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LIETUVIS
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2006 m. lapkritis Nr.11 (2586)

Jungtinės Karalystės Karalienės Elžbietos II vizitas Lietuvoje
Spalio 16 d. Jungtinės Karalystės Karalienė Elžbieta II ir 
jos vyras Edinburgo hercogas Phi lipas nusileido Vilniaus 
oro uoste, pradėdami savo vizitą Baltijos valstybėse. Tai 
pirmas Junginės Karalystės monarchų apsilankymas šio
se šalyse. Lietuvoje jau anksčiau, vos atgavus nepriklau
somybę, lankėsi Princas Charles, kuris buvo labai suža
vėtas Vilniaus miestu, ypač senamiesčiu.

ambasadorius Lietuvoje Colin Roberts ir Lietuvos amba- J 
sadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas. Kara
lienės valstybinis vizitas prasidėjo iškilminga ceremonija 
Prezidentūros kieme. Karalienę ir Edinburgo hercogą 
sutiko Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma bei

Garbės sar
gybos kuo
pa. Po susi
tikimo cere- 
m o n i j o s § 
V. Ad am ku s 
Elžbietai II įteikė aukščiausią Lietuvos valstybės apdovanojimą— 
Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine. Karalienė Prezidentui 
V.Adamkui įteikė aukščiausią Anglijos riterių ordiną— 
Garbingiausios 
Pirties ordiną.

rališkoji pora 
praleido dvi dienas. Kalbėdama Seime Karalienė sakė, kad 
Baltijos šalys iškilo iš po Sovietų sąjungos šešėlio ir sukles
tėjo kaip nepriklausomos valstybės, užėmė savo vietą tarp
tautinėje bendruomenėje ir tapo Europos Sąjungos ir NATO 
narėmis. “Tai buvo politinė, ekonominė ir socialinė transfor
macija, Europos istorijoje vos turinti keletą analogų. Tačiau 
niekada neturime pamiršti to, ką Lietuva iškentėjo savo kely
je į laisvę. Žudynių, kankinimų, deportacijų ir trėmimų me
tai, trukę didesnę dvidešimtojo šimtmečio dalį, yra vieni tam
siausių mūsų žemyno istorijos puslapių”. Taip pat pareiškė:’’Norime, kad mūsų santykiai klestėtų visose sferose”. 
Pasakiusi kalbą Seime ir pabendravus Rotušės aikštėje su susirinkusiais vilniečiais, įžengė į Rotušę, kur dalyvavo 

UK ambasadoriaus Vilniuje surengtame priėmime.
Prezidentūros Baltojoje salėje antradienio vakarą karalie

nės Elžbietos II garbei surengtame priėmime dalyvavo apie 
100 kviestinių svečių

Spalio 18 d. Karalienė Elžbieta ir Edingburgo hercogas 
baigė vizitą Lietuvoje. Iš Vilniaus oro uosto svečius išlydėjo 
Prezidentas Valdas Adamkus su žmona, Lietuvos amba- 
dorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas su ponia ir 
Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Colin Roberts 
su sutuoktine.
Lietuvos istorikai tvirtina, kad Elžbieta II turi lietuviško kraujo ir 

yra Gedimino 20-os kartos palikuonė, Kazimiero Jogailaičio 
dukrai Sofijai nutekėjus į Hoenzollernų dinastiją
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57-asis Tarybos suvažiavimas
Šių metų Tarybos suvažiavimas įvyko lapkričio 4 d. Sodyboje. 
Be organizacijų atstovų, dalyvavo JE ambasadorius Vygaudas 
Ušackas. Savo energija ir patirtimi visapusiškai prisidėjo prie 
suvažiavimo programos ir diskusijų.

Savo pranešime jis painformavo, kad ambasados pastatas, Lie
tuvai įsijungus į Europos Sąjungą, pasidarė per kuklus ir šiuo 
metu ieškoma didesnių patalpų. Sakė, kad šalia ambasados esan
čiame pastate jau atsidarė Lietuvos turizmo centras, kurio paskir
tis aptarnauti į Lietuvą vykstančius šio krašto turistus. Šiame 
krašte oficialiai užsiregistravusių yra 50.000 asmenų, o kiek gy
vena neužsiregistravusių niekas negali net spėlioti. Pasidžiaugė, 
kad jau yra meno ansamblis “Saduto”, lietuviškos mokyklos. Sa
kė, kad 2007 sausio mėn. ambasadoje vyks mokytojams kursai. 
Deda pastangas, kad būtų galima anglų mokyklose laikyti lietuvių 
kalbos GCSE egzaminai. Pagyrė lietuvišką spaudą.

Kaip matote nuotraukoje suvažiavimui pirmininkavo Tarybos 
pirmininkė Vida Gasperienė į pagalbą sekretoriauti pasikvietusi 
žurnalistę Jurgą Galvanauskaitę.

V.Gasperienė Tarybos pranešime sakė, kad į Mažvydo Nacio
nalinę biblioteką pasiųsti visi “Europos Lietuvio” archyvai, 100 
K.Barėno redaguotų “Britanijos lietuviai 1974-94”, kurios bus 
padalintos Lietuvos bibliotekoms. Ragino per skyrių pirmininkus 
užsiprenumeruoti Punske leidžiamą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės spalvotą, įdomų žurnalą “Pasaulio lietuvį”. Lankstinukas, 
kurio tikslas paaiškinti naujai atvykusiems ir norintiems prisi
jungti prie mūsų Sąjungos, jau yra paruoštas ir bus išleistas neto
limoje ateityje Lietuvoje.

DBLS centro valdybos pirmininkė Irena Hughes informavo, 
kad TMID jau ruošia Lietuvoje Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos intemetinę svetainę. Pasigedo artimesnio bendradarbia
vimo su DBLS skyrių pirmininkais. Iš jų norėtų sužinoti skyrių 
veiklos gaires, jų problemas ir bendrai palaikyti glaudesnius san
tykius. Pabrėžė, kad pasidarė didelis pokytis narių amžiaus grupė
se. Atsirado naujų, jaunų, gerai išsilavinusių žmonių, kurių kitoks 
mąstymas apie ateitį. Siūlė rengti seminarus tėvams, kurie nesu
geba ar neturi galimybės nuvežti vaikus į

Sodybos kieme su ambasadorium 
Foto K.Malinausko

lietuviškas mo
kyklėles.

Lietuvių Na
mų bendrovės 
vardu kalbėjo 
Jonas Podvois- 
kis. Pranešė, 
kad paskola 
Sodybos per
tvarkymui ir 
apmokėj imui 
užsilikusių mo
kesčių dar ne
gauta, nes lau
kiama iš Mo
kesčių inspekci
jos atsakymo, 
kiek reikės mo
kėti, o kol to 
atsakymo ne
gaus, negali 
žinoti kokia 
paskola reika
linga visiems 
reikalams su
tvarkyti.

Sodybos vedėjas Gintas Vilpišauskas informa
vo, jog šiemet Sodybos pajamos padidėjo 
£40.000, o išlaidos yra sumažintos kiek tik gali
ma, todėl viliasi, kad šių metų balansas rodys pel
ną.

Ambasadorius užklausė apie Sodybos misiją 
Irena Hughes net iškėlė klausimą ar Sodyboje 
negalima būti įsteigti gimnaziją panašiu principu 
kaip Vokietijoje

Tomas Lapkauskas Jaunimo Sąjungos (DBLJS) 
vicepirmininkas pranešė, kad jų Sąjungoje yra 
100 narių, tačiau gana sunku pritraukti daugiau. 
Pasidžiaugė, kad turi krepšinio komandą kuri 
šiemet žaidė lietuviškame Punske.

Nijolė Jankauskienė, Švietimo Tarybos atstovė, 
sakė, kad šiuo metu Londone yra 6 lietuviškos 
mokyklos su 368 mokiniais. Mokyklos taip pat 
veikia Birmingame ir Nottinghame. Kvietė visus 
dalyvauti šių metų lapkričio 25 d. mokyklų ir 
“Saduto” ansamblio ruošiamoje šventėje “Graži 
mūsų šeimynėlė”. Tikslas daugiau pritraukti į lie
tuvišką veiklą jaunų žmonių 14-16 metų grupės.

Živilė Ilgūnaitė informavo, kad iš Tautinių Ma
žumų departamento gauta parama finansuoti pa
talpų išnuomavimą tokiems renginiams 7 mėne
siams.

Vincentas O’Brien, skautų Europos Rajono var
du sakė, kad šiemet buvo labai sėkminga skautų 
vasaros stovyklą kurioje stovyklavo apie 50 vai
kų. Skundėsi, kad turi problemų dėl trukumo va
dovų. Buvo pasiūlyta pravesti kursus skautų tė
vams, kurie atvyksta į stovyklas, kad jie galėtų 
vaikus pamokinti per savaitines sueigas.

Kalbėta Kultūros fondo steigimo reikalu su tiks
lu įsigyti Londone lietuviškai veiklai namus. Tu
rėtų būti “Trust” formoje ir jį tvarkytų išrinkti 3 ar 
5 patikėtiniai.

Galiausiai buvo iškeltas DBLS struktūros reika
las. Naujos bangos ateiviai sako, kad DBLS įstatai 
yra pasenę ir juos reikėtų taikinti šių laikų reikala
vimams. Net tas žodis “Sąjunga” yra nepatrauk
lus, primenantis lyg uždarą grupę žmonių. Būtų 
geriau vadintis “bendruomene”.

Vakare Sodybą aplankė didelė grupė lietuvių 
motociklistų, vadinamu dabar “rokerių”.

