
įasopos LIETUVIS
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2006 m. gegužis Nr.5 (2580)

Pagaliau atkurta Jaunimo Sąjunga
2006 m. balandžio 22 d. Lietuvių Sodyboje, susirinkus 
apie 30 lietuvių jaunuolių, buvo oficialiai atkurta 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Susirinkimo metu Sodyboje

Po septynerių metų neveikios bendruomenėje, jaunoji 
karta galutiniai nusprendė, kad veikti po vienu ,skėčiu4 
yra įdomiau, naudingiau ir prasmingiau.
Pirmieji susipažinimo popiečiai vyko Lietuvos Ambasados 
patalpose Londone, kada susikūrė laikinasis jaunimo komite
tas.
Balandžio mėn. 22d. Lietuvių Sodyboje buvo organizuojamas 
pirmasis DBLJS suvažiavimas. Saulėtą popietyje susirinko 
virš 30 jaunuolių. Paspartinti veiklą atvyko Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė Dalia Henkė ir du jaunimo at
stovai iš Vokietijos.
Dalia pasveikino visus, skatindama burtis kartu, nes neorganizuotai 
kokiam Jonui, Jurgiui ar Marytei norint gauti patarimų ar paramos 
pavieniai iš lietuviškų ar angliškų institucijų yra mažai vilties, o be 
to organizuotoje veikloje yra daugiau lengviau siekti numatytų tiks
lų ir vykdyti bendrus jaunimą liečiančius projektus.
Apie DBLJS praeities veikla kalbėjo buvę pirmosios Jaunimo Są
jungos nariai Povilas Markevičius ir Algis Gasperas. Taip pat 
trumpai apie DBLS veiklą praeityje kalbėjo buvusi Centro valdybos 
pirmininkė Vida Gasperienė.

Po išsamių diskusijų buvo išrinkta 
pareigomis pasidalino sekančiai:

7 asmenų valdybą kuri vėliau
| Lietuvos nacionaline i 
iM.Mažvydo biblioteka

Šiame numeryje:

2 psl. Padėka. Sodybos patalpų kainos

3 psl. Sekminės Lietuvių Sodyboje

4 psl. Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
sas. Ekslibrisų konkursas

5 psl. Paulinos Pukytės vakaras

6 psl. tąsa “ “ “ ir Paulinos
Pukytės kūryba

7 psl. Vokietija - laiškas

8 psl. Vokietija - Vasario 16 direktoriaus
pasisakymas

9 psl.

10 psl.

11 psl. Pasijuokime

12 psl. Kronika

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė Dalia Lemke

Pirmininkė : Gytė Mankutė
Vicepirmininkas: Tomas Lapkauskas
Iždininkas:
Sekretorius:
Kandidatai:

Marijus Izenbek
Einaras Vilde
Laura Dzelzytė 
Raminta Berzinskytė 
Robertas Bružas

/tąsa 2 psl./
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A Kazimieras Varėnos 1907.12.30 - 2006.3.17
" (Dėkoju visiems už gražų. Kgzimiero (Barėno pagerbimą.
A (Reiškiu gilią ir nuoširdžią padedą kun. (Petrui Tverijonui, LRJĄmbasadoriui Jo Ekscelencijai Jdu- *
* rimui Taurantui ir Jo (Poniai, ambasados sekretorei, giminėms, draugams, pažįstamiems ir nepa- * 

žįstamiems. (LKB organizacijų vadovams už palydėjimą į paskutinę poilsio vietą, už atsisveikinimo * 
••• jautrius žodžius, maldas, užprašytas mišias, išreikštas užuojautas žodžiu, raštu, pagalbą.
j-, (pęiškįu nuoširdžią padėką išeivijos ir Lietuvos spaudos redakcijoms, Lietuvos rašytojų sąjungai » 

už užuojautas, straipsnių autoriams, už angkų kgk6a eikeraštį. o%
A Nuoširdžiai dėkoju visiems. Lenkiu gakvą ir kieku amžinai dėkinga. *

O mano brangus Kazimieras tykiai iškekiavo į tokimas dausas ir kukįiai prisėdo ant protėvių suokė- 30 
°°° kio. *

Liūdi >
Marija (Barėnienė

/atkelta iš 1 psl./
Naujos valdybos 

pirmieji uždavi
niai: registracija 
Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungo
je, dalyvavimas 
Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese 
Kanadoje birželio 
mėnesyje ir daly
vavimas Pasaulio 
Lietuvių Seime 
Vilniuje rugpjūčio 
pradžioje.

Jaunoji valdyba 
skubiai tvarkosi 
būtiniausius reika
lus: jaunimo sąjun
gos įstatų perrašy

Susirinkimo prezidiumas

mas lietuvių kalboje, narių registracija ir intemetinio
puslapio kūrimas.

,Europos Lietuvis4 ir buvęs jaunimo laikraštis

“Lines“ pažadėjo jaunimui duoti simbolinę auka 
£150.00.
Linkime jaunai valdybai gero darbo, 
ištvermės, ir tęstinumo!

LIETUVIŲ SObYBA - HEAbLEY PARK HOTEL
Patalpų kainos nuo 2006 vasario 1 d.

tik kambarys su pusryčiais
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

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.
Visos kainos įskaitant VAT
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ŠVENTĖ LIETUVIŲ SODYBOJE
Gegužės 28 d
Įvyks tradicinė
DBLS organizuojama o T?

Sekmim 
šventė 
vai.

PROGRAMOJE: 
Pradžia:

12.00 Mišios (dalyvauja Šv. Kazimiero parapijos choras) 

SODYBOS ADRESAS: 
Headley Park, Picketts Hill 

Sleaford near Bordon 
Hampshire, GU35 8TE 

Tel. 01420 472810 
www.HeadleyPark.co.uk

13.00 Pietūs, mugė
14.30 Londono lietuviškų mokyklų moksleivių koncertas
15.00 Piešinių ant asfalto konkursas
15.30 Lėlių teatro spektaklis "Pasaka apie kupriuką"
16.30 Liaudiškos muzikos ir dainų popietė. Koncertuoja 

etnografinis ansamblis "Saduto"
17.30 Sportiniai žaidimai vaikams ir suaugusiems
18.00 Diskoteka. Ansamblio “Retro Tip-Top”

pasirodymas, loterija
19.00 Šventės uždarymas

Šventės vedantysis: Gintas Martinkėnas Organizatoriai: DBLS 
Informaciniai rėmėjai: "Londono Žinios" (www.LondonoZinios.com), 
„Info Zona“ (www.Anglija.lt), „Europos Lietuvis“, "Noriu”, 

www.Labas.co.uk,www.Anglija.com

Nakvynė Sodybos viešbutyje ■ tel. 01420 472 810 (Jūratė, Gintas)
Vieta palapinei statyti ■ £10 už naktį Stalas mugėje ■ £5
Kelionė į Sodybą autobusu:
tel. 078 8197 7848 (O.Dobrovolskienė) arba 078 6529 2570 (I.Paškevičienė).
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Pasaulio ... F
Lietuvių ... L 

Jaunimo ... J 
Kongresas ... K

2006 KANADA
June 23 - July 9

ATSTOVAS yra PLJS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atstovaujantis savo kraštą ar vietovę 
PLJK. ATSTOVAMS privaloma dalyvauti Jjent Studijų dienomis.

ATSTOVAS pirmiausiai registruojasi su savo krašto arba vietovės LJS valdyba.
KAINOS:

ATSTOVAMS PILNAS PAKETAS C A$ 1,675* SU DAINŲ ŠVENTE C A$ 1,825*
Į kainą neįskaitytas sveikatos draudimas, skrydžio bei kitų kelionių kainų arba VISŲ išlaidos į KANADOS ir/arba JAV 
kraštus. Atstovų kaina jau turi 10% nuolaidą (kaina jau su nuolaidą). Įvairūs sponsoriai, PLJS valdybos ir Ruošos komi

teto lėšų telkimas padengs šią nuolaidą atstovams.
Ruošos komitetas atsiprašo iš anksto jeigu, dėl nenumatytų įvykių, kainos pasikeis.

