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Prezidentas Edinburge susitiko su 
Didžiosios Britanijos Karaliene

Antradienis, liepos 4 diena (Edinburgas). Su oficialiu 
vizitu lankydamasis Jungtinėje Karalystėje, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su 
Jos Didenybe Karaliene Elžbieta II.

Prezidentas V. Adamkus padėkojo už pakvietimą susitikti 
prieš Jos Didenybei atvykstant į Lietuvą šių metų spalio mėnesį. 
“Jūsų apsilankymas Lietuvoje taps istorinis - tai pirmoji Didžio
sios Britanijos monarcho viešnagė per visą mūsų šalies istoriją”, 
- sakė valstybės vadovas.

Prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad Karalienės Elžbietos II 
kalba Seime padės plėtoti dvišalius santykius, skatins kultūrinius 
mainus ir abiejų šalių didesnį susidomėjimą vieni kitais.

Lietuvos vadovas ir Jos Didenybė kalbėjosi apie būtinybę iš
saugoti atskirų tautų kultūrą, kalbą ir tapatybę besikeičiančiame 
pasaulyje, daug dėmesio buvo skirta architektūrinio paveldo iš
saugojimui.

Didžiosios Britanijos Karalienė domėjosi Vilniaus universiteto 
svarba Lietuvos mokslo ir kultūros gyvenime.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad 2009 metais Lietuva 
švęs mūsų šalies vardo tūkstantmečio paminėjimo sukaktį. Vals
tybės vadovas pažymėjo, kad tais metais Vilnius taps Europos 
kultūros sostine ir tai suteiks galimybę plačiau pristatyti senąsias 
lietuvių tautos tradicijas, jos kultūrą.

Susitikime kalbėta apie lietuvių bendruomenes daugelyje pa
saulio valstybių. Prezidentas išreiškė viltį, kad darbštumu pasi
žymintys Lietuvos žmonės, dirbdami ir gyvendami įvairiuose 
pasaulio kraštuose, prisidės prie bendro žmonijos gerovės kūri
mo.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuva su nekantrumu 
laukia Jos Didenybės Karalienės Elžbietos II vizito mūsų šalyje.

Siame numeryje:

2 psl. 8-toji Lietuvių Dainų šventė

3 psl. Europos lietuvių kultūros centras

4 psl. Britų-Lietuvių Vaikųfondas

5 psl. A+A Vytautas Uogintas

6 psl. A +A Petronėlė Nenortienė

7 psl. Vokietija

8 psl. Punskas

9 psl. Akademinio pasaulio konferencija

10psl. “Lietuva vaiko akimis”

11 psl. Joninės Manchesteryje

12 psl. Išvežtųjų minėjimas Birminghame

13 psl. Pasijuokime

14 psl. Kronika
v 

Prezidentas taip pat susitiko su Škotijos 
Parlamento pirmininko pavaduotoju
Antradienis, liepos 4 d. Tęsdamas oficialų vi
zitą Jungtinėje Karalystėje, Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Valdas Adamkus apsilankė 
Škotijos parlamente, susitiko su Parlamento 
pirmininko pavaduotoju Murray Tosh.

Kalbėdamas su Parlamento pirmininko pava
duotoju, Prezidentas įžvelgė panašumų tarp 
Lietuvos ir Škotijos parlamentų. Pasak Lietu
vos vadovo, neįtikėtina, kad neseniai savo 
veiklą atkūręs Škotijos parlamentas yra vienas 
iš jauniausių ir, kartu, vienas iš seniausių pa
rlamentų Europoje.

„Prieš penkiolika metų nepriklausomybę 
atgavusi Lietuva yra viena jauniausių Europos 
Sąjungos narių, vėl puoselėjančių parlamenta
rizmo tradicijas“, - pažymėjo Prezidentas V. 
Adamkus.

M.Tosh pabrėžė, kad Škotija siekia glaudes
nio parlamentinio bendradarbiavimo su Lietu
va. Valstybės vadovas pažymėjo, kad jo vizito 
Škotijoje tikslas yra paskatinti glaudesnius 
ekonominius ir turizmo ryšius, kultūros bei 
akademinius mainus tarp Lietuvos ir Škotijos.

Prezidentas V. Adamkus taip pat lankėsi 
Škotijos „Alba“ verslo centre.

Vakare Lietuvos vadovas dalyvaus fotome
nininko Antano Sutkaus fotografijų parodos 
atidaryme Škotijos parlamente bei susitiks su 
vietos lietuvių bendruomenės nariais.

Prezidento spaudos tarnyba
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DAINŲ 
ŠVENTĖ

Aštuntoji Lietuvių Dainų šventė
"Daina ilgai skambės mūsų širdyse"

2006 m. liepos 2 d. Čikagoje įvyko VIII Lietuvių dainų šventė. Šventės rengėjai - : 
JAV ir Kanados lietuvių bendruomenės kartu su Šiaurės Amerikos muzikos sąjun
ga. Šventėje dalyvavo 54 chorai, jungiantys 1,200 choristų iš Lietuvos, JAV, Ka
nados ir Didžiosios Britanijos. Šventės iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus su p. Alma Adamkiene, Vilniaus miesto meras Artū

ras Zuokas, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, LR ambasadorė Kanadai Sigutė Jakštonytė, LR 
generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, LR generalinis konsulas Niujorke Mindaugas 
Butkus ir kiti svarbūs asmenys.

Paskutinė dainų šventė Šiaurės Amerikoje įvyko 1991 m. gegužės 26 d., ir po 15 metų pertraukos Dainų šventė 
vėl skambės Šiaurės Amerikoje. Ji pratęs turtingą lietuviškų Dainų Švenčių tradiciją, prasidėjusią 1956-aisiais 
metais. Šventės metu vyko lietuviška mugė.

Dainų šventėje dalyvavo mūsų Londono šv.Kazimiero lietuvių bažnyčios choras.

LONDONO ŠV.KAZIMIERO 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS 
CHORAS GIEDA LIETUVIŲ 
SODYBOJE SEKMINIŲ ME
TU. DAUGUMAS DAINININ
KU DALYVAVO ČIKAGOJE 
RUOŠTOJE 8-OJE LIETU
VIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE 
“DAINA ILGAI SKAMBĖS 
MŪSŲ ŠIRDYSE”

KANADOJE ĮVYKO XII-ASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

XII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Toronte 
ko Pasaulio jaunimo sąjungos (PLJS) valdybą, 
bandė stiprinti ryšius tarp kraštų sąjungų.
Kongreso renginiai vyko Toronte, Hamiltone ir Monrea
lyje, j° dalyviai lankėsi ir Čikagoje (JAV) vykusioje aš
tuntojoje Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje.

Tarpininkaujant Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
tui (TMID), Kongreso reikmėms Lietuvos Respublikos Vy
riausybė iš rezervo fondo skyrė 200 tūkstančių litų

„Džiaugiamės stipriais PLJS informaciniais, kultūri
niais, švietimo ryšiais su Tėvyne. Dėkojame už entuziaz
mą, aktyvų darbą, diskusijas emigracijos, „protų nutekėji
mo “ ir kitais aktualiais klausimais. Visiems kongreso da
lyviams linkiu konstruktyvaus darbo ir malonių bendravi
mo akimirkų. Savo ruožtu Departamentas lauktų sprendi-

(Kanadoje) vyko iki š.m. liepos 9 dienos. Jie išrin- 
aptarė su lietuviška veikla susijusius klausimus,

mų ir patarimų, kaip toliau vystyti abipusi bendradarbia
vimą“, - sakė TMID generalinis direktorius Antanas Pet
rauskas

Šiuo metu lietuvių jaunimo sąjungos veikia 20-yje valsty
bių: Argentinoje, Australijoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, Di
džiojoje Britanijoje, Gruzijoje, Ispanijoje, JAV, Kanadoje, 
Kolumbijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Moldovoje, Norvegijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Urugvajuje, Uzbekijoje ir 
Vokietijoje.

Pirmasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas įvyko 
prieš 40 metų - 1966-aisiais.
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Europos Lietuvių Kultūros Centro Vokietijoje idėja
Kaip kilo idėja kurti Europos 

Lietuvių Kultūros Centrą 
(ELKC) Vokietijoje?

Emigracija iš Lietuvos pastarai
siais metais pradeda siekti apim
tis, keliančias grėsmę lietuvių et
ninės grupės išlikimui. Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą ir ypač 
išaugus lietuvių išeivių skaičiui 
šiose šalyse, lietuvių bendruome
nės pradėjo svarstyti, kaip galima 
būtų kartu sustiprinti pastangas, 
siekiant suburti naujuosius emig
rantus ir užtikrinti lietuviškos kul
tūros tęstinumą.

