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Brangus broliai ir seserys Kristuje,

„Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, 
ateikite, pagarbinkime jį!“

^4 r4. (Didžiojo penktadienio liturgija, Romos Mišiolas, pusi. 191)
■ J': p ■ _ v . . . -w
“Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė,” rašo Sv. Paulius, “o mums, einantiems į išga

nymą, jis yra Dievo galybė” (1 Kor 1:18). Evangelijų pagrindinis pamokymas apie išganymą nėra vienkartinis, 
kuris įvyko Jeruzalėje prieš 2000 metų per Jėzaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Dievo mums pasiūlytas išgany
mas rėmėsi “ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe” (1 Kor 2:5) visiems tikintiems per visus amžius.

2009 metai yra ypatingi lietuviams visame pasaulyje švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šalti
niuose tūkstantmetį. Kartu minime lotyniškosios krikščionybės pirmuosius žingsnius Lietuvoje. Vokiečių rašy
tiniame šaltinyje - Kvedlinburgo analuose paminėta šventojo Brunono Bonifaco Kverfurtiečio evangelizacija 
Lietuvoje 1009 m. Si evangelizacija Lietuvoje nebuvo vienkartinė, o įrodo gausius Dievo palaiminimus mūsų 
tautai perduotus per kartų kartas.
Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetinį jubiliejų savo parapijose, misijose, lituanistinėse mokyklose, vasaros 
jaunimo stovyklose ir lietuvių bendruomenėse, mums suteikiama proga liudyti bei įvertinti mūsų tautos krikš
čionišką paveldą, mūsų lietuviškos tapatybės dalį. Šio antro tūkstantmečio pradžioje, prisiminkime Šventojo 
Tėvo Benedikto XVI pamokymą išreikštą 80-jame Pasaulio misijų sekmadienį: „tebūna jums naudinga proga 
vis geriau suvokti, kad liudyti meilę, misijos sielą, privalu visiems. Tarnavimas Evangelijai neturi būti pavienio 
asmens nuotykis, tai laikytina bendra kiekvienos bendruomenės pareiga.”

“Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuo
dėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. Jam šlovė per amžių 
amžius! Amen.” (Gal 1:3-4, 4b-5)

Jėzaus kryžius išreiškia Dievo begalinę meilę žmogui. Tai meilė, kuri nelieka ant kryžiaus bet yra įgyvendinta 
per Kristaus prisikėlimą.

Šv. Velykų džiaugsmas ir viltis telaimina jūsų šeimas ir visas lietuvių parapijų bei misijų bendruomenes.

Sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja!

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 

užsienio lietuvių katalikų sielovadai
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JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS ir

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

2009 kovo 28 - 29 dienoms Lietuvių sodyboje 
vyko 61-asis Jungtinės Karalystės Lietuvių 
Sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės 
akcininkų susirinkimas.

Suvažiavimo veidas kasmet keičiasi. Salę užpildė 
jau ne pokarinės imigracijos ateiviai, bet nauji žmo
nės, jauni veidai. Suvažiavimo atstovai padarė du 
svarbesnius pakeitimus, tai - vardas Jungtinės Kara
lystės Lietuvių Sąjunga pakeistas į Jungtinės Kara
lystės Lietuvių Bendruomenė ir nuspręsta metinį 
nario mokestį pakelti iki £12.00.
Suvažiavimui pirmininkauti pakviesta Renata Retku- 
tė, sekretorės Ingrida Žalalienė ir Lina Blinstrubaitė.

Tradiciniai sugiedotas Tautos Himnas, tylos minute 
pagerbti mirusieji Sąjungos nariai. Centro valdybos pir
mininkė paskaito sveikinimus, gautus iš PLB pirminin
kės R.Nafušienės, JK ambasadoriaus Lietuvoje S.Butt, 
S.Kasparo ir kai kurių skyrių.

Mandatų komisija praneša, jog nario mokestį sumokė
jusių 11 skyrių teisę balsuoti turi 296 nariai. Taip pat 
balsavimo teises turi 2 dalyvaujantį Garbės nariai ir 1 
Tarybos narys. Viso - 299 balsai. Yra nesusimokėjusių 
narių, garbės narių, pensininkų (atleistų nuo nario mokes
čio) - viso Sąjungoje 685 nariai.

Suvažiavime nedalyvauja Škotijos, Oxford, Rochdale, 
Coventry, Wolverhampton, Londono rytų, Gloucester, 
Northampthon ir Gillingham skyriai - jų nariai nebus 
atstovaujami.

Suvažiavimą pasveikino Lietuvos Respublikos ambasados 
JK laikinoji reikalų patikėtinės JK J.Hanel. Pasidžiaugė 
lietuvių bendruomenės aktyvumu, renginių gausa. Paneigė 
nuomonę, kad bendruomenė susiskaldžiusi. Pasak jos lie
tuviai buriasi į organizacijas pagal poreikius, profesinę 
veiklą. Šios organizacijos prioritetas ir išskirtinis vaidmuo 
- lietuvybės puoselėjimas ir švietimas. Palinkėjo sėkmės 
tęsiant prieš 61 metus pradėtą organizacijos darbą. Pe
rskaitytas TMID direktoriaus A.Daunoravičiaus sveikini
mas.

Centro valdybos pirmininkės Ž.llgūnaitė pranešimo ne
darė, nes buvo pridedamas atskiru priedu.

Iždininkė R.Gudžiūnienė pranešė, kad šias pareigas perė
mė 2008 m. spalio mėn. JKLS banko sąskaitoje yra 
£1472,13.

Tarybos pirmininkas V.Chockevičius padėkojo TMID, 
Lietuvos Respublikos ambasadai, rėmėjams už bendradar
biavimą. Pažymi, kad Taryba jungia labai skirtingas orga
nizacijas bendram tikslui ir tai nėra atskira organizacija, o 
veikia kartu su JKLS valdyba.. Pažymi du tarybos veiklos 
aspektus - tautos reprezentacija pasauliui ir integracija į 
visuomenę. Revizijos komisijos narys E. Vildės pranešė, 
jog komisija patikrino sąjungos valdybos dokumentaciją ir 
trūkumų nerado.

Švietimo tarybos pirmininkė R Retkutė pasidžiaugė, kad 

per pastaruosius metus susikūrė 6 naujos lituanistinės mo
kyklos. Iš viso mokosi 819 vaikų ir dirba 86 pedagogai. 
Švietimo veiklos problematiką pirmininkė skirsto į 3 dalis: 
finansai, personalas, turinys. 2008 m finansavimas buvo 
gautas 10-čiai mokyklų. Personalo darbo tobulinimui šiais 
metais, pirmininkė pristato Draugystės Tilto sąskrydį, vyk
siantį JK birželio mėn. ir prašo pagal galimybes prisidėti 
organizuojant šį renginį.

K. Baublys pranešė apie bendradarbiavimo sutartį su 
fondu ‘Tiltas’. Šis fondas, įkurtas Britų - Lietuvių draugi
jos, registruotas prieš 2 metus, remia nedidelės apimties 
projektus. Fondą administruoja 5 patikėtiniai. JKLS atsto
vauja B. Nicholson. JKLS projektams finansuoti lėšos bus 
kaupiamos atskiroje banko sąskaitoje. A.Vilčinskas prane
ša apie Baltų tarybos veiklą.

Skautų organizacijos vardu kalba V. Gedmintas^pristaty
damas skautų veiklą. Ši organizacija gyvuoja JK jau 61 
metus. Kviečia įsijungti naujus narius. Organizacijos plėt
ros planuose sukurti skautų vienetus atskirose Anglijos 
vietovėse. Jaunimo vardu kalbėjo G.Mankutė, apibendrin
dama šių metų veiklą. Pasidžiaugia, kad per šiuos metus 
įsikūrė 3 nauji lietuvių jaunimo skyriai.

