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Liūtys Lietuvos

pajūryje

Pajūryje nurimus vėjui, dar
bą atnaujino Senoji Smilty
nės perkėla. Padedant locma
nams, į uostą pamažu įlei
džiami dėl didelio bangavimo
negalėję įplaukti laivai.
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6 psl. PLB pirm, suvažiavimas Trakuose
7 psl. Žaidynės kas keturi metai

Nijolė Dvarionaitė

Lietuvos radijas

Darbą atnaujinusios Senosios Smiltynės perkėlos keltai kelia
pagal tvarkaraštį. Naujojoje perkėloje dirba du keltai. Anot
perkėlos darbuotojų, automobilių eilių nėra. Uoste atnaujina
mas laivų eismas. Anot laikinai einančio uosto kapitono parei
gas Ričardo Lučkos, radarų pagalba locmanai pasitinka išori
niame reide stovėjusios mažesniuosius laivus. Aprimus banga
vimui, bus leista įplaukti ir
tanklaiviams.

Žemdirbiai skaičiuo
ja nuostolius
Jakevičienė
Žemės ūkio ministerija
žada ieškoti lėšų padengti
nuostolius, kuriuos dėl smarkių liūčių patyrė žem
dirbiai.

8 psl. Aš labai noriu gyventi
9 psl. “Malūnėlio ” gastrolės Britanijoje

10 psl. Joninės Mančesteryje
11 psl. Pasijuokime

12 psl. Kronika

ventojų prašymų atlyginti stichijos padary
tus nuostolius. Bendrovės „Lietuvos drau
dimas“ Komunikacijos skyriaus vadovė
Žana Jakevičienė sako, kad daugiausia to
kių prašymų gauta iš pajūrio. Pasak Jakevičienės, gyventojai turi kuo skubiau patikrin
ti, ar nesugadintas jų turtas.

Užlieta keliolika sodybų Šalčininkų
rajone

Ministerijos atstovas Rimantas Krasuckis sako, kad savivaldybės
dabar skaičiuoja kiek pinigų reiktų gamtos padarytai žalai atly
ginti.

Draudikai teigia, kad po praėjusių gausių kritulių padaugėjo gy-

Šalčininkų rajono meras paskelbė ekstrema
lią padėtį rajone. Dėl smarkaus lietaus ištvinusios Merkio ir Visinčios upės užliejo ke
liolika sodybų Jašiūnų kaime.
Iš Jašiūnų praneša „Panoramos“ žurnalistas
Tomas Kavaliauskas.

DBLS Tarybos
suvažiavimas - konferencija
įvyks Lietuvių Sodyboje
šeštadienį, spalio mėn. 22 d.
nuo 13.00 iki 17.00 vai.
Dienotvarkėje - Lietuvių Kultūros ir informacijos centro
steigimas, atkūrimas DBLJ Sąjungos ir kiti bendruomenę
liečianti reikalai.
Po suvažiavimo šaltas bufetas.

Tarybos prezidiumas

Ūkininkai kritikuoja
ministeriją

Žemės ūkio ministerijai
žadant padengti nuostolius,
kuriuos žemdirbiai patyrė
dėl stichijos, kai kurie ūki
ninkai nesitiki sulaukti pa
ramos iš valdžios.
Lietuvos grūdų augintojų
asociacijos vadovas Aušrys
Macijauskas kritikuoja
ministerijos veiksmus ir
sako, kad tokių didelių
nuostolių buvo galima išven oti
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Duoklė Lietuvai verčia užsieny dirbančiuosius negrįžti
Ramunė Šeštokienė,

’’Klaipėda”

2005 rugpjūčio mėn. 4 d. 13:23
Iš užsienio grįžę legaliai dirbę žmonės mūsų valstybei
sumoka tokius mokesčius, kad iš uždirbtų pinigų telieka
grašiai. „Čia ir atsakymas, kodėl žmonės nenori grįžti į
Lietuvą. Jiems nesuvokiama, kodėl reikia atiduoti didžiąją
dalį savo uždirbtų pinigų“, - mano metus Airijoje dirbęs
klaipėdietis Kęstutis Babarskas.
Jis įsitikinęs, kad jei įstatymai nesikeis, grįžtančiųjų atei
tyje apskritai nebebus.

ryti apie 3 tūkst. 440 litų. „Suskaičiavus skirtumą tarp to,
kas liko po mokesčių Airijoje ir Lietuvoje bei išlaidų, iš
eis, kad žmogus per mėnesį uždirbo minus 565 litus“, samprotavo K.Babarskas.
Klaipėdietis pridūrė, kad daug žmonių užsienyje dirba
statybose. Norint dirbti, reikia išlaikyti darbo saugos kur
sus ir gauti specialų leidimą. Jis taip pat gali kainuoti apie
150 eurų. O jei dar prie išgyvenimo išlaidų priskaičiuotu
me tai, kad žmogus siųsdavo pinigų ir šeimai, patyrė ke
lionės išlaidų?

Svajonė nutolo

Išlaidos nėra svarbu

Klaipėdietis augina du vaikus, jo žmona kol kas yra moti
nystės atostogose. Todėl vyrui tenka išlaikyti šeimą. Suvi
rintojo profesiją turintis 32-ejų K.Babarskas prieš metus
internetu susirado darbą Dubline ir išvyko. „Norėjau pa
matyti, kas ten per pyragai, - sakė 10 metų suvirintojo
stažą turintis vyras.
Įsidarbinęs vienoje Dublino metalinių konstrukcijų gamy
bos įmonėje suvirintojų, K.Babarskas uždarbiu nesiskun
dė. Pinigų užteko kukliam būstui, maistui, keletą kartų
grįžti į Lietuvą aplankyti naujagimio sūnaus bei pasi
džiaugti, kaip jis auga. Reguliariai siųsdavo pinigų šeimai.
Tačiau grįžęs į Lietuvą ir pamėginęs suskaičiuoti, kokią
duoklę turėtų sumokėti nuo uždirbtų pinigų, suvokė, kad
svajonė iš buto persikraustyti į nuosavą namą tolsta.
Paaiškėjo, kad didžiąją dalį uždarbio klaipėdietis turėtų
atiduoti mūsų „mokesčiams“.

Paslaugų nesuteikė
K.Babarskas piktinosi, kodėl dirbdamas ir mokėdamas
mokesčius užsienyje, mūsų pilietis dar ir grįžęs turi mokė
ti valstybei. Lyg duoklę ar skolą. Vyras minėjo, jog kai
per atostogas iš Dublino buvo grįžęs į Klaipėdą, ketino
kreiptis į stomatologą, taip pat išsitirti ir nugaros skaus
mus.
Tačiau paaiškėjo, kad legaliai dirbdamas užsienyje ir ten
mokėdamas mokesčius, Lietuvos pilietis gimtojoje šalyje
negali gauti nemokamos medicininės pagalbos. Už dantų
taisymą teko mokėti. Tačiau nugaros skausmų priežasties
tada taip ir neišsiaiškino - buvo per brangu, o ir kovoti su
biurokratizmu nebuvo laiko.
Tik neseniai, grįžęs į Klaipėdą gyventi ir dirbti,
K.Babarskas išsityrė. Paaiškėjo, jog per metus darbo Dub
line vyras „įsitaisė“ stuburo išvaržą. Į medikus nemoka
mai jis galėjo kreiptis tik užsiregistravęs darbo biržoje tai yra tapęs oficialiu bedarbiu. Vyras nesupranta įstatymų
leidėjų logikos: jei užsienyje dirbi legaliai, pagalbos Lie
tuvoje nesulauksi. Tačiau grįžęs mokesčius mokėti vis tiek
privalai.

