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MŪSŲ DIENOS - MŪSŲ ŠVENTĖS.
JONINIŲ NAKTIS ANGLIJOJE? KAŽKAS 
NEĮTIKĖTINA
Jau nuo žilos senovės Joninių naktis gaubė pa
slaptys ir burtai, perpinti ritualinėmis apeigomis ir 
tradicijomis. Anot žinovų, Jonines švęsdavo se
nais laikais kelias savaites. Todėl Britanijos lietu
viai, ilgiau nelaukdami, pradėjo jas švęsti LIETU
VIŲ SODYBOJE, HEADLEY PARK, nuo birže
lio 16.

Kaip taisyklė, orų būrėjai - sinoptikai išpranašavo tai 
dienai prastą orą. Aišku tai liūdino ir atbaidė ne vieną lie
tuvį žadėjusį apsilankyti šventėje. Bet tikri orų žinovai, 
susipažinę jau ne kartą su Anglijos orais, be baimės atva
žiavo į SODYBĄ ir neapsiriko. Kai Londone bei SODY
BOS apylinkėse niaukėsi debesys ir lijo kaip iš kibiro, 
Joninių žemėje buvo beveik giedra, ir šilta. Vakarop iš 
danguje buvusių debesų neliko nė lašo.

Nors šventė ir prasidėjo truputį vėliau, nei planuota, sve
čiai ir Jonai turėjo kuo užsiimti. Vieni klausėsi lietuviškos 
muzikos, gaivinosi Švyturio alumi, ir smaguriavo lietuviš
kais patiekalais, kiti pynė Joninių vainikus ir grožėjosi 
nuostabia gamta. Treti žaidė tinklinį ar statėsi palapines. 
Patys mažiausi svetukai galėjo iki valios prisišokinėti ir 
padūkti jiems skirtame vaikų kieme su pripučiama pilimi. 
Žodžiu -visi nenuobodžiavo ir turėjo ką veikti.

Paskelbus renginio vedėjams, Danielei ir Gintui Martin
kėnams, šventės pradžią, muzikiniais akordais su Joninė-

Onutė Dobrovolskienė ir Gintas Martinkėnas praveda 
loteriją

mis pasveikino svečius ir tikras JONAS, gitaros virtuozas 
bei jungtinio akustinio projekto THUNDERTALE ir VI
TAL MISSION solistas. Muzikantai taip meistriškai užve
dė publiką, kad nė vienas negalėjo susilaikyti nepritarda
mas nostalgiškai, iki sielos gelmių, skambėjusioms dai
noms.

Organizatorių nuostabai, ir dideli ir maži gausiai dalyva

vo šventinėje loterijoje. Pasirodo juos sugundė tai, kad 
visi loterijos bilietai buvo laimingi! Azartiškai nusiteikę 
lietuvaičiai pirko nuo penkių iki dešimties bilietų į vienas 
rankas. Ir laimėjimai tikrai jų neapvylė. Kiekvienas nelai
mėjęs vertingesnio prizo, gavo ne ką mažiau vertingesnį 
Joninių vaišių rinkinį, šviežiai iškeptą pagrindinio Joninių

Einaras ir Lina prie Joninių laužo

rėmėjo ,AMBER FOODS PLUS LTD“.
Prisivaišinę ir prisišokę iki soties ir linksmai nusiteikę 

svečiai pagaliau sulaukė pagrindinės šventės dalies. Jau
nuoliai buvo pakviesti Joninių vainikais pasipuošusioms 
merginoms šviesti deglais kelią iki tamsos ir burtų gau
biančio „RAGANŲ BŪSTO“, kur jas pasitiko svarbiau
sioji kerėtoja - LAUMĖ. Nežinoma, ką ji joms padarė, bet 
žinoma tikrai, kad po buvimo su ja, merginos kaip užkerė
tos, nešė savo ugninius vainikus plukdyti į šalia esantį eže
rą. Ne gana to, merginos ilgai negalėjo atitraukti savo 
žvilgsnių nuo vainikuose degančios žvakių šviesos ir atsi
peikėjo tik kai pajuto, kad yra įbridusios į ežerą iki kelių. 
Ir štai pagaliau - Joninių laužas po magiškų Laumės kerų - 
užsiliepsnojo! Visi, nuo mažo iki didelio, džiaugsmingai 
šūkaudami „VALIOOO” uždainavo „laužo liepsna dangu
je...”. Po to dar ilgai ilgai dainavo lietuvių liaudies dainas 
ir suko ratus aplink laužą. O merginos ir vaikinai 
„RAGANŲ BŪSTO“, palikti nenorėjo net iki paryčių, nes 
labai labai norėjo išsiburti ir sužinoti savo ateitį. Iš pradžių 
net eilė susidarė.

Džiugu, kad lietuvaičiai, nors ir būdami toli toli nuo savo 
gimtinės, neužmiršta savo šaknų. Nežiūrint į gyvenimo 
peripetijas, saugoja ir puoselėja lietuviškas tradicijas nors 
ir angliškoje bet vis tiek - LIETUVIŲ SODYBOJE.
Užrašė Einaras Vildė
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TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Brangūs tautiečiai!

Liepos šeštoji — pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliu
mi šventė — tai proga prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių — asmenybę, pranokusią savo laiką.
Istorijos šaltiniuose Lietuvos karalius vadinamas Mindaugu Išmintinguoju — XIII a. pradžioje jis savo lanks
tumu sužlugdė daugelį Kryžiuočių ordino planų. Bene ryškiausiais Mindaugo politikos žingsnis — krikščionių 
tikėjimo priėmimas.
Karūną, kurią tuomet valstybių vadovams suteikdavo popiežius, galime laikyti didžiuliu valstybės laimėjimu. 
Rytiniame Baltijos krante tik lietuviai buvo įkūrę karalystę. Šventajam Sostui įsteigus vyskupiją, atsirado gali
mybė steigti aukštąją mokyklą, įsilieti į krikščioniškąją Europos kultūrą ir plėtotis baltų tradicijoms.
Mindaugo karūnavimo dieną verta laikyti Lietuvos valstybės europinio pripažinimo diena. Nors okupacijos 
dešimtmečiais primiršta visa, kas buvo tautiška, atkūrus nepriklausomybę vėl švenčiame Valstybės dieną ir 
mename senąją Lietuvos valstybingumo istoriją.
Liepos šeštoji — diena, kai tapome valstybe, todėl norisi pasveikinti kiekvieną lietuvį ir kitatautį, šiandien ku
riantį šimtmečius siekiančią valstybės istoriją, darnios, saugios ir Idestinčios valstybės viziją bei kiekvieną tau
tietį, nešantį tautos žiburį tolimiausiuose pasaulio kampeliuose. Linkime, kad Jūsų darbai ir mintys padėtų 
sukurti Lietuvą, kurią savo vizijoje matė pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Generalinis direktorius
Antanas Petrauskas

Mielieji,

1253 metais buvo karūnuotas vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Ši data - mūsų 
valstybės istorijos išeities taškas, data, kuri mums leido tapti Europos dalimi. Iš tolimų 
protėvių kaip brangiausią palikimą paveldėję valstybingumą - puoselėtą, prarastą ir 
vėl atgautą - dabar sutelktu darbu jį stipriname. Šiandien esame laisvi, ir tvirti yra mū
sų valstybės pamatai.
Tačiau ir šiandien Mindaugo karūnavimo diena turi ne tik simbolinę, istorinę prasmę. 
Tai tarsi moralinis imperatyvas drauge kurti mūsų visų ateitį - ateitį mūsų vaikams. 
Privalome nepamiršti, kad mūsų valstybė, mūsų bendruomenė vis dar tebėra kuriama, 
vis dar tebėra statoma. Jai reikalinga kiekvieno mūsų parama, nuolatinė ir nenutrau
kiama priežiūra bei globa.
Šiomis dienomis Lietuvoje aidi Pasaulio lietuvių dainų šventės balsai, kaip niekada di
delis dalyvių ir žiūrovų skaičius rodo, kad ilgus metus tautiškumą puoselėję idėjos ir 
darbai šiandien yra ne mažiau svarbūs ir laukiami.

Mielieji, siųsdama nuoširdžiausius linkėjimus kiekvienam iš Jūsų mūsų Valstybės gimi
mo dieną, kartu kviečiu nepamiršti, jog kiekvienas iš mūsų reikalingas mūsų šaliai, 
mūsų Lietuvai.

Pagarbiai,

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo narė
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Europos Lietuvių Kultūros Centro Hiittenfelde atidarymas f
R" - f*

Šių metų rugsėjo mėn. 1 d. Hiittenfelde, 
Romuvos pilyje, atsidarys Europos Lie
tuvių Kultūros Centras (ELKC).
Centro tikslai yra kurti išsamų Lietuvos įvaizdį 
skleidžiant informaciją apie kultūrinį, visuome
ninį ir politinį Lietuvos gyvenimą; plėsti Lietu
vos ir Europos kraštų piliečių bendradarbiavi
mą kultūros srityje bei rūpintis Europos kraš
tuose gyvenančių lietuvių ryšiu su Lietuva ir 
remti jų lietuvybės išlaikymo pastangas.

ELKC centro direktoriaus vietai užimti buvo paskelbtas 
viešas konkursas, kurio metu gauta paraiškų iš keletos 
Europos kraštų.

Atrankos komisija, kurią sudarė Pasaulio lietuvių ben
druomenės, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie LR vyriausybės, Vokietijos lietuvių bendruomenės 
tarybos atstovai ir Vokietijos lietuvių bendruomenės val
dyba, iš visų pateiktų kandidatūrų tinkamiausiu išrinko 
Rimą Čuplinską.

Be kandidatų kompetencijos ir nuveiktų darbų panašio
se srityse atrankos komisija ypatingai atidžiai nagrinėjo 
ir vertino kandidatų idėjas ir pateiktus ELKC veiklos 
strateginio vystymo ir plėtros planus.

ELKC veiklos kryptys bendrai skirstomos į paslaugas, 
taikomas nelietuviškai Europos visuomenei, ir į tokias, 
kurios taikomos Europoje gyvenantiems lietuviams. At
sižvelgiant į aktualiausius poreikius, artimiausia ELKC 
veikla koncentruosis ties šiais uždaviniais.

Lietuvių kultūros instituto darbų tęstinumas ir 
plėtra.
ELKC vedėjas išsamiai susipažins su LKI renginių orga
nizavimo, publicistiniais ir bibliotekos bei archyvo išlai
kymo darbais.

ELKC galėtų išsaugoti paveldą ir plėsti LKI darbus 
europiniu lygmeniu. Iš vienos pusės tai reikštų siūlyti 
Europos lietuvių bendruomenėms jų veiklos istorinių 
medžiagų archyvavimo bei katalogizavimo paslaugas, 
kad šis išeivijos kultūrinis paveldas būtų prieinamas atei
ties kartoms.

I LKI renginius reikėtų kviesti mokslininkus iš kitų 
Europos šalių. įdomesnę archyvinę medžiagą derėtų di- 
gitalizuoti ir pateikti tinkamu formatu internete, kad ji 
būtų prieinama mokslininkams visame pasaulyje.

Vilnius — Europos kultūros sostinė 2009.
2009-ieji metai labai ypatingi Lietuvai: ne tik minime 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, bet ir dalyvau
jame ES Ministrų Tarybos išleistoje programoje 
„Europos kultūros sostinės“.

