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Atkuriama Didžiosios Britanijos 
lietuvių jaunimo sąjunga

Sveiki, rašau visiems pranešti, kad vasario 7d. Lie
tuvos ambasados patalpose įvykusiame jaunimo są
jungos iniciatyvinės grupės susirinkime susirinko 
daug energingo ir pilno idėjų jaunimo.

Pirmą kartą susirinkusiam jaunimui teko pristatyti Pa
saulio jaunimo sąjungos veiklą, tikslus. Buvo supažin
dinta mūsų jaunimo dabartinė veikla, mūsų sportiniai 
pasiekimai, prisidėjimo prie organizuotų bendruomenės 
renginių. Aptarti galimi naujosios DBLJS tikslai, kurie 
padėtų naujoms jaunimo organizacijoms kurtis, sukurti 

l informacijos mainų tinklą (dabar laikinai bendrauti per
Anglija.com forumą, o vėliau įkurti savo intemetinį pus
lapį), pasiūlyta idėjos prisidėti švietimo, kultūros, ko
munikacijų srityse.

Stengtis suburti ir suvienyti sporto vienetus ir komandas, kad 
galėtume aktyviai įsijungti ir atstovauti visose Europoje ir Pasauly
je vykstančiose sporto šventėse, priklausyti bendruomenėje ir orga
nizuoti įvairaus mąsto suėjimus ir renginius. Atstovauti Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungą (PLJS), kaip ir daugelis lietuvių jaunimo 
sąjungų ir būti jos dalis. Daug diskutuota apie galimą veiklą ir pri
imta principinių pasiūlymų.

Vienas iš artimiausių, surengti Velykinę šventę Sodyboje, suor
ganizuoti krepšinio turnyrą pasiruošiant Europos lietuvių krepšinio 
turnyrui, kuris įvyks Lenkijoje gegužės 26-28 d. Po ilgai užsitęsu
sių debatų, išrinkta laikinoji valdyba, kuri pradės naujai atsakingą 
darbą iki tol, kol išaiškės sąjungos lyderiai ir bus išrinkti visos 
sąjungos narių ir užims pastovias valdybos narių vietas. Taip pat 
jaunimas turėjo galimybę deleguoti save į birželio mėn.23 - liepos 
9d.Kanadoje, JAV vyksiantį lietuvių jaunimo kongresą. Išrinkti 4 
atstovai, kurie atstovaus Didžiosios Britanijos jaunimą.

Didžiausios kliūtys vykti į Kanadą tai lėšų neturėjimas.
Daug šnekėtą kaip įmanoma būtų užsidirbti pinigų per tokį 

trumpą laiką.
Kreipiuosi į bendruomenę ir į visus geros valios žmones, kurie
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prisidėtų patarimais, idėjomis, o kas gali ir 
pinigais.

Manau, tokiai jaunai ir atsikuriančiai 
jaunimo sąjungai, toks dalyvavimas kongre
se, įžiebtų didesnę ugnį kiekviename iš mū
sų visokeriopai veiklai, pridėtų daug patir
ties pradėti ir būti veidas visos bendruome
nės, apie kurią šnekama kaip viena iš di
džiausių pasaulyje.

Būkime ryžtingi ir neabejokime o pade
kime jaunimui įsilieti į svarbią veiklą o 
vėliau ateityje atstovauti gal ir visą ben
druomenę. Linkiu geriausios kloties ir kaip 
sakoma Pirmyn!
Robertas Bružas
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DBLS veikla 200572006m.
Tai buvo metai, kai pagaliau į bendruomenės gyvenimą 
aktyviai įsiliejo naujoji emigrantų karta - žmonės, Lietuvą 
palikę po valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Pastarųjų 
metų veikla akivaizdžiai rodė, kad bendruomenės gyveni
me reikia naujų vėjų. Prie šiemet pasikeitusios situacijos 
prisidėjo ir Lietuvos tapimas Europos Sąjungos (ES) nare, 
laisvas darbo jėgos judėjimas.

2005-2006 metų DBLS centro valdyba buvo pirmoji, 
kurios dauguma ir tapo naujosios emigracijos atstovai. Se
noji bendruomenė dideliu „palikimu“ mūsų neapdovanojo, 
todėl pradžia nebuvo lengva. Pasikeitęs valdybos narių 
amžiaus balansas ir darbo pobūdis lėmė, kad šiemet turėjo
me daugiau renginių nei anksčiau, pradėjo kurtis nauji sky
riai.

DBLS skyriai, jų veikla
Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje yra 18 skyrių. Padidėjo 
tautiečių aktyvumas įvairiose Jungtinės Karalystės vietose, 
kuriasi nauji bendruomenės skyriai, iš kurių vieni jau užsi
registravę: Norwich, Londono antras, o kiti kūrimosi stadi
joje: Holyhead, Kings Lynn, Great Yarmouth. DBLS cent
ro valdyba supažindino naujuosius skyrius ne tik su DBLS 
įstatais, istorija, veikla, bet ir ateities perspektyvomis. Stip
rėja ir Londono bendruomenė ne tik skaičiumi, bet ir veik
la. Didžiausiu ir aktyviausiu skyriumi išlieka Londono pir
mas skyrius.

Naujų skyrių kūrimo darbe dar yra spragų, nes tautie
čiams išsibarsčius po visą Jungtinę Karalystę, kartais nėra 
galimybių surasti kontaktus, arba nuvykti į vietas ir rekla
muoti DBLS. Naujų narių pritraukimas į jau esamus sky
rius ir naujų skyrių kūrimasis ir toliau išlieka svarbiu veik
los tikslu. Tik būdami vieningi ir tokiu būdu stiprūs, galėsi
me išlikti lietuviais ir už Tėvynės ribų.
Spauda
DBLS leidžia mėnesinį laikraštį „Europos Lietuvis“, kuris 
pilnai save išsilaiko. Šiuo metu laikraštį prenumeruoja 230 
skaitytojų. Tai laikraštis, daugiausiai skaitomas vyresnės 
kartos tautiečių, kaip ir „Britanijos lietuvių balsas“.
Populiarūs Londone ir jo apylinkėse „Londono Žinios“, 
„Info Zona“, kurie daugiau orientuoti į skaitytoją neseniai 
atvykusį iš Lietuvos. Laikraščiai bendradarbiauja su ben
druomene, nušviečia įdomiausius įvykius, konsultuoją 
patartą organizuoja įvairias akcijas, tuo prisidėdami akty
vinant bendruomenės gyvenimą. Šiaurės Airijoje pradeda
mas leisti laikraštis“Emigrantai“.

Pasirodė pirmieji žurnalo „Fusion“ numeriai. Šis žurnalas 
leidžiamas visų naujų ES narių kalbomis.
Malonu, kad ir toliau A.Vilčinskas leidžia „Įvykių kalen
dorių“, kuriame yra nuorodos visiems renginiams.
Pagausėjo ir intemetinių svetainių: Anglija.com, Anglija.lt, 
Labas.co.uk, Londonožinios.com. Tai patogi, greita ir in
formaciniu požiūriu efektyvi priemonė. Džiugu, kad inter- 
netinės svetainės susikūrė ir skyriuose: Birmingham, Man
chester. Netolimoje ateityje numatoma sukurti DBLS inter- 
netinę svetainę.

Kultūrinė veikla
Praėję metai pasižymėjo didele kultūrinių įvykių gausa. 
Pradėjome didele pavasario švente “Sekminėmis“ Sodybo
je, kuri sutraukė iki 600 tautiečių. Čia gausiai pasirodė 
mokyklėlių vaikai, pirmą kartą koncertavo etnografinis 

ansamblis „Saduto“, jaunieji „Wild Side“ grupės atlikėjai, 
ansamblis „Tip-top retro“. Kauno moksleivių namų tauti
nių šokių kolektyvo „Malūnėlis“, kurio koncertai prasidėjo 
Skautų stovyklos uždarymo šventėje „Sodyboje“, vėliau - 
Londone, Nottingham, Manchester ir Škotijoje. Šie koncer
tai pritraukė daug mūsų tautiečių. Kolektyvas buvo parem
tas aukomis, pasirūpinta nakvyne šeimose - už ką ir norisi 
padėkoti visiems, prisidėjusiems prie šio kolektyvo pasiro
dymų. Šio kolektyvo kelionės išlaidas apmokėjo TMID.

Vasarą apvainikavo A.Mamontovo gyvo garso koncertas, 
kuris vėl sutraukė daug tautiečių į Sodybą. Koncertas, ku
rio sėkmę vainikavo verslininkų iš laikraščio „Londono 
Žinios“, DBLS ir TMID bendradarbiavimas - tai nauja 
bendruomenės ir verslo bendravimo formą kuri ateityje 
tikrai gali atnešti gražių rezultatų. Verslininkų ir DBLS 
paramos sulaukė ir vaikai - rašinių ir raiškaus skaitymo 
konkursų nugalėtojai - jiems buvo suorganizuota išvyka į 
Hampton Court Palace ir į Sodybą.
Metų pabaigos mėnesiai buvo gausūs kalėdiniais vakarais, 
vaikų eglutėmis, bendromis mokyklėlių šventėmis.

Vasario 16-ąjai skirtuose renginiuose Sodyboje, Londone 
Wanstead, Šv. Kazimiero bažnyčioje bei naujame Norwich 
skyriuje koncertavo A.Noviko ansamblis „Jazz Island“, 
kurio kelionės išlaidas dalinai padengė TMID, o artistus 
parėmė žiūrovai ir LNB, transportu aprūpino LR Ambasa
da ir „Londono žinių“ verslininkai.

Ansamblio „Saduto“ dalyvių ir jų vadovų iniciatyva su
ruošta Užgavėnių šventė „Žiemą žiemą bėk iš kiemo“ 
sukvietė į Sodybą didelį būrį tautiečių, kurie apsupę Morę, 
sudegino ją ir nuvijo blogą žiemos dvasią.

Džiugu, kad kuriasi nauji saviveiklos kolektyvai, kur 
žmonės, susirinkę po sunkių darbų gali padainuoti, pašokti, 
pabūti kartu. Populiarūs vakarai Q bare Londone, kurių 
iniciatorius Petras groja su savo grupe „Tip-top retro“. Čia 
susirinkę žmonės ne tik linksmai leidžia laisvalaikį, bet ir 
aukojo pinigų bažnyčios remontui.

