
įuJVpcS LIETUVIS
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2007 m. rugpjūtis Nr.8 (2595)

"Europos Lietuvis” 
švenčia 60 metų jubiliejų

Šių metų liepos 25 dieną “Europos Lietuviui” sukako 60 metų.
Nueitas kelias nebuvo rožėmis klotas. Pradėta labai kukliai, be jokių spaustuvės įrengimų.

Paprasta rašomoji mašinėlė buvo leidinio spausdinimo pagrindas. Nebuvo lėšų, nebuvo kur 
prisiglausti. Bet neseniai atvykę į šį kraštą žmonės pamatė, kad yra būtina turėti kokį nors būdą 

palaikyti ryšius su visame krašte išsisklaidusiais lietuviais.

1947 metų liepos mėnesio 2 dieną įvyko Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos steigiamasis susirinki
mas. Šiame pirmame posėdyje buvo priimtas sąjungos 
įstatų projektas, kuriame kviečiami visi dėtis prie naujais 
įsteigtos sąjungos. Nustatytos naujai atvykstančių lietuvių 
veiklos gairės, vietinių sąjungos skyrių steigimai.
Suorganizavus Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungą bu
vo išleistas, rotatoriumi spausdinamas, pirmasis lietuviškas 
laikraštis pavadintas -
„Užsienio ir vidaus žinių biuletenis“. Jo pirmas 
numeris pasirodė 1947 liepos 25 d.
Buvo leidžiamas ir finansuojamas Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos. Nuo pat pirmųjų dienų buvo savaitinis, 
redaguojamas redakcinės komisijos - kolegijos. Tų metų 
spalio mėn. 3 d. ši komisija pareiškė nuomonę, kad biulete
nis jau yra pakankamai išaugęs ir jam reikėjo prideramo 
vardo ir
1947 m. spalio 24 d. Nr.14 jau išleidžiamas nauju 
vardu - “Britanijos Lietuvis”.
Gruodžio mėn. laikraštį redaguoti pakviečiamas Algirdas 
Kaulėnas. Redakcinėje kolegijoje su juo dar Mečys Šilkai- 
tis ir Mečys Bajorinas. Vėliau A.Kaulėnas atleidžiamas ir 
toliau redaguoja likusieji kolegijoje. Jiems padėti pakvie
čiamas Juozas Vilčinskas. Dėl įvairių priežasčių redaktoriai 
keitėsi. Redagavimą perėmė Kazys Obuolėnas, vėliau Bro
nius Daunoras, 1957 m. Kazimieras Barėnas. Po jo, 1973 
m. Juozas Lūža. Jam mirus redagavimas laikinai vėl grįžo į 
Kazimiero Barėno ir Juozo Vilčinsko rankas. 1979 m. reda
gavo iš JAV atvykęs Kostas Čepas, tačiau jis tedirbo trum
pai ir jau tų pačių metų rugpjūčio mėn. vėl paėmė 
K.Barėnas, kuris pasitraukė 1981 kovo mėn. Po jo trumpai 
redaktoriumi buvo iš Australijos atvykęs Jonas Mašanaus- 
kas, vėliau Vytas Kerys. 1991 m. lapkričio mėn. pagal 
dviems metams pasirašytą sutartį su DBLS ir LNB valdy
bomis redagavimą ir leidimą pa-ėmė Vladas Dargis.
1950 metais laikraštis padidinamas iki 6 puslapių, tačiau 
labai sunkiai vertėsi. Beieškant išeities, kaip atpiginti leidi
mą, nuperkamas senas linotipas ir nutariama sudaryti
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“Lietuviškos spaustuvės fondą”, ir skyriai prašomi remti jį 
aukomis. Laikraštis vėl sumažinamas iki 4 puslapių, bet 
padidinamas formatas.
1952 m. jau įkurta, nors dar skolintais pinigais, “Nidos” 
spaustuvė, kurios leidimą perėmė Lietuvių Namų bendro
vė, įsteigta 1950 metais.
Gaunant daug informacijos iš Europos ir ten atsiradus pre
numeratorių, laikraščio vardas nuo Nr.39
1953 m. pakeistas „Europos Lietuvis“.
Laikraštis visuomet buvo nuostolingas, nes niekada neturė
jo daug skaitytojų, todėl iš prenumeratos mokesčių negalė
jo išsiversti. Jį paremti buvo ruošiamos loterijos ir prašo
mos aukos. Kasmet reikėdavo pridėti tūkstančiais. 1992 m. 
rašyta, kad prie laikraščio leidimo jau teko per metus pridė
ti net apie 40,000 svarų.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę jo leidimas taupumo 
sumetimais buvo perkeltas į Vilnių , bet, apsivylus ir nieko 
nesutaupius, jis buvo grąžintas atgal į Britaniją. Grįžęs tapo 
dvisavaitinis ir vėl leidžiamas 8 psl. biuletenio formato.
“Europos Lietuvis” kaip ir visados, per ilgą savo gyvavimo 
laiką, taip ir dabar, yra bendruomenės žiniasklaida. Jo tiks
las, ne kaip kitų lietuviškų laikraščių, kartoti jau girdėtas 
tarptautines ir vietines žinias, bet palaikyti ryšį su bendruo
mene. Duoti galimybę bendruomenės nariams išreikšti savo 
nuomones, palaikyti ryšius su kitomis Europos bendruome
nėmis, pranešti apie vykstančius kultūrinius įvykius.
Pirmas šio biuletenio redaktorius buvo ir dabar yra, su ke
liomis pertraukomis, Henrikas Gasperas. Šiuo metu 
„Europos Lietuvis“ yra mėnesinis 12 puslapių. Finansiniai 
išsilaiko prenumeratorių ir jų aukų dėka. Daugumoje skai
tomas pirmos kartos skaitytojų. Naujai atvykusiųjų spauda 
mažai domisi. “Europos Lietuvio” ateities kelias priklausys 
nuo jo skaitytojų. Kol bus užtektinai tokių, kurie įdomusis 
kas vyksta čia ir Europos bendruomenėse, tol jo ateitis bus 
užtikrinta.

Todėl pasidžiaukime jo patvarumu, 
pasveikinkime sulaukusį 60-ųjų ir 
palinkėkime ILGIAUSIŲ METŲ!
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Skautų kampelis
Jubiliejinė “Baden Powell’io” 

stovykla skautų kalnelyje
kautavimas, tai gyvenimo būdas: drausmingumas, 

pareigingumas ir tiesumas. Šios vasaros 58toji skautų sto
vykla Sodyboje susilaukė daug jaunimo ‘paragauti’ pirmą 
kartą skautavimo būdą. Skautų kalnelis retai tėra matęs 
tiek išrikiuotų galvučių, dauguma 8-13 metukų. Oras 
buvo geras, jaunimo ūpas pakilus, bei susimastęs pirmą 
kartą palikęs tėvelių prieglobstį. Pirmomis dienomis visų 
stovyklautojų skaičius viršijo 90, iš kurių pirmamečių bu
vo 60.

Prityrę skautai, kurių buvo vis tik mažuma, pasiraitę ran
koves tuoj pradėjo stovyklos darbus: palapinių staty
mą ,išskirstimą visų į berniukų, mergaičių ir ’Ateities’ 
pastovykles (’Ateitis’ - tai tėvelių stovyklėle su savo atža
lynu žemiau 8 metų) ir tada paskirstimas visų į būrelius 
pagal amžių (skiltis) su vadovu skiltininku ir t.t.

Keletas užgrūdintų pasiryžusių skautų rėmėjų keturis 
savaitgalius prieš tai pašventė stovyklos virtuvės 
‘remontui’. Kaip ir kasmet, šiemet gal dar daugiau, stovyk
los įrengimų pataisymai buvo nebeišvengiami. Metų bėgy
je svečiai “vasarotojai” panaudoja skautų stovyklą pikni
kams ar praleidžia savaitgalius. Jiems, žinoma, nerūpi 
skautų įrengimai. Kuria laužus kur tik išmanydami. Pritrū
kus kuro panaudoja kas tik yra deginamo. Nuo 
‘vasarotojų’ nukentėjo skautiška virtuvė, tualetai, prau
syklos, tuo reikalaujant nemažai remonto.

Taigi, šiemet du pasiryžę skautų pagalbininkai Eugenijus 
Parašinskas ir Gareth Sanderson pasiryžo šią problemą

atitaisyti. Jie puikiai įrengė virtuvę, jos viduje saugiai užra
kinamą sandėlį, pagrindinai pertvarkė elektros įrengimus ir 
daug kitų darbų. Į bendrą talka vienam savaitgaliui atvyko 
VI. Gedmintas, VI. Chockevičius ir Phil Harmes.

Darbuotojams ir vadovams ši stovykla buvo ilga - dau
giau nei dvi savaitės. Mat, šiais metais vietoj vienos buvo 
dvi stovyklos. Prieš stovyklinį savaitgalį mūsų skautus 
aplankyti ir susipažinti iš Lietuvos atvyko pilnas autobusas 
Lietuvos skautijos atstovų, pakeliui į pasaulio skautų jam
boree, Chelmsford’e, kuri turėjo prasidėti tuo pat metu 
kaip mūsų stovykla ir jiems nebuvo galimybės pilnai susi
tikti su visais mūsų skautais.

Vadovybės prašomi apie dvidešimt mūsų skautų atvyko 

su svečiais pabendrauti kelias dienas. Taigi, susidarė ne
mažas būrys, (virš 60), kuriuos reikėjo aprūpinti. Labai 
smagiai, ir skautiškai buvo praleistas laikas.

Paskutinį viešnagės vakarą buvo pasidalinta dovanomis. 
Lietuvos skautijos skautai buvo apdovanoti šiai stovyklai 
paruoštais ženklais. Jie visus kvietė į sekančių metų tautinę 
stovyklą Lietuvoje. Tai padarytas tvirtas draugystės tiltas. 
Atsisveikinome anksti penktadienio rytą, palinkėdami ge
ros kloties Jamboree Chelmsford’e.

