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leidžiamas nuo 1947.7.25 2006 m. vasaris Nr.2 (2577)

v

Siame numeryje:
1 psl. Vasario 16-osios minėjimai

2 psl. Sausio 13-oji

3 psl. Pranešimas spaudai

4 psl. Lietuvių Sodyba

7 psl. Prancūzijos LB

8 psl. Valdininkas neišlenda iš nomenkla
tūros šešėlio

9 psl. Vasario 16-os gimnazijos byla.
Eurovizijos dainininkai

10 psl. Sportas

11 psl. Pasijuokime

X

XXXXXXX

Vasario 16-osios

koncertas Sodyboje

O

METINIS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

IR LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks kovo 18 - 19 dienomis 
Lietuvių Sodyboje, Headley Park Hotel, 
Picketts Hill, Bordon, Hants GU35 8TE

Kambarių užsakymais bei kitais reikalais 
prašome kreiptis į DBLS CV sekretorių 

Joną Podvoiskį tel. 0161 775 7972 

arba dbls@uk2.net

NEPRIKLAUSOMYBES

MINĖJIMAS IR KONCERTAS 
17 VASARIO, ŠEŠTADIENĮ
LIETUVIŲ SODYBOJE

/žiūrėk 4 psl.

“Jazz Island” vokalinis ansamblis

Artūro Noviko 
džiazinio daina
vimo mokyklos 
ansamblis “Jazz 
Island" įsikūrė 
1991 m. Kon
certavo Vokie
tijoje, Prancūzi
joje, Čekoslo
vakijoje, Aust
rijoje ir dauge
lyje kitų Euro
pos kraštų.

Anglijoje kon
certuos pirmą 
kartą.

NEPRIKLAUSOMYBES 
ATGAVIMO PAMINĖJIMAS 

vasario 18 d., 16.00 vai. 
Nottinghame, Latvių klube, 
1A Standhill Road, Carlton. 

Programoje: paskaita, šeštadieninės mo
kyklos vaikų pasirodymas

Vasario 16-osios MINĖJIMAS 
ir 

“Jazz Island” 
vokalinio ansamblio KONCERTAS 

šeštadienį, vasario 18 d., 17 vai. 
Wanstead United 

Reformed Church salėje 
Grosvenor Road, London Ell 

Metro stotys:
Wanstead arba Snaresbrook Central line 

Įėjimas: aukos
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Londonas

Sausio 13-toji 
-15-osios metinės

Sausio mėn. 13-osios Dienos tautos 
didvyrių laidotuvėse Katedros aikštėje 
rašytojas - poetas Justinas Marcinke
vičius bylojo: “Prieš daugelį metų čia 
stovėjo Didžiojo kunigaikščio Vytauto 
karstas. Dabar čia guli mūsų vaikai ir 
mes apraudam jų žūtį, suprasdami, 
kad jie jau priklauso istorijai, kad jie 
dabar šildosi sužvarbusias rankas prie 
amžinosios ugnies kartu su didžiau
siais mūsų tautos vyrais”

Laikas bėga, jau penkiolika metų, kaip sausio 13- 
osios įvykiams vadovavo Maskva per mūsų tautos bude
lius - išdavikus Burokevičių, Jarmalavičių. Šiandien jie 
jau laisvi, vaikščioja ant šventos Dievo žemės, kvarksė
dami, kad tarnavo Lietuvos naudai

Po ilgesnės pertraukos Londono lietuviškoji ben
druomenė sausio mėn. 15 dieną iškilmingiau paminėjo šį 
sausio 13 dienos įvykį. Per pamaldas buvo įnešta Lietu
vos vėliava į Šventovę šešių tautiniais rūbais apsirengusių 
moterų sargyboje.

Po pamaldų vyko minėjimas kaimyninėje katalikų 
švento Jono Krikštytojo parapijos salėje, kuri yra tik puse 
kilometro nuo Lietuvių bažnyčios; susirinko apie šimtinė 
lietuvių.

Minėjimas prasidėjo su filmu, kuris rodė gražiau
sias Lietuvos vietas. Pasigirdus garsams "Lietuva brangi”, 
visi sustoję taip nuoširdžiai giedojo, atrodė, kad koks

tūkstantis balsų skamba.
Po šios įžangos buvo parodytas dokumentinis video 

filmas, sudarytas iš daugelio naujienų agentūrų ištraukų 
apie to savaitgalio įvykius Lietuvoje. Šio video filmo 
rodymo metu kai kuriems ašaros riedėjo per skruostus.

Pasibaigus video filmo rodymui, kalbėjo buvęs 
Lietuvos Apsaugos savanoris Viktoras Butvydas, kuris 
lemtingą naktį buvo tuometiniuose Aukščiausios Tary
bos rūmuose, dabar jie Lietuvos Seimo rūmai.

Po Viktoro Butvydo kalbos, buvusi Kauno 
“Dainos" choro ir ansamblio vedėja Laima Užamienė 
sudainavo to laiko patriotines dainas ir perdavė pluoštą 
eilėraščių. Aktoriai Danielė ir Gintas Martinkėnai padai
navo porą dainų, iš kurių viena buvo skirta didvyrei Lore
tai Anasvičiūtei.

DBLS Pirmo skyriaus pirmininkė Ona Dobrovols- 
kienė padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie tautai tragiš
kų įvykių minėjimo.

Po minėjimo prie bendro stalo buvo pabendrauta ir 
pasidalinta prisiminimais, kas kur buvo ir kas ką veikė tą 
liūdną naktį.

S.Medžiokalnis

Londone praėjusiais me
tais įsisteigęs tautinių 
šokių ir dainų ansamblis 
“Saduto”.
Jam vadovauja muzikai 
Gintautas ir Danielė 
Martinkėnai.
Ansamblis ruošiasi vyk
ti į Amerikos Junginėse 
valstijose 2006 m. lie
pos mėn. 2 d. Čikagoje 
rengiamą VUI-ąją Lietu
vių Dainų šventę 
“ATSILIEPK DAINA’.

Geros kloties!
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PRANEŠIMAS SPAUDAI

Paaiškėjo 10 kandidatų renkant 
labiausiai Lietuvą pasaulyje garsinusius 
žmones
Jau žinomi dešimt kandidatų pretenduojančių 
gauti apdovanojimus už geriausią 2005 metų 
Lietuvos pristatymą pasaulyje. Juos iš daugiau 
nei 70 kandidatų atrinko autoritetinga vertini
mo komisija. Nuo šiandienos (vasario 1 d.) šis 
kandidatų sąrašas tinklalapyje 
www.tapatybe.lt bus pateiktas visuomenės 
balsavimui.

„Dešimt dienų visi galės skirti savo balsą inter
nete - mums svarbu ne tik diskutuoti su eksper
tais, bet ir išgirsti žmonių nuomonę. Visuomenė 
aktyviai siūlė kandidatus, todėl dabar atvirame 
balsavime galime pateikti gana platų kandidatų 
spektrą: nuo rašytojų, kino kūrėjų, džiazo trio, ar
chitektų iki universiteto šokių kolektyvo bei ge
riausio Europos lengvaatlečio“, - sakė K. Firkavi- 
čiūtė, apdovanojimus organizuojančio Lietuvos 
instituto direktorė. Apdovanojimų laureatai bus 
paskelbti vasario 14 d. Prezidentūroje.

