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Specialusis akcininkų suvažiavimas
Lietuvių Sodyboje
Š.m. rugpjūčio 26 d. Lietuvių Sodyboje įvyko
Lietuvių namų bendrovės akcininkų specialus
suvažiavimas, spręsti gyvybinius bendrovės
reikalus.
Suvažiavimui pirmininkauti buvo pakviestas advo
katas Michael Comish, sekretoriavo nuolatinis ben
drovės sekretorius Jonas Podvoiskis.
Suvažiavimo tikslas buvo išspręsti Lietuvių namų
bendrovę spaudžiančios valstybinės skolos (Capital
gains tax) £80.000 apmokėjimą, kuri užsiliko nesumo
kėta, pardavus pirmus ir antruosius Lietuvių namus
Londone. Viena sąlyga - nuo šio mokesčio būtume
atleidžiami išleidę £250.000 pagerinimui Lietuvių
namų bendrovės turto.
Kitas leidžiamas variantas - paskolinus £140.000
reikėtų pagerinimui išleisti £100.000, o valstybei at
mokėjus tik £40.000, visa skola būtų nurašyta. Šio mokesčio suBandžius atsakyti į klausiusiųjų keltus
mokėjimo terminas š.m. spalio 31d. Taigi reikalus spręsti buvo klausimus prieita prie rezoliucijų priėmimo
likę labai mažai laiko.
balsavimo.
Išsiųstame akcininkams laiške buvo paaiškinta padėtis ir pasiūly
Pagal nusistovėjusias bendrovės tradicijas,
ta rezoliucija: “Paskolinti £140.000, kad tuo išvengtume bent bendrovės reikalus sprendžia DBLS skyrių
£40.000 mokesčio”.
išrinkti atstovai, procentiniai paskirstytomis,
Finansinę apžvalgą padarė buvęs direktorius Povilas Podvoiskis, pagal skyriuose esančių narių skaičių,
kooptuotas padėti šiam projektui. Jo nuomone skolinti pagal pa DBLS laikomomis bendrovės akcijomis.
teiktą rezoliuciją būtų geriausias variantas, nes sutaupytume Šiame suvažiavime nebuvo rinktų skyrių
£40.000 ir dar turėtume būtiniems pagerinimo (ne remonto) dar atstovų, o DBLS turimomis 52%akcijomis
bams £100.000. Ojų yra nemažai: atnaujinimas tualetų salės gale, balsuoti DBLS Centro valdyba atsiuntė įga
pagerinimas virtuvės įrengimų, kelio į baseiną apšvietimas ir apla liotą direktorių. Jo instrukcijos buvo bal
mai galutinis baseino pastato įrengimas, tinkamas naudotis pobū suoti prieš pateiktą rezoliuciją o pateikti
viams, kuriems paklausa jau yra.
kitą rezoliuciją: “Skolinti £80.000 tik skolos
Paskolinus £140.000 atmokėjimas būtų apie £264 į savaitę per 20 apmokėjimui.” Kadangi jis reprezentavo
metų, bet bus leidžiama skolą apmokėti anksčiau. Paskolą gauti 52% LNB akcijų, tai jo žodis turėjo būti
bankas stato tam tikras sąlygas. Turi būti įvykdyta:
lemiamas ir tokiu būdu jo rezoliucija būtų
L turto įkainavimas, 2. biznio įkainavimas ir 3. bankas laikys buvusi priimtą nežiūrint kitų akcininkų
turto dokumentus, kol skola bus grąžinta.
nuomonių. Jei jis savo rezoliucijos neatsiim
Po jo pranešimo iškilo daug klausimų. Neminint visų, svarbiau tų, tai suvažiavime dalyvaujančiam akcinin
sias galbūt buvo - daug abejonių kilo, kad nuo skolos mokėjimo kui pareikalavus balsavimas turėtų būti ati
tikusieji pinigai nebūtų išleidžiami ne taip svarbiems reikalams, dėtas ir reikalautą kad skyriai atsiustu atsto
kas jau buvo patirta praeityje, kai šiam mokesčiui apmokėti kapita vus. Tai susidarė komplikacijas kokiu būdu
las buvo laikomas užšaldytoje sąskaitoje, bet, pritrūkus pinigų So balsuoti. DBLS atstovas, susirišęs su kitais
dybos einamiems reikalams, pamažu buvo vis tik išleistas. Kai ku valdybos nariais savo rezoliuciją atsiėmė ir
rie akcininkai pareiškė abejones dėl baseino užbaigimo finansavi tada priėjo prie balsavimo. Buvo nutarta
mo. Baseino klausimas jau tęsiasi keletą metų po Sodybos pagrin balsuoti atviru balsavimu - suvažiavime da