Po dienos atodūsio, šeštadienį liepos 28d. pradėjo plaukti 
nauja banga. Abiejų stovyklų sėkmingumu daugiausia rū
pinosi ps. Vlada Minkutė, prit.sk. Ramunė Sanderson ir jos 
vyras Gareth, kuris pasišovė abiejų stovyklų metu būti, ir 
stovyklos “chef as”, maisto tiekėjas ir darbuotojas.

Abiejų stovyklų viršininkė buvo v.s. Vida Gasperienė, 
jos pavaduotoja ps.Vlada Minkutė

Naujai atvykę buvo aprūpinti skautiškais marškinėliais, 
ir iš Lietuvos atvežtomis skautų uniformomis. Savaitės 
programa buvo įvairi: pionerija, skautorama, iškylos, žai
dimais, šaudymas su prityrusiais instruktoriais, miške įtai
sytos kliūtys. Pagaliau išvyka į ūkį sau prisikasti bulvių, 
morkų, daržovių ir uogų vakarienei, ir patiems ją pasiga
minti stovykloje ant parengto laužo. Vyresniems parodyta 
iš kur atsiranda vištiena ant lėkštės.

Vakarų laužai ir prie jų dainos ir šūkiai skambėjo visą 
savaitę. Matėsi daug jauno talento: tai berniukų kvartetai, 
tai mergaičių būreliai, dainuojantį dainas parinktas iš spe
cialiai spausdintų šiai stovyklai dainorelių .

Trečiadienį rugpjūčio 1d., pagerbdami skautavimo jubi
liejų, visi skautai saulei tekant prie Sodybos ežero atnauji
no savo įžodi. Tai įspūdinga diena. Toje dienoje gavome 
sveikinimus iš Lietuvių skautų Jamboree Chelmsford’e.

Stovyklos pabaigos ceremonialas pritraukė nemažai tė
velių, kurie stebėjo savo vaikus naujai kandidatuojančius į 
skautų eiles. Patyrę skautai buvo pakelti į sekantį rangą, 
kitiems įteikti medaliai už pažangumą. Keli tėveliai įstojo į 
pagalbininkų būrelį. Kandidatams į skautus kurių šiemet 
buvo gana daug, bus duodami teorijos darbai, kuriuos jie
turės atlikti namuose su tėvelių pagalba. Po to vadija nu
statys ar jie galės tapti skautais. Galutiniai, atlikus progra
mą, įžodžiai bus duodami Londone rudens metu.

Sveikinimai buvo gauti iš v.s. Juozo Maslausko, v.s. 
Stepo Vaitkevičiaus ir v.s. Meilės Mickienės is Vašing
tono, v.s. Jaro Alkio ir v.s. Alinos Dvoreckienės iš Vil
niaus

Lietuvių skautų sąjunga dėkoja rėmėjams, svečiams ir 
tėveliams už pagalba šiai įspūdingai jubiliejinei stovyklai, 
tikėdamasi, kad lietuviškas skautavimas tvirktai tęs savo 
veiklą šiame krašte.

VISUOMET BUDIME!
v.s. Vida Gasperienė
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Naujienos iš World Scout Jamboree 
Anglijoje I

40 000 jaunų žmonių švenčia 100 metų skauta- 
vimo jubiliejų 21-ojoje pasaulinėje skautų 

Jamboree.
Nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 8 d. Hylands parke, 
Anglijoje, 30 km nuo Londono, prie Chelmsford 
miestelio 40 000 skautų iš 160 valstybių susirinko 
švęsti 100 metų skautavimo jubiliejų.

Liepos 28 d. įvyko 
įspūdinga atidarymo 
ceremonija, kurią pager
bė princas Williamas ir 
karalienės Elizabet II 
pusbrolis hercogas 
Edwardas (angį. Duke 
of Kent). Pasaulinė 
skautų stovykla suteikia 
puikias galimybes tūks

tančiams skautų iš viso pasaulio pažinti vienas kitą, atrasti 
skirtingas kultūras ir patirti daug nuotykių.

Atvykę iš skirtingų valstybių broliai ir sesės dalinasi sa
vo idėjomis, tradicijomis ir drauge dalyvauja įvairiuose 
užsiėmimuose. Dalyviai ir savanoriai parodys, kaip skautai 
gali padaryti pasaulį geresnį priimant iššūkius ir patiriant 
nuotykius.

Vyr. skautė Indrė (23 m., Lietuvos delegacijos narė): 
„Nuostabu matyti tiek brolių ir sesių, suvažiavusių iš viso 
pasaulio paminėti skautų judėjimo jubiliejų. Gražu stebėti 
visiems besišypsančius skautus ir jaustis didelės šeimos 
dalimi".

Pirmoji stovyklos diena buvo skirta gerajam darbeliui 
daryti. Iš pat ankstyvo ryto Lietuvos delegacija išvyko į 
Gilwell parką, kuriame tvarkė sumedėjusius augalus: iška
sė daug sudžiuvusių medelių, kurie užgožė gražias parko 
gėles.

Sugrįžę į pastovyklę (Dune), lietuviai pasikvietė vakarie
nei savo kaimynus japonus, su kuriais drauge smagiai pra
leido vakarą. Lietuvių paštovyklė ribojasi su indų, sanma- 
riniečių, suomių ir japonų pastovyklėmis. Lietuviai labai 
džiaugiasi turėdami tokius kaimynus.

Liepos 30 d., pirmadienį, laiką iki pietų, skautai praleido 

globalaus vystimosi kaimelyje, kur intensyviai nagrinėjo 
globalias gamtosaugos, taikos, žmogaus teisių ir sveikatos 
problemas. Taip pat visi drauge mokėsi groti būgneliais. 
Po pietų buvo laisvas laikas. Jo metu skautai patraukė į 
Jamboree centrą, kur išleido daug pinigų skautiškose pa
rduotuvėse. Linkėjimai tėveliams ir jų piniginėms! Vakare 
Dune pastovyklėje vyko koncertas. Šioje pastovyklėje gy
vena virš 2000 skautų! Visa pastovyklė susikūrė savo pui
kųjį 3inl dainą-šokį-žaidimą, kuriuo žada pasidalinti su 
Jumis! Patikėkit - tikrai verta pamatyti!
Sekanti diena - vandens diena. Plaukiojimas baidarėmis, 
buriavimas, plaustų darymas iš "bačkų" ir panašūs užsiė
mimai. Vakare Dune pastovyklėje tvyrojo tyla ir susikau
pimas prieš rytdienos saulės pasitikimą. Visi su nekantru
mu laukia rytojaus saulėtekio!

Lietuviai paklausti, kas labiausiai patinka stovykloje, 
vienbalsiai teigė: "Žaidimas "bučiuoklis", prancūzai, brazi
lai ir graikai". Lietuvos skautams ši stovykla išskirtinė, 
savotiška ir neįprasta.

Rugpjūčio 1 d., trečiadienis 28 milijonai pasaulio skautų 
pakartojo duotą įžodį tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
pažadėjo gyveni taikiai ir būti tolerantiški. Būkite visi pa
sveikinti įžengę į naują skautavimo šimtmetį! Esate įvykio, 
pateksiančio į pasaulio istoriją, dalyviai ir liudininkai!

Hylands parke įvyko ceremonija, kurios metu visi skau
tai atnaujino duotąjį įžodį nacionaline kalba. Lordo Baden- 
Powell'io anūkas Robertas Baden-Powell'is pasveikino 
visus sulaukusius šios dienos ir perskaitė savo senelio pa
liktą laišką, kuris turėjo būti perskaitytas tik po Lordo Ba- 
den-Powell’io mirties. Skautybės įkūrėjas laiške džiaugiasi, 
jog jo idėjos sujungė skirtingų valstybių, kultūrų, tikėjimų 
žmones į vieną didelę šeimą. Taip pat pabrėžia, jog gyve
nime svarbiausia ne finansinė padėtis ar karjera, o vidinis 
pasitenkinimas ir ramybė. Kaip rašoma laiške, kiekvienas 
mūsų turime padaryti viską, kad prieš mirtį galėtume ištar
ti: "Padariau visa, ką galėjau, ir pasaulį palieku gražesnį 
nei radau!"

Jamboree skautai sulaukė sveikinimų ir iš Jungtinių tautų 
generalinio sekretoriaus, kuris savo sveikinimo laiške rašo: 
"Jungtinės tautos yra didžiausia tarptautinės bendruomenės 
organizacija, tuo tarpu skautavimas suteikia jaunimui plot
mę mokytis ir tobulėti. Tai idėjas, vertybes ir kultūras ap
jungiantis bendravimas. Tai kelias, kuris veda į atviresnį 
mąstymą, ir pagalba išgyvenant šiandienos išbandymus

Lietuvos skautijos atstovai į 21 pasaulio skautų jamboree, paminėti 100-metų skautų organizacijos sukaktį
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Jau penktą mėnesį sėkmingai organizuojami 
mokslininkų vizitai Lietuvoje

Gintarė Žalytė

Lietuvoje jau penktą mėnesį sėkmingai vykdomas 
projektas „Protų susigrąžinimo programos paren
gimas ir įgyvendinimas“, pagal kurį į Lietuvos 
mokslo centrus trumpalaikiams vizitams atvyksta 
lietuviai mokslininkai iš viso pasaulio.

Keli į Lietuvą atvykę mokslininkai noriai sutiko pasida
linti įspūdžiais, patirtais vizitų laikotarpiu.

Iš Švedijos Lundo universiteto atvykusią mokslininkę 
Daivą Daukantaitę maloniai nustebino Mykolo Romerio 
universiteto biblioteka, - „labai išsiplėtė galimybė skaityti 
bei atsispausdinti užsienio žurnaluose skelbiamus straips
nius, taip pat bibliotekoje žymiai pagausėjo knygų užsienio 
kalba“.

