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Londone paminėta GEDULO ir VILTIES diena
Nepamirštamą, skaudžią, juodu kaspinu 
perjuostą 1941 m. birželio 14 dieną, minėjo 
visame pasaulyje esančios lietuvių bendruome
nės. Ar tai buvo daroma organizuotai, pavie
niai ar asmeniškai, tačiau ta diena lietuvio 
mintyse ir tautos istorijoje paliks amžinai.
Tą dieną sovietų okupacinė valdžia pradėjo masiškai 
tremti Lietuvos gyventojus į SSRS lagerius ir kalėji
mus.

Kunigas Leslie Griffiths (vedėjas-dvasininkas Wesley 
Chapel, Londone) nustebino klausytojus prisipažinda
mas, kad visai nežinojęs apie šiuos žiaurius ištrėmi
mus, nors plačiai skaitęs apie genocidą įvairiuose ki
tuose kraštuose. Baltų Tarybos suteikta informacija 
apie Sovietų brutalumą jį stipriai sukrėtė ir, lyg tai 
atsiprašydamas, pabrėžė, kad šios istorijos laikotarpis 
Baltijos tautoms turi lygiagrečią svarbą, kaip visame 
pasaulyje žinomas Dunkirk, Holokaustas, Kambodijos 
žmonių likimas.

Tą dieną pirmieji 17 ešalonų gyvuliniuose vagonuose 
sausakimšai prikištų 12 832 tremtinių pajudėjo šiaurės 
link. Tai buvo daugumoje inteligentai, ūkininkai ar 
žmonės, kurie mylėjo savo kraštą, nenorėjo prarasti 
savo identiteto ir tautybės. Per sovietų okupaciją iš 
Lietuvos buvo ištremta apie 150 000 žmonių, kurių 
neišsakomai žiaurus likimas visuomet bus prisimintas.

Londone šios dienos tragiška praeitis buvo prisiminta 
Piccadilly, St.James’s bažnyčioje visų trijų Baltijos 
tautų sekmadienį, birželio 15 d. Matėsi daug jaunų 
veidų, susirinkusių tarp vyresnės kartos visuomenės. 
Taip pat pastebėjome, kad Tautinės vėliavos buvo iš
kilmingai įneštos jaunesnės kartos, pasipuošusios sa
vo kraštų tautiniais rūbais. Šalia Lietuvos tautinės 
vėliavos ėjo ne vien lietuvaitės, bet ir kelios jaunos 
lietuvaitės skautės.

Muzikinę programą atliko jauni dalyviai. Ypatingai 
grakščiai prisidėjo Lietuvių mokyklos ‘Moksliukas’ 
chorelis ir jauna solistė Eglė Skaburskytė, kuri švel
niu balseliu sugiedojo (Ferhelsts’o) Avė Maria.

Gedulo ir Vilties dienos eisena Vilniuje

Pamaldose dalyvavo visų trijų tautų kunigai ir amba
sadoriai, kurie uždegė po vieną šiai progai skirtą prisi
minimo žvakutę. Lietuvius atstovavo JE ambasadorius 
Vygaudas Ušackas ir kunigas Aurelijus Simonaitis, 
paskaitydamas labai gražią poeziją, aukotą Mergelei 
Marijai-Motinai.
v

Sis paminėjimas nuo pat tų žiauriųjų laikų yra tvirtai 
įrašytas į Lietuvos istorijos lapus; šią dieną jis buvo 
minimas visame pasaulyje, kur tik gyvena išeiviai 
lietuviai.

Bet kaip dabartinę lietuvių tauta ir jos jaunimas, gyve
nantys už Lietuvos ribų, reaguoja į tokio paminėjimo 
svarbą?

Ar tie dešimtys tūkstančių gyvenančių Jungtinėje Ka
ralystėje žino kas tai yra Gedulo ir Vilties Diena?

Ar šis laikotarpis yra įtrauktas į šeštadieninių mokyk
lų istorijos programą?

St.James’ bažnyčioje, kur ši mūsų tautos tragedija bu
vo minima, iš tų tūkstančių lietuvių, gyvenančių Lon
done, matėsi tiktai saujelė

Baigsiu poeto Bernardo Brazdžionio žodžiais........

Ištremto Sibiran (mirusio) liudijimas:

Esu sūnus palikęs motiną ir tėvą vargui ir vergijai,

Esu užgesęs žiburys tarpu vidurnakčio šešėlių,

Esu pasaulio širdyje žaizda, kuri negyja,

Esu, žmogus, palikęs gimtai žemei sielą.

Vida Gasperienė
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KUR JŪSŲ RANKOS!

Ta6i.au «r tinote. kad dabar jūau ranku taikia 
visai Liatuvai?

Jflau tanko* kaadion ailMtka milijonus dalykų.
Vlani jų guri, kiti - nelabai.
Vieni iU bopraartnai. klU ■ naudinqi.

AMBASADORIAUS
SVEIKINIMAS
VALSTYBĖS DIENOS
PROGA

Brangūs Lietuviai,
Broliai ir Seserys,
Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena, yra ypatingos reikšmės įvykis Lietuvos 
istorijoje. Ši data mums, lietuviams, visų pirma, svarbi todėl, kad Popiežiaus sprendimas karūnuoti Mindaugą Lietu
vos karaliumi iš esmės reiškė mūsų valstybės tarptautinį pripažinimą.

Šiandien džiaugiamės nepriklausoma ir laisva Lietuva, esame lygiateisiai Europos Sąjungos ir tarptautinės ben
druomenės nariai, pasaulio piliečiai. Apmaudu, kad dažnas mūsų, įsisukęs į kasdienius darbus, deja, retokai randa 
laisvą minutėlę bent trumpam susimąstyti ir prisiminti šlovingą savo valstybės praeitį, garbingas savo tautos šaknis.

Todėl šia ypatinga proga, drauge su nuoširdžiais savo sveikinimo žodžiais, noriu kiekvienam svečioje šalyje gyve
nančiam tautiečiui palinkėti būti neabejingam Tėvynei, joje likusiems artimiesiems bei susimąstyti, į kokią Lietuvą 
jis norėtų grįžti. Juk valstybė - tai pirmiausiai tautos, taigi visų mūsų, nors ir pasklidusių po pasaulį, kūrinys. Lietu
vai reikia JŪSŲ rankų!