Henrikas Gasperas
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Londone atidarytas Lietuvos 
turizmo centras

Lapkričio 7 dieną Londone pradėjo veikti pir
masis Lietuvos turizmo informacijos centras 
Didžiojoje Britanijoje, padėsiantis populiarinti 
šalies turizmo galimybes, kurti Lietuvos, kaip 
patrauklios turizmui šalies, įvaizdį, skleisti in
formaciją apie mūsų šalį.
Nuotraukoje is kairės: Ūkio ministerijos valstybės sekre
torius Gediminas Miškinis, LR komercijos atašė Olga 
Stravinskienė, ambasadorius Vygaudas Ušackas, Lietuvos 
Turizmo ir informacijos centro Londone direktorė Indrė , 
Trakimaitė, Valstybinio turizmo departamento direktorius 
Alvytis Lukoševičius.

„Didžioji Britanija - viena sparčiausiai augančių Vakarų 
šalių turizmo rinkų, svarbi Lietuvos ekonominė ir preky
bos partnerė. Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ekonominių 
ir prekybinių ryšių skatinimu bei tiesioginių užsienio in
vesticijų pritraukimu nuo 2001 m. rūpinasi Londone dir
bantis komercijos atašė, o atidaromas turizmo informaci
jos centras dar labiau sustiprins atstovavimą Lietuvos eko
nominiams interesams“, — sako Ūkio ministerijos valsty
bės sekretorius Gediminas Miškinis.

Lapkričio 7 d. LR ambasadoje susirinkusius Britanijos ir 
Lietuvos turizmo agentūrų atstovus ir žurnalistus pasvei
kino Lietuvos ambasadorius Londone Vygaudas Ušackas. 
Ambasadorius pasakė, kad šiandien atveriamas naujas 
dvišalių LR ir JK santykių skirsnis ir išreiškė viltį, kad 
Lietuvos Turizmo ir informacijos centras kartu su Britani
jos ir Lietuvos turizmo agentūromis padės Britanijos pilie
čiams atrasti ir giliau pažinti Lietuvą turtingą istoriniu 
paveldu, įvairiapusiu kultūriniu gyvenimu, moderniais 
sveikatingumo centrais ir kurortais.

Lietuvos turizmo informacijos centras įkurtas Londono 
centre (Gloucester Place 86), šalia Lietuvos Respublikos 
ambasados. Centrui vadovauja direktorė Indrė Trakimai
tė.

Į centro patalpas persikėlė ir komercijos atašė Londone 
biuras. Nuo 2004 m. komercijos atašė Londone dirba Ol
ga Stravinskienė.

Londono centras yra šeštasis Lietuvos turizmo informa
cijos centras užsienyje. Šiuo metu veikia 5 Lietuvos turiz
mo informacijos centrai Maskvoje (Rusija), Berlyne 
(Vokietija), Helsinkyje (Suomija), Barselonoje (Ispanija) 
ir Varšuvoje (Lenkija).

Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. sausio- 
birželio mėn. Lietuvos kolektyvinėse apgyvendinimo 
įstaigose buvo apsistoję 16 498 turistai iš Didžiosios Bri
tanijos, arba per 20 procentų daugiau nei per tą patį praė
jusių metų laikotarpį.

2006 m. sausio-rugpjūčio mėn. Lietuvos ir Jungtinės 
Karalystės prekybos mastas sudarė 1926,9 mln. Lt, eks
portas - 1068,1 mln. Lt. Palyginti su tuo pačiu 2005 m. 
laikotarpiu, eksportas padidėjo 12,9 proc.

Centro atidarymo data pasirinkta ne atsitiktinai. Lapkri
čio 5 -9 dienomis Londone vyksta vienas svarbiausių ir 
didžiausių turizmo renginių - Pasaulinė turizmo paroda.

“Londono paroda - vienas svarbiausių renginių, kurio 
metu jau pristatysime naująjį turizmo centrą Sis centras - 
labai svarbus Lietuvos turizmui, jo laukėme ilgai, ieško
jome tinkamų patalpų< - sako Alvitis Lukoševičius, VTD 
direktorius, už visokią pagalbą ir aktyvumą įrengiant 
šiuolaikišką centrą dėkingas LR ambasadoriui Didžioje 
Britanijoje Vygandui Ušackui ir komercijos atašė Olgai 
Stravinskienei. - Sąlygos turizmui sudarytos, įvažiuoja
masis turizmas iš Didžiosios Britanijos augą į Londoną 
galima nuskristi tiesioginiais reisais naudojantis ir tradici
nių, ir pigių skrydžių aviakompanijų paslaugomis. Tai 
svarbu turistams. Tikimės, kad atidarę savo centrą Lon
done, sulauksi

Jaunimas nori keliauti!
Ir keliauja. European Travel Comission (Europos keliavi
mo komisija) šiais metais atlikto tyrimo duomenys paro
dė, jog 25 % visų keliautojų sudaro būtent jauni žmonės. 
Tai patvirtina ir Valstybinio turizmo departamento prie 
LR Ūkio ministerijos Informacijos, analizės ir kontrolės 
skyriaus vedėja dr. Rima Jakytė, pasak jos, didžiausios 
keliautojų grupės - jaunimas ir senjorai. Kalbant apie 
Lietuvą matyt, pensininkus vadinti itin daug keliaujan
čiais būtų klaidinga.
Keliaujantis jaunimas diktuoja naujas madas ir tendenci

jas kelionių sferoje. Kadangi jaunimui kelionės dažnai 
yra naujų potyrių paiešką atsiranda tokios sąvokos kaip 
„Trips of a lifetime“, „Creative tourism“, „Adventure 
tourism“.

£ Leidinys bendruomenės minčiai ir gyvenimui
!? ^mvn.'?n!fUT!aS’ sPalvotas'.Puiikiai iliustruotas, pilnas įdomių žinių ir pasiskaitymų apie visuose pasaulio 

dFn?y<5n Jr šalyse 3yvenančlus lietuvius. Kviečiame ir raginame Britanijos lietuvius užsiprenumeruoti ši lei-
£ dmį. Spausdinamas Austos leidyklos spaustuvėje. Redaktorė Živilė Makauskienė

£ Redakcijos ir administracijos adresas: ul.Mickiewicza 23 16-515 Punsk
£ woj. podlaskie POLAND
£ Kaina metams 20 eurų (apie £15.00). Siunčiamas oro paštu. Elektroninis paštas: plietuvis@wp.pl
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Lietuvių pianistė varžysis dėl kontrakto su įtakinga JK įrašų kompanija

2006 Spalio 30 d.
Tarptautinių 
konkursų laurea
tė pianistė Eveli
na Puzaitė pate
ko tarp keturių 
finalistų, kurie 
bandys įtikinti 
garsią Jungtinės 
Karalystės muzi
kos įrašų kompa
niją ‘Landor 
Records’ rūpin
tis jų muzikine 
karjera.

E.Puzaitė bei 
dar 3 muzikai 
gros koncerte

Evelina Puzaitė lapkričio 21 die
ną garsiajame Lon

dono Cadogan Hall. Iš šimtų muzikų norėjusių dalyvauti 
konkurse, į per klausą buvo pakviesti tik 20, iš kurių fina
le pasirodys tik keturi. Kiekvienam finalistui, tarp kurių 
be E.Puzaitės, yra smuikininkas, saksofoniste bei violon
čelininkas, suteiktos po 20 minučių po kurių komisija

nuspręs, kuriam jų atiteks įrašų kontraktas.
Koncertą stebės JK muzikos industrijos bei spaudos 

atstovai. Visi finalistai, groję Cadogan Hall, bus pakviesti 
dalyvauti keliuose JK muzikos festivaliuose. Praėjusiais 
metais konkursą laimėjęs pianistas su ‘Landor Record’ 
yra išleidęs net kelis įrašus.

Konkurso komisiją sudarys ‘Landor Records’ vykdanty
sis direktorius Gyu Harvey, dainininkė Anne Evans, flei- 
tistė Pfilippa Crooper bei ,Potton Hall Production4 vado
vas Jeremy Hayes.

Kelių garsių1 tarptautinių konkursų laureatė E.Puzaitė 
yra surengusi rečitalius bei solo koncertus JK, Kipre, Vo
kietijoje, Graikijoje, Izraelyje, Lietuvoje, Rusijoje, Serbi
joje, Švedijoje bei kitose šalyse, grojusi su Lietuvos ka
meriniu bei Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, St.John‘s 
Chamber bei Londono Lambeth orkestrais. Pirmoji pia
nistės kompaktinė plokštelė buvo įrašyta 2001-aisiais Lie
tuvoje, antroji - 2006 metais JK.

E.Puzaitė jau yra pasirodžiusi beveik visose svarbiau
siose Londono koncertų salėse - Wigmore Hall, Royal 
Festival Hall Purcell Room, Barbicano centre bei St Mar
tini in The Field.

Indrė Daunytė

Muzika nuteikė meditacijai

Raimundas Eimontas
Nuotrauka autorės

Milda Pavilionytė rašo iš Nyderlandų Airijos leidinyje “Saloje” /ištraukos/

Pietų Olandijos pro
vincijoje, Dordrechto 
Didžiosios bažnyčios 
„Grote Kerk“ kiemely
je, paskutinį rugsėjo 
ketvirtadienį, 19.00 
valandą vietos laiku, 
susirinko apie trisde
šimt žmonių. Jie pir
mieji turėjo galimybę 
išgirsti elektroninės 
varpų muzikos koncer

tą: unikaliu kariljonu ant 
ratų vienu metu skambino

jog avangardinė muzika tam netinka, kad, norint ją su
prasti, reikia labai susikaupti. Tikras paradoksas: avangar
dinės muzikos reikia klausytis, o ne stengtis ją suprasti.

Kompozitoriui ir atlikėjui Raimundui Eimontui tai pa
daryti pavyko su kaupu: nors koncerto Dordrechte metu 
skambėjo ne visos „Skambesio virsmo“ fazės, užteko ke
lių - įspūdingiausių.