„Šios programos ribose aš turėjau galimybę integruotis į 
Lietuvos mokslininkų bendruomenę, pajusti ją iš vidaus. 
Nepaisant to, kad ir anksčiau nebuvo nutrūkę ryšiai su Lie
tuvos mokslininkais, manau, kad bendradarbiavimas po 
mano vizito taps dar artimesnis ir intensyvesnis“, — patirti
mi dalinosi iš Jungtinių Amerikos Valstijų Pitsburgo uni
versiteto Antropologijos departamento atvykusi mokslinin
kė Neringa Klumbytė.

Iš Anglijos atvykęs mokslininkas Tomas Balkelis di
džiausiu vizito laimėjimu laiko asmeninių akademinių 
kontaktų užmezgimą, - „Lietuvoje susirinkau ne tik me
džiagą savo moksliniam darbui, bet ir susipažinau su istori
kais, kuriuos anksčiau pažinojau tik iš jų darbų“.

„Vizito nauda, manau, abiem pusėm didelė. Vizitas su
teikė galimybę apsilankyti įvairiose klinikose, dirbančio
mis su lėtinio skausmo ligoniais, giliau susipažinti su klini
kinio darbo specifika, užmegzti asmeninius kontaktus tiek 
moksle, tiek medicinoje“, - apie vizito naudą pasakojo į 
Kauno medicinos universitetą atvykusi mokslininkė Indrė 
Bilevičiūtė-Ljungar.

Vizitų sėkmę ir teigiamus dalyvių atsiliepimus lemia ne 
tik atvykusių mokslininkų nusiteikimas bei požiūris į pro
jektą. Visą vizito laikotarpį atvykusiems tyrėjams padeda 
koordinatoriai. Anot mokslininko vizitą koordinavusio 
Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinikos lekto
riaus ir gydytojo dr. Kęstučio Petrikonio, svarbiausia vizito 
koordinavimo dalis — vizito programos sudarymas. „Nors 
atvykstančio mokslininko veikla Lietuvoje planuojama iš 
anksto, atsitinka taip, kad žmogus, su kuriuo buvo tikimasi 
susitikti, atšaukia susitikimą. Todėl labai svarbu iš anksto 
numatyti atsarginius variantus - išvykas ar vizitus, kurių 
laikas nėra griežtai nustatytas. Tai ypatingai svarbu, kai 
vizitas trumpas -10-12 dienų“, - teigia dr. Petrikonis.

Siekiant, kad atvykęs mokslininkas kuo daugiau laiko 
galėtų skirti mokslinei veiklai, įgyvendintų užsibrėžtus 
tikslus bei įsitikintų projekto nauda, koordinatoriai rūpinasi 
visais buhalteriniais, finansiniais bei darbo apskaitos reika
lais priimančiojoje institucijoje. Koordinatorių darbas labai 
priklauso ir nuo numatytos mokslininko veiklos vizito lai
kotarpiu. Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos ka
tedros vedėja prof. dr. Jolanta Kuznecovienė koordinavo 

vizitą, kurio metu buvo organizuojami seminarai, vedamos 
paskaitos, teikiamos konsultacijos. „Seminarai vyko ke
liuose Lietuvos universitetuose, taigi man teko rūpintis 
visais organizaciniais darbais, o pasibaigus seminarams 
buvo rengiamos ataskaitos“, - patirtimi dalinasi profesorė.

„Šis projektas svarbus tuo, kad suformulavus idėją, pa
rengus jos įgyvendinimo planą bei gavus finansavimą, 
atsiranda galimybė aplankyti kolegas ir bendraminčius 
Lietuvoje, su kuriais užmezgami glaudesni ryšiai, pasikei
čiama patirtimi,“ - kaip priežastį, kodėl mokslininkai turė
tų būti suinteresuoti dalyvauti projekte, įvardina KMU 
Neurologijos klinikos lektorius. Prof. Jolanta Kuznecovie
nė teigia, kad jos koordinuotas vizitas buvo maksimaliai 
naudingas tiek atvykusiai mokslininkei, tiek universitetui, 
nes mokslo šaka, kuriai atstovavo atvykusi tyrėja, Lietuvo
je nėra plačiai išvystyta.

Projekto organizatoriai Užsienio lietuvių rėmimo centras 
primena, kad mokslininkų vizitai baigsis šių metų pabaigo
je, o paskutinis paraiškų vertinimas numatomas rugsėjo 1 
d. Užsienio tyrėjai ir juos priimančios institucijos gali teik
ti paraiškas dėl vizito finansavimo naudodamiesi Elektro
nine paraiškų pateikimo sistema (EPPAS) vizitai.eppas.lt.

Projekto intemetinėje svetainėje www.sugrizimai.lt 
įdiegta duomenų bazė skirta tyrėjams ir priimančioms ins
titucijoms, kurie siekia surasti partnerius būsimiems vizi
tams.

Projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir 
įgyvendinimas“ finansuojamas pagal Lietuvos 2004-2006 
metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto 
„Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų 
išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje“.

Nauja Airijos lietuvių svetainė
Sveiki visi,
Š.m. rugpjūčio 1 dieną oficialiai startuoja ALB intemetinė 
svetainė www.alb.ie. Svetainėje bus pristatoma Airijos 
Lietuvių Bendruomenė ir jos veikla, Airijoje vykstantys 
renginiai, skirti lietuviams ir jų draugams, pateikiamos 
nuorodos į įvairių emigrantams reikalingų organizacijų 
puslapius bei straipsnius, aktualius Airijos lietuviams. 
ALB siekia, kad puslapis būtų informatyvus, jame būtų 
daug Airijos lietuviams naudingos informacijos.

Intemetinės svetainės lankytojai taip pat galės užsiregist
ruoti ir tapti ALB nariais. ALB nariais gali tapti visi Lietu
vai, Lietuvos kultūrai ir kalbai neabejingi asmenys, gyve
nantys arba gyvenę Airijoje ir besilaikantys ALB įstatų. 
Airijos Lietuvių Bendruomenė atstovauja visiems Airijoje 
gyvenantiems lietuviams, tačiau siekia, kad kuo daugiau 
registruotų narių aktyviai dalyvautų bendruomenės veiklo
je.
Kviečiame Jus daugiau sužinoti apie ALB ir apsilankyti 
www.alb.ie

Airijos Lietuvių Bendruomenė
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IX-tosios LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS ŽODŽIO/POEZIJOS
KONKURSO REZULTATAI
Šių metų pradžioje, IX-tosios Lietuvių Dainų Šventės Vy
riausia Meno Vadovė, Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, pa
skelbė žodžio/poezijos konkursą. Tikslas - rasti naujiems 
kuriniams tinkamus žodžius, kurie, pritaikius muziką, būtų 
pirmą kartą atlikti Dainų Šventės metu, 2010 metais To
ronte, Kanadoje.

Susilaukta 115 kūrinių iš įvairių pasaulio kraštų, kurie 
atspindėjo įvairių kartų patirtį bei talentą. Dalyvavo iš 
viso 33 autoriai iš: Kaliningrado, Lenkijos, Lietuvos: Pagė
gių, Kauno, Vilniaus; iš Kanados: Toronto, Waterloo ir 
Londono miestu; iš JAV: Lemonto Illinois, Rockville Ma
ryland, Cleveland Ohio, Downer’s Grove Illinois, Green
bank Wisconsin, Lindhurst Ohio, Oaklyn New Jersey ir 
Woodland Illinois.

Kai kurie darbai išsaukė patriotinius jausmus, tėvynės 
nostalgiją, kiti pastatė naujus iššūkius įvairiuose kraštuose 
išsisklaidžiusiems lietuviams burtis prie savo "šaknų”. 
Kaip matysite iš konkurso rezultatų, vertinimo komisijos 
parinktuose darbuose atsispindi jausmų bei patirties įvairo
vė. Keletas nuotrupų iš parinktų darbų efektingiausiai nu
sakys autorių nuotaikas, kurios pagavo vertinimo komisi
jos dėmesį: "Tėvyne - ne aš tavęs, o tu manęs eini ieškoti 
dieną ir nakčia..." "...Pasaulis gražesnis, kai šypsosi akys, 
pasaulis linksmesnis, kai skamba daina..." "Buvo šokis ir 
daina su trispalve vėliava, mokykla ir stovykla ir skambi 
sena kalba... taip pražydo manyje, gyvas žodis LIETU
VA..." "Pakėlė mane dainos sparnais lyg debesų, leisk 
išbučiuoti jūros vėją, kurio jėgos stiprybe ir greičiu, aš ir 
daina, daina ir aš - tas pats esu.". "I Lietuvą, į dvasinę tė
vynę, aš dainos tiltu vėliai sugrįžtu. į Lietuvą į dvasinę 
tėvynę, širdies dalelę dainoje nešu... Daina sukūrėm mes 
pasaulį kitą, toli nuo tėviškės, bet taip arti širdies..."

Su malonumu skelbiame konkurso rezultatus:
SUAUGUSIŲJŲ GRUPEI
pirma vieta - "Partizano Mirtis", autorius "Vykintas" - Vik
toras Jakimavičius iš Lietuvos.
antra vieta - "Tėvynė", autorius "Vasaris" - Anatolijus Kai
rys iš Čikagos, JAV.
JAUNIMO GRUPEI
pirma vieta - "Dainuokim Pasauliui", autorė "Joris" - Nijo
lė Benotienė iš Toronto, Kanados.
antra vieta - "Pavasaris”, autorius "Vykintas" - Viktoras 
Jakimavičius iš Lietuvos.
VAIKŲ GRUPEI
pirma vieta - "Dalinkimės Namais", autorė "Varna" - Lau
ra Lapinskienė iš Woodbridge, Illinois JAV.
antra vieta - "Buvo žodis Lietuva", autorė "Mamytė" - Vi
da Bučmienė iš Klevelando, Ohio JAV.
BENDRAM CHORUI
pirma vieta - "Dainos Sparnais", autorė "Joris" - Nijolė 
Benotienė iš Toronto, Kanados.
antra vieta - "Į Lietuvą, į Dvasinę Tėvynę", autorė "Joris" - 
Nijolė Benotienė iš Toronto, Kanados.
Sveikiname visus dalyvavusius konkurse ir jo laimėtojus! 
Premijos bus paštu išsiuntinėjamos laimėtojams. Vertini
mo komisiją sudarė: vyriausia meno vadovė Dalia Skrins

kaitė-Viskontienė, Aušra Karkienė, Rasa Kurienė, Silvija 
ir Vincas Piečaičiai. Visi iš Toronto, Kanados.

