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Kuro kainų kylimas
Žinios iš Lietuvos Radijo - 2005 09 13

Premjeras Algirdas Brazauskas, iki šiol tvirtinęs, kad Vy
riausybė negali daryti įtakos kuro kainoms, pirmadienį neat
metė galimybės, jog bus imtasi veiksmų šia linkme.

Europos Sąjungos valstybėse jau pasigirdo valdžios atstovų ragini
mų skubiai imtis priemonių, kurios sušvelnintų neigiamą pabrangusių 
degalų įtaką ūkiui. Praėjusį penktadienį vykusiame neoficialiame 
ECOF1N susitikime viena svarbiausių diskusijų temų buvo naftos 
kainos.

Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę pareiškė, jog ypatingos įta
kos degalų kainų augimui Vyriausybė negali padaryti. Vienas būdų 
sušvelninti degalų kainų didėjimą - mažinti akcizus. Bet, A.Brazausko 
teigimu, to padaryti neleidžia ES taisyklės. Tuo tarpu kilusios aistros 
dėl brangstančių naftos produktų privertė Lenkijos vyriausybę skubiai 
sumažinti benzino akcizą.

Nuo rugsėjo 15 dienos iki metų pabaigos akcizas litrui benzino bus 
mažesnis 0,25 zloto (0,21 lito).

Šiame numeryje:

1 psl. Kuro kainų kilimas
2 psl. Trumpos žinios iš Lietuvos
3 psl. A. Mamontovo koncertas
4 psl. Pajamų apmokestinimas grįžtan
tiems, A.Petrausko sveikinimas
5 psl. E. Puzaitės koncertas
6 psl. Politinės žinios
7 psl. Vasario 16 gimnazijos veikla
8 psl. “Žalgiris ” - ‘Finantial Times ’
9psl. A.Kubilius kritikuoja kalbos refor
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10 psl. Sporto naujienos
11 psl. Pasijuokime
12 psl. Kronika

Nepatvirtinta žinia apie politinio prieglobs
čio prašantį bankininką
Spauda skelbia, kad Rusijos naftos bendrovei „Jukos“ pri
klausiusio banko filialo valdytojas Igoris Babenka ketina 
Lietuvoje prašyti politinio prieglobsčio. Bankininko advoka
tas Vitoldas Petravičius kol kas negali patvirtinti šios infor
macijos ir sako, kad tai jo ginamojo teisė.

Praėjusį ketvirtadienį /8.9.2005/ teismas nusprendė patenkinti 
Generalinės prokuratūros prašymą ir perduoti verslininką Rusi
jai. Pasak dienraščio „Lietuvos žinios“, I. Babenka tikisi, kad 
Lietuvos apeliacinis teismas panaikins Vilniaus apygardos teis
mo nutartį jį išduoti Rusijai.

Europos Sąjungos šalys, JAV ir Izraelis su naftos koncerno „Ju
kos“ susijusių asmenų persekiojimą Rusijoje laiko politiniu susido
rojimu ir netenkina Maskvos reikalavimų juos išduoti. Tuo tarpu 
rusų pareigūnai tvirtina, esą bankininkas iššvaistė ar kitaip pasisa
vino 333 mln. rublių (33 mln. litų) ir prašo j į perduoti Rusijai.

Premjerai diskutavo euro įvedimo klausimą
Daugiausia dėmesio Lietuvos ir Slovėnijos Ministrų Pirmininkų 
Algirdo Brazausko ir Janeso Janšo susitikime buvo skirta euro 
įvedimo galimybėms abiejose šalyse. Ir Lietuva, ir Slovėnija 
siekia tai padaryti nuo 2007 metais.

Algirdas Brazauskas pažymi, kad abiem šalim šiuo metu pats 
jautriausias klausimas - infliacijos lygis, kuriam gali įtakos turė
ti energetinių resursų kainos.

Abu premjerai sutarė, kad euro įvedimas svarbus ne tik ekono
mikai ir verslui, tai suartina ir platesnius visuomenių interesus.

Slovėnijos premjeras sako, kad euro įvedimui jų šalyje pritaria 
ir visuomenė, ir verslininkai. Ministrai Pirmininkai vieningai suta
rė, kad tarp dviejų šalių vis dar menki prekybiniai santykiai. Ta
čiau Algirdas Brazauskas tikisi, kad svečią atlydėjusi 15 verslinin
kų delegacija šį procesą paspartins.

Rietave įamžintas partizanų 
atminimas
Rietavo kapinėse abipus partizanų kapavietę 
ženklinančio ąžuolinio kryžiaus iškilo ketu
rios poliruoto granito plokštės, kuriose iškal- 
dinta 118 pavardžių.

Priešais kryžių sumontuotoje plokštėje iškaltas 
įrašas „1944-1953 m. Rietavo apylinkėse už Lietu
vos laisvę kovoję ir žuvę Žemaičių ir Kęstučio 
apygardų Šatrijos, Kardo, Dariaus rinktinių parti
zanai ir jų rėmėjai”.

Įamžinimą iniciavo partizanų Vlado Gečo ir 
Vlado Sungailos artimieji, talkinant Rietavo šau
liams, muziejininkams, Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimų centrui. Darbus finansavo 
Rietavo savivaldybė. Plokštes pagamino varniškis 
meistras Jeronimas Garška.

Rytoj /14.9.2005/ partizanų atminimui Rietavo 
bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios. Po jų kapi
nėse pašventinus naująjį paminklą, iškilmių dalyviai 
susirinks į Rietavo Oginskių kultūros istorijos 
muziejų. Čia bus atidaryta Lietuvos Genocido aukų 
muziejaus ekspozicija „Karas po karo”, vyks temi
nė popietė.

Žadama kompensuoti būsto šildymo 
išlaidas
Mažas pajamas gaunantys žmonės nuo spalio įgys 
teisę gauti valstybės kompensacijas būsto šildymo 
išlaidoms padengti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blin- 
kevičiūtė teigia, kad kylant kainoms vyriausybė 
stengsis padėti žmonėms.
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Liepą sumažėjo nedarbas 
euro zonoje
Europos Sąjungos (ES) statistikos 
agentūros „Eurostat“ duomenimis, 
šių metų liepą nedarbas euro zonoje 
sumažėjo iki 8,6 proc. - žemiausio 
lygio per beveik pustrečių metų.

„Reuters” apklausti ekonomistai 
vidutiniškai prognozavo, kad minė
tas rodiklis, palyginus su birželiu, 
nepakis ir sieks 8,7 proc. „Eurostat” 
duomenimis, liepą darbo euro zonos 
šalyse neturėjo 12,5 mln. žmonių. 
Pastarąjį kartą 8,6 proc. nedarbo 
lygis euro zonoje siekė 2003 metų 
vasarį.

Negalutiniais duomenimis, nedar
bas Vokietijoje - didžiausioje euro 
zonos valstybėje - liepą, palyginti 
su birželiu, sumažėjo nuo 9,5 iki 9,3 
proc. Prancūzijoje šis rodiklis nepa
kito ir siekė 9,7 proc. Iš Italijos duo
menų kol kas negauta.

Pastovus didelis nedarbo lygis jau 
ilgą laiką stabdė euro zonos ekono
mikos augimo tempą, nes smukdė 
vartotojų pasitikėjimą ir mažino jų 
išlaidas.

Anot „Eurostat", mažiausias ne
darbas tarp euro zonos šalių buvo 
užfiksuotas Airijoje (4,3 proc.) ir 
Nyderlanduose (4,8 proc.).

Visoje ES liepą nedarbo lygis sie
kė 8,6 proc., o bedarbių skaičius - 
18,7 mln. žmonių. Birželį nedarbas 
25 ES šalyse sudarė 8,7 proc.

Palyginimui, Jungtinėse Valstijose 
liepą nedarbo lygis siekė 5 proc., o 
Japonijoje - 4,4 proc.

Degalai neigiamai paveiks 
šalies ekonomiką elta
Finansų ministras Zigmantas Balčy
tis pripažino, kad brangstantys dega
lai gali neigiamai atsiliepti Lietuvos 
ekonomikai. „Tai yra neigiamas 
reiškinys ekonomikoje, nes gali tu
rėti tam tikros įtakos ir kitų plataus 
vartojimo prekių kainai", - interviu 
„Žinių radijui“ sakė Z. Balčytis.

Pasak jo, ar toliau didės degalų 
kainos, lems įvykiai pasaulio rinko
se.

„Jeigu paskutiniu metu nieko neat
sitiktų, tai ir benzino, ir kitų energe
tinių resursų kainos turėtų stabili- 
zuotis", - sakė finansų ministras.

Šalies finansų analitikai pripažįsta, 
jog visų laikų rekordus pasiekusios 
degalų kainos netrukus gali smogti 
šalies ūkiui. Anot Lietuvos banko

Ekonomikos departamento direkto
riaus Raimondo Kuodžio, toks stai
gus degalų kainų didėjimas stabdo 
ūkio augimą ir gali neigiamai pa
veikti jo plėtrą.

„Degalų kainos didina infliaciją, o 
tai labai komplikuoja mūsų planus 
įsivesti eurą bei taip pat stabdo ūkio 
augimą, kadangi žmonės verčiami 
daugiau išleisti degalams, mažiau 
pinigų lieka kitoms prekėms", - Lie
tuvos radijui praėjusią savaitę kalbė
jo R. Kuodis.

Pasaulyje dėl uragano „Katrina" 
padidėjus naftos kainoms, degalai 
sparčiai brango ir Lietuvoje - popu
liariausio benzino kaina artėjo prie 1 
euro (3,45 lito) už litrą. Didžiausia
me „Lukoil” tinkle Vilniuje, taip pat 
„Statoil" degalinėse pirmadienį 95 
markės benzinas kainavo 3,34 lito. 
Didmeninėje rinkoje benzinas per 
penkias dienas nuo trečiadienio iki 
pirmadienio brangsta vidutiniškai po 
10 centų kasdien.

