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LIETUVIŠKOS SEKMINĖS LIETUVIŲ
SODYBOJE

Pavasario šventę, kurią mes įpratę vadinti Sekminėmis, 
smagiai atšventėme lietuviškoje aplinkumoje, mūsų mie
loje mažoje Lietuvoje, Sodyboje.

Suvažiavo vietos lietuviai, triukšmingas autobusas iš Rytų 
Londono, nemažai tautiečių iš provincijos miestų. Senosios 
kartos, Sodybos įsigijimo pradininkų, matėsi jau mažiau. Iš 
tolimesnės provincijos didžiausias kontingentas buvo iš Not- 
tinghamo, keletas iš Birmingamo, Northamptono. Iš šiaurinės 
Anglijos neteko matyti nei vieno. Tačiau Sodyba prisipildė 
lietuviais, nesvarbu iš kur jie bebūtų.- ar pavienių, ar kavalie
rių su panomis, ar šeimos, kurių šiemet buvo gana daug. 
Ypač jaunojo jaunimo. Visiems užteko ir vietos, ir maisto, ir 
pašlapinti nuo dainos išdžiuvusią gerklę. Pievelė priešais So
dybą apsistatę prekystaliais. Prie kryžiaus buvo paruoštas sta-
las tradicinėms Sekminių pamaldoms lauke. Visur būriavosi 
draugai, pažįstami. Kalbos, juokai, vaikų lakstymas - tikras 
lietuviškas kermošius. Oras taip pat pasitaikė neblogiausias. 
Saulutė nekaitino, bet ir nelijo. Buvo visai malonu.

v
Šventę pradėjo iškilmingomis Mišiomis iš Romos atvykęs į 

Angliją paatostogauti jaunas lietuvis kunigas Audrius Aršti- 
kaitis. Pirmą kartą už Londono ribų pasirodė bažnytinis cho
ras, vadovaujamas chorvedžio Virgilijaus Vaitkaus, kuris pats 
vargonėliais pritarė chorui. Pamoksle kunigas priminė, jog 
mūsų švenčiama pavasario šventė nėra Sekminės, bet Šešti
nės. Bet nepaisant to, pasidžiaugė gausiai susirinkusiais ir

Siame numeryje:

2 psl. Lietuviškos Sekminės Sodyboje

3 psl. Britų - Lietuvių vaikųfondas

4 psl. Dr.kun.J.Sakevičiaus

5 psl.

6 psl. Vokietija

7 psl.

8 psl.

9 psl. Antano Sutkaus paroda

10 psl. Skautų stovykla

11 psl. Jaunimo laiškas

12 psl. Joninės Manchesteryje

13 psl. Pasijuokime

14 psl. Kronika

priminė svarbą kartu bendrauti, išlaiky
ti lietuviškas tradicijas.

Pasibaigus pamaldom Stasys 
Kasparas pranešė liūdną žinią, kad, į 
Ameriką išvykęs praleisti savo senatvės 
dienas, mirė buvęs ilgametis Londono 
klebonas dr. kun. Jonas Sakevičius. Pri
minė jo pasišventimą dirbti Londono 
parapijiečiams, jo pastangas steigiant 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungą, 
iš kurių penketuko, vienas buvo dr. kun.
Jonas

Šv.Kazimiero bažnyčios choras

Sakevičius. Priminė jo meilę jau
nimui, skautams.
Po jo Vida Gasperienė skautų 

vardu pranešė apie šių metų vasa
ros stovyklą, kuri įvyks liepos 
22-30 dienomis. Ragino tėvus 
registruoti vaikus.

Pamaldos užbaigtos tradiciniai 
sugiedojus Lietuvos Himną.

Tuojau po pamaldų pasirodė 
lietuviškų mokyklų mokiniai. Ra
sos Gudaitienės ir Rimo Gudaičio 
vadovaujama :Rasos” mokykla ir 
Londono bažnyčios parapijos mo
kykla, vadovaujama Lolitos Zaka
rauskienės ir Nijolės Jankauskie
nės.

Keletas “Rasos” mokyklos mo
kinių padainavo solo dainas.
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Ypatingai gražiai lavinamą balsą turinti 
Judita Gasiūnaitė, kuri jau prieš porą me
tų vykusiame Vasario 16-osios minėjime 
nustebino publiką savo dainavimu. Šie
met ji pati jau vyresnė ir jos balsas dau
giau subrendęs. Mergaitė gali turėti švie
sią ateitį. Žinoma, negalima per daug 
girti vienos, nes ir kiti vaikai puikiai atli
ko savo pasiruoštą programą.

Po mokyklų koncerto sekė naujai įsi
steigusios roko grupės koncertas, kurie 
surinktus pinigus paaukojo DBL Sąjun
gai.

Klausytojai jau pradėjo išalkti, todėl 
buvo paskelbta pietų pertrauka, kurios 
metu galėjai pasivaišinti už labai prieina-

“Saduto” dainų ir šokių ansamblis

Prekystaliai

mą kainą lietuvio virėjo paruoštais balandė
liais, skaniais kopūstais su dešromis ar tra
diciniu maistu. Netrūko nei maisto, nei gė
rimų, kurių galima buvo nusipirkti ir viduj , 
name ir lauke prie prekystalio.

Turiu pripažinti, kad maistas buvo labai 
skaniai paruoštas, patarnavimas greitas ir 
geras. Sodybos vedėjams su maisto užsaky
mais padėjo naujai atsikūrusios Jaunimo 
sąjungos nariai.

Po pietų vėl atgijo programa. Toliau tęsė- 
si muzikos ir dainų popietė. Sį kartą kon
certavo jau Londone pagarsėjęs etnografinis 
ansamblis “Saduto”. Jo vadovės Ligitos Pa

galėjo pasidžiaugti. Puikūs sutartinių aidai nu
skambėjo Sodybos šlaite, o lengvi etniniai šokiai 
daug kam priminė Lietuvos kaimus ir juose pra
leistus subatvakarius.

Vakare, kaip visuomet, Londono kapela “Retro 
Tip-Top” Sodybos salėje ne mokamai linksmino 
judrųjį jaunimą.

Dienos metu buvo pardavinėjami loterijos bilie
tai, o po pietų paaiškėjo laimėtojai.

Reikia padėkoti Sodybos vedėjams Jūratei ir 
Gintui už taip puikiai suorganizuotą svečių aprū
pinimą. DBLS centro valdybos direktoriams, ypa
tingai Onutei Dobrovolskienei ir naujai pirminin
kei Irenai Hughes už šios dienos įvykių organiza
vimą. Jaunimo sąjungai už puikiai sutvarkytą sve
čių priėmimą ir pasirūpinimu tvarkingai pastaty
ti mašinas. Išvada - Puikiai pavykusi šventė.

Programos vedėjas Gintas Martinkėnas.

ulauskaitės pastangomis ir įdėtu darbu visi

...prie DBLS staloHenrikas Gasperas
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BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
Britų-Lietuvių Vaikų fonui iš Valstybinių 
mokesčių įstaigos (Inland revenue) pagal 
“Gift Aid Scheme) buvo grąžinta £1586.54.

Padėka
įneša Nagienė “Alio Jonava” nr.19 rašo :

Su britų-lietuvių vaikų fondu Jonavos ligoninę 
glaudūs draugystės ryšiai sieja jau kelerius me
tus. Šio fondo atstovas gydymo įstaigoje yra 
lankęsis keturis kartus. Pasak I.Dorošo, tai gali
ma įvardinti dėsningumu arba tradicija. Todėl 
praėjusį penktadienį susitikimą su britų-lietuvių
fondo atstovu gydytoju Linu Solominu jis pava
dino nuoširdžiu bendravimu.

“2004 m. pabaigoje šio fondo nariai atgabeno 
mums nemažai medicininės aparatūros, kurios vertė 
siekia apie 30 tūkst. Lt. Ligoninės administracija 
nuoširdžiai dėkoja visai valdybai už pagalbą rajono 
gyventojams”,- pristatydamas garbų svečią medi
kams sakė L Dorošas.

L.Solominas priminė susirinkusiems, jog fondas, 
savo veiklą pradėjęs prieš 14 metų, labdaringą darbą 
tęsia toliau. “Mes padedame daugeliui ligoninių, ta
čiau su jonaviečiais susiklostė labai nuoširdūs santy
kiai, tad pagalbą suteikiame jau kelintą kartą. Mūsų 

nuostata - padėti vaikams, todėl šios dienos dovana - 
monitorius, kuris suteiks galimybę stebėti dar negimu
sios kūdikio, t.y. vaisiaus, būklę motinos įsčiose. Ti
kiu, jog šis aparatas padės išvengti skaudžių nelaimių. 
Dovanodami monitorių, linkime, kad daugėtų gimdy
mų, kad rajonas jaunėtų ir klestėtų, ligoninė sėkmingai 
gyvuotų”,- kalbėjo L.Solominas.