Jūsų,

Ambasadorius
Vygaudas Ušackas .. . • A s * i

P.S. Primenu, kad Jūsų ambasada siekia paskatinti lietuvių aktyvumą artėjant spalio 12 dienos rinkimams į Lietuvos 
Respublikos Seimą. Sužinokite apie akciją „Kur jūsų rankos?“, registruokitės ir balsuokite! Daugiau informacijos: 
http://uk.mfa.lt/,
http://www.youtube.com/user/KURJUSURANKOS

Golfo turnyro "Ambasadoriaus taurė" metu surinkta 15 000 litų labdaros 
skirtos socialiai remtiniems Elektrėnų vaikams paremti
Antrajame golfo turnyre "Ambasadoriaus taurė", kuris įvyko Sostinių golfo klube š.m liepos 20 d., šeštadienį, triumfa
vo lietuvių komanda, atsirevanšavusi britams už pralaimėjimą pernai spalį Jungtinėje Karalystėje.

Iš viso antrajame kviestiniame golfo turnyre susitiko po 17 lietuvių ir britų. 13-oje dvikovų geriau pasirodė vietos 
žaidėjai, taigi taurė šį kartą priešingai nei pernai, atiteko lietuvių komandai. Lietuvos atstovai - Rimantas Kupstas bei 
Rolandas Gaidys - laimėjo pirmas dvi vietas, aplenkę Londone gyvenantį italą Michele Bonanno di Linguaglossa. Mi
nėtieji dalyviai varžėsi "stroke net" formatu. R. Kupstui atiteko ir apdovanojimas už tolimiausia smūgį. Artimiausio 
smūgio iki duobutės autorius - britas Jamesas Greigas.

Kol geriausiems golfo žaidėjams buvo dalijami apdovanojimai, artėjančių Joninių proga ant dviejų svečių Johnų kak
lų atsirado po ąžuolo lapų vainiką. Savo ruožtu naujasis Didžiosios Britanijos ambasadorius Simonas Buttas turnyro 
iniciatoriui, Lietuvos ambasadoriui Londone Vygaudui Ušackui įteikė miniatiūrinę knygutę su mintimis ir pokštais apie 
golfą.

Jau tradiciniu tampantis turnyras, anot V. Ušacko, turėtų populiarinti golfą plėtoti dvišalius santykius su Jungtine 
Karalyste bei puoselėjant labdaros tradicijas, suteikti paramą socialiai remtiniems vaikams. Ambasadoriaus taurės tur
nyro metu buvo renkama labdara Elektrėnų vaiku dienos centrui. Ši nevyriausybinė socialinių paslaugų įstaiga teikia 
socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms socialines bei ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagal
bą. Didesnę ar mažesnę pinigų sumą paaukoję svečiai galėjo atminimui gauti ši centrą lankančių vaikų dirbinių - moli
nių skulptūrėlių, puodelių, vazelių. Turnyro metu turnyro dalyviai, svečiai ir rėmėjai paaukojo 15 000 litų.

Pirmasis turnyras "Ambasadoriaus taurė" vyko pernai spalį Rytu Anglijoje esančiame "Brampton Park" golfo aikšty
ne.
Turnyro rėmėjai: Hanner, Topoccntras, SEB bankas, Omnitel, Žalvaris.
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SEIMAS PRIĖMĖ DVIGUBOS PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ: 
GALIMI 7 ATVEJAI

2008-07-01 www.lietuviams.com

VAKAR SEIME PRIIMTAS PILIETYBĖS 
ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS.

Už jį balsavo 78, prieš - 4, susilaikė 9.

Naujos redakcijos Pilietybės įstatymas konkre
tizuoja Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, 
apibrėžia atskirus atvejus, kada asmenys, įgiję 
kitos valstybės pilietybę, gali išsaugoti ir Lietu
vos Respublikos pilietybę, panaikina išlygą, kad 
asmuo turi būti nerepatrijavęs, sprendžiant as
mens Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą, 
suderino įstatymo nuostatas su Lietuvos Respub
likos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respubli
kos civilinio kodekso nuostatomis.

Pilietybės įstatyme numatytos 7 grupės 
asmenų, kuriems suteikta teisė, įgijus kitos vals
tybės pilietybę, išsaugoti ir Lietuvos Respubli
kos pilietybę.

Pirmąją grupę sudaro Europos Sąjungos ir NATO 
valstybių narių pilietybę turintys lietuviai.

Atskirą grupę, galėsiančią turėti Lietuvos pilietybę, 
sudaro politiniai tremtiniai ir kaliniai bei trijų kartų jų 
palikuonys. Ši nuostata yra aktuali Rusijos, Kazachstano 
ir kitų šalių lietuviams, kurie šiose valstybėse atsidūrė po 
trėmimų, vykdytų tuometinėje Sovietų Sąjungoje.

Į trečiąją asmenų grupę patenka per sovietinės oku
pacijos laikotarpį (1940-1990 metais) iš Lietuvos išvykę 
asmenys bei trijų kartųjų palikuonys.
Pasak Seimo Žmogaus teisių komiteto, tai aktualiausia 
bus Australijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenantiems lietuvių kilmės asmenims.

Ketvirtąją grupę sudaro už Lietuvos sienų tradiciškai 
gausiai gyvenančios lietuvių kilmės bendruomenės, įsi
kūrusios valstybėse, su kuriomis Lietuva turi bendrą sie
ną.
Tai reiškia, kad į Lietuvos pilietybę galės pretenduoti 
Baltarusijos, Lenkijos bei Rusijos Kaliningrado srities 
lietuviai.

Dvigubą pilietybę išlaikyti bus galima užsienio valsty
bės pilietybę turintiems asmenims, kuriems Lietuvos 
pilietybė buvo suteikta išimties tvarka Prezidento dekre
tu.
Tai yra penktoji įstatyme numatyta grupė: Respub
likos Prezidentas, vadovaudamasis šiuo įstatymu, gali 
suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka 
užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, 

nusipelniusiems Lietuvos Respublikai - reikšmingai pri- 
sidėjusiems prie Lietuvos Respublikos valstybingumo 
stiprinimo ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje 
didinimo.

Šeštąją grupę sudaro Lietuvos piliečių vaikai: vaikas, 
kurio abu tėvai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, arba 
vaiko tėvai turi skirtingą pilietybę ir vienas iš jų yra Lie
tuvos Respublikos pilietis, yra Lietuvos Respublikos 
pilietis, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teri
torijoje, ar užjos ribų.
Ši nuostata yra aktuali Airijos ir JAV lietuvių vaikams, 
nes šiose valstybėse galioja vadinamasis saulės teisės 
principas, kuris reiškia, kad asmuo tos valstybės pilietybę 
įgyja gimdamas šios šalies teritorijoje, nepriklausomai 
nuo tėvų valios.

Septintąją grupę sudarytų bet kurioje valstybėje gyve
nantys lietuviai, su kuriais Lietuva pasirašytų tarptautinę 
sutartį, įsįpareigojančią, jog, Lietuvoje reziduojantys 
užsieniečiai galėtų turėti Lietuvos, o kitoje valstybėje 
nuolat gyvenantys lietuviai galėtų pretenduoti į tos vals
tybės pasą.
Šiuo metu Lietuva nėra sudariusi nė vienos panašaus 
pobūdžio sutarties.