Lietuva prisistatys Gete
borgo knygų mugėje
Geteborgo knygų mugėje Švedijoje 
šiemet garbės viešnios teisėmis da
lyvausianti Lietuva ketina išsamiai 
pristatyti šalį bei skatinti lietuviškų 
knygų vertimus į Šiaurės šalių kal
bas.

Kasmetinė mugė, sutraukianti 
tūkstančius žmonių, šiemet vyks 
rugsėjo pabaigoje.
Praneša
Laima Zurbienė Lietuvos radijas

Lenkijoje užpulta Vokieti
jos diplomatė
Nijolė Drūto Lietuvos radijas 
Gdanske nuo užpuolikų nukentėjo 
Vokietijos generalinė konsule Utė 
Minkė-Kėnig ir jos vyras. Diploma
tė prarado skaitmeninę filmavimo 
kamerą ir kartu su vyru pateko į li
goninę.

Diplomatę sujos vyru, sekmadie
nį išėjusius pasivaikščioti po Gdans
ką, ąpie 17 valandą vienoje miesto 
gatvių užpuolė trys užpuolikai ir 
jėga atėmė skaitmeninę filmavimo 
kamerą.

Dėl patirtų traumų konsule ir jos 
vyras pateko į ligoninę.

Kaip agentūras informavo Gdans
ko vaivadijos ligoninės budintis chi
rurgijos gydytojas, konsulės vyras 

nukentėjo labiau, tačiau jų sveikatai 
pavojaus nėra.

Anot įvykį tiriančios Gdansko 
policijos atstovo, Vokietijos genera
linė konsule Gdanske dirba dar tik 
pirmą savaitę Tai jau antras kartas 
šią vasarą, kai Lenkijoje nukenčia 
diplomatai. Liepos pabaigoje Varšu
voje chuliganai sumušė ir apiplėšė 
rusų diplomatų vaikus. Tai sukėlė 
įtampą Lenkijos - Rusijos santy
kiuose. Po to Maskvoje buvo su
mušti trys lenkų diplomatiniai dar
buotojai ir žurnalistas.
Gdansko policija sulaikė vieną įta
riamąjį dalyvavus išpuolyje prieš 
Vokietijos generalinę konsulę ir jos 
vyrą.

Blogėja Lenkijos ir Rusijos 
santykiai
Lenkijos prezidentas Aleksandras 

Kvasnevskis paragino Rusijos vado
vą Vladimirą Putiną imtis veiksmų, 
užtikrinančių Lenkijos piliečių sau
gumą Rusijoje. Po smurto išpuolių 
prieš lenkų diplomatus, vakar pana
šiomis aplinkybėmis Maskvoje buvo 
sumuštas dienraščio „Rzeczpos
polita” korespondentas.

Tai jau ketvirtas išpuolis prieš 
Lenkijos atstovus Rusijoje: trečia
dienį Maskvoje buvo sumuštas Len
kijos diplomatas, sekmadienį - Len
kijos ambasados techninis darbuoto
jas, šeštadienį - diplomatinės atsto
vybės vairuotojas rusas.

Šie smurto išpuoliai prasidėjo po 
savaitės, kai Varšuvoje buvo sumuš
ti ir apiplėšti trijų Rusijos diplomatų 
vaikai ir jų draugas iš Kazachijos. 
Tuomet Rusijos URM ir prezidentas 
Putinas pareikalavo oficialaus atsi
prašymo ir pasmerkė Lenkiją už 
antirusiškas nuotaikas. Lenkijos 
policija jau sulaikė du asmenis, pas 
kuriuos rasta iš sumuštųjų atimtų 
daiktų.
Lenkijoje jau niekas neturi abejonių, 
kad visi šie išpuoliai prieš Rusijoje 
akredituotus Lenkijos atstovus nėra 
atsitiktinumas. Lenkijos ambasado
rius Maskvoje Rusijos užsienio rei
kalų ministerijai įteikė protesto notą, 
reikalaujančią užtikrinti Lenkijos 
diplomatų saugumą.

Lenkų politikų ir spaudos komen
taruose vyrauja nuomonė, kad smur
to išpuoliai prieš lenkus - tai planin
ga politinė provokacija, siekianti 
sukomplikuoti šalių santykius.
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Andriaus Mamontovo muzikos 
garsai po atviru Anglijos 

dangumi
Sekmadienį įvykęs „Londono Žinių“ 
rengtas Andriaus Mamontovo ir grupės 
gyvo garso koncertas pritraukė rekordi
nį lankytojų skaičių - per 600 žmonių

iš „ Londono Žinios “

Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, vasaros palydėtu
vių šventę Lietuvių Sodyboje „Headley“ parke 
vainikavo savaitraščio „Londono Žinios“ kartu su 
D. Britanijos Lietuvių sąjunga organizuotas And
riaus Mamontovo ir grupės koncertas Anglijoje 
gyvenantiems tautiečiams.

„Headley“ parkas - lietuvybės širdis Didžiojoje Brita
nijoje, yra netoli Londono. Vietovėje vyrauja nuostabi 
gamta - pievos, miškai, 
ežerėlis. Neretai tenka 
išgirsti šią vietą vadinant 
mažąja Lietuva. Būtent čia 
vyksta didžioji dauguma 
lietuviškų renginių Angli
joje.

Koncerto dieną žmonės 
į „Headley“ parką pradėjo 
plūsti jau nuo ryto - statė
si palapines, parkavo auto
mobilius, bendravo tarpu
savyje bei laukė vakare 
sužibėsiančių scenos žibu
rių ir pradėsiančios lietis 
šiltos A. Mamontovo 
muzikos.

Pasibaigę paruošiamieji 
darbai, suderinta aparatūra 
ir puiki atmosfera besilei
džiančios saulės nutvieks
toje didelėje Sodybos 
aikštėje - laikas pradėti... 
Muzikinę vakaro progra
mą pradėjo iš trijų, D. Britanijoje gyvenančių vaikinų 
susidedanti roko grupė „Wild Side“, atlikusi keturis savo 
kūrinius. Džiugu, kad svetur gyvenančio jaunimo tarpe 
yra neabejingų muzikos kūrybai.

Po „Wild Side“ startavo ir pagrindinio šventės svečio - 
A. Mamontovo ir grupės pasirodymas. Per beveik dvi 
valandas trukusį koncertą galėjome išgirsti populiariau
sias A. Mamontovo dainas, o pasirodymo pabaigoje 
šventės svečiai buvo pakerėti dainos „Laužo šviesa“ atli
kimu. Paties laužo ilgai laukti neteko - jis buvo užkurtas 
iš karto po koncerto.

Didelis būrys šventės lankytojų nepraleido progos 
įsigyti muzikanto įrašų ar gauti jo autografą - A. Ma
montovas vos spėjo dalinti parašus gerbėjams bei su jais 

fotografuotis.
Koncertas buvo ne tik gerai organizuotas, bet ir įspū

dingas lietuviškame renginyje susirinkusių lankytojų 
kiekiu - koncerte linksminosi daugiau nei 600 žmonių. 
Vien tik koncerto dieną buvo parduota virš 200 bilietų.

Renginio metu galėjome pasimėgauti ne tik lietuviško
mis dainomis - jų paklausyti bei padainuoti patiems 
(dainavo broliai lietuviai ir prie scenos kartu su Andriumi 
Mamontovu, ir po koncerto sėdėdami prie laužo), bet ir 
pasimėgauti lietuviškais maisto produktais. Vieni iš kon
certo Lietuvių Sodyboje rėmėjų - didmenine maisto pre
kyba Londone užsiimanti bazė „Lituanica“ rūpinosi pra- 
alkusiais svečiais: jų prekybos staleliai buvo nukrauti 
lietuviškais skanumynais. Čia galėjome nusipirkti užkan
džių prie alaus, ledų ir gaiviųjų gėrimų.

Linksma kompanija, įsikūrusi po dideliu ąžuolu prie 
Sodybos, prekiavo „Bernelių duona“ produkcija. Beveik 
kiekvienas atvykęs į D. Britaniją iškart pasigenda lietu
viškos duonos. Pastaruoju metu, ją pradėjus kepti iš lietu
viškų produktų čia pat, Londone, gardžios lietuviškos 
duonos galima įsigyti be vargo.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas renginio apsaugai. 
Ankstesnių renginių Lietuvių 

Sodyboje metu silpnoji vieta 
būdavo apsauga. Lietuvių 
sodybos teritorijoje 20 ARA 
Security Company (ASC) 
apsaugos darbuotojų budėjo 
nuo pat sekmadienio ryto, 
pasitikdami pirmuosius at
vykstančius svečius. Dėl kon
certo žiūrovų saugumo, ap
saugos darbuotojai ypatingai 
kruopščiai tikrino, kad niekas 
neįsineštų į Sodybos teritoriją 
stiklinės taros, alkoholinių 
gėrimų bei ginklų. Apsaugos 
darbuotojai paminėjo, kad 
jaučia dėkingumą daugumai 
svečių, kurie supratingai rea
gavo į būtiną patikrinimą. O 
„Londono žinių“ korespon
dentai kalbėdamiesi su besi
linksminančiais lietuviais 
išgirdo ne vieną gerą atsiliepi
mą apie profesionalų apsau
gininkų darbą.

Anicetas, 50 m., D. Britanijoje gyvena 5 metus: - 
lietuviškus renginius lankau kiek leidžia mano galimy
bės. Esu tikrai patenkintas šiuo puikiu vakaru ir A. Ma
montovo sugebėjimais „užvesti“ liaudį. Taip pat labai 
džiaugiuosi, kad apšildančiojoje grupėje „Wild Side“ 
koncertavo mano sūnus Lukas.

Susan: - Tai yra pirmasis mano aplankytas lietuviškas 
renginys. Atvykau į koncertą su vyru, kuris yra lietuvis. 
Nors ir nesuprantu lietuviškai, man patiko. Muzika, kaip 
ir visa vakaro atmosfera, buvo jauki.