Tam tikslui prieš daugiau nei me
tus LR ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius kartu su Vokie
tijos Lietuvių Bendruomene buvo 
sukvietę LR ambasadorius iš kaimy
ninių valstybių, Lietuvos ir ES poli
tikus bei lietuvių bendruomenių ir 
jaunimo sąjungų ES šalyse atstovus į 
posėdį, skirtą Europos lietuvių ben
dradarbiavimo galimybėms aptarti.

Bendrose diskusijose kilo idėja 
kurti visas Europos lietuvių ben
druomenes vienijantį Kultūros Cent
rą.

Tokio centro kūrimas buvo išsa
miau apsvarstytas praeitų metų rude
nį vykusiame Europos Sąjungos 
šalių Lietuvių Bendruomenių atsto
vų sąskrydyje Hūttenfelde, kuriame 
dalyvavo didžiausių lietuvių ben
druomenių Europoje atstovai 
(Didžiosios Britanijos, Airijos, Ispa
nijos, Prancūzijos ir kt.), taip pat 
VLB Tarybos bei Valdybos nariai, 
Vasario 16 - osios gimnazijos Kura- 
torijos nariai. Darbinio sąskrydžio 
metu dalyviai vieningai išreiškė bū
tinybę koordinuoti lietuvišką veiklą.

Kodėl reikalingas Europos Lietu
vių Kultūros Centras?

Gyvendami užsienio šalyse ir puose
lėdami ryšius su Tėvyne, remdami 
jaunosios kartos lietuvybės išlaiky
mą, kurdami teigiamą Lietuvos 
įvaizdį svetur, jungdamiesi į organi
zuotą lietuvišką veiklą, lietuvių išei
viai daug prisideda prie lietuviškos 
kultūros puoselėjimo ir skleidimo.

Daugelyje Europos valstybių lietu
viai nuo seno telkėsi į stiprias ben
druomenes su organizuotomis veik
los struktūromis. Kai kuriose šalyse 
bendruomenės vėl atsikuria ar kuria
si naujai tik dabar. Neregėtai išaugus 

emigracijos iš Lietuvos mastams, 
bene visuose kraštuose sparčiai dau
gėja lietuvių išeivių.

Tuo pačiu atsiranda nauji porei
kiai, sunkumai, o įvairialypė ben
druomenių veikla darosi ypatingai 
svarbi.

Kita vertus, Europos valstybėms 
vis toliau jungiantis į bendriją su 
vieningais įstatymais, intensyvėjan- 
čiais tarpvalstybiniais santykiais, 
augančia migracija, mūsų, lietuvių, 
išsibarsčiusių skirtinguose žemyno 
kampeliuose, problemos ir patirtys 
vis panašėja. Todėl Europos lietuvių 
bendravimo skatinimas bei ryšių 
stiprinimas yra ypač prasmingas ir 
reikalingas.

Lietuvių emigrantams nesiliaujant 
plūsti į Europos kraštus ir augant jų 
poreikiams, atlikti visų svarbiausių 
darbų vien visuomeniniu pagrindu 
nebeįmanoma. Todėl VLB Valdyba 
ėmėsi iniciatyvos įkurti Europos 
lietuvių kultūros centrą, kuriame iš 
pradžių dirbtų vienas TMID finan
suojamas etatinis darbuotojas. Jam, 
kaip ir anksčiau, talkininkautų sava
noriai bendruomenės darbuotojai. 
Centro veikla galėtų plėstis priklau
somai nuo poreikių ir turimų lėšų.

Kokie Europos Lietuvių Kultūros 
Centro tikslai?

Artimai bendradarbiaujant su ES 
kraštų lietuvių bendruomenėmis ir 
LR ambasadų kultūros atašė galima 
būtų koordinuoti ir vykdyti svarbius 
išeivijai darbus:

Remti esamą lietuvišką veiklą iki 
šiol atliekamą neapmokamų darbuo
toją ir tuo suteikti jai pastovumo;

Rūpintis Europos kraštų bendruo
menėmis, ypač naujai besikuriančio
mis;

Rūpintis glaudesniu Europos lietu
vių bendradarbiavimą

Rūpintis vis aktualesniu lietuvišku 
švietimu: vaikų vasaros stovyklų ir 
šeštadieninių mokyklėlių organizavi
mu; palaikyti ryšį su lietuvių meni
ninkais, kurių užsienyje vis daugėją

Jungti ir organizuoti lietuvių stu
dentus užsienyje;

Rengti studijų dienas užsienio lie
tuvių problemoms nagrinėti;
Platinti informaciją apie Lietuvą 
kultūros, ekonomikos bei turizmo 
srityse;

Skatinti Europos kraštų ir Lietuvos 
jaunimo bendradarbiavimą

Dalyvauti gyvenamojo krašto ir Lie
tuvos partnerystės projektuose ir kt

Kur numatoma steigti Europos 
Lietuvių Kultūros Centro būsti

nę?
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
sodyba Hūttenfelde jau keletą de
šimtmečių yra lietuvių kultūros cent
ras Vokietijoje, nes čia įsikūrusi 
Vasario 16 - osios gimnaziją Lietu
vių kultūros institutas, Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos būstinė. 
Todėl čia susiklosčiusios labai pa
lankios sąlygos plėsti esamą veiklą 
Europos mastu. Taip sutaupytume 
laiko, energijos ir, žinomą lėšą ly
ginant su alternatyviomis vietomis, 
kur lietuviška veikla tik pradedama 
vystyti. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento užsienio lietuvių sky
riaus vedėja Violeta Raulynaitienė 
ES Bendruomenių sąskrydyje taip 
pat pabrėžė, kad lietuviška sodyba 
Hūttenfelde siūlo unikalias sąlygas 
tokiai institucijai, nes čia siejasi 
švietėjiška ir kultūrinė veikla.

Kaip Europos Lietuvių Kultūros 
Centras susijęs su Vasario 16- 

osios gimnazija?
Pasigirsta nepagrįstų teigimą kad 

ELKC kūrimas susijęs su Vasario 
16-osios gimnazijos uždarymu. VLB 
Valdyba pasibaisėjusi seka tokius 
gandus: šiems nuogąstavimams nėra 
jokio pagrindo. VLB Valdybos vie
nas iš svarbiausių uždavinių yra Va
sario 16-osios gimnazijos, kaip vie
nintelės lietuviškos gimnazijos lygio 
švietimo institucijos Vakarų Europo
je rėmimas ir išlaikymas. Gyvenda
mi svetimame krašte, vokiškose mo
kyklose bendraudami su vokiečiais 
bendraamžiais, lietuvių vaikai greitai 
atitrūktų nuo savo tautinių šakną o 
šio ryšio vėliau nebus įmanoma at
statyti. Šis jaunimas - neįkainojamas 
Lietuvos turtas. Jo stiprius ryšius su 
tėvyne būtina remti ir skatinti. Euro
pos lietuvių kultūros centro veikla 
tik padėtų Gimnazijai vykdyti jos 
lietuvišką misiją. Viena iš galimybių 
būtų bendrų kultūrinių projektų su 
Vasario 16-osios gimnazija organi
zavimas, rūpinimasis jų finansavi
mu.

t

Bernadeta Gostautaite
VLB Valdybos atstove spaudai
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BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO 
UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ

Škotijos lietuviams, Britų lietuvių vaikų fondui
PADĖKA 

v
VSĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės admi
nistracija ir Naujagimių skyriaus gydytojai dėkoja 
Škotijos lietuviams už suteiktą finansinę paramą (500 
GBP), įsigyjant elektrinį gleivių siurblį LC16/K, skirtą 
sergančių naujagimių slaugai.
Pagarbiai
Direktoriaus pavaduotojas medicinai
Le. direktoriaus pareigas
Henrikas Ulevičius

Mielieji, Britų Lietuvių Pagalbos Fondo žmonės
Šakių raj. vaikų lopšelio - darželio “BERŽELIS” vaikučiai 
kartu su tėveliais, palikdami darželį JUMS, BRANGIEJI, 
pasodino prie darželio ąžuoliuką, kurį mes visi su meile pri
žiūrime ir puoselėjame. Vaikai laisto, kiekvieną rytą bėga 
pažiūrėti, kaip medelis auga. Prie medelio pritvirtinome len
telę, kad būtų visiems aišku, kam šitas medelis yra skirtas.

Gegužės mėnesį j į sodino, tai kiekvieną gegužį mes šven
čiame jo gimtadienį. Vaikai dainuoja daineles, užrišame kas
pinėlį. Medelis su lentele augantis prie darželio visiems sim
bolizuoja apie JŪSŲ fondą.

Jūsų žmonių didelės širdys, kurios gali sušildyti nepažįsta
mas svetimas širdis, o šalia jų ir mažas širdeles, kurios tviksi 
džiaugsmo, laimės tviksniais, kurie praskaidrina vaikystę.