Lieka 565 litai?
Dauguma lietuvių, legaliai įsidarbinusių užsienyje, uždir
ba vadinamąjį minimumą - apie 1 200 erų per mėnesį. Tai
4 tūkst. 128 litai. Atskaičiavus airiškus ir lietuviškus mo
kesčius, dirbusiajam lieka 2 tūkst. 875 litai per mėnesį.
Tai ir būtų giynoji suma, į kuriąjau nebegali kėsintis jokie
mokesčių inspektoriai. Tarsi ne taipjau blogai: iš uždirbtų
pinigų lieka daugiau nei pusė. Tačiau, anot K.Babarsko,
Lietuvos įstatymų kūrėjai ir mokesčių skaičiuotojai mano,
kad lietuvis, gyvendamas ir dirbdamas užsienyje, nepatiria
išlaidų. O išlaidų yra. Už būstą, kelionę visuomeniniu
transportui į darbą, maistui išlaidos per mėnesį gali suda

Tačiau mokesčių inspekcijos pareigūnai mano, kad užsie
nyje patirtas išlaidas sieti su mokesčių dydžiu yra nelogiš
ka. „Tiek Lietuvoje, tiek bet kurioje kitoje šalyje skaičiuo
jant gyventojų pajamų mokestį į gyventojo patirtas išlaidas
neatsižvelgiama“, - patvirtino Valstybinės mokesčių ins
pekcijos prie Lietuvos finansų ministerijos Viešųjų ryšių
skyriaus vedėja Daiva Bumblytė.
Alga nei didėja, nei mažėja priklausomai nuo to, ką tą mė
nesį pirkome, kiek išleidome. Todėl esą neteisinga būtų
gilintis, kiek žmogus patyrė išlaidų, ir tai sieti su jo pajamų
dydžiu.

Pajamas slepia
Klaipėdos miesto valstybinės mokesčių inspekcijos duo
menimis, pernai uostamiestyje 87 piliečiai deklaravo, jog
dirbo užsienyje, ir į šalies biudžetą sumokėjo per 380
tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio.
Dėl tokių nežmoniškų mokesčių dauguma padirbėjusiųjų
užsienyje slepia savo pajamas. Kai kurie gyventojai, suži
noję, kiek teks sumokėti grįžus iš užsienio, ne tik nepasi
lieka Lietuvoje, bet jau su visa šeima išvyksta gyventi
svetur. Pasak K.Babarsko, žmonėms toli gražu nesvetima
meilė Tėvynei. „Tačiau kol kas tokia tvarka, kuri skatina
emigruoti ir niekada nebegrįžti“, - sakė vyras.
Pagal papročius laukdami padirbėjusio užsienyje airio
artimieji lange uždega žvakutę. „O pas mus laukia mokes
čių inspektoriai“, - sakė K.Babarskas.

Rudenį spręs
Pasak D.Bumblytės, Lietuvoje įstatymų leidėjai jau suma
žino pajamų mokesčio tarifą. Jau 2006 metais nuo liepos 1
dienos bus taikomas 27 proc. pajamų mokesčio tarifas, o
nuo 2008-ųjų sausio 1-osios bus taikomas 24 proc. pajamų
mokesčio tarifas.
Pasigirsta ir siūlymų atsižvelgti į labai skirtingas pragyve
nimo išlaidas Lietuvoje ir Vakarų šalyse bei pritaikyti
tautiečių uždirbtoms pajamoms kitokį neapmokestinamų
pajamų dydį. Jis dabar yra 290 litų. Šis skaičius ir lemia
užsienyje dirbusiųjų pajamų apmokestinimo dydį. Rudenį
Seime speciali komisija gvildens situaciją ir svarstys, ką
daryti, kad būtų sustabdytas į užsienį išvykstančiųjų gy
venti srautas. Seimo narys Vaclovas Stankevičius
„Klaipėdai“ teigė, jog jis taip pat bus vienas iniciatorių,
kad klausimas dėl dvigubo užsienyje dirbusių lietuvių
apmokestinimo būtų sprendžiamas. Anot V.Stankevičiaus,
tai, jog lietuviai dirba užsienyje ir grįžta namo su tvirta
valiuta, nėra blogai. Tačiau tragedija, kad žmonės du kar
tus apmokestinami. „Pripažįstu, iki šiol niekas rimtai nesi
ėmė ką nors konkrečiai siūlyti. Turime paruošti bent jau
sprendimo projektą, kuris vėliau būtų lyg rodyklė Vyriau
sybei. Tai reikėtų padaryti jau per rudens sesiją“, - sakė
V.Stankevičius.
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„Lietuvos valdžia skatina emigruoti ir nebesugrįžti’’
Tokiu pavadinimu „Baltijos kelyje” buvo publikuotas Vilniaus univer
siteto darbuotojo dr.Arūno Teišerskio straipsnis, kuriame jis teigė, jog iš
studijų Vakarų Europoje grįžusius jaunus mokslininkus Lietuvoje pir
miausia laukia ne kas kitas, o... mokesčių inspektorius. Šis straipsnis,
kuriame mokslininkas dalijasi savo asmenine patirtimi, įgyta padirbėjus
Airijoje, susilaukė itin didelio skaitytojų susidomėjimo. Neseniai šia tema

