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Prezidento sveikinas užsienio lietuviams
Šiandien, Šventų Kalėdų išvakarėse, krikščioniš
kasis pasaulis laukia Kristaus gimimo. Ta proga žmo
nės vieni kitiems sako šiltus ir nuoširdžius linkėjimus,
keičiasi dovanomis, sėda prie stalo su brangiausiais,
artimiausiais žmonėmis.
Liūdna, kad šiandien daugybė Lietuvos žmonių su
sėsti prie vieno stalo su savo artimaisiais, palinkėti ramy
bės ir pasidalyti dvasios šiluma bei kalėdaičiu gali tik
mintimis. Iš asmeninės patirties žinau, ką reiškia būti
toli nuo gimtųjų namų, ką reiškia sulaukti švenčių kraš
te, kurį vadiname antrąja tėvyne. Žinau, kad niekas ir
niekada neatstos ir nepakeis gimtųjų namų, šeimos, arti
miausių ir brangiausių žmonių.
Tačiau žinau ir tai, kad žmonių viltys pildosi. Todėl
nuoširdžiai prašau Jūsų visų - nepraraskite tikėjimo sa
vo tėvyne ir neatsižadėkite vilties į ją sugrįžti. Tos prie
žastys, dėl kurių buvote priversti palikti Lietuvą, anks
čiau ar vėliau išnyks. Lietuva tikrai susikurs savo gero
vę, ir tam reikia kiekvieno mūsų tautos, mūsų valstybės
žmogaus pastangų, palaikymo, ryšio su gimtuoju kraštu.
Lietuvai visada reikės Jūsų rankų ir protų.
Lietuva laukia ir visada lauks Jūsų grįžtančių. Lietu
vai visada rūpės kiekvienas ją palikęs žmogus.
Todėl šiandien, Kūčių vakarą, pabūkime kartu bent
mintimis, siejami tų pačių jausmų, tų pačių išgyvenimų.
Būkime šeima ir bendruomenė savo tautinėmis ir krikš
čioniškosiomis tradicijomis, savo tikėjimu, meile ir vilti
mi. Kad mus šiandien skiriantis geografinis atstumas
niekada nevirstų dvasiniu. Kad kiekvienas iš Lietuvos
išvykęs žmogus žinotų: niekur kitur jis nebus taip lau
kiamas ir mylimas, kaip Lietuvoje - savo tėvų ir protė

vių, savo dvasinių šaknų žemėje. Neužmirš
kit ir nenuvertinkit Lietuvos ir lietuvybės.
Linkiu visiems Jums kuo geriausios klo
ties ateinančiais metais.
Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų,

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Sveikinu su gražiausia metų švente vi
sus vaikučius, jų mamytes ir tėvelius.
Nuoširdžiai linkiu, kad ateinantys metai
į Jūsų namus ir į Jūsų širdis atneštų
daug jaukumo ir laimės, ramybės ir vil
ties. Telydi Jus tikėjimas savo tauta ir
tėvyne, telydi tikėjimas žmonėmis. Svei
ki sulaukę Šventų Kalėdų.

Alma Adamkienė

MINISTRO PIRMININKO GEDIMINO KIRKILO KALĖDINIS SVEIKINIMAS
Mieli Lietuvos žmonės, brangus
tautiečiai užsienyje,
v
Nuoširdžiai sveikinu Jus su Sv. Kalėdomis.
Kristaus gimimo šventė pakylėja mus nuo darbais ir rū
pesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių,
kurios yra prasmingo gyvenimo šaltinis, darnių šeimų,
pilietinės visuomenės ir stiprios valstybės gyvavimo pa
matas.
Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių artu
mą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma. Gerumu nebijoki
me pasidalyti ir su šalia esančiais vienišais, sergančiais ar
kitaip vargstančiais žmonėmis, laukiančiais gero žodžio,
paguodos ir pagalbos. Kiekvienuose namuose tebus daų^

giau jaukumo ir žmogiškosios šilumos,
džiaugsmo ir ramybės. Betliejaus Žvaigždė
tenušvies mūsų Tėvynės kelią, tesustiprins
ryžtą kurti Lietuvą, kurioje viešpatautų teisin
gumas, artimo meilė ir vienybė.
Viltingai žvelkime į ateinančius metus, vi
siems jie tebūnie sėkmingesni.

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

GEDIMINAS KIRKILAS
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Vilnius, 2006 m. gruodis

Lietuvos
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Brangieji,
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų
metų proga.
Linkiu, kad šv. Kalėdų vakaro ramybė lydėtų Jus visus metus. Te
gu Tikėjimo, Vilties ir Meilės niekada neužgožia pyktis, nerimas ir
skausmas.
Tegu pildosi didžiausi Jūsų troškimai ir visi nuoširdūs artimųjų
linkėjimai.

Šiltų ir šviesių švenčių!
Viktoras Muntianas
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

MieR Bičiuliai,
Lai Kristaus gimimo stebuklas pri
pildo Jūsų širdis ir namus džiaugs
mu ir neblėstančia
viltimi!

Linksmų švNjiledų ir laimingų
Naujųjų metų!
t

Lietuvos (Respubtikos
ambasados Londone bptektyvas
Brangūs tėvynainiai!

DBLS pirmininkės sveikinimas

Sveikinu jus Sv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Artėjančios šventės - ramybės, susikaupimo, ap
mąstymų ir naujų vilčių metas. Jis nuolat kviečia
mus prisiminti vertybes, kurios vienija lietuvius,
pasklidusius plačiajame pasaulyje. Tos vertybės —
tai iš praeities atėjusios, ankstesnių kartų sukurtos
ir išsaugotos tradicijos, mūsų kalbą meilė tėvų ir
protėvių kraštui. Graži tradicija - Kūčių vakarą
visiems šeimos nariams, kur jie bebūtų, susirinkti
kartu prie šventinio stalo, palinkėti vieni kitiems
laimės, prisiminti išėjusius.
Linkiu jums, brangūs tėvynainiai, šviesių
džiaugsmingų Šv. Kalėdų turiningų laimingų
Naujųjų metų Tegul 2007-aisiais išsipildo vi
sos jūsų svajonės ir lūkesčiai!

Mieli lietuvių bendruomenės nariai,

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis
direktorius
Vilnius, 2006 m.

Tesklinda Jūsų namuose šiluma ir ramybė
šventą Kūčių vakarų teužlieja džiaugsmas
Jūsų širdis Kalėdų rytą.
Tegul Naujieji Metai būna turtingi idėjomis
ir darbais, kad mes tartum viena šeima darbuotumės stiprindami ryšį su mūsų tėvyne
Lietuva!
Irena Hughes DBLS Pirmininkė

Linksmų
šv. Kalėdų ir
laimingų
Naujųjų
Metų!!!
Norvegijos lietuvių bendrija
Norway
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
2006 m. gruodžio 20 d.