ĄŽUOLAS yra tvirtybės medis, todėl linkime JUMS ąžuo
lo tvirtybės, kuri apgaubtų JUS stipria sveikata, ir kad jokie 
gyvenimo vėjai nepajėgtų jos palaužti.

BŪKITE LAIMINGI
Pridedame nuotraukėles, kurios matysite JUMS pasodintą 
ąžuoliuką.
Su pagarba ŠAKIŲ raj. vaikų lopšelio - darželio 
“BERŽELIS” vaikučiai ir darbuotojos

Britu - Lietuviu Vaiky Fondas
AUKOS

A.A. Vlado Žemaičio atminimui vietoje gėlių:
M.Žemaitienė, Derby £30.00
E.Ramonienė, Derby £10.00
G.Zinkienė, Derby £10.00

A.A kun.Dr.Jono Sakevičiaus atminimui:
M.Barėnienė, Ealing £ 10.00

Naujas Lietuvos Premjeras
Liepos mėn. 4 dieną, po 
beveik 6 savaičių, atsista-J 
tydinus Algirdui Bra
zauskui, Seimas balsų 
dauguma (141 prieš 53) 
priėmė Prezidento pasiū
lytą antrąjį kandidatą, 
laikinąjį krašto apsaugos 
ministrą Gediminą Kir
kilą.

Tai antrasis Prezidento 
pasiūlytas socialdemok

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas.
Fondo sekretorė

ratų kandidatas. Pirmojo pasiūlymo - Zigmanto Balčyčio 
- kandidatūros Seimas nepriėmė. Buvo tikimasi, kad šį 
kartą Prezidentas siūlys konservatorių kandidatą, bet įvy
ko priešingai. Valdžios vairas vėl atiteko kairiesiems. 
Konservatoriai prieš jo kandidatūrą nebalsavo ir balsavi
me visai nedalyvavo.
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A+A VYTAUTAS UOGINTAS
Vytautas Uogintas gimė 1919 m. gegužės 18 d. 
Sintautuose, Šakių apskrityje didelio ūkininko šeimoje.
Buvo vyriausias sūnus. 
Tėvas Juozas turėjo 71 ha 
žemės.

Vytautas atvyko į Jungti
nę Karalystę į Market Har- 
borough, Leicestershire, iš 
Vokietijos 1947 birželio 
mėn. Iš čia išvyko į Škoti
ją, kur dirbo British Alumi
nium Chemicals fabrike 
Kinlochleven, prie Fort 
Williams, vėliau dirbo lai
vų ardimo pramonėje He- 
lensburg, Dumbartonshire.

Lietuvoje

1951 m. Glazgove Lietuvių susibūrime susitiko iš
Mossend, Bellshill savo būsimą žmoną Marlene Miller 
(Paplauskaitę), kurią vedė 1952 m. vasario 23 d.. Susi
laukė sūnaus Derek (1955 spalio mėn.) ir dukters An
gelos (1960 balandžio mėn.). Gimus dukrai Vytautas 
susirado darbą arčiau žmonos namų Stewart & Lloyds 
Clydesdale plieno fabrike prie Mossend ir čia kurį laiką 
dirbo.

1961 m. rugpjūtį pasiprašė, kad būtų perkeltas dirbti 
tos pačios kompanijos plieno fabrike Corby, Nor
thamptonshire , kur norėjo sukurti savo šeimai geresnį 
gyvenimą Kurį laiką gyveno Brigstock lageryje, kol jo 
šeima 1962 m. birželį atvyko į Corby ir jiems pavyko 
gauti namą iš miesto plėtimosi bendrovės. Vėliau iš 
bendrovės namą nusipirko ir pradėjo kartu su šeima 
nauj ą gyvenimą.

Jis buvo aktyvus Corby ir Kettering Sąjungos sky
riaus pirmininkas ir vėliau DBLS Garbės narys. Kada 

Corby ir Kettering skyrius, dėl narių stokos užsidarė, jis 
įsijungė į Leicesterio DBLS skyrių.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir įsijungus į Euro
pos Sąjungą Vytautas pradėjo domėtis Žemės grąžinimo 
įstatymais Lietuvoje ir pasiuntė peticiją Europos Sąjun
gos parlamentui dėl dalykų, kurie , jis galvojo, yra Euro
pos Sąjungos atsakomybė ir jai naudingi. Tai buvo tezė 
apimanti Europos Sąjungos darbo sferas, liečiančias 
žmogaus teises, Europos Sąjungos praplėtimą vidinę 
rinką Prie jo peticijos, kuri buvo pasiųsta Europos Parla
mentui 2006 birželio 5 d., prisidėjo jo žmona Marlene, 
sūnus Derek ir dukra Angela.

Peticijoje keliami klausimai buvo privataus ir viešo 
pobūdžio. Viešo pobūdžio keliamas klausimas sukosi 
apie daugelio senesnio amžiaus lietuvių paliktą Lietuvoje 
turtą kuris dar vis nėra grąžintas tikriems savininkams ar 
už jį sumokėta kompensacija. Rūpinosi, kad žmones 
miršta nežinodami ar jų 
turtas kada nors bus grąžin
tas jų paveldėtojams.

Vytautas norėjo pagreitin
ti Lietuvos vyriausybės už
vilkintą žemės grąžinimo 
reikalą kas aiškiai pažei
džia Europos Sąjungos Pa
grindinių teisių chartijos 17 
paragrafą Jis tai darė ne 
vien tik sau, bet daugeliui 
kitų žmonių, kurie randasi 
tokioje pat padėtyje kaip jis. 
Jo šeima laukia jų iškeltų „ _ . . 
klausimų atsakymo, norėdami Plutoniu metu 
žinoti kokį jie gaus.

Po ilgos ligos, kurią jis kantriai nešė, ramiai mirė 2006 
birželio 6 d., sulaukęs 87 metus.

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

vyklos metu
Patalpų kainos nuo 2006 vasario 1 d.

tik kambarys siu 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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A+A Petronėlė - Petrutė Nenortienė 
1924-2006

Po ilgų sveikatos negalavimų, su šiuo pasauliu 2006 
birželio 12 d. atsiskyrė Londono lietuvių bendruome
nės šaunuolė Petrutė Nenortienė.

Petrutė gimė 1924 m. sausio 1 d. Gražiosios Žemai
tijos Žemaičių Naujamiestyje, Tauragės apskrityje.

Jos gyvenimo takas atvedė pirmiausiai į karo nu
siaubtą Vokietiją. Išjos į Jungtinės Karalystės sostinę 
Londoną. Su Petrute kartu atvyko jos sesutė Zofija 
Grupiljonienė ir brolis Stasys.

Tuomet visi atvykusieji iš Vokietijos, jauni 
“Displaced persons”, pradėjo naujo gyvenimo laiko
tarpį, teko ieškoti darbo, kad galėtum pragyventi. Vie
nišam gyventi irgi nuobodu - reikėjo ieškoti kiekvie
nam sau gyvenimo draugės ar draugo.

Nuoširdi, jauna, inteligentiška Žemaitijos dukra su
žavėjo inž. Stepono Nenorto širdį. Petrutė ir Steponas 
1951 lapkričio 21d. Londono Lietuvių švento Kazim
iero šventovėje klebono Antano Kazlausko ir savo 
artimųjų akivaizdoje sumainė aukso žiedus ir pasiža
dėjo būti kartu visuomet.

Gana didelę savo gyvenimo dalį ir darbą paaukojo 
Londono lietuviškoms organizacijoms. Didžiausias 
įnašas tuometinei Londono šeštadieninei mokyklai, 
kurioje Petrutė vadovavo tautinių šokių grupėms. Bu

vusieji jos mokiniai, jau turintys po 50 metų susitikę 
uždainuoja “Tu, Petrute, tu geroji, iš kur medų tu ne
šioji”... Jie visi dėkingi savo mokytojai.

1957 metų gegužės 5 dieną, susirinkusios Lietuvių 
namuose, 72 moterys, sau nutarė: mums reikalinga 
organizacija - “Moterų Sambūrio Seklyčia”. Vėliau 
pavadinta “Dainava”. Jos tikslai buvo lietuvių kultūra, 
labdara ir tarptautinis bendravimas su kitų bendruo
menių panašiomis organizacijomis, pristatant lietuviš
kos bendruomenės veiklą platesnei visuomenei. 
“Dainavoje” Petrutė visuomet buvo vaidybos narė ir 
nuoširdi darbininkė.

Petrutė, būdama nuoširdi lietuvė katalikė, rūpinosi, 
kad priaugantis Londono lietuviškas jaunimas daly
vautų katalikiškame gyvenime. Petrutė vadovavo 
Anglijos Ateitininkų draugovės jaunučių ateitininkų 
sambūriui.