Žilvinas, 31 m., D. Britanijoje gyvena 9 metus: - 
Buvo labai smagu. Kadangi nevairuoju, turėjau prašyti, 
kad mane atvežtų artimieji. Pirmą kartą Andriaus pasiro
dymą mačiau Camden Town, 1996 m. Nenuvylė nei tą
syk, nei šį vakarą.
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Sveįkįnįmgs

Užsienio lietuvių ugdymo įstaigų 
bendruomenėms

Rugsėjo 1 - o ji - didelė šventė visiems, o ypač mažiesiems mūsų pilie
čiams. Į Lietuvos miestų gatves ir kaimų kelius išeina tūkstančiai vaikų, 
nešini gėlių puokštėmis savo brangiems mokytojams. Į šį būrį nemato
mai įsilieja ir mūsų jaunieji tautiečiai, pasklidę po platųjį pasaulį. įjuos 
ir jų tėvelius, mokytojus noriu kreiptis šia iškilminga ir įsimintina pro
ga.

Lietuviškas švietimas užsienio šalyse šiandien - tai gimnazijos, vidu
rinės mokyklos, sekmadieninės mokyklėlės ir kitos neformalaus moky
mo įstaigos. Jose vaikai, be įprastų dalykų, mokomi pažinti Lietuvos 
istoriją, etnokultūrą, tradicijas, mokomi gimtosios kalbos. Mūsų valsty
bė nemažai daro ir daugiau darys ateityje, kad jaunoji tautiečių karta 
užsienyje išaugtų lietuviais, puoselėtų tautines vertybes, neprarastų dva
sinio ryšio su Lietuva.

Aukštai vertintinos tėvelių, mokytojų pastangos diegti vaikams lietu
vybę, auklėti juos patriotiškumo dvasia. Suprantama, kaip tai nelengva 
daryti svetimoje kalbinėje aplinkoje, veikiant kitoms kultūroms.

Nuoširdžiai sveikinu mokytojus, tėvelius, mokinius, o ypač pačius 
mažuosius, tuos, kurie pirmą kartą peržengs mokyklos slenkstį, naujųjų 
mokslo metų proga, linkiu didelio pasišventimo, darbštumo, atkaklumo, 
siekiant mokslo aukštumų, užsibrėžto tikslo.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinis direktorius

Antanas Petrauskas Vilnius 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Skaitytojo laiškas
“Nors svetur ir auksu grįstos gatvės būtų.
Be Tėvynės dulkių trokšti Tu tenai...”

Šiandien radusius sau laimę svetur, lietuvius troškina vakarykščiai Tėvynės 
dulkių dulkintojai: siekia juos apvalyti net ir už Lietuvos ribų. Laukia jų 
grįžtančių su diržu rankoje. Ne tam, kad patikrintų ar jie užmiršo lietuvių 
kalbą ir kultūrą, bet priminti jiems vakarykščių valdančiųjų papročius - pri
sipildyti savo aruodus. Tik šį kartą - iš užsienio grįžtančios gurguolės!

Lietuvos mokesčių viršininkė L.Valevičienė, teigdama, kad Lietuva nie
ko naujo nėra sukūrusi, gal būt ir nemeluoja, vagystė ir duoklė nėra nauja 
mada. Baudžiavą įvedė išgamos ir L.T. valdžia reikalavo duoklės.

Britai, airiai, italai, ispanai, graikai neturėjo tautos ir jos žmonių charak
terio nuodijančių išgamų - paliko ramybėje savo užsienyje dirbančius žmo
nes. Jie jau nuo seno džiaugiasi jų ekonominiais indėliais, kartu didžiuoda
miesi savo tėvynėmis.

Lietuvai darant taip kaip visi daro, greitai praturtėtų pusė milijono lietu
vių. Kaip atominis grybas kiltų Lietuvos ekonomija. Grįžusieji, numalšinę 
savo troškulį Tėvynės dulkėmis - svetimomis šertų Lietuvos ekonomiją.

Uždarbio skirtumas tarp užsienio ir Lietuvos yra neginčijama užsienyje 
dirbančiųjų “laimė”. Jos kritulių, žmonių naudos ir gėrybių lietuviai yra su 
kaupu nusipelnę. Bet tuos “laimės” kritulius jiems užkerta tie, kurie Lietuvai 
kelią rodo, patys juos rinkdami.

P.Blagnys Leeds, 26.8.05.

Užsienyje legaliai gautų paja
mų ketinama neapmokestinti
ELTA 2005 rugsėjo mėn. 1 d.
Jei Vyriausybė ir Seimas patvirtins Fi
nansų ministerijos rengiamas įstatymų 
pataisas, nuo 2006-ųjų sausio 1 dienos 
Lietuva neberinks gyventojų pajamų 
mokesčio skirtumo nuo užsienyje lega
liai gautų Lietuvos piliečių pajamų.

Tai ketvirtadienį kalbėjo finansų mi
nistras Zigmantas Balčytis "Žinių radijo" 
laidoje. Šiuo metu užsienyje dirbę lietu
viai Lietuvoje per metus sumoka 20-25 
mln. litų gyventojų pajamų mokesčio.

"Jeigu toje valstybėje, kurioje dirbi, 
susimokėjai mokesčius - mes jokių pa
pildomų mokesčių neplanuojame imti. 
Norime, kad kuo daugiau žmonių užsie
nyje būtų įsidarbinę legaliai", - sakė mi
nistras.

Jis teigė, kad apmokestinimo išvengs 
darbinės pajamos bei pajamos iš verslo 
ir individualios veiklos. Naujovė.galios 
tik dirbusiems valstybėse, su kuriomis 
Lietuva yra pasirašiusi dvigubo apmo
kestinimo vengimo sutartį.

Dabar Lietuvos piliečiai, dirbę valsty
bėse, kuriose gyventojų pajamų mokes
tis yra mažesnis nei mūsų šalyje (33 
proc.), grįžę į Lietuvą turi sumokėti mo
kesčių skirtumą. Tokia tvarka, anot mi
nistro, piliečius skatina slėpti užsienyje 
gautą uždarbį, o tai Lietuvoje "iškreipia 
ekonominę logiką bei rinką".

"Norime legalizuoti šias pajamas, 
nes, manau, netiesioginė nauda iš to bus 
gerokai didesnė negu šiuo metu mes 
surenkame mokesčių į valstybės biudže
tą", - kalbėjo Z. Balčytis.

Gyventojų pajamų mokesčio tarifas 
Lietuvoje yra vienas didžiausių Europo
je. Seimas yra priėmęs Gyventojų paja
mų mokesčio įstatymo pataisas, numa
tančias, kad mokestis nuo 2006-ųjų vi
durio mažės nuo 33 proc. iki 27 proc., o 
nuo 2008-ųjų - iki 24 procentų.

Komentaras Delfi svetainėj:
Ponai, šis mokestis labiausiai kirsdavo 
tiems, kurie išvažiuodavo iš Lietuvos 
trumpam laikui - stažuotei, mokymuisi ir 
pan. - ir palikdavo savo šeimas bei turtą 
čia, nes tikrai žinojo, kad grįš ir grįžda
vo. Gi pastovus emigrantai galėdavo 
ramiai sau surašyti deklaracija ir nuo jų 
mokesčiu prievolę nusiimdavo. Taip, 
kad sveikinu Finansų ministeriją atsito- 
kėjus, nes šis veiksmas bus naudingas 
būtent pastoviems Lietuvos gyvento
jams, kuriems reikia trumpam išvažiuoti 

/tąsa sek. psl./
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Komentaras: dėl užsienyje gautų pajamų... 

į užsienį, ilgalaikių emigrantų tas faktiškai 
nepalies. Ir nereikia čia labai burnoti ant tu 
pastovių emigrantų - žmonės išvažiuoja užsi
dirbti ir savo gyvenimo susitvarkyti, juk kaž
kodėl niekam nekyla vadinti durniumi to 
žmogaus, kuris nuo skupo darbdavio, ver
čiančio dirbti viršvalandžius, pabėga pas ge
resni. O jei Lietuva savo keiksmais ir įstaty
mais tiems emigrantams nepastatys didžiulio 
batjero, dalis jų arba jų pinigų ateityje sugrįš 
investicijomis į Lietuvos ūkį. Todėl į dabarti
nę emigraciją reikia žiūrėti kaip į neišvengia
mą investiciją į tolimą ateitį ir tobulinti gyve
nimą čia vietoje bei neatstumti tų emigrantų, 
ypač kai dauguma jų nereikalauja jokių dota
cijų ar pašalpų, o prašo tik neapiplėšti iki 
paskutinio siūlo galo, kai jie sugalvos grįžti. 
Reiktų priminti, kad Airijos ekonomika paki
lo tikrai ne dėl ES išmokų. Nes, kai airių kil
mės verslininkai iš D. Britanijos ar JAV nu
tardavo investuoti Europoje, jie ilgai nesvars
tydavo kurioje šalyje jiems investuoti: Portu
galijoje, Graikijoje ar Airijoje. Bet ir tai to 
neįvyko tol, kol airių valdžia nesumąstė, kad 
dideliais mokesčiais ir gausiais draudimais 
šalies turtinga nepadarysi.
Rase fa.a.a.f

4 Evelinos Puzaitės koncertas
| Pirmadienį, spalio 17 d. 19.30 vai.
į Wigmore Hall, Wigmore Street, London

Evelina Puzaitė (piano) 
Alexnadra Sherman (mezzo soprano) 

John Reid (pianinas)

Programoje: Fryderyk Chopin 
Hector Berlioz 
Claude Debussy 
Franz Liszt

4 Mazurkas Op. 24 
Les nuits d”ėtė Op.7 
L’isle joyeuse 
Transcendental Sturd 
in A Flat “Ricordanza

Sergey Rachmaninov Moments musicaux < 
Nos. 1
Seven Spanish Folk:Manule de Falia

* Bilietai £13 £11 £9 £8

Panevėžys švenčia 502-ąjį 
gimtadienį
Pirmąjį šiltą šio rudens savaitgalį 
Aukštaitijos sostinėje vyks didelis 
renginys - Panevėžio miesto gimta
dienis, kurio renginiai tęsis net iki 
rugsėjo 10 d.