Pagrindinėje nominacijoje apdovanojimą už geriau
sią metų Lietuvos pristatymą gauti pretenduoja net 
dešimt kandidatų: Virgilijus Alekna (už iniciatyvas ir 
pasiekimus sporte), kūrybinis A.Bučo, M.Bučienės ir 
V.Ozarinsko kolektyvas (už novatorišką Lietuvos pri
statymo projektą „Expo 2005“), M. K. Čiurlionio kvar
tetas (už aktyvią koncertinę veiklą), Jurga Ivanauskaitė 
(už sėkmingą Lietuvos atstovavimą didžiausioje Šiau
rės šalių knygų mugėje), kino režisierius Arūnas Mate
lis (už lietuviško kino pasiekimus), menininkas Jonas 
Mekas (už kūrybos ekspozicijas pasauliniuose meno 
centruose), dr. Meilutė Ramonienė (už aktyvią lietuvių 
kalbos sklaidą užsienyje), Sigitas Parulskis (už sėk
mingą Lietuvos atstovavimą didžiausioje Šiaurės šalių 
knygų mugėje), Vytauto Labučio trio (už aktyvią kon
certinę veiklą), šokių ansamblis „Žuvėdra“ (už penktą 
kartą iškovotą pasaulio čempionų titulą).

„Vertindama kandidatus, komisija pirmiausia atsi
žvelgė į jų nuopelnus bei pasiekimus 2005 metais. 
Ypatingas dėmesys skirtas iniciatyvoms, kuriomis 
daug pasiekta garsinant mūsų šalį, atidžiai vertintas ir 
šių darbų pozityvumas bei konceptualumas“, - pabrėžė 
K. Firkavičiūtė. IŠ viso komisija svarstė daugiau nei 70 
kandidatūrų - šiemet daugiau nei pusę jų pasiūlė užsie
nyje gyvenantys ir dirbantys lietuviai. Didžioji dalis 
siūlytų kandidatų buvo iš kultūros ir sporto sričių, tuo 
tarpu iš verslo jų buvo tik keletas. Pasak K. Firkavičiū- 
tės, džiugina tai, kad šiemet vertinimo komisijai pasiū
lyta daug jaunimo kandidatūrų.

Papildomose keturiose nominacijose, skirtose aktu-

VILNIUS 2006 m. vasario 1 d.

alioms sritims, vertinimo komisija išrinko po 3 kandi
datus. Jaunimo nominacijoje atrinkti šie kandidatai: 
vokaliste ir pianistė Andrė Pabarčiūtė, Klaipėdos uni
versiteto sportinių Šokių ansamblis „Žuvėdra“ ir Lietu
vos universitetų studentų grupė „Nesnausk!“, laimėjusi 
pasaulinį IT konkursą. Išeivijos nominacijoje apdova
nojimą gauti pretenduoja: Lietuvos fotografų parodas 
savo galerijoje Vokietijoje rengusi Giedrė Bartelt, 
muzikantė Kristina Kuprytė ir lietuviškos mokyklos 
Maskvoje direktorė Solveiga Valatkaitė.

Tarp novatoriškumo nominacijos kandidatų yra me
nininkių grupė „Baltos kandys“, kūrybinis A.BuČo, 
M.Bučienės, V.Ozarinsko kolektyvas 
(kandidatuojantis ir pagrindinėje nominacijoje) ir paro
dų kuratoriai Liutauras Pšibilskis bei Lolita Jablons
kienė. Į „Lietuvos mūzos“ apdovanojimą, vertinimo 
komisijos sprendimu, šiemet pretenduos į švedų kalbą 
net 7 lietuvių autorių knygas išvertęs švedas Jonas 
Ohman, Vytauto Labučio trio (kandidatuojantis ir pa
grindinėje nominacijoje) ir pianistė Mūza Rubackytė.

Pasak K. Firkavičiūtės, visuomenė balsuoti galės 
visose penkiose nominacijose. „Daugiausia visuome
nės balsų kiekvienoje nominacijoje surinkusiam kandi
datui bus skirtas papildomas balsas, sumuojamas kartu 
su visais kitais komisijos narių balsais - taigi labiausiai 
lemiantis vis tik bus vertinimo komisijos sprendimas“, 
- sakė K. Firkavičiūtė.

Visuomenės balsavimas truks lygiai 10 dienų - nuo 
vasario 1 iki 10 dienos 15 valandos. Balsą visose 5 
nominacijose galima skirti tinklalapyje 
\v\vw.tapatybe.lt, kuriame yra pateikta išsami informa
cija apie kiekvieną kandidatą, praėjusių metų jų pasie
kimus ir nuopelnus.

„LT tapatybė“ apdovanojimais yra siekiama išrinkti 
ir apdovanoti labiausiai 2005 metais Lietuvą pasaulyje 
garsinusius asmenis ar organizacijas, taip skatinant 
juos tęsti bei aktyvinti šią veiklą. Apdovanojimus glo
boja LR Prezidentas Valdas Adamkus. Šių metų pro
jekto mecenatas - „Hansabankas“. Pirmuosius apdova
nojimus Lietuvos institutas organizavo 2004 ir 2005 
metais.

Informaciniai „LT tapatybė“ apdovanojimų rėmė
jai: Lietuvos televizija, dienraštis „Lietuvos rytas“, 
interneto vartai Delfi, reklamos agentūra „VRS grupė“, 
IT kompanija „Media Benz Telekomunikacijos“ ir ko
munikacijų agentūra „Lukrecijos reklama“.

Daugiau informacijos - www.tapatybe.lt

Karina Firkavičiūtė, direktorė
Lietuvos institutas
Tek: (8-5) 269 10 37, (8-5) 269 10 36
Faks.: (8-5) 262 91 15
El.p.: karina@li.lt
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LIETU Vi Ų SODYBA
Headley Park renginiai
14 vasario, antradienį,
Būk Mano Valentinu
4 patiekalų vakarienė ir butelis Alitos šampa
no dviems, kaina £19,95 žmogui.
17 vasario, penktadienį,
Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėji
mas. Artūro Noviko vadovaujamas ansamblis 
“JAZZ ISLAND “ GYVO GARSO KON
CERTAS. Pradžia 19,30 vai
25 vasario, šeštadienį, Užgavėnės 
“Žiema, žiema bėk iš kiemo “. Blynų ir Kau
kių balius. Pradžia 12 vai.
18 - 19 kovo, šeštadienį, sekmadienį 
DBLS ir LNB suvažiavimas.
1 balandžio, šeštadienį,
Melagių diena. Netikėk ką tau sako , bet užsuk į Sody
bą pasivaišinti cepelinais ir lietuvišku alumi.
16 balandžio, sekmadienį,
Velykos . Margučių ridenimo varžybos.

Užgavėnės
Užgavėnės - sena šventė, žinoma visose Europos šaly
se. Jos paskirtis - išvyti žiemą, paskatinti greičiau atei
ti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 
dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 
5 iki kovo 6 dienos. Lietuvoje Užgavėnės tradiciškai 
švenčiamos centrinėse miestų aikštėse, liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse (savaitgalį prieš Užgavėnes).

Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai 
susietos su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama 
paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą 
dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų 
(Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu skatinama pas
ninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėli
mo šventės.
Karnavalas
Užgavėnių metu rengia
mas karnavalas - žmonės 
persirengia įvairiais gyvū
nais ir būtybėmis. Ypač 
populiarios ožio, gervės, 
meškos, giltinės, ubagų ir 
žydų kaukės. Persirengė- 
liai šoka ir dainuoja, kre
čia pokštus, garsiai trypia, 
taip žadindami pavasarį, vydami lauk žiemą: „Žiema, 
žiema, bėk iš kiemo“.