{MOKĖJIMAI:
Šiuo metu jau reikia tvarkyti Kanados ir JAV kraštų VISŲ prašymus. 

Jeigu Ruošos komitetas nežinos, negalėsime padėti.
2006.05.12- CA$ 1,340 80% bendros sumos.

Jeigu iki 2006.06.12 Ruošos komitetas negaus pilnos sumos, ty. 100% sumos, tai bus pridėta 2% mokestis prie likusio 
įmokėjimo.

Kaip siųsti registracijos mokesčius Kongresui?
RECIPIENT:

Account Name: KONGRESAS 12 
ADRESAS: 1 Resurrection Road, Toronto Ontario, M9A 5G1, Canada 

Kontactas: Raminta Slapsys.

KONGRESO PROGRAMA: Toronto mieste atidarymas, Studijų dienos, Hamiltono mieste ir/ar Dainų šventė, 
Stovykla, Montreal mieste uždarymas,. Daugiau info: www.kongresas.org/12/programa

TARPTAUTINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS

Laba diena,
Rašo Jums tarptautinio ekslibrisų konkurso organizatorė iš Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos.
Noriu pasiteirauti - ar būtų galimybė Jūsų leidžiamame laikraštyje išspausdinti skelbimą apie mūsų bibliotekos 

organizuojamą ekslibrisų konkursą. Šiemet sukanka 100 metų, kai Panevėžyje buvo įkurta kultūros ir meno drau
gija "Aidas", gyvavusi beveik 3 dešimtmečius ir palikusi didelį pėdsaką Panevėžio krašto kultūriniame gyvenime. 
Kadangi bibliotekos veiklos pradžia siejama su šia draugija, tai biblioteka ir ėmėsi organizuoti tokį konkursą.

Dalyvauti šiame konkurse jau pakvietėme ekslibrisininkus, gyvenančius ir kuriančius Lietuvoje. Taip pat pa
kvietėme ir keletą lietuvių ekslibrisininkų gyvenančių JAV.
Skelbimas "Europos lietuvyje", labai tikiuosi, pritrauktų daugiau lietuvių, gyvenančių ir kuriančių ne Lietuvoje.

Pagarbiai
Laima Butkunienė Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

TARPTAUTINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS
Ex libris. „Aido“ draugijai - 100

maloniai kviečiame dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus dalyvauti tarptautiniame ekslibrisų kon
kurse,

skirtame meno ir kultūros draugijos “Aidas” loo-mečiui paminėti.
Konkurso nuostatai ir išsamesnė informacija skelbiama http://www.pavb.lt

Linkime kūrybinės sėkmės ir laukiame Jūsų sukurtų ekslibrisų.
Konkurso organizatoriai:

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 
Panevėžio bibliofilų klubas
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Paulinos Pukytės Meno 
vakaras LR ambasadoje

Trumpai apie Pauliną Eglę Pukytę:
Paulina gimė Vil
niuje 1966 m. 
Baigė Vilniaus Me
no Akademiją ir 
vėliau, 1997 m. at
vykusi studijuoti į 
Angliją gavo ma
gistro laipsnį Royal 
College of Art Lon
done.

Jos video darbas 
užsipelnė Madame 
Tussaud’s meno

prizą
Yra gyvenusi ir dirbusi 1998 m. Suomijoje ir 

2001 m. Šveicarijoje.
Nuo 1989 m. jos darbai yra buvę išstatyti įvai

riose parodose.
Ji rašo straipsnius interneto svetainėje. Taip 

pat rašo kultūriniame žurnale 7 meno dienos ir 
Londone išeinančiame Interlude žurnale.

Anot jos: “Dirbu daugiausia skulptūros/ 
objektinio meno srityje bei kuriu vietai būdingas 
instaliacijas (intervenciją į erdvę), taip tikrindama 
žmogiškojo suvokimo pobūdį. Pastaruosius dvejus 
metus mano darbai labiau tarpdisciplininio pobū
džio, išlysdami į kitas tokių visuomenės informa
vimo priemonių, kaip video ir ypač fotografija su 
tekstiniu prierašu, sritis. Fotografiją vaizdu ir 
tekstu tyrinėju santykį tarp įvairių realybės patie
kimo lygmenų.”

2005 m. anglų kalboje išleido knygą Their Ha
bits, kurioje trumpomis apysakomis aprašo užsie
nietės gyvenimą Londone. Knyga yra satyrinio 
pobūdžio, kurioje j i aprašo ir kartais pasijuokia iš 
daugianacionalinės įvairių tautybių bendruomenės.

Humoras, erudicija, jos unikalus literatūrinis 
stilius, aštrios akies pastabumas, laki vaizduotė 
aprašant žmones ir jų kasdieninį gyvenimą padaro 
šią knygą tikrai vertą paskaityti.

Šį literatūros ir meno vakarą atidarė LP ambasa
doriaus padėjėjas Jonas Grinevičius, supažindinda
mas gausiai susirinkusius vakaro dalyvius - jauną 
rašytoją jauną publiką.

Jonas Grinevičius sakė, kad šis literatūrinis va
karas yra pirmasis, kaip eksperimentas. Jeigu visi 
būsime sudominti su vakaro programa, jų bus dau
giau.

Rašytoja Paulina vakaro dalyvių neapvylė. Vy
ko didelis diskusinis paklausimų srautas, rodytos 
nuotraukos.

S.Kasparas

Iš Paulinos Pukytės kūrybos^

KALĖDOS. SILKĖ
Stoties kavinėje akis bado džiaugsmingas reklaminis pla
katas: „Kalėdos atėjo anksti!" Neatėjo jos anksti, neatėjo - 
nereikia meluoti. Kalėdos visada tą pačią dieną.

Artėjant Kalėdoms britai pradeda ūžti kaip bitės avily. 
Bėgioja, perka, blaškosi, nervinasi. Oxford gatvėje tokia 
grūstis kaip būdavo Vilniaus troleibuse Nr. 5.

Vienoj arabų parduotuvėlėj Golboume Road gatvėje (toli 
nuo Oxford gatvės), parduodančioje neaiškios kilmės dra
bužius ir sportinius marškinėlius su kovotojų (įvairiuose 
frontuose) veidais (kaina - 5 svarai), perku tokius su Che 
Guevara - vienam bičiuliui dovanų Kalėdų proga. Parda
vėjas arabas klausia:

- Patinka Che?
- Patinka.
- Bet kad jau negyvas, - sako, - gal geriau Sadamas?
- Ne, - sakau, - Sadamas negražus.
- A, suprantu. Linksmų jums Kalėdų.
- Jums taip pat, - refleksas padiktuoja niekam nereikalin

gą mano atsakymą (ramadanas baigėsi prieš porą savaičių).
Per TV žinias, prieš sportą ir orus kiekvieną dieną 

pranešama, ką veikia Kalėdų Senelis. Pranešėjai ir vedė
jai rimčiausiais veidais pasakoją kaip Kalėdų Senelis ruo
šiasi darbo dienai ir kokia jo kieme oro temperatūra.

O Kūčių britai nešvenčia. Ir silkės gruodžio 24-osios 
vakarą kad ir kaip keistą nevalgo. Ir apskritai niekada 
jos nevalgo. Bet, ačiū Dievui, Londone pakanka gyventojų 
iš žemyno. Daugeliui jų Kūčios svarbiau už Kalėdas. 
Prancūzams, ispanams, suomiams. Yra su kuo švęsti. Bet 
silkės ir jie nevalgo. Ryja mėsą.

O štai man, kaip ir visiems lietuviams, silkė gruo
džio gale yra tapusi simboliu, slaptažodžiu, signifikatu ir 
signifikantu. (Kaip ir žymiam veikėjui, kuris prieš pen- 
kioliką metų, kratydamasis komunistinės praeities, skel
bė tautai: ,Jr aš, ir aš slapta valgiau silkę.") Todėl, likus po
rai dienų iki Kūčių, einu į prekybos centrą pirkti vieninte
lio produkto - silkės. (Morkų, burokėlių ir svogūnų turiu.) 
Lentynose, be abejo, tokio daikto nėra. Klausiu prie žu
vies prekystalio. Pardavėjas indas man sako: „Marinuotos 
silkės? Ne, neturime. Labai retai kada būna. Bet, žinot, 
šiandien dar vienas žmogus prašė marinuotos silkės."

