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Sveikiname

* "Europos Lietuvis” sveikina savo skaitytojus ir* 
| rėmėjus SV. VELYKŲ PROGA ir viliasi, jog spau-| 
| dg, mėgstanti visuomenė ir toliau palaikys mūsų* 
| ilgametį "Europos Lietuvį". |
| Tuo pačiu sveikiname mūsų mamytes, kurių šven-| 
|tė MOTINOS DIENA šių metų gegužės pirmą| 
| sekmadienį, išpuola gegužės 7 dieng, |
K K

J’’
5 Lietuvių Sodyba - Headley Park J 
£ K
į Sodybos vedėjai Jūratė ir Gintas sveikina visus Sody- £ 
Jį bos lankytojus ir kviečia švęsti šv. Velykas balandžio 16- į

17 dienomis. Sodyboje. Margu- | 
J čių ridenimas, kiaušinių daužy- £ 

mas. į
zj J Papigintos kambarių kainos - £

tik £25 žmogui su lietuviškais \ 
pusryčiais. Smagiai praleisite £ 

£ laiką. Veiks baras - lietuviškas alus. Restorane lietuviškas Jį 
£ maistas. 
K *Jį Skambinti: 01420 472810 Jūratę ar Gintą Jį

...į Sodybą

Gegužės mėnesį redaktorius išvyksta atostogų. 
Šis “Europos Lietuvis" yra padidintas. 

Gegužės laida išeis pavėluotai.
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Mieli tautiečiai,
“Tada stojo Petras su 
Vienuolika ir, pakėlęs 
balsą, prabilo: "... tebū
nie jums žinoma, - įsi
dėmėkite mano žo
džius!.. Dievas Jėzų pri
kėlė, išvaduodamas iš 
mirties kankynės... Tą 
Jėzų Dievas prikėlė, ir

mes visi esame šito liudytojai” (Apd 2, 
14; 23 - 24.;32).
Pirmo viešo tikėjimo liudijimo dėka ir 
mes galime vadintis krikščionimis. Šis 
skelbimas ir toliau išlieka savitas ir drą
sus, nes mūsų epochoje, nežiūrinti į nuo 
Jėzaus Kristaus gimimo prabėgusius du 
tūkstančius metų, iki pat mūsų dienų 
žmonija nemylėjo gyvenimo taip, kaip 
ją gerbė Dievas - Žmogus.
Švenčiant Velykas linkiu Jums patirti 
visapusišką gyvenimo džiaugsmą.
Kun. Petras

1



Europos Lietuvis Nr.4 2 puslapis

Motinos diena
t - Motinos Dienos dieną mi-

Jx\ / f' nime gegužės pirmą sek-
madienį.
Lietuvių tauta visada su meile 
žiūrėjo į motinas. Dėl to ir 
naujoji tradicija visai lengvai ir 

" giliai įleido šaknis lietuvių
visuomenėje-

Motinos diena yra tokia diena, kada su meile pastebi- 
miau atsigrįžtama į motiną. Lietuvė motina šiandien - 
viena čia, kita ten nešiojasi širdyje visokius jausmus: 
meilę vaikams, konkrečią ir beribę, teikiančią laimę ir 
rūpestį vaikams, skandinančią šių dienų vargus ir pinan
čių šviesų rytojų.

Tačiau vaikams augant, mokantis, bręstant, motinos 
pečius užgula vis didėjančio susirūpinimo našta.

Motinos diena pasaulyje priklauso motinai. Lietuvę 
motiną ši diena grąžina į Lietuvą, lietuvišką žemę, lietu
višką šeimą, lietuviškos šeimos židinio šilumon. Dėl to 
negali būti nuostabu, kad tą dieną motinos veidu klajoja 
susimąstymas, jos akyse atsispindi savo pačios jaunų 
dienų išgyventi džiaugsmai, o sulaukus gegužės mėnesio 
jos širdis būna kupina meilės savo šeimai, vai-kams, 
savo kraštui, savam žodžiui, jaukios nuotaikos valandė
lei namuose, t

Šiandieną išeivijos motinos jėgos turi būti stipresnės, 
o ištvermė kur kas didesnė, negu tada, kai ji buvo savam 
krašte.

Juk ne sankcijomis ar jų pritaikymu išlaikysim ir 
laimėsim vaiką lietuviškai, šeimai, bet puoselėdami jo 
mintis tam, kas sava, kas brangu tėvams ir protėviams, 
įdiegimu jo jaunoj ir kuklioj širdin pasididžiavimo ir gar
bės jausmą savo kalbai, praeičiai tos gintarinės šalies 
prie Baltijos jūros krantų.

Tik motinai įmanoma vaiko sieloje praverti duris, padi
dinti langus šviesai, norui ir meilei sudėti lietuviškiems 
pamatams.

Tebūna tos kelios paprastos mintys ryšys tarp motinos 
ir vaiko šią gegužės dieną, ir ne vienas vaikų teišgyvena 
savo širdyse žodžius, mintis ir meilę savo motinoms.

Tesako šiandien kiekvieno vaiko lūpos eiles savo ma
mytei, tekartoja vyresniosios savo motulėms tai, ką jos juto 
savo jaunystėje. Tesidžiaugia giedriu, brangiu motinos vei
du ir suaugusios ir pačios jau turinčios šeimas.

Teprideda ši diena tai kasdieninei, paprastai, rūpes
čiais išvagotu veidu motinai jėgų. Didžiausioji meilė yra 
motinos meilė ir jai nieks negali prilygti, gal tik kiekvieno 
vaiko pirmasis žodis: mama, mama...

Su liūdesiu ir karšta malda prisimename motinas ir 
močiutes iškęĮįąvusiąs ąmžįnybėn įrjjagarbiai lenkiame 
galvas.

Motinai Bernardas Brazdžionis,

Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia, kaip žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai.
Motina, man žemė tavo vardą šneka,
Vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt,
Aidas jo krūtinėn man kaip laimė teka 
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri.

Motina, man gėlės tavo meilę šlama, 
Už tave pasauly kas karščiau mylės ?
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 
Niekur neik, motule, dar iš tos šalies.
Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą,
Meile tau už meilę atiduot einu,
Kaip obels viršūnė paguost galvą margą 
Ir panešti žemės mirštančių dienų.

Jaunųjų talentų konkursas
N. Jankauskienė.

Jaunieji lietuvaičiai ne tik sėkmingai mokosi Britanijos 
mokyklose , bet ugdo sugebėjimus ir kitose švietimo įstai
gose . Daugelis turi gražų , išlavintą balsą, groja vienais 
ar kitais muzikos instrumentais. D. Britanijoje gyvenančių 
lietuvių yra gana daug . tačiau ne visi turi galimybių leisti 
savo vaikus į lituanistines mokyklas , kur vaikų sugebėji
mai yra pastebimi ir vertinami. Daugelis talentingų vaikų 
bendruomenei nežinomi. Šio projekto vienas iš tikslų - 
pastebėti ir įvertinti tokius vaikus , pagal galimybes ska
tinti jų talentų puoselėjimą, pristatyti platesniam visuome
nės ratui.

Projektas vykdomas keliais etapais :
Lituanistinėse mokyklose konkurso būdu iki 
balandžio 10 d. išrenkami geriausiai kūrinius 
atlikę vaikai.
Pastaba: dalyvių skaičius neribojamas .

Vaikams, nelankantiems lituanistinių mokyklų, 
atrankos konkursas organizuojamas balandžio 8 d . 
,11 vai. “Rasos “ šeštadieninėje mokykloje .

Finalinis konkursas, skirtas Motinos dienai , įvyks 
gegužės 6 d Šv. Kazimiero lietuvių katalikų 
bažnyčioje..

Konkurse vaikai bei moksleiviai varžysis savo amžiaus 
grupėse : 4-6,7-9, 10-12, 13-16, 16-18 .
Konkursantai atliks po du kūrinius Vienas turi būti at
liekamas lietuvių kalba . Šis reikalavimas netaikomas 
grojantiems muzikos instrumentais . Dalyvių atlieka
mus kūrinius vertins profesionalų komisija . IŠ kiekvie
nos amžiaus grupės bus išrenkamas laureatas .Visi 
finalinio turo dalyviai bus apdovanoti diplomais , lau
reatai - rėmėjų įsteigtomis dovanomis

Jei Jūsų vaikas gražiai dainuoja ar groja , būtinai 
praneškite rengėjams .Informacija ir registracija telefo
nu :07963319140
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Mirė
Kazimieras Barėnas - Barauskas

Po sunkios ligos 2006 kovo 17 dieną mirė Kazimieras Barėnas - Barauskas
Retas Didžiosios Britanijos lietuvių nepažinojo ar nežinojo Kazimiero Barėno. Jis didžiąją savo gyvenimo dalį 
praleido rašydamas knygas, redaguodamas lietuvišką spaudą. Tylus, giliai galvojanti, teisingas, kritiškas vykstan
čioms bendruomenėje blogybėms, toleruojantis kitų nuomones. Lietuviai, tiek čia, tiek ir platesniam lietuvių pasau
lyje, jį žinojo, kaip plunksnos žmogų. Jo darbuose atsispindi meilė tėvynei, savo gimtajam kraštui.

Kazimieras Barauskas gimė (pagal Grigaliaus kalendorių) 1907 m. gruodžio 30 d. Stanionių kaime, Panevėžio 
apskrityje. Pagal dabar naudojamą kalendorių 1908 m. sausio 12 d. Ūžiant Pirmam pasauliniam karui neturėjo gali

mybės lankyti pradinę mokyklą, bet per savo gabumus ir pasišventi
mą mokslui įstojo ir 1929 metais baigė Panevėžio valstybinę gimna
ziją. Vėliau persikėlė į Kauną ir Vytauto Didžiojo universitete baigė 
Humanitarinius mokslus. Toliau dirbo to paties universiteto admi
nistracijoje. Jau 1926 metais pradėjo rašyti straipsnius, poeziją. Nuo 
1943 m. iki pasitraukimo iš Lietuvos 1944 metais dirbo “Ateities” 
dienraštyje.

Kaip ir visi to meto lietuviai, bijodami vėl grįžtančio komunizmo, 
pasitraukė į Vokietiją, o 1947 metais atvyko į Angliją. Pirma į Ec
cles (Mančesteris). Dirbo dešimt metų medvilnės fabrike, nuo 1957 
m. į Londoną, kur išgyveno visą savo ilgą gyvenimą. Mes jį žinojo
me Barėno vardu, nors gimė Barausku, o nuo 1938 m. jis pasiraši
nėjo Barėnu.