Be šių atskirų atvejų išvardijimo, Įstatyme taip pat tiks
linami teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugoji
mo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties 
tvarka, pilietybės netekimo atvejai.

Įstatyme detalizuojama Lietuvos Respublikos piliety
bės klausimų sprendimo tvarka, nes priėmus šį Pilietybės 
įstatymą netenka galios Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo įgyvendinimo įstatymas.

Įstatymas įteisina, kad asmenims, pateikusiems prašy
mus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės iki 2006 metų 
lapkričio 16 dienos, Lietuvos Respublikos pilietybės 
klausimas gali būti sprendžiamas pagal Lietuvos Respub
likos pilietybės įstatymo nuostatas, galiojusias iki Kons
titucinio teismo „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos 
respublikos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietu
vos Respublikos Konstitucijai“ nutarimo.

Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama 
asmeniui, jeigu jis atitinka šias sąlygas:

išlaikė valstybinės kalbos egzaminą 
prašymo pateikimo metu turi dokumentą patvirti
nantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 
gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje pastaruo
sius 10 metų;
uri teisėtą pragyvenimo šaltinį;
išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 
egzaminą.

Naujasis pilietybės įstatymas įsigalios, jei jį pasirašys 
prezidentas Valdas Adamkus.
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„GEOPOLIS“ IR VĖL KVIEČIA UŽSIENIO LIETUVIUS Į VASAROS
STOVYKLĄ

2008-06-18 www.lietuviams.com

Akademinio jaunimo organizacija „Geopolis“ šiemet vėl kviečia užsienio lietu
viukus į jau tradicine tapusią PJIEL vasaros stovyklą. Šiųmetės stovyklos tema 
- „Valstybės gyvenimo simuliacija: ar esame pasirengę rytdienai?“.

PJIEL vasaros stovykloje kviečiami dalyvauti šiandienos Lietuvos problemoms neabejin
gą jaunimą ne tik iš užsienio lietuvių bendruomenių, užsienio lietuvių mokyklų (moksleiviai 
bei mokytojai), tačiau ir Lietuvoje gyvenančius.

Šįkart ketinama žvilgtelėti į gilumines emigra
ciją ir kitas šiandienos negandas lemiančias prie

žastis. Šiais metais stovyklos dalyvių laukia įdomus ir intensyvus darbas 
sprendžiant aktualiausias Lietuvos problemas, narpliojant valstybės funkcio
navimo klausimus, generuojant idėjas, kokia turėtų būti valstybės politika 
ekonomikos, energetikos, švietimo, užsienio reikalų, socialinėje ir kitose 
srityse bei kokiais būdais ši politika turėtų būti įgyvendinama.

Stovykloje lankysis įvairių sričių žinovai ir dalinsis savo patirtimi. Stovyk
los renginiai ir užduotys padės susipažinti su praktiniu demokratijos principų
įgyvendinimu, pažvelgti į musų valstybę globaliame kontekste, budins kūrybiškumą ir novatoriškas idėjas, taip pat - 
stiprins pilietiškumą, tautiškumą bei toleranciją.

Pirmoji stovyklos diena bus skirta susipažinti ir būsimam darbui planuoti. Kitas dvi dienas vyks teoriniai ir praktiniai 
užsiėmimai grupelėse su savo srities profesionalais ir žinomais visuomenės atstovais, aiškinantis demokratijos įgyven
dinimo mechanizmus, rinkos ekonomikos, sąžiningos konkurencijos ir kitus principus, tobulinant lyderystės įgūdžius. 
Ketvirtąją dieną jaunimas sukauptą teorinę ir praktinę patirtį bandys pritaikyti konkrečioms valstybės gyvenimo situaci
joms. Paskutiniąją dieną bus vertinami stovyklos dalyvių pateikti valstybės raidos scenarijai, išrenkami geriausieji ir 
originaliausieji, kurie vėliau bus pristatomi žiniasklaidoje, taip pat įteikiami atitinkamoms Lietuvos valstybės instituci
joms. Geriausi siūlymai ir idėjos bus publikuojamos atskirame ir jau tradiciniu tapusiame „Geopolio“ leidinyje.

Vasaros stovyklos metu bus apdovanotos ankstesniuose PJIEL projekto etapuose dalyvavusios aktyviausios koman
dos.

PJIEL vasaros stovykla - viena iš sudedamųjų projekto „Pilietinės jauni
mo idėjos emigruojančioje Lietuvoje“ dalių. PJIEL projekto tikslas - ugdyti 
jaunimo pilietiškumą, didinti motyvaciją likti Lietuvoje, skatinti išvykusiuo- 
sius grįžti į Lietuvą, puoselėti išvykusiųjų ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
saitus. PJIEL vasaros stovyklose nuosekliai ir sistemingai gilinamasi į svar
biausias stichinės lietuvių emigracijos priežastis, ieškoma galimų ilgalaikių 
šios problemos sprendimo būdų, skatinamas Lietuvoje ir užsienyje gyvenan
čių lietuvių bendradarbiavimas.

Laikas: PJIEL vasaros stovykla 2008 vyks š. m. rugpjūčio 4-8 dienomis.
Vieta: poilsiavietė „Atsipusk” (Švedriškė, Ignalinos rajonas), www.atsipuski.lt
Ką reikia daryti, norint dalyvauti:
• užpildyti anketą;
• iki liepos 15 d. užpildytą anketą atsiųsti:
ei. paštu stovykla@geopolis.lt
arba paštu: Akademinio jaunimo organizacijai „Geopolis”, p.d.
3546, Vilnius-1, LT-01015, Lietuva.

Užsienio lietuvaičiams kelionę į stovyklą apmo
kės
pilietinio ir tautinio ugdymo programos lėšų.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

Stovykla nemokama - finansuojama iš Ilgalaikės pilietinio ir 
tautinio ugdymo programos lėšų.

Atskleisk save įsiliedamas į aktyvų, sumanų, kūrybingą, laisvą ir pilietišką bendraamžių iš Lietuvos ir užsienio 
būrį!
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų - kreipkitės ei. paštu: stovvkla@qeopolis.lt. ■ f
PJIEL projekto vadovė - Justė ToIvaišaitė j.tolvaisaite@yahoo.com; tel. 8 675 16603].
Papildoma informacija - „Geopolio” internetiniame puslapyje www.geopolis.lt.
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UŽSIDARO BALFAS

2008 m. balandžio 12 d. BALFo direktorių suvažiavime buvo nutarta uždaiyti šią Amerikos 
lietuvių šalpos organizaciją. Ji buvo įkurta Amerikos lietuvių tarybai (ALT) sušaukus visus lie
tuvių įvairių šalpos pagrindinių atskirų organizacijų atstovus į susirinkimą, kuris įvyko 1944 
m. kovo 24-25 d.