Akušerijos bei ginekologijos skyriaus vedėjas Artū
ras Šalaševičius, dėkodamas svečiui būsimų gyvybių 
bei mamų vardu, džiaugėsi, jog monitoriaus, kainuo
jančio 20 tūkst. Lt., pagalba bus galima nustatyti vai
siaus pakitimus, laiku pakeisti gimdymo taktiką ir kū
dikį išgelbėti.

Pasikeitimai DBLS ir LNB direktorių valdybose
Po įvairių pasitarimų centro valdyboje liečiant DBLS ir LNB ateities 
veiklą, du ilgamečiai DBLS ir LNB centro valdybos direktoriai, Vin
centas O‘Brien ir Povilas Podvoiskis, pasitraukė nuo pareigų gegužės 
mėnesio gale. Abu lieka patarėjais jeigu taip būtų pageidaujama.
Nuo birželio 1d. 2006 DBLS centro valdyba sudaro:
Pirmininkė Irena Hughes, gyvena Birminghame
Iždininkė Amilda Zokienė, gyvena Birminghame
Sekretorius Postas neužpildytas (buvo Vicentas O'Brien) 
Švietimas Nijole Jankauskienė, gyvena Londone
Kultūriniai renginiai 
Jaunimas ir Sportas 
Ryšiai, spauda

Ona Dobrovolskienė, gyvena Londone 
Robertas Bružas, gyvena Londone 
Živilė Ilgūnaitė, gyvena Londone

LNB - Lietuvių Namų Bendrovė :
Pirmininkas Postas Neužpildytas (buvo Vincentas O ‘Brien) 
Iždininkas/Sekretorius Jonas Podvoiskis, gyvena Manchesteryje 
Sodybos reikalai Povilas Dobrovolskis (buvo Povilas Podvoiskis) 
Be portfelio Živilė Ilgūnaitė, gyvena Londone 
Be portfelio Petras Derevenko, gyvena Londone

DBLS nariai ir LNB akcininkai reiškia nuoširdžią padėką Vincentui 
O‘Brien ir Povilui Podvoiskiui už ilgametį darbą ir pasiaukojimą lietu
viškai veiklai šiame krašte.
Gintas ir Jūratė Vilpišauskai, Sodybos vedėjai, reiškia padėką abiems 
direktoriams už suteiktą jiems pagalba susipažįstant su Sodybos admi
nistracinę tvarką.

Gedulo ir vilties Diena — 
Išvežtųjų paminėjimas

St. James bažnyčioje, Piccadilly, 
Londone, birželio 11d. tradiciniai ir 
iškilmingai įvyko Antro Pasaulinio 
karo pradžioje trėmimų iš Pabalti- 
jos kraštų į Sibirą paminėjimas.

Šį minėjimą organizavo Baltų Tarybos 
atstovai, kurios pirmininkas šių metų ka
dencijai yra Aleksas Vilčinskas.

Estų, latvių ir pirmą kartą naujai sukurtas 
lietuvių parapijos choras Londone, sudarė 
stiprų vokalinį rėmą “Kur giria žaliuoja”, 
diriguojant Virgilijui Vaitkui, galingai 
nuskambėjo bažnyčios skliautais. Įnešant 
į bažnyčią valstybines vėliavas matėsi visų 
trijų tautų jaunimėlis, pasipuošęs tautiniais 
rūbais. Jaunas pianistas Gintaras Pamakš- 
tys jautriai išpildė J. S. Bach‘o Prelude 
and Fugue in B flat minor.

Šiame paminėjime dalyvavo visų Pabal
tų os kraštų ambasadoriai su poniomis.

Dvasinę pagalbą suteikė Right Reverend 
Dr. Geoffiey Rowell, Gibraltaros ir Euro
pos Vyskupas.

Prie maldų prisidėjo visų trijų Pabaltijos 
kraštų kunigai - lietuviams kun. Petras 
Tverijonas.
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A+A Kunigas dr. Jonas Sakevičius
1907 - 2006

Kunigas dr. Jonas Sakevičius MIC atėjo į šį 
pasaulį 1907 m. birželio 30 d. Balsupių kaime, 
Marijampolės apskrityje. 2006 m. gegužės 19 d. 
Čikagoje iškeliavo amžinybėn, baigdamas 99- 

uosius metus.
Kun.dr. Sakevičius pasi

rinko paaukoti savo gyve
nimą Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio atnaujintame 
Marijonų vienuolyne. Bai
gęs Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnaziją, 1927 
m. įstojo į Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetą, pasi
rinkdamas studijuoti teolo
giją, filosofiją, pedagogi

ką, Universitetinius mokslus apvainikavo moksliniais 
diplomais.

Be to, tenka prisiminti, kad kunigu įšventintas 1932 
m., dar būnant universitete.

Grįžęs iš aukštųjų mokslų į Marijampolės Marijonų 
vienuolyną ėjo įvairias pareigas. Salia jų daug talkino 
tuomet Marijampolėje ėjusiam labai populiariam sa
vaitraščiui “Šaltiniui”. Buvo žurnalo “Šventųjų ben
dravimas” redaktorium. Kurį laiką buvo Marijonų 
spaustuvės vedėju. Be visų jau turėtų pareigų Marijam
polės Marijonų vienuolyne, jis buvo Marijampolės 
Marijonų gimnazijos kapelionas ir bendrabučio vedė
jas.

Nelaimingaisiais Lietuvai 1940 metais, ankstyvą ru
denį kun.dr. Jonas Sakevičius MIC turėjo palikti savo 
numylėtąją Suvalkiją ir Marijampolę, jam grėsė pavo
jus...

Nuo čia prasideda jo piligrimo kelionė per pasaulį. 
Per karo apimtą Vokietiją 1941 metų pradžioje atsiran
da Romos Marijonų centriniame vienuolyne. Čia kun. 
dr. Joną Sakevičių, kaip didžiulį darbo mėgėją pasitin
ka įvairios pareigos ir darbai vienuolyne. Be to, jis pa
siryžta Romos universitete gilinti savo teologijos 
mokslus ir gauti daktaratą. Talkino ir dirbo Vatikano 
Radijo lietuviškų transliacijų skyriuje. Karui pasibai
gus Romoje pradėjo veikti JAV BALFO skyrius. Jis 
buvo to skyriaus narys. Ten jis susitikdavo su lietuviais 
kariais, kurie buvo Gen Anderso armijoje, o vėliau jie 
jau buvojo parapijiečiai Londone.

1946 m. jo piligriminė kelionė jį atvedė į karo nu
siaubtą ir sudaužytą Londoną šv.Kazimiero šventovę 
rektorium - parapijos klebonu. Darbo buvo daugiau 
negu reikėjo. Šventovė iš lauko apdaužyta, o vidus 
reikalingas įvairiausių darbų. Šventovę reikėjo deko
ruoti, nepakeičiant jau ten esančių paveikslų. Tikriau 
sakant, viską reikėjo restauruoti.

Buvo pakviestas lietuvis menininkas Kazys Dargis 
iš Kopenhagos. Visas restauracijos darbas buvo atlik
tas jo priežiūroje ar jo paties. Švento Kazimiero alto
riui šv.Kazimiero statulą padarė Jokūbas Dagys. Vidu

rinis šventovės sietinas išpjaustytas ir drožinėtas daili
ninko A.Vainausko. Įsigyti nauji vargonai, praplėsta 
galerija choristams. Šventovė atgijo visu savo iškil
mingumu su lietuviška atributika. Kiekvienas užsienie
tis tikrai jautėsi esąs lietuviškoje šventovėje.

Turėtas Londono lietuvių sporto ir socialinio klubo 
patalpas Bonner Street Hitlerio bombos sunaikino. 
Kun.dr. Jonas Sakevičius MIC gerai žinojo, kad be 
savo patalpų nebus pilna lietuvių bendruomenės ir pa
rapijos veikla. Jis jautė pareigą, kuo greičiau įsigyti 
savo patalpas. Šį jo sumanymą nuoširdžiai rėmė visi 
Londono lietuviai.

Patalpos buvo nupirktas ir 1946 metų rudenį pradėta 
jas naudoti.

1947 metų pradžioje anglų valdžia pradėjo įsileisti iš 
Vokietijos “Displaced Persons” į Angliją. Anuomet 
Londone esantieji lietuviai visuomenininkai pastebėjo, 
kad su nauja ateivių banga reikalinga įkurti visus ap
jungiančią organizaciją.

1947 m. liepos 2 d. susirinkę P. Varkalos namuose: 
P.B.Varkala, P. Bulaitis, inž. Alf. Semėnas, kun. dr. J. 
Sakevičius MIC, A. Zamzickaas, Z. Mackevičius, Me- v
čys Silkaitis, Bronė Jameikienė ir Agnė Drąsutienė 
įkūrė Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungą, kuri šiandien 
gyvuoja ir pasiryžusi dar ilgai gyventi mūsų tarpe.

