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Naujas ambasadorius Jungtinei Karalystei ir Šiaurinei Airijai

Vyga ūdas Ušackas

Lietuvos ambasa
dorius JAV Vygan
das Ušackas skiria
mas vadovauti Lie
tuvos ambasadai 
Didžiojoje Britani
joje.

Vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl Aurimo 
Taurauto atšaukimo 
iš Lietuvos nepapras
tojo ir įgaliotojo am
basadoriaus Didžio
sios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos parei
gų. Diplomatas iš 
ambasadoriaus parei

gų atšaukiamas pasibaigus kadencijai. Jis kuriam laikui 
grįš į Vilnių.

Naujuoju Lietuvos ambasadoriumi Didžiojoje Brita
nijoje nuo rugpjūčio 17 dienos skiriamas V.Ušackas.

Jis atšaukiamas iš Lietuvos ambasadoriaus JAV ir 
Meksikai pareigų.

Lietuvos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje, ga
vus tos užsienio valstybės sutikimą priimti, skiria, Vy
riausybei pritarus, valstybės prezidentas.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas liepos mėnesį bai
gia savo penkerių metų kadenciją.

V. Ušackas pasižymėjo kaip aktyviai keliaujantis ir 
bendraujantis su Amerikos lietuviais ambasadorius. 
Jis rėmė bendruomeniškumo ugdymą, pagal išgales 
palaikydavo asmenines iniciatyvas, skatino sportinių 
turnyrų organizavimą. Per penkerius darbo JAV ir 
Meksikoje metus ambasadorius susitiko ir pabendravo 
su daugybe žmonių daugelyje valstijų.

Baigęs kadenciją ambasadorius (41 metų) vasaros 
atostogas, kaip ir kasmet, praleidžia savo sodyboje 
Utenos rajone su žmona Loreta (39 metų), sūnumi Rai
mundu (14 metų) ir dukra Paula (12 metų).

Čia lankosi net keliose vietose - pas tėvus Ukmergė
je, žmonos tėviškėje Akmenėje, savo gimtinėje Skuode 
ir savo senelio gimtinėje - Utenos rajone Bajoriškių 
kaime.

Visos šios vietos Vygaudui brangios. Čia pailsi nuo 
darbų darbelių, kurie ambasadoriaus nepaliekant atos
togų metu, pasisemia ramybės ir tvirtybės ateinantiems 
metams. Skuode susitinka su vaikystės draugais, mo
kytojais, o Bajoriškėse - su kaimo žmonėmis, kurie 
prisimena jo senelį dvarininką Adomą Ušacką. Sovietų 

kalintas ir ištremtas į tolimus rytus, išbuožintas ir pa
niekintas, vietos gyventojų prisimenamas kaip didelis 
šviesuolis, geradaris, mylėjęs žmones, labai gražiai 
elgęsis su samdiniais.

Su žmona Loreta pradėjo labdaringą veiklą 2000- 
aisiais metais, įsteigdami “Kaimo vaikų paramos” pro
gramą, norėdami padėti kaimo vaikams vasaros atosto
gų metu. Mat, pastebėjo, jog labai daug kaimiečių ir 
miestiečių vaikų slampinėja vasaros metu, neturėdami 
ką daryti, niekas nesidomi nei jų darbu, nei ugdymu, o 

Vygaudas su žmona Loreta kaime

apie galimybę 
pasimokyti 
dirbti kompiu
teriu ar juo 
pažaisti jie net 
nedrįso svajoti.

Su Daugailių 
mokyklos dik
toriaus Stasio 
Dervinio pa
galba pradėjo 
jaunimą burti į 

sporto būrelius. įkūrė Daugailių sveikatingumo ir spor
to rėmimo fondą, kuriam paramos ieškojo net Ameri
koje, kas buvo pagarsinta Amerikos televizijoje. Paga
liau fondo veikla nebetilpo į Utenos rajono ribas.

“Vasarą su žmona pervažiavome beveik visas sto
vyklas, kurias remiame. Malonu, kad mūsų viltys pasi
teisino. Tūkstančiai kaimo vaikų per vasarą mokėsi 
kompiuterinio raštingumo, buvo ugdomi, sočiai maiti
nami” - pasakojo Vygaudas Ušackas.

v
Siame numeryje:

1 psl. Naujas ambasadorius

2 psl. Aurimas Tour antas

3 psl. Pasaulio Liet. Bendruomenių XII Seimas
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10 psl. Kaliningradas

11 psl. Pasijuokime

12 psl. Kronika
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Ar mes tikrai pažinojome Aurimą 
Taurautą
Jis mūsų tarpe išbuvo ilgesnį laiką, todėl norė
čiau nors trumpai perduoti keletą jo gyvenimo 
bruožų.

Atsisveikinimo kalba ambasadoje

Jis buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybis atstatymo signataras.

Gimė 1956 m. vasario 7 d. Vilniuje. Vedęs, turi dvi 
dukras. Nepriklauso jokiai politinei partijai.

1974 m. baigė Kauno S.Neries vidurinę mokyklą; 
1979 m. baigęs taikomosios matematikos studijas Kauno 
politechnikos instituto Skaičiavimo technikos fakultete 
įgijo inžinieriaus matematiko specialybę.

1979-1990 m. dirbo Kauno Radijo matavimų techni
kos mokslinio tyrimo institute inžinieriumi programuoto
ju, vadovaujančiuoju inžinieriumi. 1990 m. išrinktas Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- 
Atkuriamojo Seimo nariu nuo ’’Sąjūdžio".

1990-1992 m. kadencijos Aukščiausioje Taryboje me
tu du kartus išrinktas Aukščiausiosios Tarybos seniūnu, 
buvo Valstybės atkūrimo ir konstitucijos komisijos pir
mininkas, Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui 
parengti narys. Taip pat vadovavo Aukščiausiosios Tary
bos delegacijai Baltijos tarpparlamentinėje asamblėjoje, 
buvo jos prezidiumo pirmininkas.

1992-1993 m. Susisiekimo ministerijos Tarptautinių 

ryšių departamento direktorius.
1993 m. Užsienio reikalų ministerijos patarėjas.
1993 -1994 m. Lietuvos Respublikos laikinasis rei

kalų patikėtinis Nuolatinėje atstovybėje prie Europos 
Tarybos Strasbūre.

1994 -1999 m Lietuvos Respublikos nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius Nuolatinėje atstovybėje 
prie Europos Tarybos Strasbūre.

Nuo 1999 m. Užsienio reikalų ministerijos Antro
jo dvišalių santykių departamento direktorius.

Jungtinėje Karalystėje ambasadoriaus pareigas 
perėmė iš tuometinio ambasadoriaus Justo Paleckio 
2001 metais.

Antradienį, 2206 liepos 25 d., į ambasadoriaus 
oficialų atsisveikinimo - išleistuvių vakarą, susirin
ko daugelis jį pažinojusių, su juo bendravusių žmo
nių. Ambasadorius, kalbėdamas apie savo praleistas 
Jungtinėje Karalystėje dienas, prisiminė daug įdomių 
ir Lietuvai svarbių įvykių ir bendravimo Lietuvai 
padėjusių žmonių. Jis taip pat šiltai atsiliepė apie 
turėtus santykius su British - Lithuanian 
Society veikėjais.