dinio remonto, kurio finansavimui buvo parduoti namai Londone. lyvaujančių atstovų rankų pakėlimu.
Šis projektas kažkaip neturi pabaigos. Vis grįžtame prie jo ir vis
Dar kartą nesupratusiems paaiškinus skoli
nematyti galo. Tas daugiausiai baimino tuos, kurie žino visą Sody nimosi sąlygas, buvo pravestas balsavimas.
bos istoriją
Rezultatai buvo labai aiškūs. Didelė daugu
Buvo paaiškintą kas šių pinigų nebus galima išleisti bet kokiems ma balsavo už direktorių pateiktą rezoliuci
nesvarbiems reikalams, bet tik valstybės pripažintiems projektams. ją: skolinti £140.000.
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Kalbėkime apie tai, kas mus riša - lietuvybė”
“Amerikos lietuvio” interviu su naująja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadove Regina Narušiene
- Jungtinėse Valstijose Jus
daug kas pažįsta kaip aktyvią
bendruomenininkę. O kaip
seniai dalyvaujate Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės veik
loje?
- Nuo 1991 metų, kuomet
tapau JAV LB Krašto valdy
bos vykdomąja vicepirminin
ke. 1994-2000 metais atstova
vau JAV LB kaip jos Krašto
valdybos pirmininkė PLB Seimuose, 2000-2006 metais kaip išrinkta JAV LB atstovė PLB Seimuose.
- Ar šįmet buvo kitų kandidatų į PLB valdybos pirmi
ninko postą? Sklinda gandai apie kažkokius ’’juoduosius
sąrašus" - ar buvo kas nors panašaus renkant PLB valdy
bą?
- Man buvo žinoma tik viena tokia kandidatė, kuri prieš
rinkimus pasitraukė ir niekad oficialiai nepristatė savo
kandidatūros. Aš likau tik viena, viešai kandidatavusi į
pirmininkės postą ir pristačiusi Seimui savo valdybos
sąrašą. Kai kuriems žmonėms reikia sensacijų, intrigų, ir
jei jų nėra, tai jiems reikia jas sukurti. Nieko apie
Juoduosius sąrašus“ nežinau ir negirdėjau. Buvo daug
kalbų apie būsimus kandidatus, bet Seimui buvo pateikta
tik 13 kandidatų. Kas norėjo, galėjo kandidatuoti pateik
dami savo kandidatūrą nominacijos komisijai.
- Kas dirbs drauge su Jumis naujoje PLB valdyboje?
Ar jau pasiskirstėte pareigomis?
- PLB valdybą sudaro 12 asmenų. Dešimt buvo išrinkti
Seimo. Be manęs tai dar Inga Januitytė-Lanchas
(Prancūzijos LB), Dalia Giedrimienė (JAV LB), Dalia
Henke (Vokietijos LB), Petras Maksimavičius (Lenkijos
LB), Birutė Nenartavičiūtė (Rusijos LB), Loreta Pau
lauskaitė (Ispanijos LB), Arūnas Teišerskis (Airijos LB),
Angela Vaičiūnienė (Kanados LB) ir Jurga Vidugirienė
(Airijos LB). Pagal PLB 20-tą straipsnį, į PLB Valdybą
įeina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas
Stasys Kuliavas (Kanada) ir Prelatas Edmundas J. Putri
mas (Kanada), kuris pagal PLB Konstitucijos 27-tą
straipsnį buvo kooptuotas valdybos. Šiuo laiku mes
skirstomės pareigomis. Pirmajame posėdyje po Sesijos
aš buvau išrinkta PLB pirmininke.
- Nemažai įvairių kalbų sukėlė buvusio PLB valdybos
pirmininko Gabrieliaus Žemkalnio paskyrimas PLB at
stovu Lietuvoje. Balsavimo rezultatai lyg ir rodė gana
žemą pasitikėjimą buvusiu organizacijos vadovu, tad
kodėl atstovo pareigoms neieškota kito žmogaus, kad ir
konkurso būdu?
- Valdyba paskyrė p. G. Žemkalnį PLB atstovu Lietu
voje. Jis Seimo rinkimuose į valdybą tapo 11-tas, ne pas
kutinis, kaip buvo rašoma AL. Skirtumas tarp 10-to kan
didato ir 11-to buvo tik 6 balsai iš 137. Iš viso kandidatų
buvo trylika. Taigi p. Žemkalnis liko pirmas po balsavi
mo už valdybą. Jis jau senai šias pareigas eina, dirba
kaip savanoris, be algos. Nėra daug tokių asmenų, kurie
eitų tokias atsakingas pareigas be atlyginimo ir turėtų
tokį patyrimą,
- Ar Jūsų naujos pareigos reikš, jog turėsite apleisti

