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ĮVEIKĖ OLIMPINIUS ČEMPIONUS

Lietuvos krepšininkai pirmosiose 
Pekino olimpiados rungtynėse, 
įvykusiose 2008-08-10, padarė ge
rą pradžią nugalėdami Atėnų 
olimpinius čempionus Argentinos 
krepšininkus 79:75 (14:11, 20:19, 
17:15, 28:30)

Dramatiškų rungtinių metu rezultatas 
svyravo tiek vienos, tiek kitos rinktinės 
naudai, tačiau Lietuvos ekipa pergalin
gai užbaigė visus kėlinius.

Įtemptose rungtynėse lietuviai savo 
pranašumą ypatingai įrodė ketvirtajame |||| 
kėlinyje. Kėlinyje Lietuva buvo įgijusi 
dviženklį pranašumą, tačiau, likus ma
žiau nei dviems minutėms iki varžybų 
pabaigos, argentiniečiai rezultatą išlygino. Vis dėl to Lietuvos rinktinė išsilaikė ir išplėšė pergalę.

Trečiojo kėlinio viduryje Argentinos rinktinė pirmavo 42:40, tačiau lietuviai perėmė iniciatyvą ir laimėjo atkar
pą 11 :3. Paskutinį kėlinį sėkmingai pradėjo Mindaugas Lukauskis, kuris pataikė abu tolimus metimus, o po Ro
berto Javtoko pelnytų 6 taškų iš eilės lietuviai įgijo rekordinę 12 taškų persvarą - 65:53 (34 min.)

Ėmę spausti po visą aikštę argentiniečiai priartėjo iki 8 taškų (57:65, 35-ąją min.). Tuomet Linas Kleiza įmetė 
du tritaškius.

mantas Kaukėnas 3.

Likus 2 min. iki mačo pabaigos lietuviai pirmavo tik dviem 
taškais (75:73), nors prieš pusantros minutės dar buvo prieky
je 75:64. Netrukus argentiniečiai išlygino rezultatą 75:75. Li
kus 2 sek. tritaškį pataikė Linas Kleiza (78:75), paskui dar 
vieną baudos metimą iš dviejų įmetė Ramūnas Siškauskas.

L.Kleiza pataikė visus tris mestus tritaškius, visus - ketvirta
jame kėlinyje. Jis taip pat pataikė visas keturias baudas, tačiau 
prametė vieną dvitaškį metimą.

Lietuviams taškus pelnė: Linas Kleiza 13, Robertas Javtokas 
12, Šarūnas Jasikevičius (8 rezultatyvūs perdavimai), Marijo
nas Petravičius ir Ramūnas Siškauskas po 10, Kšyštofas Lav- 
rinovičius 9, Mindaugas Lukauskis 7, Simas Jasaitis 5, Ri

Argentinai daugiausia taškų pelnė Emanuelis Ginobilis (19), Andres Nocionis (15), Carlosas Delfino (13).
Lietuvos rinktinė draugiškose rungtynėse Ispanijoje liepą Argentinos krepšininkus nugalėjo 94:75.
Olimpiadoje lietuvių atrankos grupei taip pat priklauso Australijos, Irano, Kroatijos bei Rusijos komandos. Ru

sijos ir Irano rungtinės sekmadienį/10.8/ baigėsi Rusijos pergale rezultatu 71:49.
B grupėje pirmauja Angola, Graikija, Ispanija, JAV, Kinija, Vokietija. Vokietija jau žaidė runtines su Angola, 

kurios baigėsi vokiečių pergale 95:66. Tuo metu pasaulio čempionė Ispanija 81:66 nugalėjo Graikiją.
Ketvirtfinaliuose žais po keturias geriausias abiejų grupių komandas.
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KUR JŪSŲ RANKOS!
Jūsų rankos kasdien atlieka milijonus dalykų. 

Vienijų geri, kiti—nelabai.
Vieni jų beprasmiški, kiti - naudingi

TAČIAU ARŽINOTE, KAD DABAR JUSŲRANKŲR A VISAI LIETUVAI

LR ambasada JK informuoja, kad 6.m. spalio 12 d. įvyks 
Rinkimai į LR Seimą ir Jūs turite galimybę pareikšti savo 

Valią. Balsavimas — puiki proga nusiųsti aiškų signalą 
Namo, kokia turėtų būti Lietuva. Daugiau informacijos apie 

Rinkimus rasite ambasados interneto puslapyje.

Kviečiame patikslinti jūsų duomenis, kad galėtume jums 
Atsiųsti balsavimo biuletenį ir įrašyti jus į rinkėjų sąrašus.

Prašytume atsiųsti užpildytą anketą, kurią galite rasti ambasados intemetiniame puslapyje 
^vww.lithuanianembassy.co.uk ir atsiųsti mums rinkimai@lithuanianembassy.co.uk arba

Faksu (+44 20) 74866403, kurioje pažymėkite kaip norėtumėte 
balsuoti: paštu ar atvykę į vieną iš balsavimo punktų (Londone 
ambasadoje, Stratford4e, Becktonce, Šv.Kazimiero bažnyčioje, 

Peterborough, Birmingham, Armagh miestuose.

Registruokitės^'''] Maloniai prašome apie galimybę balsuoti pranešti Jūsų
ejino dnkiinajjte / pažįstamiems ir draugams, gyvenantiems JK, kurie norėtų atsiųsti

/ mums užpildytą anketą

J i

Jūsų ambasada Londone

Edgaras Montvidas ir Violeta 
Urmana BBC Proms festivalyje

2008, rugpjūčio 11, 31. Viename didžiausių ir reikšmingiausių pasaulio 
festivalių BBC Proms, kasmet vykstančiame nuo liepos pabaigos iki rug
sėjo pradžios Royal Albert Hall, kurio beveik visus koncertus transliuoja 
BBC 3 klasikinės muzikos radijas, šiemet dalyvauja du žymūs Lietuvos 
solistai - EDGARAS MONTVIDAS IR VIOLETA URMANA. Fes
tivalio koncertai išsiskiria itin demokratiška aplinka, į visus koncertus (net 
ir pačius populiariausius) prieš pat renginį galima įsigyti nebrangius bilie
tus.

Edgaras Montvidas pasirodys rugpjūčio 11 d. 19.30 BBC Proms programo
je, pristatančioje jaunąją atlikėjų kartą. Programos ašis - italų dirigentas, Vale
rijaus Gergijevo mokinys Gianandrea Noseda bei jo parinkta koncerto progra
ma, kurioje skambės Sergejaus Rachmaninovo Simfonija Nr. 1 bei gana retai 
statoma vėlyvoji Puccini'o vienaveiksmė opera „II Tabarro“ (Apsiaustas, 1919). 
Būtent šioje operoje vienas iš vaidmenų patikėtas jaunajam solistui iš Lietu
vos. Koncerte dalyvauja BBC filharmonijos orkestras ir BBC Singers.

Rugpjūčio 31 d., sekmadienį, 20:00 vai., skambės vienas populiariausių 
kūrinių - Verdi „Requiem“, kurio premjera Britanijoje 1875 metais įvyko būtent 
Royal Albert Hall. Kartu su BBC simfoniniu orkestru, BBC simfoninio orkestro 
choru bei Crouch End festivalio choru kūrinį atliks vieni geriausių mūsų laikų 
solistų - Violeta Urmana (sopranas), Olga Borodina (mecosopranas), Jose- 
phas Calleja (tenoras) ir lldebrando d'Arcangelo (bosas). Diriguos - BBC sim
foninio orkestro vadovas Jin Bėlohlšvekas.
Lietuvos atlikėjai BBC Proms programoje:
Rugpjūčio 11 d., 19:30 vai. Royal Albert Hall. Bilietai £6-£35, bilietai stovėti 
(Prom) £5
Rugpjūčio 31 d., 20:00 vai. Royal Albert Hall. Bilietai £7-£44, bilietai stovėti 
(Prom) £5.

Kultūros atašė inf

„Ryanair“ praranda pelną
Oro transporto bendrovė „Ryanair“ šiemet 
dėl kylančių kuro kainų gavo 85 proc. ma
žiau pelno, bet bilietų branginti esą dar ne
žada.

Ir Lietuvoje veikianti oro transporto ben
drovė per pirmus tris šių metų mėnesius 
gavo 16,6 mln. svarų pelno, skelbia 
„SkyNews“.

Tačiau įmonės atstovai sako, kad belieka 
tik viltis, jog metus pavyks baigti be nuo
stolių, o blogesniu atveju praradimai esą 
gali siekti iki 47,3 mln. svarų.

Pranešama, kad „Ryanair“ išlaidos kurui 
pirmąjį ketvirtį padidėjo 93 proc. iki 289,6 
mln. svarų.

Tačiau, nepaisant kainų kilimo, įmonės 
vadovybė žada netaikyti papildomų kuro 
mokesčių.

„Mes susitaikysime su aukštesnėmis kuro 
kainomis, net jei tai reikštų trumpalaikį 
nuostolį“, - teigė įmonės vykdantysis direk
torius Michaelas O'Leary.