Nariu pasisakymai - V.Gasperienė dėl Lietuvių sodybos 
interneto svetainės. Kadangi pagrindinį pelną sodybai neša 
anglų organizuojami renginiai, būtina šią svetainę paruošti 
ir informaciją pateikti anglų kalba. Šalia gali būti ir lietu
viškas puslapis. Ž. Ilgūnaitė pasiskundžia, kad šioje sve
tainėje labai trūksta lietuviškos informacijos, ji nėra atnau
jinama.
S.Audickas trumpai pristato ir siūlo susipažinti su paruošta 
metų veiklos apžvalga ir pasiūlymais dėl organizacijos 
(JKLS) veiklos efektyvesnio organizavimo, valdybos bei 
tarybos struktūros, narių pareigybėmis bei atsakomybe. 
(Šie dokumentai pridedami atskiru priedu).
J. Podvoiskis - išsako pastabą dėl informacijos trūkumo 
intemetiniuose tinklapiuose, pavėlavusių pranešimų apie 
renginius. Siūlo skirti atsakingą žmogų šiai veiklai.
V.Chockevičius pasireiškia dėl Lietuvių sodybos admi
nistracijos neigiamo požiūrio į lietuvių organizuojamus 
renginius Sodyboje: prasto pasiruošimo jiems, pareiškia 
susirūpinimą, kad lietuviai sodyboje nelaukiami.
Auditorių Traviss&Co patvirtinimas rankų pakėlimu.

JKLS CV pateiktos rezoliucijos ir balsavimas.
Rezoliucija dėl JKLS pavadinimo pakeitimo. Lietuviškame 
organizacijos vertime vartoti žodį BENDRUOMENĖ 
vietoj SĄJUNGA. Balsuojama slaptu balsavimu. Už -193, 
Prieš - 81. Rezoliucija priimta.

Lietuvoje paruošta knyga “Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis”, apimanti lietuvių 
bendruomenės veiklą ir gyvenimą paskutinių 60 metų lai
kotarpyje, su JKLS centro valdybos padėkos raštai įteikia
ma aktyviausiems sąjungos nariams.

Ši knyga yra labai gerai paruošta ir rekomenduojama 
įsigyti. Ją galima gauti pas Bendruomenės centro valdybos 
pirmininkę. Kaina £10.00.
15.00 - 15.45 pertrauka.
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Rinkimai -
Renkami 4 centro valdybos nariai.
Valdybos pirmininkė pristato kandidatus: Laima Čer
niauskaitė (suvažiavime nedalyvauja, tačiau yra parei
škusi raštišką sutikimą kandidatuoti), Reda Gudžiūnienė 
( dabartinė valdybos iždininkė, inkooptuota 2008 m. spa
lio mėn. Reikalingas suvažiavimo patvirtinimas), Rūta 
Rukaitė, Kostas Malinauskas ( nedalyvauja, tačiau yra 
davęs žodinį sutikimą 
kandidatuoti). Kiti pasiūlymai - Lina Blinstrubaitė.
Balsuojama slaptu balsavimu:
L. Černiauskaitė -107 balsas, R. Gudžiūnienė -242 balsai 
L. Blinstrubaitė-197 balsai, R. Rukaitė - 240 balsai 
K.Malinauskas-227 balsai
Patvirtinami 4 daugiausiai balsų surinkę kandidatai: R. 
Gudžiūnienė, R. Rukaitė, K.Malinauskas, L. Blinstrubai
tė.
Išrinktoji valdyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
Pirmininkė - Živilė Ilgūnaitė
Pavaduotoja / švietimo reikalai - Renata Retkutė 
Sekretorė - Lina Blinstrubaitė 
Iždininkė - Reda Gudžiūnienė
Kultūra - KostasMalinauskas
Atstovas spaudai - Saulius Giedraitis 
Plėtra - Valerija Chockevičienė 
Fondas / lobizmas - Simonas Audickas
Baltų tarybos atstovai lieka tie patys: A.Vilčinskas, 
Ž.Ilgūnaitė, V. Chockevičius. Papildomai patvirtinamas 
JKLJS atstovas, kuris bus išrinktas JKLJS suvažiavime.
Taryboje lieka V.Chockevičius ir J.Podvoiskis. Atsistaty
dina K.Malinauskas (atsistatydinimas pateiktas raštu).
Renkami 3 tarybos nariai.
Kandidatai:
A.Kasparavičius - 17 balsų, E. Vildė - 203 balsai, 
K.Girčys - 162 balsai, B. Gelumbauskienė - 279 balsai. 
Patvirtinami A. Kasparavičius, E. Vildė ir B. Gelum
bauskienė.
Renkami 2 nariai į Mandatų - Nominacijų komisiją. 
K.Baublys atsistatydina. L Paškevičienė lieka. Kandida
tuoja D. Krapauskienė ir I. Žalalienė. Abi kandidatės 
patvirtinamos.
Renkami 2 Revizijos komisijos nariai. M. Comish lieka 
komisijoje. E. Vildė atsistatydina. Kandidatai: P. Kar- 
bonskis ir V. Gedmintas patvirtinami.
Į PLB Seimą.
Kandidatai: R. Retkutė - 227 balsai, S. Audikas -217 
balsų, I.Žalalienė - 270 balsų, R. Rukaitė - 208 balsai
R. Amontas - 201 balsas, V. Chockevičienė - 78 balsai 
E. Vildė - 94 balsai, A. Kasparavičius - 98 balsai.
Patvirtinami 5 kandidatai: R. Retkutė, S. Audickas, 1. 
Žalalienė, R. Rukaitė, R. Amontas.
18:40 vai. Kiti klausimai ir sumanymai. Diskusija - ben
druomenės veikla ir vystymas.
S. Audickas pristato JKLS intemetinės svetainės pavyzdį 
ir susipažindina su paruošta medžiaga ir pasiūlymais dėl 
bendruomenės veiklos ir vystymo.
Suvažiavimo pirmininkė siūlo šią temą diskutuoti elekt
roniniu būdu.

19:00vai. Suvažiavimas uždaromas.

Sekmadienį, 29 kovo, 11 vai. prasidėjo Lie
tuvių Namų bendrovės susirinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo LNB pirmininkė Vida Gas- 
perienė, sekretoriavo Jonas Podvoiskis, bendrovės iždi
ninkas. Prezidiume taip pat dalyvavo sekantys direkto
riai - Gareth Sanderson, atsakingas už Sodybos parko 
reikalus, Onutė Dobrovolskienė - lietuviškus renginius 
Sodyboje, LNB buhalterė Linda Langely.

Atsiprašymas gautas iš LNB auditorius M. Traviss. 
Bendrovės sekretorius Vincent O’Brien dėl sveikatos 
negalėjo dalyvauti.

Lietuvių Namų bendrovės suglaustą pranešimą padarė 
Vida Gasperienė, pareikšdama padėka visiems direkto
riams už glaudų bendradarbiavimą metų bėgyje.

Buvo be galo daug administracijos darbų, kuriuos 
teko atlikti dviems direktoriams.

Senoji skola (Capital Gains Tax už pelną padarytą 
pardavus Lietuvių namus Londone)) jau baigta, išski
riant £18.000 sumą, kuri yra apeliacijos stovyje ir iš mo
kesčių inspekcijos nėra gautas joks atsakymas.

Kiti naujai iškilusį mokesčiai sumažino pelną iki 
£2,443.00, o šiaip būtų viršijęs £40,000 gryno pelno. 
Padėka pareikšta buhalterei Lindai Langley, kurios ap
skaičiavimai parodė kokia linkme eina Sodybos biznis. 
2008 m. gale Sodybos apyvarta siekė virš £447,000. 
Didžiausios išlaidos yra Sodybos apdrauda, kuri pakilo 
net £10,000. Verta būtų naujai valdybai peržiūrėti šią 
apdraudą, paieškant pigesnio varianto.

Sumokant senąją mokesčių inspekcijai Capital Gains i - yč ” 11
skolą padėka pareikšta ‘Help Sodyba fund’ aukotojams, 
kurių skaičius nebuvo didelis, bet kiekvienas prisidėjo su 
stambia auka. Jų pavardės yra įamžintos specialioje len
telėje, kuri kabės Sodyboje. Taip pat S.Kasparo dovano
ta nuotrauka trijų direktorių, kurie daugiausiai prisidėjo 
prie Sodybos pirkimo ir, įrėminus, taip pat iškabinta 
Sodyboje.

Finansinėje ataskaitoje yra vienas punktas, kuris sėdi 
jau nuo 1994 m. metinėse ataskaitose, rodantis, kad 
members loans paragrafe yra £24,852. Faktiškai ši suma 
buvo įdėta narių ar organizacijų į LNB sąskaitą, kad bū
tų saugiau, bet ji jau neegzistuoja, nes buvo grąžinta ją 
įdėjusiems nariams ar organizacijoms. Nauja valdyba 
yra įpareigota šių finansinių metų gale šią sumą panai
kinti iš ataskaitos.