Man pasidaro gera. Tarp manęs ir to žmogaus nusidrie
kia nematoma gija: aš žinau, kad tas žmogus - iš Lietu
vos.

JŲ PAPROČIAI KONTINENTE. DUŠAI IR 
PSICHAI
Kultinis Hičkoko filmas „Psycho" (lietuviškai -----------►
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---------- ► Iš Paulinos Pukytės kūrybos
kažkodėl Dušas") yra giliai įsirėžęs j britų sąmonę, 
pasąmonę ir buitį: įsirengdami vonios kambarį, jie 
privengia kabančių polietileninių (polythene red.) 
dušo užuolaidų. Daug mieliau įsitaiso stiklines ar 
plastikines širmas. Šnekamojoje anglų kalboje jau 
senokai įsitvirtinęs terminas psycho-proof shoz- 
ver* .

Britai nelaiko savęs Europos dalimi. Europa jiems
- kontinentas, užjūris. Giminiuojasi tik su Jungtinė
mis Valstijomis, atseit anglosaksišku pagrindu. (Iš 
tikrųjų tai motinos ir suaugusio vaiko sindromas. 
Vadinamąjį „vaiką", kuris jau seniai valdo pasaulį, 
perdėtas „mamytės" rūpestis akivaizdžiai užknisa, 
bet „mamytei" norisi visur dalyvauti kartu, o ne sė
dėti užrakintai sandėliuke; žr. „Dušą".)

Pavyzdžiui, visus kino filmus britai skirsto į fil
mus ir užsienietiškus (foreign) filmus. Pirmiesiems 
priklauso visi „savi", t. y. amerikietiški, filmai ir vie
nas kitas angliškas, antriesiems - Prancūzijos kine
matografija. (Jei vaikinas siūlo merginai nueiti į 
užsienietišką filmą - suprask, nori pasirodyti šiek 
tiek praprusęs, inteligentiškas ir romantiškas, o fil
mas bus prancūzų gamybos.)

O pačių prancūzų anglai nemėgsta. Kaip ir visų 
europiečių. Skandinavų, nes atseit jie kvaili. Belgų ir 
olandų, nes nuobodūs. Italų, nes garsiai rėkia. Vokie
čių dėl visiems žinomų priežasčių ir dar dėl to, kad 
amžinai pralaimi jiems futbolą. Prancūzų - patys ne
žino kodėl. Prancūzus tiesiog niekina. Šaiposi iš jų 
kiekviena pasitaikiusia proga - per radiją, televiziją ir 
spaudoje. Prancūzams, o kartu ir visiems europie
čiams turi specialų terminą - bloody’ continentals, reiš
kiantį daugiausia pasipiktinimą tuo, kad šie neturi 
puritoniško kuklumo ir gėdos (tai neva pasireiškia 
nuogo kūno demonstravimu paplūdimiuose, basei
nuose, pirtyse ir kitur).

O man prancūzai patinka. Artėjant Naujiesiems 
nusprendžiu, kad iš apmirusių Londono geriausia ir 
pigiausia būtų evakuotis anapus Lamanšo (jį anglai
- visai nekeista - vadina „Angių kanalu") - į Konti
nentą.
AMŽIAUS KLAUSIMAS
Taip netikėtai pasibaigus dar neatėjusioms šven
tėms, toje pačioje Karališkojo koledžo valgykloje 
prie keptos lašišos su bulvių koše įvyksta toks po
kalbis:
EBRU ERULKU (33 m. turke iš Vokietijos): Kiek tau 
metų? PAULINA PUKYTE (37 m. lietuvė iš Anglijos): 
Trisdešimt septyneri.
EBRU ERULKU (33 m. turke iš Vokietijos): Viešpatie, 
tau jau beveik keturiasdešimt!
PAULINA PUKYTE (37 m. lietuvė iš Anglijos): Ne, man 
dar ne keturiasdešimt, man tik trisdešimt septyneri. 
EBRU ERULKU (33 m. turke iš Vokietijos): Beveik tas 
pat. Ir savo amžių reikia priimti iškelta galva, nėra 
ko gėdytis.
PAULINA PUKYTĖ (37 m. lietuvė iš Anglijos):
Mhm

ARGENTINA
Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Litua
nia“ 2006 m

Lietuviškai radijo valandėlei „Ecos de Litunia“ 
(„Lietuvos Aidai“) prasidėjo naujas sezonas 2006 m. su radijo 
laidos įkūrėju ir vedėju Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir su 
visais tarnautojais. Reikia pabrėžti, kad „Ecos de Lituania“ 
yra 28 metai ir šitas pavadinimas yra labai svarbus Argentinos 
Lietuvių Bendruomenei, kadangi Ceferino lujnevich Juknevi
čius 25 metus vedė „Ecos de Lituania“.

Šiuo metu laidos galima klausytis ir internetu adresu: 
www.ecosdelituania.com.ar Kiekvieną pirmadienį nuo 00 ik 
02 vai. nakties girdėsite ją gyvai, o laidos kartojimai vyksta 
kitą sekmadienį nuo 17 iki 19 vai. vakaro (Lietuvos laiku).

Kiekvieną sekmadienį nuo šeštos valandos vakaro iki 
aštuntos (Argentinos laiku) mes skelbiame lietuviškas žinias, 
pasakojame apie Lietuvos istoriją, pateikiame lietuviškus re
ceptus. Be to, leidžiame lietuviškas dainas ir visus gyventojus 
informuojame apie Argentinos ir Pietų Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės veiklą.

Pranešame apie sportą, lietuviškas tradicijas ir papro
čius. Praėję metai buvo labai svarbūs ir gavome daug 
apdovanojimų iš viso Pasaulio. Pavyzdžiui, spalio 12 d. Mar 
del Platos mieste buvo įteikta,,Auksinio švyturio“ („Faro de 
Oro“) premija už geriausią šių metų Argentinos radijo progra
mą kitataučių bendruomenių kategorijoje.

Be to, p. Juan Martin Daujotas, Lietuvos Garbės konsu
las Argentinoje, p. Arvydas Naujokaitis, LR Ambasados Ar
gentinoje patarėjas, bei LR konsulatas Venesueloje paskelbė 
šią programą kaip „Kultūros paveldą“.

Dabartinis mūsų miesto meras, p. Enrique Slezack, šią 
programą įtraukė į „Municipalinio paveldo“ sąrašus, o kaip 
„Visuomenės paveldas“ programa buvo įvertinta Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės. Taip pat Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie LR Vyriausybės šią programą pažymė
jo specialiu apdovanojimu.

Šiais metais „Ecos de Lituania“ turi naujas temas ir tar
nautojus. Radijo prodiuseriai yra Isabel Kalvlytė Fourment, 
Juan Jose Fourment ir vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalve
lis. Visi tarnautojai: Fabian Meschini, Raūl Petronis, Ana Se
nienas, Valentina Bukauskas de Pėrsico, Juan Klimaitis, Mirta 
Cecis, Alexis Griska, Damian Romaniuk, Pedro Glemza, Al
fonso Markus, Irene Andrunavičius, Carlos Forte, Virginia 
Petronis.

Be to, šiais metais turėsime korespondentų iš viso pa
saulio, kurie praneš įvairias Lietuvių Bendruomenės žinias ir 
vieną žurnalistą iš Lietuvos nacionalinio radijo, informuosian
tį apie naujienas iš Lietuvos.

Mūsų kontaktai yra:
ecosdelituania@yahoo.com.ar; info@ecosdelituania.com.ar.

Mūsų prodiuserių telefono numeris (namų telefono) +54 
221 464 1483. Radijo stoties telefono numeris +54 221 464 
3940. Labai laukiame jūsų! Klausykite vienintelės lietuviškos 
radijo valandėles!!