Raimundo Eimonto kompaktinės plokštelės pristatymas 
- netikėtas nuotykis Didžiosios bažnyčios „Grote Kerk“ 
kiemelyje ir, tuo pačių unikalus dalykas varpininkų pa
saulyje. Kaip bebūtų keistų tik nedaugelis šiuolaikinių 
kariljonierių ryžtasi eksperimentuoti su varpais, tačiau 
apie elektroninės varpų muzikos įrašus studijoje net ne
galvoja - tai savotiškas tabu. „Tiek Lietuvų tiek Nyder-

du Europoje garsus kariljonieriai - lietuvis Raimundas landai yra „mažos“ valstybės, o varpai yra gražus ryšys
Eimontas ir olandas Baudeveinas Z vartas (Boudewijn 
Zvvart).

„Žmonėms apskritai nepatinka nauji dalykai, juo labiau 
- moderni muzika, - savo patirtimi mielai dalijosi Baude
veinas Zvartas, tarptautinės varpininkų asociacijos 
„Eurocarillion“ prezidentas.

, Jeigu norima atsipalaiduoti, vykstama į klasikinės 

tarp jų - džiaugėsi kariljonierius Baudeveinas Zvartas. - 
Raimundas mus stebina neįprastu skambinimo būdų o 
mes Raimundą- savo skambinimo technika“.

Koncertui pasibaigus, abu kariljonieriai svečius pakvie
tė kuklioms vaišėms: stalai lūžo nuo juodos lietuviškos 
„Bočių“ duonos su olandišku „Gaudos“ sūrių raudono ir 
balto vyno bei kitų užkandžių.

muzikos „pliažą“, kur įmanoma iki soties „atsiplaukioti“ 
geriau ar mažiau pažįstamos muzikos kūriniuose, - išraiš
kingai pasakojo Baudeveinas. - Nežinia kodėl manomų

Kaip ir kompaktinė plokštelė „Skambesio virsmas - 
Chime’s Change“, paskutinysis rugsėjo ketvirtadienio 
vakaras buvo lietuviškai olandiškas.
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Jaunimas nori bevizio režimo visoje Europoje
2006 spalio mėn. 24 d.

Savaitgalį vykusioje Lietuvos jaunimo organiza
cijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje daugiau nei 
šimtas jaunimo atstovų priėmė rezoliuciją dėl be
vizio režimo visoje Europoje.

’’Jaunimas yra viena daugiausiai keliaujanti Eu
ropos gyventojų dalis, tačiau dėl egzistuojančio 
vizų režimo dalis žmonių vis dar susiduria su di
delėmis problemomis net ir trumpo laikotarpio 
kelionėse", - teigia LiJOT prezidentas Miroslavas 
Monkevičius.

Rezoliucijoje jaunimas ragina Europos Komisiją ir Lie
tuvos Vyriausybę pradėti derybas dėl trumpo laikotarpio 
vizų panaikinimo tarp Europos Sąjungos (ES) ir jai ne
priklausančių valstybių Europoje, o jaunimui bei asme
nims, dirbantiems su jaunimu, vykstanti į jaunimo rengi
nius ar pagal savanorystės programas, sudaryti itin pa
lankias keliavimo Europoje sąlygas.

Jaunimo atstovai LiJOT Asamblėjoje apgailestavo, kad 
nuo 2007-ųjų Šengeno zonos vizos pabrangs nuo 35 iki 
60 eurų.

Nevyriausybinių organizacijų lyderiai rinko metų jau
nimo renginį, kuriuo tapo projektas "Misija Sibiras"- 
vasarą surengtos 3 jaunimo ekspedicijos į lietuvių trėmi
mų, masinių žudynių, koncentracijos stovyklų ir įkalini
mo vietas Sibire.

Šauniausiu jaunimo ambasadoriumi išrinktas Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas 
už iniciatyvą skatinant bendradarbiavimą tarp valstybės, 
verslo sektoriaus ir jaunimo nevyriausybinių organizaci
jų

Pirmą kartą LiJOT istorijoje neišrinktas labiausiai jau
nimui nusipelnęs politikas.

"Organizacijos šiemet nusprendė nerinkti metų politi
ko. Tai rodo jaunimo lyderių nuomonę, jog trūksta rezul
tatyvių valdžios atstovų žingsnių sprendžiant jaunimo 
problemas ir atskleidžia, kaip jaunimas vertina šiandieni
nę politinę situaciją", - paaiškino LiJOT prezidentas 
M.Monkevičius.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba yra 1992 m. įkur
ta 55 didžiausių nevyriausybinių jaunimo organizacijų 
Lietuvoje sąjunga, vienijanti nacionalines jaunimo orga
nizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas.

Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo susitikimas
Leathermarket gatvėje 15-uoju numeriu pažymėtą pačia
me Londono centre įsikūrusią kavinę rasti nebuvo sunku 
- į kurias duris sukti, rodė prie jų kabanti trispalvė.

„Mes pagalvojom, kad atėjo laikas susibėgti, papasako
ti, ką nuveikėm, ką planuojam veikti ir, žinomą pakviesti 
prie mūsų prisijungti daugiau jaunų žmonių” - sakė Ra
minta Beržinskytė, Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos narė, rašo „Londono žinios“.

Susitikti su jaunimu atėjęs naujasis Lietuvos ambsado-
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rius Jungtinje Karalystė ir šiaurės Airijoje Vygaudas 
Ušackas kvietė jaunimą bendrauti ir bendradarbiauti su 
ambasada.

O buvusi Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos pirmi
ninkė ir dabartinė jos narė Živilė Ilgūnaitė siūlė kartu 
kurti ir įgyvendinti projektus, naujas mintis. 
Jaunimo sąjungos nariai dalijosi įspūdžiais iš šią vasarą 
aplankytų pasaulinių renginių - Jaunimo kongreso Kana
doje bei Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo Vilniuje.

Naujoji lietuvių tapyba Stokholme
2006 m. spalio 28 - lapkričio 18 d. Stokholmo galerijoje 
Mitteleuropa Lietuvos ambasada Švedijoje ir Vilniaus 
“Vartų” galerija pristato keturis jaunus tapytojus iš Lietu
vos - Kristiną Šepetytę, Eglę Gineitytę, Saulių Ketlerį ir 
Andrių Zakarauską.

Šių menininkų kūrybos bendrumas - žmogaus figūros 
dominavimas. Eglė Gineitytė kuria figūrines kompozici
jas, kurios pasižymi atmosferos skaidrumu ir trapiais po
tepiais, priverčiančiais orą virpėti. Čia svarbi ne tapybinė 
ekspresija ar siužetas, o atmosfera ir stingstančio laiko 
pojūtis. Jaunesnių tapytojų - Kristinos Šepetytės, And
riaus Zakarausko ir Sauliaus Ketlerio darbuose žmogaus 
įvaizdžiai dažniausiai atrenkami jau iš antrinės realybės - 
žurnalą mėgėjiškos fotografijos, interneto, asmeninių 
albumą reklamų ar komiksų. Figūros išplėšiamos iš savo 
įprasto konteksto ir „įklijuojamos“ į asmeniškai ir savitai 
konstruojamą aplinką.

2006-10-29
Šie tapytojai dirba ne vien aliejumi ant drobės, o jų 

galvose daugiau ironijos ir humoro, nei poetiškumo ir 
lyrizmo. Jiems būdinga supaprastinta tapybos kalbą ly
gus plokštumų dengimas viena spalvą figūros atskyri
mas kontūrais, piešininis formų modeliavimas. Tapytojai 
neretai vartoja fotografijos, instaliacijos, video kalbą 
naujai traktuodami laiko ir erdvės problematiką tapybo
je

Šiuolaikiniais motyvais, individualia menine raiška bei 
netikėtomis koncepcijomis Kristina Šepetytė, Eglė Gi
neitytė, Saulius Ketleris ir Andrius Zakarauskas savitai 
papildo ir transformuoja figūratyviąją tapybą

Parodos atidaryme dalyvavo dailininkai Andrius Zaka
rauskas ir Kristina Šepetytė.
Parodos atidarymas įvyko 2006 m. spalio 28 d. 12-16.00

Galleri Mitteleuropa Norrbackagatan 11, 113 41 Stock
holm www.mitteleuropa.se
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Prieš dešimtmečius ilgu geležinkeliu į atšiau
rią Sibiro žemę riedėjo gyvuliniai vagonai, iš
gabenę baisiems išbandymams ir mirčiai dalį 

v

mūsų tautos... Šia vasarą mūsų tėvų ir senelių 
keliais į Sibirą patraukė ekspedicijos MISIJA - 
SIBIRAS dalyviai - jauni atkaklūs žmonės, 
pasiryžę betarpiškai pajusti istorijos prasmę, 
pažinti ekstremalius praeities pėdsakus...
Dabar MISIJA - SIBIRAS grįžta namo pasi
dalinti tuo, ką pamatė ir patyrė, su Tavimi!
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) šią va
sarą surengė tris išskirtines ekspedicijas į lietuvių trė
mimų, masinių žudynių, koncentracijos stovyklų ir 
įkalinimo vietas. Jaunimas tvarkė lietuvių kapines, 
susitiko su ten gyvenančiomis lietuvių bendruomenėmis,
pasakojo jiems apie dabartinę Lietuvą.

„Šią vasarą į Sibirą vyko ekspedicijų į lietuvių trėmimų, 
masinių žudynių, koncentracijos stovyklų ir įkalinimo vie
tas dalyviai. Jaunimo atstovai parvežė išskirtinės medžia
gos, su kuria dabar siekiama supažindinti visuomenę”, - 
teigia ekspedicijas organizavusios Lietuvos jaunimo orga
nizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas Miroslavas Monkevi
čius.

