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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
60- tas suvažiavimas ir

Lietuvių Namų bendrovės akcininkų susirinkimas
Šių metų kovo 15 ir 16 dienomis Lietuvių Sody- 

boję įvyko 60-asis Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimas ir Lietuvių Namų 
Bendrovės akcininkų metinis susirinkimas.
Įdomu rašyti paskutinį kartą Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga (DBLS), nes 
suvažiavimo nutarimu Sąjungos vardas 
oficialiai nuo kovo 15 d. pakeistas į Jungtinės 
Karalystės Lietuvių Sąjungą (JKLS).
Senajai lietuvių bendruomenei DBLS vardas yra 
labai sentimentalus primenantis mūsų šiame krašte 
egzistenciją nuo pat pirmųjų dienų, tačiau realybę 
turine priimti, nes gyvenimas eina pirmyn ir būtina 
taikytis priėjo eigos.
Suvažiavimą atidarė Sąjungos pirmininkė Živilė II- 

gūnaitė, atsistojus sugiedotas Tautos Himną, prisime
nant iš mūsų tarpo išsiskyrusius narius.
Išrinktas suvažiavimo prezidiumas: pirmininkas Alek

sas Vilčinskas, sekretorė Ingrida Žalalienė.
Mandatų ir nominacijos komisijos pirmininkas Kastytis 

Baublys pranešė, jog suvažiavime dalyvauja 10 skyrių 
atstovai, reprezentuojantį 545 narius ir 6 Garbės nariai - 
viso 551. Šiuo metu Sąjungoje yra 18 skyrių.

Sveikinimo žodį tarė JK ambasadorius J.E.Vygaudas

Kalba J.E. Vygaudas Ušackas

Ušackas, linkė
damas toleranci
jos ir susiklausy
mo bendrai siek
ti lietuvių ypač 
vaikų gerovės ir 
tautybės išlaiky
mo, burtis į vie
netus ir dalyvau
ti šių metų rude
nį vykstančiuose 
Seimo rinkimuo
se. Priminė sėk

mingai iškovotą lietu
vių kalbos egzaminų įvedimą lietuvių vaikų lankomose 
mokyklose, ragino balsuoti Europos Sąjungos rinkimuo
se, pabrėždamas, jog lietuviai turi juridinę teisę tą daryti.
Toliau sekė pranešimai. Pirmininkė Ž.Ilgūnaitė savo pra

nešime painformavo apie metų eigoje įvykusius renginius, 

gautą paramą iš Tautinių Mažumų ir Išeivijos departamen
to, tautinių rūbų parūpinimą “Saduto” ansambliui ir jauni
mo sąjungos grupei.

Ragino skyrius ruoštis paminėjimui ateinančiais metais 
1000 metų Lietuvos jubiliejui - (1009.11.14 - 1-mą kartą 
Kvedlinburgo metraščiuose paminėtas Lietuvos vardas 
“Litua”. Nuo šios datos dabar oficialiai ir skaičiuojamas 
Lietuvos amžius - red.}. Ruoštis ateinančiam krepšinio 
turnyrui, kuris vyks Londone, dalyvauti Baltų Tarybos 
remiamajame Jaunų talentų koncerte.
Sąjungos finansinę apžvalgą padarė iždininkė Inga Bilai- 

šytė.
Tarybos vardu kalbėjo pirmininkas Vladas Chockevičius 

informuodamas apie Tarybos veiklą ir tikslus, kviesdamas 
visas niekur nepriklausančias organizacijas stoti į Tarybos 
eiles, nes Taryba kaip tik ir yra tam, kad apjungtų visus 
nepriklausomus vienetus, kaip sporto, meno ratelius, klu
bus ar kitokio pobūdžio organizacijas.
Revizijos komisijos pranešimą paskaitė Kostas Malinaus

kas, pranešdamas, kad finansai ir knygos yra vedami tvar
kingai ir teisingai.

Švietimo Tarybos vardu kalbėjo Renata Retkutė infor
muodama, jog jau 2 metus koordinuoja Britanijos lietuviš
kų mokyklų veiklą. Pasidžiaugė įteisinimu lietuvių kalbos 
egzaminų aukštesnėse mokyklose. Ambasadoje buvo ve
dami pedagoginiai kursai lietuviams mokytojams/oms. 
Nutarė dalyvauti Ispanijoje birželio 14 - rugsėjo 14 d. 
įvykstančioje tarptautinėje valstybių parodoje “Expo Zara
goza 2008”.
Kultūrinės veiklos apžvalgą padarė D.Martinkėnas, pra

nešdamas apie daugelį meno grupių ansamblių bei pavie
nių menininkų pasirodymus/koncertus Londone ir keletą 
tolimesnėse apylinkėse. Skundėsi, jog pagrindinė proble
ma yra finansai, kurių trukumas stabdo platesnę veiklą. Be 
to, prašė iš Sąjungos skyrių narių sudaryti darbo komisiją 
kuri padėtų koordinuoti veiklą.
Toliau pagal darbotvarkę, diskutuota Sąjungos finansų 

Patika. Kastytis Baublys ir Aleksas Vilčinskas siūlė Sąjun
gai jungtis finansiniai prie Britų-Lietuvių Asociacijos Pati- 
kos. Dabar lietuviai šioje patikoje turi 1 atstovą įsijungus 
galėtų turėti 2, kurie tvarkytų mūsų sąjungos finansų pa
skirstymą. Balsavimu buvo priimtas Patikos projektas.

Sekantis darbotvarkės punktas privedė prie Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos vardo pakeitimo į Jungtinės 
Karalystės Lietuvių Sąjungą. Paaiškintą jog pakeitus vardą 
lietuviai gyvenantį Šiaurės Airijoje galės stoti į mūsų Sąjun
gą ko anksčiau negalėjo daryti Šiaurės Airijai nesant Di
džiosios Britanijos ribose.

Suvažiavimo pirmininkas A. Vilčinskas pasiūlė pirkti lab-
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daros tikslams Britų-Lietuvių Asociacijos nario padovano
tas lietuviškas lėles, DB Lietuvių Sąjungos 60-mečio pami
nėjimo marškinukus ir prisiminimui puodelius.
Grįžta prie suvažiavimo dienotvarkės. Sekė skyrių praneši

mai.
Pirmas pasisakė Norwich skyriaus atstovas, informuoda

mas, kad turėjo eilę renginių, kaip Kalėdos, Vasario 16-oji, 
ekskursijos į Londoną ir Paryžių. Turi savo interneto tinkla- 
lapt leidžia laikraštuką, radijo programėlę. Renkasi kas 
mėnesį ir veda įvairiomis temomis diskusijas.

Toliau Londono Pirmo skyriaus atstovė pranešė apie jų 
skyriuje ir plačiau vykusius renginius. Pasidžiaugė, kad 
prieš kelis metus įsisteigęs “Saduto” folklorinis ansamblis 
plečia savo veiklą ir pasirodo platesnei publikai. Padėkojo 
Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentui už metų eigoje 
suteiktą paramą.

Sekė Norfolk lietuvių bendruomenės pranešimas. Jie turi 
apie 30 narių, bet dar nėra įsijungę į JK lietuvių Sąjungą. 
Balandžio mėnesį turės susirinkimą ir tikisi prisijungti prie 
Sąjungos.
Birmingamo atstovė pranešė, kad turi problemų su sky

riaus veikla. Į oficialius renginius mažai lankosi, tai jie daro 
neoficialaus pobūdžio renginius, į kuriuos ateina daugiau ir 
tuo būdu bando pritraukti daugiau narių.

Londone veikiančioje Baltų Taryboje lietuvius atstovauja: 
Aleksas, Vilčinskas, Živilė Ilgūnaitė ir Vladas Chockevi- 
čius. Baltų Taryba tradiciniai ruošia birželio išvežtųjų pami
nėjimą pamaldomis Londono bažnyčioje su visų trijų tauty
bių kunigų maldomis, bei muzikiniais pasirodymais. Rugsė
jo mėnesį kartu su Lietuvos ir Latvijos turizmo biurais daly
vavo Londono mero Temzės festivalyje ir išplatino daug 
turistinių brošiūrų. Lapkrityje su ambasadų parama surengė 
“Jaunųjų pabaltijo talentų” koncertą. Ateičiai turi gana pla
čią metų programą. Lietuvių atstovai Baltų Taryboje sekan
tiems metams palikti tie patys.

Skautų organizacijos vardu kalbėjo Vladas Gedmintas. 
Ragino tėvus siųsti vaikus į skautų stovyklą, kuri šiemet 
įvyks nuo liepos 25 d. iki rugpjūčio 3 d. Skautų organizacija 
daug pasitarnavo praeityje auklėjant priaugantį jaunimą, tą 
patį daro ir dabar, o stovykla yra jaunimo veiklos savaitė, 
kuri apjungia priaugantį jaunimą ir suteikia sąlygas praleisti 
savaitę miške ir pakvėpuoti grynu gamtos oru.
Jungtinės Karalystės Jaunimo sąjunga veikia dar tik du 

metus. Dauguma jų yra akademikai, kasmet besikeičiantį, 
todėl sunku ką nors plačiau išvystyti, bet turi tautinių šokių 
grupę, per metus bendravo su ambasada ir Sąjunga.

Sodybos vedėja Jūratė Vilpišauskienė padėkojo Jaunimo 
Sąjungos nariams ir “Saduto” folkloro ansambliui už metų 
bėgyje suteiktą pagalbą.
Po visų pranešimų sekė valdomųjų organų rinkimai sekan

tiems metams 2008/9 m.
Papildyti centro valdybą iki 9 narių reikėjo rinkti 5.
Kandidatais pasiūlyta: Simonas Audikas, Valerija Chocke- 
vičienė, Saulius Giedraitis, Algirdas Garankštis ir Ramunė 
Padleckytė-Sanderson. Pasiūlius tik 5 kandidatus nereikėjo 
rinkimų ir visi kandidatai buvo patvirtinti į valdybą.
Centro valdyba sekantiems 2008/9 metams yra:
Živilė Ilgūnaitė - pirmininkė
Saulius Giedraitis - pirmininkės pavad.
Ingrida Žalalienė - sekretorė
Inga Balaišytė - iždininkė
Renata Retkutė - švietimas

Algirdas Garankštis - atstovas spaudai.
Į Tarybą reikėjo vieno naujo nario. Pasiūlyta viena kandida
tė: Julija Grės iš Šiaurės Airijos be balsavimo buvo priimta.
Taryba 2008/9 m .sudaro:
Vladas Chockevičius, Kostas Malinauskas, Jonas 
Podvoiskis, Jurga Galvanauskaitė ir Julija Grės.
Mandatu ir Nominacijų komisija 2008/9 m.:
Kastytis Baublys Irena Paškevičienė ir Danutė KulpaviČiū- 
tė.
Revizijos Komisija 2008/9 m. :Michael Cornish, Einaras 
Vildė, Kostas Malinauskas.
Po diskusijų JKLS suvažiavimas baigtas.
Sekančią dieną vyko Lietuvių Namų bendrovės metinis 
akcininkų susirinkimas. Po praėjusių metų ataskaitos prista
tymo paaiškėjo, jog Sodybos biznis pradėjo gerėti. Sumokė
jus dalį užsilikusios skolos £42,000 (įskaitant iš Help Sody
ba Fund £3000), dar liko £17,000 pelno.
Pranešta, kad Help Sodyba Fund šiuo metu, įskaitant gautas 
palūkanas, dar yra £586.62. Laukiame iš mokesčių inspek
cijos pranešimo, kiek dar yra likę skolos.
Buvo patvirtintas sekantiems metams tas pats auditorius 
M.Traviss & co., pristatyta nauja buhalterė Linda Langely. 
Po ilgesnių biznį liečiančių diskusijų buvo prieita prie Lie
tuvių Namų bendrovės direktorių rinkimų.
Direktorių valdybą sudaro 5 asmenys.
Praėjusių metų bėgyje atsistatydino du direktoriai. Į jų vietą 
buvo kooptuoti du, bet, pagal bendrovės įstatus jie negali 
pasilikti sekantiems metams, bet gali kandidatuoti ir būti 
renkami.
Į kandidatus buvo pasiūlyta 5 asmenys:
Vincent O’Brien Einaras Vildė
Gareth Sanderson Danutė Kulpavičiūtė ir
Mindaugas Mieldažys.
Iš tų 5 buvo išrinkti du: Gareth Sanderson ir 
Vincent O’Brien.
Lietuvių Namų bendrovės valdybą 2008/9 m. sudaro:
Vida Gasperienė
Jonas Podvoiskis
Onutė Dobrovolskienė
Vincent O’Brien

pirmininkė 
iždininkas
renginiai 
sekretorius

Gareth Sanderson Sodybos reikalai.
Tuo ir baigėsi šių metų Lietuvių Namų bendrovės metinis
susirinkimas.