Šyeięarija
PASAULIO JAUNIMO
MUZIKOS FESTIVALIS
ZŪRICH’E

8 - 12
dienomis, Šiame mieste
vyko jau ketvirtas - nuo
1985 metų tokio miesto

diskutuota Lietuvos valstybinio radijo laidoje „Ant svarstyklių”. Žurnalistas Tomas
Dapkus kalbino Jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininką Tomą Žalandauską hu
festivalis, kuriame šį kartą
manitarinių mokslų daktarą Liną Eriksoną VU darbuotoją Arūną Teišerskį, Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamento generalinį direktorių Antaną Petrauską, Fi
dalyvavo net 4.200 jaunansų ministerijos Mokesčių departamento direktorę Jūratę Valevičienę.
nuolių nuo 7 iki 25 metų
amžiaus iš 21 valstybės su
Pateikiame kai kurias įdomesnes ir aktualesnes prelegentų mintis.
A. Teišerskis-. Straipsnio pavadinimas gal kiek ir skamba provokuojančiai, tačiau
81 orkestrais, jų tarpe ir
jo esmė ta, kad, grįžęs į Lietuvą iš Airijos, turėjau sumokėti mokesčių visus ten už
du iš Lietuvos: Rimo Pa- j
dirbtus pinigus, plius - dviejų savo lietuviškų atlyginimų sumą. Lietuvos mokesčių
šiūno (jau antrą kartą su 8
inspekcija visiškai neatsižvelgia į tai, kad Airijoje pragyvenimas yra gerokai bran
beveik visais naujais daly- J
gesnis nei Lietuvoje.
viais po 1999 m.) vado- j
T. Žalandauskas: Pas mus įstatymai yra tokie, kad iš tikrųjų žmogus, nusprendęs
vaujamas ir diriguojamas S
išvykti padirbėti į užsienį, patiria vien nuostolius. P. Teišerskis yra sąžiningas žmo
VILNIUS ir Ugniaus Vai- •
gus, todėl jis viską suskaičiavo ir tuos mokesčius sumokėjo. Kiek aš žinau, absoliuti
ginio JOVARAS.
j
dauguma žmonių tiesiog tų mokesčių nemoka. Su šia problema susiduria ne tik
Festivalis buvo skirtas 8
mokslininkai, išvykę stažuotis ar dirbti užsienyje, bet ir eiliniai piliečiai.
pučiamųjų muzikos instru- •
A. Teišerskis: Airijoje yra paskaičiuota, kad neapmokestinamosios pajamos, ku
mentų orkestrams, varžybi- 8
rios atitinka pragyvenimo minimumą, siekia maždaug 1.100 eurų, ir tik nuo tos su
niuose ansamblių pasirodi- •
mos atskaičiuojami mokesčiai. Lietuvoje pragyvenimo minimumas minimali neap
mokestinamoji suma - 290 litų, t. y. tik 80 eurų. Taigi mokesčių Lietuvoje skaičia
muose paįvairintas koncer- 8
vimo metodika Lietuvos piliečiams dirbusiems užsienyje yra ydinga.
tinių, mušamųjų, maršų ir J
J. Valevičienė. Aš taip nedrįsčiau teigti. Lietuvos gyventojų Pajamų mokesčių
muzikinių - vaidybinių įna- S
įstatyme įtvirtinta visuotinai priimtina tarptautinė praktika - tos valstybės rezidentas
šų papildymais.
J
moka pajamų mokestį nuo visų gautų pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kada jis
Tai buvo ne tik jaunie- 8
tapo nuolatiniu arba buvo Lietuvos gyventoju. Palyginus su kitų valstybių praktika,
siems dalyviams džiaugs- J
Lietuva nieko naujo nėra sukūrusi. Aišku tik tai, kad egzistuoja klausimas, kaip
mo ir entuziazmo, bet ir 8
panaikinti dvigubą pajamų apmokestinimą.
skaitlingai (35.000) susirin- J
A. Teišerskis: Mano žiniomis, Airija neapmokestina savo piliečių, dirbančių užsi
kusius žiūrovus ta pačia 8
enyje. Tai buvo viena iš prielaidų, leidusių vystyti reformą, pakilti šaliai ekonomiš
pakilia nuotaika užkreČian- $
kai. Būtent todėl daugelis Airijos piliečių, dirbusių JAV, Didžiojoje Britanijoje su
tis festivalis.
8
grįžo atgal.
Mūsų jaunieji tautiečiai, 8
J. Valevičienė: Taip, tai yra visiška tiesa, aš apie tai ir kalbu - apie dvigubo paja
daugiausia berniukai, bet ir j
mų apmokestinimo panaikinimo metodą. Tai yra toks vadinamasis kredito metodas,
su keliomis mergaitėmis, 8
kuris taikomas Lietuvoje, o kur ponas Teišerskis minėjo, - atleidimo atlyginimo
pasirodė labai gerai, ir savo j
metodas, taikomas tokiu atveju, kai tarifai yra vienodi - tarkime, Lietuvoje ir Airi
grupių kategorijose (vienas 8
joje.
muzikos veikalas buvo pri- 8
T Dapkus: Ponia Valevičiene, ar galima apie tai kalbėti tokiu ramiu balsu?
valomas, kitas laisvai pasi- $
J. Valevičienė: Bet tai ne taip reikėtų pateikti. Jie (Lietuvos piliečiai dirbantys
rinktas) abu ansambliai (!) 8
užsienyje - red. past.) paprasčiausiai sumokėjo skirtumą. Aš, aišku, visiškai sutin
laimėjo pirmą vietą VIL- $
ku, kad tas metodas turi būti peržiūrimas. Finansų ministerija kaip tik ir rengiasi tai
padaryti, kadangi Seimas yra priėmęs Gyventojų pajamų mokesčių įstatymo patai
NIUS ansamblis tą patį 8
sas, kuriomis siūloma sumažinti pajamų mokesčio tarifą iki 24 proc. Tokiu atveju
atžymėjimą jau pelnė ir J
mes iš tikrųjų ketiname teikti siūlymą taikyti būtent „atleidimo” metodą.
1999 m. festivalyje.
8
A. Teišerskis: „Atleidimo” metodas jau galioja de facto labai mažai grupelei
Lietuviukai kuklūs, drau- J
žmonių, dirbančių už Lietuvos ribų - Europarlamentarams, dirbantiems kitose ES
$ giški, nuoširdūs, tvarkingi, 8
institucijose. Jie atleisti nuo mokesčių skirtumo mokėjimo. Bet ar tai teisinga ?
abiejų pedagogiškai gabių J
Mokslininkai, atstovaujantys Lietuvos valstybės intelektualiniams ir kūrybiniams
dirigentų jaukioje atmosfe- 8
sluoksniams, dirbantys prestižiniuose universitetuose priversti iš menkos sumos
roję ugdomi, paliko mielą ir J
išgyventi, tuo tarpu Lietuvos valstybei atstovaujantys pareigūnai, dirbantys ES
tikrai gerą įspūdį.
8
struktūrose, uždirba milžiniškus pinigus ir yra atleidžiami nuo mokesčių.
Sveikiname!
•
J. Valevičienė: Matot, ten yra paprasčiausia mokesčių lengvata. Tai nėra tas, apie
Jonė Pečiulionytė
kurį šnekam - „atleidimo” metodas. Tai yra mokesčių lengvata vien dėl to, kad jie
moka mokestį būtent Europos Sąjungai. Specialų mokestį...
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Lietuva -

be lietuvių?
Jūratė Laučiūtė,
žinios”

’’Lietuvos

2005 rugpjūčio mėn. 5 d. 10:13
Šiandien neretai tenka susidurti su
pasvarstymais, kas yra naujoji Lietu
vos emigracija: sena bėda, nauja
klaida ar tiesiog nauja realybė. Iš
aukščiausių valdžios kabinetų gali
ma išgirsti teiginių, jog emigracija
vyko visais laikais ir visose šalyse,
tad ir dabartinis lietuvių bėgimas iš
Lietuvos nesąs jokia tragedija.
O internete vienas skaitytojas pa
guodė: atseit iš Lietuvos masiškai į
Rytus, į savo tėvų šalis, grįžta nelie
tuviai, buvę socializmo ir komuniz
mo statytojai, tad dėl jų iš viso ne
reikėtų rūpintis. Kadangi nuo šios
mintelės nemaloniai dvokia ideologiniais-fašistiniais ekskrementais,
paliksiu su ja dorotis sveiko proto
skersvėjams, o nuoširdžiai klystan
tiems tautiečiams priminsiu: emigra
ciją sukelia skirtingos priežastys, tad
ir pasekmės būna skirtingos.
Išties visada buvo ir bus vadina
mųjų "meilės emigrantų", iškeliavu
sių į svetimą šalį paskui mylimą
žmogų. Kartais gyvenamąją šalį
tenka pakeisti sveikatos sumetimais
ar dėl geresnių profesinio tobulėji
mo perspektyvų. Bet tai - ne masinė
emigracija, ji negresia chaosu šaliai,
iš kurios emigruojama, ji nežlugdo
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išvykstančioje asmenybės, nes jo
gyvenime sušvinta nauja kelrodė
žvaigždė (duok Dieve, jam nenusi
vilti, nors nuo panašių nusivylimų
žmogus neapsaugotas niekur...).
Tačiau yra ir kita emigracija - pri
verstinė, kai šalį palieka ne dešimtys
ar šimtai, o tūkstančių tūkstančiai,
gelbėdamiesi arba nuo politinių rep
resijų, arba nuo asmenybę žeminan
čių socialinių ir ekonominių nepri
teklių. Palieka jauni, stiprūs, darbš
tūs, išsilavinę ar bent jau trokštantys
išsilavinimo, mylintys gimtinę, bet
nebematantys joje jokių perspektyvų
žmonės. Ir ne į protėvių šalį grįžta
(kaip rusai į Rusiją ar žydai į Izrae
lį...), o kas kur, kad tik geriau, kad
tik sočiau, kad tik saugiau.
Jūratė Laučiūtė:
Dabartinė Lietuvos valdžia nemyli,
nebrangina savo vaikų ir elgiasi su
jais lyg su ta boba, kuriai iškritus iš
ratų ratams tik lengviau. Tad, jei
kokios, sulauksime dienos, kai Lie
tuva vadinamos valstybės vadovai
vadelios į Briuselį ratus... be lietu
vių.
Ar tai normalu? Normalu, jei
bankrotą laikysime normaliu reiški
niu. O šiandieninė masinė emigraci
ja nedviprasmiškai rodo, kad bank
rutavo tos ekonominės, socialinės ir
kultūrinės programos, kuriomis tau
tai suko smegenis į valdžią sulindusi
senoji sovietinė nomenklatūra ir
neprofesionalūs, bet atvirai ciniškai
savanaudiški naujieji lietuviai. įvy
ko ekonominės, socialinės ir kultūri
nės politikos bankrotas...