Šių iškilmių proga ambasadorius įteikė, 
LR Prezidento Valdo Adamkaus vardu, 
ordiną “Už nuopelnus Lietuvai” Komando
ro Didįjį Kryžių buvusiam pirmajam Jungtinės Kara
lystės ambasadoriui Vilniuje Michael J. Peart.

Prisimin
sime Auri
mą Taurau
tą ir jo
žmoną Gra
žiną kaip
žmones,
kurie dėjo
visas pas
tangas pa
dėti lietu
viams irSavo kabinete

puoselėti lietuvybę, rūpinosi mokyklomis, bendradar
biavo su Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga, Bri
tish-Lithuanian Society, Londono lietuvių bažnyčia. 
Buvo paprasti, visiems prieinami žmonės.

Jums ir žmonai Gražinai linkime
GERIAUSIOS SĖKMĖS ATEITYJE !

Britanijos lietuviai

Londono šv. Kazimiero bažnyčios 
choras dainų šventėje

Londono šv. Kazimiero bažnyčios choras dainuoja jau 
daugelį metų, tačiau bendruomenei senstant choristų 
skaičiai mažėjo. Lietuvai įstojus į EU ir atvykus naujai 
bangai lietuvių choras sustiprėjo, tačiau tik pasirodžius 
Virgilijui Vaitkui choras tikrai atgijo. Dauguma choris
tų dalyvavo š.m. Čikagoje vykusioje dainų šventėje 
“Atsiliepk daina ”.

Lietuvos video studija VHSLT siūlo 
išeivijos lietuviams video paslaugas

Apie jas trumpai rašome savo puslapyje 
wwyv.vhsstudio.com. Savo veikla ruošiamės praplėsti, 
bei pasiūlysim užsienyje gyvenantiems lietu
viams įsigyti įvairių DVD video (NTSC) dis
kų: dokumentinių apie Lietuva, pažintinių, mokomų
jų, religinių, lietuviško maisto gaminimo filmu ir t.t.
Su pagarba Egidijus Vitkevičius 
Kaunas, Lietuva
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenių 
XII Seimas Vilniuje

v
Šio Seimo programa prasidėjo rugpjūčio 6d., sekma
dienio vakare, šv. Mišiomis šv. Jono bažnyčioje. Po 
mišių sekė minėjimas, skirtas prelato M. Krupavičiaus 
gimimo metinėms. Po minėjimo atstovai ir svečiai bu
vo kviečiami į susipažinimo vakaronę Vilniaus Univer
siteto patalpose.

Seimo atidarymas rugpjūčio 7d. Nepriklausomybės aikš
tėje, kur pagal tradicija buvo iškeltos Lietuvos ir PLB vė
liavos. Seimo I - mų rūmų plenarinių posėdžių salėje vyko

Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimai ir seimo 
atidarymas. Prezidentas ypatingą svarbą iškėlė trim punk
tais: padėti tiems, kurie išvyksta iš Lietuvos; gyvenan
tiems užsienyje sukurti organizacijas, kad galėtų jungtis 
kartu vienam tikslui - išlaikyti savo kalbą, o Lietuvos insti
tucijos suteiks finansinę pagalbą toms sukurtoms organiza
cijoms.

Po Prezidento įžanginio žodžio sekė kiti sveikinimai
Rugpjūčio 7—9dd ‘Šarūno’ viešbučio patalpose prasi

dėjo XII PLB seimo posėdžiai, į kuriuos suvažiavo 141 
atstovai iš lietuvių bendruomenių už Lietuvos Respublikos 
ribų, apimantys 35 kraštus.

Atstovų iš JAV matėsi daugiausiai, o naujausioji ben
druomene Naujoje Zelandijoje kuri įsikūrė gegužės m. 
2006 dėl ilgos kelionės neišstengė atsiusti atstovo. Matėsi 
nemažai naujų veidų, pirmą kartą dalyvaujančių PLB sei
me.

Gausiai dalyvavo jaunimas iš Vakarų ir Rytų. Šiuo laiku 
jaunieji turi savo bendruomenes 19 kraštuose.

Trijų programa apėmė labai plačią sritį. Pirmoje dienoje 
buvo priimta darbotvarkė, renkamas PLB seimo prezidiu
mas, sekretoriatas, balsų skaičiavimo, nominacijų ir rezo
liucijų komisijos.
Prezidiumą sudarė atstovai iš Ispanijos, Lenkijos, Austra

lijos, Airijos ir JAV. Algis Rugienius (JAV) paėmė pirmi
ninko pareigas, stengdamasis griežtai laikytis darbotvarkės 
taisyklių.

PLB valdybos pirmininko Gabrieliaus Žemkalnio prane
šimas buvo neužbaigtas dėl laiko stokos {tikimės visą te
kstą matyti PLB žurnale}.

Taip pat įvyko su Kontroles komisijos pranešimu, nes 
laiko ribotumas nustatė kiek buvo leidžiama viską pristaty
ti. Palengvinti šį darbą atstovams buvo išdalintas kontroles 
komisijos aktas, kuriame atsispindėjo finansinė padėtis 

nuo 2003m. iki 2006m. birželio 30d. Toliau sekė Garbės 
teismo statuto pakeitimas, kuri pristatė GT narys Algis 
Rugienius.

Dalia Henkė, buvusi PLB jaunimo sąjungos pirmininkė, 
savo pranešime pasidžiaugė, kad daugiau kraštų įsijungė į 
jaunimo veiklą. Sekantis jaunimo kongresas vyks Pietų 
Amerikoje.

Pirmos dienos popietyje atstovai pareiškė savo nuomo
nes dėl:

* slaptų istorinių dokumentų priėjimo - kad archy
vai būtų prienami ir atviri;
*SSRS okupacijos metu padarytos žalos atlygini
mo klausimas;
*kodėl jaunimo kongresai ruošiami ne Lietuvoje?
*studentija gyvenanti išeivijoje turi problemų stu
dijuoti Lietuvoje;
^kalbėta apie Europos Kultūros centrą Vokietijo
je;
^dvigubos pilietybės reikalai;
*dėl vizos gavimo gyventi Lietuvoje, palengvinti 
leidimo gavimą studentams;
*anglų kalbos įtaka į lietuvių kalbą;
* Vilniaus krašte lietuviškų mokyklų uždarymas;
*spaudą asmeniški laiškai turi būti laikomi 
muziejuose Lietuvoje;

*JAV yra renkami prisiminimai ir su laiku bus išleista 
knyga;
*atsižvelgti ir paremti mėgėjus, kurie išleidžia biuletenius 
savo bendruomenėse, ne vien tik dėmesį kreipti į žurna
listus;
*mokytojų seminarai turi vykti tuose kraštuose kur veikia 
lituanistinės mokyklos;
*finansinis biudžetas bendruomenės visuomeniniai veiklai 
yra sunkiai atsiekiamas, reikia sudaryti aukų vajų kraštų 
bendruomenėse;
*Šveicarijos atstovės komentarai modernizuoti PLB Char- 
tą buvo nepriimti, nes Charta yra istorinis dokumentas, 
kurio negalima keisti. Konstitucijas ir Lt., galima 
‘sumoderninti’, bet ne Chartą.

