai į Vokietiją atvykusioms. Šiomis savaitė
mis spaudoje galima buvo pasiskaityti, kad pa
tys vokiečiai pripažįsta, jog migrantų vaikams 
Vokietijoje ypatingai sunku. Paprastai dėl silp
nų vokiečių kalbos žinių jie nepriimami nei į 
gimnazijas, nei į realines mokyklas, o tik į pa
grindines mokyklas ir tai dažnai į žemesnes 
klases. Perėjimas į aukštesnio lygio mokyklas- 
beveik neįmanomas. O baigus pagrindinę mo
kyklą, sunku įsigyti geresnę profesiją. Dažniau
siai šias mokyklas baigusieji jaunuoliai papildo 
bedarbių eiles.

Mūsų gimnazijoje naujai atvykusių lietuvių 
vaikai, gali greitai išmokti vokiečių kalbą ir įsi
gyti vokišką brandos atestatą, greičiau ir ge
resnėmis sąlygomis integruotis Vokietijoje. 
Pas mus besimokydami, jie taip nepamiršta 

lietuvių kalbos, nepraranda ryšio su savo kraštu 
ir, baigę mokyklą gali apsispręsti, ar gyventi 
čia, ar grįžti į Lietuvą.

Jaunuoliai iš Lietuvos turi galimybę mokytis 
ne tik vokiečių, bet ir anglų bei prancūzų kalbų, 
susipažinti su Vokietija ir Vakarų Europa. 
O mūsų gimnazijoje besimokantys vokiečiai 
tampa Lietuvos ir lietuvių draugais, ateityje 
puoselėdami ir tvirtindami šiuos ryšius.

Siekdama savo pedagoginių tikslų, mūsų mo
kykla atlieka ir didelį informacinį darbą, formuo
dama Lietuvos įvaizdį Vokietijoje ir kituose 
kraštuose. Norėdamos gauti išsamesnių žinių 
apie Lietuvą, įvairios vokiečių organizacijos 
kviečia gimnazijos atstovus į savo susitikimus. 
Mūsų dainų ir šokių ansamblis praturtina rengi
nius ne tik Hessene ir kitose Vokietijos žemėse, 
bet taip pat ir Strasbūre, Briuselyje, tarptauti
nėse parodose. Prieš Lietuvai įstojant į Europos 
Sąjungą, mūsų mokiniai važinėjo Europos Są
jungos infomobiliu po Heseno federacinę žemę, 
ir mokyklose, miestų aikštėse bei įstaigose in
formavo įvairius Vokietijos gyventojų sluoks
nius, daugiausiai jaunimą, apie Lietuvą- būsimą 
naują Europos Sąjungos narę.

Prašome Jūsų, savo auka paremti mūsų gim
naziją, kad ji ir toliau galėtų tęsti svarbų lietu
višką darbą. Aukas prašome siųsti gimnazijos 
rėmimo fondui, adresu : Unterstūtzungsfonds 
des Litauischen Gymnasiums e. V., Kontonum- 
mer 32761801, Volksbank Kreis BergstraBe, 
BLZ 509 914 00. Vokietijoje aukos nurašomos 
nuo mokesčių.

Už Jūsų paramą nuoširdžiausiai dėkojame.
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PLJB valdybos pirmininkė 
Dalia Henke, gimusi Lietuvoje,

12-asis Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas
Dvyliktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas 
—~ įvyks - -

2006 metais birželio 23 - liepos 9 d.
Kanadoje

Toronto - Hamilton - Montreal

((f

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 2005 m. Lietuvos Ypatingajam archyvui paaukojo 200 svarų sterlin

gų (981,5 Lt), kurie buvo skirti programos “Lietuvos partizanų ir antisovietinio pasipriešinimo dokumentų kaupi
mas ir informacijos apie juos rinkimas” įgyvendinimui.

Informuojame Jus, kad gautos lėšos buvo panaudotos dokumentų restauravimui skirtos lipnios juostos 
“Filmoplast” įsigijimui (pirkimo dokumentai pridedami). Ši juosta naudojama pažeistiems dokumentams restau
ruoti. Juostos pagalba suklijuojami ir sutvirtinami suplyšę ar per lenkimo vietas sutrūkę dokumentai, taip apsau
gant juos nuo tolesnio susidėvėjimo. Už Jūsų paaukotas lėšas nupirkta juosta yra naudojama archyvo saugomiems 
dokumentams restauruoti.

Nuoširdžiai dėkojame Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai ir asmeniškai Sąjungos centro valdybos pir
mininkei p. Vidai Gasperienei už suteiktą finansinę paramą.

Pagarbiai Direktorius Ovidijus Lėveris
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Gimnazija sėkmingai tęsia savo darbą
Vasario 16-osios gimnazijoje šiais 

mokslo metais mokosi 85 lietuviai moki
niai ir 104 vokiečiai. Bendrabutyje gyve
na 48 mokiniai - visi lietuviai. Daugelis 
lietuvių^ tėvų, ypatingai naujai emigravu
sių į Vokietiją, apsigyvena arti gimnazi
jos, kad vaikai galėtų gimnaziją lankyti 
iš namų. Visi lietuviai mokosi lietuvių 
kalbos ir literatūros bei Lietuvos istori
jos ir geografijos. Muzikos ir tikybos 
pamokos lietuviams taip pat dėstomos 
lietuviškai, o kai kuriose klasėse ir geog
rafija, istorija bei biologija. Mokiniams iš Lietuvos ski
riamos papildomos vokiečių kalbos pamokos. Vokiečiai 
vietoje lietuvių kalbos mokosi prancūzų kalbos. Bet 
jiems taip pat siūloma mokytis lietuvių kalbos. Šiais me
tais 11 vokiečių lanko lietuvių kalbos pamokas. Kadangi 
muzikos, dailės, istorijos bei kitas pamokas vokiečiams 
dėsto lietuviai mokytojai, tai jie mokinius visuomet pai
nformuoja ir apie Lietuvą. Be to į įvairius lietuviškus 
minėjimus įjungiami ir vokiečiai. Taip pat kasmet vokie
čiams organizuojamos ekskursijos į Lietuvą.