BALFas seniesiems išeiviams-pabėgėliams yra 
gerai žinomas.

Viena pirmųjų pagalbos rankų, juos pasieku
sių sunkiomis sąlygomis pabėgėlių DP sto
vyklose, buvo Amerikos lietuvių parama teikia
ma per BALFą.

Jo parama pasiekė ne tik tremtinių stovyklas, bet ir 
tolimo Sibiro taigą. BALFas daug padėjo ir telkiant 
paramą Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje išlaiky
mui.

Ši pagalba ir šalpa tęsėsi 64 metus daug dirbančių 
savanorių ir nuoširdžių aukotojų dėka.

BALFui vadovavo Suvažia
vime buvo išsamiai aptarta da
bartinė BALFo organizacijos 
padėtis. Centro valdybos pirmi
ninkės ir direktorių pranešimuose 
ir pasisakymuose buvo konsta
tuota, kad jau daug metų dėl am
žiaus ar fizinės būklės retėja 
ilgametės dirbusių ir pasišventu
sių veikėjų gretos ir neįmanoma 
surasti, kas užimtųjų vietas. 
Smarkiai sumažėjo ir aukotojų 
skaičius. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, įsteigtos naujos

organizacijos, susidarė įvairios lietuvių veikėjų grupės, 
kurios taip pat rūpinasi šalpa.

Atsižvelgiant į visa tai, buvo prieita prie išvados, kad 
dabartinėmis aplinkybėmis BALFo organizacija negali to
liau veikti ir vykdyti steigėjų nustatytų veiklos tikslų. To
dėl Direktorių taryba, remdamasi BALFo įstatų XIV sky
riumi, balsų dauguma nutarė BALFą uždaryti.

Buvo sudarytas BALFo likvidavimo komitetas. Direkto
rių taryba išreiškė padėką ilgus metus dirbusiai centro val
dybos pirmininkei Marijai Rudienei ir visai valdybai.

iš “Draugas ” - užsienio lietuvių dienraščio

Užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams 
pasus gauti bus lengviau

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos 
parengtam Paso įstatymo kai kurių straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, kuris 
padės išvengti žmonėms nepatogių situacijų 
įsigyjant, keičiant, naudojant ar praradus pasą. 
Įstatymo projekte numatyta atsisakyti reikalavi
mo pateikiant dokumentus dėl paso išdavimo ar 
keitimo atsivežti vaikus iki vienerių metų am
žiaus į įgaliotą instituciją Lietuvoje ar konsulinę 
įstaigą užsienio valstybėje.
Taip pat numatoma, kad užsienyje gyvenančiam 

piliečiui jo pageidavimu ir lėšomis Lietuvos Respub
likos konsulinė įstaiga naują pasą gali jam išsiųsti 
paštu ar kitu saugiu būdu. Pilietis apie paso gavimą 
privalės informuoti Lietuvos konsulinę įstaigą.

Tikimasi, kad ši įstatymo nuostata palengvins pilie

čiams paso gavimo procedūrą, nes jiems dėl paso gavimo 
nereikės du kartus atvykti į Lietuvos Respublikos konsu
linę įstaigą.

V e

Šiuo metu galiojančiame Paso įstatyme nurodyta, kad 
pasas skirtas vykti į užsienio valstybes. Dėl to kyla neaiš
kumų, ar pasas gali būti naudojamas tik išvykus iš šalies, 
ar ir Lietuvoje. Įstatymo pataisomis patikslinama, kad 
pasas, kaip asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis 
dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes bei gali 
būti naudojamas ir Lietuvoje.

Įstatymo projekte numatoma, kad praradęs pasą pilietis 
apie tai turi pranešti bet kuriai įgaliotai institucijai, t.y. 
nebūtinai pagal savo gyvenamąją vietą. Taip pat 
numatoma, kad asmuo, radęs kito piliečio pasą, galės jį 
atiduoti i Respublikos konsulinei įstaigai, Tikimasi, kad 
tokiu būdu piliečio prarastas pasas bus operatyviau pa
skelbiamas negaliojančiu.

(info)
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Aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp 
Tunbridge Wells ir Plungės

Ušackas dalyvavo pianistės Martynos
Birželio 14 d. Lietuvos ambasadorius Vygaudas

Jatkaus- 
kaitės koncerte Tunbridge Wells, Trinity Teatre, 
po kurio Lietuvos ambasada surengė priėmimą 
užmezgant tampresnius ryšius su Tunbridge 
Wells savivaldybės atstovais bei miesto ben
druomene.
Pasak ambasadoriaus Vygaudo Ušacko, renginio metu su 
miesto meru p. Mike‘u Rusbridge‘u, savivaldybės admi
nistracijos generaline direktore Sheila Wheeler, savival
dybės tarybos nariais buvo aptarti galimi bendradarbiavi
mo projektai tarp Tunbridge Wei Įso bei Plungės savival
dos institucijų bei mokyklų.

Pianistės Martynos Jatkauskaitės koncertas buvo skirtas 
rinkti lėšas Tunbridge Wells jaunųjų koncertuojančių 
atlikėjų konkursui paremti, Martyna šį konkursą laimėjo
2006 metais. Publika šiltai sutiko konkurso laimėtoją, Tunbridge Wells miesto meras Mike Rusbridge, pianistė 
pianistė skambino Beethoveno, Schumanno, Albenizo, Martyna Jankauskaitė ir
Debussy ir Rachmaninovo kūrinius, bisui buvo atlikta LR ambasadorius JK Vygaudas Ušackas
Scarlatti sonata. Ambasados inf.

Mielieji,

Kviečiame dalyvauti pirmame lietuviškame LITFEST renginyje. Renginio metu bus pristatyta lietuviškų 
organizacijų, lietuviško verslo atstovų, tautodailininkų, menininkų ir kitų, kuriančių West Midlands regione 
lietuvių, veikla, verslas ir produkcija. Vakare vyks Culture Jam 2 vakarėlis, kurio metu bus pristatyti 
Jungtinėje Karalystėje kuriančių jaunų filmų bei muzikos kūrėjų darbai.

Renginys vyks rugsėjo 20-tą dieną šeštadienį Birmingeme, Viktorijos aikštėje (Victoria square) 
nuo 12 iki 19 vai. Nuo 22val. persikels į The Rainbow klubą 160 High Street Deritend B12 OLD.

Mūsų idėja - supažindinti visuomenę su lietuviais, kurie šiame regione gyvena jau šimtmetį. Norime visus 
supažindinti su mūsų turtinga kultūra - sena ir nauja - kad vienas kito nebijotume.

