
įurapos LIETUVIS
Al

Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2005 m. spalis Nr.10 (2573)

V. Adamkus: ES reikia atviro ir drąsaus dialogo
Prezidentas Valdas Adamkus su darbo vizitu vieši Zagrebe, Kroati
joje, kur dalyvauja iškilmingame XII Vidurio Europos šalių suva
žiavimo atidaryme.

Šiais metais aukščiausio lygio susitikime Zagrebe dalyvauja 
prezidentai iš penkiolikos šalių: Lietuvos, Lenkijos, Italijos, 
Moldovos, Bulgarijos, Albanijos, Slovėnijos, Čekijos, Serbijos 
ir Juodkalnijos, Austrijos, Slovakijos, Makedonijos, Rumuni
jos, Bosnijos ir Hercegovinos. Valstybių vadovai diskutuoja 
temomis „Kaip užbaigti Europos integracijos procesą?“ ir 
„Kuris socialinis - ekonominis modelis yra tinkamiausias in
tegruotai Europai?”

Lietuvos vadovas šiame renginyje buvo pakviestas dalyvauti kaip 
garbės svečias.

Prezidentas Valdas Adamkus Vidurio Europos prezidentų susitikimo 
plenarinėje sesijoje „Kaip užbaigti Europos integracijos procesą?“ skai
tė pranešimą.

Pradėdamas savo pranešimą Prezidentas pabrėžė, kad Europos lyde
riams reikia daugiau atviro ir drąsaus dialogo, kuriame gimtų ateities 
iniciatyvos ir būtų sutarta dėl praktinių veiksmų.

Kalbėdamas apie bendrą atsakomybę už Europos Sąjungos ir jos kai
mynių ateitį. Prezidentas pabrėžė, kad nuo čia susirinkusių politinių 
lyderių tolesnių darbų ir sutarimo priklausys ne tik Europos Sąjungos 
užsienio ir plėtros politikos ateitis, bet ir tai, kokį vaidmenį Europa vai
dins pasaulyje.

Lietuvos vadovas savo pranešime teigė, kad šiandien yra privalu pa
dėti Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai pasiekti vidinį sutarimą dėl strategi
nės ekonominės ir užsienio politikos, taip pat padėti sugrąžinti žmonių 
pasitikėjimą valstybės institucijomis. Prezidentas paragino aktyviai 
įsitraukti į „įšaldytų“ konfliktų sprendimą, kurie stabdo Europos Sąjun
gos kaimynių ekonominę plėtrą ir skaldo visuomenę.

Lietuvos vadovo nuomone, naujosios Europos Sąjungos narės turėtų 
imtis iniciatyvos kurti naujas jungtis tarp Balkanų bei Juodosios jūros 
regiono valstybių ir Europos Sąjungos.
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VMVT rengia praktines paukš
čių gripo imitacijos pratybas

Diagnozavus paukščių gripą Rumunijoje ir 
Turkijoje, Lietuvos maisto ir veterinarijos 
tarnyba kitą savaitę rengia praktines paukš
čių gripo imitacijos pratybas. Tarnybos 
vadovas Kazimieras Lukauskas teigia, kad 
tiesioginės grėsmės Lietuvai nėra, tačiau 
reikia rengtis skubiems veiksmams, kadan
gi kiekvieną minutę grėsmė gali priartėti.

Pareigūnas pabrėžia, kad Lietuva turi 
pakankamai antivirusinių vaistų prieš šią 
ligą. Taip pat yra įspėjama, jei virusas bus 
aptiktas artimiausiose valstybėse, bus rei
kalaujama paukščius laikyti uždarytus.
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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Tarybos 
Suvažiavimas - konferencija 

įvyks šeštadienį, spalio mėn. 22 d. 
nuo 13 vai. iki 17 vai. 

Lietuvių Sodyboje,
Headley Park Hotel, Picketts Hili, nr.Bordon, Hants GU35 8TE tel: 01420 472810 

Po suvažiavimo šaltas bufetas.
Vakare pasirodys rytų Londone naujai įkurtas folklorinis ansamblis 

"SADUTO".
Muzikos vadovai Gintautas ir Danielė Martinkėnai, šokių vadovė Ligita Paulauskaitė. 

Ansamblio koordinatorė Onutė Dobrovolskienė.
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Europos bendruomenių atstovų suvažiavimas Vokietijoje

Aidas Zubkonis
„ Londono Žinių1 kores
pondentas

Rugsėjo 16-18 dieno
mis, Hiutenfeldo mieste
lyje esančioje lietuvių 
Vasario 16-osios gimna

zijoje vyko Europos Sąjungos šalyse gyvenančių lietuvių 
bendruomenių atstovų suvažiavimas. Neformaliame, Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) iniciatyva rengta
me susitikime daugiausia dėmesio buvo skiriama Europos 
lietuvių bendruomenių asociacijos steigimo idėjai ir ben
dradarbiavimo plėtojimui tarp Europoje pasklidusių lietu
vių. Sąskrydyje taip pat buvo aptartas specialiosios paskir

Prezidiumas (iš kairės): dr. A Bartusevičius, R. Čuplinskas, LR ambasa- išeivijos ryšį su istorine tėvyne; 2. Kurti Lietuvos 
dorius Vokietijoje E.Ignatavičius ir Vokietijos LB pirm. A.Šiugždinis įvaizdį užsienio šalyse, skleidžiant lietuvių kultūrą,

ties atašė dirbti su užsienyje esančia išeivija projektas bei 
diskutuota apie jaunąją emigrantų iš Lietuvos kartą.

Beveik kiekvienoje šalyje, kurioje gyvena dalis lietuvių 
bendruomenės galime rasti vadinamąjį „lietuvybės cent
rą“. Tai - vieta, kurioje vyksta lietuviški renginiai, susibū
rimai ar kita tautiška veikla. Ne paslaptis, kad toks taškas 
D. Britanijoje yra Lietuvių sodyba, „Headley“ parke, neto
li Londono. Hiutenfeldas - lietuvybės centras Vokietijoje. 
Nedideliame miestelyje, esančiame Heseno žemėje, Ro
muvos pilaitėje įsikūrusi ne tik gerai žinoma ir pripažinta 
lietuvių Vasario 16-osios gimnazija, bet ir Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės taryba, jaunimo sąjunga bei Lietuvių 
kultūros institutas.

Būtent į Hiutenfeldą, tautiečiai praėjusį lietingą penkta
dienį, be Vokietijoje gyvenančių, atvyko iš Latvijos, Lie
tuvos, Danijos, Belgijos, Airijos, D. Britanijos, Prancūzi
jos bei Ispanijos; iš viso suvažiavime diskutavo per trisde
šimt asmenų.

D. Britanijos delegaciją sudarė 5 žmonės: šalies lietuvių 
bendruomenės (DBLS) pirmininkė Živilė Ilgūnaitė, DBLS 
atstovas sportinei ir jaunimo veiklai Robertas Bružas, 
DBLS tarybos pirmininkė ir mėnesinio laikraščio 
„Europos Lietuvis“ bendradarbė Vida Gasperienė, DBLS 
švietimo tarybos pirmininkė Liuda Jovaišienė bei 
„Londono Žinių“ korespondentas Aidas Zubkonis.

Neformaiaus susitikimo tikslas - aptarti lietuvių ben
druomenės problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 
Naujoji emigracija ir jos problemos yra panašios visose 
vakarų Europos šalyse, todėl jas pravartu spręsti kartu. 
Europos kraštų bendruomenių pagrindinis tikslas - lietu
viško identiteto išsaugojimas: lietuviškas švietimas, lietu
viškos kultūros puoselėjimas, spauda ir t. t. Bendruome
nėms susijungus padidėja galimybė pateikti išsamesnius ir 
didesnius projektus ne tik Lietuvos Respublikos Vyriausy
bei, bet ir ES atitinkamoms struktūroms, kurios padeda 
įgyvendinti naujų Europos Sąjungos narių projektus. Tai - 
savotiškas ES šalių lietuvių bendruomenių parlamentas, 
kurio nutarimai ir projektai atspindės visų Europos šalių 
lietuvių bendruomenių interesus.