Vilniaus miesto savivaldybė tikisi, jog dalyvavimas 
projekte atvers kelius kultūriniam bendradarbiavimui su 
kitomis Europos šalimis ir skiria jam labai daug dėmesio 

ir lėšų. Todėl galima tik pasidžiaugti, kad ELKC atvers 
savo duris dar tebevykstant paruošiamiesiems darbams ir 
galės įjuos įsijungti. Vienas iš ELKC prioritetinių veiks
mų bus bendradarbiavimas su Kultūros sostinės ruošos 
komitetu, organizuojant įvairiausio pobūdžio kultūrinius 
renginius, garsinančius Vilniaus miestą ir Lietuvos vardą 
Europoje.

ELKC ir Vasario 16-osios gimnazijos simbiozė.
ELKC steigimas Hūttenfeld’e bus naudingas tiek Kultū
ros centrui, tiek gimnazijai.

Atsiradus galimybėms į ELKC veiklą įtraukti gimnazi
jos užklasinės kultūrinės veiklos būrelius, tuo pačiu būtų 
stiprinama ši veikla gimnazijoj e., ELKC galėtų net ska
tinti gimnazijos moksleivių kultūrinės veiklos plėtrą, 
rengdamas projektus, kuriuose gimnazistai galėtų pasiro
dyti plačiajai visuomenei ne tik Vokietijoje, bet ir kituo
se Europos kraštuose.

Švietimas ir vaikų stovyklos.
ELKC veikla švietimo ir vaikų stovyklų organizavimo 
srityse išryškės tik glaudžiai bendradarbiaujant su VLB 
ir kitų Europos kraštų Bendruomenių švietimo komisijo
mis. ELKC imsis visų darbų, kurie palengvintų lietuviš
kų mokyklėlių steigimą bei veikimą (konsultacinės pa
slaugos, tinkamos metodinės medžiagos, parūpinimas 
arba netgi jos paruošimo koordinavimas).

Intern etinių portalų kūrimas.
ELKC darbas ir kaupiama informacija turi būti prieina
ma kuo platesniam visuomenės ratui. Todėl reprezentaci
nio Kultūros centro intern etinės svetainės kūrimas bus 
vienas pirminių ELKC darbų.

Šiuo pagrindu ateityje bus kuriami platesnio pobūdžio 
portalai anglų kalba apie lietuvių gyvenimo Europos 
kraštuose dabartį ir istoriją.

Nuolatinis bendradarbiavimas su VLB ir Euro
pos kraštų lietuvių Bendruomenėmis.
Atsižvelgiant į pagrindinius ELKC tikslus, ypatingas 
dėmesys bus skiriamas tampriam bendradarbiavimui su 
Europos lietuvių bendruomenėmis.

ELKC siekia veikti europiniu lygmeniu ir todėl Vokie
tijos lietuvių bendruomenės valdyba kviečia ir skatina 
lietuvių bendruomenių atstovus aktyviai savo idėjomis, 
mintimis ar pageidavimais prisidėti prie ELKC teikiamų 
paslaugų konkretizavimo.

ELKC yra institucija, kurios paslaugomis galės nau
dotis platus Europos kraštų gyventojų ratas, o sėk
minga ELKC veiklos plėtra bus įmanoma tik išlaikant 
nuolatinį dialogą su Vokietijos ir kitų Europos kraštų 
lietuvių bendruomenėmis!

Bernadeta Goštautaitė
Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba
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Per trėmimus Lietuva prarado 
kas ketvirtą kraštietį www.lrt.lt

Audrius Bačiulis 2007-06-14

1941-ųjų vasarą prasidėjo beveik pusantro dešimtmečio 
trukęs Lietuvos gyventojų naikinimas ir trėmimas, virtęs 
tautos tragedija, kurios mastų mes dar iki šiol nesame iki 
galo įsisąmoninę. Galima teigti, kad jeigu ne karas ir oku
pacijos, šiandien Lietuvoje gyventų apie 5 mln. gyventojų.

Kai ankstyvą 1941-ųjų birželio 14-osios rytą į žmonių 
duris ėmė belstis NKVD pareigūnai ir vietiniai kompartijos 
bei komjaunimo aktyvistai, atėję vežti „liaudies priešų4' į 
Sibirą, daug kam atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga.

Tačiau retas tuomet galėjo įsivaizduoti, jog ši pasaulio 
pabaiga truks iki pat 1952-ųjų ir tik tada iš Lietuvos į Sibi
rą pajudės ešelonai su paskutine tremiamųjų banga. O tarp 
tų areštų, trėmimų ir šaudymų dar bus Antrasis pasaulinis 
karas, kuris neapsieis be masinių civilių žmonių žudynių, 
1944-ųjų masinis bėgimas nuo raudonosios armijos, de
šimtmetį trukusi pasipriešinimo kova. Ir visa tai pareika
laus šimtų tūkstančių žmonių gyvybių, rašo žurnalas 
"Veidas”.

Lietuvos istorikų duomenimis, 1940-ųjų pradžioje, iki 
sovietinės okupacijos, šalyje gyveno per 3 mln. žmonių, iš 
jų ketvirtadalis — miestuose. Po dviejų dešimtmečių - 1959 
metais atliktas sovietinis gyventojų surašymas parodė, kad 
šalyje teliko 2,7 mln. gyventojų, arba 10 proc. mažiau nei 
karo pradžioje. Vadinasi, net oficialiai Lietuvos gyventojų 
sumažėjo 300 tūkst.

Tačiau reikia atsižvelgti, kad per 130 tūkst. iš sovietizuo- 
tos Lietuvos gyventojų sudarė pokario atvykėliai ir kolo
nistai, be to, 1945-1958 metais gimė beveik 300 tūkst. 
vaikų. Atsižvelgdami į mechaninę gyventojų kaitą per pir
muosius penkerius pokario metus, istorikai daro išvadą, 
kad 1951-aisiais Lietuvoje turėjo gyventi apie 2,3 mln. 
gyventojų, arba ketvirtadaliu mažiau nei karo pradžiojes, 
skelbia lrt.lt.

Tad lygiai taip pat kaip ir kaimynai galime teigti, jog 
nacistinė ir abi sovietinės okupacijos bei stalininis teroras 
atėmė iš Lietuvos kas ketvirtąjos gyventoją. Vadinasi, 
mūsų šalis, kaip ir Baltarusija, yra tarp labiausiai dėl Ant
rojo pasaulinio karo nukentėjusių valstybių Europoje.

Iš viso, mokslininkų skaičiavimais, atsižvelgus ir į pra
rastą natūralų gyventojų prieaugį, 1940—1958 metais Lietu
va neteko maždaug 1 mln. 100 tūkst. gyventojų. Daugiau 
nei 300 tūkst. buvo ištremti į Sibirą ir įkalinti sovietų val
džios. Jie išsibarstė Sibiro lageriuose po įvairius Sovietų 
Sąjungos kampelius.

Tiksliai nėra žinoma, kiek ištremtųjų grįžo į Lietuvą. Yra 
duomenų, kad 1956-1960 metais iš tremties buvo paleista 
63 tūkst. tremtinių, o lageriuose žuvo apie 35 proc. kalinių. 
Vidutiniškai tremtyje, lageriuose ir kalėjimuose žmonės 
dažniausiai praleisdavo iki dešimt metų. Dar beveik 300 
tūkst. Lietuvos piliečių, daugiausia žydai, tapo karo ir vo
kiečių okupacijos aukomis.

Be to, skaičiuojama, kad 1944-1947 metais iš Lietuvos 
priverstinai pabėgo beveik 500 tūkst. žmonių. Iš šių pusės 
milijono pasitraukusiųjų į Vakarus šiandien į Lietuvą tegrį- 
žo saujelė. Taip, jiems neteko patirti sovietinio GULAG 
išgyvenimų, daugelio jų likimas (žiūrint vidutinio lietuvio 
akimis) susiklostė visai neblogai.

Galima teigti, kad jeigu ne karas ir okupacijos, šiandien

Lietuvoje gyventų ne 3,4 mln. (iš tiesų dėl emigracijos 
mažiau), bet apie 5 mln. gyventojų - maždaug tiek, kiek 
šiuo metu gyvena Suomijoje, Danijoje, Airijoje.

Gyventojai kviečiami grąžinti 
KGB dokumentus
Tomas Kavaliauskas 2007-06-14
Gyventojai, iki šiol turintys buvusių sovietų specialiųjų 
tarnybų dokumentų, galės juos grąžinti archyvams išveng
dami teisinės atsakomybės. Galimybę per pusę metų sava
noriškai grąžinti iki šiol slėptas bylas, suteikia Seimo pri
imtas laikinasis įstatymas, praneša LTV „Panorama“.

Pernai rudenį Liustracijos komisijos pirmininkė Dalia 
Kuodytė pranešė gavusi kelis maišus dokumentų su duo
menimis apie asmenis, galėjusius bendradarbiauti su KGB. 
D. Kuodytė atsisakė įvardyti asmenį, iš kurio gavo 1991— 
1992 m. veikusios vadinamosios Gajausko komisijos KGB 
veiklai tirti archyvinės medžiagos.

Baudžiamasis kodeksas asmeniui, laikiusiam ir negrąži
nusiam valstybei tokių dokumentų, numatė laisvės atėmi
mą iki 6 metų.

Iškart po šio mįslingo medžiagos atsiradimo Seimo dar
bo grupė pasiūlė keisti teisės aktus, kad su sovietų saugu
mu susijusias bylas turintieji tam tikrą laiką galėtų jas grą
žinti ir būtų nebaudžiami. Seimas priėmė tai numatantį 
laikinąjį įstatymą.

„Manau, kad tokių dokumentų Lietuvoje yra daug. Prisi
minkime istorijas, kai Aukščiausios Tarybos laikais iš 
KGB archyvo naktį buvo išvežti kažkokie maišai. Mes taip 
ir nežinome, kiek maišų, kas juose buvo, tačiau tas faktas 
užfiksuotas. Matyt, tie maišai kažkur Lietuvoje, kur nors 
rūsyje guli“, - teigė Algis Kašėta, Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas.

„Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, turintys, laikantys 
buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus, gali 
kreiptis į bet kurią valstybės archyvų sistemos įstaigą, t. y. 
arba į archyvų departamentą, ar į bet kurį valstybės archy
vą, ir pateikti turimus dokumentus“, - sakė Ramojus Krau
jelis, Lietuvos archyvų departamento Teisės ir administra
vimo skyriaus vedėjas.

Asmeniui per pusmetį, kai galios laikinasis įstatymas, 
kreipusis į teritorinį archyvą, per penkias dienas bus įfor
minti gauti dokumentai, vėliau jie bus perduoti ypatinga
jam archyvui, skelbia lrt.lt.

„Jei asmuo yra gavęs iš Sovietų Sąjungos specialiųjų 
tarnybų kažkokią pažymą ar dokumentą arba teisėtai gavęs 
iš ypatingojo archyvo dokumentų kopijas, tokiu atveju 
tokių dokumentų grąžinti nereikia“, - aiškino R. Kraujelis.

Gruodį Seimui priėmus archyvų įstatymo pataisas, visuo
menei atverti sovietų specialiųjų tarnybų archyvai. Tačiau 
numatyta išimtis ribojanti priėjimą prie informacijos apie 
prisipažinusius, kurie slapta bendradarbiavo su sovietų 
specialiosiomis tarnybomis. Taip pat tais atvejais, kai as
muo nukentėjęs nuo sovietų saugumo, paprašo riboti infor
maciją apie jį, iki jo mirties.