Visus galinčius bei norinčius kurti, groti, šokti, dainuoti, piešti bei turinčių kitų idėjų prašome dalyvauti.
Skambinti ir rašyti dabar.
Irena Hughes (Birminghamo Lietuvių Bendruomenė) T: +44(0) 7967740603 ar info@bhamlietuviai.org 
Agnė Selemonaitė (JK Lietuvių Jaunimo Sąjunga) T: +44 (0) 7879677542 ar jaunibirminghame@gmail.com 
Aldona Grupas (Vidurio Anglijos Lietuvių Bendrija) T: +44 (0) 7701095199 ar midlitcom@googlemail.com

RENGINIO ORGANIZATORIAI: : > .
Birmingham Lithuanian Community - Birmingemo Lietuvių Bendruomenė
Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos Birmingemo skyrius
Vidurio Anglijos Lietuvių Bendrija .

Lauksime Jūsų atvykstant!
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Antano Sutkaus klasika šiuolaikinės fotografijos
galerijoje Anglijoje

Antanas Sutkus

Birželio 15 d. Stow-on-the- 
Wold, Lensky Gallery atidaro
ma Antano Sutkaus fotografijų 
paroda „Lithuania, up close 
and personai“, kurioje bus ro
doma daugiau nei 40 ryškiau
sių šio fotomenininko darbų.

Paroda veiks iki liepos 20 d.
Antanas Sutkus gimė 1939.06J27 Kluoniškiuose, Kauno 

apskr. 1958—1964 Vilniaus universitete studijavo žurnalisti
ką. Lietuvos fotografijos meno draugijos įkūrimo iniciato
rius. Vėliau Lietuvos fotografijos meno sąjungos kūrimo 
iniciatyvinės grupės pirmininkas, nuo 1996 Fotomenininkų 
sąjungos pirmininkas.

2001—2002 paskirta Hasselblado centro fondo (Švedija) 
stipendija asmeninio fotog
rafijų archyvo tvarkymui ir 
dokumentavimui.

A.Sutkus - 2003-ųjų m. 
Lietuvos nacionalines kultū
ros ir meno premijos laurea-

"Maratonas Universiteto gatvėje". 1959 m
Antanas Sutkus yra žy

miausias Lietuvos fotogra
fas, „didžiosios" lietuvių 
fotomenininkų kartos atstovas, praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje drauge su 
Algimantu Kunčiumi, Aleksandru Macijausku, Romualdu Rakausku, Vitu Luckumi ir 
Liudviku Ruiku padėjęs pagrindus lietuvių fotografijos mokyklai, iki šiol reprezentuo
jančiai klasikinę Lietuvos fotografiją.

Jo jautrūs fiksuojami kasdienybės vaizdai neabejotinai galėtų būti lyginami su gar
siųjų Henri Cartier-Bressono bei Andrė Kertėszo darbais.

Naujojoje Antano Sutkaus ekspozicijoje bus rodomi jo garsiausi darbai iš 
1959 metais pradėtos serijos „Lietuvos žmonės“, kurioje yra itin ryškus praė
jusio laiko motyvas.

Taip pat ir 1965 metais darytos Lietuvoje viešėjusių Jeano Paulio Sartre’o ir 
Simone de Beauvoir fotografijos. Tuomet, šaltojo karo laikais, jie Lietuvoje 
praleido penkias dienas, susitiko su rašytojais ir intelektualais.

Kitaip nei įprasta, Sartre’as leido Antanui Sutkui įamžinti jų vizitą.
Paskutinį kartą Antano Sutkaus fotografijų parodos Jungtinėje Karalystėje 

buvo surengtos 2006 metais White Space Gallery Londone bei Škotijos parla
mente. Šių metų rudenį Antano Sutkaus fotografijos dar sykį grįžta ir į Lon
doną- numatoma jo fotografuotų portretų paroda.

Antano Sutkaus paroda rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos fotomeni
ninkų sąjunga, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos institutu 
bei Kultūros atašė JK.

„Manau, kad žmogus formuojasi vaikystėje. Be abejonės, daug lemia tėvai,
seneliai. Didžiuojuosi savo seneliais: jie mane išaugino iki šešiolikos metų, jie man buvo gyvenimo nuostatų, tikėjimo 
pavyzdys. Senelis ir senelė griežtai laikydavosi Dešimties Dievo Įsakymų.
Tikiu, kad kiekvienas žmogus turi savyje katedrą. Maniškė - nuversta anos epochos. Pabandyk dabar atstatyti nors vie
ną jos koplyčią, kad galėtum rasti prieglobstį savo sielai. Palaimingas basų kojų metas...

Tokia mano asmeninė gaida, jokiu būdu nesaistoma su politika. Tad kaip atskirti nostalgiją fotografijose nuo savo
sios vaikystės, nuo to meto kaimo, nuo savosios dar nesugriautos katedros nostalgijos. Nors ir koks būtų buvęs metas,
ar gali nejausti vaikystės ir jaunystės ilgesio...

Ir nerandu kito pagarbos žodžio tai aplinkai ir to meto žmonėms kaip ši mano pirmoji archyvinė paroda.“

Antanas Sutkus
Kultūros atašė i n f.
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MANČESTERIS

“VILTIES BĖGIMAS”, Klaipėda
Thank you to the members of Manchester's Lithuanian Club for sponsoring me. I have raised £872 
in total for the proposed cancer patient support centre in Kretinga.
Peter Howe
British Lithuanian Society 
*♦♦♦

The FUN RUN went really well from my point of view - I was a bit concerned about the heat but there was a cooling 
breeze and in the event it seemed to suit me because I finished in 49 min 24 sec - not fast but about 8 mins.
faster than my best in training. I felt very good at the finish and could have run further. I really enjoyed the experience 
- there were about 2000 runners - not all doing the full 10km.- so there was no ’crowding' problem and the event was 
well organised and supported . As far as we know this was the first sponsored FunRun in the country. The Soviets did 
not approve of the people taking initiatives to help themselves so charity events are not 
in their culture.

If you can send me a cheque payable to British-Lithuanian Society for your kind sponsorship, I will be very grateful 
on behalf of the 'West of Lithuania Cancer Help and Support Centre’ - I think I will get to about £700.
The website of the charity is www.viltiesbegimas.lt ( there is a partial English translation).
Many thanks for your interest and support.

Best wishes,
Peter
North Bam, Sowerby, Preston, PR3 0TU

LIETUVIS RUTULIO
STŪMIKAS •

RIMANTAS MARTIŠAUSKAS

“Šiaurės atletikos sporto mieste
Mančesteryje aukštesnės lygos 

lengvosios atletikos varžybose 2008 m. 
Rimantas Martišauskas, Wakefield 
and District H & AC, laimėjo antrą 

vietą Senjorų rutulio stūmimo 
varžybose, nustumdamas rutulį 

17.22 m.