Persirengėliai parodijuoja ubagus, prašinėjančius 
išmaldos; žydus, pardavinėjančius vaistus nuo visų 
ligų; čigonus, tykančius, ką pavogti. Kartais vaidina
mos vestuvės, kai nuotaka persirengia vyras, o jaunuo
ju - moteris. Visuomet rengiama Lašininio (storai pri
sirengusio vyro) ir Kanapinio (lieso aukšto vyro) kova. 
Kova baigiasi Kanapinio pergale, nes nuo Užgavėnių 
iki Velykų nebegalima valgyti mėsos. Lašininis išveja

mas, o karaliauja Kanapinis. Šventės metu vidurnaktį 
(šiais laikais anksčiau nei 24 vai.) deginama More, 
kitur dar vadinama Kotre, Raseinių Magde, Čiučela. 
Tai didžiulė moters pavidalo iškamša. Jos deginimas 
simbolizuoja bandymą atsikratyti viso, kas per žiemą 
buvo bloga, nuvyti blogą žiemos dvasią. Kai kur buvo 
paprotys Morę ne deginti, o skandinti.

Maistas
Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir rie
biai pavalgyti, nes kitą dieną jau prasideda Gavėnia. 
Anksčiau buvo paprotys sekmadienį prieš Užgavėnes 
triskart valgyti mėsos, pirmadienį - šešiskart, o antra
dienį, per Užgavėnes - net 12 kartų, kad „per visus 
metus būtum riebus, sotus ir sveikas“.

Specialūs Užgavėnių dienos patiekalai: riebi kiaulie
na, šiupinys (su mėsa verdama miežinių kruopų bei 
žirnių košė su virta kiaulės uodega ar šnipu), troškinti 
kopūstai, blynai, spurgos. Kiekviena šeimininkė priva
lo kepti blynus, kurių ateina prašyti persirengėliaiir 
gausus vaikų būrys.

Spėjimai ir burtai
Senoliai sakydavo, kad jei per Užgavėnes oras sausas, 
laukia sausas pavasaris, jei drėgnas - linai gerai derės. 
Per Užgavėnes, kaip ir per Kūčias, buvo paplitę meilės 
burtai. Merginos skaičiuodavo parsineštas iš lauko 
malkas, apkabindavo tvorą ir skaičiuodavo jos kuolus. 
Jei suskaičiuodavo porinį skaičių, tai reiškė - kad šie
met ras porą, ištekės. Klausėsi, kuriame gale šunys loja 
- iš ten būsimas jaunikis atvažiuos. Buvo manoma, 
kad šią dieną reikia gerai pasivolioti sniege, tuomet 
didesnė tikimybė susirasti porą. Jei sniege gerai pasi
voliosi, ir linai gerai derės.

Tikėta, kad, jei per Užgavėnes pamindysi savo kepu
rę - tais metais baravykai kepurės dydžio dygs.
Kas Užgavėnių rytą anksčiau krosnį užsikurs pusry
čiams virti, tas pirmiau už kitus rugius nupjaus.
Jei šią dieną ant bičių avilio vandens nuliesi, bičių 
spiečius nepabėgs nepastebėtas ir medaus tais metais 
bus kaip vandens.
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ITALIJA
Italijos lietuvių bendruomenė (ilb)
comunita’ lituana in italia (CLI)
Tuoj po Antrojo pasaulinio karo BALFo duomenimis 
Italijoje atsidūrė apie 1500 lietuvių. Dauguma jų apsi
gyveno Romoje, dalis įsikūrė Turine, Milane bei Pizos 
apylinkėse. Yra žinoma, jog susidarius galimybėms 
išvykti į kitus kraštus, dauguma lietuvių jomis pasinau
dojo. Likę tautiečiai Italijoje susitelkė Romoje.

Jų buvo apie 200, o po kelerių metų liko dar mažiau 
(apie 130). Tačiau jie ėmėsi veiklos pagal 1926-1946 
metais Italijoje veikusią draugiją “Lituania” ir 1952 m. 
spalio mėnesį įkūrė Italijos lietuvių bendruomenę.

Pirmuoju valdybos pirmininku buvo išrinktas kuni
gas Vincas Mincevičius. Jis ilgus metus nenuilstamai 
vadovavo bendruomenei. Štai kaip 1979 m. apie ILB 
pirmininką rašė PLB vicepirmininkas Vaclovas Kleiza: 
“Jis jau 25 metai redaguoja Eltą italų kalba. Jo pastan
gomis italų kalba išleista Lietuvos Katalikų bažnyčios 
kronika. Ant stalo visa krūva knygų bei leidinių, ku
riuos paruošė prelatas, skelbdamas apie lietuvių tautos 
kančią ir persekiojimus. Jo dėka italų spaudoje, radiju
je ir televizijoje minimas Lietuvos vardas”.

Minėtoji Elta buvo oficialiai Italijoje įregistruota 
žinių agentūra ir vadinosi “ELTA-Press”. Kas mėnesį 
leidžiamas biuletenis teikė politines, kultūrines ir reli
gines žinias italams apie Lietuvą.

“ELTA-PRESS” gyvavo tris dešimtmečius, nuo 
1954 iki 1984 metų.

Nors ILB nebuvo gausi, bet kiekvienas narys pagal 
išgales buvo apsikrovęs įvairiais darbais: kas dirbo 
Popiežinėje šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje, 
kas - bažnytiniuose universitetuose, Šventojo Sosto 
įstaigose ir archyvuose, Vatikano radijuje, Romos Ra
dijuje (RAI International) Italijoje, ar Lietuvių Katali
kų Mokslų Akademijoje, Lietuvos diplomatinėje tarny
boje. Kiekvienas narys po truputį įnešė į tautos moksli
nį, kultūrinį bei politinį darbą.

ILB veikė dviem pagrindinėmis kryptimis. Pirmiau
sia, kiekvienam lietuviui rūpėjo pavergtos Lietuvos ir 
tautos reikalai. Italijos lietuvių bendruomenė įtikino 
šalies vyriausybę paskelbti, jog ji nepripažįsta Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Kitas svarus darbas 
- buvo išsirūpinta, kad Lietuvos Respublikos pasai 
toliau būtų pripažįstami ir vizuojami. Ne mažiau jėgų 
ir laiko pareikalavo darbai, informuojant šalies vyriau
sybę Lietuvos laisvės klausimu.

ILB valdyba paruošė ir vyriausybei įteikė memoran
dumą Lietuvos nepriklausomybės klausimu. Panašus 
pareiškimas buvo įteiktas Vatikano II Susirinkimo vys
kupams iš viso pasaulio, juos informuojant apie sovie
tų Lietuvoje vykdytas žmogaus teisių ir Bažnyčios 
laisvės represijas. Valdyba ne kartą kreipėsi į Italijos 
vyriausybę, prašant paremti Lietuvos laisvės bylą, kai 
ši bus svarstoma Jungtinėse Tautose. O kur dar raštai 
Italijos prezidentams, ministrams pirmininkams, užsie
nio reikalų ministrams, taip pat popiežiui, kardinolams 
ir vyskupams.

ILB pastangų dėka viena Romos aikštė pavadinta 
Lietuvos vardu,“Piazza Lituania”.

ILB nariai, ypač jos pirmininkas prel. V. Mincevi
čius, vadovavo Lietuvos Kankinių koplyčios statybos 
darbams šv. Petro bazilikos kriptoje.

Siekiant atkreipti dėmesį į Lietuvą, į tikinčiųjų perse
kiojimus buvo organizuota daugybė parodų, spausdi
nama “Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos” medžia
ga. Pastebėję spaudoje klaidingą informaciją apie Lie
tuvą, Italijos lietuviai atsakingiems žiniasklaidos atsto
vams raštu ir žodžiu ją paneigdavo.