195J metų rudenį įvykusiame Marijonų vienuolijos 
generaliniame susirinime kun. dr. J. Sakevičius MIC 
išrenkamas vienuolijos generaliniu sekretorium še
šiems metams Romoje esančiam centrui. Jau susigyve
nęs su Londono lietuviais turėjo vykti į Romą.

Atlikęs savo šešių metų pareigas Romoje, skiriamas į 
JAV, Čikagą. Čia jis dirba Švento Kryžiaus ligoninės 
kapelionu. Redaguoja savaitinį žurnalą “Kristaus Kara
liaus laivas”. Talkina “Draugo” dienraščiui, yra Clere- 
don Hill Marijonų vienuolyno vedėju. Jo kelionės vėl 
atveda jį į Londoną. 1969 metų pavasarį jis vėl prade
da eiti Londono šv.Kazimiero šventovės rektoriaus ir 
parapijos klebono pareigas.

Čia randa vėl daug darbo. Prie parapijos pastato pri
stato priestatą, kuris pagerino gyvenamąsias patalpas ir 
atsirado dabartinė svetainė, naudojama pabendrauti ar 
susirinkimams. Jis rado būdus, kaip statybą finansuoti 
nepadarant skolų. Atėjo laikas vėl restauruoti švento
vės vidų. Darbas buvo komplikuotas - reikėjo meninin
kų, dailininkų. Didįjį altorių restauravo anglų specia
listai - dailininkai. Kitiems darbams vadovavo lietuvis 
dailininkas Algimantas Švėgždas, tuomet dirbantis 
Londone. Restauruojant Didįjį altorių reikėjo pertvar
kyti, kad atitiktų Vatikano II susirinkimo nutarimams, 
tas buvo padaryta, su išimtim, kad Mišios bus laiko
mos kaip seniau, su Vyskupo sutikimu.

Kun.dr. J.Sakevičius, būdamas nuoširdžiai malonaus 
būdo mokėjo stebuklingai prieiti prie žmonių, turėjo 
daug anglų draugų. Jis ir Westminsterio arkivyskupijos 
vyskupas Victor Guazzelli, kilęs iš italų šeimos, savo 
tarpe kalbėjo itališkai. Lietuvių parapijos klebonijoje
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——> pas jį apsilankydavo Vatikano nunciatūros sek
retoriai, Greater London tarybos nariai bei pirminin
kas John Branagh. Jis buvo suorganizavęs etninių ku
nigų draugiją ir kurį laiko buvo jos pirmininku. Savo 
tėvynės Lietuvos labui rėmė Lietuvos Bažnyčios Kro
nikas. Dirbo su Children in Need anglų sekcija. Orga
nizavo piligrimines keliones į Romą ir vietines anglų 
šventoves. Nebuvo apleisti “Kryžiaus Žygiai”, kuriuos 
organizuodavo etninės grupės, padedant anglams.

Kun dr. J. Sakevičiui, sulaukus 90 metų, Londono 
angliški laikraščiai rašė: “Is Father John Britain’s lon
gest serving priest?” O kitas laikraštis: “Birthday bash 
for Father John”, - kad būdamas 90 metų eina stip
ryn...

Jis per 35 metus dirbo lietuvių katalikų ir visos ben
druomenės veiklai ir gerovei. Be to, per lietuvišką 
parapiją jis atstovavo lietuvišką bendruomenę anglų 
tarpe.

Lietuva jo neužmiršo. 1999 metų vasario 10 dieną 
Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas apdovanojo 
jį DK Gedimino ordinu, kurį jam įteikė Lietuvos am
basadorius JE Justas Paleckis.

Kun. dr. Jonas Sakevičius MIC buvo kiekvienos 
šeimos narys, o visi lietuviai buvo jo šeimos nariai.

Aukščiausias Dieve, suteik savo tarnui visas dangiš
kas gėrybes.

Stasys Kasparas

I Dr. kun. Jonas Sakevičius jį
I MIC (

Kunigui dr. Jonui Sakevičiui ( 
MIC iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią, gilią 
užuojautą reiškiame jo sesutei Joanai įj 
Danilevičienei, visiems jo artimiesiems. <!

Reiškiame gilią užuojautą Lietuvos ir ? 
lietuvių J.A.V. kunigų marijonų Provincijų y 
vadovams ir visiems kunigams. n

Mes Londone ir Didžiojoje Britanijoje 5 
liūdime netekę buvusio savo dvasios Tėvo J 
Kunigo, lietuviškos bendruomenės vienintojo, 0 
vadovo ir nuoširdaus darbininko lietuviškos 
veiklos darbuose. 5

Londono lietuvių švento Kazimiero 
parapijos nariai
Kunigo dr. Jono Sakevičiaus MIC 
laikotarpio tarybos nariai
Londono švento Kazimiero klubas
Britų - Lietuvių Pagalbos Fondas Vaikams
Lietuvoje
Londono Sporto ir Socialinis klubas
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VOKIETIJA
Prof. V. Landsbergis lankėsi Vasario 16- 
osios gimnazijoje
Vasario 16-osios gimnazija gegužės 13 d. minėjo 
Europos dieną. Ta proga mokyklai buvo suteikta 
teisė vadintis ‘‘Pilietinės drąsos mokykla, mokykla 
be rasizmo”.

Šis Belgijoje gimęs sąjūdis iškėlė sau tikslą kovoti 
prieš bet kokią diskriminaciją. Lig šiol prie jo prisi
jungė jau 600 mokyklų. Viena iš jų - mūsų gimnazija, 
pirmoji lietuviška mokykla. Šio mūsų mokykloje 
vykdomo projekto globėjais yra europarlamentarai 
prof. Vytautas Landsbergis ir dr. Wolf Klinz.

Minėjimą atidarė mokinių atstovai Selina Strubel ir 
Audrius Makauskas. Svečius pasveikino gimnazijos 
direktorius A. Šmitas, kuris padėkojo mokytojai dr. 
Gabrielei Hoffmann, kuri šį minėjimą organizavo.

Po diplomo “Pilietinės drąsos mokykla” įteikimo 
mokiniai diskutavo su Europos parlamento nariu prof, 
dr. Vytautu Landsbergiu, (vadui jaunesnių klasių 
mokiniai trumpu vaidinimu išryškino atskirų tautų 
arba kultūrų sugyvenimo problemas ir iškėlė 
klausimą, kiek gali išsiplėsti Europos Sąjunga.

Diskusijose, kurioms vadovavo Audrius Makauskas, 
buvo kalbama apie Europos Sąjungos vertybes ir 
ateitį. Profesorius pasmerkė amoralią ES vadovų 
politiką Čečėnijos atžvilgiu, taip pat Vokietijos ir 
Rusijos susitarimą tiesti dujotiekį Baltijos jūros 
dugnu, apie tai iš anksto nepranešus Baltijos šalims 
nei Lenkijai. Tačiau jis kartu išreiškė viltį, kad 
Europos laukia Šviesi ateitis, jei tik ji nenusisuks nuo 
savo principų ir pamatinių vertybių. Prof. V. 
Landsbergis taip pat pabrėžė, kad ES bus gyvybinga 
tol, kol ji bus atvira naujoms šalims. Kadangi 
diskusijose dalyvavo ir vokiečiai, tai jos buvo 
verčiamos į vokiečių kalbą Tai darė abiturientė 
Gabrielė Jankūnaitė.

Minėjimą paįvairino gimnazijos saviveiklininkai: 
tautinių šokių šokėjai, choristai ir orkestrantai.

Po programos grojo mokinių kapelą ir svečiai 
galėjo pasivaišinti lietuviškais bei vokiškais 
skanumynais.

Sekančią dieną t. y. sekmadienį, gegužės 14 d., 
ateitininkų kvietimu profesorius Vytautas Landsbergis 
susitiko su lietuviais mokiniais, su jais diskutavo, 
bendravo visą vakarą.

Gegužės 10 d. Vokietijoje buvo minima knygų 
deginimo diena. Buvo prisiminti nacių laikais 
nukentėję vokiečių rašytojai, kaip Bertold Brecht, 
Franz Wefel ir Kurt Tucholski, o taip pat sovietų 
laikais nukentėję lietuviai rašytojai Tomas Venclova 
ir Vytautas Cinauskas. Išeivijai atstovavo poetės 
Liūnės Sutemos eilės. Mokiniai skaitė šių autorių 
kūrybą Minėjimas buvo papildytas muzikiniais 
intarpais - grojo muzikos mokytojo G. Ručio paruošti 
mokiniai.

Jubiliejų metai Vasario 16-osios gimnazijoje

Gimnazijos mokytojai įubiliejatai - sėdi: Marytė Damb- 
riūnaitė-Šmitienė, Andrius Šmitas, Bronislava Lipšienė. 
Stovi: Emilija Meikienė, Elena Kaufmann, Bemd Kempf, 
Lieselotte Manss ir Imela Krauter

Vasario 16-osios gimnazijoje net 8 mokytojai šiais 
metais švenčia garbingus jubiliejus.