Tokia informacija laikoma valstybės paslaptimi, tad no
rint susipažinti su ja, reikės Valstybės saugumo departa
mento sutikimo. Tokie dokumentai bus laisvai prieinami 
tik teismams, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms 
bei Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui.
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Ambasadorius Spaldin’o mieste
Šių metų birželio 29 dieną ambasadorius Vygaudas 

Ušackas lankėsi Spalding‘o mieste (Vidurio Anglija) bei 
Pietų Holland4o rajone, kur susipažino su darbo sąlygomis, 
taikomomis darbuotojams iš Lietuvos.

V.Ušackas susitikimuose su žemės ūkio ir žemės ūkio 
produkcijos perdirbimo įmonių vadovais, vietos valdžios 
atstovais bei Jungtinės Karalystės Bendruomenės rūmų na
riu John Hayes aptarė samdomų darbuotojų iš Lietuvos tei
ses, darbo laiko, sveikatos ir saugos darbe taisyklių laiky
mosi klausimą. Vizito metu ambasadorius taip pat susitiko 
su lietuviais gyvenančiais Pietų Holland4o rajone.

Susitikimo metu Spalding4o ir Pietų Holland4© rajono 
atstovai teigiamai įvertino darbuotojų iš Lietuvos indėlį 
regiono ekonomikai. Vygaudas Ušackas savo ruožtu išreiš
kė viltį, kad įmonės, įdarbinančios Lietuvos Respublikos 
piliečius, laikysis darbo įstatymų bei užkirs kelią pasitaikan
tiems darbuotojų iš Lietuvos išnaudojimo faktams.

Vygaudas Ušackas taip pat lankėsi Lincoln4© Universite
te bei Spalding4© berniukų vidurinėje mokykloje, kur susiti
ko su moksleiviais iš Lietuvos. Ambasadorius taip pat davė 
interviu vietos radiju

LR ambasada

Peterborough festivalis 2007 mitai ir 
legendos

Birželio 30-osios rytas Londone išaušo lietingas ir žvarbus, 
bet tai neišgąsdino vykstančių, į senai suplanuotą, Peterbo
rough miesto festivalį 2007 „mitai ir legendos44 (myths & 
legends). į šią miesto šventę vyko Londono Lietuvių Folk
loro ansamblis „Saduto44 bei Danielės ir Ginto Martinkėnų 
šeimos lėlių teatras.

Šventė prasidėjo karnavalu miesto gatvėmis, tarp įvairių 
tautų atlikėjų, pirmą kartą dalyvavo Lietuvių kultūros atsto
vai.

Pirmos dalies koncerto metu, didelį susidomėjimą, lietu
vių liaudies daina, bei šokiu, išreiškė Perborough miesto 
meras, jis ne tik stebėjo koncertą, bet ir kartu pašoko keletą 
šokių.

Nepaisant lietaus, įvairių tautų žiūrovai kartu su lietuvių 
ambasadorium Jungtinėj Karalystėj gerb. Vygaudu Ušacku, 
aktyviai dalyvavo Londono Lietuvių folkloro ansamblio 
„Saduto44 pasirodymuose, negailėjo ovacijų, o taip pat kartu 
šoko bendruose rateliuose. Lėlių teatro pasirodymai taip 
pat prikaustė nemažą būrį žiūrovų, ne tik vaikų bet ir suau
gusių.

“Saduto” ansamblis festivalio eisenoje

Tai buvo pirmas apsilankymas Peterborough mieste lietu
viškos 
kultū- 
r o s 
puose
lėtojų, 
gal būt 
daug 
kam 
buvo 
naujo
vė, bet 
tiki
mės, 
kad 
eidami 
s u 
lietu
viška 
kultū
ra į 
angliš
kas šventes, mes juos priartiname prie Lietuvos, supažindi- 
nam su lietuvių kultūriniu gyvenimu, skatinam susidomėji
mą. Norėtųsi kad abipusiai kultūriniai ryšiai įgautų pagreitį, 
kad tokių koncertų ateitį daugėtų.

Parvykom iš šios kelionės ir pradėjom krautis lagaminus

... retkarčiais ir ambasadoriui galima pasilinksminti 
kelionei į Lietuvos dainų šventę. Čia Londono Lietuvių 
folkloro ansamblis „Saduto44, dalyvaus folkloro dienoj 
Saulutė Rateliu Tekėjo.

Kostas Malinauskas (nuotr. autoriaus)

Martinkėnų šeimos lėlių teatras
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Gražiausia ir paslaptingiausia vasarvidžio šventė
Birželio pabaigoje, Saulės grąžos metu, kai naktys būna trumpiausios, o gamta klesti auga, švenčiama 

Rasos šventė arba Kupolinės ir Joninės.
Rasos šventė turi labai senas tradicijas, kurios susiformavo ankstyvosios gimininės santvarkos laikais. Apie Rasos šven

tes apeigas rašė 16-17 amžiuje. Lietuvių papročiai tiek Lietuvoje, tiek visur kitur, kur tik lietuviai begyventų, išsilaikė iki 
šiol.

Ilgiausios dienos švenčių apeigos buvo glaudžiai susijusios su darbiniais papročiais bei mitologiniais vaizdiniais; dėme
sys čia buvo nukreiptas į derliaus apsaugojimą nuo stichiniu nelaimių-juk birželio pabaigoje prasidėdavo didelės kaitros ir 
perkūnija su žaibais bei krušomis arba didelės sausros, neretai sunaikindavusios javus. Nusiprausus kupolinių ryto rasa, 
ypač nubraukta nuo rugių, veidas pasidarydavęs skaistesnis. Apie Švenčionis merginos atsikeldavo anksti rytą, nusipraus- 
davo rasa ir vėl guldavo, tikėdamos susapnuoti būsimą vyrą. Naktį braukoma pievose marška ir surenkama rasa, kurią nau
doja gydymui.

Rasa senojoje tradicijoje tai esminė gyvybės apraiška. Kuo didesnė rasa buvo šventės rytmetį, tuo geresnio derliaus tikė
tasi. Rasos apeigose ypatingas dėmesys buvo skiriamas vandeniui, kuris laikomas turinčiu galią apvaisinti žemę, suteikti jai 
jėgų, todėl burtai, magiški veiksmai buvo atliekami prie vandens arba su vandeniu. Joninių išvakarėse arba Joninių ankstų 
rytą, prieš saulės patekėjimą ligoniai eidavo į upes ar ežerus maudytis, nuo ko tikėdavosi pasveikti, pasisaugoti nuo ligą 
sustiprinti sveikatą.

BIRMINGHAMAS

Joninės Birminghame kartu su Londono folkloro ansambliu "Saduto"
Birželio 24 d. ryto oras Londone nieko gero nežadėjo, ly
nojo lietus, todėl ir norinčių entuziastų vykti švęsti Jonines 
Į Birmingham’ą sumažėjo, bet nepaisant to, kelionė nepra
ilgo, autobuse skambėjo dainos, buvo pinami vainikai.

Atvykusius į Birmingha'ą pasitiko puikus oras, svetingi 
šeimininkai, kurie vaišino šaltbarščiais su karštomis bulvė
mis, norintieji galėjo paskanauti šašlykų.

Ilgai nelaukus, "Saduto” ansamblis kvietė visus prisi
jungti kartu švęsti Joninių šventę.

Šventė prasidėjo nuo prausimosi ir perėjimo pro simboli
nius vartus, kupolės rinkimas, visa šventė vyko prisilaikant 
senovinių tradiciją dainuojant Joninių šventei skirtas dai
nas.

Keturias valandas trukusi programa pralėkė akimirksniu. 
Visi susirinkę švęsti, turėjo progos pašokti ir padainuoti 
kartu su Londono lietuviu folkloro ansambliu "Saduto".

Šventę vainikavo "paparčio žiedo" ieškojimas. Laiminga
sis tapo jaunuolis iš Birmingham’o, jam pasisekė surasti šį 
nepaprastą "žiedą", tikimės kad jį lydės sėkmė. Jam nuo 
ansamblio buvo padovanoti marškinėliai, kviečiantys

"grįžti namo", išmarginti "Sadutiečių" parašais.
Nuostabus oras, gera nuotaika lydėjo visos šventės
metu... KOSTAS

oL ietuviškas tradicijas yra sunku išlaikyt, nes jose domi
nuoja veiksmas gamtoje, sąlytis su gamta - vanduo, ugnis, 
saulė, ryto rasa. Norint švęsti Jonines, mums reikėtų te
kančio vandens, laužo, ąžuolų vainikams pinti ir paparčių. 
Visa tai čia galima rasti, bet vanduo būtų per toli, laužų 
kurti negalima be leidimo ir negalima skinti ąžuolų bei 
paparčių. Taigi, liko rasti pakankamai erdvią vietą, kad 
būtų šiek tiek gamtos. Tokią vietą radom Handsworth 
rajone Endwood pub’e. Pabo šeimininkai mums leido - 
nors neįtikėtina - nuomotis sale viršuje, vidinį kiemą apa
čioje, kurti ir kepti savo šašlykinę, taip pat naudotis virtuve 

ir pasigaminti šaltibarščių ir 
išsivirti bulvių - tiesiog rojus. 
Lietuvių liaudies dainų ir 
šokių ansamblis iš Londono 
“Saduto” mus visus palinks
mino dainomis, šokiais, žai
dimais. Oras mus palepino ir, 
būtent, tas kelias valandas 
susilaikė nelyjant. Kažkodėl 
susirinko labai nedaug žmo- 
nią. Kartu buvę anglai, ja- 
maikiečiai ir indai stebėjo

Pasipuošusi vainikėliu akis išpūtę, kas čia vyksta. 
Patys mielai prisijungė prie lietuvių. Smalsumas ir noras 
pažinti kitų kultūrą paėmė viršų.
Didelis dėkui “Saduto” ansambliui šventės padėjė
jams Mildai, Arūnui, Robertui, Ignui, Jovitai, 
Maksui.
IRENA
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NOTTINGHAMAS Š.m. birželio 23 d. susibūrę Jonai, Jonu
kai, Antanai, Petrai ir Povilai smagiai 
atšventė savo vardines. Latvių klubo sa- 
liukėje maistu apkrauti stalai viliojo išal
kusius, o baras traukė įsilinksminusius, 
mat, kad geriau skambėtų daina.

DBLS skyriaus pirmininkas Algis Važ- 
gauskas pradėjo vardinių šurmulį, pa
skelbdamas vaišių pradžią. Vida Gaspe- 
rienė, įgaliota DBLS C V pirmininkės 
Živilės Ilgūnaitės, įteikė sk. pirm. Algiui 
padėkos lapą, kuris buvo paruoštas 
DBLS 60 metų sukaktį minint. Vėliau, 
tuo pačiu įgaliojimu, pardavinėjo naujai 
išleistus Lietuvių Sąjungos marškinukus, 
jau pavadintus pakeistu Sąjungos vardu - 
“Junginės Karalystės Lietuvių Sąjunga.” 
Besi vaišinančius linksmino mūsų nepa
ilstantį muzikantai Marija (akordeonas) ir 
Stefanas (klarnetas) Collishaw. Turtinga 
loterija parėmė skyriaus finansinį stovį.

Vaišių metu sulaukėme svečių iš Mid
dleton, Massachusetts, JAV. Tai mums, 
kurie dar prisimename 1970 m. laikus, 
čia Nottinghame gyvenęs Romas Juo- 
zelskis su šeima. Jis savo laiku buvo vie
nas iš Didžiosios Britanijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos kūrėjų ir tuometinis jos 
pirmininkas. Veiklus skautas, prisimena
mas kaip besišypsantis, visur dalyvaujan
tis, prisidedantis visur, kur tik reikėdavo 
žmogaus.

