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Paminėta Vasario 16-oji Londone
Pagal prigijusią tradiciją Vasario 16-sios minėjimas Londone jau eilę metų tapo šiame krašte pagrindi
niu. Anksčiau kitų lietuvių kolonijų meno grupės būdavo kviečiamos prisidėti prie programos. Ne taip 
šiais laikais. Londone ir apylinkėje gyvena tūkstančiai lietuvių, veikia 8 savaitgalinės mokyklos, folklo
rinis ansamblis „Saduto“, kuris vis didėja, ir pirmuosius kūrimosi žingsnius žengia mišrus choras. Pa
kvietus menines grupes iš kitų kolonijų reikėtų beveik Albert Hall didžio salės, o visus įtalpinus į pro
gramą, ji užsitęstų daug valandų..

Ukrainiečių patalpose Hol
land Park Road vasario 17 d. 
saulėtame popietyje, susirin
ko apie 200 tautiečių pasi
žiūrėti ir paklausyti jaunųjų 
ir vyresniųjų meninių pajė
gų*

Minėjimas buvo ruošiamas 
Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos, kurios 60 me
tų jubiliejų švenčiame šiais 
metais.

Renginius pristatė DBLS 
Taiybos pirmininkė Vida 
Gasperienė.
Programa pradėjome Tautos 
Himnu.

DBLS centro valdybos 
pirmininkė Irena Hughes

perdavė sveikinimus iš Lietuvos ir DBLS skyrių, ir 
garbės narių.

Lietuvos Respublikos Ambasados atstovė Dovile 
Survilaitė atsiprašė, kad ambasadorius Vygaudas 
Ušackas negalėjo dalyvauti, nes buvo įsipareigojęs tą 
dieną tolimam Edinburgh, Škotijoje. Ji perdavė linkėji
mus primindama, jog Lietuva laukia grįžtančių visų, 
kad grįžę galėtų panaudoti įsigytą patirtį užsienyje. Jų 
įnašas Lietuvai būtų itin labai didelis.

Aleksas Vilčinskas, ilgus metus buvęs DBLS centro 
valdybos narys, apibudino susirinkusiems apie atliktą 
politinę veiklą praėjusių 60 metų laikotarpyje. Joje 
stipriai reiškėsi DBLS, turėdama nemažai įtakos Britų 
parlamente, kas lietė Lietuvos nepriklausomybės atga
vimą padėdama išlaikyti Lietuvos Pasiuntinybės tęsti
numą, pagreitino Lietuvos aukso gražinimą ir daugel 
kitų reikalą susijusių su kovą prieš Tarybų Sąjungą

Baigdamas ragino Britanijoje gyvenančius lietuvius 
užsiimti politinę veikla, lobizmu. Ragino domėtis sa
vivaldybių politiką gegužės mėnesį dalyvauti vieti
niuose rinkimuose, kuriuose visi Europos Sąjungos 
piliečiai turi teisę balsuoti. Tokiu būdu, reikšdami sa
vo nuomonę, vers vietinės valdžios pareigūnus palan

kiau žiūrėti į lietuviškos bendruomeninės veiklos rei
kalavimus.

Pagrindinėje programoje pasirodė keturių lituanisti
nių mokyklų jaunimas. „Moksliuko“ mokyklos daly
viai atliko solo dainas, piano klasikinius kūrinius, eilė
raščius, užbaigdami jaunimo choru. Viskas buvo at
likta disciplinuotai, mokytojos Ritos Gužauskienės 
priežiūroje.

Mokykla „Harmonija“, vadovaujama Inesos Lap- 
kauskienės, jaunų dalyvių repertuarą pasuko į „pop“ 
muzikos stilių angliškai, tačiau gražiai užbaigė su dai
nelę „Lietuva.“.

Stiprioji „Švyturiuko“ mokykla, ankščiau veikusi 
Šv. Kazimiero bažnyčios patalpose, o dabar persikėlu
si kitur, nes patalpos pasidarė per ankštos, atliko visą 
eilę tautinių kūrinių, pristatydama labai gražų mokyk
los jaunimo folklorinį ansambliuką su skudučiais, 
kanklėmis ir puošniais tautiniais rūbais. Šią programą 
redagavo kelios mokytojos su vadovę Janiną Jankaus
kienę. Neatsiliko ir pramoginiai šokiai: jauna pora 
mums pasirodė grakščiai pašokdama valsą ir čia-čia- 
čia. . . ,tąsa sek psL/

1



Europos Lietuvis Nr.3 2 puslapis

/iš pirmo psl./

Naujausiai įsikūrusios „Kazimiero Barėno“ vardo lituanistinės 
mokyklos jaunimas labai entuziastiškai atliko liaudies kūrinį 
„Laumės kerai“, tai šokdamas, tai trypdamas ar dainuodamas apie 
tą senovės mistiką: laumę. Visą tai buvo atlikta mokytojos Gabrie
lės Martinkėnaitės dėka.

Programos užbaigai staiga suvirpino ausis smagūs kaimo kape
los garsai ir margaspalviai tautiniai rūbai, tai stiprus ,Saduto4 an
samblis, kuris su šypseną ir vieninga energija jungė visus, atlikda
mi visą eilę etnografinių dainų, šokių; kapelos skrabaiai, akordeo
nas ir būgnai užpildė visus salės kampelius. Šio popiečio progra
ma „Sadutai“ buvo sukurta talentingos vadovės Ligitos Paulaus
kaitės.

Ilgai trūkusi programa pasibaigė visiem sustojus ir sudainavus 
K.Vasiliausko „Žemė Lietuvos“. Ši daina ypač prasmingai skam
bėjo 1991 m. sausio 13-osios naktį, kai okupantai bandė užimti 
Lietuvos Seimą. Dabar daina tebeskamba visur ir tapo tartum lie
tuvių kovos už laisvę himnu.

įblika
progra-

dalyviai 
as suka-
jausmin-
užbaigė

; žodžiais :

Ar diena žiemos
Ar naktis rudens
Tavo šilumos
Man užteks gyvent

v

Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos......

Vida Gasperienė

“Saduto” muzikantai

59 - asis metinis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvių Namų bendrovės metinis suvažiavimas

vyks kovo 17—18 dienomis Lietuvių Sodyboje. Pradžia 13 vai.
Bus diskutuojama Patikos (charity) steigimas ir DBLS įstatų keitimas.

Lietuvių Namu bendrovės pranešimas akcininkams
Didžiausias akcininkas - DBLS su 52.9% akcijų, Antras-Tautos Fondas su 2.5% akcijų.
Užsienyje gyvena 4% akcininkų. Didž.Britanijoje (patvirtintais adresais), neįskaičiuojant 
DBLS, - 7.4% akcininkų. Jie turi 7.7 visų akcijų.
Visi kiti akcininkai yra arba mirę, arba jų dabartiniai adresai nežinomi.
DBLS Garbės nariams
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 2007m. mini savo veiklos 60-metį.Per šiuos ilgus me
tus lietuviai vienijosi ir nepailstamai dirbo lietuvybės išlaikymo vardan. Didžiulis būrys žmonių 
įmynė ryškų pėdsaką į lietuvių bendruomenės istoriją.
Centro valdyba maloniai kviečia DBLS garbės narius į 59-ąjį suvažiavimą.
Nakvynė bei pietūs garbės nariams nemokami.
Nakvynę užsakykite pas valdybos sekretorę Ingridą Zalaiienę, tel.07951004174
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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos pirmininkės metinė ataskaita
2006 (kovas) - 2007 (kovas) metai.

DBLS skyriai
Naujas DBLS skyrius įsikūrė vakarų Londone, tačiau 
lietuvių bendruomenės kuriasi nepriklausomai: Šiaurės 
Airijoj, Velse, Škotijoj Edinburge, Leeds, Peterborough. 
Po 59-rių gyvavimo metų deja, nėra Bradford skyriaus. 
Neaišku, kas atsitiko su Gilingham, Kent, Oxford sky
riais. Nuo praeitų metų beveik niekas nepasikeitė - tie 
patys skyriai yra aktyvūs ir tie patys- neaktyvūs. Kaip su 
šiuo reiškiniu susitaikysime, parodys ateitis. Svarbu, kad 
žmonės burtųsi kartu.

Londono Pirmasis, Manchester, Nottingham, Bir
mingham, Norwich, Sodo skyriai rengia minėjimus, va
karones, susirinkimus.

DBLS veikia
Pradedant nuo gegužės Sekminių savaitgalio Sody- 
je .Oras buvo geras ir žmonių į šventę susirinko nema
žai. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurių metu sužino
jom, kad teisingiau šią šventę būtų vadinti Šeštinės. 
Ž.Ilgūnaitė, dar būdama pirmininke, suorganizavo para
mą šventei: prizai loterijoje tikrai buvo verti dėmesio. 
Mokyklėlės paruošė savo muzikinę programą. Taip pat 
mums grojo, dainavo ir smagiai šoko ansamblis “Saduto“ 
ir choras “Gimtinė”. Birželio mėnesį dalyvauta Baitų 
Tarybos organizuotame Vilties ir Gedulo dienos minėji
me. Birželio pabaigoje - liepos pradžioje , choras Gimti
nė atstovavo DBLS Čikagoje vykusioje Dainų šventėje. 
Rugpjūčio mėnesį ’’Sodyboje” organizavom vasaros pa
lydėtuves. Koncertavo grupė iš Lietuvos “ŽAS”. Dėl 
lietingo ir nepastovaus oro savaitę prieš, šis renginys vos 
neįvyko. Bet būtent tą savaitgalį oras buvo puikus. Žmo
nių nelabai daug buvo, bet tie, kurie nepabijojo permai
ningo oro ir atvyko į Sodybą tikrai gerai praleido laiką 
Ir š.m.vasario mėnesį, dabar visai neseniai, surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės, vasario 16-osios minėjimas, 
kuris vyko Ukrainiečių klube, Londone. Susirinko dau
giau, nei šimtas žmonių ir vos tilpo į salę. Koncertavo 
lietuviškų savaitgalinių bei muzikos mokyklų mokiniai, 
kaip visada šauniai pasirodė „Saduto“ ir „Gimtinė“. Mi
nėjimą užbaigė grupė “Retro”, grojantys populiarią lietu
višką muziką

Noriu atkreipti visų dėmesį į sprendžiamą patalpų 
Londone problemą. Už TMID paskirtą finansinę paramą 
(27.9501t-5.546£) yra išnuomotos patalpos lietuvių ben
druomenei Londone. Taip pat už šią pinigų sumą patal
pos yra nuomojamos Londono moksleivių klubui 
(renkasi kas mėnesį) Trinity centre, ten pat įvyko varžy
tuvės “Graži mūsų šeimynėlė”, Ukrainiečių klube kalėdi
nė moksleivių šventė ir Vasario 16-osios minėjimas, 
patalpos Barėno vardo mokyklai Twyford C of E High 
mokykloje, DBLJS susirinkimui the Leather Exchange 
pub’e, “Saduto” repeticijoms, kalėdinei vaikų eglutei ir 
Sausio 13osios minėjimui -St.John Baptist Catholic 
Church.

Taip pat buvo parašyti net keli laiškai Lietuvos Res
publikos vyriausybei, paremiant ambasadoriaus prašy
mą dėl naujų patalpų ambasadai gavimo. Kaip žinot, 
rezultatas teigiamas-yra naujos ambasados patalpos!

DBLS švietimas
Atsakinga už švietimą Nijolė Jankauskienė buvo išvy

kus į kelis seminarus. Viename atstovavo DBLS, o kita
me buvo pakviesta kaip lektorė. Taip pat organizavo sau
sio 3-5 dienomis vykusį Londone mokytojų tobulinimosi 
seminarą. Dalyvauta kasmetiniame “Draugystės tilte” 
Dubline. Lapkričio mėnesį NJankauskienė organizavo 
“Graži mūsų šeimynėlė” varžytuves. Taip pat atsidarė 
nauja K.Barėno vardo mokykla vakarų Londone. 
vŽinias klaida
Už gautą paramą iš TMID pagaliau buvo sukurta DBLS 
intemetinė svetainė. Nereikia niekam aiškinti, kad tai yra 
labai reikalinga informacijos priemonė. Tokiu būdu tikrai 
esam labiau žinomi pasaulio ir vietiniams tautiečiams. 
Taip pat vis dar leidžiamas “Europos Lietuvis” ir manau, 
kad nesiskundžia skaitytojų stoka. Šiemet taip pat yra 
gauta finansinė parama iš TMID -manau, kad turėsim 
labai gražų jubiliejinį laikraščio numerį.