JAV LB Tarybos vadovės bei kitas visuomenines parei
gas JAV? Ar turėsite pastoviai gyventi Lietuvoje?
- Mano kaip JAV LB XVII Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkės kadencija baigiasi šių metų rugsėjo mėnesio gale.
Taip pat buvau išrinkta JAV LB XVIII Tarybos nare, ir
šias pareigas eisiu iki 2009-ųjų. Esu Valdovų rūmų para
mos komiteto JAV pirmininkė ir šias pareigas toliau tę
siu. PLB pirmininkė atstovauja užsienio lietuvius, štai
čia ir būsiu. Tačiau taip pat dažniau ir ilgiau planuoju
būti ir Lietuvoje.
- Kokie, Jūsų nuomone, yra svarbiausi PLB tikslai,
veiklos prioritetai? Ar jie keitėsi per šios organizacijos
gyvavimo istoriją? Kaip (jei apskritai) jie turi keistis
šiandien, užsienio lietuvių skaičiui vis augant?
- PLB sudėtis nuo nepriklausomybės atkūrimo keitėsi.
Pirma į organizaciją įsitraukė rytų kraštai, o paskutiniu
laiku patyrėme gausią emigraciją iš Lietuvos ir naujas
emigrantų bendruomenes. Nauji emigrantai iš Lietuvos
papildė mūsų eiles ir sustiprino mūsų veiklą. Mūsų įvaiz
dis atjaunėjo. PLB turi būti ta „vienijanti lietuvių ben
druomenė“, kuri ugdo lietuvišką tautiškumą ir pilietišku
mą mūsų bendruomenėse. Jos svarbiausias tikslas buvo
ir yra išlaikyti tautiečių lietuvybę. Nekalbėkime apie tai,
kas mus skiria, bet apie tai, kas mus riša - lietuvybę. Rei
kia suaktyvinti mūsų veiklą, kad patenkinti daugiau ben
druomenių. Reikia surasti ir įvykdyti stipresnius ir prasmingesnius ryšius su Lietuva, valstybinėmis ir visuome
ninėmis institucijomis.
- Kaip atremtumėte pasigirstančius kaltinimus, esą Jūsų
šeimoje nebuvo labai saugoma lietuvybė, Jūsų vaikai
nekalba lietuviškai?
- Aš gimiau Lietuvoje, mano vyras ir trys vaikai gimė
JAV. Aš, mano vyras ir visi trys vaikai yra Lietuvos pi
liečiai ir balsuoja Lietuvos rinkimuose. Aš, mano vyras
ir visų trijų vaikų šeimos jau daug metų priklauso
Waukegan/Lake County, Illinois [JAV LB] apylinkei ir
sumoka savo solidarumo mokestį kas metai bei balsuoja
rinkimuose. Mes visi dažnai lankomės Lietuvoje. Mano
dukros ir sūnaus žmona turi lietuviškus tautinius kostiu
mus. Abi dukros šoko „Klumpės“ tautinių šokių grupėje.
Visi trys vaikai aktyviai dirbo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, įtakojant savo kongresmenus ir senatorius, de
monstravo ir dalyvavo Bendruomenės seminaruose Va
šingtone. Jie taip pat aktyviai dirbo dėl Lietuvos NATO
narystės. Jauniausia dukra Susana surengė JAV LB 50
metų jubiliejinį pokylį. Visi trys vaikai savo šeimose
puoselėja lietuviškas vertybes, laikosi lietuviškų tradici
jų, mokosi ir žino Lietuvos istoriją ir pažįsta tėvynės
kultūrą. Visi vaikai mokėsi lietuvių kalbą ir jauniausia
dukra net turi diplomą iš Vilniaus universiteto Lituanisti
nės katedros. Prie visų mūsų namų stovi aukšti lietuviški
kryžiai, sukurti mano vyro ir su vaikų pagalba pastatyti.
- Kaip naujai išrinkta PLB vadovė jau buvote susitikusi
su Prezidentu V.Adamkum i. Ar vaisingas buvo šis susiti
kimas, apie ką kalbėjotės?
- Prezidentas V .Adamkus pakvietė mane ir p.Žemkalnį
apsilankyti Prezidentūroje rugpjūčio 11 d., t.y. dieną po
PLB rinkimų. Pasidalinome savo nuomonėmis su Prezi
dentu, pateikiau mūsų pageidavimus.
--------- >
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Kalbėkime apie tai, kas mus riša - lietuvybė
- Išsakiau Prezidentui mano susirūpinimą, kad mes,
užsienio lietuviai, nesame pakankamai įtraukti į Lietuvos
gyvenimą, jos šventes, programas ir planus, kad mūsų
Bendruomenės atitinkami atstovai nėra pakankamai
įtraukti į sprendimų procesus, liečiančius užsienio lietu
vius, ir kad mes pageidaujame prasmingesnių ryšių su
tėvyne. Jis mus išklausė ir suprato mūsų pageidavimus.
Taip pat po mūsų susitikimo Prezidentas buvo suruošęs
Prezidentūroje mano spaudos konferenciją.
- Kokie artimiausi Jūsų kaip PLB vadovės numatyti
darbai?
- Pasiskirstyti valdybos pareigas, susiorganizuoti ir iš
dirbti mūsų veiklos planą.