Ramunė Padleckytė-Sanderson - narė kultūrai 
Valerija Chockevičienė - narė jaunimo reikalams 
Simonas Audikas - darbas su bendruomenėmis

Naujoji Lietuvių Namų bendrovės direktorių valdyba (iš kairės): 
Jonas Podvoiskis, Vincent O’Brien, Vida Gasperienė, Gareth 
Sanderson ir Onutė Dobrovolskienė.
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Didžiosios Britanijos lietuvių rašytojo - patriarcho 
KAZIMIERO BARĖNO 100 metų gimimo sukakties paminėjimas

Kazimieras Barauskas-Barėnas gimė 1907 gruodžio 30 d. Stanionių kaime, Panevėžio 
apskr. 1929 m. baigė Panevėžio gimnaziją, toliau tęsė mokslą Kauno universitete, studi
juodamas literatūrą. Jau 1926 m. pradėjo rašyti. Jo darbai - poezijos ir prozos buvo 
spausdinami [vairiuose periodiniuose leidiniuose. Nuo 1943 iki 1944 m. dirbo Kaune 
laikraščio “Ateitis” redakcijoje. Karo metu pasitraukė Į Vokietija, o 1947 m. atvyko į 
Angliją. /iš Enciklopedija Lituanica /

- L/ ietuvos karalaičio
švento Kazimiero šventė
je kovo mėn. 4 dienos 
vakare Londono ir arti

mesnių apylinkių lietuviai rinkosi į Lietuvos am
basadą paminėti savo bendruomenės rašytojo, vi
suomenininko - patriarcho Kazimiero Barėno gi
mimo šimtmetį.

lietuvių veiklai. Jame diskutuoti ir iškritikuoti dalykai 
gimdavo lietuviškos veiklos gyvais veiksmingais daiktais. 
“Rašytojas K.Barėnas man ir mano charakteriui davė daug 
mokslo. Ačiū jam. Susitikęs Kazimierą danguje dar kartą 
esu pasiryžęs padėkoti jam už man suteiktą paramą gyve
nant šioje vargingoje žemėje.

Vitalija Urbonavičienė iš Lietuvos pasidalino su daly
viais mintimis apie paskutines Kazimiero Barėno saulėly
džio dienas.

Įėjus į ambasados didžiąją salę, čia pasitiko dailininkės 
Marijos Baronienės labai meniškai tapytas Kazimiero Ba
rėno paveikslas - pasižiūrėjus į jį girdėjosi Kazimiero mis
tiškas balsas: - sveiki atėję!..

Šimtmečio minėjimui vadovavusi Danielė Martinkėnie- 
nė, apsirengusi Marijos Baronienės pasiūtais tautiniais 
rūbais, pakvietė LR ambasadorių JE Vygaudą Ušacką pra
dėti minėjimą kuris savo trumpame žodyje pasveikino 
gausingai susirinkusius į šį labai garbingo ir darbštaus 
rašytojo Kazimiero Barėno šimtmečio paminėjimą linkė
damas geros sveikatos Marijai Barėnienei įteikė didžiulę 
gražių gėlių puokštę, kiekviena gėlė puokštėje reprezen
tuojanti K.Barėno parašytą knygą

Minėjimo vedėja aktorė Danielė Martinkėnienė pakvietė 
viešnią iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dr. Dalia 
Kuizinienę apžvelgti Kazimiero Barėno kūrybą. Ji buvo 
jau anksčiau asmeniškai susitikusi su rašytojuje namuose. 
Dalia Kuizinienė labai suglaustai pristatė jo 1953-2004 
metų laikotarpio kūrybos aruodus.
Aktorė D.Martinkėnienė su meniškumu pristatė poeto 
Laimučio Švalkaus eilėraštį, dedikuotą Kazimiero Barėno 
knygoms.

Aktorė Živilė Šlekytė-Stanton suvaidino iš “21 Veroni
kos” dialogą-pasikalbėjimą su mėsininku ir jo krautuvės 
lankytoja Veronika. Tai buvo pats linksmiausias momen
tas visame minėjime, o Kazimiero paveikslas, stovintis 
prieš dalyvius, atrodė dar daugiau besišypsantis kartu su 
mumis visais...

Stasys Kasparas prisiminė jį kaip didžiausi darbininką 
lietuviškam žodžiui. Štai, Nidos knygų klubo išleista 100 
knygą kurias reikėjo suredaguoti prieš spausdinimą lite
ratūros metraštis “Pradalgė” - knygų krūva aukštesnė nei 
Šatrijos kalnas, “Sauja derliaus” ir visos jo paties parašy
tos knygos sudarė didžiulį lietuviško žodžio aruodą 
S.Kasparas prisiminė tuos laikus, kada K.Barėno redaguo
jamas “Europos Lietuvis” buvo laisviausias, be cenzūros. 
Jame buvo laiškų skyrius, vadinamas “Tavo Jonas”. Tas 
labai kritiškas “Tavo Jonas” daug davė gero D.Britanijos

Kastytis Baublys kalbėjo apie rašytoją kaip didelės šir
dies, šiltą nuoširdžią kitiems pasiruošusią padėti asmeny
bę - geriausią Baublių šeimos draugą.

Romas Kinka prisiminė, kad jo jaunystėje K.Barėnas 
buvo jam ypatingos asmenybės žmogus, iš kurio jis pasi
savino keletą jo bruožų. Minėjimo dalyviams R.Kinka 
iškėlė idėją kad Lietuvių sąjunga kreiptųsi į Anglijos pa
valdė komitetą su siūlymu prie K.M.Barėnų namo 
Ealing’e pritvirtinti memorialinę lentą su atitinkamu įrašu.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos valdyba įteikė 
rašytojo žmonai Marijai puikiausią gėlių puokštę nuo visų 
D.Britanijos lietuvių. Toliau minėjimas vyko visų pabend
ravimu.

Minėjimą surengė Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
ga ir Lietuvos ambasada.

Užbaigiant 100-čio minėjimą tikrai verta paskaityti ką 
rašė 1972 m. lapkričio mėn. 25 d. JAV leidžiamas laikraš
tis “Keleivis”: - Kazimieras Barėnas išeivijos lietuvių 
literatūroje iškilo kaip vienas pajėgiausių realistinės dai
liosios prozos kūrėjų, puikiai ir spalvingai valdąs lietuvių 
kalbos žod[, sugebantis rasti ne tik [domią savo novelėm 
ir apsakom fabulą, bet pasižymįs ir nepaprastai giliu 
savo veikėjų psichologiniu tikrumu ir kartais tiesiog mik
roskopišku įžvalgumu Ijų sudėtingą sielą.

S.Knituva

Rašytojo Kazimiero knygos ir jo turėta didžiulė 
biblioteka iškeliavo l Panevėžio apskrities 
G.Petkevičiūtės-Bitės viešąją biblioteką - 
Respublikos g. 14, Panevėžys, Lietuva.

Literatūros Almanacho leidykla “Varpai” 2005 me
tais išleido Leono Paleckio - Kaktavičiaus sudarytą 
monografiją “Kazimieras Barėnas - gyvenimas ir - 
kūryba ”.
Knygą galima užsisakyti: Leonas Paleckis-Kaktavičius 
Dainų g. 98-45. LT. 78270 Šiauliai, Lietuva - 
Lithuania
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Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos garsenybės - į pagalbą 
Tauragės vaikams 2008-03-27 
www.lietuviams.com

Balandžio 17 dieną Londone, privačiame 
„Hurlingam“ klube, rengiama labdaros 
vakarienė, kurioje bus renkamos lėšos vienos 
skurdžiausių Lietuvoje, Tauragės apskrities 
vaikams paremti.
Renginį organizuoja Lietuvos ambasada 
Jungtinėje Karalystėje ir Didžiosios Britanijos 
lietuvių labdaros Gala komitetas.
Vakaro dalyviai bus kviečiami dalyvauti auk
cione - jam kelias dešimtis įspūdingų prizų 
skyrė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
įžymybės. Tarp jų - garsus virtuvės virtuozas 
Jamie Olivier, aktoriai Dexter Fletcher bei 
Jason Flemyng, krepšininkas Robertas Javto- 
kas bei albumo „Neregėta Lietuva“ autorius 
Marius Jovaiša.

„Turbūt nieko nėra šviesesnio ir prasmingesnio nei 
dalintis savo sėkme ir meile su likimo nuskriaustais 
vaikais, - teigia renginio idėjos autorius, Lietuvos am
basadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas, 
- Viliuosi, jog mūsų parama padrąsins jaunąją Lietu
vos kartą, leis jos atstovams ugdyti savyje drąsą ir ini
ciatyvią asmenybę, kokios yra taip reikalingos mūsų 
šaliai“, - pažymi ambasadorius.

Panašus Britanijos lietuvių labdaros vakaras buvo 
surengtas pernai. Renginio programos autorė, režisierė 
Dalia Ibelhauptaitė tikisi, jog tokie labdaros vakarai 
taps gražia tradicija, bendram tikslui suvienijančia Di
džiosios Britanijos ir Lietuvos talentus.

„Šiemetinis renginys jau peržengia lietuvių bendruome
nės ribas, ir galima teigti, įgyja tarptautinį statusą - prie 
mūsų iniciatyvos sutiko prisijungti gerai žinomi žmonės ir 
iš Lietuvos, ir iš Didžiosios Britanijos. Tikimės, kad šie 
labdaros vakarai taps pagrindu ateities renginiams, suteik
siantiems geresnio gyvenimo galimybę skurstančių šeimų 
vaikams. į šių metų aukcioną dedame dideles viltis - juk 
daugelio žmonių geranoriškumo ir dosnumo dėka surinko
me tiek nuostabių ir įspūdingų prizų“, - - sako 
D.Ibelhauptaitė.

Labdaros vakaro programos ašis - jaunųjų Lietuvos ope
ros solistų pasirodymas. Jie atliks D.Ibelhauptaitės režisuo
tos Volfgango Amadėjaus Mocarto operos „Užburtoji flei
ta“ ištraukas, o specialų finalinį renginio numerį kartu su 
solistais rengia žymusis atlikėjas Andrius Mamontovas.

Noriai prie renginio prisidėjusios įžymybės vakaro sve
čiams paruošė daugelį unikalių prizų, už kuriuos aukcione 
surinkti pinigai atiteks labdarai. Pavyzdžiui, J.Olivier pa
kvies keliauti kartu su juo ir jo studentais į Toskaną, Italiją, 
degustuoti alyvų aliejų, taip pat garsusis šefas siūlo roman
tišką vakarienę dviem pagal jo paties paruoštą ypatingą 
meniu.

Tarp prizų yra ir vieno sėkmingiausių Didžiosios Britani
jos fotografų David Loftus fotosesija, krepšinio žvaigždžių 

R. Javtoko ir A. Macijausko marškinėliai su parašais bei 
„Lietuvos ryto“ krepšinio komandos autografais paženklin
ti sportiniai bateliai. Taip pat garsaus portretų kūrėjo Jona
than YEO darbas ar diena populiaraus BBC televizijos 
serialo „Hotel Babylon“ filmavimo aikštelėje. Viešąjį auk
cioną ves aktoriai D.Fletcer ir J.Fleming.

Net keletą prizų aukcionui dovanoja verslininkai Nigel ir 
Kristina Bobs - vakaro dalyviai galės laimėti apartamentus 
savaitei vienoje iš 16 pasaulio šalių. Prie aukciono prisi
jungia ir vienas ryškiausių šių dienų Londono stilistų Her
man Haw, dirbantis su kompanija „L‘Oreal“ ir daugeliu 
žymių modelių Londono madų savaitės - aukcione bus 
galima laimėti H.Haw konsultaciją.

Dar vienas įspūdingas prizas - anglų aristokratų itin ver
tinamos įmonės „Denby Potery“ indų komplektas bei fir
mos „Molton Brown“ žvakių rinkinys.

Garsus lietuvių dizaineris Juozas Statkevičius aukcionui 
dovanoja specialiai sukurtą skrybėlę; puikius prizus skiria 
ir viešbutis „Stikliai“ bei „Vyno klubas“.

Pirmosios labdaros vakarienės metu surinktos lėšos, dau
giau kaip 120 tūkst. Litų, buvo pervestos 22 Tauragės ap
skrities nevyriausybinėms organizacijoms, mokykloms, 
bendruomenėms ir klubų organizuotoms stovykloms. Jose 
1000 vaikų iš neturtingų Šilalės, Jurbarko, Pagėgių bei 
Tauragės rajonų šeimų leido vasaros bei žiemos atostogas.

Čia vaikams buvo sudarytos sąlygos visapusiškai tobulė
ti, sportuoti, užsiimti menine veikla, keliauti po Lietuvą, 
kai kuriems netgi pirmą kartą apsilankyti teatre. Tikimasi, 
jog šiemet bus surinkta dar daugiau lėšų, juolab, kad kiek
vienas pokylio metu surinktas svaras sterlingų bus papildy
tas penkiais litais, kuriuos skiria LR Švietimo ir mokslo 
ministerija.

Dėl informacijos apie renginį ir bilietų kreiptis elekt
roniniu paštu galadinner@lithuanianembassy.co.uk
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Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimas 2008-04-08

Praėjusį savaitgalį, balandžio 5-6 dienomis, 
įvyko Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo 
sąjungos (JKLJS) suvažiavimas.

III kasmetiniame suvažiavime JKLJS valdybos pirmi
ninkė Laura Dzelzytė pristatė organizacijos biudžetą - 
praėjusios kadencijos įplaukas ir išlaidas.

Sveikinimo kalbas sakė ambasados atstovas Ernestas 
Grabažis, perdavęs linkėjimus „susirinkimui, geriausioms 
mintims ir norams vis geriau ir gražiau įgyvendinti tas 
mintis“, Živilė Ilgūnaitė, kuri nuo Jungtinės Karalystės 
lietuvių sąjungos (JKLS) padovanojo jaunimo sąjungos 
valdybai simbolines dovanėles bei palinkėjo „sėkmingo ir 
konstruktyvaus darbo“, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
(PLJS) valdybos narė Sofija Loiter, pristačiusi artėjantį 
PLJS kongresą Pietų Amerikoje bei perdavusi sveikinamą
jį žodį nuo PLJS pirmininko Stasio Kuliavo.