Ilgiausiai gimnazijoje dirbanti mokytoja yra Bronislava 
Lipšienė. Ji čia mokytojauja nuo 1976 m. rugsėjo 1 d., išskyrus 
trumpas motinystės atostogas. B. Lipšienė dėsto lietuvių k. bei 
literatūrą ir ruošia mokinius abitūros egzaminams. Ji yra dirbusi 
bendrabutyje auklėtoja ir šalia lietuvių k. dar yra dėsčiusi Lietuvos 
istoriją geografiją o dabar mažiukams dėsto ir biologiją B. 
Lipšienė buvo įsteigusi dainų būrelį, kuris iš pradžių norėjo tik 
pasidžiaugti senomis lietuvių liaudies dainomis, bet paskui buvo 
labai mielai kviečiamas į įvairius lietuvių ir vokiečių renginius. Ji 
organizavo mokinių keliones į Punską ir vokiečių mokinių, tėvų 
bei mokytojų ekskursijas į Lietuvą Ji rašinėja į lietuvišką spaudą 
padeda išleisti gimnazijos “Metraštį “ ir dalyvauja visuomeninėje 
veikloje. Ji kartu su savo a.a. vyru Arminu užveisė gimnazijos 
parke rožynus ir dabar juos globoja.

Porą savaičių vėliau nei B. Lipšienė gimnazijoje pradėjo dirbti 
Marytė Dambriūnaitė. Taigi ir ji švenčia 30 metų darbo jubiliejų. 
Ji į gimnaziją atvyko iš Amerikos “tik vieneriems metams”, bet 
apsigalvojo kitaip. Ištekėjo už Andriaus Šmito ir liko gimnazijoje. 
Ir ji trumpam išėjo motinystės atostogų, pagimdžiusi dvi dukras, 
bet ir tos pertraukos metu ji vadovavo gimnazijos ateitininkams, 
kurių veiklą ji atgaivino atvykusi į gimnaziją ir kuriuos ji ligšiol 
globoja. Jos rūpesčiu kasmet vyko ateitininkų talentų vakarai, 
ekskursijos, buvo leidžiamas laikraštėlis ir vyko ateitininkų 
suvažiavimai. M. Dambriūnaitė-Šmitienė ilgus metus mokė 
tautinių šokių ir vadovavo jaunesniųjų bei vyresniųjų šokių 
grupėms. Ji paruošė gimnazijos šokėjus Pasaulio lietuvių šokių 
šventei Čikagoje 1992 m., o taip pat Dainų ir šokių šventėms 
Vilniuje 1994 ir 1998 metais. Marytė dėsto anglų k., bet jai teko 
dėstyti ir lietuvių k., biologiją sportą ir Amerikos istoriją Ji buvo 
auklėtoja ir mergaičių bendrabučio vedėja. Ją visuomet matome su

V16gini-info
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*“► Jubiliejų metai Vasrio 16-osios gimnazijoje
)toaparatu, ypač per įvairius renginius. Jos nuotraukos ir 
Drespendencijos informuoja įvairių lietuviškų laikraščių, 
3ač Pasaulio Lietuvio, skaitytojus apie gimnazijos ir čia 
yvenančių lietuvių veiklą. Savo nuotraukų parodomis 
okumentuoja gimnazijos ir Vokietijos LB paskutiniųjų 30 
tetų istoriją. Ji yra viena iš “Metraščio” redaktorių. Ji - 
ktyvi visuomenės veikėja: padėjo organizuoti IV Pasaulio 
.ietuvių Jaunimo Kongresą Vokietijoje ir Anglijoje, veikė 
aunimo Sąjungoje, yra Romuvos LB apylinkės 
irmininkė, 28 metus priklauso Vokietijos LB Tarybai, 
gus metus buvo VLB Tarybos prezidiumo pirmininkė, 
Vokietijos LB valdybos narė ir 2000 - 2003 m.m. Pasaulio 
B valdybos vicepirmininkė.
Jos vyras Andrius Šmitas gimnazijoje dirba jau 25 
lėtus. Jis gimnazijoje norėjo dirbti tik trejus metus ir tada 
rįžti į vokiečių mokyklą, kad neprarastų savo valdininko 
atuso. 1981 metais jis perėmė direktoriaus pavaduotojo 
areigas, nuo 1982 m. yra direktorius. Vienas iš jo tikslų 
uvo pastatyti naują berniukų bendrabutį, bet tam reikėjo 
augiau laiko. O 1984 m. dar sudegė Romuvos pilis. Todėl 
s nutarė likti. Jis rūpinosi berniukų bendrabučio statyba, 
ilies atstatymu, mergaičių bendrabučio ir mokyklos 
astato atnaujinimu. Visa tai truko iki 1992 metų. Nuo 
988 iki 1992 m. gimnazijai teko daug papildomo darbo: 
ko padėti Sąjūdžiui, kol nebuvo ambasados, padėti 
okietijos LB atstovauti Lietuvos reikalams Vokietijoje, 
Akinti įsteigtam Informacijos biurui. Nepaisant šių naujai 
kilusių užduočių, neapleido Vasario 16-osios gimnazijos 
ūkalų. Kai vokiečių valdžia nutraukė paramą iš pabėgėlių 
indų lietuvių, latvių ir vengrų gimnazijoms, jo iniciatyva 
asario 16-osios gimnazija buvo perorganizuota į vokiečių 
[ietuvių gimnaziją ir taip išsikovotas valstybės 
□pažinimas. Tokiu būdu buvo užgarantuota gimnazijos 
galaikė ateitis. A. Šmitas, kaip ir jo žmona, visą laiką 
ctyviai reiškėsi Lietuvių Bendruomenėje: iš pradžių 
flunimo veikloje, buvo IV Pasaulio Lietuvių jaunimo 
ongreso ruošos komiteto pirmininkas, jau 30 metų 
tiklauso Vokietijos LB Tarybai, apie 20 metų priklausė 
TB valdybai, dvejus metus buvo jos pirmininkas.
Taip pat 25 metus gimnazijoje dirba anglų k. mokytoja 
melą Krauter-Werner ir sporto mokytojas Bemd Kempf, 
įris anksčiau dėstė ir lotynų k. Abu mokytojai visuomet 
pelai talkininkauja gimnazijos renginiuose.
Prieš 20 metų gimnazijoje pradėjo dirbti Elena 
jaufmann. Ji yra mergaičių bendrabučio vedėjos 
avaduotoja ir dėsto lietuvių k., matematiką bei 
Įnkdarbius. Ji yra paruošusi ne vieną gimnazisčių išaustų 
etuviškų juostų bei velykinių margučių parodą lietuviams 
•vokiečiams.
-Vienu laiku mažiukams dėstė tautinius šokius ir 

Mergaitėms sportą. E. Kaufmann taip pat yra visuomenės 
ūkėja: ilgą laiką buvo Vokietijos LB Tarybos ir valdybos 

yra mergaičių bendrabučio vedėjos 
, matematiką bei

20 metų gimnazijoje dirba ir Emilija Meikienė, lietuvių 
mokytoja. Ji rūpinasi įvairiais renginiais. Dažniausiai ji 

iruošia Trėmimų minėjimus. Ji padeda Br. Lipšienei 
avesti literatūros konkursus. Su savo klase ji beveik 

kasmet praveda karnavalą. Kaip ir Elena Kaufmann, ji 
visuomet mielai talkininkauja gimnazijos renginiuose.

20 metų gimnazijoje dirba biologijos ir chemijos 
mokytoja Lieselotte Manss. Anksčiau dėstė ir fiziką. Nuo 
1999 m. ji yra gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 
vyresnėms klasėms. Iš tikrųjų ji yra etatinė kaimyninės 
valstybinės gimnazijos mokytoja valdininkė, “paskolinta” 
Vasario 16-osios gimnazijai. Tai įmanoma, kadangi 
gimnazija dabar yra valstybės pripažinta. Kai padaugėjo 
mokinių, L. Manss su savo vyru Rolfu Buechsenstein 
perorganizavo gamtos mokslų kabinetus, parūpino daug 
baldų iš vokiečių gimnazijų ir kiekvienais metais parūpina 
knygų iš vokiečių mokyklų. Ji yra pagrindinė gimnazijos 
“Metraščio” redaktorė vokiečių kalba, ji paruošė vokiškai 
mūsų mokyklos programą, kuri susilaukė vokiečių įstaigų 
pagyrimo, ir kasmet organizuoja projektą “Mokytis, kaip 
mokytis”. L. Manss priklauso švietimo skyriaus sudarytai 
visos apskrities gimnazijų abitūros komisijai.