Pagarbiai, Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
“ECOS DE LITUANIA” vedėjas 

ecosdelituania@yahoo.com.ar 
info@ecosdelituania.com.ar 
www.ecosdelituania.com.ar
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VOKIETIJA

Dėl straipsnio “Aptarti Lietuvių Ben
druomenės Vokietijoje reikalai”

Per Vokietijos LB tarybos posėdį kovo 11 d. stebė
jausi, kiek mažai Vokietijos LB valdyba kalbėjo apie 
savo darbą ir kiek daug apie kitų tariamas klaidas. Tai 
patvirtina ir, mano nuomone, gana tendencingai pa
teiktas posėdžio aprašymas VLB Informacijose 2006 
m. kovo mėn. (Nr. 1/518/ psl. 6-7). Čia, pateikiant 
miglotus kaltinimus, skundžiamasi, kad Vasario 16- 
osios gimnazijoje nyksta lietuviškumas.

Nesuprantu, kuo tas grindžiama. Tie, kurie lankėm 
šią mokyklą, kurie dar vis palaikome ryšį su mokyto
jais ir mokiniais, turime visai kitą įspūdį. Mokiniai 
puikiausiai kalba lietuviškai, visi mokosi lietuvių lite
ratūros, Lietuvos istorijos ir geografijos. Visą eilę da
lykų jie mokosi lietuvių kalba. Čia veikia tautinių šo
kių grupė, choras, orkestras, veikia ateitininkai, mini
mos Lietuvai svarbios istorinės datos, puoselėjami lie
tuviški papročiai.

Mokiniai labai gražiai reprezentuoja Lietuvą vokie
čių visuomenėje.

Taigi, jeigu Vokietijos LB gali kuo nors ypatingai 
pasigirti prieš kitų kraštų lietuvius, tai tik šia gimnazija 
ir jos gražiu darbu.

O kuo ji šiaip gali pasigirti? Vokietijos LB valdybos 
pirmininkas praneša, kad Vokietijoje dabar jau yra 
50.000 lietuvių. Bet bendruomenei tepriklauso apie 
tūkstantis narių, o registruotų apylinkių dar vis tik 13, 
iš kurių, pagal pirmininko žodžius, veikia tik pusė.

O kodėl neveikia kitos?
Gal joms reikia pagalbos?
Gal kai kuriuose miestuose reikėtų steigti naujas 

apylinkes? Visa tai yra VLB vadovų darbas. Ko lau
kiama?! Kodėl taryboje apie tai nekalbama?

Neatlikdami savo darbo, nepajėgdami apjungti savo 
krašto lietuvių, apsiėmė vadovauti Europai. Praeitais 
metais balandžio 4 d. vokiškame laikraštyje 
“Lampertheimer Zeitung” skaitėme, kad lietuviams 
Hiutenfeldas yra Europos Sąjungos geografinis cent
ras, kad čia jau sukurta visa infrastruktūra, kad VLB 
valdyba greitai įrengs vieną arba du biurus Europos 
Sąjungos kraštų LB būstinei.

Kam jie reikalingi?
Dar laikraštyje pasigiriama, kad Vokietijos LB turi 

didžiausią patirtį vaikų stovyklų organizavime. O kada 
vyko paskutinė stovykla? Rodos, prieš beveik 20 metų. 
O kada ši valdyba bandė suorganizuoti stovyklą? Jeigu 
neorganizuojamos savos stovyklos, kodėl neinformuo
jami Vokietijos lietuviai, kad Lietuvoje yra labai pui
kių stovyklų užsienio lietuvių vaikams.

Kodėl neskatinami vaikai vykti į šias stovyklas?
Kodėl neorganizuojamas jiems transportas? Tokiu 

būdu, atlikdama savo tiesioginį darbą valdyba padėtų 
lietuvių vaikams rasti ryšį su Lietuva. Ankstyvesnės 
valdybos tai darydavo. Mudu su broliu daug vasarų 
tokiose stovyklose atostogavom su lietuviais iš įvairių 

pasaulio kraštų.
O kaip su lituanistinėmis mokyklėlėmis? Vokietijo

je, anot valdybos pirmininko, net 50 000 lietuvių. O tik 
vienas kasmėnesinis vaikų darželis ir dvi mažos litua
nistinės mokyklėlės, kuriose vaikai irgi ne kas savaitę 
susirenka.

Ir tos pačios įsteigtos be Vokietijos LB valdybos pa
galbos. Jos nesusilaukė iš valdybos nei moralinės, nei 
materialinės paramos. Kodėl bendruomenė neparemia 
jų savo lėšomis? Valdyba juk turi nuolatinių pajamų. 
Galėtų dalį jų paskirti vaikų stovykloms.

Bendruomenė nėra biznio įmonė, kuri kauptų lėšas 
valdybos kelionpinigiams. Skatinti naujų mokyklėlių 
steigimą VLB valdybos darbas! Gailą kad lietuvišku 
švietimu už gimnazijos ribų dabar nesirūpinama.

Praeitais metais balandžio mėn. paskelbtą kad įsteig
ta švietimo komisija. Šiais metais tarybos posėdyje net 
nebuvo numatytas jos pranešimas. Tarybos nariams 
užklausus, paaiškėjo, kad komisija ir neturėjo ko pra
nešti. Pasirodo, per visus metus ji net nebuvo susirin
kusi išsirinkti pirmininko.

Ko laukiama?
Koks pavyzdys rodomas Europos lietuvių bendruo

menėms?
Apdovanojimai ordinais nebetenka vertės ir mėgini

mai abstrakčiai mokyti kitus - taip pat. Laikas kibti į 
darbus. Jų yra daug! Pradėjus dirbti, paaiškės, kad dir
bantis padaro ir klaidų. Gal tada dirbantieji bus atlai
desni kitiems.

Nepriimkite šių pastabų kaip asmenišką įžeidimą o 
kaip nuoširdžią konstruktyvią kritiką.

Vokietijos lietuviai anksčiau galėjo pasigirti, kad, 
nežiūrint ideologinių ir visokių kitokių skirtumų, suge
bėjo darniai bendradarbiauti. Būtų gražu, kad ir vėl 
taip būtų.

Laima Lipšytė
Vokietijos LB tarybos narė

Pokyčiai Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovadoje

NAUJAS LIETUVIŲ KATALIKŲ SIELOVADOS VADO
VAS VOKIETIJOJE
Vokietijos vyskupų konferencijos Migracijos komisijos 
pirmininkas vysk. dr. Josef Voss pranešė, kad jo komisija 
2006 m. vasario 16 d. posėdyje atpalaidavo kun. Alfonsą 
Kelmelį nuo Vokietijos sielovados vadovo pareigų, nes 
jis yra galutinai atšauktas į savo vyskupiją

Kun.Alfonsas kelmelis į Vokietiją atvyko 1995 m. rug
sėjo 4 d., ėjo Vasario 16-osios gimnazijoje kapeliono 
pareigas, talkino vietos Lampertheimo parapijos klebonui 
ir netrukus buvo paskirtas Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovados vadovu.
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VOKIETIJA Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus pasisakymas 
dėl Vokietijos LB valdybos pareiškimo

Pasiskaičius Vokietijos LB valdybos pareiškimą, kuris 
VLB taiybos posėdžio nebuvo priimtas, bet vis tiek visur 
skelbiamas, atrodo, kad gimnazijąjau yra perėmę vokie
čiai ir jau lietuviškumo kaip ir nebesą. Susidaro įspūdis, 
kad Vokietijos lietuvių bendruomenės vadovams gimnazi
ja trukdo. Vietoje gimnazijos norėtų įkurti kažkokį Euro
pos lietuvių centrą Hiutenfelde su dideliu administraciniu 
aparatu, tarnautojais, biurais, bibliotekom, salėm, viešbu
čiu ir archyvais. Kas tačiau šiuo centru šiame kaimelyje 
naudosis, ką tas centras iš viso veiks, lig šiol dar niekam 
neaišku, o svarbiausia - kas jį finansuos? Tad negriaukime 
gimnazijos per anksti, nes atsitiks kaip latviams: jie nebe
turi nei gimnazijos, nei centro.

Pareiškimas, pilnas visokių įtarinėjmų, be sąryšio patei
kiamų citatų, atrodo, turi tikslą suklaidinti skaitytojus, ne
žinančius gimnazijos istorijos ir jos darbo sąlygų. Todėl 
nutariau skaitytojams paaiškinti, kaip ši gimnazija atsirado 
ir kokiu pagrindu ji veikia. Daug kas to tikriausiai nežino.