Gedulingos šv.Mišios ir atsisveikinimas įvyko 2006 
birželio 22 dieną. Velionės karstas sujos žemaitiškais 
palaikais išlydėtas Vincentu O’Brien grojant vargo
nais “Sadutės” muziką.

Palaidota šv.Patriko kapinių lietuvių skyriuje, šei
mos kape.

Miela, brangioji Žemaitijos sese, ačiū Tau už visą 
didžiulį darbą, kad Lietuva būtų žinoma visur ir visa
da.
Stasys Kasparas

Gaisrai Nidos pusiasalyje

Prieš porą mėnesių Nidos pusiasalyje 
degė miškai, ko pasekmėje sudegė 
apie 250 hektarai pušyno. Apie tai 
rašė visa Lietuvos spauda ir skelbė 

TV.
Šie žiaurūs vaizdai liudija apie nuolati
nes gaisrų problemas Lietuvos laukuo

se ir miškuose.
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VOKIETIJA
Vasario 16-osios gimnazijos mokytojų atsakymas į Lietuvių Bendruomenės valdybos 

publikacijas spaudoje nuo 2006 m. kovo 8-os iki balandžio 25-os dienos
Vasario 16-osios gimnazijos moky
tojai, lietuviai ir vokiečiai, susido
mėję perskaitė Lietuvių Bendruo
menės valdybos publikacijas spau
doje.

Mokyklos vadovai ir mokytojai 
pritaria Lietuvių Bendruomenės 
valdybai, kad Vasario 16-osios gim
nazija, atlikdama savo, kaip gimna
zijos, užduotį paruošti mokinius 
abitūros egzaminams, atlieka dar 
daug kitų esminių ir svarbių užduo- v • cių.

Mes suprantame, kad Lietuvių 
gimnazijos Vokietijoje auklėjimo ir 
švietimo uždavinys — būti lietuvių 
kultūros ambasadore, supažindinant 
kitus su lietuvių tautos vertybėmis 
bei tradicijomis. Mes visi pritariame 
tokiai mokyklos paskirčiai - esame 
Lietuvių gimnazija Vokietijoje.
Visi šioje mokykloje dirbą mokyto
jai, taip pat visi tėvai, kurie sąmo
ningai siunčia savo vaikus mokytis į 
Lietuvių gimnaziją, vienodai prita
ria ypatingam lietuvių-vokiečių 
sambūvio mokyklos profiliui.

Gerą, tarpusavio pasitikėjimu pa
grįstą lietuvių ir vokiečių bendra
darbiavimą parodo kasdieninis su
gyvenimas mokykloje ir bendras 
darbas ruošiant bei švenčiant lietu
viškas šventes.

Lietuvių kultūros tradicijas puose
lėja ir perteikia gausūs užklasinės 

veiklos būreliai: orkestro, choro ir 
šokių grupės, lietuviškų juostų audi
mo būrelis, lietuvių kalbos fakulta
tyvas vokiečiams ir mokyklos pro
gramoje įtvirtintas tam tikrų dalykų 
dėstymas, pavyzdžiui: tikyba lietu
vių kalba, Lietuvos istorija, lietuvių 
kalba ir literatūra ir t.t.. Juk kultūra 
aprėpia daugiau negu kalbą.

Krikščioniškų vertybių įsisavini
mas, geras daugelio kalbų mokėji
mas, o taip pat metodinė kompeten
cija yra glaudžiai susiję ir vienas 
kitą papildo. Mes, mokytojai, nori
me mums patikėtiems mokiniams 
padėti šiuos pamatus, kad įgalintu
me juos sėkmingai kurti Europoje 
savo tolesnį gyvenimą - Lietuvoje, 
Vokietijoje ar net bet kurioje kitoje 
pasaulio šalyje.

Liūdime ir esame pasipiktinę dėl 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos 2006 m. kovo 8 ir 25 d.d. 
pareiškimų turinio bei jų pateikimo 
pobūdžio. Dėl to mes, mokytojai, 
esame labai nusivylę Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės valdyba. 
Mūsų mokyklos gyvenimo kasdie
nybė parodo, kad VLB valdybos 
raštas akivaizdžiai atspindi kelių 
žmonių nuomonę, bet jokiu būdu ne 
daugumos.

Atvira visų šio reikalo paliestųjų 
diskusija draugiškoje atmosferoje, į 
kurią šiame rašte mus ragina VLB 

valdyba, atrodo kitaip. Jei kas nori 
kalbėtis atvirai, šitai daro pasikvietę 
visus prie apskrito stalo, o ne rašy
dami straipsnius į laikraščius. 
Skelbiamas tikslas “užtikrinti Vasa
rio 16-osios gimnazijos išlaikymą” 
tokiu elgesiu nėra pasiekiamas. Čia 
aiškiai siekiama įgyvendinti paskirų 
asmenų interesus gimnazijos, o tai 
reiškia ją lankančių mokinių, sąskai
ta. Atsakingas elgesys, atsižvelgian
tis į kitų nuomonę, atrodo kitaip.

Susirūpinę mokinių, mokytojų - 
visų, kurie sudaro Vasario 16-osios 
gimnazijos bendruomenę — likimu, 
išreiškiame savo nuogąstavimus, kad 
paskirų Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės valdybos asmenų elgesys 
kelia grėsmę Vasario 16-osios gim
nazijos tolimesnei egzistencijai.

Pasirašė:

L. ManB, I. Grevienė, A. Allahyar- 
Parsa, M. Bischoff, B. Bugla- 
Scholz, S. Cassel, M. Dambriunaitė- 
Šmitienė, C. GroBmann, B. Heidt, 
H. Herbel, Dr. G. Hoffmann, E. Jan
kūnas, R. Jankūniene, A. Kabbe, E. 
Kaufmann. B. Kempf. I. Krauter- 
Wemer, B. Lipšienė, E.Meikienė,
M. Schafer, M. Schuldes, S. 
Subačius, M. Herbert, A. Tauras, R. 
Tesnau, R. Vomberg, S. Wittmann, 
F. Korb

Vasario 16-osios gimnazija 
išleido 20 abiturientų

Vokietijoje veikianti lietuvių Vasario 16-osios 
gimnazija šiais metais išleido 20 abiturientų, 14 
lietuvių ir 6 vokiečius.

Abitūros egzaminų rašto darbai buvo rašomi prieš 
pat Velykų atostogas, o žodiniai egzaminai vyko nuo 
birželio 12d. iki 14 d. Jiems vadovavo vokiečių 
valdžios paskirta egzaminų komisija.

Gimnazijos direktorius Andrius Šmitas, 
pranešdamas egzaminą rezultatus, pasidžiaugė, kad 
šiais metais mūsų gimnazistai baigė egzaminus gerais 
pažymiais. Pažymių vidurkis pagal vokiečių pažymių 
skalę buvo 2,2 - tai yra geresnis nei kaimyninių 
gimnazijų.
Buvo ezaminuojama taip pat lietuvių kalba ir 

literatūra. Visi lietuviai mokiniai iki pat abitūros 
mokėsi lietuvių kalbos ir literatūros bei Lietuvos 
istorijos.

Abiturientams bus įteiktas vokiškas brandos 
atestatas, kuris galioja visoje Europoje ir Amerikoje.

Šia proga direktorius pranešė, kad dėl didelio 
abiturientų skaičiaus, kuris išeina iš gimnazijos, 
mokinių skaičius nesumažės.

Lietuviams mokiniams registracijos terminas dar 
nesibaigė, o jau dabar yra užsiregistravę 25 nauji 
lietuviai mokiniai, t.y. daugiau, negu išeina. Tad 
lietuvių mokinių skaičius ateinančiais mokslo metais 
padidės.

V16gim-info
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PUNSKAS Punsko muziejai
Istorijos muziejus 
1990 m. Alicijos ir Adomo 
Sitarskių ir tuometinio 
Punsko viršaičio Romo 
Vitkausko pastangomis bu
vo įkurtas Punsko istorijos 
muziejus.

Pagrindinis muziejaus 
tikslas - kaupti viską 
apie Suvalkų krašto lietuvių praeitį ir dabartį bei supa
žindinti su jomis lankytojus. Muziejuje veikia dvi pasto
vios parodos: pirmoji archeologinė, skirta pirmiesiems 
šio krašto gyventojams jotvingiams, ir antroji - ekspo
nuojanti Suvalkų, Seinų ir Punsko leidybą lietuvių kalba.

Archeologinę ekspoziciją įrengė Varšuvos archeologi
jos muziejaus baltų sektoriaus darbuotojai, vadovaujami 
šio muziejaus direktoriaus J. Jaskanio. Joje matoma šių 
apylinkių (visų pirma Šiurpilio, Eglinės piliakalnių, 
Šveicarijos jotvingių pilkapių) radinių kopijas, nuotrau
kas, trumpus aprašus, gausią literatūrą.

