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Mieli tautiečiai,
kgd ir kur šiuo nuostabiu metų laiku esate, manau, jog T&fedas stengsitės sutikti taip, kgip esate įpratę Lietuvoje - 
kepsite kačiukus, ant stalo Kūčių vakarą dėsite dvylikg patiekglų, o KflUdų rytą - dovanas po eglute. Net išvažiavę 
iš Lietuvos džiaugsitės didžiausiu Kflfedų stebuklu - buvimu su brangiausiais žmonėmis.
Kad ir kur šiuo metu gyvenate, dirbate ir ieškgte (dimes, visų pirma esate lietuviai. Kad ir kur šiuo metu apsistojote, 
žinokite, kg d tikjiendro darbo dekggaftme didžiuotis scvo kj-lme Ir Lietuvą to f ją, kurioje visi norėtume gyventi, ga
lime sukurti tik, dirbdami kartu.

Vilniaus (Rotušės ir DubRno Smitfrfieldo aikštėse šiemet spindės vienodos Kalėdų egles, o tiesioginio televizijos tilio- 
metu Vilniuje ir (Dubline esantys tautiečiai galės pasveikjnti vieni kitus. Lai Vilniaus miesto Kldedų dovana Airijoje 
gyvenantiems ir dirbantiems Lietuvos piliečiams b ei juos svetingaipriėmusiems airiams.

Norime, kgd lietuviai, kgd ir kur šiuo metu jie bebūtų, švęstų drauge, kgdjaustųsi esantys viena tauta ir viena šalis.

Laukju Jūsų visų Vilniuje! Linkiu, kgdkuo greičiau tikrus namus ir ilgalaikę laimę sukartumėte Lietuvoje!

Stebukfingų Jums Kg&dų!

Vilniaus miesto meras Arturas Zuozas

✓ fX XJX

Didžiosios Britanijos
* Lietuvių Sąjunga
* sveikina savo narius su
* šventom Kalėdom ir Naujaisiais
* 2007 metais ir linki niekada nepa-
* miršti -
* “lietuviais esame mes gimę -
* lietuviams turime ir būt!”

DBLS centro valdyba

Europos Rajono Lietu
vių Skautų Sąjunga 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga

sveikina brolius ir seses, |
prisimindama dosnius rėmėjus i 
ir skautų sąjungą prijaučiančių |

Europos Rajono LSS vadovybė |

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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DBLS centro valdybos ir kultūros darbuotojų susirinkimas
Trečiadienis, gruodžio 5d. Lietuvos Ambasada Londone.

Irena Hughes, dabartinė DBLS centro valdybos pirmi
ninkė, sušaukė šį susirinkimą, norėdama aptarti visą 
eilę susikrovusių reikalų, nes pasitarimai elektroniniu 
paštu nebuvo pilnai patenkinami. Susirinko 13 atsto
vų: DBLS centro valdybos direktoriai, lituanistinių 
mokyklų vadovai, jaunimo sąjungos atstovai, muzikos 
ir teatro atstovai ir DBLS Tarybos atstovė.

Pirmiausiai buvo pristatomi įvairūs projektai Tauti
nių Mažumų ir Išeivijos departamentui Vilniuje, sie
kiantį finansinės paramos:

1. Lietuviško teatro grupei Londone,
2. Rudens sąskrydžiui Sodyboje 2007 rugsėjo 21 d.,
3. Lituanistinių mokyklų mokiniams įsigijimui dau
giau tautinių rūbų,
4. Vaikų ekskursijai į karališkus rūmus netoli Londo
no (tęstinė istorinė tema, lyginant su Karaliaus Min
daugo gyvenimo sąlygomis),
5. Muzikos mokyklai muzikinių instrumentų,
6. Penktam Europos Lietuvių Krepšinio turnyrui, kuris 
vyks Londono apylinkėje gegužės 26 d.(dalyvaus 200 
sportininkų). Šį renginį organizuoja DBLJS,
7. Kazimiero Barėno lituanistinei mokyklai, neseniai 
įsikūrusiai vakarų Londone. Mokyklą lanko 60 vaikų, 
ir jų skaičius didėja. Reikalinga lituanistinės medžia
gos.
8. Šv. Kazimiero mokyklai Motinos Dienos šventės 
paminėjimui 2007 gegužės 6 d..
9. Draugystės tilto projektui Vasario 16-os gimnazijo
je 2007 liepos 5 ir 6 d. d. (kviečiami lituanistinių mo
kyklų mokiniai kartu su mokytojoms. Viso tikimasi 
sulaukti apie 300 dalyvių)
10. Londono Chorui: „Gimtinė“. Reikalinga vyrams 
tautinių rūbų ir dar trūksta moteriškų tautinių rūbų 
choristėms.

Choras reprezentavo Angliją Dainą šventėje Čikagoje 
2006 m. Taip pat choras dalyvauja [vairiuose tarp
tautiniuose festivaliuose Londono apylinkėje ir kitur.
11. Įsikūrusiam Diskusijų Klubui bendruomenės rei
kalams (panašius į buvusi Vienybės Klubą), kurio pir
mas posėdis įvyks gruodžio 28d. Londone, samdytose 
patalpose prie Liverpool Street stoties.

Visi paminėti projektai buvo pristatyti DBLS valdy
bai. Padarytos vienos, kitos pastabos. Visi projektai 
turi pasiekti Tautinių Mažumų ir Išeivijos departa
mentą iki gruodžio 15 d.

Toliau kalbėta apie spaudos problemas. Stoka gerų 
komunikacijos priemonių. Buvo atsižvelgta, kad nau
jieji laikraščiai Londone yra leidžiami verslo princi
pais, o DBLS Europos Lietuvis yra be pelno bendruo
menei tarnaujantis leidinys.

Pirmininkė prašė DBLS Europos Lietuvio administ
racijos pagerinti laikraščio kokybę, kad būtų patrauk
lesnis platesnei bendruomenei. Nuspręsta, kad ir Eu
ropos Lietuvio redakcija kreiptųsi į Taut. Mažumų 
Departamentą Vilniuje, prašydama finansinės pagal
bos.

Kiti reikalai: apgailestauta, kad likusieji 12 DBLS 
skyriai nepasižymi stipresne veikla, ypatingai dabar, 
kada yra daug lietuvių įvairiuose provincijos miestuo
se.

2007 metai yra DBLS 60 metų veiklos jubiliejus.
Vasario 16-os minėjimas 2007 m. įvyks ukrainiečių 

klubo salėje, Holland Park, Londone vasario 17 d. 
Organizuoja DBLS centro valdyba
Sekminių (pavasario sąskrydis) Sodyboje vyks gegu
žės 27d.

Vida Gasperienė
DBLS tarybos pirmininkė

Maisto mugėje Londone lietuvių 
maisto stendas
Dvi dienas “Execel” parodų centre vykusioje pasaulio 
maisto mugėje pirmą kartą dalyvavo ir lietuvių kompani
ja “Lignesa Foods ltd.”. Parodą lankė gausi įvairaus 
maisto pasiilgusi skanautojų minia. O maisto buvo iš 
viso pasaulio - lietuviško, libannietiško, jamaikietiško, 
lenkiško ir daugybės kitų. Ant lietuvių stalo daugiausiai 
akį traukė lietuviškas “šakotis”.

Mugę aplankė ir su parodos dalyviais pabendravo LR 
ambasadorius Vygaudas Ušackas.

Kelmės mažasis teatras East Ham
Gruodžio 2 ir 9 dienomis Rytų Londone gyvenančius 
lietuvius džiugino Kelmės mažasis teatras. East Ham 
“Community” centro scenoje parodė du vaidinimus - 
vaikams “Paršiukų kelionės” ir vėliau suaugusiems kau
kių komediją “Trys mylimos”.

Vaikams pritaikytą spektaklį “Paršiukų kelionės” ap
lankė didelė minia vaikų kartu su tėveliais., kurio metu 

vaikai įsigyvendami į scenoje vykstančius įvykius daina
vo ir plojo linksmai praleisdami laiką.
Vėliau tėvelius žavėjo komedija “Trys mylimosios”.
Tai buvo labai pasigendamas įvykis, kuris į Londoną 

atnešė žiupsnelį lietuviškos dvasios ir taip pasiilgto lietu
viško žodžio.

Į Lietuvą plūsta darbininkai iš kitų 
šalių
Ir Lietuva pasidarė kitų šalių darbininkams labai pat
raukli. Daug darbininkų atvyksta į Lietuvą iš kaimyninių 
kraštų - Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos. Įdomu, kad už
darbis Lietuvoje vylioje kitataučius, kai tuo tarpu lietu
viai masiniai emigruoja iš Lietuvos.

Šiemet į Lietuvą atvyko iš kitų Rytų kraštų žymiai 
daugiau, nei praeitais metais. Pagrindinės specialybės, į 
kurias veržiasi užsieniečiai, tolimų reisų vairuotojai, sta
tybininkai ir darbininkai be specialybių.

Vien Klaipėdoje per devynis mėnesius leidimų dirbti 
prašė 640 užsienio piliečiai.
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„Emigrantų ir tautinių mažumų problemos neturi būti „suplakamos“
2006-12-07
A.Lydeka

w
Seimo Žmogaus teisių komiteto 
(ŽTK) pirmininkas, liberaicentristas 
Arminas Lydeka, kartu ŽTK dar
buotojais, gruodžio 8 dieną lankysis 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamente prie LR Vyriausybės. Susi
tikimuose su departamento vadovy
be ir darbuotojais planuojama išsa
miai aptarti bent keletą šiuo metu 
itin aktualių klausimų ir problemų.

Departamentą kuruojančio Seimo 
komiteto pirmininkas ketina įvertin
ti Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento struktūrą, darbo sistemą 
bei kartu su specialistais panagrinė
ti galimybę atskirti departamentui 

deleguotas išeivijos ir tautinių ma 
žumų priežiūros, sritis.

„Šių dviejų, viena su kita menkai 
tesisiejančių, svarbių sričių suplaki
mas į vieną katilą, mano galva, daro 
meškos abejoms sritims. Ypač tai 
tapo akivaizdu, kuomet išeivių da
lią, per pastarąjį dešimtmetį pasirin
ko keli šimtai tūkstančių atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos piliečių. 
Ignoruoti tokią tikrovę ir veikti ne
sikeičiant, Lietuvai yra per didelė v
prabanga“, - mano Seimo Žmogaus 
teisių komiteto pirmininkas liberai
centristas Arminas Lydeka.

ZTK pirmininkas su Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento spe
cialistais taip pat ketina ieškoti gali
mų sprendimų, atsižvelgiant į

Konstitucijos teismo pateiktus išaiš 
kinimus dėl Pilietybės įstatymo tai
kymo, rašoma pranešime spaudai.

Viktoras iš „Skamp“ ieš
kos lietuvių Afrikoje 

Viktoras Diawara 2006-12-07

Mūsų tautiečiai gyvena ir yra subū
rę bendruomenes Australijoje, Eu
ropoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, 
Azijoje. Tačiau ką žinome apie lie
tuvius iš Afrikos?

Dažniausiai pastaruosius siejame 
su Viktoru Diawara iš grupės 
„Skamp“, du kartus atstovavusiu 
Lietuvai „Eurovizijos“ dainų kon
kursuose, rašoma www.tmid.lt.

Viktoras gimė ir pirmuosius gy
venimo metus praleido Malio sosti
nėje Bamako, vėliau išvyko moky
tis į Vokietiją, Vasario 16-osios 
gimnaziją. Būtent ten prasidėjo 
„Skamp“ grupės nario karjera. 
Diawara jau kelerius metus nematė 
savo tėvų, pasiilgo vaikystės drau
gų, aplinkos. Dėl to nusprendė vykti 
į Malį, pakeliui ieškodamas Vakarų 
Afrikoje išsibarsčiusių lietuvių.