Renginiai vyksta visuose miestuose ir miesteliuose, kur 
yra lietuviška bendruomenė. Kartu švenčiamos Joninės, 
vyksta Kalėdiniai renginiai.

2005 metų vasarą Vilniuje, vykusiame VU Pasaulio lietu
vių sportinėse varžybose, Jungtinę Karalystę atstovavo 
futbolo ir krepšinio komandos. Abi komandos sėkmingai 
pasirodė, užimdamos trečias vietas. Dalyvių eisenoje Vil
niaus Gedimino prospekte tarp visų pasaulio lietuvių spor
tininkų, gražiai atrodė ir mūsų jaunuoliai, vilkėdami spe
cialiai šventei skirtus marškinėlius, kuriuos nupirko LNB.

Švietimas
Atsižvelgiant į suaktyvėjusią lituanistinių mokyklėlių veik
lą kurios dirba ne tik Londone, bet ir Nottingham, Bir
mingham, Manchester, buvo sukurta švietimo tarybą dar
bui ir kultūrinei veiklai tarp mokyklėlių koordinuoti. 
TMID, pagal mūsų pateiktas paraiškas, aprūpina visas litu
anistines mokyklas vadovėliais ir pratybų sąsiuviniais. Mo
kyklos aktyviai dalyvauja visuose rengiamuose konkursuo
se ir rengiamose šventėse. Vaikai gausiai dalyvavo piešinių 
konkurse, skirtų Vilniui - 2009m.Europos kultūros sostinei. 
Mūsų moksleivis E.Gokovas tapo šio ES šalių konkurso 
nugalėtoju. Rašinių konkursai, raiškiojo skaitymo konkur
sai, šeštadieninis darbas mokyklėlėse, besimokant gimto
sios kalbos ir kultūros - tai ne vien vaikučių nuopelnas, tai 
didžiulis darbas, kurį tėvelių palaikomi, atlieka kvalifikuo
tų mokytojų būrys. 2005 metų gegužės mėn. Trakuose
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TMID iniciatyva surengtas diasporos mokytojų seminaras, 
kuriame dalyvavo ir 5 mokytojos iš mūsų mokyklėlių.

Moksleiviai, jų tėveliai, mokytojos ir bendruomenės 
atstovas dalyvavo Švedijos lietuvių bendruomenės ir 
TMID renginyje „Draugystės tiltas“, kuriame dalyvavo ir 
kitų Europos šalių mokyklėlių atstovai. Tai buvo puiki 
galimybė pasikeisti darbo patirtimi, susipažinti ir gražiai 
praleisti Jonines. Šiais metais toks renginys organizuoja
mas Airijoje.

Saviveiklos kolektyvai, būreliai - taip lietuviška ir artima 
kiekvienam. Ir kaip gera, kad vis daugiau ir daugiau atsi
randa tėvelių, suprantančių laikmečio vingius ir būtinybę 
išsaugoti savo atžalose gimtąją kalbą. Galima tik nuošir
džiai padėkoti visiems tiems, kurie stropiai saugo mūsų 
tautines tradicijas.

Savo ruožtu, kartu su LR Ambasada, ėmėmės žygių lie
tuvių kalbos GCSE egzamino įteisinimui. Susitikime su 
LR Premjeru A.Brazausku sulaukėme pažado finansiškai 
paremti šio projekto įgyvendinimą. Tai nėra labai papras
tas ir greitas klausimo sprendimas, nes mažos Lietuvos 
kalba, nors ir laikoma modernia kalba, nėra britų akiratyje. 
Tokiu būdu ir naujajai valdybai linkiu ištvermės, siekiant 
įgyvendinti šį projektą.

DBLS Taryba
DBLS Taryba, vadovaujama V.Gasperienės, 2005m.spalio 
mėn. pravedė suvažiavimą, į kurį atvyko daug esamų narių 
ir naujų ar besikuriančių skyrių atstovų. Diskutuoti klausi
mai labai aktualūs bendruomenės išlikimui, veiklai akty
vinti. Suvažiavimas buvo plačiai nušviestas mūsų spaudo
je.

Sodyba
DBLS vienintelis išlikęs turtas sukelia daug diskusijų vien 
todėl, kad trūksta viešos informacijos apie tai, kas iš tikrų
jų vyksta Sodyboje, per mažai pasitikima vieni kitais. Fi
nansinė metų ataskaita parodė, kad Sodyba šiais metais 
pasiekė nors ir nedidelį, bet pelną. Tačiau yra neužbaigtų 
darbų nuo seniau, nesumokėtų mokesčių, apie kuriuos 
būtina kalbėti su akcininkais ir ieškoti galimybių tą turtą 
išlaikyti. DBLS padėjo daug pastangų, kad tokios didelės 
šventės kaip Sekminės ar A.Mamontovo koncertas pasitar
nautų Sodybos labui. Tačiau dėl sudėtingos finansinės 
skaičiavimo sistemos, LNB nepateikė pelno skaičių nuo 
gegužės mėn. net iki Tarybos suvažiavimo spalio mėnesį.

Praėję metai atskleidė ir kitų trūkumų: per ilgai LNB 
nekreipė dėmesio į buvusio vadovo H.Hughes girtuoklia
vimą, rasistinius išpuolius prieš lietuvius ir bet kaip atlie
kamą darbą. Liko užmiršti ir supūdyto maisto šaldytuvai, 
nurašyti nuostoliai. Po poros įspėjimų, H.H. pats paliko 
Headley Park.

Naujieji pavaduotojai Jūratė ir Gintas Vilpišauskai pra
dėjo pastoviai dirbti dar liepos mėnesį, todėl Headley Park 
vėl pradėjo alsuoti lietuvybe.

DBLS Centro Valdyba
Po suvažiavimo į valdybą pakviesti: R.Bružas-narys spor
tui ir jaunimo reikalams, L.Jovaišienė - švietimo taryba.
Centro valdyba priėmė sprendimą atleisti iš CV narių 
D.Stalnionytę ir P.Podvoiskį, kaip nelankančius posėdžių 
ir nedirbančius pavesto darbo.

DBLS finansai
M.Zuokienė -naujoji CV iždininkė neturėjo DBLS finan

sinių ataskaitų ir dokumentų 2 mėnesius po suvažiavimo. 
Buvęs iždininkas J.Žilinskas teigė, kad DBLS yra - 
2.003.52 svaro ir taip rodė apyskaitos, o vėliau atsirado 
kiti skaičiai, kuriuos pateikė J.Podvoiskis. Tai sukelia be
reikalingas abejones ir nereikalingas kalbas.

Mūsų parapijos
Parapijų vaidmuo turi svarbią įtaką lietuviškame gyveni
me, ugdo vienybę, pasitikinėjimą. Londono Šv.Kazimiero 
parapija tapo Londono bendruomenės kultūriniu - infor
maciniu centru, vienintele įmanoma susitikimams vieta 
Londone. Senoji bažnytėlė darosi per maža talpinti visus 
parapijiečius. Čia glaudžiasi ir mokyklėlė „Švyturiukas“, 
repetuoja etnografinis ansamblis „Saduto“, kurių vadovai 
Danielė ir Gintautas Martinkėnai ir Ligita Paulauskaitė, 
parapijos choras, vadovaujamas Virgilijaus Vaitkaus. Pa
rapijiečiai dėkingi kun. P.Tverijonui už supratimą, energi
ją ir paramą. Kun.P.Tverijonas kas antrą savaitę atvyksta į 
Nottingham Židinį ir apsilanko pas tautiečius Peterbo
rough.

Pasaulio Lietuvių bendruomenė

PLB sudaro 35 bendruomenės už Lietuvos ribų. Visų ben
druomenių veikla remiasi Lietuvių Charta. DBLS yra PLB 
narė, kurios būstinė Vilniuje. Mėnesiniame leidinyje 
„Pasaulio Lietuvis“, dabar leidžiamame Punske, galima 
rasti informacijos ir straipsnių apie kitų pasaulio lietuvių 
bendruomenių veiklą. 2006metų rugpjūčio mėn. vyks XII 
Seimas, kuriame pasaulio lietuvių bendruomenes atsto
vaus 160 delegatų. Mūsų bendruomenei paskirtos 6 vietos.

Baltų Taryba ir Britų -Lietuvių Asociacija
Per praėjusius metus Baltų Taryba organizavo kasmetinį 
Gedulo ir vilties dienos minėjimą Šv.James bažnyčioje 
Londone, Jaunųjų Baltijos šalių talentų koncertą, kuriuose 
apsilankė didelis būiys tautiečių. Straumeni vyko Baltijos 
šalių bendruomenių susitikimas, kuriame aptarti aktualūs 
visoms Baltų bendruomenėms klausimai. Baltų Taryba 
išreiškia visų trijų Baltijos respublikų nuomonę aktualiais 
klausimais, kreipdamasi į aukščiausius valdžios organus. 
Šiais metais DBLS pirmininkauja Baltų tarybai. Mūsų 
atstovais taryboje yra A.Vilčinskas, Ž.Ilgūnaitė, A.Citrons

Britų - Lietuvių Asociacija, savo gretose jungianti ir 
britus, ir lietuvius, aktyviai tęsia savo veiklą, dažnai pa
skaitas ar susitikimus organizuodami LR Ambasadoje. 
Šios organizacijos sekretoriaus pareigas užima ilgametis 
DBLS narys A.Vilčinskas.
Skautų organizacija
2005metais, kaip ir kiekvienais metais vyko Skautų sto
vykla Sodyboje, paskutinį liepos mėn. savaitgalį. Stovyk
lai vadovavo ilgametis DBLS narys, vs.Vladas Gedmintas. 
Sekanti stovykla numatyta tuo pačiu metu 2006 metų lie
pos mėn.
Bendri reikalai
Per 2005-2006 metus sulaukėme didelio dėmesio iš įvairių 
Lietuvos institucijų. Su bendruomene susitiko LR Minist
ras pirmininkas A.Brazauskas, Seimo pirmininkas 
A.Paulauskas, LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su JK 
grupė ir kiti. Džiugi žinia pasiekė mus prieš N.Metus iš 
Vilniaus apie dvigubo apmokestinimo mokesčio nuėmimą. 
Tai labai aktualu naujajai išeivijai, dėl ko daug padėta pas
tangų.
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ES šalių bendruomenės, susirinkusios į susitikimą Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde, Vokietijoje, taip pat 
svarstė galimybę dirbti kartu, suvienyti jėgas Europoje.