Antroje ekspozicijoje 1906-1914 m. Seinuose leistą 
periodika ("Šaltinis”, "Vadovas”, "Spindulys") ir kny
gos , pasirodžiusius Lenkijoje po Antrojo pasaulinio ka
ro (dauguma spausdinta "Aušros" leidykloje).

Skanseną - Punsko buities muziejus
Skanseną statyti pradėta 1986 metais. Šią kultūrinę in
vesticiją parėmė visuomenė, nemokamai atiduodama sta
tybinius objektus bei vidaus įrangos daiktus. XIX a. pa
baigos - XX a. pradžios kaimo sodybą pastatyta kairėje 
kelio į Seinus pusėje už pusės kilometro nuo Punsko, ne
toli kelio, nedidelės kalvos papėdėje.

Arčiausiai kelio atsirado dvejų durų kluonas, į kelią 
nugrįžtas nugara su pelu- 
dėmis. Priešais kluoną 
lygiagrečiai stovi namas, 
o viename šių trobesių 
gale skersai išsidėstęs 
tvartas, kitame - svirnas. 
Kieme tarp namo ir svir
no iškastas šulinys su iš
kelta svirtimi. Tai tipiška 
kelių pastatų sodyba, la
biausiai būdinga šiauriniam Seinų regionui.
Gyvenamąjį namą sudaro du galai ir priemenė. Viena

me gale įrengta aukšta molinė krosnis, kerčioje tarp lan
gų stovi stalas, pasieniais nutįsę suolai. Čia aptinkame ir 
ratelį bei kraičio skrynią, lovį mėsai. Seniau virtuvėje 
vyko visas gyvenimas. Vyrai kortuodavo, moterys verp
davo ir dainuodavo.
Žymią namo dalį užima priemenė. Iš jos kopėčiomis 

galima užlipti į palėpę. Priemenėje kitados laikyta kiau
les. Ten ruošta joms ėdalą ir šerta.
Tvartas pertvaromis suskirstytas į tris dalis, turinčias iš 

kiemo kiekviena savo duris. Tvarte atskirai buvo laiko
mos karvės, atskirai kiaulės, arkliai, avys.
Kluone laikyta laukų derlių bei padargus. Ten kitados 
spragilais kulta javus. Šiuo metu skansene esantis kluo
nas turi jau kitą paskirtį: jame vyksta vaidinimai. Viduje

žiūrovams įrengti suolai ir scena artistams.
Visi pastatai yra mediniai, ręstiniai, iškelti ant akmenų, 
lengvai surištų kalkėmis ir cementu. Stogai dengti 
šiaudais. Prie namo iš kiemo pusės įrengtas gėlių dar
želis, už namo yra daržas, kuriame pasodinta ir vais
medžių. Čia pat prie daržo žvilga tvenkinio, ar veikiau 
kūdros, vanduo. Pastatus sieja medinė tvora. Sodybai 
priklauso dar ir už kūdros stovintis mažas svirnelis su 
priesvime bei medinis kryžius. Už kluono prie kelio 
stovi maniežius.
Skanseno pastatų dvi paskirtys: turi jis muziejinę vertę

ir kartu sudaro neblogas klojimo teatro patalpas. Čia vyks
ta sambūrių peržiūros ir liaudiški koncertai. Skanseno lan
kytojus sveikina vartai, esantys pačioje kalvos viršūnėje.
Punsko etnografinis muziejus
Materialinės kultūros eksponatus etnografiniam muziejui 
surinko ir sutvarkė Juozas Vaina, mokytojas pensininkas iš 
Punsko.

1968 metais ėmė rinkti „senienas”. Keliavo po aplinki
nius kaimus ir ieškojo niekam nereikalingų daiktų. Išsau
gojo nuo užmaršties ardymui skirtus valstiečių namus ir 
sodybas, įamžindamas jas fotojuostoje. Įrašinėdavo nyks
tančias liaudies dainas ir vietos poringes.

Juozo Vainos rinkinys, turintis per du tūkstančius ekspo
natų, nuo 1979 metų yra išdėstytas senosios mokyklos 4 
salėse. Dauguma daiktų mena XX a. pradžią.
Vienoje salėje galima pamatyti namų apyvokos, žemdir

bystės padargus, amatininko įrankius. Į pirmą vietą iškyla 
kraičio skrynia. Joje jaunoji atsiveždavo, vėliau laikydavo 
savo kraitį. Ją rakinta stambia spyna, kas rodo, kaip jos tu
rinys buvo branginamas. Ekspozicijoje randame gausybę 
spyruoklinių užraktų, medinių ir metalinių spynų. Jos taip 
sumaniai sukonstruotos, kad žmogus, neperkandęs paslap
ties, nebepajėgia tos skrynios atidaryti.
Galima pamatyti medines rankšluostines, molinius puodus, 

plokščią lėkštę sūriui, daugiau nei šimtą metų tu
rintį lovuką barščiams. Dėmesį patraukia seni 
žemdirbio padargai: šakės, spragilai javams kulti, 
nėščiai, kapokliai, pjautuvai.
Kitoje salėje sukaupti eksponatai parodo kaimo 
moters darbus ir gyvenimą prieš kelias dešimtis 
metų. Čia stovi siauros tarpukario metų audimo 
staklės, šalia matome rinkinį šaudyklių lininiams 
ir vilnoniams siūlams. Greta pastatytas verpimo 
ratelis. Čia pat guli įrankiai linams ir vilnai doro

ti: aukšti stovai su besišiepiančiais mediniais ir metaliniais 
strypais linų ir kanapių pluoštui šukuoti.

Šios salės sienos 
nukabinėtos įvairiau
siais audiniais. Čia 
matome visokiausias 
paklodžių, drabužių, 
rankšluosčių, staltie
sių, nėrinių, siuvinių, 
kilimų skiautes. Ste
bina liaudies rūbai ir 
jų papuošalai bei au
diniai, skirti prijuos
čių, lovatiesių bei 
staltiesių spalvotiems 
siuvinėjimams. Medžiagą surinko Juozas Vaina
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Konferencija, suvienijusi Lietuvos ir užsienio valstybių 
akademinį pasaulį

~ Gegužės mėnesį Vytauto Didžiojo universite
tas pasitiko daugybę svečių iš daugiau nei dvidešim
ties šalių.

Mokslininkai ir studentai iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Lenkijos, Belgijos, Prancūzijos, 
Ispanijos, Turkijos, Rumunijos, Slovakijos, Suo
mijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Anglijos, Ispa
nijos, Ukrainos, Danijos, Ukrainos, Izraelio ir net 
Australijos susirinko į Vytauto Didžiojo universi
teto Regionistikos katedros organizuotą tarptauti
nę konferenciją "Kalba, įvairovė ir integracija 
besiplečiančioje Europoje: iššūkiai ir galimybės".

Konferencijos organizacinio komiteto vadovė, 
VDU Regionistikos katedros vedėja, docentė daktarė 
Ineta Savickienė džiaugėsi plačiai konferencijoje aptaria
mų temų spektru: dalyviai diskutavo kalbos, etniškumo, 
pilietiškumo, kalbos ideologijos, viešojo diskurso, dau
giakalbystės ir tarpkultūrinio bendravimo klausimais.

Konferencijos atidarymo metu dalyvius sveikino 
VDU rektorius profesorius Vytautas Kaminskas. Gali
mybė suburti skirtingų sričių specialistus ir pasidalinti 
savąja profesine bei akademine patirtimi džiaugėsi ir 
įdomių bei naudingų diskusijų linkėjo ”BlaIN Network” 
projekto koordinatorė daktarė Gabrielle Hogan-Brun 
(Bristolio universitetas). Konferenciją "Kalba, įvairovė ir 
integracija besiplečiančioje Europoje: iššūkiai ir galimy
bės" pranešimu, skirtu tautinių mažumų kalbų saugojimo' 
ir ugdymo problematikai, pradėjo vienas garsiausių Eu
ropos sociolingvistų prof. Bernardas Spolskis (Izraelio 
Bar-Ilan universitetas).

Konferencijoje buvo akcentuotos dvi šiuo metu 
Europos Sąjungos šalims aktualios problemos. Pirmoji, 
kad plečiantis Europos Sąjungai, didėjant jos gyventojų 
mobilumui ir veiklos bei gyvenimo būdo galimybėms, 
vis labiau pastebimi ir negatyvūs šių veiksnių sukelti 
pokyčiai: dėl stiprėjančios anglų kalbos įtakos vis ma
žiau dėmesio ir finansavimo skiriama kitų kalbų moky
mui, saugojimui ir skleidimui. Kita ryškėjanti problema 
— ne visų ES šalių gyventojams sudaroma galimybė ly
giaverčiai mokytis užsienio kalbų: dėl skirtingos ekono
minės situacijos, nevienodų švietimo politikos nuostatų 
ir tradicijų užsienio kalbų mokymas Europos šalyse kol 
kas labai skiriasi, ir tai dažnai užkerta kelią sėkmingai 
tarptautinei komunikacijai bei apriboja gyventojų veiklos 
galimybes.