Kita lietuviško veikimo kryptis - lietuviškumo stip
rinimas bendruomenės narių tarpe. Kasmet buvo ren
giami Lietuvos nepriklausomybės, trėmimų minėjimai 
ir kt.

Besirūpinant lietuvių studentų reikalais, ne kartą lan
kytas Italijos vyriausybės švietimo ministras. ILB Val
dyba įvairiais būdais padėjo organizuoti vasaros sto
vyklas Europos lietuvių vaikams ir studentams ateiti
ninkams. ILB, dažnai pirmininko prel. V. Mincevi
čiaus asmenyje, buvo atstovaujama Europos lietuvių 
bendruomenių pirmininkų suvažiavimuose.

1957 m. tokį suvažiavimą organizavo Italijos lietu
viai. Italijos lietuviai aktyviai padėjo surengti Europos 
lietuviškųjų studijų savaites Verbania-Pallanza (prie 
Lago Maggiore)

1975 metų vasarą ir Veronoje
1985 metais. ILB nariai su kitų lietuviškų institucijų 

atstovais dalyvavo rengiant Lietuvių katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimus.

ILB Vaidybos pirmininkas V. Mincevičius, nors ir 
labai užimtas žmogus, dažnai lankė bendruomenės 
narius visame Apeninų pusiasalyje, vietoje susipažin
damas su jų rūpesčiai ir vargais, kartu stengdamasis 
padėti kuo gali.

ILB dirbo ir leidybinį darbą. Jos valdyba leido “PLB 
Italijos Krašto Valdybos Informacijas”, kurios pasiro
dė 1955 m. Romoje buvo išleista daugelis Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos leidinių, Romoje ėjo 
“ELTA-Press” biuletenis, “Saleziečių Žinios” ir Vaka
rų Europos lietuvių katalikų vyskupo Antano Deksnio 
leidžiamas žurnalas “Krivūlė”.

Nuo 1970 iki 2002 metų “Krivūlė” spausdino infor
maciją apie Vakarų Europos kraštų lietuvius, jų kultū
rinį ir religinį gyvenimą.

Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkas ir valdy
bos nariai kartu su Romos lietuviais Romoje surengė 3 
tarptautinio mąsto renginius:

1975 metais, kai per Šventaisiais Metais vykusią už
sienio lietuvių piligriminėje kelionę į Romą, globojo 
šimtus kitų Europos šalių ir Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvių bei surengė jų audienciją su popiežiumi Pa
uliumi VI.

1984 metais surengė visų pasaulio kraštų lietuvių 
susitikimus su popiežiumi Jonu Pauliumi II, kuris Va
tikane vadovavo šv. Kazimiero mirties 400 metų jubi
liejaus iškilmėms.

1986 metais, kuomet popiežius Vatikane iškilmingai
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/tąsa ...ITALIJA
šventė Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų ir Vilniaus 
vyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė Palaimintuoju, Ro
moje surengė spaudos konferenciją apie politines ir 
religines represijas Lietuvoje, religinę procesiją šv. 
Petro aikštėje, šventinį koncertą Vatikano audiencijų 
salėje ir iškilmingą priėmimą daugiau kaip 500 užsie
nio lietuvių Castel Sant’Angelo pilies sode, bei pasie
kė, kad Vatikanas išleistų specialią Lietuvai skirtą 
pašto ženklų seriją.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 me
tais iš Italijos į Lietuvą sugrįžo prie Frascati savo ben
druomenės namus turėję lietuviai saleziečiai, į Vilnių 
su svarbiu archyvu persikėlė Italijoje pokario metais 
veikusi ir Romoje daugelį veikalų išleidusi Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. Buvo parvežti į Lietuvą 
Italijoje gyvenusių ir dirbusių žymių mokslininkų, 
politikų, teologų ir visuomenės veikėjų, tarp jų Ivins
kio, Jatulio, Rabikausko, Liuimos, Karvelio bei vysk. 
Deksnio archyvai.

ILB gyvenime skaudi netektis apsilankė 1992 m., 
kai gegužės 30 d. mirė prelatas Mincevičius. Po jo 
mirties kurį laiką ILB Valdyba nebuvo renkama ir 
nieko oficialaus bendruomenės vardu nebuvo daroma.

Po 1990 metų Italijoje įsikūrusios Lietuvos Respub
likos diplomatinės tarnybos, talkinant ILB nariams, 
Romoje kasmet organizavo Vasario 16-osios minėji
mus.

Vis dėlto ILB ateitis neatrodo tik niūriai. 2002 m. 
lapkričio 23 d. įvykusiuose Valdybos rinkimuose nau

juoju pirmininku buvo išrinktas Saulius Kubilius. Jo 
siūlymu buvo išrinkti trys pirmininko pavaduotojai: 
Kęstutis Liobikas, Emira Dervinytė ir Vida Cesolini. 
Sekretorės pareigos patikėtos Nijolei Tutkaitei, o Val
dybos patarėju tapo kunigas Rolandas Makrickas. Il
gametis ILB iždininkas prel. Antanas Jonušas pasiliko 
laikinai einančiu ILB iždininku tol, kol naujoji valdy
ba apsipras su naujomis pareigomis.

Pagal naujausius, 2003 metų duomenis, stambesnės 
lietuvių bendruomenės veikia Romoje ir Milane. Ro
moje ir Lazio regione gyvena daugiau kaip 170 lietu
vių. Romoje lietuviai kiekvieną šeštadienį susirenka į 
lietuviškas mišias, taip pat pažymi svarbius bendruo
menės ir asmeninio gyvenimo įvykius, kaip pavyz
džiui, Lietuvos kardinolo Audrio Bačkio inauguravi- 
mo iškilmės, vaikų krikštynos ar Pirmosios komunijos 
ir kt.

Milane veikia prieš keletą metų įsikūręs kultūrinis 
centras “Centro di Cultura Lituana”, kuriai vadovauja 
Danutė Ereminaitė. Visoje Italijoje, pagal Italijos val
džios duomenis, gyvena maždaug 600 lietuvių. Taigi, 
nors Italijos Lietuvių Bendruomenė nėra didelė, tačiau 
ji pagal galimybes veikia.

Radio laidos lietuvių kalba.
Vatikano Radijas
Laidos lietuviu kalba transliuojamos kiekvieną dieną 
19:20 valanda MW 1260, 1611 kHz ir SW 9585, . 
7365 kHz bangomis.

Lietuvoje - šalčiausios šią žie
mą naktys
Sausio 19 d. naktis buvo šalčiausia šią žiemą Lietu
voje, tačiau, sinoptikų prognozėmis, laukiami dar 
smarkesni šalčiai.

Kaip pranešė Lietuvos radijas, kelininkų duome
nimis, ketvirtadienį 7 valandą šiaurės rytų Lietu
voje oro temperatūra buvo 25-27 laipsniai šalčio, 
Šiauliuose, Panevėžyje - 23-24 laipsniai, Kaune ir 
pajūryje - 21 laipsnis šalčio, pietų Lietuvoje - 19 
laipsnių šalčio.

Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad 
per didelius šalčius tėveliai neturėtų vaikų išleisti į 
mokyklas.

Kaip informavo ministerijos Ryšių su visuomene 
skyriaus vedėja Nomeda Barauskienė, esant žemesnei 
nei 20 laipsnių temperatūrai pamokos gali būti neorga
nizuojamos visų tipų bendrojo lavinimo mokyklų 1-5 
klasėse.

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, tempe
ratūrai nukritus žemiau 25 laipsnių, pamokos neturi 
vykti ir bendrojo lavinimo mokyklų 6-12 klasių vai
kams bei bendrąjį lavinimą teikiančių profesinių mo
kyklų moksleiviams.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos rekomenduoja gyven
tojams saugotis, kad šalti orai, sniegas ir pūgos kuo 
mažiau jiems pakenktų.