Veikia tautinių šokių grupė, choras ir orkestras. Tauti
nių šokių grupėje ir chore kol kas dalyvauja tik lietuviai, 
bet į orkestrą įsijungia ir vokiečiai mokiniai, kurie mielai 
groja lietuviškus kūrinius. Veikia ateitininkai, kuriems 
priklauso tik lietuviai, ir Europos bei globėjų grupė jau
nesniesiems. Šios grupės yra mišrios. Europos grupės 
uždavinys yra įvairiomis progomis informuoti vokiečius 
apie Lietuvą.

Pilietinės drąsos mokykla
Vokietijoje šiuo metu vyksta akcija už pilietinę drąsą. 
Mokyklos gali gauti pripažinimą ir “pilietinės drąsos 
mokyklos” vardą, jei 70 procentų mokinių, mokytojų ir 
tarnautojų pasmerkia rasizmą, užsieniečių, kitatikių arba 
šiaip skirtingų žmonių persekiojimą. Gimnazijoje įsikūrė 
šios akcijos iniciatyvinė grupė, pravedė atitinkamus susi
rinkimus ir balsavimus ir išrūpino gimnazijai oficialų 
“pilietinės drąsos mokyklos” pripažinimą.
Skaitymo konkursas
Visoje Vokietijoje lapkričio 18 d. buvo minima knygos 
diena. Ta proga daugelyje mokyklų vyko skaitymo kon
kursai, taip pat suaugusieji skaitė knygas mažiukams 
vaikų darželiuose ir pradžios mokyklose. Vasario 16- 
osios gimnazijoje taip pat vyko raiškiojo skaitymo kon
kursas, kurį laimėjo Cosima Linn - italė mergaitė. Ji 
dalyvaus visos apskrities skaitymo konkurse. Ta pačia 
proga vyresnių klasių mokiniai pasikvietė Huettenfeldo 
pradžios mokyklos vaikus ir jiems skaitė įdomias ištrau
kas iš knygų, pravedė įvairius žaidimus.

Šimtadienis
Lapkričio 25 d. abiturientai šventė šimtadienį. Jame da
lyvavo tryliktos ir dvyliktos klasių mokiniai, gimnazijos 
mokytojai ir svečiai. Iš viso susirinko per 100 žmonių. 
Anksčiau vykdavo ilgiausios kalbos, vaidinimai, kuriuo
se tryliktokai apibūdindavo savo draugus dvyliktokus ir 
atvirkščiai. Šiais laikais jau iš anksto susukami filmai, 

kurie tą vakarą parodomi. Juose 
dvyliktokai suvaidino, kaip 
“nerimtai” abiturientai ruošiasi egza- 

Į minams, o tryliktokai parodė, kokie 
• “nesubrendę” dvyliktokai, kuriems 
dabar reikės perduoti mokyklos val- 

į džią. Reikia pripažinti, kad ir šį kar
tą sugebėta įdomiai parodyti ir 
“pašiepti”atskirų mokinių ypatybes. 
Po filmų tryliktokai dar padainavo 
dainą, kurioje nepamiršo paminėti 
nė vieno dvyliktoko. Tada abiturien

tai perdavė dvyliktokams gimnazijos “raktą”, o dvylikto
kai įteikė abiturientams vieno metro, t. y. šimto centi
metrų juostą, kad, nusikirpus kasdien po centimetrą, ma
tytų, kaip greitai artėja egzaminai. Programai pasibaigus, 
Emilis Venckevičius ir Živilė Vitkauskaitė visų abitu
rientų vardu kviete vakaro dalyvius ir svečius prie bufeto 
pasivaišinti, o pasistiprinus šokti ir linksmintis iki pat 
vidurnakčio.

Jungtinių Tautų Organizacijos sesijos inscenizacija 
Kad mokiniai geriau suprastų Jungtinių Tautų tikslus, jų 
struktūrą ir darbo būdą, geriausia yra paruošti ir pravesti 
fiktyvią JTO sesiją, kurioje patys mokiniai perima atski
rų kraštų atstovų roles. Tokia fiktyvi sesija Vasario 16- 
osios gimnazijoje vyko gruodžio 1 d. Jau porą dienų 
prieš tai Frankfurto universiteto trys politologijos stu
dentai mokinius paruošė šiai sesijai. Kiekvienas mokinys 
turėjo burtų keliu išsitraukti kraštą, kurį jis turės atsto
vauti. Iš viso dalyvavo 60 mokinių. Sesijos tema buvo 
ekologija. Buvo diskutuojama ir konkrečiai sprendžiama 
anglies dvideginio kenksmingumo problema, ir ieškota 
kelių, kaip sumažinti jo emisiją. Iš pradžių diskusijos 
vyko gana sunkokai. Bet, kai mokiniai suprato darbot
varkę, pastebėjo, kam daromos pertraukos, kad jų metu 
vyksta įvairūs pasitarimai, rėmėjų ieškojimas, rašomos 
rezoliucijos, tai jau po pietų posėdis pasidarė labai įdo
mus. Atsirado “bendraujančių” valstybių, kurios tikru
moje nesugyvena, rezoliucijos. Dėl jų dažniausiai JTO 
sesijose ne taip greitai pasiekiamai susitarimai, atsiranda 
įvairūs trukdymai ir pan. Visi mokiniai iš esmės suprato, 
kaip dirba JTO organizacija, kaip sunku rasti bendrus 
sprendimus ir koks svarbus JTO darbas. Šiuo projektu 
rūpinosi ir jį pravedė gimnazijos politikos mokytoja dr. 
G. Hoffmann.

Naktiniai užsiėmimai
Kadangi dabar gimnaziją lanko dviejų tautų vaikai ir net 
ne visi lietuviai gyvena bendrabutyje, o pas arti gyvenan
čius tėvus, tai pravedami visokiausi užsiėmimai, kad visi 
suartėtų, pabendrautų ir geriau pažintų vienas kitą. Vie
nas iš mėgiamiausįu tokių užsiėmimų jaunesniems yra 
naktis mokykloje. Tokiu būdu gruodžio 2 d. septintos 
klasės auklėtoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė nakčiai 
sukvietė savo mokinius į mokyklą. Iš vakaro vaikai tėvų 
pagalba pasiruošė nakvynei: klasėse buvo išdėstyti čiuži
niai, koridoriuje sukrautas didžiausiais bufetas visokiau
sių skanumynų visai nakčiai, buvo atsinešta televizija,
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/tąsa/ Gimnazija sėkmingai tęsia savo darbą
DVD rekorderis ir įvairiausi žaidimai. Vieni žiūrėjo te
leviziją, kiti žiūrėjo atsineštus filmus, treti žaidė, visi 
kartu žaidė slėpynes ir t.t. Mokiniai mielai bendravo, 
kalbėjosi, tik miegui liko mažai laiko. Bet iš ryto visi 
laiku atsikėlė, kartu papusryčiavo, sutvarkė savo klasę ir 
mokyklą ir grįžo į bendrabutį arba su tėvais į namus. 
Visi buvo patenkinti.