Kitą dieną, po sąskrydžio dalyvių susipažinimo vakaro,
Romuvos pilaitės konferencijų salėje prasidėjo dis
kusijos iš anksto numatytais ir naujais klausimais. 
Po įžanginio VLB pirmininko Antano Šiugždinio 
žodžio, Lietuvos įgaliotasis ambasadorius Berlyne 
Evaldas Ignatavičius savo pranešime apžvelgė daž
niausias su migracija susijusias problemas, tokias 
kaip „protų nutekėjimas“, dvigubo apmokestinimo 
problema, kurią pagaliau spręsti imasi Lietuvos 
Respublikos finansų ministerija ir kt. Netrukus buvo 
paliesta ir Europos lietuvių kultūros centro idėja. 
VLB valdyba susirinkusiems pateikė centro projek
tą, kuriame išryškinamos dvi pagrindinės jo kryptys: 
i. Prisidėti prie tautinės kultūros pratęsimo už tėvy
nės ribų stiprinant esamas ar kuriant naujas užsienio 
lietuvių organizacines struktūras, ypač palaikant 
jaunosios kartos lietuvybės išlaikymo pastangas ir

plečiant Lietuvos ir gyvenamojo krašto piliečių ben
dradarbiavimą kultūros srityje. Nevienareikšmiškų disku
sijų metu nuspręsta centrą įvardinti, kaip Europos Sąjun
gos bloko lietuvių bendruomenių centralizuotą asociaciją, 
kurios tikslas būtų palaikyti glaudesnius ryšius su senaja
me žemyne išsibarsčiusiomis bendruomenėmis.

Tam tikslui forumo metu buvo priimtas sprendimas 
sudaryti iniciatyvinę grupę koordinacinės asociacijos kūri
mo vykdymui. Iniciatyvinė grupė, ES lietuvių bendruome
nių asociacijai organizuoti ir spręsti aktualius klausimus, 
sudaryta iš šių aktyvistų: Antanas Šiugždinis (Vokietija), 
Živilė Ilgūnaitė (Didžioji Britanija), Linas Jakučionis 
(Airija), Loreta Paulauskaitė (Ispanija), Mindaugas Diliau- 
tas (Prancūzija), Dalia Henke (Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga), Violeta Raulynaitienė (Tautinių Mažumų ir Išei
vijos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės; Užsienio lietuvių skyriaus vedėja).

Sąskrydyje buvo paliestas ir Lietuvos Respublikos keti
nimas skirti specialiuosius atašė užsienio šalyse gyvenan
čioms lietuvių bendruomenės palaikyti projektas, apie kurį 
pastaruoju metu gan dažnai kalbama. Diskusijų dalyviai 
išsakė teigiamą nuomonę apie rengiamą projektą, tačiau 
vienareikšmiškai buvo prieita išvados, jog skirtasis žmo
gus turi būti iš tos šalies, kurioje jis vykdytų jam skirtą 
misiją. Jo darbas neturi dubliuotis su ambasadose dirban
čių kultūros atašė ir turi būti orientuotas tikslingam, glau-

/tąsa sek.psl./
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Europos bendruomenių atstovų suvažiavimas...
ryšių palaikymui su bendruomene. Kaip teigia DBLS pir
mininkė Živilė Ilgūnaitė, žmogų, kuris koordinuotų šį dar
bą, gyventų šioje aplinkoje bei žinotų išeivijoje gyvenan
čių žmonių poreikius, nėra sunku rasti. „Siųsti žmogų iš 
Lietuvos nėra tikslinga. Jis, negyvendamas išeivijoje, ne
galės pilnai suprasti tautiečių problemų. Atašė turi pažinti 
vietinį gyvenimą, žinoti specifiką, darbo su bendruomene 
ypatumus. Be to, neužmirškime, kad ambasadose dirba 
kultūros atašė, taigi projekte numatomų darbuotojų funkci

(iš kairės) “London žinių” korespondentas Aidas Zubkonis, 
Didž. Britanijos ir kitų šalių atstovai

jos neturi būti vienodos“, - Hiutenfeldo forumo metu kal
bėjo DBLS pirmininkė. Hiutenfeldo suvažiavime dalyva
vusi atstovė iš Lietuvos - LR Tautinių Mažumų ir Išeivi
jos departamento darbuotoja Violeta Raulynaitienė teigė, 
kad pirmiausia spec, paskirties darbuotojai bus skirti į taš
kus, kuriuose gyvena daugiausia lietuvių, t.y., į Airiją, D. 
Britaniją, Ispaniją ir Baltarusiją.

Kita diskusijų dalis buvo skirta jaunosios išeivijos kartos 
ir lietuvybės ugdymo temai. Švietimas - itin svarbus daly
kas išeivijoje. Dažnai tėvai susiduria su problema: kokia 
kalba kalbėti su savo vaikais? Vokietijoje gyvenantis, bet 
Kanadoje gimęs, augęs bei šeimoje lietuvių kalbą išmokęs 
Rimas Cuplinskas savo pranešime išryškino tris, labiausiai 
su tautiškumo išlaikymo susijusius veiksnius: lietuviškos 
mokyklos užsienyje, lietuvių kalbos mokymas šeimose ir 
stovyklų rengimas. „Užsienyje gyvenantis ir šeštadieninę 
mokyklą lankantis vaikas lietuvių kalbos neišmoks. Todėl 

labai svarbus dalykas - vaikų ugdymas 
šeimose. Kartais būnu priblokštas naujo
sios emigracijos, ypač mišriose šeimose 
nenuosekliai dedamos pastangos, kad vai
kas mokėtų ir lietuviškai. Tai pavadinčiau 
emigracijos kompleksu: tėvai, nemokėda
mi vietinės kalbos labai nori, kad vaikai tą 
kalbą įvaldytų tobulai. Išvada: visiškai 
nededama pastangų valdyti organizuotą 
švietimą jaunoms šeimoms, kaip išlaikyti 
lietuvių kalbą...“, - pranešime teigė R. 
Čuplinskas.

Vaikų stovyklos, kaip ir šeštadieninės 
mokyklėlės bei kalbos mokymas šeimoje, 
taip pat puoselėja tautiškumą tarp jaunimo. 
Ispanijos, kurioje gyvena apie 30 tūkst. 
tautiečių, lietuvių bendruomenės pirminin
kė Loreta Paulauskaitė išdėstė nuomonę 
apie per Europos šalis keliaujančios sto
vyklos idėja: kiekvienais metais vis kitoje 
Europos šalyje vyktų išeivijos vaikus bu
rianti centralizuota stovykla. Jaunuomenės 
reikalai taip pat bus naujosios iniciatyvinės 
grupės kompetencijoje.

D. Britanijos delegacijos narė Vida Gasperienė po 
sąskrydžio pasakojo: „Tokie susitikimai yra itin naudingi 
praplėsti savo akiratį. Susipažinome su uždaviniais ir pro
blemomis, kurios egzistuoja ir kitose bendruomenėse, taigi 
forumo metu galime rasti bendrų sprendimų. Įgavome ent
uziazmo, grįžtame kupini minčių.“

Paskutiniąją susitikimo dieną forumo vedėjas VLB pir
mininkas Antanas
Šiugždinis apibendrino 
sąskrydžio metu išsaky
tas idėjas ir pakvietė 
sukurtos iniciatyvinės 
grupės narius trumpai 
numatyti bendros veik
los aspektus.

Po grupės pasitari
mo visų suvažiavimo 
dalyvių laukė galimybė 
po politinių debatų nu
raminti savo sielą - 
gimnazijos bažnyčioje 
buvo aukojamos Šv. 
Mišios.

Po pietų, suvažiavi
mo dalyviai atsisveiki
nę vieni su kitais, išvy
ko atgal į kraštus, ku
riuose jie gyvena ir 
puoselėja tautiškumą...

3



Europos Lietuvis Nr. 10 4 puslapis

Lietuva Europos Sąjungoje tampa 
per brangi gyventi...vietiniams 
lietuviams?

Dainius Paukštė
/ištraukos iš “Piliečiai”/

Labai džiaugiamės, kad po pusės amžiaus mūsų šalis 
sugrąžinta į Europos ir pasaulio žemėlapius, atsivėrėme 
Europai, sutikdami savo krašte įgyvendinti jos puoselė
jamas vertybes, t.y. perimti europinį mentalitetą, pa
grįstą solidarumu, kolektyvizmu, socialiniu dialogu ir 
kitomis bendražmogiškomis vertybėmis.

Civilizuotoje visuomenėje žmogus neturi būti paliktas 
vienas prieš nekontroliuojamas laisvosios rinkos jėgas, 
nes jos šiame etape akivaizdžiai kėsinasi į jį patį ir jo šei
mos socialinį saugumą. Jam patekus į gyvenimo nuošalę, 
ima formuotis atskirtumo nuo visuomenės, nereikalingu
mo jausmas ne tik kitiems žmonėms, bet ir pačiai valsty
bei. Kaip matyti, tuometinė padėtis visuomenėje, anali
zuota tik kaip galimybė, dabar jau tapo realybe: ir 2005 
metais santykinis skurdo lygis lieka nepakitęs - 16 proc. 
šalies gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Santykinio 
skurdo riba 2004 m. buvo 326 Lt. vienam vartotojui arba 
881 Lt. dviejų suaugusių ir dviejų vaikų iki 15 m. amžiaus 
šeimai. Padėtis visuomenėje artėja prie kritinės ribos.