DBLS centro valdyba
Šie metai man buvo pirmieji centro valdyboj. Turėjom 
pasikeitimų pačiam sąstate jau pradžioje. Kurį laiką bu
vom be sekretoriaus. Iki šios datos turėjom apie 15 susi
rinkimų. Kas skaičiavo tiksliai iš valdybos narių, gali 
prieštarauti. Ne visada buvom visi septyni. Turėjom porą 
išplėstinių susirinkimų.

Londonas ir lietuvių bendruomenė sulaukė labai daug 
dėmesio iš Lietuvos. Yra vykę daug susitikimų su politi
kais, švietimo atstovais ir pareigūnais, akademikais. 
Daug dažniau tenka matytis su jo Ekscelencija ambasa
dorium Vygaudu Ušacku - yra jaučiamas jo buvimas. 
Stengiamasi atstovauti visose renginiuose, tiek čią tiek 
užsienyje. Dalyvavom ” Draugystės tilte” Dubline, Dainų 
Šventėje Čikagoje ir Jaunimo suvažiavime Kanadoj, su
sitikime su LR prezidentu Valdu Adamkum Edinburge, 
PLB 12-me Seime Vilniuje, taip pat neseniai įvykusioje 
konferencijoje Vilniuje.

“SODYBA”
Jei jos nebūtų, nežinau ar mes visada turėtume apie ką 
kalbėt. Kaip visad vyksta diskusijos, debatai ir nesutari
mai tarp LNB direktorių ir Sodybos vadovų. Buvau pa
kviesta dalyvauti viename susirinkime, visuose kituose 
susirinkimuose, jei norėjau dalyvaut, reikėjo pačiai suži
not, kada ir kur jie vyksta. Manau gera pradžia yra pada
ryta dėl informavimo -gaunu e-mailus gana pastoviai, 
tačiau negaliu sakyt, kad apie viską lengva suprasti. Daž
nai sunku susigaudyti apie ką rašoma. Povilas Podvoiskis 
atsistatydino iš pareigų gegužės mėnesį ir kiek vėliau vėl 
buvo priimtas kaip konsultantas.

Negaliu pasakyt ar yra pelnas ar nuostolis “Sodyboj”, 
nes iki šiol nėra jokios finansinės ataskaitos nesu gavusi.

Planai
Sąjungos 60-tį švęsime Sekminių savaitgalį nurengiant 
konferenciją Numatoma pasikviest svečių iš kitų pasau
lio lietuvių bendruomenių.
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Taip pat numatoma dalyvauti Londono “Thames” festi- 
valyj e-apie tai daugiau žino DBLS Baltų Tarybos atsto
vai Ž.Ilgūnaitė ir Aleksas Vilčinskas.
Tikimės glaudžiau bendradarbiauti su DBLJS. Nenulei- 
sim rankų norėdami suartinti visus DBLS skyrius-esamus 
ir būsimus.

Dėkoju už paramą, nemokamai skleidžiant bendruo
menės informaciją laikraščiams “Infozona” ir “Londono 
Žinios”, Aleksui Vilčinskui už jo intemetinį informacinį 
kalendorių. Dėkoju Henrikui Gasperui už tai, kad nepa
ilsdamas leidžia “Europos Lietuvį”.
Dėkoju Kastyčiui Baubliui ir Aleksui Vilčinskui už su
teiktą pagalbą ir patarimus.
Dėkoju Tarybos pirmininkei Vidai Gasperienei už viso
keriopą paramą ir pagalbą.

Taip pat dėkoju skyrių pirmininkams ,kurie su manim 
palaikė ryšius.

Irena Hughes
DBLS pirmininkė

DBLS iždininkės pranešimas
Pąjamų/išlaidų susu mūvimas 2005/06 m.

Banko balansas 2005.11.1 £ 5534.25
Pajamos 2005/06 m. £13428.20
Išlaidos “ “ £16791.45

Banko balansas 2006.10.31 £ 3543.26

BALTŲ TARYBOS VEIKLA
2006-2007

Aleksas Vilčinskas

Baltų Tarybos (Baltic Council in Great Britain) pagrindinis dėmesys skiriamas gerinimui Pabaltijos šalių įvaizdžio Bri
tanijoje. Tarybos iždą sudaro tautinių sąjungų metinis mokestis: po £200 iš kiekvienos organizacijos.

Šiemet lietuviams atstovauja Živilė Ilgūnaitė ir Aleksas Vilčinskas. Pirmininkauja estė Tuulike Shaw. Kitais metais 
rotacine tvarka pirmininkaus latviai.

2006 m. birželį paminėjome okupacijų aukas tradicinėmis pamaldomis. Maldas pravedė pabaltiečių dvasiškiai, giedojo 
jungtinis latvių ir lietuvių choras, muzikinį interliudą atliko pianistas Gintaras Pamakštys. Bažnyčios Klebonas vėl da
vė leidimą eksponuoti represijų aukų nuotraukas. Paroda vyko visą savaitę. Ją galėjo matyti daugybė parapijiečių bei 
turistų.

Šiemet trėmimus minėsime birželio I7d, toje pačioje St James's bažnyčioje, Piccadilly. Pamoksią sakys 
Westminsterio Pagalbinis Vyskupas Bernard Longley. Jį pakvietė Klebonas Petras Tverijonas.

Pereitą rugsėjį įvyko Pabaltiečių bendruomenių metinis pasitarimas. DBLS-ą atstovavo pirmininkė Irena Hughes. Dis
kusijų metu priimtas estų pasiūlymas peržiūrėti Baltų Tarybos įstatus, galiojančius nuo 1992 m. Įstatų peržiūrėjimo 
komisijoje DBLS-ą atstovauja Aleksas Vilčinskas. Sekantis bendruomenių pasitarimas numatytas rugsėjo 29 d.

Lapkritį surengėm šeštąjį “Jaunųjų pabaltijo talenti? koncertą. Programą išpildė šeši jauni pabahiečiat, studijuojantys 
garsiausiose Londono muzikos akademijose, jų tarpe pianistai Gintaras Pamakštys ir Indrė Petrauskaitė (abu iš Guild
hall School of Music). Koncertą savo dalyvavimu parėmė Ambasadorius Ušackas. Lietuvių klausytojų vėl buvo daug — 
dėka Živilei Ilgūnaitei ir jos padėjėjoms. Pokonceninem vaišėm vyną padovanojo ambasados. Nors klausytojų atėjo 
daugiau nei pernai, iš Baltų Tarybos rezervo teko pridėti apie £230. Šiemet vėl rengsime “Jaunųjų pabaltij o talentų? 
koncertą - salė užsakyta. Kas bus po to - neaišku, nes patalpų ir fortepijono nuoma vis kyla. Šiemet kainuos virš £600. 
.Bilietų kainų nesinori kelti, tad jei nerasime sponsoriųgali tekti šio renginio atsisakyti. Būtų gaila.

Šių metų planai:
2007 m birželio 17 d, 15.00 vai.: Birželio Trėmimų Minėjimas - pamaldos

St James’s Piccadilly bažnyčioje, Londone.
2006 m lapkričio 4 d, 1500 vai.: koncertas “Jaunieji pabaltijo talentai”, Guildhall School of Music and Drama, The 
Barbican, Londone.

Svarstomi projektai:
• Dalyvavimas Thames Festival’yjė, 2007 rugsėjo 15-16. Reikės sponsorių ir daug talkininkų.
• Baltic Rock vakaras Londone, 2007 m vasarą Iniciativa latvių jaunimo.
Ketvirtasis Baltų Simpoziumas, 2008 m pavasarį. School of Slavonic and East European Studies Direktorius sutikės - 
dar reikės suderinti su mūsų Ambasadoriais.

Padėka:
Nuoširdžiai dėkoju buvusiam Ambasadoriui Aurimui Taurantui ir naujam Ambasadoriui Vygaudui Ušackui už Baltų 
Tarybos veiklos rėmimą

fc,
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DBLS Centro Valdybos siūlomos rezoliucijos
2007-02-26

Artėjant 59-ajam Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos (DBLS) suvažiavimui, DBLS Centro Val
dyba svarstyti siūlo keletą rezoliucijų. Publikuoja
me šių dokumentų tekstus. DBLS ir Lietuvių namų 
bendrovės metinis suvažiavimas įvyks šių metų ko
vo 17-18 dienomis Headley Park „Sodyboje“.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBOS SIŪLOMOS REZOLIUCIJOS

DBLS 59-tas suvažiavimas, 2007 m. kovo 17 d.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 2007 m. liepos 
2 d. minės savo veiklos 60-metį. Nuveiktas didžiulis 
darbas, vienijant tautiečius, siekiant išlaikyti lietuvybę, 
įsigyjant turtą.

Pokario imigracijos įgytas turtas - lietuviški klubai - 
išliko Mančesterio (Manchester) mieste, Škotijoje.

Londone, kur gyvena ir dirba labai daug tautiečių, 
neturime jokio klubo ar centro, tik nedidelę Šv. Kazi
miero bažnyčios Londone svetainę. į pietvakarius nuo 
Londono, turime lietuvišką Sodybą, kurioje ir vyksta 
didžiausi bendruomenės renginiai, kuri ir vra didžiau- 
sias bendruomenės turtas, deja, nenešantis pelno ir 
neatliekantis savo pagrindinės funkcijos - remti ir iš
laikyti lietuvišką veiklą.

Naujajai imigracijos bangai atvykus į Jungtinę Kara
lystę, pasikeitė ir pačios lietuvių bendruomenės veikla, 
kuri vėl atgyja, ypač po to, kai Lietuva tapo ES nare.

Lietuvos Respublikos vyriausybė skiria vis daugiau 
dėmesio išeivijai, finansuodama atskirus bendruome
ninius projektus per Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentą, atviri ir kai kurie europiniai fondai, tačiau 
DBLS įstatai riboja mūsų galimybes jais pasinaudoti. 
Būdami pagrindiniais akcininkais, mes prarandame 
galimybę naudotis šioje šalyje tautinėms mažumoms 
skiriamais labdaringais fondais ir jų parama, įsigyjant 
patalpas lietuviškai veiklai.

Per 60-metį buvo tobulinami ir keičiami pačios 
DBLS įstatai, siekiant išlaikyti bendruomenės turtą, 
tačiau sukurtas organizacijos modelis jau nebetinka 
šiandienos reikalavimams. Užverčiant šešiasdešimt
mečio knygą, pats laikas peržiūrėti mūsų bendruome
nės įstatus, sukurti gerus pagrindus tolesnei veiklai 
vystyti.

Praėjusio metinio suvažiavimo metu kalbėta apie 
įstatų pakeitimus, tas pats diskutuota ir Tarybos suva
žiavime: turtą patikėti saugoti Patikos fondui (Trust).

Įstatų pakeitimas ir mūsų visų sprendimas įkurti fon
dą, leistų peržiūrėti ir perregistruoti mūsų bendruome
ninę organizaciją į naują organizaciją su panašiais tiks
lais, bet lankstesne struktūra. Turtą prižiūrėtų 5 patikė
tiniai, iš kurių 3 išsirinktų DBLS.

Tik atskyrus turtinius, akcinius reikalus nuo ben
druomenės, galimi minėti pasikeitimai, kurie reikalingi 
bendruomeninei veiklai vystyti šiuo laikotarpiu.

