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BAIGĖSI TŪKSTANTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖ
Vilniuje 2009-07-07 baigėsi šešias dienas trukusi Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skir
ta Dainų šventė. Ją vainikavo didžiulis chorų koncertas Vingio parke, kur pasirodė apie 10 000 
atlikėjų iš visos Lietuvos ir užsienio.

Per visas šešias šventės, pavadintos „Amžių sutartinė“, dienas joje pasirodė daugiau nei 40 000 šokėjų, 
muzikantų ir dainininkų. O baigiamąjį koncertą kartu su 15 000 - 20 000 žiūrovų stebėjo ir pirmieji mūsų 
šalies asmenys su žmonomis bei Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo atvykę švęsti Europos šalių vadovai.

Pirmadienį /2009-07-06/ Vilniuje iškilmingai sutikti į Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus iškilmes atvykę 
užsienio valstybių monarchai ir šalių vadovai.

Kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė Prezidento rūmuose priešpiet pasi
tiko Danijos karalienę Margrethe D, Norvegijos karalių Haraldą, Švedijos karalių CarląXVI Gustafąsu karaliene 
Silvia.

Iškilmingai taip pat sutikti Islandijos prezidentas Olafuras Ragnaras Grimssonas, Latvijos vadovas Valdis Zatle- 
ras, Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka, Suomijos vadovė Taija Halonen, Gruzijos prezidentas Michailas 
Saakašvilis, popiežiaus Benedikto XVI legatas, kardinolų kolegijos dekanas, kardinolas Angelo Sodano, Estijos 
ministras pirmininkas Andrusas Ansipas, kiti aukšti kaimyninių šalių pareigūnai. Po pietų į Vilnių atvyko ir Len
kijos prezidentas Lechas Kaczynskis.

Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo renginiai prasidėjo S.Daukanto aikštėje vyksiančia valstybės vėliavos pakėli
mo ceremonija ir Lietuvos prezidente- V Adamkaus kalba. Vėliau garbingi svečiai dalyvavo Vilniaus Arkikatedro
je Bazilikoje rengiamose Šv. Mišiose.

Po Šv. Mišių Katedros aikštėje vyko atkurtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų simbolinio ati
darymo ceremonija ir Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ dalyvių palydėtuvės.

Taikomosios dailės muziejuje garbūs svečiai apžiūrėjo Lietuvos tūkstantmečio programos parodas: „Lietuva 
senuosiuose istorijos šaltiniuose“, „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Respublikos pabaigos“ ir „Baltų menas“, 
Vakarop garbingi svečiai dalyvavo V. Adamkaus rengiamuose pietuose ir sakė sveikinimo kalbas Lietuvos tūks
tantmečio dainų šventėje. Vakare Prezidentūroje vyko oficialus priėmimas Lietuvos prezidento vardu.

Lietuvos vardas (Lituae) pirmą kartą paminėtas 1009 metais Kvedlinburgo analuose, aprašant vienuolio vysku-
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenių XIII Seimas Vilniuje
Trečdalis tautos gyvena už Tėvynė s ribų Parengė Andrius Navickas Bemardinai.lt

Liepos 5 dieną šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prasidėjo jau XIII Pasaulio lietuvių bendruomenės sei
mas. Liepos 6 dieną seimo dalyviai dalyvavo šventiniuose Valstybės dienos renginiuose, liepos 7 dieną Lietuvos nacio
naliniame muziejuje vyko fotografijų albumo „Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje“ pristatymas.

Paskutinė, liepos 8 dieną, PLB XIII Seimo diena pradėta svarstymais apie pilietybės problemą.
Pasak Reginos Narušienės, klausimas apie tai, kas gali pretenduoti į LR pilietybę, iškilo nuo pat Nepriklausomybės 

atkūrimo, kai buvo rašoma LR Konstitucija. R. Narušienė tvirtina jau tada klaususi, ką reiškia Konstitucijos žodžiai 
„atskiri atvejai“. Atsakymas buvo: tai bus atvejai, kuriuos numatys Pilietybės įstatymas. Vėliau įstatymas buvo kore
guojamas, tobulinamas. Tačiau 2006 metų lapkritį buvo paskelbtas Konstitucinio Teismo sprendimas, kuris R. Narušie
nės tvirtinimu, ne tiek išaiškino Konstituciją, kiek savavališkai ją pakeitė - buvo pridėta „ypatingai retais atskirais atve
jais“. Pasak advokate daugelį metų dirbančios R. Narušienės, apmaudu tai, jog, peržiūrėjus KT svarstymų medžiagą, 
susidaro įspūdis, jog teisėjams nebuvo pateikta labai svarbi informacija, niekas nebandė siūlyti nuoseklius kontrargu
mentus. įvyko savotiška tyli revoliucija, kurios padarinys — beveik trečdalis tautos neteko pilietybės. PLB ėmėsi inicia
tyvos gelbėti situaciją. Tačiau tai labai sunkiai sekėsi. Prezidentas Valdas Adamkus buvo subūręs darbo grupę, kurios 
darbe PLB atstovai nedalyvavo. Si grupė pasiūlė keistą sprendimą: esą vietoj pilietybės užsienio lietuviai galėtų preten
duoti į kažkokį „ypatingą statusą“. Su tuo PLB kategoriškai nesutiko. 2008 metų birželio 30 dieną Seimas priėmė įsta
tymo pataisas, kurios garantavo pilietybę lietuviams, kurie turi ES ar NATO valstybių pilietybę. Pasak R. Narušienės, 
tai nebuvo tobulas sprendimas, bet turbūt geriausias toje situacijoje. Tarsi siekiant suderinti visas pozicijas, V. Adam
kaus iniciatyva buvo sukurta nauja darbo grupė, kuri parengė dar vieną įstatymo redakciją. Ji bus teikiama Seimui. R. 
Narušienė paragino PLB Seimą išsakyti savo poziciją dėl siūlomo Pilietybės įstatymo. Jis nėra PLB priimtinas. Taip pat 
nėra priimtina ir tai, jog pataisos buvo rengiamos be tikro dialogo su PLB. „Nėra normalu, kai su žmonėmis, kuriems 
bus taikomas įstatymas, nėra tariamasi, diskutuojama, jį rengiant“, - sakė R. Narušienė. Ji taip pat pabrėžė, kad dvigu
bos pilietybės problema yra ne teisinė, bet politinė. PLB Seimas pritarė R. Narušienės pasiūlymui ir priėmė rezoliuciją, 
kurioje teigiama, jog dabar siūlomas Pilietybės įstatymo projektas nėra priimtinas.

Didžiausią paskutinės darbo dienos dalį PLB XIII Seimas skyrė veiklos gairių Valdybai nustatymui. Išsakyta daug 
svarbių priesakų ir pasiūlymų. Pavyzdžiui, nutarta, jog reikėtų tęsti „Pasaulio lietuvio“ leidybą, nes tai didžiulės vertės 
leidinys, bet kur ieškoti finansų nenuspręsta.
Posėdžio pabaigoje paaiškėjo ir tai, kas išrinkti į naują PLB Valdybą, Garbės teismą bei Kontrolės Komisiją.
PLB Garbės Teismo nariais tapo Algimantas Gečys (JAV), Algis Rugienius (JAV), Marytė Dambriūnaitė -Šmitienė 
(Vokietija). Kontrolės komisijos nariais tapo Gintaras Ručys (Vokietija), Angelė Nelsienė (JAV), Klemensas Ry- 
mantas Klepšys (Latvija). Į naują Valdybą išrinkti šeši ankstesnės Valdybos nariai: Regina Narušienė (JAV), Anta
nas Rasiulis (Rusija), Angelė Vaičiūnienė (Kanada), Vitalija Palubaitytė - Kolesnikova (Baltarusija), Petras Mak
simavičius (Lenkija), Dalia Henke (Vokietija). Taip pat naujoje Valdyboje dirbs Jūratė Caspersen (Šveicarija), Juan 
Ignaco Fourment Kalvelis (Argentina), Arūnas Pabedinskas (Kanada), Rimas Čiuplinskas (Vokietija), A. Goris 
Norienė (Belgija).
Verta atkreipti dėmesį, jog daugiausia balsų, net po 108, gavo dvi energingos Europos kraštų atstovės: Jūratė Caspersen 
ir Dalia Henke. Pastaroji, kandidatuodama žadėjo siekti Valdybos modernizavimo, o J. Caspersen yra šiuo metu svar
biausia PLB ekspertė švietimo klausimais.
Ar R.Narušienė išliks PLB Valdybos pirmininke, ar šios pareigos bus pasiūlytos kam nors kitam?