Būdamas “Europos Lietuvio” redaktorius, nenurimo vien tuo dar
bu. Nidos knygų klubo nariams leido išeivijos rašytojų knygas, su
redagavo rašytojų darbų “Pradalges”, kurių išėjo 10 tomų. Išvertė iš 
anglų kalbos į lietuvių kalbą 3 knygas. Paruošė 2 tomus “Britanijos 
lietuviai 1947-1973” ir “Britanijos lietuviai 1974-1994”. Ilgus me

tus leido nuplėšiamus sieninius kalendorius. Paruošė jaunimui ir senimui “Sauja derliaus”, 14 knygelių “Rinkinių”. 
Dirdamas medvilnės fabrike Eccles ir būdamas 45 metų pradėjo rašyti knygas. Viso parašė: “Giedra visad grįžta”, 
“Atsitiktiniai susitikimai, “Karališka diena”, “Dvidešimt viena Veronika”, trilogiją “Tūboto gaidžio metai”, Bera
gio ožio metai”, “Kilogramas cukraus” ir “Pati apatinė pakopa”. 4 Knygos atžymėtos JAV ir Kanados lietuvių pre
mijomis. Bendradarbiavo JAV, Kanados spaudoje. Lietuva už jo nuopelnus 1997 metais apdovanojo Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Praradome ne tik talentingą rašytoją, metraštininką, bet talentingą visuomenininką, kuris bus pavyzdžiu jaunes
nėms kartoms, kaip gerbti ir mylėti savo tėvynę.

Ilsėkis ramybėje mielas Kazimierai!

Šių metų kovo 17 d. vėlų vakarą netekome iškilaus Jungtinės Karalystės bendruomenės veikėjo, žinomo rašytojo 
Kazimiero Barėno. Lietuva jo nuopelnus pagerbė 1997 metais - apdovanodama Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Ordino Karininko kryžiumi. Netekome ne tik talentingo rašytojo, JK bendruomenės metraštininko, bet 
ir itin šviesaus, visuomeniško žmogaus. Kazimieras Barėnas savo gyvenimu išliks pavyzdžiu visiems lietuviams, 
nesvarbu kur gyvenantiems, tačiau siekiantiems išsaugoti lietuvybę bei garsinti Lietuvos vardą.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Mariją Barėnienę.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Aurimas Taurautas

Mirus musų visų gerbiamam rašytojui 
KAZIMIERUI BARĖNUI

jo žmoną Marytę, šioje skaudžioje valandoje 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

“Europos Lietuvio” redakcija, administracija 
ir skaitytojai.

Netekusiai brangaus vyro
Kazimiero Barėno

Skautų sąjungos vadovybės, sesių, brolių ir 
“Budėkime ” leidėjų vardu reiškiame giliąužuojautą

Marijai Barėnienei 
LSS Europos rajono vadovybė.
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Kazimieras Barėnas turėjo draugų anglų inteligentų tarpe.
Tony Smith yra mokytojas, kuris Kazimiero gyvenimo ir darbų 
prisiminimams parašė šias eiles.
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FOR KAS - Kazimierui Barėnui
-

You have been in this land, which is not your land, 
For more than half your life:
Though you understand our words, our language 
Is not the one you have chosen to live in.

V. ■. At'

Yours is a language on its own, 
A language without a family, for a 
Hidden place of forests and farms, 
An ancient place, an old empire, 
Shrunk, persecuted and now reborn.

Your stories are of your people, 
Given to help them understand 
What you have thought, what you have seen; 
Your words imagining for them their lives 
And where they have been.

•“« *u-"
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One day more will know what you have written, 
For now, be proud, with the one who loves you 
By your side.
And, forever, stay upright with that bravery and 
Dignity that you will never lose.
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Tony Smith
October, 2005
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DBLS IR LNB METINIAI SUVAŽIAVIMAI SODYBOJE
Šių metų suvažiavimas įvyko gana anksti - kovo 18- 
19 dienomis. Pirmasis, kaip įprasta, buvo DBLS atsto
vų suvažiavimas.

Prasidėjo įprastu tempu: atidarymas sveikinimai, 
pagerbimai, darbotvarkė, praėjusių metų protokolas. 
Tai jau visiems žinoma tvarka. Smulkmenų nėra ko 
kartoti.

Svečiais suvažiavime dalyvavo LR ambasadorius su 
ponia ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmi
ninkas Jaras Alkis.

Sąjungos narius atstovavo iš 10 skyrių 14 atstovų, 
reprezentuodami 601 solidarumo mokestį susimokėju
sius narius. Pakėlus solidarumo mokestį iki £5.00 
daug narių skyriuose atsisakė mokėti narių mokestį, 
todėl jie nebuvo įskaičiuoti į atstovaujamų narių skai
čių. Tas, žinoma, gerokai sumažino atstovaujamų na
rių skaičių.

Pranešimus suvažiavimui padarė:
DBLS centro valdybos pirmininkė Živilė Ilgūnaitė 

(jos pranešimas buvo patalpintas E.L. Nr.3). Jos di
džiausias nusiskundimas, kad teko dirbti visus metus 
beveik vienai. Bandė įtikinti norinčius kandidatuoti į 
šių metų renkamą valdybą, kad gerai apsigalvotų ar 
jie sugebės šį darbą atlikti ir ar turės laiko, nes viską 
užkrauti ant vieno asmens pečių yra nepriimtina. Ne
užtenka gauti garbingą direktoriaus vardą, jį reikia 
pateisinti įsipareigojimu.

DBLS Tarybos pranešimą padarė pirmininkė Vida 
Gasperienė pasidžiaugdama pagyvėjusią Tarybos 
veikla, bet vis tik apgailestavo, kad kiti Tarybos nariai 
mažai prisidėjo, nors buvo bandoma juos įtraukti. Pra
ėjusį rudenį turėjo labai gausų metinį Tarybos suva
žiavimą, dalyvavo Vokietijoje ruoštame ES šalių ben
druomenių seminare, parėmė, kiek sugebėjo, centro 
valdybos kultūrinę veiklą.

Aleksas Vilčinskas, DBLS atstovas Baltic Council 
(Baltų Taryboje) nesiskundė, bet džiaugėsi, kad jie yra 
giliai įsivėlę į Pabaltijo šalių kultūrinę veiklą, kuri 
apima gana platų akiratį. Dėkojo LR ambasadai už 
teikiamą visokeriopą paramą. (Jo pranešimas taip pat 
tilpo E.L.Nr.3).

Amilda Zokienė, DBLS centro valdybos iždininkė, 
paskaitė Sąjungos finansinę padėtį: išlaidų turėta 
£5189.48, pajamų £8716.96, likutis £3527.48.

Buvo gana daug skyrių atstovų pranešimų. Naujieji 
skyriai reikalavo, kad jiems būtų duodamas Sąjungos 
registracijos numeris. Turėdami šį numerį jie gali 
kreiptis į miestų valdybas, ar tai prašydami patalpų 
skyrių veiklai ar kitokios iš jų paramos.

Besisteigiančios Jaunimo Sąjungos vardu kalbėjo 
Robertas Bružas. Sąjunga turinti pakvietimą dalyvauti 
į šiemet 23 birželio mėn. ruošiamą Jaunimo kongresą 
Kanadoje, bet neturinti lėšų tą išvyką finansuoti. No
rėtų pasiųsti bent 2 atstovus. Prašė organizacijų, taip 
pat privačių asmenų, paramos, nes būtų labai gaila, 
jog Britanija, kurioje gyvena tiek daug lietuvių, nesu
gebėtų pasiųsti atstovų į suvažiavimą. Pasidžiaugė, 
jog sporto šakose jiems neblogai sekasi. Praėjusiais 

metais dalyvavo Vokietijoje Europos lietuvių ben
druomenių krepšinio varžybose, kur laimėjo 3 vietą ir 
Lietuvoje ruoštoje sporto olimpiadoje. Tačiau visur 
nebepajėgia savo jėgomis dalyvauti.

Londone pereitais metais įsisteigęs “Saduto” šokių 
ir dainų ansamblis vyksta į šią vasarą Čikagoje ruošia
mą Dainų šventę. Džiaugėsi, kad tą sugebės padaryti 
savo lėšomis.

Šios dienos DBLS suvažiavimą sekė Lietuvių Namų 
bendrovės suvažiavimas.

LNB veiklos apžvalga jau buvo spausdinta E.L. 
nr.3, tačiau tenka pridurti, kad joje nebuvo minėta už 
parduotų Ladbrooke Gardens ir Freeland Road namų 
padarytą pelną pilnai sumokėti valstybiniai mokesčiai, 
kurių dar yra užsilikusių £100.000 ir juos reikia sumo
kėti iki š.m. spalio mėn.

Buvo diskutuoti visokie variantai, kaip tai padaryti, 
nes Bendrovės kapitalas dabar tėra tik £50.000. o dar 
yra neužbaigta byla su Clandina Contractors Ltd., at
leisto iš pareigų Sodybos menedžerio ieškinys už, ne
va, neteisėtą iš pareigų atleidimą ir kelio per Sodybos 
miškelį reikalavimas (right of way). Baseinas taip pat 
dar nėra baigtas ir pareikalautų apie £50.000 darbų 
užbaigimui. Taigi, bendrovės finansinė padėtis yra 
labai rimta ir pareikalavo daug diskusijų.
Pasiūlyti diskusijoms variantai buvo tokie:
• a) paskolinti £250.000, kuriuos panaudojus na

mų pagerinimui nereiktų mokėti tos £100.000 
skolos. Pagerinimai, buvo aiškinama, galėtų 
būti: nugriaunant prie salės pristatytus tualetus 
ir jų vietoje pristatyti priestatą su keliais ekstra 
kambariais ir naujais tualetais ir užbaigti basei
no darbus.

• b) paskolinti £100.000 ir jais sumokėti valstybi
nę skolą ir išleisti naujas akcijas, kurias galima 
būtų parduoti naujai atvykusioms lietuviams ir 
Lietuvoje verslininkams.

Šios diskusijos buvo paliktos sekančios dienos suva
žiavimo tąsai.

Sekmadienį, 19 kovo, vyko rinkimai į įvairius 
DBLS ir LNB organus, taip pat tęstos diskusijos dėl
Bendrovės finansų.