Rugsėjo 7-ąją minima Panevėžio 
miesto diena. Ši diena laikoma Pa
nevėžio miesto įkūrimo diena. Se
niausias iš dabar žinomų dokumen
tų, kuriame kalbame apie Panevėžį, 
yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Aleksandro 
1503 metų rugsėjo 7 dienos raštas. 
Juo didysis kunigaikštis dovanojo 
žemę tarp Lėvens ir Nevėžio upių 
Ramygalos klebonui su sąlyga, kad 
šioje teritorijoje būtų pastatyta baž
nyčia, kuri kovotų su krašte dar la
bai gaja pagonybe.

Panevėžio šventės koncertus bei 
paminklo H.K.Andersenui kūrybos 
ir statybos procesą parėmė AB 
„Lietuvos telekomas“. Į šio pamink
lo atidengimo ceremoniją rugsėjo 3 
d. 15 vai. Panevėžio lėlių vežimo 
teatro kiemelyje atvyks garbingi 
mūsų valstybės vadovai ir užsienio 
šalių atstovai, ambasadoriai.
Panevėžio savivaldybė
2005-09-02

Panevėžyje - paminklai ir tre
neriui, ir rašytojui
Praėjusį savaitgalį miesto 502 metų 
gimtadienį atšventęs Panevėžys gali 
pasigirti dviem naujais paminklais, 
pirmadienį rašo „Lietuvos rytas“.

Šeštadienį prie Lėlių vežimo teatro 
buvo atidengtas bronzinis paminklas 
garsiajam pasakų kūrėjui iš Danijos 
Hansui Christianui Andersenui.

Tą pačią dieną prie Panevėžio vai
kų sporto mokyklos buvo atidengtas 
dar vienas paminklas. Jis skirtas 
įamžinti jau mirusį krepšinio trenerį 
Raimondą Sargūną.

Abiejų naujų paminklų autorius - 
panevėžietis skulptorius Algimantas 
Vytėnas.

Panevėžio gimtadienio šventė 
penktadienį prasidėjo daugiau kaip 
350 kilogramų sveriančio torto val
gymu. Tris dienas Panevėžyje grojo 
14 pučiamųjų orkestrų iš Lietuvos ir 
užsienio - miesto gimtadienio proga 
surengtas tarptautinis pučiamųjų 
orkestrų festivalis.

Mieste vyko sporto ir kultūros 
renginiai, tautodailininkų mugė, 
vietinių ir kviestinių atlikėjų koncer
tai.
Šventės iškilmes vainikavo Baltijos 
Šalių fejerverkų festivalis.

Sostinės dienose“ - pr 
tas „Laiptai į dangų“
Vienas svarbiausių miesto k 
renginių „Sostinės dienos 2C 
šiais metais žada nustebinti < 
liais projektais. Rugsėjo 2 d 
džiazo, tiek populiariosios n 
mėgėjų laukė Katedros aikšt 
įvyko originalus koncertas „ 
dangų“. Dainos, kurias visi c 
ir visi žino, šį kartą skambės 
viškų lūpų “.

„Laiptai į dangų“ original 
kad šiame koncerte iki skaus 
pažįstamiems kūriniams bus 
tos džiazinės interpretacijos, 
gerai žinome, kad džiazas tu 
standartus ir savo specifiką, 
turėtų sudominti susirinkush 
vus,“ - pasakoja Vilniaus fes 
generalinis direktorius, kom; 
rius Remigijus Merkelys.

Anot festivalio organizato 
būta nemažai bandymų pada 
klasikinio stiliaus populiarių 
interpretacijas, be to, pati po 
ka akumuliuoja ir iš naujo pi 
žinomus kūrinius. „Laiptai j 
- tai antrasis didelis ir publil 
emocijas turintis sukurstyti 
„Sostinės dienų“ renginys.
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Kaliningrade - Lietuvos nacionalinio dra
mos teatro spektaklis

Liepos 22 dieną Kaliningrado srities filharmonijoje 
vyko Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis. 
Šiuolaikinio vokiečių dramaturgo P. Barzo pjesę 
“Susitikimas” pastatė režisierius Raimondas Banio
nis. Spektaklyje Handelį vaidino Regimantas Ado
maitis, Bachą - Donatas Banionis, o Vytautas Tom
kus sukūrė Bandelio mokslo draugo, ištikimo tarno 
ir adjutanto Smidto vaidmenį.

1999 metais sukurtas spektaklis buvo trijų iškilių 
kino ir teatro aktorių pirmas bendras darbas sceno
je. Penkerius mettus spektaklis sėkmingai rodomas 
ne tik Vilniuje, bet ir gastroliavo užsienyje, daugiau
sia Rusijos teatrų scenose.

Vokiečių dramaturgas P. Baržas parašė kelias 
mokslinio - publicistinio žanro knygas, sukūrė per 
30 radijo pjesių. Komedija “Neįmanomas susitiki
mas” yra pirmasis P. Brazo kūrinys teatrui. Pjesėje 
pasakojama apie išgalvotą didžiųjų vokiečių kompo
zitorių - Johano Sebastiano Bacho ir Georgo Fried- 
richo Handelio susitikimą 1747 metais Leipcige. Iš 
tikrųjų šie muzikai amžininkai, nepaisant daugybės 
paraleliu jų gyvenime, niekada nebuvo susitikę. Pje
sėje paliečiamos amžinos ir visais laikais aktualios 
meno ir menininko atsakomybės, konflikto, pasirin
kimo temos.

Gyvai ir šmaikščiai parašyta pjesė “Susitikimas” 
buvo pastatyta daugelio kitų šalių scenose. Rusijoje 
ši pjesė buvo statoma net tris kartus.

Daugelyje šalių pagal šią pjesę buvo sukurti ir vi
deofilmai. Vokiečių spektaklis papuoš tarptautinį 
J.S. Bacho festivalį, kurį remia Lietuvos generalinis 
konsulatas Kaliningrade.

Spektaklį taip pat remia Lietuvos kultūros minis
terija, koordinuoja Lietuvos institutas.

Informaciją parengė
Kultūros atašė Kaliningrade Arvydas Juozaitis 

Kultūros ministro atstovė spaudai 
__________________________ Dalia Grigaravičiūtė
Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas, atsi
žvelgdamas į paskutiniu metu vykdytus teroro iš
puolius, sukrėtusius pasaulį, bei vis dažniau pasi
girstančius pranešimus apie smurto grėsmę Lietu
voje, ragina visas kompetentingas institucijas imtis 
atitinkamų priemonių ir užkirsti kelią smurtą pro
paguojančios informacijos skleidimui visuomenei.

Visuomenėje vis dažniau girdimi grasinimai, smur
to propagavimas per visuomenės informacijos priemo
nes sukelia žmonėms įvairias baimes, nesaugumo ir 
nepasitikėjimo jausmą, todėl Kultūros ministerija, 
atlikdama savo misiją, kviečia imtis atitinkamą prie
monių, užkirsti smurto propagavimą, - sako kultūros 
ministras. Ministrą ypač papykino Nacionalinio 
transliuotojo, vaidinančio ypatingą vaidmenį visuo
menės gyvenime, eteryje transliuojama grupės 
“Lipnūs Maharadžos pirštai” daina “Nušoviau Bra
zauską”. Ministro teigimu, tokio pobūdžio posakiai 
nėra priimtini demokratines vertybes puoselėjančio
je valstybėje, todėl kompetentingos institucijos pri
valo operatyviai reaguoti, kad skatinimai smurtauti 
daugiau nebebūtų skleidžiami visuomenės informa
vimo priemonėse.

Kultūros ministerija
Kultūros ministerijos užsakymu 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk
la išleido 4-6 klasių mokiniams 
skirtą knygą apie autorių teisių 
apsaugą “Kelionė į Autorių šalį”. 
Knygos autoriai - rašytojas Petras 
Palilionis, iliustracijų dailininkė 
Algė Varnaitė.

Visuomenės supratimas apie au
torių ir gretutinių teisų apsaugos 
svarbą dar nėra pakankamas. Lie
tuvos visuomenė dar negali pri

prasti prie to, kad kūrėjai turi intelektinės nuosavybės 
teises bei teisę gauti atlygį už jų darbų naudojimą. 
Svarbu, kad ankstyvoje jaunystėje vaikai susipažintų 
su intelektine nuosavybe, nes tik suprasdami ir vertin
dami tai, kąyra sukūrę kiti žmonės, jie išmoks gerbti ir 
saugoti kūrinius, - sako kultūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas.

Knygoje paprastai ir patraukliai pasakojama apie 
autorius ir jų teises.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl 
mylimo sūnaus mirties nuoširdžiai 

užjaučiame Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos 1-ojo Londono skyriaus pirmi

ninkę 
Onutę Dobrovolskienę.

LR ambasada

Gintaras Dobrovolskis
Staigiai mirė sekmadienį, rugpjūčio 14 d., su
laukęs vos 33 metus. Į Angliją atvyko šių metų 
pradžioje. Gimęs Kaune, vedė žmoną Simona, 
kvalifikuotą vaikų ligų daktarę. Londone laiki
nai dirbo fizinį darbą ir, nors būdamas geros 
sveikatos, rūpesčiai apie šeimą, gyvenimo 
sunkumus Lietuvoje, staiga pakirto sveikatą ir 
mirė nuo netikėto insulto. Palaikai buvo pe
rvežti į Lietuvą, kur 21 rugpjūčio buvo palai
dotas Eigulių kapinėse, prie Kauno.