DBLS Centro Valdyba siūlo rezoliucijas: 
L Patikos fondo (Trust) įkūrimas 
II. Įstatų pakeitimai

DBLS CV SIŪLOMI PATIKOS (TRUST) TIKSLAI
Patikėtiniai turi naudoti labdarybės organizacijos paja
mas sekantiems tikslams:
(1) Padėti vaikams ir jaunimui, gyvenantiems Jungti
nėje Karalystėje, išmokti lietuvių kalbą ar patobulinti 
jos žinias, sužinoti apie lietuvišką paveldą (Lietuvos 
istoriją, kultūrą ir geografiją), skiriant finansinę pagal
bą atskiriems asmenims, institucijoms ar organizaci
joms, organizuojančioms šį mokymą, o vaikams ir 
jaunimui įgyjant tokį išsilavinimą.
(2) Padėti ugdyti ir remti kultūrinę, meninę bei sporti
nę Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės narių 
veiklą, suteikiant finansinę pagalbą atskiriems asme
nims, institucijoms ar organizacijoms, kurios užsiima 
šia veikla.
(3) Remti Lietuvos menininkus, muzikus, aktorius bei 
kitus kūrybinius darbuotojus: dalyvauti parodose, kon
certuose, teatro pasirodymuose ir panašiuose rengi
niuose Jungtinėje Karalystėje, suteikiant tokiems as
menims finansinę pagalbą.
(4) Padėti lietuviams, gyvenantiems Jungtinėje Kara
lystėje įgyti praktinių juridinių, socialinės apsaugos ir 
panašių patarimų padengiant šias paslaugas teikiančių 
asmenų išlaidas.
(5) Finansiškai remti Jungtinėje Karalystėje besimo
kančius lietuvius studentus.
PATIKĖTINIŲ PASKYRIMAS
(1) Privalomas patikėtinių skaičius yra penki patikėti
niai, kuriuos sudaro:

Trys (3) paskirti patikėtiniai;
Du (2) papildomai įtraukti patikėtiniai.

SPECIALIOS REZOLIUCIJOS 2007 m. kovo 17 d. DIDŽIOSIOS 
BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS (DBLS) METINIAM 
SUVAŽIAVIMUI - DBLS ĮSTATŲ PAKEITIMAI:

(1) 4(a) paragrafas: vietoje „Didžiosios Britanijos gy
ventojas“ pakeisti į „Jungtinės Karalystės gyventojas“.
(2) 33 paragrafas: „vietoje 7 nariai“ pakeisti į „9 na
riai“.
(3) 38 paragrafas:

(a) po j o įterpti paragrafą „3 8 A“;
(b) „du nariai“ pakeisti „viena trečioji narių“.

(4) 38 paragrafą papildyti šiuo paragrafu:
. ■ ■ n .

3 8A. Pirmininkas renkamas metiniame suvažiavime 
trejų metų laikotarpiui ir pirmininko rinkimai suvažia
vime, kur tokie rinkimai rengiami, pravedami prieš 
kitų Centro valdybos narių rinkimus. Centro valdybos 
narių skaičiaus nustatymo tikslu pagal 38 paragrafą, į 
Centro valdybos narių skaičių neįskaitomas pirminin
kas
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- LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AMBASADA

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Lietuvninkai mes esam gimę, 
lietuvninkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę, 
tą ir neturim leist pražūt.44

Jurgis Zauerveinas, 1879

Mieli tautiečiai, broliai ir seserys,
Lietuva savo Valstybės ir Nepriklausomy

bės atkūrimą pasirinko 1918 metais. 1990 metų 
kovo 11-ą dieną Lietuva dar kartą drąsiai visam 
pasauliui patvirtino savo pasirinkimą. Mūsų dai
nuojanti revoliucija neleido Lietuvos valstybės 
išbraukti iš žemėlapio ir tuo mes didžiuojamės.

Sveikinu visus su Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo švente!

Nuoširdžiai,
e

Ambasadorius Vygandas Ušackas

Naujoji Lietuvos ambasada 
Londone

Ambasadorius Vygaudas Ušackas trečiadienį, 
2007 vasario mėn. 21 d., pasirašė Londono centre 
esančio pastato, kur šiuo metu įrengta automobilių 
kompanijos „Rolls-Royce“ būstinė, pirkimo sutartį.

Tai itin graži Londono vieta - netoli Viktorijos 
stoties, Temzės, vos už trijų minučių kelio nuo bri
tų parlamento.

Pirkinys atsieis beveik 60 mln. Litų (12 mln. sva
rų sterlingų).

Dalis šių pinigų sugrįš į biudžetą pardavus dabar
tinį pastatą.

Po metų, 2008 vasario 16 d.ar kovo 13 d„ Lietu
vos ambasada Didžiojoje Britanijoje turėtų persi
kelti į naujas patalpas.

Namas yra gerame stovyje, tačiau norima įtaisyti 
tris butus ambasados darbuotojams, pakeisti kili
mus ir atlikti kitokių kosmetinių/pagražinimo dar- 
bų.

Pastatas perkamas iš kompanijos „Crown Estate“, 
kuri rūpinasi britų monarchijos nekilnojamuoju tur
tu.

Nuosavybės teise bus įsigytas ne tik pastatas, 
esantis 2 Bessborough Gardens, - ilgalaikės nuomos 
(leasehold) pagrindu taip pat bus įgyta teisė naudo
tis 163,5 kv. metrų ploto patalpomis pastate, esan
čiame 6-8 Vauxhall Bridge kelyje.

Iš kairės: Norwich sk. pirmininkė Audronė Strasauskienė, Norwich mies
to merė ir DBLS CVpirm. Irena Hughes

Baltijos šalių festi
valis Norwich 
mieste
Vasario 17 dieną Norwich įvyko 
Pabaltijo šalių festivalis „Baltic 
States Festival“, organizuotas 
BBC Voices, Norwich Mind ir 
Norvich lietuvių bendruomenės.

Estai, latviai ir lietuviai visą 
dieną dalinosi savo tradicijomis, 
papročiais, eksponavo amatininkų 
dirbinius. Skambėjo tautinė šių 
šalių muziką buvo rodomi teatro 
vaidinimai, demonstruojami tauti
niai drabužiai, senoviniai įrankiai, 
Pabaltijo šalių kino pavyzdžiai 
bei nacionalinė virtuvė. 
Festivalio mugės stendai veikė 
nuo 10 vai. iki 17 vai. vakare, 20 
vai., įvyko jungtinis trijų Pabalti
jo šalių koncertas.
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Konferencija "Lietuviai Lietuvoje ir svetur: 

spręskime problemas kartu" 2007-02-02
2007 m. vasario 8 d., ketvirtadienį, Vilniaus miesto savi
valdybėje vyko konferencija „Lietuviai Lietuvoje ir svetur: 
spręskime problemas kartu“. Konferencijos metu buvo 
diskutuojama apie naujosios emigracijos problemas ir jų 
sprendimo būdus, išeivių švietimo sistemos tobulinimą, 
informacijos apie Lietuvą sklaidą.

Konferencijoje išeivijos atstovams buvo pateikta infor
macija apie Lietuvos darbo rinkos dinamiką naujai atsi
randančias patrauklias darbo vietas, verslo ir būsto finan
savimo galimybes.

Iš kairės:Irena Hughes DBLS C V. pirm., Audronė 
Strasauskienė Norwich sk. pirm, ir Ispanijos delegacija

Visa ši aktuali informacija turi būti lengvai pasiekiamą 
todėl konferencijoje kalbėta apie informacinių centrų stei
gimą Lietuvos televizijos laidų transliaciją užsienio šalyse 
ir kitus informacijos sklaidos būdus.

Konferencijos dalyviai: lietuvių bendruomenių atstovai 
iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Vokietijos, Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės, ambasadų, darbo biržos, 
banką verslo, bažnyčios ir Lietuvos miestų savivaldybių 
ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Svetur gyvenančių lietuvių atstovai tikino, kad išvykę 
lietuviai nori grįžti į Lietuvą tačiau didžiausia problema 
tampa informacijos trūkumas. Konferencijoje „Lietuviai 
Lietuvoje ir svetur: spręskime problemas kartu“ jie kalbėjo 
apie būtinybę steigti lietuviškas mokyklas, mokytis lietu
viškai ir skiepyti tautiečių vienybę.

Airijos lietuvių bendruomenė Vilniuje vykstančioje kon
ferencijoje prašė Lietuvos institucijas pasirūpinti išeivių 
vaikų lietuvišku švietimu.

Konferencijoje buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl 
Vilniaus savivaldybės ir Airijos lietuvių bendradarbiavimo 
švietimo, darbo rinkos, informacijos srityse. Vilniaus savi
valdybė protokole įsipareigojo steigti ir finansuoti virtualią 
vidurinę mokyklą prisidėti steigiant informacijos išei
viams centrą bei tarpininkauti teisiškai įtvirtinant galimy
bes naudotis mokinio krepšeliu gyvenant užsienyje.

Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė, 
kalbėdama spaudos konferencijoje, sakė, kad pirmą kartą 
realiai kalbamasi apie konkretų išeivių grįžimą ir galimy
bes. Netiesą kad lietuviai yra tik nusikaltėliai užsienyje. 
Lietuviai vertinami už labai gerą darbo kokybę, jie moka 

labai puikiai atstovauti savo šaliai, labai gražiai pristato 
kultūrą jie privertė airius susidomėti savo kalbą kai airiai 
sužinojo, kad išsaugojome savąją Be abejo, problemą 
nusikaltimų yrą bet aš manau, kad požiūryje į lietuvius, 
gyvenančius užsienyje, turėtų pradėti vyrauti daugiau pozi
tyvių tendencijų“, -ji sakė žurnalistams.

„Didžiausias sunkumas be abejo yra informacijos stoka. 
Taip pat netiesa tai, kad lietuviai nenori grįžti ir nėra pat
riotai: Jeigu lietuviai nebūtų patriotai, mokytojai po sun
kios darbo savaitės savaitgaliais nevažiuotų po 120 kilo

metrų visiškai neatlygintinai mokyti lietuvių kal
bos“. Ambasadorė įsitikinusi, kad būtina švietimo 
investicija į Lietuvos ateitį ir vaikus. Planuojamas 
įsteigti Informacijos centras skelbtų ne tik kur gali
ma grįžti, kur yra darbo vietą kokios sąlygos Lietu
voje, bet ir prisidėtų prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo 
Airijoje“,-teigėji.’

Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jurga 
Vidugirienė BNS sakė, kad lenkai, latviai Airijoje 
yra įkūrę savo centrus, o Lietuvai, kaip ir kai ku
rioms kitoms Rytų Europos valstybėms, skelbiasi 
atstovaujanti Rusijos organizacija „Eastern Euro
pean Association’. Todėl lietuviškas centras tikrai 
yra reikalingas. Vasarą planuojama įsteigti interne
to svetainę, kuri iki rudens išsirutulios į tikrą didelį 
informacinį centrą“, - sakė J.Vidugirienė.

Ji džiaugėsi, kad Airijoje atsidarė penktoji litua
nistinė mokyklėlė. Pasak jos, į lituanistines mokyk
las susirenka vaikai iš aplinkinių rajoną o pamokos 
čia vyksta savaitgaliais 3-4 valandas. Tačiau 
J.Vidugirienė sako, kad per tiek laiko neįmanoma 
išmokti kalbėti ir rašyti lietuviškai.

Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Loreta Pau
lauskaitė sakė: „Nebeieškokime jau šiltnamyje dirbančių 
nelaimingų lietuvių - nebėra jų tiek daug, nebeieškokime 
to reketo. Tikrai negyvename taip blogai. Netiesą kad lie
tuviai išvažiuoją numoja į Lietuvą ir nenori grįžti. Jie no
ri“, - tikino ji. L.Paulauskaitė pasakojo, kad 11 lituanistinių 
mokyklėlių Ispanijoje mokosi per 300 vaiką kurie keliasi 
anksti savaitgaliais ir 2-3 valandas mokosi lietuviškai.