Pabėgėlių mokykla
Išlaikyti Vokietijoje arba bet kuriame užsienio krašte lietu
višką mokyklą yra nelengva. Vokietijoje užsieniečiai gali 
mokyklą įsteigti, bet vokiečių valdžia jos nerems. Vokie
čiams tokias mokyklas draudžiama lankyti. Vokietijoje 
gyvenantys užsieniečių vaikai jas gali lankyti dvejus me
tus, gavę specialų leidimą. Po to mokyklinio amžiaus vai
kai privalo lankyti vokiškas mokyklas.

Tačiau po Antro pasaulinio karo Rytų Europos pabėgė
liams Vakarų alijantai leido steigti tautines stovyklas ir 
savas mokyklas. Kai vokiečiai perėmė stovyklas, jie pasi
žadėjo remti vadinamų dypukų (DP) kultūrinę veiklą ir 
leisti jiems turėti savas mokyklas. Bet tik lietuviai, latviai 
ir vengrai pajėgė toliau išlaikyti savo gimnazijas. 
Lietuviai Vokietijos LB valdybos pirmininko Prano Zun- 
dės rūpesčiu Diepholco lietuvių stovykloje įsteigė Vasario 
16-osios gimnazija su bendrabučiu. 1954 m. ši mokykla su 
154 mokiniais persikėlė į Hiutenfeldą, kur pasaulio lietu
vių aukomis buvo nupirkta Rennhofo pilis ir parkas. Mo
kykla gyveno labai skurdžiai. Ilgą laiką ji išsilaikė vien tik 
iš pasaulio lietuvių aukų, daugiausia iš rėmėjų būrelių. 
Dažnai mėnesio gale mokytojai nesulaukdavo algų, ne 
kartą metų galėjuos visus atleisdavo, ir, kai atsirasdavo 
pinigų, vėl visus pasamdydavo.

Nuo 1961 m. valdžia iš pabėgėlių fondų skyrė reguliarią 
paramą gimnazijai ir bendrabučiui. Ji buvo nedidelė. Buvo 
mokamos labai kuklios algos, tad buvo sunku surasti mo
kytojų. Dažnai buvo samdomi tik vokiečiai studentai. Tik 
1983 metais pasisekė atkreipti vokiečių parlamento narių 
dėmesį į šią sunkią situaciją. Jie tuojau sutvarkė, kad gim
nazija gautų 14 valdiškų algų. Nuo to laiko samdomi tik 
diplomuoti mokytojai.

Vokiečiai šioms trim gimnazijom davė didelę laisvę, bet 
už tai joms nesuteikė jokių teisių. Pavyzdžiui, gimnazijų 
pažymėjimai nebuvo valdžios pripažinti. Negalėjai visur 
studijuoti. Todėl nuo 1957 m. buvo įvesta eksteminė abi- 
tūra. Buvo padaryta nuolaida, kad mūsų mokytojai gali 
priklausyti egzaminų komisijai, bet šiaip egzaminai vykda
vo Weinheimo gimnazijoje su svetimais mokytojais. Bū
davo 5 rašto darbai ir po to per dvi dienas 8 žodiniai egza

minai. Tai buvo sunkūs egzaminai. Vėliau, nuo 1985m., 
vėl parlamento narių pagalba, buvo gautas leidimas egza
minus, kad ir eksterno teisėmis, laikyti mūsų gimnazijoje.

Kadangi egzaminai vykdavo vokiečių k., tai vyresnėse 
klasėse visi dalykai, išskyrus lietuvių k. ir literatūrą, Lietu
vos istoriją ir tikybą, buvo dėstomi vokiečių k. Žemesnėse 
klasėse taip pat reikėjo daugelį dalykų dėstyti vokiečių k., 
nes trūko lietuvių mokytojų arba mokiniai dar nemokėjo 
pakankamai lietuviškai.

Mokinių skaičius kasmet mažėjo. Po 1970 m. būdavo vis 
tarp 60 ir 70. 1982 metais gimnaziją aš perėmiau su 53 
mokiniais. Pastačius naują berniukų bendrabutį ir atnauji
nus mergaičių bendrabutį, mokinių skaičius pakilo. Būda
vo vis apie 80. Sąjūdžio laikais mokinių skaičius pakilo 
net iki 100, bet tada vėl nusmuko iki 80.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vokiečiai vis dažniau 
mums primindavo, kad mūsų finansavimas baigsis. 1997 
m. birželio mėnesį gavome iš Vokietijos vidaus reikalų 
ministerijos pranešimą, kad valdžia mūsų nebegalės toliau 
remti iš pabėgėlių fondų. Mes nebe pabėgėliai. Liepė 
mums paruošti likvidacijos planą, nes nuo 1999 m. vasaros 
parama bus nutraukta. Bandėme ministeriją perkalbėti, bet 
ji nepasidavė. “Jūs ne pabėgėliai, bet imigrantai. Jeigu mes 
jums leisime turėti savo mokyklą, tai turėsime ir kitiems 
imigrantams, pavyzdžiui, arabams ir turkams, išlaikyti 
mokyklas”.

Būtini persitvarkymai
Kilo klausimas - ką daryti? Visi svarstėme visokiausias 
galimybes.
1. Jeigu būtume įsteigę lietuvišką mokyklą ir Lietuva 

būtų sutikus ją išlaikyti, Vokietijos lietuvių vaikai, 
kaip viršuj paaiškinau, pagal Vokietijos įstatymus 
nebūtų galėję jos lankyti. Tai šita galimybė atkrito.

2. Uždaryti gimnaziją ir bendrabutį ir įsteigti Kultūros 
ir Informacijos centrą. Bet kas išlaikys visus pasta
tus? Kas išlaikys tarnautojus? Na, ir kažkokius ren
ginius reikės pravesti. Vokiečiai padrąsino steigti 
tokį centrą, bet be Vokietijos pinigų. Tokį centrą 
išlaikyti būtų kainavę neką mažiau kaip gimnaziją. 
Lietuva finansuos? Ar tas centras čia, kaime, būtų 
tinkamoje vietoje? Jau dabar turime čia Kultūros 
instituto archyvą, kuriuo per 25 metus tepasinaudo
jo trys mokslininkai.
Be to, gimnazija bendrabučiams, mokyklai ir pilies 
atnaujinimui po 1984 m. gaisro gavo iš valdžios 
septynių milijonų 800 tūkstančių markių paskolą, 
kurią valdžia 2016 m. žadėjo dovanoti. Jeigu gim
nazija ir bendrabutis užsidarytų anksčiau, šią sumą 
reikėtų grąžinti. Taigi, uždarę gimnaziją, būtume 
praradę ir patalpas.

3. Buvo galvota palikti bendrabutį ir mokinius siųsti į 
vokiečių gimnaziją. Bet vokiečių gimnazijos tebūtų 
priėmę tik gerai vokiškai mokančius vaikus. Naujų 
imigrantų vaikų nebūtų priėmę, o jų yra dauguma, ir 
jiems šiuo metu mūsų gimnazija labiausiai reikalin
ga. Be to, vokiečiai nesutiko perimti lituanistinės 
programos. Taigi būtume turėję išlaikyti bendrabutį 
ir finansuoti lituanistinę programą 
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Apskaičiavome, kad tai milžininška suma, kurios 
nė iš tėvų nesurinksime, nė aukomis nepajėgsime 
finansuoti. O Vokietija bendrabučių neremia. Ir Lie
tuva nebūtų apsiėmusi to finansuoti. Be to, būtų 
išnykusi visa užklasinė veikla, nes būtų buvę neįma
noma ją suderinti su vokiečių gimnazijos darbu.