Vyko rinkimai. į naują LNB valdybą išrinkti: pirmi
ninkas Jonas Podvoiskis, Finansai Gintaras Gudžiūnas, 
sekretorius Gareth Sanderson, sekretoriaus padėjėjas 
Saulius Giedraitis, lietuviški renginiai - Onutė Dobro
volskienė ir Marius Katinas. Vincentas O’Brien be pa
reigų. Traviss& co patvirtinti auditoriai.

Bendruomenė pareiškė Vidai Gasperienei, baigusiai 
kadenciją ir daugiau nekandidatavusiai, padėką už gerai 
atliktą administracinį darbą ir sugiedojo Ilgiausių metų.

Naują problema iškilo sų Sodybos sodelyje stovėjusius 
kryžiumi. Senasis, išstovėjęs 50 metų, supuvo ir nuvirto. 
Šeštadienį, JKLB suvažiavimo metu, kun. Petras Tveri- 
jonas atvežė 2 projektus, iš kurių vienas buvo parinktas - 
koplytstulpis, kuris bus padarytas Lietuvoje. Jo kaina 
apie £5,000. Bus renkamos aukos.
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VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA
LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE, LONDONE

DIDYSIS KETVIRTADIENIS ( balandžio 9 d.) ŠV.MIŠIOS 19 vai.

DIDYSIS PENKTADIENIS PAMALDOS ( balandžio 10 d.) 15val., KRYŽIAUS KELIAS 19 VAL.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS balandžio 11d. VELYKNAKČIO PAMALDOS IR ŠV. MIŠIOS 21val.

VELYKOS Balandžio 12 d.
8.00 Velykų ryto Šv. Mišios
12.00 Velykinės Šv. Mišios

10.00 Velykinės Šv. Mišios 
14.00. Vaikų Velykos

Velykos vaikams
Mieli vaikai,
Velykų dieną, t.y. balandžio 12d. švęsime Vaikų Velykas. Šventė prasidės 14val. Šv. Mišiomis. Po 
Sv. Mišių surengsime margučių ridenimo varžybas.
Prašome atsinešti po du margučius, kuriuos nunešime prie altoriaus, kad Dievulis palaimintų, o vė
liau su jais žaisime.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS KITOSE BENDRUOMENĖSE
Peterbrough St Peter and All Souls, Geneva St, Peterborough PEI 2RS 
Balandžio 12d. Velykos 14.30;

Nottingham Katalikų centras „Židinys46
16 Hound Rd., West Bridgfcrd, Nottingham, NG2 6AH 
Balandžio 12d. Velykos 11.15;

MIELI TIKINTIEJI,

“Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų
bet turėtų amžinąjį gyvenimą. ” Jn 3, 16

Žmogus, turėdamas brangų, vertingą daiktą, atiduoda jį tik tam, kuris 
tikrai tai vertina, kuris tinkamai juo naudosis. Tokiu būdu jis išreiškia ypa
tingą pasitikėjimą.

Dievas be galo pasitikėjo žmogumi dovanodamas savo Vienatinį Sūnų. 
Tai yra ne šiaip kažką brangaus. Tai yra brangiausia, ką Dievas turėjo.
Tiesa, Jo dovana nebuvo priimta tinkamai, Jo pasitikėjimas nebuvo patei
sintas pilnai - Kristus buvo atmestas, pasmerktas ir nužudytas.

Tačiau Dievas nebūtų Kūrėjas, jei ir Jėzaus atmetimo nebūtų panaudojęs 
išganymo istorijoje. Velykų liturgijoje giedame: „Laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio didžio Atpirkėjo“.

Velykose švenčiame aukščiausią Dievo pasitikėjimo žmogumi pasireiškimą, kai Galybių Viešpats leidžiasi 
žmogaus pasmerkiamas mirčiai.

Tegul beribis Dievo pasitikėjimas žmogumi padrąsina mus tikėti ir pasitikėti Kristumi, kuris už kiekvieną iš 
mūsų kentėjo, mirė ir prisikėlė.

Tegul Dievo amžinai žmogum tikinti meilė atveria mums kelią į didesnį pasitikėjimą kitu žmogum, į atvi
resnę bendrystę su šalia esančiu draugu, vyru, žmona, vaiku...

Prasmingų Kristaus Prisikėlimo švenčių Jums linki!

Kun. Petras Tverijonas
2009 Velykos

Kun. Petras Tverijonas
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JK LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Apgailestaujame, kad LR ambasados inter- 
netinėje svetainėje įsivėlė klaida Lithuanian 
Association vertime į lietuvių kalbą.
Mūsų organizacija niekada nesivadino aso
ciacija. Keista, kad ši klaida atsirado po su
važiavimo, kuriame dalyvavo ir LR ambasa
dos laikina patikėtinė p. Jane Hanel ir LR 
ambasados darbuotojas ryšiams su ben
druomene Ernestas Grabažis.
61 - ame suvažiavime š.m. kovo 28 dieną 
buvo priimta rezoliucija dėl organizacijos 
lietuviško vardo pakeitimo į Jungtinės Kara
lystės lietuvių bendruomenę (žiūrėk priedą 
šalia).
Organizacija pasilieka teisę vadintis taip, 
kaip to pageidauja jos nariai ir patvirtina 
aukščiausiame organe - metiniame suvažia
vime.
Prašome ištaisyti šią klaidą ir mūsų organi
zaciją vadinti JK lietuvių bendruomene.

61-ojo suvažiavimo sprendimas - 
patikslintas pavadinimas lietuvių kalba

2009 kovo 28d. “Lietuvių Sodyboje” įvyko Jungtinės Karalystės 
lietuvių sąjungos suvažiavimas, kurio metu buvo priimtas spren
dimas pakeisti organizacijos „Lithuanian Association UK“ lietu
višką pavadinimą į „Jungtinės Karalystės lietuvių bendruome
nė“.
Po antrojo pasaulinio karo lietuviams atvykstant iš Vokietijos į 
Didžiąją Britaniją, iškilo būtinybė vienytis ir įkurti organizaciją 
1947 metų liepos 2 dieną Londone sušauktas Lietuvių sąjungos 
steigiamasis susirinkimas iškėlė tikslą „įsteigti naują lietuvių 
organizaciją kuri būtų nepartinė, stengtųsi sujungti visus lietu
vius, tiek naujai atvykusius, tiek anksčiau įsikūrusius, į vieningą 
lietuvišką vienetą“.
Prabėgus daugiau nei pusei amžiaus, organizacijos tikslas išliko 
tas pats - būti atvira visiems lietuviams gyvenantiems Jungtinėje 
Karalystėje.
Jungtinės Karalystės Lietuvių bendruomenė (sutrumpintai 
JKLB) turi atskirą juridinį identitetą: ji yra ne akcinė, ne pelno 
siekianti bendrovė, ir jos nariai yra asmenys, sumokėję metinį 
mokestį.
JKLB valdyba

Lietuvos prezidentūrai sukanka 90 metų
Lietuvos 
preziden
tūra .mini 
įkūrimo 
90-etį - 
būtent 
balandžio 
6-ąją pri
siekė pir
masis Lie
tuvos Pre- 
zidentas

Antanas Smetona.
Ta proga istorinėje Prezidentūroje Kaune pirmadienio 

vakarą rengiamas iškilmingas minėjimas ir atidaroma 
paroda „Pirmasis iš piliečių: Lietuvos Respublikos Pre
zidento institucijai - 90 metų“.

Renginyje žada dalyvauti abu Nepriklausomos Lietu
vos Respublikos Prezidentai Valdas Adamkus ir Algir
das Mykolas Brazauskas. Taip pat laukiama atvykstant 
Prancūzijos, JAV, Vokietijos ir kitų šalių ambasadorių.

Kaip ELTAI pirmadienį aiškino istorinės Prezidentū
ros Kaune vedėja Birutė Garbaravičienė, parodą kurio
je visų pirma atspindima tarpukariu Lietuvą valdžiusių 
trijų prezidentų veiklą šiai kultūros, istorijos bei edu
kacijos įstaigai surengti šiek tiek padėjo Užsienio reika
lų ministerija.

Parodoje yra ir dabartinių dviejų Prezidentų pateiktų 
eksponatų. Ji, beje, atidaryta rūmų antrame aukšte esan
čiame kabinete, kuriame 1940 metais paskutinį kartą 
posėdžiavo Lietuvos Vyriausybė.