Kol sielojomės dėl kelių šimtų
tūkstančių lietuvių, kuriuos Lietuva
prarado dėl sovietinės okupacijos,
vien per penkiolika nepriklausomy
bės metų LAISVĄ Lietuvą paliko
apie tris šimtus tūkstančių darbingų,
energingų jos piliečių (bent jau tokį
skaičių minėjo prezidento patarėja
Halina Kobeckaitė, bet jis gali būti
ir didesnis...).
Tikriausiai dar ne vienas prisime
name, kaip dainomis ir eilėmis buvo
kviečiami, raginami grįžti į laisvą
Lietuvą tie, kurie dar buvo pajėgūs
grįžti, ir kaip gražiai, su apeigomis,
maldomis ir nuoširdžiomis ašaromis
buvo pasitinkami pirmieji į Lietuvą
perkeliami svetur amžino poilsio
atgulusių mūsų tėvynainių palaikai?
Nejaugi visa tai tebuvo eilinis pro
pagandinis švilpukas? Ne, šimtą
kartų - ne! Kaip tik tas Sąjūdžio ir
pirmaisiais atgautos nepriklausomy
bės metais pratrukęs veržimasis prie
SAVO žemės, prie Lietuvos, prie
lietuvių kalbos, noras surinkti visus
lietuvius po Lietuvos dangumi ir
išryškino tai, kuo gyva buvo lietuvio
dvasia per ilgus gyvenimo svetimoje
žemėje ar po svetimu padu dešimt
mečius. O gyva ji buvo suvokimu,
kad be Lietuvos nėra lietuvio, o be
lietuvių nebus Lietuvos... Tačiau
dabartinė Lietuvos valdžia nemyli,
nebrangina savo vaikų ir elgiasi su
jais lyg su ta boba, kuriai iškritus iš
ratų ratams tik lengviau. Tad, jei
kokios, sulauksime dienos, kai Lie
tuva vadinamos valstybės vadovai
vadelios į Briuselį ratus... be lietu
vių.

Anglijos
lietuvių futbolo
komanda 2005
metais Lietuvo
je įvykusiose
Pasaulio Lietu
vių žaidynėse
laimėjusi bron
zos medalių
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Rusijos grėsmės Lietuvai - didesnės nei bet kada
Lietuvoje buvusio JAV ambasadorius Keith Smith mintys

IRusijos naudojimasis ener

getikos ištekliais siekiant daryti
įtaką politikai Baltijos šalyse
išaugo iki 1990-ųjų lygio, ir pri
klausomybės iššūkiai Baltijos
šalims - didesni, nei yra buvę
kada nors anksčiau.

Tokias mintis tarptautiniame
seminare apie Lietuvos energe
tinę priklausomybę nuo Rusijos
dėstė Europos programos stra
teginių ir tarptautinių tyrimų
centro vyresnysis narys Keith
Smith, buvęs JAV ambasado
rius Lietuvoje.
Jis teigė, kad Lietuvos situacija
sudėtinga, nes šaliai teko dirbti su
"Jukos" - modernia, į pelną orien
tuota ir nepolitizuota Rusijos kom
panija, dabar beveik galutiniai su
žlugdyta šalies valdžios.
"Su "Jukos" dirbusios šalys da
bar paliktos svarstyti, kaip reaguo
ti į Kremliaus pastangas perimti
"Jukos" užsienyje turėto turto, to
kio kaip "Mažeikių nafta", kontro
lę", - sakė K. Smith.
Jo nuomone, tai, kad "Jukos"
turto konfiskavimas ir Rusijos
energetikos sektoriaus centralizaci
ja vyksta tuo pat metu, kaip ir di
dėjanti nacionalizmo banga Rusijo
je, nėra sutapimas.
"Augančios nacionalizmo išraiš
kos tarp jaunų Rusijos grupių ypač
kelia nerimą, juolab manoma, kad
didžiausia finansinės paramos
jiems dalis ateina iš valstybinių
Rusijos energetikos kompanijų", sakė K. Smith.
Jis perspėjo apie pavojingą
"kokteilį", susidariusį Lietuvos
energetikos sektoriuje dėl to, kad
Rusija - vienintelė naftos ir dujų
importuotoja į šalį ir monopolinin
ke energetikos infrastruktūros ir
rinkos srityje. To keliami pavojai
tik didėja, nes energetinių išteklių
suvartojimas Baltijos šalyse kas
met didėja maždaug trečdaliu ben
drojo vidaus produkto (BVP) augi
mo dydžio.
"Tuo pat metu Rusija susitarė

pirkti visus eksportui skirtus Turkmėnistano dujų išteklius iki 2007ųjų dvigubai pigiau, nei parduoda
savo pačios dujas Vakarams. Tai
Centrinės Europos šalims paliks
mažiau galimybių įsigyti dujų ne iš
Rusijos šaltinio ir dar padidins
ekonominę ir politinę "Gazprom"
įtaką", - vardino tyrėjas.
Jis ir ES politiką įvertino kaip ne
mažinančią, o dar labiau didinančią
grėsmes Lietuvai ir panašioje pa
dėtyje atsidūrusioms šalims.
"Griežtesni ES aplinkosaugos stan
dartai privers Baltijos šalis imtis
priemonių, kurios tik padidins jų
energetinę priklausomybę", - pažy
mėjo K. Smith.
Atominės elektrinės uždarymas,
perėjimas nuo anglių ir kito kuro
prie dujų, kitos priemonės padidins
energetinių išteklių importo porei
kį, taip suteikiant Rusijai didesnę
politinę įtaką regione.
"Deja, ES dabar užsiėmusi per
sitvarkymo klausimais, ir kai ku
rios didesnės Sąjungos šalys noriai
žvelgia kitaip į korumpuotą ir poli
tiškai motyvuotą Rusijos verslo
veiklą, kuri kelia grėsmę kitų ES
šalių suverenitetui.
Šiuo atveju Vokietijos ir Prancū
zijos parama po Baltijos jūra pla
nuojamam dujotiekiui - tinkamas
pavyzdys", - sakė K. Smith. Rusi
jos dujų galiūnas "Gazprom" pla
nuoja tiesti tokį dujotiekį, neinantį
nei Lietuvos, nei kaimyninių šalių
teritorija, eksportui į Vakarus, taip
apeidamas Lietuvą, Latviją, Lenki
ją ir atimdamas iš šių šalių galimy
bę būti tranzitinėmis.
Tačiau tyrėjas teigia, kad, sie
kiant išvengti priklausomybės nuo
Rusijos grėsmių, visų pirma reika
lingi greiti pokyčiai iš Rusijos
energetinius resursus importuojan
čiose šalyse.
"Jose pernelyg dažnai trūksta
aiškios ir įvykdomos komercinės
teisės, valstybinėje biurokratijoje
įsišaknijusi korupcija, o skaidrumo
lygis politikos ir pramonės sferoje
- labai žemas", - pažymėjo K.
Smith.
Jis išvardino keletą pa
grindinių žingsnių situacijos page