Visi pasisakymai (kur reikalaujama) buvo prašyta pri
statyti raštu, rezoliucijos formoje.
(Dienos gale buvo pateiktos 29 rezoliucijos komisijai pa
ruošti)

Antros dienos darbotvarkėje atsispindėjo lituanistinių 
švietimų pasisekimai ir problemos užsienyje.

Prancūzija pasisakė dėl mišrių šeimų vaikų lituanistinio 
mokslo. Airija turinti 4 mokyklas (ateityje bus daugiau) su 
150 vaikais. Mokytojų motyvacija: gauti finansinės para
mos iš Lietuvos. Atstovė iš Alikantės (Ispanija) pasiskun
dė nepatenkinta Lietuvos pagalba lituanistinei veiklai. 
Šiame Ispanijos krašte yra registruotų 700 vaikų.

Sukurtą lituanistinę sistemą atvykusi specialistė iš Švie
timo ministerijos bandė pertvarkyti pagal pripažintą pro
fesinę tvarką tačiau jos nurodymai ir pasiūlymai tikrumoje 
tiktai sukėlė tame regione betvarkę.

Atstovams buvo pristatytos DVD formoje “Įdomioji Lie
tuvos istorija” istorijos mokymo priemonė lituanistinėms 
mokykloms.

tąsa sek. psl.
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1,1......... * Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus Antano 
Petrausko pranešimas lietė sekančias užduotis: 
*Migracijos priežastys: atlyginimu skirtumai, nedarbas, 
gyvenimo trukmės skirtumai, išsilavinimo skirtumai, 
demografiniai rodikliai.
*Veiklos kryptys: informacijos pateikimas planuojan
tiems išvykti, bendradarbiavimas su lietuvių organizaci
jomis, grįžimą skatinančios priemonės.

Dr. Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo Uni
versitetas) pristatė Lietuvių Išeivijos Instituto žurnalą 
OIKOS, skirtą publikuoti pasaulio lietuvybės, lietuvių 
migracijos ir emigracijos problemas išeivijos istorijoje ir 
kultūros tyrinėjimus, skleisti, populiarinti. Vakaruose 
kuriasi naujos ekonominių lietuvių emigrantų bendruo
menės, mezgasi nelengvi ryšiai tarp senųjų išeivių ir nau
jųjų imigrantų. Lietuvoje nėra deramai įvertinamos šio 
spartaus proceso išdavos. Žurnalo misija: palaikyti lietu
vybės idėją JAV, Australijos, Didžiosios Britanijos ar 
kitų kraštų visuomenės- ankstesnėse ir naujose išeivijos 
bendruomenėse.

Žurnalo paskirtis skelbti tyrimų rezultatus, pristatant 
didžių išeivijos laimėjimų imigracijos šalyse pavyzdžius, 
stiprinančius išeivių savigarbą ir tautinį atsparumą.

Prelatas Edmundas Putrimas kalbėjo apie lietuvius ka
talikus užsienyje, kunigų vienuolių trūkumus, dabartinės 
kartos asimiliaciją į gyvenamo krašto papročius, kalbą, 
kultūrą. 2005 m. užsienyje yra likusių 46 lietuvių parapi
jų ir 80 katalikiškų misijų. Likusių kunigų - 133, iš kurių 
50% yra garbaus amžiaus.

Stiprūs pasisakymai vyko dėl Vytauto Kamanto vado
vaujamo Lietuvių Fondo, kuris naudojasi PLB vardu, bet 
finansiniai nešelpia PLB veiklą

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkė Re
gina Narušienė kalbėjo apie Valdovų Rūmų atstatymo 
darbus, rūmų paramos fondą. Rūmų atstatymo darbai 
pradėti 2002m. Valdovų rūmai turi būti atstatyti iki 
2009m., iki Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 
jubiliejaus.

‘Pasaulio Lietuvio’ žurnalo padėtį pristatė G. Žemkal
nis ir B. Makauskas. 2006 m. skaitytoju skaičius suma
žėjo ir dabar yra 950, iš kurių 81 yra Lietuvoje. Žurnalas 
pasistengė duoti informacijos apie lietuvius gyvenančius 
visame pasaulyje. Deja informaciją suteikti buvo sunku. 
Redaktorė Živilė Makauskienė jaute, kad neišsipildė jos 
misija ir dėl to atsistatydino iš pareigų. Visų atstovų buvo 
pareikšta didelė padėka už redaktorės darbus ir viltis, kad 

ją galės prikalbinti grįžti, nes jos redaguojamas žurnalas 
buvo įdomus ir gražiai pristatomas.

Arvydas Reneckis (Liet. TV) prašė pritarimo Lietuvos 
TV transliacijų pasauliui galimybėms, kur gyvena (anot 
jo) pusė Lietuvos gyventojų. Turėjo seimui tris rezoliu
cijas. Prašė šiam projektui pritarti.

PLB vice pirmininkė Liuda Ruginienė pristatė PLB 
projektą Vizija ir Misija (užduotis buvo priimta XI sei
me). Projekto komisiją sudarė Liuda Ruginienė, Dr. 
Bronius Makauskas, prel. Edis Putrimas ir Daina Bogda
nienė (Norvegija) .
Vizija: Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir 
būt.
Misija: Užsienio lietuviai ugdo ir išlaiko lietuvybės 
dvasią.
Veiklos principai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė vado
vaujasi Lietuvių Chartos principais ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės konstitucija.
Strateginiai tikslai: Aukščiausias ir vertingiausias kultū
ros elementas yra kalba. Lituanistinis švietimas užsieny
je turi būti pirmaeilis ir nuolatinis reikalas.
(Projektas čia pristatomas sutrumpintoje formoj— Red.).

Paskutinės dienos darbotvarkėje išgirdome naujo PLBJS 
pirmininko Stasio Kuliavo pranešimą PLB Garbės teis

mo statuto pakeitimo projektą kandidatus į PLB val
dybą Kontrolės komisijos ir Garbės teismo pristaty
mai.
Pasiūlyta 13 kandidatų, iš jų išrinkti sekantys 10 
(2006-2009) kadencijai:
Regina Narušienė (JAV LB) pirmininkė
Inga Januitytė-Lanchas (Prancūzijos LB)
Dalia Giedrikiene (JAV LB)
Dalia Hankė (Vokietijos LB)
Petras Maksimavičius (Lenkijos LB)
Birutė Nenartavičiūtė (Rusijos LB)
Loreta Paulauskaitė (Ispanijos LB)
Arūnas Teišerskis (Airijos LB)
Angela Vaičiūnienė (Kanados LB) 
Jurga Vidugirienė (Airijos LB)

Garbės Teismas:
Algis Rugienius (JAV)
Gintautas Želvys (Ruysija)
Kazys Zdanius (Australija)

tąsa 5 psl.
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(tąsa iš 4psL)
f f

Kontrolės Komisija:
Angelė Nelsienė (JAV)
Mažvydas Michalauskas (Prancūzija) 
Algimantas Gečys (JAV)

Iš 29 pristatytų rezoliucijų, nutarimų komisija pertvar
kė ir priėmė 21 rezoliucijas, kurios buvo pristatytos 
Seimui. Visos buvo priimtos su mažom pataisom.

Tuo baigėsi labai intensyvios trijų dienų Seimo sesijos.