Pigių skrydžių bendrovė tikina ir toliau 
taikysianti „agresyvią kainodarą“, kad 
lėktuvuose užpildytų kuo daugiau vietų.

Tačiau anksčiau šį mėnesį „Ryanair“ pa
skelbė planuojanti apkarpyti kassavaitinį 
skrydžių kiekį nuo 1,85 iki 1,6 tūkst.
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Olimpinis krepšinis su lietuviškais pusryčiais Londono centre
Jugtinės Karalystės lietuvių 
jaunimo sąjunga (JKLJS) ini
ciatyva Londone, Olimpinių 
žaidynių metu, buriamas Lie
tuvos krepšinio rinktinės palai
kymo klubas. Visi, norintys 
kartu stebėti mūsų rinktinės 
kovas, kviečiami į pačiame 
Londono centre įsikūrusią 
“The Sports Cafė”.

“Pamatyti gyvą krepšinio 
varžybų transliaciją Anglijoje,
kur karaliauja futbolas, yra gana sunku. Dažniausiai lietuvai
čiams tenka varžybas stebėti internetu ar tiesiog sekti rezulta
tus. Todėl labai didžiuojamės, jog pavyko įkalbinti vieną popu
liariausių sporto kavinių Londono centre tiesiogiai transliuoti 
visas Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynes. Turėsime unikalią 
galimybę visi kartu susiburti ir sirgti už Lietuvą” - džiaugėsi 
projekto iniciatoriai Ieva Davydenko ir Evaldas Girskus.

Dauguma Pekine vyksiančių varžybų dėl laiko skirtumo bus 
transliuojamos ryte, todėl “The Sports Cafe” žada sirgaliams 
ne tik lietuvišką alų, bet ir lietuviškus pusryčius.

„Tikimės, jog ateityje ši iniciatyva tik plėsis ir pritrauks dau
giau aktyvių žmonių, kurių pagalba sieksime suburti Lietuvos 
sportininkų palaikymo komandas ir kituose Jungtinės Karalys
tės miestuose. Tai galėtų tapti netgi savotiška pilietiškumo ak
cija, kuria garsintume Lietuvą kaip vieningą, atkaklią bei drą
sią šalį. Nors mūsų tik trys milijonai, tačiau mes geri, mes ga
lingi, mes LAIMĖSIM!“ - tikisi JKLJS pirmininkė Laura 
Dzelzytė.

Nepaisant to, kad varžybos vyks ankstyvu paros metu, ‘The

Sports Cafė’ patogu pasiekti iš bet kurios Londono 
vietos visą parą naktiniais autobusais bei metro.

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS:

Lietuva - Argentina: 10.08 varžybos vyks 9:45 ryto 
Londono (Grinvičo) laiku (žiūrėsime tiesiogiai) 
Lietuva - Iranas : 12.08 varžybos vyks 2:00 nakties- 
Londono (Grinvičo) laiku (žiūrėsime tiesiogiai) 
Lietuva - Rusija : 14.08 varžybos vyks 9:45 ryto 
Londono (Grinvičo) laiku (žiūrėsime tiesiogiai) 
Lietuva - Kroatija : 16.08 varžybos vyks 7:30 ryto 
Londono (Grinvičo) laiku (varžybos bus transliuoja
mos 10:00 ryto)
Lietuva - Australija: 18.08 varžybos vyks 4:15 ryto 
Londono (Grinvičo) laiku (žiūrėsime tiesiogiai)

Tolimesnį mūsų krepšininkų varžybų grafiką 
lems grupės varžybų rezultatai.

Varžybas galėsime stebėti adresu: The Sports Ca
fe, 80 Haymarket, London, SW1Y 4TE (http:// 
www.thesportscafe.net/)

Detalią bei nuolat atnaujinamą informaciją galėsite 
rasti JKLJS puslapyje www.jklis.org

Jei turite klausimų, skambinkite: 07833393128

Pekine pasveikinta Lietuvos 
delegacija

2008 08 06
Trečiadienį olim
piniame kaimely
je Pekine įvyko 
oficialus Lietu
vos delegacijos 
pasveikinimas - 
iškilmingai pa
kelta vėliava ir 
sugrotas Lietu
vos himnas.

Vėliavos pake- SU; 
limo ceremonijo
je dalyvavo Lietuvos misijos vadovas Algirdas Raslanas, 
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, olimpinis atašė 
Vytas Nėnius, ambasadorius Kinijoje Rokas Bernotas su 
žmona.

Kaip praneša LTV žurnalistė Laima Janušonytė, iš 
sportininkų ceremonijoje apsilankė gimnastė Jelena Za- 
nevskaja ir jos trenerė Irina Katinienė, šaulė Daina Gu- 
dzinevičiūtė, taip pat krepšinio rinktinės treneriai Ramū

nas Butautas ir Rimas Kurtinaitis. Krepšininkai tuo metu 
ilsėjosi, o paskui išvyko į treniruotę.

Po ceremonijos misijos vadovai pakvietė svečius ap
žiūrėti olimpinį kaimelį. Filmuoti jame televizijos žur
nalistams nebuvo galima. Tačiau kinai žada netrukus 
taisykles pakeisti - žurnalistai galės filmuoti su specia
liais leidimais. Jie privalės turėti šalies misijos vadovo 
pakvietimą ateiti į olimpinį kaimelį. Filmuoti bus leista 
tik patalpose.
Vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavusi šaulė D. 
Gudzinevičiūtė LTV žurnalistei sakė, kad palyginti su 
ankstesnėmis olimpiadomis, kuriose ji dalyvavo, gyveni
mo sąlygos yra panašios, tik čia, kaip ir visur Kinijoje, 
yra daug daugiau erdvės.

D. Gudzinevičiūtė, atvykusi į Pekiną prieš porą dienų, 
jau buvo šaudykloje.

Pasak jos, sąlygos šaudykloje, palyginti su turnyru, 
kuris ten vyko pavasarį, dabar yra geresnės, nes užaugo 
žalia žolė, kuri turi reikšmės šaudant. Taip pat nebežydi 
topoliai, kurių žiedai skraidydavo pluoštais ir trukdydavo 
šauliams.

Krepšinio rinktinės trenerio asistentas R. Kurtinaitis 
sakė, kad krepšininkų nuotaikos taip pat geros, tik kont
rolinių rungtynių su vokiečiais, kaip norėjo, nežais.

lietuviams.com
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LONDONAS

Tapome apdovanoti knyga
“DIEVAI JŲ NEPASIGAILĖJO”

Paskutinėje šio mėnesio savaitėje buvome apdovanoti 
nepaprasta knyga “Dievai jų nepasigailėjo” - straipsniai 
ir atsiminimai. Sudarytojas Jonas Digrys. Dailininkė 
Aušra Čapskytė. Maketuotoja Gražina Majauskienė. Iš
leista Vilniuje 2008 metais. Leidykla “Politika”.

Keliolikai senųjų lietuvių išeivių ta knyga buvo įmesta 
per duryse esančias laiškų skyles be vokų ir be adresų. 
Kas ją nešiojo ir mėtė į privačius namus sunku žinoti - 
gal ir nesvarbu, bet pasirodo ir mūsų tarpe dar yra tokių, 
kurie net po 18 metų vis dar prisimena “geruosius” so
vietinius laikus ir dar nors svajonėmis grįžta į tas 
“patriotizmo” pilnas dienas.

Šioje knygoje lietuviai partizanai ir kiti rezistentai va
dinami “laukiniais žvėrimis, banditais.

Keletas ištraukų iš tos knygos:
“Leninas yra pasakęs, kad karai yra grobikiški ir gyny

biniai. Šiuo atveju mums buvo primestas gynybinis karas. 
Tačiau TSRS pasiekta šlovinga Pergalė Didžiajame Tė
vynės kare leido sparčiais tempais atkurti ekonomini 
šalies potencialą. Tik Tarybą Lietuvoje vokiškojo ir sme
toniškojo fašizmo likučiai dar beveik dešimt metą nedavė 
dirbti ir gyventi. Iš keršto tarybinei liaudžiai jie kaip lau
kiniai žvėrys terorizavo ir žudė silpniausius, mažiausiai 

apsaugotus ir nepajėgiančius apsiginti kaimo žmones, 
net vaikus ir moteris. Ne be reikalo Lietuvos liaudis juos 
pavadino banditais. 1990 m. nelemtas istorinis posūkis 
restauravo kapitalistinę santvarką Lietuvoje ir viską ap
vertė aukštin kojom. Prasidėjo ne tik tarybinės liaudies 
žygdarbią niekinimas, bet ir visos istorijos perrašymas ir 
klastotė: banditai pavadinti rezistentais, banditizmas - 
rezistencinė kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. ”

Knygos paskutiniame puslapyje rašoma:
“Už nuopelnus tarybinei Tėvynei daug liaudies ginėją 

apdovanoti ordinais ir medaliais. Už dalyvavimą kovinė
se operacijose prieš ginkluotas gaujas jie prilyginti Di
džiojo Tėvynės karo dalyviams, jiems suteikta atitinkamą 
lengvatą. ”

Norėtųsi labai žinoti ar kas gavo tą knygą kituose mies
tuose, nes vis dėlto nemalonu, kad kažin kas lankosi prie 
tavo durų, nes nežinai, kad kartais gali gauti į snapą am
žinai.