didelis karas“. Iranas šiandien eina ta kryptimi net ne
aiškindamas.
Mes dabar siunčiame į Libaną pajėgas, kurios nebus
nukreiptos prieš agresyviąją Irano - Sirijos "Hezbollah" ašį, tik dalyvaus vaidinime, kurį režisuoja
kiti.
Jeigu nedrįstame pasakyti, kad tose pajėgose negali
būti nei Irano, nei kitų valstybių, kurios nepripažįsta
Izraelio, tai atrodom kaip atsilikę vaikai. Europos Pa
rlamentas turi priimti konceptualią rezoliuciją.

Vytautas Landsbergis
Europos Parlamento narys

Baltijos šalys nesiųs savo karių į Libaną
2006 rugpjūčio mėn. 30 d. 17:50

BNS

Baltijos valstybės nesiųs savo karių dalyvauti Jungtinių
Tautų sankcionuotoje taikos palaikymo misijoje Libane.
Tai žurnalistams trečiadienį Jūrmaloje pranešė Latvijos,
Lietuvos ir Estijos gynybos ministrai Atis Slakteris, Juo
zas Olekas ir Jurgenas Ligis.
Lietuvos krašto apsaugos ministras J.Olekas paaiškino
žurnalistams, kad Lietuvos Vyriausybė galėtų sugrįžti
prie klausimo dėl karių pasiuntimo į Libaną jeigu pasi
keistų valstybės prioritetai.
Praėjusią savaitę Lietuvos krašto apsaugos ir užsienio
reikalų ministrai bendrai pareiškė, kad Lietuva neturi
galimybių prisidėti prie Jungtinių Tautų sankcionuotos
misijos Pietų Libane.
Anot ministrų J.Oleko ir Petro Vaitiekūno, Lietuva
svarstė savo galimos pagalbos formas, tačiau šiuo metu
Lietuvos galimi pateikti riboti pajėgumai nėra Jungtinių
Tautų pateiktame reikiamų karinių pajėgumų sąraše. To
dėl padaryta išvadą kad šiuo metu Lietuva neturi galimy
bių prisidėti prie plečiamos Jungtinių Tautų misijos Liba
ne.
Lietuva šiuo metu vadovauja Afganistano Goro provin
cijos atkūrimo grupei, dalyvauja taikos stabilizavimo mi
sijose Irake ir Kosove.
Jūrmaloje atsakydamas į klausimą ar yra galimybių
pratęsti mandatą dalyvauti tarptautinėje operacijoje Irake,
J.Olekas pažymėjo, kad Lietuvos taikdariai bus Irake
2007 metais, ir derybų dėl mandato pratęsimo kol kas
nebuvo.