Saduto ansamblis Vilniuje Londono lietuvių folkloro ansamblis Saduto turėjo du
koncertus. Publika labai šiltai priėmė, negailėjo aplodis
mentų, kolektyvas pasirodė labai šauniai.
Kostas Malinauskas
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Vienas vardas-

Lietuva
Pranešimas spaudai, 2009 07 06

„Tautiška giesmė“ skambėjo Lietuvoje ir pasaulyje
Liepos 5-ąją dieną devintą vakaro Lietuvos laiku tūkstančiai viso pasaulio lietuvių atsistojo ir užgiedojo 
„Lietuva, Tėvyne mūsų“. Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ subūrė tautiečius mažiausiai 50 Lietuvos savival
dybių ir 40 užsienio šalių.

Šis Lietuvos vardo tūkstantmetį įprasminsiantis įvykis vyko tuo metu, kai į Klaipėdą sugrįžo devynis mėne
sius aplink pasaulį plaukusi “Tūkstantmečio odisėjos” jachta „Ambersail“ LTU 1000. Himnas giedotas 21 va
landą Lietuvos laiku, todėl kai kurie svetur gyvenantys lietuviai turėjo susiburti ir paryčiais.

Dalyvavusiųjų pasaulinėje, pilietinėje „Tautiškos giesmės” giedojimo iniciatyvoje šalių ir Lietuvos miestų 
bei miestelių skaičius tikslinamas. „Tautiškos giesmės“ giedojimo vaizdo įrašai, filmuoti įvairiose šalyse ir 
miestuose, renkami ir jungiami į vieną vizualinį kūrinį. Jį liepos 6-ąją dieną 18.45 vai. pirmą kartą rodys TV3 
Žinios.

„Ypatingai smagu, kad „Tautiška giesmės“ giedojimo visame pasaulyje projektas jau gyvena savo savaran
kišką gyvenimą nepriklausomai nuo mūsų pastangų ar norą“ - sakė Odisėjos iniciatorius ir projekto vadovas 
Raimundas Daubaras, - Pastaruoju metu mus kiekvieną dieną pasiekdavo viena už kitą originalesnės mintys 
apie tai, kur ir kaip lietuviai giedos himną visame pasaulyje.

Esame tautą kuri pirmą kartą istorijojer visame pasaulyje viemr metu giedojo savo šalies himną taip garsiai ir 
išdidžiai visam pasauliui pranešėme; kad Lietuvos vardui - tūkstantis metų!“

„Tūkstantmečio odisėjos“ kranto komanda informuoją kad jiems perduota „Tautiškos giesmės“ giedojimo 
video medžiaga iš Airijos, Australijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Grai
kijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos Valstiją Kanados, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Naujosios Zelandijos, 
Norvegijos, Rusijos, Olandijos, Pietų Afrikos Respublikos, Portugalijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų šalių.

Didelio palaikymo ir entuziazmo idėja sulaukė ir Lietuvos miestuose bei kaimuose. Organizatorius pasiekė 
istorinė „Tautiškos giesmės“ giedojimo video medžiaga iš Alytaus, Druskininką Kauno, Kėdainią Kupiškio, 
Lazdiją Marijampolės, Molėtą Naujosios Akmenės, Pagėgią Palangos, Pakruojo, Panevėžio, Plungės, Radvi
liškio, Rietavo, Šalčininką Šiaulią Šilutės, Švenčionią Telšią Utenos, Zarasų ir Vilniaus.

Sekmadienio vakarą į Klaipėdą sugrįžusios „Tūkstantmečio odisėjos“ jachtos „Ambersail“ sutikimo ceremo
nijoje „Tautišką giesmę“ pradėjo giedoti maestro Virgilijus Noreika. Priėjo prisijungė daugiatūkstantinė žmo
nių minią susirinkusi į jachtos „Ambersail“ sutiktuves Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

Idėja apjuosti viso pasaulio tautiečius Lietuvos himnu gimė „Tūkstantmečio odisėjos“ buriuotojams lankantis 
pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Šiuose tautiečių susitikimuose pastebėtą kad „Tautiška giesmė“ gali skambėti kitaip ir suburti žmones įvai
riuose pasaulio kampeliuose.

Liepos 5-ąją d. 21 vai. Lietuvos himną transliavo beveik visos radijo stotys. „Tautiška giesmė" skambėjo 
didžiuosiuose Lietuvos prekybos centruose, Dainų šventės metu ir Vilniuje Vinco Kudirkos aikštėje, kur iškil
mingai atidengtas paminklas Lietuvos himno autoriui - V. Kudirkai. Nemažai kavinią barą restoranų taip pat 
prisijungė prie šios iniciatyvos.

Daugiau informacijos: Edita Skaraitė
„ Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas - Lietuva"
Atstovė ryšiams su visuomene

Tel. 852400460 Mob. tek 8 620 65270
E. pastas: edita@ambersai 1 .lt http://www. 1 OOOodisejaJt
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Lietuvos Respublikos užsienių reikalų ministras
Mieli tautiečiai!

Liepos 6-ąją minime ypatingą progą - mūsų tautos valstybingumo Šventę - kareliškąją datą Lietuvos 
istorijoje.

Per amžius buvome didinga ir stipri tauta .iškelta galva atlaikėme ne vieną išbandymą todėl šiandien 
galime didžiuotis ir džiaugtis savo ir savo valstybės laisve ir nepriklausomybe.

Šiemet minime Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmetį. Tūkstantmetė mūsų šalies istorija - tai šalti
nis, iš kurio semiamės išminties ir jėgų išlikti vieningiems ne tik džiaugsmingomis, bet ir skaudžiomis 
valstybei akimirkomis. Tik būdami vieningi ir susitelkė galime tikėtis, Kad mūsų ainiai paminės dar ne 

vieną tokį garbingą jubiliejų
Jūs. pasaulio kraštuose gyvenantys lietuviai, esate neatsiejama mūsų tautos ir valstybes dalis. Kiekvie

no Jūsų patirtis svarbi ir reikalinga Lietuvai.

Džiaugiamės vis didėjančiu pasaulio lietuvių noru telktis, stengiantis išsaugoti savo šaknis ir tradici
jas, domėtis kultūra, puoselėti kalbą, stiprinti ryšius su savo tėvų ir protėvių gimtuoju kraštu ir visiems 
kartu veikti Lietuvos labui. Nuoširdžiai sveikindamas Mindaugo karūnavimo dienos proga norėčiau 
palinkėti, kad didžiuotumėtės savo valstybe, kurią tiek šimtmečių kūrė ir gynė mūsų tėvai ir seneliai, 

dėl kurios daugelis paaukojo gyvybę.
v 
Švęskime Mindaugo karūnavimo dieną ir džiaukimės galėdami kartu kurti geresnę Lietuvą!

Užsienio reikalų ministras VYGAUDAS UŠACKAS

Ambasadorius O.Jusys prisistatė Karalienei
2009-06-23 www.lietuviams.com

Lietuvos ambasadorius Oskaras Jusys birželio 23 dieną įteikė skiriamuosius raštus Jungtinės Karalystės 
monarchei Elžbietai n.

Prisistatydamas karalienei Elžbietai II, ambasadorius pasidžiaugė, kad Lietuvos ir Jungtinės Karalystės 
pozicijos yra labai artimos daugeliu svarbiausių užsienio politikos klausimų ir pareiškė tikįs, kad Vilnius ir 
Londonas ir toliau plėtos glaudų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO.
„Mūsų minčių ir pozicijų bendrystė leidžia plėtoti nuolatinį dialogą strateginiais ES, transatlantinės darbotvarkės ir 

kitais tarptautiniais klausimais. Stengsimės ieškoti naujų verslo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo 
nišų, puoselėsime ryšius su čia gyvenančiais lietuviais“, - sakė ambasadorius OJusys.