Londono lietuvių bendruomenės narys Einaras Vilde 
pagrindine problema laiko vienybės tarp užsienyje esančių 
lietuvių klausimą. Jis manantis, kad Anglijoje būtina steigti 
lietuviškas mokyklas, bet anot jo, Anglijoje yra didelė 
problema - labai stinga patalpų burtis lietuviams.

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, nuo 
1990 metų iš Lietuvos emigravo apie 404 tūkst. žmonių

Paskirtas naujasis Lietuvos amba
sadorius JAV 2007.02.15
Naujuoju Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Valstijose 
paskirtas karjeros diplomatas Audrius Brūzga. Prezidentas 
Valdas Adamkus 2/15 pasirašė dekretą kuriuo ambasado
riumi JAV A.Brūzga skiriamas nuo vasario 26 dienos.

Jis yra dirbęs ambasadose Izraelyje, Didžiojoje Britani
joje, vadovavo ambasadai Suomijoje. Šiuo metu jis yra 
URM Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamen
to ambasadorius ypatingiems pavedimams.

Ambasadoriaus JAV postas liko laisvas praėjusių metų 
viduryje, po to, kai ligšiolinis ambasadorius Vygaudas 
Ušackas buvo paskirtas vadovauti ambasadai Londone.
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Darbas kaip auka
Gintautas Kazlauskas

1994 metų sausio 28 d. Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga Druskininkų skyriaus ir dailininkės 
Linos Dabrukienės iniciatyva “Atgimimo” vidurinėje 
mokykloje buvo surengta tremties ir partizaninio karo 
laikų relikvijų paroda. Ji susilaukė didelio lankytojų 
dėmesio. Ji paskatino tuometinius LPKT sąjungos

/ištrauka iš naujai išleistos REZISTENCIJOS IR 
TREMTIES MUZIEJUS DRUSKININKUOSE knygos 
įžangos. .
Partizanų ir tremties tema mūsų politikoje, 
žinias klaidoj e ir visuomenėje vis dar nustu
miama į antrą planą, nors politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijos deda daug pastangų 
žadindamos tautos istorinę atmintį ir fiksuoda- 
mos pokario metų Lietuvos laisvės kovotojų 
heroizmą, lietuvių genocidą, mažos tautos nai
kinimo mastais prilygstantį didelių tautų di
džiausiais sukrėtimais.

Partizaninė tema mūsuose vis dar “nemadinga” dėl 
įvairių priežasčių, kurių čia neminėsime. Šių eilučių 
autorei ir leidinio apie Druskininkų rezistencijos ir 
tremties muziejų redaktorei rūpi kitkas - pabrėžti tylų 
buvusių laisvė kovotojų ir tremtinių pasiryžimą neleis
ti, kad užmaršties žolė apaugtų partizanų kapus. O 
Sibiro gulagų kančias patyrusių žmonių prisiminimų 
rinkimas ir užrašymas liudija muziejininkų norą aiš
kiai ir raiškiai į jaunąją mūsų tautos kartą. Tegul ir ji 
neužmiršta, tegul įsisąmonina, kad tai neturi pasikar
toti.
Šiemet muziejus švenčia savo veiklos dešimtmetį, ir 
šis leidinys atsirado iš muziejininkų entuziazmo ir 
atsidavimo darbui. Organizaciniais sugebėjimais atsi
skleidė muziejaus direktorius Gintautas Kazlauskas, 
kruopščia surinktos medžiagos analize pasireiškė 
muziejaus darbuotojos Alfreda Pigagienė ir Eugenija 
Sidaravičiūtė. Šie žmonės su savo talkininkais daug 
savo gyvenimo valandų paskyrė muziejui, už tai ne
gaudami nė cento, t.y. dirbdami visuomeniniais pa
grindais. Taip atsiskleidė jų patriotinio ir pilietinio, 
dvasinio ir moralinio pasaulio tikroji esmė ir prasmė.

autorė ir redaktorė Aldona Žemaitytė

Druskininkų skyriaus vadovus (pirmininkė Elena Mi- 
kučionienė) 
inicijuoti 
Tremties ir 
rezistencijos 
muziejaus 
įkūrimą.

[ LPKTS 
Druskininkų 
skyrių atėjau 
1996 metų 
pradžioje. 
Netrukus bu
vau išrinktas 
tarybos nariu. 
Metų pabaigo
je į mane kelis 
kartus kreipėsi 
tarybos nariai
V.Korotiejus ir A.Bematavičienė, ragindami imtis 
muziejaus atidarymui reikalingų darbų. Buvau užside
gęs partizanų bunkerių atstatymo idėja, todėl su pasiū
lymu sutikau, bet darbų ėmiausi ne iš karto. Sunkiau
siai sekėsi parodai paruoštus nuotraukų stendus pritai
kyti muziejaus reikalavimams. Muziejaus viziją su
brandinome tik 1998 metų pradžioje.

Visa kitų metų vasara praėjo atstatant du partizanų 
bunkerius. Bunkerį ant Ratnyčios kranto padėjo atsta
tyti krašto apsaugos savanoriai. Kitas bunkeris, kur 
žuvo keturi partizanai, buvo atstatomas Dzūkijos na
cionaliniame parke, netoli Viršurodukio kaimo.

Atstatyti bunkeriai tapo tarsi mūsų muziejaus filia
lais. [kūrėme pirmą Lietuvoje turistinį maršrutą 
“Partizanų takas”.

Iškilmingas bunkerių ir turistinio maršruto atidary
mas įvyko 1997 metų rugsėjo 20 dieną.

Atsigręžus į nueitą beveik dešimties metų kelią, pa
matai, kad jis nebuvo nei lengvas, nei, kaip sakoma, 
rožėmis klotas. Prireikė daug atkaklumo bei pasiauko
jamo daugelio žmonių darbo.

Nijolės Kašėtaitės-Rinkevičienės rankdarbis, 
siuvinėtas Lukiškių kalėjimo.

8



Europos Lietuvis Nr.3 9 puslapis

Dėl dvigubos pilietybės
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Savo 2006 m. gruodžio 20_d. potvarkiu Nr. 
418 Ministras pirmininkas sudarė darbo grupę klausi
mams susijusiems su Lietuvos pilietybės samprata. 
Regina Narušienė, J. D., Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė, buvo paskirta į šią grupę.

Darbo grupė veikė, nepranešant apie tai PLB 
pirmininkei. Ji nebuvo informuojama apie posėdžius 
ar pakviesta dalyvauti diskusijose ir svarstymuose. 
Artėjant laiko terminui pateikti darbo grupės pasiūly
mus, PLB pirmininkė kreipėsi į Ministrą pirmininką 
informacijos dėl darbo grupės veikios. Sužinojusi, jog 
darbo grupė jau surašiusi savo pasiūlymus be jokio 
indelio iš PLB, pirmininkė paprašė darbo grupės pa
siūlymų teksto. Jis buvo gautas. Iš karto, vasario 12d., 
PLB komentarai buvo pateikti darbo grupei ir Minist
rui pirmininkui. Vasario 27d. spaudoje buvo pranešta 
apie darbo grupės sprendimus.

Darbo grupės pasiūlymų rengime PLB nedaly
vavo. PLB pateikė atskirą ir skirtingą nuomonę dėl 
darbo grupės rekomendacijos suteikti užsienio lietu
viams „ypatingo ryšio su Lietuva“ statusą. PLB buvo 
rašiusi savo pastabose, kad toks statusas nėra priimti
nas.

PLB kviečia susipažinti su darbo grupės ir 
PLB pasiūlymais, kurie bus rytoj patalpinti PLB inter
neto svetainėje- www.plbe.org

Užsienio lietuviams „ypatingo ryšio su Lietuva“ 
statusas nėra priimtinas dėl šių ir dar kitų priežasčių:
1. Darbo grupė neieškojo ir nesvarstė jokių alternaty
vų savo „ypatingo ryšio“ sumanymui, teisinantis, jog 
tai būtų Konstitucijos ir Konstitucinio teismo 
„apėjimas“. Nebuvo noro ieškoti kito varianto. Ten, 
kur yra noras, ten ir galima rasti konstituciškai priimti
nas teisiškas galimybes.
2. Siūlomas statusas yra užsienio lietuvių ir Lietuvos 
tautos žeminimas. Toks statusas (neleidžiantis balsuoti 
bei dalyvauti politiniame gyvenime) yra įvairiose vals
tybėse teikiamas asmenims, kuriais yra nepasitikima - 
nusikaltusiems asmenims, buvusių okupantų atsto

vams, dar devynioliktame šimtmetyje - moterims ir 
taip toliau. Tie žmonės yra tuo metu tose šalyje laiko
mi tarsi antrarūšiais.
3. Be politinių teisių asmuo neturi indelio į tautos 
ateitį, jis praranda viltį ir solidarumo su bendrapilie
čiais jausmą ir atsitolina nuo tėvynės. Grįžimo į Lietu
vą tikimybė tik sumažės.
4. Europos Sąjungos šalių (nors ne Lietuvos) pilie
čiai turi politines teises Lietuvoje - balsuoti ir kandi
datuoti į savivaldybių, kuriose jie gyvena, tarybas. Tai 
yra diskriminacija prieš užsienio lietuvius.
5. Užsienio lietuviai būtų atskirti nuo giminių - vai
kai nuo tėvų, senelių, brolių ir seserų, seneliai nuo vai
kaičių, nors šeima yra visuomenės ir valstybės pagrin
das.
6. Sprendimas sumažintų jau mažą tautą, kurioje su 
laiku apsigyvens svetimtaučiai, reikia manyti, kad su 
laiku taps piliečiai, o dabartinių emigrantų bei išeivių 
pilietybė bus nubraukta.
7. Toks sprendimas neišvengiamai provokuotų pilie
čius nuslėpti užsienio gyvenamosios šalies pilietybės 
įgijimą. Žmonės, kurie elgsis dorai, nukentėtų, o sla- 
pukautojai išlaikytų pilnas teises.
8. Tai pakenktų ir gal net griautų Lietuvių Bendruo
menei ir kitoms organizacijos užsienyje ideologinius 
pamatus, nes užsienio lietuviai prarastų norą padėti 
Lietuvai, kai jai reikės pagalbos. Užsienio lietuviai 
jausis nebereikalingi valstybei.
9. Kaip ilgai Lietuva finansuos programas tautie
čiams užsienyje, kuriems dabar šį statusą siūlo?
10. Pasaulis tapo atviresnis ir glaudesnis. Vis daugiau 
kraštų randa įvairius būdus įteisinti dvigubą pilietybę, 
bet Lietuvos valdžia, rodos, net nenori atsižvelgti į tai. 
Juk yra kitų teisiškų galimybių.
Turime atsiminti kad Lietuva yra parlamentarinė vals
tybė, kurios politinę raidą nustato Seimas. Kai supai
niojame atskirų valdžios dalių kompetencijas, praran
dame esminę demokratijos prielaidą.

Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkė

Londonas
Lietuvos Europarlamentarė Ona Juknevičienė 

Londone
Vasario mėn. 22-25 d.d. Londone lankėsi Lietuvos 
europarlamentarė Ona Juknevičienė, kuri buvo išrinkta 
į Europos parlamentą kaip darbo partijos atstovė.

Sekmadienį, vasario mėn. 22 d. ji apsilankė Londo
no lietuvių šv.Kazimiero parapijoje su savo draugais 
anglų liberalų partijos nariais Baroness Sarah Ludford, 
ji yra Lordų rūmų narė ir europarlamentarė, ir Jona
than Fryer - chaiman of liberal international British 
group.

Kun.P.Tverijonas toj po Mišių užleido savo vietą 

prie altoriaus garbingiems svečiams.
Pirmoji prabilo į maldininkus Baroness Sarah Lud

ford, pasisakydama, kad ji su Ona Juknevičiene dirba 
kartu Europos parlamento Socialinių reikalų komitete. 
To komiteto darbas yra prižiūrėti Europos Sąjungos 
piliečių ir euroimigrantų teises ir gerovę. Kvietė visus 
naujus imigrantus visuomet kreiptis per liberalus dėl 
pagalbos ar patarimų. Išaiškino kokiuose ar kada rinki
muose gali nauji imigrantai balsuoti... Baroness Sarah 
įsibėgėjo su paaiškinimais ir liberalų partija , pamirš
dama, kad lietuvių viešnia Ona Juknevičienė turi daug 
ko pasakyti savo tėvynainiams...