Lietuvoje, pirmą kartą po 15-os nepriklausomybės metų pagaliau prabilta apie emigraciją, nors dar ir šiandien susida
ro vaizdas, kad vieningos nuomonės apie šį reiškinį nėra, kaip ir valstybinės politikos šiuo klausimu.

Naujajai Centro valdybai linkime sėkmės, darnaus bendradarbiavimo siekiant turėti vieningą ir gausią bendruomenę.

DBLS Centro valdyba

Živilė Ilgūnaitė - pirmininkė Vincent O‘Brien - vicepirmininkas J.Podvoiskis - sekretorius
M.Zuokienė - iždininkė O.Dobrovolskienė - narė
R,Bružas - narys jaunimo ir sporto reikalams L.Jovaišienė - švietimo taryba

Lietuvių Namų bendrovės 
pirmininko metinis pranešimas

Po trijų bendrovei nesėkmingų metų, šių metų sąmatas 
parodo, kad bendrovės finansai eina numatytu keliu į pel
ningumą. Šis kelias nėra lengvas. Direktoriai įdėjo į biznį 
daug neapmokamų pastangų, kad nors būdu neturėti nuo
stolio.

Kas mėnesį du direktoriai turėdavo trijų valandų pasitari
mus su Sodybos menedžeriais planuojant renginius, dar
buotojų problemas, ateities biznio siekius, neskaitant mė
nesinių visų direktorių posėdžių.

Pažiūrėjus į atsiektus rezultatus iš arčiau, matome, kad 
pajamos iš parduotų produktų pakilo tik £12.000, bet per 
tą patį laiką išlaidos sumažėjo £31.000. Algos £140.852 
buvo £13.000 žemesnės nei praėjusiais metais. Prieš du 
metus mes prižadėjome akcininkams sumažinti darbuotojų 
samdymą iš agentūrų. Tą padarėme, ir šiemet Sodyba pa
darė mažą £544 pelną, palyginant su praeitų metų £28.253 
nuostoliu. Tačiau šis pelnas yra neįskaičiavus turto nuver
tinimo. Per paskutinius tris metus mes nužengėme nuo 
£125.000 nuostolio į mažą pelną. Tai yra atsieka, kuria 
mes galime pasididžiuoti ir kuri yra lyg pamatai tolimes
niam darbui.

Mūsų ir menedžerių ateities tikslas yra siekti bendrovės 
vis didėjančio pelningumo, ypač viešbučio ir maitinimo 
srityse. Neskaitant praeitų metų pastangų, mes puikiai su
prantame, kad personalo algos, proporcingai šiai biznio 
šakai, yra per aukštos ir mes bandysime su menedžerių 
pagalba jas mažinti. Jos turėtų būti apie 30% pajamų.
Rinkos iniciatyvos
Prekiavime daug įtakos turi rinkodara. Mes turime plačią 
įvairių kompanijų duomenų basę, kuriuos reguliariai infor
muojame apie Headley Park paslaugas. Be to, dirbame 
kartu su agentūromis biznio plėtimo reikalu. Reguliariai 
skelbiamės vietinėje spaudoje. Mūsų tikslas visuomet bu
vo akcininkams ir DBLS nariams suteikti privilegijas ir 
dabar kambarys nakčiai kainuoja tik £20.00. Tikimės, kad 
šiuo paskatinsime lietuvius dažniau aplankyti Sodybą.
Pasiryžimas samdyti tik lietuvių personalą
Esame pilnai pasiryžę, kur praktiškai įmanoma, samdyti 
tik lietuvių personalą. Šiuo metu Sodyboje dirba 5 lietu
viai: virėjas, dvi valytojos/ūkvedės ir du menedžerio pava
duotojai. Mums visuomet yra malonu į darbų pasiūlymus 
gauti pareiškimus iš lietuvių. Esame labai patenkinti Ginto 
ir Jūratės darbu. Dabar visuomet galima gauti lietuviško 
maisto kartu su tradiciniu anglišku ir lietuviško alaus. O 
tai specialiai progai lietuviško šampano.

Rūpinimasis aplinka
Mums visuomet stengėmės pritraukti kuo daugiausia lietu
vių, kad lankytų Sodybą, kur jie galėtų pasinaudoti čia 
esančiais patogumais, kaip: stovyklavimas, žūklavimas, 
plaukimas, šaudymas ar vien tik pasilinksminti bare, ar 
restorane. Tik vieno prašome, palikite vietovę, tokią, ko
kią radote. Ypatingai prašome meškeriojimą laikyti kaip 
sportą ir žuvis grąžinti atgal į vandenį. Sodyba turi daryti 
pelną ir ežerėlyje turi būti užtenkamai žuvų, kad visi mė
gėjai galėtų maloniai praleisti laiką.

Plaukimo baseino projektas
Baseinas buvo plaukimui atidarytas 2004 metais, Meti
niam Suvažiavimui sutikus išleisti daugiau pinigų pagrin
diniams darbams. Tas kaštavo £27.000, tačiau darbas dar 
nėra visai baigtas ir numatyta, kad dar kainuotų apie 
£25.000 visų darbų užbaigimui, įskaitant: įdėjimas kabeli
nės televizijos ir telefonas apsaugai. (Tas yra reikalaujama 
draudimo kompanijos). Taip pat reikalaujama dar iškirsti 
daugiau medžių baseino aplinkoje, kad sumažinti nuo 
krintančių šakų sužeidimo pavojų. Yra planuojama page
rinti į baseiną kelią, kad galėtume pristatyti pardavimui 
gėrimus ir maistą, ir kad klientai galėtų patogiau jį pasiek
ti. Šiuo metu esantis keliukas tam nėra tinkamas ir direkto
rių valdybos paraginimai, kad Sodybos kaimynė gerokai 
prisidėtų prie kelio priežiūros, nuėjo iki bylinėjimosi, kaip 
paaiškinta toliau. Šių darbų atlikimas priklausys nuo turi
mų lėšų.

Disputai
Disputas su Clandina Contractors Limited, kuris prasidėjo 
Sodybos remonto metu, eina jau prie galo ir mes tik skai
čiuojame išlaidas, kurios pasiekė £25.000, neskaitant jų ir 
mūsų advokatų išlaidų. Galutinė suma gali siekti iki 
£40.000.

Direktoriai ir visas Sodybos personalas sunkiai dirbo, 
kad padaryti biznį pelningą, bet yra labai nesmagu, kai 
matai, jog vieninteliai, kas uždirba, yra advokatai. Manau, 
kad jau turėjome gerą pamoką. Kaip prasidėjo Clandino 
disputas ir kodėl mes pralošėm bylą jau buvo plačiai aiš
kinta per paskutinius tris metus ir tikimės, kad šis klausi
mas nebus vėl keliamas šiemet.

Sekantis disputas yra su kaimyne dėl Sodybos ir kaimy
nės kelio į Malūną priežiūros.

Šie disputai ne tik atima daug laiko, bet kenkia biznio 
pelningumui.

Nežiūrint to, mes galvojame, kad praeiti metai, pasibaigę 
spalio 31 d., buvo paskatinantį ir tikimės, o šie metai bus 
dar geresni. Prašome remti direktorius, kad jie galėtų to
liau tęsti pradėtą darbą.

Vincent O’Brien
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BALTŲ TARYBOS VEIKLA 2005 -2006
Baltų Tarybos (Baltic Council in Great Britain) pagrindi
nis dėmesys skyriams gerinimui Pabaltijos šalių įvaiz
džio Britanijoje. Veikiame pasitarus su mūsų šalių amba
sadoriais. Baltų Tarybos iždą sudaro tautinių sąjungų 
metinis mokestis: po £200 iš kiekvienos organizacijos.
Iki pereitų metų rugsėjo pirmininkavo latvė Dr Indra 
Sinka. Šiemet lietuviams atstovauja Aivaras Citrons, 
Živilė Ilgūnaitė ir aš. Pirmininkauju aš.

Šiais metais buvo progų politiniam lobizmui. Europos 
Sąjungos energetikos klausimais užvedėme korespon
denciją su JK Energetikos Ministru Malcolm Wicks’u ir 
keliais britų europarlamentarais. Pataikėme gerą momen
tą nes netrukus po mūsų susirašinėjimo Gazpromas nu
traukė dujų tiekimą Ukrainai.

Pereitų metų birželyje paminėjome okupacijų aukas 
pamaldomis Londone. Maldas pravedė pabaltijiečių dva
siškiai, giedojo latvių choras, muzikinį interliudą atliko 
latvaitė Andra Zobena-East. Aivaro Citrono iniciatyva 
gavome Klebono leidimą bažnyčioje eksponuoti represi
jų aukų nuotraukas. Paroda vyko visą savaitę. Latvių 
Švietimo Fondas vėl padengė choro kelionę iš Vidurinės 
Anglijos. Šiemet trėmimus minėsime sekmadienį birže
lio 11 d St James’s, Piccadilly.

2005 m lapkritį įvyko penktasis “Jaunųjų Pabaltijo 
talentif koncertas. Programą išpildė aštuoni jauni pabal
tijiečiai studijuojantys garsiausiose Londono muzikos 
akademijose, jų tarpe pianistės Albina Stulpinaitė (iŠ 
Royal Academy of Music) ir Evelina Puzaitė (iš Guild
hall School of Music). Soprane Milda Smalakytė prieš 
pat koncertą susirgo ir negalėjo pasirodyti. Koncertą 

savo dalyvavimu parėmė Lietuvos ir Estijos ambasado
riai. Lietuvių klausytojų vėl buvo daug - dėka Živilei 
Ilgūnaitei ir jos padėjėjom. Pokoncertinėm vaišėm vyną 
padovanojo ambasados. Nors klausytojų buvo gana daug 
iš Baltų Tarybos rezervo teko pridėti apie £60. Šiemet 
vėl rengsime “Jaunųjų Pabaltijo talentų” koncertą. Salė 
užsakyta.

Reikia paminėti, kad Evelina Puzaitė jau pradeda pro
fesinę kaijerą. Per paskutinį pusmetį koncertavo Barbi
can Centre, Wigmore Hall ir Purcell Room (South Bank 
Centre). Vasarą dalyvaus Presteigne Festivalyje, Velse. 
Didžiausias šių metų projektas tai trečiasis Pabaltijos 
Simpoziumas, Londono universiteto School of Slavonic 
and East European Studies. Dalyvaus virš 20 kalbėtojų iš 
įvairių Europos šalių, jų tarpe Ambasadorius Taurautas.
Šių metų planai:

2006 m kovo 31d: Pabaltijos Simpoziumas 
Londono universitete.
2006 m birželio 11 d, 15.00 vai: Birželio Trėmi
mų Minėjimas - pamaldos St James’s Piccadilly 
bažnyčioje, Londone.
2006 m lapkričio 5 d: koncertas “JauniejiPabal
tijo talentai”, Guildhall School of Music and 
Drama, Londone.