Iš pirmininkės pareigų atsistatydino Živilė Ilgūnaitė.
Iš DBLS centro valdybos atsistatydino, Jonas Po- 

dvoiskis ir Daiva Stalnionytė.
DBLS centro valdybos papildymui reikėjo išrinkti

3 narius. Kandidatai pasiūlyti ir balsų gavo:

Šių metų centro valdybą sudaro: 
Živilė Ilgūnaitė, 
Vincent O’Brien

Nijolė Jankauskienė... ....537 balsai (išrinkta)
Irena Hughes.............. ....408 " (išrinkta)
Robertas Bružas........ ....354 " (išrinktas)
Jonas Podvoiskis....... ....286 " (kandidatas)
Petras Derevenko...... ....215 " (kandidatas)

Amilda Zokienė, 
Ona Dobrovolskienė, /žiūrėk.sek.psl./
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Nijolė Jankauskienė, 
Irena Hughes, 
Robertas Bružas
DBLS Tarybos atsistatydino Irena Paškevičienė, 
Vitas Kavaliauskas (dėl ligos) ir Robertas Bružas.
Kandidatais pasiūlyti ir balsų gavo: 
Liuda Jovaišienė.......... 458 balsai
Jonas Podvoiskis......... 397 “
Vladas Chockevičius ..340 “ 
Petras Derevenko........297
Kostas Malinauskas ....209 “

(išrinkta) 
(išrinktas) 
(išrinktas) 
(kandidatas)

Šių metų DBLS Tarybą sudaro:
Vida Gasperienė,
Jurga Galvanauskaitė,
Liuda Jovaišienė,
Jonas Podvoiskis,
Vladas Chockevičius
Kandidatais į Revizijos komisiją pasiūlyti ir išrinkti:
Michael Cornish,
Kostas Malinauskas,
Len Kvietkauskas
Kandidatais Mandatu komisiją pasiūlyti ir išrinkti:
Kastytis Baublys,
Irena Paškevičienė,
Henrikas Gasperas

Į Pasaulio Lietuvių Seimą Vilniuje 2006 rugpjū
čio 7-10 d.d. išrinkti 4 atstovai - Vincent O’Brien, 
Ona Dobrovolskienė, Vida Gasperienė ir Henri
kas Gasperas. Taip pat važiuoja DBLS centro valdy
bos pirmininkas/ė ir DBLJS pirmininkas/ė.
I DBLS Garbės narius pasiūlyti ir suvažiavimo patvir
tinti Stasys Jezerskis ir Antanas Važgauskas.

Suvažiavimo priimta Rezoliucija:
Skyriai, pateikdami metinį savo narių skaičių Man
datų komisijai, taip pat laiku turi atsiųsti finansines 
apyskaitas. Jeigu skyrius neatsiunčia finansinės 
apyskaitos, jo atstovai neturės teisės balsuoti 
DBLS metiniame suvažiavime. Rezoliucija pridė
ta prie protokolo.

Po Sąjungos rinkimų buvo renkama nauja Lietuvių 
Namų bendrovės direktorių valdyba. Atsistatydinus iš 
LNB direktorių valdybos Genei Comish reikėjo išrinkti 
vieną naują direktorių. Kandidatavo ir balsų gavo: 
Kostas Malinauskas..........641 balsai
Petras Derevenko............. 4684 “ (išrinktas)
Robertas Bružas................2700 “
Šių metų LNB direktorių valdybą sudaro:
Vincent O’Brien,
Povilas Podvoiskis,
Živilė Ilgūnaitė,
Jonas Podvoiskis, 
Petras Derevenko.
Vėl buvo diskutuojama Lietuvių Namų bendruomenės 

nesumokėtas pelno iš parduotų namų Ladbrooke Gar
dens ir Freeland Road mokestis (Capital Gains Tax), 
kuri dar yra £100.000. Iškeltas klausimas, kaip, pasi
skolinus ketvirtį milijono svarų sumą 20 metų, mes 
galėsime atmokėti, nes mokesčiai viršytų mūsų kad ir 
kylančiais pajamas iŠ Sodybos.

Šio reikalo ir plaukimo baseino užbaigimo reikalo 
sprendimas buvo paliktas spręsti specialiam akcininkų 
suvažiavimui, kuris turės būti šaukiamas labai greitu 
laiku.

Henrikas Gasperas

JAUNIMAS KREIPIASI Į VISUOMENĘ
Šių metų birželio 23 - liepos 9 dieno
mis Kanadoje, Toronto, Hamiltono 
ir Monrealio miestuose vyks XII Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas.
Atidarymas - Toronto mieste, Studijų 
dienos - Hamiltono mieste, po to dalyva
vimas Dainų šventėje - Čikagoje, Sto
vykla ir uždarymas - Montrealio mieste.

Pagal PLJS Valdybos nutarimą į šį 12 
Kongresą Lietuvių jaunimo Sąjungoms 
yra nustatytas siunčiamų atstovų skai
čius. Didžiajai Britanijai yra paskirtos 
keturios kongrese vietos. Rytų Europai, 
į kurią įskaitoma ir Sibiro lietuvių jauni
mas, ir kitose buvusiose Sovietinio rėži
mo priespaudoje valstybės yra paskirta 
15 atstovų vietų. Vakarų Europai 25 atstovai, Ramiojo 
vandenyno bendruomenių jaunimui 15 vietų, Pietų Ame
rikai 10 vietų ir Šiaurė Amerikai 60 delegatų vietų.
Paskaitę Suvažiavimo aprašymą kiekvienas turėjo paste

bėti, jog ir Sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės kišenės 
yra tuščios ir jaunimas iš jų paramos mažai galis tikėtis. 
Todėl Roberto Bružo ar kitų Jaunimo sąjungos atstovų, 
dalyvavusių DBLS Metiniame Suvažiavime, prašymu 

Robertas Bružas, sportininkas, 
veiklus PSLJ sąjungos steigėjas

kreipiuosi į dosniuosius Europos Lietu
vio skaitytojus. Manau visi sutiksite, jog 
Britanijai jaunimo reprezentacija yra 
būtina. Mūsų senosios kartos jaunimo 
buvusi organizacija siuntė savo atstovus 
į visus praeityje buvusias PLJS kongre
sus. Tai vienintelis būdas mūsų jaunimui 
susipažinti ir laikyti glaudžius tarpusavio 
ryšius.

Kiekvieno mūsų yra tautinė pareiga 
mūsų jaunimui padėti. Visi jie Britanijo
je dar ne per seniausia ir jų finansai ne
gali išnešti tokių didelių išlaidų, kaip to 
reikalautų išvyką į Kongresą. Nepamirš
kime, kad jie jau Britanijos lietuvius 
atstovavo sporto varžybose ir Lietuvoje,

ir Vokietijoje, ką atliko daugiausia iš savo pačių kišenės. 
Todėl kreipiuosi į visus susipratusius ir prijaučiančius lietu
vius teigti jiems paramos. Nors minimaliai pasiųsti 2 atsto
vus. Mums būtų gėda jei Britanija, viena iš didžiausių Eu
ropoje lietuvių bendruomenių, nebūtų atstovaujama. Euro
pos Lietuvis iš savo ribotų pajamų skiria £100. Norintieji 
paremti, kad ir maža suma, aukas siųskite į Europos Lietu
vio redakciją. _ .. . ... . ,Laiko beliko nedaug!
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Dviguba šventė Židinyje
Šeštadienį, kovo 11 d. Šv. Marijos Židinyje, Nottingha- 
me, Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrija 
atšventė ypatingą dvigubą šventę - Kovo 11-ąją, Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, ir Židinio veiklos 
keturiasdešimtmetį.

Į Židinį iš Londono atvyko Jo Ekscelencija Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Aurimas Taurautas 
su ponia, Marijonų Provincijolas dr. kun. Vytautas Bri- 
lius iš Lietuvos ir Didžiosios Britanijos Katalikų Ben
drijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius iš Peterbo
rough, Petras Petkevičius, benediktinų vienuolis, iš Ško
tijos

Šią progą atžymėti Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Aurimas Taurautas atidengė Židinio steigėjo ir globotojo 
kun. Stepono Matulio 40-ies metų darbų prisiminimui 
prie Židinio pastato prikaltą paminklinę lentą.

Šventei skirtas Šv. Mišias atnašavo iš Lietuvos atvykęs 
Marijonų Provinciolas dr. kun. Vytautas Brilius.

Po pamaldų oficialią šios dienos dalį pradėjo iš Peter
borough atvykęs D.B.Katalikų Bendrijos pirmininkas 
Steponas Vaitkevičius, pakviesdamas dr. Darių Forma-

navičių peržvelgti garbingo amžiaus sulaukusio 
aktyvaus Bendrijos darbuotojo Antano Petkevi
čiaus nueitą kelią. Ambasadorius Aurimas Tau
rautas įteikė jam specialiai atvežtą Gedimino or
diną, kartu trumpu žodžiu pasidžiaugdamas, kad 
šio Židinio šiluma jungia visus lietuvius. Marijo
nų Provinciolas kun. dr. Vytautas Brilius, pami
nėdamas Kovo 11 -osios svarbą, trumpa paskaitė
le priminė Bažnyčios įtaką atgaunant Nepriklau
somybę 1918-ais metais, kai aktyvesni ateitį aiš
kiau matantieji inteligentai Lietuvoje buvo kuni
gai, keldami laisvės atgavimo svarbą, o kiti išsi
mokslinę lietuviai buvo siunčiami gyventi ir dirb
ti į Rusiją ar gyveno kitur užsienyje ir ją vėl atku
riant kovo 11-tą Po pamaldų ir paminėjimo visi 
buvo pakviesti į Židinio valgomąjį, kur buvo pa
vaišinti Nottingham© moterų skaniai paruoštais 

užkandžiais ir gėrimais.

Siūloma kurti palydovinį televizijos 
kanalą išeiviams
Seimo Užsienio reikalų komitetas trečiadienio posėdyje 
pritarė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) 
generalinio direktoriaus Kęstučio Petrauskio siūlymui 
Lietuvos televizijos antrojo kanalo pagrindu sukurtą 
programą transliuoti Siaurės Amerikoje ir visoje Euro
poje gyvenantiems lietuviams.

Pasak K.Petrauskio, 2003 metais pradėjus per palydovą 
transliuoti antrąjį Lietuvos televizijos kanalą, gauti žiūro
vų laiškai su prašymais, kad matomumo teritorija būtų 
praplėsta.

Šiuo metu kanalas matomas Šiaurės ir Vidurio Europo 

j e, tačiau neapima Anglijos, Airijos, Ispanijos, kur lietu
vių kolonijos yra didžiausios. Todėl siūloma matomumo 
teritoriją praplėsti.