Sekantis uždavinys tenka vyriausiai meno vadovei - 
rasti kompozitorius, pas kuriuos parinkti darbai ras kūrybi
nį atgarsį, o mums, publikai, teliks maloni garbė juos pir
mą kartą išgirsti Lietuvių Dainų Šventėje 2010 metais To
ronte, Kanadoje.

Gabija Petrauskienė
Informacija

Įspūdžiai apie Lietuvą
Autobuso talonėlis
Medą Pundžemytė, JAV, Kalifornija

Vienas įvykis man ypač įstrigo grįžus į Lietuvą po keleto 
metų. Įlipau į autobusą. Einu pas vairuotoją nusipirkti talo
nėlį. Duodu banknotą sakydama: „vieną talonėlį, prašau“. 
Vairuotojas net nepasukęs galvos: „kokio nori?“.

Aš susimąsčiau ir klausiu: „o kokių yra?“. Vairuotojas 
lyg būtų su lazda per galvą suduotas, staigiai atsisuka į 
mane ir nutaiso sovietmečio mokytojo veido išraišką. Ma
tau kaip kraujas kyla jo veido kraujagyslėmis. Atrodo lyg 
puodas, kuris tuoj užvirs.

Aš instinktyviai žengiu žingsnį atgal, lyg pitbulį pama
čius. Jis ir sako: „nu mergina! Apsispręsk!“. Aš mintyse 
pagalvoju: „aha reikia apsispręsti... tik nežinau galimų 
pasirinkimo variantų“.

Stoviu lyg pakviesta atsakinėti prie rudos mokyklos 
lentos ir nepasiruošusi namų darbų. Reikėjo pasiskaityti ir 
iškalti kelionių gidą ir įsiminti kokie talonėliai yra parduo
dami kiekviename Lietuvos mieste ir kurie mano atveju 
geriausiai tinka. Kaip aš čia drįstu trukdyti „Jūsų dideny
be“ vairuotoją su tokiais bendro išsilavinimo klausimais.

Tada ir pajutau kaip vėl į kraują grįžta lietuviškumas, ta 
gyslelė, kuri padeda išsisukti iš bet kokių situacijų. Su iro
nijos gaidele ištariau: „o kaip jūs manot kokį?!!“. Jis, nebe
ištaręs nei žodžio, padavė man talonėlį, o aš pasijaučia 
kaip gavusi dešimtuką.

Siūloma įamžinti akademiko 
R. Pavilionio vardą
Partija „Tvarka ir teisingumas“ prašo Vilniaus tarybos ir 
mero Juozo Imbraso „deramai įamžinti sostinėje akademi

ko, Europos Parlamen
to nario, kultūros ir 
mokslo veikėjo, Vil
niaus universiteto rek
toriaus profesoriaus 
Rolando Pavilionio 
vardą“.

„R. Pavilionis buvo 
intelektualas, moksli
ninkas, politikas, ne

paprastai daug nusipelnęs įgyvendinant Lietuvos nepri
klausomybės idėjas.

Manyčiau, kad šios neeilinės asmenybės atminimą rei
kėtų deramai įamžinti, pavadinant jo vardu gatvę arba 
mokslo, švietimo įstaigą“, - sako liberaldemokratų pirmi
ninkas Rolandas Paksas.
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NORWICH

NEUŽMIRŠTAMAS LANB NARIŲ 
SAVAITGALIS PARYŽIUJE 2007 07 m
Poetų, dailininkų, gatvės muzikantų, vyno, bohemos, jau
nystės iliuzijų ir neišsipildžiusių svajonių miestas. Šiais ir 
kitais žodžiais apibūdinamas Paryžius, traukiantis turistus 
iš viso pasaulio.

LANB (Lithuanian Asociation Norwich Branch) nariai 
taip pat neatsispyrė Paryžiaus traukai ir birželio 2 d. anks
tyvą rytą, susėdę [autobusą, išvyko į seniai lauktą kelionę.

Įveikę ne 
vieną šimtą 
kilometrų, po 
ilgos kelionės, 
1 ietuvaičiai 
pagaliau 
džiaugėsi 
Prancūzijos 
sostinės vaiz- 
dais. 
„Niekada ne
važiokite į 
Paryžių dviem 
dienom, kaip 
tai padarėme 
mes. Ir dar - 
nevažiuokite 
ten su savo 
automobiliu, 
nes eismas 
siaubingas. 
Paryžius dau
giau pėsčiųjų, automobilių, riedutininkų, motociklininkų 
miestas“, - prisiminimais dalijosi vienas pagrindinių kelio
nės organizatorių Martynas.

LANB nariai su Paryžiumi pažintį pradėjo stebėdami 
verdantį miestą pro autobuso langą, vėliau aplankė Dievo 
Motinos katedrą, Napoleono kapą bei armijos muziejų, 
stebėjo prie mulen ružo besidriekiančias eiles ir iššniukšti- 
nėjo Luvrą. Didžiojoje meno šventovėje - Luvre, įsilieję į 
nenutrūkstamą žmonių srautą, lietuvaičiai matė ir garsiąją 
Leonardo da Vinči "MonąLizą".

Žinoma, koks Paryžius be jo simbolio - Eifelio bokšto. 
LANB nariai, pasikėlę į patį viršų, stebėjo kaip ant delno 
atsivėrusį meilės miestą. Paryžiui ir paryžiečiams labai 
trūksta vietos, galbūt todėl čia toks intensyvus gyvenimas 
ne tik dieną, bet ir naktį - kavinės, barai, muzika. Naktinis 
Paryžius - atskira tema. “Vakare buvome išėję pasivaikš
čioti. Pirmą valandą nakties gatvėse virte virė gyvenimas”, 
- įspūdžiais dalijosi LANB nariai, grįžę iš meilės ir mados 
sostinės pilni gerų įspūdžių ir įkvėpimo.
(iš Norwich lietuvių bendruomenės svetainės
www. lanb. visiems. Ib)

MANCHESTERIS
LITUANISTINĖ MOKYKLĖLĖ

Tėveliai, neleiskit vaikams pamiršti kalbos!
Kiekvieno mėnesio pirmą ir paskutinį sekmadienį nuo 14 
valandos Lietuvių socialiniame klube 121 Middleton Road, 
Higher Crumpsail, Manchester M8 4JY. Metrolink - 
Bowker Vale.

Mokytoja Loreta: 07891134493
Pamokos yra nemokamai. Remia TMID (Vilniuje) ir Klu
bas. Pagalvokite apie tai, kad vėliau nereikėtų gailėti.

Ar žinot? Kuo daugiau mūsų vaikų eis į vieną mokyklą, 
tuo lengviau bus prašyti lietuvių kalbos mokytojo. Reikia 
mums susidėti.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
60-metis ar laidotuvės?
Šiais metais Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga šventė 
savo 60-metį. O kas faktiniai atsitiko?

To minėjimo proga valdyba išleido specialų pamfletą 
“Britanijos lietuviai - vakar ir šiandien”. Pamfletas nedide
lio formato. Atverčiame pirmą puslapį ir ką matome? Dvi 
nuotraukos žmonių, kurie beveik nieko bendro neturėjo per 
tuos DBLS-os 60 metų gyvavimo. Šiame puslapyje geriau 
būtų tikę DBLS-os steigiamojo posėdžio nuotraukos ir 
steigimo aktas! Jiems turėjo būti šia proga atiduota pagar
ba ir padėka!

Šiame puslapyje LR ambasadorius rašo: - Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga peržiūrėjo savo tikslus ir toliau 
išlieka organizacija (nors pakeitusi nuo šių metų pavadini
mą - Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjunga), kuri vienija 
lietuvius ir siekia išlaikyti lietuvybę bei Lietuvos vardą..

Ką ambasadorius rašo yra vienas dalykas, bet tikrų tikro
vė yra visai kitokia. Valdyba gal savo posėdžiuose ir svars
tė pavadinimo ir įstatų pakeitimą, bet niekuomet tas reika
las nebuvo svarstomas oficialiai suvažiavimuose, pasiūlant 
atitinkamą rezoliuciją tam reikalui. Paskutiniuose suvažia
vimuose irgi niekas oficialiai nepasiūlė! Tik buvo kalba
ma. Toliau DBLS-gos/Bendrovės metrika angliškai:
Lithuanian Association in Great Britain, a company 
limited by guarantee, registered in England and 
Wales Nr. 1492072.
Kol nebus atlikti tam tikri teisiniai veiksmai pagal 
D.Britanijos įstatymus suvažiavimuose - viskas lieka kaip 
dabar yra!

Didžiosios Britanijos lietuvių Sekminių 
- liūdesio Nepasitikėjimo sąskrydis

Pirmoj liūdesio diena, kada D.Britanijos valdžia tuojau po 
Pirmojo Pasaulinio karo ištrėmė - deportavo šimtus lietu
vių moterų su vaikais į Lietuvą, nes jų vyrai žuvo kare 
būdami britų kariais. Antroji įvyko šiais metais, kai po 50 
metų pirmą kartą Lietuvių Sodyba buvo uždaryta laisvam 
lietuvių įvažiavimui.

Prie vartų vaikinai rūsčiais veidais, apsirengę sargybinių 
žaliais švarkais, pastojo kelią į Sodybos kiemą, kol busi
mieji svečiai sumokės mokestį už įvažiavimą. Sumokėjus 
mokestį niekas net nebandė duoti pakvitavimą. Čia kyla 
klausimas? Kiek surinkta tų po penkis svarus ir kam jie 
bus panaudoti?