V16gim-info

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimas Annaberg’2006

Š.m. gegužės mėn. 19-21 d. Vokietijos lietuvių 
jaunimas vėlei rinkosi tradicinėje savo susitikimų vietoje - 
Annabergo pilyje, Bonnoje. Suvažiavimo tema buvo 
pasirinkta šiuo metu ypač dažnai žiniasklaidoje, 
mokslininkų ir (pamažu) politikų nagrinėjama aktualija — 
emigracija ir „protų nutekėjimas“.

Po triukšmingo susipažinimo vakaro prie laužo nuo pat 
ankstaus šeštadienio ryto prasidėjo politinė dalis. LR 
Seimo narys bei Liberalų Sąjūdžio lyderis Petras 
Auštrevičius skaitė paskaitą „Emigracijos tendencijos, per
spektyvos, galimi problemos sprendimo būdai“. Sutrauk
damas statistinius duomenis, viešosios nuomonės apklausų 
bei socialinių tyrimų rezultatus, jis apžvelgė emigracijos iš 
Lietuvos mastus, kryptis, priežastis, aptarė neigiamas ir 
teigiamas emigracijos pasekmes Lietuvos ekonomikai, 
darbo rinkai, socialiniam ir nacionaliniam saugumui bei 
politiniams pokyčiams. Nagrinėdamas emigracijos priežas
tis, P. Auštrevičius lygino Lietuvos ir kitų ES šalių sociali
nius rodiklius, iš dalies sąlygojančius Lietuvos gyventojų 
veržimąsi svetur. Aptardamas tyrimo „Protų nutekėjimas“ 
iš Lietuvos“ išvadas, politikas atkreipė dėmesį į išsimoksli
nusių, aukštesnę ir aukščiausią kvalifikaciją turinčių dar
buotojų emigracijos motyvus. Traukos veiksniai užsienyje 
(viliojančios darbo ir profesinės realizacijos sąlygos) turin
tys didesnę įtaką aukštos kvalifikacijos žmonių migracijai 
nei stūmimo veiksniai (netenkinančios sąlygos Lietuvoje). 
Tarp stipriausių reemigracines nuostatas įtakojančių veiks
nių taip pat minimos profesinės realizacijos sąlygos Lietu
voje, „kurių gerinimas galėtų stipriai sumažinti traukos į 
užsienį efektą ir vienkryptį “protų” judėjimą, sukuriant 
sąlygas vykti “protų cirkuliacijai”. Buvęs vyriausiasis eu- 
roderybininkas savo pranešimą baigė pasiūlymais Lietuvos 
valstybės politikai, apimančiais ryšių su emigrantais plėtrą, 
reemigracijos skatinimą emigrantams palankiais poliniais
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► Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos suva
žiavimas Annaberg’2006 

sprendimais (švietimo ir mokslo reformą, mokesčių siste
mos ir verslo reguliavimo bei kt. pakeitimai), darbo jėgos 
pritraukimą iš užsienio šalių.

Po paskaitos vyko energinga diskusija apie emigracijos 
priežastis, seminaro dalyviai dalinosi savo patirtimi, lūkes
čiais ir pasvarstymais, kodėl jie norėtų ar nenorėtų grįžti į 
Lietuvą, Susitikimo dalyviai vienu balsu pabrėžė svarbiau
sią sąlygą - tai mokslo ir mokymo kultūros keitimą.

Studijos pirmiausia turėtų išmokyti jauną žmogų kritinio 
mąstymo, savarankiško darbo metodikos, savikontrolės ir 
disciplinos, gebėjimo savarankiškai planuoti savo laiką ir 
tolesnį gyvenimą po studijų.

Buvo prieita bendros išvados, kad Lietuvoje ypač reikia 
skatinti diskusijų kultūrą.

VLJS suvažiavime taip pat svečiavosi Arnoldas 
Pranckevičius - buvęs LR Prezidento V. Adamkaus 
patarėjas, dabar dirbantis Europos parlamente užsienio 
politikos skyriuje. Pokalbyje su suvažiavimo dalyviais apie 
studijas užsienyje bei grįžimą į Lietuvą jis pasidalino savo 
asmenine patirtimi, ragindamas susirinkusius ieškoti darbo 
ir karjeros galimybių Tėvynėje.

Po ilgos ir įdomios diskusijų dienos Vokietijos lietuvių 
jaunimas kartu su svečiais rinkosi priešais didžiulį lininį 
ekraną stebėti Europos dainų konkurso. Žinoma, labiausiai 
visoje „eurovizijoje“ įdomus buvo jungtinių Lietuvos 
muzikos grantų (LT United) pajėgų pasirodymas, netrukęs 
visiems šešiasdešimt dalyvių leisti pasijusti tikrais 
nugalėtojais, o pačius LT United didvyrius ilgam laikui 
užkelti ant pjedestalo šalia „Žalgirio1* ir Vytauto Didžiojo.

Sekmadienį buvo skaitoma metinė veiklos ataskaita, pri
statytas „Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas16 bei Vo
kietijos atstovai, išklausyti pasiūlymai sekančiai VLJS

Valdybos kadencijai.
Jaunimo sąjungos valdyba buvo atleista nuo atsakomy

bės ir išrinkta nauja: Martynas Gaurilčikas - pirmininkas, 
Aušra Malinauskaitė - 1 vicepirmininkė, Jūratė Patackaitė 
- 2 vicepirmininkė, Martynas Tschischauskas - sekreto
rius, Sofija Loiter - iždininkė.

Revizijos komisija sudaro Aušra Getautienė, Arūnas Da

mijonaitis, Dovydas Šalkauskas.
Suvažiavime dalyvavo apie 50 dalyvių, didesnė dalis - 

nauji žmonės, turintys daugybę idėjų bei pasiūlymų, neslė
pė ambicijų dalyvauti VLJS veikloje. Tai įkvėpė valdybą 
dar aktyviau darbuotis Vokietijos jaunimo labui.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga įkurta prieš 30 me
tų. Jos tikslas dar iki dabar nepasikeitęs: VLJS teikia gali
mybes lietuviškam jaunimui susiburti ir palaikyti ryšius 
tarp vienas kito. VLJS nariai pagal statutą yra visi lietuviai 
tarp 16 ir 36 metų, pastoviai gyvenantys Vokietijoje.

Mes kasmet pavasarį surengiame metinį suvažiavimą, 
kur būna progos padiskutuoti aktualiomis temomis, pasi
klausyti įdomių paskaitų ir pranešimų. Kitose šalyse taipo
gi yra lietuviškų jaunimo sąjungų, visas jungia Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Bernadeta Goštautaitė
VLB Valdybos atstovė spaudai

★★★★★★★ii:
* ■ • ' •

Kaliningradas
KALININGRADO SRITYJE - LIETUVIŲ 
KALBOS OLIMPIADA
2006-05-02
Balandžio 29 d. Cemiachovske vyko Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento (TMID) remta 6-oji Kaliningrado sri
ties (Rusijos Federacija) lietuvių kalbos olimpiada. Renginyje 
dalyvavo daugiau nei 40 moksleivių iš 24 srityje veikiančių 
lituanistinio ugdymo įstaigų..

Olimpiadą surengė Kaliningrado srities lietuvių kalbos mo
kytojų asociacija.

Į olimpiadą atvykę TMID atstovai įteikė moksleiviams at
minimo dovanas, su mokytojais aptarė lituanistinio švietimo 
klausimus bei informavo apie 2006 m. vasario 13 d. Lietuvos 
Respublikos nutarimą Nr. 140 "Dėl valstybės paramos 
skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams, atvykstantiems stu
dijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, ir Lietuvos moky
tojams, dėstytojams bei kultūros ir meno darbuotojams, 
vykstantiems Į užsienio valstybes dirbti lietuvių švietimo, 
kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltis
tikos centruose ir lietuvių bendruomenėse tvarkos".

Pagal šį nutarimą nuo 2006 m. birželio 1 d. TMID galės 
sudaryti sutartis su mokytojais, dėstytojais bei kultūros ir 
meno darbuotojais, išvykstančiais į užsienio valstybes 
dirbti lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, aukštųjų mo
kyklų lituanistikos ar baltistikos centruose bei lietuvių ben
druomenėse.

2005-2006 mokslo metais Kaliningrado srityje veikia 28 
lituanistinio ugdymo įstaigos (2 lituanistinės mokyklos, 20 
lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvų, 4 ugdymo Įstai
gos su lietuviškomis klasėmis, 1 Įstaiga su lietuvių kalbos 
pamokomis ir 1 darželis), kuriose mokosi 876 moksleiviai.

Informacija parengė TMID Užsienio lietuvių skyrius
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Antano Sutkaus - žymiausio Lietuvos 
fotografo paroda. Londone

Gimęs 1939 metais Lietuvoje, Antanas Sutkus 
pradėjo fotografo karjerą kaip fotožurnalistas, o 
nuo 1969 m. dirba savarankiškai Vilniuje. Jis 
buvo vienas iš Fotografijos Meno draugijos kū
rėjų ir jos prezidentu. Draugijos tikslas iškelti 
fotografijos, kaip meno šakos pripažinimą Lie
tuvoje ir pakelti Lietuvos fotografų įvertinimą 
nacionalinėje ir tarptautinėje plotmėje. Jo pa
grindinis subjektas yra žmogus visokiose situaci
jose.