Paroda dabar dvis savaites kaba Vilniaus geležinkelio 
stotyje, vėliau ji bus eksponuojama Vilniaus mokyklose, 
universitetuose ir kolegijose. Spalio - gruodžio mėne
siais paroda bus atidaryta ne tik sostinėje, bet ir Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, 
Marijampolėje, Tauragėje, Plungėje, Kėdainiuose ir 
Ukmergėje.

Jaunuoliai taiso apleistus tremtinių kapus

Trumpai apie projektą:
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) šią vasarą 
organizavo tris jaunimo ekspedicijas į lietuvių trėmimų, 
masinių žudynių, koncentracijos stovyklų ir įkalinimo vie
tas. Kiekvienoje ekspedicijoje dalyvavo 6-8 jauni žmonės, 
įtraukiant ir Lietuvos jaunimo organizacijų atstovus, ir 
užsienyje gyvenančius jaunus lietuvius. Kelionių metu 

tvarkytos trėmimų vietos, apleistos lietuvių kapinės, susi
pažinta su buvusiomis lietuvių tremtinių gyvenimo sąly
gomis.

Projekto tikslai:
Prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius 
nuo Lietuvos gyventojų genocido vieno juodžiausių XX 
amžiaus istorijos puslapių;
Perteikti jaunajai kartai žinias ir suvokimą apie tuos žiau
rumus, kuriuos pergyveno mūsų tėvai ir seneliai vien dėl 
to, kad buvo laisvę ir nepriklausomybę mylintys piliečiai; 
Padėti tarptautinei visuomenei suvokti sovietinio rėžimo 
bei jo vykdytojų ir kolaborantų žiaurius nusikaltimus 

prieš lietuvių tautą;
Puoselėti istorinę atmintį bei tautinį patriotiškumą 
jaunimo tarpe.

Situacijos analizė
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, atstovauda
ma Lietuvos jaunimo organizacijoms ir vienydama 
jaunimą, siekia atkreipti visuomenės ir valdžios 
institucijų dėmesį į Lietuvos jaunimo patriotišku
mo ugdymo reikmę. Patriotiškumas vis dar dažnai 
pristatomas kaip pareiga, kurią privaloma atlikti, 
be išlygų ar supratimo, kuo jis svarbus žmogaus 
asmenybei, todėl daugelis jaunų žmonių patriotiš
kumą suvokia kaip jiems tolimą, vyresniems bū- 
dingesnį jausmą.

Siekdami stiprinti patriotiškumą ir istorinę at
mintį, negalime nepaminėti tragiško laikotarpio, 

ypač simbolizuoja 1941 birželio 14 d. Tą dieną pra-
dėtos masinės represijos, kurias prieš lietuvių tautą vykdė 
Sovietų Sąjunga. Vien pirmosiomis trėmimo dienomis - 
birželio mėn. 14-16 d. - buvo represuota virš 17 tūkstan
čių Lietuvos gyventojų. Per 11 trėmimo metų iš Lietuvos 
ištremta apie 140 tūkstančių žmonių, koncentracijos sto
vyklose įkalinta apie 72 tūkstančius lietuvių. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro duome
nimis 1940-1952 m. sovietinės ir vokiečių okupacijos 
metais Lietuva neteko 780 tūkstančių gyventojų.
- , ►
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----- *■ Misija Sibiras
Siekdama puoselėti jaunimo domėjimąsi valstybės istori
ją, bei deramai pagerbti nuo sovietų okupacijos nukentė
jusius Lietuvos piliečius, Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba šią vasarą surengė 3 istorines ekspedicijas į 
lietuvių trėmimų, masinių žudynių, koncentracijos 
stovyklų ir įkalinimo vietas.

Pirmosios ekspedicijos data sutapo su lietuvių trė
mimo 65 metų sukakties minėjimu ir prasidėti 2006 
m. birželio 14 dieną. Šis projektas taip pat prisideda 
minint ir Lietuvos laisvės penkioliktąsias metines.

Manome, kad šios ekspedicijos padės skleisti pama
tinius principus ir pagarbą šalies istorijai bei tradici
joms, 
pabrėš kultūrinio identiteto svarbą, skatins jaunimą 
puoselėti tautos atmintį. Minėtos vertybės šiandien yra 
mažai akcentuojamos, dažnai net pamirštamos. Tik 
primindami jas galėsime išspręsti Lietuvoje bei užsie
nyje gyvenančio jaunimo atotrūkio nuo savo valstybės 
problemą. Vienas iš efektyviausių būdų - populiarinti bei 
formuoti šias vertybes jaunimui priimtiniausiomis prie
monėmis. Geriausiai šią užduotį gali atlikti tik pats jau
nimas.
Ekspedicijų metu aplankytos lietuvių trėmimo vietos

Sibire pamiršti tremtinių kapai

Komijos, Krasnojarsko, Irkutsko, Tomsko, Permės ir 
Tiumenės srityse. Kiekvienoje ekspedicijoje dalyvavo 6- 
8 jauni žmonės, įtraukiant ir Lietuvos jaunimo organiza
cijų atstovus, ir užsienyje gyvenančius jaunus lietuvius. 
Kelionių metu tvarkytos trėmimų vietos, apleistos lietu
vių kapinės, susipažinta su buvusiomis lietuvių tremtinių 
gyvenimo sąlygomis.

Informacijos po ekspedicijos sisteminimas
Kiekviena ekspedicija grįžusi parengė ataskaitą ką jie 
patyrė, pamatė, suprato. Susisteminta visa ekspedicijų 
medžiaga: surinktos nuotraukos, filmuota medžiaga. Ši 
informacija naudojama projekto pristatymui, CD apie 
projektą rengimui, visuomenės informavimui.

Visuomenės informavimas
Viena svarbiausių projekto dalių - viešinimas ir įvykdy
tos veiklos pristatymas visuomenei. Daug ekspedicijų

Atnaujina sutrūnijusį kryžių

vyko į Sibirą tačiau visuomenė apie jas nebuvo infor
muota. Didelė visuomenės dalis net nenutuokią kad eks
peditoriai yra išvaikščioję labai didelę Sibiro dalį, paren
gę žemėlapių, kur gyveno ištremti lietuviai, sužymėję 
kapus. Šio projekto viešinimui skiriamas labai didelis 

dėmesys, į ekspedicijas vyko žurnalistai, kurie 
parengė televizijos reportažus, rašyti straipsniai, 
rengtos spaudos konferencijos. Šiuo metu ruošia
mas projektą pristatantis CD, organizuojami pro
jekto pristatymai regionuose.

Projekto rėmėjai ir partneriai:
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių draugiją 
Lietuvos politinių kalinių sąjungą Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės kovotojų 
sąjunga
Šio projekto globėjai - prof. Vytautas Landsbergis 
ir Algirdas Brazauskas.
Savo palaikymu bei finansine parama šį projektą 
padėjo įgyvendinti ir Švietimo bei mokslo ministe
rija, ir LR Vyriausybė, ir Kultūros ministerija,

Tautinių mažumų bei išeivijos departamentas.
Šio projekto rėmėjai yra ir verslo atstovai: “Lietuvos 

geležinkeliai”, “MG Baltic”, UAB “Achema”, “Sampo”, 
UAB “Švyturys — Utenos alus”, “GNT”.
Projekto dienraštis — “Lietuvos rytas”. Projekto televi
zija - LNK. Projekto radijas — Opus 3
Daugiau apie projektą ir vietas, kur bus demonstruojama 
paroda: www.misijasibiras.lt

Papildoma informacija:
Irma Juškėnaitė
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ryšių su 
visuomene koordinatorė.
Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius Tek: (614) 23924
EI. paštas: i nform ac i j a@ 1 i į o t. 11 www.lijot.lt

Norintieji daugiau sužinoti apie šią jaunimo ryžtingą misiją kreipkitės aukščiau 
duotu adresu
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VOKIETIJA Hūttenfelde atidaryta ’’Meilės” galerija
Spalio men. 8 d. Meilė Verše- 

lienė atidarė meno galerija. Ati
darymo iškilmėse be vokiečių 
politinės prominencijos iš ap
skrities ir miesto dalyvavo ir 
Vytautas Landsbergis bei amba
sadorius Evaldas Ignatavičius.

Pasakęs trumpą kalbą, naują galeri
ją oficialiai atidarė Lampertheimo 
miesto burmistras Erich Maier. [ 
juostos perkirpimo procedūrąjis pa
kvietė ir Vytautą Landsbergį, naujai 
atstatytos nepriklausomos Lietuvos 
pirmąją valstybės galvą ir dabartinį 
Europos parlamento atstovą.

Po to tarė Vytautas Landsbergis 
sveikinimo žodį ir palinkėjo galeris- 
tei Meilei Veršelienei sėkmės nauja
me kultūriniame darbe. Paskutinis 
kalbėtojas buvo Lampertheimo mies
to dalies Hūttenfeldo seniūnas 
Walter Schmitt, kuris pristatė pirmo
je "Meilės" galerijos parodoje daly
vaujančius dailininkus.

Parodos "Meno įvairumas 
Hūttenfelde" pavadinimas nusako, 
kad ji buvo skirta miesto dalies kūrė
jams. Pabrėžtina, kad iš septynių 
menininkų tik du vokiečiai 
(Alexander Breithaupt ir Dr. Willi 
Hanf), o likę lietuviai, nors lietuviai 
sudaro mažiau kaip dešimt nuošim
čių Hūttenfeldo gyventojų. Walter 
Schmitt baigus menininkų pristaty
mą, galeristė padėkojo visiems atvy
kusioms į atidarymą.