Šiais mokslo metais gimnazijoje tikybą dėsto iš Lietu
vos atvykęs katechetas Darius Subačius. Jis mokinių 
mėgiamas, nes stengiasi kuo įdomiau pravesti tikybos 
pamokas ir daugiau pabendrauti su mokiniais. Todėl jis 
su mokiniais sugalvojo pravesti naktinių pamokų pro
jektą, pavadintą “Šikšnosparnis”: kviesti mokinius naktį 
praleisti gamtoje, diskutuoti, kartu apsvarstyti įvairius 
filosofinius, sociologinius ir religinius klausimus. Kai 
jis šią mintį paskelbė, atrodė, kad visi lietuviai mokiniai 
savaitgalio nakčiai iškeliaus į mišką. Bet kai sužinojo, 
kad šaltą žiemos naktį reikės žygiuoti keletą kilometrų 
į mišką, nakvoti skautų stovykloje, kur patiems reikės 
pasišildyti patalpas ir dar reikės paruošti referatus bei 
rimtai pasiruošti diskusijoms, tai dauguma atkrito. Liko 
tik 24 narsuoliai, tačiau ir tai jau labai daug. Jie su Da
rium Subačiumi lapkričio 18 d. iškeliavo miškan, kur 
pravedė 4 pamokas. Pirmoji buvo socialinė, jos tikslas - 
geriau pažinti vienas kitą. Per antrąją pamoką mokiniai 
pasirinko mėgstamo poeto eilėraštį, j į paskaitė, o po to 
patys kūrė ir skaitė eilėraščius. Trečioji buvo sporto pa
moka gamtoje. Ketvirtoji buvo religijos pamoka. Užsi
degę žvakutes pagiedojo, skaitė Šv. Raštą, meditavo, 
meldėsi už artimuosius ir vieni už kitus. Naktinė akade
mija baigėsi 4 vai. ryto. Visi ją baigusieji gavo I etapo 
baigimo pažymėjimus. Dar numatyti du etapai. Mokiniai 
buvo labai susižavėję, ir atrodo, kad “Šikšnosparnių” 
pamokos vyks toliau.

Svečiai, kurie mus praturtino
Gruodžio 9 d. gimnaziją aplankė Kupiškio kultūros cent
ro teatras “Provincija”, vadovaujamas režisierės Nijolės 
Katkienės. 19.00 vai. pilies aktų salėje teatras suvaidino 
B. Dauguviečio spektaklį “Žaldokynė”.

Gruodžio 13 d. gimnaziją aplankė Jurbarko tremtinių ir 
politinių kalinių choras “Versmė”, kuris tos pačios die
nos vakarą koncertavo Viemheimo katalikų bažnyčioje. 
Choras buvo pakeliui į Strasbūrą, kur jis koncertavo Eu
ropos parlamento narės Laimos Andrikienės kvietimu.

Informacinis stendas
Vokietijoje paplito kalėdinės mugės. Garsiausia, berods, 
yra Nuernberge, bet dabar jau kiekvienas miestelis su
ruošia tokią mugę. Jau kelinti metai tokia kalėdinė mugė 
vyksta ir Lampertheime. Vokiečių laikraštis 
“Lampertheimer Zeitung”, mokinių komiteto paprašytas, 
šiais metais išpirko stendą Vasario 16-osios gimnazijai. 
Mokiniai kepė ir pardavinėjo lankytojams blynus, karštą 
kakavą ir kitokius gėrimus. Ta proga stendo lankytojai 
buvo supažindinti su gimnazija ir Lietuva. Buvo dalina
mi informaciniai leidinėliai. Stendą visą savaitę savo 
laisvalaikiu aptarnavo globėjų grupės, Europos grupės ir 
“Pilietinės drąsos” iniciatyvinės grupės mokiniai.

Kalėdų eglutė
Adventui prasidėjus, bendrabučio fojė atsirado adven
to vainikas, prie kurio sekmadienio vakarais mokiniai 
sueidavo giedoti adventinių ir kalėdinių giesmių, O va
karą prieš atostogų pradžią mokiniai, mokytojai ir dalis 
tėvų susirinko į gimnazijos Kalėdų Eglutę. Ir šiais metais 
Hiutenfeldo savivaldybės salė buvo perpildyta - buvo 
per 400 žmonių.

Pradžioje visi lietuviškai ir vokiškai pagiedojo giesmę 
“Tyli naktis”. Tada mokiniai vaidino tikybos mokytojų 
Dariaus Subačiaus ir Angelos Allayar-Parsa paruoštą 
spektaklį “Laimingasis princas”. Šis princas visa tai, kas 
jam labai brangu, paaukojo kitiems, kad jie būtų laimin
gesni ir nevargtų. Ir jis tatai darė taip, kad apdovanotieji 
nežinotų, kas jiems padeda.

Po giesmės “Sveikas Jėzau gimusis”, kuri, kaip visos 
šio vakaro giesmės buvo giedama abiem kalbomis, Laura 
Šiugždinytė ir Manuel Peknice perskaitė ištrauką iš 
evangelijos. Kun. Jonas Dėdinas sukalbėjo maldą, o di
rektorius Andrius Šmitas pasveikino visus svečius. Jis 
paaiškino lietuviškas Kūčių tradicijas ir priminė, kad 
anksčiau beveik visi mokiniai gyveno bendrabutyje lyg 
didelėje šeimoje ir todėl, prieš išsiskirstydami į Kalėdų 
atostogas, susirinkdavo prie bendro Kūčių vakarienės 
stalo. Tuomet buvo griežtai laikomasi visų tradicijų. Da
bar kai ką jau reikėjo keisti, bet ne visų papročių atsisa
kyta. Ypatingai pamėgo vokiečiai kalėdaičių laužymą. 
Jie ir šį vakarą buvo laužomi. Direktorius siūlė visiems 
ta proga susitaikyti, pamiršti visus nesusipratimus ir atei
tyje dirbti kartu. Jis dėkojo visiems, kurie šį vakarą pa
ruošė ir prisiminė gimnazijos rėmėjus, kurių dėka ši mo
kykla išsilaiko.