Ką daryti, kad jos neperžengtume? Kas gi atsitiko, kad 
atsidūrėme ten, kur dabar esame - kur suvešėjo skurdas ir 
kur kasdien oro uoste matome bėgančius iš Lietuvos? Ne
minėsiu čia didžiausius „nuopelnus“ turinčių politikų, vie
naip ar kitaip strategavusių ir nulėmusių šalies dabartį. Ma
nau, viena iš pagrindinių priežasčių yra susiklosčiusi padė
tis darbo rinkoje tarp darbdavio ir darbuotojo. Pasekmė - 
lietuvaičio uždarbis sudaro vos 6 proc. to, ką uždirba Dani
jos gyventojas. Viskas būtų gerai, jeigu ir paslaugos, ir 
maisto produktų kainos būtų tiek pat kartų mažesnės. Deja, 
jos siekia beveik 80 proc. ES vidurkio. Štai ir pasirodo, kad 
mums, lietuviams, Lietuva yra pati brangiausia ES šalis. 
Todėl lietuvaičiai išvažiuoja [„pigesnes“ - Angliją Airiją 
Ispaniją Vokietiją ir 1.1.

Pamenu, kaip prieš 15 metų užsieniečiai vaizdžiai aiškin
davo mums, kad turgus - geriausias laisvos rinkos pavyz
dys. Čia pardavėjas bei pirkėjas yra laisvi ir derasi dėl pre
kės kainos: užkels ją pardavėjas - prekės neparduos, pasiū
lys per mažai pirkėjas - jos nenusipirks. Taigi čia, šioje 
rinkoje, ir pardavėjas, ir pirkėjas yra kaip dvi vienos mone
tos pusės - jie negali egzistuoti vienas be kito.

Tuo tarpu Lietuvos darbo rinkoje, kai prekės - darbo 
jėgos - pardavėjas (darbuotojas) bando parduoti pirkėjui 
(darbdaviui) savo darbo jėgą vyksta negeri dalykai. Čia 
aiškiai dominuoja pirkėjas (darbdavys). Nepavykus susitar
ti individualiai, Europoje deramasi kolektyviai: profesinė 
sąjunga - su darbdaviu. Tokių derybų tarpininkė - Vyriau
sybė tiesiogiai derybose nedalyvauja, bet labai atidžiai seka 
eigą. Ir aišku kodėl - konkrečiam terminui pasirašyta ko
lektyvinė sutartis atitinka ne tik darbdavio ir darbuotojų 
interesus, bet ir užtikrina šiuo laikotarpiu socialinę taiką 
šalyje. Štai kodėl Vyriausybė turi būti suinteresuota tokių 
socialinių partnerių egzistavimu ir derybų vyksmu. Deja, 
kol kas šiame fronte daugumoje atveju vienintelis darbda
vių „nuopelnas“- neleisti savo įmonėje įsikurti profesinei 
sąjungai. Yra keletas teigiamų pavyzdžių („Lietuvos teleko- 
mas“ ir kt.), tačiau tai daugiau išimtys, nei taisyklė, juolab 
kad tokioms įmonėms dažniausiai vadovauja pragmatiški 
užsieniečiai. Vyriausybė yra ne tik tarpininkė tarp sociali

nių partnerių, bet ir darbdavė. Deja, ji, mokant už darbą 
šiuo vaidmeniu blogąja prasme nenusileidžia privataus ka
pitalo atstovams.

Manau, visi sutiksime, kad ir sveikatos apsaugos, švieti
mo sferų darbuotojams už darbą yra atlyginama tik dalinai. 
Tai ko tada stebėtis dėl privataus darbdavio veiksmų, jeigu 
Vyriausybė gali taip elgtis?

Profesinės sąjungos, nepaisant to, kad yra integruotos į 
europinį bei pasaulinį profesinių sąjungų judėjimą yra lyg 
voverė, bėganti rate, iš kurio nerandama išėjimo: stokojama 
narių, o to pasekmė - finansinių resursų trūkumas. Kai ku
rie šakinių profesinių sąjungų vadovai pareigose jau du ar 
tris dešimtmečius ir, regis, užmiršo, kam būtina rotacija, 
profsąjungoms trūksta „šviežio kraujo“ - naujų žmonių ir 
naujų idėjų. Tai, kad darbdaviai ir profesinės sąjungos rei
kalingi vieni kitiems, įrodo ir nauja Lietuvos darbdavių 
patirtis, bandant su savo įmonėmis įsitvirtinti Skandinavijos 
šalių darbo rinkoje (statybininkai - Danijoje, jūreiviai - 
Švedijoje). įsivežus į tas šalis specialistus iš Lietuvos, buvo 
bandoma teikti paslaugas dempingo kainomis. Ne darbda
viai ar tų šalių vyriausybės, o danų ir švedų profsąjungos 
blokavo, boikotavo ir nutraukė lietuvaičių „triumfo“ žygį 
per ES, taip apgynę ir darbdavius bei jų pelną ir savo atly
ginimus. Jos aiškiai leido suprasti visiems atvykėliams: 
Jeigu norite dalyvauti mūsų darbo rinkoje, tai tik pagal 
mūsų taisykles“.

Siekiant ne grąžinti išvykusius uždarbiauti į kitas ES 
šalis lietuvaičius, o bent dalinai sustabdyti dar likusių išvy
kimą iš Lietuvos, būtina skubiai išspręsti dvi problemas: 
pirma, nustatyti optimalų minimalaus mėnesinio atlyginimo 
dydį, antra, nustatyti kvalifikuoto ir nekvalifikuoto darbo 
apmokėjimo principus.

Tik po to galima būtų pradėti įvedinėti tvarką Lietuvos 
darbo rinkoje. Ilgai didžiavomės ir džiaugėmės, kad Lietu
voje kvalifikuota ir pigi darbo jėga. Nepastebėjome, kad 
darbas Lietuvoje tapo ne pigus, o visiškai nuvertintas.

Civilizuotame pasaulyje darbas pats savaime yra vertybė. 
Bet kokio darbo turėjimas Europoje, net ir mažiausiai kvali
fikuoto, už kurį mokamas minimalus atlyginimas, užtikrina 
jį dirbančiam žmogui galimybę oriai išgyventi iki naujo 
atlyginimo. Sutikim, kad dauguma Lietuvos žmonių, išvy
kusių dirbti į Angliją ar Airiją ten dirba ne bankininkais ar 
pareigūnais. Atlygis už darbą statybose, viešbučiuose, vie
šojo maitinimo įstaigose ir kt. paslaugų sferose nesiekia 
vidurkio, tačiau mūsų tautiečiams leidžia ne tik išgyventi 
tose šalyse, bet dar ir susitaupyti. .

Imigrantai į Lietuvą atvažiuoja užimti ne papildomas, o 
atsilaisvinusias darbo vietas. Minimalus atlyginimas, kuris 
bus mokamas jiems, reiškia ir minimalius mokesčius į vals
tybės ir „Sodros“ biudžetus. Nori nenori, bet lėtės ar sustos 
BVP augimo tempai, nedidės pensijos, kaip ir anksčiau dar 
labiau skurs sveikatos apsauga ir švietimas.

Klausant Lietuvos laisvosios rinkos instituto specialistų 
komentarų dėl „ VP Market“ norų atsivežti pigios darbo 
jėgos iš Ukrainos ir Moldovos, darosi nejauku dėl tokio 
žingsnio pateisinimo: „mažesnės darbo sąnaudos (t.y. ma
žesni „VP Market“ darbuotojų atlyginimai) pirkėjui reiškia 
mažesnes produktų kainas“. Toks lietuviško „solidarumo“ 
skatinimas reiškia, kad ES šalių ekonomikos vidurkį Lietu
va pasieks ne per 30 metų, kaip tikėtasi, - šiuos planus teks 
atidėti mažiausiai šimtmečiui.

Išleiskime virš Lietuvos susikaupusį nevilties ir vis au
gančio pykčio garą: atpiginkim gyvenimą lietuviams Lietu
voje, sugrąžindami darbą į valstybės vertybių sąrašą. Svar
biausia, teisingai atlyginkime už jį.
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BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS
Padėkos:

Pakruojis - pastaruoju metu nupirkta medicininė apa
ratūra už £7,400
Panevėžys

Aukos:
P.Dineley, Dorset £5,000

(p. Dineley prašė, kad pusė šios sumos
būtų skirta Pauliaus gydymui).

A.Dawnay, Eversley £150
M.Malakūnas, Wimbleton £ 40
K.M.Barėnai, Ealing^ £ 20
(Jurgitai ir Gintui Šovams sukūrus
Lietuvišką šeimą - Ilgiausių metų!)