Pasveikinusi savo brolius, seses iš Lietuvos, toliau ji 
kalbėjo, kad gyvenimas Lietuvoje smarkiai gerėja ir ar 
ne laikas jau pagalvoti apie grįžimą į Lietuvą. Toliau ji
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sakė, kad šio vizito metu Londone susitiko su Didž. Brita
nijos profsąjungų vadovais, primindama jiems, kad euroi- 
migrantai būtų traktuojami kaip britų darbininkai. Daug 
ko pasakė apie kasdieninių europarlamento socialinių 
reikalų komiteto darbą, Euroteismus... Pirmajai kalbėtojai 
užtrukus ilgiau, mūsų europarlamentarė turėjo labiau 
kondensuoti savo pranešimą, kad liktų bent kelios minu
tės atsakyti į klausimus. (Jos lėktuvas turėjo išskristi iš 
Gaywck 17 vai.)

Po šaunių pranešimų maldininkams, buvo pakviesti į 
svetainę pasivaišinti prie lietuviškų sumuštinių ir kitų 
gėrybių ir kartu toliau pabuvoti

Vaišes paruošė Ona Dobrovolskienė su savo draugių 
grupe, bet pati viešnia jau nebegalėjo toliau bendrauti prie 
savo vaišių stalo su tėvynainiais. Laikrodis bėga.

Ačiū miela europarlamentare Ona Juknevičiene už apsi
lankymą ir pranešimus.

Sėkmės Jūsų darbuose.
Stasys Kasparas

“Pasaulio lietuvis“ jau Lietuvoje

I
lgametis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
žurnalas „Pasaulio lietuvis“ turi naują redaktorę — 
Audronę Viktoriją Škiudaitę. Naujoji redaktorė jau 
parengė trečią žurnalo numerį. Nors redaktorė jau įsikū

rusi Vilniuje, bet žurnalas vis dar spausdinamas Lenkijo
je, kadangi buvusi jo redaktorė Ž.Makauskienė gyveno 
būtent ten.

Gali būti, kad „Pasaulio lietuvio44 leidybos pe
rkėlimas į Lietuvą bus vienas iš esminių, tačiau ne 
vienintelių pokyčių. Didžiausia žurnalo problema 
vis mažėjantis prenumeratorių skaičius ir naujoji 
redaktorė šiuo klausimu nėra nusiteikusi optimis
tiškai, jos manymu, žurnalo ateitis - internete.

Ji pasakoja apie savo darbą praeityje. Jai teko talkinti 
„Draugo“ dienraštyje Čikagoje. Šitaip po trupučiuką įsi
traukusi į tą išeivišką problematiką. Kadangi dabartinė 
PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė yra iš Ame
rikos, natūralu, kad ji žinojo apie ją. Ji ten padėdavusi 
nušviesti renginius, tarybos posėdžius, konferencijas, 
suvažiavimus. O šią vasarą pristatė knygą „Lietuvių pėd
sakai Amerikoje“. Vis parašo į „Draugą“. Kol kas dar 
nėra labai giliai susipažinusi su Pasaulio Lietuvių Ben
druomene, bet iš pirmųjų kontaktų mato, kad yra labai 
įdomių žmonių, įvairių bendruomenių.

Be to, atrodo, kad buvo sunku rasti tam darbui tinkamą 
žmogų. O buvusi redaktorė tiesiog pavargo. Be to, ji ir 
buvo įsipareigojusi „Pasaulio lietuvį“ tvarkyti trejetą me
tų. Tad iškilo klausimas ką toliau daryti. Grąžinti atgal į 
Ameriką nėra šansų, mat buvę leidėjai pavargę, jų am
žius nebeleidžia. Naujieji dar pakankamai neįsijungė. 
Buvo bandoma ieškoti „Matydama, kad R.Narušienė nori 
padaryti PLB veiksminga organizacija, priraukti naujų 
narių, aš ir susiviliojau.

Žurnalo centrui būnant Amerikoje arba Lenkijoje, yra 
vienoks priėjimas prie medžiagos. Žurnalui atėjus į Lie
tuvą prasiplečia ir jo galimybės. Norėčiau, kad jis būtų 
ne tik informacinis - reportažai, informacijos iš kraštų, 
norėtųsi „Pasaulio lietuvį“ padaryti tokiu emigracinio 
pobūdžio, kad jame vyktų diskusijos, būtų analitinių pub
likacijų. Pavyzdžiui, dabar didelis susijaudinimas iškilo 

dėl Konstitucinio teismo išaiškinimo, kad negalima dvi
guba pilietybė. Norėtųsi, kad tokiais atvejais žmonės 
„Pasaulio lietuvyje“ galėtų diskutuoti, reikšti savo nuo
monę.

Galvoju, kad būtų šaunu pateikti įdomių žmonių portre
tus, tiek grįžusiųjų iš emigracijos, tiek išvažiavusiųjų, 
peržvelgti PLB istoriją, ten juk būtą įdomių asmenybių, 
tokių kaip Oskaras Milašius Prancūzijoje. Kiekviena ben
druomenė turi savo įdomybių. Man labai įdomus Seinų ir 
Punsko kraštas. Šiaip į PLB atstovybę Seime atvyksta 
žmonės iš įvairių kraštų, galiu su jais susitikti. Kol kas 
tematika dar nėra išsemta. Galbūt, vėliau norėčiau turėti ir 
kokį pagalbininką, nes dabar yra redaktorė, bet be redak
cijos. Tačiau dabar temų galima rasti ir Lietuvos spaudo
je, ypač intemetinėje žiniasklaidoje. Dar tik trečią numerį 
rengiu.

Galvoju kol kas leisti popierinį ir intemetinį variantą. 
Norėčiau manyti, kad popierinį variantą prenumeruoja 
senieji emigrantai, o naujiesiems labiau priimtinas inter- 
netinis. Galbūt ateityje, jei nebebus popierinio žurnalo 
prenumeratorių, jis natūraliai numirs. Be to, jau klibinu 
PLB Valdybos narius, kurie yra atsakingi už spaudą, kad 
reikalingas „Pasaulio lietuvio“ prenumeravimas interne
tu. Pavyzdžiui Europoje prenumeratorių labai mažai irtai 
grynai atsiskaitymo už prenumeratą problema. Tad inter
net! nė prenumerata ir intemetinis atsiskaitymas labai 
palengvintii šį klausimą. Be to, internetas labai pagerintų 
ryšius. O juk kuo daugiau žmonių skaitys, tuo daugiau 
bus informatorių.

„Pasaulio lietuvis“ turi mažokai prenumeratorių ir nauja 
redaktorė yra gana pesimistiškai. - Popierinė prenumerata 

V vargu ar augs. Nebent pasisektų žurnalą išpopuliarinti 
Lietuvoje, nes kol kas jis čia visai nežinomas. PLB Val
dyba nėra turtinga ir negali mokėti honorarų, bet žadu 
prašyti, kad kažkiek pinigų išskirtų bendradarbiams. Kelis 
numerius galiu padaryti ir viena. Bet paskui išsirašysiu ir 
man pritrūks temų, be to ir laiko stoka. Kai žurnalas ėjo 
užsienyje, ypač Amerikoje, ten nebuvo įprasta, kad už 
straipsnius mokėtų, ten visi rašė savanoriškai. Lietuvoje 
pripratę gauti atlyginimą, nes čia dažniausiai rašo profe
sionalūs žurnalistai. Tad Lietuvoje sunkiau gauti nemoka
mos informacijos.

Aišku, kraštų bendruomenėse reikės rasti informatorių. 
Su kraštais viskas gerai. Norėtųsi Lietuvoje turėti bendra
darbių. Taip pat norisi pateikti informaciją apie tai, ką 
veikia tokios institucijos kaip Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas (TMID), Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centras, ministerijos ir pan. Ne tai, kad pro
paguoti šias institucijas, bet, kad suteikti informaciją, nes 
net girdžiu tokių dalykų, kad TMID kažkokiam Rusijos 
lietuviui padėjo Lietuvoje dantis susidėti. Niekas net ne
nutuokia tokių dalykų, gal turėdami tokią informaciją 
daugiau kas nors kreiptųsi.

Krenta lietuvių statybininkų atlyginimai
2007-02-22

Kaip šiandien rašo dienraštis „Respublika“, nors statybų 
Didžiojoje Britanijoje daugėja, emigrantai iš Lietuvos jau 
skundžiasi sumažėjusiais atlyginimais.

Manoma, kad į Didžiąją Britaniją plūstelėjus legaliai ir 
pigiai darbo jėgai
iš Rumunijos bei Bulgarijos, Lietuvos piliečiai grįš į mū
sų šalies statybvietes.
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VOKIETIJA

Lietuviškos Užgavėnės Hiittenfelde
Nepraėjus net mėnesiui laiko, naujai išrinktoji VLB Ro
muvos apylinkės valdyba vasario mėn. 17 d. suruošė jau 
pirmą savo kadencijos renginį - lietuviškas Užgavėnes.

Sausio mėn. 20 d. įvykusiame apylinkės metiniame 
narių susirinkime buvo išrinkta nauja Vokietijos LB Ro
muvos apylinkės valdyba. Dar tą patį vakarą naujoji 

kuris gyvena gretimame Viemheimo mieste. Anksčiau 
Gasiūnas yra daug dirbęs VLB Salzgiterio apylinkėje, 
kur ilgus metus yra priklausęs apylinkės valdybai ir bu
vęs net jos pirmininku.

pv.

Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas 
Vokietijoje
Kasmetinė Vasario 16-osios šventė Vokietijos lietuvių 
bendruomenės būstinėje Hūttenfelde Vokietijoje gyve
nantiems lietuviams yra išskirtinė proga. Čia susitinka 
seni pažįstami ir draugai iš įvairiausių Vokietijos kampe
lių pasidalinti bendrais džiaugsmais ir rūpesčiais, o taip 
pat ir supažindinti savo vokiečius bičiulius ar šeimos 
narius su lietuviškomis tradicijomis.

Šiais metais į minėjimą (vasario 24 d.) susirinko apie 
500 lietuvių iš tolimiausių Vokietijos kampelių (Berlin, 
Mūnchen, Mullheim an der Ruhr, Hamburg, Frankfurt ir 
kitur). Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, evangelikų kunigas Ričardas Baliulis pravedė 
pamaldas evangelikams.

Atlikus Lietuvos ir Vokietijos himnus, VLB pirminin
kas Antanas Šiugždinis atidarė minėjimą o minėjimo 
svečias Europos parlamentaras Thomas Mann, lietuvių 
kalba papasakojęs savo įspūdžius iš kelionės po Lietuvą 
bei perdavęs sveikinimus nuo kolegų Vytauto Landsber
gio ir Laimos Andrikienės, apžvelgė pagrindines europi
nės politikos aktualijas, pabrėždamas tampresnės integra
cijos svarbą.

valdyba susirinko pirmam posėdžiui ir pasiskirstė pa
reigomis: Sandra Baltz - pirmininkė, Petras Veršelis - 
vicepirmininkas, Laura Conrad - sekretorė, Emilija 
Meikienė - kasininkė ir Bronė Lipšienė narė. Nors lai
kas paruošimui buvo labai trumpas spontaniškai naujoji 
valdyba nutarė organizuoti Užgavėnių šventę.

Taip ir įvyko! Vasario mėn. 17 d. vakare Romuvos 
pilies salėje susirinko Hūttenfeldo ir apylinkių lietuviai, 
apsirengę įvairiais kamavalistiniais kostiumais, paba- 
liavoti. pavalgyti ir paūžti prieš keturiasdešimties dienų 
rimties ir susilaikymo laikotarpį - gavėnią

Šventę atidarė tradiciškai 19.11 vai. apylinkės pirmi
ninkė, palinkėdama linksmo ir malonaus vakaro.