J.E. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI VIKTORUI MUNTIANUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI GEDIMINUI KIRKILUI
Gerbiamieji,

2006 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas nusprendė, kad ateityje
jokia grupė asmenų negalės turėti ir Lietuvos,
ir kitos valstybės pilietybės. Sis sprendimas šo
kiravo daugelį lietuvių, gyvenančių užsienyje,
kurie buvo įgiję kitos šalies pilietybę, bet norėjo
likti ir Lietuvos piliečiais, ar planavo kreiptis
dėl Lietuvos pilietybės suteikimo savo vaikams,
gimusiems svetur. Lietuva kuria įvairias strate
gijas, kaip pristabdyti masinę emigraciją bei
sudaryti sąlygas užsienio lietuviams grįžti į Tė
vynę. Vertimas atsisakyti kitos šalies pilietybės
norint išlaikyti Lietuvos pilietybę visas šias pas
tangas neigia griauna.
Mūsų žiniomis, daugiau kaip pusantro milijono lietuvių
kilmės asmenų gyvena Europoje, Amerikos žemyne,
Australijoje, Rytų kraštuose ir Azijoje. Per pastaruosius
15 metų skaičiuojama, kad iš Lietuvos išvyko daugiau
kaip 404,000 žmonių, tarp jų - bent 16,000 lietuvių vaikų.
Daug vaikų yra gimusių neseniai išvykusiems. Užsienio
lietuviai sudaro maždaug trečdalį tautos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kuri atstovauja užsie
nyje gyvenantiems lietuviams, apgailestauja, kad Konsti
tucinis Teismas pasirinko taip siaurai interpretuoti Kons
tituciją. Konstitucija nedraudžia dvigubos pilietybės, o
leidžia ją „atskirais atvejais", kas, interpretuojant plačiau,
gali reikšti grupę asmenų.
1928 m. Lietuvos Konstitucija taip pat teigė, kad niekas
negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis (#10
pirmoji dalis), tačiau taip pat skaitome, kad „Lietuvos
pilietis tačiau nepraranda savo pilietybės teisių patapęs
kurio Amerikos krašto piliečiu, jei atlieka tam tikras įsta
tymo nurodytas pareigas.” Ši pastraipa kaip tik buvo pa
rašyta atsižvelgiant į tai, kad tuo metu lietuviai masiškai
emigravo į užsienį. Taigi konstitucinis dvigubos piliety
bės precedentas yra.
Konstitucinis Teismas taipogi nusprendė, jog tie Pilie
tybės įstatymo straipsniai, kurie įvardija kai kurias lietu
vių kilmės grupes, sudaro diskriminacinį atspalvį, nors
pats Konstitucinis Teismas pripažįsta, kad konstitucinis
asmenų lygiateisiškumo principas nepaneigia galimybės
įstatyme nustatyti diferencijuotą teisinį reguliavimą tam
tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse,
atžvilgiu. Aišku, tos kategorijos turi būti pateisinamos.
Lietuvai atstačius savo nepriklausomybę, ta grupė asme
nų, kurie nukentėjo nuo okupacijos, turi turėti kokias nors
privilegijas atgauti turėtą pilietybę. Kitaip tęsiamas nepa
neigia galimybės įstatyme nustatyti diferencijuotą teisinį

reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtin
gose padėtyse, atžvilgiu. Aišku, tos kategorijos turi būti
pateisinamos. Lietuvai atstačius savo nepriklausomybę, ta
grupė asmenų, kurie nukentėjo nuo okupacijos, turi turėti
kokias nors privilegijas atgauti turėtą pilietybę. Kitaip
tęsiamas okupanto pradėtas tautos nupiKetinimas bei su
skaldymas. Nejaugi leisime okupacijai atskirti visam lai
kui didelę dalį tautos, vaikus nuo tėvų, gimines nuo gimi
nių?
1997 m. Europos konvencija dėl pilietybės (16 straips
nis) pabrėžia, kad „valstybė neprivers atsisakyti ar nustoti
kitos pilietybės, tam, kad įgyti ar išlaikyti savo pilietybę,
jei tas atsisakymas ar nustojimas yra neįmanomas ar racio
naliai nepriimtinas". Nors Lietuva šio dokumento nėra
pasirašiusi, tačiau ji yra Europos dalis ir privalėtų atsi
žvelgti į tos Konvencijos nuostatas.
Konstitucija yra gyvas, besivystantis dokumentas ir turi
būti interpretuojama atsižvelgiant į dabartines sąlygas. Kai
Lietuvos Konstitucija buvo rašoma, pavojai Lietuvai buvo
kitokie, nei Šiandien. Dabar Lietuvoje mirštamumas pra
noksta gimstamumą. Vyksta masinė emigracija ir „protų
nutekėjimas", Lietuvos darbo rinkoje jaučiamas didžiulis
darbininkų stygius. Vykstantys demografiniai pokyčiai
Lietuvai pragaištingi. Ar tai atitinka tautos ir valstybės
interesus? Ar nederėtų saugoti, tausoti Lietuvos piliečius,
sudaryti jiems visas galimas sąlygas tokiais išlikti? Didelė
tikimybė, kad išvykę dirbti ar mokytis ir įgiję kitos šalies
pilietybę, nenorės jos atsisakyti. Jeigu jie bus priversti
rinktis Lietuvos ar kitos valstybės pilietybę - yra pavojus,
kad rinksis kitos šalies. Jie liks giliai įskaudinti ir įsitikinę,
kad Lietuvos valstybei jie nei buvo nei kada nors bus rei
kalingi.

Lietuva yra tautinė valstybė. Ji kūrėsi lietuvių tautos
pagrindu, o užsienio lietuviai yra neatskiriama tautos da
lis. Mums, užsienio lietuviams, gyvybiškai svarbu, kad
Lietuva neatstumtų tūkstančių savo tautos narių. Praradi
mas saito su Tėvyne mums yra labai skaudus, tačiau
mums rūpi ir pačios Lietuvos ateitis, jos ekonominė gero
vė, jos kultūros klestėjimas ir demografinis saugumas.
Nuoširdžiai tikimės, kad Lietuva suras būdų lietuviams
išlaikyti savo pilietinius ryšius su Tėvyne arba, jei jie gi
mę svetur, pilietinius ryšius užmegzti neprarandant gimto
jo krašto pilietybės.
Pagarbiai,
PLB Valdybos vardu

Regina Gytė Narušienė, J.D.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkė
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Jaunimo 2006
metų
apdovanojimai
Renata Remeikaitė

2006 12 15
Ryšių su visuomene koordinatorė
Gruodžio 14 d. (ketvirtadienį) Lie
tuvos jaunimo organizacijų tarybos

LiJOT) rengtame Padėkos vakare
buvo prisiminti daugiausia prie
jaunimo organizacijų veiklos ir ini
ciatyvų prisidėję asmenys, instituci
jos, organizacijos.
Susirinkusius pasveikino Atkuria
mojo Seimo Aukščiauisios Tarybos
pirmininkas, Europos Parlamento
narys, profesorius Vytautas Lands
bergis; Seimo nariai - Algimantas
Salamakinas Algirdas Sysas; LR
Prezidento konsultantas Arūnas Kučikas, Jaunimo reiklų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus pavaduo
tojas Juozas Meldžiukas.
Iškilmingo renginio, vykusio Vil
niaus dailės muziejuje metu buvo
įteikti tradiciniai, jaunimo tarpe
ypač vertinami kasmetiniai apdova
nojimai.

Metų jaunimo ambasadoriaus
nominacija ‘Tiž iniciatyvą skati
nant bendradarbiavimą tarp vals
tybės, verslo sektoriaus ir jauni

mo nevyriausybinių organizacijų,
siekiant visuomenei aktualių po
kyčių” buvo įteikta LR ambasa
doriui Didžiojoje Britanijoje
Vygandui Ušackui.
Metų jaunimo partnerio nominacija
“už visapusišką paramą jaunimo ini
ciatyvoms” atiteko telekomunikacijų
bendrovei „Teo LT“ .