Paskutiniam tos knygos sakinyje baigiama:
“Būtina pabrėžti, kad buržuazinią nacionalistą gink

luoto pogrindžio veiksmus visaip rėmė Vakarą šalią im
perialistinės valstybės, lietuvią buržuazinė nacionalistinė 
emigracija, kurią išlaikė imperialistinią šalią žvalgyba, 
ir pirmiausia JA V Centrinė žvalgybos valdyba. ”

Dabar turėtų būti aišku, kad senieji išeiviai yra niekina
mi kaip atgyvenę “nacionalistai”, ardę sovietinius planus.

Krikštynos
Liepos mėn. 12 dieną Švento Kazimiero šventovėje buvo 
pakrikštyta Annos - Danutės Dobrovolskytės ir Romain 
Bestine dukrelė Madelain - Laima - Frances vardais. 
Krikšto apeigas atliko kun. Petras Tverijonas.

Krikštynų pobūvis vyko parapijos svetainėje, kuriam 
vadovavo anksčiau buvęs Lietuvių Sodybos vedėjas Pau
lius Dobrovolskis su žmona Birute.

Krikštynų pobūvis buvo gausus pokario jaunimu, gi
musiu čia, Anglijoje.

Staiga pajusta, kad svetainė pasidarė per maža.
Linkime jaunajai bendruomenės narei Annai - Laimai - 
Frances laimingai augti ir užimti savo tėvų ir senelių 
vietą.

Svečias kunigas Aurelijus 
Simonaitis
Penketą savaičių Londono Švento Kazimiero parapijoje 
svečiavosi ir dirbo parapijos veikloje Anykščių dekanato, 
Troškūnų Švenčiausios Trejybės parapijos kunigas Aure
lijus Simonaitis.

Linksmaus būdo nuoširdus kalbėtojas. Jo pamokslų 
galėtum klausytis valandomis. O be to ir dainininkas. Kai 
uždainuodavo po pamaldų su vyresnio amžiaus parapijie
čiais, pasijusdavai esantis ne Londone, bet Taškūnuose.

Buvo atsisveiinta su viltimi, kad dar pasimatysime 
Londone.

S.Knituva

LIETUVA PRITRŪKS GYDYTOJŲ
Gydytojų teigimu, susidariusi situacija veda prie kritinės 
ribos - 1 tūkst. Lietuvos gyventojų tenka vos 4 gydyto
jai. Prie šeimos gydytojo kabineto nusidriekusios ilgos 
eilės, pacientai vizitų pas kai kuriuos specialistus laukia 
ne vieną mėnesį.

Pasak Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klini
kos vedėjo Artūros Razbadausko, medikai masiškai meta 
darbą Lietuvoje ir ieško sotesnio gyvenimo užsienyje. 
Jeigu atlyginimas būtų didesnis, vargu ar medikai, palik
tų gimtąją Lietuvą.

Dirbu su studentais ir matau, kad greitai mes 
nebeturėsime jaunų, kvalifikuotų medikų-jie bus emig
ravę į užsienį. Kaip ir slaugytojos, kurios gauna juokin

gai mažas algas.
Šiuo metu Lietuvoje labiausiai trūksta šeimos gydytojų, 

taip pat vidaus ligų specialistų, anesteziologų, reanimato- 
logų bei chirurgų. Kuo toliau, tuo labiau jaučiamas ir 
slaugytojų stygius. Ypač trūksta gydytojų periferijose - 
rajonuose trūksta nuo 20 iki 25 medikų. Lietuvos gydymo 
įstaigoms stinga maždaug 350 specialistų.

Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga įspėja, kad iki 2015- 
ųjų Lietuvoje gydytojų sumažės penktadaliu.

„Situacija prastėja. Netrukus mūsų šalyje gali tapti pa
vojinga sirgti, nes ligoninės netenka pačių geriausių spe
cialistų.

Ko verta moderni aparatūra ir technologijos, jeigu atei
tyje mūsų šalyje nebus kam su ja dirbti?“, — sakė A. Raz- 
badauskas
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Taip buvo pavadinta Europos Rajono skautų vasaros stovykla, įvykusi liepos 26d. - rugpjūčio 3d. Lietuvių Sodyboje. 
Stovykla susilaukė brandaus amžiaus - šie yra 59-tieji veiklos metai. Nepaisant to, neatstūmė 60 jaunuolių, norinčių 
dalyvauti, susipažinti su skautų ideologija.
Stovyklos vadovas v.s.fil. Vladas Gedmintas,“dar jaunas širdyje“, ko-ordinavo jauno štabo programą: Vladui ir Povilui 
Chockevičiams, Kęstučiui Stirbai, Vytui ir Romui Masteikams, Laimai O‘Brien, Ramunei Padleckytei-Sanderson, 
Vladai Minkutei. Jam į pagalba atėjo patyrę skautai Seserijos Atstovė Kristina Markevičiūtė-Harmes, medicinos seselė 
Yvonne Hoff, Jonas Žilinskas, Skotas Mineikis, virtuvės personale: Gareth Sanderson, Nerija, Aleksas ir Eugenijus. 
Sėkmingai tvarkyti 60-čiai jaunuolių septynių dienų programą nelengva. Atvykau tada, kada stovykla buvo įpusėjusi. 
Jeigu tikėjaus matyti nuvargusius vadovus ir ,iš klumpių4 iškritusį stovyklos vadą, tai apsirikau. Jaučiau glaudžią skau
tišką šeimą, visi nuo mažiausio iki didžiausio užsiėmę reikalingais darbais - rišant mazgus, plaunant indus, puošiant 
skautišką stalą, dabinant savo palapinę ar svarstant finansinius stovyklos ir ūkio reikalus ir t.t. Nemačiau nei lupą pa
tempusių jaunuolių, nei ,strėnas4 susisukusių vadovų.
Saulutė kaitino beveik kiekvieną dieną, o lietus tiktai sušlapino žemę vieną kitą kartą per savaitę. Jaunimui buvo pro
gos atvėsti Sodybos maudimosi baseine. Vakaro programą šildė skautiški laužai, prie kurių sesė Ramunė ir brolis Kęs
tutis mokino jaunimą kaip dainuoti, vaidinti, šūktelti šūkius.
Maistas - tikrai lietuviškas - miltiniai blynai, grikiai, dešrelės, kugelis, o stovyklos pabaigoje lauko virtuves ,šefai“ 
paviliojo visą stovyklą ir atvykusius svečius bei tėvelius paragauti ant iešmo keptos kiaulės. Oi skanu, tai buvo skanu! 
Dėkojame ,šefui4 Gareth Sanderson už šį,Michelin’ lygio kulinarinį skanėstą.
Stovyklos vadovybė neatsiliko apdovanojant užsipelniusius savo skautus ir skautes vyresniškumo laipsniais, ir jaunes

nius kurie parodė norą toliau 
susipažinti su skautišką ideo
logija, leisti duoti skautų įžo
dį. Kiti paaugliai tapo kandi
datais į skautus, prityrusius 
skautus, vyresnius skautus. O 
pats jauniausias stovyklos 
kontingentas, t.y., liepsnelės 
(deja, giliukų nebuvo) gavo 
baltus kaklaraiščius už paklus

šv.Mišios, patarnaujant kun. 
Petrui Tverijonui vyko trečia
dienio vakare 200 žvakučių 
papuoštame kalnelio slėnyje. 
Tai įspūdingas ir prisiminti
nas vakaras.
,Eglė Žalčių Karaliene4 spek

Veikli nauja vyresnė skautė 
Ramunė Padleckytė-Sanderson

numą.
Tradicinės skautiškos

Prie užbaigtuvių paršo
stovi Stasys Kasparas su “šefu” Gareth

Gimtadienius stovyklos metu atšventė ilgametis 
stovyklos komendantas ps. Skotas Mineikis 
ir Seserijos Atstovė s.Kristina Markevičiūtė- 

Harmes

taklis prie Sodybos ežero užbaigė savaitės programą Čia 
matėme Eglę ir Žaltį atplaukiant plaustu, išgirdome pasaką 
apie juos, apie brolius Ąžuolą Beržą, Uosį ir vargšę Drebu
lę. Dėkojame sesei Ramunei už puikiai suorganizuotą insce
nizavimą. Prie tradicinio paskutinio laužo, šalia ežero kran
to, sese Ramunė ir brolis Kęstas toliau vedė visus dainoje į 
skautiškus miškus, žygius, šūkius.
Taip užgeso ši puiki ir šeimyniška 59-toji vasaros stovykla, 
paskutinio laužo dvasia (žarijos) paimtos saugoti 60-tai sto
vyklai 2009 metais. Likome kupini vilties, kad skautai toliau 
sėkmingai tęs šias vasaros stovyklas, kuriose visi - seni ir 
jauni - mokomės, kaip išlaikyti pažadą įžodyje - tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.
vs Vida Gasperienė
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Vilniaus arkivyskupijos MIELOS MŪSŲ RĖMĖJOS,
CARITAS Dėkojame už dar kartą pasiekusią mus

Motinos ir vaiko globos namai paramą.
Pripirkome maisto mūsą vasaros

Britų - lietuvių vaikų fondui poilsiui - liepos mėnesi 20 vaikų su ke-
liais suaugusiarplauks baidarėmis Ūla.