Didž Britanijos atstovai:
Irena Hughes, DBLS pirmininkė,
Ona Dobrovolskienė,
Henrikas Gasperas (pakviestas dalyvauti sekretoriate) 
ir Vida Gasperienė (pakviesta dalyvauti nutarimų ko
misijoje).
DBLJS atstovas Tomas Lapkauskas.

Visi atstovai dalyvavo visose trijų dienų sesijose.

Nors nebuvo galimybių darbotvarkėje pasireikšti atski
rų bendruomenių pirmininkams, nes trijų metų veiklos 
gairės buvo atskirai atspausdintos, pasigedome dau
giau pasireiškimų bei nuomonių iš Didž Britanijos 
atstovų.

Kilo nenumatytų asmeniškų nesusipratimų tarp nau
jos ir buvusios DBLS pirmininkės, kurie nieko nepa
gelbėjo aktyviai dalyvauti Seimo sesijose.

Būtų buvę gerai matytį Didž. Britanijos kandidatą 
PLB valdyboje.

Tikimės, kad laikui bėgant reikalai DBLS susiklostys 
tvirtai ir sekančioje PLB kadencijoje DBLS atstovas 
bus matomas PLB valdyboje.

Vida Gasperienė

Ty&MESLO\
Lietuvių namų bendrovės 

akcininkai!

2006 m. rugpjūčio 26 d. 13.00 vai. 
įvyks

Ypatingas visuotinis bendrovės 
akcininkų susirinkimas 

ir
(jei pritarsite) priimti sekančią rezoliuciją:

“Pagal Lietuvių namų bendrovės (LNB) 
96-tą nuostatą, šis susirinkimas leidžia 

LNB direktoriams pasiskolinti ne daugiau 
kaip 140 000 svarų.39

Bendrovės akcininkas, kuris turi teisę su- 
sirinkime dalyvauti ir balsuoti, gali igalio- 
ti asmenį ir tuomet tas įgaliotas asmuo 
gali balsuoti ir vykdyti visus akcininko 

nurodimus.
įgaliotinis gali ir būti ir ne bendrovės na

rys.

J.Podvoiskis

LNB sekretorius

LIETUVIŲ SODYBA - HEADLEY PARK HOTEL
Naudokitės Lietuvių Sodybos paslaugomis ir gražia gamta

Patalpų kainos nuo 2006 vasario 1 d.
»

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

DBLS nariams ir LNB akcininkams £20.00 lova viengubam kambaryje, vienvietėj lovoj. 
Dvigubam kambaryje £40.00. Kainos be pusryčių.

Kiti variantai susitarus su menedžeriais.
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
LIETUVIŲ SĄJUNGA

PRISTATO:
27 rugpjūčio

19.30 vai.

wpe

VASARĄ PALYDĖSiM]SKAMBANT|įPAi/ANGA'MOČIUČiŲ^ROTSTiKLlUKĄ^ 
z' z z “MYLIU '^KINĄ “'MANDARINAI^IRf DAUGINTŲDAINŲ

KONCERTAS ĮVYKS:
LIETUVIŲ SODYBOJE
HEADLEY PARK, PICKETTS HILL,
SLEAFORD NEAR BORDON, HAMPSHIRE,
GU 35 8TE, TEL. 01420 472 810
www.headleypark.co.uk

INFORMACIJA 
apie koncertą ir bilietus: 
Birmingham - Irena, 07967740603 
Londone - Gytė, 07817924528 
Londone - Robertas, 07903037726 
Londone - Onutė, 07881977848_________________________
BILIETŲ KAINA DBLS NARIAMS 7£, NE DBLS NARIAMS 10£

RĖMĖJAI:

MoneyGram O
International Money Transfer *

LITU AN IC A
■ • -r, ' ■ ' LITHUANIAN 

BEER LTDTHE FINEST FOOD CISTRSUTIGN

X/ SAVAITRAŠTIS a9 LONDONO

L1NIOS
WWW.LONOONOZ1NIOS.COM
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ESTIJA
Apie Estijos Lietuvių Bendruomenę

Siek tiek istorijos
Vladas Graužinis

Lietuvos enciklopedijos duo
menimis pirmieji lietuviai 
Estijoje gyveno jau 1582 -

1625 metais, kada Tartu miestas buvo Lietuvos - Lenki
jos valstybės " vojėvodinos" centras. 19 20 amžiuje
Tartu mieste taip pat gyveno nemažai lietuvių, žinoma 
apie studentų draugijos "Dorpatą” veiklą. Taline nuo 
1917 m. veikė "Rėvelio Lietuvių Draugija".

Visų daugiausia lietuvių atvyko gyventi į Estiją 
"sovietiniais" laikais. Dabar Estijoje gyvena per 2000 
lietuvių. Per 1000 žmonių yra priėmę Lietuvos Respubli
kos pilietybę.

Estijos Lietuvių Bendruomenė (ELB) buvo įkurta 1980 
metais.

1980m. gruodžio 6 d. mes, lietuviai, gyvendami sveti
moje šalyje, susiradome vienas kitą ir ėmėme bendrauti. 
Tai davė pradžią mūsų dabartinei EL bendruomenei, kuri 
juridiškai buvo įteisinta 1988 m. gruodžio 6 d. kaip viena 
iš 20-ies Estijos tautinių mažumų.

Kadangi ELB yra visuomeninė tautinės atšakos organi
zacija, viskas yra daroma tik gera valia. Vertinamas žmo
nių kūrybiškumas, noras vieni kitus suprasti, padėti.... 
Siekiama vienybės, tradiciškumo, o per tai nuolatinės 
bendruomenės veiklos augimo. Savo veikla stengiamės 
paveikti kiekvieną lietuvių kilmės žmogų, kad kiekvienas 
kurtų lietuvybę, liktų ištikimas savo tautai, ją pažintų, ja 
domėtųsi, ja tikėtų, jos neapleistų, ją toliau kurtų. į ELB 
veiklą esame įtraukę ir savo mišrių šeimų narius.

ELB nariu gali būti kiekvienas žmogus (nežiūrint į jo 
pilietybę), kuris siekia išlaikyti ir ugdyti lietuvių tautybę, 
kalbą, tautines bei valstybines tradicijas, bendradarbiauti 
ir keistis informacija, kuris pasižada laikytis bendruome
nės įstatų, visuotinio narių susirinkimo nutarimų. Visuoti
nis narių susirinkimas yra aukščiausias bendruomenės

Lietuvos ambasada Taline

s valdymo orga
nas. Tarp suva
žiavimų veikia 
ELB Valdyba, 
renkama 3-s 

* metams. Šiuo 
metu (nuo 1995 
m. kovo 11 d.) 
bendruomenei 
vadovauja Ceci- 

į lija - Rasa Unt.
Pagrindinis šio 

interneto tinkla- 
lapio tikslas - 
plačiau supažin
dinti kitų tautų 
žmones 
lietuvių veikla, 
lietuvių mąsty
sena, kultūra ir 
siekiais. Šis in- 

su ELB

temetinis puslapis platinamas taip pat estų kalba ir skirtas 
tiems, kurie labai domisi Lietuva, jos žmonėmis, kultūra, 
kalba ir kurie nori sužinoti daugiau apie mūsų mažą, bet 
drąsią tautą.