Gegužės 15 d. Londono centre esančioje White 
Space galerijoje buvo atidaryta A.Sutkaus paroda 
„Daily Life Archives 1959-1993“.
Parodos Londone metu pristatomi svarbiausi 
A.Sutkaus darbai, tarp jų — 1959-aisiais pradėtos 
serijos “Lietuvos žmonės” bei garsiosios Jeano- 
Paulo Sartre"o and Simone de Beauvoir viešnagės 
Lietuvoje fotografijos.

Gegužės 19 dieną su A.Sutkaus kūryba buvo galima 
susipažinti ir viename svarbiausių JK fotografijos rengi
nių — tarptautinėje “Photo-London” mugėje, kurioje šie
met įvairių menininkų darbus pristato galerijos bei fo
tografijos žurnalai iš Londono, Niujorko, Romos, 
Frankfurto, Prahos, Roterdamo, Paryžiaus, Maskvos, 
Belfasto ir kitų šalių. Karališkojoje meno akademijoje 
vyksiančioje mugėje buvo surengta lietuvių fotografo 
paskaita, kurioje jis pasakojo apie savo kūrybą.

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS 
IŠEIVIJOS JAUNIMUI

Nr.6 9 puslapis

Nors tai pirmoji šio fotografo solo paroda JK, jo 
fotografijų yra įsigijęs ir vienas didžiausių Europoje 
šiuolaikinio meno centrų— Viktorijos ir Alberto 
muziejus. Lietuvos Nacionalinės premijos laureato 
aistrą fiksuoti kasdienybės akimirkas aprašė vienas 
solidžiausių JK dienraščių “Daily Telegraph”, o įta
kingasis “The Times”, pristatydamas Londono fotog
rafijos mugę, priminė, jog “Lietuvos garsiausio fotog
rafo šviesūs kasdienio savo šalies gyvenimo vaizdai 
lyginami su Andrė Kertėsz bei Henri Cartier- 
Bressono darbais”.

Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotines poezijos 
konkursas išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo 
JAV LB Cleveland’o apylinkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali jaunimą8as nuo 12 iki 25 metų 
amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 
viena - 150 JAV dol. 
dvi po 100 JAV dol. 
trys po 50 JAV dol.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia 
pasirašyti slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame 
lapelyje užrašyti slapyvardį, vardą, pavardę, adresą, 
telefono nr., ir, jei turima, elektroninio pašto adresą. Tą 
lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti slapyvardį 
voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. 
gruodžio 1 d. siusti vertinimo komisijos pirmininkei 
šiuo adresu:

Dr. Jolita Kavaliūnaite
3332 Boyne Rd.
Barberton, OH 44203 
USA

9



Europos Lietuvis Nr.6 10 puslapis

I"Aušra!
Lietuvių Skautų Stovykla

Pranešame, kad mūsų kasmetinė skautų stovykla vyks
LIEPOS 22-30 DIENOMIS

Lietuvių sodyboje, kuri randasi: Picketts Hill, Sleaford, 
near Bordon, Hampshire, GU3 5 8TE

REGISTRACIJA PRIVALOMA IKI LIEPOS 16 DIENOS 
Registruotis galite Šv. Kazimiero bažnyčioje kiekvieną 

Sekmadienį nuo 12 iki 13 vai.

ARBA
galite gauti registracijos lapą mūsų tinklapyje: www.lsseuropa.co.uk

‘t 1 ® t M*' -ARBA galite gauti registracijos lapą paskambinę 
broliui Vladui Gedmintui: 07956 134021 
broliui Vincentui O'Brien: 07710 227020

BUDĖKIME!

LIETUVIŲ SODYBA - HEADLEY PARK HOTEL
Dar ne vėlu užsisakyti kambarį Skautų stovyklos metu 

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
Visos kainos įskaitant VAT
Pusryčiu 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.
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Jaunimo laiškas
Mielieji, tikiuosi jums sekasi neblogai, tikriausiai lau
kiate vasaros pradžios šventės — Sekminių sodyboje. 
Per mūsų suvažiavimą ne viskas vyko sklandžiai ir ne- 
apsvarstėme gan svarbaus klausimo, apie kurį pastaruo
ju metu manęs klausė keletas žmonių. Aš kaip visuomet
- manau mums visiem svarbus atvirumas. O be to laiko 
nėra daug, nors tame neturėtų būti panikos.

Pateiksiu šiek tiek informacijos apie mūsų — lietuvių
— beveik visuomeninį objektą, kuris buvo nupirktas ir 
išsaugotas praeitų kartų. Apie lietuvių sodybos Anglijo
je „Headley Park“ problemas, kurios tęsiasi nuo paskuti
nių lietuvių namų Londone pardavimo laikų - berods 
1997 metų. Tuomet jie buvo parduoti, nebuvo sumokėti 
visi mokesčiai arba gauti pinigai buvo investuoti netei
singai - pagal kitokią pinigų apmokestinimo tvarką. Ne
sumokėti mokesčiai nuo 250 tūkstančių svarų sumos.

Per visus tuos metus augo palūkanos ir vis dar buvo 
ir yra galima reinvestuoti šią sumą į būsto patobulinimą 
(ne remontą, o pvz. išplėtimą ar garso izoliaciją) ir taip 
išvengti mokesčių iki šių metų rudens. Kitu atveju rei
kėtų sumokėti apie 100 tūkstančių svarų mokesčių.

Nesenai sužinojau, kad neeilinis akcininkų susitiki
mas skolos klausimu atidėtas (iš Gegužės mėnesio) neri
botam laikui (o skolos terminas baigiasi atrodo rudenį, 
tada gali vykti netgi bankroto byla).

Taip pat nugirdau, kad bandoma keisti tų namų val
dybos narius. Neesu tikras ar tai į gerą ar į blogą. Gali 
būti, kad stengiąsi vilkinti klausimą ir taip sukelti neiš
vengiamą bankroto bylą. Ne kartą buvo pareikšta, kad ši 
Sodyba yra didelis trukdis pačiai organizacijai ir ją rei
kėtų parduoti - bankrotas būtų puikus pretekstas. Pas 
kai kuriuos manau gali būtų planų parduoti sodybą, vėl 
pirkti namus Londone, o grąžą pasilikti arba kiti varian
tai (čia mano asmeninės spekuliacijos).

Yra ir kitų spekuliatyvių nuomonių. Kuomet buvo 
rinkimai į Sodybos valdybą DBLS atstovai labai van
giai, o gal ir išvis nedalyvavo. DBLS, kuri turi 52 pro
centus akciją valdybos nariai, taip pat kaip ir menedže
riai teigė nesugebantys išprašyti finansų ataskaitos iš 
sodybos (Lietuvių Namų Bendrijos) valdybos narių. 
Valdybos nariai paskutiniu metu turėjo vienintelį va
riantą— skolintis iš banko ir reinvestuoti 250 tūkst. sva
rų į sodybos viešbučio didinimą kambarių skaičiumi.

Ar tai ekonomiškai pagrįstas planas - tikriausiai pa
slaptis, nes finansai - paslaptis net savininkams - sąjun
gos valdybai.

DBLJS turėdama aktyvių ir kompetentingų žmonių 
(verslininkai, ekonomistai..) manau galėtų aktyviai įsi
traukti į bendruomenės gyvenimą siekiant suteikti šiai 
problemai viešumo/aiškumo/skaidrumo ir kuriant para
mos ir/ar verslo/investicinį planą.

Siūlyčiau visiem susidomėjusiems susieiti sekantį 
trečiadienį (gegužės 17) su valdyba pagalvoti idėją su
formuluoti klausimus ir pasidomėti pas DBLS ar LNB. 
Tuomet paruošti preliminarius pasiūlymus ir per Sek
mines (gegužės 28) sodyboje su DBLS/LNB valdyba 
sutarti dėl finansiškai tinkamiausio kelio. Tikiuosi val
dybos pranešimas apie sekantį susitikimą bus paskelbtas 

netrukus ir pagaliau viešai - visiems norintiems prisi
jungti. Juk tiek darbų besiruošiant Sekminėms ir Joni
nėms..!

Vardan tiek metų tautiečių bendruomenės puoselė
jimo, kaip istorinė tvirtovė užjūryje tegul išlieka šis 
nuostabus kampelis ir mūsų laikais, primindamas ko
kių išskirtinių žmonių ir ypatingų laikų būta. 
Iš nuostabiai pavasariškai kvepiančios Anglijos pro
vincijos.

P.S. Sodyba prieš dešimtmetį nebuvo viešbutis - tai 
buvo uždaras lietuvių klubas.