Kelionėje jį lydės žurnalistai Mar
tynas Starkus ir Vytaras Radzevi
čius.

Vakarų Afrika - ne itin gausiai 
lietuvių lankoma. Kartais pasirodo 
istorijų apie Mauritanijoje ar Malyje 
misionieriais dirbančius mūsų tau
tiečius. Keliaunininkai ieškos kiek
vieno tautiečio, kurį tik galėtų sutik 

ti ir kuris sutiktų papasakoti apie 
gyvenimą neįprastomis sąlygomis.

Kelionės maršrutas drieksis per 
Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją, Prancū
ziją, Ispaniją, Maroką, Mauritaniją 
ir Malis. Keliauninkai planuoja iš
vykti 2006 gruodžio 23 dieną ir su
grįžti kitų metų sausio 21 dieną.

Lietuvoje planuojama kurti 
Pietų Korėjos privatų 
universitetą 2006-12-01
Gruodžio 4-6 dienomis Vilniuje 
viešės Pietų Korėjos Informacijos ir 
Komunikacijos Universiteto delega
cija. Vilniaus universiteto UNESCO 
tarptautinio žinių ekonomikos ir 
vadybos centro bei UNESCO nacio
nalinės komisijos iniciatyva organi
zuoto susitikimo tikslas - valstybės 
institucijų atstovams pristatyti pla
nus Lietuvoje kurti naują privatų 
universitetą.

Delegacijai vadovauja P. Korėjos 
universiteto prezidentė Unna Huh.

Pietų Korėjos Informacijos ir 
Komunikacijos Universiteto prezi
dentė U. Huh susitiks su UNESCO 
nacionalinės komisijos vadove A. 
Dirvaite, Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto prie LRV direkto
riumi A. Matuliu, Užsienio reikalų 
ministru P. Vaitiekūnu, Švietimo ir 

mokslo ministre R. Žakaitiene bei 
Lietuvos darbo rinkos.tarnybos di
rektoriumi T. Jovaiša.

Taip pat delegacijos vadovė ap
lankys Vilniaus ir Kauno technolo
gijų universitetus bei susitiks su jų 
rektoriais.

„Pietų Korėjos Informacijos ir 
Komunikacijos Universitetas - vie
nas galingiausių šioje srityje pasau
lyje, o šalis pirmauja informacinių 
technologijų srityje.

Korėjiečiai atlikę tyrimus susido
mėjo Lietuva dėl jos ženklios pa
žangos bei galimybių investicijoms.

Siūloma atidaryti universiteto pa
dalinį Lietuvoje, kuris iš dalies būtų 
virtualus, tokiu būdu plečiant studi
jų, patirties bei kompetencijos dali
nimosi galimybes“, - sakė Vilniaus 
universiteto UNESCO tarptautinio 
žinių ekonomikos ir vadybos centro 
direktorius Renaldas Gudauskas.

Pasak Renaldo Gudausko, priva
taus Pietų Korėjos universiteto pa
dalinio įkūrimas suteiktų Lietuvai 
įvairiapusiškos naudos, nes būtų 
sukurtos naujos darbo vietos, didi
namas konkurencingumas bei skati
namas dalinimasis tarptautine patir
timi informacijos bei komunikacijos 
srityje. Planuojama, kad privatus 
universitetas Lietuvoje galėtų pra
dėti veikti po metų.
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Bus aptartos tremtinių grįžimo į Lietuvą 
aktualijos 2006-12-11

Gruodžio 12 d. Vilniuje vyko dvi dienas trukusi konfe
rencija „Ilgas kelias namo“, kurioje buvo aptariama poli
tinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į 
Lietuvą programa, jos įgyvendinimas bei perspektyvos.

Konferencijos atidarė ir joje dalyvavo Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos sekretorė Violeta Murauskaitė 
bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

Konferencijoje buvo apžvelgta Politinių kalinių ir trem
tinių bei jų šeimų grįžimo į Lietuvą 1992-2006 metų pro
grama. Pagal šią programą į Lietuvą jau grįžo per 2000 
buvusių tremtinių ir politinių kalinių šeimų.

Konferencijoje buvo kalbama apie grįžtančių tremtinių 
ir jų šeimų narių galimybes socialiai integruotis Lietuvo
je, valstybinės kalbos mokymo tendencijas. Buvo aptartas 
Lietuvos Respublikos vizų išdavimas ir užsieniečių atvy
kimas į Lietuvą, Pilietybės įstatymas ir jo taikymas.

Konferencijoje dalyvo Sibiro ir kitų buvusių NVS šalių 
lietuvių bendruomenių atstovai iš Karelijos, Buriatijos, 
Altajaus, Karagandos, Almatos, Krasnojarsko, Kalining
rado, Jakutijos, Irkutsko, Estijos, Latvijos, Sankt- 
Peterburgo, Maskvos ir grįžę nuolat gyventi į Lietuvą 
buvę tremtiniai.

Ūkio bankas kuriasi Jungtinėje
Karalystėje 2006-12-07

Ūkio banko valdyba nusprendė steigti banko filialą Jung- 
tinėje Karalystėje, Edinburge, ir Lietuvos bankui teikia 
prašymą leisti steigti filialą.

Ūkio banko filialas Škotijos sostinėje Edinburge veik
los pradžioje ketina teikti mažmeninės bankininkystės 
paslaugas, vėliau numatoma siūlyti paslaugų ir verslo 
klientams.

„Banko veiklos patirtis tiek vakarų, tiek rytų rinkose 
mums suteiks konkurencinio pranašumo bei galimybę 
ateityje tapti finansiniu tarpininku tarp Jungtinės Karalys
tės ir Rytų šalių rinkų“,- sako Ūkio banko valdybos pir
mininkė Edita Karpavičienė.v

Pasak jos, kol kas Škotijoje neveikia nei vienas Rytų 
Euronos bankas, o išeiviu iš Rvtu Euronos šiame krašte 

daugėja, todėl Ūkio bankas tikisi greitai rasti savo nišą 
šioje rinkoje.

Šiuo metu Ūkio bankas turi 12 filialų ir 33 klientų ap
tarnavimo skyrius Lietuvoje bei banko atstovybes Rusi
joje, Ukrainoje ir Kazachstane.

Karalystėje daugiau nei pusmilijonis 
imigrantų iš naujųjų ES šalių
Pagal Didžiosios Britanijos paskelbtą statistiką, nuo 
2004 metų (10 naujųjų narių įstojimo į Europos Sąjungą) 
imigrantų į šią šalį iš Rytų Europos skaičius viršijo pusę 
milijono.

Tokie skaičiai (510 000) sukėlė nelabai teigiamas reak
cijas Britanijoje, rašoma portale. Mat iki tol valdžia buvo 
pranašavusi, kad imigrantų skaičius bus tik apie 13 000.

Dėl to britų valdžia paskelbė griežtas kvotas sausį į ES 
įsijungsiančių Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams. Per 
metus britai iš šių šalių įsileis tik po 20 000 nekvalifi
kuotų darbuotojų.

Statistika rodo, kad daugiausia į Jungtinę Karalystę 
atvyko mūsų kaimynų lenkų 300 000 arba 63 %. Lietu
viai atsidūrė antroje vietoje, jie sudaro 11 % visų naujųjų 
imigrantų, o slovakai - 10 %.

Statistikoje taip pat minimi čekai, estai, vengrai, latviai 
ir slovėnai.

Labiausiai pasitiki - „Sodra“, mažiau
siai — Seimu. Populiariausias - Prezi
dentas. 2006-12-10
Žmonės labiausiai pasitiki „Sodra“ ir Bažnyčia, mažiau
siai - Seimu ir partijomis, rodo visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ gruodžio 1 -4 dienomis 
atlikta apklausa, kurios rezultatus skelbia „Lietuvos ry
tas“.

„Sodra“ pasitiki 64,7% respondentų. Pasitikėjimas 
Bažnyčia - 66%.
. Trečią ir ketvirtą vietas užima kariuomenė ir Preziden
to institucija-jomis pasitiki 57,1% apklaustųjų.

Penktoje vietoje švietimas - 51,4%.
Labiausiai gyventojai nepasitiki Seimu ir partijomis. 

Gruodį Seimu pasitikėjo 8,7%, nepasitikėjo - 64,9% 
apklaustųjų.

Populiariausiu šalies žmogumi išlieka prezidentas Val
das Adamkus, kuris dar labiau padidino savo atotrūkį 
nuo kitų visuomenės veikėjų.

Pasitikėjimas šalies vadovu per paskutinį mėnesį išau
go 3% iki 26,1%. Premjero Gedimino Kirkilo populiaru
mas nuo 11,3% smuko iki 9,4%. Trečioje vietoje - socia
linės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė - ją 
palaikė 8,6% apklaustųjų.
. Ketvirtas gruodį - nušalintasis prezidentas, liberalde- 
mokratų lyderis Rolandas Paksas. Jį palaiko 7,3% ap
klaustųjų. Penktas - socialdemokratas Seimo vicepirmi
ninkas Česlovas Juršėnas (5,6% ), šeštas - socialliberalų 
lyderis Artūras Paulauskas (5,6%). Septinta - žemės 
ūkio ministrė, valstiečių liaudininkų vadovė Kazimira 
Prunskienė (4,6%), devintas - policijos generalinis komi
saras Vytautas Grigaravičius (3,6%). Dešimtas buvęs 
prezidentas ir premjeras Socialdemokratų partijos lyde
ris Algirdas Brazauskas (3,2%). Jo populiarumas prieš 
mėnesi siekė 5,8%.
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PRANCŪZIJA
Asociacija „Baltelatino“ pristato Lietuvą per asmenybes 2006-11-02

Rasa Misevičiutė

Pietų Prancūzijoje įsikūrusi asociacija „BalteLatino“ 
vienija prancūzų ir lietuvių grupę siekiančią supažindinti 
regiono gyventojus su Baltijos šalimis ir pasidalinti savo 
aistra Lietuvos kultūrai. Asociacijos veikla apima Marse
lį bei aplinkinius miestus. Organizuojami įvairūs kultū
riniai ir visuomenės informavimo renginiai, skatinami ir 
įgyvendinami tarpkultūriniai mainai meninėje, socialinė
je, jaunimo ir ekonominėje srityje, kuriama puiki erdvė 
naujiems susitikimams, kurie, vėliau virsta naujomis 
europinės draugystės išraiškomis.

Asociacijos „BalteLatino“ dėka Lietuvą pažino Marse
lio bei apylinkių gyventojai - jaunimas, moksleiviai ir 
mokytojai, meno profesionalai bei verslininkai.

Pagrindinis „BalteLatino“ tikslas - tarptautinių ryšių 
bei tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir partnerystės gali
mybių kūrimas tarp Prancūzijos ir Baltijos šalių.

Kiekvienais metais asociacija pagal pasirinktus priori
tetus pristato skirtingas lietuviško meno šakas: 2004-ieji 
buvo skirti fotografijos parodoms, 2005-ieji dailės bei 
instaliacijų ekspozicijoms, šiais metais dėmesys buvo 
sutelktas į literatūrą.