Audiencijos pas Karalienę metu buvo šiltai prisimintas 2006 metais spalio mėnesį vykęs Elžbietos II ir Edinburgo 
hercogo Filipo valstybinis vizitas į Lietuvą. Ambasadorius OJusys pabrėžė, kad Karalienės vizitas iki šiol vertina
mas kaip ypatingas mūsų šalies pripažinimo ženklas ir mūsų pastangų žengti demokratijos keliu, kuriant atvirą pilie
tišką visuomenę, stiprią ir laisvą valstybę, įvertinimas.

Nuo diplomatinių santykių atkūrimo 1991 metais Lietuva ir Jungtinė Karalystė puoselėjo vertybėmis grįstus part
nerystės ryšius ne tik politinėje, bet ir ekonominėje bei kultūrinėje srityse. Abi šalis vienija artimas požiūris į Euro
pos Sąjungos ir NATO veiklą bei ateitį.

Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė įteikta britų muzikui
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Oskaras 
Jusys birželio 6d. įteikė Lietuvos tūkstantmečio žvaigž
dę britų atlikėjui Antanui Lukoszevieze. Apdovanoji
mas įteiktas už lietuvių muzikos sklaidą Jungtinėje Ka
ralystėje. Britų atlikėjas prisipažino pamalonintas tokio 
įvertinimo, ir teigė, kad atrasti ir groti lietuvių muziką 
jam yra tikras malonumas, o šis įvertinimas paskatins 
dar intensyvesnei veiklai.

Violončelininkas Anton Lukoszevieze yra vienas ryš
kiausių ir kūrybingiausių muzikų Jungtinėje Karalystėje, 
nuolat kuruojantis ir pats atliekantis įvairias naujosios 
muzikos programas. Prieš kelis metus atradęs lietuvių 
muziką atlikėjas teigia tiesiog įsimylėjęs lietuvių kom
pozitorių kūrybą ir ypač kompozitoriaus Ryčio Mažulio 
muziką. Atlikėjas netrukus ėmėsi intensyviai propaguoti 
lietuvių muziką Jungtinėje Karalystėje.
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TREPUTE VIRGINIJA STUKAITĖ-LANIAUSKIENĖ

Iš tiesų sutartinių grupę Treputė, galėčiau pavadinti netikėtai gimusiu kūdikiu. Aš pati 
sutartinėmis žavėjausi jau seniai - nuo studijų laikų (baigiau Lietuvių kalbos, literatūros ir 
etnokultūros mokslus Klaipėdos universitete). Tačiau burti sutartinių grupę Londone tik slap
čia pasvajodavau.

Dirbau Kodėlčiaus litu
anistinėje mokykloje. Vy
resniųjų grupė, kuriai dės
čiau lietuvių kalbą, buvo 
labai daininga: beveik visi 
mokiniai lankė ar buvo 
lankę muzikos mokyklas, 
grojo. Be to - tai buvo 
mąslūs, įžvalgūs ir smalsūs 
paaugliai. Tuomet šmėkš
telėjo mintis, kad galėtume 
dainuoti sutartines. Atsar
giai merginoms pasiūliau. 
Kai kurios buvo girdėju- 
sios sutartinių ir iškart idė
jai pritarė, sakydamos, jog 
toks dainavimo būdas pa- 
deda išlaikyti gerą klausą. 
Dar atnešiau joms pasi
klausyti autentiškų įrašų. 
Neišsigando! Taigi, beliko 
sutarti pirmosios repetici
jos laiką... Entuziastingai 
ruošėmės ir pirmajam pasi
rodymui - filipiniečiai pa
kvietė dalyvauti jų šventėje 
ir pristatyti Lietuvą Tad 
siuvome drobines suknias,

Tačiau neatsiejama lituanisti
nių mokyklų kasdienybė - 
mokinių kaita. Tad, prabėgus 
metams, sutartinių grupė dėl 
šios priežasties sumažėjo, pa
sikeitė sudėtis. Tačiau paleisti 
jos nebesinorėjo - juk pradžia 
jau buvo padaryta. Tad Trepu- 
tė gimė iš naujo - tokią kokią 
matote ir dabar. Pavadinimas 
Treputė irgi “prilipo” tik šiais 
metais.
Treputėje sutartines gieda Ko
dėlčiaus mokiniai ir mokyto
jai. Šis kolektyvas - dar labai 
jaunas. Pirmasis mūsų pasiro
dymas buvo Sekminių šventė
je. Manau, kad šį “egzaminą” 
išlaikėme. Jau dalyvavome 
Joninių šventėje. Ruošiamės 
dalyvauti Joninėse Birmingha- 
me. Žinomą mūsų giedamas 
sutartines ne kartą girdėjo Ko
dėlčiaus bendruomenė: moki
niai, tėvai.
Sakomą kad sutartinės turi 
gausti. Turiu vilties, kad jos 
tikrai gaus!

audėme juostas, ieškojome segių bei apyrankių meistrų ir 
užsisakėme papuošalus. Vadovė: Virginija Stukaitė-Laniauskienė

ATSIPRAŠYMAS
Praėjusio mėnesio 
Europos Lietuvio Nr. 6 
pranešime apie naujo 
Junginėje Karalystės 
ambasadoriaus 
Oskaro Jusio paskyri
mą pridėtoje nuotrau
koje per klaidą buvo 
įdėta verslininko To
mo Kučinsko su žmo
na nuotrauka.
Už padarytą klaidą 
atsiprašome ir įdeda
me ambasadoriaus 
Oskaro Jusio tikrą 
nuotrauka.

Net 9 iš 10 imigrantų Jungtinėje 
Karalystėje apsistoja Anglijoje
Paskelbus naujausius statistinius duomenis, paaiškė
jo, kad 92 proc. į Jungtinę Karalystę atvykstančių 
imigrantų apsistoja Anglijoje. Kiti šalies regionai - 
Škotija, Velsas ir Siaurės Airija imigrantams yra 
daug mažiau patrauklūs.

Šalies statistikos departamento direktorė Karena 
Dunnell pranešė, kad per 16 metų laikotarpį nuo 
1991 m. iki 2007 m. Anglijoje apistojo virš 2,1 mili
jono imigrantų. Tai net 11 kartų daugiau nei kituose 
šalies regionuose.

Parlamentarų grupės „Balanced Migration“, suda
rytos iš įvairių partijų narią atstovai teigią kad tokia 
neproporcinga imigracija skaudžiai atsilieps Angli
jai, nes krūvis įvairioms socialinėms institucijoms 
labai padidės. „Balanced Migration“ teigią kad Vy
riausybė nekreipia dėmesio į kylančią imigracijos 
problemą.
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BRITŲ- LIETUVIU VAIKU FONDAS
BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDUI

Su dideliu dėkingumu kreipiamės į Jus, gerieji žmonės, nes žinome, 
kad jūs tie, kurie įžiebiate šilumos kibirkštėlę tiems, kuriems jos labiau
siai reikia.

Labai nedrąsiai rašome Jums, bet vienintelius Jus turime, kurie pra
skaidrina mūsų visų, didelių ir mažų gyvenimą, praturtinate mūsų pilką 
kasdienybę.

Nepaprastai džiugu ir miela žiūrėti, kai Jūsų pagalba linksmai krykštau
ja vaikai, kai Jūsų pagalba yra lavinami spec, poreikių vaikų judesiai, 
tik Jūsų pagalba mūsų vaikučiai gali lavintis ir tobulėti. Už tai nuoširdų 
AČIŪ tariame Jums.

Jūs jau žinote, kad pas mus gyvena 14 likimo nuskriaustų vaikų, ku
riems trūksta visko - svarbiausia sveikatos. Tai specialių poreikių vai
kai, su labai žymiu sveikatos sutrikimu (sergantys dauno, cerebriniu 
paralyžiumi, autizmu). Jiems labai norėtume įruošti relaksacijos kam
barėlį, kuriame jie, po priepuolių, spalvų terapijos būdu rastų nusirami
nimą, atsipalaidavimą.