Sudainavus kalėdinę dainą “O, eglute”, visi laužė kalė
daičius ir valgė šventinę vakarienę. Po vakarienės buvo 
tęsiama mokinių programa, kurią pranešinėjo Daina 
Šmitaitė ir Mindaugas Docaitis. Pasireiškė visos klasės. 
Vieni deklamavo eilėraščius, kiti vaidino kalėdinį vaiz
delį, treti dainavo kalėdines dainas angliškai, prancūziš
kai ir rusiškai. Vaikų orkestras grojo “Sniego valsą”, 
jaunesniųjų orkestras “Žiemos lapą”, du ansamblėliai 
pagrojo ir padainavo angliškus kūrinius “Englishman in 
New York” ir “Please come home for Christmas”, šokė
jai pašoko kalėdinį šokį “Kalėdinės išdaigos”.

Galiausiai pasirodė Kalėdų senis, kurio balsas buvo 
panašus į tėvų komiteto pirmininko H.J.Kock balsą. Jis 
padėkojo visiems šventės organizatoriams, ypatingai 
direktoriaus pavaduotojai Irenai Grevienei už renginio 
koordinavimą, dėkojo muzikos mokytojui G. Ručiui, 
visiems atlikėjams ir šeimininkėms. Tada jis apdovanojo 
visus mokinius. Pakeliui į gimnazijos kalėdinę šventę jis 
buvo užsukęs į spaustuvę ir iš ten atvežė gimnazijos met
raščius vokiškai ir lietuviškai, kurių visi laukė ir kuriuos 
jis čia pat padalijo. Programos pertraukų metu buvo ap
dovanoti skaitymo konkurso ir matematikos olimpiados 
laimėtojai. Taip pat buvo buvo išdalintas kalėdinis paštas 
-mokinių sveikinimai savo draugams.

Šventė truko beveik 4 valandas, bet ji buvo labai įvairi 
ir niekam neatsibodo. Ji buvo labai gražiai aprašyta vo
kiečių spaudoje.

Vasario 16-osios gimnazijos informacija
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ESTIJA
Apie Estijos Lietuvių Bendruomenę
Vladas Graužinis 

Šiek tiek istorijos
Lietuvos enciklopedijos 
duomenimis pirmieji 
lietuviai Estijoje gyveno 
jau 1582 - 1625 metais, 
kada Tartu miestas bu
vo Lietuvos - Lenkijos 
valstybės " vojėvodi- 
nos" centras.

19 + 20 amžiuje Tartu 
mieste taip pat gyveno 
nemažai lietuvių, žino
ma apie studentų drau
gijos ’’Dorpatą" veiklą. 
Taline nuo 1917 m. vei
kė "Rėvelio Lietuvių Draugija".

Visų daugiausia lietuvių atvyko gyventi į Estiją 
"sovietiniais" laikais. Dabar Estijoje gyvena per 2000 
lietuvių. Per 1000 žmonių yra priėmę Lietuvos Res
publikos pilietybę.

Estijos Lietuvių Bendruomenė (ELB) buvo įkurta 
1980 metais.

1980m. gruodžio 6 d. mes, lietuviai, gyvendami sve
timoje šalyje, susiradome vienas kitą ir ėmėme ben
drauti. Tai davė pradžią mūsų dabartinei EL bendruo
menei, kuri juridiškai buvo įteisinta 1988 m. gruodžio 
6 d. kaip viena iš 20-ies Estijos tautinių mažumų.

Kadangi ELB yra visuomeninė tautinės atšakos or
ganizacija, viskas yra daroma tik gera valia. Vertina
mas žmonių kūrybiškumas, noras vieni kitus suprasti, 
padėti.... Siekiama vienybės, tradiciškumo, o per tai 
nuolatinės bendruomenės veiklos augimo. Savo veikla 
stengiamės paveikti kiekvieną lietuvių kilmės žmogų, 
kad kiekvienas kurtų lietuvybę, liktų ištikimas savo • 
tautai, ją pažintų, ja domėtųsi, ja tikėtų, jos neapleistų,

■ •■m

ją toliau kurtų. Į ELB veiklą esame įtraukę ir savo miš
rių šeimų narius.

ELB nariu gali būti kiekvienas žmogus 
(nežiūrint į jo pilietybę), kuris siekia išlaikyti ir 
ugdyti lietuvių tautybę, kalbą, tautines bei valsty
bines tradicijas, bendradarbiauti ir keistis infor
macija, kuris pasižada laikytis bendruomenės 
įstatų, visuotinio narių susirinkimo nutarimų.

Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias 
bendruomenės valdymo organas. Tarp suvažiavi
mų veikia ELB Valdyba, renkama 3-s metams. 
Šiuo metu (nuo 1995 m. kovo 11 d.) bendruome
nei vadovauja Cecilija - Rasa Unt.

Pagrindinis šio interneto tinklalapio tikslas - 
plačiau supažindinti kitų tautų žmones su ELB 
lietuvių veikla, lietuvių mąstysena, kultūra ir sie
kiais.

Šis intemetinis puslapis www.hot.ee/elu/ 
ind_l.htm platinamas taip pat estų kalba ir skirtas 

tiems, kurie labai domisi Lietuva, jos žmonėmis,
kultūra, kalba ir kurie nori sužinoti daugiau apie mūsų 
mažą, bet drąsią tautą.

Išsamesnę informaciją apie Estijos Lietuvių Ben
druomenės istoriją ir veiklą galima rasti mūsų pirmi
ninkės Cecilijos Rasos Unt (Ivanauskaitė) paruoštoje 
medžiagoje “Estijos lietuviai”, kuri yra patalpinta kny
goje “Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga” pir
mame tome “Valstybė". Autorius S. Maculevičius.

ELB veikla
1988 m. Estijoje gyvenantys kitų tautybių atstovai su
sibūrė į Estijos tautinių mažumų sąjungą.

1988 m. gruodžio 6 d. ELB buvo juridiškai užregist
ruota kaip viena iš 20-ies Estijos tautinių mažumų or
ganizacija.