Išsamesnę informaciją apie Estijos Lietuvių Bendruo
menės istoriją ir veiklą rasite mūsų pirmininkės Cecilijos 
Rasos Unt (Ivanauskaitė) paruoštoje medžiagoje “Estijos 
lietuviai”, kuri yra patalpinta knygoje “Pažintis su Lietu
va. Tūkstantmečio knyga” pirmame tome “Valstybė". 
Autorius S. Maculevičius

Valdovų rūmai

Apie tai mes jau kalbėjome praeitų metų spalio 27 d. tra
dicinio ELB Rudens gėrybių renginio metu, kur per var
žytines buvo surinkta 1261 krona. Valdybos nutarimu ši 
suma atidėta į atskyrą voką, liudijanti apie mūsų ryžtą 
prisidėti prie Lietuvos Valdovų rūmų atstatymo.

Reikia priminti, kad Lietuvos Respublikos Seimo (2001 
spalio 17 d.) priimtas įstatymas atstatyti Lietuvos valdovų 
rūmus iki 2009 m. - Lietuvos vardo paminėjimo Tūks
tantmečio jubiliejaus yra ir mūsų bendruomenės šių metų 
projektas.

1. Projekto “Atstatykime Lietuvos valdovų rūmus” 
tikslas - ugdyti bendruomenės žmonių sąmonėse Tėvy
nės meilės ir patriotizmo jausmus, atsiliepiant į Lietuvoje 
iškilusias problemas. Nepaisant visų Lietuvoje egzistuo
jančių ekonominių, socialinių sunkumų, privalome tikėti 
busimo Lietuvos valstybingumo, kultūros, ekonomikos 
simbolio atgimimo ir patys prie to prisidėti.

2. Pagyvins bendruomenės vidinį gyvenimą, išryškins 
atskirų žmonių sugebėjimą sekti Lietuvos spaudą, skaityti 
spaudą, skaityti Interneto puslapius, visa tai perteikiant su 
savo asmeniškomis išvadomis ....

3. Projektą inicijavo ELB vaidyba, prieš tai susipažinu
si su Lietuvos PLB Seimo nutarimais.

4. Metų laike tikimės išgirsti visų ELB žmonių, jų per 
200, nuomonę, po to ir jų gerą valią, aukojant asmenišką 
įnašą perduodamą atitinkamam iždui ELB vardu.

5. Mūsų mokėjimas istoriškai ir sklandžiai pateikti in
formaciją apie Lietuvos valstybės 1000-mečio minėjimą 
2009 metais ir tam tikslui užsibrėžtus siekius sustiprins 
mūsų bendruomenės autoritetą o tuo pačiu ir Lietuvos, 
kaip istorinės valstybės įvaizdžio formavimą mūsų gyve
namoje šalyje.

Originalus Lietuvos Valdovų rūmai
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Vasario 16-osios 
gimnazija išleido 20 
abiturientų
Vasario 16-osios gimnazija ne didelė 
mokykla. Joje vis mokydavosi tarp 60 ir 
100 lietuvių mokinių, o abiturientų 
būdavo kasmet tarp 3 ir 10. Nuo to laiko, 
kai gimnazijoje mokosi ir vokiečiai 
mokiniai, lietuvių mokinių skaičius 
nesumažėjo, o lietuvių abiturientų 
skaičius net žymiai padidėjo. Jau trečius 
metus iš eilės gimnazija išleido po 14 
lietuvių abiturientų. Egzaminuojama 
buvo taip pat lietuvių kalba ir literatūra. 
Visi lietuviai abiturientai puikiausiai 
kalba lietuviškai. Taigi apie lietuvybės 
nykimą gimnazijoje negali būti kalbos.

Geriausiai egzaminus išlaikė Audrius 
Makauskas. Jo abitūros pažymių vidurkis 
yra 1,0. Pagal surinktų balų skaičių 
Audrius yra pats geriausias abiturientas 
gimnazijos istorijoje. Audrius atvyko iš 
Varšuvos ir gimnazijoje mokėsi 5 metus. 
Jis buvo labai aktyvus: dainavo chore, 
veikė Europos grupėje ir Pilietinės drąsos 
akcijoje, buvo moksleivių ateitininkų 
kuopos ir Mokinių komiteto pirmininkas. 
Antras pagal pažymių vidurkį yra Emilis 
Venckevičius - 1,5. Jis gimnazijoje 
mokėsi trejus metus, dainavo chore, grojo 
orkestre ir priklausė ateitininkams. 
Trečiasis — Artiomas Oppermann (1.8). 
Jis gimnazijoje mokėsi taip pat trejus 
metus, dainavo, šoko ir grojo gimnazijos 
ansamblyje. Ketvirtoji - Rūta 
Barzdžiukaitė (2,0), taip pat choristė ir 
šokėja. Kiti abiturientai taip pat ne tik gerai mokėsi, bet 
tuo pačiu prisidėjo prie gimnazijos kultūrinio gyvenimo: 
Jevgenijus Afanasjevas (choristas, muzikantas), Igne 
Aperavičiūtė (šokėja, choristė, ateitininkė), Aistė 
Aušraitė (choristė, “Globėjų” grupės narė), Justinas 
Biekša (krepšininkas, choristas, muzikantas, ateitininkas), 
Arvydas Drinkus (krepšininkas, šokėjas), Simonas 
Giedraitis (šokėjas, ateitininkas), Karolis Grevas 
(muzikantas, šokėjas, choristas, ateitininkas), Egidijus 
Marmakas (šokėjas), Renatas Pagačiauskas ir Živilė 
Vitkauskaitė (šokėja, muzikantė, choristė, ateitininkė). 
Brandos atestatą gavo ir šeši vokiečiai: Christin Asel, 
dvyniai Alexander ir Philipp Gerstorfer, Rebekka 
Medert, Selina Strubel ir Margarete Weihmann. Švietimo 
skyriaus paskirtas egzaminų komisijos pirmininkas dr. J. 
Haist ypač pagyrė lietuvius mokinius už gerus egzaminų 
rezultatus ir geras vokiečių kalbos žinias. Bendras šių 
metų egzaminų vidurkis mūsų gimnazijoje pagal vokiečių 
pažymių skalę buvo 2,2. Tai geresnis vidurkis nei 
kaimyninių gimnazijų.

Abiturientų išleistuvės vyko birželio 17 d. Akademijos 
metu gimnazijos direktorius Andrius Šmitas apibūdino 
šią klasę, pasidžiaugė labai gerais rezultatais ir pristatė 
kiekvieną abiturientą, Jis padėkojo visiems mokytojams 
už gerą paruošimą. Abiturientams jis papasakojo apie

Politikos savaitraštis ..Atgimimas" pristato konkursą

Padovanok Lietuvai viziją
Šis konkursas - apie Lietuvą po 20 metų. Geros idėjos pasaulį stumia į priekį. 

Galbūt Jūsų vizija pakeis Lietuvą?
Kviečiame dalyvauti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius piliečius - valstybei 

labai reikia Jūsų minčių ir idėjų.
Organizatorių siūlymu, vizijoje turėtų atsispindėti politiniai ir ekonominiai 
šalies pokyčiai, ekologijos, švietimo, socialinio saugumo ir pilietinio aktyvu

mo aspektai. Tačiau tai yra siūlymas, o ne privalomas reikalavimas.

Mes kviečiame sulaužyti stereotipų rėmą ir pateikti 
novatorišką idėją.