Metų jaunimo
įvykiu nominuotas
projektas „Misija
Sibiras”
sukėlė
daugiausia diskusi
jų jo svarbą ir in
dėlį į jaunimo pat
riotiškumo puose
lėjimą pabrėžė ne
vienas renginyje
dalyvavusių. Šio
projekto globėjo
profesorius Vytau
tas Landsbergio
teigimu, tai išties
ypatingas projek
tas, gražus savo
unikalia skirtingas
kartas suvienijusia
idėja, skatinantis
domėtis tėvynės
istorija.
LiJOT
Skolos
apdo vanoj imas
buvo skirtas Mantvydui Juozapai

čiui, buvusiam Jaunųjų konser
vatorių lygos, Atlanto sutarties
Lietuvos bendrijos valdybos
nariui, VU doktorantui. Jo as
meninis indėlis ir pavyzdys
įkvėpė ne vieną dabartinį jauni
mo organizacijų lyderį siekti
užsibrėžtų tikslų, paskatino
efektyviai veikti jaunimo orga
nizacijose.
Tradiciniais tapę apdovanoji
mai, kuriais pagerbiami jauni
mui svarbūs žmonės, teikiami
nuo 2002 metų.
“Padėkso vakaras - puiki pro
ga prisiminti nuveiktus darbus,
pabendrauti jaunimo organiza
cijoms, partneriams, institucijų
atstovams”, teigė Lietuvos jau
nimo organizacijų tarybos pre
zidentas Miroslavas Monkevi
čius.
Primename, kad Lietuvos
jaunimo organizacijų taryba yra
1992 m. įkurta 55 didžiausių
nevyriausybinių jaunimo orga
nizacijų Lietuvoje sąjunga, vie
nijanti nacionalines jaunimo
organizacijas ir regionines jau
nimo organizacijų sąjungas.
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LIETUVI, KODĖL NEDIRBI LIETUVOJ?

2006-12-22
iš wwyv.lietuviams.com

Darbo jėgos nutekėjimu į užsienį pastaruoju metu rū
pinasi vis daugiau verslo organizacijų, kurios norėtų
prisidėti prie iniciatyvos padedant emigravusiems lie
tuviams įsidarbinti Lietuvoje. Personalo valdymo ben
drovės „Search & Selection“ specialistų atlikta ben
drovių vadovų apklausa rodo, jog daugiau nei du treč
daliai yra suinteresuoti emigracijos problemos spren
dimu.

„Emigracijos problema su laiku įgauna vis ryš
kesnį neigiamą rezonansą versle. Todėl daugėja
tikinčių, jog verslo organizacijų dalyvavimas pa
dės efektyviau spręsti šią problemą“, - sakė
„Search & Selection“ direktorė Jurgita Paškevičiū
tė.
Ilgainiui plėtojant socialinį projektą buvo paste
bėta, kad lietuviams užsienyje darbas Lietuvoje
yra bene pagrindinis veiksnys, galintis paskatinti
juos sugrįžti ir bandyti iš naujo įsitvirtinti savo

Socialinio projekto „Lietuvi, kodėl nedirbi Lietuvoje“
idėją palaikantis Lietuvos ambasadorius Didžiosios Brita
nijos ir Šiaurės Airijos karalystėje Vygandas Ušackas
pabrėžia, kad jam asmeniškai nuolat tenka bendrauti su
lietuvių verslininkais, kurie norėtų ir galėtų padėti susi
grąžinti darbo jėgą į Lietuvą.
„Problemos sprendimas iš principo yra dviejų pusių
suvedimas: verslininkų, kurie Lietuvoje įdarbintų grįžu
sius tautiečius ir emigravusių lietuvių, kurie norėtų grįžti
būdami tikri, jog turės pastovų pajamų šaltinį. Vykdomas
socialinis projektas turi dideles perspektyvas tapti efekty
viu bendravimo tiltu tarp Lietuvos piliečių užsienyje ir
darbdavių Lietuvoje“, - sakė diplomatas.
Socialinio projektą inicijavusių „Search & Selection“
atstovų pastebėjimu, dar prieš pusmetį dauguma verslo
organizacijų buvo nusiteikusios pasyviau, laukė stabiliza
cijos darbo rinkoje.
’

šalyje, rašoma pranešime spaudai.
„Mūsų siekis yra suburti socialiai atsakingas verslo
organizacijas, kurios jaučia darbuotojų trūkumą ir ben
dromis jėgomis sudaryti palankias sąlygas lietuviams
rasti patrauklų darbą savo šalyje“, - sakė „Search & Se
lection“ vadovė.
Planuojama, kad 2007 metų sausį startuos specialus
akcijai skirtas puslapis „Pasiilgau.LT“, kurio pagalba
emigravusieji lietuviai galės užmegzti ryšius su Lietuvos
darbdaviais, suinteresuotais jų grįžimu ir įdarbinimu.
„Ilgiau užsienyje pagyvenę lietuviai jaučiasi atitrūkę
nuo Lietuvos. Ypač jiems sudėtinga susigaudyti darbo
rinkoje, įvertinti savo galimybes, kur jie galėtų dirbti.
Vien informacijos apie Lietuvą nepakanka-jiems reikia
realių pasiūlymų ir konsultacijų“, - sakė „Search & Selec
tion“ atstovė.

Lietuvius irgi palietė radioakty
vusis polonis
2006-12-13

kiti teisės aktai, Užsienio reikalų ministerija negali teikti
bet kokios informacijos ir komentarų apie Šiuos asmenis,
rašoma ministerijos pranešime.
Užsienio reikalų ministerija šiuo metu taip pat neko
mentuoja Lietuvos jūreivių, kuriems yra pareikšti įtarimai
dėl narkotinių medžiagų gabenimo, sulaikymo Prancūzi
joje tol, kol vyksta ikiteisminis tyrimas. Tokio pobūdžio
informacijos teikimas yra atitinkamų teisėsaugos institu
cijų kompetencija.

Lietuvos radijas pranešė, kad Lietuvos ambasadorius
Jungtinei Karalystei ir Šiaurės Airijai Vygaudas Ušackas
patvirtino, jog į ambasadą kreipėsi du Lietuvos piliečiai
dirbantys „Millenium“ viešbutyje. Šiame viešbutyje ra
dioaktyviu poloniu buvo nunuodytas buvęs Rusijos sau
gumietis Aleksandras Litvinenka. Ambasadorius sakė,
kad du lietuviai, kreipęsi į ambasadą prašė neskelbti jų
pavardžių.

AIRIJA
iš Kauno Diena

Užsienio reikalų ministerija turi žinių
apie radiacija paveiktus Londono
lietuvius
2006-12-15
Užsienio reikalų ministerija informavo, kad jai yra žino
ma apie du Didžiojoje Britanijoje gyvenančius Lietuvos
piliečius, kurių organizmuose nustatyta padidinta radiaci
jos dozė.
Didžiosios Britanijos medikų teigimu, tokia radiacijos
dozė yra per maža, kad galėtų sukelti ankstyvus simpto
mus ar daryti įtaką ilgalaikiam sveikatos sutrikimui.
Minėti asmenys nepageidaują kad informacija apie
juos ir jų sveikatos būklę būtų skelbiama viešai. Gerbda
ma šių asmenų teisę į privatų gyvenimą kurį užtikrina
Lietuvos Respublikos Konstituciją Civilinis kodeksas ir

2006. 12. 14

Lietuvos ambasadorė Airijoje LBričkovskienė tikiną kad
daugelis lietuvių čia atvyko neilgam - tik užsidirbti
Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė jau
trejus metus rūpinasi į šią šalį geresnio gyvenimo ieškoti
išvykusių lietuvių reikalais.
Dvejus metus ji dirbo laikinąja reikalų patikėtine, o jau
beveik metus eina ambasadorės pareigas. Jos bei Airijos
lietuvių bendruomenės ir Vilniaus savivaldybės iniciaty
va šiemet artėjant šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams
įgyvendintas gražus projektas - praėjusią savaitę vienu
metu Lietuvos sostinėje, Rotušės aikštėje, ir Dubline
įžiebtos vienodos eglutės, o aikštės sujungtos televizijos
tiltu.
Si akcija sušildė Airijoje gyvenančių tautiečių širdis,
parodė, kad jie nėra užmiršti Tėvynėje, laukiami sugrįž
tant.
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Kaip Venesuelos lietuviai sardines
per Kūčias verčia silkėmis
Maria Elena Baronas Šulcas
Venesuelos lietuviams tik atvy
kus į Venesuelą, kardinaliai ki
tokią šalį nei Lietuva, pirmiau
siai teko susipažinti su vietiniu
maistu, tradicijomis ir klimatu.
Agurkai kitokio skonio, neįma
noma rauginti, pūna, uogos - tik
vynuogės, vėliau atsirado braš
kės, iš pažįstamų daržovių - tik
bulvės be krakmolo, morkos ir
burokai, kopūstai, svogūnai ir
pomidorai, kiti lyg kelmai, kai
kurie net po kilogramą vienetas,
vaisiai visai ne tie, šiandien ke
letas jų jau pažįstami visame
pasaulyje, bet tuomet avokadai,
papajos, nispero, guanabana,
parchita, aji, quimbombo ar ok
ra, panašūs į bananus platano ir
topocho, caimito, visokių spalvų
pupelės, margos, juodos, mažy
tės, aštrios, tuomet dar buvo