Andrius K.

Siunčiu Jūsų žiniai ir dėmesiui skelbimą apie susitiki
mą su Seimo nariais G.Steponavičiumi bei 
P.Austrevičiumi.

DĖMESIO!

Šių metų birželio 18 d. (sekmadienį) 12 vai. Šv. Kazi
miero bažnyčioje įvyks susitikimas su Lietuvos Res
publikos Seimo nariais: Seimo vicepirmininku Ginta
ru Steponavičiumi ir Lietuvos Respublikos Liberalų 
sąjūdžio pirmininku Petru Auštrevičiumi.

Būkime aktyvūs ir sužinokime atsakymus į mums rū
pimus klausimus, bei išsakykime savo nuomonę!

Smulkesnė informacija telefonu 078-8187-7498.

Dovilė Survilaitė

Atsistatydino visa Brazausko 
Vyriausybė

Visa Vyriausybė, dirbusi nuo 2004 metų 
gruodžio, nutarė atsistatydinti, prieš tai apkal
tindama opoziciją ir „stabilumo svarbos nesu
vokusius politikus“ trukdymu dirbti.

Premjeras Algirdas Brazauskas taip pat teigė nebesiek
siąs premjero posto, jo apsisprendimo esą negali pakeisti 
niekas.

A.Brazauskas atsistatydinimo pareiškimą prezidentui 
įteikė ketvirtadienį/25.5/.

Premjeras teigė pats naujosios valdančiosios daugu
mos neformuosiąs..

Prezidentas Valdas Adamkus ketvirtadienį /25.5/ pasi
rašė dekretą kuriuo priėmė Algirdo Brazausko Vyriausy
bės atsistatydinimą ir pavedė finansų ministrui socialde
mokratui Zigmantui Balčyčiui laikinai eiti premjero pa
reigas, v

Šiuo metu nauja Vyriausybė dar nėra suformuotą bet 
yra susidarę du blokai. Pirmas - Socialdemokratais ir 
valstiečiai liaudininkai ir antras - Tėvynės sąjungos, Li
beralų sąjūdžio ir Naujosios sąjungos, nors nei vienas iš 
jų neturėtų Seime absoliučios daugumos.

Pastarųjų planuojamą koaliciją remia ir valstybės Pre
zidentas Valdas Adamkus.
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VLADAS ŽEMAITIS (1923-2006) 
v
S.m. gegužės 27 d. Derby miesto ligoninėje po sunkios 
ligos mirė Vladas Žemaitis.

Gimęs Zarasų rajone, Antalieptės valsčiuje jis užaugo Lietu
voje 5 vaikų ūkininko šeimoje. Nuo mažens jis mylėjo gamtą, 
tėvynę Lietuvą..

Kaip ir daugelis kitų lietuvių, atvyko į Angliją iš Vokietijos 
1947 m. Dirbo tekstilės fabrike, visą laiką iki mirties gyven
damas Derby. 1975 m. apsivedė Mariją.

Dalyvavo lietuviškoje veikloje, mėgo fotografuoti minėji
mus, kitus renginius. Paliko daug fotografijų albumų. Rėmė 
Vaikų fondą Londone, “Šaltinį“ Nottinghame, Katalikų Ben
driją, kitas susijusias organizacijas ir jų veiklą, Vasario 16- 
osios gimnaziją.

Laidotuvės įvyko birželio 7 d. iš Šv. Marijos bažnyčios, 
dalyvaujant gražiam būreliui Derby ir Nottinghamo lietuvių, 
kaimynų anglų šeimoms, iš viso virš 20 žmonių.

Iškilmingas laidotuvių mišias aukojo kun. Petras Tverijonas 
iš Londono, atvežęs lietuviškų giesmių ir užbaigęs mylima 
lietuvių giesme Marija, Marija.

Lymn graborių vedamas laidotuvių kortedžas pajuda pasku- 
tinėn velionio kelionėn Nottingham Rd. kapinių lietuviško 
kampelio link...

Derbiškiai, nottinghamiškiai, kun. Petras Tverijonas, keletas 
kaimynų sugrįžo pasisvečiuoti šią skaudžią valandą Vlado ir 
Marytės Žemaičių namuose.

Kaimynai anglai, jaunas policininkas pasakojo, kad nuo 
vaikystės prisimena šiuos gerus lietuvius, kurie juos mylėjo 
augant netoliese, pavaišindavo braškėmis.

Vaikystės švelnumo ir gerumo prisiminimai išlieka visam 
gyvenimui. Jie sakė Marytei, kad, jei tik kokios pagalbos rei
kės, jie visada pasirengę padėti.

Liūdi žmona, netikėtai netekusi vyro, lietuviai derbiškiai, 
nottinghamiškiai ir visi draugai bei pažįstami.

Neblėstantis šviesus velionio atminimas ilgam išliks visų jį 
pažinojusių atmintyse.

v
Vietoj gėlių p. Marytė Žemaitienė prašo pasiųsti aukas 

Vaikų fondui Londone.
Dr Darius Furmonavičius

12 puslapis

niame Klube vyks 

tikros lietuviškos Joninės II!
Zaisite!

Valgysite šašlykus, šaltibarščius ir 
baltą mišrainę!

Laimėsite prizus! Šoksite!
Susipažinsite su beatsikuriančiu bidž. Bri

tanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Mančesterio skyriumi!

Programa
12.00-14.00 - renkamės
14.00 - 15.00 - oficiali dalis
15.00-15.30- pertrauka
15.30 - 18.30- šaunūs žaidimai
18.30- 19.00 - pertrauka
19.00-19.30- viktorina (quiz)
19.30- 20.00- pertrauka 
20.00-laužas ... diskoteka

Visi laukiami- maži ir dideli!!!
Adresas:

Lietuvių socialinis klubas 
Lithuanian Social Club 
121 Middleton Road, 
Higher Crumpsail, 
Manchester M8 4JY 

Nuorodos*.
www.manchesteris.org
Tel. pasiteiravimui:
Martyna: 07790153109
Jonas: SMS 07985039135

v
LR Prezidentas Valdas Adamkus laikysis Škotijoje
Pranešame, kad š.m. liepos 3-5 d. Edinburge, Škotijoje su vals
tybes vizitu lankysis J.E. LR Prezidentas Valdas Adamkus su 
p-ia Alma Adamkiene. LR Prezidentą lydės stipri ministrų ir 
kt. institucijų aukštų pareigūnų delegacija, Lietuvos verslinin
kai. Planuoja atvykti ir žurnalistų iš Lietuvos.

Vizito metu Prezidentas susitiks su Jos Didenybe (liepos 4 
d.), Škotijos pirmuoju ministru J.McConnell (liepos 5 d.), 
aukščiausiais Škotijos Parlamento nariais. Planuojama, jog 
liepos 4 d. Škotijos Parlamente LR Prezidentas atidarys 
A.Sutkaus fotografijų parodą. Vizito proga vyks oficialus Am
basadoriaus A.Tauranto priėmimas Škotijos Parlamente. LR 
Prezidentas pasakys kalbą Lietuvos-Škotijos ekonomikos foru
me. Visa programa vyks Edinburge.

Planuojame ir susitikimą su lietuvių bendruomenės atstovais, v
Škotijos vyriausybės atstovai informavo, kad žurnalistams 

gali surengti ir specialią programą— tam reikėtų, kad jus kuo 
anksčiau indukuotume, ar ketinate dalyvauti. Kuo greičiau ap
sispręsti reikėtų ir dėl to, jog tokiu metu Edinburge yra išties

sunku gauti viešbutį (patogumo dėlei rekomenduotu
me visiems apsistoti miesto centre esančiame Macdo
nald Roxburghe Hotel, 38 Charlotte Square, Edin
burgh EH24HG Tel: 0870 1942108 Fax: 0131 
240 5555). Kelionės ir pragyvenimo išlaidas tektų 
pasidengti patiems. Visais papildomais klausimais 
kreipkitės į Dovilę Survilaitę (tel. 020 70 34 49 80).
Linkėjimai,
Jonas Grinevičius
Ministras patarėjas
Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje 
84 Gloucester Place Londonas W1U 6AU
Tel.: + 44 (0) 20 74 86 64 01 Tel.: + 44 (0) 20 70 34 
49 85 (tiesioginis) Mob.: +44 (0) 7 815 315 882 y
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(Pasijuokime
Miškas.
Viens šalia kito auga baravykas ir musmirė. Tolumoje 
pasigirsta grybautoju balsai. Musmirė taria:
- Kažkam dabar bus - peiliu per kaklą...
Baravykas atsikerta:
- O kažkam - koja per snukį*****
Galima drąsiai teigti, kad Adomas ir Ieva atsirado ne 
Kinijoje. Nes kitaip jie būtų ne tik obuolį, bet ir gyvatę 
suvalgę.*****

- Kodėl japonai tokia protinga tauta?
- Tiesiog jie neturi blondinių.*****
- Ponia, kodėl savo šuniuką pavadinote Niekšu?
- Taip įdomiau. Kai gatvėje jį pašaukiu, atsisuka pusė 

vyrų!
*****
Dauguma viengungių svajoja turėti gražią, protingą, 
rūpestingą žmoną, Dauguma vedusių vyrų svajoja apie 
tą patį.*****

- Mano žmona pabėgo.
- Su kuo?
- Su mano geriausiu draugu.
- O kas jis toks?
- Nežinau, bet vis vien - geriausias draugas. 