Bendrovė „Eika” konkurso nugalėtojams įsteigė prizus: 
I vieta - 15 tūkst. litų 

y — p II vieta -10 tūkst. litų
1SI III vieta - 5 tūkst. litų

Darbo apimtis (tekstas spausdintinis) ir dalyvių amžius - neribojami. Galima 
rašyti grupėmis.

Darbus siųsti iki spalio 10 d. adresu: 
Politikos savaitraščio “Atgimimas” redakcija 

T.Vrublevskio g. 6, Vilnius, Lietuva

Vertinimo komisija:

Verslininkas Robertas Dargis 
Interneto portalo „Delfi” redaktorė Monika Garbačiauskaitė 

Politikos filosofas Alvydas Jokūbaitis

Ekonomistė Elena Leontjeva 
Ekonomistas Gitanas Nausėda 

Žurnalistas Romas Sakadolskis 
Alpinistas Vladas Vitkauskas 
Verslininkas Antanas Zabulis

A

* užkrečianti
* išskirtinė
* originali 

konstruktyvi.

studijų galimybes universitete, padėkojo jiems už 
dalyvavimą užklasinėje veikloje ir palinkėjo jiems 
sėkmės studijose. Jis paragino abiturientus ir ateityje 
rūpintis Lietuvos įvaizdžio formavimu užsienyje, 
dalyvauti visuomeninėje veikloje, o jei kuris liktų 
užsienyje, pakvietė įsijungti į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Taip pat jis prašė jų nepamiršti 
gimnazijos. Abiturientams buvo įteikti brandos atesto 
pažymėjimai ir gimnazijos ženkliukai. Abiturientus 
sveikino ir dovanas įteikė direktoriaus pavaduotoja 
vyresnėms klasėms L. Manss, Vokietijos LB valdybos 
atstovas G. Ručys, klasės auklėtojos R. Vomberg ir S. 
Wittmann, ateitininkės G. Jankūnaitė ir D. Šmitaitė nuo 
visos kuopos. Abiturientų vardu kalbėjo Selina Strubel ir 
Audrius Makauskas. Jie dėkojo mokytojams ir 
apdovanojo juos gėlėmis. Akademijos pradžioje ir 
pabaigoje grojo dvyliktoke K. Schaubert ir abiturientai K. 
Grevas, E. Venckevičius ir A. Oppermann bei muzikos 
mokytojas G. Ručys.

Po akademijos visi susirinko parke prie pilies švęsti. 
Vieni šventė porą valandų, o kiti vos ne visą naktį. 
Abiturientų išleistuvėse dalyvavo jų tėvai, šeimos nariai, 
draugai ir nemažai buvusių mūsų gimnazijos abiturientų - 
iš viso apie 150 žmonių. •

V16gim-mfo
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Skautu kąmpeUs

P
raėjo viena iš gražiausių vasaros stovyklų Sodybos skautų kal
nelyje. Saulutė nenustojamai kaitino kasdien, o naktys šiltos, 
kvepiančios miško kvapais, skambančios miško gyvenimo gar
sais. Per eilę metų per šias stovyklas praėjo daug skautų. Pir
mųjų jau retas tepasirodo, bet juos pakeitė kiti, jau kitos Lietuvos vaikai, 
kurių tėveliai ar seneliai pergyveno neramius, skaudžius laikus.

Tačiau tradicija tęsiasi. Į Britaniją suplaukė daug lietuvių. Dalis jų 
bendruomenės gyvenimu nesidomi, tačiau maža dalelė jungiasi į mūsų 
eiles, mūsų tradicinius įvykius. Vienas iš jų - metinė skautų stovykla 
Sodyboje, kuri šiemet buvo pavadinta “Aušra”.

Stovyklavo apie 50 įvairaus amžiaus skautų/skaučių, įskaitant ir ma- 
mytes-maitintojas , kurios atliko labai vargingą darbą karštoje virtuvėje. 
Joms vadovavo Rida Medeckienė, bet visos užsipelnė daugiau nei pagy
rimų, nes maistas buvo ypatingai geras ir skanus.

Stovyklai vadovavo vs. Vladas Gedmintas, padedamas skautų pasto-

Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios 
jaunasis klebonas kun. Petras Tverijonas.

Tradiciniai naktinės šv. Mišios įvyko ket
virtadienio vakare, kuriose kun. Petras vertė 
jaunuosius pagalvoti apie dvasines žmogaus 
gyvenimo vertybes.

Žvakučių apšviestu takeliu skautai po lau
žo susirinko prie miške improvizuoto alto
riaus. Kiekvienas su žvakute rankoje, nuo
taikiai išklausė jiems specialiai pritaikytas 
šv. Mišias, kurių giesmėms skautai pritarė 
gitaros garsais.

vyklės viršininko sk. Vyto Masteikos ir skaučių - vyr.sk. Monikos Rai- 
šytės. Skautų komendantas ps. Sckot Mineikis, skaučių - Laima 
O’Brien. Programos vedėjai ps. Michael Ludwig ir ps. Daina Kelly.

Negalima pamiršti ir ps. Antano Philpott, 
kuris, būdamas anglas, taip pamilo lietuviš
ką skautavimą kad jau per 20 metų kasmet 
be išimties, dalyvauja skautų stovyklose. O 
jo įnašas yra didelis. Nors dabar ir ligonis, 
bet per visus tuos 20 metų rūpinosi skautiš
ko pasižymėjimo ženklais, pirmąja pagalba 
ir yra paruošęs eilę skautų stovykl fotogra
fijų albumų. Kas metai aprūpina skautų 
leidinėlį “Budėkime” stovyklos nuotrauko
mis.

Šiemet skautams Dievas tikrai nepasiga
lėjo gero oro. Neįmanoma prisiminti, kada 
turėta tokia puiki stovykla. Ir ne vien dėl 
oro. Skautai buvo ypatingai drausmingi, 
vienas kitam padedantį, linksmi. Laužai 
įdomūs.

Religiniais patarnavimais skautukams 
pasirūpino iš Londono į stovyklą atvykęs

Po tradicinės šeštadienio “disco” šokėjų 
akyse sužvilgėjo ašaros - taip nenorėjo sto
vyklos pabaigos.

Henrikas Gasperas
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i-

Kaliningrado sričiai - 60 metų
'T

I eritoriją kurią šiandien užima Kaliningrado 
JL sritis, Europoje žinoma nuo ankstyvųjų vidu

ramžių. XIII amžiuje į šias žemes atėjo Teutonų ordi
no riteriai. Vėliau Teutonų ordinas buvo reorgani
zuotas į Prūsų hercogystę, kuri XVIII amžiuje atsidūrė 
Prūsijos karalystės sudėtyje. 1772 m. dalis prūsų teri
torijos buvo pavadinta Rytų Prūsija su centru 
Konigsberge. Rytų Prūsija gyvavo iki II pasaulinio 
karo pabaigos ir 1945 m. Berlyno (Potsdamo) konfe
rencijos sprendimu buvo likviduota. Du trečdaliai jos 
teritorijos perduoti Lenkijai, o greta Konigsbergo 
esančiose žemėse 1946 m. įkurta Kaliningrado sritis 
RF sudėtyje.