Ano LRT generalinio direktoriaus, projektas valsty
bei kainuotų 3,5 mln. litų per metus.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Justinas 
Karosas sakė, jog ryšio palaikymas su tėvyne yra nepa
prastai svarbus, kadangi emigracija yra aktyvi. Manoma, 
kad iš Lietuvos yra išvykę 200-300 tūkst. šalies gyvento
ją

„Komitetas praktiškai vienbalsiai pritarė šiai idėjai. Su
prantama, turi būti sukonkretintas turinys ir techninė pro
jekto pusė“, - teigia J.Karosas. LRT vadovybė, gavusi 
komiteto pritarimą, turėtų kreiptis į Vyriausybę.
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Lituanistinis popietis Lietuvos ambasadoje Londone
L ituanistinių mokyklų mokiniai kartu su tėveliais susirinko šeštadienio 

popietyje, kovo 25d., Lietuvos ambasadoje, Londone, pasiklausyti jaunimo 
papasakojimų apie tėvelių / senelių gimtinę.

Kalbėjo jie apie atostogas pas senelius kaime, apie gamtą, miškus, ežerus, 
kuriuos jie lanko vasaros metu. Visi atlikėjai parodė drąsa ir norą ir pasiriži- 
mą atlikti savo užduotį gerai. Klausytojų atidus dėmesys parodė, kaip yra 
svarbu įdiegti jaunimui tautiniai papročiai ir gimtoji kalba, nes šie pirmieji 
žingsniai yra vienas iš svarbiausių tautinio auklėjimo bruožų, kurie išlieka 
jaunuolio atmintyje ant visados.

Gintautas ir Daniele Martinkėnai kartu su dukra pralinksmino visus vakaro 
pradžioje liaudies dainomis, o užbaigai su linksma humoreska.

Popiečio programa buvo kruopščiai suorganizuota mokytojos Nijolės Jan
kauskienės ir jos padėjėjų mokytojų ir ambasados darbuotojos Dovilės Su
rvilaitės.

Intensyvūs lietuvių kalbos kursai užsieniečiams bei užsienio lietuviams
Norėtume Jums pristatyti Intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus, organizuojamus Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune. Universitetas turi patirties organizuojant lietuvių kalbos kursus ir semestro/metų trukmės studi
jas užsieniečiams bei užsienio lietuviams.

Kiekvienas kursų dalyvis turės galimybę susitikti su įvairiais žmonėmis iš viso pasaulio, tad tikimės, kad ir šiais 
metais mes sulauksime daug susidomėjusių žmonių, kurie norės praleisti keturias puikias vasaros savaites Vytauto 
Didžiojo universitete. Visi kursų dalyviai puikiai įvertino dėstytojų kompetenciją ir bendrą kursų organizatorių dar
bą.

Laikas: 2006 m. liepos 25 d. - rugpjūčio 22 d. Trukmė: 4 savaitės (2 savaitės)
Sudaromos 3-jų lygių grupės: pradedančiųjų, vidurinio lygio ir pažengusiųjų.
Daugiau informacijos apie Intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus galima rasti interneto puslapyje: 

http://wwvv.vdu. It/LTcourses/
Prašytume Jūsų paskleisti šią informaciją suinteresuotiems asmenims ir nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.

v w

Pagarbiai, Žydrūnė Žemaitytė e-mail to:Zydrune_zemaityte@fc.vdu.lt ]Zydrune_zemaityte@fc.vdu.lt
For application forms use above address.

Kursų mokestis
Course fee 1800 LT (about 520 EUR) + Application fee 100 LT (about 30 EUR).
The course fee is waived for Socrates/Erasmus students.
We expect you to pay the course fee in cash in local currency to the university Financial Department (Laisves av. 
53 -308) during the first week of the course. We accept international bank transfers to:
AB SEB ‘Vilniaus bankas’ Bank code: 70440 Bank address: Laisvės av. 82/17 Kaunas, LT - 44250, Lithuania 
IBAN: LT27 7044 0600 0284 8599 SWIFT: CBVILT2X
Please indicate “the topic” - LITHUANIAN LANGUAGE COURSE
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Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažiavimas
Š. m. kovo mėn. 11d. įvyko eilinis 
metinis VLB Tarybos suvažiavimas. 
VLB Taryba yra Vyriausiasis Vokieti
jos lietuvių bendruomenės organas. Ji 
priima Bendruomenės statutą ir kitus 
nuostatus, nustato Tarybos rinkimų 
tvarką, renka Bendruomenės valdybą, 
Garbės teismą, Kontrolės komisiją, 
Bendruomenės tarybos rinkimų komi
siją ir narius į Pasaulio lietuvių ben
druomenės seimą, sprendžia kitus Pa
saulio lietuvių bendruomenės aukštųjų 
organų, Vokietijos LB valdybos arba 
tarybos narių pateiktus klausimus, nu
mato priemones lietuvių kultūrai puo
selėti bei išlaikyti.

Tarybos posėdyje buvo aptarti eina
mieji Bendruomenės reikalai, Valdy
bos pirmininkas, iždininkas, taip pat ir 
Jaunimo Sąjungos Pirmininkas prane
šimais apžvelgė praėjusių metų veiklą. 
Išrinkti VLB Atstovai į Pasaulio lietu
vių bendruomenės seimą, vyksiantį š.
m. rugpjūčio 7-10 dienomis Vilniuje, PLB XII Seime 
Vokietijai atstovaus: Dr. Vincas Bartusevičius, Rimas 
Čuplinskas, Dalia Henke, Gintaras Ručys, Marytė Šmitie
nė.

Išrinkta nauja VLB Valdyba: pirmininkas Antanas 
Šiugždinis, vicepirmininkas Dr. Vincas Bartusevičius, iž
dininkas Gintaras Ručys, sekretorė ir atstovė spaudai Ber
nadeta Goštautaitė, narys teisiniams reikalams Klausas 
Žulys, narė kultūrai Agnė Kubiliutė. Antanas Šiugždinis 

koms ir atviroms diskusijoms Bendruomenei rūpimais 
klausimais liečiančiais ideologinę ir finansinę Vasario 16 
- osios Gimnazijos padėtį ir toliau tarnaus konstruktyviam 
bendradarbiavimui tarp Vasario 16 - osios Gimnazijos 
Kuratorijos, Bendruomenės Institucijų bei kitų suintere
suotų asmenų.

Bernadeta Goštautaitė
VLB Valdybos atstovė spaudai

Valdybos pirmininko pareigas eina ilgiausiai per visą VLB 
istoriją - 9 metus, tuo tarpu Vincas Bartusevičius Valdybo
je darbuojasi jau 34 metus.

Jau praėjusių metų Tarybos posėdyje buvo išsamiai dis
kutuota iškilusi krizė Vasario 16-osios gimnazijoje ir su ja 
susijusi Tarybos atstovų veikla Gimnazijos kuratorijoje. 
Tada buvo nutarta Tarybos atstovų atšaukimo iš Kuratori
jos klausimo svarstymą atidėti iki kito posėdžio. Todėl šis 
klausimas ir buvo įtrauktas į šių metų posėdžio darbotvar
kę. Prieš Tarybos posėdį VLB Valdyba išplatino savo pa
reiškimą dėl susiklosčiusios padėties (žr. priedą), kurioje 
išreiškė gilų susirūpinimą esamų Taiybos atstovų Kuratori
joje kompetencija, atsižvelgiant į paskutinių metų kurato
riuos sprendimus, prieštaringai vertinamus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje. Po ilgų diskusijų siūlymas Tarybos 
atstovams Gimnazijos kuratorijos valdyboje išreikšti nepa
sitikėjimą ir juos atšaukti, pasidalijus balsams po lygiai, 
nebuvo priimtas. Vietoj mirusio Armino Lipšio ir iš Kura
torijos pasitraukusio Vingaudo Damijonaičio Taryba išrin
ko atstovais į Kuratoriją Tomą Bartusevičių ir Klausą Žulį. 
Tačiau reikia paminėti, kad tiek Valdybos pranešimui pri
tarusieji, tiek jį bekompromisiškai atmetusieji Tarybos bei 
Kuratorijos nariai pasisakė už tampresnį ir konstruktyvesnį 
bendradarbiavimą tarp VLB institucijų bei Kuratorijos ir 
išreiškė norą labiau rūpintis savo sprendimų skaidrumu 
visuomenės akyse.

Tikimės, kad Tarybos posėdyje padėti pamatai dalykiš-

* Trečias Jaunimo susitikimas Į
« ambasadoje i

Penktadienį, kovo 24 d., įvyko trečias J 
J jaunimo susitikimas ambasadoje. J 
» *
J Daug naujų veidų, daug nuomonių. J
♦ ♦ J Buvo pristatyti jaunimo sąjungos įstatai, kurie ♦
♦ veikia nuo jaunimo sąjungos įkūrimo pra- ♦
J džios. Dar reikia jų vertimo į lietuvių kalbą. *
* *J Nuspręsta balandžio 22 d. Sodyboje sušaukti * 
J atkuriamąjį Didžiosios Britanijos Lietuvių *
J Jaunimo Sąjungos (DBLJS) suvažiavimą, ir J
t paskelbti apie Jaunimo Sąjungos atkūrimą. J
J Suvažiavimo metu bus pristatyti įstatai, išrink- J 
J ta DBLJS valdyba, būsimi ateities veiklos pla- J 
t nai. t» ♦
♦ Robertas *
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VOKIETIJOS LB VALDYBOS PAREIŠKIMAS dėl VLB Tarybos atstovų veiklos 
Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos valdyboje

Bendruomenės tikslai:
Bendruomenės tikslas - tautiškumo išlaikymas, tėvynės 
tradicijų, kraštotyros ir lietuviško auklėjimo bei lavinimo 
puoselėjimas.
Šios nuostatos įtvirtintos Vokietijos LB Statute (§ 1): 

išlaikyti gimtosios kalbos mokymą;
steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių 

grupes, bibliotekas, tėviškės muziejus, kultūros insti
tutą ir savo spaudą;

rengti vaikų vasaros stovyklas, studijų dienas ir kitus 
kultūros renginius apylinkės, krašto ir visos Vokieti
jos mastu.

Kodėl svarbi gimnazija?
Vasario 16-osios gimnazija atlieka vieną svarbiausių 
Bendruomenės užduočių: čia lietuviškumo dvasia auklė
jama jaunoji mūsų tautos karta. Atsižvelgiant į didėjantį 
lietuvių emigrantų skaičių Vokietijoje, tai yra ypač aktu
alus rūpestis. Gyvendami svetimame krašte, vokiškose 
mokyklose bendraudami su vokiečiais bendraamžiais, 
lietuvių vaikai greitai atitrūksta nuo savo tautinių šaknų, 
o šio ryšio vėliau beveik neįmanoma atkurti. Su tėvais 
atvykę jaunieji lietuviai dėl kalbos barjero dažnai pri
versti lankyti žemesnio lygio nei gimnazija mokyklas, 
kurias baigus sunku įstoti į universitetą. Tuo tarpu 2/3 
Vasario 16-osios abiturientų sėkmingai tęsia mokslus 
Vokietijos ir kitų šalių aukštosiose mokyklose.