Aukos mažam Pauliui:
S.Gailiūnienė, Tyne & Wear £100
Anoniminė £100
J.Nicholls, Stockport £ 50
Anoniminė £ 30
P.Kalinauckas, Essex £ 25
Pasiųsta į ligoninę £3,500

Nuoširdžiai dėkojame už šiais aukas

Fondo sekreorė

LIETUVOS RESPUBLIKA 
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAKRUOJO LIGONINĖ
Britų - lietuvių vaikų fondo rėmėjams 
2005.08.17

Pakruojo ligoninės vaikų skyriaus medikai visos ligo
ninės kolektyvo, mažųjų pakruoj iečių ir jų artimųjų vardu 
taria Jums patį nuoširdžiausią ačiū už nuolatinį rūpestį 
mūsų mažiųų sveikata.. Jau daug metų Jūs mums padeda
te, o padėkoti už tai niekad nebus per daug, nes mes Jums 
galime atsilyginti tik dėkingumu.

Sėkmės, sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems, energi
jos ir negęstančio noro daryti kilnius darbus. Jūsų dėka 
nelengva kasdienybė tampa šviesesnė.

Su pagarba
Vyriausias gydytojas Vygantas Sudaris

PANEVĖŽIO GAUSIŲ ŠEIMŲ BENDRIJA 
“PANEVĖŽIO ŠEIMYNA”

Britų - Lietuvių Pagalbos Fondui Vaikams Lietuvoje

PADĖKA 2005.09.09
Mūsų bendrija, vienijanti 53-is šeimas, auginančias 

keturis ar daugiau vaikų, nuoširdžiai dėkoja Jums už rū
pestį ir paramą, nuperkant ir padovanojant mokyklines 
reikmes mūsų vaikams mokslo metų pradžios proga. 
Džiaugiamės ir dėkojame už Jūsų dėmesį ir pagalbą prisi
dedant prie mūsų vaikų auginimo.

Linkime Jums geros sveikatos, nenuilstančios energi
jos, sėkmės geruose ir kilniuose drabnose, bei Dievo pa
laimos naujuose užmojuose.

Su pagarba
Gausių šeimų bendrijos pirmininkė
Violeta Jarašunienė

Populiariausias politikas Valdas 
Adamkus

2005-09-27
Lietuvos gyventojų pasitikėjimas prezidentu Val
du Adamkumi, kuris daugiau kaip keturis kartus 
pralenkia premjerą Algirdą Brazauską.

Rugpjūčio 24-28 dienomis atlikta gyventojų 
apklausa rodo, kad V. Adamkaus populiarumas 
pakilo iki 32,7 proc. visų respondentų.

Antroje vietoje liko premjeras A. Brazauskas, nuo pre
zidento atsilikdamas daugiau kaip keturis kartus, surinkęs 
vos 7,1 proc.

Trečiąją vietą pagal pasitikėjimą užima socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė (7 proc.), 
ketvirtąją - Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas 
(6,7 proc.), penktąją - Seimo vicepirmininkas Česlovas 
Juršėnas (5,1 proc.).

Buvusi prezidentą Rolandą Paksą remia tik 4,5 proc. 
apklausos dalyvių. Silpnai pasirodė Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, surinkęs vos 2,9 proc.
V. Adamkų remia daugiausia jaunesni respondentai, A. 
Brazauską, V. Blinkevičiūtę ir Č. Juršėną - vyresni. Pre
zidentas turi daugiau rėmėjų didmiesčiuose, premjeras - 
miesteliuose.

Tai pirmą kartą tiek daug piliečių pareiškė nepasitikin
tys nė vienu šalies politiniu veikėju. Tokių atsirado net 
dešimtadalis. Dar beveik tiek pat žmonių atsakė nežinan
tys, kokiu politiku pasitiki, arba tiesiog atsisakė jį nuro
dyti. Vasaros pradžioje tokių buvo perpus mažiau.

Didžiausią pavojų kelia neveikli 
Vyriausybė

2005-09-27
Didžiausią pavojų šalies nacionaliniam saugumui 
kelia Vyriausybės neveiklumas, perspėja opozici
jos lyderis Andrius Kubilius.

Pasak A. Kubiliaus, Lietuvai likus nuošaly nuo 
tarptautinių dujų magistralių, Lietuvoje vėl gali 
pasikartoti energetinė blokada.

„Lietuva lieka nuošaly nuo tranzitinių srautų. Kalining
radas turės alternatyvą, apsirūpins ne vien per Lietuvą. 
Rusija su tiekimu į Lietuvą galės daryti ką nori. Per 10 
metų turėjome dvi blokadas - 1990 ir 2000 metais. Klau
simas - kada turėsime kitą?“ - retoriškai klausė A. Kubi
lius.

Rugsėjo pradžioje Berlyne, dalyvaujant Rusijos ir Vo
kietijos vadovams Vladimirui Putinui ir Gerhardui Sch- 
roederiui (Šrėderiui), buvo pasirašytas susitarimas dėl 
dujotiekio tiesimo Baltijos jūros dugnu, aplenkiant Balti
jos šalis ir Lenkiją.

Opozicijos lyderis kaltino ministrų kabinetą, jog šis 
nesiėmė jokių priemonių bandant pasiekti, jog dujotiekį 
būtų nutarta tiesti per Lietuvos ir Lenkijos teritorijas.

Tokiu atveju jos būtų garantuotos, jog Rusija nepanau
dos prieš jas energetinės blokados ar nesiims manipuliuo
ti kainomis.
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Be ugnies dūmų nebūna
Algimantas Zolubas

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiojo teismo (AT) Civili
nių bylų kolegija 1992 m. 
rugsėjo 14 d. savo sprendi
mu patvirtino faktą, kad Ka- 
zimira Danutė Prunskienė, 
davusi rašytinį pasižadėji
mą, sąmoningai bendradar
biavo su KGB.

Teismo sprendimas abejonių niekam nekėlė, nes 
įtariamosios visi reikalavimai dėl dokumento au
tentiškumo tyrimo buvo patenkinti: atliktos rašy
bos, rašalo, popieriaus ekspertizės patvirtino K. 
Prunskienės raštiško pasižadėjimo bendradarbiauti 
su KGB autentiškumą.

Tačiau, 2003 m. gegužės 15 d. Vilniaus apygardos tei
smas, kuriam, jau įsigaliojus AT sprendimui, buvo paves
tas panašių bylų nagrinėjimas, kažkodėl ėmė svarstyti 
bylą iš naujo uždarame posėdyje (?!). Ir nusprendė... pa
naikinti AT sprendimą atmetė K. Prunskienės bendradar
biavimo su KGB faktą Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centras tvirtina, kad jei net nebūtų minimo 
pasižadėjimo ar asmeninės kortelės, tai bendradarbiavimo 
faktui pakaktų kitų įrodymų.

Neseniai grupė Seimo narių paragino K. Prunskienę 
imtis priemonių, kad būtų išslaptinta ir paskelbta Ypatin
gojo archyvo bei teismų bylų medžiaga, kad visuomenė iš 
tikrųjų sužinotų tikrąją padėtį. Naivu būtų tikėti, kad to
kios sau nenaudingos iniciatyvos K. Prunskienė imtųsi. 
Tačiau ir tai, vargu, ar nuramintų visuomenę, nes visuo
menė akivaizdžiai mato dūmus kitur, kurie be ugnies ne
būna.

Visuomenei ir aukščiausioms valdžioms yra žinomi 
faktai, reiškiniai, kurių nenagrinėja teismai, tačiau kurie 

būna reikšmingesni už pasirašytą pasižadėjimą bendradar
biauti su KGB.

Piliečio lojalumas valstybei, nors jo vertinimas nėr 
lengvas (gali būti motyvuojamas tik įtarimu), jo nenagri
nėja ir nelojalumo fakto netvirtina teismai, tačiau renkant 
ar skiriant asmenis į valstybines institucijas, į lojalumą 
visose valstybėse atsižvelgiama labai rimtai, nelojalių 
piliečių veikla valstybinėse institucijose nutraukiama, 
stabdoma arba ribojama. Ir toks ribojimas nelaikomas 
žmogaus teisių pažeidimu, apkalta ar bausme, kaip nelai
komi bausme ribojimai dirbti tam tikrą darbą be atitinka
mo profesinio pasiruošimo, kvalifikacijos.

Nelojalumo valstybei požymiai gali būti labai įvairūs: 
kilmė, bendradarbiavimas su kriminalinėmis ar valstybei 
priešiškomis struktūromis praeityje, įtarimas esant tokių 
veiksmų tąsą.

Žemės ūkio ministrės Prunskienės bendradarbiavimą su 
KGB nustatė AT, nelojalumą Lietuvos valstybei rodo ir 
kiti veiksmai būnant aukštose valstybės pareigose, kaip 
kainų sukėlimas, išprovokavęs jedinstvenikų maištą 
Maskvos primesto moratoriumo nepriklausomybei akty
vus palaikymas 1991 m., pritarimas bei pataikavimas Ru
sijos politikai Lietuvos atžvilgiu bei tos valstybės padėkos 
ženklai (suteiktas Rusijos kunigaikštienės titulas, kvieti
mas į Rusijoje rengiamas iškilmes), išvyka be Prezidento 
ir URM pritarimo į Rusijos organizuotas iškilmes Kara
liaučiuje.