PADĖKA
Reiškiu padėką visiems prisidėjusiems ar tai 
darbu, parama, ar malda prie mano sūnaus 
Gintaro laidotuvių.
Ypatingai, iš širdies gelmių, dėkoju: 
Londono I-mo skyriaus nariams, 
Šv. Kazimiero bažnyčios parapijiečiams, 
Lietuvos Respublikos ambasadai Londone, 
LNB ir DBLS centro valdybų direktoriams, 
“Londono žinių” redakcijai, 
ir visiems draugams, ir pažįstamiems.

Onutė Dobrovolskienė
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VOKIETIJA
Žinios iš Vasario 16-osios gimnazijos
Gimnazijos 
ansamblio 
pasirodymai
Gegužės 29 d. 
Audronės ir 
Gintaro Ručių 
vadovaujamas 
Vasario 16-osios 
gimnazijos dainų 
ir šokių ansamblis
su orkestru išpildė visą valandą trukusią kultūrinę prog
ramą buvusių rytprūsiečių suvažiavime Heppenheime.

Vieną savaitę vėliau, birželio 5 d., ansamblis koncer
tavo Frankfurto priemiestyje Friedberge. Čia Frankfurto 
lietuvių bendruomenės valdyba ir Europos federalistų 
Friedbergo skyrius paruošė Lietuvos dieną su įvairiom 
informacijom apie Europą ir Lietuvą, lietuviškais val
giais, rankdarbių paroda ir t.t. Gimnazistai paskaitė 
lietuvių poetų eilėraščius vokiečių kalba. Šiuo renginiu 
norėta paminėti Hesseno ir Lietuvos pasirašytą pareiš
kimą, kuriuo prieš 10 metų buvo sutartas intensyvesnis 
bendradabiavimas švietimo, mokslo ir kultūros srityse.

Abiturientai
Šiais metais abitūros egzaminai buvo sunkesni negu 
anksčiau. Lig šiol egzaminus tereikėjo laikyti iš 4 dalykų, 
vienos kalbos, matematikos arba vieno iš gamtos mokslų, 
vieno iš socialinių mokslų, o ketvirtą egzaminą mokinys 
laisvai pasirinkdavo. Šiais metais abiturientai buvo egza
minuojami iš 5 dalykų. Be to buvo privalomi egzaminai 
iŠ vokiečių kalbos ir matematikos. Anksčiau šiuos daly
kus iki galo reikėjo mokytis, bet egzaminuose juos buvo 
galima apeiti. Iš trijų dalykų buvo rašomi rašto darbai, du 
dalykai buvo egzaminuojami žodžiu.

Rašto darbai vyko nuo kovo 15 iki 18. Anksčiau po 
rašto darbų nebebūdavo pamokų, o pagal naują tvarką po 
rašto darbų pamokas reikėjo lankyti toliau iki pat žodinių 
egzaminų, kurie vyko nuo birželio 6-8 d.d. Egzaminus 
laikė 27 mokiniai. 22 įsigijo pilną brandos atestatą, kuris 
suteikia teisę stoti į visus Vokietijos universitetus. Penki 
įsigijo atestatą, kuris suteikia teisę stoti į aukštąją neuni
versitetinę mokyklą (Fachhochschule). Iš 22 absolventų, 
įsigijusių pilną brandos atestatą, yra 13 lietuvių ir 9 vo
kiečiai. Mūsų gimnazijai tai labai daug. Tik praeitais 
metais turėjome vienu abiturientu daugiau, o šiaip 
būdavo vis mažiau.

Geriausiai egzaminus išlaikė Santina Wohlfeld 
(pažymių vidurkis 1,4), antroji buvo Lina Šmitaitė (1,6) 
ir trečioji Jelena Šipovskaja (1,9). Šalia Linos ir Jelenos 
pilną brandos atestata įsigijo šie lietuviai - Giedrius 
Arnold, Egidijus Armalis, Salomėja Bandoriūtė, Neringa 
Bastytė, Marta Gasiūnaitė, Ernesta Jagst, Kristina 
Klumbaitė, Dovilė Kopūstaitė, Elena Ladygaitė, Linas 
Šablinskas ir Ernesta Stanislovaitytė. Iš 13 lietuvių - 7 iš 
Vokietijos ir 6 iš Lietuvos.

Abiturientų išleistuvės šį karta vyko Hiutenfeldo 
miestelio salėje, nes gimnazijos patalpos buvo per 
mažos. Birželio 18 d. 18.00 vai. susirinko apie 250 

žmonių: abiturientai, jų tėvai, draugai ir mokytojai. 
Direktorius A. Šmitas trumpai papasakojo apie egzaminus, 
priminė, kad jie šiais metais buvo žymiai sunkesni, negu 
anksčiau ir pasidžiaugė, kad toks didelis skaičius juos 
išlaikė. Jis pagyrė ypač tuos lietuvius abiturientus, kurie 
prieš keletą metų atvyko, visiškai nemokėdami vokiečių 
kalbos, o dabar vokiečių kalba egzaminus puikiausiai 
išlaikė.

Direktorius padėkojo visiems mokytojams už jų rūpes
tį mokiniais, dėkojo mokiniams, kurie ne tik atlikdavo tai, 
kas privaloma, bet ir daug laisvalaikio paaukojo grodami, 
dainuodami, šokdami gimnazijos ansamblyje arba besi- 
reikšdami ateitininkų veikloje, Europos grupėje, sporto 
varžybose ir t.t. Jie visi sėkmingai padėjo formuoti Lietu
vos įvaizdį Vokietijoje. Jis linkėjo mokiniams ir ateityje 
įsijungti į lietuvišką veiklą. Išdalindamas brandos atesta
tus, direktorius palinkėjo visiems pasirinkti profesijas, 
kurios jiems prie širdies. Jo žodžiais, nereikia visų pirmą 
žiūrėti į šiandien pelningiausią profesiją, nes tai rytoj gali 
būti kitaip.

Lampertheimo gimnazijos direktorius dr. H.J. Haist, 
kuriam šiais metais teko pirmininkauti mūsų egzaminų 
komisijai, taip pat priminė pasunkėjusius egzaminus ir 
pagyrė lietuvius mokinius, kurie per trumpą laiką taip 
gerai išmoko vokiečių kalbą. Abiturientus sveikino dar ir 
direktoriaus pavaduotoja L. Mansienė, klasės auklėtoja L 
Krauter, Vokietijos LB valdybos pirmininkas A. Šiugž- 
dinis ir ateitininkų atstovai A. Makauskas ir D. Šmitaitė.

Abiturientai, savo ruožtu, padėkojo visiems mokyto
jams ir visam gimnazijos personalui už rūpestį jais. Jie 
visus mokytojus apdovanojo atminimo dovanėlėmis. 
Galop klasės seniūnės Eva Mane Ohl ir Salomėja 
Bandoriūtė kvietė visus prie bufeto pasivaišinti ir po to 
linksmintis iki ankstyvaus ryto.
Sutvirtinimo sakramentas
Birželio 12 d. Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 
užienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas 
aštuoniems gimnazijos mokiniams suteikė sutvirtinimo 
sakramentą. Mokinius paruošė kapelionas tėvas Rytis 
GurkŠnys. Birželio 19 d. du mokiniai priėjo pirmosios 
komunijos.
Joninės
Vasario 16-osios gimnazijoje Joninės buvo švenčiamos 
birželio 25 d. Kaip visuomet, programa buvo labai įvairi. 
15.00 vai. katalikų kapelionas tėvas Rytis GurkŠnys S.J. ir 
ev. kun. E. Jelis pravedė ekumenines pamaldas. Lygiai 
16.00 vai., kai po didžiuoju ąžuolu prieš bendrabutį turėjo 
prasidėti mokinių programa, pasipylė lietus ir visi sulindo į 
sales ir į palapinę. Praeitais metais dėl lietaus programa 
buvo nukelta į salę, bet šiais metais nutarta palaukti. Iš 
tikrųjų, po valandos lietus praėjo, saulė nušvito ir direk
torius A. Šmitas galėjo pasveikinti po ąžuolu susirinkusius 
svečius, kurių buvo per 500. Vakaro bėgyje atvyko dar 
daugiau. Mažesniųjų mokinių orkestras pasveikino visus 
Joninių fanfarų garsais. Po to gimnazijos choras, orkestrai 
ir šokių grupės išpildė visos valandos programą. Dainavo 
ir Hiutenfeldo miestelio vokiečių vyrų choras. Koncerto 
programą užbaigė Molėtų Kultūros centro folkloro kapela, 
vadovaujama Kęstučio Kuzmickio, kurios atvykimą į 
Jonines rėmė Molėtų miesto savivaldybė.

/tąsa sek. psl./
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/atkelta iš 8 psl./ Joninės
Programai pasibaigus, vieni ėjo žiūrėti krepšinio 
rungtynių, kurias ir šiais metais vėl laimėjo buvę 
mokiniai prieš dabartinius mokinius, kiti nuėjo už 
bendrabučio, kur vyko įvairiausi žaidimai, kaip, 
pavyzdžiui, virvės traukimas, vienas kito stūmimas nuo 
rąsto ir t.t. Pievoje mergaitės pynė gėlių vainikus. 
Vienos, pasipuošiusios vaikštinėjo, kitos pynė vainikus 
plukdymui pro gimnaziją tekančiame upelyje.

Didžiausią pasisekimą turėjo Romuvos „Kiškių“ 
klubas, t. y. lietuvaitės ir lietuvaičiai iki 8 metų amžiaus. 
Jie susilaukė per 20 bendraamžių svečių, su kuriais 
galėjo visą vakarą žaisti ir dūkti didžiuliame parke. Ir jie 
mokėsi vainikus pinti, dainuoti ir šokti, turėjo progos ir 
pasakų pasiklausyti.