Lietuvių Sodyba yra nupirkta D.Britanijos lietuvių ben
druomenės veiklai ir kartu viso pasaulio lietuviams. Visi 
gali ir yra kviečiami joje lankytis, džiaugtis jos grožiu. Per 
50 metų vyko daug, daug visokių renginių, pobūvių. Buvo 
džiaugsmingos lietuviškos veiklos dienos, be jokių sargy
binių ir mokesčių.

Šiemet pamatėme kas mus valdo! Sodybos savininkai ir 
akcininkai negali įvažiuoti į savo žemės gabalą be sargybi
nių ir mokesčio.

S. Kasparas
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Lietuviška šeštadieninė 
mokykla “Jonas Basanavičius” 
Berisso mieste - Argentinoje

Lietuvių kalbos kursai šiame mieste jau vyksta 3 metai 
(nuo 2005 iki šiol). Jų vadovas Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis seniai dirba su lietuvių jaunimo organizacija ir su 
lietuvių kalba. Šiuo metu kursų pavaduotoja yra Irene 
Andrunavičiūtė.

Mokyklos Juan Bautista Alberdi direktorė paskolina 

patalpą, kurioje vyksta kursai. Tai labai svarbu visai Beris
so Lietuvių bendruomenei. Mokslas trunka 3 metus, kad 
būtų visiškai įsisavintos pamokos.

Lietuviška mokykla bendradarbiauja su mokykla Juan 
Bautista Alberdi iš Berisso. Jos dėka mes galime dirbti ir 
mokytis kiekvieną šeštadienį.

Mokosi mokykloje 2 mokinių grupės. Taipogi taikomas 
skirtingas darbo pobūdis dirbant su vaikais ir su pagyvenu
siais žmonėmis.

Stengiamės pristatyti lietuvišką kultūrą, papročius ir 
tradicijas. Rodome filmus apie Lietuvą ir Vilnių, kad visi 
pamatytų šiandienos Lietuvos vaizdus. Tai yra mūsų tiks
las, žinoma, kad be kalbos nėra tautos, bet mes norime 
papasakoti ir apie istoriją, patiekalus, paaiškinti apie dabar
tinę šalies situaciją, kad žmonės susidarytų vizualų vaizdą 
apie Lietuvą praeityje ir šiandien.

Ši mokykla mielai priėmė, bet ne visuomet taip yra. 
Smagu, kad beveik visi lietuvių kilmės žmonės prisideda, 
kad kursai vyktų. Argentiniečiai taip pat domisi Lietuva ir 
retkarčiais, kai rodomi filmai, atvažiuoja žiūrėti filmų apie 
Lietuvą.

Pagarbiai,
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Mokyklos vadovas

„Ecos de Lituania66 vėl gavo svarbų 
apdovanojimą

„Ecos de Lituania“ Buenos Aires provincijos deputa
tų rūmų, 1085 / 07 - 08 dekretu, oficialiai pripažin
ta kaip „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

Yra labai svarbu, kad pagrindinės Argentinos provinci
jos kreipia dėmesį į „Ecos de Lituania“ ir pripažįsta vedėjo 
ir viso kolektyvo darbą bei veiklą. Kaip ši radijo valandėlė 
bendrauja ir skleidžia žinias apie Lietuvą Argentinoje ir 
visoje Pietų Amerikoje. Bendruomenės vardu palaiko ryšį 
su Argentinos vyriausybės atstovais.

Taip pat La Plata miesto (Buenos Aires provincijos 
sostinė) Tarybos, 59 dekretu, oficialiai pripažin
ta kaip „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

La Plata yra Buenos Aires provincijos sostinė. Vienas iš 
svarbiausių Argentinos miestų (prie Berisso miesto, kur 
yra lietuvių bendruomenė). Miesto atstovai puikiai ben
drauja ir bendradarbiauja su „Ecos de Lituanika“. Labai 
svarbu yra informuoti apie Lietuvą, jos istoriją, tradicijas, 
ir kaip dabar šaliai sekasi įstojus į Europos Sąjungą.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis sakė, „kad viskas
atrodo yra gerai, dirbame ir einame geru keliu”. 
Žmonės domisi ir įsitraukia į radijo programos 
veiklą.
Reikia priminti, kad „Ecos de Lituania“ jau buvo 
įtraukta Berisso miesto mero, p. Enrique Sle- 
zack, 424 dekretu, ir San Martino miesto mero 
dr. Ricardo Ivoškus, 495/07 dekretu, į municipa
linio paveldo sąrašus.
„Ecos de Lituania“ kolektyvas: Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis (Administracija - Produkcija — 
Vedėjas); Isabel Kalvelis (Vedėjo pagalbininkė — 
Muzikos redaktorė - lietuviški patiekalai); : Al
fonso Markus (Sielovada); ir dar 18 kitų produk
cijos pagalbininkų.

Be to, turime korespondentų iš viso pasaulio, kurie pra
neša apie įvairias Lietuvių Bendruomenės žinias ir naujie
nas iš Lietuvos:'apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. Šiuo metu laidos galima klausytis ir internetu adre
su: www.ecosdelituania.com.ar. Kiekvieną pirmadienį nuo 
00 ik 02 vai. nakties girdėsite ją gyvai, o laidos kartojimai 
vyksta kitą sekmadienį nuo 18 iki 20 vai. vakaro (Lietuvos 
laiku).
Klausykite vienintelės lietuviškos radijo valandė
lės!!
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
“ECOS DE LITUANIA” vedėjas

AIRIJA
Airijoje ketinama įamžinti Atlantą nu 
galėjusio lietuvio lakūno F.Vaitkaus 
atminimą 2007-07-26

Feliksas Vaitkus
Minint 100-ąsias lakūno Felikso Vaitkaus gimimo metines, 
Airijoje ketinama įamžinti šio Atlanto vandenyną nugalė
jusio lietuvio atminimą.

Rugsėjo mėnesį Balinrobo mieste ketinama pastatyti 
laikiną akmeninį žymeklį. Vėliau jo vietoje turėtų iškilti 
paminklas F.Vaitkui. Renginio metu taip pat planuojama 
parodyti Jono Čepo bei operatoriaus Stasio Dargio sukurtą 
dokumentinį filmą apie lakūną. Airijoje taip pat bus ekspo
nuojama iš Kauno atvežta paroda „Atlanto nugalėtojui 
Feliksui Vaitkui - 100“, pranešė Kauno miesto savivaldy
bė.

1935 metais F.Vaitkus mėgino pakartoti Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno žygį ir „Vega 5B“ tipo aukštaspamiu mo-
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noplanu, pavadintu „Lituanika II“, perskristi Atlantą.
Jis planavo skristi maršrutu Niujorkas - Niūfaundlendas - 

Liverpulis - Kaunas, iš viso - 7207 kilometrus. Perskridęs 
vandenyną, bet sunaudojęs daugiau nei planuota degalų, 
F.Vaitkus turėjo nusileisti Airijoje, Balinrobo miestelio 
apylinkėse. Per 22 valandas 15 minučių trukusį skrydį 
F.Vaitkus nuskrido 5100 kilometrų.

Nepaisant priverstinio nusileidimo, tai buvo vienintelis 
sėkmingas Atlanto perskridimas 1935 metais. F.Vaitkus 
tapo šeštuoju lakūnu, vienmotoriu vienviečiu lėktuvu pe
rskridusiu Atlanto vandenyną.

Išrinkta erotiškiausia Airijos lietuvaitė
2007-07-23 Iš laikraščio “Saloje”

Joninių naktį Julianstown‘e buvo paskelbta ir laikraščio 
„Saloje“ kartu su fotografu Sauliumi organizuoto Erotiš- 
kiausios Airijos lietuvaitės foto konkurso nugalėtoja bei 
prizininkės.

Kuriai merginai 
atiteks erotiškiau- 
sios Airijoje gyve
nančios lietuvaitės 
vardas — lėmė skai
tytojų balsai. Dau
giausia simpatijų ir 
balsų jie skyrė kon
kurso dalyvei 22 
metų Dovilei iš 
Dublino. Merginai 
atiteko nugalėtojos 

laurai ir VĖJAS Ltd. įsteigtas pagrindinis konkurso prizas - 
€500 čekis.

Erotiškiausios Airijos lietuvaitės foto konkurse antroji 
vieta atiteko dalyvei Nr.l - 19 metų Giedrei iš Dublino, o 
trečiąją vietą užėmė Nr. 8-26 metų Loreta iš Ashbourne.

Giedrei atiteko €300, o Loretai - €200 piniginiai prizai, 
juos įsteigė pagrindinis konkurso rėmėjas - VĖJAS Ltd.

Erotiškiausios Airijos lietuvaitės foto konkursas prasidė
jo vasario mėnesio. Per šešiasdešimt lietuvaičių, gyvenan
čių Airijoje ir Šiaurės Airijoje, užsiregistravo dalyvauti 
konkurse.

Priminsime, kad praėjusiais metais laikraštis „Saloje“ 
organizavo Žaviausios Airijos lietuvaitės foto konkursą. 
Redakcija sulaukė daugiau kaip šimto Airijoje gyvenančių 
lietuvaičių nuotraukų. Skaitytojai žaviausia Airijos lietu
vaite išrinko Vilmą.

Laikraščio „Saloje“ redakcija dėkoja fotografui Sauliui ir 

visoms konkurse dalyvavusioms merginoms.

DANIJA

Lietuviams Danijoje šauniau nei kitiems 
imigrantams 2007-07-25
Viktorija Rinkevičiūtė
Jau penkerius metus kaunietis Saulius Pušinskas savo 
namais vadina Danijos Karalystę. [ šalį atvykęs tik pa
baigti magistratūros studijų, šiandien 27-erių vyras ketina 
čia ir pasilikti. Danijos lietuviai tvirtina, kad tautiečiams 
integruotis Danijoje sekasi geriau nei iš kitur, ypač iš 
Artimųjų Rytų, į Karalystę atvykusiems imigrantams.