Lietuvių gimnazijos darbas nesiriboja vien tik viduri
nės mokyklos išsilavinimo suteikimu. Informaciniais 
renginiais, kultūrine veikla gimnazistai garsina Lietuvos 
vardą bei skleidžia jos kultūrą Vokietijoje ir už jos ribų. 
Kasmet gimnazijos mokinių šokių ratelis, orkestras ir 
choras koncertuoja skirtingose šalies vietose, būna visa
da su džiaugsmu sutinkami ir kviečiami į įvairaus pobū
džio renginius, taip visur palikdami nepamirštamą įspūdį 
apie Lietuvą.

Gyvendami Vokietijoje ir besimokydami lietuviškoje 
gimnazijoje, o vėliau - universitete, jaunieji lietuviai ne 
tik įgyja gerą išsilavinimą, išmoksta 3-4 kalbas, bet ir 
sukaupia patirties: bendraudami su skirtingų tautybių 
žmonėmis, tampa Europos šalių žinovais, o jaunimo or
ganizacijų veikloje ar pavieniui gerindami Lietuvos 
įvaizdį - mažaisiais Lietuvos “ambasadoriais”. Jie savai
me atlieka vieną svarbiausių diplomatinių uždavinių, 
ypač reikalingų, tamprėjant Lietuvos ir Vokietijos eko
nominiams bei kultūriniams saitams, Lietuvai vis labiau 
suartėjant ir su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Šis 
jaunimas - neįkainojamas Lietuvos turtas, kurio stiprius 
ryšius su tėvyne būtina remti ir skatinti.

Grynai lietuviškas bendrabučio gyvenimas yra labai 
svarbus auklėjant gimnazistus tautiška dvasia: čia išeivių 
vaikams sukuriama lietuviškumo salelė toli nuo tėvynės, 
čia jie sutinka draugus visam gyvenimui, čia vyksta už
klasinė veikla.
VLB rūpestis
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba, kaip Ben
druomenės vykdomasis organas, yra ypatingai suintere
suota Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymu. Bendruo

menės ir Lietuvių gimnazijos gyvavimas yra neatsie
jami vienas nuo kito. Gimnazija atlieka vieną iš svar
biausių Bendruomenės misijų. Bendruomenė savo ruožtu 
remia ir palaiko Gimnazijos klestėjimą. Neatsitiktinai 
pusę aukščiausio mokyklai vadovaujančio organo Gim
nazijos kuratorijos narių (5 iš 10) yra Bendruomenės 
narių išrinktos Tarybos ir Valdybos atstovai.
Svarbiausi susirūpinimą keliantys faktai

Vokietijos LB Valdyba, stebėdama paskutinio laikotar
pio įvykius, yra giliai susirūpinusi gimnazijos ateitimi ir 
Kuratorijos, o ypač jos valdybos, veikla. Yra skaudu 
konstatuoti, jog už lietuvybę ir gimnaziją atsakinga insti
tucija per pastaruosius metus savo veikla sukėlė karštas 
diskusijas lietuvių bendruomenėse, spaudoje ir kitur. Per 
visą šį laikotarpį VLB Valdyba sąmoningai nesikišo į 
įvykių raidą tikėdama, jog Kuratorija ras savyje jėgų 
taikiai užbaigti iškilusį konfliktą. Deja, Valdybos lū
kesčiai neišsipildė.

Konflikto raidoje išryškėjo du jo aspektai: gilus nuo
monių skirtumas dėl Vasario 16-osios gimnazijos at
eities vizijos ir būdas, kuriuo radikalūs, su gimnazijos 
identitetu susiję pakeitimai buvo ir yra bandomi rea
lizuoti.

Prieš porą metų buvo padarytas svarbus, esminius pa
darinius turintis nutarimas, gimnaziją iš privačios lietu
viškos mokyklos paversti valstybės pripažinta dvikalbe 
mokykla. Mokyklą, kurioje teisę mokytis turi ne vien 
lietuvių kilmės jaunimas. Gal toks sprendimas ir buvo 
dėl finansinių motyvų neišvengiamas, tačiau jis buvo 
priimtas be platesnio dialogo lietuvių bendruomenėje. 
Dėl šios priežasties sunku pasakyti, ar nebūtų buvę gali
mi ir kiti sprendimai. Viena vertus, dvikalbė mokykla 
atveria naujas galimybes besivienijančioje Europoje pra
laužti tautinį uždarumą, suartinti skirtingų kultūrų ir tau
tų žmones, skatinti toleranciją ir sugyvenimą. Tačiau 
taip atveriamos durys ir procesui, kurio eigoje gresia 
laipsniškas lietuviško gimnazijos profilio išnykimas.

Norint, kad tokiomis pasikeitusiomis sąlygomis gimna
zija, o ne vien tik jos vardas išliktų lietuviška, reikia spe
cialių ir apgalvotų pastangų. Pirmiausia būtina užtikrinti, 
kad gimnazijos vadovybė liktų lietuvių rankose, kad mo
kykloje, ypač bendrabutyje, liktų pakankamai didelis 
lietuvių mokinių skaičius ir būtų užtikrintas lituanistinių 
dalykų dėstymas bei lietuviškas auklėjimas. Kyla abe
jonių, ar dabartinė Kuratorijos valdyba yra pasirengusi 
tinkamai reaguoti į visus iššūkius, kylančius iš gimnazi
jos perorganizavimo.
Kokia padėtis?
Vaizdą apie mokyklos padėtį ir ateities perspektyvas 
galima susidaryti tik iš kai kurių reiškinių, atsitiktinių 
bendrų užuominų, kurios tik laikui bėgant išryškėja kaip 
tam tikros, savo visuma neaiškios, koncepcijos dalys. 
Aiškiai diskusijoms pateiktos koncepcijos nėra. —

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojos L. ManB 2005 
m. spalio mėn. pateiktoje mokyklos vizijoje, kurios met
menys, kaip teigiama, buvo lietuvių ir vokiečių mokyto
jų bendrai sutarti, randame du pagrindinius bendruosius

10



Europos Lietuvis Nr.4 11 puslapis

gimnazijos tikslus: brandos atestato įsigijimą ir europie
tiškų auklėjimą. Nerandame, kuo ši gimnazija yra istoriš
kai vertinga lietuvių išeivijai, beveik nieko neminima 
apie tautiškumo ugdymą. Būtų keista ir nesuprantama, 
jei tokiai gimnazijos vizijai pritartų lietuviai mokytojai. 
Šia koncepcija yra nukertamos lietuviškos mokyklos 
šaknys. „Lampertheimer Zeitung“ (2005 11 14) laikraš
tyje skelbiama, kad tokiai gimnazijos ateities vizijai pri
taria direktorius, mokytojai ir Kuratorija. Tuo tarpu to
kios vizijos VLB Valdyba negalėjo gauti iš savo atstovo 
Kuratorijoje, nes jis apie ją visiškai nebuvo informuotas.

Mokytojų taryba nustato savo mokyklos programą - 
tai, kokius specialius pedagoginius tikslus sau kelia ir 
kokiomis priemonėmis juos ketina realizuoti, bet tik Ku- 
ratorijos (ir atitinkamų valstybinių įstatymų) nustatytuo
se rėmuose. Pati mokytojų taryba niekada negali pe
rimti mokyklos šeimininko funkcijų ir nustatyti pa
čius aukščiausius mokyklos krypties tikslus.

Jau beveik daugiau negu dvejus metus (t.y. nuo 2004 
m. gegužės mėn.) drastiškai mažėjant lietuvių mokinių 
bendrabučiuose ir pačioje gimnazijoje, Kuratorijos val
dyba nepateikia jokio konkretaus plano, kaip galima su
stabdyti mokinių nubyrėjimą. Per dvejus metus neišvys
tyta jokia strategija, kaip užpildyti bendrabučius lietu
viais vaikais.

Priešingai, praėjusių metų bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimo metu Kuratorijos valdybos pirmininkas 
pareiškė apie Kuratorijos planus jau artimiausiu metu 
priimti vokiečius mokinius į bendrabutį. Valdybos atsto
vas Kuratorijoje mus informavo, kad šiuo klausimu pra
eitame Kuratorijos posėdyje nebuvo balsuojama.

VLB Valdybą pasiekia dažni gimnazijos lietuvių moki
nių nusiskundimai dėl nepakankamo paruošimo egzami
nams vokiečių kalba ir apskritai dėl vokiečių kalbos mo
kymo. Mokinių požiūriu, numatyta vokiečių ir lietuvių 
vaikų integracija nevyksta arba nefunkcionuoja (žr. A. 
Lipšio analizę).

Susidaro įspūdis, kad gimnazijos vadovybė išvis nėra 
suinteresuota lietuvių mokinių skaičiaus didinimu ir ati
tinkamu rūpinimusi jais. Visa tai veda Lietuvių Vasario 
16-osios gimnaziją į egzistencinę krizę, nes vien vokiška 
mokykla Bendruomenei yra nereikalinga.

Jeigu gimnazijos perorganizavimas nesukėlė didesnės 
reakcijos, tai prieš gimnazijos vadovybės užmojį, atitin
kamai neįtvirtinus lietuviško auklėjimo mokyklos siste
moje, atverti bendrabučio duris ir vokiečių mokiniams 
bei kitus pasireiškusius trūkumus 2004 m. Kuratorijos 
posėdyje ir vėliau pasipriešino bent keturi Kuratorijos 
nariai: A. Kelmelis, V. Damijonaitis, A. Lipšys ir 
A.Šiugždinis.

Įkandin iškilęs konfliktas dėl kapeliono ir Kuratorijos 
nario atleidimo iš darbo užgožė bet kokį dalykišką iškel
tų problemų ir jų galimų sprendimų būdų svarstymą. 
Gimnazijos vadovybės dėmesys telkėsi į susikurtų papil
domų kliūčių įveikimą: į bylos darbo teisme su kapelio
nu vedimą, aiškinimąsi spaudoje ir katalikų sielovados 
vadovo atstovo pašalinimą iš Kuratorijos, į konflikto 
peripetijas įtraukiant užsienio organizacijas, dviejų vals
tybių (Vokietijos ir Lietuvos) Vyskupų konferencijas ir 
Užsieniečių sielovados delegatūras. Nei nauda, nei pras
mė tokio žygio nesuprantama.

