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dienqbus minima Ukrainos nepriklausomybds diena. Ta proga Se5tadien[ Klaipedos tautiniq maZumq centre

surengta Sventd,
,,Siandien susirinkome dia pasiklausyti ukrainieti5kos muzikos, pasidZiaugti uZ Ukrainq ir kartu jq uZjausti. Sveikinu su

artejandia Svente, linkiu sveikatos, g€rio ir, Zinoma, taikos",

-

susirinkusius sveikino Ukrainiediq kultEros ir Svietimo centro

,,Rodyna" pirmininke Lidia Trigub.

Pamindti nepriklausomybes dienos atvyko Klaipedos ukrainiediq bendruomen€s nariai, sulaukta svediq i5 Klaipedos latviq
tautinds bendruomen0s, Klaipddos totoriq bendruomends,,Nul', Klaipedos savanori5kosios rusq kultOros draugijos
,,Otedestvo", dvasininkq.

,,Nepriklausomybds diena - svarbiausia bet kurios valstybes Sventd, - sakd Klaipedos tautiniq kulturq centro direktord
Jelena Butkevi6ien6, - svarbiausia, kq turime - tevyne. Siandien ukrainiediq tautai sunkus metas, todel sveikindama
ukrainiediq diasporq su Svente norddiau palinketi visiems stiprybes, vienybes ir supratingumo."
Taikos ir ramybes pasaulyje taip pat linkejo Klaipddos totoriq bendruomen6s ,,Nur" pirmininkas llforas Gibadulinas.
Svediams koncertavo centro ,,Rodyna" sekmadienin€s mokyklos ansambliai ,,Kalyna" su vadove Dina Mataitiene ir
.,RuSnidiok".
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pie5iniai, kuriuose nupie5tos jt1

svalon6s.
Pasak Lidios Trigub, ukrainiediq
Klaipedoje daug ir jie noriai
bendrauja tarpusavyje. Centras
,,Rodyna" puoseleja tautines

tradicijas, dalyvauja respublikos ir
tarptautiniuose renginiuose,
organizuoja Ukrainos kultOros
dienas, bendrauja su ukrainiediais
uZsienyje, padeda dabar
atvaZiuojantiems i5

U

krainos.

,,Centras ,,Rodyna" gyvuoja jau
daugiau nei 14 metq, prie5 tai

veike ukrainiediq sekmadienine
mokykla, kuriai greitai sukaks 25 metai. Anksdiau icentrq ateidavo vaikai, jq tevai, todel ir jo pavadinimas -,,Rodyna",
kuris i5vertus i5 ukrainiediq kalbos reiSkia ,,Seima". O dabar vis daugiau ateina Zmoniq, kurie patys suZino apie mrisq
veiklq", - pasakojo centro ,,Rodyna" pirmininkd.
Koncerto metu taip pat buvo eksponuojama paroda ,,Karas ir taika vaikq akimis", kurios iniciatore - Ukrainos ambasada
Lietuvoje. Tai Donbaso vaikq pie5iniai, kuriuose jie pavaizdavo savo svajones. Bet kuris parodos lankytojas galejo
nusipirkti pie5ini, o surinktos l65os bus pervedamos i pie5usiq vaikq sqskaitas.
,,Norime palaikytijuos moraliSkai ir gal flnansiSkai, nors taijuokingos pinigq sumos. Tiesiog norim parodytijiems, kad mes
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sielojamds deljq ir juos palaikome", - sak0 L. Trigub.
Ukrainos nepriklausomybds diena minima nuo 1991 metq, kaivalstybe paskelbe nepriklausomybg nuo Sovietq Sqjungos.
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