(1946 m. balandžio 7 d. SSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas priėmė įsaką „Dėl Konigsbergo 
srities RSFSR sudėtyje įkūrimo". Tų pačių metų lie
pos 4 d. SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
įsaku Konigsbergas buvo pervadintas į Kaliningradą 
o sritis - į Kaliningrado sritį.)

Sritis kūrėsi sunkiomis sąlygomis. Daugiau kaip 90 
proc. gamybinią administracinių ir gyvenamųjų pas
tatų buvo sugriauta. Norėdami gyvenimui prikelti karo 
nuniokotą žemę, čia atvyko šimtai tūkstančių žmonių.

Jaunos srities žemėlapyje atsirado miestai Cemia- 
chovskas, Gusevas, Guijevskas, Nesterovas ir kiti.

Gyvenvietės buvo pavadintos vietą iš kurių atvyko 
pirmieji naujakuriai, vardais - Jaroslavskojė, Saransko- 
jė, Kalužskojė ir kt.

Dabar Kaliningrado sritis -svarbus ekonominis šalies 
rajonas. Veikia visų rūšių transportas: geležinkelio 
(Kaliningrado geležinkeliais galima susisiekti su greti
momis valstybėmis - Lietuva ir Lenkiją į Kaliningradą 
veda europietiškų bėgių linija), automobilių (veikia 
reguliarūs reisai į Baltarusijos, Vokietijos, Baltijos ša- 
lią Lenkijos, Čekijos miestus), vandens (Jūrų kelias iš 
Kaliningrado į artimiausią Rusijos Sankt Peterburgo 
uostą - 1100 km, Vakarų Europos (Vokietijos Nyder- 
landą Belgijos, Skandinavijos) uostus - 500-800 km.

Transporto komplekso pagrindą sudaro neužšąlantys 
Kaliningrado Baltijsko ir Pionersko uostai), oro 
(„Chrabrovo" oro uostą su miestu jungia automobilių 
keliai).

Kaliningrade ir srityje gausu praėjusių laikų liudinin
kų - tvirtovių pylimų ir griovią bokštų bastioną rave- 
linų ir fortų.

Šioje teritorijoje susiliejo ir susipynė vokiečių ir sla
vų kultūros. Todėl šiandien čia yra paminklų garsiems 
šių tautų istorijos ir kultūros veikėjams.

Medžiaga iš Kaliningrado srityje leidžiamo lietu
vių kalba laikraščio “Gintaras”

UKRAINA
EUROPOS DIENOS KIJEVE

Gegužės 20 d. Kijevas jau trečią kartą šventė Eu
ropos dieną Visas Kreščiatikas buvo nusėtas pala
pinių su įsikūrusiomis jose įvairių Europos šalių 
ambasadomis. Šį renginį šiemet kuravo ambasado
rių žmonos. Ponia Toma Kumžienė su LR ambasa
dos darbuotojais paruošė įdomią programą

Per radiją «Era» buvo paskelbta viktorina apie 
Lietuvą ir laimėtojų sulaukė prizai - kelionė į Vil
nių ir Druskininkus. Visą dieną prie Lietuvos pala
pinės buvo dalijami bukletai, vėliavėlės, maišeliai, 
balionai su lietuviškais užrašais. Vaikai piešė Lie
tuvos paukštį - gandrą

Įdomiausia buvo krepšinio aikštelėje. Visi norin
tys žaidė lauko krepšinį. Ponia Toma žaidėjams 
dalijo marškinėlius su užrašu «Lietuva».

Kijevo Maironio lietuvių kultūros draugijos jau
nimas žaidė su ambasados komandą kuri laimėjo 
vienu tašku. Ambasadorius p. Algirdas Kumža nu
galėtojams įteikė dėžę «Švyturio» alaus, kuris buvo 
draugiškai pasidalintas tarp komandą o mūsų jau
nimui atiteko maišeliai su suvenyrais ir marškinė
liai. Ir svečiai, ir dalyviai liko labai patenkinti, o 
gerą nuotaiką palaikė ir nuostabus oras

Dalia Makarova

Krimas
Iki pasimatymo mokykla

Štai ir pralėkė dar vieni mokslo metai.
Sekmadieninės mokyklos taip pat atsisveikina su savo ištikimais 
mokinimais iki sekančių mokslo metų.

Mokyklą visad prisiminkit kaip tiltą
Kuriuo iš vaikystės keliaujant tolin, link pasaulių kitą 
Kaip mielą išaugtą rūbelį prisiglauskit, 
Mintim bent sugrįžkit prie šiltų saulėtų dienų...

Kryme. Bet atėjo laikas grįžti, ir mes vėl visi, kaip paukščiai, 
suskridom į savo mielą lizdelį. Čia irgi mūsų namai, net mokyk
la vadinasi “Lietuvių namai”. Vietoj tėvų - mokytojai ir auklėto
jos. Mūsų mokykloje yra bendrabutis. Ten ir gyvename kaip 
viena šeima. Įsivaizduokite keturių aukštų namą kuriame pilna 
kambarių didelė virtuvė ir valgyklą kur mes visi kartu valgome 
ir gyvename kaip namuose.

Kad nebūtų liūdna ir nuobodu, mūsų mokykloje yra daug 
švenčių vakarėlių ir pramogų. Kad turėtume kaip reikšti savo 
talentus ir ką veikti po pamokų ruošos, mūsų mokykloje veikia 
15 įvairiausių būrelių. Per tuos būrelius ruošiamės šventėms ir 
vakarėliams, ir kad kitiems parodyti savo galimybes.

Kaip matote pas mus neliūdna. Aprašiau čia mažiausią mūsų 
gyvenimo dalį. Atvažiuokite patys ir pajusite mūsų mokyklos 
visą šilumą jaukumą ir meilę.

Justina Byčkova 
11-os klasės mokunė, Vilniaus vidurinė 

mokykla “Lietuvių namai”>
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Europos Lietuvis Nr. 8 11 puslapis

(Pasijuokime
Ištikimybė
Šnekasi du kaliniai apie žmonas. Vienas sako:
- Mano žmona man tikrai yra ištikima.

Antras klausia:
- Kodėl tu toks tikras?

Pirmas sako:
- Pirma, ji yra padori moteris. Antra, ji mane myli. Tre

čia, ji irgi sėdi kalėjime.
***
Tikri lietuviai
Lietuviškas verslas: pavagia degtinės dėžę, ją parduoda 
už pusę kainos, o pinigus prageria!
***
Sutuoktinių pora buvo pakviesta į kaukių vakarėlį. 
Tačiau žmonai labai įsiskaudėjo galvą, dėl koji liepė 
vyrui vienam eiti į vakarėlį. Žmona išgėrė vaistų nuo 
galvos skausmo ir atsigulė į lovą. Po valandos pabudusi, 
ji pasijuto kuo puikiausiai. Kadangi dar nebuvo labai 
vėlu, ji nusprendė visgi nueiti į vakarėlį. Jos vyras neži
nojo, kokį kostiumą vilkės žmona, todėl ji pamanė, kad 
gali būti visai smagu stebėti vyrą, jam to nežinant. Vos 
ji įžengė į salę, kur vyko vakarėlis, pamatė savo vyrą 
šokių aikštelėje. Jis nepraleido nei menkiausios progos 
pašokti su moterimis, jas paglostyti ar pasibučiuoti.