Nuotraukas atsiuntė Algis Motuzą, dirbantis kaip 
nepriklausomas spaudos ir sporto fotografas
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LIETUVIAI PASAUL Y3E

ŠVEICARIJA
LIETUVIŲ KALBOS VIETA IR REIKŠMĖ

EUROPOS KONTEKSTE

S.m. birželio mėn. 4-6 dienomis trijuose 
Šveicarijos universitetuose: Fribourg’o. 
Bern’o ir Ziirich’o vyko tarptautinė mokslinė 
lietuvių kalbos ir literatūros konferencija.

Bern’o universitetas

Pranešimus skaitė joje 24 mokslininkai iš 10 šalių, su
ruošta buvo ir TV “Apvalaus stalo” diskusijų sesija 
apie lituanistinių studijų perspektyvas Europoje.

Šitokio mąsto renginys, skirtas Lietuvos vardo pami
nėjimo Tūkstantmečiui, buvo suruoštas aktyvios, jau
nos mūsų čionykštės bendruomenės valdybos iniciaty
va ir pastangomis, ir dėl jo sėkmingos eigos jaukioje 
atmosferoje didelė padėka priklauso pirmininkei Jūratei 
Caspersen.

Bendraujant su partneriais Lietuvoje - pirmoje eilėje 
Lietuvių kalbos institutu ir Vilniaus universitetu, Švei
carijoje konferenciją globojo LR ambasada, jos rėmė-

Vilniaus universitetas

jais buvo ir Kultūros rėmimo fondas, ir Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas.

Šia konferencija buvo siekiama pagerbti ir ilgametę 
lietuvių kalbos dėstymo ir tyrimo tradiciją Šveicarijos 
universitetuose, šiuo metu dar palaikoma asmenine 
čionykščių mokslininkų iniciatyva, ir išreikšti solidaru
mą su propaguojančiais Lituanistikos ir Balistikos stu
dijų skatinimą Europos universitetuose..

Aušto lygio profesorių ir docentų nemažai ir jaunes
nio amžiaus, plačios apimties iš įvairių kalbotyros as
pektų paskaitose stebino ir džiugino užsienio lingvistų 
daugumą net ir nepaprastai gerai lietuviškai kalbant.

Bern’o ir Zurich’o universitetų Indogermanistikos 
bibliotekose buvo aplankyti ir lituanistikos skyriai.

Tautiečiai kalbininkai iš tėvynės išvyko patenkinti 
įspūdžiais šio mokslinio - kultūrinio renginio 
viešnagėje Šveicarijoje, ir čionykščiems dalyvavusiems 
jis ilgai liks atmintyje.

J. Pečiulionytė

ISLANDIJA

Įvyko pirmasis ambasadorės ir ben
druomenės susitikimas
2008-06-17 www.lietuviams.com

Birželio 15 dieną įvyko pirmasis lietuvių - islandų ben
druomenės susitikimas su Lietuvos Respublikos ambasa
dore Danijos Karalystei ir Islandijos Respublikai Rasa 
Kairienė.

Susitikimo metu susirinkusieji aptarė įvairius jiems 
aktualius klausimus - lietuvių gyvenančių Islandijoje 

vaikų ugdymą ir švietimų suaugusiųjų švietimų integra
cijos problemas ir pan. Bene didžiausių diskusijų sulaukė 
dvigubos pilietybės problema.

Į šį susitikimą buvo pakviestas ir Lietuvos garbės kon
sulas Islandijoje prof. Amor Hannibalsson.

Jis daug nusipelnė Lietuvos valstybei ir itin prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, kurį pirmo
ji oficialiai išreiškė Islandijos Respublika.

Už šiuos ir daugelį kitų nuopelnų susitikimo metu am
basadorė, įgaliota užsienio reikalų ministro, įteikė prof. 
A.Hannibalssonui specialų garbingą apdovanojimą - 
tūkstantmečio žvaigždę.
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RUSIJA

Gedulo ir Vilties diena minima ir
Maskvoje 2008-06-15

Akmuo iš Sibiro, o už jo - vieni iš Maskvos KGB 
rūmų, kur buvo sprendžiami žmonių likimai 

Autoriaus nuotr.

Rimantas Zagrebajev
Birželio 14 dieną, Maskvoje, Lubiankos aikštėje, prie 
represuotų kalinių paminklo susirinko Maskvos lietuviai 
prisiminti savo kaimynų, giminių, draugų, kuriuos prieš 
67 metus, birželio mėnesį, Sovietų valdžia ištrėmė kalėti 
į Sibirą.

1941 metais birželio 14-osios naktį, Sovietų Sąjungą 
pradėjo pirmąjį masinį trėmimą į Sibiro lagerius. Tuo 
metu daugiausiai nukentėjo inteligentai. Per savaitę buvo 
ištremta apie 20 tūkstančių lietuvių. SSRS bandė susilp
ninti tautinę lietuvių savimonę.

„Kiekviena šeima tuomet vienaip ar kitaip nukentėjo. 
Kažkas neteko namo, buto, kitų ištrėmė šeimas.“- pasa
kojo susirinkusieji žmonės.

„Tuomet dar mokinausi mokykloje. Pamokų metu, 
man stebint, atėjo vienos merginos kaimynė ir pranešė 
blogą žinią - jog jos tėvus išvežė kalėti į lagerius. Grau
džiai verkdama, mergina buvo pasimetus ir nežinojo ką 
daryti...“ - pasakojo vienas iš atėjusiųjų vyriškių.

Susirinkusieji, sugiedoję „Sveika, Marija“, padėjo gė
les ant šaltį ir badą kentėjusiųjų žmonių paminklo. Gedu
lo ir Vilties diena minima Lietuvoje ir užsienyje.

NORVEGIJA

Šiuolaikinė Lietuvos grafika - Osle
2008-06-17 www.lietuviatns.com
>

E. K. Kriaučiūnaitės darbas
„Across“ - tarptautinis projektas, tęsiantis tolimesnį kul
tūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos me
nininkų.

2008 metų birželio 21 - liepos 6 dienomis Norske Gra- 
fikere galerijoje (Norvegijos grafikos menininkų sąjun
gos galerija - viena pagrindinių grafikos meno ekspona
vimui Osle skirtų erdvių), Osle atidaroma lietuvių grafi
kos paroda. Ši paroda - reprezentacinė, šiuolaikinės lie
tuvių grafikos apžvalga.

Lietuvių grafikos kolekciją sudaro įvairūs grafikos 
žanrai - nuo klasikinėmis technikomis atliktų estampų 
(T. Gindrėnas, T. Diščenko, L. Dubauskienė, E. Kuckai- 
tė, J. Stauskaitė, E. Mikalauskis) iki erdvinių grafikos 
meno objektų (L Balakauskaitė, K. Norvilaitė).