ELB veiklą galima apibendrinti Lietuvos regioninių 
problemų ir tautinių mažumų departamento vyr. spe
cialistės Nijolės Balčiūnienės žodžiais: "Gražūs, pras
mingi Estijos lietuvių darbai, draugiški ir vieningi ben
druomenės valdybos nariai, ypač daug dirba pirminin
kė Rasa Unt" (Voruta, 1998 m. spalio 24 d.).

• MO •■■□ •■■□ »MO

Šių metų LNB ir DBLS 58-tasis Metinis Suvažiavimas vyks . 
kovo 18-19 d.d. !

Lietuvių Sodyboje, Headley Park Hotel, !
Picketts Hill, Bordon, Hants GU35 8TE ■

Kambarių užsakymais ir visais kitais reikalais prašome kreiptis į g
DBLS C V sekretorių Joną Podvoiskį .

tel. 0161 775 7972 arba dbls@uk2.net - '
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Iš Lietuvos bėga nevykėliai

Kaip kovoti su menkavertiškumo 
kompleksu

„Rašau iš nevilties: mano duktė susiruošė į Lon
doną. Ten jau pusė jos draugių - dirba baruose, 
viešbučiuose, lygina kelnes vietiniams serams, valo 
tualetus Londono ledi, kuopia neįgalias 
anglų senutes. Jei pasiseks - įsidarbins 
kur nors aukle. Žinau, kad daugelis Lie
tuvos merginų prisiduria iš prostitucijos.

Kalbėjausi su viena jų grįžo aplankyti 
tėvų. Sako, nėra nieko baisaus, kad pre
kiauji kūnu. Tai švaresnis darbas negu 
šveisti klozetus. Klientai irgi „šva-rūs", 
naudojasi prezervatyvais. Per valandą 
galima uždirbti kaip per mėnesį. Buvau 
priblokšta išgirdusi tokias kalbas. Tai 
štai kodėl tiek daug prostitučių lietuvai
čių Anglijoje.

Jeigu toks požiūris toje aplinkoje - tai 
ko laukti iš mano dukters? Supratau, kad 
ir ji nieko bloga čia nemato. Baiminuosi 
dėl jos. Ir nesuprantu, ko jai ten važiuoti. 
Ji turi aukštąjį išsilavinimą, turi darbą, 
gyvena sostinėje. Mėginau su ja kalbėtis. 
Ji aiškina taip: Lietuvoje liko tik nevykė
liai. Lietuva - baisi valstybė, dugnas, iš 
čia reikia kuo greičiau bėgti. Londonas - 
šviesa, rojus, ten lengva kvėpuoti.

Kas tokio baisaus Lietuvoje? Sako, ko
rupcija, parsidavėliška valdžia, debilai 
viršuje,viskas perpuvę, jokios perspekty
vos. „ Čia uždirbu tūkstantį litų, o ten 
gausiu šešis!" - sako, o pačios akys dega 
kaip ligonės. Bandžiau paaiškinti, kad ir 
Vakaruose yra korupcija, kad britų pa
rlamente deputatai rėkauja ir mušasi, 
kad karališkojoje šeimoje - nuolatiniai 
skandalai bei purvas. Kalbėjau apie 
sprogimus Londono metropolitene. Apie 
tai, kad Londone ji bus antrarūšė. Kad 
laimė ne tai, tūkstantį ar šešis tūkstan
čius gauni. Kaip žirniais į sieną. Ten - 
rojus, o čia - pragaras!

Čia, man regis, reikėtų psichiatro pa
galbos. Kas padaryta mūsųjaunimui? 
Kodėl tėvynė jiems tapo „ kale ", kaip ne
seniai pasakė viena mano dukters draugių? Kodėl 
mūsų vaikai nemato gamtos grožio, kultūros, Lietu
vos kelių kokybės, šimtų teigiamų gyvenimo dalykų?

O gal tai žiniasklaidos darbo rezultatas? Ji pen
kiolika metų nuo ryto iki vakaro auklėjo visą karią, 
kraudama vien negatyvius dalykus. Kažkaip neteko 
maryti straipsnių laidų kur skaitytojai būtų įtikinė
jami, kaip gerai gyventi Lietuvoje. Juk ta tema - 
tabu! Iškart būsi apkaltintas tikrovės pagražinimu, 
bus prisiminti seni laikai, kai buvo rašomi tik 
„ teigiami dalykai". Bet kiek žmogus gali nuo ryto 
iki vakaro klausytis vien apie košmarus - žmogžu
dystes, žvėriškumus, parsidavėliškumą, skandalus...

Nuo to pavargsti. Štai mūsų vaikai ir pavargo.

Jie daugiau nebenori gyventi šalyje, kur visą parą 
jiems ant galvos liejasi baisybės.

Nemanau, kad Lietuvoje lieka vien nevykėliai. 
Mano manymu, atvirkščiai: kaip tik nevykėliai išva
žiuoja į Vakarus. O Lietuvoje lieka arba alkoholikai 
(su tuo sutinku), arba išmintingi žmonės, kurie ma
to situaciją savo pačių akimis ir vertina gyvenimą 
tokioje šalyje kaip Lietuva!

Noriu išgirsti psichologo nuomonę.
Martyna L., Vilnius"

Pataria psichologas Virgis 
SONGAILA
Neurozė iškreipia Lietuvos 
įvaizdį
Martyna nekalba apie socialines 
išvykimo priežastis. Tuo jos išpa
žintis ir įdomi.

Paprastai kalbame, kad žmonės iš 
Lietuvos išvažiuoja praradę viltį 
susirastidarbą, pavargę gyventi 
skurde. Žmonės išvažiuoja, kad už
sidirbtų daugiau pinigų. Ir tai tiesa. 
Bet niekas nekalba, kad yra slapta - 
grynai psichologinė išvažiavimo 
priežastis, ir, daugelio psichologų 
nuomone, ta priežastis - pagrindinė. 
Juk pastaruoju metu darbą surasti 
jau nebesunku: darbuotojų nebeuž
tenka! Tai kodėl žmonės vis tiek 
važiuoja? Pasirodo, jie nenori už
dirbti penkių šimtų litų per mėnesį.

Vadinasi, priežastis ne ta, kad nėra 
darbo:' Daugelis žmonių atsisako ir 
tūkstančių litų atlyginimo. Jie dabar 
lygiuojasi į „londonietiškas" savo 
giminaičių ir pažįstamų pajamas.