„Manytume, kad mes vieninteliai šitaip išskirtinai 
minime reikšmingą visai Lietuvai Prezidentūros jubilie

jaus datą - sakė B. Garbaravičienė, - nes nusprendėme 
išsamiai papasakoti, kaip Kaune, tuometinėje laikinojo
je Lietuvos sostinėje, kūrėsi Prezidentūros institucija. 
Nuo pat pradžių, nuo' 1919 metų balandžio 4 dienos, 
kai Valstybės Taryba ją įsteigė ir išrinko Antaną Sme
toną pirmuoju Lietuvos Prezidentu.“

Prezidentas prisiekė balandžio 6-ąją lygiai prieš 90 
metų. Kartu su kanceliarijos tarnautojais Lietuvos Pre
zidentas tų pačių metų rugsėjo 1-ąją persikėlė į buvu
sius gubernatoriaus rūmus - dabartinį istorinės Prezi
dentūros Kaune pastatą. Kitą Prezidentą jau rinko ne 
Valstybės Taryba, nes 1920 metais birželio 10 dieną 
paskelbta laikinoji Konstitucija įtvirtino nuostatą jog 
Prezidentą renka Seimas.

„Mes nuoširdžiai pasistengėme parodoje atspindėti ir 
kaip čią prezidentūroje, dirbo kiti Prezidentai - 1922 
metais Seimo išrinktas Aleksandras Stulginskis bei 
1926 metais jį pakeitęs Kazys Grinius ar po jo atsistaty
dinimo, tų pačių metų gruodį, antrą kartą Prezidentu 
tapęs Antanas Smetona“, - sakė B. Garbaravičienė.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 metais Pre
zidento institucija buvo panaikinta. Ligi tol prezidentą 
rinkdavo atstovai, o atkūrus nepriklausomybę, jo išrin
kimas tapo tautos reikalu.
Po Nepriklausomybės atkūrimo, 1992 metų spalio 25 
dieną kartu su Seimo rinkimų pirmuoju turu, įvyko ir 
konstitucinis referendumas. Buvo priimta Konstituciją 
kuri atkūrė ir įteisino valstybės vadovo - prezidento - 
instituciją.

Prezidentūros rūmuose Kaune po karo veikė Mokyto
jų namai. Po to jie ilgokai stovėjo užrakinti. Restaura
vus rūmus, 2005 metų liepos 3 dieną istorinė preziden
tūra Kaune pradėjo tarnauti visuomenei.

Irt.lt
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A+A STASYS ŠTARKA
Š.m. vasario 20 d. atsisveikinome su visiems senesnės kartos 

lietuviams gerai pažystamu lietuviu Stanislovu (Stasiu) Starka.
Stasys buvo veiklus, taurus lietuvis, visą savo gyvenimą rūpindamasis prislėgtos 
tėvynės likimu ir čia gyvenančių pokario ateivių gerove. Ilgus metus buvo 
Birmingham’o DBLS skyriaus pirmininku. Nenuleisdamas rankų visą savo gy

venimą dalyvavo lietuvių bendruomenės socialinėje ir politinėje veikloje.
Stasys gimė 1914 m. vasario 16 d. Kėdainių apskrityje ūkininkų šeimoje. Įsigijo 
kvalifikacijas statybos ir konstrukcijos srityse. Vedė lietuvaitę Stefą (jau mirusi).

Susilaukė dviejų dukrų - Janes ir Zitos. Mylėjo žemę, padėdamas namuose iki 
Lietuva pakliuvo po rusišku batu. Įstojo į partizanus ir prisidėjo prie Lietuvos 
laisvės kovų. Tačiau 1940 metais buvo priverstas su jaunesniu broliu Jonu, pa
likti šeimą ir tėvynę ir iškeliauti į platų karo nuniokotą pasaulį. Sekančius 8 
metus praleido Vokietijoje, gyvendamas ir dirbdamas išvietintųjų (dipukų) la
geriuose. 1948 m. atvyko su broliu į Hamburgo uostą, kur, atsisveikinęs su

Jonu ir jo šeima, išsiskyrė - Jonas vienu laivu išplaukė i Ameriką, Stasys - kitu į Angliją.
Atplaukė į Hanvich’o uostą. Kaip pabėgėlis gyveno ir dirbo pereinamame lageryje Sutton Park prie Birmingham’o. 
Čia jis susipažino su anglaite, ją vedė ir vėl susilaukė dviejų dukrų - Anitos ir Gillian. Dirbo įvairiose kompanijose 
savo specialybėje, kaip stalium, parduotuvių įrengėju, dailyde.

Visą gyvenimą domėjosi politika, lietuvių socialiniu gyvenimu. Per Parlamento narius bandė paveikti, kad Lietuvai 
būtų pripažinta nepriklausomybė. Padėjo ir priglausdavo lietuvius, kurie atvykdavo į šį kraštą gydytis. Jau būdamas 
93 metų dar vis atvykdavo į kasmetinius sąjungos ir bendrovės suvažiavimus Sodyboje.

2005 metais Lietuvoje buvo apdovanotas medaliui ir ordinu “už pasitamavimus Lietuvai”. Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, kad ir būdamas jau senesnio amžiaus, kelis kartus lankėsi tėvynėje, o jo pirmoji šeima Lietuvoje ir ant
roji Anglijoje buvo susitikę kelis kartus.

Palaikai buvo sudeginti 2009 m. kovo 17 d. ir puse jo pelenų bus palaidoti su Lietuvoje mirusia pirma žmona Stefa, 
kita nusė su io antra žmona Etbel Rirminobam’e. Anglijoje. - * : .

Londone lankėsi Didžiosios Britanijos Ambasadorius Lietuvoje 
JE Simon Butt

Kovo 26 dieną Londone lankėsi Didžiosios Britanijos 
Ambasadorius Lietuvoje JE p.Simon Butt ir susitiko su 
JK lietuvių sąjungos pirmininke Ž.Ilgūnaite, Švietimo 
tarybos pirmininke dr. R.Retkute, Britų-lietuvių draugi
jos nariais ir labdaros fondo Tiltas patikėtiniais K. Baub
liu ir B.Nicholson.

Ambasadorius apžvelgė padėtį Lietuvoje, supažindino 
su ambasados ateities planais, galimybe kartu dalyvauti 
bendruose renginiuose Lietuvoje, minint Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetį. Susitikimo metu kalbėta apie 
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės veiklą ir jos 
narių rūpesčiais dabartinės ekonominės situacijos aki
vaizdoje. Živilė Ilgūnaitė papasakojo apie artėjančius

svarbius bendruomeninius renginius, pakvietė JE 
p.Simon Butt birželio 5-7 dienomis dalyvauti Europos 
lituanistinių mokyklų sąskrydyje Draugystės tiltas, kuris 
vyks Lietuvių Sodyboje. Ambasadorius domėjosi GCSE 
lietuvių kalbos egzamino įteisinimo projektu, pasidžiau
gė savaitgalinių mokyklų gausa ir veikla. Kastytis Baub
lys pristatė Britų-lietuvių draugijos įkurto labdaros fondo 
Tiltas veiklą, ateities projektus, tarpe jų ir rugsėjo mėnesį 
vyksiantį Westminster Challenge projektą Lietuvoje- 
Kuršių Nerijoje.

Baigiantis susitikimui, Ambasadorius pasidžiaugė akty
via lietuvių bendruomenės veikla Jungtinėje Karalystėje, 
vizito suteikta galimybe susitikti, pasikeisti nuomonėmis, 
bendradarbiauti ir palinkėjo sėkmės ateities darbuose.

Atnaujintas skrydis Liverpool - Kaunas 2009-03-31

Aviakompanija „Ryanair“ atnaujintu maršrutu iš Liverpulio į Kauną atskraidino pirmuosius vasaros sezono keleivius. 
Jau pirmąją dieną atnaujintu maršrutu per Kauno oro uostą skrido daugiau nei 300 keleivių. O ir kultūros renginių gau
sa pernai lepinti Liverpulio gyventojai lietuviškuose turizmo informacijos centruose vis dažniau teiraujasi informacijos 
apie „Vilnius - kultūros sostinė 2009“ renginius.