Konferencijos metu dalyviai ne tik skaitė prane
šimus ir dalyvavo diskusijose. Jie taip pat susipažino su 
Lietuvos kultūra, bandė pajusti lietuvių kalbos skambesį 
per muziką Atidarant renginį svečius sveikino Juozo 
Naujalio muzikos gimnazijos auklėtinės, tarptautinių 
konkursų laureatės Kristina Rinkevičiūtė ir Ugnė Pet
rauskaitė (vadovaujamos I.Klausaitės), priėmimo metu 
svečiai džiaugėsi styginių kvarteto "Collegium" muzika.

Šeštadienio vakarą renginį organizuojanti Re
gionistikos katedra ir roko muzikos organizacija 
"MountainRock" konferencijos dalyvius sukvietė į barą

"Fortas", kuriame šeimininkavo roko grupės - kauniečiai 
"Mountainside" ir Latvijos atstovai "IndyGo". Į koncertą 
mokslininkus muzikantai kvietė teigdami, kad roko 
muzika ištirpdo bendravimo ledus, suartina įvairių kultū
rų žmones ir skatina domėjimąsi kitų šalių kalbomis.

"Forte" svečiai galėjo ne tik pabendrauti tarpu
savyje, bet ir susipažinti su konferencijos rengėjais, iš
girsti apie jų darbus ir projektus.

Visus ypač sudomino vienas garsiausių projektų 
ne tik Lietuvos, bet ir ES mastu, - projektas FEEL, kurio 
šūkis - "Mokykimės linksmai, lengvai ir efektyviai pa
žinti kitas šalis, kalbas ir kultūras!" ("Funny Easy and 
Effective Learning about Countries Cultures and Langu
ages"). Būdama ne tik jo dalyvė, bet ir koordinatorė, 
VDU Regionistikos katedra įtraukė į bendrą veiklą 12 
Europos šalių ir parengė planą siūlantį mokytis Europos 
kalbų naujais patraukliais metodais, pristatytą ir sulauku
sį didžiulio dėmesio praėjusių metų rugsėjo mėn. Briuse
lyje.

Konferencijos svečiai džiaugėsi išgirdę ir apie 
Regionistikos katedros rengiamus vasaros Lietuvių kal
bos ir kultūros kursus.

Sužavėti lietuviškos aplinkos, lietuviškiausio 
miesto Kauno atmosferos, lietuvių kalbos ir kultūros, jie 
žadėjo kviesti savo draugus ir pažįstamus atvykti į Lietu
vą artimiau susipažinti su Lietuvos kultūra ir lietuvių 
kalba.

"Kalbą įvairovė ir integracija besiplečiančioje 
Europoje: iššūkiai ir galimybės" - pirmoji tokio pobū
džio, įvairių sričių ir šalių mokslininkus bei tyrinėtojus 
sutraukusi konferencija Vytauto Didžiojo universitete. 
Konferencijos rengėjai džiaugiasi, kad profesoriai, dėsty
tojai ir studentai Kauną paliko pasisėmę naujų mokslinių 
idėjų ir išsiveždami puikiausius įspūdžius apie miesto 
kultūrinį gyvenimą.

Daugiau informacijos: http://www.vduh/LTcourses/

Rengė: L. Kamandulytė
l.kamandulyte@hmf.vdu.lt

Prašo pagalbos surasti jos vyrą
Labadiena

Rašau Jums iš Lietuvos, iš pačios sostinės, kreipiuosi į 
Jus vienos pagalbos:
Ar galėtumėte padėti surasti mano buvusi vyrą, kuris 
yra išvažiavęs į Londoną ieškoti darbo statybos srity
je į 2:
Paskutini kartą man skambino prieš metus. Ir 
daugiau jokią žinią apie JI neturiu

Jo duomenys: Deividas Bieliauskas, gimęs 1979 m. 
lapkričio 19 d.
Už pagalbą būčiau Jums labai dėkinga

Pagarbiai,
Auste B. Auste@zum. lt
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„LPETW/ VAIKO AKIMIS“ - NUOŠIRDŪS LAIŠKAI APIE TĖVYNĘ
TMID pranešimas žiniasklaidai 2006-06-13

„Madinga dabar būti pasaulio žmogumi, bet aš 
visada norėčiau būti Lietuvos žmogumi“, „Lietuva 
— mano tėvynė, kurioje praleidau savo nuostabiau- 
sias akimirkas“, „Čia, kur gyvenu dabar, niekada 
nepajutau duonos kvapo, kaip kadaise pas močiu
tę kaime sėdėdama prie krosnies jutau“, — tai min
tys iš konkurso „Lietuva vaiko akimis“, kurį su
rengė Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
tas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės ir Lietuvių kalbos institutas (LKI).

Mintį surengti konkursą įkvėpė Darijos Siliūnaitės 
iš Lemonto (JAV) dienoraštis „Kelionė“, praėjusiais 
metais publikuotas „Skautų aide“, kuriame ji aprašė 
savo kelionės į Lietuvą įspūdžius. Vertinant indėlį, 
Darija buvo apdovanota nominacija „ Už gyvą ir nuo
taikingą tekstą, [žiebusį konkurso „Lietuva vaiko aki
mis “ kibirkštį“.

Renginiu siekta puoselėti lietuvišką dvasią ir tapa
tybę, stiprinti užsienio lietuvių moksleivių ryšius su 
Lietuva, skatinti juos mokytis lietuvių kalbos. Temą 
„Lietuva vaiko akimis“ organizatoriai leido interpre
tuoti laisvai, rekomendavo rašyti apie tai, kas autoriui 
svarbu, kas jo paties matyta, patirta, išgyventa ar įsi
vaizduota.

Konkurse „Lietuva vaiko akimis“ dalyvavo per pen
kiasdešimt 7-16 metų amžiaus moksleivių iš 12 šalių: 
Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, 
Kanados, Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Šve
dijos ir Vokietijos. Jie atsiuntė įvairių žanrų lietuviškų 
tekstų - rašinių, eilėraščių miniatiūrų ir kitų kūrinių 
juos iliustruojančių piešinių bei fotografijų.
Vertinimo komisiją sudarė TMID, LKI, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės, LR švietimo ir mokslo ministerijos atsto
vai, rašytojai, publicistai, dailininkė. Laureatai paaiškėjo 
gegužės pabaigoje, vertinimo komisija originalias nomi
nacijas ir prizus skyrė visiems „Lietuva vaiko akimis“ 
konkursantams.
„Džiaugiamės konkurso dalyvių aktyvumu, dėkojame 
jiems pasirengti padėjusiems mokytojams. Kiekvienas 
darbas buvo ypatingas — nuoširdus, perteikiantis šiltus 
jausmus, mintis apie Tėvynę ir dėl to kiekvienas jų nusi
pelnė atskiro apdovanojimo. Tikimės, kad širdyje nešio
jama meilė Tėvynei ateityje peraugs į gražius darbus jos 
labui“, - sakė TMID generalinis direktorius ir komisijos 
pirmininkas Antanas Petrauskas.

Pirmoji vieta ir nominacija „ Už tobulą vaikiško teksto 
ir vaizdo sintezę, atskleidžiančią gyvą ryšį su Lietuva “ skir
ta Stokholmo (Švedija) „Saulės“ mokyklos auklėtiniui Ai- 
ridui Meškauskui.

Antrąsias vietas pasidalijo Tomas Jablonskas (Oslo 
sekmadieninė mokykla „Gintaras“, Norvegija) — nominaci
ja „ Už įtaigų tekstą per originalias detales atveriantį as
meninį sąlytį su Lietuva“ — ir Vėjūna Žaialytė (Londono 
Šv. Kazimiero parapijos lituanistinė mokykla 
„Švyturiukas“, Didžioji Britanija) - nominacija „ Už ori

ginalų, asmeniniais išgyvenimais pagrįstą tekstą per sim
boliais tampančius tėviškės elementus atskleidžiantį lietu
viškąpasaulėjautą“.

Trečioji vieta skirta Juttai Ebbertz (Vokietija) - nomi
nuotai „Už pastabumą atvirumą ir teksto savitumą“, Ugnei 
Miniotaitei (Švedija) — nominuotai „Už nuoširdumą ir 
lakonišką tekstą“ ir Aistei Valytei (Didžioji Britanija) — 
nominuotai „ Už jautrumą ir teksto metaforiškumą“.