Emigravęs į JAV vedė Amerikos lietu
vaitę, susilaukė 3 dukrų. Dabar yra skau
tų Atlanto rajono, Žalgirio tunto tuntinin- 
kas, šiųmetinės Atlando rajono stovyklos 
viršininkas.

Nuotraukoje žmona Daiva, dukros Li
na, Alėta ir Siga. (Už jų stovi, Algis ir 
Vytas Važgauskai.)

MANCHESTERIS
Joninės Mančesteryje
Beveik pusantro šimto lietuvių Švento Jono išvakarėse 
susirinko Mančesterio lietuvių socialinio klubo kieme 
švęsti Joninių. Oras buvo tikrai geras. Atvykusiuosius vi
liojo laužo dūmų ir kepamų kepsnių kvapas...

Virvės traukimas - moterų pusė

Ne tik vietiniai suvažiavo. Žmonės atvyko iš vakarinio ir 
rytinio Anglijos kranto: Liverpulio, Londono, Coventry ir 
t.t.

Visą popietę ir vakarą žaidimus žaidėme ir jėgas įvairiose 
rungtyse bandėme.

Šventę pradėjo klubo siela Jonas pasveikindamas visus 
atvykusiuosius. Po trumpos kalbos prasidėjo žaidimai.
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Linksma

dėme futbolą. Tada 
sekė pasagų mėty
mo varžybos, ku
rias laimėjo Irtau- 
tas. Rankų lauži
me, virvės trauki
me jėgas išbandė 
ne tik vaikinai, bet 
ir merginos. O 
virvę traukti mer
ginoms padėjo

Linksma ir mumsobelaitė. Vėliau dar
buvo ir muštynės su pagalvėmis. Nedalyvaujan
tys žaidimuose užkando lietuviškos mišrainės su kepsniu, 
užgėrė lietuviško alaus...

Kol Jono uždegtas laužas įsidegė, buvo traukiami loteri
jos bilietai. Laimingų buvo daug.

Kai užgrojo muzikantai ‘RetroPlus’ iš Londono, šventės

Apdovanotas 
Jonas Podvoiskis

LNB direktorius, DBLS 
Tarybos narys, Mančeste

rio klubo sekretorius

Tautinių Mažumų ir Išei
vijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos vy
riausybės Garbės sidabro 
ženklu "Už nuopelnus" 

apdovanojamas 
Jonas Podvoiskis.

Ta garbė ne tik man 
asmeniškai, bet ir tiems, kurie daug metų patarė, 
užtarė, pasitikėjo manimi," tarė Jonas. "Tiek 
TMID ’ui, tiek jiems - ačiū.”

Diskutuojame futbolo rungtynes

dalyviai susirinko į klubo salę šokti skambant senoms, bet 
populiarioms lietuviškoms dainoms. Kai kas dar bendravo 
prie baro arba kieme. Vėlyvam vakarui atėjus ir saulei nu
sileidus žmonės pradėjo skirstytis namo.

Trumpai tariant, kas atėjo, tas nepasigailėjo.
Renginį organizavo Jolanta ir Martyna, programą vesti 

padėjo ir per mikrofoną kalbėjo Andrius. Prisidėjo ir kiti, 
kurie padėti norėjo. Jiems sakome daug ‘ačiū’, taip pat ir 
tiems, kurie sudalyvavo Mančesterio lietuvių Joninėse.
Iki sekančio renginio!
Jonas ir Jolanta

ŠVEICARIJA
Iškilmingas Maironio metinių minėjimas
V
S.m. birželio 29 d. Maironio 145-os gimimo, 75-jų mirties 
ir 100 metų poemos Jaunoji Lietuva paminėjimui prie ke
turių kantonų ežero ir Lizern’os Meggen vietovėje, St. 
Charles Hali viloje, kur Maironis ne kartą lankėsi, plevė
suojant Trispalvei, mūsų jaunosios Valdybos organizacinių 
pastangų dėka, remiant LR Išeivijos departamentui, Kultū
ros ministerijai, Gen. Konsului Ženevoje ir Lietuvos rašy
tojų sąjungai buvo suruoštas literatūrinis - muzikinis rengi
nys, atidengiant mūsų didžiajam Dainiui memorialinę lentą 
(skulptorius Leonas Pivoriūnas).

Dalyvaujant Tėvynės kultūros atstovams ir jauniesiems 
maironiečiams iš Maironio gimnazijos Kaune, kanauninkui 
teol. dr. Remigijui Saunoriui iš Telšių Vyskupijos ją pa
šventinus, susirinkusieji sugiedojo mums visiems tautiška 
giesme tapusią “Lietuva Brangi”.

Paskaitą skaitė rašytoja Aldona Ruseckaitė, buvusiuose 
Maironio namuose Kaune literatūros muziejaus direktorė, 
paminėdama, jog dabar Lietuvoje gyvuoja 100 jaunųjų 

maironiečių būrelių, kas, šio dalyvaujančio indėlį išgirdus, 
suteikia mums vilties Tėvynės ateičiai.

Paskaitų ciklą šiai šventei tęsė prof. Viktorija Daujotytė 
ir Marcelijus Martinaitis iš Rašytojų sąjungos, ir įdomią 
apžvalgą vokiečių k. (ir ši buvo verčiama) apie šios 19-to 
amžiaus vidurio įspūdingos meniškos vilos ir jos tolimes
nių savininkų pastangas jos išpuošimui ir puoselėjimui 
pateikė šveicaras TH. E. Fueter, Fondo vilos globai parem
ti ir Lucem’os vyriausybės atstovas.

Jauniesiems maironiečiams tautiniais drabužiais,.mergai
tėms ir berniukams iš įvairių minėtos gimnazijos klasių 
entuziastingai išsamiai ir su giliu įsijautimu atmintinai dek
lamuojant Maironio lyrikos įvairių epochų kūrybinio turto 
ir esminių dvasios bruožų - patriotizmo ir idealizmo - per
teikimas sujaudino ne vieną iki ašarų. Lietuvos nacionali
nės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas padainavo 
daugelį mūsų garsiojo poeto liaudies dainoms tapusių eilė
raščių.

Si visus žavėjusi, jaudinusi ir džiuginusi atmintina šventė 
jaukiai baigėsi vaišėmis vilos parke.

Sekančiomis dienomis svečiai iš Lietuvos buvo palydėti 
ir šios šventės tęsinyje “Lietuvių rašytojų takas Šveicarijo
je, aplankant Lucem’ą, Fribourg’ą Baselį ir Zūrich’ą.

J.Pečiulionytė
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ARGENTINA
Argentinos lietuvaitė Lietuvoje gi
mė iš naujo 2007-06-25

Deimantė Dokšaite
Vasario mėnesį Jesica Rep
šys iš Argentinos Rosario 
miesto atvyko į Vilnių mo
kytis lietuvių kalbos.

Ji sako, kad po pirmosios 
paskaitos Vilniaus universi
tete pamaniusi, jog lietuvių 
kalbos niekaip neišmoks. 
Iki šiol dar nutinka kuriozi
nių dalykų, nes ji vis maišo 
b ir v, š ir ž. Pavyzdžiui 
kartą norėjo paprašyti vai
sių arbatos ir pasakė, kad 
nori „baisu arbata“. Gimto
joje Argentinoje Jesica yra 
aktorė. Daugiausia ji dirba 

su vaikais. Mergina pasakojo, kaip mažuosius tamsiaplau
kius, rudakius ji supažindino su „Jūratės“ legenda. Vai
kams tai skambėjo taip neįprastai, kad jūros dugne gyvena 
šviesiaplaukė gražuolė gintaro rūmuose. Jesica vaikams 
rodė savo močiutės gintarus.

Per kelis mėnesius Lietuvoje argentinietė jau aplankė ne 
vieną spektaklį ir sako pamačiusi visai kitokį teatrą, kitokią 
vaidybą nei gimtinėje. Dar labiau Jesicą nustebino tai, jog 
aktoriams po spektaklio žiūrovai teikia gėles. Eidama žiū
rėti spektaklio antrą kartą ir Jesica nešėsi gėlių. Jos many
mu, tai puiki tradicija.

Ji sako, kad kasdien Lietuvoje ji stengiasi būti laiminga 
ir buvimas čia jai tarsi privilegija. Mergina čia atrado savo 
antruosius namus, prabudino viduje glūdėjusį lietuvišku
mą, dabar ji geriau suprantanti lietuviškus kūrinius, lietu
vių autorius, lietuviškas dainas. Ji net sako, kad kartais 
gatvėje pamačiusi kokį žmogų jo bruožuose atpažįsta savo 
bičiulių Argentinos lietuvių bruožus.
Išvažiuojant į Lietuvą sesuo Jesicai rekomendavo paragau
ti šaltibarščių ir kefyro. Tačiau Jesica sakė to tikrai nedary
sianti, nes sesers apibūdinimas skambėjo labai neskaniai. 
Tačiau prekybos centre aptikusi kefyrą Jesica jo nusipirko, 
parsinešusi namo svarstė ar tai pienas, ar jogurtas, o kai 
paragavo, jai labai patiko.

ISPANIJA
Almerijos lietuviai šventė trumpiausią 
naktį 2007-06-26

Gausiai lietuvių gyvenamoje Ispanijos Almerijos provinci
joje birželio 23 dieną vyko Joninių šventė.

Renginyje dalyvavo būrys lietuvių, Lietuvos ambasado
rius Ispanijoje Mečys Laurinkus, kiti ambasados darbuoto
jai, taip pat Lietuvos konsulas Valensijoje Saulius Labutis.

Almerijos lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos 
centro vadovė Regina Gelūnienė kartu su kitais Almerijos 
srityje gyvenančiais lietuviais šventę organizavo viename 
iš Almerijos regiono paplūdimių.

Skambėjo gyva akordeono ir gitaros muzika, buvo dai
nuojamos lietuvių liaudies ir kitos populiarios dainos.

Renginį vainikavo didžiulis Joninių laužas, prie kurio 
buriavosi ne tik į šventę susirinkę lietuviai bet ir vietiniai 
ispanai.

Šventės organizatoriai ir dalyviai džiaugėsi jau tradicine 
tapusia Joninių švente. Tikimasi, kad tradicine švente taps 
ir Kalėdos, praėjusiai metais taip pat sulaukusios didžiulio 
Ispanijos lietuvių dėmesio.

KIPRAS

Keturių Kipre dirbančių lietuvių
istorijos 2007-06-05

Andrius Vaitkevičius
Emigruoti iš šalies trumpesniam ar ilgesniam laikui lietu
vius skatina ne tik nesėkmingos darbo paieškos tėvynėje. 
Alfa.lt žurnalisto Kipre sutiktas jaunimas neslepia norįs 
šiek tiek užsidirbti. Penkiasdešimtmetį pasiekę tautiečiai 
sako, kad juos išvykti dirbti į užsienį paskatino bendras 
požiūris į brandaus amžiaus žmones, Lietuvoje kuriamas 
jaunystės kultas.

Asta
„Gal mes geriau kalbėkime lietuviškai“, - švaria lietuvių 
kalba staiga taria jauna padavėja, Kipro miesto Limasolio 
pajūrio kavinėje kurį laiką klausiusi grupelės tautiečių ban
dymų angliškai užsisakyti gėrimų.

Vidurnaktis. Viduržemio jūroje gražiai atsispindi mėnu
lio pilnaties nupieštas šviesus takas. Tik kelios švieselės 
žiba prie kavinukės, o paplūdimį, kuriame sėdi kompanija 
lietuvių, apšviečia fakelai.