rinimo link.
Pirmiausia politinių kampanijų
finansavimas turi būti skaidresnis,
kad rinkimų negalėtų paveikti užsi
enio kontroliuojamos bendrovės.
Žiniasklaida turėtų sąlygoti dides
nę diskusiją apie galimus korupcinius_vietinio elito ir Rusijos ener
getikos kompanijų ryšius.
"Svarbiausia, kad Baltijos šalys
atskirtų vietines kliūtis, kurios ne
leidžia Vakarų investicijų į energe
tikos sektorių. Tam tikrais atvejais
siekiant tai įgyvendinti reikės išar
dyti vietinius monopolius", - sakė
K. Smith.
Jo teigimu, šalis turėtų spausti
Europos Komisiją, kad ši atkakliai
reikalautų Rusijos pasirašyti Ener
getikos chartiją, kuri atveria ištek
lių transportavimo rinką vietinei ir
tarptautinei konkurencijai. Naujos
ES narės turėtų vaidinti svarbesnį
vaidmenį energetikos dialoge tarp
Rusijos ir ES, nes kol su Rusija
derasi valstybių lyderiai iš Berly
no, Paryžiaus ir Romos, dėmesys
kreipiamas iš esmės į resursų tieki
mo iš Rusijos didinimą, o ne į Ru
sijos verslo skaidrumo didinimo ar
daugiau verslumo, o ne politikos
siekimo kompanijose skatinimą.
Pasak K. Smith, tuo pat metu
pagrindinės Vakarų šalių vyriausy
bės, siekdamos, kad Rusija tiektų
joms daugiau resursų, Rusijos val
džiai nusiuntė "ne tą žinią". "Žinia,
kurią jie nusiuntė, buvo tokia: "jūs"
galite daryti beveik ką tik norite
Centrinėje Europoje tol, kol "jūs"
didinate naftos ir dujų eksportą", savo kalbą baigė K. Smith.
Keith Smith šiuo metu yra JAV
Europos programos Strateginių ir
tarptautinių reikalų centre vyresny
sis narys. Prieš tai jis dirbo šio
centro Rusijos ir Eurazijos progra
mos patarėju. 2000-2002 metais K.
Smith buvo tarptautinis energeti
kos klausimų konsultantas. 2002 ir
2004 metais parašė po monografi
ją: pirmąją - apie Rusijos ir Balti
jos šalių santykius, antroji vadinosi
"Rusijos energetikos politika Balti
jos šalyse, Lenkijoje ir Ukrainoje".
Iki 2000 metų K. Smith dirbo
Amerikos ambasadoriumi Vengri
joje, Norvegijoje, Estijoje ir Lietu
voje.
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PLB Europos bendrijų ir lietuvių jaunimo
pirmininkų kongresas Trakuose

Britanijos lietuviai sportininkai žygiuoja Gedimino prospektu
tai šio klausimo nebeliko dabar. Intensyvėjant emigracijos bangai, iš
kyla PLB esmės problema. Dabarti
niu metu į PLB įsiliejus bangai, kuri
atvyksta ne su tokiu turtingu tauti
nės savimonės bagažu (kokiu atvyko
antrosios kartos žmonės), matome,
kad PLB tikslai yra abstraktesni, nei
anksčiau. Taigi pagrindinė Trakuose
vykusio PLB suvažiavimo tema bu
vo aptarti šiuos klausimus, susipa
žinti su situacija įvairiuose kraštuo
se“, - teigia Ž. Ilgūnaitė.
Šventės atidarymo ceremonija
prasidėjo PLB Valdybos pirmininko
Gabrieliaus Žemkalnio pranešimu,
kuriame buvo akcentuoti dabartinės
emigracijos privalumai ir trūkumai.
Taip pat buvo pabrėžta, kad PLB
misija yra kardinaliai pasikeitusi;
taigi suvažiavimo metu reikėtų nu
matyti bendrą veiklą, kuri vienytų
visas bendruomenes.
Lietuvių išeivijos instituto direk
torius prof. E. Aleksandravičius,
pasisakęs tema: „Ar verta būti lietu
viu?“, pabrėžė lietuvių bendruome
nių santykį su kitomis pasaulio ben
druomenėmis, sugebėjimą integruo
tis ir parodyti save iš gerosios pusės.
Tautinių Mažumų ir išeivijos
departamento prie LR Vyriausybės
Gen. Direktorius Antanas Petraus
kas pranešime pristatęs LR Vyriau
sybės veiklą PLB atžvilgiu, numaty
tus rėmimo fondus, iškėlė idėją, kaip
spręsti problemas „neužsidarius“
vienoje šalyje, o bendruomenėms
kooperuotis pagal geografinę padėtį.

Dienos pabaigoje, prieš LR Pre
zidentui Valdui Adamkui skaitant
savo pranešimą, kuriame jis pasisa
kė besijaučiantis toks pats išeivis
kaip ir dauguma suvažiavimo daly
vių, galėjome išgirsti naujosios
emigracijos kartos atstovų (Arijos,
Ispanijos, Norvegijos, JAV, Kana
dos, D. Britanijos) pasisakymus.
Visų naujųjų emigrantų kalbose
skambėjo prašymas Lietuvos aukš
tesnių institucijų tarpininkavimo su
vietinių kraštų institucijomis, ben
dravimo ir gilesnės integracijos ieš
kojimo, pagalbos švietimo, kultūros
ir kt. klausimais.
Suvažiavimo metu vyko regioni
nių grupių posėdžiai. D. Britanija
posėdžiavo su visomis Europos šalių

Liepos 7-10 dienomis Trakų
nacionaliniame sporto ir sveikatin
gumo centre vyko kasmetinis Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
kraštų valdybų pirmininkų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo ir Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos
(DBLS) pirmininkė Živilė Ilgūnaitė.
Renginio metu diskutuota apie kraš
tų problemas, ieškota bendrų sąlyčio
taškų, problemų sprendimo būdų.
Pasak Ž. Ilgūnaitės, Lietuvai at
gavus Nepriklausomybę, PLB veikla
kardinaliai pasikeitė. „Jeigu anks
čiau PLB pagrindinis tikslas buvo
kokiu nors būdu prisidėti prie Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymo,
◄----------------

lietuvių bendruomenėmis.
Renginyje taip pat buvo kalbėta
apie aukščiausią Pasaulio Lietuvių
Bendruomenių organą - PLB Seimą
- atrinktų žmonių grupę, kuri atsto
vauja visas PLB. Seimas renkasi kas
4 metus. Anonsuotas kitų metų PLB
seimo susirinkimas Vilniuje bei Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
kongresas, 2006 metais vyksiantis
Kanadoje.
Paskutinę suvažiavimo dieną
buvo apibendrinti regioninių grupių
nutarimai, kuriuos vainikavo PLB
Valdybos vicepirmininkės Liudos
Rugienienės pranešimas apie numa
tytą bendros politikos laikymosi
planą.

iš „Londono Žinių“

Jaunimo atstovas Robertas Bružas ir DBLS C V pirm. Živilė Ilgūnaitė
su LR Prezidentu Valdu Adamkum ir kitais jaunimo atstovais
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Žaidynės vyks kas ketverius metus
Lietuvoje

l
į
f
F

Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas prie Lietuvos Vyriausybės
rengiamos makabiados. „Žaidynės
privalo išlikti ir gyvuoti, nes tai yra
nepaprastas įvykis mūsų išeivijai. Jas
galėtume rengti kas ketverius metus
ir tik Lietuvoje, taip pat reikėtų iš
anksto numatyti sporto šakas ir rung
tis, kurios bus įtrauktos į programą“,
— sakė jis.
A.Poviliūnas pasiūlė daugiau ne
rengti Lietuvos tautinių olimpiadų,
nes jos vis tiek tampa masinio sporto
varžybomis, kadangi geriausi šalies
|
Kaip pastebėjo Pasaulio lietuvių
sportininkai jose nedalyvauja, o užsi
į bendruomenės valdybos pirmininkas enyje didelio meistriškumo tautiečių
į Gabrielius Žemkalnis, nors anksčiau nėra.
F
j buvo manyta, jog lietuvių išeivių
Tautinių mažumų ir išeivijos de
l skaičius mažės, bet realybė rodo ką
partamento direktorius Antanas Pet
f kitą-jis auga ir po NepriklausomyJ bes atkūrimo Lietuvą paliko jau pusė rauskas atkreipė dėmesį į besiburiančias naująsias lietuvių išeivijos ben
? milijono tautiečių... „Vien Čikagoje
druomenes: „Senosios turi tradicijas,
j atsirado dešimt naujų krepšinio ir
lyderius, jos yra aktyvios, tačiau būti
į penkios futbolo komandos“, - stebė
F
na organizuoti lyderių paieškas nau
J josi jis.
josiose lietuvių išeivių bendruomenė
F
iA Lietuvos tautinio olimpinio komi- se, įtraukti jas į aktyvią sportinę veik
f teto prezidento Artūro Poviliūno nuolą“ ■
Į mone, pasaulio lietuvių sporto žaidyForumo dalyviai priėmė rezoliuci
į nes - fenomenalus reiškinys, kažkas ją, kurioje sakoma, kad VIII pasaulio
f panašaus vyksta tik Izraelyje, kur