Apie 10 vai. vakaro Joninių dalyviai susirinko prie 
sukrauto didžiulio laužo. Trimitų garsais jie mokinių 
buvo pakviesti uždegimui. Uždegus laužą, vieni liko prie 
jo dainuoti, kiti ėjo į palapinę, kur juos visą naktį šokdino 
ir linksmino Molėtų kapela, treti galėjo pasišokti jaunimo 
diskotekoje pilies salėje, o ketvirti, tikriausiai, išėjo 
papačio žiedo ieškoti..

Kol dar buvo šviesu, svečiai galėjo apžiūrėti dvi meno 
parodas. Rennhofo pilies posėdžių kambariuose vyko 
buvusios mūsų gimnazijos mokinės Susanos Juknaitės - 
Weigel tapybos paroda, o parko takais dailės galerija. 
“Meno parkas” išdėstė Kauno dailininkų tapybos darbus. 
Be to, ant stalų buvo išdėstyta informacija apie Lietuvą ir 
apie Europos Sąjungą, Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga prie savo stalelio informavo apie save ir rinko 
aukas.

Visus svečius vaišino gimnazijos mokytojai, tėvai ir 
talkininkai. Valgykloje veikė kavinė, parke prie 
palapinės - baras ir grilis. Visas šventės pelnas liko 
mokyklai.
Lietuvos diena
Liepos 6 - Mindaugo karūnacijos diena. Lietuvoje tai 
šventa diena. Vasario 16-osios gimnazija mokinių komi
teto inciatyva ją nutarė paminėti savaip - pravedant gim
nazijoje Lietuvos dieną.

Direktoriaus pareigas tą dieną perėmė mokinių 
komiteto pirmininkas Audrius Makaus-kas. Jis su savo 
padėjėjais sudarė tvarkaraštį, pagal kurį lietuviai 
mokytojai visą rytą vokiečiams mokiniams turėjo dėstyti 
lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją, geografiją, politiką ir 
tautinius šokius.

Atvirkščiai - lietuviai mokiniai mokė vokiečius 
mokytojus tų pačių dalykų. Po trečios pamokos, per 
didžiąją pertrauką, vokiečiai gavo paragauti lietuviškų 
valgių, o penktą pamoką vyko žinių patikrinimas - 
viktorina, vokiečių mokytojų komanda prieš vokiečių 
mokinių komandą. Laimėjo mokytojai. Jie buvo apdo
vanoti lietuviškais saldainiais. Po to 5-8 kl. mokiniai 
vokiečiai pašoko lietuvių tautinį šokį “Suktinį”, kurį jie 
išmoko per vieną pamoką. O šeštą pamoką vieni žaidė 
krepšinį, kiti žiūrėjo filmus apie Lietuvą, treti kūrė 
plakatus, kaip jie įsivaizduoja Lietuvą, o dar kiti pasiin- 
formavo apie Lietuvos išeiviją, Jaunimo sąjungą ir t.t.

Tokiu būdu labai įdomiai žaidimo forma vokiečiai 
daug sužinojo apie Lietuvą. Įprastom pamokom vargiai 
ar būtų tiek daug pasiekta. Todėl reikia pagirti mokinių 

komitetą už tokį puikų sumanymą.
Mokslo metų užbaigimas
2004/05 mokslo metai baigėsi liepos 8 d. Pirmos pamokos 
metu visi mokiniai susirinko į bendrabučio salę 
ekumeninėms pamaldoms, kurias lietuviškai ir vokiškai 
pravedė katalikų kapelionas tėvas Rytis Gurkšnys ir ev. 
kun. Reinhold Fuhr. Mokytojai ir mokiniai sukalbėjo 
bendras maldas, buvo pasimelsta už geradarius, padėkota 
už praėjusius metus, išklausyti trumpi pamokslai, 
sugiedota daug vokiškų ir lietuviškų giesmių. Pamaldos 
užsibaigė abiejų kunigų palaiminimu.

Po pamaldų toje pačioje salėje gimnazijos direktorius 
A. Šmitas trumpai apžvelgė praeituosius metus, padėkojo 
visiems mokytojams, auklėtojams ir mokiniams, kurie ne 
tik atliko savo pareigas, bet taip pat daug laisvalaikio 
paaukojo bendram labui. Jis taip pat paskelbė atskirų 
klasių mokslo rezultatatus.

Direktorius apgailestavo, kad iš 200 mokinių 8 nebuvo 
perkelti į kitą klasę ir 6 gavo pataisos egzaminus. Geriausi 
mokiniai buvo: 1. Audrius Makauskas (12 kl.), 2. Julia 
Schnepf (6 kl.), 3. Daina Šmitaitė (11 kl.) ir 4..Emilis 
Venskevičius (12 kl.). Penktą vietą dalinosi trys mokiniai: 
Gulia Scopeliti, Dovydas Saltuška ir Merle Beckord.

Direktoriui palinkėjus gražių atostogų visi mokiniai dar 
susirinko paskutiniam pokalbiui su klasės auklėtojais ir 
tada išvyko atostogauti pas tėvelius į Vokietiją ir Lietuvą. 
Naujieji mokslo metai prasidės rugsėjo 5 d.

V16gim-info

"Žalgirio" vardas - "Financial Times" 
puslapiuose

2005 08 23
’’Žalgirio” krepšinio komandos vardas pateko į įtakingo 
pasaulio verslo dienraščio "Financial Times" puslapius.

Rugpjūčio 19 d. išspausdintame straipsnyje analizuoja
ma globalizacijos ir kultūrų susidūrimų problema. Šalia 
tokių garsių prekių ženklų kaip "Coca-Cola", BMW ir kitų 
"Žalgiris" minimas kaip sėkmingas globalios ir vietinės 
kultūrų derinys.

Morgeno Witzelo straipsnyje sakoma, kad krepšinis 
klesti Lietuvoje iš dalies dėl to fakto, kad lietuviai yra 
aukštesni nei kiti europiečiai. Tačiau geriausio Lietuvos 
krepšinio klubo Kauno "Žalgirio" - Europos čempiono 
pavadinimas yra nesusijęs su amerikietiškais prekių ženk
lais, o pavadintas 1410 m. vykusio istorinio mūšio, kurį 
lietuviai laimėjo prieš kiyžiuočius, vardu.

Vietinis, specifinis prekės ženklas buvo suteiktas globa
liam produktui, taip krepšinis lietuviams tapo savu produk
tu.

Lietuva teiks pagalbą nuo uragano 
"Katrina" nukentėjusioms JAV valstijoms. 
Priešgaisrinės apsaugos departamento vadovas Kazys Zu- 
lonas teigia, kad tam jau yra gautas principinis Vyriausy
bės pritarimas.Jo teigimu, į JAV planuojama siųsti maž
daug 25 žmonių grupę, kurioje, be ugniagesių gelbėtojų, 
būtų ir 5 policijos pareigūnai.

Lietuviai ketina kartu gabentis vandens siurblių, elekt
ros generatorių ir medikamentų. Lietuva savo veiksmus 
derina su Latvijos ir Estijos gelbėtojais.

Iš Lietuvos radijo ir televizijos tinklapio - www.lrt.lt
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Laisvosios Europos“ radi* 
jas švenčia sukaktį
Andrius Kunčiną Lietuvos radijas 
„Laisvosios Europos“ radijas va
kar /13.9/ atšventė 10-ies metų su
kaktį nuo transliacijų iš Prahos pra
džios. Kadaise iš JAV biudžeto išlai
komas radijas buvo vienas iš nedau
gelio objektyvių žinių apie pasaulį 
šaltinių komunistinėms valstybėms.

Pirmoji „Laisvosios Europos” laida 
perduota kariniais siųstuvais iš buvu
sios Vakarų į Rytų Vokietiją prieš 
daugiau nei 50 metų. Netrukus radi
jas buvo tvirtai įkurtas Miunchene, 
kol pereitą dešimtmetį JAV Kongre
sas nesumažino radijo išlaikymui 
skirtų lėšų. Komunistiniai režimai

A. Kubilius kritikuoja kalbos 
reformatorius

Lietuvos radijas

Tėvynės sąjungos lyderis Andrius 
Kubilius ragina su kalba ir rašybos 
taisyklėmis elgtis ypač atsargiai ir 
konservatyviai, nes tai yra tautos tra
dicijos dalis. Tėvynės sąjunga, maty
dama, kad visuomenė bet kokius lie
tuvių kalbos vartojimo pokyčius prii
ma ypač jautriai, ketina paskatinti 
platesnį šių klausimų svarstymą.

Kaip viešai paskelbta, nuo šių 
mokslo metų pradžios mokiniai bus 
pradėti mokyti naujų lietuvių kalbos 
taisyklių. Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija numato siūlyti ir daugiau 
įvairių lietuvių kalbos rašybos pakei
timų ir supaprastinimų.

A. Kubilius stebisi kalbos reformos 
autorių argumentais, esą supaprastini
mai reikalingi, nes, laikydami valsty

Europoje jau buvo žlugę, ir buvęs 
Čekijos prezidentas Vaclavas Have
las padarė politinį gestą, pasiūlyda
mas tuometiniam JAV prezidentui 
Bilui Klintonui perkelti „Laisvąją 
Europą” iš Miuncheno į buvusios 
socialistinės Čekoslovakijos parla
mento rūmus Prahos centre.

Perkraustymas galuotinai užbaigtas 
1995-aisiais. „Laisvosios Europos” 
laidos Lietuvai nutrauktos pernai sau
sį, jai tampant NATO ir ES nare.

Šiuo metu „Laisvoji Europa” tebet- 
ransliuoja 28-iomis kalbomis į 19-ką 
daugiausiai pereinamąjį laikotarpį 
arba diktatūrą tebeišgyvenančių vals
tybių, be kitų Rusiją, Baltarusiją, Ira
ką, Iraną, Afganistaną.

binį lietuvių kalbos egzaminą, moki
niai daro daug klaidų.