Padavėja prisistato Astos vardu ir sako, kad jai 23 metai. 
Ji neslepia nesitikėjusi šioje kavinėje sutikti tautiečių, nes 
tolokai nuo turistų takų esančioje užeigoje lankosi tik vie
tos gyventojai.

Kipro viešbučiuose dirba daug užsieniečių
. Išsišnekame. Paaiškėja, kad Asta ir viename iš Vilniaus 
barų dirbo padavėja. į Kiprą, pasitaikius progai, ji atvyko 
padirbėti vasarą, rudeniop mergina planuoja grįžti į tėvynę. 
Mergina sako, kad nakvynė jai nekainuoja, tačiau mokėti 
už maistą Kipre reikia daug. Kol kas atlyginimo ji negavo, 
tad taupo kiekvieną centą.

Asta sako, kad Kipre yra ir daugiau jaunų žmonių, atvy
kusių padirbėti turizmo sezonu ir taip užsidirbti šiek tiek 
pinigų.

Darbuotojų turizmo srityje Kipre trūksta. Beveik prie 
kiekvieno baro ar restorano matomoje vietoje šviečia užra
šai „Staff wanted“ (angį, „reikalingas personalas“). Tad 
internacionalinės komandos čia nieko nestebina. Tačiau 
klysta manantieji, kad darbą svetimoje šalyje renkasi tik 
jaunimas. Pastaruoju metu, ieškodami darbo, iš Lietuvos 
išvyksta ir brandesnio amžiaus žmonės.
Tadas
Jaukiai įsitaisęs fotelyje viename iš galybės Agia Napa 
(tariasi Aija Napa — red.) kurorto viešbučių maždaug 45 m. 
Tadas sako, kad šiek tiek padirbėjus užsienyje grįžti dirbti 
į Lietuvą j is nebenori.

„Čia gaunu didesnį atlyginimą, pamatau svetimas šalis. 
Darbdavių požiūris į savo darbuotojus čia kitoks nei na
muose. O kas manęs laukia Lietuvoje?“ — sako Tadas.

Daug metų iš Elektrėnų kilęs vyriškis dirbo gidu Klaipė
doje ir Palangoje. Laisvai kalbantis lenkiškai ir vokiškai jis
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lydėdavo lenkų turistų grupes Lietuvos pajūriu.
„Gido darbas - specifinis. Gauni minimalų atlyginimą, o 

visa kita užsidirbi tiek, kiek surengi ekskursijų. Anksčiau 
buvo gerai. Ekskursijų daug, užsidirbdavau. Vėliau į Lietu
vą pradėjo važiuoti vis tie patys žmonės. Sutinki juos, svei
kinasi kaip su senu pažįstamu, apie savo vaikus ir anūkus 
pasakoja, bet ekskursijų jiems nebereikia. Jie ir taip viską 
žino“, - savo gyvenimo istoriją pasakoja Tadas.

Ekskursijų vis mažėjo, kartu mažėjo ir gaunamas atlygi- 
mas. Tad vyriškis ryžosi emigruoti.

Pusę metų Tadas dirbo Vokietijoje, lašišų apdorojimo 
fabrike. Radęs skelbimą laikraštyje, kad reikalingi darbuoto
jai Kipre, jis susigundė pasiūlymu.

„Aš nekalbu angliškai. Tad mano darbas - virtuvėje plauti 
indus. Tačiau atlyginimą gaunu didesnį nei Lietuvoje vesda
mas ekskursijas. Žinoma, būdavo mėnesių, kai ir Lietuvoje 
gerai uždirbdavau. Bet tai būdavo retai, tik tada, kai padau- 
gėdavo užsieniečių, norinčių apžiūrėti pajūrį“, - sako Tadas.

Vyriškis sako, kad jo darbo sutartis galioja iki lapkričio 
mėn. „Žiemos sezonui darbuotojai čia nereikalingi. Turistų 
srautas sumažėja, darbų irgi lieka mažiau. Nežinau, ką dary
siu, kai baigsis sutartis. Kol kas esu apsisprendęs į Lietuvą 
negrįžti. Gal keliausiu į Jungtinius Arabų Emiratus. Noriu 
pamatyti pasaulį ir užsidirbti“, - atvirauja Tadas.

Ilgai nenorėjęs atskleisti, koks yra jo atlyginimas, galiau
siai vyriškis prisipažįsta, kad atskaičius mokesčius, atsiskai
čius su firma, per kurią rado darbą, jam lieka apie 250 Kipro 
svarų grynaisiais (apie 1500 litų). Nakvynė ir maistas vyriš
kiui nekainuoja, nes visa tai suteikia viešbutis, kuriame jis 
dirba.

„Maždaug iki 16 vai. dirbu. Po to einu maudytis į jūrą, 
vaikštau po apylinkes“, - sako jis. Per mėnesį, kurį Tadas 
praleido Kipre, jis net spėjo susirasti draugų.

„Man patinka taip gyventi“, - tvirtina vyriškis, tačiau fo
tografuotis kategoriškai atsisako, motyvuodamas tuo, kad 
Lietuvoje jį pažįsta daug žmonių.

Regina ir Rita
Regina Kipre tik savaitė. Kaune gyvenusi moteris teigia

išvažiuoti iš Lietu
vos į užsienį nu
sprendusi tik todėl, 
kad tėvynėje nebe
galėjo susirasti dar
bo.

„Nors ir trumpai 
aš čia dirbu, jau 
spėjau pastebėti, 
kad žmonės čia 
kitokie. Žmonės 
šypsosi, jie paslau
gūs, sąžiningi. Lie
tuvoje kitaip“, - 
sako Regina.

50 m. Rita sako
. Rita autoriaus nuotr. beveik P03? met4

vie- name iš Londono
viešbučių dirbusi kambarine. Pablogėjus jos mamos sveika
tai, moteris trumpam grįžo į Lietuvą. Po kiek laiko ji vėl 
išvažiavo dirbti į užsienį. Šį kartą į Kiprą.

„Brandaus amžiaus žmonės Lietuvoje lieka tarsi už borto. 
Aš visą laiką norėjau gyventi ir dirbti Lietuvoje. Anksčiau 
tokio amžiaus supratau, kad tėvynėje vertinama jaunystė. O 
mano metų žmonės tarsi nebereikalingi. Visur reikia tik 
jaunų, kalbama su jaunais, net per televiziją matome tik 

jaunus. Čia kitaip. Čia vertinama patirtis. Kad ir kas tu bū
tum, į tave žiūri kaip į žmogų. Tavęs nevertina kaip žemes
nės rūšies žmogaus vien dėl to, kad dirbi kambarine“, — sako 
Rita.

Moteris tvirtina, kad ji gauna vieną iš didžiausių atlygini
mų tarp viešbutyje dirbančių kambarinių, tačiau sumos neat
skleidžia.

Ir Rita, ir Regina kalba angliškai. Jei norėtų, abi galėtų 
dirbti ir kitus darbus - registratūroje, restorane ir pan. Gyve
namoji vieta bei maistas joms nieko nekainuoja — viskuo 
rūpinasi darbdaviai. Moterys dirba maždaug iki 16 vai., po 
darbo eina maudytis į jūrą, kuri, pasak Reginos ir Ritos, 
nuplauna visą nuovargį.

„Pagal sutartį mums priklauso ir atostogos. Kelionę namo 
apmoka darbdavys. Už bilietą reikės sumokėti apie šimtą 
litų, ir viskas. Kipre darbdaviai laikosi galiojančių įstatymų. 
Atostoginių mes galime netekti vieninteliu atveju - jei nu
trauksime darbo sutartį anksčiau laiko“, — sako moterys.

Paklausta, ar vis dėlto neketina grįžti į Lietuvą, Rita trum
pai patyli ir prisipažįsta, kad ją į užsienį išginė ne vien ne
sėkmingos darbo paieškos Kaune. „Aš daug kuo dirbau. Esu 
buvusi net direktore. Čia kartu gyvenančios jaunos merginos 
nuėjo pasišokti į diskoteką ir iš karto bare gavo pelningesnį 
darbą nei viešbutyje. Jos atvažiavo užsidirbti pinigų. O ma
no amžiaus žmonės jau jaučiasi nebereikalingi Lietuvoje.

Dabar Lietuva sukūrė programas ir kviečia emigrantus 
grįžti į tėvynę. Bet juk tos programos - tik tušti lozungai. 
Nieko konkretaus ten nėra. Užsienyje brandaus amžiaus 
žmonės nėra išbraukiami iš bendro gyvenimo, nes jie turi ką 
pasakyti, ką patarti jaunimui. Lietuvoje kol kas viskas ki
taip. Ne tik dėl pinigų aš čia“, — vėl kartoja Rita.

LENKIJA
Lietuvos jaunučiai Lenkijoje - treti

2007-06-28

Varšuvoje birželio 26 dieną vyko antrosios tarptautinės Len
kijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Ukrainos jaunučių (11-13 metų) lengvosios atleti
kos varžybos.

Varžybose jaunieji sportininkai buvo suskirstyti į 3 am
žiaus grupes - 11,12 ir 13 metų. Kiekvienoje amžiaus gru
pėje ir rungtyje galėjo dalyvauti po 1 šalies atstovą berniukų 
ir mergaičių rungtyse.

Varžybų dalyviai rungėsi 60 metrų (berniukai ir mergai
tės), 300 metrų (berniukai ir mergaitės), 600 metrų 
(mergaitės), 1000 metrų bėgimo (berniukai), šuolio į tolį 
(berniukai ir mergaitės), šuolio į aukštį (berniukai ir mergai-
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tės) ir kamuoliuko metimo (berniukai ir mergaitės) rungtyse.
Lietuvos jaunųjų sportininkų komanda komandinėje įskai

toje užėmė trečiąją vietą tarp astuonių dalyvių, nusileidę 
aikštės šeimininkams lenkams ir jauniesiems Latvijos spor
tininkams.

PRANCŪZIJA
Kauno ir Grenoblio giminystei jau 10
metų 2007-06-28

D.Dokšaitės nuotr.

Grenoblyje birželio 22-23 dienomis vyko Kauno ir Grenob
lio miestų bendradarbiavimo užmezgimo dešimtmečiui pa
žymėti skirti renginiai.

Juose dalyvavo Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko 
vadovaujama delegacija, Prancūzijos ambasadorius Lietu
voje Guy Yelda ir Lietuvos ambasados Prancūzijoje atstovė.

Kauno ir Grenoblio miestų susigiminiavimo jubiliejui 
pažymėti Grenoblio „Tarptautiniuose namuose“ atidaryta 
paroda apie Kauno ir Grenoblio miestų ryšius ir bendradar
biavimą kultūros, švietimo, medicinos, teisės, vaikų globos 
ir verslo plėtros srityse.

Renginiuose kartu su kitų miestų, susigiminiavusių su 
Grenobliu, atstovais koncertavo du Kauno miesto kolekty
vai: jaunimo šokių studija „Releve“ ir 1-osios vaikų muzi
kos mokyklos smuikininkų grupė.
Kauno ir Grenoblio miestų bendradarbiavimo sutartis pasi
rašyta 1997 metų vasario 8 dieną.

Bordo atidarytas Lietuvos garbės konsu
latas 2007-06-27
Birželio 22 dieną Bordo mieste atidarytas Lietuvos garbės 
konsulo barono Gerardo de Laitre vadovaujamas konsulatas.