nematytos. O kadangi Venesuela buvo Ispanijos karalys
tės kolonija, čia liko labai daug ispaniškų maisto papro
čių, tokių kaip paellas, asopaos, alyvos, alyvų aliejus,
garbanzos, pimientos, callos, serrano kumpis, prie kurių
lietuviai priprato, tik po kurio laiko. Bet vis tiek trūko
lašinukų, krapų ir grybų, kuriuos reikėjo pritaikyti prie
vietinių tradicijų, ar kai kada, sumaišyti tam, kad pri
merktom akimis žiūrint, atrodytų lyg... Galime išlaikyti
mūsų tradicijas.
Gerai, kad visuomet buvo gaunamos eglutės iš Kana
dos ar JAV. Buvo galima papuošti namus ir kvėpuoti
eglių kvapu. Vietoj sniego - ištempta medvilnės vata. Jei
nebūdavo tikrų eglučių, buvo galima suieškoti gerai išsi
šakojusią sausą medžio šaką. Ją pastatyti kaip nors, apvy
nioti lemputėmis ir užtepti lygiai plakto balto muilo ir
prieš muilui išdžiūstant sukabinti papuošalus. Teko ir
pačiai taip daryti kai gyvenau lygumose.
Dėl žuvų nebuvo problemų, tik silkių nebuvo, reikėjo
perdirbti sardines, kad atrodytų kaip silkės. Džiovintų
grybų buvo galima gauti italų parduotuvėse, spanguoles
gaudavome kanutėse paruoštas su želė, tam, kad pridėti
prie kepto kalakuto, o mums tiko kisieliui. Aguonas pirk
davome iš ypatingos importinių prekių krautuvės ar gau
davome iš keliautojų į Lietuvą ar Vokietiją, nes JAV, kur
dažniausiai keliaudavo venesueliečiai, jas parduodavo po
9 gramus pabarstams. Kol kurį laiką Karakase veikė ma
žytė vokiečių krautuvėlė Frisco vardu, dauguma Šiaurės
ir Rytų Europos atėjūnų atvažiuodavo iš visų Venesuelos
kampų, tik tam, kad apsipirktų visokiausioms progoms.
Dabar šios krautuvės nebėra, bet Lietuva laisva.
Tačiau net ir dabar nėra lengva surengti Kūčias. Vis
vien silkių nebėra dėl importo blokavimo, sunku rasti
džiovintų grybų, aguonas dalijamės tarp šeimų, bet ir nu
mesti toli nuo tėvynės, po truputį netekame vieno ar kito

skonio, prieskonio ar maisto produkto, ištirpstame vieti
nių kultūrų mišinyje Kūčių dieną valgydami itališką pannetone, Venesuelos pan de jamon (sluoksniotos kvieti
nės tešlos vyniotinis su lašinių, džiovintų slyvų, razinų ir
alyvų įdaru), indėnišką hallaca (kukurūzų tešla įdaryta
troškinta trijų gyvulių mėsa su įvairiomis daržovėmis,
migdolais, alyvomis, slyvomis, svogūnais, paprika, vynu,
prieskoniais, nudažyta su natūraliais dažais ištrauktais iš
onoto medžio sėklų, bei įvyniota į parūkytus bananų la
pus), keptą amerikietišką kalakutą ar kiaulės šlaunį, ispa
nišką turron, vištienos salotas, papajos konservus, pra
bangius ausyčių traškučius ir gerdami kompotą.
Visgi gruodžio 17 dieną Karakaso ir Maracay miesto
lietuviai susirinko Licee Francais de Caracas mokyklos
valgomajame. Viskas iš anksto buvo papuošta kalėdiniais
motyvais - staltiesės, žvakutės, o eglių šakos skleidė sa
vo kvapą. Patys sunešėme iš anksto suderintus patiekalus:
žuvies, grybų, salotų, kisieliaus, kūčiukų ir aguonų pieno,
gėrimų, plotkeles, duonos ir t.t. Laiką praleidome sma
giai, ramiai bičiuliškame lietuvių būryje. Pranešiau apie
galimybes mokytis lietuvių kalbos internete, daviau įvai
rių nuorodą paskatinau jaunimą dalyvauti ateinančiame
Pietų Amerikos Jaunimo Suvažiavime Sao Paule, dalinau
lietuviškus laikraščius bei apsikeitėme lietuviškais patie
kalų receptais, kad pasijaustume kuo arčiau Lietuvos.
Malonu, kad pasirodė ir naujų veidą kuriuos supažindi
nau su kitais susirinkusiais. Vaikai žaidė ir lakstė, jau
nuoliai apsikeitė ei. pašto adresais taip pat dalyvavo du
lietuviai kaliniai su sąlygine laisve. Kūčių vakarienėje
buvo Tumą Gegužią Mažeiką Deveikią Baroną Klo
vą Stapulionią Folkmanų ir Petraičių šeimų atstovai,
nemažai bendruomenės narių negalėjo atvykti, tačiau
perdavė geriausius linkėjimus.
2006-12-27
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LONDONAS

Tautiškiausia lituanisti
ne mokykla išrinkta
Londono „Moksliukas“
2006-12-04

www.lietuviams.com

Londone šeštadienį lapkričio 25 dieną
pirmą kartą surengtas etnografinis ren
ginys „Graži mūsų šeimynėlė“. Jo me
tu Jungtinės Karalystės lituanistinių
mokyklų mokiniai varžėsi, kuris ge
riausiai ir gražiausiai dainuoja lietuviš
kas dainas, smagiausiai žaidžia liau
dies žaidimus ir trypia polkutę.
Susirinkę klausėsi ir tarmiškai pasa
kojamų mokinių istorijų, padėjo minti
mįsles, praneša Lietuvos ambasada
Jungtinėje Karalystėje.
Tautiškiausia lituanistine mokykla
išrinktas Londono „Moksliukas“.
Visos dalyvavusios lituanistinės mokyklos buvo apdovanotos Lietuvos ambasados JK įsteigtasis diplomais už etnogra
finių tradicijų puoselėjimą bei paskatinamaisiais prizais.
Lituanistinių mokyklų vaikams padėjo dainuoti bei groti, o taip pat rodė gerą pavyzdį kaip reikia nešioti tautinį kostiu
mą, šokti „Malūnėlį“ ar „Padispaną“ bei žaisti lietuvių liaudies žaidimus Londono folklorinis ansamblis „Saduto“.