Vienos minutės kalba Apie Libaną
Visumos Sesija

2006-09-04 Strasbūras

Pone Prezidente,

Libano krizė išryškino naują sanklodą Vidurio Rytuose
ir aplink juos.
Į pagrindinio žaidėjo rangą iškyla Iranas, remiantis
teroristus Irake, Libane ir Palestinoje, teikiantis jiems
aukštų rusiškų technologijų ginklus ir siekiantis turėti
savą masinio naikinimo ginklą
Jėgos, kurios stovi už viso to, yra desperatiškai neatsa
kingos. Prisiminkim Staliną kuris Lenkijos užpuolimo
išvakarėse sakė: „mūsų tikslams pasiekti reikalingas

PAMINĖTOS DIPLOMATINIŲ SANTY
KIŲ ATKŪRIMO 15-OSIOS METINĖS
Š.m. Rugsėjo 5d., Lietuvos Respublikos ambasa
doje Londone paminėtos 15-osios diplomatinių
santykių atkūrimo metinės tarp Lietuvos Respub
likos ir Jungtinės Karalystės.
Iškilmingame minėjime Lietuvos Respublikos
Ambasadoje bei vėliau rezidencijoje susirinkę
Britanijos ir Lietuvos Bendruomenės nariai kartu
su Ambasadoriumi Vygaudu Ušacku bei Parla
mento nariais Stephen Pound ir Lordu Bowness
prisiminė penkiolikos metų senumo įvykius ir
aptarė dabartinių dvišalių santykių aktualijas.

Ambasadorius V.Ušackas pažymėjo, kad Lietu
vos žmonės su nekantrumo laukia š.m. spalio 1618d.d. įvyksiančio Karalienės Elžbietos II-osios
vizito, kuris taps istoriniu įvykiu Lietuvai ir Di
džiajai Britanijai bei prisidės prie geresnio Lietu
vos pažinimo britų tarpe.
V.Ušackas sakė, jog Europos Sąjungos narystė,
dėl kurios derybose jam yra tekę aktyviai daly
vauti, sukūrė naują fenomeną- daigiatūkstantinę
Lietuvos piliečių emigraciją į Didžiąją Britaniją.