Čia įžiūrima stebėtina savęs pačiu 
apgaule. Kai Martynos duktė sako, 
kad Lietuvoje ji uždirba „tūkstantį" 
litų, o Londone ji gaus „šešis tūks
tančius", ji sukčiauja. Juk Londone 
už litą nepavažiuosi visuomeniniu 
transportu iš vieno miesto galą ir už 
du litus kavos neišgersi. Pokalbiai 
mobiliuoju telefonu Paryžiuje nie
kaip negali būti sulyginti su pokal
biais Lietuvoje. Lietuvoje gali pa
valgyti už du ar tris eurus. O Vakarų

Europos sostinėse? Paryžiuje du eurus kainuoja kava. 
O kiek kainuoja bustas Londone?

Tai tik vienas pavyzdys, kaip iškreipiama tikrovė 
(šiuo atveju pabrėžiamas „siaubingas" skirtumas tarp 
gyvenimo lygio Vakaruose ir Lietuvoje). Pabandykite 
Prancūzijoje dešimties metų senumo geros būklės au
tomobilį įsigyti už du ar tris tūkstančius eurų. Niekaip 
nepavyks. Turėsite pakloti šešis tūkstančius eurų. Lie
tuvoje nusipirksite (net prancūzišką). Taigi imkime 
skaičiuoti sąžiningai, ne dumti akis. Vidutinis prancū
zas uždirba kiek daugiau negu tūkstantį eurų. Jei jis 
panorės Įsigyti tokį pat automobilį, jis turi atsidėti še
šių mėnesių atlyginimą!

Bet tie žmonės, kurie išvažiuoja į Vakarus, nenori
/žiūr.sek.psl./
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... Iš Lietuvos bėga nevykėliai
viso to skaičiuoti. Jie nenori girdėti apie maždaug dvi
dešimt procentų vargšų Vakarų šalyse, kurie vos sudu
ria galą su galu. Tie vargšai niekada neprasigyyens, tad 
apie kokį Vakarų rojų kalba Martynos duktė? Žinoma, 
žmonės Lietuvoje apskritai yra mažiau turtingi. Bet 
skirtumas ne toks jau baisus, kad būtų galima kalbėti 
apie rojų ir pragarą! Neturtingoji klasė Lietuvoje kur 
kas skurdesnė už neturtingąją klasę Prancūzijoje. Bet 
vidurinė klasė Lietuvoje ne ką neturtingesnė už viduri
nę klasę Prancūzijoje. Kartais ji turtingesnė už pastarą
ja

Kad butum laimingas, reikia didžiuotis savo šalimi 
Martyna visiškai teisi, kai kalba apie savotiškos 

psichozės, apėmusios Lietuvos gyventojus, požymius. 
Žmonės būtent bėga iš Lietuvos. O žmogus, būdamas 
normalios psichikos, neims bėgti. Verčia suklusti ir šio 
reiškinio masiškumas, v

Žinoma, yra daug socialinių problemų, kurias turi 
spręsti valstybė. Bet yra dar ir psichologinė priežastis, 
slypinti mūsų pasąmonėje. Mūsų „aš" sudaro keli 
lygmenys. Žmogus tapatina save su savo profesija, 
pašaukimu, šeima. Bet jis taip pat tapatina save su vi
suomene, šalimi, kurioje gyvena. Šalies įvaizdis negali 
neveikti jo. Nemokama mąstyti savarankiškai, ne
priklausomai nuo nieko formuoti savo šalies įvaizdžio. 
Dėl infantiliškumo, svajonės apie rojaus gyvenimą toli 
(rojaus niekur nebūna).

Dėl įtaigumo, nemokėjimo atsispirti „masinei 
emocijai". Pervertinus gyvenimą Vakaruose. Nepakan- 

kankina čekų ir ukrainiečių. Man teko lankytis Praho
je. Čekai labai patenkinti, kad gyvena Čekijoje, nors 
gyvenimas ten toli gražu ne vakarietiškas, pilna pro
blemų, taip pat ir korupcijos skandalų. Bet nei čekai, 
nei vengrai nevadina savo tėvynės „kale". Ukrainiečiai 
po oranžinės revoliucijos sako, kad jie ne blogesni už 
Vakarų Europą. Kodėl gi Lietuva - blogesnė už visus? 
Mūsų psichika negali gyventi be teigiamų jausmų, tei
giamo nusiteikimo. Jei Lietuvos žiniasklaida periodiš
kai akcentuotų, kaip gerai čia gyventi, - nebūtinai būtų 
tikrovės pagražinimas. „Pagražinimas" - kai nėra kriti
kos. Bet jei nėra nieko, išskyrus kritiką, žmogui for
muojasi iškreiptas šalies, kurioje gyvena, įvaizdis. 
Psichologija paprasta: jei tavo šalis - pragaras, tai iš 
pragaro reikia sprukti.

Kam pačiam nepavyksta patirti sėkmės kaltina savo
tėvynę. Jei žmogus nesugeba pats ko nors pasiekti, 
dažnai kaltina kitus. Išvažiavę ir besirengiantys išva
žiuoti iš Lietuvos žmonės - dažniausiai nuskriausti, 
įžeista savimeile. Jie patyrę virtinę nesėkmių, jiems 
atrodo, kad dėl visko kalta jų šalis. Jie neretai aukoja, 
kas brangiausia. Kad pateisintų save ir savo išvykimą, 
niekada neprisipažins, kad Lietuvoje buvo tiesiog ne
vykėliai. Savo požiūrį jie stengiasi primesti likusiems 
Lietuvoje. Tas požiūris: likę Lietuvoje - idiotai.
v

Čia reikia blaivaus žvilgsnio. Pagalvokite: ar taip leng
vai iš Lietuvos išvažiuos padaręs čia karjerą? Gaunan
tis neblogus pinigus? Ar jis ryšis plauti indus, tinkuoti 
sienas? Ryšis tas, kuriam nepavyko prasimušti Lietu-

kamai įvertinus gyvenimą Lietuvoje.
Menas gyventi paties įvaizdžio. Tai yra jo savigarbos. 
Paskaitykite, ką internete rašo tie, kurie susiruošė bėg
ti. „Man gėda, kad gyvenu tokioje šalyje", - tipiška 
mūsų rytdienos emigrantu frazė. O štai jau pranešimai 
iš Londono. „Niekam neprisipažįstu, kad esu iš Lie
tuvos. Tai blogiau negu Zimbabvė".