PADĖKA Šį kartą žygis ne tik poilsiui, o ir pagal
jėgas ekologinis - plaukiodami vaikai

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų fondo nuolatinę paramą valys upės pakrantes, rinks šiukšles ir
Vilniaus arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko globos visokį brudą iš upės dugno.
namų bendruomenei. Jūsų paaukoti vaikų drabužėliai ir Visos upės, deja, labai užterštos, o
pinigai, už kuriuos nupirkome mišinėlių vaikams, mūsų pačios apsivalyti negali, taigi bandysim
globos namams yra svarbi parama. šiek tiek padėti, o vaikams tai bus auklėji-
Visos mūsų bendruomenės vardu nuoširdžiausias Jums mo priemonė, ne tik poilsis.

AČIŪ Valgydami su dėkingumu prisiminsime
Jus.

Sėkmės ir Dievo palaimos Jūsų darbuose. O Jums linkime geros vasaros, sveika-
Pagarbiai, tos, malonių įspūdžių.

Motinos ir vaiko namų koordinatorė “Ateities ” namų vardu - Virginija
Vida Neverovič 20 vaikų vardu - Gediminas, Sigutė

LIETUVA APSISPRENDĖ KAIP BENDRAUS SU UŽSIENIO
LIETUVIAIS ARTIMIAUSIUS 12 METŲ

Vyriausybė patvirtino 
Ilgalaikę Lietuvos valstybės 
santykių su užsienio 
lietuviais 2008-2020 metams 
strategiją.
Strategijos paskirtis - 
nustatyti ilgalaikius Lietuvos 
Respublikos ryšių ir 
bendradarbiavimo su 
užsienyje gyvenančiais 
lietuviais puoselėjimo 
politikos tikslus ir 
uždavinius.

Strategija parengta vadovaujantis 
studija „Lietuvos Valstybės ilgalai
kė strategija lietuvių emigracijos ir 
išeivijos atžvilgiu", kurią Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
užsakymu 2006 metais atliko Strate
ginių studijų centras.

Studijoje nustatyta Lietuvos gy
ventojų tarptautinės migracijos pa
dėtis, įvertinta Lietuvos ligtolinė 
ryšių su užsienio lietuviais politika, 
įvertinti užsienio lietuvių organiza
cijų bendradarbiavimo ryšiai bei 
patirtys.

Strategijos parengimą lėmė tai, 

kad dėl gausios lietuvių emigracijos 
smarkiai išaugus užsienyje gyve
nančių lietuvių skaičiui ir pagausė
jus bei sustiprėjus užsienio lietuvių 
bendruomenėms, atsirado abipusis 
poreikis ir būtinybė bendradarbiauti 
šiose srityse: lietuvių tautinio tapa
tumo išsaugojimo ir plėtojimo; litu
anistinio švietimo organizavimo ir 
koordinavimo; lietuvių kultūros 
puoselėjimo; informacijos apie Lie
tuvos gyvenimą sklaidos tobulini
mo; informacijos apie užsienio lie
tuvių gyvenimą sklaidos plėtojimo; 
ekonominių ryšių.

Vyriausybės pranešime spaudai 
rašoma, jog pagrindinis strategijos 
tikslas - padėti užsienyje gyvenan
tiems lietuviams išsaugoti tautinį 
tapatumą, ryšius su Lietuva, kultūrą, 
kalbą bei parengti šiuo metu užsie
nyje gyvenančius lietuvių kilmės 
vaikus ateityje grįžti į Lietuvą, tokiu 
būdu didinant pasirengimą reemig- 
ruoti ir reintegruotis į Lietuvos gy
venimą.

Strategijos įgyvendinimo laikotar
piui bus parengtos ir patvirtintos 
vidutinės trukmės programos.

Strategijos įgyvendinimas finan
suojamas iš institucijoms, dalyvau-

2008-07-23 lietuviams.com

jančioms įgyvendinant šią Strategi
ją, patvirtintų valstybės biudžeto 
bendrųjų asignavimų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

Vyriausybė pažymi, kad Ilgalaikės 
valstybės santykių su užsienio lietu
viais 2008 - 2020 m. įgyvendinimas 
padės siekti vieno svarbiausių ir 
aktualiausių Lietuvos pastarojo lai
kotarpio tikslų - sukurti ir įgyven
dinti optimalią bei nuoseklią ryšių ir 
bendradarbiavimo su užsienio lietu
viais strategiją, pagrįstą tarpinstitu- 
ciniu koordinavimu, konkrečiomis 
uždavinių įgyvendinimo priemonė
mis ir finansiniais ištekliais.

Vyriausybė taip pat pritarė Ilgalai
kės valstybės santykių su užsienio 
lietuviais 2008 -2020 m. strategijos 
koordinavimo ir priežiūros komisi
jos sudarymui.

Komisijos paskirtis - koordinuoti 
strategijos vykdymą, kiekvienais 
kalendoriniais metais atsiskaityti 
Vyriausybei už strategijos įgyvendi
nimą.

Komisijai vadovaus Vyriausybės 
kancleris.

Ši strategija nevienareikšmiškai 
buvo įvertinta pačių užsienio lietu
vių.
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LIETUVIAI PAŠA\ULYH
VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOJE
Prelato Edmundo Putrimo vizitas
Gegužės 29 iki birželio 2 d. gimnaziją aplankė Lietuvos 
vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai prelatas Edmundas Putrimas iš Kanados. Ta 
proga prelatas susitiko apmąstymui su mokiniais, 
norinčiais priimti Sutvirtinimo sakramantą bei su 
Vokietijoje dirbančiais lietuvių kunigais, o birželio 1 d. 
17.00 vai. kartu su buv. gimnazijos kapelionu kun. Jonu 
Dėdinu, su Vokietijos vyskupų konferencijos paskirtu 
atstovu lietuvių sielovadai kun. Vidu Vaitiekūnu ir su 
Miunchene studijuojančiu kun. Kociuliu koncelebravo 
šv. mišias. Susirinko apie 100 tikinčiųjų.

Šiose mišiose prelatatas Putrimas pakrikštijo dviejų 
metų mergaitę Austea Tesnau. Du gimnazijos mokiniai 
priėmė pirmą Komuniją, o 9 mokiniams prelatas suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą: Editai Kapočiūtei, Šarūnui 
Sivickiui, Gintarei Valuntonytei, Laurai Svitojūtei, 
Medai Hentze, Laurynui Simui, Birutei Bielskytei, 
Tomas Gisičiui ir Kareninai Jūraitis.

Tą pačią dieną savo šventei susirinko ir ateitininkai, 
kurių trys kandidatai šiose mišiose davė moksleivių 
ateitininkų įžodį.
Po mišių visi buvo pakviesti į gimnazijos valgyklą 

iškilmingai vakarienei.

Birželio trėmimų minėjimas
Minint Birželio trėmimus, mokyklos koridoriuose, 
bendrabutyje buvo iškabintos didelės nuotraukų, 
atspindinčių tremtinių areštus, kelionę gyvuliniuose 
vagonuose ir buitį žiauriose Sibiro platybėse, kopijos. 
Direktorius ir keli lietuviai bei vokiečiai mokytojai 
visose klasėse paaiškino, kokia diena minima, 
papasakojo apie lietuvių tautos išgyventą genocidą, kurio 
pasekmė buvo didelės pabėgėlių į Vakarus masės, o 
galiausiai ir mūsų gimnazijos atsiradimas siejasi su šitų 
pabėgėlių pastangomis išvengti trėmimų į Sibirą. Pilies 
bokšte plevėsavo trispalvė su juodais kaspinais.

Joninės Vasario 16-osios gimnazijoje
Lygiai Joninėms nusiblaivė kelias dienas lynojęs dangus 
ir atšilo orai. Į gimnaziją suvažiavo daug buvusių moki
nių, tolimesnių ir artimesnių apylinkių lietuvių, o taip pat 
ir vietos vokiečių lietuviškai švęsti ilgiausios dienos.

Šventė prasidėjo mokinių programa: muzikos kūriniais, 
tautiniais šokiais ir dainomis. Ypatingai žiūrovai plojo 
A.Ručienės paruoštiems šokėjams. Programą papildė 
Hiutenfeldo vyrų choro dainos. Gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas sveikino visus šventės dalyvius, kurių 
tarpe buvo labai garbingų svečių: Heseno teisingumo ir 
švietimo ministras Jurgen Banzer, Garbės konsulas 
Achim Naumann, Europos Parlamento narys Michael 
Gahler, Heseno Parlamento narys Norbert Schmidt, ap- 
skirties viršininko pavaduotojas Gottlieb Ohl, Lamper- 
theimo meros pavaduotojas dr. Ulrich Vonderheid, Hiu
tenfeldo seniūnas Walter Schmidt, ELKC direktorius ir 
gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas ir 
VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis. Direktorius glaus
tai papasakojo apie lietuviškus Joninių papročius, galiau

siai apibendrindamas, kad bemaž visi papročiai sukasi 
apie meilę: kas kada ves, ištekės, koks ir iš kur bus myli
masis ar mylimoji ir t.t.