Tuo tarpu į Londoną „Ryanair“ skraidina į du oro uostus - Stanstedą ir Lutoną. „Ryanair“ iš Kauno skraidys 13 kartų 
per savaitę. Išlieka ir du savaitiniai skrydžiai į taip studentų populiarų antrą pagal dydį D. Britanijos miestą - Birminge- 
mą. Kauno oro uosto generalinis direktorius Arijandas Šliupas nusiteikęs optimistiškai: „Pastebime akivaizdų keleivių 
skaičiaus augimą.”
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LIETUVIŠKA VELYKŲ MUGĖ LONDONE 2009-04-02

Kovo 27/3 - 29/3 dienomis surengta Vely
kų mugė, tapo dar vienu gražiu renginiu, 
Skirtu Didžiosios Britanijos sostinėje gy
venančiai lietuvių bendruomenei.

Tris dienas rytų Londono centre - Strat- 
forde - šurmuliavusiame renginyje, kurį 
organizavo Lietuvos komercijos rūmai 
Jungtinėje Karalystėje (LKRJK) netrūko 
programos - „The Grove“ aikštėje skam
bėjo ir praeivių dėmesį traukė ne tik lietu
viška muzika.

Mugės atidarymo dieną lankytojams 
buvo siūloma paklausyti lietuvių vaikų bei 
suaugusiųjų chorų dainavimo, pritarti fok- 
loro ansamblio „Saduto“ dainoms ar prisi
jungti prie tautinių šokių. Išbandyti jėgas 
ir rankos taiklumą kvietė Britanijos lietuvių 
krepšinio lygos žaidėjai.

Pasak organizatorių prezidento Dariaus Paškausko, į 
kvietimą sudalyvauti mugėje noriai atsiliepė amatinin
kai iš Lietuvos, kurie sudarė beveik pusę Velykinio 
renginio dalyvių, nors į ankstesnius Lietuvos komerci
jos rūmų renginius aktyviau registruodavosi vietiniai

Organizatorių nuotrauka

Lietuviškoje Velykų 
- ir krepšinis 

2009-03-26
Šį savaitgalį rytų Londone rengiama 
lietuviška Velykų mugė lankytojus 
džiugins ne tik liaudies muzika, tauti
niais suvenyrais bei maisto produk
tais, bet ir nacionalinės sporto šakos - 
krepšinio - žaidimais.

mugėje

Kovo 27-ąją, oficialaus mugės atidarymo dieną, 
Stratfordo „The Grove“ skvere pastatyti tikrą krepšį bei 
surengti savo pasirodymą sutiko Britanijos lietuvių 
krepšinio lygos (BLKL) atstovai. Jie renginio lankyto
jams bei dalyviams ne tik demonstruos krepšinio triu- 

lietuviai verslininkai.
Tuo džiaugėsi ir į šventės atidarymą 

atvykusi Lietuvos Ambasados Laikinoji 
reikalų patikėtinė Jane Hanel, visiems 
linkėjusi geros nuotaikos ir sėkmingo 
verslo.

„Šie palinkėjimai išsipildė, pirkėjais 
tikrai negalėjom skųstis“, - sakė vienin
telio lietuviško knygyno Didžiojoje Bri
tanijoje „Knygnešys“ vadovas Dalius 
Eismontas. „Žinoma, geras oras būtų dar 
labiau pagyvinęs prekybą, tačiau veiks
mo netrūko“.

Orams priekaištų turėjo ir keramikos 
dirbiniais prekiavusi Daina Jokšienė. 
„Prekybos palapinei kliuvo ir nuo vėjo, 

ir nuo lietaus, bet dalyvavimas atsipirko, 
užmezgiau naudingų kontaktų, ir tikiuosi sulaukti mu
gės organizatorių kvietimo į būsimus renginius“, - sakė 
ji-

Tiek ji, tiek kiti lietuviškos Velykų mugės prekybi
ninkai vieningai tvirtino, jog renginys suorganizuotas 
puikiai ir jame geros nuotaikos netrūko.

. ■ 1*$

kiis, bet ir rengs žaidimus.
Velykų mugė rytų Londono centre - Stratforde - šur

muliuos nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o jos organi
zatorių, Lietuvos komercijos rūmų Jungtinėje Karalys
tėje, teigimu, vertinant šventės programą, ši mugė bus 
aktyviausia iš visų renginių.

„Artėjančių Velykų švenčių proga sveikinimą ruošia 
Newhamo savivaldybės, kurioje gyvena daugiausia 
lietuvių, atstovai, taip pat mugės metu programą prista
tys vaikų bei suaugusiųjų chorai, o visus norinčius.lie
tuviškų šokių mokyti žada „Saduto“ ansamblio nariai“, 
- džiaugiasi Lietuvos komercijos rūmų prezidentas Da
rius Paškauskas.

Lietuvis žudikas sumuštas Škotijos kalėjime 2009-03-30

Lietuvis žudikas Aleksandras Skirda, pašiurpinęs Škotiją 
baisia savo tautietės žmogžudyste, perkeltas iš kalėjimo į 
specialią įstaigą.

Edinburgo kalėjime jį sumušė kiti kaliniai po to, kai jis 
bandė parduoti sportinius batelius, kuriuos nusipirko už 
pinigus, gautus iš jo nužudytos aukos Jolantos Blėdaitės.

Kaip praneša naujienų portalas sundaymail.co.uk, iš 
Edinburgo kalėjimo 20-etis A. Skirda buvo perkeltas 
prieš devynias dienas. Kaip portalui sakė šaltinis kalėji
me, lietuviui žudikui, nuteistam 20-iai metų, kalėjime 
buvo nelengva dėl jo įvykdyto nusikaltimo pobūdžio.

Be to, kalėjime jis spėjo pagarsėti kaip itin tamsių po

mėgių turintis žmogus, mėgstantis skaityti knygas apie 
nužudymus.

Škotiją pašiurpinęs nusikaltimas įvyko, kai praėjusių 
metų balandį dvi mažametės seserys, vaikštinėdamos 
pajūryje, rado nukirstą 35 metų J.Blėdaitės galvą.

Pareigūnai vėliau rado ir nukirstas moters rankas, o 
kitos kūno dalys buvo rastos už keliolikos kilometrų, 
sugrūstos į lagaminą. Prieš teismą stojęs A.Skirda papa
sakojo, kad kartu su bendrininku buvo sumanę grasini
mais išgauti iš moters jos kreditinės kortelės duomenis, o 
vėliau nužudyti, nepriklausomai nuo to, gaus reikiamą 
informaciją ar ne. •
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VOKIETIJA

VLB Romuvos apylinkės Kaziuko 
kermošius
HŪTTENFELDAS Kovo mėn. 7 d.
Vokietijos LB Romuvos valdyba, vadovaujama Irenos 
Timpienės, pirmą kartą surengė Kaziuko kermošių. Pra
eityje Kaziuko muges Huttenfelde organizuodavo lietu
viai skautai. Į pilies didžiąją salę susirinko daug svečių, 
jų tarpe buvo ir daug vokiečių.

Kaziuko mugės Vilniuje organizuojamos jau labai 
seniai. Praeityje Kaziuko mugėse būdavo prekiaujama 
žemės ūkio įrankiais ir namų apyvokos reikmenimis.
Dabartyje pardavinėjami liaudies meno ir autoriniai me
no dirbiniai. Po antrojo pasaulinio karo tremtyje lietuviai 
skautai atgaivino Kaziuko mugių tradiciją ir organizavo 
tokias visur ten, kur veikė lietuviai skautai. Ir Vasario 16 
gimnazijoje Huttenfelde daug metų Aušros tunto skautės 
ir skautai ruošė Kaziuko muges. Salio šventojo Jurgio 
yra šventasis Kazimieras lietuvių skautų antrasis globė
jas.

Kaziuko kermošių atidarė VLB Romuvos apylinkės 
pirmininkė Irena Timpienė ir valdybos narė Ona Siugždi- 
nienė. Trumpai pasveikinusios gausiai susirinkusius sve
čius, perdavė žodį Gintarei Dambrauskaitei ir Robertui 
Darapui, Vasario 16 gimnazijoje veikiančios ateitininkų 
organizacijos nariams. Vyskupo Valančiaus ateitininkų 
kuopos, kuriai priklauso septyni mokiniai, pirmininkė yra 
Gintarė Dambrauskaitė.

Kuopą globoja Marija Dambriūnaitė-Šmitienė ir Da
rius Subačius.

Ona Šiudgždinienė ir pirmininkė Irena Timpiemė atidaro Kaziuko mugę, 
kairėje sėdi kun. Jonas Dėdinas

Mokiniai parodė skaitmeninę prezentaciją apie šv. 
Kazimierą ir supažindino publiką su detalėmis iš švento
jo gyvenimo. Kazimieras gimė 1458 m. spalio mėn. 3 d.