Mūsų darželį lanko 30 vaikų iš socialiai remtinų šeimų, kuriems tėvai 
nepajėgūs supirkti ugdymo priemones (kaip popierių, guašą, spalvini
mo pieštukus, plamasterius, plasteliną ir pan.). Vaikai mūsų dar per 
maži suprasti, kodėl jie neturi to, ką turi draugas, vaikai visi nori piešti, 
spalvinti, klijuoti. Tos priemonės gana nemažai kainuoja.

Brangūs fondo žmonės patikėkite mums labai sunku prašyti, bet be 
Jūsų paramos būtume labai biedni ir vaikučiams niekada negalėtume 
suteikti to, ką Jūs dėl jų padarėte. Tik gaila, kad kiti vaikai neįstengs 
pasakyti AČIŪ.

Su pagarba

Mokykla - darželis “BERŽELIS”

PRANEŠIMAS FONDO RĖMĖJAMS

Norime pranešti aukojusiems Britų 
- Lietuvių Vaikų Fondui, kad šį v 
mėnesį (liepos) ketiname Sakių 
ligoninei nupirkti medicinos apara
tūros vaikų skyriui.
Deja, dėl Lietuvos Vyriausybės 
padidinto pridėtinės vertės mokes
čio PVM (VAT) nuo 5 proc. iki 19 
procentų, taip pat nukritusio svaro 
ir lito kurso, kiekvienas pirkinys 
vaikams gerokai brangiau kainuo
ja.
Vaikų Fondo valdyba parašė Lie
tuvos Vyriausybei laišką, prašyda
mi atsižvelgti į tai, kad medicinos 
įranga perkama vaikų ligoninėms 
ir palikti nepadidintą mokestį 
PVM (VAT).
Tačiau atsakymas buvo neigiamas. 
Sužinojome, kad PVM (VAT) vėl 
bus padidintas.
Norėtume pakviesti lietuvius akty
viau padėti Lietuvos vaikams.
Aukas prašome siųsti:
British-Lithuanian Childrens Fund, 
4 Cairn Avenue,
Ealing, London W5 5HX.

Lietuvos išsivadavimo iš TSRS laikų plakatai bus eksponuojami 
„Viktorijos ir Alberto“ muziejuje 2009-07-01

Londono „Viktorijos ir Alberto“ muziejus, didžiausia 
pasaulyje dizaino ir taikomojo meno saugykla, skaitme- 
nizavo ir paskelbė muziejaus portale Lietuvos ir kitų 
Centrinės ir Vidurio Europos dailininkų 1989-1990 me
tais sukurtų plakatų kolekciją. Šis muziejaus žingsnis yra 
projekto „Revoliucijos vaikai“ dalis, pavadinta 
„Designing Democracy: Posters and the Political Trans
formation of Europe 1989-1991“ ir skiriamas reikšmingų 
įvykių 20-mečiui.

Plakatų kolekcijos pradžią surinko muziejaus kuratorė 
Margaret Timmers. Ji po Baltijos šalis ir Vidurio Europą 
važinėjo iš karto po Berlyno sienos nuvertimo, ir šviežiai 
sukurtus plakatus gaudavo iš dailininkų rankų arba tie
siog gatvėje. Vėliau rinkinį papildė įvairių šalių kultūros 
organizacijos. Šitaip „Viktorijos ir Alberto“ muziejuje 
susiformavo didelė 250 plakatų (iš jų apie 30 sukurtų 
Lietuvoje) kolekcija, atskleidžianti paskutinių Sovietų 
Sąjungos ir Sovietų bloko egzistavimo mėnesių chrono

logiją ir emocinę įtampą.
Ši kolekcija, anot projekto rengėjų, yra ne tik plakato 

meno pavyzdžiai, bet ir dizaino ženklais paaiškina, kodėl 
Vidurio Europoje ir Baltijos šalyse yra stiprios tautišku
mo (britai jį vadina „nacionalizmu“) nuostatos.

Lietuvišką politinio plakato mokyklą kolekcijoje prista
to ir klasikiniai „Baltijos kelio“, Žino Kazėno „Mergaitės 
su trispalve“, Alberto Brogos bei Jono Varno plakatai, ir 
jau primiršti Giedriaus Reimerio, Arūno Žilio, Jokūbo 
Zovės, Romo Dubonio, kitų plakatistų kūriniai.

Pristatomas projektas dar nėra užbaigtas - visus ekspo
natus šiuo metu aprašo, klasifikuoja ir analizuoja tarptau
tinė specialistų komanda, kurioje Lietuvos dalį tvarko 
buvęs Lietuvos dailės akademijos profesorius, žymiau
sias šalyje plakato meno žinovas Juozas Galkus. Visiškai 
sutvarkyta ir aprašyta plakatų kolekcija bus pristatyta 
lapkričio mėnesį „Viktorijos ir Alberto“ muziejuje, Euro
pos demokratinių transformacijų 20-mečio proga.
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„flyLAL“ atnaujins skrydžius, 
laimėjus bylą prieš „airBaltic“ 
G.Žiemelis 2009-06-28
Lietuvos Vyriausybei atmetus finansines Latvijos skry
džių bendrovės „airBaltic“ ir Rygos oro uosto pretenzijas 
kaip nepagrįstas, oro linijų „flyLAL-Lithuanian Airlines“ 
akcininkai priėmė sprendimą atnaujinti šiuo metu sustab
dytą nacionalinės skrydžių bendrovės veiklą po to, kai

bus laimėta byla prieš „airBaltic“ ir Rygos oro uostą.
Iš prisiteistos 200 mln. litų sumos akcininkai nutarė 

atsisakyti ne tik 48,5 mln. litų, 2008 m. investuotų į skry
džių bendrovę, tačiau ir visų iki tol investuotų lėšų. Mi
nėtas lėšas akcininkai iš anksto nusprendė skirti regulia
riesiems skrydžiams iš Vilniaus atnaujinti.

Iš „airBaltic“ gautos sumos bus grąžintos skolos vals
tybinėms Lietuvos įmonėms ir kompensuoti pagal ES 
reglamentą priklausantys nuostoliai keleiviams, kurie 
negalėjo skristi dėl sustabdytos „flyLAL“ veiklos ir jau 
atgavo ar atgaus didžiąją dalį už bilietus sumokėtų lėšų.

„Matydami šiandien susiklosčiusią situaciją, kai po 
„flyLAL“ veiklos sustabdymo Lietuva liko izoliuota nuo 
pasaulio valstybe, o dėl prasto susiekimo sustojo investi
cijos į šalį ir ties žlugimo riba atsidūrė ne viena šalies 
verslo šaka, oro linijų akcininkai priėmė sprendimą at
kurti nacionalinių oro linijų veiklą po to, kai iš 
„airBaltic“ ir Rygos oro uosto prisiteisime 200 mln. litų“, 
— sakė G.Žiemelis.

Jo teigimu, „flyLAL“ akcininkų sprendimą atgautus iš 
konkurentų pinigus vėl investuoti į skrydžių bendrovę 
paskatino šalyje susiklosčiusi situacija, kai nei atsakingos 
ministerijos, nei oro uosto pastangos nedavė jokių rezul
tatų bent iš dalies kompensuoti skrydžių trūkumą po 
„flyLAL“ veiklos sustabdymo. Naujų nacionalinių oro 
linijų kūrimo procesai pavirto biurokratinėmis diskusijo
mis.

„Mūsų sukaupta patirtis vykdant reguliariuosius skry
džius leidžia drąsiai tvirtinti, kad naujos skrydžių bendro
vės sukūrimas ir įvedimas į rinką kainuoja keliasdešimt 
milijonų litų investicijų ir ne vienerius metus intensyvaus 
darbo. Tam, kad iš Vilniaus būtų vykdomi patogūs tiesio
giniai reisai į 16 pasaulio miestų, kaip buvo iki sustab- 
dant „flyLAL“ veiklą, reikia ir investicijų, ir laiko, ir 
patirties. Taigi, bet kokie pažadai per trumpą laiką sukur
ti nacionalines oro linijas tėra situacijos neišmanančių 
žmonių spekuliacijos. „airBaltic“ ir Latvijos veiksmai 
atkakliai ginant savo rinką tą tik patvirtina“, — sakė 
"flyLAL-Lithuanian Airlines" akcininkų atstovas

G.Žiemelis.
Jis teigė neabejojąs Lietuvos bendrovei palankia bylos 

baigtimi. Dar 2006 m. Latvijos Konkurencijos taryba 
pripažino, kad Rygos oro uosto teikiamos nuolaidos iš
kreipia rinką ir yra naudingos dviem įmonėms. Vėliau 
Latvijos kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos 
biuras iškėlė bylą dėl tarptautinio Rygos oro uosto sutar
čių su skrydžių bendrovėmis.