Padėka:
Nuoširdžiai dėkoju Ambasadoriui Aurimui Taurantui ir 
kitiems LR ambasados darbuotojams už paramą ir talką 
Baltų Tarybai.

Aleksas Vilčinskas

Nottinghamo DBLS skyriaus narių metinis susirinkimas
Š.m. kovo 4 dieną Latvių 
klubo patalpose įvyko 
metinis Nottinghamo 
DBLS skyriaus metinis 
surinkimas.

Susirinkus nepakankamam 
skaičiui narių pravesti susi
rinkimą, jis buvo atidėtas 
vieną valandą ir, pagal Įsta
tų reikalavimus, buvo pra
vestas vėliau teisėtai.

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas Algis 
Važgauskas. Tylos minute 
buvo pagerbti mirusieji 
nariai. Susirinkimą pirmi
ninkauti buvo pakviesta 
Vida Gasperienė, sekreto
riumi Petras Grokauskas.

Pristačius darbotvarkę ir 
perskaičius praėjusių metų 
susirinkimo protokolą, pra
ėjusių metų valdybos nariai 
padarė pranešimus.

Pirmininkas pranešė apie 
gana gyvą metinę skyriaus 
veiklą kurią labai pagyvina 
Nottinghame esanti Šešta
dieninė mokykla ir jos mo
kytojos ir mokiniai.

Iždininkas pranešė gana 
sveiką iždo stovį, nors pra
eitų metų bėgyje turėta ga
na daug skyriaus kultūrinių 
įvykių, kurie sudarė nema
žai išlaidų. Šiuo metu kasos 
ižde yra £1452.32.
Šeštadieninės mokyklos 

pranešimą padarė Marija 
Marcinkutė-Collishavv. Pa
siskundė, kad mokyklos 
nuomojamų patalpų kaina 
per metus buvo vis keliama 
ir galop pasidarė per aukšta 
ir mokykla turėjo ieškoti 
pigesnių. Patalpas, priklau
sančias miesto valdybai 
pavyko surasti ir jų nuoma 

yra žymiai prieinamesnė. 
Tenai bus galima daryti 
subuvimus, skirtus ne mo
kyklai. Vienas iš tokių, arti
miausių - Velykų margu
čiai, kurių data ir laikas bus 
praneštas vėliau.

Šiuo metu mokykla turi 14 
mokinių ir 3 mokytojas. 
Tikimasi, kad ateityje jų 
skaičiai didės.
Mokykloje taipogi vyksta 

anglų kalbos kursai naujai 
atvykusiems iš Lietuvos. 
Juos veda jos vyras, rašyto
jas Stafan Collishaw.

Taigi Nottinghamo lietu
viai yra laimingi, turėdami 
tokią pasiaukojusią šeimą.

Toliau sekė metiniai rin
kimai. Į skyriaus valdybą 
išrinkti: Algis Važgauskas 
- pirmininkas, Petras Gro
kauskas - sekretorius,

Antanas Važgauskas - 
iždininkas, Vytas Važ
gauskas - reikalų vedėjas 
ir Vida Gasperienė - ko
munikacijos.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Kęstas Pasvenskas 
ir Sonata Važgauskienė.
Atstove į Visuotinį- 

Metinį DBLS suvažiavimą 
Lietuvių Sodyboje kovo 
18-19 d.d. išrinkta Vida
Gasperienė.
Suvažiavimo pirmininkė, 

užbaigdama susirinkimą 
palinkėjo valdybai sėkmės 
skyriaus darbuose.
Vėliau, po susirinkimo, 

šeimyniškai padiskutuota 
skyriaus šiuometinė veikla 
bei skyriaus planai ateičiai.

H.Gasperas
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ŠVEICARIJA
Zurich. 2006 vasario 19 d.

Š.m. šventiškas Bendruomenės susirin
kimas su gerai paruošta, sudėtinga dienot
varke ir programa įvyko vasario 18 d. vai.
Zurich’e, Maria Lourdes bažnyčios para
pijos didžiojoje salėje.

Po šv.Mišių skaitlingai iš mūsų nedidelės 
Bendruomenės suvažiavę rinkosi išklausyti 
Valdybos ataskaitos, naujų statutų priėmimui 
ir naujos Valdybos rinkimui..

Išsamią metinę veiklos apžvalgą pateikė 
atsistatydinanti Pirmininkė J.Vaitkevičienė, 
linkėdama naujoms, jaunoms jėgoms geros 
kloties darbo baruose. Į naująjį Valdybos są
statą įėjo ir pora ligšiolinių narių su veiklos 
patirtimi.

Aukštų svečių tarpe turėjome ir naująjį 
Lietuvos Respublikos Generalinį Konsulą,
Sąjūdžio narį, Nepriklausomybės Signatarą, Vytautą 
Plečkaitį, atvykusį su Ponia iš Ženevos. Pietų vaišėms jų 
pastangomis gavome daugybę, ir meniškai pagamintų 
lietuviškų patiekalų iš Tėvynės, dovanų.

Jaukią ir šiltą nuotaiką su jaunatvišku džiaugsmu ir 
entuziazmu labai pakėlė iš Švedijos atvykusi Stokholmo 
lietuvių tautinių šokių grupė “Baltija” iš naujųjų lietu
vių, savo sąstate turinti ir kelis ne tautiečius.

“Baltija” parodė visą virtinę mūsų liaudies šokių,

galop priviliodama ir įtraukdama į tradicinių mūsų senų
jų šokių sūkurį ir daug besidžiaugiančių susirinkusiųjų, 
taip, jog ko ne visa Bendruomenė, net su mažais vaiku
čiais, sukosi kartu.

Akį ir dėmesį patraukė ir turtingai iš suneštų lietuviš
kų ir apie Lietuvą knygų suruoštas aukcionas.

Šis minėjimas buvo šventė ir dovana visiems dalyva
vusiems, ir liks atmintyje.

J.Pečiulionytė

“Baltija " - tai jaunatviškas, entuziastingas lietuviškų tautinių šokių kolektyvas Stokholme. Kolektyvo gimimo diena 
galima laikyti 2004m. rugsėjo 14, kai Jurga ir Evaldas Laurenčikai subūrė visus norinčius pirmajai repeticijai. Lai
kui bėgant, "Baltija" augo, tobulėjo, bei nemažai koncertavo, tame tarpe ir "Sida" surengtose "Baltijos šalių dieno
se", "Smakapa Stockholm" šventėje, bei Europos sąjungos išsiplėtimui skirtame renginyje Kungstradgarden'e. Ko
lektyvas šoka ir scenai pritaikytus, ir autentiškus folklorinius šokius.

Mūsų tikslas yra išlaikyti lietuviškas tradicijas, supažindinti kitas šalis su lietuvišku tautiniu šokiu ir kultūra. To
dėl "Baltija” yra linkusi bendradarbiauti, bei užmegzti naujus kontaktus. Taigi jei norite paįvairinti ar pagyvinti savo 
renginį tradiciniais lietuviškais šokiais, mes mielai koncertuosime, bei pašokdinsime jūsų svečius.

Baltija" bendradarbiauja su ABF. Repeticijos vyksta kiekvieną antradieni 19.00 ABFpatalpose, Sveavagen 41.
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VOKIETIJA
Šių metų pagrindinio Vasario 16-osios 
minėjimo metu Vokietijos
Lietuvių Bendruomenė (VLB) šventė 
savo 60 metų gyvavimo sukaktį.

Vasario mėn. 18-ą d. į Hūttenfeldo Būrgerhausą 
(ar Piliečių kultūros namus) susirinko daug gar
bingų svečių iš Lietuvos ir Vokietijos, o lietuvių 
išeivių suvažiavo ir iš tolimiausių Vokietijos vietų 
bei iš kaimyninės Prancūzijos. Prieš minėjimą 
Hiittenfeldo bažnyčioje vyko lietuviškos ekumeni
nės pamaldos, kurias pravedė Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas Užsienio lietuvių sielovadai 
prelatas Edmundas Putrimas ir ev. kunigas Ričar
das Baliulis.

Nepriklausomybės minėjimas buvo pradėtas 
Lietuvos ir Vokietijos himnais. Bendruomenės pir
mininkas Antanas Šiugždinis pasveikino garbės svečius, 
apžvelgė Bendruomenės istoriją ir pristatė įspūdingą 
istorinių nuotraukų instaliaciją.

Sveikinimo žodžius tarė LR ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius, Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento Užsienio lietuvių skyriaus Ryšių su bendruo
menėmis poskyrio vedėja Aurelija Jundulienė, Krašto 
vyriausybės tremtinių įgaliotinis Rudolfas Friedrichas, 
Hūttenfeldo seniūnas Walteris Schmittas, SPD Bundes
tago frakcijos vardu - dr. Klausas Kubietis, VLJS pirmi
ninkas Aidas Šiugždinis ir PLJS pirmininkė Dalia Hen
ke.

Vokietijos federalinio parlamento (Bundestago) narys 
Dr. Michael Meister perdavė CDU/CSU frakcijos sveiki
nimus ir pasakė pagrindinę minėjimo kalbą: "Lietuvių 
bendruomenė išaugo į organizaciją, kuri Vokietijoje gy
venantiems lietuviams tapo tėvyne, o vokiečiams vieta, 
kur matomas ir patiriamas lietuviškas gyvenimas, lietu
viška kultūra. Lietuvių bendruomenė įdėjo didelį indėlį į 
gerą vokiečių - lietuvių piliečių sugyvenimą. Geri santy
kiai tarp tautų prasideda visuomet mažuose dalykuose, 
su bendravimu žmonių, kurie be prietarų ir su susidomė
jimu vieni kitiem atsiveria,” - sakė prelegentas. “Aš svei
kinu Lietuvą sujos aiškiu apsisprendimu už laisvę ir 
demokratijąbei imponuojantį europietinį užsiangažavi
mą. Aš džiaugiuosi, kad Lietuva su savo didele vidine 
dinamika, puikia kultūra ir savo europietiška dvasia pra
turtina Europos Sąjungos tautų šeimą. Geresnių Europos 
ambasadorių kaip Lietuvių Bendruomenė ir Vasario 16- 
osios gimnazija Lietuva negali norėti", - baigė savo kal
bą dr. M. Meister.