Kaip ir kiekvieną pavasarį atsinaujinant gamtai, atsinau
jino ir JKLJS valdyba. Antrus metus iš eilės JKLJS pirmi
ninke liko Laura Dzelzytė. Gytė Mankutė tapo vicepirmi
ninke, jos pareigas kaip viešųjų ryšių koordinatoriaus perė
mė jau metus aktyviai kartu su valdyba dirbantis pirmojo 
kurso viešųjų ryšių studentas Karolis Adomaitis. Justas 
Baltrušaitis, iki šiol JKLJS veikloje aktyviai nedalyvavęs, 
tačiau savarankiškai būręs JK studijuojančius lietuvius, 
tapo sąjungos sekretoriumi. Iždo reikalai patikėti tvarkyti 
antramečiam valdybos nariui Domui Dargiui. Antro kurso 
Politikos mokslų studentė Ieva Davydenko ateinančius 
metus bus atsakinga už plėtrą ir strategiją. Į valdybą taip 
pat buvo išrinkta Indrė Dargytė. Laura Dzelzytė po suva
žiavimo pasveikino naująją valdybą padėkojo už 
„pasitikėjimą vesti visą valdybą dar vienus metus“ bei pa

Naujoji JKLJS valdyba

linkėjo sėkmingų bei produktyvių metų.
Pristatyti planuojami renginiai ir iniciatyvos:
• JKLJS Plėtra -JKLJS fondo projektas
• Forumas „Lietuvos ateitis“ -Lietuviškų Filmų naktis
• JKLJS kaukių balius • 
Lietuvos Nepriklausomy
bės vakarėlis • Jungtinės 
Karalystės Lietuvių Stu
dentų susitikimas

O linksmojoje dalyje 
pasirodė JKLJS tautinių 
šokių kolektyvas Jonkelis, 
buvo pristatyti Leon So
mov ir Jazzu vaizdo kil
pas bei kino kūrėjų kolek
tyvo „GeriFilmai“ filmai.

mdvm, lietuviu E»<tivaU« 2-oo0

2008 metų liepos 4-6 dienomis 
Vokietijoje organizuojamas Euro
pos lietuvių roko festivalis 
“Eurofestivalis 2008’. Festivalis vyks 
Hūtenfelde, Vasario 16-osios gimna
zijos parke, kur net tris dienas po 
atviru dangum gros, bendraus bei 
patirtimi dalinsis įvairiose Europos 
šalyse muzikuojantys lietuviai.
Šis festivalis suteikia puikią progą 
scenoje pasirodyti ne tik profesiona
liems bei kūrybiškai subrendusiems 
atlikėjams, tačiau savo jėgas išban
dyti kviečia ir jaunuosius talentus.
Festivalį organizuoja Europos lietu
vių kultūros centras kartu su Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjunga, Vokieti
jos lietuvių jaunimo sąjunga ir Vokie
tijos Lietuvių Bendruomene.
Šiuo būdu organizatoriai nuoširdžiai 
kreipiasi į visus Didžioje Britanijoje 
gyvenančius lietuvius muzikantus, 
muzikuojančius ar dar tik besiruo
šiančius tai daryti, ir kviečia kuo 
gausiau dalyvauti festivalyje!
Visas grupes ir atlikėjus, norinčius 
prisijungti prie festivalio muzikinės 
programos, kviečiame nedelsti, 
stverti į rankas gitarą ir registruotis 
festivalio tinklalapyje.
Vienintelė sąlyga - atliekami kūriniai 
turi būti savos kūrybos ir, žinoma, 
lietuviški.
Visą tolimesnę informaciją apie 
dalyvavimo sąlygas bei registracijos 
anketą rasite adresu 
www.eurofestivalis.org
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LIETUVOS RESPUBLIKA
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ 
VIEŠOJI ĮSTAIGA PAKRUOJO LIGONINE

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDUI

Mieli mūsų rėmėjai,
Nuoširdus ačiū už gautą paramą: elektrokardiografą ultragarsinį 
inhaliatorių, mobilius deguonies balionus. Jūsų dovanota aparatū
ra labai padeda mūsų mažiems ligoniukams.
Vaikų ligų skyriuje apie 80% ligonių gydosi su kvėpavimo takų 
ligomis. Daug atliekama inhaliacijų, esant dideliems apkrovimas 
inhaliatoriai genda. Maloniai prašome Jūsų pagalbos padedant 
įsigyti dar 2-4 inhaliatorius.
Siunčiame foto nuotraukas, kuriose matosi kaip mažasis ligoniu- 
kas prijungtas prie jūsų dovanotos aparatūros.
Su pagarba,

Vyriausiasis gydytojas
Vygantas Sudaris

BRITŲ - LIETUVIŲ FONDUI aukojo: V. Andriulis, Škotija £15.00

LIETUVOS AMBASADA LONDONE RAGINA AKTYVIAI REGISTRUOTIS IR 
BALSUOTI LR SEIMO RINKIMUOSE ŠĮ RUDENĮ

v
S.m. kovo 15d. Lietuvių sodyboje Headley parke 
įvykusiame Didžiosios Britanijos lietuvių 60-jo 
suvažiavime LR Ambasadorius Vygaudas Usac
kas pakvietė Lietuvos piliečius, gyvenančius 
Jungtinėje Karalystėje, aktyviai pasinaudoti savo 
rinkimų teisę artėjančiuose LR Seimo rinkimuose, 
ir dalyvauti nusprendžiant, kokiu keliu turi eiti 
Lietuva.

„Organizuojant Seimo rinkimus Jungtinėje Karalys
tėje, pagrindinis iššūkis ambasadai yra kiek įmanoma 
tikslesnių rinkėjų sąrašų sudarymas“ - pabrėžė Vygau
das Ušackas. Jo teigimu, nors neoficialiais duomeni
mis Jungtinėje Karalystėje gyvena nuo 150 iki 200 
tūkstančių Lietuvos piliečių, Lietuvos ambasados Lon
done rinkėjų sąraše yra mažiau nei 1,5 tūkstančių Lie
tuvos piliečių. „Rinkimai - pati betarpiškiausia demok
ratijos išraiška, todėl dalyvavimas juose - ne tik pilie
čio teisė, bet ir pareiga. Pareiga ne tiek valstybei, kiek 
sau ir savo vaikams, pareiga dalyvauti kuriant mūsų 
šalies ateitį.

Todėl kviečiu Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjun
gą Jaunimo Sąjungą ir kitas lietuvių organizacijas ak
tyviai bendradarbiauti su ambasada ir pradėti piliečių 
registraciją į 2008 metų rinkimų į Seimą rinkėjų sąra
šus” - ragino Ambasadorius.

Ambasada kviečia kiekvieną Lietuvos Respublikos 
pilietį, sulaukusį 18 m., užpildyti specialią anketą su 
prašymu įtraukti į rinkėjų sąrašus ir atsiųsti ją (paštu 

arba elektroniniu paštu) Lietuvos ambasadai Jungtinė
je Karalystėje. Šią anketą jau dabar galite rasti amba
sados interneto puslapyje http://uk.mfa.lt, užsisakyti 
elektroniniu paštu rinkimai@lithuanianembassy.co.uk, 
ji taip pat bus platinama visuose ambasados renginiuo
se.

Pasak Ambasadoriaus, registruotis į rinkėjų sąrašus 
svarbu ir tam, kad balsavimo punktai būti įkurti ne tik 
Londone, bet ir kituose Jungtinės Karalystės regionuo
se.

Atsižvelgiant į užsiregistravusiųjų rinkimų sąrašuose 
piliečių skaičių ir geografinį rinkėjų pasiskirstymą 
bus svartoma galimybė steigti balsavimo punktus ar
čiau rinkėjų ir taip sudaryti Lietuvos piliečiams gali
mybę aktyviau išreikšti savo valią ir taip betarpiškai 
prisidėti prie naujos Lietuvos vizijos įgyvendinimo.

Baigdamas sveikinimo kalbą Ambasadorius para
gino Lietuvos piliečius susiburti viešai diskusijai apie 
Lietuvos ateitį: „Dar svarbiau, kad Jūs eitumėte bal
suoti žinodami, kokią Lietuvą norite matyti, ir kaip ją 
keisti, pasiremiant savo įgytomis žiniomis ir patirtimi 
Jungtinėje Karalystėje.

Todėl noriu palinkėti, kad Jūsų tarpe atsirastų bran
duolys motyvuotų piliečią kurie pradėtų viešą disku
siją pavyzdžiui, dabar taip populiarioje ir plačiam ra
tui žmonių pasiekiamoje virtualioje erdvėje, apie tai, 
kokią Lietuvą norite matyti, ko Lietuvai labiausiai 
trūksta ir ką konkrečiai reikia daryti“.
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Lietuvos ambasada Londone 
ragina aktyviai registruotis ir 
balsuoti LR Seimo rinkimuose šį 
rudenį
Š.m. kovo 15d. Lietuvių sodyboje Headley Park 
įvykusiame Didžiosios Britanijos lietuvių 60-jo 
suvažiavime LR Ambasadorius Vygaudas 
Ušackas pakvietė Lietuvos piliečius, gyvenančius 
Jungtinėje Karalystėje, aktyviai pasinaudoti savo 
rinkimų teisę artėjančiuose LR Seimo rinkimuose, 
nusprendžiant, kokiu keliu turi eiti Lietuva.
„Organizuojant Seimo rinkimus Jungtinėje Karalystėje, 
pagrindinis iššūkis ambasadai yra kiek įmanoma tiksles
nių rinkėjų sąrašų sudarymas“ - pabrėžė Vygaudas Ušac
kas.

Jo teigimu, nors neoficialiais duomenimis Jungtinėje 
Karalystėje gyvena nuo 150 iki 200 tūkstančių Lietuvos 
piliečių, Lietuvos ambasados Londone rinkėjų sąraše yra 
mažiau nei 1,5 tūkstančių Lietuvos piliečių.

„Rinkimai - pati betarpiškiausia demokratijos išraiška, 
todėl dalyvavimas juose - ne tik piliečio teisė, bet ir pa
reiga. Pareiga ne tiek valstybei, kiek sau ir savo vaikams, 
pareiga dalyvauti kuriant mūsų šalies ateitį. Todėl kvie
čiu Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungą, Jaunimo Są
jungą ir kitas lietuvių organizacijas aktyviai bendradar
biauti su ambasada ir pradėti piliečių registraciją į 2008 
metų rinkimų į Seimą rinkėjų sąrašus” - ragino Ambasa
dorius.

Ambasada kviečia kiekvieną Lietuvos Respublikos 
pilietį, sulaukusį 18 m., užpildyti specialią anketą su pra
šymu įtraukti į rinkėjų sąrašus ir atsiųsti ją (paštu arba 
elektroniniu paštu) Lietuvos ambasadai Jungtinėje Kara
lystėje.

Šią anketą jau dabar galite rasti ambasados interneto 
puslapyje http://uk.mfa.lt, užsisakyti elektroniniu paštu 
rinkimai^,lithuanianembassy.co.uk3 ji taip pat bus plati
nama visuose ambasados renginiuose.

Pasak Ambasadoriaus, registruotis į rinkėjų sąrašus 
svarbu ir tam, kad balsavimo punktai būti įkurti ne tik 
Londone, bet ir kituose Jungtinės Karalystės regionuose. 
Atsižvelgiant į užsiregistravusiųjų rinkimų sąrašuose 
piliečių skaičių ir geografinį rinkėjų pasiskirstymą bus 
svarstoma galimybė steigti balsavimo punktus arčiau 
rinkėjų ir taip sudaryti Lietuvos piliečiams galimybę 
aktyviau išreikšti savo valią ir taip betarpiškai prisidėti 
prie naujos Lietuvos vizijos įgyvendinimo.

Baigdamas sveikinimo kalbą Ambasadorius paragino 
Lietuvos piliečius susiburti viešai diskusijai apie Lietu
vos ateitį: „Dar svarbiau, kad Jūs eitumėte balsuoti žino
dami, kokią Lietuvą norite matyti, ir kaip ją keisti, pasi
remiant savo įgytomis žiniomis ir patirtimi Jungtinėje 
Karalystėje.

Todėl noriu palinkėti, kad Jūsų tarpe atsirastų branduo
lys motyvuotų piliečių, kurie pradėtų viešą diskusiją 
pavyzdžiui, dabar taip populiarioje ir plačiam ratui žmo
nių pasiekiamoje virtualioje erdvėje, apie tai, kokią Lie
tuvą norite matyti, ko Lietuvai labiausiai trūksta ir ką 
konkrečiai reikia daryti“.

Jungtinėje Karalystėje - paskaita 
EUROPOS SĄJUNGOS ir RUSIJOS 
santykius 2008-03-10
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas 
Ušackas kovo 10 dieną Vulverhamptono universitete su
rengtame Jeano Monnet’o simpoziume skaitė paskaitą apie 
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įtaką Lietuvos ir Ru
sijos santykiams. • - ■-

Ambasadorius apžvelgė Lietuvos ir jos kaimynės santy
kių istoriją nagrinėjo jų raidą ir pateikė galimas ateities 
perspektyvas. .