Praeitą mėnesį išplatintoje Europos ekonominio ben
dradarbiavimo ir vystymo organizacijos (EBVO) ataskai
toje, kurioje buvo lyginami šalių piliečių bei imigrantų 
įsidarbinimo rodikliai, Danija įvardinama kaip ketvirta 
blogiausiai imigrantus integruojanti šalis.

Danijos darbo rinkoje imigrantų yra gerokai mažiau nei 
danų, o šalies imigrantės moterys sunkiausiai įsilieja į 
šios valstybės gyvenimą visame Vakarų pasaulyje. Ne
mokantiems kalbos sunku

Politikos mokslų profesorius danas Hansas-Henrikas 
Holmas sakė, kad šiuo metu šalyje trūksta visų rūšių inži
nierių, medikų (ir slaugytojų, ir gydytojų), informacinių 
technologijų specialistų, statybininkų ir apdailininkų.

H.H.Holmas sakė, kad EBVO ataskaitos rezultatai jo 
visiškai nenustebino. „Rezultatus nulėmė ankstesnė Da
nijos integracijos politika: daugelis imigrantų į šalį at
vykdavo dėl humanitarinių priežasčių, tad iš karto gauda
vo finansinę valstybės paramą ir netekdavo bet kokios 
motyvacijos ieškotis darbo.“ Pasikeitus valdžiai, keičiasi 
ir Danijos politika - dabar imigrantai gauna mažiau para
mos, tad jie pradėjo sparčiau ieškotis darbo vietų.

Profesoriaus teigimu, danai skeptiškiausiai žiūri į imig
rantus iš Artimųjų Rytų - musulmonus. „Danai supranta, 
kad imigrantų jiems reikia, tačiau mieliau rinktųsi tuos, 
kurie nėra iš Artimųjų Rytų. Pavyzdžiui, kad ir atvyku
sius iš Rytų Europos - jie gi beveik danai“, - sako H. H. 
Holmas.

Danijos lietuvių bendrijos, vienijančios apie 100 Dani
joje gyvenančių lietuvių, pirmininko pavaduotojas Remi
gijus Juodviršis sakė, kad tautiečiams integruotis šioje 
Skandinavijos šalyje sekasi puikiai.
Jis pripažįsta, kad į lietuvius žiūrima palankiau nei į iš 
Artimųjų Rytų ar Afrikos atvykusiuosius.

„Lietuviai Danijoje užima visas tas nišas, kuriose 
trūksta darbo jėgos: dirba žemės ūkyje, pašte, išnešioja 
laikraščius. Yra didelė dalis statybininkų, taip pat gydy
tojų, aptarnaujančio personalo“, - apie tai, ką tautiečiai 
veikia Danijoje, pasakoja R. Juodviršis.

Kaip pranešė Lietuvos ambasados Danijoje konsulas 
Antanas Baltušis, pagal Danijos statistikos biuro šių metų 
vasario mėnesio duomenis, leidimus nuolat ar laikinai 
gyventi šalyje gavo 2945 Lietuvos piliečiai.

Tuo metu R. Juodviršis spėja, kad šalyje gali gyventi 
apie 5 tūkst. lietuvių. Į Danijos statistikos biuro duome
nis nėra įtraukiami atvykusieji sezoniniams darbams ar į 
komandiruotę (pavyzdžiui, pagal tarptautines programas 
studijuojantys studentai). Pernai į Daniją atvyko 1387, o 
išvyko 783 Lietuvos piliečiai.
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GRAIKIJA

Graikijos vaikams lietuviukai pristatys
Lietuvą 2007-07-27
Graikijoje, Halkidikės pusiasalyje liepos 28 - rugpjūčio 6 
dienomis Stavroso kurorte vyks vaikų vasaros stovykla, į 
kurią vyks 29 moksleiviai iš Lietuvos.

Stovykloje organizuojamų renginių metu gabūs mokslei
viai iš Lietuvos supažindins graikų vaikus su lietuviškais 
šokiais, dainomis, kalba ir kultūra. Moksleiviai taip pat 
turės galimybę lankyti graikų kalbos pamokas, dalyvauti 
sporto varžybose, bus organizuojamos išvykos į Graikijos 
archeologines vietoves, muziejus, vandens atrakcionų pa
rką.

Stovyklą Graikijoje, tarpininkaujant Lietuvos ambasadai, 
organizuoja ponios Almos Adamkienės labdaros ir para
mos fondas, Graikijos-Baltijos Pramonės ir Prekybos rū
mai bei Graikų koledžas Salonikuose.

LENKIJA

Lietuvos radijo laida - tiesiogiai iš
Punsko 2007-08-01 

„Ryto garsų” kolektyvas Lietuvos radijo nuotr. Lietu
vos ra- 

d i j a s 
tęsia 
vasaros 
keliones. 
Šįkart 
populia
riausia 
radijo 
laida 
„Ryto 
garsai“ 

lankysis už Lietuvos ribų. Rugpjūčio 3-ąją girdėsime tie
sioginę „Ryto garsų“ transliaciją iš Lenkijos lietuvių sosti
nės Punsko.

Punsko lietuviai didžiuojasi esą lietuviai ir laiko save ne 
tik Lenkijos, bet ir Lietuvos dalimi. Iki šiol čia visi kalba 
dzūkiškai ir per amžius saugomos lietuvių tradicijos. „Ryto 
garsai” domėsis, ar tikrai svarbią vietą Lenkijos lietuvių 
problemos užima Lietuvos ir Lenkijos aukščiausių politikų 
sprendimuose. Kas svarbiau derybose: strateginių objektų 
statyba ar opių tautinių reikalų sprendimas?

Tuo metu, kol Lietuva blaškosi, neapsispręsdama dėl 
lenkiškų pavardžių rašybos, Punsko lietuviai stropiai moko 
vaikus protėvių kalbos. Lenkijos lietuviai mano, kad, sau
godami lietuvybę, jie nusipelno didesnio Lietuvos ir Len
kijos dėmesio.

Punsko lietuvių žodžiai Lietuvai - rugpjūčio 3 dieną, 
penktadienį, nuo 6.30 iki 10 vai. tiesiogiai iš judriausios 
Punske Adomo Mickevičiaus gatvės. Radijas kviečia puns
kiečius ateiti ir dalyvauti laidoje.

Laidoje kalbės ir Seinų bei Suvalkų lietuviai.

MOLDOVA
Pradedamas naujas skrydis - Vilnius
- Kišiniovas

Oro bendrovė „airBaltic“ nuo rugsėjo 1 dienos pradeda 
skrydžius į Moldovos sostinę Kišiniovą. Plėsdama sparčiai 

populiarėjančių skrydžių į Rytų valstybes tinklą, 
„airBaltic“ siekia plačiau sujungti Rytų ir Vakarų regionus.

„Moldova ir visas Pietryčių Europos regionas yra daž
niau „aplenkiamas“ Vakarų oro bendrovių. Mes sieksime 
tai pakeisti ir suteikti savo klientams galimybę pasiekti 
Rytų valstybes, žavinčias ne tik savo paslaptingumu ir už
darumu, bet ir plačiomis verslo perspektyvomis, - teigia 
„airBaltic“ viceprezidentas ir atstovybės Lietuvoje vadovas 
Tadas Vizgirda

Kišiniovas yra geografiškai patogioje vietoje - iš jo leng
vai pasiekiama Ukraina, Rumunija, Bulgarija, tad ši kryp
tis bus patogi verslininkams, besidairantiems į Rytų rinkas. 
Poilsiautojai ir originalių vietų mėgėjai taip pat ras ką 
veikti mieste, kuriame galite prisiliesti prie kitokios, savo 
paslaptimi, o kartu ir draugiškumu žavinčios kultūros, pa
ragauti tradicinės moldavų virtuvės patiekalų, pasigrožėti 
išskirtine, mažai civilizacijos paliesta gamta.

Keleiviai į Kišiniovą bus skraidinami du kartus per sa
vaitę - ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Bilietų kainos pra
sidės nuo 172 Lt (į vieną pusę, su oro uosto mokesčiais). 
„airBaltic“ teigimu, dėl kitų skrydžių krypčių yra tariamasi 
toliau.

RUSIJA
Lietuvos jaunimas vėl žygiuos tremties keliais
Sibire 2007-08-01
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba pranešė, kad Lietu
vos jaunuoliai 8.08 išvyksta į ekspediciją po Rusijos Sibiro 
platybėse esančias lietuvių tremtinių kapines ir buvusias 
įkalinimo vietas.

Šiemet 22 jaunuolių grupė per 20-ties dienų lankys lietu
vių tremtinių kapus Krasnojarsko srity, Manos upės basei
ne., v

Si ekspedicija - tai galimybė jauniems žmonėms parodyti 
patriotiškumą ir pilietiškumą bei savo pavyzdžiu skatinti 
bendraamžius domėtis šalies praeitimi, priminti visuome
nei laisvės kainą, stiprinti tikėjimą jos ateities perspektyva 
- ypatingai šiuo savanoriškos migracijos laikotarpiu.

Praėjusių metų vasarą Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba surengė tris sėkmingas ekspedicijas į Irkutsko, Ko
mijos ir Tomsko sritis, kur (kaip buvo rašyta EL) jaunimas 
tvarkė lietuvių kapines, susitiko su ten gyvenančiomis lie
tuvių bendruomenėmis, pasakojo jiems apie dabartinę Lie
tuvą.

Į vieną ekspediciją pernai nepavyko išvykti dėl Rusijos 
sprendimo neišduoti vizų. Rusija sprendimą motyvavo tuo, 
esą jaunuoliai vyksta „politikuoti“, o ne kapų tvarkyti.

Ryšių su visuomene koordinatorė Renata Remeikaitė, 
šiemet vizų išdavimo procesas vyko sklandžiai, visi daly
viai vizas gavo. Iš medžiagos, kuri parsivežta iš pernykščių 
žygių, parengta paroda, apkeliavusi Lietuvą. Taip pat buvo 
išleistas ir įspūdžius įamžinęs kompaktinis diskas, kuriame 
yra kelionių aprašymai bei filmas, leidžiantis pajusti kelio
nės išgyvenimus.