4. Atsidūrę tokioje beviltiškoje padėtyje, sugalvojome 
drąsų planą: kam mums uždaryti savo gimnaziją ir 
siusti savo vaikus pas vokiečius - paverskime mūsų 
gimnaziją vokiečių- prancūzų gimnazijų pavyzdžiu į 
vokiečių-lietuvių mokyklą ir kvieskime vokiečius 
pas save. Mūsų mokiniai galės išeiti pilną lituanisti
nę programą, kaip lig šiol. Visi lietuviai tokią gim
naziją galės lankyti. Kadangi mes ją tvarkysime, tai 
mes galėsime suderinti ir visą užklasinę veiklą su 
mokyklos darbu. O modernioje Europoje tokių mo
kyklų reikia.

Vokiečių švietimo ministerija tam priešinosi. Pareigūnai 
visaip bandė įrodyti, kad čia vis tiek bus užsienietiška mo
kykla. Bet ir mes nepasidavėm. Prasidėjo sunkios ir ilgos 
derybos. Mums daug padėjo Lietuvos ambasadorius dr. 
Zenonas Namavičius, visa eilė vokiečių parlamento narių ir 
Lampertheimo meras. Jie mus vis lydėdavo į ministeriją 
pokalbiams. Ir įrodėme, kad mes išpildome visus reikalavi
mus, kuriuos turi išpildyti vokiečių gimnazija. Tad 1999 
pavasarį gavome leidimą steigti vokiečių-lietuvių gimnazi
ją, 1999 m. vasarą gavome valstybinį pripažinimą. Valsty
biniai pripažintos mokyklos už kiekvieną mokinį gauna 
vadinamą “krepšelį”. Valstybės nepripažintos mokyklos 
negauna jokios paramos.

Parama duodama tik tada, kai pusė mokinių yra vokiečiai 
(įskaitant lietuvių kilmės vokiečius) ir 20 procentų mokinių 
gyvena toje apskrityje, kurioje mokykla veikia (neskaitant 
bendrabučio gyventojų).

Dabar mokykla turi laikytis Švietimo ministerijos nustaty
tos programos ir taisyklių, bet užtai mūsų gimnazijos iš
duoti pažymėjimai visur pripažinti.

Ir visa tai buvo daroma ne slaptai ir ne vieno žmogaus 
nutarimu. Šita tema buvo plačiai diskutuojama Vokietijos 
LB taryboje, valdyboje ir kuratorijoje. Visi mokytojai ir 
Bendruomenė buvo informuoti. Prisimenu, kad visos Vasa
rio 16-osios dienos minėjimo Hiutenfelde kalbos 1998 ir 
1999 mm. sukosi apie šią temą. Kai šitas planas buvo pa
teiktas 1999 m. tarybos posėdžiui, niekas nesipriešino, tik 
vienas kitas suabejojo, ar vokiečiai iš viso siųs savo vaikus 
į kažkokią užsieniečių mokyklą.

Pasirodo, siunčia. Ir siunčia daugiau, negu galime priimti. 
Turime labai gerą vardą. Net kaimyninių gimnazijų moky
tojai ir net vienos mokyklos direktorius siunčia savo vaikus 
pas mus. Tai yra žmonės, kurie tikrai gali įvertinti mokyk
lą, ir jie mus labai giria.

Priimame 10-12 vokiečių mokinių į klasę. Vyresnėse 
klasėse ir daugiau, nes tada galima sudaryti daugiau kursų, 
kas lietuviams mokiniams naudingiau. O lietuvius priima
me visus, jeigu tik jie tinkami gimnazijai. Nė vienas vokie
tis neužėmė ir neužims lietuvio vietos.

Vokiečių - lietuvių mokykla
Nors dabar turime ir vokiečių mokinių, bet mūsų gimnazi
ja niekad nebuvo lietuviškesnė kaip dabar. Prieš 20 metų 
lietuviai mokiniai atvykdavo nemokėdami lietuviškai. Jie 
tarpusavyje bendraudavo vokiškai arba angliškai. Lietu
viškai kalbant laisvalaikio metu beveik negirdėdavai. Rei

kėdavo visokiausių dalykų susigalvoti, kad mokiniai 
būtų priversti kalbėtis lietuvių kalba, pavyzdžiui, per 
talentų vakarus premijuoti tik lietuviškai atliekamus pa
sirodymus ir pan.

Per paskutinius 7 metus gimnazijos lietuvių mokinių 
skaičius svyravo tarp 80 ir 110, taigi jis buvo didesnis 
negu anksčiau. Ir beveik visi puikiausiai kalba lietuviš
kai. Visi bendrauja lietuviškai. Ir tie, kurie atvyksta į 
gimnaziją, nemokėdami lietuviškai, tą kalbą dabar labai 
greitai išmoksta, nes visa aplinka lietuviška. Net dalis 
vokiečių mokosi lietuvių kalbos.

Didžiausia mūsų problema yra naujų imigrantų vaikus 
ir iš Lietuvos atvykusius mokinius išmokyti vokiečių 
kalbos. Jie čia vieni užsidarę neturi progos panaudoti 
vokiečių kalbos žinias. Jie tuo skundžiasi, kaip ir pati 
Vokietijos LB valdyba pripažįsta. Ir todėl nesuprantu 
Vokietijos LB valdybos pareiškimo logikos: ar, kadangi 
gimnazijoje išnykęs lietuviškumas, mokiniai neišmoksta 
vokiškai?

Taigi, jeigu mūsų mokytojai ieško galimybių, kaip 
labiau suartinti mūsų lietuvius mokinius su vokiečiais, 
kaip mūsų lietuvius vaikus greičiau išmokyti vokiečių 
kalbos, tai nereiškia, kad mes juos norime nutautinti. Jie 
juk turės vokiškai laikyti abitūros egzaminus, kaip ir 
anksčiau, ir jie be vokiečių k. negalės Vokietijoje studi
juoti. O iš Lietuvos atvykusiems mokiniams būtų di
džiausia gėda, trejus ketverius metus pasimokius Vokie
tijoje, grįžti į Lietuvą be vokiečių k.

Mes, mokytojai, karts nuo karto susirenkame bendrai 
apmąstyti (brainstorming) mūsų mokyklos tikslus, aktua
lias problemas ir ateities viziją. Ir čia vėl Vokietijos LB 
valdyba be sąryšio pasiima vieno tokio pasitarimo proto
kolą ir jį savaip interpretuoja. Skundžiamasi, kad gim
nazijos pagrindiniai tikslai yra mokinius paruošti abitūrai 
ir jų europietiškas auklėjimas. O kas čia blogo? Yra aiš
ku, kad mes turime lietuvių ir vokiečių mokinių, ir todėl, 
jeigu kalbame apie visą mokyklą, mes kalbame apie eu- 
ropietišką auklėjimą. Mes nesiekiame iš vokiečių pada
ryti lietuvius ir iš lietuvių vokiečius, arba juos kažkaip 
suvienodinti. Mes kaip tik norime išauklėti sąmoningus 
europiečius, kurie, išlaikydami savo identitetą, susipa
žintų ir su kito krašto kultūra ir papročiais, išmoktų vie
nas kitą suprasti ir gerbti. Naujų lietuvių emigrantų vai
kams mes norime sudaryti galimybę išmokti ir gimtąją ir 
vokiečių kalbą, kad jie integruotųsi Vokietijoje ir, išlai
kydami savo tautinį identitetą, siektų čia karjeros. Čia su 
vokiečiais užmegzti ryšiai gali tapti ilgalaikiais ir nau
dingais, kuriant savo ateitį tiek Vokietijoje, tiek Lietuvo
je.

O kodėl Vokietijos LB valdybai užkliuvo mokytojų 
tikslas paruošti mokinius abitūrai, visai nesuprantu. Ar 
abitūra kenkia patriotizmui? Mes džiaugiamės, kad turi
me vokiečių mokinių, kurie mums darbą palengvina. Iš 
kitos pusės mes juos sudominame savo kraštu ir savo 
kultūra ir užsiauginame sau draugų Vokietijoje. Ir mes 
diskutuojame, kaip juos daugiau informuoti apie Lietu
vą. Ir vėl VLB valdyba be sąryšio cituoja a.a. Armino 
Lipšio įnašą šioje diskusijoje, pristatydama j į kaip galuti
nę gimnaziją smerkiančią analizę. To tikslo Lipšys netu
rėjo. Mes džiaugiamės, kad ir vokiečių mokinių tėvai 
domisi Lietuva ir mums daug padeda. Pati Vokietijos LB 
valdyba turėtų j iems padėkoti už jų 
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/tąsa/ Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus... 
didelę pagalbą, ruošiant Vasario 16-osios minėjimą Ir 
tegul prisimena, kad minėjime, kai tęsėsi nesibaigiančios 
kalbos, trečdalis klausytojų salėje buvo vokiečių mokinių 
tėvai.