Renginiuose asociacija lieka ištikima savo pagrindi
niams uždaviniams - kurti ir plėtoti tarptautinius ryšius, 
tad šiais literatūriniais metais buvo pasirinkta pristatyti 
garsųjį prancūzų rašytojąRomana Gaiy, išeivį iš Lietu
vos. **

Idėja gimė įsikūrus naujam Lietuvos Garbės Konsula
tui Marselyje. Garbės Konsulas Jacques Gobert užsibrė
žė sudėtingą tačiau nepaprastai prasmingą tikslą - nu
tiesti naujus kultūrinus bei politinius saitus siejančius 
Lietuvą ir Provanso regioną. Šio tikslo įgyvendinimui 
Romano Gary asmenybė bei jo kūrybą kuriai įtaką pada
rė ir Vilniuje praleista vaikystė, tapo pagrindine ašimi. 
Tokiu būdu buvo rastas visiškai naujas ir neįprastas as
pektas analizuoti ankstyvuosius Romano Gary kūrinius, 
taip pat pabrėžti istorinį faktą kad ryšiai tarp Lietuvos ir 
Pietų Prancūzijos užsimezgė daug anksčiau negu Lietu
va įstojo į Europos Sąjungą

Šiuo projektu siekiama iškelti ir įgyvendinti naują tarp
tautinių ryšių politikos konceptą akivaizdžiai nurodantį, 
kad be stipriai įsigaliojusios bendradarbiavimo politikos 
su Šiaurės Afrikos bei kaimyninėmis Viduržemio jūros 
šalimis, šalia egzistuoja svarbios istorinės šaknys, pabrė
žiančios ilgalaikius europinius saitus tarp šio regiono ir 
Lietuvos.

Projekto esmė glūdi europinėje dimensijoje, pabrėžian-

Romano Gary gerbėjai bei Lietuvos garbės konsulas 
J. Gobert

čioje svarbų meno vaidmenį, kaip mediatoriaus, vienijan
čio skirtingus kultūrinius mentalitetus bei patirtį ir kurian
čio vieną Europos kultūrą pripildytą žmogiškų išgyveni
mų, emocijų, jausmų ir minčių.

Šis naujas susitikimas atskleidžia ir įkūnija Romano Ga
ry asmenybėje, visų Europos tautų išgyventą patirtį karo 
nusiaubtose ir sunaikintose Europos šalyse, bejėgiškai be
sipriešinančiose despotizmui ir tironijai, pabrėžia autoriaus 
paradoksalų sugebėjimą transformuoti siaubą į sapną at
spindėti realybę, tarsi per iškreiptą veidrodį ir, tuo pat, me
tu iškelti žmogiškas vertybes.

Literatūrinis projekto aspektas siekia atkreipti dėmesį į 
Romano Gary „lietuviškojo“ periodo svarbą kuris padarė 
įtaką kai kuriems jo kūriniams („Aušros pažadas“, 
„Aitvaras“, „Europe“, „Europinis Mokymas“) ir sukonstra
vo įsivaizduojamą psichologinį prieglobstį bei vitališką 
išgyvenimo stiprybę.

Pirmasis projekto renginys, atidarantis susitikimų ciklą 
įvyko spalio mėnesį Marselyje. Susitikime dalyvavo Ro
mas Ramanauskas, Romano Gary klubo Lietuvoje prezi
dentas, Fabrice Larat, Manheimo Universiteto politikos 
mokslų daktaras ir Lietuvos Garbės Konsulas Jacques Go
bert. Vakaro metu buvo skaitomos ištraukos iš autoriaus 
kūrinių „Aušros Pažadas“, .^Aitvaras“, tai pat R.Gary 
Biografijos.

Svečiai lankėsi Nicoje ir Aix en Provence vietose kur 
gyveno ir mokėsi Romanas Kacew (Gary), ten numatomos 
surengti tolesnės konferencijos. Susitikimo metu, gimė 
idėja sukurti ir realizuoti dokumentinį filmą jungiantį Lie
tuvą ir Provanso regioną per Romano Gary asmenybę.

NORVEGIJA
Osle pristatytas modernaus Lietuviško šokio spektaklis 2006-11-15 ' '
Oslo „Parkteatret“ teatro scenoje lapkričio 14 dieną buvo parodytas choreografės Airos Naginevičiūtės modernaus 
šokio spektaklis „Processus“.

Spektaklis „Procesus“ 2003 metais buvo apdovanotas Lietuvos kultūros ministerijos ir Lietuvos teatro sąjungos pre
mija už geriausią choreografiją Šis A. Naginevičiūtės spektaklio pristatymas Osle yra Lietuvos ir Norvegijos kultūri
nių mainų projekto dalis. Norvegų modernaus šokio spektaklis bus parodytas Vilniuje gruodžio 16 dieną

Šokio spektaklį Osle parėmė Lietuvos kultūros ministeriją Lietuvos šokio informacijos centras, Norvegijos lietuvių 
bendrija
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ŠVEDIJA Lietuvių bendruomenė Švedijoje švenčia 60 metų

Viena seniausių lietuvių bendruomenių pasaulyje. Lietuvių bendruomenė 
Švedijoje, mini garbų jubiliejų.
2006 metų gruodžio 2-ą dieną Švedijos lietuviai ir svečiai kartu su pirmo
sios Švedijos lietuvių kartos atstovais prisimins tuos, kurie siekė Lietuvos 
išlaisvinimo, subūrė lietuvius, sukūrė ir naujoms kartoms išlaikė lietuvių 
bendruomenę.

Truputis istorijos:

” Lietuvių bendruomenė Švedijoje buvo [kurta 1946 m. sausio 12 d. j pirmą Bendruomenės valdybą buvo išrinkti 
penki asmenys: pirmininkas- Petras Kazlauskas, pirmininko pavaduotojas- Ignas Šeinius, sekretorius- Vacys Ged
minas, iždininkas- Izidorius Mališka ir narė- Regina Dailidienė. Steigiamojo susirinkimo protokolas, deja, neišli
ko. Pirmasis Lietuvių bendruomenės Švedijoje susirinkimas įvyko 1947 m. sausio 5 d. Susirinkimas nustatė 10 kro
nų metini nario mokestį Kiekvienas rajonas prie Centrinės valdybos veiklos turėjo prisidėti trečdaliu savo paja
mų'' (Jonas Pajaujis, Valentinas Vilkenas).

Taip Bendruomenės istorija įamžinta pirmosios Švedijos lietuvių kartos sudarytoje knygoje - ’Švedijos lietu
viai” (1997 m.).

Prieš 60 metų nuo sovietų bėgę Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gyventojai pasiekė Švediją per Baltijos jūrą, iš Suo
mijos, Norvegijos, Lenkijos ar Vokietijos. Į Švediją iš Vokietijos pateko ir iš konclagerių ištrukę lietuviai bei kiti 
baltai.
Daug narsių, gelbėjimo akcija užsiėmusių žmonių žuvo, buvo suimti ir nukankinti koncentracijos lageriuose:

. r ū ve 

”Lietuvių komitetas, [kurtas 1943 m. pradžioje, iš Amerikos diplomato I.S. Olsed gavo pašalpą organizuoti lietuvių
w * 1 *

evakavimą Į Švediją. Tuo tikslu buvo nupirkti du laivai, vienas mažesnis, kitas didesnis. Per ketvirtą kelionę perpil- f, 
dytu mažesniuoju laivu jį aptiko patruliuojantis vokiečių laivas. Laivo kapitonas K. Jurevičius ir įgulos nariai J.
Done ris bei M. Murksas buvo paimti į areštą. Jie mirė Štuthofo koncentracijos stovykloje 1945 m. sausį- 
vasarįP (Jonas Pajaujis).

”1944-1945 m. lietuvių gretas papildė pabėgėliai iš Suomijos ir Norvegijos. Vieną grupę sudarė 17 jaunų vyrų, 
kuriems pasisekė ištrukti iš vokiečių apsaugos Suomijoje. Vienuolika iš jų po vienuolikos dienų kelio pėsčiomis per 
Suomiją pasiekė Švedijos sieną. 1944 m. gruodžio mėnesį pasirodė dar viena jaunuolių grupė. Šie lietuviai per 
snieguotus kalnus persikėlė į Švediją iš Norvegijos. 1947-1948 m. sandūroje Švedijoje buvo apie 500 lietuvių, bet 
dauguma jų emigravo į Ameriką ir Kanadą. 1955 m. Švedijoje gyveno apie 150 lietuvių. Dauguma jų buvo jani vy
rai, trūko lietuvių mergini f. (Jonas Pajaujis).

Visiems Švediją pasiekusiems lietuviams kurį laiką teko pagyventi pabėgėlių stovyklose:
"Tokiose stovyklose reikėjo praleisti kelias savaites ar mėnesius, kol atitinkamos Švedijos žinybos išduodavo užsie

niečio pasą ir surasdavo tinkamo darbo. Nevedęjauni vyrai, o tokių buvo du šimtai, turėjo lieti prakaitą prie miško 
darbų, durpių kasykhi ar žemės ūkio darbų ”, (Jonas Pajaujis, Valentinas Vilkenas).

Šiandien Lietuvių bendruomenė Švedijoje ne mažesnė nei prieš 60 metų, tačiau jos tikslai ir veikla laikui bėgant 
pasikeitė. Augantis skaičius vaikų renkasi į sekmadieninę lituanistinę mokyklą, suaugę ir vaikai mokosi tautinių 
šokių, jaunimas ir kiti bendruomenės nariai buriasi į įvairias darbo grupes. Naujos bendruomenės darbo formos 
stipriai palaikomos vyresniosios kartos. -

Kviečiame visus kartu su mumis paminėti Bendruomenės 60-metį - visiems Švedijos lietuviams svarbią datą!

Renginys vyks gruodžio 2 dieną Stokholme, Šv. Eugenijos bažnyčios patalpose.
Minėjimo metu, kuris prasidės 17.00 vai., vyresnioji karta pasidalins prisiminimais apie pirmuosius savo metus 
Švedijoje, bus trumpai pristatyti legionierių atidavimo archyvo tyrimai.
Vakaro kultūrinėje programoje - „Baltijos“ tautinių šokių grupės koncertas bei „Saulės“ mokyklos vaikų pasirody
mas.

Plačiau apie renginį galite teirautis el-paštu: IbsvaldvbaajiotmaiLcom . .
7.,V ‘ ' ' • ■ *3 * i- r. ..■* * • » .

Iki greito susitikimo,

Lietuvių bendruomenės Švedijoje valdyba
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PUNSKAS

Lenkijos lietuviai — arti ir toli
Deimantė Dokšaitė

Punsko pradinės mokyklos mokiniai koncertuoja

Lenkijoje gyvenantys lie
tuviai tikina niekada neiš
vyko iš Lietuvos, o ir isto
rikai sako, kad tai Lietuva 
buvo priversta pasitraukti 
nuo tų, kurie dabar gyve
na Lenkijos žemėse.

Ne vienas apsilankęs Punske 
pasakojo, kad čia lietuviškumo 
daugiau negu pačioje Lietuvoje. 
Tai vienintelė vieta Lenkijoje, 
kur didžioji dalis gyventojų ne 
tik kalba lietuviškai, čia ir lietu
viški restoranai, parduotuvės, 
lietuviškai susikalbėti galite 
savivaldos įstaigose. Punsko 
valsčių šiuo metu sudaro trisdešimt trys kaimai, gyvena 
beveik puspenkto tūkstančio gyventojų, ir tik penktadalis jų 
yra lenkai. Pačiame Punsko miestelyje gyvena per tūkstantį 
lietuvių.