Sužinojus apie didelius šalčius, kilsiančią pūgą, ge
riau pasilikti namie ir pasirūpinti maisto, vandens ir 
kuro atsargomis. Iš namų išvažiuoti ar išeiti rekomen
duojama tik būtiniausiu atveju, nes per pūgą sumažėja 
matomumas, sutrinka tiek miesto, tiek tarpmiestinio 
transporto eismas.

Esant dideliems šalčiams kyla pavojus nušalti drabu
žiais nepridengtas kūno vietas: ausis, nosį, skruostus. 
Nuo šalčio dažnai nukenčia ir kojų ar rankų pirštai, 
pėdos.

Esant lengvam nušalimui, pirmiausia žmogų reikia 
sušildyti, užkloti antklodėmis ar šiltais drabužiais. Jam 
sušilus toliau šildyti nereikia. Jeigu žmogus turi sąmo
nę, reikia jam duoti šilto, bet ne karšto gėrimo.

Taip pat nerekomenduojama kaitinti nušalusių vietų 
karšta pūsle ar laikyti prie ugnies, trinti sniegu ar 
šiurkščiu audiniu.

Kai nušalimas yra sunkus, nukentėjusįjį pirmiausia 
reikia perkelti į šiltą patalpą. Jei žmogus be sąmonės, 
bet kvėpuoja, būtina j į paguldyti ant šono, o jei kvėpa
vimas nutrūkęs - tuojau pat atlikti dirbtinį kvėpavimą. 
Smarkiai nušalusį žmogų reikia šiltai susukti į storą 
audeklą ir kuo skubiau vežti pas gydytoją.
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PRANCŪZIJA

Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės 
susitikimai vyksta adresu: 
Eglise St. Augustin 
(požeminėje koplyčioje) 
Place St. Augustin (įėjimas 
iš šono, 3 av. Cesar Caire) 
75008 Paris 
(Metro stotelės ”St- 
Augustin” arba ”St- 
Lazare”)

Susitikimų programa :

11.30 vai. - Mišios
12.30 - 15.00 vai. - aperity
vas bei suneštiniai pietūs prie 
stalų
12.30- 15.00 val.-PrLB 
mokyklėles "Genys" užsiė
mimai (su pertrauka)

Europos lietuvis Nr.2 7 puslapis

Mokyklėlė turi savo pavadini
mą ir emblemą!

Iš visų siūlytų pavadinimu 
’’Genys” pasirodė geriausias, 
nes puikiai simbolizuoja mū
sų vaikučių ’’margumą”, tiek 
amžiaus, tiek lietuvių kalbos 
įgūdžių prasme.
Ačiū Ramintai Baltrušytei už 
nupieštą mokyklėles 
Ženklą - emblemą.

PrLB mokyklėles ’’GENYS” 
užsiėmimai bus atnaujinti 
nuo :
2006 sausio 15 d.
2006 vasario 19 d. (Vasario 
16 švente)
2006 kovo 12 d.
2006 balandžio 9 d.
2006 gegužės 14 d. (Motinos 
diena)
2006 birželio 11 d.

Atsineštus savo mėgstamiausius patiekalus bei gėri
mus ragaujame susėdę prie padengtų stalų; 
papildomai galite pasivaišinti aperityvais bei karštais 
gėrimais.

r

Mūsų susitikimų ir kitų PrLB kuruojamų renginių 
datos: 
2006 sausio 15 d.
2006 vasario 19 d. (Vasario 16 švente)
2006 kovo 12 d.
2006 balandžio 9 d.
2006 gegužės 14 d. (Motinos diena)
2006 birželio 11 d.

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės lietuviška 
mokyklėlė ’’GENYS”
Visų lietuviškų bendruomenių 
užsienyje vienas svarbiausių tiks
lų yra išlaikyti lietuvišką kalbą ir 
kultūrą ir ją perduoti mažiesiems.

Sakysite, juk tam yra šeimos 
ratelis. Tačiau to neužtenka. Juk 
mus supa visai kitoniška aplinka, 
vaikai eina į prancūziškus darže
lius, mokyklas, turi daugiau prancūzų draugų, nei lie
tuvių, tad ir lietuviškas žodis retesnis.

Ypač tai aktualu mišriose šeimose.
Todėl ir mažieji lengviau prašneks lietuviškai, jei 

susitiks mokyklėlėje draugų lietuviukų, pažais žaidi
mų ? šokių, ratelių, išmoks lietuviškos abėcėlės, dainų, 
rankdarbių, piešimo, susipažins su lietuviškomis tradi
cijomis bei tautosaka, įgaus Lietuvos istorijos ir geog
rafijos žinių. Tokiu būdu drauge žengsime lietuvybės 
pažinimo keliu.

Užsiėmimų pradžia 12.30 vai., po Mišių. Trukmė - 2 
vai.
-"Bus linksma ir smagu, 

susirasi daug draugų!

Taip pat norime pasidalinti džiugia naujiena
- esame gavę tikslinę paramą mokyklėles veiklai: 400 

$ iš Lietuvių Fondo - vaikų piešinių konkursui apie 
Lietuvą bei mokyklėles veiklai vystyti, ir 100$ iš PLB 
švietimo komisijos (pirmininkė R.Kučienė) - mokymo 
priemonių įsigijimui.

Nuo PLB vicepirmininkes M.Šmitienės atkeliavo 
lietuviškų knygų siunta, kuri sudarys pradžia mokyk
lėles bibliotekai. Labai dėkojame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės aktyvistams už šią konkrečią pagalbą 
bei moralinį palaikymą.

Tuo pačiu kreipiamės į visus Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės narius bei bičiulius: jei norėtumėte 
papildyti bibliotekėlę knygomis, kurios jums jau nebe
reikalingos, mielai tai priimtumėm, nes šiomis knygo
mis galės naudotis ir mokytojos pamokų metu, ir 
PrLB narių vaikučiai, einantys į mokyklėlę, ir tie, ku
rie neturi galimybės jos lankyti.
Šiais metais organizuojamos dvi mokinių grupės 
(pagal amžių) su skirtingomis mokymo programomis. 
Turime labai rimtos ir pritaikytos mūsų specifikai me
todinės medžiagos - Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas (TMID) Vilniuje mums pa
teikė "Raktelio" mokymo metodų komplektus.
TMID darbuotojams už tai labai dėkojame.
Ateityje galbūt surengsime išvykas visiems vaikams 
(ne tik mokyklėlę lankantiems).