„Lietuvos narystė ES teigiamai veikia šalių santykių di
namiką ir prisideda prie spartaus ekonominio bendradar
biavimo augimo“, - sakė V.Ušackas. \ .

Per pastaruosius ketverius metus Rusija tapo didžiausia 
Lietuvos prekybos partnerė importo ir eksporto srityse. 
2007 metais Lietuvos eksporto į Rusiją apimtis augo 30,6 
proc. ir siekė beveik 2 mlrd. eurą o importas iš Rusijos 
sudarė 3 mlrd. eurų.

Statistikos departamento duomenimis 2007 metais Rusi
jos investicijos (1,8 mlrd. litų) sudarė 6 proc. visų tiesiogi
nių užsienio investicijų Lietuvoje. Lietuvos investicijų 
Rusijoje taip pat daugėja - 2007 metais jos siekė 431 mln. 
litų.

Anot ambasadoriaus, Lietuva vykdo konstruktyvią dviša
lę politiką Rusijos atžvilgiu nuo pat Nepriklausomybės 
atkūrimo. Mūsų šalis aktyviai bendradarbiauja su kaimyni
ne Karaliaučiaus sritimi ir dar 1996 metais inicijavo daug 
projektų regioninio bendradarbiavimo infrastruktūros, eko
logijos, švietimo ir žmogiškųjų kontaktų srityse.

V.Ušackas pažymėjo, kad Karaliaučiaus sritis gali tapti 
pavyzdiniu ES ir Rusijos bendradarbiavimo regionu. Šiuo 
atžvilgiu ateityje naujojoje ES ir Rusijos Partnerystės ir 
bendradarbiavimo sutartyje atskiras skirsnis galėtų būti 
skirtas Karaliaučiaus sričiai - unikaliai ES ir Rusijos suar
tėjimo erdvei.

„Energetikos srityje ES taip pat privalo sukurti bendrą 
energetikos politiką ir laikytis bendros strategijos Rusijos 
ir kitų trečiųjų šalių atžvilgiu“, - pažymėjo V.Ušackas.

■ * .
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas > 
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 236 2456

Europos Vadovų Tarybos susitikime 
Lietuvos Prezidentas kėlė Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo 
klausimą. .
Kovo 13 d. Briuselis. Lietuvos Respublikos Preziden
tas, su darbo vizitu viešintis Briuselyje, dalyvauja Eu- 
ropos Vadovų Tarybos susitikime. Pirmoje sesijoje 
buvo svarstomi energetikos ir klimato kaitos klausi
mai. ; - .?

Šalies vadovo teigimu, Lietuva remia Europos Komisi
jos siūlymus kovoje su klimato kaitą tačiau atkreipia dė
mesį į sudėtingą situaciją po 2010 metų. “Uždarius Ignali
nos atominę elektrinę, kitos Lietuvos elektrinės bus pri
verstos naudoti kuro rūšis, labiau teršiančias aplinką“, - 
sakė V. Adamkus.

Prezidentas pabrėžė Lietuvos ir viso Baltijos regiono
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pažeidžiamumą. V. Adamkaus nuomone, Lietuva taps vi
siškai priklausoma nuo Rusijos dujų, o jungtys su Europos 
Sąjunga dar nebus nutiestos. Šalies Prezidentas pabrėžė 
būtinybę aptarti konkrečias priemones ir būdus, kad nepa
sikartotų naftotiekio „Družba“ problema, kai įkalbinėjant 
Rusiją atnaujinti naftos tiekimą Lietuvai nepadėjo net ir 
Europos pastangos.

Prezidentas V. Adamkaus įsitikinimu, senos jėgainės 
uždarymas ir naujos šiuolaikinės elektrinės statyba tampa ' 
ypač svarbiu Lietuvos nacionalinio saugumo klausimu.

Lietuvos vadovo teigimu, Europos Sąjungai būtina spar
tinti jungčių tiesimą link jos izoliuotų energetinių rinkų. 
Pasak V. Adamkaus, jau žengti pirmieji žingsniai, ruošian
tis statyti Lietuvos - Lenkijos, Lietuvos - Švedijos elektros 
tiltus. Tačiau, Prezidento nuomone, reikia priimti sprendi
mus ir dėl kitų reikalingų projektą ypač dujų sektoriuje.

Prezidento spaudos tarnyba

Astuoni V. Adamkaus kumščiai į 
NATO stalą 2008-04-04 LRT.lt informacija

Gruzija ir Ukraina bus NATO narės. Būtent šitokį sutarimą 
per NATO viršūnių susitikimą privertė pasirašyti Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, pasisakęs paskutinis ir įkal
bėjęs diskusijos dalyvius perrašyti komunikatą. LRT ko
respondentų iš Bukarešto teigimu, NATO šalių vadovus 
galėjo paveikti širdinga V. Adamkaus kalbą sustiprinta 
aštuoniais kumščiais į stalą.

Po V. Adamkaus kalbos uždarame posėdyje NATO lyde
riai persigalvojo ir teiginį, kad Ukraina su Gruzija „kada 
nors galės būti“ pakeitė į „bus“ NATO narės.

„Gruzija ir Ukraina be galo laimingos, nes praktiškai tai 
pasako: jūs jau esate tos bendruomenės nariai, beliko išpil
dyti tas sąlygas, kurių reikalaujama. Mačiau daug daug, 
sakyčiau, laimingų veidų su didžia padėka“, - LTV 
„Panoramai“ šypsojosi V. Adamkus.

Po tokio posūkio šios organizacijos generalinis sekreto
rius Jaapas de Hoopas Schefferis Lietuvos prezidentą pa
vadinęs revoliucionieriumi.

„Generalinis sekretorius išeidamas ant peties padėjo ran
ką ir pasakė: visko žinau, bet kad Adamkus - revoliucio
nierius, ir su savo revoliucija gali laimėti - tai yra pirmas 
kartas“, - „Panoramai“ teigė Lietuvos vadovas.

Tuo metu Rusija šitą NATO pasiryžimą pavadino didžiu
le strategine klaida.

Kroatija ir Albanija-jau pakeliui
Rumunijos sostinėje Bukarešte vykstančiame NATO viršū
nių susitikime Kroatija ir Albanija buvo oficialiai pakvies
tos prisijungti prie karinio aljanso.

Buvo tikimasi, jog Makedonija taip pat bus pakviesta į 
aljansą tačiau kvietimą blokavo Graikija dėl ilgai trunkan
čio šių dviejų šalių ginčo, susijusio su Makedonijos pava
dinimu -jis toks pat kaip šiaurinės Graikijos provincijos. f -

J. de Hoopas Schefferis pažymėjo, jog Makedonijai NA
TO atvers duris, kai šalies ginčas su Graikija bus išspręs
tas. ' < . x i.

Anksčiau skelbtą jog per NATO viršūnių susitikimą 
Ukrainai ir Gruzijai nebuvo pasiūlyta prisijungti prie Na
rystės NATO veiksmų plano.

J. de Hoopas Schefferis taip pat sakė, kad Ukraina ir 
Gruzija taps NATO narėmis, jei įvykdys demokratijos kri
terijus.

komponentu, suaugusiųjų klubai, lietuvių kalbos kursai, 
vaikų darželiai.

Iš viso mokosi per 7000 mokinių. Neformalaus ugdymo 
mokyklų tinklas plečiasi: 2007 m. naujai įsteigta 13 mo
kyklą 2008 m. darbą pradėjo 2 mokyklos Šiaurės Airijo
je (Portadown ir Armagh) ir 1 mokykla Didžiojoje Britani
joje (King’s Lynn).

TMID teikia finansinę ir metodinę paramą užsienyje 
veikiančioms lietuvių švietimo įstaigoms, sudaro galimybę 
pedagogams tobulinti žinias, kelti kvalifikaciją 
Nidoje kils paminklas Vytautui Kemagiui 
2008-03-30

Iki kitos vasaros Nidoje planuojama neseniai į anapilį 
išėjusiam maestro Vytautui Kemagiui pastatyti paminklą 
skelbia dienraštis „Lietuvos rytas“.

Taip pagerbti šviesaus atminimo aktorių ir dainininką 
ketina Nidos festivalio rengėjas Arūnas Valinskas, kurorto 
vicemeras Arūnas Burkšas ir ilgametis V. Kernagio bičiu
lis Linas Ryškus.

Sukurti paminklą apsiėmė skulptorius Romas Kvintas.
„Nežinaą ar turime teisę „vogti“ V. Kernagį ir jo atmini

mą įamžinti būtent Nidoje, bet manaą kad mes pasiūlėme 
tinkamą vietą

Maestro sėdės, stebės laivus, veidą į Lietuvą atgręžęs“, - 
kalbėjo A. Burkšas. Jis neatmetė galimybės, kad čia atei
tyje galėtų būti įkurtas ir V. Kernagio muziejus.

Paminklui statyti jau gautas V. Kernagio artimųjų leidi
mas.

. . ... < ■ < - ■ r7't

Nidoje kils paminklas Vytautui
Kemagiui : 2008-03-30 \ u

Iki kitos vasaros Nidoje planuojama neseniai į anapilį 
išėjusiam maestro Vytautui Kemagiui pastatyti paminklą 
skelbia dienraštis „Lietuvos rytas“.

Taip pagerbti šviesaus atminimo aktorių ir dainininką 
ketina Nidos festivalio rengėjas Arūnas Valinskas, kurorto 
vicemeras Arūnas Burkšas ir ilgametis V. Kernagio bičiu
lis Linas Ryškus.

Sukurti paminklą apsiėmė skulptorius Romas Kvintas.
„Nežinau, ar turime teisę „vogti“ V. Kernagį ir jo atmini

mą įamžinti būtent Nidoje, bet manaą kad mes pasiūlėme 
tinkamą vietą.

Maestro sėdės, stebės laivus, veidą į Lietuvą atgręžęs“, - 
kalbėjo A. Burkšas. Jis neatmetė galimybės, kad čia atei- 
tyje galėtų būti įkurtas ir V. Kernagio muziejus.

Paminklui statyti jau gautas V. Kernagio artimųjų leidi
mas. . . -

LTV World bus matoma Airij oj e,
■ ■ t * • . > < ■ ■ • % v

Didžiojoje Britanijoje ir Ispanijoje
Nacionalinį transliuotoją galės matyti lietuvių pamėgtuose 
kraštuose - Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje gy
venantys išeiviai. Nuo šiandien, balandžio 1-osios, išeivijai 
skirtas trečiasis nacionalinio transliuotojo TV kanalas LTV 
World per palydovą „Sirius“ bus matomas visoje Vakarų . 
Europoje. Tai šiokia tokia paguoda emigrantams, neteku
siems galimybės lietuviškas TV žiūrėti per „Viasat“.

Pagal LRT ir švedų kompanijos „SĖS Sirius AB“ pasira
šytą sutartį, nuo balandžio 1-osios LTV World programa 
bus matoma nauju 12690.000 MHz dažniu (vertikali
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poliarizacija, FEC %, duomenų srautas 2.65 MS/s). Signa
las bus gaunamas šiek tiek silpnesnis, negu būdavo iki šiol, 
tačiau žymiai platesniu diapazonu tiek į Rytus, tiek į Vaka
rus nuo Lietuvos. Rytuose Lietuvos kanalą galės matyti 
žiūrovai iki pat Uralo kalnų, Gruzijos, Armėnijos, Azerbai
džano, Turkijos.

SĖS grupės paslaugomis naudojasi tokie kanalai, kaip 
Sky, Echostar, CanaH, Premiere.

Iki šiol LTV World signalas pasiekdavo Šiaurės ir Vidu
rio Europą. Šiaurės Ameriką LTV World pasiekia „Galaxy 
25 “ palydovu, kurį administruoja kompanijos „Globecast“ 
padalinys JAV „World TV“.

Nuo balandžio 7 dienos LTV World bus transliuojamas 
24 valandas. Jį sudaro geriausios LTV ir kultūrai skirto 
LTV2 laidos.

Paulina Pukytė pripažinta 
raštingiausia Jungtinės Karalystės 
lietuve ,
Vasario 23 d. Lietuvoje vyko finalinis Nacionalinio diktan
to turas, kurio metu buvo išrinkta raštingiausia Nacionali
nio diktanto dalyvė. Ja tapo vertėja Danutė Linkevičiūtė.

Raštingiausios užsienio lietuvės titulą pelnė Briuselyje 
gyvenanti Ramunė Šmulktytė. Dar penkios užsienyje gy
venančios lietuvės — Paulina Pukytė, Asta Andrijauskienė, 
Agnė Stonkutė, Austėja Andrijauskienė ir Jolita Karpavi
čiūtė - taip pat turėjo galimybę rungtis dėl pagrindinio 
prizo — Visuotinės lietuvių enciklopedijos komplekto.

Užsienio reikalų ministerija apdovanojo raštingiausias 
užsienio lietuves atminimo dovanomis, kovo 5 d. Ambasa
dorius Vygaudas Ušackas perdavė atminimo dovaną Lon
done gyvenančiai lietuvių menininkei Paulinai Pukytei.

Paulina Pukytė buvo pirmoji užsienyje gyvenanti lietuvė, 
2007 metų pabaigoje apdovanota Lietuvos kultūros minis
terijos premija už ryškiausius ir aktualiausius kūrinius kul
tūros temomis, f- . .