Žmona nusprendė prisigretinti prie jo ir ėmė jį gundy
ti. Ji jam leido viską—juk buvojo žmona. Galiausiai jis 
sušnabždėjo jai į ausį pasiūlymą-ji sutiko. Tuomet jie 
nuėjo į automobilį. Artėjant vidurnakčiui, kuomet buvo 
planuojamas kaukių nusiėmimas, ji atsisveikino, grįžo 
namo ir išmetė kostiumą. Atsigulė į lovą ir nekantrauda
ma ėmė laukti vyro. Jam grįžus, ji paklausė, kaip patiko 
vakarėlis. Jis atsakė:
- Nieko ypatingo, juk pati žinai - kai tavęs nėra šalia, 

man šiaip ar taip nebūna labai linksma.
- Ar daug šokai? - paklausė žmona.
- Ne, nė karto. Vos atėjęs susitikau Tomą ir keletą kitų 
draugų, mes nuėjome į kitą salės galą ir visą vakarą žai
dėme pokerį. Bet tu nepatikėsi, kas atsitiko tam tipui, 
kuriam paskolinau savo kostiumą,
♦♦♦
- Kur pigiausios prekės? Pas gamintoją ar pas platin
toją?
- Pas sargą.

Du draugai:
- Ko tu toks liūdnas ir pavargęs?
- Ai... darbas... darbas, vien tik darbas..., ryte ir vakare 

darbas....
- Ir seniai tu taip dirbi?
- Nuo rytojaus pradedu...
♦**
- Kas mums, vyrams, labiausiai nepatinka namų ruo

šoje - tai monotonija: pakloji lovą, išplauni grindis... 
Dulkes pašluostai... Ir visa tai daryti nuolat, kas pusme
tį...
***
Bendra Rusijos - J.A.V. kosminė įgula skrenda virš

Rusijos. Amerikiečiai su prietai
sais stebi Žemės paviršių. Staiga 
vienas amerikietis sušunka:
- Klausykit, labai keistas daly
kas. Kaskart, kai skrendame virš 
Rusijos, aš nuolat matau žmones 
su teleskopais, tūkstančius tokių 
žmonių. Jūsų tauta labai domisi 
astronomija?
- Ne, - atsako rusas, - jie tiesiog geria tiesiai iš butelio. 
♦**
Atvažiavo amerikiečių turistas į Londoną. Pasisamdė 
gidą. Vaikšto po miestą, apžiūrinėja, susipažįsta su ar
chitektūra.
Galų galėjam atsibodo:
- Klausyk, kodėl jūsų visi pastatai tokie maži. Štai, pa

vyzdžiui, šis pastatas Amerikoje būtų dešimt kartų di
desnis.
- Žinoma, sere. Tai psichiatrinė ligoninė.
♦♦♦
Pas gydytoją ateina žmogelis ir skundžiasi:
- Daktare, turiu alergija odinei avalynei - kai ryte pa
bundu su batais, labai galvą skauda

Sūnus klausia tėvo-bankininko:
- Tėti, juk pinigai banke yra ne tavo, o klientų? Taip? 
-Taip.
- Tai tuomet iš kur vila, jachta, mano privati mokykla ir 
visa kita?
- Tuoj paaiškinsiu... Atnešk man iš šaldytuvo lašinių 

gabaliuką,
Sūnus atneša.
- O dabar vėl padėk į vietą.
- Na, ir kas iš to?
- O pirštai tai taukuoti liko...

- Girdėjau, tu apsivedei?
- Na taip, apsivedžiau.
- O tai ko tu čia taip netikėtai apsisprendei?
- Nepatiko gamyklos valgykloje maitintis.
- Tai dabar geriau? -
- Dabar jau pradeda patikti. 
***
Daktare, man skrandį skauda...
- Geriate?
- Geriu, bet nepadeda.
***
Turguje:
- Kodėl šitas viščiukas toks mažas? Jame visai nėra mė
sos! Ar vertėjo jį pjauti?
- O mes jo ir nepjovėm, jis pats numirė!
***
Mano žmona metams išvažiuoja į užsienį tobulintis dai
nuoti.
- Tai brangiai kainuojantis malonumas!
- Mums nekainavo - pinigus surinko kaimynai

Bedarbis:
- Turiu gauti šį darbą, Namuose — žmona ir penki vaikai. 
Darbdavys:
- O ką jūs dar mokate?
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ELEANORA SERVED YTĖ - 
DOBROVOLKIENĖ - DOBBS 
mirė šių metų liepos 17 dieną.

Velionė gimė 1925 liepos 31 Londone 
lietuvių tėvų šeimoje.

Vedė lietuvį Vincentą Dobrovolskį kuris 
mirė 2001 metais.

Abu buvo uolūs Londono Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčios lankytojai ir rėmėjai.

Turėjo keturis vaikus - vyriausias Povilas, 
kuris dabar reiškiasi lietuvių bendruomenės 

veikoje. Danutę, kuri mirė būdama 10 metų., 
Mariją ir brolį Romualdą.

2006 m. rugpjūčio 27 - 29 dienomis Baltijos kompozitorių darbų 
festivalis Presteigne Powys, Velse . Atliks Evelina Puzaitė 
(pianinas). Informacija: www.presteignefestival.com 
0154 267 800
2006 m. rugpjūčio 26 d., šeštadienį estų “Rahvapidu” Latvių 
sodyboje, Catthorpe Manor. Catthorpe Leices LE17 6DF. 
October 2006
2006 m. spalio mėn. Baltijos valstybes lankys Jos Didenybė 
Jungtinės Karalystės Karalienė Elizabeth ir
HRH Duke of Edinburgh Philip.
2006 m. lapkričio 5 d., sekmadienį šeštasis Jaunųjų Baltijos 
Talentų koncertas Guildhall School of Music

Eleonora paliko seserį Marie Dobbs, kuri 
gyvena Londone ir brolį Antaną Sirvydą,

PAMALDOS

OLANDIJA
2006 m. balandžio 8 d. Olandijos Lietuvių Bendruomenė su 

rengė apskrito stalo diskusijas, kuriose dalyvavo įvairių olandų 
organizacijų, bendraujančių su Lietuva, ir Lietuvių bendruomenių 
Olandijoje, Belgijoje ir Vokietijoje atstovai bei Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkė

Diskusijų dalyvius sveikino LR ambasadorius Olandijoje Romual
das Kalonaitis. Apie savo krašto LB veiklą pranešė Olandijos 
LB pirmininkė Daina Toleikytė, Diskusijose dalyvavo Vokietijos 
LB pirmininkas Antanas Šiugždinis ir Lietuvių kultūros instituto 
vedėjas dr. Vincas Bartusevičius, Belgijos LB atstovė R.Vilčinskaitė 
Apie Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą pranešė Dalia Henke

Po to savo veiklą pristatė įvairios olandų organizacijos, kurios vie
nokiu ar kitokiu būde savo veiklą orientuoja į Lietuvą.

Pokalbyje iškilo nemažai bendrų problemų ir klausimų, kurie buvo 
aptarti.

Nuomonių pasikeitimas buvo naudingas, sutarta ateityje plėsti ben
dradarbiavimą ir savitarpio informaciją.

Iš Vokietijos LB valdybos “Informacijos*.

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.

v
Nottingham© 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 pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai. 
..— —------ -............... .——-------
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