Iki greitų susitikimų!
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f VOKIETIJA l

Maloniai kviečiame Jus I?■ 9
| su savo artimaisiais dalyvauti J 
' LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIE- | 
r NOS ir Lietuvių Bendruomenės 6O-mečio ? f F
r ŠVENTINIAME MINĖJIME r r ?
Į 2006 m. vasario 18 d. (šeštadienį) Hūttenfeld'o £ 
r Biirgerhaus'o salėje,
r p

14.30 vai. Ekumeninės pamaldos Huttenfeldo £ 
katalikų bažnyčioje, (Lampertheimerstr. 8) |

C Prelatas Edmundas Putrimas, Toronto, Kanada p r, .**
? Ev. kun. Ričardas Baliu lis, Hamburgas ; f P
! 16.00 vai. Minėjimas Biirgerhaus'o salėje
į (Alfred-Delp-Str. 50) |

f PROGRAMA l
i a v .. V'

C Atidarymas - Antanas Siugždinis, pirmininkas 
£ Sveikinimai
( Prakalba - Dr. Michael Meister, MdB į
» Meninė dalis: ;> • • • • • v ‘ Vasario 16-osios gimnazijos mokinių me- t 
Į ninė programa

Po programos - smagi vakaronė su šokiais. ■; 
Gros, dainuos ir mus linksmins legendinė

’ POP grupė „VAIRAS”.
i Kadangi veiks lietuviškų patiekalų, įvairių
; užkandžių, kavos ir gėrimų barai, savus ga- ;
• lite palikti namuose!!! į
; Vokietijos LB valdyba

68623 Lampertheim-Hūttenfeld

Paaiškėjo trečiosios Eurovizijos studi
jos nugalėtojai OMNI naujienos
Galutinė visų trečiosios Eurovizijos studijos dalyvių 
rikiuotė:
1 Dovilė ............................The Way To You
2. Ashtrey ..........................Window To The World
3. Intro's ............................Girl You Know
4. Onsa ..............................Time To Change
5. Natas .............................Jūros liga 6. Kerri - Again
7. Stringaj ..........................Cockroach Love
8. Bangiai..........................I'm So Happy
9. Rugiagėlių berniukai.....Turn Around
10. Tribute ........................Lifestyle
Šeštadienį (sausio 28 d.) paaiškėjo dar keturi Eurovi
zijos dainų finalo dalyviai. Ekspertų komisijos ir tele
vizijos žiūrovų balsai lėmė, kad į tolesnį etapą pateko 
tik šie atlikėjai: 1. Dovilė - The Way To You

2. Ashtrey - Window To The World
3. Intro's - Girl You Know
4. Onsa - Time To Change

A. Kelmelis pralaimėjo bylą prieš 
Vasario 16-osios gimnaziją

Buvęs gimnazijos kapelionas kun. Alfonsas Kelmelis 
buvo apskundęs Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratoriją Darmstadto darbo teisme, reikalaudamas, 
kad gimnazija jam sumokėtų 33 tūkstančių eurų 
kompensaciją už prarastą darbą.

Skundo rašte Kelmelis aiškino, kad vyskupas jį 
atšaukė dėl gimnazijos kaltės. Gimnazija jį atleidusi 
be pagrindo. Jo nuomone, savo darbą attikdavęs 
tvarkingai, jam darbas gimnazijoje patikęs. Jis 
gimnazijoje turėjęs gerą butą, gavęs gerą algą, buvęs 
gerai išmokęs vokiečių kalbą ir pilnai įsijungęs į 
vokiečių visuomenę. Vokietija tapusi jo antra tėvyne. 
Jis čia ir toliau būtų norėjęs dirbti, bet dėl gimnazijos 
kuratorijos kaltės jis turėjęs grįžti į Lietuvą ir dabar 
turįs dirbti be algos, nes kunigai Lietuvoje gyveną tik 
iš aukų.

Darmstadto darbo teismas 2006 m. sausio mėn. 10 
d. apsvarstė visas kun. Alfonso Kelmelio atšaukimo 
iš gimnazijos aplinkybes ir nusprendė atmesti jo 
skundą bei visus jo reikalavimus. Teismo sprendimas 
neapskundžiamas. Teismo išlaidas turi padengti kun. 
Kelmelis.

* . -i x 
- r '

V16gim-info

• __________________________________

MANČESTERIS
Jau 80 metų kaip Lietuvių socialinis klubas Man

česteryje veikia. 2006m. sausį klubo patalpose įvyko 
Metinis narių susirinkimas, kurį pravedė Jonas Šne- 
lius.

Savo pranešime klubo pirmininkas Frankas Berna
tavičius apibūdino sėkmingus metus.
"Tai buvo geriausi metai per 20-30 metų. Labai geri 
ne tik, kad daug pirkta bare, bet kad vis daugiau ir 
dažniau lietuvių lankosi ir prisideda prie veiklos," 
sakė Frankas.

Po 2005m. klubo finansuose yra 7140 svarų likutis. 
Tačiau reikės namą daug taisyti. Metų pradžioje be
veik kas mėnesį sprogo ar trūko koks vamzdis. Reikia 
du langus pakeisti. Būtina geresnio apšvietimo namo 
išorėje.

Užteko pinigų paremti kultūrinę veiklą. Lankėsi 
"Malūnėlis" ir Asta Pilypaitė, vyko Narių balius, pasi
rodė Teatro grupė. Bet reikia rankų. Kviesta savano
rių sudaryti renginių grupę, kad padėtų ruošti tokius 
renginius, bet jų nesulaukta.

Po kitų diskusijų ir pasitarimo susirinkimas buvo 
uždarytas. Sekantis pusmetinis narių susirinkimas 
vyks paskutinį birželio sekmadienį.
......................................... Jonas
Sekantis renginys klube
Vasario 26d. 2 vai. p.p. "Blynų balius". Visi (ir ne 
nariai) laukiami.
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Valdininkai neišlenda iš nomenklatūros šešėlio
Sovietinį mentalitetą turi kas ketvirtas
Šiuo metu tik kas ketvirtas Lietuvos valstybės 
tarnautojas yra dirbęs tą patį darbą sovietme
čiu. Tačiau didelė visuomenės dalis tiki, kad 
mūsų valstybę vis dar tebevaldo senoji no
menklatūra, stabdanti bet kokią pažangą. O 
blogiausia, kad tokiuose žodžiuose yra dalis 
tiesos.

Dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą pasta
raisiais metais pastebimai išaugo valstybės tarnau
tojų skaičius. Valstybės tarnybos departamento 
prie VRM duomenimis, 2002 metais mūsų šalyje 
dirbo 20 706 valstybės tarnautojai, o 2005-aisiais 
šis skaičius išaugo iki 26 884.

Rėksmingų straipsnių apie augančią valdininkų armiją 
spaudoje apstu. Tokie pranešimai sukelia neigiamą vi
suomenės reakciją. Nenuostabu, nes žmonės vis dar ta
patina valstybės tarnybą su sovietinės nomenklatūros 
klanu. Tačiau kiek pagrįsta tokia nuomonė šiandien, 
skaičiuojant jau šešioliktus nepriklausomybės metus? 
„Jaunų žmonių skaičius valstybės tarnyboje nuolat didė
ja. Šiandien absoliuti dauguma valstybės tarnautojų ne
turi sovietinio mentaliteto“, - teigia Valstybės tarnybos 
departamento direktorius Osvaldas Šarmavičius.
Iš tikrųjų jo žodžius patvirtina statistika. 2005 metų duo
menimis, iš visų valdininkų tik 25,8 proc. turėjo didesnį 
nei 12 metų darbo valstybės tarnyboje stažą. Tai reiškia, 
kad kokius nors postus sovietinėje biurokratijoje yra 
turėjęs geriausiu atveju tik kas ketvirtas Lietuvos valdi
ninkas.

Valdininkijos atsinaujinimo tendenciją liudija ir kiti 
skaičiai. Kaip „Omni.lt“ sakė O. Šarmavičius, konkur
suose į laisvas vietas dalyvauja daug jaunimo - daugiau 
nei pusė kandidatų būna iki 30 metų amžiaus. Statistika 
taip pat rodo, kad nuo 2003 iki 2005 metų valdininkų, 
turinčių mažesnį nei trejų metų stažą, skaičius išaugo 
beveik 10 proc. (nuo 20,9 iki 30,2 proc.).
Dalis senųjų patraukė į verslą

Atkuriant nepriklausomybę, Lietuvoje nevyko jokie 
valstybės tarnautojų valymai, išskyrus tam tikrų apribo
jimų taikymą buvusiems KGB bendradarbiams. Tad 
valdininkijos atsinaujinimas buvo ne prievartinis, o sa
vaiminis procesas. Pasak istoriko Kastyčio Antanaičio, 
atsinaujinimą pirmiausia lėmė natūrali kartų kaita. Dau
guma to meto valdininkų buvo jau garbaus amžiaus, nes 
sovietmečiu kompartijai lojalius kadrus stengtasi išlai
kyti postuose kuo ilgiau.