„Valsčiuje visi darbuotojai yra lietuviai. Bažnyčioje lietu
viškai laikomos dvejos mišios ir vienos lenkiškai. Yra toks 
nedidelis bankelis - irgi lietuviai. Parduotuvėse beveik vi
sose kalbama lietuviškai, išskyrus kokią vieną. Kartais, kai 
iš Lietuvos atvažiuoja lietuviai ir pradeda kalbėti lenkiškai 
arba pusiau rusiškai, tai čia vietiniai lietuviai išverčia akis ir 
sako, kad beveik nemoka lenkiškai. Pas mus yra apie 80 % 
to lietuviškumo. Gyvenasi čia vidutiniškai, kas dirba - 
normaliai, o kas nenori dirbti, tai kaip ir visame pasaulyje.“ 
- sako Petras Krukauskas. Jis yra lietuviško restorano 
„Sodas“ šeimininkas. Pašnekovas pasakojo, jog Punskas 
netrukus turėtų tapti tik turistiniu miesteliu, į kurį net iš 
Lenkijos gilumos atvykstama paragauti lietuviškų patieka
lų. Populiariausi - didžkukuliai. Gaminame lietuviškus pa
tiekalus. Daugiausia klientų - lenkai, nes čia visgi Lenkija. 
Ir jie atvažiuoja atostogų metu. Nori pažiūrėti, kaip čia tie 
lietuviai gyvena, ir sykiu tų patiekalų paragauti.“ - apie 
savo verslą pasakojo P.Krukauskas.

Tačiau patys lietuviai nerimauja, kad ilgainiui jų gali ma
žėti. Vaikai renkasi didmiesčius. Vos ne šimtas Punsko 
lietuvių studijuoja Lietuvoje, dalis jų ten ir pasilieka. 
P.Krukauskas pasakojo, kad iš išvažiavusiųjų tikimasi, jog 
jie sukurs lietuviškas šeimas. „Kaip kurie grįžta, bet mažai. 
Didžiausia institucija yra mokykla. Nėra jokios pramonės. 
Tokiems žmonėms po studijų nelabai yra čia kažkur likti. 
Bet tai nėra taip blogai, nes ten jie sukurs lietuviškas šei
mas. Jeigu išvyksta į Varšuvą, Poznanę ar Krokuvą susi
randa draugus arba drauges ir ten lieką šeima jau bus len
kiška.“ - kalbėjo P.Krukauskas. Grįžusieji iš Punsko pasa
kojo, kad beveik kiekviename ūkininko kieme galima pa
matyti lietuviškais ornamentais išmargintą koplytstulpį ar 
namo sienoje išmūrytus Gedimino stulpus. Lietuvos kon
sule Seinuose Aušra Čemevičienė pasakojo, kad lietuviai 
čia kalba su dzūkišku akcentu, bet visi kalba lietuviškai. Ir 
per mano darbo praktiką neteko girdėti kalbant lenkiškai. 
Čia neretai lankosi turistai - išgirdę, kad čia lietuviškas 
kraštas, kuriame gyvos lietuviškos tradicijos, netgi virtuvė 

lietuviška. Palaikant senas tradicijas gaminama lietuviška 
dešra, kepama lietuviška duona. Anot konsulės, beveik 
kiekvienas punskietis dalyvauja lietuviškoje veikloje: 
„Pagrindinis varikliukas, kaip lietuvių tautos atstovams, 
susiklosčiusios istorinės aplinkybės. Kadangi būtent tos

lietuvių žemės su visais ten gy
venančiais lietuviais atiteko 
Lenkijai. Nuo tos dienos jie vis 
dar tikėjo, kad galbūt atsitiks, 
kad jie vėl bus teisėti Lietuvos 
gyventojai ir, matyt, tas varikliu
kas nedavė jiems užsnūsti. Jie 
visą laiką nepamiršo tos kalbos. 
Čia tarsi mažytis fenomenas, čia 
pat, už Lietuvos sienos, vaikai, 
tik pradėję kalbėti, vaikščioti, 
jau dalyvauja meno saviveiklos 
būreliuose. Būna taip, kad per 
renginį scenoje tris kartus dau
giau žmonių, nei salėje, jie nuo
lat keičiasi ir stebi vieni kitų 
pasirodymus.“

Tačiau vis daugiau lietuvių
ištirpsta lenkiškoje kultūroje. Manomą kad šiuo metu Len
kijoje gyvena apie dvylika tūkst. lietuvių, kai tuo tarpu 
prieš penkis dešimtmečius jų čia buvo tris kartus daugiau. 
„Aš manau, kad lietuviai yra labai linkę integruotis, net 
asimiliuotis. Nutautėjimas yra tikrai labai ryškus. Punsko 
lietuviai lyg ir laikosi savo tradicijų, yra patriotiški. Tačiau 
gyvenant svetimoje valstybėje, aš manau, kad reikia įdėti 
daug darbo, kad nenutautėtum. Dažnai nepakanka vien auk
lėjimo šeimoje. Reikia ir mokyklos, kultūros namų, visuo
meninės veiklos, bažnyčios mišių. Užtikrinus tokį gyveni
mą įmanoma šimtmetį ar porą šimtmečių išsilaikyti. Siena 
nustatyta 86 metus ir tiesą kad lietuvių skaičius yra suma
žėjęs.“ - aiškino Lenkijos Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos pirmininkė Irena Gasparavičiūtė. Anot jos, Lenkijoje 
gyvena daugiausia etniniai lietuviai, o jų gretas papildo vos 
vienas kitas atvykęs iš Lietuvos. Tačiau naujai atvykę lietu
viai nelabai jungiasi į Bendruomenės veiklą. „Jie atvažiavę 
su savo interesais ir neypatingai jungiasi į mūsų veiklą 
Aišku, susitinkame per šventes, kad ir Vasario 16-ają. Var
šuvoje ambasados priėmime.“ - kalbėjo I.Gasperavičiūtė.

Pagal Užsienio lietuvių rėmimo centro duomenis praėjusį 
semestrą paramą studijoms Lietuvoje gavo apie septynias 
dešimtis Lenkijos lietuvių. Šios šalies lietuvių jaunimas 
gauna daugiausia stipendijų iš visų besikreipiančiųjų.

Jolanta Gaus prieš metus baigė žurnalistiką Vilniaus uni
versitete ir grįžo į gimtąjį Punsko kraštą: „Punsko licėjų 
baigę mokiniai pasiskirsto įvairiai: vieni važiuoja į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas, daugiausia Kaune ir Vilniuje, o kiti 
vyksta į Lenkijos didmiesčius. Užsienio lietuviai Lietuvoje 
į aukštąsias mokyklas stoja truputėlį kitomis sąlygomis 
negu vietiniai studentai. Antras dalykas - Vilniuje yra įsi
kūręs Užsienio lietuvių rėmimo centras, kuris skiria stipen
dijas. Labai sveikintiną ir aš labai vertinu - bendrumo jaus
mas, kuris jungia visus Punsko jaunuolius. Vilniuje suge
ba susitikti jų kelios dešimtys, susiorganizuoti sau laisvalai
kį, kartu pasilinksminti. Yra jaunimo, kuris sugrįžta atgal į 
Punską. Tačiau tokių yra nedaug. Aš sugrįžau todėl, kad 
man pasisekė čia gauti darbą Bet paprastai jaunimas bando 
įsitvirtinti didmiesčiuose, nes ten kur kas didesnės įsidarbi
nimo galimybės, didesnis pasirinkimas, didesnis šansas 
dirbti pagal įgytą specialybę.“ - dalijosi patirtimi J.Gaus.
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VOKIETIJA
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė siekia 
gerinti lituanistinį švietimą ir tarptauti

nius kultūrinius saitus
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų su
važiavimas 2006 m. lapkričio 24—26 d. Berlyne
Tradicinis metinis VLB 
darbuotojų suvažiavimas 
Berlyne, šiais metais mi
nint bendruomenės 60- 
metį, sutraukė ypatingai 
daug dalyvių: be Vokieti
jos LB Valdybos ir kitų 
centrinių organų narių bei 
lituanistinių mokyklų mo
kytojų atvyko atstovai iš 10 
apylinkių (Berlyno, Bonn- 
Kolno, Essen-Mūlheimo, 
Frankfurto, Hamburgo, 
Hannoverio, Lubecko, 
Mūncheno, Nūmbergo ir 
Romuvos (Hūttenfeldo), 
iš viso apie 60 atstovų.

Vokietijos Lietuvių 
bendruomenė kryptingai 
veikia orientuodamasi į šiandienos aktualijas - sparčiai 
besikuriančias apylinkes, dygstančias lituanistines mokyk
lėles ir įvairias naujųjų emigrantų problemas.

Suvažiavimo metu buvo pristatyti naujausi tarptautiniai 
VLB projektai: Europos Lietuvių Kultūros Centras

Parodos atidarymas - iš kairės: Gediminas Buda, Berlyno apylin
kės pirmininkas, Jūratė Batura Lemke, menininkė, parodos auto
rė, Evaldas Ignatavičius, Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir 
Įgaliotasis ambasadorius Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Hūttenfelde bei Draugystės Tiltas 2007. Europos Lietuvių 
Kultūros Centras, orientuodamasis į emigracijos mastus ir 
vis aktualesnę nutautėjimo problemą, skatins kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp lietuvių bendruomenių ES šalyse, 
rūpinsis švietimo reikalais, kryptingai koordinuos esamų 
lietuviškų organizacijų veiklą, Tarptautinės lituanistinės 
stovyklos šeimoms ir mokytojoms Draugystės tilto, kitais 
metais atkeliaujančio į Vokietiją, organizacinis komitetas 

jau pradėjo savo darbą. 
Stovykla vyks 2007 m. 
liepos mėn. 6-8 d. 
Hūttenfelde, Vasario 16- 
osios gimnazijoje.

Darbuotojų suvažiavi
mą sveikino VLB pirmi
ninkas Antanas Šiugždi- 
nis, LR ambasadorius 
Berlyne Evaldas Ignata
vičius, LR Prezidento 
patarėja Halina Kobec- 
kaitė bei Berlyno apylin
kės pirmininkas Gedimi
nas Būda.

Dalykinę suvažiavimo 
dalį lydėjo LR ambasa
doje atidaryta Jūratės 
Batūraitės-Lemkienės iš 
Hūttenfeldo meno darbų

paroda, poetės Jutta Noak iš Hamburgo poezija bei Rim
vydo Kisevičiaus iš Berlyno skambinimas fortepijonu.

•f a

Bernadeta Gostautaitė 
VLB atstovė spaudai

HUTTENFELDAS
Antras filmo vakaras
Antrą kartą šiais metais VLB Romuvos apylinkė, vado
vaujama pirmininkės Marijos Dambriunaitės-Šmitienės, 
suruošė savo nariams lietuviško filmo vakarą. Penktadie
nį, lapkričio mėn. 10 d., Vasario 16 gimnazijos berniukų 
bendrabučio salėje susirinko didelis skaičius lietuvių iš 
Hūttenfeldo ir aplinkinių miestų; ir gimnazijos vyresnių
jų klasių mokiniai buvo taip pat atėję pasižiūrėti lietuviš
ko filmo.
Prieš keletą mėnesių buvo Romuvos apylinkėje rodomas 
"Vienų vieni", filmas apie narsią žymiausio Lietuvos 
partizano Daumanto kovą su sovietiniu okupantu.
Šį kartą buvo demonstruojamas literatūrinis- 
autobiografmis filmas pagal Balio Sruogos (1896-1947) 
memuarinį veikalą "Dievų miškas".
Šios Sruogos knygos, kuri parašyta taip įdomiai, kad 
skaitosi beveik kaip romanas, turinys yra jo prisiminimai 
apie Stutthofo (prie Danzigo) kacetą.
Po išsilaisvinimo sovietai Sruogą sugražino į okupuotą 
Lietuvą kur jis tuoj per du mėnesius parašė "Dievų miš
ką" apie savo pergyvenimus kaip nacionalsocialistų kali
nys. Tačiau net tokio turinio knyga nepraėjo pro pirmųjų 
pokario metų stalinistinę cenzūrą Mat, nacių kacetai ne 

daug kuo skyrėsi nuo Stalino gulagų Sibire, kur žmogus 
buvo lygiai taip pačiais metodais žeminamas ir naikina
mas.
Tik 1957 m., jau Chruščovui valdant raudonąją imperi
ją dešimt metų po autoriaus mirties, "Dievų miškas" 
pirmą kartą buvo publikuojamas sovietinėje Lietuvoje.