Pirmoji alfabeto tvarka iš lietuvių 
yra dailininkė Jūratė Batūraitė Lem-

Viduryje galeristė Meilė Veršelienė

kienė, gimusi Vokietijoje, augusi 
Australijoje, brendusi Kanadoje. 
Lemkienė, turėjusi daug parodų Ka
nadoje, Vokietijoje ir Lietuvoje, gy
vena Hūttenfelde nuo 1979 m. ir mo
kytojauja Vasario 16 gimnazijoje. Be 
toji yra Lampertheimo liaudies 
aukštosios mokyklos meno docentė. 
Jūratė Lemkienė, paskautininkė, yra 
buvusi "Aušros" tunto tuntininkė.

Marija Dambriūnaitė Šmitienė, 
gimusi ir augusi JAV, Hūttenfelde 
gyvena ir Vasario 16 gimnazijoje 
mokytojauja nuo 1976 m. Marija 
Šmitienė yra žurnalistė ir fotografė. 
Savo nuotraukomis apie Vokietijos 
lietuvių gyvenimą j i aptarnauja per 
trisdešimt metų visą išeivijos lietuvių 
spaudą. Parodų ji lig šiol teturėjo tik 
Vasario 16 gimnazijoje. Marija Šmi
tienė yra ateitininkė ir gimnazijos 
ateitininkų kuopos globėja.

Izolda Zacharias, gimusi Lietuvoje 
gyvena tik devynis metus Vokietijo

je, o į Hūttenfeldą atvažiavo tik 2004 
m. Lig šiol ji yra turėjusi keturias 
dailės parodas Vokietijoje. Izolda 
Zacharias dirba Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenėje kaip reikalų vedėja.

Skulptorius Ričardas Vainas gyve
na Lietuvoje, Marijampolėje - ne 
Hūttenfelde. Tačiau jo parodoje iš
statyti liepos medžio drožiniai visi 
sukurti prieš kelis metus studijų ke
lionėje po Vokietiją, kai jis kelis mė
nesius viešėjo Veršelių šeimoje.

Ir pati galeristė išstatė savo meno! 
Meile Veršelienė yra gimusi Vilniu
je. Hūttenfelde gyvena nuo 1980 m. 
Ji yra turėjusi jau daug parodų Vo
kietijoje, Lietuvoje, Olandijoje, Bel
gijoje ir Prancūzijoje. Jos kūriniai 
pasklidę ne tik po Europą, bet jų ga
lima rasti ir Šiaurės Amerikoje bei 
Afrikoje. Hūttenfelde ji buvo lietuvių 
katalikų parapijos komiteto pirminin
kė (iki kun. Alfonsui Kelmeliui atvy
kus į Vasario 16 gimnaziją kapelio- 
nauti
Galerijos atidaryme dalyvavo virš 
dviejų šimtų žmonių, be Vytauto 
Landsbergio ir Evaldo Ignatavičiaus 
iš lietuvių atsilankė Lietuvių Kultū
ros Instituto pirmininkas dr. Vincas 
Bartusevičius, Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas, muzikai 
Gintaras Ručys ir Petras Odinis ir 
daug kitų meno ir kultūros mylėtojų.

Po atidaromosios parodos "Meilės" 
galerijoje planuojama išstatyti meną 
ne vien iš Vokietijos, bet čia bus ir 
nauja platforma Lietuvos meninin
kams Vakarų Europoje.

Ugnelės koncertas Hiittenfelde
Nors Ugnelės dainų ir šokių ansamblio koncertas buvo labai 
trumpai paskelbtas, penktadienį, lapkričio mėn. 3 d., vakare 
Vasario 16 gimnazijos pilies didžiojoje salėje susirinko ga
na daug tautiečių iš Hūttenfeldo ir aplinkinių miestų. Vil
niaus folklioro grupė po sėkmingų koncertų Vokietijoje 
(Rostocke ir Mannheime) prieš grįždama namo kelioms 
valandoms aplankė Romuvos apylinkės lietuvius ir juos 
pradžiugino įdomiu pasirodymu.
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Romuvos apylinkės 
pirmininkė Marija Dambriūnaitė-Šmitienė labai stebėjosi, 
kad tiek daug publikos susirinko. Pristatydama netikėtai 
atvykusią grupę, Šmitienė sakė, kad Ugnelės ansamblis yra 
vienas sėkmingiausių liaudies ansamblių Lietuvoje. Vaikų 
ir jaunimo ansamblis gyvuoja jau virš 50 metų ir per tą laiką 
yra aplankęs beveik visą pasaulį. Vien paskutiniais metais 
Ugnelė dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, 
Prancūzijoje, Turkijoje, Puerto Rike, Meksikoje, Suomijoje, 
Taivanyje, Venesueloje, Čekijoje ir Švedijoje ir laimėjo 

prizus konkursuose Didžiojoje Britanijoje ir Švedijoje. Ug- ... 
neles ansambliui priklauso keli šimtai vaikų ir jaunuolių ir 
jam vadovauja prityrę chorvedžiai ir choreografai.
I Vokietiją Ugnelė atvyko su trim tautinių šokių grupėm, su 
visai mažyliais, su vidutinio amžiaus vaikais ir vyresniais 
jaunuoliais. Iš viso buvo atvykę 42 vaikai ir jaunuoliai, va- 
dovajami choreografių ir šokių vadovių Ligitos Didžiulie
nės, Almos Kemytės ir Renatos Janušonienės. Hūttenfelde 
Ugnelės šokių grupės sušoko trylika tautinių šokių. Labai 
įdomu buvo, kad visos ansamblio mergaitės turėjo tikras 
kasas. Tur būt tai yra sąlyga norint priklausyti Ugnelei. Be 
to buvo galima matyti, kad visos šokėjos ir visi šokėjai šyp
sojosi natūraliai - ne dirbtinai - ir kad jiems buvo tikrai ma
lonu šokti, net jei žingsniai nevisada buvo tikslūs.
Po koncerto Romuvos apylinkės pirmininkė Šmitienė ir 
Ugnelės ansamblio vadovės pasikeitė dovanėlėmis. Pavalgę 
vakarienę Vasario 16 gimnazijoje, Ugnelės šokėjai išvažia
vo į Krokuvą turistinei programai ir maudynėms vandens 
atrakcijų parke. pv
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AIRIJA
Airijos bendruomenė 2 006-09-25
Praėjusį šeštadienį Korke įvyko antrasis Airijos lietuvių 
bendruomenės (ALB) suvažiavimas. Dalyvius sveikino 
Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės generalinis direktorius Antanas 
Petrauskas. Suvažiavimo dalyviams sveikinimo laišką 
atsiuntė ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų minist
ras Petras Vaitiekūnas.

Prieš dvejus metus įsikūrusi bendruomenė per gana 
trumpą laiką nuveikė labai daug: reguliariai organizuoja
mi lietuvių susitikimai, Dubline, Korke, Galway ir Dun- 
dalke veikia lituanistinės mokyklos, vyksta lietuviškos 
mišios, leidžiami lietuviški laikraščiai, vykdoma kultūrinė 
veikla, organizuojami įvairūs projektai, renginiai, numaty
tos pagrindinės bendruomenės veiklos gairės.

Suvažiavime išrinkta nauja Taryba ir administracija, 
kurių tikslas - užtikrinti pradėtų darbų įgyvendinimą ir 
tęstinumą.

Pradėdama savo veiklą Airijos lietuvių bendruomenė 
neturėjo finansinės bazės, valdymo struktūros, nebuvo 
organizuojami tautiečių susitikimai, apskritai nebuvo nie
ko. Airijos lietuvių bendruomenė yra viena iš naujai susi
kūrusių mūsų tautiečių bendruomenių. Ji siekia aktyviai 
vykdyti savo veiklą, puoselėti tautiškumą, lietuviškus 
papročius ir tradicijas, tačiau vien gerų norų nepakanka. 
Bendruomenė jau susilaukė Lietuvos valdžios dėmesio.

Bendruomenės suvažiavime apžvelgta praėjusių metų 
veikla ir, vadovaujantis Airijos lietuvių bendruomenės 
nuostatais, išrinkta nauja Taryba bei administracija.

Lietuvių folklorinio ansamblio debiutas Dubline
Ne, paslaptis, kad daugelis atvykome į Airiją užsidirbti. 
Visi palikome kažką brangaus mūsų širdžiai - šeimą, myli
mąją, draugus, darbą... Siekiame vieno tikslo - įsigyti gy
venamąjį būstą ar pabaigti mokslus. Puolame stačia galva į 
naują gyvenimo kovą, sukandus dantis kantriai dirbame 
nemylimą darbą. Net nepajunti, kaip pripranti prie rutinos 
ir gyvenimas čia pasirodo jau ne toks ir baisus. Pradedi 
žvalgytis aplink, grožėtis nuostabia Airijos gamta, ieškoti 
naujų draugų. Esame laimingi, turėdami lietuviškas mišias, 
į kurias susirenka daug gražaus jaunimo bei vyresnio am
žiaus žmonių. Lemtinga diena mums pasitaikė, kai Dubli
no lietuvių mokyklėlės „Keturi vėjai“ direktorė Jurga 
girienė apsilankė bažnyčioje, pristatė projektą „Draugystės 
tiltas“ ir pakvietė mus sudaryti ansamblį ir prisijungti.

Repetavome pagal muzikos įrašus, kuriuos esame atsive
žę iš Lietuvos, bet norėjosi gyvos muzikos. Tad puoliau 
organizuoti kapelą. Rūbus susipirkome. tik prijuostes mer
ginos pasisiuvome pačios. įdėję nemažai triūso bei išlaidų, 
su nekantrumu laukėme pirmojo mūsų pasirodymo.