Pianistė E.Puzaitė laimėjo kontraktą su
„Landor Records“ www.lietuviams.com
Mūsų portalas jau rašė, kad lietuvaitė pianistė Evelina
Puzaitė kausis dėl galingos įrašų kompanijos kontrak
to.
Galime ją pasveikinti, lapkričio pabaigoje vykusia
me koncerte E.Puzaitė iškovojo kontraktą su įtakingą
ja Didžiosios Britanijos įrašų kompanija „Landor Re
cords“.
Praėjusiais metais konkursą laimėjęs pianistas su šia
leidybine kompanija yra išleidęs net kelis įrašus.
Tarp
tautinių
konkursų
laureatė
E.Puzaitė
buvo
viena iš
dvide
šimties
muzikan
tų,
pa
kviestų
dalyvauti
perklau
sose. Konkurso finale pasirodė keturi muzikantai, tarp
kurių, be E.Puzaitės, grojo smuikininkas, saksofoniste
bei violončelininkas.
Vilniuje gimusi pianistė baigė Lietuvos muzikos
akademiją, o 2001-aisiais pelnė Baltijos šalių stipendi
ją studijuoti Londono Guildhall Muzikos ir teatro mo

kykloje profesorės Joan Havill klasėje. E.Puzaitė yra
laimėjusi ne vieną tarptautinį muzikos konkursą, tarp
jų - pirmuosius prizus Tarptautiniame Rubinsteino
pianistų konkurse, Tel-Hai konkurse Izraelyje, trečiąją
- M.K. Čiurlionio tarptautiniame pianistų konkurse
bei keletą svarbių apdovanojimų Jungtinėje Karalystė
je.
Evelina Puzaitė yra surengusi rečitalius bei solo
koncertus Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Vokietijoje,
Graikijoje, Izraelyje, Lietuvoje, Rusijoje, Serbijoje,
Švedijoje bei kitose šalyse, grojusi su Lietuvos kame
riniu bei Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, keliais
Londono orkestrais. Pirmoji pianistės kompaktinė
plokštelė buvo įrašyta 2001-aisiais Lietuvoje, antroji 2006 metais Didžiojoje Britanijoje.

SEKANTIS KONCERTAS:

Evelinos Puzuitės

solo piano rečitalis

vyks Wigmore Hall, London W1
antradienį, 2007 vasario 6 d. 19.30 vai.
Programoje:
Mozarto - Sonata in D major K576
Rachmaninovo — Six Moments Musicaux op. 16
Liszto — Three concert studies
Liszto - Spanish Rhapsody
Bilietai: 020 7935 2141, www.wigmore-hall.org.uk
Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, WIU 2BP
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Švietimo darbuotojų suvažiavimas Londone
Londone vyko sausio Jungtinės Karalystės lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„Ugdymo organizavimas užsienio lituanistinėse mokyklose“.
Seminare dalyvavo 37 mokytojai iš 9 šeštadieninių lituanistinių Jungtinės Karalystės mokyklų.
Trijų dienų seminaras vyko Lietuvos ambasadoje. Ambasadorius Vygaudas Ušackas priėmė renginio dalyvius sakyda
mas: „Šis seminaras padės lietuviškų šeštadienių lituanistinių mokyklų mokytojams Didžiojoje Britanijoje profesiona
liau perteikti vaikams lietuvių kalbos ir istorijos žinias, puoselėti patriotiškumą tėvynei Lietuvai.“
O Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos atstovė ryšiams su visuomene Živilė Ilgūnaitė pabrėžė, kad tai vienas di
džiausių ir svarbiausių lietuviškų renginių šioje šalyje.

BIRMINGHAMAS
Birminghame koncertavo Lietuvos estrados solistės
Gruodžio 9 dieną Birminghamo lietuviai susirinko į Kalėdinį vakarą-koncertą.
Šventė įvyko įprastinėje, lietuviams gerai žinomoje vietoje - britų pabe “The
Bartons Arms”.
Specialios vakaro viešnios — Lietuvos estrados legenda Janina Miščiukaitė bei
jauna dainininkė Aistė Smilgevičiūtė, 1999-aisiais Lietuvą atstovavusi
„Eurovizijos“ konkurse.
Susirinkusią publiką - beveik 60 žmonių - dainininkės nesunkiai išjudino.
Dainuota, šokta, linguota, vaišintas! lietuviškais patiekalais ir gėrimais. Vaišes
lietuvaičiai buvo paraginti atsinešti patys.
Po koncerto kalbinta Janina Miščiukaitė trimis žodžiais apibūdino savo vieš
nagę: „Puiku! Puiku! Puiku!“
1
Tai jau tradicija tampantis prieškalėdinis Birminghamo lietuvių susibūrimas.
Praėjusiais metais šioje šventėje koncertavo Liveta ir Petras Kazlauskai.
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Jo ekscelencija LR ambasadorius Vygaudas Ušackas lankysis Birminghame
ir dalyvaus DBLS Birminhamo skyriaus metiniame susirinkime

Sekmadienį, sausio 21 dieną, Birmingamo lietuvius aplankys LR ambasadorius Vygaudas Ušackas.
Prieš metinį suvažiavimą susipažins su mūsų lituanistinę mokyklą, o 16 vai. dalyvaus DBLS Birmingamo sky
riaus narių metiniame susirinkime, kur bus renkama skyriaus valdyba ir atstovas į visuotinį DBLS ir Lietuvių
namų bendrovės suvažiavimą kovo 17-18 dienomis Lietuvių Sodyboje, Hampshire.
Kovo 4 d. vyks krepšinio rungtynės ambasadoriaus taurei laimėti. Yra vaikinų norinčių kurti komandą
Kreiptis telefonu į Remigijų: 0793 9653 892
Skyriaus pirmininkė Irena Hughes

MANČESTERIS
Pranešimas

2007 sausio 28 d. 15 vai. Lietuvių klubo salėje įvyks
Klubo narių susirinkimas. Pirmininkas Frankas
Bernatavičius praneš, kas nuveikta ir bus disku
tuojami ateities planai. Prašome narius atvykti ir
susimokėti nario mokestį ir atnaujinti savo duome
nis.
Vasario 25 d., sekmadienį, 14 vai. valgysim blynus.
Ateikite į klubą pakankamai alkani.
Neleiskite vaikams pamiršti lietuvių kalbos. Mo
kyklėlė veikia kiekvieno mėnesio paskutinį ir pir
mą sekmadienį L.Klubo patalpose.
Pasiteiravimui - Loreta 07891134 493
Akademinio jaunimo organizacija Geopolis tęsia pro
jektą „Pilietinės jaunimo idėjos emigruojančioje Lie
tuvoje“ ir skelbia straipsnių konkursą „Pilietiškumas.

Tautiškumas. Emigracija“, kuriame kviečia dalyvauti
ir savo nuomonę Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai
aktualiais klausimais išreikšti kiekvieną neabejingą
lietuvį ar lietuvę, kur jis ar ji bebūtų...
Didėjant mūsų tautos emigracijai, kiekvienais me
tais Lietuva tampa vis labiau išsibarsčiusi po pasaulį.
Stichinė lietuvių emigracija gali būti suvaldyta tik ta
da, jei bus rasti būdai jai stabdyti arba ji bus naudinga
tautos, valstybės ir jos piliečių labui. Lietuvoje likusių
(ar dar neišvykusių) ir jau išvykusiųjų (ar jau grįžusių)
lietuvių požiūris į emigraciją, pilietiškumą, tautiškumą
yra kertinė mūsų tautos ir valstybės gyvybingumo sąlygaSuprasdami, kad valstybė negali egzistuoti be savo
tautos, raginame siekti lietuvių tautos vienybės atkūri
mo ir jos stiprinimo. Tik kartu spręsdami problemas,
kartu ieškodami tinkamiausių išeičių, kartu pasidalin
dami savo patirtimi ir lūkesčiais galėsime įgyvendinti
savo vizijas ir garantuoti mūsų interesus atitinkančią
valstybės ateitį.
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Kviesdami visus lietuvių bendruomenės atstovus daly
vauti straipsnių konkurse „Pilietiškumas. Tautišku
mas. Emigracija“, tikimės išgirsti kiekvieno lietuvio
(gyvenančio Lietuvoje ar užsienyje, išvykusio ar grį
žusio) nuomonę emigracijos, pilietiškumo ir tautišku
mo klausimais, skatiname dalintis savo asmenine pa
tirtimi, raginame skleisti naujas idėjas, įžvalgas, pasi> ūlymus. Siekdami prisidėti prie ugdymo ir švietimo
_<• sistemos Lietuvoje tobulinimo, konkurse taip pat kvie
čiame dalyvauti Lietuvoje ar užsienyje dirbančius,
lietuvių išsilavinimu besirūpinančius mokytojus.
Maloniai kviečiame dalyvauti straipsnių konkurse
„Pilietiškumas. Tautiškumas. Emigracija“ ir prašom
išplatinti informaciją apie šį konkursą visais Jums ži
nomais kanalais visiems, kuriems šio konkurso tema
gali būti aktuali.
Tikimės malonaus bendradarbiavimo
ir nuoširdžiai
v
sveikiname su artėjančiomis Sv. Kalėdomis ir Naujai
siais Metais!