■ ... . , . . -

Į Jungtinės Karalystės TV žiniose — 
reportažas apie išgyvenimo dramą 
sovietiniame bunkeryje 20080314

Vienas iš penkių didžiausių visoje D.Britanijoje matomų 
TV kanalų Channel 5 parodė reportažą apie „Vilniaus - 
Europos kultūros sostinės 2009“ projektą „Išgyvenimo 
drama. 1984“. Reportažas buvo parodytas kovo 7 dieną šio 
kanalo žinių laidose Five News 12.30; 17.00 bei 19.00 vai.

Five News filmavimo grupės kelionę į Vilnių vasario 
pradžioje organizavo Lietuvos turizmo informacijos cent
ras (TIC) Londone. Channel 5 žinių vedėjas žurnalistas 
Matt Barbet, buvęs BBC London žinių vedėjas, pats savo 
kailiu bandė išgyventi buvusiame sovietiniame bunkeryje 
netoli Vilniaus ir šį projektą pavadino labai įdomiu atradi
mu.

„Britams labai įdomu pamatyti, pajusti, ką mes išgyve
nome ir kaip gyvenome būdami Sovietų Sąjungos dalimi ir 
savo akimis pamatyti didžiulį skirtumą tarp tų dienų ir 
šiandienos. „Išgyvenimo dramos“ projektą šiuo metu akty
viai pristatome Jungtinės Karalystės žiniasklaidai įvairių 
renginių metu ir yra nemažai žurnalistų, planuojančių at
vykti apie jį parašyti. Five News komanda buvo pirmoji 
įspūdžius patirtus sovietiniame bunkeryje pristačiusi britų 

auditorijai“, - sako Lietuvos TIC Londone direktorė Indrė 
Trakimaitė.

Channel 5 žinių laidų kasdienė auditorija - 3 milijonai 
žiūrovų. Reportažą Soviet Union theme park galima rasti 
Five News interneto svetainėje adresu www.five.tv/news , 
šiuo metu jis yra geriausių Five News reportažų skiltyje 
Best of Five News, o pats projektas svetainėje įvardintas 
kaip, be abejonės, viena iš netikėčiausių Europos turistinių 
atrakcijų. . •. ... ' > /

Lietuvos TIC Londone kartu su Valstybiniu turizmo de
partamentu prie Ūkio ministerijos 2007 m. organizavo 
pažintines keliones (grupines bei individualias) į Lietuvą 
26 Jungtinės Karalystės žurnalistams. Po jų kelionių šios 
šalies nacionalinėje bei regioninėje spaudoje jau buvo iš
spausdinta per 30 straipsnių apie turistinę Lietuvą. Apie 30 
žurnalistų mūsų šalį aplankys šiais metais. Artimiausia 
žurnalistų kelionė rengiama balandžio pradžioje, jos metu 
žurnalistams bus pristatomos kultūrinio bei spa turizmo 
galimybės Lietuvoje

Rūta Dirsienė,
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 
atstovė spaudai.

Ar bus uždaryta dar viena lietuviška 
bažnyčia JAV? 2008-03-27

Aurelija Tamošiūnaitė
Pennsylvania valstijoje protestuojama prieš tauti
nių parapijų naikinimą
Kovo 17 d., South Whitehall (PA) miestelyje tikintieji pro
testavo prieš planuojamą bažnyčių uždarymą Allentown 
vyskupijoje. Allentown vyskupija Pennsylvania valstijo
je ėmėsi ilgalaikių parapijų tikrinimų, kurie gali pasibaigti 
jų uždarymu arba kelių parapijų sutraukimu į vieną Toks 
Allentown vyskupijos sprendimas ypač skaudžiai gali pa
liesti etnines arba tautines parapijas, kurių nemažai gali 
būti uždaryta arba kelios parapijos gali būti sujungtos į 
vieną. Bažnyčia buvo pradėta statyti 1891 metais, tad jau 
113 metų ji tarnauja apylinkės lietuviams. Pagal 2003 me
tais paruoštą ataskaitą parapijoje tuo metu buvo 1,250 
parapijiečių - z

2007 metų spalio mėn. Šv. Jurgio bažnyčia Pennsylvania - 
Historical and Museum Commission sprendimu buvo pri
pažinta Pennsylvania valstijos istoriniu paminklu. Šv. Jur
gio bažnyčios durys tikintiesiems yra užvertos jau dveji 
metai, nes bažnyčiai reikia remonto. Nuo 2007 m. lapkri
čio 11d. kiekvieną sekmadienį 9:30 vai. r. Šv. Jurgio para
pijos nariai kalba rožinį, tokiu būdu bandydami apsaugoti 
bažnyčią nuo nugriovimo.

Dar viena jų sugalvota akcija — tai peticiją kurioje pra
šoma pasirašyti, jog Šv. Jurgio lietuviškai bažnyčiai būtų . 
leidžiama sudaryti savo statybos inžinierių grupę, kuri dar 
kartą įvertintų pastato būklę. . - • •

Parapijiečiai šią peticiją iki kovo 22 d. platino paprastu ir 
ei. paštu po visą Ameriką.

Helene Shaulis iš Bethelem Township, nors ir priklauso 
Šv. Mykolo parapijai Easton, aktyviai remia Šv. Jurgio 
parapijos parapijiečius. Jos teigimu, „kiekvienas lietuvis 
turi sąsajų su šia bažnyčia”, todėl ji palaiko protestuotojus, 
kad bažnyčia būtų vėl atidaryta. Tad ar vėl visam laikui 
bus uždaryta dar viena lietuviška bažnyčia?

ww. draugas, or g
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EUROPOS LIETUVIŲ KATALIKŲ DVASININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Kovo 25 - 28 d. Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katali
kų dvasininkų suvažiavimas, kuriame dalyvauja lietuviai 
kunigai, dirbantys sielovadoje su emigrantais Vokietijoje, 
Airijoje, Anglijoje, Punske, Kaliningrade, Novosibirske, 
taip pat atstovai iš Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių or
dino bei Jėzaus draugijos. Suvažiavimas prasidėjo kovo 
25-osios vakare Vilniuje, Eucharistijos šventimu Bernar
dinų bažnyčioje, liturgijai vadovavo Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos delegatas rūpintis užsienio lietuvių sielova
da prel. Edmundas Putrimas.

Kovo 26 d. Suvažiavimo dalyviai meldėsi Vilniaus ar
kikatedros bazilikos šv. Kazimiero koplyčioje, homiliją 
skelbė LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Gru
šas. Po to posėdžiai, kuriems vadovavo prel. E. Putrimas, 
vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos patalpose. Įvadinės 
konferencijos metu buvo aptarta problema, kai išvykdami 
uždarbiauti emigrantai palieka Lietuvoje savo vaikus, o tai 
jau atsiliepia skaudžiomis pasekmėmis. Buvo pasidalinta 
įvairių kraštų patirtimi minėtu klausimu ir sielovadinėmis 
galimybėmis sprendžiant šią opią problemą. Vėliau buvo 
kalbėtasi ne tik apie sielovadines, bet ir apie ekonomines 
bei socialines tendencijas užsienyje, susijusias, be abejo, ir 
su mūsų tautiečių gyvenimu.

Suvažiavimo dalyvius aplankė kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, o kiek vėliau ir Apaštalinis nuncijus arkivysk. 
Peter Stephan Zurbriggen, kurie ne tik pasveikino susirin
kusiuosius, bet ir tarė padrąsinantį ir dar labiau misionie
riškai veiklai paskatinantį žodį. Susitikimų metu buvo 
paraginta kurti ilgalaikę ir trumpalaikę misionieriškos 
veiklos strategiją ir ieškoti galbūt visiškai naujų būdų jai 

įgyvendinti.
Popietinėje dalyje du pasauliečiai paliudijo apie savo 

misionierišką patirtį Baltarusijoje bei Kazachstane, Azer
baidžane ir Gruzijoje. Vėliau teol. dr. Artūras Lukaševi- 
čius pasidalino savo pranešimu “Misiologija šiandien”, 
įvardindamas Lietuvos parapijose vyraujančias katalikiško 
gyvenimo sampratas bei pateikdamas praktinį modelį gali
mam emigravusių lietuvių sielovados planavimui. Prele
gento mintis lydėjo svarūs atsakymai į suvažiavimo daly
vių gausius ir jiems aktualius klausimus.

Kovo 27 d. suvažiavimo dalyviai viešėjo Šiluvoje, kur 
12 vai. šventė Eucharistiją su Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos pirmininku arkivysk. Sigitu Tamkevičiumi S J. Po 
pietų Jono Pauliaus II namuose Arkivyskupas su atvyku
siais kunigais kalbėjosi apie jiems svarbius sielovados 
reikalus, atsakinėjo į klausimus, pasidalino savo patirtimi. 
Viešnagę Šiluvoje užbaigė Kauno arkivyskupijos atstovo r 
spaudai ir “Artumos” žurnalo redaktoriaus filos. lie. Da
riaus Chmieliausko pranešimas “Informacinių technologi
jų panaudojimo sielovadoje galimybės”.

Susirinkę dvasininkai baigė savo susitikimą kovo 28-ąją 
Vilniuje, apibendrindami girdėtas mintis bei numatydami 
sielovadines gaires ateičiai, keleriems metams į priekį. 
Suvažiavimo darbą vainikavo iškilmingas Eucharistijos 
šventimas Dievo Gailestingumo šventovėje, vadovaujant 
Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriui kun. Ri
čardui Doveikai.

Prel. Edmundas Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas

BBC: Peterborough mieste - 
benamių iš Lietuvos stovykla 2008-03-13

BBC žinių laidoje parodytas reportažas apie Peterborough 
mieste benamių iš Rytų Europos įkurtą stovyklą. Nors pra
nešama, kad joje gyvena lietuviai, slovakai, lenkai, ukrai
niečiai ir rusai, tačiau laidos vedėjai, pristatydami reporta
žą teigė, jog tai - iš Lietuvos atvykusių imigrantų gyvena
moji vieta.

Reportažo metu parodyta ištrauka iš prieš mėnesį filmuo
to mėgėjiško dokumentinio filmo, kurį sukūrė Peterbo
rough įsikūrusios organizacijos „Christian United People 
Ministry“ nariai. Televizijos transliuotoje ištraukoje kalbi
namas iš Lietuvos atvykęs ir Britanijoje jau antrus metus 
gyvenantis Igoris. Organizacijos atstovo paklaustas, kiek 
laiko šis nematęs savo šeimos, vyras rodydamas pirštus 
atsako, jog dvejus metus. Pusantrų metų Londone praleidęs 
ir prieš pusmetį į Peterborough atvykęs vyras pasitelkęs 
kelis angliškus žodžius ir gestais parodo, kad iš pradžių jis 
turėjo darbą, tačiau vėliau, dėl alkoholio vartojimo, jo ne
teko. Siužete taip pat rodoma skurdi ir sudėtinga palapinės 
gyventojų buitis.

Peterborough savivaldybės atstovas sako, jog imigrantai 
stovyklą įkūrė nelegaliai: „mes įspėjome, kad jų stovykla 
yra nelegali ir liepėme jos gyventojams išsikraustyti, tačiau 
palapinės buvo patrauktos tik truputį nuošaliau.“ Bena
miams esą buvo siūloma padėti įsidarbinti, tačiau šie esą

pagalbos atsisakė ir toliau tęsia gyvenimą gatvėje. Savival
dybės atstovo nuomone, jei nepavyks su benamiais susitar
ti gražiuoju, nelegaliai įrengtos palapinės bus iškeldintos ’ 
jėga. . ' y. ' ' '

Peterborough Bourges bulvare trijose palapinėse gyvena 
iki 20 imigrantų. Daugiausiai tai - vyresni nei 30 metų vy- ' 
rai. Savivaldybės atstovo teigimu, toks atvykėlių elgesys ' 
formuoja blogą imigrantų vardą bei diskredituoja miesto 
reputaciją.

Dokumentinį filmą sukūrusios krikščioniškos organizaci
jos narys Antony Slackas, padedantis palapinėse įsikūru- 
siems gyventojams maistu bei drabužiais, sako, kad mieste 
iš viso yra keturios ar penkios vietos, kur atvykėliai gyve
na krūmuose. Pasak jo, filmas sukurtas tam, kad taptų ži
noma, kokie dalykai dedasi vietinėje bendruomenėje. „Tuo - 
pačiu siunčiame žinią tiems Rytų Europoje, kurie galvoja 
apie emigravimą į Jungtinę Karalystę. Mūsų gatvės nėra 
auksu dengtos - čia yra savos problemos, o taip pat nėra 
garantijų, jog atvykus pavyks susirasti darbą“

Antradienio vakare per kitą nacionalinio transliuotojo 
televizijos kanalą BBC2 taip pat rodyta laida apie imigran
tų iš Rytų Europos atvykimą į Jungtinę Karalystę bei darbą 
čia.
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Dainų šventė 2009 metais
Ugnė Jakonytė /sutrumpinta/

Ką Dainų šventė šiandien reiškia pasaulio lie
tuviams? Ar tai tėra blėstančio populiarumo 
praeities kultūros reliktas ar atgimstanti šven
tė, kuri tuo pačiu simbolizuoja lietuvių tapaty
bę?
Dainų šventės tradicija prasidėjo su pirmąja išei- w
vijos banga, pokario - 50-ais metais. Si tradicija 
gyva iki šių dienų. Pasaulio lietuvių dainų šventės 
prasidėjo tuomet, kai Lietuva atgavo nepriklauso
mybę, nuo 1994 m.
Vėliau šiek tiek prigeso Lietuvių išeivių dainų šventė 
Amerikoje, tačiau labai džiaugiamės, kad prieš porą metų 
vėl buvo surengta Dainų šventė Čikagoje, šiais metais 
Šokių diena rengiama Los Angeles, 2010 metais planuoja
ma rengti Dainų šventė Kanadoje, kiekvienais metais ši 
šventė rengiama Australijoje.