Darius Subačius su vaikais, pastačiusiais inkilus paukščiams.

gaitės antrasis sūnus. Busimasis šventasis buvo labai 
pamaldus, dažnai melsdavosi net naktį prie užrakintų 
bažnyčių durų. Kazimieras mirė jaunas 1484 m. kovo 
mėn. 4 d. Gardine.

1604 m. Kazimieras buvo paskelbtas šventuoju. Šven
tasis Kazimieras, iki šių dienų vienintelis mūsų tautos 
šventasis, yra Lietuvos globėjas. Be to jis yra globėjas ir 
Vilniaus arkivyskupijos, Gardino vyskupijos ir keturių 
Lenkijos diecezijų. Taip pat yra jis ir Maltos ordine visa
me pasaulyje organizuotų johanitų globėjas. Jo garbei 
Venesueloje yra miestas, pavadintas San Kasimiras.

Po maldos į šv. Kazimierą, kurią perskaitė Vasario 16 
gimnazijos dvasios vadovas Darius Subačius, papasakojo 
kun.Jonas Dėdinas vokiečiams apie šventąjį.

Su mažesniais gimnazistais Darius Subačius buvo su
kalęs paukščiams inkilų. Kadangi Kazimiero šventė yra 

ir pavasario šventė, taip pasakė Subačius,
reikia tuos inkilus ir pakabinti į medžius. 
Ir lydimi Vaido ir Igno Bruderių muzikos 
Darius Subačius ir moksleiviai su inkilais 
iškeliavo iš pilies salės į gimnazijos par
ką.

O mugė dabar tikrai pradėjo veikti. 
Įvairūs meno kūriniai, rankdarbiai ir kito
kie meno dirbiniai buvo išstatyti. 
Hūttenfeldo dvi lietuvės dailininkės taip 
pat aktyviai dalyvavo Kaziuko mugėje. 
Jūratė Batūraitė Lemkienė visą popietę iki 
vėlyvo vakaro tapė portretus, Meilė Ver- 
šelienė buvo atnešusi savo sukurtų šilko 
skarelių, mezginių ir enkaustikos atviru
čių.

Kitos apylinkės moterys irgi buvo su- 
nešusios pardavimui neapsakomai gražių 
rankdarbių. Gi Izolda Zacharienė buvo 
suorganizavusi Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių meno kūrinių parodėlę. Ka
dangi Irena Timpienė ir jos vadovauja
mos Romuvos apylinkės valdybos narės 
Ona Šiugždinienė, Marija Schaferienė ir

Inga Senkutė-Scholzienė buvo pasirūpinusios, kad nes
tigtų nei valgio nei gėrimo, Kaziuko kermošiaus lankyto
jai liko mielai ir ilgai iki vakaro.

Krokuvoje. Jis buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir 
Lenkijos karaliaus Kazimiero IV ir Elzbietos Habsbur- Petras Veršelis

/nuotraukos Petro Veršelio/
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ARGENTINA

Lietuvos Tūkstantmečio Odisėja
Sutikimas Berisso mieste

Vasario 25 d. į Berisso miesto (Argentina) La 
Plata uostą atplaukė jachta “LTU 1000 Ambersail”, ku
rios sutikti susirinko daugiau negu 100 žmonių. Šiuo 
renginiu oficialiai prasidėjo seniausios lietuvių draugijos 
Pietų Amerikoje “Nemunas” šimtmečio minėjimas.

Ceremonijoje dalyvavo Berisso miesto savivaldy
bės meras Enrique Slezack, Lietuvos Respublikos Amba
sadorius Argentinoje Venclovas Šalkauskas; Buenos 
Aires provincijos vyriausybės Imigrantų departamento 
generalinis direktorius Raimundo Marmori; La Plata 
Uosto Tarybos pirmininkas Daniel Rodriguez Paz; Beris
so miesto Tarybos pirmininkas Oscar Colombo; Pakran
tės policija, Nelson Blatti; Berisso miesto Imigrantų aso
ciacijos pirmininkė Silvina Paz Petcoff; Juan Ignacio 
Fourment, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos 
Pietų Amerikos atstovas ir radijo valandėlės „Ecos de 
Lituania“ vedėjas; Buenos Aires provincijos imigrantų 
karalienė (miss), Yėsica Lorenzo Demichelis; Buenos 
Aires provincijos lietuvių bendruomenės karalienė, Anie- 
la Ona Remorini Gasunas.

Po apsilankymo buvo sugiedoti Argentinos ir Lie
tuvos himnai, o Berisso miesto atstovai įteikė Lietuvos 
įgulai tradicines Berisso ir jo regiono* dovanas. Buvo 
perskaitytas dekretas, kuriuo Berisso miesto savivaldybės 
meras Lietuvos Tūkstantmečio sutikimą paskelbė 
“municipaliniu paveldu”. Tuo pačiu Lietuvos Tūkstant
mečio Odisėjos įgula paskelbta “Garbės svečiais”.

Žodį tarė ir Platos Uosto tarybos pirmininkas Da
niel Rodriguez Paz ir Buenos Aires provincijos vyriausy
bės Imigrantu departamento generalinis direktorius Rai
mundo Marmori. Taip pat pirmą kartą Berisso miesto 
istorijoje, žodi tarė Lietuvos Respublikos Ambasadorius 
Argentinoje Venclovas Šalkauskas, visiems susirinku
siems dėkojo Berisso miesto savivaldybės meras Enrique 
Slezack.

proga ir pakvietė visus dalyvauti pagrindiniame Lietu
vos Tūkstantmečio minėjime, kuris įvyks š.m. liepos 6 d.

Visą renginį organizavo lietuvių draugija 
“Nemunas”, jį parėmė Berisso miesto savivaldybės me
ras ir LR Ambasada Argentinoje.

Po ceremonijos, Berisso miesto meras pakvietė 
visus į savivaldybės salę šventinių pietų.

Vakaronė lietuvių draugijoje“ Nemunas”
Vakare visa Lietuvos Tūkstantmečio Odisėjos 

įgula kartu su Berisso miesto lietuvių bendruomene susi
rinko Lietuvių draugijoje “Nemunas”. Į Lietuvos Tūks
tantmečio ir lietuvių draugijos “Nemunas” šventinį minė
jimą susirinko daugiau kaip 130 žmonių. Draugijos svei
kinamąjį žodį tarė Buenos Aires provincijos vyriausybės 
Imigrantų departamento generalinis direktorius Raimun
do Marmori. Taip pat miesto savivaldybės atstovas Oscar 
Lutczak pasveikino susirinkusiuosius ir atidengė garbės 
lentą. Renginio metu buvo parodytas filmas “Lietuvos 
Tūkstantmečio Odisėja: Vienas vardas - Lietuva”.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių grupė “Skaidra”, 
kuriai vadovauja Romina Fourment Kalvelis ir Alejandra 
Pumar Žebrauskas. Ši grupė įkurta 1971 metais, o joje 
šoka vaikai nuo 2 metukų iki 12 metų. Su džiaugsmu ir 
entuziazmu vaikai sėkmingai pasirodė. Paskui koncerta
vo jaunųjų šokių grupė „Nemunas“. „Nemunas“ yra šo
kęs visoje Argentinoje, o taip pat Kanadoje 2000 metais 
per Pasaulio Šokių Šventę. Taip pat koncertavo naujas 
lietuvių tautinių šokių jaunųjų veteranų ansamblis 
„Griaustinis“. Buvę „Nemuno“ šokių grupės šokėjai vėl 
susirinko koncertuoti ir išlaikyti lietuvišką dvasią savo 
dainomis. Odisėjos įgulos įspūdžius apie šokių ansamb
lių pasirodymą galite skaityti „Beriso mieste plevėsuoja 
Lietuvos vėliavos”.

Paskui įgulos atstovas dovanojo dovanėlės lietuvių 
bendruomenės nariams, o “Nemuno” atstovai įgulai pa
dovanojo „Nemuno“ šimtmečio marškinėlius. Alfredo 
Dulke, Šimtmečio Ruošos Komiteto pirmininkas pakvie
tė visus dalyvauti Lietuvos Tūkstantmečio ir Lietuvių 
draugijos “Nemunas” šventėse.