\Jo nuomone, tūkstančiams lietuvių - Didžioji
Britanija tapo antrais namais. Antra vertus, amba
sadorius įsitikinęs, kad daugeliui lietuvių Londo
nas ir kiti D. Britanijos miestai bei kaimai bus tik
laikinos patirties įgijimo ir materialinio sutvirtėjimo vietos.
Paraginęs vietos lietuvius “jaustis kaip namuose,
bet neužmiršti, kad esame svečiuose”, ambasado
rius V. Ušackas atkreipė dėmesį kad ir Lietuvoje
laukiama sumanių, vakarietiškos patirties įgijusių
kraštiečių, kurie prisidėtų prie tolesnio Lietuvos
ekonomikos ir šalies piliečių gerbūvio kėlimo.
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Emigracija - pačių reikalas?
Romualdas Ozolas
Rugpjūčio pradžioje Vilniuje
įvyko Pasaulio Lietuvių ben
druomenės (PLB) XII Sei
mas.
Jis praėjo beveik nepastebė
tas, faktiškai nepalietęs mūsų
visuomenės sąmonės, nors
proga savo padėties apmąsty
mams buvo tikrai gera - ap
robuota "Pasaulio lietuvių
bendruomenės vizija ir misi
ja", suformulavusi po pasaulį
sklindančių lietuvių santykių
su savo tauta ir valstybe ideo
loginius principus. 19 rezoliu
cijų juos išskleidė politiškai.
Dokumentų visuma susiejo oku
pacijos metų politinę emigraciją
su nepriklausomybės metų ekono
mine emigracija, nors šiandieninių
emigrantų problemų sprendimo
konkrečių siūlymų buvo galima
tikėtis daugiau. Tuo labiau, kad
Lietuva emigracijos stabdyti dar
nesirengia: Lietuvos piliečių išvy
kimas ir gyvenimas užsienyje dar
laikomas jų pačių asmeniniu rei
kalu. Netgi Lietuvos diplomatinė
se tarnybose. Todėl ir Seimo są
monėje šiuolaikinė lietuvių migra
cija mąstyta kaip naujoji išeivijos
banga.
Pasaulio lietuvių parlamento
strateginis dokumentas prasmingai
pabrėžė, kad visuomenės jungtis
yra kultūra, o vertingiausias jos
elementas - kalba. Deja, emigran
tų lietuviškos mokyklos kol kas
tėra altruistinė saviveikla, ir netgi
tada, kai Lietuva malonėja parem
ti kurią nors bendruomenę, siunčia
mokytoją iš Lietuvos, nors kvalifi
kuotų mokytojų emigracijoje kiek nori. Kaip ir kitų specialistų,
beje. Jie Lietuvos valdžios atsto
vams - beveik užsieniečiai, nes
tarnybon užsienyje galima pasiųsti
"savą žmogų", kai anie - nežinia
Lietuva emigracijos stabdyti dar
nesirengia: Lietuvos piliečių išvy
kimas ir gyvenimas užsienyje dar

laikomas jų pačių asmeniniu rei
kalu.
Apie valstybinį lietuviškojo gyve
nimo organizatorių parėmimą - nė
kalbos, nors vizituotojai iš Lietu
vos gauna viską, netgi dienpini
gius. Mes bandom sau pripažinti,
kad diaspora visame pasaulyje
neišvengiama, tačiau naujieji lie
tuvių emigrantai ypač sparčiai
integruojasi į kitas tautas ir kultū
ras.
Sakoma, kad artimiausiu metu
bent trečdalis "moderniosios Lietu
vos" gyvens už Lietuvos teritorijos
(apie tai, kas keliasi įjos teritoriją kita kalba, bet irgi ne mažiau rimta).
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas jau šiandien atrodo
kaip dykumoje pasiklydęs dvikup
ris. Neveltui PLB Seimas pasiūlė
tautinių mažumų ir išeivijos klausi
mų sprendimą atskirti instituciškai.
Pritarta Seimo komisijos emigraci
jos problemoms spręsti steigimui.
Žiūrint į tolimą perspektyvą rei
kėtų, ko gero, dar ryžtingesnių
žingsnių, tarkim, subendravardiklinti ir sujungti į vieną instituciją ministeriją ar kokį departamentų
susivienijimą - Užsienio reikalų
ministerijos, Kultūros ministerijos ir
minėto Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento funkcijas. Svarbiau
sią kad ši institucija lietuvių intere
sus pasaulyje traktuotų jau nebe
kaip užsienio reikalus.
Pasaulyje to dar nebūta?
Globalizatoriai dėl to ir trina savo
minkštas rankeles.
O PLB XII Seimas, tegul ir labai
korektiškai, pasiūlė mums kurti vis
dėlto kitokią situaciją