Per trejus metus pasiekėme Dainų šventės įstatymo, ku
ris priimtas 2007 m. pabaigoje. Kaip jis įsigalios priklau
sys nuo mūsų susitelkimo ir susivokimo šio įvykio reikš
mės, ar bus suprasta, kiek svarbu jis yra regionų kultūros 
sklaidai, kokį stiprų jis duoda stimulą tiek kultūrininkams, 
tiek plačiajai visuomenei. Tai šioje srity dar laukia nema
žas darbas. Iš kitos pusės mus džiugina, kad valstybė pri
simena ir atkreipia dėmesį.

Atsigręžkime į 2003 metus, kai buvo švenčiami Min
daugo karūnavimo metai, juos valstybė šventė su garbin
giausią, iškiliausią - Dainų švente. Dabar artėja tūkstant
metis, jį taip pat pasitiksime su Dainų švente. Vardų sutei
kimas ir paskelbimas yra tik fasado - išorinė pusė. Kaip 
vyks procesai, įsigalios įstatymai, parodys gyvenimas, 
mūsų visų bendras noras.

Pasikartosiu, dėmesys tai susivokimo, augimo dalykas. 
Manau, kad mūsų valstybei tikrai dar reikia augti.

Dainų šventei skirtos erdvės - Vingio ar Kalnų parkas - 
yra apgailėtinos būklės. Antra šventė iš eilės kabo ore, 
nežinia, kur rengti Šokių dieną. Nebeturime tam tinkamos 
vietos. Vilniuje lyg ir statomas tūkstantmečio stadionas, 
tačiau baigtis yra neaiški. Lygiai taip pat gaila Kalnų par
ko. Mūsų Kalnų parkas man primena tikrą antikos amfi
teatrą, panašių vietų yra visame pasaulyje ir jos labai sau
gomos. Be to, Kalnų parkas - vieta, kur kūrėsi Vilnius, tai 
pati miesto širdis, istorinė vieta. Gaila, kad apie šią erdvę 
prisimenama tik kartą per 4 metus.

Dainų šventė yra sielos šventė. Jai žmonės atitinkamai 
nusiteikia, ateina ir būna kartu. Tai mūsų turtas — maža 
valstybė gali turėti unikalų dalyką, pajausti ir pabūti kartu 
su tauta. Didelėje valstybėje visų nesukviesi, o čia mes 
galim sukviesti visus, iš visos Lietuvos, iš atokiausių kam
pelių ir kartu šokt, dainuot, grot, linksmintis, prisiminti 
savo tradicijas. Riba tarp dalyvio ir žiūrovo tampa beveik 
nematoma.

Žvelgdami į ateitį, į 2009 metus, norėdami, kad kiekvie
nas pasijaustų prisidėjęs prie šios didingos šventės sumąs
tėme visą Lietuvą sukviesti į eitynes. Be abejo, turiu ome
ny ne visus tris milijonus, tačiau atvykti visų miestų, 
miestelių, kaimelių delegacijas, atsivežti savo miesto he
raldiką labai kviečiame. Šią didžiulę koloną Lietuvos tele

vizijos pagalba parodysime tiems, kurie nepajėgs atva
žiuoti į Vilnių. Per šias eitynes norėtume pristatyti, papa
sakoti apie visus Lietuvos miestelius, visus regionus, pasi
džiaugti Lietuva. Įsivaizduokite, per vienas eitynes, per 2- 
3 valandas sudėti visą mūsų dabartį, kokia yra.

Paskutiniu metu jaučiamas meno kolektyvų atgimimas. 
Dar 2000 - aisiais metais Lietuvoje buvo tik 7 berniukų 
chorai, pučiamųjų orkestrų buvo likę tik apie 40. Šiandien 
turime virš 60 berniukų chorų, apie 100 pučiamųjų or
kestrų. Stiprėja kanklių, folkloro kolektyvų sąjūdis.

Tai ko siekiam, mes su pavydu jau matom Latvijoje ir 
Estijoje. Dainų diena ten vyksta panašioje, kaip mūsų Vin
gio parko estradoje, tik ji yra amfiteatrinė. Taigi šią dieną 
ten susirenka 100 tūkstančių. Žmonės ateina su šeimom, 
atsineša maistą ir išbūna visą dieną. Visi, tiek dalyviai, 
tiek žiūrovai, apsirengia tautiniais rūbais.

Štai šito mes tikrai pavydim ir linkim ir savo tautai. Kad 
ir mūsų tauta visada švęstu kartu, kad kartu galėtume pasi
džiaugti tuo, ką turime. Nežinau, kaip galima nesidžiaugti 
matant mažą šokantį, dainuojantį arba grojantį vaiką, arba 
didelę grupę vaikų, šokančių bendrą šokį ar kartu dainuo
jančių. Tai yra dideli dalykai. ;

Mūsų kaimynų šalyse Dainų šventės tradicija užgimė 
puse amžiaus anksčiau. Estijoje sakoma, koks tu estas, jei 
nedainuoji, ypač apie vyrus taip kalbama. Sakoma, kad 
vyrų tiek mažai Estijoje, kad nebėra nedainuojančių. Ki
taip kuo gi įrodysi, kad esi estas, jei nemoki liaudies dainų 
dainuoti, juolab neeini į šventę. Jų tauta yra tris kartus 
mažesnė, tačiau į Dainų šventes susirenka tiek pat žmonių, 
kiek ir pas mus. Tad tris kartus daugiau į pačią šventę 
žmonių suvažiuoja. Šis judėjimas gana stiprus tiek mies
tuose, tiek rajonuose. Galbūt dėl to, kad jų savo šaly nėra 
dauguma ir jie tai puikiai suvokia, jiems yra aktualu sueiti 
į visumą, kartu padainuoti, eitynes praeiti. Jie suvokia, kad 
mažos tautos jėga vienybėje. Šie žodžiai ir pas mus nėra 
tušti žodžiai, tai mažos tautos labai reikšmingi dalykai. 
Ypatingai dabai*; iš pradžių buvus vienoje sistemoje, atsi
vėrus sienai, atėjus į kitą sistemą gali tokių tradicijų su
mažėti, yra globalizacijos pavojus.

Vargiai matau kažkokias dirbtines priemones. Tai yra 
susivokimo dalykas, tapatybės, savo kultūros suvokimo 
dalykas. Praeitais metais į Lietuvą buvo atvykę Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovai. Iš vienos jų gavau daugy
bę atsakymų į rūpimus klausimus. Ji pasakojo, kad būda
ma Lietuvoje nejuto dalykų svarbos, tik išvykusi gyventi į 
tolimą šalį, atsiribojusi nuo lietuviškos kasdienybės, nete
kusi, kaip ji sakė, natūralios būsenos, suvokė, kad labai 
svarbu yra turėti ką papasakoti apie savo šalį kitiems, kuo 
parodyti, kad esi lietuvis, kokius papročius, mokėti dainą 
padainuot, šokį sušokti, valgį pagamint, kalendorinę šven
tę atšvęst. Tai pagrindiniai dalykai, iš to lietuvis susidaro. 
Ir išvykus, tas labai jaučiasi. Šie pagrindiniai dalykai ir 
yra Dainų šventės pagrindas.

Artėja 2009 metai. Ypatingi metai. Tai unikali proga 
susiburti viso pasaulio lietuviams, parodyti kokia vieninga 
Lietuva esame. Šios šventės tema ir pavadinimas yra 
„Amžiaus sutartinė“. Tai reiškią kad mes norim sutarti, 
kad mes mokam sutarti. Ne tik sutartinę sudainuot mo
kam, bet ir sutarti. Pasinaudodamas proga visus kviečiu 
aktyviai atvažiuoti tiek su kolektyvais, tiek be jų, vis vien 
turėsim progos ir kartu padainuot, ir kartu šokį sušokti, 
prisiminti papročius, stiprybės pasisemti, kurios kartais, 
įsibarsčius po pasaulį, labai pritrūksta.
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LIETIMAI PASAULYJE
VOKIETIJA
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos posėdis
Hūttenfeldas

Šeštadienį kovo mėn. 8 d., Romuvos pilies kon
ferencijų salėse susirinko praeitą rudenį naujai 
išrinktoji dvidešimt pirmoji Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Taryba savo pirmam posėdžiui.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė, į kurios darbą ir veik
lą gali įsijungti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, turi 
17 apylinkių, visur ten, kur gyvena didesnis skaičius narių. 
Didžiausia apylinkė, VLB Romuvos apylinkė, randasi 
Lampertheimo miesto dalyje Hūttenfelde, ten kur vienoje 
vietoje gyvena daugiausia lietuvių, kur veikia Vasario 16 
gimnazija ir Europos lietuvių kultūros centras, kur randasi 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Kultūros 
Instituto būstinės, kur veikia Meilės lietuviškoji meno ga
lerija. Tame Hūttenfelde tradiciškai posėdžiauja VLB Ta
ryba, aukščiausias Vokietijos LB organas, trejiems metams 
renkamas visų VLB narių lygiu, tiesioginiu, slaptu ir vi
suotinu korespondenciniu balsavimu.

Naujai sudarytos Tarybos pirmas uždavinys buvo išsi
rinkti prezidiumą

Prezidiumo pirmininku išrinktas Tomas Bartusevičius (iš 
Dreis netoli Wittlich), pavaduotoju Dr. Vilius Lėnertas (iš 
Stegen prie Freiburgo), o sekretoriumi Aidas Šiugždinis (iš 
Hūttenfeido). Po to Taiyba pradėjo dirbti savo įprastą dar
bą išklausyti eilę pranešimų (VLB valdybos, Vasario 16 
gimnazijos, kontrolės komisijos, garbės teismo ir t. t.) ir 
diskutuoti aktualius Vokietijos lietuvių veiklos klausimus. 
Tarp kitko buvo įsteigta Vasario 16 gimnazijos naujo mo
kyklos pastato statybos komisiją kurią sudarys trys Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorijos, trys Vasario 16 gimnazijos 
mokytojų ir trys VLB valdybos atstovai bei dvi architektės 
(Anke Liepaitė ir Marina Auderytė). Po valdybos atpalai
davimo nuo atsakomybės buvo renkama nauja VLB valdy
ba. Dalia Henke (iš Hamburgo) ir Martynas Gaurilčikas (iš 
Mannheimo) gavo po 12 balsą Antanas Šiugždinis (iš 
Hūttenfeido) - 10 balsą Dr. Vincas Bartusevičius (iš 
Wittlich) - 9 balsus ir Gintaras Ručys (iš Hūttenfeido) gavo 
8 balsus. Kontrolės komisijon buvo išrinkti Vasario 16 
gimnazijos direktorius Andrius Šmitas, Edmundas Jankū
nas ir Laima Lipšytė. Garbės teismo pirmininku tapo Euro
pos lietuvių kultūros centro direktorius Rimas Čuplinskas 
(iš Heidelbergo), nariais žymioji fotografė Marija Damb- 
riūnaitė-Šmitienė (iš Hūttenfeido) ir Dr. Vilius Lėnertas.

Nors Taryboje buvo iškeltas pasiūlymas, kad VLB pirmi
ninku būtų vienas iš tą kurie gavo daugiausia balsą valdy
ba pagal Bendruomenės statutą to siūlymo nepaisydama, 
pati pasiskirstė pareigomis ir VLB valdybos pirmininku 
vėl paskyrė Antaną Šiugždinį turėjusį 10 balsą o vicepir
mininku Dr. Vincą Bartusevičią teturėjusį tik 9 balsus. 
Iždininku tapo Martynas Gaurilčikas, sekretoriumi Ginta
ras Ručys, o Dalia Henke, per rinkimus Taryboje surinkusi 
12 balsą liko tik nare. Dėl šio pareigų pasiskirstymo dide
lis VLB Tarybos narių skaičius buvo labai nepatenkintas, 
tačiau formaliai negalima VLB val
dybai daryti jokio priekaišto. D. V.

Vasario 16-osios gimnazijoje
Karnavalas .
Vasario 4-osios visi mokiniai laukė ruošdami kaukes, bet 
labiausiai šurmuliavo vienuoliktokai, kurie jau penktadienį 
papuošė bendrabučio salę spalvotomis girliandomis ir 
balionais. Jie rūpinos muziką vakaro programą 
kvietimais, Užgavėnių valgiais ir gėrimais.
Pilna salė prigužėjo visokių persirengėlią jų tarpe net 
tokią kurių po kauke ir atpažinti negalėjai.

Daug juoko ir katučių sulaukė nuotaikinga vakaro 
programą kurią vedė Christina Frick ir Vytautas Račys.

Sudeginus Morę ir išvarius iš kiemo nusibodusią žiemą 
visi grįžo iš parko laukti kito kulminacinio taško - 
geriausių kaukių apdovanojimo. Prizus gavo devynios 
pavienės ir grupinės kaukės. Dvi pirmąsias vietas užėmė: 
Miriam Angert iš aštuntosios klasės, persirengusi 
orentalinių šokių atlikėją Lukas Krause, persirengęs 
mergaite ir Pietų Amerikos lietuvaitės iš 13 b klasės, 
persirengusios katyčių pulku.