Naujasis konsulatas įsikūrė senoje „Chateau de Thill“ pi
lyje, kuri priklauso Lietuvos garbės konsulo barono Gerardo 
de Laitre šeimai.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo Bordo prefektas ir daugiau 
kaip 50 Bordo regiono konsulų bei Lietuvos ambsadorius su 
ambasados ministru patarėju Petru Šimeliūnu.

Ta proga Lietuvos ambasada Prancūzijoje surengė foto
menininkų Jurgos ir Ričardo Anusauskų fotografijų parodą 
apie Lietuvą ir dainininkės Evelinos Anusauskaitės koncer
tą, kurio metu buvo atliekamos dainos lietuvių ir prancūzų 
kalbomis.

Prieš Lietuvos konsulato atidarymą ambasadorius 
G.Čekuolis susitiko su Bordo meru Alainu Juppe. Susitiki
mo metu buvo aptartos Lietuvos ir Bordo regiono ekonomi
nio ir kultūrinio bendradarbiavimo perspektyvos.

Šiais metais Lietuvos garbės konsulo pareigas pradėjęs eiti 
G. de Laitre garbės konsulo funkcijas vykdo Akvitanijos 
regiono konsulinėje apygardoje.

G. de Laitre yra Prancūzijos pilietis, medikas, užsiimantis 
privačia medicinos praktika. Taip pat jis verčiasi vyndarys
te, yra aktyvus daugelio Prancūzijos asociacijų ir visuome
ninių organizacijų narys.

Garbės konsulo Bordo kontaktai:
Chateau de Thill 33850 Leognan Tek: +33 5 56 75 85 75 
EI. paštas: g.delaitre@free.fr
FRANCE

RUSIJA
Sankt Peterburge - festivalis „Operetė 
Kauno pilyje64
Lietuvos generaliniame konsulate Sankt Peterburge birželio 
26 dieną priėmimu ir vakarone baigėsi festivalio „Operetė 
Kauno pilyje“ atlikėjų pasirodymas mieste prie Nevos.

Tą patį vakarą Sankt Peterburgo Petropavlovsko tvirtovės 
prieigose vykęs koncertas davė startą naujam festivaliui — 
„Muzika Europos pilyse“.

„Trys K44 Kaliningrade
Birželio 29 dieną Kaliningrado Meno galerijoje atidaroma 
Klaipėdos dailininkų paroda „Klaipėda - Kaliningradas: 
menas be sienų“.

Kaliningrado meno vertintojams bus pristatyti L. Natalevi- 
čiaus, V. Pinkevičiaus, A.Vadoklio darbai.

VOKIETIJA
„Vokiškajame44 „Draugystės tilte” - 200 
svečių 2007-06-21
Liepos 6-8 dienomis, Hiutenfelde, Romuvos pilyje ir Vasa
rio 16-osios gimnazijos patalpose vyks trečiasis Europos 
lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas” (DT), į 
kurį bus kviečiami šių mokyklų mokiniai, jų tėvai ir moky
tojai, lietuvių bendruomenių atstovai. į renginį tikimasi at
vyks daugiau kaip 200 dalyvių iš trylikos šalių, beveik pusė 
iš jų — moksleiviai.

Idėja nors kelėtai dienų sukviesti sparčiai besikuriančias 
lietuviškas mokyklas ir pasidalinti mokykliniais rūpesčiais 
gimė Švedijos lietuvių bendruomenėje, Stokholmo „Saulės“ 
lituanistinėje mokykloje. 2005 metų vasarą Švedijoje įvyko 
pirmasis Europos lituanistinių mokyklų susitikimas, kuria
me dalyvavo atstovai iš septynių šalių. Tada mums atrodė, 
kad mūsų labai daug, kad turime vieni kitiems ką pasakyti, 
ko paklausti, ir kad nespėjome išsikalbėti, kad būtinai reikia 
sulaukti kitos vasaros ir vėl susitikti. Švedijoje gimė arba 
sutvirtėjo mokytojų draugystė, susibičiuliavo mūsų mokslei
viai, rašoma Vokietijos lietuvių bendruomenės pranešime 
spaudai.

2006 metais DT šeimininko teises perėmė Airijos lietuvių 
bendruomenė ir Dublino lituanistinė mokykla „ 4 vėjai “, 
kuri suorganizavo šaunų sąskrydį šalia Airijos sostinės. Čia
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buvo nutarta kitų metų DT organizuoti Vokietijoje.
Taigi DT sėkmingai tiesiamas vis į kitą šalį. Šio gražaus 

ir prasmingo sambūrio tikslas - aptarti užsienyje gyvenan
čių lietuvių vaikų (ir vaikų iš mišrių šeimų) švietimo aktua
lijas, pasidalinti pedagoginio darbo patirtimi, kartu spręsti 
iškylančius sunkumus, užmegzti gerus bendradarbiavimo 
santykius tarp Europos šalių lietuvių bendruomenių, susipa
žinti, susidraugauti, susitelkti bendriems darbams

„Vokiškasis46 DT suteiks gerą galimybę supažindinti 
moksleivius ir pedagogus su Vasario 16-osios gimnaziją 
padiskutuoti dėl jos ateities, bendradarbiavimo su lietuviš
komis mokyklomis. Keletą valandų visi mūsų moksleiviai 
„mokysis“ gimnazijoje ir gaus šios mokyklos 
„pažymėjimus“. Galbūt žaidybinė pažintis ne vienam taps 
akstinu iš tiesų susidomėti mokslais šioje įstaigoje.

Sąskrydį organizuoja VLB aktyvas, lituanistinių mokyklų 
pedagogai, Vasario 16 gimnazijos mokytojai, Vokietijos 
Lietuvių Jaunimo sąjunga.

KAZACHIJA
Ambasadoriumi siūlomas
R.Kozyrovičius

2007-06-27
Vyriausybė nutarė teikti Prezidentui skirti Romualdą Ko- 
zyrovičių ambasadoriumi Kazachstano Respublikoje.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvos 
eksportas į Kazachstaną pernai sudarė 593,96 mln. litų 
(172,02 mln. eurų), lyginant su 2005 metais Lietuvos eks
portas į Kazachstaną išaugo beveik 2 kartus. Eksportas į 
Kazachstaną pernai sudarė 1,5% bendro Lietuvos ekspor
to.

Lietuvos importas iš Kazachstano pernai sudarė 136,97 
mln. litų (39,67 mln. eurų), lyginant su 2005 metais Lie
tuvos importas iš Kazachstano padidėjo 57% Lietuvos 
importas iš Kazachstano 2005 metais sudarė 0,3% bendro 
šalies importo.

PUNSKAS

Sąskrydžio metu įvyks Sigito Birgelio naujojo albumo 
"Punsko parapija - ParafiaPuhsk 1597-2007" pristatymas. 
Albumas išleistas ryšium su dviem jubiliejais: Punsko para
pijos 410-mečiu ir Punsko bažnyčios konsekravimo 120- 
mečiu. Pristatyme dalyvaus autorius Sigitas Birgelis ir 
Punsko LKN choreografinio sambūrio grupė (vad. Korneli
ja Janušanienė). Pristatymo metu galima bus albumą įsigyti 
(prie "Aušros" leidyklos stendo) - kaina 30 zl.
Liepos 29 d. Punsko skansene įvyks XVI Klojimo teatrų 
festivalis.
Rugpjūčio 4-5 dienomis Punsko LKN įvyks grupės "Ai- 
Vic-Band" koncertas.
Rugpjūčio 12 d. Punsko LKN įvyks XIII Estradinių dainų 
šventė. Rengėjas: LLJS
Rugpjūčio 15 d. - Žolinė, Punsko dienos

SUOMIJA
Prezidento patarėja siūloma skirti am
basadore Suomijoje
Lietuvos ambasadore Suo
mijoje bus skiriama prezi
dento patarėja Halina Ko- 
beckaitė.
Trečiadienį Vyriausybės 
posėdyje ketinama priimti 
nutarimą, kuriuo 
H.Kobeckaitės kandidatūra 
bus teikiama prezidentui.
Ambasadorius skiria ir at
leidžia prezidentas Vyriau
sybės teikimu, pritarus Sei
mo Užsienio reikalų komi
tetui.

2007-07-02

D.Dokšaitės nuotr.
Ambasadoriaus postas Suomijoje liko laisvas, kai šių metų 
vasarį tuometinis diplomatinės atstovybės vadovas Audrius 
Brūzga buvo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi JAV.

Punskas kviečia JAV
Birželio 29 d. (penktadienis) 21.00 vai. '’Karčemos" bare 
Punske įvyks gyvos muzikos vakaras - dainos, šokiai, kara
oke ir diskoteka.

Birželio 30 d. 
(šeštadienį) 19.00 vai.’ 
Punsko LKN koncertuos 
šokių ansamblis "Gintaras" 
iš Toronto. Įėjimas nemo
kamas.

Liepos 1 d. 18.00 vai. 
Burbiškėse, prie Galadusio 
ežero, įvyks eilinis lietu
viškų ansamblių sąskrydis. 
Jame kasmet dalyvauja 
Punsko-Seinų-Suvalkų 
krašto saviveiklininkai bei 
svečiai iš Lietuvos. Šį kar
tą ant Galadusio ežero 

kranto pasirodys viena populiariausių Lietuvos folkroko

Atsisveikinimas su Simu Kudirka
Lietuvis jūreivis Sim
as Kudirką kurio 
sugrąžinimo į Tarybų 
Sąjunga byla 1970 
metais sukėlė tarptau
tinį šurmulį, po kelių 
dešimtmečių gyveni
mo Santa Monikoje, 
išvyksta gyventi Lie
tuvoje.

Apie Simo Kudir
kos peršokimą iš tary
binio laivo į amerikie
čių pakrantės apsau
gos laivą ir jo sugrą
žinimo bylą 1978 m.

buvo susuktas vaidybinis filmas „The Defection of Simas 
Kudirka“.

grupė "Atalyja". Informacija iš www.netuviams.com
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Prisimintas Žiaurusis Birželis NOTTINGHAMAS

kA/irželio 17 dieną visos trys Baltijos kraštų tautos: estai, 
latviai ir lietuviai Londone vėl paminėjo tradicinę Gedulo 
ir Vilties dieną, kada ešelonai gyvuliniuose vagonuose 
sugrūstų nekaltų vaikų, motinų ir tėvų pariedėjo į tolimus 
Rusijos rytus, į šaltąjį Sibirą.

Pamaldos St-James bažnyčioje, esančioje netoli Piccadil
ly, organizuojamos The Baltic Council (Baltų Tarybos), 
prasidėjo procesija, įnešiant Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vėliavas.

Pirmą žiauriųjų įvykių prisiminimo žvakutę, taręs pager
bimo žodžius, uždegė Estijos ambasadorius Britanijoje JE 
Margus Lairde. Antrą žvakutę uždegė Latvijos ambasado
rius JE Indulis Bėrzinš. Lietuvių vardu - žvakutę uždegė 
JE ambasadorius Vygaudas Ušackas, sakydamas: ’’Mes 
uždegam šią žvakutę pasitikėdami Dievo teisingumu ir 
matydami, kaip Jis nugalėjo priespaudos tamsybes...”

Sekė skaitymai iš evangelijų. Lietuvius atstovavo Onutė 
Statkutė, jausmingai paskaičiusi ištrauką iš Luko evangeli
jos.