Lietuvių draugijos “Nemunas” informacija

Įgulos 
kapitonas Linas 
Ivanauskas ir 
Lietuvos Tūks
tantmečio Odi
sėjos organiza
torius Raimun
das Daubaras 
parodė Lietuvos 
Respublikos 
Prezidento vė
liavą ir perskaitė 
Jo ekscelencijos 
LR Prezidento 
raštą ir sveikini
mus Berisso 
miesto visuome
nei ir savivaldy
bės merui, dėko
jo už suteikta
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LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO 
MINĖJIMAS ARGENTINOJE
Vasario 14 dieną prasidėjo Lietuvos vardo tūkstantmečio 
renginiai Argentinoje. Pirmasis jų vyko Berisso mieste. 
Tuo pačiu, paminė
ta ir Lietuvos Ne
priklausomybės 
diena.

Ceremonija vyko 
Berisso miesto 
centre, kur susirin
ko apie 150 žmonių 
ir buvo atidengtas 
lietuviškas Rūpin
tojėlis.

Lietuvių šventėje 
dalyvavo Berisso 
miesto savivaldy
bės atstovė Nadina 
Brizzi Ivoškevičiū- 
tė, San Martino 
miesto savivaldy
bės atstovas Ernes
to Ivoškus (mero 
Ricardo Ivoškaus 
vardu), Argentinos 
lietuvių bendruo
menės (ALB - ALOST) pirmininkas Jorge Brazaitis bei 
Berisso miesto imigrantu asociacijos sąjungos atstovas 
Silvina Paz Petcoff. Be jų, taip pat dalyvavo Argentinos 
lietuvių centro pirmininkas Arturo Mičiūdas, kunigas 
Agustin Steigvilas MIC, lietuviu draugijos „Nemunas“ 
pirmininkas Ricardo Cagliardi Semėnas, lietuvių draugi
jos „Mindaugas“ atstovas Leonardo Perotti Czeszunas, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) Pietų Ameri
kos atstovas ir lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de 
Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Bue
nos Airių provincijos Imigrantų šventės karalienė Yesica 
Lorenzo Demichelis, Buenos Airių provincijos lietuvių 
bendruomenės karalienė Aniela Ona Remorini Gasunas 
ir vaikų lietuvių bendruomenės karalienė Milagros Mor- 
gante Avilienis Vikonaite.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas 
Augustin Steigvilas. Jose taip pat giedojo choras 
„Mindaugas“.

Po Šv. Mišių Nadina Brizzi Ivoškevičiūtė tarė prasmin
gą žodį visiems susirinkusiesiems.

Po kalbų kunigas Agustin Steigvilas palaimino Rūpin
tojėlį. Šis šventės momentas sukėlė itin daug emocijų. Po 
palaiminimo lietuvių bendruomenės ir Berisso miesto 
savivaldybės atstovai iškilmingai atidengė Rūpintojėlį. 3 

metrų aukščio Rū
pintojėlio pagami
nimu ir pastatymu 
rūpinosi vietiniai 
lietuviai: Juan 
Pamparas, Juan 
Valuntas, Victor 
Daskus, Bronius 
Rakunas ir Raūl 
Petronis. Be to, 
prisidėjo ir miesto 
savivaldybė.

Po iškilmingos 
dalies susirinkusie
ji „Mindaugo“ 
draugijoje vaišinosi 
vakariene. Įnešus 
Argentinos ir Lie
tuvos vėliavas, 
sugiedojus abiejų 
šalių himnus, lietu- 
vių draugijos 
„Mindaugas“ pir

mininkas Leonardo Perotti Czeszunas tarė žodį. Susirin
kusiuosius pasveikino ir Argentinos lietuvių bendruome
nės (ALB - ALOST) pirmininkas Jorge Brazaitis. O tuo
met neseniai iš Vasario 16-osios gimnazijos grįžęs Lukas 
Batvinis paskaitė apie Lietuvos vardo Tūkstantmečio 
reikšmę. Po jo kalbėjo Juan Ignacio Fourment Kalvelis, 
akcentavęs šios šventės reikšmę bei tai, kaip net taip toli 
būdami nuo Lietuvos mylime ją, jaučiamės lietuviais ir 
dirbame savanoriškai tam, kad išlaikytume mūsų šaknų 
identitetą. Galiausiai Ricardo Cagliardi Semėnas iš lietu
vių draugijos „Nemunas“ baigė oficialias kalbas malo
niais palinkėjimais.

Renginį organizavo Berisso miesto lietuvių bendruo
menė, susidedanti iš lietuvių draugijos „Nemunas“ ir 
„Mindaugas“ bei lietuviška radijo valandėlė „Ecos de 
Lituania“.

Rėmė - Berisso miesto savivaldybė, Argentinos lietu
vių bendruomenė (ALB - ALOST) ir Pasaulio lietuviu

VENESUELA
Venesuelos lietuviai minėjo Lietuvos tūkstantmetį ir šventė

Kovo 1 d. Venesueloje, Valensijos mieste šalies lietu
vių bendruomenė minėjo Lietuvos vardo tūkstantmetį 
ir, šiek tiek iš anksto, pagal lietuviškas tradicijas 
šventė Šv. Velykas.

Kaip lietuviams.com pasakojo bendruomenės vado
vas Vytenis Folkmanas, ir kiaušiniai dažyti, ir daužta- 
si jais, vyko įvairios rungtys.

Ir nors vaikai labai džiūgavo gavę prizų, svarbiau
sias dalykas — galimybė jiems atskleisti lietuviškas 
Velykų tradicijas.
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Netrūko ir lietuviško maisto bei lietuviškų dainų ir šokių. 
Linksmindamas susirinkusiuosius nenuilstamai darbavosi 
Tadas Garšva.

Be kita ko, svarbus lietuvių susitikimo tikslas buvo 
išjudinti vietinį lietuvių jaunimą, suburti aktyvistus.

„Čia esama keletos jaunų merginų ir vaikinų, norėtu
me, kad jie susiburtų į lietuviškų tautinių šokių grupę, 
kaip būdavo seniau. Tačiau tai nėra taip paprasta, nes jei 
gyvena skirtinguose šalies miestuose. Visgi viena lietuvė, 
kuri pati seniau priklausė šokių grupei bandys pamokyti 
jaunimą kaip šokti tautinius šokius. Iš Lietuvos pagalbos 
nesitikime, mat atrodo, kad jiems tai visai nerūpi. Tad 
turi kliautis tik savo pastangomis.“ - aiškino 
V.Folkmanas.

ITALIJA
Italai apie Lietuvą girdi kasdien
2009-03-26

Anot Lietuvos Turizmo departamento, šiais metais užsie
nio žiniasklaida pateikia itin daug informacijos apie mū
sų šalį. Nemaža dalis publikacijų ar reportažų pasirodo 
po žurnalistų kelionių į mūsų šalį, kurias rengia jau minė
tas departamentas ir Lietuvos Turizmo informacijos cent
rai (TIC), veikiantys užsienyje.

Per šių metų kelis mėnesius Italijos spaudoje publikuoti 
net 72 straipsniai. Apie Lietuvą rašė vieno didžiausių 
dienraščių „Reppubblica“ (1,2 mln. tiražas) žurnalistai, 
grįžę po spaudos turo į mūsų šalį. „Reppubblica viaggi“ 
priede išspausdinta 10 lapų publikacija Lietuvai būtų 
kainavusi 60 000 eurų (207 168 litus), jei tai būtų įprasti
nis užsakomasis straipsnis. Lietuva tokių pinigų negali 
skirti net metų rinkodaros planui įgyvendinti.“,- sako 
Lietuvos TIC Romoje direktorė Kristina Šarkytė. Straips
nis pradedamas liaupsėmis lietuvių tautai už svetingumą, 
o Vilnius vadinamas „saulėtu“, kupinu gyvybės ir istori
nio paveldo. Žurnalistai Loredana Tartaglia ir Gilberto 
Maitinti žavisi Vilniaus - Europos kultūros sostinės 2009 
programa ir lietuvių iniciatyvumu.

Svarbus straipsnis pasirodė ir prestižiniame laisvalaikio 
leidinyje „Ville e Casali“ (300 tūkst. tiražas). Žurnalistė, 
dalyvavusi spaudos ture, savo straipsnį pavadino 
„Baltijos magija“. Vilnių autorė vadina architektūros ir 
kultūros perlu, šviesiu, švariu, tvarkingu, žavisi jaunimo 
gausa ir energija bei entuziastingu kūrybiniu bruzdesiu. 
„Žurnalistė apibūdina savo kelionę kaip „emozione vis- 
cerale“ - posakis, kurį sunku išversti, nes vertimas „stipri 

emocija, iki pat sielos gelmių“ tiksliai neišreiškia šio 
posakio“,- džiaugiasi K.Šarkytė.