Vakaro ir nakties bėgyje buvo įdomi renginį paįvairi
nanti programa. Kai kurie apylinkės nariai paskaitė
arba papasakojo karnavalui tinkamų juokų. Nebuvo 
užmirštas ir Morės sudeginimas bei geriausių karnavali
nių kostiumų premijavimas. Vėliau vakare kun. Jonas 
Dėdinas baliaus dalyvius supažindino su Užgavėnių 
šventės istorija. Pradėdamas su babiloniečiais, graikais ir 
romėnais ir jų žiemos išvijimo ir pavasario laukimo tradi
cijomis, kalbėtojas prisiartino prie krikščioniškų laikų ir 
mūsų dabarties. Karnavalas švenčiamas ne vien Vokieti
joje, Venecijoje ir Brazilijoje, bet ir lietuviai turi senus 
Užgavėnių papročius, siekiančius net pagonystės laikų. 
Kova tarp Jorės ir Morės yra kova tarp pagoniškų pava
sario ir žiemos deivių, kurią visada laimi pavasaris - Jorė. 
O su Morės sudeginimu, sunaikinama ne vien žiemą bet 
ir visas per ilgą žiemą susirinkęs blogis. Neužmiršo, kal
bėdamas apie lietuviškus Užgavėnių papročius, kun. Dė
dinas papasakoti ir apie Lašininį bei Kanapinį, apie persi
renginėjimus ir kitas tradicijas.

Šokiams grojo Romualdas Gasiūnas, apylinkės narys,

Kaip ir kasmet šventės kulminacija buvo nuostabus 
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių tautinių šokių rate
lio, choro ir orkestro (vadovai: Audronė ir Gintaras Ru- 
čiai) koncertas (žr. nuotraukas). Bendras gimnazijos mo
kinių - lietuvių ir vokiečių - pasirodymas tarsi atkartojo 
Thomas Mann mintis. Šventinėje programoje skirtoje 
Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti vokiečiai moki
niai grojo orkestre ir netgi šoko tautinius šokius! Sausa
kimšoje salėje nesibaigiant audringoms ovacijoms, VLB 
pirmininkas Antanas Šiugždinis dėkojo mokiniams ir 
mokytojams, džiaugdamasis tokia puikia integracija dvi
kalbėje mokykloje. Nors bendros popamokinės repetici
jos su lietuviais ir vokiečiais mokiniais iš mokytojų rei
kalauja daugiau kantrybės bei pasiryžimo, tai yra bene 
efektyviausias būdas integruoti vokiečius mokinius į lie
tuvišką gimnazijos gyvenimą ir puikiausia galimybė pri
statyti lietuvišką kultūrą vietiniams gyventojams. Visi 
susirinkę buvo sužavėti tokios mokinių skaičiumi nedide-
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lės gimnazijos kultūrine veikla.
Bernadeta Goštautaitė
VLB Valdyba

Europos lietuvių kultūros centras ieško 
projektų vadovo 2007-02-22

Europos lietuvių kultūros centras, įsikūręs prie Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės, ieško projektų vadovo. 
Centras siekia formuoti Lietuvos įvaizdį Europoje, koor
dinuoti lietuviškų organizacijų Europoje bendradarbiavi
mą, rūpintis lituanistiniu švietimu bei skatinti kultūrinius 
mainus.

Šiuo metu besikuriančiam Europos lietuvių kultūros 
centrui (ELKC) Hiutenfelde (Hūttenfelde) reikalingas 
projektų vadovas, kuris mokėtų anglų, vokiečių, lietuvių 
kalbas, turėtų patirties viešųjų ryšių srityje, gebėtų rengti 
projektus, domėtųsi Lietuva ir lietuviška veikla, turėtų 
administracinių ir organizacinių įgūdžių.

Naujasis projektų vadovas bus atsakingas už projektų 
rengimą, lėšų paiešką, tarptautinių renginių organizavi
mą, portalo kūrimą, informacinio biuletenio leidimą, ad
ministravimą bei paties centro veiklos plėtrą.

ELKC siūlo darbą tarptautinėje aplinkoje, saviraiškos 
galimybes. Projektų vadovas garsins Lietuvos vardą pa
saulyje.

Susidomėjusieji savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį 
laišką ir strateginį planą, kaip turėtų būti vystomas 
ELKC turėtų siųsti ei. paštu Vokietijoslb@voklb.de su 
nuoroda „ELKC Vadovas“ iki Balandžio 30 dienos.

Dėl platesnės informacijos apie ELKC kviečiama 
kreiptis į VLB Valdybą (Lorscher Str. 1, D-68623 Lam
pertheim-Hūttenfeld, Deutschland; ei. paštu Vokieti- 
joslb@voklb.de).

VLB Tarybos suvažiavimas
Kovo 24 dieną Lampertheim-Hūttenfelde vyks Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažiavimas. Posė
džiai atviri visiems Bendruomenės nariams.

Šveicarija
Vasario 16-osios minėjimas
Iškilmingas minėjimas buvo suruoštas vasario 25-ąją 
Zurich’e, Maria Lourdes parapijoje, kurios gražioje baž
nyčioje šv.Mišias aukojo iš Romos atvykęs šv.Kazimiero 
kolegijos Prorektorius kun. Petras Šiurys.

Parapijos didžiojoje salėje skaitlingai susirinko į šį kar
tu ir metinį visuotinį susirinkimą iš visos Šveicarijos su
važiavę tautiečiai, o garbės svečių tarpe turėjome ir gar
bės konsulus Estijai ir Latvijai, prof.Locher’į, dėsčiusį 
Bem’o universitete lietuvių ir latvių kalbas, ir aukštu 
Prezidento Valdo Adamkaus atžymėjimu, Lietuvos Res
publikos Riterio Kryžiaus ordinu už nuopelnus Lietuvai 
pagerbtą dr. Phil. Udo Robė, įvertinant jo ilgametę spau
dos veiklą. Šis šveicaras, buvęs čia įkurto dvasinės lais
vės Kuratoriumo rašytojų ir kitų intelektualų paramai 
totalitariniuose kraštuose, remiantis Žmogaus Teisių 
Charta prezidentas, per du dešimtmečius leido 
“Samisdat” vardu brošiūras ir kartais ir atskirus leidinius 
vokiečių kalboje su reguliariai skelbiama daugiareikšme 

tautinių ir dalinai religiniu atžvilgiu informacija iš SU 
ribose esančių kraštų užsienį pasiekusios neoficialios, 
vad. pogrindžio spaudos vertimų su komentarais, išsa
miai ir apie Lietuvą iki pat mūsų Tėvynės Nepriklauso
mybės atgavimo.

LR Generaliniam konsului Šveicarijoje Vytautui Pleč
kaičiui įteikus Prezidento atžymėjimą su garbės raštais, 
dr.Robė savo jautriame padėkos žodyje pabrėžtinai iš
reiškė gilią pagarbą šių tekstų pasiaukojančios drąsos 
autoriams, kurių balsą jis galėjęs perteikti. Pianistė Nijo
lė Abarytė skambino kaip muzikinę padėką Čiurlionio 
preliudą.

Vasario 16-osios proga buvo Prezidento Vaido Adam
kaus kartu ir kita šveicarų asmenybė, dr. theol. h.c. Eu
gen Voss, evang. Ref. Pastorius, tokiu pačiu aukštu pa
gerbimu atžymėtas. Dr. h.c. Voss įkūrė čia tame pačiame 
laikotarpyje institutą su leidykla vardu Tikėjimas 2- 
ajame pasaulyje ekumeniniu pagrindu, daugiau religinei 
tematikai skirtai spaudai, bet ir Žmogaus Teisių klausi
mams, - taip pat ateistiniuose kraštuose su mėnesiniais 
žurnalais bei dvisavaitiniais informaciniais biuleteniais iš 
taipgi neoficialios spaudos vertimų į vokiečių k., ir regu
liariai plačiai ir apie Lietuvą.

Šios abi asmenybės, daug pasidarbavusios mūsų Tėvy
nės labui, savo angažavimusi papildė viena kitą. Dr. 
Voss’ui bus Lietuvos Respublikos Riterio Kryžiaus ordi
nas už nuopelnus Lietuvai įteiktas kitu atveju.

Mūsų entuziastinga , jauna, veikli Bendruomenės Val
dyba su pirmininke Jūrate Caspersen ir administratore 
Diana Brunner labai darniai suorganizavo ir pravedė šią 
šventinę dienotvarkę, pristatant ir Bendruomenės rengi
nius bei projektus.

Visi gardžiavomės ir jaunųjų Bendruomenės šeiminin
kių suruoštais lietuviškų patiekalų pietumis. Kultūrinei 
programai atvyko iš Alytaus miesto teatro grupė su vado
vu Arvydu Kinderiu ir solistėmis iš Muzikos ir Teatro 
akademijos, pristatydama, remiantis dokumentine me
džiaga ir kartu vaizdžiai perteikdama to laikmečio 
1917—1918 metų dvasią spektaklyje ‘‘Vasario I6-osios 
akto pėdsakais”.

Jaukioje ir pakilioje šventiškoje nuotaikoje dar ilgai 
bendravome.

J.Pečiulionytė

RUSIJA
Punske - Latino Lituano vakaras
2007-02-22 LLJSnuotr.

Rimas Misiukonis
Tai, kad Punsko kraštas gausus puikių lietuvių liaudies 
šokių atlikėjų, žino kiekvienas. Tačiau faktas, kad Puns
ke pradėta šokti Lotynų Amerikos ritmų šokius, tikriau
siai ne visiems dar žinomas.

Vasario 2-ąją šaltą penktadienio vakarą į Punską atvy
ko karštų Lotynų Amerikos šokių treneris ir šokėjas iš 
Vilniaus Nedas, kuris pravedė LLJS valdybos organizuo
jamą Latino-Lituano šokių programą. Renginys prasidėjo 
19.00 vai. bare „Karčema“, kuri tą vakarą tapo „Latino 
lituano“ „pabu”, kuris tradiciškai pasiskirstė į dalyvius ir 
žiūrovus. Pats pirmas mūsų programos žingsnis buvo 
susipažinimas su šokių mokytoju.
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Nedas: Ne per aukštas, juodi plaukai, tamsi oda, bliz
gančios akys, šypsena nuo ausies iki ausies, plaukuota 
krūtinė, tikro profesionalo - šokėjo grakštus užpakaliu
kas, miklios kojos ir 1.1 Trumpai tariant - tipiškas ispa
nas, arba — lietuvis, visiškai nepanašus į lietuvį, bet vis 
dėlto lietuvis.

Po to, iki pat 20.00 vai. vyko intensyvus šokių apmo
kymų kursas. Svarbu paminėti, kad Nedui asistavo puiki 
šokių mokytoja ir sambūrio „Jotva“ vedėja - Kornelija.

Praėjus vos pusvalandžiui. įvyko neregėtas dalykas. 
Neliko žiūrovų! Visi tie, kurie šildė suolus ir ramstė sie
nas neiškentėjo ir atėjo kartu su visais išbandyti savo 
jėgas šokant. Stebint puikiai šokantį Nedą, visiems atro
dė, kad jo pristatomas salsos šokis labai paprastas. Ta
čiau labai greitai supratome, kad visa tai nėra taip papras
ta. Salsos žingsniai buvo labai įdomūs ir lengvi iki tol, 
kol juos stebėjome.

Tačiau pradėjus juos kartoti buvo aišku, kad visi mes 
klydome. Salsa - tai šokis, kuris reikalauja visiško kūno 
atsipalaidavimo. Tai visiškai skirtingas šokio menas nuo 
to, su kuriuo mes susipažinome lankydami lietuvių liau
dies šokių sambūrį „Jotva“. Nedas vis kartojo: „Norint 
išmokti kubietiškų ritmų šokius, nepakanka vien tik mo
kėti žingsnius. Svarbiausias dalykas, tai pajusti tą tikrą 
šokio „skonį“, įsiklausyti į ritmą ir leisti kūnui šokti 
„pačiam“.“ Klausydami mokytojo, stengėmės kuo ge
riausiai įsiminti visus žingsnius, kuo labiau atsipalaiduoti 
ir klausytis muzikos ritmo. Buvo labai malonu, kai su 
kiekvienu kitu kartojimu vis mažiau klydome. Tai paste
bėjo ir pats Nedas, kuris nuolat mus palaikydavo ploji
mais.