Esant tokiems, visiems akis graužiantiems nelojalumo 
dūmams, K. Prunskienės nelojalumo valstybei ugnelė 
akivaizdi. Todėl valstybės vadovas, nelaukdamas viešų ir 
slaptų narplionių teismuose, turi rimtą pagrindą net ne
duodant paaiškinimų (lojalumo kriterijai gali būti slapti), 
ministrę iš pareigų atstatydinti. Vyriausioji rinkimų komi
sija, kadangi K. Prunskienė nei iki, nei po Liustracijos 
įstatymo paskelbimo neprisipažino bendradarbiavusi su 
KGB, nors AT tai įrodė, turėtų panaikinti jos Seimo narės 
mandatą.

Lietuvoje nelojalumo valstybei ne tik ugnelių, bet ir 
lauželių pakanka. Metas gesinti. Nors po vieną - kad dau
giau neįsipliekstų.

Seimas vėl imsis Valionio praeities
Seimo liberaldemokratai žada užre
gistruoti siūlymą steigti parlamen
tinę tyrimo komisiją kuri turėtų 
aiškintis vienoje televizijos laidoje 
iškeltus naujus įtarimus dėl užsienio 
reikalų ministro Antano Valionio 
praeities. Komisija turėtų išsiaiškin
ti TV laidoje pateiktą informaciją. 
Buvęs užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas patvirtino iš
Valionio, tuomet studijavusio Varšuvoje ir, kaip teigiamą 
dirbusio Lenkijos radijo laidų užsieniui lietuvių kalba re
dakcijos vadovu, gavęs savo pokalbių su Vilniumi įrašus. 
Saudargas 1991 metais buvo pasitraukęs į Lenkiją sudaryti 
Lietuvos Vyriausybės emigracijoje, jei sovietams pavyktų 
įvykdyti perversmą mūsų šalyje.

"Mes siūlome ištirti, ar tikrai pasitvirtina šie faktai, iš 
kur ir kokiu būdu Valionis gavo minėtus įrašus, taip pat 

išsiaiškinti, ar tuo metu Lenkijoje Valionis nebendradarbia
vo su užsienio valstybių slaptosiomis tarnybomis”, - LŽ 
sakė Seimo Liberalų demokratų frakcijos seniūnas Valenti
nas Mazuronis.

Liberaldemokratai buvo surinkę 39 parlamentarą re
miančių jų iniciatyvą parašus. Jei ne mažiau kaip 36 Sei
mo nariai raštu pareikalauja sudaryti laikinąją tyrimo komi
siją ją Seimas privalo suformuoti per artimiausią posėdį.

Iniciatyvą tirti Valionio praeitį palaikė beveik visų par
lamentinių frakcijų atstovai.

"Manau, kad pats gerbiamas Valionis nebūtų prieš, jei 
būtų atsakyta į visus iškeltus klausimus", - tikino 
"darbiečių" lyderė seniūnė Loreta Graužinienė.

Seime neoficialiai kalbamą kad komisijos Valionio 
veiklai ištirti kūrimas yra susijęs su vis gilėjančiais priešta
ravimais tarp socialliberalų ir kitų valdančiosios koalicijos 
partnerią taip pat su užsienio reikalų ministrą lydinčiais 
skandalais. Kaip teigiama, "paaukoti" Valionį yra pasiren
gę net dalis jo partiečių socialliberalų.
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Ispanijos Lietuvių Bendruomenė

Apie Ispanijos Lietuvių Bendruomenės (ILB) įkūri
mą pradėta kalbėta 2001-ųjų rudenį, nors kultūrinės lietu
vių veiklos galima rasti ir iš anksčiau. Iki antrosios nepri
klausomybės Ispanijoje nedaug gyveno lietuvių, kurie 
pažinojo vienas kitą, artimai bendravo ir bendradarbiavo 
su vėliau atidaryta Lietuvos Respublikos ambasada Mad
ride. Didžioji dauguma tuometinių emigrantų būrėsi pa
grindiniuose Ispanijos miestuose: Madride, Barselonoje, 
Santjago de Komposteloje. Jų dalyvavimas buvo itin 
svarbus devyniasdešimtaisiais, padidėjus emigracijos 
bangai į Valensijos ir Almerijos provincijas.

Tuometinį 2001-ųjų rudenį įvyko pirmasis lietuvių 
gyvenančių Ispanijoje susirinkimas, kuriame buvo nu
spręsta pradėti įkūrimo veiklą. Buvo išrinkta laikinoji 
valdyba ir numatyta siekti Ispanijos Lietuvių Bendruo
menės kaip nevyriausybinės ne pelno siekiančios organi
zacijos priregistravimo. Iki sekančių valdybos rinkimų 
centrine būstine buvo paskelbtas Madridas. Laikinosios 

kultūrai ir istorijai: padaugėjo informacinių leidinių, 
straipsnių ir interviu žiniasklaidoje. Pas mus lankėsi 
TMID atstovai, ketina lankytis PLB atstovai, pradėjome 
apie save rašyti “Pasaulio lietuvyje”. Taip pat pavyko 
užmegzti ryšius su kitose Europos šalyse gyvenančių 
lietuvių bendruomenėmis, kurių bendravimas, tikimasi, 
atneš daug abipusės naudos.

Šis skyrelis apie Ispanijos lietuvių gyvenimą yra vie
nas iš paskutinių projektų, kuriuos sėkmingai pavyko 
realizuoti ir tikimės jums padedant, vis tobulinti. Tiki
mės, kad per jį susisieks daug seniai gyvenančių ir ką tik 
atvykusių lietuvių Ispanijoje, kurie pasiilgo vietos pa
reikšti savo nuomonę, ar išspręsti kokią abejonę.

Šiuo metu Ispanijoje veikia šie Ispanijos lietuvių ben
druomenių skyriai:

Alikantės lietuviai.
Andalūzijos lietuviai.
Katalonijos lietuviai.
Madrido lietuviai.
Navaros lietuviai.

valdybos prezidentė Beata Monstavičius 
susisiekė su Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene, pagal kurios veiklos sistemą buvo 
rašomi pirmieji ILB įstatai. Šis žingsnis 
paspartino plėsti lietuvių ratą, oficialiai 
atstovauti. Tais ir kitais metais buvo suor
ganizuota keletas kultūrinių įvykių, ku
riuose bendradarbiaujant su LR ambasada 
pirmaisiais kartais minimas Ispanijos lie
tuvių bendruomenės vardas. Taip pat susi
siekta su Valensijos, Katalonijos, Navaros 
regionuose gyvenančiais lietuviais. Gimė 
idėja įsteigti sekmadienines mokyklėles, 
sukurta intemetinė konferencija, savas 
tinklapis (www.lituanos.com), pradėta 
ieškoti patalpų, paramos.

Pastaraisiais metais dėl įstojimo į NA
TO ir ES ypač padidėjo dėmesys Lietuvos

Kiekvienas bendruo
menės skyrius turi išsi
rinkęs savo valdybą, 
kurio sudėtis skiriasi, 
priklausomai nuo to 
skyriaus veiklos ir reik
mių.

Patys didžiausi sky
riai yra Andalūzijoje ir 
Alikantėje. Manoma, 
kad tik tuose regionuose 
gyvena daugiau nei 35 
tūkst. lietuvių. Galuti
niai duomenys nėra ži
nomi, kadangi vis dar 
yra daug lietuvių, kurie 
tik šiuo metu legalizuoja 
savo situaciją ir prašo 
darbo bei rezidencijos 
leidimų.

Linkime jiems sėk
mės!
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MANCHESTERIO LIETUVIŲ SOCIALINIO KLUBO PROGRAMA

Klubo narių balius 
Proga pasižmonėti 

Bus kugelio ir kopūstų

Club Members’ Party 
A time to socialise 

Kugelis and hot cabbage

Spalio 22d. 15 val. * 22nd October 3pm 
Lithuanian Social Club, Manchester

Saturday 5th November 
Šę$1^dhėni'.ląpkriči&<5d'

Užsienio lietuvių rėmimo centras

Apie Užsienio lietuvių rėminio centrą
Šiuo metu Užsienio lietuvių rėmimo centras:

remia užsienyje gyvenančių lietuvių studijas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose,
supažindina užsienio lietuvių bendruomenes su studijų 
sąlygomis ir galimybėmis Lietuvos aukštosiose mokyk 
lose.