„Draugystės tilto“ festivalis vyko Maynooth College, o 
Joninių vakaras - kiemelyje, prie gražaus vandens telkinio. 
Nežymiai sutemus, uždegėme žvakutes bei fakelus. Progra
mą pradėjome įžengimu pro vartus, papuoštus ąžuolo la
pais, kas simbolizuoja Naujos pradžios pasitikimą bei Nau
jo gyvenimo etapo pradėjimą. Dainavome sutartines, šoko
me ratelius, laužėme duoną, kad mus pamaitintų bei sustip
rintų. Žaidėme Kupolę (merginos, atsistojusios nugara į 
Kupolę, meta per galvą vainikėlį per kiek metimų vainikė
lis užsikabins, per tiek metų ištekės). Lydėjome Saulę, au

Bendruomenės pirmininke išrinkta Jurga Vidugirienė, į 
Tarybą taip pat išrinkti: Renata Retkutė (Korkas), Darius 
Čebumis (Galway), Mindaugas Maciulevičius 
(Dundalkas), Laura Garbatavičiūtė-Down (Dublinas).

Administracijos direktoriumi išrinktas Arūnas Teišers- 
kis, finansų reikalų koordinatore tapo Laura Galeckaitė, 
švietimo - Danguolė Tautvydienė, kultūros - Aušra Augu
tė, sporto - Saulius Valentukevičius, projektų - Raimon
das Garbenčius,

Naujoji bendruomenės taryba planuoja dalyvauti Ispani
joje vyksiančioje diskusijoje apie švietimo problemas, 
pristatyti netrukus pasirodysiančią Lauros Garbatavičiūtės- 
Down knygą „Pasiilgau... (arba) Mes - vienas kito ange
lai“, prieš Šv. Kalėdas Dubline ketinama surengti eglės, 
kurią dovanoja Vilniaus miestas, įžiebimo šventę, Šv. Pat
riko dienos eitynėse turėtų pasirodyti lituanistinės mokyk
los, planuojama surengti lietuvių dienas Airijoje, kitų metų 
birželio mėnesį dalyvauti „Draugystės tilto“ renginyje Vo
kietijoje.

Aistė Griškonytė 

kojome Žemynai, Gabijai bei Upynai. Šventę užbaigėme 
vainikėlių leidimu į vandenį, kuriuose degančios žvakutės 
jaukiai spindėjo vakaro prietemoje.

Pirmasis mūsų pasirodymas pasisekė puikiai. Daugelis 
manė, kad esame profesionalus kolektyvas iš Lietuvos. 
Džiaugiamės visi, susibūrę į šaunų kolektyvą. Planuojame 
ir toliau repetuoti, kurti naują programą bei koncertuoti.

Tikiuosi, kad rudenį prie mūsų prisijungs ir kapela. Todėl 
kviečiame visus, kurie neabejingi lietuviškai muzikai, šo
kiams bei dainoms. Garantuojame smagų laiko praleidimą, 
naujų draugų būrį ir dvasinę atgaivą. Telefonas pasiteiravi
mui: 0877708026.
Nuoširdžiai jūsų - Aušra /ištraukos iš laikraščio “Sala”/
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NORVEGIJA
Norvegijoje naujas Lietuvos garbės kon
sulatas 2006-10-10
Norvegijoje, Stavangerio mieste, spalio 10 dieną atidary- 
:as Lietuvos garbės konsulo Morteno Bjotveito Tideman- 
io vadovaujamas konsulatas, pranešė Užsienio reikalų 
ninisterijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas.

Atidarymo iškilmėse Lietuvos ambasadorius Norve
gijoje Alfonsas Eidintas advokatui M.B.Tidemannui 
įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministro išduotą kon
sulinį patentą. M.B.Tidemannui pavedama vykdyti 
garbės konsulo funkcijas Rogalando apskrities konsu
linėje apygardoje.

Nuo 2006 metų birželio 1 dienos paskirtas garbės 
konsulu M.B.Tidemannas jau surengė Lietuvos investicinį 
forumą Stavangeryje ir kasmetiniame maisto festivalyje 
„Gladmat 2006“ įrengė lietuviškų tradicinių patiekalų 
stendą sulaukusi didelio lankytojų ir vietinės žiniasklai- 
dos dėmesio.

į konsulato atidarymą susirinko Stavangerio ir Roga
lando žemės savivaldos atstovai, verslininkai, ambasados 
darbuotojai ir lietuvių bendruomenės nariai.

Konsulatas Stavangeryje - tai jau šešta Lietuvos garbės 
konsulo vadovaujama konsulinė įstaiga Norvegijoje. Kiti 
konsulatai įsikūrę Bergeno, Kristiansando, Tonsbergo ir 

Bodo miestuose. Osle veikia generalinio garbės konsulo 
vadovaujamas konsulatas.
Osle seminaras - „Lietuva. Sena monar

chija — jauna respublika66 2006-10-19

Osle, bendrijos „Norvegija ir Lietuva“ iniciatyva spalio 
19 dieną surengtame seminare „Lietuva. Sena monarchija 
—jauna respublika“, aptartos Lietuvos ir Norvegijos isto
rijos paralelės ir kontrastai, apžvelgtas Lietuvos visuome
nės gyvenimas po 1990 metą aptarti kultūriniai savitu
mai bei kultūrinio bendradarbiavimo galimybės.

Seminarą atidarė jo koordinatorius, bendrijos 
„Norvegija ir Lietuva“ pirmininkas, istorikas ir žurnalis
tas Johanas L.Stangas, pranešė Užsienio reikalų ministe
rijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas. Rengi
nyje be verslo, kultūros ir visuomeninių organizacijų at
stovų dalyvavo, Lietuvos ambasadorius Alfonsas Eidin
tas, generalinis garbės konsulas Leonas Boddas ir nauja
sis Norvegijos ambasadorius Steinaras Gilas, kuris lapkri
čio mėnesį atvyksta dirbti į Lietuvą.

Seminare taip pat kalbėta apie gerėjančias Lietuvos ir 
Norvegijos bendradarbiavimo verslo srityje perspektyvas. 
Renginys — sudėtinė spalio 16-22 dienomis Siaurės šalių 
kultūros savaitės Osle dalis. Kultūros renginių savaitę 
rengia Šiaurės taryba ir Šiaurės ministrų taryba.

AUSTRIJA
Užsienio reikalų ministras pasveikino 
atsikūrusią Austrijos lietuvių bendruo
menę 2006-10-12
Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas 
spalio 11 dieną Vienoje pasveikino naujai susikūrusią 
Austrijos lietuvių bendruomenę, susirinkusią į pirmąjį 
susitikimą
Linkėdamas sėkmės ministras P. Vaitiekūnas padrąsino 

bendruomenės narius puoselėti lietuvybę Austrijoje ir 
praturtinti Lietuvą savo austriška patirtimi. Užsienio rei
kalų ministras taip pat pabrėžė glaudesnio Lietuvos vals
tybės institucijų ryšio su išeivija svarbą.

Išeiviją pasak ambasadoriaus Austrijoje Giedriaus Puo
džiūno, užmegs glaudesnius ryšius su Lietuvą o ambasa
da padedamas bendruomenės galės geriau pažinti išeivi
jos rūpesčius ir lūkesčius. Ambasadorius patikino, kad 
ambasada skatins glaudų bendradarbiavimą ir padės ben
druomenei įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, rašoma URM 
pranešime spaudai.
Susitikime aptarti ir sėkmingo bendradarbiavimo vai

siaus - lietuviškos mokyklėlės, kuri padės puoselėti ir 
gilinti Austrijoje gyvenančių lietuvių vaikų gimtosios 
kalbos žinias — klausimai.
Austrijos lietuvių bendruomenė beveik po dešimties 

metų atsikūrė šių metų liepą Austrijos-Lietuvos draugiją 
perregistravus į Austrijos lietuvių bendruomenę. Valdy
bos pirmininke išrinkta Jadvyga Kuršelienė.

KALININGRADAS
Kaliningrade - lietuviška heraldika 2006-10-25
Kaliningrado srities Istorijos-meno muziejuje šiandien 
(spalio 25 d.) atidaroma „Lietuvos heraldikos“ paroda.

Dešimtys Lietuvos miestų ir miestelių herbą kitų he
raldinių valstybės ženklų pristatys specialiai į šį renginį 
atvykę lietuviai menininkai, tarp kurių - Juozas Galkus 

ir Heraldikos komisijos sekretorė Marija Birutė Šilinie
nė.

Paroda sulaukia didelio dėmesio, nes susidomėjimas 
valstybiniais simboliais Kaliningrade pastebimai pagy
vėjęs, pranešime spaudai rašo Lietuvos kultūros atašė 
Kaliningrado srityje, Arvydas Juozaitis. Beje, Kalining
rado srities herbas buvo patvirtintas tik šių metų vasarą.

BELGIJA
Hagoje pradeda veikti lietuviška mokyklėlė
Šiandien (lapkričio 1 d.) Hagoje pradeda veikti lituanisti
nė mokykla „Varpelis“.

Jai vadovaus aštuoniolikos metų stažą turinti mokytoja 
Judita Talakauskienė, mokyklėlei paruošusi programas,

suderintas su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos 
patvirtintomis programomis.

„Varpelyje“ vaikučiai bus suskirtyti į tris amžiaus gru
pes, o pamokos vyks kartą per savaitę.
Mokyklėlė įsikūrė Lietuvos Respublikos ambasados pa
talpose.

’V’ < ■
• J F.' J . 1 ’
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MANCHESTERIS
Vėlinės
Šiandien šiaurės Manchesterio Mostono kapinėse esančiame lietuvių sklype paminklo stovis atro
do liūdnas. Jį reikia nuvalyti, aplinkinės žolę nurauti, sienelę patvarkyti.