Pasibaigus apmokymams įvyko trumpa pertraukėlė. Jos 
metu, buvo ruošiamasi vakaro Salsos Karaliaus ir Salsos 
Karalienės konkursui. Anksčiau išrinkta komisija, 
(„Latino Lituano“ „pabo“ valdytojas - don Arvydo; Hot 
red chili peper - donja Komelita; Machos Lituanos - Ri
mos Misiukanos, na, ir aišku Nedas) susitarė dėl kriteri
jų, pagal kuriuos buvo renkami nugalėtojai. Taigi kara
lius bei karalienė turėjo pasižymėti šiais bruožais: tipiški 
Lotynų Amerikos šokėjų rūbai, salsos žingsnių išmany
mas, puiki šypsena ir ūpas šokti. Tad pasibaigus pertrau
kai, visi suėjo į šokių salę ir pradėjo šokti salsą. Nors visi 
konkurso dalyviai aktyviai kovojo dėl aukso karūnų, vis 
dėl to po ilgų stebėjimų ir pasitarimų, komisija išrinko 
tuos du geriausius, aukso karūnų ir vakaro karalių titulų 
nusipelniusius šokėjus. Jais tapo Onutė Zdanytė ir Arvy
das Uzdila.

Konkursui pasibaigus, niekas negalvojo eiti namo, to
dėl programą pratęsėm Lotynų Amerikos ritmais skam
bančia diskoteka. Kaip visada, muziką organizavo Vikto
ras Šliaužys, kuris grojo „iki paskutinio (šokančio) šokė
jo“.

Tai buvo dar vienas LLJS valdybos suorganizuotas ir 
labai linksmai praleistas renginys. Svarbiausiai yra tai, 
kad suprasti šių renginių tikrąją esmę, pajusti tikrą jų 
skonį, atsiduoti šiai veiklai, o visa kita gausis savaime...

Jau ketvirtoje Kaliningrado mokykloje - 
lietuvių kalbos ir kultūros kabinetas

2007-02-22

Šiandien, vasario 22 dieną, Kaliningrado 40-oje gimnazi

joje iškilmingai atidarytas lietuvių kalbos ir kultūros ka
binetas. Atidaryme dalyvavo Lietuvos generalinis konsu
las Kaliningrade V. Baublys, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja V. 
Bagdonavičienė, Kaliningrado miesto valdžios ir lietuvių 
bendruomenės atstovai. 40-oji gimnazija - ketvirtoji vi
durinio lavinimo mokykla srities centre, kurioje dėstoma 
lietuvių kalba.

Ambasadorius aplankė Altajaus lietuvius
2007-02-20

Vasario 16-ąją- Valstybės atkūrimo dieną-Lietuvos 
ambasadorius Rimantas Šidlauskas susitiko su Altajaus 
lietuvių bendruomene. Aktyviausi lietuvių bendruomenės 
nariai buvo apdovanoti Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento garbės rastais. Ambasadorius lietuvių ben
druomenei padovanojo įvairių lietuvių kalbos mokymosi 
priemonių, vildamasis, kad dovanotos knygos sustiprins 
jaunosios Altajaus lietuvių kartos ryžtą išmokti ir puose
lėti tėvų ir senelių kalbą.

Vasario 16-ąją ambasadorius R.Šidlauskas aplankė 
Biijske stovintį paminklą įvairių represijų aukoms atmin
ti, pagerbė XX amžiuje žuvusių lietuvių ir kitų tautų at
stovų atminimą

ARGENTINA
Vasario 16 - osios minėjimas Berise

2007-02-25
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Mūsų 89 metų Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 
sukaktis prasidėjo pietumis su Beriso Lietuvių Bendruo
menės atstovais ir Lietuvos vyskupų konferencijos dele
gatu užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdy
bos Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisi
jų pirmininku prelatu Edmundu Putrimu.

Po pietų įvyko prelato Edmundo Putrimo susitikimas 
su Beriso lietuvių jaunimu „Nemuno“ draugijoje. Jo 
metu kalbėta apie tai kokia ši šventė ypatinga Lietuvos 
istorijai, apie mūsų tautą ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės bei Jaunimo Sąjungos situaciją bei struktūrą. Įdo
mu tai, kad posėdyje dalyvavo Federico Ruiz, Beriso 
miesto savivaldybės jaunimo atstovas. Susitikimo metu 
buvo informuota apie lietuvių kalbos.

Po jaunimo susirinkimo įvyko pagrindinė ceremonija 
prie Imigrantų paminklo pačiame Beriso miesto centre.

Prie paminklo giedojome Argentinos ir Lietuvos him
nus su „Mindaugo“ draugijos choru. Ana Semėnas skai
tė kalbą apie šią istorinę Lietuvos datą. Prelatas Putrimas 
palaimino gėlių auką o Beriso Lietuvių Bendruomenės 
atstovai padėjo gėles prie paminklo.

Apie 19 vai. prasidėjo Šv. Mišios, kurias aukojo prela
tas Putrimas su kunigais Nestor Šeštakausku ir Agustin 
Steigvilu. Tuo metu lietuviškai giedojo „Mindaugo“ lie
tuvių draugijos choras.

Vakarienė įvyko „Mindaugo“ lietuvių kultūros draugi
joje, kur susirinko daugiau nei 100 narių. Žodį tarė Leo
nardo Perotti Czeszunas, „Mindaugo“ kultūros draugijos 
pirmininkas, Ricardo Cagliardi Semėnas, Beriso Imig-
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rantų asociacijos ir „Nemuno“ Lietuvių kultūros draugi
jos pirmininkas ir Juan Ignacio Fourment, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdybos Pietų Amerikos atstovas ir 
radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas.

Vėliau Beriso Lietuvių bendruomenė dovanojo p. Laurai 
Tūpei gėlių puokštę, o prelatui Putrimui tradicinę argenti- 
nietiškąponča. Po vakarienės „Nemuno“ ir „Mindaugo“ 
jaunųjų lietuvių tautinių šokių grupė surengė puikų pasiro
dymą. Ceremoniją prie Imigrantų paminklo ir vakarienę 
pravedė Valentina Bukauskaite de Persico.

Tad mūsų šventė baigėsi labai smagiai.

URAGVAJUS

Nereikia pamiršti, kad Vasario 16-ąją 
mes švenčiame vasarą 2007-02-25

Alberto Kaluževičius
Vasario 16 dieną 12 vaL Urugvajaus Lietuvių Bendruome
nės būrelis susirinko Nepriklausomybės aikštėje. Ten, Lie
tuvos konsule prie Urugvajaus valdžios Marisa Blayeška 
Leonavičienė garbino Urugvajaus didingą laisvintoją Jose 
Gervasio Artigas, priėjo paminklo padėjo gelių vainiką. 
Skambėjo kareivių trimitas.

Po to visi važiavome iki Lietuvos Respublikos aikštės, 
kuri irgi yra Montevideo mieste.

Kaip visada, per minėjimą saulė švietė, nes negalima 
užmiršti, kad pas mus dabar vasara.

Pagrindinis minėjimas buvo numatytas Urugvajaus lie
tuvių kultūros draugijos patalpose. Bet, aišku, viską reikėjo 
sutvarkyti ir papuošti.

Pakeliui iš darbo (Montevideo centre) iki Cerro 
(priemiestis kur yra mūsų draugija) vakare man reikėjo 
važiuoti greitkeliu apie 10 minučių, aplink jūros įlanka.

Aš pasakiau, kad yra vasara, bet po pietų kilo didele aud
ra ir lijo. Debesys dar buvo ir vakare, kai saulė nusileido, 
man padovanojusi labai gražų vaizdą, geltono ir oranžinio 
atspalvio, ir ten, toli, „mūsų Kalnui (Cerro)“, kur mūsų 
draugija dar vis stovi, gyvena, kovoja.

Nes jūs žinote ką? I tą rajoną, kur lietuvių draugijos vei
kia, Cerro priemiestyje, atvyko visi imigrantai, užsieniečiai, 
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, ieškodami gerų gyve
nimo sąlygų. Šiandien tik lietuviai ten dar turi savo draugi
ją, kiti dingo ar išvažiavo į kitą rajoną.

Cerro priemiesčio gatvės pavadintos įvairių kraštų ar 
miestų pavadinimais. Mūsų klubas yra prie „Rio de Janei
ro“ ir „Belgijos“ gatvės, aš gyvenu .Austrijos“ gatvėje, o 
Robertas (Robertas Ibarra Vėtą — Urugvajaus Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas - red. past.) - „Portugal“.

Ir dar įdomiau, kad yra „Lituania“ (Lietuvos), 
„Rusia“ (Rusijos), „Prusia“ (Prūsijos) gatvės nuo senų lai
kų.

Per mano galvą labai greitai bėgo daugiau negu 100 me
tų mūsų istorijos, pagal mano senelio ir tėvo pasakas. Norė
jau asmeniškai paminėti tuos, kurie atvyko į tą nepažįstamą 
kraštą ieškodami geresnio gyvenimo galimybės. Atplaukė į 
mūsų uostą, o iš jo važiavo iki Cerro kur buvo daug darbo 
(skerdyklos, fabrikai, dešrelių gamyklos, medžiagos audyk
los, anglių ir druskos sandėliai ir t.t.).

20 metų „vyrai“ ir „moterys“, kurie nemokėjo nei ispa
niškai, nei turėjo internetą, nei niekados iki tol buvo išva
žiavę iš savo kaimo dabar visi stovėjo eilėje prie fabriko, 
laukdami, kad savininkas (iš pradžių anglų kilmės, vėliau 
vietiniai) juos išsirinktų dirbti, gal tik vienai dienai ar vi

sam sezonui...
Ir žmonės plepėdavo lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, vo

kiškai, armėniškai, itališkai, vengriškai, slovėniškai, bet 
visi su bendromis problemomis...

Ifai sezonas būdavo geras, visi galėjo dirbti, bet kai ne, 
tada vietiniai pradėdavo mušti užsieniečius, nes savininkas 
kartais išsirinkdavo užsienietį, mat jis būdavo stambesnis, 
tvirtesnis, negu vietinis.

Ir kai tik buvo darbo moterims???... yra vienas pasakoji
mas, kad vienas lietuvis apsirengė kaip moteris bandyda
mas gauti darbą...

Buvo visokių darbininkų, keli eidavo į mišką su kirviu, 
malkų kirsti, keli turėjo parduotuves ar barus, mano senelis 
pardavinėjo piena^ važinėdamas po namus su vežimėliu ir 
baltu arkliu, kiti taisė batus....

Noriu su jumis pasidalinti tais prisiminimais.... su Cerro 
nuotrauka ir dar kita nuotrauka, kur matosi labai senų pas
tatų liekanos (dar kaminas stovi). Ten buvo „SWIFT1, sker
dykla (anglų kapitalas).... ir tęsėsi toliau mano kelionė. Kai 
atsiradau klube, jau visi ten buvo. Kai kas puošė salę, kabi
no vėliavas, pjaustė kopūstą, ruošė programos lapelius, 
bandė garso aparatūrą.

Viskas eina toliau, nuo 100 metų, nuo 89 metų ar nuo 
Kovo 11-osios... visi mūsų protėviai, kurių jau nebėra tarp 
mūsų, gali ramiai pailsėti, Dievo ramybėje, nes jų mes jų 
niekuomet nepamiršime..

JAV
100 kg. bulvių lietuviškiems cepelinams
Sigita Šimkuvienė 2007-02-12
Vasario 10d. pavakare daugelis skubėjome į Waterburyje 
esantį Vyčių klubą. Čia įsikūrusiame Konektikuto Lietuvių 
sporto klube — pirmasis renginys šiais metais - cepelinų 
puota.