Lietuvos žinios"
2006 rugpjūčio mėn. 28 d. 12:45

Žemo atlyginimo mokėjimo
pasiteisinimai ir spalio mėn.
pakėlimai
Krašto pajamų ir muitinės tarnyba
(HMRC) praneša įvairius pasiteisi
nimus, kodėl kai kurie darbdaviai
darbuotojams moka per mažus
atlyginimus.
Per praėjusius metus iš nesąži
ningų darbdavių buvo išreikalauta
£3.3 milijonų nesumokėtų algų.
Šiuos reikalus tyrinėjančios 16
inspektorių grupių gaudavo daug
nepatenkinamų atsakymų dėl ne
mokomo minimalaus atlyginimo.
“Ji tik norėjo £3 į valandą”, “jis
yra neįgalus” arba “aš jį pasam
džiau tik norėdamas jam padėti”,
“jis niekam tikęs”, “tai daugiau
negu jis uždirbtų savo šalyje” ir
pan. Kai kurie darbdaviai, sakėsi
galvoję, jog moterys yra visai pa
tenkintos gaudamos tik £3 į valan-

Inspektoriai tvirtino, jog daugu
ma darbdavių yra sąžiningi, bet jų
tarpe randasi ir mažuma nesąžinin
gų, kurie nesilaiko krašto įstaty
mų. Tam ir reikalingi inspektoriai,
kad tokius surastų ir nubaustų.
Minimali algą nuo spalio mėn. 1
d. pakils sekančiai:
darbuotojams 22 metų ir virš
minimali alga pakils nuo £5.05 iki
£5.35 į valandą
darbuotojams 18-21 metų pa
kils nuo dabartinės £4.25 iki
£4.45,
jauniems žmonėms 16 ir 17 me
tų amžiaus atlyginimas pakils nuo
£3.00 iki £3.30 į valandą.

Manchesteris
2006 rugpjūčio 20 d Lietuvių klu
be nuo 1400-1800 vai. įvyko Pul
čempionatas. Šeši užsiregistravę
kovojo griežtai laikydamiesi tai
syklių.
Laimėjo:
Pirmą vietą ir taurę - Vėjūnas
Antrą - Judita
Trečią - Maikelas (Michael)
Nelaimingieji dalyviai gavo po
paguodos prizą
Taurė lieka klube sekančiam Pul
čempionatui, kuris bus gal už mė
nesį. Užsiregistruokite klube iš
anksto, įstojimas 5 svarai.
Tek 0161 740 5039 ar 0778 340
3353.
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Pranešimas spaudai

Lietuvių kompozitorių kūriniai pirmą kartą atlikti festivalyje Velse
2006 m. rugpjūčio 26 d. Ambasadorius Vygaudas Ušackas aplankė Presteigne miestą, Velse, kur
klausėsi lietuvių pianistės atliekamų kūrinių Presteigne tarptautiniame muzikos festivalyje bei su
sitiko su miesto meru Collin Kirby.
Šešių lietuvių kompozitorių kūriniai buvo
pirmą kartą grojami 24-ajame Presteig
ne muzikos festivalyje Velse.
Rugpjūčio 24- 29 d. vyksiančiame renginy
je, kurio pagrindiniu akcentu šiemet tapo Bal
tijos šalių muzika, skambėjo Osvaldo Bala
kausko, Vaclovo Augustino, Vytauto Bar
kausko, Vidmanto Bartulio, Anatolijaus Šenderovo bei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
kūriniai.
Festivalyje net trijuose koncertuose pasiro
dė ir garsiausiose Londono koncertu salėse
koncertuojanti lietuvių pianistė Evelina
Puzaitė.
Savo solo pasirodymuose pianistė, tarp kitų
kūrinių, atliks V.Bartulio, V.Barkausko,
Nuotraukoje po koncerto iš kairės: Loreta Ušackienė,
M.K.Čiurlionio ir A.Šenderovo kompozicijas.
Festivalio meno vadovas George Vass, Evelina Puzaite,
Šeštadienį, rugpjūčio 26 d., E.Puzaitė grojo su
Vygaudas Ušackas,
Vertavo kvartetu iš Norvegijos.
Presteigne muzikos festivalis yra vienas
žinomiausių ir populiariausių muzikos renginių Velse, kuriame šalia klasikos, pristatomi ir originalus šiuolaikinių
kompozitorių kūriniai.