Pirmąkart šioje šventėje dalyvaująs Heseno teisingumo 
ir švietimo ministras sveikino visus ir pasidžiaugė nu
sprendęs čia apsilankyti. Jis kalbėjo apie naujas ateities 
galimybes, kurios atsiveria besivienijant Europai. Toliau 
sveikinimo žodį tarė Kuratorijos pirmininkas bei Hiuten
feldo miestelio seniūnas. Už įdėtas pastangas ruošiant 
programą A. ir G. Ručiams Tėvų komiteto vardu dėkojo 
R. Lange ir gimnazijos rėmėjų draugijos vardu - 
H.J.Kock.

Joninės buvo švenčiamos smagiai. Jaunimas pynė vai
nikus, jais puošėsi, vėliau leido į tvenkinį. Buvę gimna
zistai žaidė krepšinį su dabartiniais gimnazistais (laimėjo 
seni vilkai). Valgykloje veikė kavinė su kava, pyragais ir 
tortais, o taip pat ir „blusų turgus“.

Pilies salėje skambėjo roko dainos. Šalia parko takų 
reklamavosi VL Jaunimo sąjunga, LKI pardavinėjo turi
mų knygų dubletus. Buvo organizuojami liaudiški sporto 
žaidimai: šokinėjimas su maišais, virvės traukimas ir kt. 
Kiškių klubo vaikučiai gavo pašokinėti ant senų čiužinių, 
piešti, išsitepti ir pabėgioti basi po didžiąsias pievas.

Palapinėje muzikantas Jonas Preukšaitis nuolat grojo 
šokiams, ant grilių spirgėjo dešros ir pjausniai, o gėrimų 
baras buvo nuolat bent dviem eilėm apgultas, nes diena 
buvo karšta, tvanki, o alus toks šaltas ir gaivus. Iš berniu
kų bendrabučio, kur kai kurie aistruoliai stebėjo olandų ir 
rusų futbolininkų kovas, nuolat buvo pranešinėjami turi
mi ar laukiami rezultatai. Galiausiai pritemus suliepsnojo 
Joninių laužas, prie kurio dainos netilo iki ryto. Kai kurie 
mokiniai išsiprašė tėvelių leidimo pasistatyti palapinę ir 
joje nakvoti. Labai geras sumanymas, nes tėveliai prižiū
rėdami, kad nieko nenutiktųjų atžaloms, laiką leido rink
dami išmėtytus popierius bei valydami stalus.

-Rytojaus dieną visi nutarė, kad Joninės buvo puikios. Ir 
korespondentai buvo tokios pat nuomonės, aprašydami 
šventę vokiečių spaudoje.

Išleido 18 abiturientų
Abitūros egzaminus šiais metais laikė 19 mokinių. 18 iš 
jų egzaminus išlaikė ir gavo vokišką brandos atestatą, 
galiojantį visame pasaulyje. Devynioliktasis gavo atesta
tą su teise stoti į neuniversitetinę aukštąją mokyklą.

Žodiniai egzaminai vyko birželio 9 ir 10 dienomis. 
Egzaminams pirmininkavo apskrities švietimo skyriaus 
vadovė gimnazijoms dr. Frieda Bordon. Atskiroms ko
misijoms vadovavo kaimyninės Lampertheimo gimnazi
jos mokytojai. Abiturientų išleistuvės vyko birželio 13 d. 
bendrabučio salėje.

Čia susirinkusius abiturientus, jų tėvus ir svečius bei 
gimnazijos mokytojus pasveikino direktorius Andrius 
Šmitas, kuris trumpai susumavo egzaminų eigą ir po to 
kalbėjo apie pačius abiturientus. Iš 19 abiturientų šį kartą 
tik 7 buvo lietuviai, jie visi egzaminus išlaikė. Direkto
rius pasidžiaugė, kad net 13 abiturientų reiškėsi mokinių 
saviveikloje. Mokinių ansambliui šokėjais, choristais 
arba muzikantais iš lietuvių priklausė Mindaugas Docai- 
tis, Martynas Kubilius, Andrius Siurtukovas ir Julius 
Šabaltas, o iš vokiečių Susanne Boehm, Christoph Klee 
ir Anna Schenerstedt. Mokinių komitete aktyviai reiškėsi 
Jana Meinberg, Christoph Klee ir Andrius Siurtukovas. 
Direktorius kvietė visus abiturientus ateityje reikštis vi-
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suomeninėje veikloje ir visus prašė nepamiršti šios gim
nazijos ir Lietuvos.

Po to direktorius kartu su savo pavaduotojomis Irena 
Greviene ir Lieselotte Manss įteikė brandos atestatus 
visiems abiturientams: Nadjai Bappert, Susanne Boehm, 
Mindaugui Docaičiui, Jennifer Franke, Amirai Hof
fmann, Marcel Hotzelt, Christoph Klee, Pauliui Kotkei, 
Martynui Kubiliui, Janai Meinberg, Simonui Mrotzek, 
Alexander Reichert, Annai Schenerstedt, Andriui Siurtu- 
kovui, Juliui Šabaltui, Mariui Tarozai, Edgarui Vorobjo
vui, Christinai Wolf.

Tada kalbėjo direktoriaus pavaduotoja vyresnėms kla
sėms L. Manss, atsakinga už abitūros egzaminų eigą, 
klasės auklėtoja Rita Vomberg ir Vokietijos LB valdybos 
pirmininkas Antanas Šiugždinis.

Abiturientų vardu visiems mokytojams, auklėtojams ir 
gimnazijos darbuotojams dėkojo
Susanne Boehm ir Andrius Siurtukovas. Apdovanoję 
mokytojus mažomis dovanėlėmis, pakvietė visus į pilies 
salę Į abiturientų balių.

V16gim-info080626

EUROFESTIVALIS 2008
Vasario 16-osios gimnazijoje vyko jau įvairiausi 
renginiai: studijų savaitės, mokslinės konferencijos, 
jaunimo kongresai, stovyklos, Joninės... O šiais metais 
prisidėjo dar vienas visai naujo pobūdžio renginys - 
pirmasis Europos lietuvių roko festivalis „Eurofestivalis 
2008“. Jis vyko tris dienas, nuo liepos 4 iki 6. Jį 
organizavo prieš vienerius metus Hiutenfelde įkurtas 
Europos lietuvių kultūros centras (ELKC), kuriam 
vadovauja Rimas Čuplinskas. Jam padėjo Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjunga ir Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdyba.

Vokiečių regioninėje spaudoje festivalis susilaukė 
ypatingo dėmesio, nes jį atidarė pats Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, tuo metu 
viešintis Vokietijoje. Tai buvo penktadienį, liepos 4 d. 
18.00 vai. gimnazijos parke. Prezidentas pasveikino 
visus festivalio dalyvius. Jo žodžiais, iš istorijos žinome, 
kad lietuviai yra dainuojanti tauta. “Gimtoji kalba ir 
daina - tai svarbus mus jungiantis ryšys, kad ir kur 
bebūtume. Dainos sugriovė sienas, o dabar jos jungia 
laisvės siekiančius žmones”. Lietuvos Prezidentas 
palinkėjo festivaliui tapti gyva tradicija.

Prezidentas dar pasiklausė gimnazijos jaunesnių 
mokinių roko grupės “Glavviam” bei mokinės iš 
Argentinos Dainos Juknaitės dainų ir išsskubėjo į 
Frankfurto oro uostą, iš kur tą patį vakarą grįžo į Lietuvą.

O festivalio sceną perėmė grupė “Virge” iš Bonnos. 
Grupės vadovas Virginijus Jocys yra Vasario 16-osios 
gimnazijos absolventas. Jis jau beveik 20 metų 
koncertuoja su savo grupe. Dabar jai priklauso latviai 
būgnininkas Dagnis Leilands ir bosistas Edgaras Briedis 
alias Jozix. Su jais jis dažnai pasirodo Latvijoje, kur jis 
turi ypatingą pasisekimą.

Neapvylė jis ir čia publikos, per pusantros valandos 
perteikdamas visą spektrą savo kūrybos. Vėlyvą vakarą 
pusantros valandos grojo grupė Requiem iš Lietuvos, 
kuri į festivalį buvo pakviesta svečio teisėmis.

Pirmos dienos programą užbaigė šešiolikmetė 
gimnazistė Gerda Ekindorf įspūdingu akrobatiniu ugnies 

šokiu.
Antros dienos programos pirmoji dalis buvo skirta 

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniams. Gimnazijoje jau 
nuo Velykų, kai buvo suorganizuotas mokiniams roko 
talentų koncertas, susikūrė keturios grupės ir labai uoliai 
ruošėsi festivaliui. Visos keturios čia dabar ir pasirodė. 
Pirmoji buvo “Glavviam” - tai žemesnių klasių mokiniai 
Ieva Pikelavičiūtė, Aurelija Kvietelaitytė, Goda 
Pachomovaitė, Lukas Krause ir Goda Brocaitė. Jie 
dainavo per festivalio atidarymą penktadienį.