Vokietijos lietuviškų šeštadieninių mo
kyklų konferencija
Šeštadienį, lapkričio mėn. 11 d., Hūttenfelde Vasario 16 
gimnazijos patalpose posėdžiavo Vokietijos lietuviškų 
šeštadieninių mokyklų atstovai su lietuvių gimnazijos 
lituanistais ir Vokietijos LB atstovais.
Šios konferencijos tikslas buvo sudaryti prie Vokietijos 
LB švietimo komisiją kuri koordinuotų lietuviškų šešta
dieninių mokyklų darbą Vokietijoje, be to pasitarti įvai
riais kitais pedagoginiais ir techniniais reikalais. Aktua
lūs klausimai buvo, kaip rasti tinkamas patalpas šešta
dieninei mokyklai, kokius vadovėlius vartoti ir kaip juos 
gauti, kaip finansuoti mokyklą iš kur gauti tinkamų 
mokytojų.
Emigracijai iš Lietuvos į Vokietiją sustiprėjus ir ateityje 
emigrantų skaičiui toliau kylant, labai aktualus yra pasi
daręs lietuvių vaikų lituanistinio auklėjimo klausimas.

tąsa sek psl.
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VOKIETIJA
► Vaikai jau ilgai gyvena Vokietijoje, kai ku

rie čia jau yra gimę, lanko vokiškas mokyklas, gerai mo
ka vokiškai ir yra pilnai integruoti į vokišką visuomenę. 
Problema yra, kad su tėvais jie atvykę atostogų į Lietuvą 
galėtų lietuviškai susikalbėti su seneliais ir kitais giminė
mis. Lietuviškų šeštadieninių mokyklų tikslas yra rūpin
tis, kad vaikai neužmirštų lietuvių kalbos arba ją išmoktų 
ir palaikytų kultūrinius ryšius su tėvų gimtuoju kraštu. 
Šeštadieninių mokyklų mokinių amžius įvairus, nuo dar
želio amžiaus vaikų iki kokia 14-15 metų.

Suvažiavę buvo Bonn-Kolno, Berlyno, Cellės, Hannove- 
rio, Hūttenfeldo ir Hamburgo šeštadieninių mokyklų mo
kytojai arba jų vadovai. Be to dalyvavo konferencijoje 
Vasario 16 gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ir Ginta
ras Rudys kaip VLB valdybos atstovas bei Vasario 16 
gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. Į švietimo komi
siją išrinkti buvo Dr. Vincas Bartusevičius (iš Wittlicho), 
Gintaras Ručys (iš Hūttenfeldo), Salomėja Bottcher (iš 
Hamburgo), Elena Aronštamienė (iš Kolno) ir Irena 
Ūlkekul (iš Berlyno).

pv

VENESUELA
Gražiausia Venesuelos mergina
— lietuvių kilmės
Deimantė Dokšaitė 2006-10-01
Dvidešimtmetė 1,80 m. ūgio Lidymar Jo
naitis (dažnai vadinama tiesiog Ly Jonaitis
- aut.past.) išrinkta „Miss Venesuela 
2006”.

Gražiausios šių metų venesuelietės tėvas 
kilęs iš Lietuvos.
Ly Jonaitis atstovavo Guarico valstiją.
Ji reprezentuos Venesuelą artimiausiame 
„Miss Planeta44 konkurse.
Sekantis žingsnis: “Miss Universe” var
žybos

ARGENTINA
ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU

NIMO SUVAŽIAVIMAS - 2006 m.
Lapkričio 5 d. Berisso mieste baigėsi 

“Argentinos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas”, 
kuris buvo visiems labai naudingas ir 
rezultatyvus.

Renginys prasidėjo penktadienio vakarą jaunimo 
atvykimu į “Sindicato de Trabajadores Municipales” 
vasarnamį (Berisso miesto savivaldybės vasarnamis). 
Vakare įvyko susipažinimo vakaras ir atidarymo šventė.

Šeštadienio vakarą vyko registracija. Registracijos 
metu kiekvienas stovyklos dalyvis gavo ALJS 
marškinėlius su organizacijos logotipu.

Labai svarbu, kad dalyvavo per 80 atstovų iš 
Buenos Aires, Rosario ir Berisso - trijų didžiausių 
lietuvių regionų Argentinoje. Džiaugiamės, kad atvyko 
taip pat Daniela Capkauskas iš Chaco, kuri šiuo metu 
gyvena Corrientes mieste (prie Brazilijos). Aktyviai 
renginyje dalyvavo ir p. Ariel Majauskas iš Ushuaia 
miesto, Tierra del Fuero provincijos (Ugnies Žemės, 
paskutinio miesto Argentinos pietuose, 3.500 km nuo 

Buenos Aires). Jis papasakojo apie savo regiono 
bendruomenę ir draugijos istoriją (lietuvių kultūros 
draugija “Šventasis Kazimieras”), kuri buvo įkurta 
daugiau nei prieš 10 metų ir iki šiol niekas apie ją 
nežinojo. Labai svarbu, kad dabartinė ALJS dirba su 
visais Argentinos regionais ir pritraukia vis daugiau 
žmonių, suteikdama daugiau informacijos apie Lietuvą ir 
apie lietuviškas organizacijas Argetinoje. Džiugu, kad 
rezultatai jau dabar akivaizdžiai matomi.

Prieš pietus žaidėme lietuviškus susipažinimo 
žaidimus. Po pietų į vasarnamį atvyko LR Ambasados 
atstovai: p. Justas Vaišnoras (atstovas politikos reika
lams) su žmona, Inž. Algimantas Rastauskas (Konsulato 
atstovas) bei Berisso miesto savivaldybės sporto departa
mento direktorė prof. Cecilia Paez Molinero. Jiems atvy
kus, prasidėjo Sporto žaidynės: mergaičių tinklinis ir 
berniukų futbolas, turnyras “Lietuvos Ambasados Ar
gentinoje taurė”. Berisso sporto departamento direktorė 
paskyrė profesionalius varžybų teisėjus, todėl varžybos 
buvo labai rimtos.

Futbolo varžybas laimėjo “Lietuvių Susivienjimo 
Argentinoje” draugijos komandą tinklinio - “Lietuvių 
Centro” draugijos komanda. P. Vaišnoras ir p. Cecilia 
Paez Molinero visiems įteikė dovanų, o komandų kapito
nus apdovanojo taurėmis. tąsa sek.psl. --------- >
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------ ► ARGENTINA ... Jaunimo suvažaiavimas
Taip pat ALJS prisiminimo dovanomis nuoširdžiai 

padėkojo Lietuvos Ambasados ir miesto savivaldybės 
atstovams už pagalbą. Vakare ALJS atstovai, dalyvavę 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese Kanadoje, visus 
šventės dalyvius išmokė naujų žaidimų, o po vidurnakčio 
įvyko Talentų vakaras prie laužo.

Sekmadienį svečiavosi Argentinos Lietuvių draugi
jos atstovai (Argentinos organizacijų ir spaudos tarybos 
nariai, “Lietuvių Susivienijimo Argentinoje” pirmininkas 
Jorge Brazaitis), su kuriais kartu valgėme kepsnius 
(“asado”). Po pietų įvyko studijų dienos. Visus informa
vome apie galimybes išmokti lietuvių kalbos užsienyje - 
Vokietijoje ir Lietuvoje. Pasidalijome patirtimi apie lietu
vių kalbos mokymą V-16-osios gimnazijoje arba Vilniaus 
universitete.

Suteikėme informacijos apie kitą Pietų Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą, kuris įvyks sausio 5- 
14dienomis San Pablo mieste. Planuojama, kad ALJS 
atstovaus labai stipri delegacija, kurią aptarėme. Ypatin
gai daug dėmesio skyrėme ateinančiam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui, kuris vyks Pietų Amerikoje. Jį orga
nizuos nauja ALJS valdyba kartu su ULJS ir BLJS. Žmo
nės, dalyvavę įvairiuose kongresuose dalijosi savo patirti
mi ir nuomone apie tai, kaip reikėtų sklandžiai organizuo
ti ateinantį kongresą. Santiago Butkus (XIII Ruošos Ko
miteto pirmininkas) pranešė savo idėjas ir mintis.

Svarbus suvažiavimo momentas buvo naujos ALJS 
valdybos rinkimai iš visų ALJS Suvažiavime dalyvaujan
čių atstovų.

Suvažiavimo dalyviai sporto aikštėje

Nauja Argentinos Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba: 
Pirmininkas: Juan Pablo Luna Pupelis
Vicepirmininkas: Daniel Deveikis
Sekretorė: Johanna Mahne Zavickas
Antroji Sekretorė: Jorgelina Lukošius 
Iždininkas: German Cagliardi Semenas 
Antroji iždininkė: Micaela Campagna

Sekretorius tarptautiniams ryšiams su užsienu: Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis

Corrientes ir Tierra del Fuego atstovams buvo 
įteikta medžiagaos, DVD apie Lietuvą, muzikos, kad 
turėtų daugiau informacijos apie Lietuvą ir po truputį 
galėtų stiprinti savo veiklą. Suvažiavimui einant į pabaigą ’ 
medaliais buvo apdovanoti visi laimėtojai.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Skautiškuoju keliu
Oficialus Anglijos rajono įsteigimas įvyko 1948 metais. 
Prasidėjo bendra brolijos ir seserijos veikla, kuri iki šių 
dienų stipriai veikia.

Pirmas Anglijos lietuvių skautų ir skaučių vadovų-ių 
suvažiavimas sušauktas 1949 metais, Halifax mieste. Ta
me suvažiavime rajonas buvo padalintas į tris vietininki- 
jas: pietų Anglijos, vidurio Anglijos ir šiaurės Anglijos. 
Iki šios dienos vietininkijos yra likusios, deja dabar ran
dasi tik maža saujelė vadovų, kurie neša lietuvišką skauta- 
vimą ir jo ideologiją ant savo rankų (o gal teisėtai reikėtų 
sakyti ,ant savo pečių4) tarnaudami Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Skautai visuomet ir visur mokėjo bendrauti su kitais, 
mokėjo gerbti gamtą ir gyventi joje. Jų gyvenime buvo 
daug linksmybių - vakaro laužai, smagios iškylos, sporto 
užsiėmimai ir 1.1.