Rytų Londono lietuvių muzikos mokyklos “Moksliukas” 
vaikai sugiedojo “Aleliuja”- Jay Althouse, “Žinau širdis 
neapgaus”- komp. E.Gudavičiūtės-Tamoševičienės ir 
“Lietuva”- komp. G.Savina. Vadovė Rita Gužauskienė.
Toliau maldas atskaitė visų trijų tautų dvasiškiai - mūsų 

Londono lietuvių šv.Kazimiero katalikų bažnyčios klebo
nas kun.Petras Tverijonas. Maldas užbaigė vysk. Bernard 
Longley.

Visi sukalbėjo bendrą visoms krikščionių religijoms 
“Tėve mūsų...” Pamaldų metu giedojo Londono latvių cho
ras, vadovaujamas Lilijos Zobens. Latvių chore giedojo ir 
lietuvių giesmininkų.
Po vėliavų išnešimo procesijos, užbaigos palaiminimą su

teikė vyskupo Bernard Longley.

The Baltic Council - Baltų Taryba dėkoja St.James bažny
čios rektoriui Rev. Dr.Charles Hedley už maloniai 

teikiamą leidimą naudotis šios bažnyčios paslaugomis.

•. T
Gedulo ir vilties Diena Nottinghame
Sekmadienį, birželio 17 d., Nottinghamo St. Barna
bas Katedroje įvyko iškilmingas išvežtųjų į Sibirą 
ir vieno šviesiausių Europos lietuvių kunigų - Ste
pono Matulio, MIC Lietuvių Katalikų Centro - Ži
dinio įkūrėjo ir Didžiosios Britanijos lietuvių sielo
vados vadovo, mirties 4-tųjų metinių paminėjimas.

Kun. dr. Steponas Matulis, MIC baigęs dominikonų An- 
gelicum universitetą Romoje 1946-aisiais daktaratu bei 
paruošęs antrą daktaratą Grigaliaus universitete Romoje. 
1953-čiaisiais buvo paskirtas Marijonų naujokyno vadovu, 
o 1957-aisiais Marijonų Dvasios vadovu Romoje.

1958-aisiais paskirtas Londono lietuvių parapijos Rekto
rium. 1965-aisiais įkūrė Nottinghame jaunimo "Židinį" - 
lietuvių berniukų bendrabutį, Aušros Vartų Marijos koply
čią, atgaivino pasaulio lietuvių katalikišką tautinės minties 
žurnalą "Šaltinį," kurį leido, redagavo ir spausdino 
"Židinio" spaustuvėje.

Iškilmingas Šv. mišias aukojo Lietuvos Marijonų vyres
nysis kun. dr. Vytautas Brilius, MIC. Savo pamoksle anglų 
kalba jis pabrėžė tikėjimo reikšmę išlaikant nepriklauso
mybės viltį ir juodžiausiais Sibiro kančių metais. Taip pat 
paminėjo, kad ir mūsų laikais netrūksta neteisybės ir nekal
tos kančios visame pasaulyje. Tai išgydyti gali Kristaus 
dvasia. Iškilmingas giesmes lotynų kalba giedojo Katedros 
choras.

Minėjime dalyvavo Kolumbo Riterių iš Peterborough 
vadovai, Nottinghamo, Leicesterio ir kitų universitetų lie
tuviai daktarantai ir dėstytojai, Didžiosios Britanijos Lietu
vių Katalikų bendrijos nariai iš Peterborough ir Nottingha
mo. v

Po Sv. mišių dalyviai vyko į lietuvišką Willford Hill ka
pinių kampelį, aplankydami kun. dr. Stepono Matulio, 
MIC kapą ir vėliau į "Židinį" pabendrauti. Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos Pirmininkas Steponas 
Vaitkevičius pakvietė paskaitai kun. dr. Vytautą Brilių. Jis

Gieda: Londono lietuvių lituanistinės, muziko bei šokių 
mokyklos muzikos būrelis “Moksliukas”.

Mokyklos vadovė Rita Gužauskienė

kalbėjo apie dvasinius kančios, vienybės ir atlai
dumo aspektus.

Toliau sekė trumpa dr. Dariaus Furmonavi- 
čiaus apžvalga anglų kalba apie išvežimus ir 
aukų skaičius.

Po iškilmingo minėjimo visi dalyviai susėdo 
arbatėlei prie bendro stalo Lietuvių Katalikų 
Centro - Židinio kiemelyje.

Nuoširdžiausiai dėkojame šauniosioms Not
tinghamo šeimininkėms Felei Damaševičienei ir 
Genutei Juozelskienei bei visiems dalyvavu
siems, ypatingai kun. dr. Vytautui Briliui, MIC; 
East Midlands Kolumbo Riterių sekretoriui Jo
seph Rodriges, Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos Pirmininkui Steponui Vait
kevičiui, Nottinghamo universiteto daktarantei 
Gabrielei Aksomaitytei ir Bremnerių šeimai su 
mažais vaikučiais atvažiavusiems ilgą kelią iš 
Market Harborough.

Taip pat nuoširdžiausiai dėkojame Juozui Ko
jeliui už sveikinimą ir Stasiui Kasparui už svei
kinimą ir 20 svarų auką,

w
Lietuvių Katalikų Centro - Židinio 

informacija
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Lietuva bylinėsis su EK dėl 11 mln.
Lt baudos irt.it 2007 06 28

Irma Janauskaitė, Saulė Gedrimaitė
Lietuva nusprendė bylinėtis su Europos Komisija (EK) ir 
taip ginčyti gautą beveik 11 mln. Lt baudą. Europos Sąjun
gos teisės specialistai sako, kad tokie teisminiai ginčai pa
prastai trunka ilgai, o kainuoja brangiai, praneša LTV nau
jienų tarnyba.

Sūriai - vieni iš produktų, kurių Lietuva iki įstojimo į ES 
sukaupė per daug. Šiemet už tai skirdamas baudą Briuselis 
pabrėžė, kad visos narystės Bendrijoje siekiančios šalys 
turi laikytis taisyklių ir produktų nesukaupti daugiau, nei 
leidžiama. Didesnės atsargos šalyse naujokėse esą gali 
lemti nuostolius senbuvių bendrovėms.

Lietuva už atsargų perteklių gavo beveik 11 mln. Lt bau
dą. Iš viso sukaupti produktai atsirūgs 9 valstybėms iš 10. 
Lietuvoje rūpintis, kad atsargų nebūtų per daug, turėjo 
Žemės ūkio ministerija. Šiai vadovaujanti ministrė sako, 
kad kontrolės nebuvo, nes 2003-aisiais trūko aiškumo, 
pagal kokią metodiką skaičiuoti atsargas.

„Mes manome, kad tai nėra pagrįsta bauda, nes tos virš- 
normatyvinės atsargos nebuvo kaupiamos sąmoningai, jos 
tiesiog natūraliai, technologiniu pagrindu susiformavo“, - 
teisinosi žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė.

11 mln. Lt beveik prilygsta sumai, kuri šiemet biudžete 
numatyta vaikų vasaros poilsiui organizuoti. Ministerija 
nusprendė siekti, kad bauda būtų sumažinta arba panaikin-

Kad toks ėjimas - teisingas, ministerijos teisininkai nea
bejoja. Tuo metu kiti ES specialistai šansų laimėti nesiima 
vertinti. Tik pabrėžia, kad pralošus gali tekti pakloti dau
giau nei 11 mln.

„Bylinėjantis Bendrijos teismuose, išlaidos yra nemažos, 
tačiau tai jau priklauso nuo Vyriausybės pasirinkimo - kas 
jai atstovaus, ar valstybės teisininkai, ar samdyta advokatų 
kontora, kaip bus susitarta dėl įkainių ir pan.“, - aiškino 
Marius Juodys, kontoros „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir 
partneriai „Lawin“ advokatas.
Specialistų teigimu, paprastai bylinėjimaisi trunka kelerius 
metus.

Nusibodo kalbėti apie emigraciją
Laura Dzelzytė 2007-06-27
Emigracija — opi, bet nuvalkiota tema. Mes pavargome 
apie tai kalbėti ir diskutuoti. Tačiau Lietuvoje, sprendžiant 
pagal žiniasklaidos publikacijas, auga didžiulis nepasiten
kinimas išeiviais.

Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungoje 
(JKLJS), kurios tikslas puoselėti lietuviškumą Britanijoje, 
išryškėja paradoksas. Daugelis sėkmingų jaunų lietuvaičių 
- JKLJS narių, puikiai pritapusių britų visuomenėje, - labai 
prisirišę prie gimtinės ir savo ateitį dažnai sieja su ja, ta
čiau viltis dažnai temdo Lietuvoje likusių tėvynainių at
šiaurumas.

Juk būtų keista, jei sėkmingas jaunuolis iš Pirčiupiu kai
mo, nesistengtų laimės ieškoti didmiestyje ir nesvarbu ar 
tai būtų Vilnius, ar Niujorkas. Didelis atstumas nuo gimti
nės nereiškia, jog meilė jai išblėso.

Globalizacijos akivaizdoje, migracijos fenomeno neįma
noma paneigti. Jis egzistuoja visur: nuo turtingiausių vals
tybių iki trečiojo pasaulio šalių. Bet tuo pat metu juntama 
ir auganti nacionalizmo bei identiteto svarba.

Užsienyje gyvenantys jauni lietuvaičiai yra pripratę prie 
daugialypio identiteto. Jie priklauso įvairiausioms visuo
menės grupėms: europiečiams, tam tikro miesto reziden
tams, studentams ir visai eilei kitų. Dabar jie iš naujo at
randa savo lietuvio pasaulyje tapatybę. Todėl bendravimas 
su tėvynėje likusiais bendraamžiais yra be galo svarbus šio 
identiteto ugdymo momentas.

Lietuvių jaunimas pirmą liepos savaitę suvažiuoja iš 
viso pasaulio švęsti savo tautiškumo Dainų ir šokių šventė
je. Ta proga. Liepos 7 dieną (šeštadienį) 20 vai. Vilniuje, 
muzikos Klube „Artistai“ JKLJS organizuoja vakarėlį, 
skirtą tiek išeiviams tiek ir Lietuvos jaunimui. Tai nuostabi 
proga besiklausant lietuviško „Biplan“ koncerto ir tarptau
tinių DJ Fast Eddie ritmų mums visiems susipažinti ir iš
tirpdyti tą nenatūralią priešiškumo ir nepasitikėjimo sieną 
tarp išvažiavusių ir tėvynėje likusių lietuvaičių. Galų gale, 
mes visi viduje tokie patys, tad gyvenkime draugiškai ir 
kartu didžiuokimės, kad esame lietuviai.

Peterboroughe žuvęs motociklinin
kas — lietuvis 2007-06-24

Pranešama, jog pagaliau buvo nustatyta prieš dvi savaites 
Peterboroughe žuvusio motociklininko tapatybė. Pasak 
policijos, šioje avarijoje nukentėjo lietuvis Vitalijus Kas- 
teckis (25 m.), gyvenęs Fulbridge Road gatvėje, Peterbo
roughe.

Nelaimė įvyko š.m. birželio 8 d. Pasak policijos, minėtas 
jaunuolis susidūrė su DAF sunkvežimiu. Nors medikai 
atvyko į avarijos vietą po kelių minučių, tačiau jiems nepa
vyko išgelbėti V. Kasteckio gyvybės. Lietuvis mirė nuo 
gausių sužalojimų. Nelaimės aplinkybės tiriamos.

Įstojus į ES, Vilniuje padvigubėjo 
turistų irt.it
Pernai Vilniuje lankėsi 1 mln. 356 tūkst. užsienio turistų. 
Palyginti su 2005 m., turistų skaičius mieste išaugo 13 
proc. Pagal Vilniaus turizmo informacijos centro duome
nis, nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 2004-aisiais 
turistų skaičius sostinėje padidėjo 89 proc.