Pagarbiai,
Akademinio jaunimo organizacijos
„Geopolis“ prezidentas

Žygimantas Vaičiūnas
PJLEL projekto vadovė

Justė Tolvaišaitė
Informaciją apie projektą ir straipsnių konkurso nuo
status taip pat galite rasti Geopolio interneto puslapy
je: www.geopolis. lietuvoje. info</a>.

Aplankyti Peterborough ir Notinghemo
lietuviai
www.lietuviams. com
Gruodžio 8-9 dienomis Lietuvos ambasadorius Vy
gandas Ušackas lankėsi Peterborough ir Notingheme,
kur susitiko ir su lietuviais.
Anot dienraščio „The Evening Telegraph“ Peterbo
rough tapo miestu, kuris suteikia darbą daugiau nei
1200 oficialiai registruotų Lietuvos piliečių. Manoma,
kad realiai mieste ir jo prieigose gyvena ir dirba virš 2
000 lietuvių, rašoma ambasados tinklapyje.
Susitikimuose su Peterborough miesto vadovais aptar
ta galimybė pristatyti Lietuvos kultūrą tradicijas bei
turizmo galimybes 2007 metų birželio mėn įvyksian
čiame Peterborborough festivalyje.
Kartu su V.Ušacku lietuvius aplankė ir Londono Sv.
Kazimiero parapijos kunigas Petras Tverijonas, kuris
aukojo Sv. Mišias.
Peterborough lietuviai yra susibūrę į benruomenę
„Vytis“.
Lankydamasis Notingheme ambasadorius su ten įsikū
rusiais lietuviais susitiko lietuvių katalikų centre
„Židinys“, įkurtame dar 1965 metais.
Susitikimuose su lietuviais Peterborough4e bei No
tingheme ambasadorius V.Ušackas ragino lietuvius
Jaustis kaip namuose, bet neužmiršti, kad esame sve
čiuose. Jis atkreipė dėmesį, kad ir pavienių Lietuvos
piliečių elgesys Anglijoje kuria visos Lietuvos valsty
bės įvaizdį anglų akyse.

V.Ušackas pabrėžė tikįs, kad dauguma šių miestų lie
tuvių grįš į Lietuvą bei paskatino juos burtis į lietuviš
kas organizacijas.

Gražiausia Didžiosios Britanijos
lietuvaitė grįžo į Lietuvą
2007-01-08

Prieš
metus
Indrė Borusevičienė buvo
išrinkta
gra
žiausia Didžio
sios Britanijos
lietuvaite laikr a š č i o
„Londono ži
nios“ organi
zuotame kon
kurse. Ketve
rius metus su
vyru pragyve
nusi Londone
dabar dvide
šimt trejų metų
gražiausia
Jungtinės
D.Dokšaitės nuotr.
Karalystės lietuvaitė jau daugiau nei pusmetį gyvena
Lietuvoje. Gimtuosiuose Mažeikiuose su vyru Gintaru
ji augina sūnelį rmandą kuriam Naujųjų metų išvaka
rėse sukako keturi mėnesiukai.

Ekspertai ginčijasi dėl migrantų indėlio
į ekonomikos augimą
www.lietuviams, com

Andrew Green, migracijos stebėjimo organizacijos
„Migration Watch UK“ vadovas, neabejoją kad eko
nominiai migrantai nė vienai šaliai neatnešė tiek nau
dos, kiek skelbia jų vyriausybės.
,,Ketverius metus valdžia trimitavo apie imigrantų
sukuriamą naudą tačiau, ši iš tiesų, yra labai maža“, savo pranešime teigia E. Grynas. Lietuviams.com rašė,
kad, organizacijos skaičiavimais, - kiekvienas atvykė
lis Didžiajai Britanijai teatneša 20 lietuviškų centų per
savaitę. Tuo pačiu, pasak E. Gryno, nereikia pamiršti,
kiek imigrantai kainuoja kiekvienos šalies socialinei
sistemai.
„Šis rezultatas neturėtų stebinti. Studijos Amerikoje,
Kanadoje ir Australijoje davė tokius pačius rezultatus
— emigrantai ekonomiką išaugina maždaug 0,1 %
BVP”, - teigia E. Grynas.
Tokias nuostatas bando paneigti Anglijos banko at
stovas Davidas Blančflaueris (David Blanchflower),
kuris tikiną kad imigracija - viena svarbiausių prie
žasčių, leidžianti ekonomikai neperkaisti ir neišauginti
palūkanų normų, rašo „The Times“. Eksperto teigimu,
emigrantai padeda išlaikyti tokį nedarbo lygį, kuris
saugo ekonomiką nuo perkaitimo.
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VOKIETIJA

DRAUGYSTĖS TILTAS 2007 HŪTTENFELDE
Šiais metais jau tradicija tapusi savaitgalinė lituanistinė
stovykla vaikams, tėveliams ir mokytojams DRAUGYS
TĖS TILTAS atkeliauja į Vokietiją. Ji vyks 2007 m. lie
pos 6-8 d Hūttenfelde, Vasario 16-osios gimnazijoje.
Atvykti kviečiami Europos lituanistinių mokyklėlių
moksleiviai, jų tėveliai, mokytojai, bendruomenių pirmi
ninkai. Generalinis šio renginio rėmėjas yra Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės.
Būsimo renginio Hūttenfelde metu organizatoriai nu
mato surengti vaikams įdomių užsiėmimų: sportinius
turnyrus su lietuviška atributika, piešimo, šokių, dainų
ratelius, simbolinę pamokėlę gimnazijoje. Numatomas
projektas „Lietuva internete“, kompiuteriniai lietuviški
žaidimai, koncertas, linksma tautinė vakaronė, pobūvis
prie laužo su piemenėlių valgiais ir dai-nomis. Tėveliai,
nemokantys lietuviškai, galės dalyvauti lietuvių kalbos
kursuose. Bendruomenių vadovai turės puikią progą ap
tarti savo einamus reikalus bei kurti naujas iniciatyvas.
Lituanistinių mokyklėlių vadovų susitikimo metu
Hūttenfelde š.m. lapkričio 10-11 d. buvo įkurtas DRAU
GYSTĖS TILTO- 2007 rengimo komitetas. Jo vadove
išrinkta Salomėja Bdttcher iš Hamburgo. Komiteto koor
dinatore bus PLB Valdybos narė Dalia Henke. Visų mo-

Europos lietuvių kultūros centro
steigimo planai Vokietijoje
2006 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirmininko prof. Justino Karo
so kvietimu Vokietijos Lietuvių Bendruomenės atstovai
dalyvavo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas
Europos lietuvių kultūros centro steigimo (ELKC) pro
jektas. VLB atstovavo ir projektą pristatė dr. Vincas Bar
tusevičius ir Rimas Čuplinskas. Šį projektą svarstant
posėdyje taip pat dalyvavo LR ambasadorius Vokietijoje
Evaldas Ignatavičius, Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas ir
Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų atstovai. Pro
jektas buvo labai teigiamai įvertintas ir komiteto nariai jo
finansavimui vienbalsiai pritarė.
Pateiktam projektui pritarė ir Biudžeto ir finansų komi
tetas. Tuo remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nusprendė 2007 metams skirti papildomai 200 000 litų
Europos lietuvių kultūros centro steigimui.