Itin originali parodos ekspozicijos dalis - rankų darbo 
popieriaus objektai: (E. K. Kriaučiūnaitė) ir mišrių tech
nikų panaudojimas atspauduose (B. Zokaitytė, L Dauk- 
šaitė-Guobienė, D. Gražienė).

Eksponuojama skaitmeninė grafika (R. Rimkūnas), 
foto polimero (J. Kemeklytė Bagdonienė, J. Gerlikaitė) 
technika sukurti grafikos darbai jungiasi su lietuvių grafi
koje vis dar naudojamomis klasikinėmis grafikos techni
komis.

Parodoje dalyvauja apie šešiolika įvairių kartų grafikos 
srityje kuriančių menininkų.

Savo kūryba ir veržlumu jie vis dar tęsia gyvybingą 
lietuvių grafikos tradiciją, dalyvauja tarptautinėse paro
dose, projektuose ir taip prisideda prie nacionalinio meno 
sklaidos užsienio šalyse.

Projekto„Across“ koordinatorė Inga Dargužytė.
Parodą birželio 21 dieną atidarė ambasadorius Alfonsas 

Eidintas.
Projekto organizatoriai: Vilniaus grafikos meno cent

ras, Lietuvos dailininkų sąjunga, LR ambasada Norvegi
joje, bendradarbiaujant su Norvegijos grafikos meno 
sąjungos galerija „Norske Grafikere“ ir Lietuvos Institu
tu, rėmėjai - LR kultūros ministerija ir Vilniaus miesto 
savivaldybė.

Oslo katalikų bažnyčia ieško 
lietuvių kunigo 2008-06-16

Paulius Stankevičius
Oslo katalikų bažnyčia ieško lietuvių kunigo, nes į Nor
vegija atvažiuoja vis daugiau lietuvių,- rašo Norvegijos 
dienraštis Aftenposten.

Straipsnyje minima, kad lietuvių bendruomenė ir Nor
vegijos ambasada jau seniai bando pasikviesti kunigą iš 
Lietuvos.

Oslo miesto katalikų parapijos informacijos skyriaus 
vadovė Kristine Dingstad apgailestauja, kad kol kas lie
tuviai Norvegijoje neturi mišių savo kalba ir sako, kad 
katalikų bažnyčia žada tuo pasirūpinti.

Norvegijoje katalikų bažnyčiai priklauso 50 000 narių 
ir tai yra didžiausia krikščionių religinė bendruomenė po 
evangelikų liuteronų, kuri yra valstybinė religija.

Šiuo metu Oslo miesto katalikų vyskupas rengiasi apsi
lankyti pas Lietuvos arkivyskupą tam, kad jis paskirtų 
kunigą į Oslą. Norvegijos katalikų bažnyčia siekia, kad ir 
lietuvių katalikai galėtų lankytis mišiose ir atlikti išpažin
tį savo gimtąją kalba.

PRANCŪZIJA

Lietuviškas rokas griaudėjo Pary
žiaus širdyje
2008-06-21 www.lietuviams.com

Birželio 18 dieną, Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga 
triukšmingai užbaigė metus, kartu su asociacija Maxime
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and Co surengusi roko grupių ,JElinas“ ir „Biplan“ kon
certą laive, prirakintame Senos upės krantinėje vos už 
kelių metrų nuo Paryžiaus Dievo motinos katedros.

Atradimu visiems virto Elino Venckaus pasirodymas, 
kuriuo šis labai talentingas dainų autorius ir dainininkas 
su savo grupe pradėjo vasaros turą po Europą (Paryžius, 
Berlynas, Varšuva, Lietuva). Po pirmųjų dainų publika 
šėlo skambant daug kam pirmą kartą girdimoms „Elino“ 
dainoms.

O vakaro kulminacija buvo visų ilgai lauktas biplanų 
pasirodymas, kurį kartais galima buvo palyginti su Emiro 
Kusturicos grupės „čigoniškais pakvailiojimais“, greitais 
ritmais ir nuolatiniu šou scenoje. Biplanų stilius juos 
daro labai linksma koncertine grupe.

„Malonu, kad nors „Elinas“ dainuoja daugiausia angliš
kai ir jo grupės muzikantai yra vokiečiai, o biplanai taip 
pat savo hitus yra ir į rusų kalbą išvertę, ši įvairovė tik 
dar daugiau prideda savitumo kiekvienos grupės stiliui. 
Abi grupės garsina lietuviško roko vardą, kuris moka 
būti įvairialypis.

Koncerto klausėsi ir šoko nemažai rusų bei prancūzų, 
kurie labai daug gerų žodžių pasakė apie abiejų grupių 
kūrybą.” - , pasakojo vienas iš koncerto organizatorių, 
Prancūzijos lietuvių jaunimo vadas Mažvydas Micha- 
lauskas. - „Taip pat labai noriu padėkoti grupėms, kurios 
sutiko taip toli vykti pakoncertuoti nedidelei mūsų ben
druomenei, kuriai tai tikrai yra didelė šventė.“

Po koncerto, kuris baigėsi jau po vidurnakčio, muzi
kantai ir publika dar ilgai sėdėjo Senos krantinėje, didin
gos Katedros paunksmėje.

Graži, šilta naktis Paryžiuje, kuomet taip, nesinori išsi
skirti. Gal „Eliną“ ar biplanus tai įkvėps parašyti po dai
ną apie Paryžių?

KAZACHSTANAS

Karagandos lietuvius aplankė 
delegacija iš Lietuvos 2008-06-14 

Vitai ij Tvari jonas

Karagandos lietuvius aplankė delegacija iš Lietuvos, jos 
sudėtyje: Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
(TMID) generalinio direktoriaus pavaduotoja Vida Bag
donavičienė, šio departamento specialistė, kuruojanti 
Kazachstano lietuvius Irma Rabcevičienė bei Vidurinės 
mokyklos „Lietuvių namai“ direktorė Daiva Briedienė. 
Tai jų pirmasis vizitas Kazachstane.

Įvyko susitikimai su Kazachstano tautų asamblėjos 
regionine vadovybe bei su Karagandos apskrities lietu
viais.

Delegacija iš Lietuvos lankėsi bendruomenės biure, 
lietuvių namuose, stebėjo šokių grupės „Kibirkštis“ pasi
rodymą, o prie paminklo nuo politinių represijų nukentė- 
jusiems lietuviams padėjo gėlių..

Susitikime su bendruomene buvo aptarti įvairūs klau
simai - švietimas, pilietybė bei kt.

O mokyklos „Lietuvių namai“ direktorė sutiko savo 
mokinius, kurie į Kazachstaną yra grįžę atostogų, ji taip 
pat rado naujų moksleivių savo mokyklai, kurie nuo rug
sėjo atvyks mokytis į Lietuvą.