Ši organizacija yra 1992 metais įkurta yra didžiausia 
nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjunga Lietuvoje, 
vienijanti 55 nacionalines jaunimo organizacijas ir regioni
nes jaunimo organizacijų sąjungas.

1940 - 1941 metais ir 1944 - 1953 metais sovietinių oku
pantų vykdytų trėmimų metu į Sibirą ir kitas atšiaurias 
Sovietų Sąjungos vietas iš Lietuvos buvo ištremta mažiau
siai 29923 šeimų, nemažai žmonių mirė nuo nežmoniškų 
gyvenimo sąlygų.
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VOKIETIJA

Dr. Vincas Bartusevičius

Judita Umikytė). Mokyklos buvo labai išradingos, savo 
mokyklas pristatė linksmomis dainomis, pajuokavimais, 
eiliuotais tekstais, skanduotėmis ir pan.
Programa baigėsi smagia „Draugystės tilto“ daina (žodžiai 
Gvido Mazgelio, muzika Vyto Lemkės). Vakaras jaunie
siems baigėsi diskoteka, mažyliams - Labanaktuko pasakė
lėmis, o suaugusiems - vakarone.

Programa vaikams
Tris dienas jaunieji lietuviukai ilsėjosi gražioje Vasario 16- 
osios gimnazijos parko gamtoje, bendravo, žaidė, sportavo 
ir mokėsi. Po ilgų savaičių vėjo ir lietaus DT dienos buvo 
saulėtos ir šiltos.

VOKIETIJOJE 2007
Tris dienas „Draugystės tilto“ vėliava plevėsavo Vasario
16-osios gimnazijoje. Į „DT“ atvyko 175 dalyviai: 
62 vaikai ir jaunuoliai, 113 suaugusių.

„Draugystės tiltas“ - tai tarptautinis Europos 
lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis, į kurį 
kviečiami šių mokyklų mokiniai, jų tėvai ir moky
tojai, lietuvių bendruomenių atstovai.

Projektas gimė Švedijos Lietuvių Bendruome
nėje, Stokholmo „Saulės“ lituanistinėje mokyk
loje. 2005 metų vasarą Švedijoje įvyko pirmasis 
Europos lituanistinių mokyklų susitikimas.

2006 metais šeimininko teises perėmė Airijos 
Lietuvių Bendruomenė ir Dublino lituanistinė BU 
mokykla „4 vėjai“, kuri organizavo stovyklą Dub
line.

„Draugystės tilto 2007“ organizacija buvo pati
kėta Vokietijos Lietuvių Bendruomenei ir čia vei
kiančioms lituanistinėms mokykloms.

Šio gražaus ir prasmingo sambūrio tikslas - 
aptarti užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų (ir 
vaikų iš mišrių šeimų) švietimo aktualijas, pasidalyti peda
goginio darbo patirtimi, kartu spręsti iškylančius sunku
mus, užmegzti gerus bendradarbiavimo santykius tarp Eu
ropos šalių lietuvių bendruomenių, susipažinti, susidrau
gauti, susitelkti bendriems darbams. Šis nuotaikingas, įdo
mus vasaros renginys užtikrina draugišką mokytojų, moks
leivių bei jų tėvų bendravimą, skatina mokinius dar rimčiau 
kibti į lietuvių kalbos studijas, suteikia jiems progą geriau 
pažinti Lietuvą, jos istoriją tradicijas, kviečia tapti akty
viais lietuviškų bendruomenių nariais.

Š.m. liepos 6 d. popietę Vasario 16-osios gimnazijos 
kieme pradėjo renginio dalyviai. Suvažiavo 70 vaikų ir 
jaunuolių nuo 1,5 ir 18 metų (dauguma jų - lituanistinių 
mokyklų moksleiviai), bei kur kas daugiau suaugusių iš 13 
Europos kraštų. Suaugusieji - tai vaikus lydėję tėvai, mo
kytojai, bendruomenių vadovai, rengėjai ir jų talkininkai. 
Rengėjams reikėjo gerai paprakaituoti visus registruojant ir 
aprūpinant reikiama informacija. Po pirmos pažinties su 
Romuvos sodyba prasidėjo įvairi DT programa.

Pakėlus vėliavas ir sugiedojus Tautos himną vakarą pra
dėjo projekto vadovė Salomėja Boettcher ir koordinatorė 
Dalia Henke. Jos pasveikino atvykusius, padėkojo rėmė
jams bei talkininkams ir įteikė jiems simbolines dovanėles. 
Sveikinimo žodžius pasakė VLB pirmininkas Antanas 
Šiugždinis, Lietuvos ambasadorius Evaldas Ignatavičius ir 
Žemės ūkio ministerijos viešųjų ryšių vedėjas Vilius Ren- 
kevičius.

Vakaro dominante tapo lituanistinių mokyklų mokinių 
prisistatymas, kurį šauniai vedė Lietuvos karalius Mindau
gas (aktorius Eimantas Bareikis) ir karalienė Morta (aktorė

Šeštadienio rytas prasidėjo simbolinėmis pamokėlėmis 
gimnazijoje, kurias vedė gimnazijos lietuviai mokytojai.
Moksleiviams buvo įteikti šios mokyklos „lankymo pažy-

mėjimai“. Po pusantros valandos trukusių „mokslų“ visa 
kita vaikų veikla vyko parke.

6-10 m. vaikučiai rinkosi į „Jurgelio meistrelio“ dirbtu
ves ir šokių būrelius. Ten mažieji galėjo išmokti rišti drau
gystės juostas, piešti ant akmenukų. Šiam būreliui vadova
vo „meistrienė“ Izolda Zacharias. Pas šokių mokytoją Aud
ronę Ručienę vaikai šoko „polką su ragučiais“, dainavo 
lietuviškas dainas, dalino draugystės tilto žiedą.

11-17 m. mokiniai rinkosi kitokią veiklą. Buvęs gimnazi
jos mokinys Vaidas Bruderis vedė diskusiją „Muzikos pa
saulyje“. „Jaunieji riteriai“ rinkosi į salą pas mokytoją Da
rių Subačių, kur galėjo išbandyti riteriškas savybes: vikru
mą drąsą sumanumą. Sportinius žaidimus ir „linksmąsias 
estafetes“ organizavo mokytojai Aleksandras ir Aušra Ge- 
tautai.

Mokytojų seminaras
„Lituanistinių mokyklų šiandiena ir žvilgsnis į ateitį“ 
Seminare dalyvavo visi į „Draugystės tilto“ renginius atvy
kę lituanistinių mokyklų mokytojai (30 dalyvių). Buvo sve
čių, lektorių iš Lietuvos ir Vokietijos Vasario 16-osios gim
nazijos.

Seminaro pradžioje pranešimus padarė švietimo reikalų 
komisijų atstovai iš Airijos, Didžiosios Britanijos, Vokieti
jos ir Ispanijos. Jie trumpai pristatė lituanistinio švietimo 
padėtį jų šalyse.

PLB Valdybos švietimo komisijos pirmininkė Loreta 
Paulauskaitė išsamiau pristatė šios komisijos atsiradimo 
aplinkybes, jos uždavinius, jau nuveiktus ir planuojamus 
darbus. Ji paminėjo, kad šiuo metu pasaulyje veikia 200
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lituanistinių mokyklėlių, kuriose dirba maždaug 400 moky
tojų. Jau pradėtas įgyvendinti projektas „Sąsiuvinis: Mano 
šeimos medis“. Tęsiami kiti darbai: rengiama duomenų apie 
lituanistinėse mokyklose dėstančius mokytojus bazė, skel
biami įvairūs konkursai, mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
seminarai, skatinamas bendradarbiavimas tarp mokytojų.

TMID Lituanistinio švietimo poskyrio vedėja Daiva Žem- 
gulienė perskaitė pranešimą „Ryšio su užsienio lietuviais 
švietimo srityje palaikymas“. Jos pranešime buvo pateikti 
duomenys, kiek projektų remia TMID, kokias lėšas skiria, 
kad jie būtų įgyvendinti, kokiais būdais palaikomi ir plėtoja
mi ryšiai.

Direktorius Andrius Šmitas trumpai, bet išsamiai supažin
dino su Vasario 16-osios gimnazijos veikla. Pasisakė dvi 
gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Bronė Lipšienė ir 
Emilija Meikienė, Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplins- 
kas. Buvo prieita bendros nuomonės, kad naudojant puikią 
gimnazijos mokymo, ugdymo bazę, būtina rengti gimnazijo
je lituanistinių mokyklėlių mokiniams lietuvių kalbos inten
syvaus mokymo kursus - stovyklas.

Labai vertinga, naudinga, informatyvi ir įdomi buvo VU 
Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros lektorės 
Joanos Pribušauskaitės paskaita „Komunikacinio kalbos 
mokymo ypatumai“. Mokytojos čia galėjo pasisemti ne tik 
patirties, žinių, bet ir naujų idėjų, kurias galėtų sėkmingai 
įgyvendinti, dirbdamos savo lituanistinėse mokyklose.

Naudingi buvo ir du pranešimai, skaityti mokytojų Nijolės 
Jankauskienės (Londono „Švyturiukai“ 1. m. vedėjos) 
„Darbas grupėje su skirtingo lietuvių kalbos mokėjimo ly
gio vaikais“ ir Reginos Molinos (Švedijos „Saulės“ 1. m. 
vedėjos) „Lituanistinės mokyklos darbo organizavimas“, 
nes jos kalbėjo, remdamosi savo darbo patirtimi.