Po gražių sveikinimų ir linkėjimų šventės svečius 
džiugino Vasario 16-osios gimnazijos mokinių tautinių 
šokių ratelio, choro ir orkestro (Vadovai: Audronė ir 
Gintaras Ručiai) koncertas. Kaip ir kasmet visi susirinkę 
buvo sužavėti tokios mokinių skaičiumi nedidelės gim
nazijos kultūrine veikla.

Pasibaigus oficialiai daliai šventė linksmai tęsėsi to
liau. Svečiai smagiai bendravo vaišindamiesi lietuviškais 
cepelinais ir vokišku alumi. Buvo puiki proga tradicinėje 
Jaunimo Sąjungos kavinėje skanaujant desertu ir kava

daugiau sužinoti apie šių metų Jaunimo kongresą Kana
doje ir paremti rimtai jam besiruošiančius Vokietijos at
stovus. Svečius linksmino iš Lietuvos atvykęs legendinis 
"Vairas".

Kasmetis pagrindinis VLB Nepriklausomybės minėji
mas Vokietijos lietuviams yra išskirtinė proga sutikti se
nus pažįstamus ir draugus, paplepėti apie bendrus 
džiaugsmus ir rūpesčius bei atgaivinti lietuvišką savimo
nę.
Trumpai apie VLB istoriją.
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė - viena stipriausių, 
narių skaičiumi ilga laiką buvusi bene didžiausia lietuvių 
bendruomenė Europoje. Ji tapo savotišku Europos lietu
vių bendruomenes vienijančiu centru. Jos gyvavimo me
tus skaičiuojame nuo 1946 metų, kai susikūrė Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė (LTB). Su šia bendruomene 
susijęs daugumos lietuvių, vėliau išvykusių į kitus kraš
tus, likimas.
Antrojo pasaulinio karo metu į Vokietiją keturiomis ban
gomis buvo atblokšta per 100.000 lietuvių. Sunkiomis 
tremties sąlygomis lietuviams pabėgėliams pavyko su
kurti ankstesnės išeivijos neregėtą savarankišką švietimo 
sistemą, leidžiami laikraščiai ir žurnalai, išvystytas kultū
rinis gyvenimas. Unikaliomis viso pasaulio lietuvių pas
tangomis 1951 m. pasiektas vienintelės pilnos už Lietu
vos ribų gimnazijos - Vasario 16-osios gimnazijos - įkū
rimas ir jos išlaikymas iki šių dienų. Nepamirštami liks 
politiniai lietuvių išeivių žygiai dėl Lietuvos laisvės ir 
reikšmingi reprezentaciniai minėjimai, šventės bei kultū
riniai renginiai. Ir šiandien veikia Lietuvių kultūros insti
tutas, kasmet vyksta Bendruomenės darbuotojų suvažia
vimai, leidžiamos "Informacijos", apylinkėse rengiami 
susitikimai ir minėjimai, veikia tautinių šokių ir dainų 
rateliai, labai aktyvi ir Vokietijos Lietuvių Jaunimo Są
junga.

Šakotas ir įvairiaspalvis buvo lietuvių pabėgėlių gyve
nimas Vokietijoje. Jis padėjo pagrindus tolesnei lietuvių 
išeivijos veiklai, kuri plėtojosi jau kitokiomis sąlygomis, 
lietuviams išsibarsčius po visus pasaulio kampelius. 
Anuomet patirti vargai, išgyvenimai ir laimėjimai yra 
visos lietuvių tautos istorijos dalis, sukurtos kultūros ver
tybės yra visos lietuvių tautos kultūros dalis.

Plačiau apie Vokietijos Lietuvių Bendruomenės istoriją 
su įdomia statistika, politinę ir šviečiamąją veiklą, kultū
rinį gyvenimą ir sielovadą kviečiame paskaityti VLB 
svetainėje internete: www.voklb.de (ten taip pat rasite 
nuotraukų iš įvairių Bendruomenės renginių).
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Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos valdybos pareiškimas
Kun. Kelmeliui pralaimėjus bylą prieš Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratoriją jis ir D.Udrys bando 
visuomenę įtikinti, kad jie vis tiek teisūs, savaip 
interpretuodami faktus. Todėl Vasario 16-osios 
gimnazijos kuratorijos valdyba jaučia pareigą pareikšti:

Kun. Kelmelis rinko medžiagą apie savo darbo 
kolegas ir apie tariamas negeroves gimnazijoje 
ir, neaptaręs savo surinktos informacijos su 
gimnazijos vadovybe ar su savo kolegomis 
mokytojų posėdžiuose, skleidė ją toliau. Per 
metinį kuratorijos suvažiavimą 2004 m. 
birželio 5 dieną jis pateikė savo „kritiką“ ir 
kuratorijai, kurios keli nariai reikalavo 
diskutuoti mokytojus ir auklėtojus liečiančias 
problemas bei pedagoginius klausimus 
mokytojų konferencijoje. Mokytojų posėdis 
yra aukščiausias mokyklos organas. Jeigu 
mokytojas pastebi kokias nors negeroves, jis 
privalo apie jas pranešti vadovybei arba 
pateikti jas svarstyti mokytojų posėdyje. 
Negalima nuo direktoriaus ir mokytojų 
informacijos slėpti ir skleisti ją toliau. Tačiau 
mokytojų posėdyje kunigas atsisakė diskutuoti 
reikalą ir norėjo uždrausti apie tai išvis 
užsiminti mokytojams. Pagaliau, pagrasinęs 
viską skelbti spaudoje, išėjo iš posėdžio. 
Kadangi toks elgesys nepriimtinas, Vasario 
16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba 2004 
m. liepos 8 d. atleido kun. Kelmelį iš darbo.

Atleistasis apskundė gimnaziją darbo teisme. Kun. 
Kelmelis buvo 1995 m. vyskupo Matulaičio atsiųstas į 
gimnaziją, iš pradžių dvejiems metams. Vyskupas šį 
leidimą, kunigui pačiam prašant, vis pratęsdavo 
dvejiems metams, pasilikdamas sau teisę jį atšaukti 
kiekvienu metu. Mainco vyskupijos prašymu, vyskupas 
J. Matulaitis atšaukė kun. Kelmelį iš Vokietijos 2004 m. 
spalio 31 d. Kun. Kelmelį atšaukus, formalus atleidimas 
iš darbo nebebuvo reikalingas. Todėl kuratorijos valdyba 
atsiėmė atleidimo raštą išmokėjo kun. Kelmeliui jam 
priklausančią algą iš viso 9.918,24 €.

Kun. Kelmelis tuo nepasitenkino. Jis tęsė bylą 
reikalaudamas, kad darbo teismas priverstų direktorių jį 
priimti atgal į darbą nepaisant vyskupo atšaukimo. Jis 
būtų sutikęs bylą nutraukti tik tada, jeigu kuratorija jam 
būtų sumokėjusi vienerių metų algą ir būtų leidusi jam 
toliau gyventi gimnazijos bute. Kuratorijos valdyba su 
tuo nesutiko.

Darbo teismas, 2005 m. vasario 22 d. apsvarstęs 
susiklosčiusią padėtį ir remdamasis kuratorijos atleidimą 
atšaukiančiu raštu, konstatavo, kad darbo sutartis 
nenutraukta. Tuo ir baigėsi byla. Kun. Kelmelis šitą 
sprendimą dabar skelbia savo laimėjimu.
Tačiau teisėjas aiškiai pasakė, kad ne šio teismo reikalas

spręsti, ar vyskupas leis kunigui dirbti gimnazijoje, ar ne. 
Kun. Kelmeliui teismo nebuvo priskirta jokia 
kompensaciją kaip teigia kunigas ir p. Udrys.

2005 m. vasario 1 d. į gimnaziją buvo atsiųstas naujas 
kapelionas, bet kun. Kelmelis nepasidavė. Jis prašė 
vokiečių vyskupą kad jį sugrąžintų. Kartu per savo 
advokatą jis reikalavo iš gimnazijos, kad ji paprašytų 
vyskupo Matulaičio jį sugrąžinti. Jis arba jo atstovas 
kuratorijoje, D. Udrys, bandė per internetą ir per spaudą 
daryti spaudimą gimnazijos kuratorijai, kad ši sugrąžintų 
kunigą. Kai kuriems kuratorijos nariams D. Udrys net 
bandė daryti tiesioginį spaudimą grasindamas apie juos 
paskelbti jiems nemalonius dalykus, jeigu jie jo 
neparems kuratorijoje.

Kai iš niekur tinkamos pagalbos nesusilaukė, kun. 
Kelmelis gimnazijos kuratoriją vėl padavė į teismą.
Dabar jis reikalavo, kad gimnazija jam sumokėtų 33 
tūkstančių eurų kompensaciją už prarastą darbą. Skundo 
rašte Kelmelis aiškino, kad vyskupas jį atšaukęs dėl 
gimnazijos kaltės. Gimnazija jį atleidusi be pagrindo. Jo 
nuomone, jis savo darbą atlikdavęs tvarkingai, jam 
darbas gimnazijoje patikęs. Jis gimnazijoje turėjęs gerą 
butą gavęs gerą algą buvęs gerai išmokęs vokiečių 
kalbą ir pilnai įsijungęs į vokiečių visuomenę. Vokietija 
tapusi jo antrąja tėvyne. Jis čia ir toliau būtų norėjęs 
dirbti, bet dėl gimnazijos kuratorijos kaltės jis turėjęs 
grįžti į Lietuvą ir dabar turįs dirbti be algos, nes kunigai 
Lietuvoje gyveną tik iš aukų.

Darmstadto darbo teismas 2006 m. sausio mėn. 10 d. 
apsvarstė visas kun. Alfonso Kelmelio atšaukimo iš 
gimnazijos aplinkybes ir nusprendė atmesti j o skundą bei 
visus jo reikalavimus.

Teismas nesutiko su kun. Kelmelio aiškinimais, kad 
jis buvęs atleistas be pagrindo. Jeigu gimnazijoje buvę 
negerovių tai jas būtų reikėję pirma aptarti su kolegomis 
mokytojų posėdyje ir su vadovybe, prieš pranešant apie 
jas toliau. Todėl, teismo nuomone, kuratorijos valdyba 
turėjo rimto pagrindo skųstis vyskupui. Teismo teigimu, 
kuratorijos valdyba neprivalo prašyti vyskupo, kad jis 
kun. Kelmelį vėl sugrąžintų į gimnaziją.