G.Žiemelis sakė jau nesistebįs nuolatiniu kaimyninės 
valstybės oro linijų daromu spaudimu Lietuvos valstybės 
institucijoms pačiu aukščiausiu lygiu — nuo Latvijos no
tos iki finansinių pretenzijų Lietuvos Vyriausybei. Pasak 
G.Žiemelio, „flyLAL“ pradėtas teisminis procesas prieš 
„airBaltic“ sukėlė grėsmę iki šiol vykdytai Latvijos do
minavimo regione strategijai.

įmonė „flyLAL-Lithuanian Airlines“ pernai kreipėsi į 
teismą su ieškiniu bendrovei „airBaltic“, įvertinusi, kad 
Rygos oro uostas teikė Lietuvos bendrovę diskriminavu
sias nuolaidas Latvijos „airBaltic“. Latvijos skrydžių 
bendrovei ir Rygos oro uostui „flyLAL“ pateikė 200 
mln. litų ieškinį ir pasiekė, kad būtų areštuotas tokios 
vertės bendrovių turtas

„Starl Airlines” pradeda 
skraidyti iš Vilniaus

2009-06-26
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste sėkmingai nusileido 
pirmasis bendrovės „Starl Airlines” orlaivis „Boeing 737 
—700 Next-Generation”, galintis skraidinti 148 keleivius.

Anot oro linijų bendrovės „Starl Airlines” vadovo 
Martyno Laivio, šio orlaivio nusileidimas Vilniaus oro 
uoste žymi realią bendrovės skrydžių veiklos pradžią.

„Tai geriausias įrodymas, kad visi mūsų tikslai bei sie
kiai yra realūs. Kaip ir planavome, Vilnius netrukus turės 
atstatytus oro tiltus su kitais Europos miestais. Lėktuvas 
jau yra paruoštas skrydžiams ir juos tikisi pradėti vykdyti 
deramu laiku“, - sako M. Laivys.

Pirmasis bendrovės lėktuvas 4 vai. 15 min. Vilniaus 
oro uostą pasiekė iš Šenono oro uosto Airijoje šiandien 
ryte.

„Skrydžius planuojame pradėti dar šią savaitę. Pirmasis 
reguliarusis skrydis bus liepos 3 dieną. Lygiagrečiai su 
skrydžių veiklos pradžia, aktyviai stengsimės praplėsti 
mūsų oro transporto parką ir dar vasarą Vilniui pristatyti 
antrąjį orlaivį“, - sako M. Laivys.

„Boeing 737- 700 Next Generation” yra vadinamas 
vienu sėkmingiausiu „Boeing“ kompanijos orlaivių, kuris 
aviacijos industrijoje buvo pristatytas 1996 metais. Ga
lintis skraidinti 148 keleivius, šis orlaivis įveikia gerokai 
ilgesnius (iki 6000 km) atstumus, nei senesnės kartos 
„Boeing 737“ lėktuvai.

Liepos 3 d. bendrovė juo pradės skraidinti į Londoną, 
liepos 4 d. - į Dubliną, o nuo liepos 5 d. - į Barseloną 
(Žirona). Antroje vasaros pusėje, išsinuomavusi antrąjį 
orlaivį, „Starl Airlines” rengiasi padidinti reguliarių 
skrydžių pasiūlą į kitus Europos miestus, tarp kurių yra 
numatytas Paryžius, Milanas ir papildomi skrydžiai į 
Londoną.

Įmonei „Star Team Group“ dar priklauso ir naujas ke
lionių organizatorius „Star Holidays“.
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LONDONAS
Lietuvos laisvės kovų metų minėjimas
Šie 2009 metai Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausy
bės yra paskelbti “Lietuvos laisvės kovų metais”.

Juos kuo iškilmingiau paminėti pasiryžo Londone gy
venantis visuomenininkas Aldis Kazlauskas su Londono 
vyrų kvartetu.

Jie savo pasiryžimą įgyvendino taip, kad londoniškiai 
buvo maloniai nustebinti.

Štai sekmadienį, gegužės 10 d., prie Londono lietuvių 
šv. Kazimiero šventovės išvydome gyvus Lietuvos lais
vės kovų partizanus: Leonorą Grigelevičiūtę, Stasį Dovy
daitį ir Joną Kadzionį. Minėjimo organizatorius Aldis 
Kazlauskas sakė, kad jiems daug padėjo šiuo metų Lie
tuvoje gyvenantis ir lietuviškai kalbantis rašytojas, filmų 
režisierius John Obman (Jonas Obmanas), kuris suorga
nizavo laisvės kovotojų - partizanų atvykimą į Londoną 
ir kartu su kovotojais atvyko pats.

Čia prie laisvės kovotojų prisijungė Lietuvos Saulių 
sąjungos vadas pulk. Juozas Širvinskas. Ambasados pati
kėtinė Jane Hanel, Lietuvos kariuomenės gynybos atašė 
aviacijos pulk. Jonas Patašius ir kiti ambasados darbuoto
jai.

Šventovė užsipildė su svečiais ir parapijos maldinin
kais.

Šv. Mišias atnašavo kun. P. Tverijonas. Jausmingą pat
riotinį pamokslą pasakė svečias kun. Aurelijus Simonai
tis iš Troškųnų parapijos. Pasibaigus pamaldoms Aldis 
Kazlauskas trumpais supažindino ko mes čia susirinko
me...

Suskambėjo Londono vyrų kvinteto dainos: “Tik ne
verk motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios 
tėvynės”. Po partizaniškų ir kitų dainų vyko jausmingas 
ir džiaugsmingas pasikeitimas trumpais sveikinimais ir 
linkėjimais.

Nuskambėjus šventovės skliautais Tautos Himno žo
džiams į parapijos svetainę susirinko svečiai ir pamaldų 
maldininkai pabendrauti su Lietuvos gynėjais - net kai 
kuriems ašara skruostais nutekėjo. Po poros valandų pa
bendravimo svetainėje dauguma išvyko į LR rūmus, kur 
švedas Jonas Obmanas dalinosi mintimis ir patyrimais 
apie Lietuvos laisvės kovas.

Padėka Aldžiui Kazlauskui ir jo bendradarbiams už 
nuoširdžiai surengtą minėjimą.

Didžiausia padėka mūsų tautos laisvės gynėjams - 
TEGYVUOJA LIETUVA IR JOS GYNĖJAI. '

A+A LYDA MOCKEVIČIENĖ
Po ilgos ir sunkios ligos Lyda Mockevičienė gegužės 18 
dieną apleido šį vargingą žemės gyvenimą.

Velionies Lydos šis žemiškas gyvenimas nebuvo klotas 
pinavijų ir rožių žiedais - jame buvo ir spyglių.

Jaunystėje jai teko pergyventi nusivylimų; 1939 m. 
Hitlerio kariuomenei užėmus jos gimtinę Klaipėdą, Ma
žosios Lietuvos dukrai teko nuo jų bėgti į Didžiąją Lietu
vą. o 1944 m., Maskvos gaujoms užimant Lietuvą, teko 
pasukti Vakarų pusėn. Per karo sugriautą Europos žemy
ną velionė Lyda pasiekė Britų salyną. Taip prasidėjo jos 
emigrantės gyvenimas - dirbti sau ir Lietuvai!