voje! O kad prasimuštum, reikia gabumų, talento. Kva
lifikuoti emigrantai sudaro labai nedidelį išvažiavusių
jų procentą. Jie vertina savo laimėjimus. Norint išsiva
duoti iš menkavertiškumo reikia išmokti didžiuotis
savo šalimi, kad ir kokia ji butų! Pinigai išsprendžia 
daug ką, bet laimei būtinas psichologinis komfortas,
savigarba. O svarbiausia - nepasiduoti pabėgusių nevy-

Ar gali normalios psichikos žmogus kalbėti tokius kėlių požiūriui, kurį jie mums nori primesti.
žodžius apie savo tėvynę? Taip gali kalbėti tik tas, ku
rio „aš" yra liguistas. Bet kas tą psichiką traumavo? •

/iŠ XXI amžiaus savaitinio žurnalo “Ekstra ”/

Kas jam pakišo „Lietuvos-kalės", „Lietuvos-dugno", 
„Lietuvos purvo" (interneto posakiai) įvaizdį?

Lietuvius kankina baisus menkavertiškumo komp
leksas. Tiesa, jis kankina ir rusus. Bet jis, tarkime, ne-

Loretos Vilkytės vedama vaidybos grupė Mančesteryje

Nepriklausomybės 
minėjimas 

Š.m. vasario 18 d., 
16.00 vai.

Latvių klube, 
1A Standhill Road, 

Carlton, Nottingham 
Nottinghamo DBLS 

valdyba ruošia
Vasario 16-osios 

paminėjimą 
Programoje: paskaita, 

po jos pasirodys 
šeštadieninės mokiniai

Nottinghamo DBLS valdyba
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Pasijuokime
Turguje
Už amerikietiškus pinigus lietuviškame turguje iš 
vietnamiečio gali nusipirkti itališkus batus, pagamin
tus Kinijoje ir paskui rusiškai keiktis, iki ko žydai 
privedė šalį...

Vyro pasakojimas:
- Važiuoju autobusu, reikėtų pinigus perduoti bi

lietui. Šalia stovi vyriškis. Bet kaip į jį kreiptis: Jūs 
ar Tu? Mąstau logiškai. Šis autobusas - ekspresas. 
Kadangi jis neišlipo prieš tai buvusioje stotelėje, va
dinasi važiuoja į mano rajoną. Be to, važiuoja su gė
lėmis, vadinasi, pas moterį. Gėlės gražios, vadinasi, 
pas gražią moterį. Mano rajone tik dvi gražios mote
rys - mano meilužė ir mano žmona. Pas mano meilu
žę važiuoti negali, nes aš pats ten važiuoju. Vadinasi, 
važiuoja pas mano žmoną. Mano žmona turi du mei
lužius - Petrą ir Vytą. Petras dabar komandiruotėje.

- Vytai, perduok pinigus už bilietą!
Vyriškis apstulbęs:

- O iš kur tu mane pažįsti???!!!

Bare
Bare sėdi du bičiuliai. Vienas jų lieja savo širdį:

- Įsivaizduoji, kaskart, kai išgeriu, stengiuosi parei
ti į namus kuo tyliau. Batus nusiaunu dar laiptinėje, 
ant pirštų galiukų nusėlinu į vonią, ten nusirengiu ir 
nekvėpuodamas slenku į miegamąjį. Bet manoji vis 
vien pabunda ir kad pradės baubti!
Bičiulis draugiškai tapšnoja jam per petį:

- O tu pabandyk keisti taktiką! Žinai, kaip aš el
giuosi? Triukšmingai įgriūvu į namus, koja atsidarau 
miegamojo duris, virstu it maišas į lovą, žnybu žmo
nai į užpakalį ir staugiu tiesiai jai į ausį:

- Na, ką, padirbėsi?
- Ir ji, įsivaizduok, dar nė karto nepabudo!

Sužadėtinė
- Žiūrėk, kokia kreivakojė toji mergina!
- Juk tai mano sužadėtinė!!
- Bet kaip jai tinka...

Blondinės
- Kaip vadinamos blondinės, nusidažiusios plaukus 

juoda spalva?
- Norinčiomis turėti dirbtinį intelektą.

Tobulumas
Žmona sukiojasi prieš veidrodį ir klausia vyro:

- Brangusis, kas tau labiau patinka - mano dailus 
veidas ar tobulas kūnas?

- Tavo humoro jausmas...

Varžybos
Uošvė paskelbia geriausio žento varžybas.
Vyriausias grįždamas namo mato, kad uošvė eketėje 
murkdosi. Ištrauktąją, parneša namo, apklosto pata

lais, įpila 100 g ir t.t.
Rytą po langu naujutėlai- 

tis "Audi”, po valytuvu kor- 
telė: "Geriausiam žentui. AMr
Uošvė".

Antrą dieną vėl uošvė T- į y
eketėj, ją išgelbėja kitas 7
žentas. Vėl antklodė, vaistai V
ir t.t.

Rytą po langu naujas
"Opel", po valytuvu kortelė "Geram žentui. Uošvė".

Trečią dieną grįždamas jauniausias žentas mato 
uošvę eketėj ir galvoja: "Tai ką, man bus tik koks 
Žigulis".

Priėjęs murkt uošvę po ledu...
Rytą po langu naujutėlaitis "Mercedes Benz", po 
valytuvu kortelė: "Geriausiam žentui. Uošvis".

Vienintelė išeitis
Žmona su vyru sėdi prie televizoriaus ir žiūri šou 
„Kas nori tapti milijonieriumi?“

- Brangusis, gal geriau eikim ir pasimylėkim? - 
vylingai siūlo žmona.

- Brangioji, aš taip pavargau darbe. Atleisk, šian
dien negaliu.

„ Tuomet jums lieka vienintelė išeitis - skambutis 
draugui!“ - pasigirsta laidos vedėjo balsas.

Paveldas
- Tu nori mane vesti tik todėl, kad aš paveldėjau 

vilą iš tetos Marijos?!
- O, žinoma, kad ne. Juk tai juokinga! Vis vien ta

ve vesčiau - man tikrai visiškai tas pats, iš ko tują 
paveldėjai.

Ideali
Žmona klausia vyro:

- Brangusis, ar aš panaši į idealią moterį?
- Na, ką tu mieloji, tu - nepalyginamai daugiau.
- Taip? Ir kiek gi?
- Apie 50 kilogramų!