f
Birželio 30 d. Kūno
j kultūros ir sporto departaf mente įvyko Pasaulio lietuvių
( forumas, kuriame buvo sprenJ džiama Pasaulio lietuvių sporf to žaidynių ateitis.
J Forumo dalyviai vieningai sutaf rė, kad tokia lietuvių bendradarf biavimo forma yra reikalinga ir
l toliau aktuali.
F

lietuvių sporto žaidynės vyks Lietuvoje 2009 m. ir jos bus skirtos Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui.
Ateityje Pasaulio lietuvių žaidynės bus rengiamos kas ketverius metus Lietuvoje paskutinį savaitgalį
prieš Valstybės dienos renginius.
Forumo metu už lietuvių sporto puoselėjimą KKSD sporto garbės komandoro ženklu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ apdovanoti: Gabrielius
Žemkalnis, JAV lietuvių atstovas
Rimantas Dirvoms, Kanados lietuvis,
daugkartinis buvusios SSRS stalo
teniso čempionas Algimantas Saunoris ir Australijos lietuvių fizinio aukĮėjimo sąjungos atstovas Stasys Šutas.
Bendruomenių atstovams įteikti
KKSD atminimo medaliai.
Kartu pasveikintas ir ilgametis
sporto darbuotojas, Kūno kultūros ir
sporto departamento Sporto strategijos skyriaus vadovas Algimantas
Kukšta - 70-mečio proga jam įteiktas
KKSD I laipsnio ordinas su grandine
„Už nuopelnus Lietuvos sportui“.
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Lietuviškas elektroninis leidinys apie gyvenimą Didžiojoje Britanijoje
Londone veikianti kompanijų grupė „A2A Group“
pristato informacinį paketą „Viskas apie darbą ir
gyvenimą Didžiojoje Britanijoje. Vykstantiems ir
jau esantiems šalyje“. Šis leidinys skirtas ketinan
tiems vykti į Didžiąją Britaniją ar neseniai į ją atvykusiems Lietuvos piliečiams. Jame pateikiama
aktualiausia informacija ir patarimai, ypač padė
siantys blogai angliškai kalbantiems žmonėms.
Intemetinėje „A2A Group“ svetainėje esantį informaci
nį paketą sudaro skyriai apie dokumentus ir pažymėjimus,
darbą mokesčius, būstą sveikatos apsaugą švietimą ir
kitus svarbius lietuviams klausimus Didžiojoje Britanijo
je. Leidinyje taip pat pateikti įvairių instituciją Didžio
sios Britanijos lietuviškų mokyklų, bažnyčių kontaktai ir
dažniausiai vartojamų terminų žodynėlis.
Ketverius metus Londone veikiančios ir juridines bei
finansines paslaugas teikiančios kompanijų grupės direk
toriai Alvydas Petronis ir Andrius RuneviČius tvirtiną
kad tokio leidinio lietuviams reikėjo jau seniai, nes kaip
tik informacijos trukumas neleidžia daugeliui iš jų įsitvir

tinti naujoje šalyje ir sudaro palankias sąlygas klestėti
sukčiams.
Medžiaga informaciniam paketui buvo renkama atsi
žvelgiant į Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų oficialių
institucijų komentarus ir pasiūlymus.
„A2A Group“ dirba kompetentingi imigracijos, finansi
nių reikalų specialistai. Kompanija turi Jungtinės Karalys
tės Imigracinių paslaugų teikimo komisaro biuro (Office
of Immigration Services Comisioner arba OISC) sertifi
katą. OISC sertifikatas rodo, kad kompanija atitinka visus
imigracijos konsultantams keliamus reikalavimus. „A2A
Group“ per metus aptarnauja keletą tūkstančių įvairių
pilietybių klientų.
Informacinį paketą apie gyvenimą Didžiojoje Britanijo
je elektroniniu „pdf“ formatu galima parsisiųsti iš „A2A
Group“ intemetinės svetainės.
Šį paketą taip pat planuojama išleisti kompaktine plokš
tele ir popieriniu bukletu.
„A2A Group“ kompanijos intemetinė svetainė:
www.a2agroup.co.uk
ei. pašto adresas kontaktams: ad@a2agroup.co.uk
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AŠ LABAI NORIU GYVENTI
2004 metais Kauno Medicinos Universiteto Klinikose mūsų 8 metų
sūnui Skomantui, atlikus galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimą, nu
statyta liga - su X chromosoma susijusi adrenoleukodistrofija. Ši diagnozė
patvirtinta kraujo biocheminiais tyrimais, kuriuos atliko prof.Ewa Pronička
Varšuvoje ir prof. M.Josep C. Barselonoje. Genetiškai liga patvirtinta prof.
MJ. C. Barselonoje.
Šiuolaikinės tradicinės medicinos duomenimis, ši liga yra nepagy
doma ir 3-4 metų laikotarpyje baigiasi mirtimi.
Kreipiamės į Jus su prašymu padėti mums surinkti lėšų kamieninių
ląstelių transplantacijai, kurią norėtume atlikti liepos mėnesį Ukrainoje.
Mums, tėvams, nepaprastai sunku žiūrėti į „gęstantį” vaiką ir kiekvieną dieną
ieškoti atsakymo į klausimą „mama, kas man yra, kodėl taip blogai jaučiuo
si?”...
Liga progresuoja, todėl delsti nebegalime. Operacija brangi -10
000 eurų. Tokios sumos mums, dirbant biudžetinėse įstaigose, surinkti neįma
noma. Tačiau neprarandame vilties išgelbėti savo sūnaus gyvybę. Tik pade
dant geros valios žmonėms, galėtume surinkti operacijai reikalingą pinigų
sumą ir prikelti gyvenimui savo brangiausią turtą aštuonerių metų sūnelį Sko
mantą.
Gavėjo pavadinimas: Irma Aleksinė
Kontaktinis telefonas: +370 682 48875, +370 620 73170
Gavėjo sąskaita: LT 287010800069070689
Gavėjo bankas: AB „Ūkio bankas” Mažeikių KAS
Iš anksto dėkojame už Jūsų gerumą ir supratimą.
Banko kodas: 70108
Mokėjimo paskirtis: Skomanto Aleksos gydymui
Irma ALEKSIENĖ
Ridas ALEKSA

TĖVŲ LAIŠKAS
Pauliui buvo septyneri, vasaros pabaiga, ruošiamės į pirmą klasę.
Mintys apie mokyklą, klasės draugus, pamokos buvo aptariamos kiek
vieną dieną. Bet...
2004 rugpjūčio 20 d. mes sužinojome, kad mūsų sūnus serga reta
kaulų vėžio liga - Rwing sarcoma,. Tai buvo diagnozuota Lietuvos gy
dytojų. Kaip vienintelis gydymo būdas, buvo pasiūlyta - chemoterapija
ir kojytės amputacija. Gavome siuntimą į Vilniaus Onkologinę kliniką.
Buvome sutrikę ir išsigandę, bet pabandėme ieškoti kito kelio.
Gydytojai iš Švedijos, Karolinskos Universitetinės klinikos, pažiūrė
jo į kojytės rentgeno nuotraukas ir atlikę reikiamus tyrimus, apie ampu
taciją nekalbėjo. Jie sakė, kad šiuo atveju reikalingas gydymas vaistais
(chemoterapija) ir operacija (pažeisto kauliuko, šeivikaulio, pašalini
mas). Gydytojai pažadėjo išsaugoti kojytę ir galimybę visiškai pasveik
ti. Taip pat įspėjo, kad gydymas yra labai sunkus ir varginantis.