Štai (2006 m.) praėjo dar viena vasaros stovykla skautų 
kalnelyje ,Sodyboje4. Dalyvavo 50 skautų/skaučių ir 
žiupsnis mažylių (būsimų skautų) kartu su tėveliais. Gy
venimas palapinėse, gražioje gamtoje, su užsiėmimų ir 
nuotykių kupina diena, o vakarai prie liepsnojančio laužo 
su daina, visokiais pasirodymais, tikrai davė sielai ne vien 
gamtos ramybės nuo dulkėto miesto, bet svarbiausiai Šei
mos šilumos; visi tapome broliai ir sesės, v

Šio rudenio programa prasidėjo su vyresniųjų išvyka į 
Velsą plaukti baidarėmis. Patyrę išlipo iš baidarių sausi, 
o drąsuoliai išlięo (galim teisingai sakyti - iškrito) su šla
piom kelnėm! Ši išvyka visiems labai patiko ir daug kas 
prašė ją pakartoti ateityje. Tuo po kelių savaičių jaunos 

sesės suorganizavo sueigą sesės Laimos namuose, 
Greenwich. Tema buvo Kūčių papročiai ir tradicijos. 
Bepasakojant apie tradicijas ir dalinantis patirtimi, sesės 
kūrė Kalėdinius atvirukus su šiaudiniais ornamentais. 
Pirmieji labai mieli atvirukai skirti tėveliams.
Vadovų posėdis lapkričio 19 d. šv. Kazimiero bažnyčios 
svetainėje nutarė:

Turėti pokalėdinį naktinį žygį Epping Forest vyres
niems.

Suorganizuoti sueigą vasario pradžioje jaunesniems ir 
vyresniems. Pakviesti tėvelius į sekantį vadovų posėdį 
tuoj po Kalėdų.

Suorganizuoti Kaziuko mugę kovo pradžioje.
Pavasario sueigą balandžio mėnesyje jaunesniems ir vy
resniems.

Per Sekmines suorganizuoti skautiškų papročių susipa
žinimo popietę Sodyboje.

Vasaros stovykla 2007 m. vyks nuo 28-to liepos iki 4-to 
rugpjūčio Sodyboje.

Vasaros stovykloje veiks būsimų skautų pastovyklė, 
Ateitis4 (mažųjų stovyklavimas kartu su tėveliais), taip pat 
skautų ir skaučių pastovyklės. į vasaros stovyklos progra
mą bus įtraukta ekskursija į tarptautinę Jambore 
,Brownsea Island4. 2007 metai yra 100 metų skautavimo 
jubiliejus. Taip pat nutarta pasiųsti kelis jaunus vadovus 
(vieną sesę ir vieną brolį) į Gintaro/Ąžuolo mokyklą 
Rako4 stovykloje prie Čikagos, JAV4se. Ši mokykla 
veiks nuo 14 iki 21 liepos 2007 m..
Visuomet budime!

v.s. Vincentas O’Brien
Rajono Atstovas ir Rajono vadija
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ITALIJA
Romoje paminėta Lietuvos ir Italijos 
diplomatinių santykių atkūrimo 15 
metų sukaktis 2006-11-15

Lietuvos ambasada Italijoje kartu su Italijos ir Lietuvos 
draugystės asociacija lapkričio 14 dieną Romoje, Cam- 
panari rūmuose įsikūrusios Europos Komisijos atstovy
bės Italijoje patalpose, atidarė fotografijų parodą 
„Lietuva nuo 1990 iki 2005“.

Sveikindamas susirinkusiuosius Lietuvos ambasado
rius Italijoje Šarūnas Adomavičius apžvelgė Lietuvos ir 
Italijos diplomatinių santykių raidą, pabrėžė diplomati
nių santykių atkūrimo prieš 15 metų svarbą.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto, Kovo 11-osios Akto signataras Al
girdas Saudargas, buvęs Lietuvos ambasadorius prie 
Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis, buvęs Lietuvos amba
sadorius Italijoje Romanas Podagėlis, pirmasis Italijos 
ambasadorius Lietuvoje ambasadorius Franco Temesta, 
buvęs Italijos ambasadorius Lietuvoje Bernardo Uguc- 
cioni.

Gausiai susirinkusiems svečiams parodos metu buvo 
rodomas režisieriaus Arvydo Baryso dokumentinis fil
mas „Įsimylėję Lietuvą“.

Paroda Campanari rūmuose Romoje bus eksponuoja
ma iki lapkričio 27 dienos. Vėliau ją taip pat bus galima 
apžiūrėti Milane, Venecijoje, Florencijoje, Turine, Genu
joje, Neapolyje, Baryje ir Parmoję.

Turino knygų mugėje Lietuva dalyvaus 
pagrindinės viešnios teisėmis 2006-11-08 

2007 metų gegužės 10-14 dienomis vyksiančioje tarptau
tinėje Turino (Italija) knygų mugėje Lietuvai yra suteikta 
galimybė dalyvauti šalies - pagrindinės viešnios - statu

su. Pasinaudojant šia puikia galimybe, pirmą kartą Lietu
vos ir Italijos kultūrinių santykių istorijoje bus pristato
ma Lietuvos kultūra ir istorija bei lietuvių literatūra 
stambiausioje ir svarbiausioje knygų mugėje Šiaurės 
Italijos regione. Šioje mugėje bus didelis nacionalinis 
Lietuvos stendas, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerija ir Lietuvos Institutas. Nuo 2001 
metų Mugės šalys - viešnios buvo: Nyderlandai, Šveica
rija ir Katalonija, Kanada, Graikija, Brazilija ir Portuga
lija.

Tarptautinė Turino knygų mugė yra pagrindinė Italijos 
auditorijai skirta knygų mugė. Šiais metais mugėje apsi
lankė apie 300 tūkst. lankytojų. Pagrindiniai dalyviai - 
Italijos leidėjai. Lyginant su kitomis mugėmis itin ryškus 
katalikiškosios pakraipos leidybos pristatymas. Mugėje 
taip pat gausu šalies regionų pristatymo. Jų savitumo 
išryškinimas - itin svarbus. Analogiškai buvo konstruo
jamos ir šių metų šalių viešnių - Brazilijos ir Portugalijos 
- programos, pabrėžusios šių šalių savitumą. Mugės au
ditorija - daugiausiai itališkai kalbantys lankytojai, kurių 
vienas pagrindinių interesų - sužinoti apie šalį, jos istori
ją ir kultūrą.

Pasinaudodami šia puikia Lietuvos pristatymo proga 
bei siekdami skatinti Lietuvos ir Italijos verslo santykius, 
Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (LEPA), kartu su 
partneriais Italijoje, tarptautinės Turino knygų mugės 
metu ketina organizuoti verslo kontaktų mugę įvairių 
pramonės šakų atstovams. Kontaktų mugės metu bus 
suorganizuoti kontaktiniai susitikimai ir sudaryta indivi
duali susitikimų programa, atsižvelgiant į įmonių porei
kius ir pageidavimus. Kol kas LEPA bando išsiaiškinti ar 
Lietuvos verslininkams būtų įdomi ir naudinga tokia 
kontaktų mugė.

Turinas, Šiaurės Italijos Piemonto provincijos sostinė, 
yra svarbiausias industrijos centras Šiaurės Italijoje, ku
riame yra didžiausia Italijos pramonės koncentracija.

ISPANIJA
Madride - lietuvių 
kalbos kursai nelie
tuviams 2006-11-08

Madride pradėti lietuvių 
kaip užsienio kalbos ir kul
tūros kursai. Jie skirti vi
siems nelietuviams, ku
riems įdomi ir galbūt nau
dinga mūsų kalba. Kursai 
yra nemokami ir juos ren
gia Madrido lietuvių ben
druomenė. „Džiaugiamės ir 
tolimesniu gražiu bendra
darbiavimu su LR Amba
sada, kuri maloniai suteikė 
patalpas.“ - sakė Ispanijos 
lietuvių bendruomenės pir
mininkė Loreta Paulauskai
tė.
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AIRIJA
Vakar Dubline Smithfieldo aikštėje buvo 
įžiebta Kalėdų eglė.

Identiškas Kalėdų medis tuo pačiu metu buvo įžieb
tas ir Vilniaus Rotušės aikštėje. Eglę Smithfieldo aikš
tėje įžiebė Dublino meras lordas Vincentas Jacksonas, 
o Rotušės aikštėje - Vilniaus meras Artūras Zuokas. 
Jie taip pat sakė sveikinimo kalbas, merams buvo įteik
tos simbolinės dovanėles - Airijos lietuvių bendruo
menės (ALB) marškinėliai.

Išrinkta žaviausia Airijos lietuvaitė
Airijos lietuvių laikraščio „Saloje“ skaitytojai išsirinko 
žaviausią šios šalies lietuvaitę. Nuo balandžio mėnesio 
laikraštyje buvo spausdinamos Airijoje gyvenančių 
lietuvių merginų nuotraukos - trečius metus gyvuojan
čio leidinio redakcija organizavo „Žaviausios Airijos 
lietuvaitės foto konkursą“.

Ilgesio knyga atvyksta į Airiją
Gruodžio 4 dieną Vilniuje, Lietuvos Respublikos Sei
me pristatyta Airijos lietuvės Lauros Garbatavičiūtės- 
Down knyga „Pasiilgau... (arba) mes vienas kito ange
lai“ gruodžio 7 dieną (ketvirtadienį 00.20 vai. ryto) 
atvyksta į Airiją.

Iš visos širdies pasiilgau
Pirmadienį (gruodžio 4 d.) Seime buvo pristatyta Airi
jos lietuvės Lauros Garbatavičiūtės-Down knyga 
„Pasiilgau... (arba) mes vienas kito angelai“. Autorė 
gimusi Plungėje, gyvenusi Panevėžyje, mokėsi Kaune, 
o šiuo metu įsikūrusi Dubline. Pasak Seimo nario Petro 

Auštrevičiaus tokia situacija labai tipiška šių dienų 
Lietuvai. „Smagu, kad ši knyga vadinasi „Pasiilgau“. 
Tai rodo, kad ryšys nenutrūkęs.“ - sakė jis. 
L.Garbatavičiūtė-Down sveikindama susirinkusius 
sakė: „Sveiki atvykę į svečius pas knygą. Net nusiimu 
visą atsakomybę. Buvo tiek daug meilės ir susidomėji
mo, kad knyga pati pasirašė, man beliko tik kompiute
rio klavišus spaudyti.“

Vilnius drauge su Airijos lietuvių ben
druomene steigs informacinį centrą 
Šiandien Vilniaus miesto savivaldybėje lankėsi ir su 
sostinės meru Artūru Zuoku susitiko Lietuvos ambasa
dorė Airijoje Izolda Bričkovskienė ir Airijos lietuvių 
bendruomenės atstovai. Sostinės meras Airijos lietu
viams pažadėjo kuo skubiau padėti spręsti lietuvių vai
kų švietimo problemas ir drauge su bendruomene 
steigti informacinį centrą.

Akustinis muzikos festivalis „Akustinės 
Kalėdos“ vėl atkeliauja į Airiją
Taigi, 2004 metais migraciją pradėjęs festivalis, šiemet 
vėl persikelia į Airiją ir kviečia visus čia gyvenančius 
lietuvius į šventinius Kalėdinius koncertus, kurie vyks 
gruodžio 15 d., 19 val.ir gruodžio 16 d., 20.30 vai.

Airija siūlo Lietuvos emigrantus dau
giau informuoti apie šalies ūkio pažangą 
Šiandien Ūkio ministerijoje susitikęs su Airijos amba
sadoriumi Donalu Denhamu (Donal Denham) ūkio 
ministras Vytas Navickas kalbėjo dvišalių ekonominių 
ryšių ir emigracijos situacijos klausimais.

Išaugo Lietuvos eksportas ir importas

Lietuvos eksportas per 10 šių 
metų mėnesių išaugo iki 32,47 
mlrd. litų - 23,1 proc. daugiau 
nei tuo pat metu pernai, o im
portas - 43,6 mlrd. litų, arba 26 
proc. daugiau.

Statistikos departamentas pra
nešė, kad Lietuvos užsienio pre
kybos deficitas išaugo 35,3 proc. 
iki 11,131 mlrd. litų.