Velionė Lyda nenuleido rankų, bet su dideliu paryžimu 
įsijungė į lietuvišką emigracinį gyvenimą - Lietuvos mo
terų “Dainavos” sambūrį, kuris dirbo labdaros darbus 
lietuvių visuomenės tarpe. “Dainavos” sambūris rengda
vo Lietuvių Sodyboje gyvenantiems pensininkams kalė
dinius pietus. Vienu metu Sodyba turėjo 18 senjorų. Tai 
būdavo Sodybos gyventojų šviesiausia diena, kai didžiu
lis autobusas atriedėdavo praleisti dieną su Sodybos gy
ventojais.

“Dainavos sambūris atstovaudavo lietuves moteris 
tarptautiniuose sąjūdžiuose. Rengdavo kalėdinius muges 
su estais ir latviais, be to dažnai dalyvaudavo kitų tauty
bių mugėse ir parodose, parodydamos angliškai visuome
nei kas per šalis yra Lietuva. Čia Lyda su savo protu ir 
rankomis atlikdavo daug darbų.

Londono Lietuviškoji Švento Kazimiero parapija per 
visą savo gyvenimą bažnyčios chorą laikė vienu iš pačių 
reikalingiausių dalinių. Čia velionė Lyda, turėdama gera 
balsą tarnavo ilgus metus Dievui, Tėvynei ir lietuviškai 
visuomenei.

Gegužės mėn. 29 dieną, po gedulingų laidotuvių Šv. 
Mišių Lydos žemiškieji palaikai buvo sudeginti City of 
London kapinėse.

Nauja knyga - Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenė
Pirmoje šių metų pusėje Lietuvoje pasirodė nauja knyga 
apie lietuvių gyvenimą čia - praeitis, dabartis, ateitis.

Knygos sudarytoja ir mokslinė redaktorė dr. Daiva 
Dapkutė.

Knyga - kaip ir knyga, bet, deja, apie ją reikės pasisa
kyti ateinančiuose Europos Lietuvio numeriuose.

Istoriją perrašinėti ir ją pataisyti savo naudai irgi nela
bai mandagu.

Stasys Kasparas

Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ - 
prelatui E.Putrimui
Užsienio reikalų ministerijoje liepos 1 dieną už lietuvy
bės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje telki
mą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“ apdovanotas pre
latas Edmundas Putrimas.

„Esame dėkingi, kad jau daugelį metų rūpinatės lietu
vių sielovada įvairiuose pasaulio kraštuose. Lietuviams, 
gyvenantiems užsienyje, Jūs esate tikras dvasingumo 
ambasadorius, misionierius, skleidžiantis tikėjimą ir tau
tiškumą“, - teikdamas apdovanojimą sakė užsienio reika

lų ministras Vygaudas Ušackas.
2005 metais Lietuvos Vyskupų Konferencija delegavo 

prelatą E.Putrimą rūpintis užsienio lietuvių sielovada. 
Prelatas skiria daug dėmesio po visą pasaulį pasklidu- 
siems lietuviams.

E.Putrimas gimė 1959 metais Toronte, Kanadoje. 1980 
metais įstojo į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, o 1985 
metais Romoje popiežiaus Jono Pauliaus II buvo įšven
tintas kunigu.

Lietuvos vardo tūkstantmečio proga Užsienio reikalų 
ministerijos garbės ženklas „Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“ įsteigtas 2007 metais Lietuvos valstybei ir jos 
užsienio politikai nusipelniusiems asmenims pagerbti.
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BIRMINGHAMAS

Joninių laužas šildė dvi bendruomenes
Virginija Stukaitė-Laniauskienė

Jauniausia iš Londone [sįkūrusių grupių, dainų kolektyvas “TREPUTĖ ”, 
prisidėjo prie Birmingamo lietuvių ruošto Joninių vakaro sėkmingumo. 
Virginijos Stukaitės-Laniauskienės vadovaujamas kolektyvas savo dainomis 

jau garsėja tiek lietuvių, tiek anglų publikai. Linkime joms sėkmės.

Viena iš gražiausių lietuviškų kalendorinių švenčių — Joninės. Ji ypatinga ne tik tuo, kad susitinka 
trumpiausia metų naktis ir ilgiausia diena. Tądien saulė būna aukščiausiame pakilimo taške, o vėliau ji 
pradeda po truputėlį riedėti žemyn, paskui save „tempdama“ ir dieną - trumpindama ją.

Birželio pabaigoje ne vienoje Jungtinės Karalystės vietoje degė Joninių laužai bei skardėjo liaudies dainos.
Birmingemo lietuviai, vadovaujami Irenos Hughes, vasaros šventę rengė ne tik sau, tačiau ir vietinei britų bendruo

menei. Tad šventės dalyvius sveikino bei kartu linksminosi Ministras patarėjas E. Grabažis, Konsulas prie LR Ambasa
dos K. Stokes-Smith, Vorčesterio miesto meras A. Roberts.

Kad netektų niekam nuobodžiauti, renginio vedėja bei sumanytoja Irena Hughes, į Jonines pakvietė ne tik lietuvių 
kolektyvus, tautinių šokių ansamblį „Jonkelis“ bei „Treputę“ - sutartinių giedotojas, bet ir britiškų šokių vyrų grupę 
„Faithful city Morris Men“. Pastarieji savo šokių entuziastingai mokino ir publiką. Su didžiausiu susidomėjimu visi 
mokėsi ir lietuviškų ratelių bei šokių.

Britams buvo įdomūs ir kiti dalykai: labai smalsu, iš ko ir kaip nuaustos „Treputės“ narių tautinės juostos, susido
mėjimo sulaukė žalvariniai papuošalai. Muzikantus sudomino neįprastas šokamųjų sutartinių atlikimas. Žinoma, su
skambus pirmiesiems renginio vedėjos Irenos H. dainų akordams, abejingų neliko nė vieno: kas pritarė dainuodamas, 
kas —linguodamas, o daugiausia buvo šokančių.

Vorčesteryje degęs Joninių laužas sušildė ir lietuvių, ir britų širdis.
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LIETUVIAI MSAUL Y3E
BELGIJA
Belgijos lietuviai Jonines šventė 
drauge su latviais ir estais
Lina Meištaitė

Birželio 20 dieną antrus metus iš eilės gražio
je pievoje šalia Grez-Doiceau miestelio Joni
nes atšventė visos trys Baltijos šalys kartu su 
asociacija „Belgique - Pays Baltes“ (Belgija - 
Baltijos šalys). Susirinko apie 700 vidurvasa
rio šventės dalyvių, netrūko pasipuošusių tau
tiniais kostiumais, vyžotų ir skrybėlėtų, pasi
ruošusių smagiai švęsti ilgiausią dieną, trum
piausią naktį.

Miško ir upelio apsuptoje pievoje, šalia rugių lauko 
išdygo keturios palapinės, kuriose šeimininkavo estai, 
latviai ir lietuviai bei belgai, kiekvienas su savo šalies 
tradicinėmis vaišėmis bei gėrimais. Pievos vidury kaitrią 
ugnį žadėjo paruoštas didžiulis laužas. Laužo kūrenimas 
- tai pagarba saulei, kuri per Jonines baigia įkopti į patį 
aukščiausią dangaus tašką ir trumpam stabteli.

Svarbiausi Joninių (arba Kupolės, Rasos šventės) ele
mentai — šviesą, šilumą judėjimą simbolizuojanti ugnis, 
vanduo — gyvybės, atsinaujinimo ir atgimimo simbolis 
bei žolynai - gėlės ir žolės (kupolės), surinktos Joninių 
išvakarėse ar Joninių naktį. Visus šiuos simbolius ir turė
jome pievoje prie malūno.

Kaip gi švęsi Jonines be lauko gėlių vainikų? Juk žoly
nas papildomų galių įgyja supintas į vainiką! Visų trijų 
Baltijos šalių merginos susėdusios ir sutūpusios pynė 
vainikus, mokė vienos kitas, kaip juos reikia pinti, rodė ir 
savo dukrytėms.

Prie lietuvių palapinės širšė būrys lietuvių, užklysdavo 
latviai, estai, smalsūs belgai lietuviškų valgių paragauti, 
alučio atsigerti. Dūšią smagino Remigijaus iš Lietuvos 
akordeono garsai.