Teismo sprendimas neapskundžiamas. Teismo išlaidas 
turi padengti kun. Kelmelis.
Paskelbus teismo sprendimą spaudoje, pasipylė D. Udrio 
ir kun. Kelmelio laiškai, kuriuose vėl kartojami tie patys 
nepagrįsti kaltinimai, grasinama dangaus ir žemės kerštu, 
cituojami sakiniai be sąryšio ir t. t. Kaltinami ne tik 
gimnazijos direktorius, bet taip pat Vasario 16-osios 
gimnazijos kuratorijos valdybos nariai, dauguma 
kuratorijos narių bažnyčios atstovai, gimnazijos 
mokytojai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, net 
redaktoriai - vienu žodžiu, visi, ------------- >
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tąsa/ Vasario 16 kuratorijos...
kurie nėra kun. Kelmelio ir p. Udrio nuomonės.

Kuratorijos valdyba atmeta visus kun. Kelmelio ir p. 
Udrio kaltinimus, liečiančius tariamą lietuviškumo 
išnykimą gimnazijoje. Vasario 16-osios gimnazija atlieka 
savo darbą tvarkingai. Ji buvo ir yra svarbus lietuvių 
švietimo ir kultūros židinys Vakarų Europoje. Lietuviai 
mokiniai auklėjami lietuviškoje dvasioje, mokosi lietuvių 
kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos ir geografijos. 
Lietuvių kalba dėstoma tikyba ir muzika visose klasėse, o 
kai kuriose klasėse ir kiti dalykai, kaip istorija, biologija ir 
geografija. Minimos visos svarbios Lietuvos istorinės 
datos, švenčiamos lietuviškos šventės, puoselėjami 
lietuviški papročiai, folkloras. Mūsų mokiniai 
reprezentuoja Lietuvą vokiečių ir prancūzų tarpe ir kelia 
Lietuvos įvaizdį užsienyje.

O vokiečius mokinius stengiamasi, kiek įmanoma, 
daugiau supažindinti su Lietuva. Kai kurie net mokosi 
lietuvių kalbos.
Taigi, visi kun. Kelmelio ir p. Udrio skleidžiami gandai, 

kad lietuviškumas gimnazijoje baigia išnykti, yra 
neteisingi, o sąmoningai skleidžiami siekiant suklaidinti 
rėmėjus ir tokiu būdu sužlugdyti gimnaziją. Kviečiame 
nepasitikėti tariamais gimnazijos “draugais”, kuriems 
akivaizdžiai daugiau rūpi jų reputacija ir kerštas negu 
gimnazijos ateitis.

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba

Dr. Vilius Lėnertas, pirmininkas
Petras Nevulis, vicepirmininkas 
Andrius Šmitas, direktorius

Atvirų durų diena
Vasario 11d. Vasario 16-osios gimnazijoje vyko 
Atvirų durų diena. Jos tikslas buvo supažindinti 
susidomėjusius tėvus ir būsimus mokinius su 
gimnazija.

Atvyko apie 150 svečių, kuriuos bendrabučio salėje 
pasitiko G. Ručio vadovaujamas jaunesnių mokinių 
orkestras ir M. Dambriūnaitės-Šmitienės bei Brigitte 
Heidt paruošti jaunesniųjų klasių mokiniai su trumpais 
angliškais ir prancūziškais vaidinimėliais.

Po to direktorius A. Šmitas pasveikino atvykusius 
trumpai papasakojo apie gimna-zijos tikslus bei darbą ir 
apie įstojimo galimybes. Taip pat jis svečiams pristatė ir 
gimnazijos mokytojus. Tėvų komiteto pirmininkas H. J. 
Kock papildė direktoriaus pranešimą. Jo nuomone, tikrai 
verta siųsti vaiką į šią mokyklą, nes klasės nedidelės ir 
šalia pamokų yra įvairiausių saviveiklos būrelių, kurie 
labai svarbūs auklėjimo procese. Čia dviejų kultūrų 
vaikai išmoksta gyventi kartu. Bendradarbiavimas tarp 
mokytojų ir tėvų komiteto labai geras.

Svečiai aplankė chemijos kabinetą, kur mokytoja 
Manss demonstravo įvairius eksperimentus, klasėse 
pasižiūrėjo R. Buechsensteino ir H. Herbelio filmus apie 
gimnazijos gyvenimą ir praeitų metų slidinėjimo kursus.

Dailės mokytoja J. Lemkienė paruošė mokinių darbų 
parodą, mokytoja R. Vomberg pravedė matematinius 
eksperimentus, o E. Kaufmann su savo mokinėmis 
parodė, kaip dažomi margučiai ir kaip audžiamos 
juostos.

Svečiai taip pat aplankė kompiuterių kabinetą, 
gimnazijos biblioteką, interneto kavinę ir gimnazijos 
koplyčią. Daug kas užlipo ir į pilies bokštą, nuo kurio 
pasigrožėjo apylinkėmis. Daug kas apžiūrėjo 
bendrabučius.

Apie savo darbą svečius informavo taip pat Europos 
grupė, Globėjų būrelis, globojantis jaunesnius mokinius, 
ir Pilietinės drąsos iniciatyvinė grupė. Šias grupes 

globoja dr. G. Hofmann. Aštuntoje klasėje mokytoja B. 
Heidt su savo mokiniais svečius vaišino prancūziškais 
blynais, o bendrabučio salėje visi galėjo pasivaišinti 
kava ir pyragais. Čia svečiai galėjo dar individualiai 
pasikalbėti su direktorium, jo pavaduotoja L Greviene ir 
su mokytojais apie mokslą gimnazijoje.

Europos lietuvių kunigų suvažiavimas
Vasario 20 - 22 d.d. Vasario 16-osios gimnazijoje vyko 
Europos lietuvių kunigų, aptarnaujančių už Lietuvos ribų 
gyvenančius tautiečius, suvažiavimas. Jį sukvietė Lietu
vos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai prel. Edmundas Putrimas.

Atvyko iš Airijos kun. Egidijus Amašius, iš Anglijos 
kun. Petras Tverijonas, iš St. Petersburgo kunigų semi
narijos vicerektorius kun. dr. Rimas Gudelis, iš Tilžės 
kun. Andrius Eidintas, iš Vokietijos Vasario 16-osios 
gimnazijos kuratorijos narys kun. Vidas Vaitiekūnas ir 
ilgametis gimnazijos kapelionas kun. Jonas Dėdinas bei 
gimnazijos tikybos mokytojas katechetas Darius Suba
čius.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos vyskupų 
konferencijos generalinis sekretorius monsinjoras Ginta
ras Grušas. Trumpai posėdyje dalyvavo ir iš Argentinos 
atvykęs vienuolis kun. Stanislovas Mikalonis, kuris ta 
proga aplankė ir Vasario 16-osios gimnaziją, kurioje 
mokėsi jo motina Dana Žakytė-Mikalonienė.

Kunigai išklausė vienas kitų pranešimus apie sielova
dos darbus, aptarė bendras problemas, susitiko su Hiu- 
tenfeldo miestelio lietuviais ir visą antradienio vakarą 
įdomiai diskutavo ir bendravo su mokiniais.

Vakarinėse mišiose dalyvaudavo ir vietos lietuviai bei 
mokiniai. Visų kunigų nuomone, suvažiavimas buvo 
labai reikalingas ir naudingas, tik jis galėjo būti ilgesnis, 
nes nespėta aptarti visų klausimų.

V16gim-info
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ARGENTINA
Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos veikla

Avellanedos mieste susirinkome lie
tuviškoje parapijoje (Avellaneda 
mieste) kartu su ALOST nariais. Šv. 
Mišias aukojo Kunigas Agunstin 
Steigvilas. Mišiose dalyvavo choras 
iš Buenos Aires, kuris giedojo lietu
viškai.

Susirinkime dalyvavo Julio Mičiu- 
das (Lietuvių centro pirmininkas), 
Jorge Brazaitis (Lietuvių Susivieniji
mo Argentinoje pirmininkas) ir atsto
vai iš “Nemuno” ir “Mindaugo” kul
tūros draugijų.

Vėliau prie lietuviško paminklo 
aukojome gėles, Lietuvos Garbės 
Konsulato atstovas, Dr. Juan Martin 
Daujotas, pasveikino šios šventės 
proga. Vakare užkandome (vaišes 
organizavome kartu su LR Ambasada 
Argentinoje).

Vasario 9d.
4cNemuno” lietuvių kultūros draugiją 
aplankė Yale universiteto slavų litera
tūros profesorius, Tomas Venclovas.

Jis recitavo savo eilėraščius visiems 
susirinkusiems žiūrovams per tą vaka
rą.

ALJS (Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjunga) prisidėjo prie “Nemuno” 
lietuvių kultūros draugijos veiklos, ir 
ant scenos visą kalbą išvertė į ispanų 
kalbą ALJS pirmininkas, Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis.

Lietuviai Berisso mieste

Europos Lietuvis Nr.3 10 puslapis

Vėliavos pakėlimas Rosario mieste
Nuo vasario 10 iki 13 d.
Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
kartu su “Nemuno” lietuvių tautinių 
šokių grupe iš “Nemuno” lietuvių 
kultūros draugijos (Berisso miestas, 
Argentina) apsilankė Urugvajaus lie
tuvių kultūros draugijos patalpose.

Iš Lietuvos atvyko folkloro ansamb
lis “GEGUTALA” iš Vytauto Didžio
jo universiteto. Per šias dienas malo
niai pabendravome, žaidėme įvairius 
lietuviškus žaidimus ir dainavome 
lietuviškas dainas. Vasario 11d. abi 
grupės kartu koncertavome su vietine 
šokių grupe “Ąžuolynas” “Florencio 
Sanchez” teatre.

Vasario 12d. “Nemuno” šokių gru
pė pasirodė Urugvajaus lietuvių drau
gijos patalpose.
Vasario 16 d.
Rosario mieste prie paminklo tautinei 
vėliavai susirinko ALJS pirmininkas

Juan Ignacio Fourment Kalvelis, 
ALOST pirmininkas Jorge Brazaitis, 
renginio organizatorius Ruben Repšys 
(Lietuvių socialinis klubas) ir atstovai 
iš “Nemuno” ir “Mindaugo” kultūros 
draugijų (Berisso miestas).