Vaistininkas
- Dvi draugės kalbasi:
- Ko tu susitikinėji su tuo vaistininku? Juk turi suža
dėtinį gydytoją.
- Tai kad tik vaistininkas sugeba perskaityti jo laiš
kus.

Laimėjo
Vyras pasakoja draugui:
-Vakar susipykau su žmona...
-Na, ir kuo viskas baigėsi?
-Ji pas mane ant kelių atšliaužė!
-Ir ką pasakė?
-"Lįsk iš palovio, bailus ožy!"...

Yra dvi nuomonės: mano ir neteisinga.

11



EUROPOS LIETUVIS - EUROPE'S LITHUANIAN - MONTHLY
Published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian House Ltd. : Lietuvių Sodyba, Headley Park Hotel, Pic
ketts Hill, Nr.Bordon, Hants GU35 8TE. Prenumeratos kaina: D. Britanijoj e - £20.00 Europoje - £25.00 oro paštu,, visur 
kitur £25.00 paprastu paštu. Vieno numerio kaina £1.00. Skelbimų kaina - puse lapo £10.00, ketvirtis lapo £5.00 arba iš 
anksto susitarus su administracija. Administracija: Lietuvių Sodyba, Headley Park Hotel, Picketts Hill, Nr.Bordon, 
Hants GU35 8TE. Tel: 01420 472810. Čekius išrašyti: "DBLS Europos Lietuvis”. Redaguoja kolektyvas. Vyr. red. Hen
rikas Gasperas 107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham NG71JD. Te.:0115 8410612. E-mail: 
e. gasperasfyntlworld. com. Medžiagą siųsti redaktoriaus adresu. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. 
Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių ne redakcijos ar leidėjų nuomo
nę. Už įdėtų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

Kronika PAMALDOS
Aukos spaudai:
P.Grokauskas, Nottingham £10.00 
Kan.V.Kamaitis, Prestwick £10.00 
A.Važgauskas, Nottingham £10.00 
S.Urbonavičienė, Derby £10.00 
p. Juozelskienė, Nottingham £ 5.00
A.Žemaitis, Leeds £ 5.00

B.Benekeraitis, Llanelli £10.00 
J.Kandelis, Coventry £ 5.00
R.Karalius, Lofthouse £ 5.00 
V.Kilius, Grantham £5.00
B.Vasaitis, Sheffield £5.00

Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje mies
to dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735. E-mail:
london@ptverijonas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
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Kalėdos Sodyboje
Sodyboje vyko 18 kalėdinių renginių. Svarbiausi iš jų:

Gruodžio 24 d. vakare Kūčių vakaras. Buvo paruošta vakarienė 
pagal lietuvių katalikiškas tradicijas. Buvo 12 valgių - silkė, žuvis, 
grybai, virtiniai, kleckeliai, aguonų pienas , spanguolių kisielius , 
šventos plotkelės, lietuviška duona ir dar kt.

Gruodžio 25 d. dienos metu 20 anglų puikiai papietavo (Christmas 
day lunch ). Vakare turėjome lietuviškas Kalėdas. Dalyvavo apie 35 
lietuviai. Žmonės buvo pasipuošę su kaukėmis ir kitais įdomiais ap- 
rėdais. Buvo į Sodybą atvykęs Kalėdų Senis, kuris už pasakytą eilė
raštį ar dainelę davė dovanelių.

Šauniai praėjo ir Naujų Metų sutikimas gruodžio 31d. Kartu šven
tė anglai ir lietuviai viso apie 50 žmonių. Svečiams buvo patiektas 
angliškas ir lietuviškas maistas. Įvairios mišrainės , silkė , žuvis, 
keptas kalakutas, mėsos vyniotiniai ir dar daug skanėstų.

Malonu , kad Sodyboje Naujus metus sutiko senoliai Grigelis , 
Songaila ir Vincentas O’Brien .Visi puikiai pasišoko ir pabaliavojo.

Menedteriai
Pradžioje gruodžio Sodybos menedžeris Hubert Hughes atsi
statydino iš savo posto. Menedžerio pareigas jis ėjo paskuti
nius du metus Dabartiniai menedžerio pavaduotojai Gintas ir 
Jūratė Vilpišauskai laikinai perėmėjo pareigas, kol direktorių 
valdyba nuspręs, kas perims menedžerio pareigas .

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.

xp* 'r 'T' 'P 'T' 'P ✓P *P *P ^P

* Evelinos Pušaitės Koncertas THE PURCELL ROOM South *
* Bank Belvedere Road, SEI 8XX. sekmadienį, 12 vasario 2006, *
* 19,45 vai. Programoje: Haydn: Sonata in C major Hob.XVI:50 #

Rachmaninov: Moments Musicaux Op. 16 Kodaly: Dances of Ma- *
* rosszek Liszt: Rhapsody No. 13 Bartok: Sonata #
* Evelina Puzaitė jau anksčiau yra koncertavusi The Royal *
* Festival Hall, Barbican Centre, Wigmorehall. *

Gimusi Vilniuje pirmuosius žingsnius muzikos keliu pradėjo
* M.K.Čiurlinio Muzikos Mokykloje. Vėliau studijavo Lietuvos *
* Muzikos Akademijoje. 2001 metais gavo Baltic States Scholar-
* ship stipendiją studijuoti garsioje Guildhall School of Music and *
* Drama Londone. 2001metais Vokietijoje įrašė savo pirmą kom- *
* paktinį diską. ĮĖJIMAS Į KONCERTĄ NEMOKAMAS *
* *
A ^R)R ^R ^R ^R & R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R* i ’ | 'T* 'i* *’!'* *^P ^P — i * — —I— *1 * — * i * * i— * P •’l—

"Europos Lietuvio" finansai
Praėjusių 2005 metų bėgyje
“Europos Lietuvis" turėjo pajamų iš 
abonentinio mokesčio, įskaitant 
aukas ir 2004 m. likutį £ 881.45 :

Pajamos......................... £ 4646.00
Išlaidos.......................... £ 2848.52
Likutis............................ £1797.48
keliamas į 2006 metų sąskaitą.

Atsižvelgiant į tai, kad turime pelno, 
"Europos Lietuvio" prenumeratos 
mokestis sekantiems metams nepa
kils, nors pašto išlaidos žada pakilti.

"E.L." dėkoja rėmėjams ir skaityto
jams už aukas ir visokeriopą para
mą.

E.L. administracija
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