Vakarop į susirinkusius kreipėsi Lietuvos ambasados 
Belgijos Karalystėje ambasadorė Nijolė Zambaitė, Belgi
jos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pra- 
nckevičius, belgų, latvių, estų atstovai.

“Būkime kartu, juokaukime, bendraukime, šokime ir 
dainuokime! Negailėkime nei koją nei ranką nei balso, 
anei liežuvio, o visų svarbiausia - negailėkime vieni ki

tiems šypsenų!“ - kreipėsi į susirinkusiuosius Arnoldas, 
pasipuošęs tautiniais rūbais ir šiaudine skrybėle.

Po kalbų - šokiai, žaidimai su klumpėmis ir be ją vai
šės ir linksmybės. Pasišokę prisižaidę sulaukėme ir laužo 
įžiebimo, kaitrios ugnies - sakralizuojančios, apvalan
čios, traukiančios, šildančios. Nepaprastas buvo laužas, 
sukūręs baltišką Joninių atmosferą degė ir traškėjo liau
dies dainų skambesy, šildė gausų būrį aplinkui susėdusių 
Joną Janią Jaanių ir jiems prijaučiančių.

Link vidurnakčio su fakelais patraukė lietuviai, o vė
liau ir latviai su estais vainikų plukdyti. Ne į ežerą tiesą 
kaip senovėje, bet į šalia tekančią upelę, kuri spėriai nu
plukdė visą vakarą nešiotus vainikus.

Vidurvasario šventė tęsėsi iki ryto, kai kurie liko nak
voti atsivežtose palapinėse ir pasitiko aušrą gamtoje. O 
jei kas nors tą naktį rado ir paparčio - Perkūno gėlės — 
žiedą laimės ir aiškiaregystės simbolį, tam turėjo įsikū
nyti pačios subtiliausios svajonės...

LENKIJA
Varšuvoje pristatyta knyga „Iš 
Varšuvos lietuvių gyvenimo“
Lietuvos ambasadoje Varšuvoje birželio 18 dieną prista
tyta knyga „Iš Varšuvos lietuvių gyvenimo“, skirta Var
šuvos lietuvių draugijos 120-osioms ir Lenkijos lietuvių 
draugijos Varšuvos skyriaus 50-osioms veiklos metinėms 
paminėti.

Knygoje spausdinami Lenkijos lietuvių straipsniai ir 
prisiminimai apie 1888-2009 metų laikotarpį. Leidinys 
iliustruotas Varšuvos lietuvės Alicijos Zimnickaitės pa
veikslu „Keliaujančios žvaigždės“.

Renginio svečius ir dalyvius pasveikino Lietuvos am
basadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas.

„Knyga puikiai atskleidžia Varšuvos lietuvių patriotiz
mą ir meilę Lietuvai. Varšuvos lietuviai visuomet rėmė 
Lietuvos nepriklausomybės siekį, padėjo 1991 metais 
Varšuvoje įsteigti Lietuvos informacinį centrą o vėliau ir 
ambasadą. Jie taip pat aktyviai prisidėjo prie Lenkijos ir 
Lietuvos santykių plėtojimo“, — sakė ambasadorius 
E.Meilūnas.

Renginyje dalyvavo Lenkijos lietuvių bendruomenės 
atstovai, knygos redakcinės kolegijos narys Bronius Ma
kauskas, redaktorius Sigitas Birgelis, Punsko „Aušros“ 
leidyklos direktorius Romas Vitkauskas, paveikslo, pa
naudoto knygos viršeliui, autorė Alicija Zimnickaitė.

Renginio metu Lenkijos lietuvių bendruomenės Valdy
bos pirmininkė Irena Gasperavičiūtė ir Punsko „Aušros“ 
leidyklos direktorius R.Vitkauskas kalbėjo apie planus 
ateityje išleisti ir daugiau knygą skirtų Lenkijos lietu
viams. Knygos redaktorius S.Birgelis pristatė susirinku
siems knygos „Iš Varšuvos lietuvių gyvenimo“ leidimo 
istoriją.

Knygą išleido Punsko „Aušros“ leidyklą leidimą parė
mė Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
ir Lietuvos ambasada Lenkijoje.

Varšuvos lietuvių bendruomenės veiklos ištakos siekia 
1888 metus, kai Varšuvos lietuvių draugiją „Lietuva“ 
įsteigė Vincas Kudirka. Draugija laikoma dabartinės 
Varšuvos lietuvių bendruomenės pirmtake.

10



Europos Lietuvis Nr.7 11 puslapis

GRUZIJA
Tbilisyje pradėjo veikti lietuvių kalbos 
klasė
Tbilisyje birželio 19 dieną įvyko pirmoji lietuvių kalbos 
pamoka. Į ją susirinko Lietuva, jos kultūra ir kalba besi
domintys gruzinai.

Lietuvių kalbos klasėje mokosi skirtingų interesų žmo
nės. Vieni turi draugų Lietuvoje, kiti - verslo partnerių, 
tretiems — tai įdomus laisvalaikio praleidimo būdas.

Pamokos bus rengiamos kartą per savaitę, ketvirtadienį 
vakare. Lietuvių kalbos mokys dvi savanorės iš Lietuvos
— Rasa ir Justina. Į Gruziją jos atvyko dirbti socialinio 
darbo ir maloniai sutiko prisidėti prie šios iniciatyvos.

Oficialus klasės atidarymas numatytas birželio 23 die
ną, Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus vizito Gruzijo
je metu.

Lietuvių kalbos klasę inicijavo Lietuvos ambasada 
Gruzijoje, patalpas susitikimams neatlygintinai suteikė 
Tbilisio merija.

Tikimasi, kad iniciatyvą parems ir kitos Lietuvos įstai
gos ir privačios bendrovės, ypač turinčios interesų Gruzi
joje, ir padės įsigyti mokymo priemonių, pasiūlys įdomių 
ir netikėtų mokymo formų ir parems lietuvių klasę finan
siniais įnašais.

KAZACHSTANAS
Europos savaitėje Karagandoje - 
Lietuva
Karagandos mieste birželio 13-21 dienomis pirmą kartą 
vyksta Europos savaitė. Jos metu renginio lankytojams 
pristatoma Lietuva ir kitos Europos Sąjungos šalys. Mū
sų šalį reprezentuojančiame stende platinami naujausi 
informaciniai, turizmo, kultūros ir švietimo leidiniai, 
filmai apie Lietuvą. Renginio lankytojai turi galimybę 
susipažinti su Lietuvos istorija, Lietuvos vardo paminėji
mo tūkstantmečio ir „Vilniaus - Europos kultūros sosti
nės“ renginiais, turizmo, studijų Lietuvoje ir kultūrinių 
ryšių plėtros galimybėmis.

JAPONIJA
Ambasadoje lankėsi Kudži miesto 
meras
Lietuvos ambasadoje Japonijoje birželio 25 dieną apsi
lankė Kudži miesto, kuris nuo 1989 metų yra susigimi
niavęs su Klaipėda, meras Takafumis Jamaučis.

Pažymint Klaipėdos ir Kudži miestų susigiminiavimo 
20-mečio jubiliejų, Klaipėdos miesto kvietimu 
T-Jamaučio vadovaujama 15 asmenų delegacija liepos 31
- rugpjūčio 3 dienomis lankysis Lietuvos uostamiestyje, 
kur dalyvaus Jūros šventės renginiuose.

Kudži miesto atstovai Klaipėdoje pristatys tradicinius 
japonų menus, arbatos ceremoniją, kaligrafiją, ikebaną, 
demonstruos rytų kovos menus, japonų virtuvę ir amati
ninkų dirbinius. Be to, delegacija planuoja lankytis ir 
Čijunės Sugiharos memorialiniame muziejuje Kaune.

Japonijoje Klaipėdos ir Kudži miestų draugystės jubi
liejus bus pažymėtas rugpjūčio 19 dieną Lietuvos nacio
nalinės premijos laureatų Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų 
fortepijoninio dueto koncertu Kudži miesto Gintaro salė
je.