Iškėlėme Argentinos ir Lietuvos 
vėliavas, giedojome Lietuvos himną 
bei abiejų valstybių himnus pagrojo 
kariuomenės orkestras. Renginį savo 
atvykimu pagerbė LR ambasados at
stovas ponas Algimantas Rastauskas 
ir užsienio bendruomenių vyriausybės 
atstovai.

Vasario 19 d.
Berisso pagrindinėje bažnyčioje Šv. 
Mišias aukojo Kunigas Agunstin 
Steigvilas. Mišiose dalyvavo 
“Mindaugo” choras, kuris giedojo 
lietuviškai. Po to visi susitikome prie 
Imigrantų paminklo (Berisso yra 
Imigrantų provincijos sostinė), kur 
aukojome gėles ir giedojome Lietuvos 
himną kartu su “Mindaugo” choru.

Renginį organizavo “Mindaugo” 
kultūros draugija, ženkliai prisidėjo ir 
“Nemuno” kultūros draugija bei Ar
gentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Vasario 21d.
“Nemuno” kultūros draugijos patal
pose įvyko šventė, skirta Vasario 16- 
ąjai. Šventėje dalyvavo ir turistai bei 
visi lietuviai, norintys aplankyti Ber
isso miestą ir pabendrauti su Argenti
nos lietuviais.

Vakaro metu svečiai visus vaišino 
lietuviškais saldainiais, kartu kepėme 
dešreles ir gėrėme lietuviškus gėri
mus.

Paminėdami Lietuvos nepriklauso
mybės dieną sugiedojome Lietuvos 
himną.
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Nottinghamas
Paminėta Vasario 16

Vasario 18-tą, šeštadienį, Nottingham© lietuviai šei
myniškai paminėjo Nepriklausomybės atgavimo šven
tę kaimynų latvių klubo patalpose.

Nors ir šaltokas oras, tačiau susirinko nemažas bū
rys vietinių lietuvių, jaučiančių pareigą prisiminti šios 
šventės svarbą. Ypač buvo malonu ir smagu pamatyti 
ir pabendrauti su “Pumpurėlių” mokyklos priaugančiu 
lietuvišku jaunimu. Salėje buvo pastatyti stendai su 
Nepriklausomybės atstatymo archyvine medžiaga, 
kuriuose galėjai pamatyti gana senų laikraščių iškarpų 
ir vėlesnio gyvenimo šiame krašte, ypač Nottinghame, 
įvykių raidą.

Šventę pradėjo Nottingham© DBLS skyriaus pirmi
ninkas Algis Važgauskas, paprašydamas atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti kovose už Lietuvos laisvę žuvu
sius savanorius. Paskaitė užsienio lietuviams atsiųstą 
Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą, o
pravesti Vasario įvykių prisiminimų eigą pakvietė 
DBLS Tarybos pirmininkę Vidą Gasperienę.

Paskaitininke paskaitė iš Lietuvos Premjero Algir
do Brazausko atsiųsto sveikinimo keletą svarbesnių 
ištraukų ir pilnai perskaitė Aurimo Tauranto, ambasa
doriaus Junginėje Karalystėje, sveikinimą. Nors ir 
suglaustai peržvelgė svarbesnius įvykius, privedusius 
prie Nepriklausomybės paskelbimo Vasario 16-ąją 
1918 m. ir Nepriklausomybės atstatymo kovo 11 d.

Meninės programos dalį atliko “Pumpurėlių” šešta
dieninės mokyklos mokiniai su mokytojų pagalba. 
Malonu buvo išgirsti mūsų priaugančius su drąsa ir 
pasiryžimu atliekant kai kurias sudėtingesnes daineles 
ir suprantamai padeklamuotus eilėraščių eilutes. Pasi
keisdami deklamavo Viktoro Šimaičio “Graži šalis” 
kiekvienas stengdamasis aiškiai ir teisingai skaityti 
poezijos žodžius. Suprantama, kad meninės progra
mos pasiruošimas užima nemažai jaunimui brangaus 
laisvo laiko, bet jie parodė, kad ir pažaidžiant futbolu 
galima daug ko atsiekti.

Asta Seliokienė, dukrai Svaigai pritariant gitara, 
jausmingai padeklamavo B.Brazdžionio “Lietuvos 
vardas”. Jautrios ir prasmingos poeto eilės priverti ne 
vieną pagalvoti apie šios šventės prasmę.

“Pumpurėlių” mokyklos vedėja Marija Collishaw ir 
jos vyras rašytojas Stefan Collishaw jau veda šią šešta
dieninę mokyklą keletą metų. Marija, padedama kelių 
motinų moko lietuvių kalbą ir kitas lituanistines šakas, 
o jos vyras Stefanas, taip pat jau pramokęs lietuviškai, 
bando padėti naujiems lietuviams ateiviams nepaklysti 
anglų kalbos labirintuose. Abu yra profesionalūs mo
kytojai, kurie vis dar nepavargsta teigdami Nottingha- 
mo lietuvių bendruomenei neapmokamas paslaugas.

Šeimyniškai bendraujant laikas praėjo labai greitai. 
Po programos sekė skyriaus valdybos paruošta turtinga 
loterija o užgeriant kavutės, po bokalą latviško alaus ir 
užkandžiaujant skyriaus moterų paruoštais užkandžiais 
popietis nusitęsė iki vakaro.

Nors Nottinghame neoficialiai manoma, kad yra 
nemažas skaičius lietuvių, tačiau jų įtraukti į bendruo
menės veiklą ar į Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos skyrių yra beveik neįmanoma. Vienas kitas retkar
čiais pasirodo ir vėl dingsta. Lyg tai lietuvybės išlaiky
mas svetur, vaikų mokymo ir nutautėjimo problemos 
jų neliestų ir, atrodo, yra labai menkos svarbos reika
las. Labai gaila, kad taip yra, nes ateitis parodys prieš
ingai. Nutausti svetimame krašte yra labai lengva, o 
sugrąžinti prarastą tautybę yra labai sunku, ypač jauni- 

mui. Mes, pirmieji ateiviai, patyrėme tą labai 
greitai. Ne vienas čia Britanijoje gimęs ir 
gyvenantis lietuvių kilmės jaunuolis, pamir
šęs ar neišmokęs savo tėvų kalbos, dabar 
griaužiasi pirštus.

Baigiant, lengvesniu tonu, norėčiau padė
koti mūsų mokyklėlės mokytojams, mokinu
kams ir atvykusioms jų paklausyti ir pabend
rauti.

Didelė padėka Nottingham© DBLS sky
riaus valdybai už įdėtas pastangas šį paminė
jimą ruošiant, o moterims už taip skanius 
sumuštinius ir kavutę.

Henrikas Gasperas
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Kronika
Aukos spaudai
V.Račys £20.00 J.Makoveckienė £5.00

L.Ašmėga £10.00 A.Gofmanas £5.00
V.Danilevičius £10.00 K.Dranginis £5.00

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birmingame:
Manchesteryje:

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

BRITU - LIETUVIU VAIKŲ FONDAS

Aukos:
Škotijos Lietuvių klubas, Bellshill
S. Gailiūnienė, Tyne & Wear
Bendros aukos Londono Šv.Kazimiero svetainėje
C.Pranskevičius ir O.Dobrovolskienė, Londonas
T. McDiarmid, Bournemouth
V.Jasaitis, Bedford
A.Andriulis, Škotija

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.

Fondo sekretorė

£500.00 
£100.00 
£ 45.00 
£ 35.00 
£ 25.00 
£ 20.00 
£ 10.00

TREČIAS BALTIJOS VALSTYBIŲ 
SIMPOZIUMAS

įvyks Penktadienį, 2006 kovo 31d.
School of Slovonic and East European Studies 

16 Taviton Street, London WC1
Tema: du metai įstojus į ES ir NATO

Registracijos formos: 
Baltic Symposium Administration 

34 Thurleigh Road, London SW12 8UD 
Registracijos kaina įskaitant užkandžius £40.00 (Studentams 

nemokamai)
Diskusijose: politika, ekonomika, visuomeniškumas, jauni

mas ir jo tapatumas.
Kalbės žymūs asmenys politikoje, ekonomikoje ir kitokiose 

mokslo srityse. Dalyvaus Baltijos 
valstybių Junginėje Karalystėje ambasadoriai.

PAMALDOS

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

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

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

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

LIETUVIŲ SODYBA
Headley Park renginiai 

1 balandžio, šeštadienį, 
Melagių diena. Netikėk ką tau sako, 
bet užsuk į Sodybą pasivaišinti cepe

linais ir lietuvišku alumi.
•k'it'k'k

16 balandžio, sekmadienį,
Velykos.

Margučių ridenimo varžybos.
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GERBIAMIEJI LIETUVIAI UŽSIENYJE, 
BRANGŪS TAUTIEČIAI,

Sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga ir siunčiu širdingus linkėjimus visiems 
telkiamiems tautiečiams.

Vasario 16—osios šventė visuomet buvo ir bus brangiausia kiekvienam lietuviui: ir gimusiam Lietuvoje, ir į 
pasaulį atėjusiam toli nuo gimtųjų tėvų namų.

I svečius kraštus išvykusiam tik prieš keletą metų ir visą gyvenimą gyvenusiam toli nuo savo tėvų ir protėvių 
žemės. Kiekvienam, kurio dvasinės šaknys yra Lietuvoje, jos istorijoje ir šiandienoje.

Ilgus dešimtmečius Vasario 16-oji įžiebdavo visų mūsų ryžtą drauge garsinti mūsų Tėvynės vaikų troškimą 
regėti vėl nepriklausomą Lietuvą, lygią tarp civilizuoto pasaulio valstybių.