Seminaras baigėsi diskusija „Lituanistinių mokyklų pro
blemos ir jų sprendimo būdai“. Ją vedė PLB Valdybos švie
timo reikalų komisijos pirmininkė Loreta Paulauskaitė. 
Kiekviena diskusijos dalyvė turėjo galimybę išsakyti labiau
siai slegiančias savo mokyklos bėdas. Svarbu ne tik pa
traukti mokinius į lituanistines mokyklėles, bet ir juos ten 
išlaikyti. Panašiai yra ir su mokytojais - juos taip pat reikėtų 
skatinti, motyvuoti, kad jie šio darbo ne tik imtųsi, bet jį ir 
tęstų. Todėl čia nemažą vaidmenį vaidina mokytojų skatini
mas piniginėmis premijomis. Finansavimo klausimu buvo 
skirtingų nuomonių: vienos pedagogės mielai skiria šiam 
darbui savo laisvalaikį ir lėšas, o kitos mano, kad sunkus 
pedagogo darbas yra vertas atlyginimo. Gerų norų nepakan
ka ir ne visos mokytojos gali, net ir norėdamos, dalį savo 
asmeninių lėšų skirti mokyklėlės veiklai. Ne visos tokias 
lėšas ir turi.

Apibendrinant mokytojų seminarą galima teigti, kad jis 
buvo naudingas ir reikalingas. Buvo vieningai nutarta, kad 
ir ateityje būtų kviečiami lektoriai iš Lietuvos su praneši
mais ir ypač pageidautinos diskusijos iš kurių plauktų kon
krečios išvados.
(Elena Aronštamienė, Mokytojų seminaro sekretorė)

Bendruomenių atstovų darbo grupė
DT metu susirinkę lietuvių bendruomenių atstovai tradiciš
kai aptaria aktualius klausimus ir informuoja vieni kitus 
apie vykusius ar būsimus renginius. Pirmasis šioje darbo 
grupėje pranešimą padarė Lietuvos ambasadorius Vokietijo
je Evaldas Ignatavičius. Jis plačiai apžvelgė bendradarbiavi
mo formas tarp LR valstybinių institucijų ir Lietuvių Ben
druomenių, konstatavo, kad šiuo metu politikai Lietuvoje 
yra susidomėję emigrantais ir labai pozityviai žiūri į jų įjun
gimą į bendrus projektus. Toliau ambasadorius nurodė, kad

2008 m. yra paskelbti Vokietijos ir Lietuvos kultūros metais 
bei kvietė kartu su ambasada planuoti ir vykdyti renginius 
tiems metams pažymėti.

Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė kalbė
jo apie ambasados ir Lietuvių Bendruomenės Airijoje ben
drus sėkmingus projektus. Nė vienas renginys, jos teigimu, 
Airijoje nevyksta vien po ambasados vėliava.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinio 
direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė kalbėjo apie 
TMIDo ir Lietuvių Bendruomenių bendradarbiavimo pe
rspektyvas ir kėlė kai kuriuos konkrečius to bendradarbiavi
mo klausimus. TMIDui esą dažnai sunku suderinti Bendruo
menių poreikius ir lūkesčius su Lietuvos valstybės nuosta
toms. Taip pat paskutiniuoju metu didėja ratas tų, kurie ne
nori priklausyti Bendruomenei, o nori veikti savarankiškai. 
Departamentas kas metai rengia 6 tarptautinius renginius, 
kurių 3 skiriami lituanistinio švietimo reikalams. Nurodyta 
buvo ir į TMIDui keliamus Valstybės kontrolės reikalavi
mus, teikiant paramą visur ir viskam (taigi ir ten, kur tai yra 
visiškas nonsensas) skelbti konkursus.

VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis pranešė apie ES 
kraštų iniciatyvinės grupės veiklą. Tokios grupės reikalin
gumas buvo vertinamas prieštaringai. Daugumos nuomonė 
buvo, kad tokia grupė vis dėlto yra naudinga ir reikalinga. 
Europos kraštų svoris būtų didesnis, jei jie tam tikrais klau
simais kalbėtų viena kalba. Nutarta atnaujinti ES kraštų 
vadovų elektroninę konferenciją ir per pirmininkų suvažia
vimą aptarti tolesnę veiklą.

Vincas Bartusevičius (Vokietija) vadovavo diskusijai dėl 
svarstytinų klausimų per PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavi
mą, o Aurelija Goris-Norienė (Belgija) išsamiai pristatė LR 
Seimo ir PLB komisijos struktūrą, uždavinius ir kai kurias 

~ problemas. —
Rimas Čuplinskas (Vokietija) kalbėjo apie Hūttenfelde 

įsteigtą Europos lietuvių kultūros centrą. Nors visi teigiamai 
vertino, kad pavyko tokį centrą įkurti, tačiau klausimų ir 
abejonių kilo dėl jo struktūros ir pavaldumo.

Kita programa
„Draugystės tilto“ margoje programoje dalyviai galėjo pa
matyti Vilniaus „Atviro rato“ spektaklius „Senelės pasaka“ 
ir „Sparnuotasis Matas“ (režisierius Aidas Giniotis). Vaka
ronės prie laužo metu šventės dalyviai ne tik klausė links
mos kaimo kapelos „Brydė“ iš Šiaulių rajono koncerto, bet 
ir patys suko ratelius, traukė dainas, žaidė lietuviškus žaidi
mus.

Uždarymas
Sekmadienio ryte visi rinkosi į salę paskutiniam posėdžiui. 
VLB pirmininkas, ambasadoriai ir dalyviai reiškė padėką ir 
negailėjo komplimentų organizaciniam komitetui (projekto 
vadovei Salomėjai Bottcher, Daliai Henke, Gintarui Ručiui, 
Martynui Gaurilčikui ir Dariui Subačiui), o šie savo gau
siems talkininkams. Švedijos atstovai savo apibendrinime 
pastebėjo, kad „Draugystės tiltas“ metai iš metų auga tiek 
savo kiekybe, tiek kokybe. Buvo išsakyta mintis, jog rengi
nio trukmė turėtų būti ilgesnė. Ilgu plojimu buvo sutiktas 
pranešimas, kad kitų metų „Draugystės tilto“ rengimas ten
ka Ispanijos LB.

Po vėliavų nuleidimo „Draugystės tilto“ dalyviai rinkosi į 
vietos bažnyčią. Šv.Mišias laikė tėv. Paulius, asistuojamas 
kun. Jono Dėdino. Ne tik Mišioms, bet ir visam DT talkino 
br. Paulius, Kazimieras ir pranciškonų jaunimas iš Kretin
gos.
Nos vemos en Espana!
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Rugpjūčio 1-14 dienomis Alicja Zimnicka
Paroda “Blossoming Oasis”
Gallery 2 11 Horsebridge Road, Whitstable, Kent CT5 1AF 
www.articoart.com
Trečiadienį, rugpjūčio 22 d., 18.30 vai. “Misija Sibiras 2007”.
Paskaita, filmas, paroda. Pristatys HE ambasadorius Vygandas Ušackas. 
LR Ambasada Lithuanian Embassy 84 Gloucester Place
London W1U 6AU. British-Lithuanian Society nariai ir svečiai. Įėjimas 
£8.00. Registracija būtina.
Šeštadienį, rugsėjo 8 d., 15.00 vai. Privatus apsilankymas
Parlamento rūmuose - Houses of Parliament Palace of Westminster
London SW1. British-Lithuanian Society nariai ir svečiai. Registracija 
būtina. Įėjimas £10.00.
Rugsėjo 16-17 dienomis Thames Festivalis
Baltic Coucil palapinė. South Bank London SE1
Antradienį, rugsėjo 27 d. 19,30 vai. Egils Silinš (bosas) Philharmonia 
Orchestra Royal Festival Hall, Belvedere Road London SEI 8XX 
www.southbankcentre.co.uk 0871 663 2500

PAMALDOS

Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tei.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

UAB “Baltų lankų” knygynas
Baltos lankos/ Eksporto ir Importo skyrius
KNYGOS IŠ LIETUVOS Į PASAULĮ

„Baltos lankos“ - daugiau kaip 15 metų Lietuvoje ir užsienyje žino
ma leidybos kompanija, 2002 metais įsteigusi to paties pavadinimo kny
gynų tinklą.

„Baltų lankų“ knygynas puikiai atliepia steigėjų lūkesčius - yra 
vienas pirmaujančių rinkos lyderių. Platus leidinių asortimentas lietuvių ir 
užsienio kalbomis, lanksti kainų politika, individualus dėmesys klientams 
- tikroji „Baltų lankų“ sėkmės formulė.

Trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdo
je savus prekybos salonus turintis „Baltų lankų“ knygynas (bendras preky
bos plotas sudaro 1,5 tūkst. kv. m., juose darbuojasi 75 skirtingų sričių 
specialistai) neapsiriboja prekyba Lietuvoje, bet ir palaiko gerus santykius 
su užsieniu.

Mūsų siūlomo asortimento kokybę vertina tokie partneriai, kaip Europos 
Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Teismas Liuksemburge, JAV 
Kongresas.

2006 metais „Baltų lankų“ knygynas tapo 
pirmuoju Tarptautinės Knygų pardavėjų 
federacijos nariu iš Lietuvos.

Tai pačiais metais „Baltų lankų“ knygyno 
apyvarta išaugo 53 procentais ir pasiekė 
13,5 mlj. Lt.

Maloniai kviesdami tapti mūsų partneriais 
ir klientais, norėtume patikinti, kad „Baltų 
lankų“ knygyno eksporto skyriaus darbuo
tojai, atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir inte
resus, parengs rekomenduojamų leidinių 
katalogus su galimomis įsigyti prekėmis 
Jums patogiu formatu bei atsiųs detalią in
formaciją apie prekių pristatymo terminus 
kartu su įmonės rekvizitais.

Mūsų tikslas- visapusiškai patrauklus 
plačiausio asortimento, geriausios kainos, 
individualaus dėmesio bei lojalumo skati
nimo klientui derinys.

Nuoširdžiai tikime bendra sėkme, tad ma
loniai laukiame progos pateisinti Jūsų pasi
tikėjimą.

Pagarbiai,
„Baltų lankų“ knygynas, Ozo g. 25, LT- 

07150 Vilnius, Lietuva,
TeMfaks.: (370-5) 243 0021, EI. p.: gied- 
re@blk.lt, www.blk.lt
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