’’Mūsų eksporte juntamas tam tik
ras plėtros sulėtėjimas, - pranešė 
banko DnB Nor d analitikas Riman
tas Rudzkis

’’Importas auga pakankamai 
sparčiai dėl to, kad Lietuvoje vis dar 
tęsiasi vartojimo bumas, žmonės 
drąsiai ima paskolas. Mes vartojame 
šiek tiek daugiau, negu gauname 
pajamų. ..

Didžiausios įtakos eksporto augi

mui šiemet turėjo apdorotos naftos 
alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių 
mineralų (21,7 proc.), antžeminio 
transporto priemonių (62,9 proc.), 
plastikų ir jų dirbinių (71,4 proc.) ir 
baldų (21 proc.) eksporto didėjimas.

Svarbiausi Lietuvos eksporto 
partneriai per dešimt šių metų mė
nesių buvo Rusija (12,3 proc.), Lat
vija (10,8 proc.) ir Vokietija (8,3 
proc.), importo - Rusija (26,1 proc.), 
Vokietija (14,6 proc.) bei Lenkija 
(9,6 proc.).

R.Rudzkio nuomone, kitoms ša
lims Rusijos tikriausiai neįmanoma 
nukonkuruoti Lietuvos importo 
struktūroje - ji yra pagrindinė šalies 
žaliavų tiekėja, o kadangi šiuo metu 
žaliavų kainos yra aukštos, nafta 
brangi, tai Rusija dar ilgai turėtų 
išlikti pagrindine Lietuvos importo 
partnere.

Jo teigimu, Latvija jau kelinti me
tai konkuruoja dėl pirmos vietos 
kaip svarbiausia Lietuvos eksporto 
partnerė.

Į Latviją, anot R.Rudzkio, skver
biasi Lietuvos prekybos tinklai, o 
įkandin jų eina ir šalies prekės.

’’Nereikia pamiršti, kad dalis mūsų 
prekių iš Europos Sąjungos gauna 
eksporto subsidiją, taigi šiuo metu 
auginti eksportą Rytų kiyptimi yra 
lengviau nei Vakarų”, - įsitikinęs 
R.Rudzkis.

Didžiausią Lietuvos eksporto dalį 
šiemet sausį-spalį sudarė minerali
niai produktai (26,2 proc.), mašinos 
ir mechaniniai, elektros įrenginiai 
(11,7 proc.) bei transporto priemo
nės ir pagalbiniai transporto įrengi
niai (10 proc.), didžiausią importo 
dalį - atitinkamai 25,2 proc., 17,1 
proc. bei 13,6 procento.
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KANADA

IX-tosios Lietuvių Dainy Šventės Konkursas
Kviečiame visus kūrybingai nusiteikusius dalyvauti 2010 m. Toronte, Kanadoje įvyksiančios IX Lietuvių Dainų Šven
tės eilėraščių konkurse.
Konkurso tikslas - sukurti žodžius/poeziją naujoms dainoms, kurios bus išpildomos šioje Dainų Šventėje keturiose 
kategorijose:

žodžiai tinkami dainai vaikams iki 14m. amžiaus
žodžiai tinkami dainai jaunimui nuo 15m. amžiaus
žodžiai tinkami dainai suaugusiems
žodžiai tinkami dainai bendram dainavimui.

Pageidautina, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodi - tinkami dainai. Tema - laisva. Atrinkus tinkamus premi
juojamus žodžius (eiles), bus užsakyti kompozitoriai, kad jiems sukurtų muzika.

Konkurso taisykles:
• Konkursas baigiasi 2007 m. vasario 28 d. Visi kūriniai turi pasiekti IX Dainų Šventės Meno Vadovę, Dalią Vis- 
kontienę (žemiau nurodytu adresu) iki 2007 m. kovo mėn. 15 dienos.
• Skiriamos dvi premijos kiekvienai kategorijai - iš viso 8 premijos. Pirmai vietai skiriama $300 premija; antrai 
vietai skiriama $200 premija.
• Kūrinio ilgis neribojamas, tačiau autoriams primenama, kad žodžiai turi būti tinkami muzikiniam pritaikymui ir 
atlikimui Dainų Šventėje (pageidaujama, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas butu vienodi).
• Tas pats autorius gali pateikti eiles tinkančias ne tik vienai, bet kelėtai kategorijų. Eilėraščius galima pateikti vie
name dideliame voke ananominiai su slapyvardžiu, nurodant kuriai kategorijai kūrinys taikomas. Į vidų įdėti mažesnį 
voką su slapyvardžiu ant viršaus ir viduje - lapelį su autoriaus tikruoju vardu, pašto adresu, telefono numeriu bei elekt
roninio pašto adresu.
• Premijuoti kūriniai tampa 2010 m. IX Dainų Šventės Muzikinio Komiteto nuosavybe ir bus spausdinami bei nau
dojami pagal Komiteto nuožiūrą visuomet pažymint autoriaus vardą/pavardę.
• Premijos bus įteikiamos ne vėliau 6 mėnesių laikotarpyje po konkurso pabaigos (t.y. iki 2007 m. liepos mėnesio 
galo).
Medžiagą prašome pateikti iki 2007 m. kovo mėn. 15d. (ne vėliau) siunčiant paštu vyriausiai Meno Vadovei - Daliai 
Viskontienei šiuo adresu: 10 Kirk Bradden Rd. East, Etobicoke, ON Canada M8Y 2E6.

IX Dainų Šventės Muzikinis Komitetas

RUSIJA
Novgorode - programos „Langas į Lietuvą“ 
renginiai 2006-11-15
Lietuvos ambasadoriaus Rusijoje Rimanto Šidlausko vado
vaujama ambasados delegacija, tęsdama Lietuvos verslo ir 
kultūros pristatymo Rusijos regionuose misiją, kartu su Lie
tuvos verslo ir kultūros atstovais lapkričio 15-22 dienomis 
lankosi Novgorode vykstančiuose programos „Langas į 
Lietuvą“ renginiuose.

Prieš dvejus metus ambasados delegacija jau lankėsi šia
me viename didžiausių Rusijos miestų, kur buvo užmegzti 
kultūros ir verslo ryšiai, valstybiniame lingvistiniame uni
versitete įkurtas Lietuvos kultūros centras.

Vizito metu numatomi Lietuvos ambasadoriaus susitiki
mai su Rusijos prezidento atstovu Pavolgio federalinėje 
apygardoje Aleksandru Konovalovu, Novgorodo srities 
gubernatoriumi Valerijumi Šancevą miesto administracijos 
vadovu Vadimu Bulavinovu, valstybinio lingvistinio uni
versiteto rektoriumi Genadijumi Riabovu. Lietuvos delega
cija apsilankys Pavlovsko rajono autobusų gamykloje ir 
Vorsmos miesto medicinos instrumentų gamykloje.

Ambasadorius R.Šidlauskas atidarys bendrą Lietuvos ir 
Novgorodo verslo forumą kuris yra gera proga Lietuvos 
verslininkams gauti informaciją apie esamas rinkos sąlygas, 
susirasti naujų verslo partnerių, aptarti jau plėtojamų ryšių 

perspektyvas.
Novgorodo publikai koncertuos Šv. Kristoforo kamerinis 

orkestras. Jis atliks Carlo Stamitzo, Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio, Vlado Jakubėno, Carlo Nielseno, Ramintos 
Šerkšnytės, Jono Tamulionio kūrinius. Rokas Zubovas ir 
Sonata Zubovienė gros M.K.Čiurlionio kūrinius fortepijo
nui, klausytojams rodys jo paveikslų skaidres.

Bus surengtos M.K.Čiurlionio fotodarbą žymių Lietuvos 
fotomenininkų Antano Sutkaus, Rimanto Dichavičiaus, 
Arūno Baltėno, jaunųjų Lietuvos fotografą tapytojų Nome
dos Saukienės ir Rimo Zigmo Bičiūno parodos.

Teatro mėgėjams bus pasiūlyta turininga teatro programa: 
spektaklius „Meistras ir Margarita“ ir „Vaizduojant auką“ 
rodys Oskaro Koršunovo teatras. Nacionalinio dramos teat
ro spektaklyje „Susitikimas“ vaidins Donatas Banionis, Re
gimantas Adomaitis, Vytautas Tomkus.

Kino programoje bus parodyti vaidybiniai Algimanto Pui
pos filmai „Elzė iš Gilijos“ ir „Dievų miškas“, Arūno Žeb- 
riūno filmas „Velnio nuotaka“, Arūno Matelio „Prieš pa- 
rskrendant į Žemę“, Oksanos Burajos „Dienoraštis“, Aud
riaus Stonio „Skrydis per Lietuvą arba 510 sekundžių ty
los“. Lietuvos ambasadorius Rusijoje R.Šidlauskas taip pat 
susitiks su Novgorodo lingvistinio universiteto profesoriais 
ir studentais, Novgorodo laikraščio „Karjera“ redakcijoje 
pasveikins konkurso apie Lietuvą dalyvius, nugalėtojas bus 
apdovanotas kelione į Lietuvą.
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LONDONAS
Lietuvių kalba britų mokykloje
Šių metų lapkričio 16 dieną Lietuvos ambasadorius Vy- 
gaudas Ušackas lankėsi Londono Bishop Challoner var
do mokykloje (Bishop Challoner Catholic Collegiate 
School). Šioje britų mokykloje mokosi apie 90 lietuvių 
vaikų nuo 11 iki 18 metų.

Ambasadorius susitiko su mokyklose vadove Catherine 
Myers ir padėkojo, kad mokykla palaikė tėvų ir mokslei
vių iniciatyvą ir organizavo lietuvių kalbos pamokas 
bei pakvietė mokytoją Liudą Jovaišienę vesti šias pamo
kas.

Aptartos įvairios tolimesnio ambasados ir mokyklos 
bendradarbiavimo galimybės. Susitarta mokykloje kartu 
su moksleiviais organizuoti Lietuvos kultūros ir tradicijų 
pristatymo dieną.

Ambasadorius taip pat susitiko su moksleiviais iš Lie
tuvos, kurie mokosi Bishop Challoner mokykloje.
Mokyklos adresas:
Bishop Challoner Catholic Collegiate School

Nuotraukoje: ambasadorius su Bishop Challoner 
mokyklos mokseiviais lietuviais. Iš dešinės mokytoja 

Liuda Jovaišienė

Dar viena nauja mokykla Londono 
vakarinėje dalyje
Paskutiniu apskaičiavimu, kaip buvo pranešta Tarybos 
suvažiavimo metu Sodyboje Londono ritinėje dalyje 
jau veikia šešios lituanistinės mokyklos. Lapkričio 18 
d. įsikūrė dar viena, jau septinta Lituanistinė mokykla 
Vakarų Londone. Mokykla pavadinta prisiminimui 
mūsų gerbiamo, šių metų kovo mėnesį mirusio, rašy
tojo Kazimiero Barėno vardu.

Mokyklos atidarymo šventėje dalyvavo ir mūsų 
veiklusis ambasadorius Vygandas Ušackas su spaudos 
atstovais, rėmėjais, tėveliais ir mokinukais, kurių pri
gužėjo pilna.
Ambasadorius pasidžiaugė gausiu būriu būsimų moki
nukų. Sveikindamas linkėjo puoselėti gimtąją kalbą ir 
kultūrą ir, įgijus vakarietiškos patirties, grįžti į tėvynę.. 
Ambasadorius mokyklėlei padovanojo Lietuvos tris
palvę, knygučių ir lietuvių liaudies šokių bei dainų 
įrašų vaikams.