Tėvynės sąjungos lyderis sako, kad 
, jei mokinių lietuvių kalbos žinios 
pastaruoju metu nuolat prastėja, pir
miausia reikėtų ieškoti šio reiškinio 
priežasčių, o ne susitaikyti su esama 
padėtimi ir ieškoti būdų, kaip leng
vinti užduotis ir mažinti reikalavi
mus. Juk niekas nesiūlo įteisinti 
smulkių vagysčių, jei nepaliaujamai 
auga nusikalstamumas“.

Pasak A. Kubiliaus, būtų žymiai 
suprantamiau, jei Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija skirtų daugiau dėme
sio blogėjančių lietuvių kalbos žinių 
priežastims tirti ir joms šalinti.

Jis nurodo, kad viena svarbiausių 
priežasčių - lietuvių kalbai vis ma
žiau draugiška elektroninė terpė.

Komisijos dėmesio ir pasiūlymo, 
anot jo, aiškiai trūksta elektroninei 
žiniasklaidai. Kompiuteriai vis dar

Nida
Tai didžiausia gyvenvietė 
ir Neringos administraci
nis centras. Nidoje šiuo 
metu gyvena apie 1550 
nuolatinių gyventojų, kas 
vasarą čia atostogauja 
apie 50 tūkst. poilsiauto
jų. Pirmą kartą Nida pa
minėta Kryžiuočių ordino 
dokumentuose 1385 m. 
"Noyken" ar "Noyden" 
vardu.

Pagal istorinius šalti
nius senasis Nidos kai
mas buvęs Grobšto rago 

įlankos šiaurinėje pakrantėje.
Antroji Nida buvo įsikūrusi 2 km 

piečiau nuo šiandieninės Nidos.
1730 metais atsikėlę žvejai prie Pa- 

midžio įlankos įkuria trečiąją Nidą. 
Trys buvę kaimai - Nida, Skruzdynė ir 
Purvynė - šiuo metu ir sudaro Nidos 
gyvenvietę.

Nida įsikūrusi 48 km nuo Klaipėdos 
ir 4 km nuo sienos su Rusijos Federa
cijos Kaliningrado sritimi. Anksčiau 
čia daugiausia gyveno žvejai, o nuo 
XIX a. pabaigos Nida ima garsėti kaip 
kurortas. Šiuo metu tai puiki vieta 
poilsiui. Gyvenvietė rymo pamaryje 
išsitęsusi apie du kilometrus iš pietų į 
šiaurę. Pietiniu galu ji siekia Pamidžio 
įlanką, o šiauriniu laipsniškai išnyksta 
Bulvikio rago smėlynuose.

Neringos kurortas skelbia ap
ie poilsio sezono pratęsimą
Neringos savivaldybė kartu su vietos 
verslininkais ir kultūros bei pramogų 
renginių rengėjais paskelbė, kad Ner
ingos kurortas pratęsia atostogų sezo
ną ir sukuria poilsiautojams dar palan
kesnes sąlygas ilsėtis Nidos, Juod
krantės bei kituose kurortiniuose mies
teliuose.

Kurortinio sezono pratęsimą pa
skelbs ir specialus “Vasaros pramogų 
kolekcijos” festivalio koncertas “Bobų 
vasara”, kviečiantis ilsėtis Neringoje 
iki pat gamtos dovanojamos vadina
mosios “bobų vasaros”.

“Lietuvoje iki šiol buvo įprasta, kad 
vasaros sezonas užsibaigia rugpjūčio 
31 dieną. Tačiau mes, gyvendami Ner
ingoje, seniai pastebėjome, kad ir rug
sėjį galima labai puikiai leisti atosto
gas Lietuvos pajūryje: Neringoje tuo 
metu vyrauja puikūs orai, jūros van
duo tebėra įšilęs, o miesteliuose nebė
ra tiek daug poilsiautojų ir kainos tam
pa daug palankesnės. Todėl ir paskel
bėme šią socialinę, verslo ir kultūrinę 
iniciatyvą, kviečiančią ilsėtis Neringo
je ir rugsėjį”, - sakė Neringos meras 
Vigantas Giedraitis.

Bendrai iniciatyvai susivieniję savi
valdybės, verslo atstovai, kultūros 
renginių organizatoriai žada rugsėjį 
Neringos lankytojams pasiūlyti ne tik 
tas paslaugas, kurias jie gaudavo vasa
rą, tačiau ir nemažai naujovių, tik 
daug palankesnėmis sąlygomis.

Neringos smulkaus ir vidutinio vers
lo asociacijos prezidentė Irma Baltru
šaitienė sakė, kad vietos verslo atsto
vai labai palaikė naująją iniciatyvą.
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Sporto žinios
Liko 12 krepšininkų

Sporto žinios iš Lietuvos radijo

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje liko 
12 žaidėjų, kurie tęs pasiruošimą Euro
pos pirmenybėms.

Naujojo Orleano „Homets“ klubui 
rekomendavus nežaisti Arvydui Macijauskui, rinktinės 
gretas paliko Tomas Delninkaitis. „Lietuvos ryto“ ko
mandos žaidėjas su komanda neišvyko į Rusijos sostinę.

Į Maskvą išskrido dvylika žaidėjų: Vidas Ginevičius, 
Giedrius Gustas, Simonas Serapinas, Ramūnas Šiškaus- 
kas, Mindaugas Lukauskis, Simas Jasaitis, Dainius Ša- 
lenga, Mindaugas Žukauskas, Paulius Jankūnas, Kšyšto- 
fas bei Datjušas Lavrinovičiai ir Robertas Javtokas.

Atsakomąsias Federacijų supertaurės rungtynes Lietu
va ir Rusija žais ketvirtadienį vakare. Pirmajame mače 
Vilniuje rugpjūčio 20 d. lietuviai varžovus nugalėjo 
73:58 . Lietuvos rinktinei Federacijų Supertaurė atitektų 
tik pergalės Maskvoje atveju.

Grįžus iš Maskvos komanda 10-12 dienų treniruosis 
Klaipėdoje, kur pirmadienio popietė įvyks ir komandos 
palydos į Europos čempionatą.

Į Podgoricą, kur rugsėjo 16 d. Lietuvos rinktinė žais 
pirmojo etapo B grupės rungtynes su Turkija, krepšinin
kai išskris rugsėjo 14 d. popietę.

A. Macijauskas nežais Europos čempiona
te Serbijoje - be A. Macijausko
Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas Arvydas Macijaus
kas oficialiai patvirtino nežaisiąs Europos krepšinio čem
pionate.

Dalyvauti Europos pirmenybėse draudžia NBA Nau
jojo Orleano „Homets“ klubas, kuriame žais lietuvis. 
Lietuvos rinktinės vadovas Algimantas Pavilonis antra
dienio popietę kalbėjosi su NBA klubo vadovais. Lietu
vos krepšinio rinktinės vadovas Algimantas Pavilonis dar 
tikisi Macijauską išvysti rinktinės gretose.. Praėjusią 
savaitę Lietuvos rinktinės lyderis per draugiškas rungty
nes su Latvija susižeidė koją.

Pastarieji bijodami galimų naujų traumų, nenori leisti 
lietuviui žaisti rinktinėje.

Lietuvos krepšinio rinktinės gydytojas Robertas Nar- 
kus sako, kad žaidėjo kojos būklė gerėja, o raumens 
įplyšimas po tyrimo neaptiktas.

Tačiau kol kas krepšininkas negali sportuoti. „Gali 
būti, kad A. Macijauskas negalės treniruotis iki dešimties 
dienų, kad trauma visiškai išgytų“ — svarstė R. Narkus. 
Iki Europos čempionato pradžios Serbijoje ir Juodkalni
joje lieka 10 dienų.

Pateko į ketvirfinalį
Lietuvos moterų krepšinio rinktinė po pergalės Europos 
čempionate prieš titulą ginančią Rusijos rinktinę 80:67 
garantavo vietą ketvirtfinalyje.

Turkijoje vykstančiose pirmenybėse lietuvaitėms tai 
trečioji pergalė po keturių žaistų rungtynių.
Rungtynėse su rusėmis rezultatyviausiai nugalėtojų gre
tose žaidė Iveta Marčauskaitė pelniusi 25 taškus.

Paskutiniąsias grupės rungtynes lietuvės žais trečia
dienį 18.15 vai. su autsaidere Rumunijos ekipa.

Lietuvos jaunimas buvo stipresnis už bos
nių
Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) futbolo rinktinė Kaime 
nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos bendraamžius 1:0 
(0:0) ir iškovojo trečiąją pergalę.

Dabar lietuviai su 10-čia taškų aplenkė bosnius ir gru
pėje pakilo į ketvirtąją vietą.

Vienintelį įvartį 72 min. pelnė Artūras Rimkevičius

V. Alekna pretenduoja tapti geriausias pa
saulyje
Dukart olimpinis bei dukart pasaulio disko metimo čem
pionas Virgilijus Alekna - tarp pretendentų tapti geriau
sias sezono lengvaatletis.

Tradicinius rinkimus organizuojanti Tarptautinė leng
vosios atletikos federacijos interneto svetainė, nuo pir
madienio pradėjo rinkimus, kurie baigsis ketvirtadienį 10 
valandą.

Laureatus iš penkių sportininkų, gavusių daugiausiai 
balsų, išrinks speciali komisija rugsėjo 9-10 dienomis 
Monake, kur vyks, Aukso lygos“ finalo varžybos. 
Pasaulio čempionatų rekordą Helsinkyje pagerinęs V. 
Alekna kol kas dalijasi 2-3 vietas su Etiopijos bėgiku 
Kenenisa Bekelėle, o balsavime užtikrintai pirmauja 
staigmeną pasaulio pirmenybėse pateikęs olandas Rensas 
Blomas, laimėjęs vyrų šuolių su kartimi varžybas.

Į geriausių lengvaatlečių titulus pretenduoja 15 vyrų ir 
15 moterų. Kandidatai atrinkti pagal pasaulio reitingą. V. 
Alekna jame yra penktas.