Manoma, kad turistus į sostinę traukia didėjanti apgyven
dinimo, maitinimo, pramogų paslaugų pasiūla, sparčiai 
atnaujinamas senamiestis bei miesto centras, taip pat akty
vėjantis kultūrinis gyvenimas ir vilniečių svetingumas.

Pirmąjį 2007 metų ketvirtį Vilniaus viešbučiuose ir sve
čių namuose apsistojo 15,5 proc. daugiau svečių nei per tą 
patį praeitų metų laikotarpį. Daugiausia svečių sulaukta iš 
Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Jungtinės Kara
lystės, Vokietijos ir Suomijos.

Pagausėjo turistų iš kaimyninių šalių: iš Rusijos - 27 
proc., Lenkijos - 17 proc., Baltarusijos - 12 proc., Latvijos 
- 3 proc. Daugiau svečių sulaukta ir iš Ispanijos - 59 proc., 
Prancūzijos - 41 proc., Italijos — 21 proc.

Padidėjo ir sostinės viešbučių užimtumas. Pirmąjį šių 
metų ketvirtį Vilniaus viešbučių kambarių užimtumas sie
kė 40 proc., tuo pačiu 2006 metų laikotarpiu — 36 proc.

Lankytojų akimis Vilnius - europietiškas, modemus, 
augantis, svetingas ir labai jaukus miestas, turintis nuosta
bų senamiestį, draugiškus gyventojus. Daugelis turistų 
Vilnių išskiria iš kitų miestų dėl jo turtingos istorijos, ar
chitektūros ir kultūrų įvairovės. Jie žavisi Vilniumi kaip 
unikaliu, ypatingą atmosferą turinčiu miestu.

14



Europos Lietuvis Nr.7 15 puslapis

BRADFORDAS
A+A

ROMUALDAS KARALIUS

Š.m. gegužės 27 d. Pinderfield’o ligoninėje, Wakefield’e, 
nustojo plakusi dar vieno tauraus lietuvio, 89 m. amžiaus 
Romualdo Karaliaus širdis. Nors ir viskas, kas įmanoma, 
buvo daroma - plaučių uždegimas ir širdies nepakankamu
mas - priežastys nuo kurių pagydyti nebebuvo vilties. Ke
lias dienas prieš mirtį anglų katalikų kunigas ligoninėje 
suteikėjam paskutinius sakramentus.

Birželio 8 -tą, 11 vai., tautiškomis gėlių spalvomis pa
puoštas karstas buvo atlydėtas į Leeds’o Cottingley krema
toriumo koplyčią. Tas pats kunigas pravedė apeigas sude
ginimui. Dalyvavo būrelis lietuvių ir anglų draugų. Po to 
dalyviai buvo nuvežti į restoraną pasimėgauti gėrimais ir 
gausiais pietumis.

R.Karalius buvo kilęs iš Ukmergės apskrities, mažaže
mio ūkininko šeimoje. Paaugęs mokėsi Kauno amatų mo
kykloje, o kitu laiku dirbo žemės ūkyje.

1939 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę, tačiau pilieti
ne branda teko pasidžiaugti neilgai. 1940 m. sovietai oku
pavo Lietuvą. Kariuomenei buvo įsakyta nesipriešinti. 
Kraštą okupavę, pertvarkius Lietuvos kariuomenę pagal 
sovietų modelį ir tapo Raudonosios armijos kariu.

Prasidėjus Vokietijos - Sovietų Sąjungos karui, Romual
das, pasinaudodamas vykstančiu sąmyšiu, pasitraukė. Vė
liau tapo besikuriančio savisaugos dalinio kariu. Įveikęs 
ilgų karo metų likimo mestus bandymus, sveikas ir laimin
gas, 1947 m. atvyko į Angliją

Atlikęs Žemės ūkio ministerijos įsipareigojimus, įsidar
bino metalo apdirbimo įmonėje, Wakefield’e. Vedė šio 
krašto dukrą Eva ir nusipirkęs namą apsigyveno 
Lofthous’e, Wakefield’o miesto ribose. Neilgai po to, įsi
jungė prie, tuo metu veiklią Bradford’o lietuvių bendruo
menę ir buvo jos energingi talkininkai. Evą kur reikėjo 
darbščių moteriškų rankų, o Romualdas buvo dažnai ren
kamas į DBLS ar “Vyties” klubo komitetus, dainavo ben
druomenės oktete.

1988 m. su žmona ir britų pasu rankoje traukiniu nuvyko 
į Lietuvą Atrado tik tolimas gimines. Visi artimesni iš

tremti, žuvę arba jau mirę. Skausmingai pergyvenęs netek
tis sielojosi, nerimavo. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
1994 m. dar kartą nuvažiavo pakvėpuoti gimtojo krašto 
oru. Grįžęs daug nekalbėjo, tik išsitarė: “Lietuva dar tebėra 
komunistų valdžioje”. Daugiau tėvynėje nesilankė.

1997 m. mirė mylima žmoną su kuria išgyveno 46 me
tus. Šeimos neturėjo. Romualdui tuomet buvo 80 metų. 
Nors ir draugų užjaučiamas, sunkia pergyveno ir viengun
gio dalia prieš akis kėlė nerimą Tačiau kieto, neglostomo 
gyvenimo patirtis padėjo persiorientuoti. Palaikė ir toliau 
glaudžius ryšius su Bradford© lietuviais iki gyvenimo pa
baigos.

Romualdas buvo uolus skaitytojas. Prenumeravo visus 
Anglijoje leidžiamus senbuvių laikraščius. Taip pat ir 
Valstybės laikraštį “Lietuvos aidą” nuo jo atsikūrimo pra
džios. Jis jį tiesiog mylėjo, nes jo puslapiuose atsispindėjo 
jo įsivaizduojama Lietuva.

Romualdas gyveno kukliai, bet noriai davė nuskriaustie
siems. Lietuvoje prašančių pagalbos yra finansiniai parė
męs daugiavaikę šeimą bei našlaičių namus, laisvės kovo
toją kuris nuo insulto prarado kojų ir vienos rankos jude
sius. Žurnalistus, rašytojus, vyrą ir žmoną sunkai sužalo
tus eismo avarijoje ir dar kitus.

Paskutiniame testamente Romualdas mini kelis savo 
draugus, anglą kaimyną ir dvi tolimas gimines Lietuvoje, 
bet daugumą savo santaupų, £25,000 sumą skiria Britų- 
lietuvių vaikų fondui (British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania) ir mažesnes sumas organizacijoms: 
The St.Gemma Hospice ir Macmillan Cancer Relief. Te
stamento vykdytojai: M. ir K. Kaktavičiai ir Roma Jalo- 
veckienė.

Atsisveikindami su šiuo tauriu lietuviu patriotą visada 
tiesiančiam pagalbos ranką kitam, gyvenimo nuskriaustam 
- džiugins širdis visiems, kam buvo lemtąjį pažinti.

“Ar liūdnesnio kas galėtų būti
Už likimą žmogaus šioj nakty...
Jo gyvenimas toks ilgas ir lėtas, 
O mirtis nelaukta ir staigi”.

Ilsėkis ramybėje!
KKaktavičius

Memorandumas dėl tikinčiųjų represijų 
grąžinamas į Lietuvą 

3

Šių metų birželio 27 dieną Lietuvos Respublikos am
basadorius Vygandas Ušackas ir Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero bažnyčios klebonas Petras Tverijonas lankėsi Oks
forde esančiame Kestono institute ir susitiko su instituto 
vadovu kanauninku Michael Bourdeaux. Susitikimo metu 
buvo apžiūrėtas 1971 metais 17 054 asmenų pasirašytas 
Lietuvos katalikų memorandumas dėl tikinčiųjų represijų 
Sovietų Sąjungoje.

Ambasadorius padėkojo kanauninkui Michael 
Bourdeaux už šios svarbios Lietuvai ir pasauliui vertybės 
išsaugojimą ir sprendimą grąžinti Memorandumą į Lietu
vą.

Šių metų liepos 9 d. 14 vai. Kauno rotušėje įvyks ofici
ali Memorandumo grąžinimo ceremoniją kurios metu 
kanauninkas Michael Bourdeaux Memorandumą įteiks 
vienam iš parašų rinkimų iniciatorių Vyskupų Konferenci
jos pirmininkui arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui.

LR ambasada Londone
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e. gasperasfalntlworld. com. Medžiagą siųsti redaktoriaus adresu. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Nepanaudoti rankraščiai grąžinami tik susitarus. Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių ne redakcijos ar leidėjų nuomo
nę. Už [dėtų skelbimų turini nei leidėjai, nei redakcija neatsako.

Kronika
Aukos spaudai^
B.Markevičienė, Essex prenumerata ir auka £140.00

Renginiai
Pirmadienį, 2007 liepos 16 11.00 Evelina Puzaitė
Ryedal Festival Parish Church Kirkbymoorside, N. Yorks 
www.ryedalefestival.co.uk Info: 01751 475 777 
2007 liepos 28 - rugpjūčio 5 Skautų stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Info e.gasperas@ntlworld.com
2007 rugsėjo 21 Rudens lygiadienio sambūris 
Lietuvių Sodyboje
2007 rugsėjo 29 DBLS Konferencija \ Londone

Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (lytinėje miesto dalyje, 
prie Hackney Road) 
teL:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 vai. 
v
Sv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.

Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį 12.30 vai.

L.Songaila, Famham 
B.Gedzevičius, Nottingham

£100.00
£30.00

“Aš atsiprašau, kad neteko man būti Sodyboje šven
čiant DBLS jubiliejų, nes vasario mėnesį man jau su
kako 90 metų ir daktaras nepatarė įsileisti į tokią ilgą 
kelionę. Siunčiu Help Sodyba Fund' £30.00paremti 
mūsų lietuvišką kampelį. ”
Fonde šiuo laiku vra £1,180

Kreipiamės į lietuvius, kuriems rūpi ir kurie lanko 
Sodybą, dėtis prie šio fondo įgyvendinimo. Jei pa
vyks, atkris didelė našta imti paskolą apmokėjimui 
“Inland Revenue” užsilikusius valstybinius mokes
čius, kurie šiuo laiku viršija £140,000. Tikra suma 
bus žinoma, kai gausime galutinį pranešimą iš In
land Revenue.

Informacija apie fondo stovį ir aukotojų pavar
dės yra spausdinamos “Europos Lietuvyje”.
Fondo pavadinimas ir kam išrašyti čekius yra: 
“Help Sodyba Fund”.
Aukas siųsti: Lithuanian House Ltd. Headley 
Park Hotel, Nr.Bordon,Hampshire GU35 8TE.

Fondo administracija

Kviečiame apsilankyti į Baden Powell vardo skautų 
stovyklą liepos 22 d. - rugpjūčio 5 d. 

Lietuvių Sodyboje.
Stovykloje dalyvaus jaunuolių, kurie pirmą kartą 

susipažins su skautavimu.
Jie bus mokinami, kaip būti geru, paklusniu, sveiku, 
pareigingu, naudingu piliečiu. Būti vadovu, gerbti 

kitus ir geriau pažinti savo tikybą.
Šie yra pagrindiniai skautavimo kūrėjo Baden 
Powell’io tikslai. Skautybės įkūrimo 100 metų 

jubiliejų švenčia viso pasaulio skautai. Švęsime ir mes 
skautų kalnelyje, SODYBOJE.

LSS Europos Rajono vadija
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