Po Himno, šventę pradėjo mokyklos direktorė Rūta

Bosienė, pakviesdama visus susirinkusius palikti atvi
ras duris grįžimui į Lietuvą sau savo vaikams ir vaikai
čiams. Ragino mokytis gimtosios kalbos, pažinti krašto 
istoriją, kultūrą, papročius, mokytis šokti tautinius šo
kius, nepamiršti lietuviškų dainų ir švęsti lietuviškas 
šventes.

Programą tęsė keturios merginos iš vyskupo Challo
ner katalikų mokyklos, kur jau dėstoma lietuvių kalba 
ir viena būsima mokinė skaitė eiles.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vardu susi
rinkusius sveikino centro valdybos narė Živilė Ilgūnai- 
tė, kviesdama susirinkusius tapti aktyviai bendruome
nės nariais, o mokyklą paskelbti Vakarų Londono lie
tuvišku centru. Padėkojo TMIdepartamentui prie res
publikos vyriausybės, Tautinės paramos fondui, nauja
jam Lietuvos turizmo ir informacijos centrui, taip pat 
informaciniams rėmėjams: laikraščiams “Infozona”, 
“Londono žinios” , žurnalui “Londono noriu”.

Visi mokytojai yra profesionalai, turinį darbo patirtį 
Lietuvoje.

Apskrito stalo diskusija
Ketvirtadienį, gruodžio 7 d. Londone vyko JK- 

Lietuvos apskrito stalo diskusija „Kuriant gerovę ir stip
rinant bendradarbiavimą Europoje“. Tai - jau šeštasis, 
tradiciniu tapusio dvišalio dialogo susitikimas. Šiais me
tais jis skirtas Europos kaimynystės politikos ir energeti
kos saugumo klausimams aptarti. Londone renginys 
vyksta pirmą kartą.

Susitikime dalyvavo užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriaus Laimono Talat-Kelpšos vadovaujama dele
gacija, LR ministro pirmininko patarėjas Saulius Spė- 
čius, kiti Lietuvos užsienio ir energetikos saugumo poli
tikos ekspertai. Renginyje taip pat dalyvavo virš trisde
šimties britų Europos kaimynystės politikos ir energeti

kos saugumo politikos ekspertų iš britų užsienio reikalų, 
prekybos ir pramonės ministerijų, kitų vyriausybinių bei 
akademinių institucijų.

Apskrito stalo organizatoriai yra Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėje Karalystėje Vygandas Ušackas ir britų 
ambasadorius Lietuvoje Colin Roberts. Seminaras vyko 
prestižiniame britų Karališkajame tarptautinių santykių 
institute (Chatham House). Chatham House taip pat yra 
šių metų apskrito stalo diskusijos organizatorius.

Gruodžio 7 d. vakare LR ambasada Jungtinėje Kara
lystėje surengė Lietuvos delegacijos darbinę vakarienę 
su Londono Sityje - finansiniame Londono centre - dir
bančiais Lietuvos piliečiais tema „Londono kapitalas ir 
jo prieinamumas Lietuvos verslininkams“. Susitikime 
pranešimą skaitė S.Spėčius.
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MANČESTERIS

Lapkričio 17-19 dienomis Mančeste
ryje vyko LR ambasados išvažiuoja
mosios konsulinės dienos, kurių metu 
Mančesterio Lietuvių socialiniame 
klube norintieji galėjo gauti įvairias 
konsulines paslaugas, pasiaiškinti 
rūpimus klausimus, gauti išsamią 
konsulinę informaciją.

Konsulinės dienos - tai nauja am
basados darbo forma, kuria siekiama 
priartinti konsulines paslaugas prie 
žmonių ir palengvinti jų gavimą.
Ambasadorius sekmadienį Lietuvių 

klube susitiko su lietuviais gyvenan
čiais Mančesteryje ir jo apylinkėse.

Pirmadienį, lapkričio 20 d., amba
sadorius susitiko su Mančesterio lor
du mem David4u Sandiford‘u ir apta
rė tolimesnio bendradarbiavimo gali
mybes bei planus. Vygaudas Ušackas 
taip pat lankėsi Mančesterio Univer
sitete, susitiko su profesūra bei stu
dentais iš Lietuvos.

2006 lapkričio 19 d. šešiolika žai
dėjų susidėję po 5 svarus varžėsi lai
mėti taurę. Jų tarpe buvo ir Ambasa-

NOTTINGHAMAS
Šeštadienį, gruodžio 9 d., LR am
basadorius Vygaudas Ušackas ap
silankė Nottinghame, Lietuvių Ka
talikų centre Židinyje.

Naujasis ambasadorius jau yra 
aplankęs nemažai lietuvių didesnio 
susibūrimo vietovių Britanijoje, ir 
Nottmghamas nebuvo šios dienos 
kelionės galas. Aplankęs mus sku
bėjo, kartu su Londono lietuvių 
bažnyčios klebonu Petru Tverijono 
ir naujai atvykusiu kunigu marijo
nu Linu Sipavičius, kurie Židinyje

Pokalbiai nrie kavutės

t-

Konsulinės dienos Mančesteryje
dorius Vygaudas Ušackas.

Pirmą etapą pradėjo klubo sekreto
rius su Ambasadoriumi. Ar jis buvo 
blogas žaidėjas ar geras diplomatas, 
bet Jonas leido garbingąjį eiti pir
myn.

Čempionatas baigėsi su nugalėtoju, 
Mančesteryje gimusiu Romu Jukne- 
liu. Antrą vietą užėmė Ambasado
rius, o trečią nuolatinis klubo pul 
čempionas Vėjas.

Ambasadorius bendrauja su lietuviais Mančesterio klube

Ambasadorius Židinyje 
atlaikė pamaldas, į Peterborough, 
kur vėl norėjo susitikti su mieste 
daug gyvenančių ir dirbančių lietu
vių.

Su ambasadorium susitikti ir susi
pažinti į pamaldas atvyko daug no- 
tingamiečių. Židinys buvo sausakim
šai pilnas, kaip seniai praėjusiais 
laikais.

Po pamaldų ambasadorius tarė 
trumpą susipažinimo žodį, paminė
damas keletą svarbių minčių, ypač 
naujai atvykusiems uždarbiauti ir

Klubo pirmininkas Frankas prane
šė, kad šiandien taurė yra pervardinta 
Ambasadoriaus trofėjumi. Laiminga
sis turi taurę palikti už klubo baro, 
kitam laimėti.

Čempionato organizatorė Judita 
įteikė pažymas ir prizus, net ir nelai
mingiems.

Ji kviečia visus į sekanti čempiona
tą, kuris įvyks po Kalėdų.

dalyvavusiems studentams.
Ragino nepamiršti, kad Britanijoje 

dauguma yra čia atvykę tik užsidirbti 
ir pagerinti savo gyvenimą, bet turi 
jaustis, kad yra tik svečiai. Ragino 
nepamiršti savo tėvynės, kuri jų lau
kia grįžtančių. Taip pat priminė, kad 
čia atvykę, kaip Europos Sąjungos 
piliečiai, turi teisę balsuoti, ir ta teise 
turi naudotis, nes kai kalbama apie 
didesnius balsuotojų skaičius, valdo
mieji organai daug daugiau kreips į 
mus dėmesio.

Užklaustas, kodėl taip sunku Brita
nijoje, ir galbūt ir kitur Europoje, 
įtraukti naujai atvykusiuosius į lietu
višką veiklos gyvenimą, atsakė, kad, 
jo nuomone, Britanija yra per arti 
Lietuvos ir čia laikinai atvykę nejau
čia noro ir pareigos įsivelti į šio kraš
to lietuvių gyvenimą. Palygino su 
JAV, kur lietuviai glaudžiau buriasi, 
nes tėvynę pasiekti yra sunkiau ir 
joje apsilankyti gali daug rečiau.

Po pamaldų ir pokalbio visi buvo 
pakviesti į Židinio svetainę užkasti ir 
pasikalbėti prie puoduko kavos. O 
ambasadoriui išvykus dar ilgai tęsėsi 
susipažinimo pokalbiai. Pasirodo, 
kad lietuvės studentės Nottinghame 
net turi savo krepšinio komandą.
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Birmingham B44 OUS
Mančesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd., 

Crumpsail, Manchester, tel: 0161 740 5039

Š.m. gruodžio 3 dieną mirė LINAS JU
SLUS, sulaukęs 88 metus. Gyveno Not- 
tinghamo kataliką centre Židinyje.
Velionis, buvo susipratęs lietuvis, ilga
metis DBLS skyriaus narys.

PAMALDOS

MANČESTERIS
Kalėdos ir Naujųjų metų išvakarės.
Sužinoti tiksliai, kada klubas atdaras, prašom skambinti barą 0161 740 
5039.
SUSIRINKIMAS
Lietuvių klubo narių metinis susirinkimas įvyks sekmadienį 2007 sau
sio 28d. 15 vai. klubo salėje. Prašome narius rinktis prieš tai ir susimo
kėti metinį nario mokesti
Bus pranešta apie praeitų metų veikla ir klubo finansinį stovį. Seks dis
kusijos dėl ateinančių metų veiklos. Ne nariai stebėtojai laukiami.

Klubo valdyba

SUSITIKIMAI EUROPOJE
Italija, Roma
Kiekvieną šeštadienį
Šv. Mišios lietuvių kalba Romoje v
Sv. Mišios vyksta 18:15 vai.via di Monte Brianzo, 62 S. Lucia della Tin
ta bažnyčioje. Šioje bažnyčioje šv. Mišios lietuvių kalba yra aukojamos, 
O po šv. Mišių einame į piceriją "da Pasquale”! via dei Prefetti, 34/a.

Lietuvių susitikimai Milane
Kiekvieno mėnesio 1-ąjį penktadienį
EXECUTIVE LOUNGE bare. Adresas: Via A. Di Tocqueville, 3 - 

20154 MILANO (Garibaldi F.S./ žalioji linija MM2/ Passante 
Ferrovioario/ 94 autobusas).
Šveicarija, Ciurichas
Šveicarijos Lietuvių susitikimai kiekvieno mėnesio paskutinį penkta
dienį 19-ą valandą vyksta tradiciniai Šveicarijos lietuvių susitikimai 
Ciūriche. Žaidžiame kėgliais, pasidaliname lietuviškomis knygomis, 
žurnalais, įspūdžiais, padiskutuojame aktualiomis temomis. Susitinka
me Fallender Brunnenhof restorane, Wehntalerstrasse 98, telefonas 
044 361 28 30. Vykstantys iš kitų miestų visuomeniniu transportu tu
rėtų važiuoti 11-u tramvajumi iki Radiostudio stotelės, tačiau visada 
rekomenduojame pasitikslinti www.sbb.ch puslapyje.

Renginiai Londone
22nd, 24 th, 26th, 31st sausio ir 3 rd vasario 2007 m. Lio ra Grodnikaitė 
as Mercedes in ‘Carmen’Royal Opera Covent Garden

Bilietai: 020 7304 4000

Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel. :020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@otveriionas.iTeeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais: 
9.00 vai. angliškai 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 vai. jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 19.00 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6. 
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel. :0115 9821 892
Kalėdinių švenčių pamaldos įvyks 
Kūčiose 15.00 vai. ir Kalėdų dieną 
11.00 vai. Visi kviečiami.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai. 
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

* Didt gerbiama redakcija. ★
* Siunčiu jums čekį sumoje £25 už ★

* 2007 metų prenumeratą. Likutis bus J
* auka. Linkiu jums gražių šv. Kalėdų ★ J ir laimingų 2007 metų. Taip pat J
* stiprybės jūsų sunkiuose darbuose. ★
* Nors tiek dar vis žinome kas darosi *
* mūsų senų išeivių gyvenime. *
* Su pagarba *
* A.Thompson - Tirevičius *
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