Seneliai prižiūrėdavo, bet kai vienas kitas išėjo Anapiliu, o kiti neteko sveikatos, taip ir kapai 
liko šįmet neprižiūrėti. Užtai Bažnytinis komitetas, kurį įsteigė kanauninkas Valentinas Kamaitis, 
ir kurio pirmininkas yra Vincas Byla ieško būdų kaip bendruomenės kapus išlaikyti geram stovy
je. Fondas paremtų priežiūrą, tik reikia naujos komandos.

Keletą naujai atvykusių lietuvių jau rado, kur tie du pagrindiniai lietuvių kapų paminklai stovi.
Kapinės yra didelės, tai reikia eiti į rytus ir rasite aukšta raudona siena, aptvertą didelį paminklą

Mūsiškių kapai yra priėjo pietinės sienos. Greta Gedimino stulpų (foto) yra ir Aušros vartų Marijos paminklas. 
Kapinės: Moston Cemeteiy, Moston Lane, M9. Autobusas nr.77.

T?***1"“ J

Ką daro jaunimas Londone
Spalio 21-mą dieną grupelė lietuvaičių iš Manchesterio atvyko į Londoną, kur vyko Didžiosios Britanijos nacionalinis 
lietuvių jaunimo susitikimas. Jis buvo suorganizuotas šaunios ir energingos lietuvaičių kompanijos, priklausančios Di
džiosios Britanijos lietuvių jaunimo sąjungai.

Mus priėmė labai svetingai kun. Petras. Apsigyvenome lietuvių bažnyčios patalpose - šviesiuose, jaukiuose ir tvarkin
guose kambarėliuose. Buvome pavaišinti.
15.00 vai. tapę DBLJS nariais pradėjome renginį. Visų pirmą išklausėme sąjungos narių pranešimo apie jau nuveiktus 
darbus, pasigerėjome video iš Pasaulinio lietuvių jaunimo kongreso, pasidžiaugėme buvusiomis šventėmis.

Po pertraukos aptarėme naujus projektus, pasiklausėme apie planus, sužinojome apie artimiausius renginius. Po antro
sios pristatymų dalies vyko vaišės, šaunaus “Saduto” ansamblio pasirodymas, DJ Alex organizuota diskoteka!

Buvome gražiai išlydėti! Liko gražūs prisiminimai, galybė planų ateičiai ir viltis bendradarbiauti toliau!
Martyna

Konsulinės dienos Mančesteryje
2006 m. Lapkričio 18-19 d.d. Lietuvių klubo patalpose ambasados pareigūnai suteiks konsulines paslau-

. gas. Tai pirmas toks bandymas už Londono.
Dvi dienas bus priimami interesantai pasų ir notariniais klausimais. Taip bus galima pateikti dokumentus 

dėl įvairių pažymų išdavimo:
Pasų keitimas bei išdavimas

Vaiko pasas
Asmens grįžimo pažymėjimas
Notariniai veiksmai

Konsulinė informacija, anketos ir pavyzdžiai yra klube ir internete <manchesteris.org>, kad būtų galima iš anksto užsi- 
pildyti, ir kad dokumentų priėmimas vyktų greičiau ir sklandžiau. Net jei bus klaidų, tai visada yra lengviau perrašyti 
po pataisymo, negu rašyti iš karto.

Pareigūnai - pirmoji sekretorė Vilija Jatkonienė ir trečiasis sekretorius Giedrius Granickas.
Darbo valandos - šeštadienį 09.00-17.00, sekmadienį 10.00-14.00.
Kreiptis, užsiregistruoti - 0798 503 9135

Lapkričio 19 d. Ambasadorius Vygaudas Ušackas atvyks užbaigtuvėms. Bus proga susitikti su juo asmeniškai.

Sekančios varžybos įvyks sekmadienį 2006 lapkričio 19 d. 14.00 v.
Keletą prizų. Laukiami visi, jauni ir seni.
Sąrašas klubo bare, įstojimas - 5 svarai.
Pasiteirauti - 0778 340 3353 Klubo telefonas - 0161 740 50

Janina Miščiukaitė ir

Dviejų valandų koncertas įvyks Lietuvių 
klubo salėje gruodžio 8d. nuo 20.00 vai.
Janina — patyrusi/nusipelniusi dainininkė
Aistė — šįmet dainavo karalienės Elžbietos vizito 

Lietuvoje metu.
Bilietai - 5 svarai, veiks loterija.

Aistė Smilgevičiūtė
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Nottinghamas

Rudens balius
Spalio 21d. Nottinghamo lietuviai vėl susirinko 
į Latvių klube ruošiamą tradicinį Rudens balių. 
Tai vasaros užbaigos paminėjimas ir paskutinis 
toks susitikimas iki Kalėdų.

Saliukę užpildė vietos senosios kartos, naujai 
atvykę ir iš toliau atkeliavę lietuviai. Skaniu 
karštu maistu pasiskanuoti atvyko net kaimynai 
latviai. Mat pas juos tokių balių mažiau, o ska
niai užkąsti visi mėgsta.

Išgėrus latviško alaus, kuris labai panašus į 
lietuvišką “Švyturį”, pasidalinus vietinėmis ži
niomis, tikriau sakant “papletkavojus”, iš apa
čioje esančios virtuvės pakvipo įvairūs, apetitą 
erzinantį kvapai. Pagaliau mūsų “valdžia”, pa
dėdami moterims, pradėjo nešti iš apatinės vir
tuvės skaniai kvepiančius puodus. Marija Marcinkutė akordeonu - Stefan Callishaw klarnetu

Paprašyti sėdome už stalų ir laukėme ką gi tos mote
rys šiai progai paruošė . O gi, karšti “cepelinai”. Visų 
akys nušvito, juk seniai jų bevalgėme. Naujai atvyku
sioms iš Lietuvos tai ne naujiena, bet ir jie turėjo pri
pažinti, kad buvo skaniai paruošti.

Po karštų užkandžių sekė kavutė ir įvairūs pyragai
čiai. Vyrų jie, žinoma, tiek neviliojo, bet moterys, 
nors ir galvodamos apie figūros išlaikymą, vis tik ne
galėjo susilaikyti. Gi, vyrams atsipalaiduoti nuo savai
tės darbų, gero ir pigaus alaus iki valiai.

Besišnekučiuojant prie bokalo, Marija ir Stefanas 
išsitraukė savo muzikos instrumentus ir užgrojo lietu
viškų melodijų šiupinį. Apie juos susirinko būrys dai
nininkų ir užtraukė lietuvišką dainą. O tų dainų dabar 
yra labai melodingų - ir tradicinių, kurias jau daug 
metų dainuojame ir naujų mums senesniems net negir
dėtų. Gražios, tautinės romantikos pilnos melodijos 

paveikia kiekvieną. Ar tai seniai čia gyvenantiems tė
vynėje paliktus namus ar naujiems ateiviams - paliktas 
šeimas ar linksmas dienas Lietuvoje, kurių jie pasiilgs
ta gyvendami svetur.

Visų padėka mūsų nepavargstančioms moterims, 
kurios jau daug metų mus vaišina ir po kiekvieno ba
liaus vis sako, kad “tai jau paskutinis, daugiau nebe- 
ruošime - pavargome”, tačiau vis dėlto dar nepasiduo
da. Tikimės, kad tai tikrai nepaskutinis.

Padėka taip pat Marijai ir Stefanui už nuolatinį mūsų 
palinksminimą. Jie dar nesiskundžia, kad “pavargo”.

Henrikas Gasperas
W'/^/v\ĄAZ^A/V/'^A<Vv^AA/^AAA/VWWVWVWA^^^AA/WWWWWWW\AAAAA

Lietuvos Respublikos ambasada Didžiojoje 
| Britanijoje atidarė naują tinklalapį uk.mfa.lt 

- Jame daug žinių ir informacijos. |

Baltoween’as - II
2006 m. spalio 27 - 29 dienomis 
Annabergo pilyje, Bonoje vyko 
kasmetinis pabaltiečių 
suvažiavimas, kuri organizavo 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga (www.vljs.de) su Aušra 
Malinauskaite priešaky. Kaip ir 
praėjusiais metais jo tema buvo 
Hellovynas - Baltovynas. Susirinko 
apie 30 dalyvių, kurių tarpe buvo 
vienas latvis bei vienas latvių 
kilmes lietuvis. Deja, pasigedome 
estų.

Penktadienio vakarą pradėjome 
žaidimais, kurių pagalba visi 
susipažinome; bėgiojome po pilies 
aukštus, bandydami surasti 
paslėptus vaiduoklius ir išvesti savo 

komandą į priekį. Nugalėtojai buvo 
apdovanoti vaiduokliškais prizais. 
Šeštadienį pradėjome diskusijomis 
“Kodėl aš (ne-)tikiu”, pasidalinę 
grupelėmis išdiskutavome Andrejs 
Urdzės pateiktas kontraversiškas 
tezes bei klausimus ir susirinkę į 
vieną didelį ratą apibendrinome 
rezultatus. Vėliau pradėjome 
ruoštis vakarui: puošėmės ir 
puošėmės, skaptavome moliūgus, 
kas norėjo, galėjo pasinaudoti 
galimybe prieš šiurpųjį vakarą 
apsilankyti saunoje.

Velniai, raganos, žudikai, vėlės ir 
visi kiti dalyviai vakarop susirinko 
pagrindinėje salėje. Vakarą pradėjo 
Rimas Čiuplinskas su Velnio 
valanda, sužinojome, kad senovės 
lietuviai velnią taip pat vadino 
‘^vokietuku”, studentai suvaidino 

trumpą spektaklį pagal lietuvių 
liaudies pasaka “Boba velniui ant 
ragu”. Tolimesnę vakaro dalį 
bendravome vieni su kitais ir 
linksmai leidome laiką. Visą 
baltovyną vyko žaidimas: mūsų 
tarpe buvo vienas “žudikas”, kurio 
tikslas buvo “išžudyti” visus 
gyvuosius, o pastarųjų tikslas 
išgyventi iki ryto. Žudikas, buvo 
toks gudrus, jog ryte ant paminklo 
buvo pasirašiusios visos mirusiųjų 
vėlės.