Be to, senosios nomenklatūros atstovų buvo per mažai, 
kad jie galėtų vieni tvarkytis su gerokai išaugusiu valsty
bės aparatu. „Tarybų Lietuvoje aukščiausiojo ešelono 
valdininkų skaičius niekada neviršijo keturių tūkstančių, 
todėl fiziškai nebuvo iš ko plėsti valstybės administraci
jos, reikėjo žmonių iš šalies“, - sakė K. Antanaitis. Isto
rikas taip pat pabrėžė, kad nemaža dalis nomenklatūrai 
priklausiusių valstybės įmonių vadovų ir kolūkių pirmi
ninkų aktyviai dalyvavo privatizacijoje ir pasuko į vers-
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lą. „Achemai“ vadovaujantis Bronislovas Lubys yra vie
nas sėkmingiausių tokio per-bėgimo į verslą pavyzdžių“, 
- teigė K. Antanaitis. Senieji kadrai išėjo, tradicijos liko 
Nors dauguma senųjų kadrų paliko postus, valstybės 
tarnybą mūsų visuomenė vis dar tapatina su sovietine 
nomenklatūra. Kas lemia tokią nuostatą? K. Antanaičio 
nuomone, įspūdis, jog niekas nesikeičia, susidaro pir
miausia dėl to, kad politikos viršūnėse šiandien dar gali
ma išvysti nemažai buvusių nomenklatūros atstovų. Ge
riausiai iš visų yra matomas premjeras Algirdas Bra
zauskas, kuris, be to, vadovauja ir stipriai parlamentinei 
partijai.

Kita priežastis - tai nuo sovietmečio nepasikeitusi or
ganizacinė kultūra. K. Antanaičio teigimu, šiandien ge
riausiai dirba naujos, iš esmės nuo nulio sukurtos minis
terijos - Užsienio reikalų ar Krašto apsaugos, nes jos 
nepaveldėjo senosios biuro kultūros. O Ūkio, Žemės 
ūkio, Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijose, ku
riose sovietmečio referentai pakilo į skyrių vedėjus, jau
čiasi atgyvenęs požiūris į interesantą.

Galiausiai prie viso to prisideda ir naujos valstybės 
tarnybos problemos: silpna vidinio audito sistema, nepa
kankamas tarnautojų skatinimo mechanizmas ir pašlijusi 
motyvacija. „Susidaro savotiškas degusis mišinys: pusė 
valdininkų dirbti nenori, kita pusė - negali“, - sakė K. 
Antanaitis.

Viešoji nuomonė - negailestinga
Praėjusią savaitę „Omni.lt“ savo lankytojų paklausė, 

kaip jie vertina Lietuvos valdininkus. Paaiškėjo, kad net 
53 proc. skaitytojų įsitikinę, jog valstybės tarnautojai - 
tai „senoji nomenklatūra, žlugdanti valstybę“. Dar 21 
proc. mano, kad visi valdininkai yra daugiau ar mažiau 
korumpuoti.

Tokia pat dalis (21 proc.) valstybės tarnautojus įverti
no neutraliai manydami, kad pasitaiko ir gerų, ir blogų 
valdininkų. Dar 3 proc. teigė, kad apie Lietuvos valdi
ninkus neturi susidarę nuomonės.

Didžiausią nerimą kelia tai, kad visiškai valstybės tar
nautojų kompetencija pasitiki vos 1 proc. skaitytojų. 
Aišku, ši apklausa nepretenduoja į reprezentatyvią, bet 
neigiama gyventojų nuostata į valdininkiją ir taip yra 
akivaizdi.

Negailestinga viešoji nuomonė užsuka užburtą ratą. 
Esama įvairių siūlymų, kaip stabdyti geriausių specialis
tų migraciją į privatų sektorių, kaip didinti valstybės 
tarnautojų motyvaciją, tačiau tai neišvengiamai būtų 
susiję su darbo sąlygų gerinimu. O esant tokiam visuo
menės požiūriui, Vyriausybei nėra lengva ryžtis pakelti 
valdininkams algas ar padidinti socialines garantijas.

Išeitis iš šio užburto rato yra - reikia įrodyti pilie
čiams, kad darbo sąlygų valstybės tarnyboje gerinimas - 
ne duoklė nomenklatūros klanui, o verslo logika pagrįs
tas sprendimas. Kartu būtina nepamiršti ir biurokratijos 
kontrolės. Tačiau visa tai - itin aukšto politinio meistriš
kumo reikalaujanti užduotis.

Povilas Žielys
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Sporto žinios

■ : .
* ■

'/iv

Mieli krepšinį mėgstatys 
Europoje gyvenantys lietuviai

Lenkijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia Europoje gyvenančius lietu
vius dalyvauti IV Europos Lietuvių Krepšinio Turnyre (IV ELKT), kuris 
vyks Punske (Lenkijoje) 2006 metų gegužės 26-28 dienomis. Registruotis gali
ma iki gegužės 15d. ei. paštu pas Jolantą- ijole@wp.pl

Šiais metais LLJS ryžosi suruošti turnyrą, labai laukiame gausaus žaidėjų būrio, 
tikimės, kad taip pat kaip ankstesniais metais žaidynės suteiks daug malonių akimirkų. Pla
nuojame bendravimą ne tiktai krepšinio aikštelėse.

Labai prašome platinti šią informaciją tinklalapiuose, tarp draugų ir bendruomenių.
Prašome būsimus IV ELKT dalyvius atsiminkite:

laiku užsiregistruokite ir praneškite kiek žmonių atvažiuos,
pasiimkite registracijos mokestį, kurį sumokėsite vietoje:
dalyvio mokestis max - 15 eurų
komandos mokestis - 20 eurų šiame turnyre galios išimtinės taisyklės, kurias 

prijungiame,
pasiimkite miegmaišius ir čiužinius, 
dalyvių amžius neribotas.

Visais rūpimais klausimais prašau kreiptis pas Jolanta - iiole@wp.pl

Turnyro organizatorius
Jonas Vydra Mob. tel +48 605473654

VAYATAYAVA'A

Taisyklės
Varžybos bus vykdomos pagal FIBA taisykles su mažomis išimtimis:

Žaidimo metu kiekvienoje komandoje turi būti bent viena žaidėja.
Metimas skaičiuosis 1 tašku, iš tritaškio zonos 2 taškai.
Merginoms taškai skaičiuojami dvigubai, paprastas metimas 2 taškai, iš tritaškio 4 taškai.

Asmeninės žaidėjų pražangos nebus skaičiuojamos. Bus skaičiuojamos tik komandinės pražangos.
Už pražangą nukentėjusiai komandai įskaitomas 1 taškas ir suteikiama teisė į kamuolį.
Už techninę bei nesportinę pražangą nukentėjusiai komandai įskaitomi 2 taškai 

ir suteikiama teisė į kamuolį.
Komandai prasižengus 15 kartą vienas žaidėjas palieka aikštelę, rungtynes komanda tęsia keturiese.
Žaidėjos mesto kamuolio į krepšį blokavimas ( merginoms negalioja!) vertinamas 

kaip pražanga ( žr. aukščiau ).
Rungtynės trunka 2x12 minučių. Turnyro organizatoriai pasilieka teisę keisti jų trukmę.
Komandos užimta vieta turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal: 

pergalių skaičių turnyrinėje lentelėje, 
pelnytų ir praleistų taškų santykį, pelnytų taškų skaičių, 
gražiausią žaidėją, 
mažiausį žaidėją, 
burtų traukimą.