Šeštadienį pirmoji dainavo Daina Juknaitė iš 
Argentinos. Ji žavėjo savo skaidriu balsu ir Pietų 
Amerikos melodijomis. Antroji grupė “Kraujo ašara” 
pademonstravo griežtas roko melodijas ir atitinkamus 
tekstus, sukurtus dainininko Evaldo Viskonto, bet taip 
pat ir lyrinių kūrinių. Evaldą elektrine gitara ir 
mušamaisiais lydėjo Šarūnas Sivickis ir Aurelijus 
Žitkauskas. Trečioji švelniu balsiu padainavo Greta 
Kvederauskaitė “Greta Kati”, kuri jau žinoma savo 
pasirodymais gimnazijos ir bendruomenės programose. 
Jai padėjo būgnininkas Aurelijus Žitkauskas. Visi 
dainavo lietuviškus tekstus.

Vytas Lemkė Eurofestivalio proga su bosistu Martynu 
Lipšiu sukūrė grupę “Pasaqua”. Vytas yra priklausęs 
daugeliui roko grupių. Abu, Vytas ir Martynas, 
besimokydami Vasario 16-osios gimnazijoje, grojo kartu 
su būsimais “Skamp” muzikantais Viktoru Diavara ir 
Viliumi Alesiumi.

Susirinkusius žavėjo ir Valentinas Baibokas iš 
Didžiosios Britanijos, kuris Lietuvoje priklausė kelioms 
roko grupėms, jis 1978 m. su Baltijos ansambliu tapo 
“Gintarinės triūbos” konkurso laureatu. Nuo 2000 m. jis 
gyvena Londone. O Darius Mileris Nojus, žinomas 
vokalistas, dainų tekstų ir muzikos autorius, nuo 2000 m. 
sėkmingai besireiškiantis Airijoje, Euro festivalyje 
pagrojo ir padainavo jau pagarsėjusias savo dainas ir 
melodijas iš naujausios savo kūrybos. Iš Prancūzijos 
atvyko grupė “Triolina”. Tai dainininkė, gitariste ir 
kompozitorė Lina Brucaitė su gitaristu Vincent Perrot ir 
violončelistu Armel Gontier. Klausytojai galėjo 
pasidžiaugti Linos lietuviškomis kompozicijomis.

Po visų šių grupių pasirodymų organizatorių parinkta 
komisija paskelbė Gretą Kvederauskaitę festivalio 
nugalėtoja. Jai suteikiama galimybė Vilniuje įrašyti vieną 
savo dainų profesionalioje įrašų studijoje “MA studios”. 
Daina Juknaitė gavo paskatinimo premiją.

Vakaro pabaigai grojo garsioji grupė “Anbo” iš Lietu
vos.

Festivalis buvo įspūdingai paruoštas. Negailėta nei 
lėšų, nei darbo. Pastatyta didžiulė scena. Parūpinta galin
ga įgarsinimo aparatūra. Gimnazijos parkas apšviestas. 
Parko takai apšviesti specialiomis žvakėmis. Veikė šašly
kinė ir baras, pristatyta palapinių. Naktimis buvo kuriami 
laužai. Atrodo, buvo padaryta nemažai reklamos, publi
kai pritraukti pakviestos garsios grupės iš Lietuvos, pa
ruošta daug gražių suvenyrų. Apie 30 dainininkų, vilkin
čių juodais festivalio marškiniais, linksmino publiką, 
apie 30 organizatorių ir padėjėjų, pasipuošę raudonais 
festivalio marškiniais, kepė dešreles, pardavinėjo gėri
mus, moderniausios ryšio technikos pagalba prižiūrėjo 
tvarką. Tik žmonių buvo mažai. Kai prezidentas su savo 
palyda po atidarymo išėjo, aikštėje teliko apie 30 žmo
nių. Ir taip buvo per visas dienas, kartais keletu daugiau,
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o kartais ir mažiau. Gal kitą kartą ruošiant tokį grandiozi
nį renginį reikėtų pasitelkti profesionalios pagalbos, nes 
gaila didelių kaštų, gražios muzikos ir nuoširdaus organi
zatorių triūso, jeigu nėra publikos, kuri visu tuo pasi
džiaugtų.

ANDRIUS ŠMITAS

Prezidentas susitiko su Vokietijos 
lietuvių atstovais
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, grįždamas iš 
Gruzijos, dvi dienas praleido Vokietijoje. Liepos 2 d. jis 
aplankė Eichšteto miestą Bavarijoje, kuris šiais metais 
švenčia 1100 m. jubiliejų. Šia proga susirinko ir dalis 
buvusios Eichšteto lietuvių gimnazijos mokinių, padėkoti 
vokiečiams už malonų priėmimą po karo. Šią gimnaziją 
baigė ir Valdas Adamkus, jo žmona Alma ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos narys Gabrielius 
Žemkalnis. Jie visi trys ir buvo atvykę.

Prezidentas aplankė miestą, pasirašė auksinėje knygoje, 
pasakė kalbą Vilibaldo gimnazijoje ir susitiko su 
politikais bei verslininkais. Kitą dieną jis nukeliavo į 
Kiuncelsau miestą, kur dalyvavo Lietuvos grafikų darbų 
parodos atidarymo ceremonijoje miesto rotušėje. Tada jis 
išvyko į lietuvių gimnaziją Hiutenfelde atidaryti 
„Eurofestivalį 2008“.

Prieš koncerto atidarymą prezidentas Valdas Adamkus 
pilies salėje susitiko vienos valandos pokalbiui su 
Hiutenfeldo lietuviškų institucijų bei vokiečių 
savivaldybės atstovais.

Pilies salėje prezidentą Valdą Adamkų pirmiausiai 
pasveikino Vokietijos LB valdybos pirmininkas A. 
Šiugždinis, trumpai papasakodamas apie bendruomenės 
veiklą. Toliau garbingą svečią sveikino gimnazijos 
direktorius A. Šmitas, Europos lietuvių kultūros centro 
direktorius R. Čuplinskas, Bergštrasės apskrities 
viršininko pavaduotojas G. Ohl ir Lampertheimo meras 
E. Meier.

Prezidentas daugiausiai kalbėjo apie Vasario 16-osios 
gimnaziją. Jis prisiminė tuos laikus, kai ji buvo steigiama 
ir pasidžiaugė jos laimėjimais. Jo nuomone, gimnazija 
neprarado savo svarbos. Valdo Adamkaus žodžiais 
“Gimnazijos veikla įgyja naują prasmę. Ji tampa jungtimi 
tarp senosios ir naujosios lietuvių emigracijos bangos, 
tarp Europos Sąjungos valstybių - Lietuvos ir Vokietijos. 
Kartu su Lietuvių kultūros institutu ir Europos lietuvių 
kultūros centru, ji tampa ir lietuviškos veiklos židiniu 
Europoje.” a.š

AIRIJA

Mulingare duris atveria lituanisti
nė mokyklėlė 2008-08-05
Nuo rugsėjo mėnesio Mulingare veiklą pradės nauja sek
madieninė lituanistinė mokyklėlė „Bičiuliai“.

Dvi nuolatos dirbančios mokytojos bei dar keletas mo
kytojų, kurie prisidės prie mokyklos veiklos ne kiekvieną 
sekmadienį planuoja dėstyti lietuvių kalbos ir literatūros, 
geografijos ir istorijos pamokas, integruotas su dailės 
dalyku. Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį žadama 

kviestis į mokyklą įvairių specialybių lietuvius susitikti 
su vaikais, taip pat planuojama įkurti teatro grupę. Išsa
mesnė informacija bus suteikta rugsėjo mėnesio pirmą 
savaitę, kai bus aiškus tikslus mokinių skaičius ir am
žiaus grupės.

Kol kas pamokas planuojama vesti nuo 13:00 vai. iki 
17:00 vai. sekmadieniais, bet jeigu po vaikų tėvelių ap
klausos paaiškės, jog mokyklos veiklai patogesnė diena 
yra šeštadienis, pamokos bus vykdomos šeštadieniais. 
Šiuo metu jau yra užsiregistravę 12-ka mokinių, tarp jų 
keletas ikimokyklinio amžiaus. Susirinkus didesnei gru
pei ikimokyklinio amžiaus vaikų, žadama dirbti su jais 
ryte nuo 11:00 vai. iki 13:00 vai.

Mokyklos „Bičiuliai“ adresas: Belvedere Institute, 52 
Oliver Plunket Street, Mullingar (miestelio centre, prie 
žiedo, priešais,,Fox“ parduotuvę).