Be to, ir finansiškai mes be vokiečių neišsilaikytume. 
Mokyklos ir bendrabučio išlaikymas kainuoja apie 1 mi
lijoną 800 tūkstančių Amerikos dolerių, Mums reikia 
apie 200 mokinių, kad iš vokiečių Švietimo ministerijos 
gautume apie 50 procentų reikalingos sumos. Dar 7 pro
centus įneša tik vokiečiai tėvai. Apie 5 procentus susiel- 
getaujame iš vokiečių įstaigų ir organizacijų. Tai neleng
vas darbas, nes niekas neprivalo mums duoti pinigų. Ir 
aš “dėkoju” visiems, kurie man “padeda” tuos pinigus 
surinkti, šmeiždami tose institucijose mūsų gimnaziją. 13 
procentų gauname iš Lietuvos. O likusius pinigus (apie 
25 %) surenkame iš lietuvių tėvų ir iš aukų. Didelį įnašą 
per visą gimnazijos istoriją mums davė Balfas ir Lietuvių 
Fondas, kuriems labai dėkojame.
Naujos problemos
Žinoma, laikai keičiasi, keičiasi ir sąlygos. Reikia prisi
taikyti, kas nereiškia, kad reikia atsisakyti savo tikslų.

Atsiranda vis naujos problemos. Pirmoji dabar tokia: 
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos abitūra 
pripažįstama ir Vokietijoje. Iš tikrųjų tuo reikia džiaugtis. 
Bet dėl tos priežasties dabar nebeatvažiuoja tiek daug 
mokinių iš Lietuvos į mūsų vyresnes klases su tikslu čia 
išlaikyti abitūrą kad galėtų Vokietijoje studijuoti. Bet čia 
ne direktorius kaltas.

Tačiau dabar registruojasi daug mokinių į žemesnes 
klases. Taigi mokinių nesumažės. Mes verbuojame, in
formuojame lietuvių šeimas. Kaip tik dabar atspausdino
me ir platiname du lankstinukus apie gimnaziją, vieną 
skirtą Lietuvai, kitą Vokietijos lietuviams. Anksčiau, kai 
Vokietijos LB rūpindavosi lituanistinėm mokyklėlėm ir 
ruošdavo vaikų stovyklas, tai ir iš ten gaudavom vaikų 
gimnazijai.

Antroji problema: ligšiol beveik visi mokiniai gyvenda
vo bendrabutyje. Tik keli vyresnių klasių mokiniai išei
davo gyventi į kaimą arba kitur. Taip buvo 50 metų. Da
bar pasikeitė. Butai aplink Hiutenfeldą atpigo, nes išsi
kraustė daug amerikiečių. Vokietijoje didelė ūkio krizė. 
Ją visi jaučiame. Daugelis lietuvių bedarbių neturi iš ko 
mokėti už bendrabutį. Todėl daugelis lietuvių atsikrausto 
į Hiutenfeldą ir aplinkinius miestus, kad vaikus galėtų 
leisti į gimnaziją iš namų. Čia tėvai greičiau randa ir dar
bus. Dabar turime net 35 lietuvius mokinius, kurie gyve
na pas tėvus, o ne bendrabutyje. Ar tas blogai? Čia ne 
nutautimas. Bendrabutyje dabar trūksta mokinių. Pripa
žįstu, tai problema. Aš žinau, kad eina kalbos, kad aš 
turėčiau priversti lietuvius mokinius gyventi bendrabuty
je. Argi aš galiu vaikus atimti nuo tėvų ir atiduoti bendra
bučiui? Tą problemą turime kitaip išspręsti ir išspręsime. 
Jeigu turite konkrečių pasiūlymų, prašau patarti - laukia
me.

Baigiamos pastabos
Iš viso nesuprantu Vokietijos LB valdybos pastabos, kad 
tie laikai, kad vienas darytų sprendimus, jau praėjo. Čia 
man taikyta. O kokius sprendimas aš vienas padariau? Ar 
aš vienas pastačiau berniukų bendrabutį, neatsiklausęs 
Kuratorijos ir Vokietijos LB tarybos? Ar aš niekam nieko 
nesakęs atremontavau mergaičių bendrabutį, klasių patal

pas ir pilį po gaisro? Tikrai ne. Ir šiaip mokyklos spren
dimuose visuomet dalyvauja mokytojai, mokytojų konfe
rencija, kuratorija ir daugeliu atvejų Mokinių bei Tėvų 
komitetai. Žinoma, aš, kaip mokyklos vadovas, visuomet 
ėmiausi ir imuosi iniciatyvos, jeigu reikia. Taip ir turi 
būti. Ir dabar mes, mokytojai, tėvai ir mokiniai, matome, 
kad mums trūksta patalpų. Mūsų vaikams, lietuviams ir 
vokiečiams, mes turime įrengti kaip reikiant gamtos 
mokslų kabinetus, informatikos klasę. Šiais laikais tai 
reikalinga. Jau kelis metus apie tai pranešu kuratorijai ir 
Vokietijos LB tarybai. Ir aš nekalbu tuščiai. Aš jau vars
tau įvairių ministerijų ir įstaigų duris, tirdamas galimybes 
gauti tam valdišką paramą. Ir kai aš kuratorijos valdybos 
pranešime Vokietijos LB aukščiausiam organui - Tarybai
- šiais metais pranešiau, kad, atrodo, yra galimybė gauti 
iš vokiečių pinigų, reikėtų sudaryti statybos komisiją ir 
konkrečiai rūpintis šiuo reikalu, tai aš visko tikėjausi, bet 
tikrai ne Vokietijos LB valdybos pirmininko A. Šiugždi- 
nio pastabos: “Kaip tu čia drįsti tokius dalykus siūlyti be 
mūsų valdybos sutikimo.”

Vasario 16-osios gimnazija nenyksta. Mes turime žiū
rėti, kad ji liktų moderni mokykla, į kurią visi tėvai mie
lai siųstų savo vaikus. Ir dėl vokiečių mūsų mokyklos 
lietuviškas charakteris neišnyks.
Ir ateityje mūsų mokinių ansamblis labai gražiai pasiro
dys. Mūsų saviveiklininkai, ateitininkai ir Europos grupė 
ir ateityje praturtins gimnazijos gyvenimą. Mokiniai ir 
ateityje labai gražiai atstovaus Lietuvą ir padės formuoti 
Lietuvos įvaizdį Vokietijoje.

Vasario 16-osios gimnazija yra tautinės kultūros židi
nys. Savaitgaliais ir per atostogas Bendruomenė ir visos 
lietuviškos organizacijos patalpas gali panaudoti lietuviš
kiems renginiams.
Iš viso tas faktas, kad lietuviai pajėgia išlaikyti Vokietijo
je tokią gimnaziją, vokiečius stebina. Kažin kiek vokiečių 
ir Europos politikų vyktų į Hiutenfeldo renginius, jeigu 
čia nebūtų Vasario 16-osios gimnazijos?

Yra ir bus pakankamai lietuvių mokinių. Buvojau žy
miai mažiau. Ši gimnazija reikalinga Vokietijos lietu
viams, ir ji naudinga Lietuvai. Ir aš esu tikras, kad ir po 
10 ir 20 metų ši gimnazija veiks ir turės apie 200 mokinių
- pusę lietuvių ir pusę vokiečių. O savo oponentus galiu 
nuraminti: tada aš direktorium jau nebebūsiu.