Organizatoriai užtikrina teisėjus ir sekretoriato aptarnavimą!
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Pasijuokime
Palmes
Išvyksta naujasis rusas su šeima i Kanarų salas. 
Vaikšto po paplūdimį deginasi, maudosi, o negras 
guli po kokoso palme. Kitą dieną vėl tas pats - žiuri - 
ir vėl guli negras po palme. Prieina jis priėjo ir sako:
- Negre, tu čia guli ir nieko neveiki, o galėtum man 

priskinti krepšį kokosų, aš nupirkčiau tu jau turėtum 
pinigų, kitą dieną jau atneštum du krepšius, aš ir vėl 
nupirkčiau, tada jau galėtum dviratį su karučiu nusi
pirkti ir su juo vežti riešutus, tuos pardavęs jau galė
tum samdyti darbuotojus, ir jie tau skintų, tuos parda
vęs nusipirktum vežimą, parduotum iš jo riešutus, 
galėtum nusipirkti viešbutį, tada tau jau dirbtų kiti 
darbuotojai, turėtum daug pinigų, tada galėtum gulėti. 
Negras klausė, klausė ir sako:
- Kad aš ir taip guliu.****
Rūkas
Didelis rūkas. Vairuotojas mato priekyje raudonus 
žibintus ir važiuoja iš paskos. Staiga žibintai užgęsta. 
Užpakalinis trenkiasi ir išlipęs keikiasi:
- Ko dabar sustojai, žioply!
-Tai ką, aš savam garaže negaliu sustoti?****
Kaimietis
Ateina toks kaimo Jurgis į kompų parduotuvę. Vaikš
to, apžiūrinėja „baltos spalvos televizorius" su prie jų 
pridėtomis kažkokiomis dėžėmis.

Staiga girdi, kaip vienas lankytojas prašo pardavė
jo: „Prašau man duoti kilimėlį pelei". Kaimiečiui net 
akys ant kaktos iššoko. „Jei taip, tada aš Šlepetes tara
konams pirksiu!" 
****
Nudistų paplūdimyje susitinka vaikinas ir mergina. 
Vaikinas:
- Panele, jūs man labai patinkate!
Mergina:
- Matau...****
Jonas, Mikčius ir Gražvydas
Važiuoja trys draugai - Jonas, Mikčius ir Gražvydas. 
Važiuoja važiuoja ir Mikčius pradeda:
- Ggggg...
- Aaa, greičiau,- pradėjo greičiau važiuoti Jonas mo
tociklu ir jau lėkė 80km/h greičiu.
- Ggggg...- Mikčius vėl tekia.
- Aaa, dar greičiau,- nuspaudė Jonas akseleratorių ir 
jau lėkė 160km/h.
- Ggggg.. - vėl Mikčius žviegia.
Jonas sako:
- Na, daugiau nebegalim lėkti greičiau. Viskas. 
Mikčius vistiek:
Ggggg... Gražvydas iškrito!

Trys
Prie taksisto prieina du girti 
vyrai:
- Ar tavo šita sena mašina nu
veš mus tris iki autobusų sto
ties?
- Vyrai, bet jūs tik du!
- O tu ką su mumis nevažiuosi. 
****
- Kada Jūsų gimtadienis?

- Liepos 15 d.
- Kuriais metais?
- Kiekvienais...****

Straipsnis laikraštyje:
"Vakar autobuse atsitiko nepaprastas atsitikimas. 

Kažkoks vyras užleido vieta damai. Dama prarado 
sąmonę. Kai ji atsigavo, ji padėkojo vyrui ir... tada 
sąmonę prarado jis." 
****
Draugai kalbasi:

- Vakar pinigus teko plauti...
- Sugalvojai kažkokį nelegalų biznį?
- Ne, tiesiog katinas į piniginę privarė. 

****
Tikybos pamoka.
Mokytojas klausia Petriuko:

- Sakyk, ar tu meldiesi prieš valgį?
- Nėra reikalo, mano mama gaminti moka! - 

*♦**
Tėvai vaiką nuvedė į zooparką.
Vaikas atsistojo prie narvo su gandru, ir kad 
pradės mosikuoti rankomis, rėkti ir t.t. Po to atsisuka 
į gimdytojus:

- Nagi, kad neatpažįsta...
***♦
Laiškas Seneliui Šalčiui:
"Mielas seneli, aš žinau, kad tu turi sąrašą vaikų, ku
rie buvo geri.
Prašau, padovanok man Kalėdų proga visų negerų 
mergaičių sąrašą." 
***♦
VISAI TRUMPAI:
1) Nekeikite alaus, jus irgi kada nors busite senas ir 
silpnas...
2) Pastebėta, kad, metams bėgant plaukų kiekis vyrų 
kūne nemažėja.
Plaukai tiesiog ima migruoti ir pasiskirsto per visą 
kūną.
3) Demokratija - tai kada valdžia priklauso laudžiai, o 
visa kita -valdžiai...
4) Kuo Bilas Geitsas skiriasi nuo dievo? -Dievas ne
galvoja, kad jis yra B.Geitsas
****
Petia ateina pas Vasilijų Ivanovičių:
-Vsilijau Ivanovičiau. Pas tave žmona atvyko? 
-Pirmiausia ne "pas tave" o "pas jus" !!!
-Pas mus ji vakar buvo...
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RENGINIŲ KALENDORIUS

Penktadienį, 2006 vasario 17 d. Vasario 16-osios minėjimas ir 
“Jazz Island” koncertas Lietuvių Sodyboje. Pradžia 19.30 vai.

Šeštadienį, 2006 vasario 18 d. Vasario 16-osios minėjimas 
Londone Wanstead Reformed Church salėje, Grosvenor Road, 
London Ell. Pradžia 17.00 vai. Metro stotys: Wanstead arba 
Snaresbrook - Central line. Įėjimas - aukos.
v

Šeštadienį, 2006 vasario 18 d. Nepriklausomybės paminėjimas 
Nottinghame, Latvių klube, 1A Standhill Road, Carlton.

Sekmadienį, vasario 19 d., 11 vai. Vasario 16-osios iškilmingos 
šv. Mišios šv.Kazimiero bažnyčioje, 21 Oval, Hackney Road, 
London E2.

Šeštadienį, 2006 vasario 25 d. Užgavėnės “Žiema, žiema, bėk iš 
kiemo” Lietuvių Sodyboje. Blynų ir kaukių balius. Pradžia 12 vai.

Šeštadienį ir sekmadienį, kovo 18 -19 d.d. DBLS ir LND meti
niai suvažiavimai Lietuvių Sodyboje Picketts Hill, Bordon, Hants 
GU35 8TE.

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@ptveriionas.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.Ol 15 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 3 vai. 
po pietų.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

Leicesterio DBLS metinis susirinkimas 
įvyks

sekmadienį, 2006 m. kovo 12 d. 11 vai.
Leicesterio Estų klube,

366 Fosse Road North, Leicester

Skyriaus valdyba

PRANEŠIMAS BRADFORDO 
DBLS SKYRIAUS 

NARIAMS

DBLS-tos Bradfordo metinis 
narių susirinkimas įvyks š.m. 

kovo 5 d., sekmadienį, 2.30 vaL 
p.p. Latvių klube 7 Clifton Villas.
Bradfordo ir apylinkės skyriaus 

narius prašome dalyvauti 
susirinkime.

Skyriaus valdyba
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