Konkurso dalyvių rašinius TMID planuoja išleisti 
atskiru leidiniu. Visų laureatų nominacijų ir vertinimo 
komisijos narių sąrašą rasite TMID ir LKI tinklalapiuose 
pagal nuorodas www.tmid.lt/index.php7page id=495 ir 
www.lki.lt/index.php?lki=l 62.
Papildoma informacija
Giedrius Šniukas
TMID Užsienio lietuvių skyriaus
Migracijos politikos ir informacijos poskyrio vedėjas
Tel. (+370-5) 270 9822, mob. +370 612 16 193

IŠVYKO PIRMOJI EKSPEDICIJA Į 
LIETUVIŲ TREMTIES VIETAS

v

Šiandien, minint 65-ąsias masinio lietuvių trėmimo 
pradžios metines, į Irkutską (Rusijos Federacija) 
išvyko Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
(TMID) remiamo projekto „Misija - Sibiras“ eks
pedicija po lietuvių tremties vietas. 1

Tai pirmoji iš keturių šiemet numatytų ekspedicijų 
kurias rengia Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
(LIJOT), bendradarbiaudama su Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių bendriją Lietuvos politinių kalinių 
sąjungą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga.

Skatindama domėtis valstybės istoriją ugdyti patrio
tizmą bei pagerbti sovietinės okupacijos aukas, LIJOT 
rengs ekspedicijas į lietuvių trėmimų ir įkalinimo vie
tas Komijos, Krasnojarsko, Irkutsko Tomsko, Permės 
ir Tiumenės srityse.

į keliones vyks LIJOT, Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos, žiniasklaidos atstovai, žinomi visuomenės vei
kėjai ir savanoriai (iš beveik 1000 pageidavusių buvo 
atrinkta apie 15 jaunuolių). Ekspedicijų metu planuoja
ma aplankyti buvusias lagerių vietas, tvarkyti tremtinių 
kapines, susitikti su lietuvių bendruomenėmis.
Informacija apie keliones po Sibirą bus pateikiamos 
www.misijasibiras.lt tinklalapyje.

Papildoma informacija:

Giedrius Šniukas

TMID Užsienio lietuvių skyriaus
Migracijos politikos ir informacijos poskyrio vedė
jas
Tel. (+370-5) 270 9822, mob. +370 612 16 193
EI. paštas: giedrius.sniukas@tmid.lt, www.tmid.lt
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MANCHESTERIS

2006 liepos 30d 3 vai. p.p. vyks Lietuvių socialinio klubo 
Pusmetinis narių susirinkimas.

Klubo pirmininkas Frankas Bernatavičius praneš apie veiklą ir klubo finansinį stovį, bus disku
tuojami ateities planai.

Klubas gavo paramos iš Lietuvos kultūrinei ir švietimo veiklai plėsti.
Nariai dėkingi Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentui prie Lietuvos Vyriausybės.

Į susirinkimą kviečiami nariai ir dar ne nariai. Nuorodos internete: klubas.manchesteris.org
Klubo valdyba

JONINĖS
Birželio 24 d. Manchesterio Jaunimas surengė Jonines 
Lietuvių klubo kieme. Iš pradžių nedaug susirinko, bet 

po truputį atvyko 
vis daugiau, pasitei
sindami, kad trukdė, 
darbo valandos

Gedimino šašly
kus kepė Mantas ir 
Romas, o jų žmone
lės ir kiti pardavinė
jo juos, taip pat Ju
ditos ir Martynos 
šaltibarščius, Eglės 
ir antros Giedrės 
mišraines, ir Nijolės 
vištieną^ ........

Programą pravedė 
moters tautiniais rūbais apsirengęs Žydrūnas ir juosta 
papuoštas Milgintas. Po atidarymo žodžio pasirodė 
Teatro grupės nariai. Žaidimų visokių, bet ypatingai 
įdomu buvo kai merginos ir vaikinai varžėsi virvės 
tempime.

Dalyvavo svečių iš Lietuvos. Wendy iš Baltic Link 
(www.rytojus.com) atvedė porą mokytojų, kurios vai
kams parodė kaip pinti ąžuolo vainiką. Netikėtai užsu
ko ir Amerikos lietuvių, kurie girdėjo senas pasakas 
apie klubą ir norėjo jį pamatyti. Jie džiaugėsi pamatę 
renginį.

Pavakario metu buvo net 60 dalyvių, o prie laužo - 
per 100.

Laužą užkūrė apvainikuotas Jonas, klubo sekretorius. 
Pradėtas paparčių žiedo ieškojimas, kurį surado medy

je tarp šakų.
Vakare, po loterijos traukimo, publika gražiai ben

dravo geroj nuotaikoj iki vidurnakčio, jie laikėsi tvar
kingai ir be triukšmavimo išėjo namo.

Dėl renginio lankytojai pasisakė teigiamai. Organi
zatoriai liko pavargę, klubas patenkintas pajamomis.

Ačiū vi
siems, kas 
prisidėjo prie 
maisto paruo
šimo ir parda
vimo, lanky
tojams už 
dalyvavimą, 
klubui už vie
tą ir paramą. 
Ypatingas 
ačiū Žydrūnui 
už nuostabų 
programos 
pravedimą.

Po šventės 
Jaunimas vėl 
susirinko pla
nuoti sekantį 
žingsnį. Ar 
tai bus iškyla, 
o gal stovyk

la?
Pats laikas ir kitiems jaunuoliams prisidėti prie jų 

būrio. •
Kreiptis pas Martyną: 07776211269.

JP
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BIRMINGHAMAS
Paminėti BIRŽELIO įvykių žiaurumai

Dainuoja: Irena Hughes, Milda Zokienė, Zita Parulytė, Vytau tas 
Norkus, klavišais - Vaida Stiller ir Arūnas Rojus

Minėjimo programą pravesti skyriaus pirmininkei 
padėjo Milda Zokienė, Zita Parulytė, Vytautas Nor-

Atgijęs Birmingamo skyrius trėmimų liūdnas die
nas paminėjo sekmadienį, 11 birželio d. The Bar
ton Arms aludėje.

Minėjimą organizavo veikli Birmingamo DBLS 
skyriaus pirmininkė Irena Hughes(dabartinė 
DBLS Centro valdybos pirmininkė), padedant Vy
tautui Norkui.

kus, klavišais - Vaida Stiller ir Arūnas Rojus, supinda
mi istorinius įvykius su keliomis dainomis.

Dainos pritaikytos šių įvykių reikšmingumui - au
tentiškos. Pradėta su "Leiskit į tėvynę, " po to 
"Burkuoja balandis po langu", "Dulkėtas traukinys" 
ir "Tyliai leidžias pavargusi saulė".

Akcentuotas tėvynės ilgesys ir buvimas kartu per 
visas kančias.

Personalo valdymo kompanija 
„Search & Selection” skatina 
sugrįžti emigravusius tautiečius 
ir teikia informaciją apie įsidar
binimo galimybes Lietuvoje. 
Specialią akciją bendrovei įgy
vendinti padės Lietuvos amba
sada Didžiojoje Britanijoje, sa
koma pranešime spaudai.

Pranešimas apie įsidarbi
nimą Lietuvoje
„Įvairių tyrimų duomenimis, maž
daug kas 4-tas svetur uždarbiauti 
išvykęs lietuvis norėtų grįžti į gimti
nę. Ekonominė situacija Lietuvoje 
gerėja, atlyginimai už darbą kyla, o 
darbuotojų trūksta, kiekvienam svar
bu įvertinti individualias įsidarbini
mo galimybes“, - sakė bendrovės 
direktorė Laura Gylienė.

Bendrovės konsultantai besikreipian
tiems teiks informaciją apie bendras 

įsidarbinimo galimybes, užpildžiusius 
anketą asmenis nemokamai įtrauks į 
darbuotojų paieškos duomenų bazes ir 
už simbolinį mokestį akcijos metu 
konsultuos norinčius įvertinti savo 
individualias įsidarbinimo galimybes 
Lietuvoje.

Akcijos rėmėjas - Lietuvos ambasa
da Didžiojoje Britanijoje - platins in
formacinę medžiagą apie įsidarbinimo 
galimybes Lietuvoje.

Remiantis Didžiosios Britanijos 
skelbiama statistika, pagal darbuotojų 
iš ES šalių naujokių skaičių lietuviai 
užima antrąją vietą.

L. Gylienės teigimu, tokią veiklą 
vystyti nuspręsta atsižvelgiant į darbo 
jėgos Lietuvoje trūkumą ir augantį 
išvažiuojančiųjų uždarbiauti į užsienį 
skaičių.