Valdyba nesitapatina su kiekvienu konflikte konkrečiai 

padarytu pareiškimu ar žygiu ir nesiima jų vertinti, ta
čiau mato reikalą pabrėžti tokias nuostatas:

Vieno žmogaus sprendimų, nors jie būtų ir geranoriški, 
laikai seniai pasibaigė. Visų įstaigos funkcijų sutelkimas 
vienose rankose neatitinka šiuolaikinės vadybos sampra
tos ir dažnai viršija vieno žmogaus fizines jėgas. Demok
ratija, veiklos skaidrumas ir pasitikėjimas reikalauja ne 
vien funkcijų pasidalijimo, bet ir viešumo tos įstaigos 
rėmuose. Juo labiau kada sprendimai susiję su visos lie
tuvių išeivių bendruomenės sukurta įstaiga, susiję su 
mokykloje besimokančio jaunimo ir dirbančio personalo 
ateitimi ir per ilgą laiką sukaupto turto likimu. Svarbūs, 
ypač rizikingi, neįprasti ar nepopuliarūs užmojai neturi 
būti įslaptinami, bet atitinkamuose organuose ir visuo
menėje aiškinami ir atvirai ieškoma geriausios išeities. 
Nors ir legaliai padaryti sprendimai, nerandantys visuo
menės pritarimo ar keliantys pernelyg didelį pasipriešini
mą, turi būti koreguojami.

Kritiškos pastabos gimnazijos atžvilgiu negali būti 
beatodairiškai atmetamos, jas kvalifikuojant gimnazijos 
vadovybės asmeniniu įžeidimu, įgytų nuopelnų mažini
mu ar net pačios gimnazijos griovimu. Kritinė dvasia yra 
būtina sąlyga siekiant pažangos ir kovojant su sustabarė
jimu bet kokioje šiuolaikinėje institucijoje. Tad asmenys, 
pareiškę kritiką, savaime dar nėra gimnazijos griovėjai. 
Klaidingai suprastas lojalumas dažnai pasirodo žalinges- 
nis. Todėl VLB Valdyba negali pritarti Kuratorijos val
dybos elgsenai kritiškai nusiteikusių Kuratorijos narių 
atžvilgiu.

Vokietijos LB valdyba labai apgailestauja, kad gimna
zijos vadovybė, ilgus metus sėkmingai tvarkiusi gimna
zijos reikalus, įveikusi ne vieną sunkumą ir užtikrinusi 
gerą mokyklos vardą tiek tarp lietuvių, tiek tarp vokie
čių, paskutinio laikotarpio krizės metu nematė reikalo 
atviram ir konstruktyviam dialogui ir nerado tinkamo 
būdo įtraukti bendruomenės organų į lietuviškos gimna
zijos ateities vizijos formulavimą. Tik atviru, kolegišku, 
kooperatyviu, dalykišku reikalų svarstymu ir sprendimų 
ieškojimu gimnazijos reikalai galės būti sėkmingai 
sprendžiami.
Vokietijos LB Valdyba

Hūttenfeldas, 2006 m. kovo 8 d.
A. Šiugždinis dr.V. Bartusevičius B. Goštautaitė 
A. Kubiliūtė V. Lemke G. Ručys K. Žulys

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Tarybos prezidiumo susirinkimas 

įvyks balandžio mėn. 23 d. Londono Šv. Kazime- 
ro lietuvių bažnyčios svetainėje 15.00 vai.

Darbotvarkėje:
a) Pristatymas paketo, apibrėžiančio 

Sąjungos ribose veikiančių organų 
veiklos sferas.

b) DBLS įstatytų pakeitimo pasiūlymai.
c) Informacijos ir Kultūros centro fon

do steigimo projektas.
Tarybos prezidiumo pirmininkė 
Vida Gasperienė
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Užsienio lietuvių žiniasklaidininkai 
susirinko Vilniuje
Jurga Galvanauskaitė Kovo 20, Londonas
Cepelinai, gintaras, krepšinis, korupcija, ežerai, prekyba 
žmonėmis — tai tik dalis su Lietuvos įvaizdžiu pasaulyje 
susijusių dalykų ir reiškinių, kuriuos aptarė Vilniuje iš viso 
pasaulio susirinkę lietuviai išeiviai. Kovo 16-18 dienomis 
sostinėje įvyko antrasis užsienio lietuvių bendruomenių 
žiniasklaidininkų seminaras. Patirtimi ir problemomis dali
josi lietuviai iš aštuoniolikos pasaulio valstybių (tarp jų- 
Brazilijos, Ukrainos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos, Ispanijos, kt.).

Šiuo metu užsienio šalyse išeina apie 30 lietuviškų peri
odinių leidinių (žurnalų, laikraščių, informacinių lapelių, 
biuletenių), kai kurie jų turi elektronines versijas. Kita da
lis bendruomenių savo narius informuoja ir šviečia tik vir
tualioje erdvėje.

Kaip teigė seminarą surengusio Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento generalinis direktorius Antanas Pet
rauskas, užsienio lietuvių leidiniai vaidina svarbų vaidme
nį tiek konsoliduojant lietuvių bendruomenes, tiek ir sklei
džiant pozityvią informaciją apie Lietuvą.

Seminaro dalyviai išklausė pranešimų apie Lietuvos 
įvaizdį pasaulyje, spaudą, žurnalistikos žanrus, elektroninę 
žiniasklaidą, kalbos kultūrą ir kt. Pranešimus skaitė bei 
diskutuoti provokavo departamento, kitų valstybinių insti
tucijų vadovai, mokslininkai, istorikai, žurnalistikos teore
tikai, redaktoriai, viešųjų ryšių specialistai.
Žiniasklaida tapo verslu

Pasak Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Dainiaus 
Radzevičiaus, šiandien tikrosios žurnalistikos Lietuvos 
žiniasklaidoje mažėja, imama labiau orientuotis į pramogą, 
atsipalaiduoti padedančias temas ir rašinius. Žiniasklaida 
tapo verslu, įsitikinęs D.Radzevičius, ir susidariusi situaci
ja verčia žurnalistą tapti „spekuliantu“.
Tuo tarpu užsienio šalių lietuvių žiniasklaida dažnai neturi 
tikslo „raustis po nešvarius baltinius“ ar dirbtinai ieškoti 
skandalų, nes dauguma apie bendruomenių reikalus rašan

čių žmonių tai daro iš entuziazmo, nereguliariai, laisvalai
kiu.
Gerbkime kalbą!

Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus vado
vė Rita Miliūnaitė paragino užsienio leidinių redaktorius 
kuo griežčiau kovoti su svetimybėmis, kurių į išeivijos 
spaudą pakliūva vis daugiau. Pavyzdžiui, žodį kontinentas 
ji prašė keisti žemynu, progresą - pažanga, realybę - tikro
ve, „leiborių“ — darbininku ir t.t. R.Miliūnaitę labiausiai 
nustebino toks skelbimas iš lietuvių spaudos: „Manikiūras, 
pedikiūras, veido valymas, viso kūno „vaksingas“. Kas tas 
vaksingas? Kiek aš žinau, „vaksuoti“ anksčiau reiškė 
„batus blizginti“, - stebėjosi R.Miliūnaitė.
Tradicinė žiniasklaida „kraustosi“ į internetą

Naujienų portalo „Delfi“ vyriausioji redaktorė Monika 
Garbačiauskaitė įsitikinusi, jog žiniasklaidos rinka plečia
si, intemetinė žiniasklaida vis smarkiau konkuruoja su tra
dicine, žiniasklaidai vis didesnę įtaką daro skaitytojai, jų 
virtualūs komentarai. Užsienio lietuviai sudaro apie 10-16 
procentų visų „Delfi“ skaitytojų, iš jų beveik ketvirtadalis 
yra Didžiojoje Britanijoje. „Delfi“ redaktorius labiausiai 
domina temos apie užsienyje lietuvių įkurtą verslą, gyveni
mo būdą, netradicinę veiklą, švietimo įstaigas. „Mums 
ypač įdomūs „prasimušę“ lietuviai“, - sakė 
M.Garbačiauskaitė.

Bene didžiausią naujienų skiltį apie išeivijos lietuvius 
turi interneto svetainė „Bernardinai“ (www.bemardinai.lt). 
Jos vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas paragino 
užsienyje gyvenančius lietuvius siųsti kuo daugiau ir kuo 
įvairesnės informacijos. „Mūsų tikslas - pateikti šiek tiek 
alternatyvias, „higieniškas“ žinias, daugiau komentarų ir 
apžvalgų. Mes visada lauksime ir publikuosime informaci
ją apie pasaulio lietuvių bendruomenes, tad nesikuklinkite 
mums jos siųsti.“
Daugiau informacijos:
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas - www.tmid.lt 
Lietuvos žurnalistų sąjunga - www.lzs.lt
Valstybinė lietuvių kalbos komisija - www.vkk.lt 
www.bemardinai.lt

Emigracija iš Lietuvos
Per pastaruosius šešiolika metų (nuo 
1990 m.) emigravo per 334 tūkst. ša
lies gyventojų. 1990-1993 m. didžiau
si emigraciniai srautai buvo į Rusiją, 
Baltarusiją, Ukrainą ir kitas buvusias 
Sovietų Sąjungos respublikas, o nuo 
1994 m. - į Vakarus.

2006 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 
3.403.200 gyventojų, tai 22,1 tūkst. 
mažiau negu 2005 m. pradžioje. Viena 
iš gyventojų skaičiaus mažėjimo prie
žasčių yra gyventojų emigracija

2005 m. iš Lietuvos emigravo 15,6 
tūkst. žmonių. Daugiausia Lietuvos 
gyventojų emigravo į Jungtinę Kara
lystę (4,2 tūkst.), Airiją (2,1 tūkst.), 
JAV (2,0 tūkst.), Vokietiją (1,5 tūkst.), 

Rusijos Federaciją (1,1 tūkst.), Ispani
ją (0,8 tūkst.).

2005 m. iš Lietuvos emigravo 8 
tūkst. moterų ir 7,6 tūkst. vyrų. Dėl 
emigracijos daugiausia prarandama 
darbingo amžiaus jaunimo.
Daug buvusių emigrantų grįžta namo 

- iš Jungtinės Karalystės 2005 m. į 
Lietuvą grįžo 6,8 tūkst. žmonių. Dau
giausiai į Lietuvą grįžo iš Jungtinės 
Karalystės (1,2 tūkst.), Rusijos Fede
racijos (0,9 tūkst.), Vokietijos (0,7 
tūkst.), JAV (0,6 tūkst.), Baltarusijos 
(0,6 tūkst.).

Užsienyje dirbantys lietuviai kasmet 
į tėvynę atsiunčia šimtus milijonų litų, 
skaičiuoja ekonomikos ekspertai. Lie
tuvos 2005 metų mokėjimų balanse 
(ataskaitoje, kiek pinigų iš Lietuvos 

buvo išvežta ir kiek į ją parvežama) 
skaičiuojama, kad privačių asmenų 
perlaidos į Lietuvą pernai išaugo iki 
600 milijonų litų - trečdaliu daugiau 
nei 2004-aisiais (448 milijonai litų.