Sekmadienio rytą vyko pamaldos 
ir suvažiavimo aptarimas.

Apie pietus visi atsibučiavome ir 
atsisveikinome iki kitų susitikimų, į 
kuriuos nuoširdžiai kviečiame ir 
JUS!
Eglė N.
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A+A 
Vytas Gurevičius

v
S.m. spalio 19 d. savo namuose staiga mirė 87 metų am
žiaus Vytas Gurevičius (Grainger). Prieš dvi savaites 
padaryti peršvietimai ir tyrimai nustatė “vėžio išsiplėti
mą). Buvo ruošiamas gydymas, bet jau buvo per vėlu.

Laidotuvių dieną, lapkričio 2 d., StPatrick’s katalikų 
bažnyčioje gedulingas šv. Mišias atnašavo ir religines 
apeigas kapinėse atliko anglų kunigas Father McGinn. 
Pamaldose dalyvavo virš pusšimčio Bradford© ir apylin
kės senbuvių lietuvių su užaugusiomis šeimomis ir ang
lai draugai. Pamaldų metu sugiedotoms giesmėms vargo
nais akomponavo J.Horwill.

Buvo puiki, saulėta rudens diena. Tautiškos spalvos 
gėlėmis papuoštą karstą palydėjome įNab Wood kapi
nes. Palaidotas lietuvių kampelyje. Po pamaldų atsisvei
kinimo žodį tarė R.Karalius.

Vytas Gurevičius gimė 1918 m. lapkričio 1 d. Strazdų 
kaime, Kresnos valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Po 
pagrindinio išsilavinimo mokėsi vyriškų drabužių siuvė
ju. Į Lietuvos kariuomenę buvo paimtas 1940-ųjų kovo 1 
d., į paskutinę privalomos tarnybos šauktinių laidą, pasi
ryžęs tarnauti Dievui ir Tėvynei. Sovietams okupavus 
Lietuvą, Panemunės pulkas tapo raudonosios armijos 
dalimi. Puikiai atrodantys “žaliukai” buvo aprengti skur
džia sovietų armijos uniforma ir brezentiniais batais.

Valstybės netekę, jautėsi apgauti ir pažeminti, be tikrų 
vadų ir su neaiškiu rytojumi. Būkštavo, kad gali būti 
patalpinti į vagonus ir išvežti į Rytus. Tačiau prasidėjęs 
Vokietijos - Sovietų S-gos karas Vyto likimą pasuko kita 
kryptimi. Karo metu jauniems vyrams buvo labai sunku 
išvengti bet kokio talkininkavimo vienam ar kitam šėto
nui. Įvykiai vijosi įvykius, tačiau likimo siunčiami ban
dymai išlaikyti. Karo pabaigos susilaukė Italijoje. Suži
nojęs apie lietuvių stovyklas Vokietijoje, keliaudamas 
įvairiais būdais, pasiekėjas ir iš ten 1947 m. atvyko į

Angliją. Tadkasterio (Tadcaster) specialiai paruoštoje 
stovykloje buvo apgyvendinti 120 lietuvių. Po to, susira
do darbo geležinkeliuose (British Railways) Yorko mies
te. Vadovai pastebėję darbštų ir sumanų darbuotoją ap
mokė specialybe ir paskyrė vagonų ratų inspektoriumi. 
Darbas buvo atsakingas. Kruopščiai prižiūrimi ratai rie
dėjo gerai iki į pensiją išėjimo dienos.

Yorke gyvendamas daug metų bendravo su Bradford© 
lietuviais. Tad nenuostabu, kad išėjęs į pensiją persikėlė 
gyventi į Bradfordą. Butą pavyko rasti “Vyties” klubo 
pašonėje esančiame name. Tai buvo dar vienas žingsnis 
susiartinimui su Bradford© lietuviais.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę susirado dar tolimas 
nepažįstamas gimines, su kuriais palaikė ryšius, juos 
sušelpdavo. Iš artimųjų gyvenančių nebuvo. Gal dėl to 
Lietuvoje nei sykį nesilankė.

Vytas buvo draugiškas ir kilniaširdis žmogus. Ypatin
gai pagarbus ir nuolankus moterims, tačiau jis savo gy
venime antros pusės nesurado. Gyveno vienas. Buvo 
DBL Sąjungos nuolatinis rėmėjas. Apdovanotas Rėmėjo 
medaliui. Prenumeravo bei rėmė visus Anglijoje leidžia
mus lietuviškus laikraščius, lankydavo ligotus narius. 
Visada buvo renkamas į valdybas. Ilgametis DBL Sąjun
gos Bradfordo skyriaus ir lietuvių “Vytis”: klubo pirmi
ninkas. Kad ir jau būdamas garbaus amžiaus, nesidangs- 
tydavo nuovargio skydu. Tai buvo dosnios prigimties, 
atviros širdies, taurus lietuvis patriotas.

Grįžtančius iš kapinių estų klubo kieme mus pasitiko 
pusiau stiebo nuleista plevėsuojanti trispalvė. Estų mote
rys laukė su parengtais polaidotuviniais užkandžiais ir 
“arbata”.

Laidotuvėmis ir palikimu rūpinosi G. ir P. Pucevičiai.
Atsisveikindami su Vytu sakome: “Iki”! Kartodami 

žinomo poeto žodžius: “Mirtis tai slenkstis, bet ne pabai
gą brangiausi žmonės eina ir palieka... Tačiau nuo jų 
nusidriekia šviesa ir atmintyj gyvi išlieka”.

Tegul būna lengva Tau svetingos šalies žemelė.
K.Kaktavičius

Skautiškuoju keliu
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA -

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA

2006 m. spalio mėn. 17 d. 
Clarendon Hills, EL JAV

Vyriausio Skautininko Įsakymas Nr. 49

Remdamasis LSS Tarybos Pirmijos Posėdžio Protoko
lu #4, skelbiu, kad ps. Tony Philpot (Europos Rajo
nas) yra apdovanojamas Lelijos Ordinu.
Sveikinu apdovanotą brolį ir linkiu toliau daug links
mų dienų žengiant pirmyn ir aukštyn skautišku keliu.
Budėkime!

v.s. fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

Tony (Antanas) Philpott
Kas pažįsta Antaną (Tony) 
Philpott’ą visuomet prisi
mins jį, kaip nenuilstantį, 
trykštantį skautiška šilumą 
pasiryžusį gamtos mylėtoją.

Jis su mumis stovyklauja 
jau daugelį metų. Ir nuo tos 
dienos, kai pirmą kartą su 
studijų draugu, broliu Riman
tu Valteriu atvyko į mūsų 
stovyklą jis dar nėra pralei
dęs nei vienos.

Jo įnašas į Lietuvių skautų 
gyvenimą Anglijoje yra labai 
didelis. Darbus, nuo kurių kiti bandydavo išsisukti, Tony 
atlikdavo su šypsena. Jo fotografiniai gabumai ir sukurti 
stovyklos albumai pasiliks Anglijos skautų istorijos liu
dininkais. Sveikiname Antaną, apdovanotą pilnai 
pelnytu Lelijos ordinu ir linkime sveikatos ir dar 
daug stovyklų kartu su mumis. BUDĖK !

Anglijos skautai
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A+A
2006 m. liepos mėn. mirė 

ALBINAS RAMANAUSKAS, v
gimęs Morenų kaime., Žvirgždaičių valsčiuje,, v 

Sakių apskrityje.
Albinas buvo ramus, malonus, pavyzdingas 

DBLS Rachdalės skyriaus narys
Ilsėkis ramybėje Albinai!
Liūdime netekę tavęs!

Skyriaus valdyba

JULIUS DAMAŠEVIČIUS 
buvęs Nottinghamo skyriaus pirmininkas, 

mirė š.m. spalio 27 dienos rytą, 
sulaukęs 83 metų amžiaus.

Velionis jau ilgesnį laiką gulėjo ir mirė ligoninėje 
paskutiniu metu namuose.

Paliko žmoną Fėlę, 3 dukras ir jų šeimas.
Ilsėkis ramybėje Juliau!

Mirusiojo žmoną Fėlę ir šeimą giliai užjaučia 
Nottinghamo DBLS skyriaus valdyba ir nariai

Fėlei Damaševičienei, 
dukroms Danutei, Elenutei, Aldonai, 

jų vyrams Norman, John 
ir anūkui Matthew 

netekusiems brangaus vyro, tėvelio ir senelio 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Grokauskų šeima

A+A
JUOZAS DOMEIKA, 

mirė 2006 m. spalio 17 d., 
sulaukęs 89 metų,

A+Av
S.m. spalio 19 d. Bradforde mirė

VITAS GUREVIČIUS
Plačiau 13 puslapyje.

A+A 
ALDONIS PUCĖ v e

Žmona pranešė, kad buvęs lietuvių evangelikų 
kunigas, gyvenęs Leeds, Rev. Aldonis Pucė mirė 

š.m. birželio 2 d.

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia 
21 The Ovai E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail: london@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 sekmadie
nį 12.30 vai.

PRANEŠIMAS BRADFORDO LIETUVIAMS 
Kan. V. Kamaitis praneša, kad dėl susilpnė
jusius sveikatos į Bradfordą nebegalės atvykti 
ir lietuviškų pamaldų nebegalės laikyti.
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