Žinia, kad galime pasveikti ir toliau lakstyti, suteikė
daug jėgų ir stiprybės.
Gydytojai iš Švedijos buvo pasiruošę pradėti gydymą.
Reikėjo išspręsti tik gydymo apmokėjimo klausimus. Pau
lius - Lietuvos pilietis, todėl visas gydymas turi būti mo
kamas ir turi būti apmokamas iš anksto.
Gydymas kainuos daugiau negu 800 000 sek. Mums tai
labai dideli pinigai, bet pasirinkimo nebuvo. Turėdami
galimybę išsaugoti kojytę, negalėjome grįžti į Lietuvą ir
ruoštis amputacijai. Surinkę šeimos santaupas -110 000
sek, pervedėme į Švedijos ligonių kasą.
Po ilgo bendravimo su Lietuvos Sveikatos apsaugos
Ministerija, gavome garantinį raštą - dalinai apmokėti gy
dymą -137 000 sek. Šių pinigų neužteko.
Paveikti sudėtingos mūsų situacijos, draugai sukūrė

tinklalapį internete, kuriame aprašė mūsų situaciją. Padėjo
žurnalistai, parašę keletą straipsnių šalies dienraščiuose.
TV žinių laidoje buvo kalbama apie mūsų situaciją. Žmo
nės ir organizacijos mums labai padėjo, į ligonių kasas
buvo pervesta apie 175 000 sek.
Bet viso to neužtenka gydymui apmokėti, todėl mes
kreipiamės į Jus.
Jei yra galimybių padėti mums, mes būsime labai dė
kingi.
Mama Vaiva
Tėvas Egidijus
Prašome padėti mažam Pauliui.
Aukas siųsti: British Lithuanian Childrens Fund,
4 Cairn Avenue, Ealing, London W5 5HX
Fondo sekretorė
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“Malūnėlio” gastrolės Britanijoje

Andriaus MAMONTOVO
KONCERTAS
Rugpjūčio 28 d. Pradžia 18.00 vai.
Lietuvių Sodyboje, Headley Park,
Picketts Hill, near Bordon, Hampshire
Tel: 01420 472 810
Lietuviški patiekalai, lietuviškas alus, suvenyrai.
Norintieji stovyklauti gali užsisakyti nakvynę Sodyboje ar
įsikurti palapinėse. Palapinei vieta £10.00 vienai nakčiai.
Organizatoriai: Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga ir
savaitraštis “Londono žinios”.

((((((((((((((((((((((f

“Malūnėlio” kapela

f

“Malūnėlio” mergaitės šoka “Kepurinę”

Šią vasarą Britanijos lie
tuvius pradžiugino iš Kau
no atvykęs liaudies šokių
ansamblis “Malūnėlis”viso 35 asmenys. Vadovė
Birutė Braždžiūtė. Šokė
jai 14 - 16 metų amžiaus,
kuriuos lydėjo ansamblio
8 asmenų kaimo muzikos
kapela, vadovaujama
Audronės Ravkienės ir
Stanislovo Kriščiukaičio.
Jaunimas pirmą kartą
Britanijoje, todėl norėjo
viską pamatyti, visur bekoncertuodami pavažinė
ti. Atvyko 29 liepos. Pir
mas koncertas Lietuvių
Sodyboje, skautų stovyk
los užbaigimo proga. Se
kantis Londone gyvenan
tiems.
Savaitės bėgyje aplankė
sostinės garsias vietas, net
spėjo nuvykti į pasaulio
įžymybę Stonehenge.
Sekantis koncertas Nottinghame. Pernakvojus
kelionė į Mančesterį, iš
kur po koncerto patraukė
į tolimą Škotiją aplankyti
seniausią Britanijoje ben
druomenę ir pamatyti
Lochness “monsterį”.
Taigi , per dvi savaites
atliko 5 koncertus ir suko
rė apie 2.000 mylių.
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JONINĖS MANCHESTER’YJE

Dalis žiūrovų stebi jaunųjų sportą

Atvykęs prieš antrą, radau jau porą
ar trejetą gražių jaunų porelių. Pasi
sveikinau ir paklausiau ar iš Lietuvos.
“Taip”, - atsakė.
Neturėjau daugiau laiko pasikalbėti, nes
reikėjo sunešti ir sudėti ant stalo gerašir
džių žmonių dovanotus fantus loterijai,
kurių buvo daugiau nei 60.

LS Klubo pirmininkas įteikia taurę ir šampano butelį
laimėtojui Nerijui Gustainiui
Lietuvos kumpiai, dešros ir sūriai dar
neišsisėmė iš jų raumenų. Ten pat lai
mėtojams buvo įteiktas butelis. Vėliau
jėgas bandė, kas norėjo.
Šaudyme susibūrė būrys šaulių. Du
šautuvai, pistoletas ir kt., bet besipraktikuojant užėjo lietus ir šaudymas neį
vyko. Prizus saugo DBL Manchester]©
skyriaus kasininkas. Šaudymas įvyks
vėliau. Paskelbsime spaudoje.
Lietui suvarius visus į vidų, prasidė
jo loterija. Pirmą ištraukęs galėjo pasi
rinkti vieną iš 60 fantų.
Prie pool’io stalo bruzdėjo vyrai,
ruošėsi mačui dėl individualios taurės

Įėjęs į vidų jau radau sėdintį būrį vyrų ir lietu
vaičių, prisistačiusių lietuviško alaus “mišką”.
Prasidėjus žaidimams, paprašiau, kad eitų pa
žiūrėti jaunųjų žaidimo. Stalai ir kėdės jau buvo
išneštos. Mažųjų, maišuos bėgime ir kiaušinio
šaukšte nešime, laimėtojams buvo įteikta dova
nėlė.
Virvės traukimą laimėjo antra Atlanto pusė,
nors pirmam spūsty buvo pakrypę į “britų” pusę,
bet trečia banga susikaupė ir nugalėjo “britus”,
nors dvi jaunos lietuvaitės paskubėjo “britams” į
pagalbą, bet padėtis bepasikeitė, kas įrodė, kad

ir lietuviško šampano butelio. Laimėjo
trečios bangos lietuvis Nerijus Gustai
nis. Taurę ir šampano butelį laimėtojui
įteikė Klubo pirmininkas Frank Berna
tavičius.
Netikėtinai per Jonines atsilankė
stambus būrys lietuvaičių. Klausinėjo,
kas šio klubo savininkas. Paaiškinau,
kad klubas savininko neturi. Savinin
kai yra pilnateisiai lietuvių kilmės
nariai.
Klubas šiuo metu su žeme ir priesta
tais įkainuotas apie milijoną svarų
sterlingų. Mes klubo parduoti ir pini
gus išsidalyti nenorim, kaip jau padarė

kai kurie.
Taigi, prašome trečios bangos lietu
vius, kurie manote apsistoti ilgesniam
laikui, tapti pilnateisiai L.S.Klubo
nariais. Klubas laukia jaunų jėgų. Klu
bas reikia iš lauko dažyti, reikia pa
keisti švininius vamzdžius variniais.
Būdami 120 metų senumo prakiūra ir
gadina pastatą.
Nors šį pusmetį klubasfųrėjo £6000
pelno, bet darbus, kiek įmanoma, ban
dysime atlikti talka.
Taigi, lietuvaičiai LS Klubas jūsų
laukia.

K.Pažėra
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ępasijuofyme
Nuskendo laivas.
Išsigelbėti pavyko tik dviem keleiviams. Pateko jie į
negyvenamąją salą. Po kelių dienų ateina jie prie kranto
ir žvalgosi. Vienas staiga suriko:
- Žiūrėk, laivas! Mes išgelbėti!
Kitas susimąstęs perskaitė laivo pavadinimą:
- ’’Titanikas”.

Vedusiųjų gyvenimas nėra klotas rožėmis.
Dažniausiai pirmaisiais metais vyras kalba o žmona
klausosi, antraisiais metais žmona kalba , o vyras klau
sosi. Gi trečiaisiais metais abu kalba o kaimynai klau
sosi.