Pavalgę Užgavėnių blyną visi dar ilgai šoko tą vakarą 
surengtoje diskotekoje.

Atvirų durų diena.
2008 m. vasario 9 d. Vasario 16 -osios gimnazijoje vyko v
atvirų durų diena. Sis renginys organizuojamas kiekvienais 
metais. Gausiai susirinkusius svečius pasveikino mokyklos 
direktorius A. Smitas. Po direktoriaus kalbos ir tėvų komi
teto atstovės Lenz svečiams koncertavo mokyklos muzi
kantai, vadovaujami muzikos mokytojo G. Ručio. Svečiai 
taip pat klausėsi dainos anglų kalbą kurią atliko 5-8 klasių 
moksleiviai, parengti anglų k. mokytojos M. Šmitienės ir 
dainos prancūzų kalba, kurią padainavo 5-11 klasių moks
leiviai, parengti prancūzų k. mokytojos B. Heidt.

Po muzikinės programėlės mokyklos mokytojai pristatė 
savo dėstomus dalykus ir direktorius maloniai pakvietė 
visus apžiūrėti gimnazijos. Svečiai galėjo susipažinti su 
mokykla: R. Būchsenstein rodė filmus apie mokyklos gy
venimą ir darbą. Cheminius bandymus demonstravo moky
toja L. ManB su mokiniais. Matematinius žaidimus paruo
šė matematikos mokytoja R. Vomberg. Dailės mokytoja J. 
Lemkienė surengė gražią mokinių darbų parodą. Rankdar
bių parodą paruošė L Zacharias. Vokiečių k. mokytojos A. 
Parsa ir S. Cassel pristatė kai kurių vokiečių autorių kny
gas, o taip pat trumpai supažindino svečius su vyresniųjų 
klasių vokiečių k. pamokų medžiaga. „Biologijos pojūčių 
stotelėje“ svečiai kartu su 5-6 klasių mokiniais, parengtais 
mokytojų A. Gūnther ir H. Herbelio, ragaudami įvairius 
valgius, galėjo patikrinti savo skonio receptorius. Berniukų 
bendrabučio fojė mokytojos E. Meikienė, M. Bischoff ir 
M. Schafer talkininkaujant „Globėjų“ būrelio mokslei
viams vaišino svečius kava ir pyragais.

Skanaudami pyragus ir gerdami kavą bendrabučio salėje 
įrengtoje kavinėje, svečiai galėjo pasižiūrėti filmą apie 
Europos būrelio, kuriam vadovauja mokytoja dr. G. Hof
fmann, veiklą. Taip pat svečiai galėjo paragauti ir prancū
ziškų lietinių „crepes“, kuriuos kartu su savo mokiniais 
kepė prancūzų k. mokytoja. Svečiams biblioteką parodė B. 
Lipšienė, o koplyčią - D. Subačius. Lydimi mokytojo R. 
Tesnau svečiai užkopė į pilies bokštą iš kurio galėjo pasi
grožėti miestelio apylinkėmis ir nuostabia Bergstrasės pa
norama.
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Stalo teniso turnyras
Dvi savaites bendrabučio fojė tęsėsi stalo teniso turnyras, 
prasidėjęs sausio 28 d. Šį kartą varžybas ėmėsi organizuoti 
studentai iš Vilniaus pedagoginio universiteto Vytautas 
Dovydaitis ir Edgaras Barodicą kurie šiuo metu gimnazi
joje atlieka pedagoginę praktiką. Turnyre varžėsi dvi de
šimtys žaidėjų dvejose grupėse. Laimėtojai paaiškėjo vasa
rio 13 d. surengtame pusfinalyje bei finale. Berniukų gru
pėje nugalėtoju tapo L. Batvinis iš Pietų Amerikos. Antroji 
vieta ir sidabro medalis atiteko E.Viskontui, trečia vieta J. 
Krauzei. Mergaičių grupėje aiški turnyro lyderė buvo A. 
Zizas, taip pat iš Pietų Amerikos. Antrąja turnyro rakete 
paskelbta G. Vasiliauskaitė ir trečioji vieta atiteko V. Mar
tinez.

Vasario 16-osios gimnazija bendradarbiauja su 
Vilniaus pedagoginiu universitetu
Vilniaus pedagoginis universitetas ir Vasario 16-osios 
gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Universitetas 
įsipareigoja moksleiviams ir dėstytojams teikti informaciją 
apie studijas universitete, kviesti gimnazijos moksleivius ir 
dėstytojus į Universiteto Atvirų durų dienas, į Universitete 
organizuojamas meno, kultūros, mokslo ir sporto dienas, 
stovyklas ir konferencijas ir siųsti studentus atlikti 
pedagoginę praktiką į gimnaziją Vasario 16-osios 
gimnazija įsipareigojo kasmet priimti pedagoginei 
praktikai Universiteto studentų, kartu su Universitetu 
parengti praktikos užduočių programį ir sudaryti sąlygas jį 
vykdyti bei išstudijuoti Heidelbergo pedagoginės 
aukštosios mokyklos galimybes dalyvauti šiame 
bendradarbiavime.

Sausio 07 d. pagal šią sutartį atvyko pirmieji du studentai 
-Vytautas Dovydaitis ir Edgaras Barodica dešimties 
savaičių praktikai. Abu yra ketvirto kurso studentai ir 
ruošiasi dėstyti vokiečių kalbą. Jie tuoj pat atvykę pilnai 
įsijungė į darbą: lankė pamokas, stebėjo mokytojų darbą ir 
patys pradėjo mokytojauti. Abu apsigyveno mokinių 
bendrabutyje ir su mokiniais dirba ir laisvalaikio metu 
bendrabutyje: padeda jiems ruošti namų darbus, praveda 
visokiausius užsiėminus. Studentai ne tik patys įgyja 
naudingos darbo patirties, bet labai daug padeda 
mokytojams ir mokiniams, kurie juos labai myli ir 
mieliausiai norėtų, kad studentai liktų visam laikui.

V16gim-info

Ahrenshoope - jaunųjų lietuvių 
menininkų darbai 2008-03-28
Paskutinį kovo savaitgalį Vokietijoje bus galima susipa
žinti sujaunu menininkų iš Lietuvos kūryba.

Kovo 30 dieną Ahrenshoope (Meklenburgo Pomerani
jos žemė), Luko menininkų namuose atidaroma trijų jau
nų menininkų iš Baltijos jūros regiono paroda „3+3“. 
Parodoje dalyvauja tekstilininkė Jolanta Tubutytė iš Lie
tuvos, Helene Edgren iš Švedijos ir Johanna Creutzburg 
iš Vokietijos.

Buvusioje menininkų kolonijoje Ahrenshoope įsikūrę 
Luko menininkų namai rengia ne tik Baltijos regiono 
menininkų parodas, skaitymus ir koncertus, bet ir stažuo
tes, taip pat teikia kūrybines stipendijas.

Žiojėjau keletą metų intensyviai vyksiančioje kultūros 
mainų programoje nuosekliai dalyvauja ir Lietuva.

Kovo 30 dieną Berlyno filharmonijoje vyks Kasparo 
Uinsko fortepijono rečitalis. Pianistas iš Lietuvos atliks 
Sergejaus Rachmaninovo, Frederiko Šopeno, Aleksandro 
Skriabino ir Balio Dvariono kūrinius iš „Žiemos eskizų“.

Šie renginiai yra Baltijos kultūros metų Vokietijoje 
programos dalis. Daugiau informacijos galima rasti 
www.botschaft-litauen.de

Nepriklausoma paieškų tarnyba

Baltijos šalių kultūros metai Vokietijoje organizuojami 
kartu minint Lietuvos Nepriklausomybės 90 metų jubilie
jų. Lietuvos ambasada Vokietijoje kartu su Lietuvos kul
tūros ir užsienio reikalų ministerijomis ir Lietuvos insti
tutu planuoja daugiau kaip 60 įvairių renginių visoje Vo
kietijoje.

Renginiai Vokietijoje vyksta nuo 2008 metų pradžios, 
juose pristatomas šiuolaikinis Lietuvos menas, mūsų ša
lies istoriją verslo ir turizmo galimybės. Lietuvoje ir 
Vokietijoje rengiamose konferencijose, skirtose 1918- 
iesiems metams, bus nagrinėjama praeities įvykių patir
tis, paralelės su šiandienos politiniais procesais Europoje 
ir pamokos ateičiai.

ARGENTINA
Vasario mėn. 12-14 dienomis Argentinoje lankėsi Lietu
vos televizijos programa “Nepriklausoma paieškų Tar
nyba”. Per tas dienas NPT vedėja Palmira Galkontaitė ir 
operatorius Audrius Gudeliūnas filmavo, rinko medžiagą 
aplankė Argentinos lietuviškas draugijas ir bendravo su 
lietuviais ir argentiniečiais.

Jie lankėsi “Argentinos Lietuvių Centro” patalpose.
Programos atstovai aplankė Raubų šeimą ir jiems parodė 

reportažą apie gimines Lietuvoje. Jie palaikė šiokį tokį 
ryšį, bet niekada vieni kitų nebuvo matę. Tai labai emocin
gas momentas, kai šeima iš Argentinos pusės galėjo matyti 
savo artimuosius gyvenančius Lietuvoje.

į “Argentinos Lietuvių Centrą” ir “Lietuvių Susivieniji
mą Argentinoje” atvyko ir dalyvavo centrų nariai, lietuvių 
kilmės žmonės, kuriems svarbu rasti savo gimines Lietu
voje. ■■ . . \ .
LNK atstovai aplankė Berisso miestą kur veikia lietuviška 
radijo valandėlė “Ecos de Lituania”. Berisso mieste taip 
pat apsilankė “Mindaugo” lietuvių kultūros draugijoje, kur 
susitiko su valdybos nariais, o paskui įvyko pagrindinis 
renginys Berisso “Nemuno” lietuvių kultūros draugijos 
patalpose. Susirinkimą organizavo lietuvių kultūros drau
gija “Nemunas”, lietuvių kultūros draugija “Mindaugas” ir 
lietuviška radijo valandėlė “Ecos de Lituania”.
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Visa ‘‘Nepriklausomos paieškų tarnybos” apsilankymą 
Argentinoje globojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
(PLJS). Juan Ignacio Fourment Kalvelis, PUS Pietų Ame
rikos atstovas.

Nepriklausomos paieškų tarnybos” apsilankymą rėmė 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos vyriausybės.

R. Narušienė aplankė Argentina.
Konferencija apie dvigubą pilietybę
Kovo mėn. 2 d. Berisso mieste įvyko konferencija, kurioje 
dalyvavo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pir
mininkė Regina Narušienė. Labai svarbu, kad žymiausia 
mūsų pasaulio bendruomenės atstovė aplankė mus, susido
mėjo mūsų padėtimi, paaiškino apie dvigubos pilietybės 
situaciją.

Paskui buvo padarytas pranešimas grįžimo į Tėvynę 
klausimais.

Renginio tikslas - supažindinti išeiviją su grįžimo į Lie
tuvą galimybėmis, Lietuvos Respublikos pilietybės, migra
cijos, leidimų dirbti, leidimų gyventi išdavimo klausimais, 
tuo būdu paskatinant lietuvius drąsiau galvoti apie galimy
bę savo ateitį sieti su grįžimu į Lietuvą.

Renginį Berisso mieste organizavo Berisso miesto lietu
vių bendruomenė: lietuvių kultūros draugija “Nemunas”, 
lietuvių kultūros draugija “Mindaugas” ir lietuviška radijo 
valandėlė “Ecos de Lituania”. Apsilankymą Berisso mieste 
globojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Regina Narušiene ir Lietuvos atstovai dalyvavo per Pietų 
Amerikos Lietuvių Bendruomenių pirmininkų ir Draugijų 
vadovų suvažiavimą, kuris įvyko Buenos Aires, Argenti
noje, nuo vasario 29 d. iki kovo 2 d.

Suvažiavimą organizavo prel. Edmundas Putrimas, Lie
tuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių 
sielovados reikalams ir PLB valdybos narys ir Pietų Ame
rikos reikalų komisijų pirmininkas.

Šokių ansamblis “Vilniaus Pynimėlis”
iš Lietuvos gastroliavo Argentinoje ir Urugvajuje. Gastro
lių metu aplankė Pietų Amerikos lietuvių bendruomenes ir 
lietuviškas draugijas. Argentinoje šokių ansamblis turėjo 
progą susipažinti su Buenos Aires lietuviškomis organiza
cijomis.

Kovo 7d. buvo svarbus koncertas Berisso mieste, kurį 
organizavo Berisso miesto lietuvių bendruomenės, visos 
organizacijos kartu: „Nemuno“ lietuvių kultūros ir savišal
pos draugija, „Mindaugo“ lietuvių katalikiška, kultūros ir 
savišalpos draugija, lietuviška radijo valandėlė “Ecos de 
Lituania” ir Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS). 
Lietuvių bendruomenė šventė kovo 11-ąją dieną ir į kon
certą susirinko apie 300 žmonių iš visų Berisso miesto 
apylinkių, o taip pat ir iš sostinės Buenos Aires.

Visą šokių ansamblio apsilankymą Berisso mieste orga
nizavo Berisso lietuvių bendruomenė ir rėmė Berisso mies
to savivaldybės meras, Enrique Slezack. Per pietus, meras 
surengė priėmimą savivaldybės patalpose, po pietų visa 
delegacija vyko į apžvalginę ekskursiją po Berisso miestą, 
aplankė „Mindaugo“ draugiją, o vakare įvyko koncertas, į 
kuris susilaukė visos La Plata miesto žiniasklaidos ir spau
dos dėmesio.