Nuo 2006 metų planuojame išplėsti savo veiklą, padėda
mi šiuo metu užsienyje studijuojantiems arba dirbantiems 
mokslinį darbą Lietuvos piliečiams palaikyti ryšius su 
Lietuvos mokslo centrais:

remti trumpalaikius vizitus į Lietuvos mokslo centrus 
(aukštąsias mokyklas, tyrimų institutus, aukštųjų 
technologijų įmones),
padėti ieškant galimybių tęsti karjerą Lietuvos mokslo 
centruose.

Istorija
Užsienio lietuvių rėmimo centro steigimo sutartis pasira
šyta 2000 metų rugpjūčio 10 dieną.
Ištrauka iš steigimo sutarties:
" Mes,

Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje, 
esanti Gedimino pr. 53, Vilnius, atstovaujama įgalioto 
atstovo Gabrieliaus Žemkalnio;

Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir 
mokslo ministerijos, esantis Žygimantų g. 9, Vilniuje, 
atstovaujamas viceministro - departamento direktoriaus 
Alberto Žalio;

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės, esantis T.Kosciuškos g. 
30, Vilniuje, atstovaujamas generalinio direktoriaus Re
migijaus Motuzo,

šia sutartimi susitariame, vadovaudamiesi įstatymais 
bei žemiau nurodytomis sąlygomis įsteigti viešąją įstaigą 
"Užsienio lietuvių rėmimo centras".

Informacija studentams - Stipendijos
Šiuo metu Centras finansiškai remia užsienio lietuvių 
studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose teikdamas 2 
rūšių stipendijas:

' stipendijas (priklausomai nuo studijų rezultatų), 
socialines stipendijas (priklausomai nuo materialinės 
padėties).

Tiek paprastos stipendijos tiek socialinės gali būti nuola
tinės (visam semestrui) arba vienkartinės.

Konkursai stipendijoms skelbiami ne rečiau kaip 2 kar
tus per metus (pavasario ir rudens semestrams).

Nuo rugsėjo 5 dienos skelbiamas konkursas 2005 m. 
rudens semestro stipendijoms.

Jei turite klausimų ar pageidavimų visada prašome ra
šyti mums adresu info@ulrc.lt.

Informacija mokslininkams dirbantiems užsienyje 
Nuo 2006 metų Centras planuoja išplėsti savo veiklas, 
padėdamas šiuo metu užsienio mokslo centruose dirban
tiems ar studijuojantiems (magistrantūra, doktorantūra) 
Lietuvos piliečiams palaikyti ryšius su Lietuvos mokslo 
centrais.

Bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, planuojama parengti 
ir pradėti įgyvendinti priemones, palengvinsiančias tiek 
šiuo metu užsienyje dirbančių mokslininkų žinių, patir
ties perkėlimą i Lietuvą, tiek ir jų pačių grįžimą ir integ
raciją į Lietuvos mokslo centrus bei aukštųjų technologi
jų įmones.

Jei Jus domina ši mūsų veiklos kryptis, norėtumėte 
mums padėti arba naudotis mūsų paslaugomis, ar tiesiog 
pageidaujate gauti su ja susijusias naujienas, kviečiame 
registruotis mūsų interneto svetainėje.
Užsienio lietuvių rėmimo centras:
Geležinio vilko g. 12
LT-01112, Vilnius
TeL/Faks. +37052620224 nfo@ulrc.lt
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Ruduo eBiblioteką papildė gausiu 
resursų ir lankytojų derliumi

Pranešimas žiniasklaidai 2005-09-14

Šių metų ruduo Mokslinei elektroninei bibliotekai užderėjo 
gausų resursų derlių. Užmegzti ryšiai su Krymo respublikinės 
M.K.Čiurlionio lietuvių kultūros draugija, kuri leidžia laikraš
tį „Tiltai“. Analogiški ryšiai užmegzti ir su lietuvių bendruo
mene Estijoje.

Mokslinės elektroninės bibliotekos nacionalinius resursus 
papildė naujos lietuviškos knygos. Patalpinta rašytojo, pulki- 
ninko-leitenanto dr. Gintauto Surgailio 2 dalių knyga 
„Rusijos kariuomenės išvedimas 1990-1993 metais“. Daugiau 
informacijos apie mokslininko - rašytojo G.Surgailio darbus 
galima rasti bibliotekos puslapiuose.

eBibliotekos ir Strateginės savivaldos institutas dvišalės 
sutarties pagrindu teiks parengtus mokslo ir naujadaros 
(inovacijų) darbus. Nuo 2004 metų institutas leidžia tarptauti
nius Naujadaros darbus „Strateginė savivalda“, kurio kolekty
viniai nariai yra Šiaulių universitetas, Lietuvos kūno kultūros 
akademija, Klaipėdos verslo kolegija, Vakarų Lietuvos verslo 
kolegija, Klaipėdos socialinių mokslų kolegija, Kolpingo ko
legija, Naujadaros bendrovė „Eksponentė“, Lietuvos vėjo 
energetikų asociacija.

Mokslinė elektroninė biblioteka tęsia bendradarbiavimą su 
įvairiomis organizacijomis, rengiančiomis mokslines, prakti
nes konferencijas, forumus, simpoziumus bei kongresus.

Rugsėjo pradžioje Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 
surengė tarptautinę konferenciją “Karjeros konsultavimas 
tarpkultūrinėje Europos erdvėje”, o spalio 7-8 dienomis Lie
tuvos vaikų pulmonologų draugija Vilniuje organizuoja III 
Lietuvos nacionalinį astmos kongresą. Konferencijų praneši
mai ir kitos informacinės medžiagos yra reguliariai talpinama 
bibliotekoje.

Primename, kad eBiblioteką formuoja lietuviškos žiniask- 
laidos galeriją, kurią šiuo metu sudaro virš 900 nuorodų į 
įvairius lietuviškus leidinius. Iš jų 53 leidiniai (laikraščiai, 
žurnalai, tinklapiai) užsienyje, 95 radijo ir 64 TV kanalai, 
įskaitant ir lietuviškus kanalus užsienyje. eBibliotekos rengė
jai mano, kad tokių lietuviškų leidinių yra ženkliai daugiau. 
Todėl kreipiamės į bibliotekos skaitytojus, prašydami infor
muoti mus apie jums žinomus lietuviškos informacijos šalti
nius užsienyje.

Rudenį sparčiai suaktyvėjo ir apsilankymų bibliotekoje 
skaičius. Lietuviškai skaitantys lankytojai iš Lenkijos užima 4 
vietą pagal apsilankymų skaičių bibliotekoje. Tai bibliotekos 
eLIBRARY.LT ir leidyklos „Aušra“ Punske produktyvaus 
bendradarbiavimo rezultatas. Lietuvių kalba išeinantys leidi
niai „Aušra“, „Pasaulio lietuvis“ ir „Suvalkietis“ reguliariai 
informuoja savo skaitytojus apie eBibliotekos naujienas.

Bibliotekoje šiuo metu jau apsilankė per 63 tūkst., o prisi
registravusių virš 1800 skaitytojų.

Kontaktinis asmuo: Algirdas Aušra, direktorius

VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų 
ir švietimo centras
Telefonas: (8-5) 248-1536, faksas: 248-1629, mob.
tek 8-699-16184
El.paštas: info@elibrary.lt

BESIMOKANČIAM JAUNIMUI
Laba diena,
Rašau jums kaip vienas iš mokinių ir besimokančiųjų 
informacinio tinklo kūrėjų. Šį tinklą kurs ir admi
nistruos mokiniai ir mano vaidmuo tik pradžioje pa
dėti jiems gauti finansavimą iš Europinių fondų.

{jus kreipiamės kaip į aktyvius lietuvių bendruo
menių atstovus, kurių kontaktus gavome naršydami 
internete po lietuvių bendruomenių užsienyje pusla
pius. Taigi, mokinių organizacijos apsisprendė ir 
sutarė kurti tokį tinklą, į kurį įjungti norėtume visas 
Lietuvos ir lietuviškas mokyklas, švietimo instituci
jas, bei sukurti bendraujančių ir kartu bendradarbiau
jančių besimokančiųjų tinklą. Mūsų tikslas būtų už
pildyti švietimo, kultūros ar kitos svarbios besimo
kančiajam informacijos trūkumą.

Tinklo tikslas, kad kiekviena mokykla bent kartą 
per savaitę pateiktų 7 sakinių žinutę apie tai kas 
vyksta mokykloje. Nemanome, kad tikslas per dide
lis, nes įvykių yra visada, tik ne visada mes supranta
me, kad tai įdomu ir nekasdieniška.

Tikslų yra nemažai, bet manome kad visa tai turėtų 
būti pradėta nuo diskusijos. Ne taip seniai buvome 
susėdę kartu (dalyvavo apie 10 iš skirtingų regionų 
aktyvių mokinių) ir ieškojom kelių, kaip spręsti in
formavimo klausimą.