Dėl vaikų registracijos į šią mokyklą, o taip pat peda
gogus, norinčius prisidėti prie mokyklos veiklos, prašo
me kreiptis nurodytais telefonų numeriais (skambinti 
vakare) bei ei. pašto adresais:
Tel.: +353851783631,Jurgita, ei. paštas - jurgitastuckai- 
te@yahoo.com
Tel.: +353877870919, Daiva, ei. paštas - kasdai@mail.ru

www.alb.ie

ISPANIJA

Almerijos lietuviai Jonines šventė 
paplūdimyje 2008-06-30

REGINA GELŪNIENĖ _ . . ....

Lietuvių 
kultūros, 
švietimo 
ir infor
macijos 
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joje pa
kvietė 
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nančius 
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čius 
drauge 
švęsti 
Jonines.

Gyve
nant čia, 
Ispanijo
je, daž
nas mū
sų mena
Jonines

Lietuvoje. Jei Tėvynėje kasmet švęsdavome gamtoje, 
draugų būryje, tai apsigyvenus Ispanijoje, Joninių šventė 
šiek tiek nublanko, - dauguma tautiečių iki šiol rinkdavo
si tik nedideliame artimesnių pažįstamų ratelyje.

Tad, net būdami toli nuo Lietuvos, mes nutarėme, kad 
galime nė kiek ne prasčiau pasilinksminti. Nors šiuo me-
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tu didžioji dalis Ispanijoje gyvenančių lietuvių išvyksta 
atostogauti į gimtinę, aplankyti artimųjų, pakvietėme 
visus likusius, atvykti į Costacabanos pliažą ir drauge 
praleisti vakarą.

Akordeono garsai, lietuviškos dainos stebino aplink 
susibūrusius ispanus. Ne vienas priėjęs ragavo lietuviško 
alaus, domėjosi mūsų kompanija. Jiems neįprasta buvo 
matyti tokį būrį imigrantų - linksmai tarpusavy bendrau
jančius, kepančius mėsą ir šašlykus, smagiai dainuojan
čius dainas jiems nesuprantama kalba. Visą vakarą aidėjo 
juokas, vyravo gera nuotaika - ispanai taip pat įsitraukė į 
mūsų būrį, kartu šokome ir dainavome.

Draugų būryje laikas praskriejo nepastebimai. Norėtųsi 
padėkoti už nuostabų vakarą visiems, kurie nepatingėjo

atvykti, kurie savo buvimu, gražiu ir nuoširdžiu bendra
vimu suteikė tiek daug malonių akimirkų. Tai pačios 
šauniausios Joninės Ispanijoje. - ;

Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centro Al- 
merijoje nuotraukose užfiksuotos Joninių akimirkos.

NORVEGIJA

Norvegijoje sulaikyti lietuviai 
įtariami ryšiais su mafija 2008-08-05

Norvegijos policija mano, kad šių metų liepos pabaigoje 
tautiečio žmogžudyste apkaltinti lietuviai gali turėti ryšių . 
su organizuotų nusikaltėlių grupuote, praneša vg.no. Po
licija aiškinasi, ar lietuviai neturi ryšių su prostitucija 
kontroliuojančiais nusikaltėliais.

Folio regiono policijos pareigūnai atliko tyrimą ir nu
statė, kad liepos 19 d. Frogne (Norvegija) 24 m. lietuvį 
nužudę tautiečiai yra iš organizuotos nusikaltėlių grupuo
tės.

„Aiškinamės, ar jie nesusiję su prostituciją kontroliuo
jančiais nusikaltėliais, taip pat gali būti, kad turi ryšių su 
narkotikų prekeiviais“, - sakė policijos atstovas Frodė 
Ruudas.

Norvegijos policija bendradarbiauja su Lietuvos teisė
saugininkais. Trys įtariamieji lietuviai šiuo metu suimti, 
toliau vyksta tyrimas dėl jų ryšių su nusikaltėlių tinklu.

F. Ruudo teigimu, mafija nusikalstamos grupuotė nepa
vadinsi, tačiau greičiausiai „susidūrėme su organizuota 
nusikaltėlių grupuote, greičiausiai veikiančia tarptautiniu 
mastu“.

Policija taip dar aiškinasi 24 m. lietuvio nužudymo 
motyvus.

NYDERLANDAI

Drentės provincijoje - Lietuvos 
menininkų tapybos darbų paroda 
2008-08-07 www.lietuviams.com
Nyderlandų Drentės provincijoje esančiame ART GAR
DEN centre rugpjūčio 2 dieną atidaryta Lietuvos meni
ninkų tapybos darbų paroda.

ART GARDEN centras garsėja savo kūrybingais ir 
originaliais sodų dizainais, organizuojamos jaunų ir jau 
gerai žinomų menininkų darbų ekspozicijos.

Šiais metais nuo rugpjūčio iki lapkričio mėnesio centro 
lankytojai turės progą susipažinti su Lietuvos menininkų
- Arūnės Tomau, Audriaus Gražio, Gražinos Vitartaitės
- kūriniais.

Lietuvos ambasadorius Nyderlanduose Vaidotas Verba 
atidaryme padėkojo parodos organizatoriams už iniciaty
vą surengti Lietuvos menininkų parodą ir galerijos sve
čiams už susidomėjimą Lietuvos menu.

Į Nyderlandus specialiai Lietuvos menininkų darbų 
pristatyti atvykusi menininkė Arūnė Tomau sulaukė ypač 
šiltų padėkos žodžių. Ji aktyviai dalyvavo ir rengiant šią 
parodą.

RUSIJA

Vyriausybė privalo skirti dėmesį 
Lietuvos kultūrinio paveldo 
apsaugai Sibire 2008-08-05

Praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvos jaunimo organiza
cijų taryba (LiJOT) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vy
riausybę dėl Lietuvos kultūrinio paveldo Sibire išsaugoji
mo. Jau trečius metus rengdami projektą „Misija Sibi
ras“, jaunimo atstovai pastebėjo, jog valstybės veiklos 
strategijoje neskiriama pakankamai dėmesio tam, kad 
lietuvių trėmimų vietose išlikęs tautos kultūrinis ir inte
lektinis paveldas būtų tinkamai saugomas, žymimas bei 
pristatomas Lietuvoje. Šiuo metu nykstančiomis kapavie
tėmis rūpinasi tik atskiros, daugiausia jaunimo, rengia
mos ekspedicijos.

„Šiuolaikinis jaunimas - tarpinė grandis tarp trėmimus 
patyrusių tautiečių bei ateities kartų, kurios apie šį skau
dų istorijos laikotarpį sužinos tik iš vadovėlių. Kreipia
mės į Vyriausybę, prašydami inicijuoti Sibire esančių 
lietuvių laidojimo vietų restauracijos, išsaugojimo bei 
priežiūros darbus. Iš LiJOT rengtų ekspedicijų rezultatų 
matome, kad šiuo metu didžioji dalis Sibire esančių lietu
vių kapinių jau sunykusios, o likusios - visiškai neprižiū
rimos,“ - teigia LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko.

Šarūno Frolenko nuomone, tokios jaunimo ekspedici
jos kaip „Misija Sibiras“, svariai prisideda prie kapavie
čių išsaugojimo bei ryšio su Sibire vis dar gyvenančiais 
lietuviais palaikymo. Tačiau tam, kad jaunų žmonių jau 
sutvarkytos kapavietės artimiausiu metu vėl nesunyktų ir 
jų darbas nenueitų veltui - būtina nuolatinė prižiūra, ku
rios neįmanoma įgyvendinti be aktyvios ir tikslingos 
valstybės politikos krypties.

LiJOT Sibire esančias kapines vertina kaip Lietuvos
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kultūrinį ir intelektinį paveldą. Tai yra dalis Lietuvos, 
kurios mes neturime čia: unikalūs kryžiai, drožiniai, rai
žiniai. Visa tai ypatingai svarbu siekiant išsaugoti šalies 
istoriją bei etnokultūrą. Autentiškų lietuvių laidojimų 
vietų kultūrinė priežiūra turėtų būti numatyta kaip valsty
binės kultūros politikos dalis: prioritetines Lietuvai kapa
vietes vertėtų pažymėti vienodais atminimo ženklais, 
nuolat prižiūrėti. Jaunimo atstovai siūlo sudaryti tarpži
nybinę darbo grupę ir pavesti jai parengti lietuvių kapa
viečių Sibire išsaugojimo ir priežiūros planus bei skirti 
tam reikalingus žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

„Veikdami kartu, galime išskirti reprezentacines lietu
vių laidojimo vietas Sibire, jas išsaugoti ir taip parodyti 
puikų pavyzdį Rusijos Federacijos gyventojams, kelti 
mūsų šalies įvaizdį pasaulyje bei pagerbti politinius kali
nius ir tremtinius, bei žuvusiųjų Sibire atminimą,“ - sako 
Šarūnas Frolenko, LiJOT prezidentas.

Karelijoje pagerbtos Stalinizmo 
aukos 2008-08-05 www.lietuviams.com

Medvežjegorske (Karelijos Respublika) rugpjūčio 5 die
ną vyko renginiai, skirti Stalino represijų aukoms pagerb
ti.