Siaurinėje Japonijos dalyje įsikūręs Kudži miestas, ku
rio gyventojų skaičius nesiekia 40 tūkstančių, aktyviai 
rėmė Lietuvos nepriklausomybės siekį. Lietuvos ekono
minės blokados metu Kudži miesto gyventojai rinko ir 
siuntė į Klaipėdą medikamentus bei drabužius. Tuoj po 
1991 metų sausio 13 osios įvykių Vilniuje Kudži miesto 
gyventojai išsiuntė tuometiniam SSRS vadovui Michailui 
Gorbačiovui protesto laišką.

Lietuva - nauja turizmo kryptis 
japonams
Lietuvos ambasada Japonijoje birželio 17 dieną surengė 
seminarą Japonijos turizmo agentūroms ir žiniasklaidai, 
kuriame pristatė tūkstantmetį švenčiančią Lietuvą ir tu
rizmo galimybes joje. Atidarydamas renginį Lietuvos 
ambasadorius Japonijoje Dainius Kamaitis pažymėjo, 
kad Japonijos turizmo agentūros ieško naujų turizmo 
maršrutų, o Lietuva — japonams dar nepažinta šalis, ku
rios kultūros ir tradicijų įvairovė galėtų juos sudominti.

V.Navaičio filmas „Perpetuum mobile“ atidaro „ES 
filmų dienas“ Kiote
Kiote birželio 17 dieną prasideda „ES filmų dienos“, 
kurias atidarys lietuvių režisieriaus Valdo Navasaičio 
filmas „Perpetuum mobile“. „ES filmų dienos“ Tokijuje 
rengiamos jau septintus metus, Kioto mieste festivalis 
vyksta pirmą kartą. Birželio 17-21 dienomis Kiote bus 
parodyta 11 filmų. Festivaliu siekiama supažindinti japo
nų publiką ir kino profesionalus su naujausiu Europos 
kinu.

JAV
Čikagos lietuviai maratono bėgimą 
skirs Lietuvos tūkstantmečiui
Čikagoje birželio 13 dieną prasidėjo kasmetinio Čikagos 
maratono dalyvių bėgimo treniruotės. Jos vyks kiekvieną 
šeštadienį Waterfall Glen Forest Preserve parke. Čikagos 
maratono bėgimas vyks spalio 11 dieną. Grupė Čikagos 
lietuvių sumanė kiek ilgesnės nei 42 km distancijos bėgi
mą skirti Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti. Sie
kiama paskatinti visus šią idėją palaikančius tautiečius 
dalyvauti varžybose.
Lietuvybės bastioną globos Seimas
Parlamentas apsiėmė gelbėti Čikagoje naikinamą Litua
nistikos katedrą - į Ilinojaus universitetą bus siunčiamas 
prašymas negriauti akademinio lietuvybės centro ir ieš
koma būdų valstybei tapti katedros dalininke. LŽ iš
spausdinus publikaciją apie Amerikoje griūvantį lietuvy
bės bastioną - Lituanistikos katedrą, jos likimu susirūpi
no Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 
(ŠMKK). Katedroje likęs vienintelis profesorius Giedrius 
Subačius pabrėžė, kad mokslinius laipsnius Čikagoje 
gavę jaunieji mokslininkai Lietuvoje tampa lituanistikos 
lyderiais. „Mes buvome tarsi langas, leidžiantis į lituanis
tiką žvelgti kitaip“, - Lietuvos Žinioms sakė jis.
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Aukos spaudai
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£5.00

MANCHESTERIS
Valstybės dieną Tūkstantmečio proga Tėvynės Giesmę 
sugiedojo ir Manchesterio lietuviai.
Greitai sugalvotas planas buvo greitai paskleistas, kad rei
kia susiburti liepos 12 d. Lietuvių klube iki 19 vai. (21 vai. 
Lietuvos laiku). Labai daug susirinko neseniai atvykusių ir 
keletas senesnių. Apsirengę lietuviškais maikiais, padarė 
vėliavas ir įvairiai apsirengę sudarė tokį įspūdį, kad sene
liai komentavo “labai gražiai” ir nubraukė ašaras.

Mintis prisidėti prie Tūkstantmečio Odisėjos projekto 
kilo po ypatingo susirinkimo dėl klubo finansinių bėdų ir 
jo ateities. Atvyko naujų veidų, kurie davė vilties, kad gai 
kaip nors, ką nors pavyks padaryti. Senesniems bendruo
menės nariams buvo džiugu matyti nemažą skaičių intere
suotų, kurie padėtų klubui savo patalpas išlaikyti.

Manchesterio lietuvių klubas yra seniausia veikianti lie
tuviška organizacija Didžiojoje Britanijoje. Nuo jos įkūri
mo 1925 metais buvo tik viena pertrauka per Antrąjį Pa
saulinį karą, kada klubas buvo užsidarytas. Banga po ban
gos naujai atvykstančių lietuvių vis tęsėjo veiklą. Tikiuosi 
klubas veiks ir toliau.

Jonas Podvoiskis
SUSIRINKIMAS
Pusmetinis klubo narių susirinkimas vyks sekmadienį, lie
pos 26 d. 15 vai. klubo salėje. Bus pranešta apie apyvartos 
nuostolį ir laukiama pasiūlymų kaip klubą išlaikyti. 
Interesuoti taip pat prašomi dalyvauti.
MLS klubo valdyba

“Bank of America“- latas bus devalvuotas, o 
po jo —litas 2009-07-10

Naujienų agentūra „Bloomberg“ cituoja banko besivys
tančių rinkų ekonomistą Davidą Haunerį, kuris teigia, kad 
lato devalvavimas bus veikiau „politinis sprendimas“ ir 
nereikš „pinigų išsėmimo“. Latas bus devalvuojamas, nes 
politinė fiksuoto valiutos kurso išlaikymo kaina bus nesta
bili. Latvijos ekonomikos sureguliavimui darbo užmokestį 
būtina mažinti 30 procentų.

Ekspertas teigia, kad valiutos devalvacija rimtai sutrik
dytų kitų Rytų Europos šalių, kurios taiko fiksuoto valiutos 
kurso režimą (ypač Lietuvą Estiją ir Bulgariją), ekonomi
ką. Jis taip pat teigia, kad „Lietuva tikriausiai yra antroji 
kandidatė devalvuojant savo valiutą“.

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:020 7739 8735.
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, 
55,253, D6.
Artimiausia metro stotis: Bethnal Green - Central line.v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.
Mančesteryje St.Ann’s, Crescent Rd.. Crumpsail 
M 8 5UD. kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 
12.00 vai.

A+A
2009 m. birželio 13 d. Londone po ilgesnės ligos mirė 

ilgametis veikėjas, architektas
KLEMENSAS TAMOŠIŪNAS

Klemensas Londone buvo lietuviams gerai žinomas kaip 
LNB ir DBLS direktorius, DBLS Londono Centrinio sky
riaus pirmininkas. Plačiai dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
skaitė lietuvišką spaudą.

Birželio 19 d. iš Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios pa
laidotas. Londono lietuvių kapinaitėse. Ilgamečio D. Bri
tanijos lietuvių bendruomenės nario architekto Klemenso 
Tamošiūno atminimas pagerbtas ir Lietuvoje.

Sekmadienį 21 birželio, 10 vai. ryto, pilnutėlėje Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje buvo laikomos Šv. Mišios 
už mirusįjį. Šv. Mišioms vadovavo J.E. Lietuvos kardino
las, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Juozas Audrys 
Bačkis. Mišiose dalyvavo Kovo 11 -osios Nepriklausomos 
Valstybės atkūrimo Akto signatarai: Europos Parlamento 
narė dr. Laima Andrikienė, buvęs Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos — Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduo
tojas prof. Bronislovas Kuzmickas, Romualda Hofertienė, 
buvusieji Lietuvoje leisto „Europos lietuvio” darbuotojai, 
nemažas būrys velionį pažinojusių vilniečių.

Daugelį metų velionį ir jo šeimą pažinojusios Lai
mos Andrikienės rūpesčiu vykusiose Šv. Mišiose dalyva
vusieji a.a. Klemensą Tamošiūną prisiminė gražiu žodžiu, 
pasidalijo prisiminimais apie kartu atliktus darbus.

Aldona Drėgvaitė

Pasiteiravimui: tel. + 370 698 48629
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