Bet tai tik pradinė stadija. Norime tęsti šią diskusi
ją, bet jau platesniu mastu ir kartu su galimais, po
tencialiais partneriais.

Tarn kreipsimės į europinius fondus paramos. Kar
tu norėtume įtraukti į savo būrį ir ne Lietuvoje esan
čius jaunuolius, beišmokančius. Manome, kad žinu
tės iš jūsų švietimo centrų ar mokyklų Lietuvos vi
suomenei būtų įdomios. Šią informaciją rengtų mo
kiniai ar jauni žmonės. Juos motyvuoti ir skatinti tai 
daryti būtų vienas iš mūsų projekto tikslu.

Kelionės į Lietuvą, seminarai vasaros stovyklos, tai 
tik keletas galimų skatinimo priemonių.
Artimiausiu metu kreipsimės į ES projektų finansavi
mo programą ’’jaunimas", kuriam pateiksime projek
tą ir tikimės jo paramos. Todėl mums būtų įdomu 
sužinoti ar prisijungtumėte prie mūsų projekto, ar 
rastumėte atstovą, kuris galėtų atvykti į Lietuvą daly
vauti mokymuose. Jo išlaidas padengtume iš projek
to lėšų.

Kaip minėjau, tai projektas beišmokančiajam jau
nimui, t.y. nuo 14 iki 18/19 m.

Projekte gali dalyvauti nebūtinai registruotos jau
nimo organizacijos - nebūtinai formalizuotos. Gali 
dalyvauti ir neformali jaunimo grupė.

Tikimės, kad jus sudomins mūsų idėja. Jei taip 
duokite žinoti ir jums atsiusime susipažinimui ir pati 
projektą. Jis jau parengtas ir bus teikiamas artimiau
siu metu.

Jei ši žinutė pateko nevisai ten kur turėtų, tai gal 
galite ją perduoti jūsų šalyje esančiam žmogui, kurį 
ji sudomins.

Ačiū. Ir, tikiuosi, iki greito susirašymo.
Arūnas Malinovskis
ei. paštas: arunas.malinovskis@smm.lt
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Sporto žinios
Tenisas
2005 rugsėjo mėn. 29 d.

Į Portugalijoje vykstančio ITF seri
jos "Porto Open" moterų teniso tur
nyro vienetų varžybų ketvirtfinalį 
pateko Lina Stančiūtė.

Trečioji pagal reitingą turnyre Lie
tuvos tenisininkė trečiadienį aštuntfi- 
nalyje 4:6, 6:1, 6:1 nugalėjo ispanę 
Eloisą-Marią Compostizo De And

res.
L.Stančiūtės varžove dėl teisės žaisti pusfinalyje bus 
penktoji varžybų raketė Ispanijos tenisininkė Paula Gar
cia, aštuntfinalyje iš tolesnės kovos eliminavusi olandę 
Dominique Van Boekel.

Lina Stančiūtė, 19 m. amžiaus, gimusi Vilniuje, 169 
cm ūgio, 58 kg. dabar skaitoma pasaulyje 208 vietoje.

A.Skarbalius baigė karjerą nacionalinėje 
komandoje
ELTA 2005.10.14.
Lietuvos futbolo rinktinė atsi
sveikino su vienu labiausiai 
patyrusių šalies gynėjų. Aureli
jus Skarbalius nusprendė baigti 
karjerą nacionalinėje komando
je, skelbia oficiali Lietuvos 
futbolo federacijos intemetinė 
svetainė.

32 metų gynėjas prieš rung
tynes su Belgija apie tai informavo vyriausiąjį rinktinės 
trenerį Algimantą Liubinską.
"Prieš šias varžybas jis man paskambino ir pasakė: 
"Treneri, aš apsisprendžiau - noriu baigti". - Gaila, kad 
bėga metai, - kalbėjo A.Liubinskas. - Jis buvo tikras ma
no pagalbininkas, tikras kapitonas. Jo pasėta komandinė 
dvasia išvešėjo kitų širdyse".

A.Skarbalius rinktinėje debiutavo 1991 metais. Jis yra 
sužaidęs daugiausiai rungtynių Lietuvos rinktinėje - 65, 
kuriose viso pelnė 5 įvarčius.

Naujasis diskobolas - Virgilijus Alekna
Savaitraštis "Laikas" 2005.10.14d.
Tituluočiausias Lietuvos sportininkas disko metikas Vir
gilijus Alekna spalio pradžioje varžybose Smalininkuose 
baigė dar vieną pergalingą sezoną. Vasarą atletas Suomi
joje apgynė prieš dvejus metus iškovotą pasaulio čem
piono titulą, o per visus 2005 m. tik kartą buvo priverstas 
pripažinti varžovo pranašumą.

Pajėgiausių planetos sportininkų klasifikacijoje dukart 
olimpinis ir dukart pasaulio čempionas dabar tarp vyrų 
dalijasi ketvirta pozicija su JAV bazjerinio bėgimo atsto
vu Bershawnu Jacksonu. V.Alekna pirmauja geriausių 
pasaulio disko metikų sąraše.

Tarptautinės lengvosios atletikos federacijų asociacijos 
(IAAF) surengtoje interneto apklausoje lietuvis buvo 
išrinktas geriausiu sezono sportininku.

M. Pūkštąs finišavo trečias
Tautvydas Meškoms Lietuvos radijas

Baltimorės maratono bėgime trečias tarp 
pusantro tūkstančio vyrų finišavo Min
daugas Pūkštąs, distanciją įveikęs per 2 
valandas 18 minučių ir 25 sekundes. Tai 
geriausias šio sezono Lietuvos maratoni- 
ninkų rezultatas.

Lietuvos bėgiką Baltimorėje aplenkė tik ukrainietis 
Mikola Antonenka (2:15:40) ir rusas Michailas Choboto- 
vas. Pirmasis mažiau nei trimis minutėmis, o antrasis - 
pusantros minutės.

M.Drobiazko ir P.Vanagas pelnė teisę da
lyvauti Turino olimpinėse žaidynėse
ELTA 2005 spalio mėn. 15 d.
Lietuvos čiuožėjai ant ledo - Margarita Drobiazko ir Po
vilas Vanagas - laimėjo Austrijos sostinėje vykusių 2006 
metų Turino (Italija) olimpinių žaidynių dailiojo čiuoži
mo atrankos varžybas, iškovoję vieną iš keturių keliala
pių į olimpiadą.

"Karl Schaefer Memorial-2005" turnyre Vienoje Lie
tuvos šokių ant ledo pora buvo žymiai pranašesnė už 
visus varžovus privalomojoje, originalioje bei laisvosiose 
programose bei surinko 184,22 balo.

Antrąją vietą užėmė Azerbaidžano atstovai Kristin 
Fraser bei Igoris Lukaninas (156,18).

Jaunųjų boksininkų nesėkmės
Tautvydas Meškonis Lietuvos radijas
Anglijoje vykstančiame pasaulio katedų (iki 17-os metų 
amžiaus) bokso čempionate iš kovos dėl medalių pasi
traukė paskutinis - ketvirtasis - Lietuvos atstovas.

Jonavietis Kęstutis Antanavičius svorio kategorijos iki 
57-ių kilogramų ketvirtfinalyje aiškia persvara antrame 
raunde pralaimėjo Turkijos atstovui Onurui Sipalui, kuris 
pateko į pusfinalį ir užsitikrino mažiausiai bronzos meda
lį.
Kiek anksčiau ketvirtfinalio barjero svorio kategorijoje 
iki 70-ties kilogramų įveikti nepavyko ir vilniečiui Egda- 
rui Sadovskiui.

Lietuvos futbolo čempionate abu lyderiai 
įveikė varžovus
2005 spalio mėn. 15 d.
Šeštadienį įvyko penkerios Nacionalinės futbolo klubų 
asociacijos (NFKA) Lietuvos A lygos čempionato XXXI 
turo rungtynėse, kuriose pergales iškovojo abu lyderiai.

Dešimties komandų turnyre pirmaujantis Panevėžio 
"Ekranas" (80 tšk.) namuose 1:0 įveikė aukščiau trečio
sios pozicijos šiame sezone jau nebepakilsiančią Vilniaus 
"Vėtrą" (51 tšk.).

Antrąją vietą užimantys Kauno FBK "Kauno" (70 tšk.) 
futbolininkai savo aikštėje 5:0 sutriuškino "Šilutės" (VI 
vieta - 38 tšk.) vienuolikę.