Paragauti cepelinų iš New Haveno atvyko Yaleso univer
siteto profesorius Tomas Venslova. Profesorius T. Venslo- 
va yra išleidęs keletą knygų, šventėje pristatė ir iš karto 
išpardavė paskutiniosios knygos „Vilniaus vardai“ dešimt 
egzempliorių.

Daugiau nei šimtas susirinkusiųjų gardžiavosi cepelinais 
ir lietuvišku alumi.

Kartu su waterburieciais linksminosi vyresniosios kartos 
išeiviai P. Kuras su žmona Danute, visų Konektikuto rengi
niuose mielas Vytautas Petruškevičius, daug gyvenimo ir 
jėgų lietuvybės veiklai paskyręs Šarūnas Mačys.

Džiugu, kad atvyko klubo veiklai pritariančiųjų net iš 
Niujorko ir tolimesnių kraštų. Paskanauti cepelinų ir pasi
dalyti bendrais veiklos rūpesčiais iš Filadelfijos buvo atvy
kęs šio miesto Lietuvio sporto klubo prezidentas Modestas 
Bužinskas.

Sporto klubo prezidentas Marius Janušaitis džiaugiasi, 
kad turi šaunią komandą, be kurios jokia veikla nevyktų. 
Šiam cepelinų baliui vadovavo šeimininkės Onutė Eidu- 
kaitienė ir Erina Balsienė. Jos su savo pagalbininkėmis 
Violeta Stasioniene, Džiną Inkratiene, Monika Kamuševi- 
čiūte, Virgilija Mažuliene, Rimu Samiu, Arvydu Trum- 
pausku ir Linu Balsiu darbavosi išsijuosę.

Spirgučiai buvo paruošti jau iš vakaro. Šio vakaro cepeli
nams buvo sunaudota net 113 kg bulvių. Buvo padaryta net 
200 cepelinų! Atvykusieji cepelinus pirko ir namiškiams, 
ir draugams.

Klubo prezidentas Marius Janušaitis dėkoja visiems at
vykusioms ir prisidėjusiems prie cepelinų šventės ruošos.
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Laiškai
K.Barėno knygos spausdinimas Lietuvoje

Šių metų pradžioje pasirodė dvi rašytojo Kazimiero 
Barėno knygos: “luboto gaidžio metai” (romanas) ir 
rašytojo L.Paleckio-Kaktavičiaus sudaryta K.Barėno 
“Apsakymų rinktinė”.

Knygas išleido Literatūros almanacho “Varpai”, lei
džiamo Šiauliuose, vyr. red. L.Paleckis-Kaktavičius, su 
Lietuvos Kultūros ministerijos parama.

Knygos minkštais, stilingais viršeliais ir gražiai įriš
tos. Spausdino “Saulės” spaustuvė Šiauliuose.

Knygoms išvydus pasaulį Lietuvos skaitytojams atsi
rado galimybė susipažinti ir įvertinti užsienio lietu
viams artimai žinomo prozininko, talentingo rašytojo 
kūrybą.

Suinteresuoti rašykite:
Literatūros Almanacho “Varpai” redakcija, 
Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai-10 
LITHUANIA

K.Kaktavičius

Lietuviškos savaitgalio mokyklos
Labai nuoširdžiai reikia pasveikinti neseniai Eaiingo 
mieste įsisteigusią savaitgalio mokyklą, kuri pasirinko 
sau vardą “Kazimiero Barėno mokykla”.

Tas vardas yra pagarba Lietuvos-Išeivijos rašytojui. 
Džiaugsmas ima, kad tėvai ir mokytojai taip padarė.

Praeityje Londone esame turėję savaitgalio mokyklą 
“Londono Maironio Vardo Lietuvių Mokykla”.

Londone veikia daugiau tokių mokyklų. Pažiūrėkime 
jų pavadinimus, kurie beveik nieko nereiškia: 
“Švyturiukai”, “Moksliukas”, “Debesiukas”...

Ačiū tos Kazimiero Barėno mokyklos kūrėjams: tė
vams, mokytojams už savo lietuviškumą.

Linkiu Jums sėkmės mokyklos darbe!
Stasys Kasparas

“Europos Lietuvis” ar “Pasaulio Lietuvis”
Abu šie laikraščiai yra mėnesiniai leidiniai. “Europos 
Lietuvis” yra leidžiamas Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos. “Pasaulio Lietuvis” - Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės organas. Visa atsakomybė už jo leidimą yra 
PLB valdybos.

Pasibaigus 2006 metams, nuodugniai pervertus abiejų 
laikraščių komplektus, gavosi vaizdas, kad “Europos 
Lietuvis” daug daugiau ir plačiau perdavė žinių, infor
macijos ne tik iš savo krašto, bet ir iš plačios lietuviš
kos išeivijos plačiame pasaulyje. Bravo mūsiškiam 
“Europos Lietuviui”!

“Pasaulio Lietuvis” spalvotas, nuotraukos gražios, 
popierius liuksusinis. Deja, turinys labai skystokas - 
pilna jaunosios išeivijos bendruomenių įvairiuose kraš
tuose, įvairiausių interviu apie jų bendruomenes. Daž
niausiai tiek pirmininkai nežino, kas yra emigracija ir 
kalba kaip nuo “Babilono” kalno.

“Pasaulio Lietuvis” šiais metais turi pasižiūrėti, kad 

jis butų visų bendruomenių ir visų jos narių laikraš- v • ciu...
D.Britanijos Lietuvių Sąjungos organas, perėjęs savo 

60 metų gyvenimą, klupęs ir vėl atsikėlęs, kartu žings
niuoja tarnaudamas Lietuvai ir visiems lietuviams britų 
salyne Tegyvuoja vienintelis lietuviškas laikraštis!

Sėkmės!
Stasys Kasparas

Ped pastaba: Jei p. Kasparui atrodo, kad “Pasaulio 
Lietuvis ” tespausdina tik naujųjų bendruomenių žinias 
ir interviu, tai patarčiau pačiam parašyti i ji ką nors iš 
mūsų senesnės bendruomenės gyvenimo.

LONDONAS
Šventėm Lietuvos Gynėjų Dieną
Šiais metais sausio mėnesio 14 dieną, sekmadienį, 
kukliai šventėm Lietuvos Gynėjų Dieną.

Šventės rengėjai Londono lietuvių etnografinis an
samblis “Sadute”.

Prieš pamaldas “Sadute” ansamblio nariai, apsirengę 
tautiniais rūbais, įnešė į bažnyčią Lietuvos vėliavą. 
Prieš altorių buvo parengtas stalas su 13 žvakučių. Iš
šaukus gynėjo pavardę “Sadute” narys uždegė žvakę. 
Uždegus visas žvakes prasidėjo pamaldos.

Mišių skaitinius skaitė LR ambasadorius Vygandas 
Ušackas. Pamaldų metu parapijos “Gimtinės” choras 
giedojo lietuviškas giesmes. Po pamaldų, nuskambėjus 
Tautos Himno garsams, daugumas skubėjo į gretimos 
parapijos švento Jono Krikštytojo salę, King Edward 
Road E.9.

Salėje susirinko apie 150-160 žmonių, kuriuos čia 
atvedė jų tautiniai ir patriotiški jausmai. Jų tarpe buvo 
ir LR ambasadorius Vygandas Ušackas su ponia, am
basados ministras patarėjas Jonas Grinevičius su šei
ma, C.R Gynybos atašė pulk. Rimas Litvinas.

Salės priekyje ant papuošto tautiniais ornamentais 
stalo stovėjo 13 žvakių, kurias uždegė “Sadutes” nariai 
ir narės. Žvakių mirgesio nuotaikoje ambasadorius 
prabilo į šventės dalyvius - kokia yra brangi ši diena 
mums visiems. Reikšdamas padėką Sausio 13-osios 
aukoms pakvietė juos pagerbti tylos minute

Puikusis ir gausingas “Sadute” ansamblis pradėjo 
šventės koncertą, sudainuodami tautiškų ir liaudies 
dainų: vienos jos priminė liūdesį, kitos pergalę... Paga
liau “Sadute” akordeonistas Arūnas pakvietė visus at
sistoti, susikabinti rankomis ir užtraukė “Augo girioj 
ąžuolėlis”. Visa salė susiūbavo, o dainų garsai taip 
nuoširdžiai skambėjo, kad daugeliui ašaros vilgė 
skruostus... Po dainos buvo improvizuotas “Baltijos 
kelias”, kai visi susikabinę rankomis sudarė salėje ritu
lius, dainuodami Sąjūdžio laikų dainas...

Tas kuklus gynėjų paminėjimas buvo iškilmingas 
pareiškimas, kad mes gyvename tolokai nuo savo gim
tų namų, bet kartu su jais ir visa Lietuva!

Renginio darbo naštą nešė Ona Dobrovolskienė ir 
visa “Sadute” vadovybė.

Ačiū Jums visiems.
Stasys Kasparas
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LONDONAS A+A Marie Sirvydaitė—Dobbs
1928—2007

Velionė Marie Dobbs iškeliavo Anapilin 2007 m. sausio 27 d., palikda
ma lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios 9 valandos Mišių maldininkus nu
liūdime. Marie buvo Mišių skaitinių skaitytoja.

2007 metų vasario mėn. 9 dieną laidotuvių Requiem mišias atnašavo 
kun. P.Tverijonas, dalyvaujant daugiau nei dviems šimtams žmonių. 
Mišių muziką ir giesmes atliko muzikas Nicholas Dobbs. Mišių pabai
goje kalbėjo sūnus Simonas apie Jono ir Marie Dobbs šeimą.

Marie ir Jonas savo šeimoje susilaukė 7 vaikų: Simono, Andriaus 
(mirė prieš kelis metus), Nicholo, Pauliaus, Jono Richardo ir Viktorijos. 
Jis sakė, kokia buvo nuostabiai laiminga šeima— visi gavome mokslus, 
išsiskirstėm po pasaulį nuo Naujosios Zelandijos iki JAV. Šiandien visi 
esame čia kartu su mūsų motinos draugų gausybe palydėti josios žemiš
kus palaikus amžinam poilsiui. Toliau jis kalbėjo, kad ši lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčia buvo mūsų tėvams brangi, nes Jonas ir Marie čia 
buvo pakrikštyti, priėmė Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimą ir pagaliau jie 
abu čia sumainė aukso žiedus, tapdami Dobbs šeima. Mes jų vaikai pra
keliavome tą patį kelią.. Mūsų tėvų tėvai Dobbs ir Sirvydai buvo šios 
reikšmingos jau istorinės bažnyčios statytojai. Padėka jums už tuometi
nius darbus.

Inž. Simonas Dobbs yra buvęs DB lietuvių jaunimo sąjungos pirmi
ninku. Ilgus metus dalyvavo tautinių šokių grupėse - paskutinioji buvo 
“Lietuva”.

Anūkės, palydėdamos savo mylimą močiutę, padeklamavo atsisveiki
nimo eilėraščius.

Paskutinis atsisveikinimas vyko The City of London krematoriume.
Po laidotuvinis priėmimas vyko šeimos namuose Wanstead Eli.

Marie, Tu gyva mūsų širdyse!
S. Medžiokalnis

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
teI.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai. lietuviškai/angliškai
12.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. lietuviškai
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
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

Dianos Galvydytės
KONCERTAS

Violin 
Jakob Fichert, Piano

W.A.MOZART: Sonata in E minor KV 304
P. HINDEMITH: Sonata in D major Op. 11 

No. 2
P.TCHAIKOVSKY: Valse-Scherzo Op.34

C. FRANCK: Sonata in A major

Sekmadienį 11 kovo 2007
15.30 vai

CHISWICK C A THOLIC CENTRE
2 Duke's Avenue, Chiswick 

London W.4.
(Opposite Chiswick Library)

Bilietai prie durų £6, iki 18 metų £3
Durys atidarytos 15 vai.
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