Berisso miesto meras perskaitė dekretą, kuriame jis pat
virtino, kad „Pynimėlio šokių ansamblio koncertas yra 
kultūrinės ir municipalinės reikšmės renginys“.

Vėliau „Vilniaus Pynimėlis“ vyko į gastroles po Urugva
jų, kur minėjo kovo 11-ąją dieną ir šventė Urugvajaus 
lietuvių draugijos šokių ansamblio „Ąžuolynas“ 40-ties 
metų jubiliejų.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Valdybos Pietų Amerikoje atstovas, sakė: 
„yra labai svarbu, kad mūsų jaunimas galėtų priimti ir in
tensyviai bendrauti su lietuviais, kurie aplanko mus ir nori 
daugiau sužinoti apie mūsų bendruomenių istoriją. Taip 
pat svarbu, kad jaunimas ir vyresni žmonės gali bendrauti; 
lietuviškai, ir žmonės daugiau susidomi Lietuva, sužino 
kaip dabar jai sekasi, kaip lietuviai gyvena mūsų senelių 
tėvynėje.

Mes turime galimybę išmokti naujus lietuvių tautinius 
šokius, ir tai yra įdomu ir naudinga mūsų lietuvių ben
druomenei, dėl to esu labai dėkingas visiems žmonėms, 
kurie prisidėjo prie Vilniaus Pynimėlio apsilanky- 
mo“.„Vilniaus Pynimėlio“ apsilankymą Argentina globojo < 
Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, prisidėjo prie šokių ansamblio Argenti
nos Lietuvių Organizacijos ir Spaudos.

Argentinoje atidaryta lietuvių dailininkų 
grafikos darbų paroda
LR Ambasada Argentinoje atidarė Lietuvos grafikos darbų 
parodą Buenos Airių provincijos sostinėje, La Platos mies
to Advokatų kolegijoje kovo 17 dieną. Šia paroda pristato
ma XX a. šeštąjį dešimtmetį Lietuvoje susiformavusi grafi
kos mokykla, jos vystimasis ir tendencijos.

Lietuvos ambasada Argentinoje minėjo Kovo 11-ąją, 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. PUS prisidė- ' 
jo prie grafikos parodos atidarymo ir skatino visą jaunimą 
dalyvauti bei aplankyti labai svarbią parodą.

ESTIJA

Taline nutūpė Vilniaus angelas
2008-04-01
Lietuvos ambasadoje Taline kovo 27 dieną Estijos žurna
listams, turizmo, kultūros ir švietimo srities atstovams, taip 
pat užsienio ambasadų darbuotojams, kuruojantiems kultū
ros klausimus buvo pristatytas projektas „Vilnius — Euro
pos kultūros sostinė 2009“.
„Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” direktorė Elo

na Bajorūnienė supažindino susirinkusius su Vilniaus, kaip 
Europos kultūros sostinės koncepcija, papasakojo apie 
atliktus darbus, numatytus renginius ir apžvelgė laukiamus 
rezultatus. .

Susirinkusius pasveikino Lietuvos ambasadorius Estijo
je Juozas Bernatonis. Ambasadorius pasidžiaugė, kad Lie
tuvos laimėjimai kultūros ir meno srityse bus plačiai pri
statomi Europai 2009 metais, o baltasis angelas - Vilniaus 
kultūros sostinės simbolis nuo šiol ir Taline kvies miesto 
gyventojus ir svečius apsilankyti Lietuvoje.

Renginio dalyvius taip pat pasveikino Vilniaus miesto 
meras Juozas Imbrasas, kuris kartu su jį lydinčia Vilniaus 
miesto savivaldybės delegacija, atvyko į Taliną dalyvauti 
kasmetiniame Baltijos miestų forume.

Į „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ pristatymą 
Taline taip pat atvyko baltojo angelo kūrėjas menininkas 
Vaidas Ramoška, kuris kovo 28 dieną, dalyvaujant Vil
niaus, Rygos ir Talino miestų delegacijoms, Talino Tuvi 
parke iškilmingai pasodino baltąjį angelą.
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LENKIJA
Atvelykio proga Varšuvoje atidaryta lie
tuvių tautodailės paroda 2008-03-28

Varšuvos „Lietuvos centre“ prie Lietuvos ambasados Len
kijoje kovo 27 dieną artėjančio Atvelykio proga vyko 
šventinės lietuvių liaudies meno parodos atidarymas.

Parodos atidaryme dalyvavo Vilniaus krašto tautodaili
ninkų ir meno kūrėjų bendrijos atstovai: pirmininkė Ramu
tė Kraujalienė, tautodailininkai ir meno kūrėjai Milda Gu- 
tauskienė (juvelyrė), Odeta Bražėnienė (grafikė, margučių

ir karpinių kūrėja), Leokadija Šalkovska (verbų kūrėja), 
Klaidas Navickas (grafikas, karpinių kūrėjas), Evaldas 
Kapčius (kalvis).

Parodoje pristatyti daugiau nei 60 autorių liaudies meno 
kūriniai — Užgavėnių kaukės, verbos, margučiai, juostos, 
karpiniai, tradiciniai audiniai, mezginiai, skiautiniai, vitra
žai, medžio skulptūros, keramika, odiniai, mediniai ir pinti 
meno dirbiniai, grafika, kalvystė ir juvelyrika.

Parodos kuratorės Alesia Rynkevič ir R.Kraujalienė 
parodos svečius supažindino su Velykų šventimo Lietuvo
je tradicijomis. Vėliau svečiai turėjo galimybę savo akimis 
pamatyti, kaip pinamos verbos, marginami kiaušiniai, kar
pomi karpiniai, arba pasimokyti juvelyrų gudrybių.

Tautodailės meno paroda Atvelykio proga Varšuvoje 
surengta jau antrą kartą.

Renginį organizavo „Lietuvos centras“ Varšuvoje ir 
Vilniaus krašto tautodailininkų ir meno kūrėjų bendrija. 
Parodą finansavo Lietuvos kultūros ministerija.

Paroda veiks iki balandžio 19 dienos.

KAZACHSTANAS
Kazachstano lietuviai šventė ir Nauryz, 
ir Šv. Velykas 2008-03-30

Vitalijus Tvarijonas
Kovo 22 dieną Kazachstane buvo švenčiame nacionalinė 
Nauryz šventė. Vyko eitynės ir mes, lietuvių bendruome
nės nariai, susitikome ta proga centrinėje miesto aikštėje 
bei parke.

Žmones pasveikino Kargandos vadovas ir Kazachstano 
tautų asamblėjos atstovas.

Pagrindinėje miesto aikštėje buvo galima išvysti nacio

nalines kazachstaniečių jurtas, kuriose buvo galima pasi
vaišinti nacionaliniais patiekalais pagamintais pagal seno
vinius receptus.

Nacionalinė Kazachstano virtuvė daugiausia susideda iš 
mėsiškų patiekalų - iš avienos, arklienos bei jautienos. Be 
to gaminami patiekalai iš rauginto pieno — kumisas 
(kumelės pienas) bei šubatas (kupranugarės pienas). Šven
tėje taip pat buvo kepami baursaki - apvalios spurgos iš 
tešlos.

Šventės metu miestiečiai ir miesto svečiai išvydo įspū
dingą programą - įvairių Kazachstano tautų šokių, muzi
kos pasirodymus. . . v

Nauryz - tai pavasario atbudimo, labai sena Rytų kraštų . 
šventė, kurios minėjimas buvo atgaivintas po Kazachstano 
nepriklausomybės paskelbimo.

Kovo 23 dieną, sekmadienį, lietuvių bendruomenė rinko
si švęsti Šv. Velykų. Kas tik turėjo laiko apsilankė lietuvių 
namuose. Čia dainavome, fotografavomės, skaitėme eiles. 
Velykos buvo tikrai linksmos, žinoma, su lietuviškais tra
diciniais patiekalais. Smagu, kad bendruomenės nariai 
susirinko kartu praleisti Šv. Velykų savo lietuviškame 
kampelyje.

, • . . t -

Škotus paveikė lietuvės nužudymas
Andrius Užkalnis 2008-04-06
Didžiosios Britanijos žiniasklaida plačiai nušvietė nelaimę, 
kai dėl lietuvės darbininkės šiurpaus nužudymo Škotijoje 
buvo sulaikyti du lietuviai.

Tragedija sutapo su svarstymais apie vis didėjančio mig
rantų skaičiaus poveikį šaliai. Daugelis migracijos prieši
ninkų pažymi, jų nuomone, didelį nusikalstamumą migran
tų tarpe.

Pranešimai apie Škotijos paplūdimyje rastą moters galvą, 
kurią, maža to, rado vaikai, stingdo kraują net Britanijos 
žiniasklaidai, kuri paprastai susidomėjusi pasakoja apie 
kraupius nusikaltimus.

Žinia, kad alytiškės Jolantos Blėdaitės nužudymu ir kūno 
sukapojimu įtariami kiti lietuviai, gali dar sustiprinti įsiti
kinimą šalyje, jog migrantų banga prilygsta laukinių krau
gerių antplūdžiui, praneša Lietuvos radijas.

Palyginti su pranešimais apie lietuvių susibadymus pei
liais, girtų prievartautojų siautėjimus bei gulbių galabijimą 
parkuose, žinios iš Škotijos skamba kaip naujas puslapis 
liūdnoje imigracijos istorijoje.

Šeštadienio laikraščiuose - ypatingai Škotijos - J. Blė
daitės gyvenimo istorija nušviesta išsamiai: spausdinami 
interviu su jos tėvu Lietuvoje, spauda kalbino ir mažo 
miestelio gyventojus, kur gyveno Jolanta. Minima, kad 
velionės motina yra alkoholikė ir jos gyvenamoji vieta 
nežinoma.

Manoma, kad bylos tyrimas, kur bus apklausta dešimtys 
liudytojų - visi, kas pažinojo ar matė nužudytąją moterį ir 
jos aplinkos žmones, užtruks mažiausiai kelis mėnesius.

Pusė lietuvių bijo infarkto ar insulto, bet prie
monių nesiima 2008-04-04
Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad priklauso grupei, ku
riai gresia patirti infarktą ar insultą, bet profilaktikos prie
monių nesiima.

Rinkos tyrimų ir analizės grupės RAIT atlikta apklausa 
rodo, kad padidėjusia infarkto ar insulto grėsme susirūpinę 
50% gyventojų, praneša Lietuvos širdies asociacija.
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PAMALDOS
Lithuanian St Casimir’s church
21 The Oval, Hackney Rd.
London E2 9DT
TEL.020 7739 8735 ir 0793 9126 505;
Pamaldos sekmadieniais: 
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26,48,55,106,254,D6,388 
Artimiausia požeminė stotis:
Bethnal Green - Central line.
Peterborough
St Peter and All Souls,
Geneva St,, Peterborough PEI 2RS
Nottingham
Katalikų centras „Židinys“
16 Hound Rd., West Bridgford
Nottingham NG2 6AH
Tel: 0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pasku
tinį sekmadienį 12.30 vai.

Šv. Mišios už išvežtuosius į Sibirą Nottinghame
Birželio 15 d. sekmadienį Nottinghamo St Barnabas katedroje 
11.15 vai. kun. dr. Vytautas Brilius MIC aukos iškilmingas šv. 
mišias už išvežtuosius į Sibirą ir kun. dr. Steponą Matulį Lietuvių 
Katalikų Centro - "Židinio" steigėją, minint penktąsias mirties 
metines.

Maloniai kviečiame po to aplankyti lietuvišką Wilford Hill kapinių 
kampelį ir pasisvečiuoti Lietuvių Katalikų Centro - ’’Židinio" kiemelyje 
arbatėlėje, kur prieš tai "Židinyje" yra numatoma kviestinė ypatingo 
svečio įdomi paskaita (detalės bus skelbiamos vėliau).

Smulkesnes Informacijos apie renginį galima teirautis pas Dr. Darių 
Furmonavičių, Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos Sek
retorių, paliekant žinutę 0115-9826431 arba šiuo e-mailu: 
gedulo, ir. vilties, d. nottingham. 15.6.8@googlemail. com

Maloniai prašome pranešti apie šį renginį savo artimiems draugams 
ir pažįstamiems.

Lietuvių Katalikų Centro - Židinio sodelyje gali sutilpti tik iki 120 
žmonių, tad labai prašome jau šiandieną užsiregistruoti tuos, kurie no
rėtų dalyvauti. Pasiekę ribą daugiau dalyvių nebegalėsime registruoti. 
Iš anksto Jums dėkojame.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrija

Renginių kalendorius
2008 balandžio 18 d., penktadienį 8.30 - 
20.00 vai. simpoziumas: Baltijos ateitis: 
aplinkosauga, ekonomika, migracija.
London WC
Simpoziumo mokestis £40.00.
Informacija: Avilcinskas@aol.com

2008 balandžio 26 d.. 19.30
Evelinos Puzaitės PIANO RECITAL 
St Peter & St Paul’s, Church Street 
Edenbridge, Kent

2008 gegužės 31 d., šeštadienį 19.30
Leicester Early Music Festivalis
St Mary de Castro
Castle Street, Leicester

Vėl pakilus pašto išlaidoms 
“EUROPOS LIETUVIO” 

prenumeratos kaina lieka ta pati.
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