Turizmo interneto portaluose buvo patalpintas straips
nis apie Lietuvoje vykusią knygų mugę. Jame Vilnius 
vadinamas knygų sostine. Leidiniai „Turit“ (kemperių 
turizmas, 160 tūkst. tiražas), „Labltalia“ (politinis leidi
nys, 300 tūkst. tiražas), „Douglass magazine“ (150 tūkst. 
tiražas), „Chaime magazine“ (150 tūkst. titažas), 
„Mania“ (150 tūkst. tiražas), „Adenzia di Viag- 
gi“ (skirtas turizmo verslui, 30 tūkst. tiražas) ir prestiži
nis „Tutto Turismo“ (300 tūkst. tiražas) garsino VEKS 
renginius, aprašė Vilnių. Visos šios publikacijos pasirodė 
po žurnalistų spaudos turų į Lietuvą.

Daugelis Italijos leidinių - „Vėlino“, „Tribūna Econo- 
mica“, „Travelųuotidiano“, „Guida viaggi“, „Trend“, 
„Agenzia di Viaggi“, „Turismo Attualita“, „11 Giomale 
del Turismo“ - visada skelbia Lietuvos TIC Romoje pa
rengtus spaudos pranešimus. „Per pirmuosius mūsų TIC 
darbo metus pavyko užmegzti itin draugiškus santykius 
su žurnalistais. Kai pernai pradėjome darbą, internete 
įvedus žodį Lituania arba Vilnius, pasirodydavo tik am
basados ir lietuvių bendruomenės Italijoje puslapiai. Da
bar informacijos tikrai netrūksta, kelionių mėgėjai gali 
skaityti apie Lietuvą, VEKS renginius“, - sako Lietuvos 
TIC Romoje vadovė.

Šiuo metu užsienyje veikia 8 Lietuvos TIC: Italijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, D.Britanijoje, Vokietijoje, Suo
mijoje, Lenkijoje ir Rusijoje. Valstybinio turizmo depar
tamento ir Lietuvos TIC užsienyje iniciatyva per 2008 
metus surengti 66 užsienio žurnalistų turai į Lietuvą, po 
kurių publikuoti 247 straipsniai apie mūsų šalies turizmo 
galimybes. Iš viso per praėjusius metus užsienio spaudo
je paskelbta 615 straipsnių apie Lietuvą - patrauklią tu
rizmui šalį. .

LATVIJA
Lietuvių mokykla Rygoje gali tapti 
pagrindine 2009-04-02

Skirmantas Pabedinskas
Latvijos vyriausybė nuo kitų mokslo metų keičia švieti
mo įstaigų finansavimo tvarką. Dėl to gali nukentėti lie
tuvių mokykla Rygoje. Mokykla vietoje vidurinės gali 
tapti pagrindine. Vietos valdžios yra prašoma išimties 
tvarka netaikyti mokyklai naujos finansavimo tvarkos. Ji 
numato finansavimą pagal mokinio krepšelį. Pagal šį 
finansavimo modelį dešimtoje klasėje turėtų mokytis 25 
mokiniai, o lietuvių mokykloje klasę sudaro vos 12 mo
kinių. Mažėjant vaikų skaičiui tokios mokyklos gali tapti 
pagrindinėmis arba visai užsidaryti.

Lietuvių mokykloje Rygoje mokosi ne tik lietuviai, bet 
ir latviai. „Jei ne šita mokykla, būčiau praradusi lietuvių 
kalbą, nes mano mamytė - lietuvė, o tėvelis - latvis“, - 
pasakojo dešimtokė.

„Mūsų mokinių nėra tiek daug. Turime 289, bet turime 
ir didelius pastatus, ir daug mokytojų. Suprantat, vaikai 
yra skirstomi į kalbų mokymo grupes, tad mokytojų rei
kia daugiau. Tai reiškia, kad jiems reikia mokėti atlygini
mą“, - pasakojo Aldona Treija, lietuvių mokyklos Rygo
je direktorė. Mokyklos vadovus palaikantys Rygos meri
jos atstovai sako bandysiantys įtikinti vyriausybę išlaiky
ti tautinių mažumų mokyklas.
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Kronika
Aukos spaudui
O. Vilimas, Manchester
P. Vilkauskas, Weymouth 
B.Bakys, Manchester 
A.Važgauskas, Nottingham
J. Kunigiškis, Leamington Spa
K. Pažėra, Manchester 
K.Kirk, Cambridge

v

A.Svalkus, Northampton

£10.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00

Po velykiniai renginiai
Balandžio 20-22 d. Lietuvos leidėjai dalyvauja Londono 
knygų mugėje. Šia proga balandžio 20 d. 19 vai. Lietuvos 
ambasadoje Londone bus pristatomos dvi naujos knygos 
apie Vilnių anglų k.:
Tomo Venclovos ’’Vilnius: A Guide to its Names and 
People” bei Laimono Briedžio ’’Vilnius: City of 
Strangers”.
Kur: Lietuvos ambasada Londone, 84 Gloucester Place, 
London W1U 6AU. Įėjimas tik su kvietimais.
Daugiau informacijos: http:// 
www.lithuanianembassy.co.uk/index.php7-608711131 
***
Balandžio 21 d. 18.45 vai. Tomas Venclova skaitys savo 
eiles poezijos vakarų serijoje “Poetry in Grasmere”, 
Cumbrijoje, skaitymai vyks Šv. Osvaldo bažnyčioje, Gras
mere, Cumbria LA22 9SW. Bilietai: išankstiniai £6, tą patį 
vakarą £7.
Balandžio 22 d., 19:00 vai. Newcastle University, 
Newcastle upon Tyne, NEI 7RU (room G5) 
http://www.lithuanianembassy.co.uk/index.php7- 
807691295

Balandžio 19 d. 19:30 The New Europe Society 
Kembridge pristato lietuvių pianistę

MARTYNĄ JATKAUSKAITĘ.
Programoje - Clementi, Schumanno, Prokofievo, Liszto 

kuriniai.
West Road Concert Hall, 11 West Road, Cambridge 

CB3 9DP.
Bilietai £12 / £8.
Bilietus galima užsisakyti internetu:
www.neweurope.org.uk.

PAMALDOS

Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie 
Hackney Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail: ptverijonas@btintemet.com
Artimiausia metro stotis Bethnal Green. Bažnyčią 
galite pasiekti šiais autobusais: 26, 48,55, 
254, 106, D6, 388
Pamaldos sekmadieniais: 10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 19.00 vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama Autobusais 26, 48, 
55, 106, 254, 388, D6. Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.w
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.iOl 15 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.
Mančesteryje (pasikeitimai)
Mančesteryje pamaldos St.Anne’s, Crescent Road, 
Crumpsail, M8 5UD. Pamaldos kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.00 vai.

Balandžio 19, 16 vai. festivalio „New Europe Film 
Festival“ programoje Edinburge pristatomas lietuviš
kas pilnametražis menines dokumentikos filmas 
“Vabzdžių dresuotojas” (2008, Era Film), kuriame 
pasakojama apie turines (lėlines) animacijos 
pradininką Vladislavą Starevičių (1882-1965), 
vadinta Europos Disnėjumi, viena labiausiai pamirštų 
ankstyvojo kino genijų. Filmas bus rodomas kartu su 
Oskaru apdovanotu animaciniu filmu “Petia ir vilkas”. 
Edinburgh Filmhouse, 88 Lothian Road, Edinburgh 
EH3 9BZ.
Bilietai £ 4.80 / 3.20. Užsakymai telefonu 0131 228 
2688 , internetu www.filmhousecinema.com 
www.lithuanianembassy.co.uk

Balandžio 19 d. 19.30 Filipo Lipskio (smuikas), Gintaro 
Pamakščio (fortepijonas) ir Jonathano Bloxhamo 
(violončele)

KAMERINES MUZIKOS KONCERTAS.
Programoje - Sergejaus Prokofjevo, Albano Bergo ir 
Dmitrijaus Sostakoviciaus kuriniai.
St Georges-in-the-east Church, 16 Cannon Street Road, 
London El 0BH.
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