Renginiuose dalyvavo ir nukentėjusius pagerbė oficiali 
Lietuvos delegacija - Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro direktorė Dalia Kuodytė, Lie
tuvos generalinis konsulas Sankt Peterburge Eitvydas 
Bajarūnas, kiti centro bei generalinio konsulato atstovai.

Kasmet rugpjūčio 5 dieną, minint Atminimo dieną, 
skirtą Stalino represijų pradžiai pažymėti, Karelijos šiau
rėje esančio Medvežjegorsko miesto Sandormocho me
morialinėse kapinėse vyksta gedulo ir atminimo rengi
niai.

Paminėti 71 -ųjų represijų pradžios metinių šįmet į Ka
reliją taip pat suvažiavo oficialios delegacijos iš Rusijos, 
Ukrainos ir Lenkijos. Minėjime dalyvavo lietuvių, lenkų 
ir kitų bendruomenių Karelijoje atstovai.

Sandormocho memorialinėse kapinėse buvo atidengtas 
paminklinis akmuo, kuriuo Lietuvos vardu pagerbiami 
nekaltai nužudytų įvairių tautybių žmonės. Paminklinį 
akmenį pašventino katalikų kunigai.

Minėjime Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos atsto
vai pažymėjo, kad pagarba žuvusiems ir jų atminimas yra 
neatsiejama mūsų istorijos dalis. Šių metų minėjimas yra 
pirmasis bendras kelių šalių atstovų susirinkimas, skirtas 
Karelijoje žuvusioms ir palaidotoms represijų aukoms 
atminti ir pagerbti.

1937 metais Medvežjegorske įvyko vienos iš pirmųjų 
masinės stalinizmo represijų aukų žudynės. Etapais į 
netoliese esančioje Salovkų saloje buvusį lagerį varomos 
aukos buvo masiškai šaudomos. Sandormocho kapinėse 
yra palaidota tūkstančiai aukų, tarp jų ukrainiečiai, lietu
viai, rusai, lenkai ir kitų tautybių žmonės.

Represijų aukų palaikai buvo rasti 1997 metais netoli 
Medvežjegosrsko. Tada buvo surengta bendra Sankt Pe
terburgo ir Karelijos nevyriausybinės organizacijos 
„Memorial“ aktyvistų ekspedicija. 1998 metais aukų 
žudynių vietoje buvo įsteigtos Sandormocho memoriali
nės kapinės. Šiandien yra žinomi 4 958 nužudytų ir palai
dotų Sandormoche žmonių vardai. Istorikai mano, kad

bendras aukų skaičius siekia 7-9 tūkstančius žmonių.

Maskvoje palaidotas A. Solženicynas
2008 08 06

Dono vienuolyno kapinėse Maskvoje palaidotas Nobe
lio literatūros premijos laureatas ir buvęs disidentas 
Aleksandras Solženicynas.

Gedulo iškilmėse, kurios prilygo valstybinės reikšmės 
laidotuvėms, be daugybės žmonių dalyvavo ir Rusijos 
prezidentas Dmitrijus Medvedevas.

A. Solženicynas mirė sekmadienį savo namuose, jam 
buvo 89 metai. Jis pageidavo būti palaidotas Dono vie
nuolyne, kur nuo XVIII amžiaus amžinojo poilsio atgulė 
daug Rusijos kultūros atstovų.

Antradienį garsaus rašytojo palaikai buvo pašarvoti 
Rusijos mokslų akademijoje. Čia paskutinę pagarbą ve
lioniui pareiškė tūkstančiai žmonių.

A. Solženicynas - žymus SSRS disidentas, dėl įsitikini
mų nuteistas kalėjimu Gulago sistemoje.

Už literatūrinę kūrybą, kurioje aprašoma sovietinių 
darbo ir įkalinimo stovyklų tikrovė, 1970-aisiais jis apdo
vanotas Nobelio literatūros premija, o 1974-aisiais iš
tremtas iš SSRS kaip išdavikas.

ŠVEDIJA
V v

Lietuviai statybose Švedijoje pluša po
13 vai. kasdien 2008-08-01

13 valandų darbo diena, menkas atlyginimas ir prastos 
gyvenimo sąlygos — su tuo susidūrė prabangius butus 
Švedijoje statantys lietuviai. Tai atskleidusi profsąjunga 
pareikalavo, kad darbdaviai — verslininkai iš Lietuvos — 
pagerintų kol kas esą netinkamas darbo sąlygas, pranešė 
sydsvenskan.se.

Profesinės sąjungos „Byggnads“ vadovų dėmesį pat
raukė Stafanstorpo mieste Skonėję (pietų Švedija) kylan
tys prabangūs butai. Trečiadienį čia apsilankiusio 
„Byggnads“ atstovo Cezary’io Mozalewskio teigimu, 
statybose pluša septyni atvykėliai iš Lietuvos.

Jų darbo diena Bibliotekos sodu vadinamame rajone 
prasideda 5 vai. ir tęsiasi iki 20 vai. „Byggnads“ atstovas 
išsiaiškino, kad už darbo valandą statybininkai gauna po 
70 kronų (maždaug 25 Lt), nors esą sutarta dėl 150-170 
kronų (54-62 Lt) atlygio.

„Lietuvių įmonė sudarė kolektyvinę sutartį, tačiau jos 
nesilaiko“, - aiškino C. Mozalewskis.

Savo ruožtu įmonės vadovas Gintaras Nazarovas tikino 
mokantis daugiau, nei tvirtino statybininkai. Anot jo, 
laikomasi su profsąjunga sudaryto susitarimo - statybi
ninkai neva gauna 115-120 kronų (42-44 Lt) per valandą.

„Aš ką tik grįžau iš atostogų ir buvau šokiruotas, kai 
išgirdau, kad jie dirba tiek daug valandų. Jie neturėtų 
dirbti ilgiau nei 8 valandas per dieną“, - sydsvenskan.se 
teigė G. Nazarovas.

Kolektyvinėje sutartyje nurodyta, kad statybininkų 
darbo savaitė trunka 40 valandų, kitaip tariant, po 8 va
landas per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Pus
ryčiams, pietums ir kavai skirtos pertraukos į šį laiką 
neįskaičiuotos, taigi iš viso statybininkai turėtų dirbti nuo 
6.30 vai. iki 17 vai.
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Kronika
Aukos spaudai:
R.Gustainis, Hampshire 
P.Gimys, High Wycombe

£15.00
£10.00

Britu - Lietuvių vaikų fondas
DBLS Rochdale skyrius

A.A. Balio Liegaus atminimui vietoj gėlių £20.00

Kauno Medicinos Universiteto
Klinikos

Neonatologijos Klinika
Naujagimių reanimacijos ir 

intensyviosios terapijos skyriaus 
vadovas A.Pužas

BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDUI

PADĖKA
2008 07 08 Kaunas

KMUK Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje gydo
mi sunkiai sergantys ir labai mažo gimimo svorio naujagimiai. Kasmet sky
riuje guli apie 600 naujagimių. Iš jų apie 60% neišnešioti naujagimiai, 25% 
labai mažo svorio naujagimiai (mažiau nei 1500 g gimimo svorio).
Viena iš sergančių naujagimių problemų yra naujagimio gelda, kuri būna 
išnešiotiems ir neišnešiotiems naujagimiams. Gelda gydoma taikant inten
syvią fototerapiją. Labai mažo svorio naujagimiams geriausias efektas gau
namas, taikant BILI BLANKET fototerapijos prietaisą.
Dėkojame Britų lietuvių vaikų fondui už padovanotą BILI BLANKET apa
ratą kurio vertė 13805,13 lt. naujagimių geldai gydyti. Jis leis efektyviau 
gydyti mūsų mažuosius pacientus.

AJPužas •

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (lytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 
vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55,253, D6.
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel. :0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 
vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.

A+A Balys Liegus
2008 m. liepos 13 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė DBLS
Rochdalės skyriaus naiys, vyriausias amžiumi Balys Liegus 
(Pikūnas). Gimęs 1918 m. vasario 16 d. Parėčėnų km., Mirosla- 
vos valse., Alytaus apskr.

Atvykęs į Angliją dirbo įvairius darbus. Ilgiausiai dirbo savival
dybės garaže autobusų vairuotoju. Buvo darbštus, gražiai gyveno.

Liko liūdinti žmona Anną dukra Susana, kuri jaunystėje šoko 
lietuviškus tautinius šokius, anūkai Liam, Shannon ir žentas Paul.

Liepos 21 d. palaidotas R.C. Mostono kapinėse.
Reiškiame gilią užuojautą Balio šeimai ir giminėms Lietuvoje.

Liūdime netekę tavęs, Baly!

DBLS Rochdalės skyriaus vardu
V.Motūza

PAIEŠKOJIMAS
Antanas V. KRAMILIUS iš Aust
ralijos ieško buvusio Vietinės 
Rinktinės kuopos vado leitenanto

JUOZO SUTKAUS,
kuris 1947 metais atvyko į Didž.
Britaniją, v 

Žinantieji ką nors apie lt. Juozą
Sutkų prašome parašyti man:

S.Kasparas 32 Puteaux House, Ma
ce Street, London E2 0RF.

Būsiu labai dėkingas
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