*****
Vyras išėjo i darbą, o žmona tuo metu pasikviečia tris 
meilužius ir linksminasi.
Staiga skambutis į duris. Žmona sukiša meilužius į mai
šus ir palieka koridoriuje. Įgriūna vyras.

-Kas čia?- klausia, rodydamas į maišus.
-Va, tavo motina iš kaimo dovanų atsiuntė.- atsako 

žmona.
Prieina vyras prie pirmo maišo. Bac koją į jį.

-Kriu kriu,- pasigirsta iš maišo
-Kiaule, gerai.- Bac i kita.
-Kukareku.
-Gaidys, gerai.- Bac i trečia. Tyla. Bac bac bac. Tyla. 

Susinervija.
Bac bac bac bac bac. Iš maišo pasigirsta:

-Bulvės čia, bulvės...*****
Klausimas: - Ką galvoja višta, bėgdama nuo gaidžio?
Atsakymas: - Ar ne per greit bėgu?” 
*****
Ateina vyras į gėlių parduotuvę ir sako:
-Parinkite man 100 rožių.
Pardavėja persigandusi:
-O ką jūs tokio baisaus jai iškrėtėt?
*****
Ligoninėje vienas psichas ištraukė kitą psichą iš vonios, 
kad tas nenusiskandintų. Daktaras pirmajam sako:

-Jūsų poelgis labai kilnus. Tai įrodo, kad jūs sveikas. 
Rytoj aš jus išrašysiu. Gaila tik, kad jūsų išgelbėtas 
žmogus pasikorė.

-Niekas nepasikorė. Tai aš jį ten pa- 
kabinau, kad išdžiūtų.

Kareiviška daina gali būti ir apie meilę
merginai, bet būtinai choru. 7

Gydytojas pildo paciento kortelę ir už
davinėja klausimus: - Geriate?
Pacientas budriai: - O turite?
*****

; . ... • • . ■ ■ ’ . ‘ • - Ą ‘ V

30 priežasčių, kodėl vyru būti geriau nei moterimi:
1. Savaitinėms atostogoms tau užtenka vieno lagamino
2. Eilė prie tualeto 80 procentų trumpesnė
3. Tavo telefoninis pokalbis trunka 30 sekundžių
4. Draugams nusispjauti į tavo kūno svorio pokyčius
5. Peijunginėjant kanalus, tau nereikia užtrukti daugiau, 
kaip 5 sekundes
6. Tavo užpakalio forma neturi jokios įtakos ieškant 
darbo
7. Visi tavo orgazmai - tikri
8. Tau nereikia visur su savimi tampytis pilno būtinų 
daiktų krepšio
9. Kai tave kritikuoja, tau nereikia panikuoti, kad visi 
aplinkiniai tavęs nekenčia
10. Vedybų klausimas išsisprendžia savaime
11. Jeigu tave kas nors pamiršta kur nors pakviesti, jis 
vis tiek lieka tavo draugu
12. Tau nereikia nieko skusti, kas žemiau kaklo
13. Nei vienas bendradarbis negali privesti tavęs iki 
ašarų
14. Jeigu tau 34 metai ir tu senbernis, niekas nekreipia į 
tai dėmesio
15. Viskas, kas ant tavo veido - visada natūralios formos 
ir spalvos
16. Visos problemos išsprendžiamos gėlių pagalba
17. Trijų batų porų tai pilnai pakanka
18. Kai tu įeini į kambarį, niekas nenustoja pasakoti 
vulgarų anekdotą
19. Tu gali nusivilkti marškinėlius, jeigu tau karšta
20. Tau nusispjaut, ar aplinkiniai pastebėjo naują tavo 
šukuoseną
21. Tu gali valandomis žiūrėti futbolą su savo draugu 
tylėdamas ir tavęs nekankina klausimas ” Ar jis nepyksta 
ant manęs?”
22. Visą mėnesį tu esi pastovios nuotaikos
23. Tu žinai minimum 20 būdų, kaip atidalyti alaus bute
lį
24. Kalbantis su žmonėmis niekas nespokso į tavo krūti
nę
25. Tu be problemų gali užbėgti pas draugą be jokios 
smulkios dovanėlės
26. Jei tu laiku nepaskambinsi draugui, jis nepasakos 
visiems aplinkiniams, kaip tu pasikeitei
27. Tu niekada neatsisakysi sekso tik todėl, kad neturi 
nuotaikos
28. Tau nereikia prisiminti jokių vestuvių ar gimimo 
dienų datų
29. Jei pobūvio metu sutiksi kitą vyrą, apsirengusį kaip 
ir tu, jis gali tapti geriausiu tavo draugu
30. Automobilių pardavėjai turguje gali tau sakyti tiesą.
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anksto susitarus su administracija Administracija: Lietuvių Sodyba, Headley Park Hotel, Picketts Hill, Nr.Bordon, 
Hants GU35 8TE. Tel: 01420 472810. Čekius išrašyti: "DBLS Europos Lietuvis”. Redaguoja kolektyvas. Vyr. red Hen
rikas Gasperas 107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham NG71JD. Te.:0115 8410612. E-mail:
e. gasperasCa),nthvorld. com. Medžiagą siųsti redaktoriaus adresu. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių ne redakcijos ar leidėjų nuomo
nę. Už [dėtų skelbimų turini nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

Kronika
Aukos spaudai
P.Harvey, Wolverhampton £5.00 G.Ivanauskienė £5.00

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

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

A+A
VYTAUTAS UOGINTAS -YOUNG

S.m. birželio 2 dieną Corby po sunkios ir ilgos ligos mirė 
visiems gerai žinomas, tikras patriotas lietuvis

Vytautas Uogintas
Corby žinomas kaip Young.

Vytautas priklausė DBLS ir visuomet domėjosi lietuviškais rei
kalais, skaitė lietuvišką spaudą.

Bėjo neapsiėjo nei vienas visuotinis metinis sąjungos suvažiavi
mas.

Visuomet turėjo valdyboms konkrečių pasiūlymų.
Paliko liūdinčią žmoną Marlene, sūnų Derek, dukrą Angelą, 

žentą Simon ir anūkus Matthew ir Anthony.
“Europos lietuvio” redakcija ir skaitytojai liūdi kartu 

su jo šeima.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Šeštadienį 2006 birželio 17 d., 16.00 vai. Joninės
Rengia DBLS skyrius Latvių Klube; 1A Standhill Road
Carlton Nottingham Info: 07905 399 128
Trečiadienį 2006 birželio 21 d. 18.30 val.ant 19.00 vai. British-
Lithuanian Society Metinis susirinkimas LR Ambasadoje 84 Glouces
ter Place, London W1U 6AU. Tiktai nariai. Kalbininkas Prof. Sir 
Lawrence. Info: blssecretary@hotmail.com.
2006 birželio 23 - liepos 9 12-asis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas- 
Toronto-Hamilton-Montrėal www.kongresas.org
Pirmadienį 2006 liepos 3 d. Antrasis tarptautinis britų - lietuvių meni
ninkų Simpoziumas. 2006 liepos 3-15 vietiniai menininkai.
Liepos 15-29 paroda Broseley, Shopshire. Info: melmars- 
mail@yahoo.com
Sekmadienį liepos 23 d. 19.00 vai. Jaunųjų muzikų koncertas Royal 
Opera House Covent Gardens, London WC2E 9DD. Bilietai 020 7304 
4000.

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.ffeeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 19.00 vai.

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

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

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

R. Paksas pasileido į kelionę 
aplink pasaulį www.omni.lt.

Tarptautinė įgula - Rolandas Paksas 
(Lietuva), Vladimiras Makagonovas 
(Rusija) ir Eugenas Šaipius (Austrija) - 
vienmotoriu lėktuvu SM-2000 
"Phoenix" iš Kyviškių aerodromo birže
lio 10 dieną 9 valandą pradėjo skrydį 
aplink pasaulį.

Kelionės metu pilotai aplankė Didžią
ją Britaniją.

Numatyti 52 nusileidimai. Kai kuriose 
šalyse SM-2000 leisis ne vieną kartą. Iš 
viso lakūnai turi įveikti maždaug 70 
tūkstančių kilometrų. Didelė šio maršru
to dalis drieksis virš vandenų, taip pat 
virš negyvenamų Šiaurės ir Pietų pusru
tulių teritorijų bei džiunglių.
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