Andrius Šmitas
Vasario 16-osios gimnazijos
direktorius

Renata Baltrušaitytė: Lietuva — kultūros pro
vincija? www. omni, lt žinios
Kalbėdami apie Lietuvos įvaizdžio kūrimą specialistai 
pabrėžia, kad šalis nei praeityje, nei šiandien neturi tokio 
masto kultūros asmenybės, kurios pasaulyje išgarsintą 
vardą būtų galima naudoti valstybės logotipui sukurti. 
Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad lietuvių kultūrinis gy
venimas primena nykią dykvietę. Šalyje veikia 13 vals
tybinių teatrų Vien Vilniuje repetuoja trys simfoniniai 
orkestrai. Dailės galerijos miestuose dygsta kaip grybai 
po lietaus. Lietuvos koncertų afišose išvysite tas pačias 
atlikėjų pavardes, kurias skaitote ant plakatų vaikščioda
mi Vakarų Europos didmiesčių gatvėmis, o knygynuose 
ant viršelių matysite tas pačias bestselerių autorių pavar
des, kaip ir vakariečių knygynuose.
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Pasijuokime
Kardiochirurgas nuvažiuoja 
taisyti mašinos.
Įsikalba su automechaniku, po kiek 
laiko tas ir klausia:
- Sakyk, o kuo tu dirbi?
- Aš chirurgas. Širdies operacijas 
darau.
- O kiek gauni už operaciją?
-Na, koks tūkstantis litų gaunasi...
- Hm... Keista, šiaipjau darome pa
našius dalykus - tu variklius taisai, ir 
aš variklius taisau. Bet man už vieną 
variklio pataisymą vos kelis dešimt 
litų tenka...
- O nori pabandyti, kaip už tūkstantį?
- Žinoma, noriu.
Chirurgas įlipa į mašiną, užveda va
riklį, atidaro kapotą ir taria:
- Na, dabar taisyk. Neišjungdamas. 
***
Daktaras - pacientui:
- Šituos vaistus jums teks gerti iki 
gyvenimo pabaigos.
- Ir kol aš juos gersiu - tol gyvensiu?
- Ne, kol gyvensite, tol ir gersite. 
**♦
Gydytojas rašo receptą blondi
nei:
- Taigi, štai jums receptas, nusipirk
site vaistų, gerkite po 2 tabletes, kai 
einate į lovą.
-Po dvi tabletes... Tai kaip čia, 20 
tablečių per dieną 
*♦*
Du kurti klabasi:
-Tu duobę kasi?
-Ne, aš duobę kasu
-Aaa.,. O aš galvojau, kad tu duobę 
kasi.

Amerikiečio rytas: atsikelia, perli
pa per žmoną, per šunį, per katę, nu
eina į virtuvę, atsidaro šaldytuvą, 
pasiima kiaušinių ir išsikepa.
Ruso rytas: atsikelia, perlipa žmo
ną, meilužę, vaikus, katę, šunį, uoš
vienę, nueina į virtuvę, atsidaro šal
dytuvą, pasikaso kiaušinius ir eina 
miegoti.
♦**
Diedukas krapštosi garaže, tvar
ko motociklą.
Ateina bobutė, žiūri, žiūri ir sako:
- Nu žiūrėk, pridėtum du ratus, ir 
mašina!
Senukas pakelia galvą ir atšauna:
- Nu žiūrėk, pridėtum du papus ir 
karvė...

Europos Lietuvis Nr.# 11 puslapis

Kodėl blondinė geria pieną tie
siai parduotuvėje?
Todėl, kad ant pakelio parašyta : 
"Atplėšti čia".
***

Eina vaikinas su panele blondi
ne per miestą.
Vaikinas sako blondinei:
- Žiūrėk, negyva varna!!
Blondinė pakelia akis į dangų ir 
klausia:
-Kur?
*♦*
Du sliekai susitinka lysvėje.
Vienas klausia:
- Kur tavo žmona? Jau seniai jos 
nemačiau.
Kitas nubraukia ašarą:
- Žvejoja!

Užeina vyrukas (kaimo gyvento
jas) pas kaimyną, mato - tas, netoli 
nuo namų, miškelyje, naminę varo. 
Prieina:
- O, geras, tai gal pavaišinsi?
- Žinoma, tik vat reik darbus užbaigti, 
gal gali padėti?
- Gerai, ką padaryti?
- Vandens reikia kelis kibiriukus at
nešt, čia netoli upelis... O aš tuo tarpu 
namo subėgiosiu, pažiūrėsiu, ar vis
kas tvarkoj...

Nueina vyrukas vandens, grįžta, 
nešinas dviem kibirais, o prie nami
nės aparato jau laukia policija. Aišku, 
sučiumpa ir vyruką, ir kaimyną, lie
pia rašyti pareiškimus.
Tie parašo: (kaimyno pareiškimas) 
"Išėjau iš namų į mišką pasivaikščio
ti. Nieko nežinau".
(vyruko pareiškimas)
"Einu pas kaimyną, matau - miškas 
dega. Griebiau kibirus, nubėgau van
dens į upelį, nubėgu miško gesint - o 
ten policija naminę varo".
*♦*
Sūnus: "Tėveli, šiandien visoje kla
sėje tik aš vienas galėjau atsakyti į 
klausimą."
Tėvas: "O ko gi tavęs klausė?" 
Sūnus: "Kas išmušė klasės langą?" 
♦♦♦

JT

Dvi blondinės susitinka:
- Iš kur eini? - Iš kirpyklos.
- Ką ten darei? - Dažiausi.
- O kokia spalva?
***

Vyrukas skambina draugui į 
Sibirą:
- Girdėjau, pas jus baisūs šalčiai?

- Na, ne, gana šilta... Apie -20C.
- Bet per televizorių sakė, kad -50C?
- A, tai čia lauke...
***
- Petriuk, kiek yra Dievo įsaky
mų?
- Dešimt.
- Kas bus, jeigu vieną sulaužysi?
- Bus devyni.

Trys vyro vystimosi stadijos:
1 .Kai jis tiki Kalėdų seneliu.
2. Kai jis netiki Kalėdų seneliu
3. Kai jis pats tampa Kalėdų seneliu. 
♦♦♦
P.S.:
Anekdotai turi būti kaip moterų apati
niai - ploni, permatomi ir trumpi.
**
- Kodėl jūsų vaikas taip rėkia?
-Kojis nori?
- Kaip tai ko nori? Rėkti jis nori!
♦♦♦
Ko toks liūdnas, Petrai?
- Žmona šiandien mane išvadino senu 
ožiu.
- Nesijaudink, ne toks tu jau ir senas. 
***
Mokykloje:
- Petriuk, kokie paukščiai yra naudin
giausi žmonėms?
- Kepti, tamsta mokytoja.
**♦
Žmona sprendžia kryžiažodį, tar
pais vis paklausdama vyro:
- Ėėėė... Prancūzų rašytojas, atsisakęs 
Nobelio premijos, trečia raidė "R"?
- Durnius!!!
***
- Pasakyk, ką skaitai ir aš pasaky
siu, kas esi.
- Na, skaitau Kantą, Homerą, Plato
ną...
- Tu esi melagis.
***
Restorane vyrukas prieina prie 
muzikantų:
- Sakykite, o kiek kainuotų jums užsa
kyti dainą?
- Na, kiek negaila...
- Puiku, nesitikėjau, kad bus nemoka
mai.
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mės tolimesnio bendradarbiavimo.
Direktorė Marytė Savickienė

Vilniaus universiteto vaikų ligoninę
Britų- - Lietuvių Vaikų Fondui nuoširdžiai dėkojame už rū
pestį ir paramą, Pediatrijos centro Onkohematologijos sky
riui, už šilumą ir dėmes j skirtą sergantiems Lietuvos vai
kams.
Linkime Jums geros sveikatos, negęstančio ryžto.
Kazimieras Binkis
VUVL direktoriaus pavaduotojas medicinai 
Vilnius, 2006 m. kovo 16 d.

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.

JONINĖS NOTTINGHAME 
Š.m. birželio 17 dieną 

Latvių klube 1A Standhill Road, 
Carlton, Nottinghame 

švęsime JONINES 
Pradžia 16 vai.

Karšti užkandžiai £4.00, šaltas 
alus, muzika ir daugiau.

Užsisakyti tel. Algis 07905399128 
Rengėjai: 

Nottinghamo DBLS skyriaus 
valdyba
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