Futbolo rinktinė pateko į avariją
Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) futbolo rinktinė Serbijoje 
ir Juodkalnijoje pateko į autovariją.

Lietuvius iš Novi Sado miesto į Belgradą vežęs auto
busas susidūrė su lengvuoju automobiliu ir apvirto. Pra
nešama, kad lietuvių sužeidimai nėra labai rimti.

Jie po apžiūros išleisti iš ligoninės. Autoavarijoje žu
vo trys automobiliu važiavusios moterys.

Lietuvos jaunimo rinktinė penktadienį Novi Sade da
lyvavo Europos čempionato atrankos varžybų rungtynėse 
su Serbijos ir Juodkalnijos komanda.

Dviratininkų startai
Diana Žiliūtė, dalyvavusi dešimtajame pasaulio moterų 
dviračių taurės varžybų etape Olandijoje 128 km. distan
cijoje finišavo 22-a.

Nugalėtojai vokietei Inai Joko Toitenberg D. Žiliūtė 
pralaimėjo 2 min. 26 sek. Lenktynėse dalyvavusi Erika 
Vilimaitė finišavo 38-a, o Zita Urbonaitė - 46-a.

Pasaulio taurės varžybose pirmauja australe Enonė 
Vud, turinti 308 taškus.

Paskutinis, 11-asis, etapas vyks rugsėjo 11 dieną Vo
kietijoje.

Pasaulio čempionatui besirengianti Edita Pučinskaitė 
savaitgalį Italijoje laimėjo 23 km atskiro starto lenktynes 
Romoje. 29 metų dviratininkė distanciją įveikė per 33 
min. 31 sek.
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Europos Lietuvis Nr.9 11 puslapis

(pasijuokime
Rojuje
Vieną dieną rojuje Ieva pasišaukė Die-

- Dieve, aš turiu problemą.
- Kokią problemą, Ieva? - paklausė 

Dievas.
- Dieve, aš žinau, tu sukūrei mane ir sukūrei šį gražų 

sodą, šiuos nuostabius žvėrelius ir didelę juokingą gyva
tę, bet aš vis tiek nesu laiminga.

- Kodėl gi, Ieva? - klausia Dievas.
- Dieve, aš jaučiuosi vieniša ir man iki gyvo kaulo įgri

so obuoliai.
- Gerai, Ieva, aš žinau, ką reikia daryti. Aš sukursiu tau 

vyrą. Bet tas vyras - turintis trūkumų padaras, su daugy
be blogų įpročių. Jis meluos, apgaudinės ir bus baisiai 
išdidus ir pan. Jis tau sukels tik sunkumų. Bet, kita ver
tus, jis bus didesnis, greitesnis, jis mėgs medžioti ir žudy
ti. Jis atrodys kvailai, kai bus susierzinęs. Bet kadangi tu 
skundiesi, aš sukursiu jį tokį, kad patenkintų visus tavo 
fizinius poreikius. Jis mėgausis vaikiškais dalykais - 
muštynėmis ir kamuolio spardymu. Jis nebus per daug 
protingas, todėl jam visada reikės tavo patarimo.

- Skamba nuostabiai, - ironiškai šyptelėjo Ieva.
- Na... tu jį gali turėti su viena sąlyga.
- Kokia ji, Dieve?
- Kaip ir sakiau, jis bus išdidus, arogantiškas ir žavėsis 

savimi... Taigi tu turi leisti jam manyti, kad pirma sukū
riau jį. Tik prisimink, tai mūsų mažytė paslaptis.
****#
Nekask daržo
Mama rašo sūnui į kalėjimą:

- Sūneli, kai tave pasodino, visai blogai pasidarė... 
Ūkis neprižiūrėtas, daržas nesukąstas, bulvės nepasodin
tos - ką daryti - nežinau!”
Sūnus rašo atsakymą:

- Mama, tu geriau darže nesikapstyk... Tiek visko iška
si, kad ir tave pasodins, ir man dar pridės...”
Po kiek laiko mama vėl rašo sūnui:

- Sūneli, kartu su tavo laišku atvažiavo ir policija. Per- 
rausė visą daržą, nieko nerado, pikti kaip velniai išvažia
vo.”
Sūnus atsako:

- Mama! Kaip galėjau - padėjau. Bulves jau pati so
dink...”
*****
Aparatas
Teisme kaimietį kaltina:

- Tai ką, ponas, samagonėlį varot?
- Aš? Ne!
- Kaip ne? Taigi aparatą turit... vadinas, varot!
- Tai tada teiskit ir už išprievartavimą...
- Tai Jūs dar ir išprievartavot kažką?
- Ne... Bet aparatą tai turiu...

*****
Stebuklinga lempa
Pateko trys blondinės į negyvenamą salą. Ten rado ste
buklingą lempą, patrynė ją ir atsirado džinas.
Jis sako:

- Išpildysiu po vieną jūsų norą.
Pirma sako:

- Padaryk mane 25 proc. protingesnę.
Džinas tą padarė. Blondinė iš salos išplaukė pati.
Kita sako:

- Padaryk mane 50 proc. protingesnę.
Jinai pasidarė valtelę ir ja išplaukė.
Trečia sako:

- Padaryk mane 100 proc. protingesnę.
Džinas tai padarė.
Blondinė pavirto vyru ir išėjo tiltu.
*****

Mokykla
Mokytojas pasakoja mokiniams:

- Archimedas, maudydamasis vonioje, sušuko - 
"Eureka"...

- Atsiprašau, - nutraukia Petriukas - ką reiškia šis žo
dis?

- "Suradau". Ir kaip manai, Petriuk, ką jis surado?
- Tikriausiai muilą!

*****

Petriukas per pertrauką rūko už kampo. Jį pamato moky
toja, čiumpa už ausies ir nuveda pas tėvą.

- Žiūrėkite! Ką Jūsų sūnus daro per pertraukas.
Ir parodo cigarečių pakelį. Tėvas susigriebia už galvos ir 
sako Petriukui:

- Juk sakiau, kad rūkytum savo cigaretes, o ne mano!!!

Nesusipratimai
Veža taksistas jauną moterį. Atvežė kur reikėjo, o mote
ris sako, kad neturi pinigų. Tada taksistas nuvažiuoja į 
pievą prie miškelio, išlipa iš mašinos ir tiesia ant žolės 
paklodę. Moteris sako:

- Kaip jums ne gėda? Aš dviejų vaikų motina!
Taksistas atsako:

- O aš 40-ies triušių šeimininkas, greičiau raukit žolę ir 
klokit ją ant paklodės.
*****
Taxi

Važiuoja Čiukčia taksi. Atvažiuoja... Taksistas sako:
- 10 litų.
Čiukčia duoda 5. Taksistas nustemba:
- Kodėl 5? reikia 10.
Čiukčia irgi:
- O jūs ką, argi ne kartu važiavote?
*♦♦♦♦

Autobuse
Kontrolierius autobuse:

- Jūsų bilietas?
- Kieno mano bilietas?
- Jūsų, prašom parodyti.
- Nusipirk ir žiūrėk!
- Tu ką, nesveikas?
- O tu ką, daktaras?
- Ne, aš kontrolierius.
- Susipažinkim, aš santechnikas.

*****
Restorane:
- Oficiante, kokį čia man š... atnešėte ir dar tiek mažai?!
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Birmingame: Irena Hughes
Manchesteryje: Lietuvių Socialinis klubas 121 Middleton Rd., 

Crumpsall, Manchester, tel: 0161 740 5039
Oksforde: Liubovė Rakūnienė
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LONDONAS
British-Lithuanian Society . Christopher Beazley MEP paskaita 
“Realising the potential of the Baltic Sea Reagion” LR ambasadoje 84 
Gloucester Place London W1U 6AU ketvirtadienį, 2005 rugsėjo 22 d. 
19.00 vai. Nariai ir svečiai £8.00.
Liornos Grodnikaitės rečitalis pietų metu Crush Room, Covent Gar
den, London WC2E 9DD pirmadienį, 2005 rugsėjo 26 d., 13.00 vai.
Finno-Ugric (estų, suomių, vengrų) kultūros savaitgalis - poezija, 
klasikinė muzika, džiazas. Informacija ir užsisakymai tel: 020 7240 
6162. 2005 rugsėjo 29 d.
Gediminas Varnas Puccini operoje “Tosca” Caravadossi veikmenyje. 
Questors Theatre, Mattock Lane, London W5 5BQ trečiadienį, 2005 
spalio 12 d., 19.30 vai. ir šeštadienį, 2005 spalio 15 d., 14.30 vai.
Baltic Community Summit latvių sodyboje Straumeni, Catthorpe, 
Leics šeštadienį 2005 spalio 15 .d.
Evelina Puzaitė piano koncertas Wigmore Hall, Wigmore Street, Lon
don pirmadienį, 2005 spalio 17 d. - žiūr. skelbimą 5 psl.

PAMALDOS

Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@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: 
Bethnai Green - Centrai line.
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Sekančios pamaldos rugsėjo 24 d., 15.00 
vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 

SĄJUNGOS TARYBOS METINIS

SUVAŽIAVIMAS - KONFERENCIJA

Rugsėjo pradžioje mirė Jonas Šable
vičius, daug metų gyvenęs ir dirbęs 
Manchesteryje. Paskutiniu laiku gy
veno Pietų Anglijoje, netoli 
LietSodybos, Bordon miestelyje.

Dienotvarkėje:
ĮVYKS

LIETUVIŲ SODYBOJE 
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO MĖN. 22 DIENĄ 

NUO 13.00 IKI 17.00 VALANDOS
Po suvažiavimo šaltas bufetas

Lietuvių Kultūros ir Informacijos 
Centro įsigijimo idėjos ir sumanymai, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atkūrimas, lietuvybės ugdy
mo klausimas ir kiti bendruomenę lie
čianti reikalai.
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