Huttenfeldas — lietuviškas kultūros
centras Vakarų Europoje
Kaip viena iš nedaugelio Europos lietuvių bendruome
nių, Vokietijos Lietuvių Bendruomenė sugebėjo per 60
metų išlaikyti nenutrūkstančią veiklą Todėl, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę ir prasidėjus naujai emigraci
jos iš Lietuvos bangai, pavyko sklandžiai integruoti nau
jai atvykstančius į esamas struktūras. Tai atsispindi ir
tame, kad šiandien visuose Bendruomenės organuose

kyklėlių mokytojai mielai pasisiūlė padėti ruoštis šiam
renginiui. Taip pat mielai talkininkaus Vokietijos jauni
mo sąjungą gimnazijos mokytojai ir VLB nariai.
Daugiau informacijos apie DRAUGYSTĖS TILTĄ
galėsite rasti internete www.draugystestiltas.eu ir šiuose
VLB svetainės puslapiuose.
Organizacinis komitetas:

Salomėja Bottcher (Hamburgas) - pirmininkė - ei. paš
tas: saliute@aol.com
Dalia Henke (Hamburgas) - koordinatorė - ei. paštas:
daliahenke@yahoo.de
Gintaras Ručys (Huttenfeldas) — iždininkas
Martynas Gaurilčikas (Mannheimas)
Aušra Malinauskaitė (Bonna)
Darius Subačius (Huttenfeldas)
Rūta Zimmermann (Berlynas)
Renginio globėjai:

Evaldas Ignatavičius, LR ambasadorius
Antanas Šiugždinis, VLB pirmininkas
Andrius Šmitas, Vasario 16-osios gimnazijos direktorius
Loreta Paulauskaitė, PLB Švietimo komisijos pirmininkė
Eleonora Jonušienė, Draugystės tilto įkūrėja

greta dirba tiek pokario išeivių, tiek naujosios emigraci
jos atstovai. Tokiu būdu mums unikaliai pavyksta su
jungti ilgametę senosios išeivijos patirtį su naujųjų emig
rantų iniciatyva ir sėkmingai pritaikyti mūsų bendrą dar
bą prie šių dienų poreikių Lietuvių kultūros instituto
steigimas, 26 metus sėkmingai vykdoma bibliotekos bei
archyvo plėtrą 55 metus gyvuojančios „Informacijos“
bei daugelis pastaraisiais dešimtmečiais VLB ir LKI or
ganizuojamų renginių byloja apie Vokietijos lietuvių
patirtį, kompetenciją ir ryžtą nuveikti didelius darbus.
1953 metais įgyta Hūttenfeldo Romuvos sodyba su
Rennhofo pilaite, Vasario 16-osios gimnaziją Lietuvių
kultūros institutu, Vokietijos LB Valdybos ir Vokietijos
lietuvių jaunimo sąjungos būstine, yra faktinis lietuvių
kultūros centras Vokietijoje, jau daugelį dešimtmečių
tarnaujantis kaip traukos centras Europos lietuvių rengi
niams.
Huttenfeldas yra nedidelis miestelis senovinėmis pili
mis bei vynuogynais pagarsėjusio BergstraBe kalnyno
papėdėje, apie 70 km nuo Vokietijoje didžiausio
Frankfurt/Main oro uosto. Jo centrinė padėtis Vakarų
Vokietijoje bei faktas, jog 250 km spinduliu pasiekiami
Liuksemburgas, Prancūziją Belgija ir Olandija į vaka
rus, bei Šveicarija ir Austrija į pietus, nulemią kad į di
desnius renginius atvažiuoja ne tik lietuviai iš visos Vo
kietijos, bet ir iš minėtų Europos šalių.
Kadangi viena iš Europos lietuvių kultūros centro
veiklos krypčių susijusi su jau 25 metus visuomeniniu
pagrindu veikiančio Lietuvių kultūros instituto veiklos
plėtra, prasminga trumpai apibūdinti šio instituto darbą
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Kultūros darbams Vokietijoje suteikti tam tikrus rėmus,
jiems skatinti bei juos derinti 1981 m. VLB buvo įkurtas
Lietuvių kultūros institutas. LKI užsibrėžė įkurti biblio
teką bei archyvą ir rengti mokslines konferencijas. Visi
šie tikslai buvo įgyvendinti.
LKI biblioteka. Iki šiol LKI bibliotekoje yra sukatalo
guota per 12 000 knygų. Nuo 1996 metų pradžios LKI
' bibliotekos knygos įtraukiamos į elektroninį Pietvakarių
Vokietijos bibliotekų katalogą ir visuomenei pasiekia
mos adresu http://pollux.bsz-bw.de. Europos mastu, LKI
bibliotekoje sukauptas didžiausias lietuviškų knygų ir
leidinių skaičius vienoje vietoje už Lietuvos ribų.
LKI archyvas. LKI archyvo tikslas - dėti pastangas,
kad būtų išlaikytas ir išsaugotas nuo pražūties lietuvių
kultūros palikimas Vokietijoje. LKI archyve rasite įvai
riausius dokumentus bei leidinius susijusius su Vokieti
joje gyvenančių lietuvių istorija: tame tarpe Vokietijos
Lietuvių katalikų sielovados dokumentuoti gimimo,

Paminėta tarptautinė migrantų,
bet ne Sugrįžimo diena
Ugnė Jakonytė

2006-12-18

XXI a. pradžioje vienas iš 35 planetos gyventojų buvo
tarptautinis migrantas. Manomą kad bendras migrantų
skaičius siekia 175 milijonus žmonių (3% pasaulio gy
ventojų). Per pastaruosius 35 metus tarptautinių migruo
jančių žmonių skaičius daugiau nei padvigubėjo, teigia
ma Europos Parlamento ataskaitoje.
Didžiausiomis migracijos jėgomis įvardinami karai,
ginkluoti konfliktai ir katastrofos. Tačiau tarptautiniuose
emigracijos valdymo dokumentuose jau aiškiai konsta
tuojamą kad tiek pat žmonių pajudėti privertė ir pajamų
skirtumo jėga - ekonominės priežastys, verčiančios ieš
koti geresnio gyvenimo.
2004- aisiais, kada prie Europos Sąjungos (ES) dar
nebuvo prisijungusios dešimt naujų šalių, tarp jų ir Lietu
vą Europoje gyveno apie 20 mln. migrantų. Tačiau šis
skaičius turėjo gerokai išaugti po naujų šalių narių prisi
jungimo. Vien Lenkija skaičiuoją kad per paskutinius
trejus metus į užsienį laimės ieškoti išvyko apie milijonas
lenkų. Skirtingais duomenimis, Lietuvą galėjo palikti
apie šimtą tūkstančių - maždaug 3% gyventojų.
Išvažiavusiųjų skaičių ir jų įtaką liudija ir tai, kad anks
čiau save pristačiusi kaip labai investicijoms palankią šalį,
kurios vienas didžiausių privalumų - pigi ir kvalifikuota
darbo jėgą šiandien Lietuva pati po truputį pradeda im
portuoti darbo jėgą. Darbo biržos duomenimis, lietuviškus
vilkikus vairuoja ar statybose darbuojasi keli šimtai ukrai
niečių, rusą baltarusių bei rumunų. O bedarbystės lygis
spalį buvo sumažėjęs iki minimumo ir siekė 3,2%.
Ekonomikos komentaruose minimą kad emigrantų
siunčiamos lėšos turi įtakos aukštoms nekilnojamo turto
kainoms ir šiek tiek kilstelėtam vartojimo lygiui. Pagal
Pasaulio banką 2005 m. perlaidų srautai į gimtąsias šalis
sudarė 232 milijardus JAV dolerią iš kurių 167 mlrd.
buvo išsiųsti į besivystančias šalis. Šie oficialūs perlaidų
srautai žymiai viršija oficialią pagalbą vystimuisi. Be to,
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krikšto, sutuoktuvių metrikai, žinios apie kunigus, jų
veiklu parapijas, religinę spaudą; pokario Europos pabė
gėlių stovyklose spausdintų leidinių; ir Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) Vykdomosios tarny
bos dokumentų.
LKI suvažiavimai — mokslinės konferencijos. Nuo 1985
metų LKI surengė 25 kultūrinius-mokslinius suvažiavi
mus, kuriose dalyvauja tiek lietuviai tiek vokiečiai moks
lininkai. Suvažiavimuose ligi šiol 94 referentai yra skaitė
136 paskaitas, kurios visos publikuojamos LKI suvažiavi
mo darbuose lietuvių bei vokiečių kalbomis.
LKI sulaukia nemažai įvairių informacinių užklausimų.
Kreipiasi valdžios ir mokslinės institucijos, sulaukiama
genealoginių užklausimų, įvairios talkos prašo meno ir
kultūros renginių rengėjai. Atsakant į klausimus itin pasi
tarnauja mūsų biblioteka. Kitiems padedama kreiptis į
Lietuvos nacionalinę Mažvydo biblioteką archyvus bei
kitas įstaigas Lietuvoje.