Užsienyje daugiau uždirbantys tau
tiečiai nemažą dalį algos išleidžia pra
gyvenimui. Pasak L. Gylienės, nors 
grįžę gimtinėn jie, tikėtina, uždirbtų 
santykinai mažiau, tą kompensuotų 

geresnė gyvenimo kokybė ir karjeros 
perspektyvos. „Dabar yra palankus 
metas grįžti, nes ekonomika kyla, o 
daugumos darbuotojų algos didėja“, - 
sakė ji.

Jos įsitikinimu, užsienyje pagal spe
cialybę padirbę jaunuoliai Lietuvoje 
vertinami dėl darbinės praktikos bei 
anglų kalbos žinių lygio.

„Jie turi nemažas perspektyvas įsi
darbinti tarptautinėse, užsienio kapita
lo bendrovėse Lietuvoje“, - teigė L. 
Gylienė.

Remiantis statistiniais duomenimis, 
nuo nepriklausomybės atkūrimo iš 
Lietuvos emigravo apie 350 tūkstančių 
piliečių.

Lietuvos verslininkai nuolat skun
džiasi kvalifikuotos darbo jėgos trūku
mu, kuri kasmet vis mažėja dėl darbo 
jėgos nutekėjimo į kitas šalis.

Pastaraisiais metais didžiausias 
emigrantų srautas buvo į Didžiąją Bri
taniją ir Airiją.
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(Pasijuokime
Ilsėkis ramybėje
Numirė vyras. Žmona pastatė brangų paminklą ir jame 
užrašė:

- Ilsėkis ramybėje, kol aš ateisiu.
***
Bulvių rinkimas
Vadas kareiviams:
- Kas važiuos bulvių rinkt?
Visi tyli...
- Dar sykį sakau: kas važiuos bulvių rinkt?
Ir į priekį išeina vienas vyrukas. Tada vadas sako:

- Gerai, kiti eis pėsčiom!
***
Kvietimas
Ateikite su žmona pas mus per Naujuosius Metus.
- Ačiū, bet mes negalėsime...
- O, tai labai miela iš Jūsų pusės
***
Vyras sako žmonai:
- Brangioji, tu nenorėtum būti vyru?
- Ne, o tu?
*♦*
Veidrodėlis
Veidrodėli, veidrodėli, kas pasaulyje gražiausia?
- Pasitrauk! Nematau!
*** -- •
Prizas
Sustabdo policininkas vairuotoją ir sako:
- Jūs laimėjote 500 lt už tai, kad vairavote prisisegęs 
saugos diržą. Ką dalysite su laimėtais pinigais?
- Nežinau, turbūt išsilaikysiu teises...
Žmona sako:
- Neklausykit! Jis taip visada sako, kai būna girtas.
Gale pabunda keleivis:
- Sakiau, kad su vogta mašina toli nevažiuosi!
Iš bagažinės balsas:
- Ką, jau kirtom sieną?
**♦
Dirba
Jūs girtas? — klausia kelių policininkas vairuotojo!
- Kąjūs, nė lašo!
-Papūskit!!!
Prietaisas pareigūno kaltinimo nepatvirtina!
- Keista. Nejaugi sugedo?
Policininkas papučia pats:
- Ne, dirba!
**♦
Sėklos
Valgo suvalkietis obuolių sėklas. Prieina žemaitis ir 
klausia:
- Kodėl valgai šias sėklas?
Suvalkietis sako:
- Kad protingas būčiau.
Žemaitis prašo;
- Duok ir man vieną
Suvalkietis jam atsako:
- Duok tris litus - tai gausi.

Užsimoka žemaitis tris litus, 
suvalgo sėklą pagalvoja ir X 
sako:
- Tai kvailas aš. Kiek už tris 
litus būčiau obuolių nusipirkęs.
- Na matai, tik vieną sėklą su- ▼
valgei, o jau protingesnis pasi-
darei ~

Lėkštės
Skraidančios lėkštės - indai išmesti iš kitų planetų vai- 
gykių-***
Avarija
Po avarijos vienas rėkia:
- Aaaaa skauda! Kojos netekau!
Prieina pareigūnas ir sako:
- Nerėk. Kas yra?
- Kojos netekau!
Pareigūnas:
- Pažiūrėk į kitą Jis be galvos ir tai tyli.***
Vairuotoja moteris skuba vienos krypties eismo keliu, 
tačiau priešinga kryptimi. Ją sustabdo policijos 
pareigūnas:
- Prašom pasakyti, kur jūs važiuojate?
- Į darbą bet turbūt, kaip paprastai, vėluoju, kaip mato
te, kiti jau grįžta.***
Jeigu moteris rodo posūkį į dešinę, tai dar nereiškią kad 
ji pasuks i kairę... Ji gali nuvažiuoti ir tiesiai!

Vyras žmonos blondinės prašo pažiūrėti, ar dega auto
mobilio avarinis signalas..
Blondinė:
- Degą nedegą degą nedega... 
**♦
Nilo pakrantėje sėdi vyriškis ir meškerioja. Baisus 
karštis, tvankumą tikras pragaras, o ir žuvis nekimba. 
Netikėtai išnyra krokodilas ir kalbina:
- Karšta?
- Labai...
- Tvanku?
- Siaubingai...
- Tai gal pasimaudyk...***
Japonijoje sukūrė robotą kuris gaudo vagis. Japonijoje 
jis pagavo 100 vagių per 5min., JAV per 5min. pagavo 
200 vagią Lietuvoje per 5min. pavogtas robotas. 
*♦*
Dieta
Gydytojaą aš noriu suliesėti. Patarkite, kokios dietos 
man laikytis.
- Ną valgykite kasdien porą pomidorą vištos kulšelę ir 
kelis šaukštus grikių košės.
- Prieš valgį ar po?**♦
Tatuiruotė
Kokia keista tatuiruotė ant tavo nugaros — 808 AVA?
- Žmonos darbas. Atidarinėjau garažo vartus, o ji kad 
spustelės akceleratoriaus pedalą..
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Kronika PAMALDOS

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birmingame:
Manchesteryje:

Irena Hughes ■.
Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd., 
Crumpsail, Manchester, tel: 0161 740 5039

PADĖKA

Mano mylimam vyrui, A+A Vladas Žemaičiui, mirus 2006.5.27 d.

Nuoširdžiai dėkoju visiems padėjusiems man su juo atsisveikinti. 
Dėkoju kun. Petrui Tverijonui iš Londono už iškilmingas laidotuvių 
Mišias. Dr. Dariui Furmonavičiui už skaitymus šv. Mišių metu. Ang- 
laitei už giesmes lietuviškas ir vargonavimą.
Nuoširdžiai dėkoju už gėles ir aukas vaikų fondui Londone. Ačiū už 
prisiųstas užuojautas ir dalyvavimą laidotuvėse. p.Gilmai Zinkienei už 
suruoštus laidotuvių pietus. Dr.Dr.R.D.Furmonavičiams didelis ačiū. 
Poniai Rūtai Popikienei didelis ačiū.
Dėkoju labai visiems ir mano kaimynams anglams, kurie taip gausiai 
dalyvavote ir padėjote palydėti mano vyrą į amžinybę.
Nors skausmas man niekada neišnyks, bet Jus visus aš visada prisi
minsiu. Labai gaila ir skaudu, kad aš netekau mylimo vyro.

Su giliu liūdesiu, 
v

Marytė Žemaitienė
Clinton str. Derby DE21 6DH

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, 
Nottingham 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.

NOTTINGHAMAS
Š.m. birželio mėn. 17 vai. Nottingham© ir apylinkės lietu
viai vėl susirinko atšvęsti Jonines, Petrines ir Antanines 
Latvių klube.

Susipažinti su Nottinghamo lietuviais ir Sąjungos valdy
ba iš Birmingamo atvyko naujoji DBLS centro valdybos 
pirmininkė Irena Hughes su ir centro valdybos finansų 
direktorė Amilda Zokienė. Jonai, Petrai ir Antanai buvo 
pasodinti priekyje prie Garbės stalo.

Nors oras buvo labai karštas, bet karšti skyriaus moterų 
paruošti “balandėliai” greitai dingo nuo stalų, pašlapinant 
juos mūsų kaimynų latvių alumi.

Toliau vyko pasilinksminimai su dainomis ir akordeo
no muzika. Turtingą loteriją pravedė skyriaus iždininkas 
Antanas Važgauskas. Dalyvavo daug “naujųjų” lietuvių, 
kurių Nottinghame (sakoma) yra nemažai.

Šį tradicinį susibūrimą organizavo pirmininkas Algis 
Važgauskas su skyriaus valdyba.

SKAUTŲ STOVYKLA 
“AUŠRA” VYKS

NUO LIEPOS 22 D. IKI LIEPOS 29 D.

Iškilminga sueiga ir laužas 
liepos 29 d. po pietų

I

Svečiai mielai kviečiami dalyvauti.

Stovyklos vadovybė
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