Viena vakarą žmona paliko vyrą su mažu sūnumi.
Vyras norėdamas ramiai pažiūrėti krepšinio varžybas
per TV - uždarė sūnų jo kambaryje ir uždėjo pasakų
plokštelę, o pats ramiai nuėjo žiūrėti varžybų.
Stebėdamas krepšinį vyras vis išgirsta bum, bum, bum sklindanti iš vaiko kambario, tačiau nieko blogo neįta
ria.
Po rungtynių jis nueina pažiūrėti į vaiko kambarį ir
mato: plokštelė užstrigusi vis kartoja:
- ’’Vaikai ar norite, kad pasekčiau jums gražią pasa
ką”- ir taip vis kartoja. O vaikas daužo galvą į sieną ir
sako: - “noriu, noriu, noriu.”
Guli pliaže daugybė žmonių. Vis tokie įdegę, kaip
negrai, tik vienas baltas, kaip sūris. Nė trupučio įdegi
mo. Priėjo priėjo vienas smalsuolis ir klausia:
- IŠ kur tu?
- Iš šiaurės.
- Pas jus ką, niekad nebūna vasaros?
- Ne kodėl, būna. Tik aš tą dieną buvau darbe.
- Tas Petraitis tikrai nemandagus žmogus. Mes
kalbėjomės gal kokias dešimt minučių ir per tą laiką jis
kokius penkis kartus nusižiovavo, - piktinasi žmona.
- Brangioji, jis nežiovavo, jis norėjo kažką tau pasakyti.

Naujam darbe
- Na, kaip kabinetas?
- Puikus.
- O sekretorę turi.
- O kaipgi.
- Jauna?
- Apie 18.
- O kaip ji rengiasi?
- Greitai.

Žiūri beždžionė į veidrodį ir sako: - Jei aš tokia būčiau, tikrai nusišau
čiau.

Du žvejai buvo žvejyboje.
Vienam labai pasisekė - pagavo didelį
karpį. Karpis šokinėjo jo rankose ir
niekaip žvejui nesisekė jį suvaldyti.
Tada jis paklausė patarimo savo drau
go:
- Klausyk, kaip man j į pribaigti?
- O tu jį paskandink!
Vietines komunistu partijos pirmininkas gamyklos
susirinkime sako:
- Komunizme, mes turėsime viską ko tik norime.
- O mes? - pasigirsta iš salės.

- Brangusis, tu busi patenkintas.
- Aš tris kartus pravažiavau sankryžą degant raudo
nam šviesoforui ir manęs niekas nenubaudė. Už sutau
pytus pinigus aš nusipirkau pora skrybėlaičių.
- AŠ noriu išsiskirti su savo vyru. Jis visiškai nebesi
domi nei šeima, nei namais. Jis netgi nėra paskutinio
mūsų vaiko tėvas.
Petriukas ateina į mokyklą sutinusia lūpa.
Mokytoja ir klausia jo:
- Kodėl tavo lūpa ištinusi ?
.
Petriukas:
- Vakar su tėvu buvome vakar žvejoti. Tai ant lūpos
nutūpė bitė.
- Tai ji tau įgėlė?!
- Ne, nespėjo - tėvas su irklu užmušė.

-Aš tiek daug skaičiau apie rūkymo ir gėrimo blogą
poveikį ir žalą, tad nuo rytojaus mesiu.
- O ką, rūkymą ar gėrimą?
- Skaitymą!
Kai matai vyrą savo žmonai atidarant automobilio
duris, tai gali būti vienas iš dviejų dalykų: arba auto
mobilis naujas ar nauja žmona.
Kalbasi dvi sekretorės.
- Baisus išradimas spausdinimo mašinėlė.
- Kodėl?
- Kai nedirbi, visi girdi.

Skambina iš gimdymo namų.
Praneškite Petraičiui, kad jam gimė trynukai mergaitės.
-Tik ne dabar. Jis skutasi.

Per savo privačią gydymo praktiką aš tik vieną kar
tą padariau klaidą.
- Kokią?
- Išgydžiau žmogų per du vizitus, o paskui pasirodė,
kad jis milijonierius.

Lankytojas:
- Padavėjau! Ar ta žuvis šviežia?
- Nežinau, aš pradėjau dirbti tik prieš savaitę.

- Kas atsitiks, jei į blondinės galvą įdėsite vištos
smegenis ?
- Išeis neblogas barškutis ...
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Kronika

PAMALDOS

Aukos spaudai
R.Gustainis, Liet.Sodyba £10.00

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birmingame:
Irena Hughes
Mančesteryje:
Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd.,

Oksforde:
Nottinghame:

CrumpsalI, Mančester, tel: 0161 740 5039
Liubovė Rakūnienė
Marija Collishaw

ROCHDALE
Birželio mėnesį mirė Elena Sasnauskienė iš Ročdalio.
Ji buvo 92 metų amžiaus.
Jau daug metų ji negalėjo paeiti ir važinėdavo elektriniu triračiu.
Paskutiniu metu ji sirgo plaučių uždegimu, bet nenorėjo ilgai gulėti ligo
ninėj ir grįžo namo. Buvo pasiruošusi savo laidotuvėms.
Iš ryto rasta mirusi.
Liko liūdtį - anūkas Mindaugas ir jo šeima.
Prieš du metus mirė Emilijos vyras Sergėjus (Stasys).

BOLTON
Liepos pabaigoje po priepuolio mirė Henrikas Vaineikis (Henry Vaines),
bumas 80m amžiaus. Jo laidotuvės vyko Boltono Overdale krematoriu
me.
Henriką pažinojo daugumas Britanijos lietuvių.. Jis mėgėjo rinkti pašto
ženkliukus ir priklausė filatelistų draugijai. Buvo DBLS Garbės narys,
ilgametis Boltono skyriaus pirmininkas, Mančesterio lietuvių klubo pir
mininkas ir buvo įvairių kitų organizacijų narys per daug veiklos metų.
Henrikas gimė Žeimelyje, Joniškio aps. Gimnaziją baigė Pasvalyje ir
keletą mėnesių studijavo Vilniaus universitete miškininkystę. Atvykęs po
karo į Angliją jis gyveno prie Penrith stovykloje. Vedė Margaret, kuri jau
turėjo šeimą. Dirbdamas pašte jis atsiekė aukštą vietą ir dirbo Mančeste
ryje iki pensijos. Gyveno netoli, Boltone. Žmonai mirus, jį prižiūrėjo jos
dukra Peggy.
Paskutinį kartą palydėti Henriką susirinko šeimos nariai, vietiniai lietu
viai, pabaltiečiai ir draugai. Visi gailisi netekę tokio mielo žmogaus.

JP
R ENG INIŲ K A LEN DORI LIS
LONDONAS
Britų ir lietuvių menininkų simpoziumas ir paroda
30 liepos - 20 rugpjūčio, atidalyta nuo 10.00 iki 17.00 vai. The Lawns,
Church Street, Broseley Salop FT 12 5DA Tel. 01952 884 142
mel@melmars.com
British-Lithuanian Society LR ambasadoje, 84 Gloucester Place, Lon
don W1U 6AU rusėjo 9 d., 19.00 val. dr. Alexandra Ashbourne paskaita

Londono Lietuvių šv.Kazimiero
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto
dalyje,prie Hackney Road)
tel.:020 7739-8735.
E-mail: london@ptverijonas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais
Šv.Mišios 19.00 vai.

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

Nottinghame Židinyje

16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 3 vai.
po pietų.

Mančesteryje kiekvieno mėnesio
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą
sekmadienį 12.30 vai.

Pataisymas
Praėjusio mėnesio “Europos Lietuvio”
nr.7 straipsnelio “Vaikų gynimo diena
ambasadoje” korespondentė turi būti

Rita Čepaitienė
“Lithuania in NATO” ir rugsėjo 22 d.,
19.00 val. Christopher Beazley MEP
kalba.
Lioros Grodnikaitės rečitalis 26 rug
sėjo pietų metu Crush Room, Covent
Garden, London WC2E 9DD.

Gediminas Varnas Puccini operoje
“Toska” 12 spalio, 19.30 vai. ir 15 spa
lio, 14.30 val. Questors Teatre, Mat
tock Lane, London W5 5BQ.