šie skaičiai neatspindi neoficialių perlaidą kurios, kaip
manomą sudaro mažiausiai 50% oficialių perlaidų ver
tės.
Nors prieš kelias savaites Seimas grąžino tobulinti
įstatymo projektą dėl gruodžio 18-os paskelbimo Sugrįži
mo švente, tačiau neatsisakoma idėjos „sulietuvinti“ tarp
tautinę migrantų dieną. Kuri gali būti skirta ir kur kas
daugiau nei 400 tūkstančių per Nepriklausomybės metus
Lietuvą palikusių lietuvią bet ir dvigubai tiek išeivių ir
jų vaikų bei anūką kurie namus paliko dar prieš kelias
dešimt metų.
„Atrodo, jau visi suvokiame, kokį mastą šis reiškinys
įgavo per pastaruosius kelerius metus. Gerai bent tai, jog
emigracijos keliami iššūkiai pagaliau pripažįstami. Ta
čiau jų sprendimui skiriamas visuomenės bei valstybinių
institucijų dėmesys vis dar nedidelis, o vykdomos prie
monės, dėl jų koordinavimo, nuoseklumo ir pagrįstumo
trūkumo, - nepakankamos. Esant tokiai padėčiai, išeivi
jos reikalams dėmesį turėtume skirti kasdien, tačiau ir
ypatingos reikšmės suteikimas gruodžio 18-ajai, jau būtų
nors koks žingsnelis pirmyn“, - Iietuviams.com sako pa
taisų iniciatorius Petras Auštrevičius. Pasak jo, ši data
Sugrįžimo dienai minėti puikiai tinka ir dėl to, kad šiuo
laiku prieš didžiąsias žiemos šventes, Kalėdas bei Nau
juosius metus daugelis užsienyje dirbančių tautiečių grįž
ta į Lietuvą atostogoms, pasitikti šventes drauge su čia
likusiais šeimų nariais.

Lietuvos gyventojų per dešimt šių metų
mėnesių sumažėjo 15 tūkstančių
Statistikos departamento duomenimis, lapkričio pradžio
je Lietuvoje gyveno 3 mln. 388 tūkstančiai, kai sausio
pradžioje - 3 mln. 403 tūkstančiai žmonių.
Sausio-spalio mėnesiais šalyje gimė 26 tūkst. 234 kūdi
kiai - 423 daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Mirė 37
tūkst. 190 žmonių - beveik tūkstančiu daugiau nei pernai.
Emigravusiųjų skaičius sausį-spalį, palyginti su tuo
pačiu metu pernai, sumažėjo 3 100 - iki 10 tūkst. 538
žmonią į Lietuvą emigravo beveik pusseptinto tūkstan
čio asmenų.
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Kronika

Londono Lietuvių šv. Kazimiero
bažnyčia

Aukos spaudai
A.Dziuvė, Somerset
£15.00 V.Kilius, Grantham
£5.00
S.Jezerskis, Birmingamas £5.00 S.Avizienius, Weymouth £5.00
S.B.Vaitkevičius,Peterborough £ 5.00 R.M. Morgan, Dover
£5.00

21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto
dalyje, prie Hackney Road)
tel.:020 7739 8735.
E-mail: london@ptverijonas.freeserve.co.uk

Siunčiu £25.00 svarų čekį už 2007 metų “Europos Lietuvį”. Linkiu ge
riausios sveikatos ir nuoširdžiausiai dėkoju, kad aplankot su lietuvišku
laikraštėliu ir galim sužinoti, kas mūsų mieloj Lietuvoj darosi. Ačiū Jums.
M.Gelvinauskienė

Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv.Mišios

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birminghame: Irena Hughes, 153 Rough Rd., longstanding,

Darbo dienomis ir šeštadieniais
Šv.Mišios 19.00 vai.

Birmingham B44 OUS
Mančesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd.,
Crumpsail, Manchester, tel: 0161 740 5039

RENGINIŲ KALENDORIUS
Ketvirtadienį, 2007 sausio 18 d. 13 vai. Martyna Jan
kauskaitė (piano) London School of Economics Hough

ton Street London WC2A 2AE. Informacija 020 7955
6043
Ketvirtadienį, 2007 sausio 18 d. 18.30 vai. dr. Peter
Duncan paskaita “Putino politika Baltijos valstybėse”

LR ambasadoje 84 Gloucester Place London W1U 6AU
British-Lithuanian Society nariai ir svečiai [ėjimas £8.00.
Antradienį, 2007 sausio 23 d. 19 vai. Estijos Ministro
Pirmininko paskaita “Europos Sąjunga: pozityvi ap
žvalga” London School of Economics Houghton Street

London WC2A 2AE. Informacija 020 7955 6043. Reika
lingi bilietai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.

Artimiausia požeminė stotis:
Bethnal Green - Central line.
w

Nottinghame Židinyje

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

paskutinį sekmadienį 12.30 vai.
Bradford© kiekvieno mėnesio pirmą

sekmadienį 12.30 vai.

‘‘Europos Lietuvio” 2006 metų apyskaita

Garden Box office: 020 7304 4000

“Europos Lietuvio” skaitytojai gali pasidžiaugti, jog
ir 2006 metų leidinio finansinė padėtis yra sveikame
stovyje. Nors pašto išlaidos pakilo, bet prasivertėme
ne per blogiausiai, net sugebėdami paremti kitus.

2007 vasario 14,17, 19, 22,24 ir 28 d.d. Liora Grodni
kaitė kaip Kate Pinkerton “Madame Butterfly” operoje

2005 metų likutis
2006 m. pajamos (įskaitant aukas)

2007 sausio 22, 24, 26 d.d. Liora Grodnikaitė - Mercedes
vaidmenyje “Carmen” operoje Royal Opera Covent

Royal Opera Covent Garden Box office: 020 7304 4000

Viso

2007 m. kovo 17-18 d.d. Headley Park, Lietuvių
Sodyboje įvyks 59-asis DBL Sąjungos ir Lietu
vių Namų Bendrovės suvažiavimas.
Dalyvaus skyrių atstovai ir LNB akcininkai.
Laukiami ir norintieji pasiklausyti, kaip sekasi
bendruomenės veiklai.
Teirautis - 0798 503 9135.

£1797.48
£3026.00

£4823.48
£3376.25*

2006 m. išlaidos
Likutis

£1447.23

keliamas į 2007 m. apyskaitą
*[ išlaidas įskaičiuota - £100.00 abonento mokestis ir
auka “Pasaulio lietuviui” ir £250.00 išlaidos persiun
čiant “Europos lietuvio” archyvą į Mažvydo nacionali
nę biblioteką Vilniuje.