Banko „Nord/LB Lietuva“ vyriau
siasis analitikas Vadimas Titarenko 
svarsto, kad jei emigrantai uždirba 
bent po 3 tūkstančių litų per mėnesį, o 
namo atsiunčia ar atsiveža bent šešta
dalį pajamų - tai iš užsienio į Lietuvą 
kas mėnesį atkeliauja 150 milijonų 
litų. „Už tuos pinigus Lietuvoje pe
rkama prekių, didėja paklausa nekil
nojamajam turtui, todėl, žinoma, 
emigrantai skatina ir kainų augimą. 
Ekonomiką emigrantų atsiųsti pinigai 
veikia labai teigiamai“,
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LIETUVIŲ SODYBA - HEADLEY PARK HOTEL

Patalpų kainos nuo 2006 vasario 1 d.
tik kambarys su pusryčiai-

Vienam £55 £63.50
Dvigubas £65 £82
Lova su baldakimu (liuksus) £85 £102
Kambarys trims £100 £122.50
Šeimos kam. (4/5 asmenims) £120 £154
Ekstra žmogus kambaryje £20
Visos kainos įskaitant VAT
Pusryčių kainos
Pilni angliški pusryčiai £8.50
Kontinentiniai pusryčiai £5.50

DBLS nariams ir LNB akcininkams £20.00 lova 
viengubam kambaryje, vienvietėj lovoj. Dvigubam 
kambaryje £40.00. Kainos be pusryčių. Kiti varian
tai susitarus su menedžeriais.
Dar yra vietų Sekminėms. Kaina £20.00 žmogui. 
Velykos (žiūr. paskutinį psl.)

VELYKOS. SIMBOLIKA IR REIKŠMĖ
VELYKOS - gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo 
ir linksmybių šventė. Senovės lietuviams tai buvo di
džioji pavasario šventė, kuri dabar atitinka krikščionių 
Velykų laiką. Ji kilnojama - švenčiama pirmąjį mėnulio 
pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykų 
pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“. Seniau buvo tradi
cija tą dieną lankyti mirusiųjų kapus, nunešti jiems 
maisto - kiaušinių. Mūsų protėviai tikėdavo, kad, atėjus 
pavasariui, vėlės atsikelia iš žemės. Pirmasis perkūnas 
jas priversdavo sugrįžti į kapus. Tikėta, kad mirusiųjų 
vėlės išlenda su atgimstančia gamta, pasitraukia po pir
mojo Perkūno.

Įdomios, labai įvairios Velykų bažnytinės apeigos, ku
rios prasideda didžiosios savaitės viduryje. Sudedamoji 
dalis - Didysis pasninkas (nuo didžiojo trečiadienio iki 
Velykų). Žinomos didžiojo trečiadienio silkių išvarymo 
apeigos. Jos primena, kad seniau per šį pasninką net silkes 
būdavo draudžiama valgyti.

Didįjį ketvirtadienį nutyla (užsigavi) net bažnyčių var
gonai. Tai tęsiasi iki šeštadienio. Bažnyčioje skambinama 
tik tarškučiais. Tą dieną sargyboje prie Kristaus karsto 
budi jaunimas.

Didįjį šeštadienį pagal tradiciją bažnyčioje šventinamas 
vanduo ir šventoriuje iš senų kryžių ir medinių dievukų 
sukuriamas šventas laužas. Jo ugnis pašventinama. Žmo
nės (dažniausiai jaunimas) pasiima laužo ugnelės ir nešasi 
namo, kad ja įžiebtų savo namų židinio ugnį. Skolintis 
Velykų ugnies nepriimta, nes tikima, kad tokia ugnimi 
užkūręs židinį, gali namus sudeginti. Iš bažnyčios parsine- 
šama ir šventinto vandens. Juo pašlakstomi (pakrapijami) 
visi namiškiai, sodyba ir jos pastatai, gyvuliai, o likęs van
duo daug kur supilamas į šulinį, kad vanduo visada būtų 
švarus ir sveikas.
Šeštadienio vakarą visi gerai nusiprausia, pasipuošia ir vėl 
skuba į bažnyčią - „ant mišparų ir Prisikėlimo“. Meldžia
masi iki pat paryčių. Tą naktį daugelyje Lietuvos vietų 
bažnyčioje pasirodydavo kaukininkai (persirengėliai). 
Populiariausi personažai: velniai, baidyklės, žydai. Jie

Sodybos menedžeriai Jūratė ir Gintas Vilpišauskai

stengdavosi išjudinti besimeldžiančius savo sodiečius. 
Sulaukus sekmadienio ryto, apie bažnyčią eina Prisikėli
mo procesija, kurioje groja ir kaimo muzikantai. Priešin
ga kryptimi seniau dažnai Žemaitijoje eidavo triukšmin
gi persirengėliai („žydai“).
Parėjusieji iš bažnyčios namo, pasveikina su šventėmis 
namiškius ir kartu su visa šeima sėda už šventinio stalo. 
Pirmąją Velykų dieną į svečius, jei nėra pakviesti, niekas 
nevaikšto. Didžiosios linksmybės, pramogos prasideda 
antrąją Velykų dieną.
Trečioji Velykų diena - (Ledų diena). Ji pas mus jau pri
miršta.

ATVELYKIS
Dar vadinamas Velykėlėmis. Švenčiamas pirmąjį sekma
dienį po Velykų. Tą dieną ridenami kiaušiniai, supamasi 
sūpynėse, krikšto motinos lanko savo krikšto vaikus.
Iki pat šiol Velykų simbolis ir pagrindinis patiekalas - 
kiaušinis. Kodėl?

Kiaušinis nuo pagonybės laikų simbolizuoja gyvybės 
atsiradimą, vaisingumą, kosmosą. Žmonės tikėdavo, kad 
pradaužus kiaušinį iš jo išlenda gemalu pasivertusios 
gyvatės gyvybė.
Kiaušiniams mūsų protėviai priskirdavo nemažai gydo
mųjų galių. Tikėta, kad jie gydo žaizdas, o žaliais kiauši
niais gydytas moterų nevaisingumas. Velykų kiauši
niams būdavo priskiriamos ypatingos galios.
Tikėta, kad Velykų kiaušinius užkasus laukuose, pasta
rieji tais metais duos gerą derlių.
Gyvatės laikytos požemio gyventojomis. Tikėta, kad jos 
globoja derlių, pasirodžiusios pavasarį, prikelia augme
niją ir gyvūniją. Žmonės buvo įsitikinę, kad ir mirusiųjų 
vėlės iš anapus žemėje pasirodo gyvatės pavidalu. Mar
gučių ridenimas pažeme per Velykas simboliškai reiškia 
žemės gyventojų - gyvačių - budinimą. 
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KiauSinių marginimas: Nuo seno tikėta, kad jis turi 
magiškos galios. Lietuvoje rasta margintų kiaušinių, 
kurie mus pasiekė dar iš XIII a. Lietuvoje kiaušiniai 
dažniausiai marginami rašytiniu, skutinėtiniu ir teplio- 
tiniu būdu. Kiaušiniai marginami Velykų šeštadienį. 
Saulučių skutinėjimas ant kiaušinių - tai viltis, kad 
metai bus saulėti, žvaigždučių skutinėjimas - laukams 
netrūks šviesos nei dieną, nei naktį, žalčiukų skutinėji
mas - pavasarį pabus gyvybė. Raudona kiaušinių, jų 
raštų spalva simbolizuoja gyvybę, žalia - bundančią 
augmeniją, geltona - prinokusius javus, juoda - žemę, 
mėlyna - dangų.
Namuose saugomi margučiai turėdavo saugoti sodybą 
nuo Perkūno.
Velykė: Gerokai primirštas Velykų personažas, savo
tiškai panašus į Kalėdų senelį.
Seniau Velykų rytą vaikai prabudę dažnai rasdavo ant 
namų palangės padėtų dovanų - po du kiaušinius. Tai 
būdavo Velykės dovana. Vaikai tikėdavo, kad ji, anot 
mažylių tėvelių pasakojimų, gyvena kažkur pamiškė
je, moka gražiai marginti kiaušinius, atėjus pavasariui, 
primargina jų daugybę, sudeda visus į vaško arba cuk
raus vežimą, pasikinko į jį miško ilgaausius ir išva
žiuoja pas gerus vaikus. Naktį visus juos aplanko ir 
apdovanoja.
Velykų eglutė: Seniau ji daug kam būdavo įprasta. Ją 
žmonės patys pasidarydavo: prie tiesios šakos pririš
davo eglės šakeles, padarydavo eglutės formos mede
lį, jį papuošdavo pavasarį išsprogusiais žilvičio kačiu
kais, forminiais sausainukais, popieriniais paukščiu
kais, gėlytėmis, medelyje padarydavo lizdelių, įjuos 
įstatydavo po 9-12 kiaušinių. Tikėta, kad Velykų eglu
tės kiaušiniai žmogui neša laimę.
Pramogos, apeigos
Miegančiųjų žadinimas, velykavimas: Iki Velykų 
kiekvienas stengiasi, kad išsprogtų jo iš pamiškės par
sineštos eržo šakelės. Velykautojai stengiasi prabusti 
anksti ryte ir, pasiėmę išsprogusias beržo šakeles, nu
plakti (pažadinti) kitus. Tie, kuriuos užtinka bemie
gančius ir nuplaka, turi duoti velykautojui bent po 
kiaušinį.
Kiaušinių ridinėjimas: Ridinėjama visoje Lietuvoje 
ir ne bet kaip, o per specialiai padarytą lovelį. Visi 
stengiasi toliausiai nuridenti savo kiaušinį, nes tik taip 
įmanoma tapti nugalėtoju ir pavasarį patikėti, kad tie 
metai tau bus tikrai laimingi, kad viskas puikiai seksis. 
Kiaušinių mušimas: Žaidime dalyvauja tiek vaikai, 
tiek jauni, tiek ir seni. Žaidimo esmė - išsiaiškinti tą, 
kuris moka išsirinkti stipriausią kiaušinį (medinis, 
dirbtinai sutvirtintas, sustiprintas kiaušinis netinka). 
Kiaušiniavimas: Kiaušiniauti įprasta tik mažame
čiams vaikams (iki 7-8 metų amžiaus). Atėjęs į sve
čius, vaikas turi padeklamuoti posmą „Aš mažas vai
kelis, kaip pupų pėdelis, prie ... (slenksčio?) stoviu, 
kiaušinuko noriu“. Po to jis turi įsikišti pirštą į bumą 
ir laukti. Tai ženklas, kad vaikas nori vieno kiaušinio. 
Jei įsikiši du pirštus, reiškia, kad prašai dviejų. Dau
giau gvieštis nereikėtų, nes kuklumas puošia ir mažus 
vaikus...