Šiandien Jūsų - esančių toli nuo Tėvynės-indėlis į Nepriklausomos Lietuvos ir kiekvieno jos piliečio gerovę 
yra toks pat svarbus. Jūsų patirtis yra labai reikalinga įtvirtinant nepriklausomą valstybę, kuri būtų grin

džiama Vasario 16-osios dvasia ir principais.
Tautos ir valstybės istorija, mūsų gyvenimus grindusios vertybės, kultūrinė veikla, 

išeivijos kartų džiaugsmai ir rūpesčiai - visa tai ilgus dešimtmečius jungė ir jungia visus užsienio lietuvius. 
Todėl visuomet į užsienio lietuvių bendruomenių veikląžvelgiu įsitikinęs, kad svarbiausios ir mums visiems 
brangios vertybės bei principai bus perduodami jaunajai kartai, kiekvienam išeivijoje gyvenančiam lietuviui.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios šventės proga ir linkiu kuo geriausios kloties visiems, 
kam ši iškili istorinė data yra artima ir brangi.

lietuvybės idėjų

N ALDAS ADAMKUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS
SVEIKINIMAS

Jūs reikalingi Lietuvai - Lietuva reikalinga Jums
Sveikinu visas tautiečių užsienyje bendruomenes Lietuvos valstybės atkūrimo dienos- Vasario 16-osiosproga.
Vertinu Jūsų pastangas išsaugoti lietuvių kalbą, tautinę savastį, kultūrą.
Mes visi esame viena tauta, gyvenanti tais pačiais džiaugsmais ir rūpesčiais. Dėkoju užsienio lietuvių bendruome
nėms už palaikymą, Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje ir transatlantinėse struktūrose. Jos nemažai pri
sideda prie Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavimo, mūsų kultūros, meno propagavimo savo šalyse.
Pastarąjį dešimtmetį į Jūsų bendruomenes įsiliejo nemažai naujai išvykusių mūsų piliečių. Jiems reikalinga ben
druomenės parama, rūpestis, šiltas palaikantis žodis.
Mus jaudina emigracijos mastai. Tačiau tikiu, kad jie neturės fatališkų pasekmių, nes išvykusieji grįš, įgiję patir
ties, pažangių verslo, vadybos, darbo įgūdžių. Todėl labai svarbu, kad gyvenantys svetur nenutrauktų dvasinių 
ryšių su Lietuva.
Vyriausybė stengiasi padėti tautiečiams užsienyje išsaugoti lietuvybę, mokyti vaikus gimtosios kalbos, bendrauti 
su Tėvyne, remia kultūros ir švietimo projektus, informacijos sklaidą.
Valstybės šventės proga linkiu užsienio lietuvių bendruomenėms susitelkimo, aktyvumo, kviečiu savo veikla to
liau prisidėti prie tautinių vertybių saugojimo bei puoselėjimo.
Vilnius, 2006 m. vasario 16 d. A.BrOZaUSkaS
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Mieli tautiečiai,
Džiaugiuosi galėdamas jus pasveikinti su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena - Vasario 16-ąja!
Prieš 88 metus Lietuva atkūrė savo valstybę ant valstybingumo pamatų, kurie iš esmės gyvavo tik prisiminimuose 
apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Šiandien kartais net sunku suprasti, iš kur 1918 metais mūsų protėviai sė
mėsi tos stiprybės ir pasiryžimo atkurti Lietuvos valstybę tuomet, kai po 123 metų svetimųjų priespaudos, niekas 
pasaulyje jau nebeatsiminė Lietuvos vardo, lietuvių kalba buvo nušalinta iš viešojo vartojimo. Tačiau Tėvynės 
meilė daro stebuklus.
Vasario 16-ąją dieną atsimindami ir pagerbdami žmones, sugrąžinusius Lietuvai valstybę ir savyje stenkimės 
puoselėti tą moralinę jėgą valstybingumo bei sąmoningumo grūdą kurie mums leidžia pasijusti Tauta. Nesvarbu, 
kurioje pasaulio šalyje mes gyventume, tegul Vasario 16-sios dvasia mus visus vienija vardan bendros Tėvynės.

Ambasadorius Aurimas Taurautas
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A + A
Vytas Viktoras Keris

Atsisveikinam su lietuviu, kurio gyvenimo ke
lionė buvo audringa, skausminga ir pilna neti
kėtumų. Praeito pasaulinio karo audrose jis 
buvo priverstas apleisti savo kraštą, bet niekad 
neprarado vilties vėl sugrįžti.

Vytas Viktoras Keris gimė 1921 metų, 
sausio 1 d., Kaišiadorių miestelyje tarpu
kario Lietuvos inteligentų šeimoje. Jo 
tėvas Bronius Šikėris buvo Lietuvos ka
riuomenės pulkininkas, ulonų pulko 
daktaras- veterinaras, jo motina Elena - 
mokytoja.

Vyto tėvai dažnai keitė savo gyvena
mąją vietą, bet savo jaunystę Vytas pra
leido Kaune, kur mokėsi ir baigė Aušros 
gimnaziją, dalyvavo Lietuvos skautų 
veikloje ir, kaip jo tėvas, buvo aistringas 
žirgų jodinėjimo mėgėjas.

Lietuvos nepriklausomybės praradi
mas skaudžiai sukretėjo šeimos gyvenimą. Sovietų 
okupantai suėmė Vyto tėvą ir 1941 m. birželio 14 d. 
buvo išvežtas į Sibirą. Kalėjo Norilsko ir Pečioros 
lageriuose. Grįžo suparalyžuotas invalidas apie 1946 
m. Mirė apie 1950 m. Palaidotas netoli Kauno, Kaniū
kų kapinėse. Motina buvo palaidota Kauno miesto 
kapinėse. Jam pačiam 1944 m. teko trauktis į Vakarus 
atliekant iki karo pabaigos sunkiųjų darbų prievolę 
Vokietijoje.

Karui pasibaigus Vytas laikiną prieglobstį rado 
Danijoje, iš ten 1947 m. atvyko į Angliją, vis dar tikė
damas sugrįžt į tėvynę. Apsigyveno Nottinghame ir po 

to nuo 1952 m. Londone, kur įsijungė į Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos veiklą, žaidė krepšinį lie
tuvių komandoje ir dirbo Lietuvių Sąjungos “ Nidos “ 
spaustuvėje, tapdamas jos technišku vedėju. Londone 
1961 metais jis vedė savo gyvenimo draugę Janiną 
Varkalaitę.

Vytas pamilo spaustuvės darbą, lietuvišką spaudą ir 
knygą. Jam visuomet rūpėjo Britanijos lietuvių laik

raščio “ Europos Lietuvis “ reikalai, jo 
redaktorium jis buvo nuo 1984 iki 
1988 metų.

Vytui Keriui taip pat rūpėjo ir lietu
viško jaunimo, ypač skautų veikla, 
kurią jis dosniai rėmė, už tai buvo 
Lietuvių skautų sąjungos apdovanotas 
Garbės ordinu “ UŽ NUOPELNUS “ su 
Rėmėjo kaspinu.
Vytas pasižymėjo ypatingu darbštumu, 
sąžiningumu ir turėjo stiprų pareigos 
jausmą savo tautai ir bendruomenei, 
bet šalia to jis mėgdavo ir su šypsena 
pažvelgti į lietuvišką gyvenimą išeivi
joje, kurį laiką redaguodamas ir išleis

damas satyrinį leidinėlį “ATLAIDINIS “.
Į Tėvynę jis grįžo 2002 metais, bet jau silpnos 

sveikatos. Apsigyveno Palemone kur Eugenijus ir Ni
jolė Vabalai priėmė jį į savo šeimą. Tačiau sunki liga 
šių metų vasario 16 dieną nutraukė jo gyvenimo ke
lią.

Mirtis nusineša tik žmogaus kūną. Jo dvasia lieka, o 
prisiminimai yra tarsi tiltas, jungiantis gyvuosius ir 
Anapilin išėjusius žmones.

Ilsėkis ramybėje mielas Vytai.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Labiausiai Lietuvą pasaulyje 2005-aisiais 
garsinęs asmuo Vilnius, 2006 m. vasario 14 d.

V. Alekna pripažintas labiausiai Lietuvą pasaulyje 2005- 
aisiais garsinusiu asmeniu.

Visuomenės ir „LT tapatybė“ apdovanojimų ekspertų 
komisijos nuomonė sutapo - labiausiai Lietuvą pasaulyje 
praėjusiais metais garsino lengvaatletis Virgilijus Alekna.

Prezidento rūmuose kartu su pagrindinės nominacijos 
nugalėtoju buvo paskelbti ir specialių „LT tapatybė“ apdo
vanojimų laureatai.

Apdovanojimas už išeivijos nuopelnus, skleidžiant lietu
vybę, šiemet skirtas lietuviškos mokyklos Maskvoje direk
torei Solveigai Valatkaitei, kuri dar 1992 m. įkūrusi lietu
višką bendrojo lavinimo mokyklą Rusijos sostinėje.

Jaunimo apdovanojimas - Klaipėdos universiteto sporti
nių šokių ansambliui „Žuvėdra“, praėjusiais metais 4 kartą 
iš eilės tapusiam pasaulio čempionais.

Novatoriškumo - kūrybiniam architektų A.Bučo, 
M.Bučienės, V.Ozarinsko kolektyvui, kuris sukūrė vieną 
konceptualiausių ir vizualiausių nacionalinių paviljonų 

tarptautinėje parodoje „EXPO“ Japonijoje, kurį aplankė 
virš 2 mln. lankytojų.

„Lietuvos mūzos“ apdovanojimas, skiriamas už laimėji
mus ir nuopelnus garsinant Lietuvą kultūros pasaulyje, 
šiemet atiteko pianistei Mūzai Rubackytei. Jau penkiolika 
metų Paryžiuje gyvenanti viena labiausiai pripažintų Lietu
vos atlikėjų visame pasaulyje koncertuodama prisistato 
esanti Lietuvos kultūros atstovė.

Laureatus pasveikino ir specialiai renginiui sukurtas 
lašo formos statulėles įteikė Prezidentas Valdas Adamkus. 
„Turime suprasti: Lietuvos vardą pasaulyj e jau šiandien 
garsina naujai atrandama ir moderniai suvokiama mūsų 
visų tapatybė, kasdieninis Lietuvos gyvenimas. Kiekvienas 
profesionalas, sąžiningai ir pagal pašaukimą atliekantis 
savo darbą bei patvirtinantis esantis iš Lietuvos, mūsų ša
lies vardą garsina lygiai taip pat gerai, kaip ir šimtus mili
jonų kainuojančios viešųjų ryšių akcijos. Nesiliaukime 
žengę šiuo keliu ir drąsiai pristatykime pasauliui save to
kius, kokie esame iš tikrųjų“, - sakė Lietuvos Prezidentas, 
sveikindamas apdovanojimų laimėtojus ir susirinkusius.

Karina Firkavičiūtė
«*■ < ,-7 - ' '

Lietuvos instituto direktorė
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