Iš penktosios pozicijos šilutiškius išstūmė 
"Vilniaus" (40 tšk.) ekipa, 3:0 nugalėjusi autsaiderius 
Kėdainių "Nevėžio" (5 tšk.) futbolininkus.
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Pasijuokime
Vyras ir žmona
Žmona pasiuntė vyrą į par
duotuvę. Kad tas nieko 
nesupainiotų, parašė pirkinių 
sąrašą:
1. morkos, 2. bulvės
3. grietinė, 4. duona
5. višta, 6. pienas
Netrukus vyras grįžo nešinas 
2 dideliais krepšiais. Galite tik įsivaizduoti, kaip nuste
bo žmona, kai, pažiūrėjusi, kas yra krepšiuose, pamatė: 
vieną morką, dvi bulves, tris indelius grietinės, keturis 
kepalus duonos, penkias vištas, šešis butelius pieno... 
**♦
Motina bara sūnų:
- Tu esi tikras paršas - ištepliojai visus rūbus. Ar žinai, 
kas yra paršas?
Sūnus:
Taip, žinau. Paršas yra kiaulės sūnus.***
Jūsų tokie geri vaikai. Kaip norėčiau, kad jie ilgiau 
būtų su maniškiais - šie visiškai nemoka žaisti. Kaskart, 
kai išleidžiu juos į kiemą, pareina tokie purvini,- skun
džiasi viena mama draugei.
Taip, vaikai yra vaikai,- atsako ši.- Vakar teko išmau
dyti aštuonetą, kol pagaliau atpažinau savus.***
Suskamba telefonas.
- Jeigu klaus manęs, sakyk - labai gaila, vyro nėra na
muose.
- Labai gaila, vyras namuose.
- Aš gi tau sakiau, manęs nėra namuose.
- Taigi ne tau skambina.
- A-a-a-a.* **
Vyras žmonai:
- Brangioji, pasakyk man tris žodžius, kad aš atsidur
čiau septintame danguje.
Virvė yra spintoje.***

- Kaip pasibaigė tavo paskutinis ginčas su žmona?
- Mano žodis buvo paskutinis!
- Koks?
- Gerai, gerai, pirk jau.
***
Pasimatavusi ne mažiau kaip 20 skrybėlaičių, pirkėja 
sako:
- Imu šitą. Kiek mokėti?
Nieko, madam. Jūs su ja atėjote.
************
Politika
Visame pasaulyje buvo atlikta apklausa:

- "Kokia jūsų nuomonė apie duonos trūkumą kitose 
šalyse."
Tačiau nebuvo gautas nė vienas atsakymas.
Pasirodo, azijiečiai nežinojo, kas yra nuomonė.
Afrikiečiai nežinojo, kas yra duona.

Europiečiai nežinojo, kas yra trūkumas. 
O amerikiečiai nežinojo, kas yra kitos šalys. 
** *
Atvažiuoja britų delegacija į Rusiją tartis dėl verslo 
reikalų. Per pertrauką viršininkas sako sekretorei:
- Paruošk kavos šiems trims anglų vėploms.
- Dviems vėploms, sere. Aš - vertėjas, - atsiliepia vie
nas iš jų.***
Prezidentų bėgimo lenktynės.
Kadangi visų normalių šalių prezidentai dirba, dalyva
vo tik JAV ir SSRS prezidentai. Amerikiečių preziden
tas buvo pačiame jėgų žydėjime, o Sovietų Sąjungos - 
jau visai nusenęs. Savaime suprantama, lenktynes lai
mėjo JAV prezidentas.

Kitą dieną amerikiečių spauda rašo: "Vyko preziden
tų lenktynės. Amerikos prezidentas, žinoma, atbėgo 
pirmas, o Sovietų Sąjungos - paskutinis." SSRS spauda 
rašo: "Vyko prezidentų lenktynės. Mūsų prezidentas, 
nors ir garbaus amžiaus, atbėgo antras, o štai amerikie
čių - priešpaskutinis..." 
***

Lenkas ir rusas susitinka. Rusas sako:
- Žinot, Jūs, lenkai, labai kvailą herbą išsirinkote. Na, 
kam jums erelis? Geriau kengūrą būtumėt nusipiešę.
- O kam?
- Kaip tai kam? Kišenės tuščios, o šokinėjate.
- Ach, taip? Tada jums geriausiai į herbus tiktų kupido
nas! (cupid red.)
-Kodėl?--®- -- ~
- Subinės plikos, ginkluoti iki dantų ir lendate prie visų 
su savo meile!***
Profesijos
Gaisrinė. Į patalpą, kur sėdi skubiam iškvietimui pasi
rengę gaisrininkai, neskubėdamas įeina viršininkas. 
Pavaikšto, pačiupinėja įrangą... Ir neskubėdamas pasa
ko:
- Na ką, vyrai... Gal ruošiamės po truputį... Yra iškvie
timas... Mokesčių inspekcija dega...***
Studentiškas gyvenimas
Kalbasi du bendrabučio kambariokai.
- Klausyk, gal laikykim kiaulę kambary, - siūlo vienas.
- Šersim, kas atlieka, ir mums linksmiau bus...
- Juokauji?! Įsivaizduok: purvas, netvarka visur...
- Nieko, pripras.***
Važiuoja autobusu studentas ir karininkas. Karininkas 
dresuoja savo šunį.
- Mokykis mokykis - būsi studentas, - ragina šunį kari
ninkas.
- Jei nesimokysi, būsi karininkas, - priduria studentas. 
***
Pirmadienis. "Norisi valgyti." 
Antradienis. "Norisi valgyti." 
Trečiadienis. "Norisi valgyti." 
Ketvirtadienis. "Norisi valgyti." 
Penktadienis. "Gavau stipendiją!" 
Sekmadienis. "Nieko neatsimenu." 
Pirmadienis. "Norisi valgyti
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Kronika
RENGINIŲ KALENDOR1US
Evelina Puzaitė, Alexandra Sharman, John Reid koncertas
Wigmore Hall, Wigmore Street, London 2005 spalio 17 d., pirmadie
nį 19.30 vai.
British-Lithuanian Society - susitikimas su Fr.Jean de la Croix, 
(St.John’s Children organizacijos steig. Vilniuje) Lietuvių Ambasado
je Londone 84 Gloucester Place, London 2005 spalio 18 d., 18.30- 
19.00 vai. Nariai ir svečiai (aukos).
Gediminas Varna koncertuos Puccini operos “Tosca” Cavardossi 
vaidmenyje Christ ligoninėje, Horsham, W Sussex 2005 spalio 19, 21, 
22, 24, 26 ir 28 dienomis.
Vilniaus valstybinis mažasis teatras “The Masquerade”. Oxford 
Playhouse, 11-12 Beaumount Street, Oxford , 2005 spalio 25 d., ant
radienį ir spalio 29 d., šeštadienį. Bilietai tel. 01865 305 305. Platesnė 
informacij a: www. oxfordplayhouse, com.
Lietuvos filmai (tarptautinio dokumentinių filmų festivalio dalis) 
Modem Art Oxford, 30 Pembroke Street, Oxford, 2005 spalio 26 d., 
trečiadienį. Bilietai tel. 01856 297 170. Platesnė informacija: 
oxdox.com.
Diskusijų forumas “State of the arts in Lithuania”. Modem Art 
Oxford 30 Pembroke Street, Oxford, 2005 spalio 28 d., penktadienį, 
17.00 vai..

Steigiamam Lietuvos turizmo informacijos centrui 
Londone reikalingas centro vadovas (-ė). Darbo pobūdis - organi
zuoti centro darbą, teikti informaciją apie turizmo Lietuvoje gali
mybes, vykdyti Jungtinės Karalystės turizmo rinkos analizę bei 
teikti pasiūlymus dėl turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimo 
šioje šalyje, vykdyti kitas Lietuvos valstybinio turizmo departa
mento deleguojamas funkcijas.

Reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, 

pageidautina turėti darbo patirties turizmo srityje;
- labai gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas, kitų kalbų mokė

jimas -privalumas;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power 

Point programomis;
- būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir komunikabi

liam.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą 

patvirtinantį dokumentą;
2. Gyvenimo aprašymą (CV).
Dokumentai priimami iki 2005 m. spalio 21 d. šiuo 

adresu: LR Ambasada Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystėje, 84 Gloucester Place, London W1U 6AU; e- 
pastas: com@lithuanianembassy.co.uk.

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: 
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 pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

VYTAUTAS GERDŽIŪNAS,
Bradfordo DBLS skyriaus pirmininkas, 
smarkiai nukentėjo kelio avarijoje. 
Mėgėjas - motociklistas dalį laisvalaikio 
praleisdavo motociklų mėgėjų ratelio 
kelionėse.
Daug kas ji pažinojo, kaip veiklų skautą, 
pašvenčiantį daug laiko jaunimo auklėji
mui.
Liūdna ir tragiška, kai jaunas, energin
gas žmogus turi taip skaudžiai nukentėti.

Jonas P, Manchester

“Europos Lietuvio” skaitytojų vardu 
linkime Vytui kuo greičiau pasveikti.
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