Svečiai bendruomenės aktyvistams įteikė padėkos 

laiškus, bendruomenei padovanojo lietuviškų suvenyrų ir 
pačią brangiausią dovaną - lietuviškos duonos.

ARGENTINA

Ecos de Lituania
Birželio 29 d. (sekmadienį) vienintelė lietuviška radijo 
valandėlė visoje Pietų Amerikoje “Ecos de Lituania” 
šventė 200 laidų sukaktį su vedėju, Juan Ignacio Four- 
ment Kalveliu.

Kviečiame visus pasiklausyti “Ecos de Lituania” 
gyvai mūsų interneto puslapyje:

www.ecosdelituania.com.ar
Turime sveikinimų, informacijos ir geriausią lietu

višką muziką.

Argentinoje koncertavo Alytaus 
sekstetas 2008-06-25
Argentinoje birželio 23 - liepos 1 dienomis koncertavo 
Alytaus sekstetas, į keturis šalies miestus atvežęs Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio muzikos kūrinius ir specia
liai šioms gastrolėms parengtą tango programą.

Birželio 23 dieną sekstetas koncertavo Mendozos pro
vincijos Junin mieste, Rožinio Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos bažnyčioje, birželio 24 dieną atlikėjai iš Lietuvos 
pasirodė Mendozos miesto „Elina Alba“ salėje.

Birželio 26 dieną General San Martin miesto kultūros 
centre „Plaza“ skambėjo seksteto atliekami Lietuvos ir 
užsienio kompozitorių-klasikų kūriniai, o 27 dieną toje 
pačioje scenoje kartu su atlikėjais pasirodė ir tango šokė
jai.

Tai jau antrasis bendras Argentinos tango šokėjų ir 
Alytaus seksteto koncertas - ši iniciatyva gimė pernai, 
kai Alytaus miesto šventėje lankėsi General San Martin 
miesto tango šokėjai.

Liepos 1 dieną atlikėjai koncertavo Buenos Airių mies
to salėje „Salon Dorado“.

Alytaus seksteto gastroles Argentinoje rengia Lietuvos 
ambasada kartu su Alytaus ir General San Martin miestų 
savivaldybėmis, Buenos Airių miesto ir Mendozos pro
vincijos kultūros ministerijomis.

„Ryanair“ iš Kauno skraidys į 
Birmingham’ą 2008-06-17
Aviakompanija „Ryanair“ praneša, kad nuo spalio 26 
dienos iš Kauno oro uosto pradės skraidyti šešta 
kryptimi - į Birminghamą.

Skrydžiai bus vykdomi du kartus per savaitę - tre
čiadieniais ir sekmadieniais. Šiuo maršrutu per Kauno 
oro uostą turėtų skristi apie 30 tūkst. keleivių per me
tus.

Birmingemas yra antras pagal dydį Didžiosios Brita
nijos miestas, garsus parduotuvėmis, dviem futbolo 
klubais - „Birmingham City“ ir „Aston Vilią“, „Cadbury“ 
šokolado fabriku ir vandens kanalų sistema.

Naujieną paskelbęs „Ryanair“ Šiaurės šalių rinkos 
vadovas Wilhelmas Hamiltonas teigė, jog „labai malo
nu neilgai trukus skelbti dar vieną naują maršrutą iš 
Kauno.

www.lietuviams.com
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Aukos:
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P.Harvey, Wolverhampton £ 5.00

PRAŠYMAS
Aš ieškau žmonių ar žmogaus, asmeniškai pažinojusių mano senelį Igną 
Sembelį, 1944m. išeivį iš Lietuvos.

Senelis gimė 1918m. birželio 2d. Pagojaus kaime, šalai Pasvalio, tuome
tinėje Biržų apskrityje (dabar Pasvalio rajonas) knygnešio Petro Šembelio 
ir Onos Mikalajūnaitės-Šembelienės šeimoje.

Ignas Sembelis pasitraukė iš Lietuvos 1944m. rugpjūčio mėn. Vyto Ma
tuko slapyvardžiu. Viskas, ką pavyko sužinoti man pačiai, jau esant čia, 
Anglijoje, yra tai, kad Ignas Sembelis tikrai gyveno Jungtinėje Karalystėje. 
Paskutinėjo gyvenamoji vieta buvo Southampton. Senelis žuvo ir 1975m. 
palaidotas šiame mieste. Senelis buvo žinomas tuometinei šios šalies teisė
saugai. Porą kartų sėdėjo kalėjime, tiesa, neilgai po 3-4 mėnesius. Taip pat 
yra pažymėta, kad jis dar kartą keitė vardą ir pavardę.

Gerbiami tautiečiai, labai prašau, atsiliepkite. Būsiu dėkinga už bet kokią 
man suteiktą informaciją, kuri yra svarbi ne tik man asmeniškai, bet ir mano 
brangiems žmonėms: močiutei, mamai.

Su pagarba ir viltimi 
Aušrytė Čeponienė 
243 Canklow Road 
South Yourkshire 
Rotherham S60 2JH

Aistė Čeponytė 
11 a Abbey Road 
Croydon 
CR0 IRU

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.

Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 vai.

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

Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.

v

Nottingbame 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.

J Draugystės tiltas tiesiamas į Ispaniją t
X Kaip žinia, šiais metais Draugystės tilto estafete turi Ispanijos bendruomenė. Ši šventė moksleiviams, tėvams, į 
* mokytojams ir bendruomenės atstovams. Ji vyksta Almerijoje, rugpjūčio 29-30 d.d. *
| Organizuojame transportą - mikro autobusą, priklausomai nuo norinčių vykti skaičiaus. Lėktuvo kainos yra * 
£ aukštos, nes vasaros pabaiga, o autobuso kelionė gali užtrūkti iki 12 vai. Turime paskubėti, nes registracija į šventę į 
t iki liepos 15d. į
' Kas pageidaujate pratęsti vasarą ir vykti kartu, nes kitais metais mes busime šios šventės šeimininkai- atsakykite iki * 
l ketvirtadienio. Reikia užsakyti transportą. RAŠYKITE AR SKAMBINKITE MAN - 0794 9150854. į

s
; Živilė į
\ t

SKAUTŲ STOVYKLA “ATŽALYNAS” 
vyks liepos 26 - rugpjūčio 3 dienomis 

Lietuvių Sodybos kalnelyje.
Kaina visai savaitei £70.00

Stovyklos viršininkas v.s.s.v.fil. Vladas Gedmintas
Norinčius dalyvauti prašome kreiptis į:
v.s.s.v.fil. Vladą Gedmintą - +44 (0) 079561 34021 

ar
ps.vyr sk. Vladą Minkutę - +44 (0) 077389 50183
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