Dėdinėjimas: Jaunuoliai per Velykas pramogaudami 
prasimano ir dėdinėti - eiti pas merginas prašyti kiau
šinių. Viskas gerai, jei mergina tais kiaušiniais iš 
anksto yra apsirūpinusi, o jei ne, vyriokai gali paimti 
ją už parankių, nuvesti į vištidę ir patupdyti į vištos 
gūžtą, kad ši kiaušinį išperėtų...
Lalavimas: Tradicinė Velykų apeiga. Kaimo gyven
tojai pasiimdavo barškalus, eidavo apie laukus ir barš
kindami dainuodavo dainas, kurių priedainiuose būda
vo „ai lalu lalu“, „ei lalo“ ir kt. Taip, lalautojų suprati
mu, jie kviesdavo visas dangaus ir žemės galias, kad 
šios laukams ir jų šeimininkams lemtų gerą derlių, 
sotų gyvenimą. Kartu lalauninkai prisirinkdavo ir įvai
riausių vaišių, kuriomis žmonės juos apdovanodavo 
už dainas ir palinkėjimus.
Laistymasis vandeniu: Šis Velykų paprotys nuo seno 
žinomas ir Žemaitijoje. Balys Buračas knygoje 
„Lietuvos kaimo papročiai“ (Vilnius, „Mintis“, 1993, 
p. 208) aprašo Betygalos apylinkėse užrašytą Velykų 
ryto laistymosi vandeniu tradiciją kai anksti ryte vai
kinai eidavo vandeniu laistyti merginų. Eidami nešda
vosi butelį vandens, su šventėmis pasveikindavo su
tiktuosius, o užėję į trobą kurioje gyvendavo mergi
nos, paspausdavo rankas šeimininkams, o sveikindami 
moteris ir merginas, joms į delnus po truputį įpildavo 
vandens, po to tuoj pat vandenį nušluostydavo rankš
luosčiu. Tokius laistytojus šeimininkai sodindavo už 
vaišių stalo.
Supimasis sūpuoklėse: Dabar tai dažniausiai tik vai
kų ir jaunimo pramoga, o seniau supdavosi ir vyresnio 
amžiaus žmonės. Tikimą kad kuo aukščiau per Vely
kas įsisupsi, tuo aukštesni bus linai, tuo ilgesnis jų 
pluoštas. Supantis dainuojamos sūpuoklinės dainos. 
Sūpynės dažniausiai įrengiamos ant kalnelių, tarp 
dviejų greta augančių medžių.
Išsamiai raseiniečių žemaičių Velykas knygoje 
„Lietuvos kaimo papročiai“ aprašo Balys Buračas (p. 
215-217). Čia jis nurodo, kad Velykų dieną yra daug 
visokių draudimų:
* Velykų dieną negalima ilgai miegoti - galvą ilgai 
skaudės.
* Skaudės galvą ir jei Velykų dieną galvą šukuosi 
(šukuok tik Velykų išvakarėse).
* Nedera pirmąją Velykų dieną į svečius vaikščioti. 
Jei vis dėlto kas nors ateina, tam reikia duoti kailinius 
blusinėti.
* Per Velykas negalima žemės judinti ar kitaip ardyti, 
nes priešingu atveju vasarą ledai javus išmuš.
Neužmiršk, kad...
* Velykų dieną reikia šaudyti į viršų (Žemaitijoje seniau 
šaudydavo net bažnyčių šventoriuose). Taip nubaidysi 
nuo gyvenvietės, namų visas negandas, piktas dvasias.
* Jei Velykų rytą dar prieš saulėtekį, nusiprausi šaltu 
vandenią jokie skauduliai neaugs.
* Velykų rytą nuluptų kiaušinių kevalus sudeginsi krosny
je - naminiai paukščiai geriau iš kiaušinių risis.
* Kad namuose visus metus būtų skalsą pirmąjį nuluptą
kiaušinį prie Velykų stalo supjaustyk į tiek dalią kiek už 
stalo sėdi žmonią visiems jiems po dalelę to kiaušinio 
padalink. , , . ...

spaudai paruošė Jūratė Vilpisauskienė
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Sporto žinios

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

1.

Pasaulio lietuvių bendruomenei, 
užsienio lietuvių bendruomenėms 2006-03-10 Nr. .s

DĖL DALYVAVIMO IV LIETUVOS TAUTINĖJE OLIMPIADOJE

Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, 
Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir Panevėžio miesto savivaldybe 2006 m. birželio 29-liepos 2 
dienomis Panevėžyje rengia IV Lietuvos tautinę olimpiadą (toliau - IV LTO).

IV LTO pratęs dar prieškario Lietuvos tradiciją — pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada buvo 
surengta 1938 m. liepos 17-31 d. Kaune. Ją atidarė Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona. Tai buvo viso pasaulio lietuvių sporto šventė—sąskrydis, kurios tikslas buvo glaudžiau 
sujungti pasaulio jaunimą į vieną šeimą, ugdyti nacionalinę savigarbą ir visada pasilikti ištikimu 
savo senajai tėvynei. Tačiau dėl nepalankiai susiklosčiusios politinės situacijos beužgimstanti graži 
tradicija buvo nutraukta ir II Lietuvos tautinės olimpiados teko laukti net iki 1998 m., kuomet ji ir 
buvo surengta. III Lietuvos tautinė olimpiada 2002 m. įvyko Šiauliuose.

Lietuvos tautinė olimpiada skirta geriausiems sportininkams lietuviams. Sporto mėgėjams, 
kurių gyslomis teko lietuviškas kraujas, skirtos pasaulio lietuvių sporto žaidynės. IV LTO tikslas - 
išsiaiškinti, kokią olimpinę pamainą ruošia šalies sporto organizacijos 2012 m. Londono 
olimpinėms žaidynėms. IV LTO dalyvaus geriausi 19—25 metų Lietuvos ir užsienio lietuviai 
sportininkai. Planuojama, kad iš viso bus per 2500 sportininkų, teisėjų, trenerių ir kt. 
aptarnaujančio personalo. Į IV LTO programą įtraukta 19 sporto šakų varžybos (baidarių ir kanojų 
irklavimas, boksas, buriavimas, dviračių sportas, dziudo, futbolas, graikų-romėnų imtynės, 
irklavimas, krepšinis, laisvosios imtynės, lengvoji atletika, rankinis, stalo tenisas, sunkioji atletika, 
šaudymas, tinklinis (salės ir paplūdimio), žirginis sportas, žolės riedulys). Iškilmingas IV LTO 
atidarymas vyks birželio 30 d. Panevėžyje.

Kviečiame jus dalyvauti IV Lietuvos tautinės olimpiadoje, registracija el. p.: paketuras@one. 11

Lina Daugėlaitė, tel. 213 67 53, ei. paštas: spauda@kksd.lt

Kodas Žemaitės 6 Tel. 233 53 53 Biudžetinė s-ta 10002458039
188620621 03117 Vilnius Faksas 213 32 21 AB bankas „Hansa-LTB“

EI. p.: kksd@kksd.lt Kodas 73000
, 'J S '
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Kronika
Aukos spaudai
I. Eidukas, Tamworth 
K.Jankus, Bumley 
Ž.Matukas, London 
K.K.Kirk, Cambridge
J. Ashbourne, London

£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00

B.Bakys, Eccles £10.00 
V.Kalvėnas, Bumley £10.00 

X.Petrauskas, Vokietija £10.00
J.Smidtas, Huddersfield £ 5.00

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birmingame: Irena Hughes
Manchesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd., 

Crumpsall, Manchester, tel: 0161 740 5039
Oksforde: Liubovė Rakūnienė

Naujos DBLS Centro valdybos pasiskirstymas pareigomis
Dalyvaujant 6 iš septynių valdybos nariams: Milda Zokienė, Živile 
Ilgūnaitė, Vincent O4Brien, Nijolė Jankauskiene, Irena Hughes ir 
Ona Dobrovolskienė. Pareigomis pasidalinome sekančiai: 
Pirmininkė - Irena Hughes 153 Rough Road, Kingstanding, 
Birmingham B44 OUS, Mob.:0796 7740603 Email: irenahug- 
hes@hotmail.com arba irenahughes@hotmail.co.uk
Sekretorius - Vincent O‘Brien Mob.:0771 0227020

Email: fv.obrien@ntlworld.com
Iždininkė - Milda Zokienė Mob.: 0791 3187437

Email.: amilda@onetel.com
Ryšiai su visuomene - Živilė Ilgūnaitė Mob.:0794 9150854

Email.: zivileilg@yahoo.com
Švietimas - Nijole Jankauskienė Mob.:0796 3319140

Email.: kalbininke@yahoo.co.uk
Kultūriniai renginiai - Ona Dobrovolskienė

Mob.:0798 81977848 Email.: onute52@hotmail.com
Sportas ir jaunimo reikalai - Robertas Bružas

Mob.:0790 3037726 Email.: gelezinkelis@hotmail.com 
Norėdami, kuo sėkmingiau darbuotis visuomenės labui, būkime 
atidus vienas kitam, gerbkime vienas kitą ir išklausykime vienas 
kito nuomonės, kad ir kokia ji bebūtų.

IRENA

PAMALDOS

Londono Lietuvių §v. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA 
Didysis Ketvirtadienis (balandžio 13 
d.) Šv. Mišios 19 vai.
Didysis Penktadienis pamaldos
(balandžio 14 d.) 15 vai., Kryžiaus 
Kelias 19 vai.
Didysis Šeštadienis balandžio 15 d. 
Velyknakčio pamaldos ir Šv. Mišios 
20 vai.
VELYKOS balandžio 16 d.
8.00 Prisikėlimo pamaldos ir Šv. Mi
šios
11.00 Šv. Mišios
13.00 Velykinės Šv. Mišios Vaikams 
18.00 Šv. Mišios

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.

Nepaprastas LNB akcininkų visuotinis suvažiavimas 
įvyks Birmingame gegužės 6 d. 

Akcininkams smulkesnė informacija bus pranešta paštu. 
Nepaprastas suvažiavimas šaukiamas tam, kad padaryti sprendimą, 

kaip geriausiu būdu surasti lėšų apmokėti užsilikusį valstybinį mokestį (Capital Gains Tax), 
kurio terminas baigiasi spalio mėn. 2006.
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