Sveikinimas Rugsėjo 1-osios - Mokslo ir žinių dienos proga
Kartu su bendraamžiais Lietuvoje naujuosius 2006-2007 mokslo metus pradeda ir mūsų tėvynainių vaikai užsie
nio šalyse. Labai svarbu, kad, siekdami žinių ir pažindami pasaulio įvairovę, jie neatitrūktų nuo lietuviškųjų šak
nų, ugdytų savyje tautinę savimonę, - mokytųsi Lietuvos istorijos, etnokultūros, puoselėtų gimtąją kalbą.
Ši garbinga ir atsakinga pareiga tenka mokytojams bei tėvams.
Kiekviena lituanistinė mokykla - ryškus lietuvybės židinys, padedantis vaikams išlaikyti dvasinius ryšius su
Lietuva, skiepijantis jiems patriotiškumo jausmus.
Lietuvos valstybė užsienyje dirbančių pedagogų darbą vertina kaip nepaprastai reikšmingą. Parama ugdymo
įstaigoms, rūpestis mokytojų gyvenimo sąlygomis, kvalifikacijos kėlimu yra ir ateityje bus prioritetinė valstybės
institucijų veiklos kryptis.
Naujųjų mokslo metų proga sveikinu užsienio lietuvių ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, mokinius, jų tėvus,
linkiu visiems didelės sėkmės, ryžto, pasišventimo, darbštumo siekiant mokslo aukštumų, puoselėjant bendražmogiškąsias ir tautines vertybes.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Generalinis direktorius Antanas Petrauskas
Vilnius 2006 m. rugsėjo 1 d.

Gardino vicekonsulas Vytautas Pociūnas rastas negyvas Breste
Trečiadienį, rugpjūčio 23 d., 8.30 vai., Breste, šalia Inturist viešbučio, netoliese dirbantieji statybininkai rado
diplomato Vytauto Pociūno kūną. Nelaimingas įvykis yra tiriamas. Kriminalinių apkaltinimų pakol kas nėra.
Lietuvos užsienių ministerijos atstovas Ramūnas Macius patvirtino diplomato mirtį, bet taip pat atsisakė komen
tuoti. V .Pociūnas atvyko darbo reikalais ir apsistojo Inturist viešbutyje.
/plačiau sek psl./
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Diplomatas rastas negyvas
Breste
Trečiadienį, rugpjūčio 23 d. šalia Inturist vieš
bučio, Bresto mieste, Baltarusijoje, netoliese
dirbantieji statybininkai rado diplomato Vy
tauto Pociūno kūną. Labai įtartinas nelaimin
gas įvykis yra tiriamas. Kriminalinių apkaltini
mų pakol kas nėra. V.Pociūnas į Baltarusiją
atvyko darbo reikalais.
Anot “Lietuvos ryto”, netikėta V. Pociūno, valstybės
saugumo darbuotojo, mirtis padarė dar vieną rimtą iš
šūkį Lietuvai. Ši rimta padėtis nėra vien tik ištirimas
rimtos, labai įtartinos, mirties, bet taip pat reikalas pa
aiškinti priežastis ir aplinkybes neišduodant valstybės
paslapčių.
Ne nuostabu, kad lietuviais iš karto pradėjo įtarinėti
Baltarusijos slaptąją policiją įsivėlimu į jo mirtį. Įvy
kiai per paskutinius kelis metus liečiantį kitų kaimyni
nių valstybių diplomatų mirtis tiekia tokiems įtari
mams užtektinai rimtų priežasčių.
Tarptautinė teisė ir diplomatinis imunitetas buvo igno
ruojamas Baltarusijoje nuo pat Aleksandro Lukašenkos
valdžios perėmimo pradžios.
Pavyzdžiu, 1998 metais iškilo didelis skandalas, kai
Baltarusijos vyriausybės galva nusprendė pašalinti už
sienio diplomatus iš jų rezidencijų. Mat, Lukašenkas
nusprendė pats apsigyventi toje miesto dalyje. Jis už
blokavo užsienio diplomatų rezidencijas, sustabdė van
dens ir elektros tiekimą ir trukdė jiems grįžti į savo
namus.
Tokie dalykai niekada neatsitinka tarpvalstybiniuose
santykiuose. Bendrai pasakius, šnipinėjimas šiame
krašte pasidarė normalus dalykas ir prieš šešis mėne
sius Baltarusija pasidarė užsienio diplomatams pavo
jinga zona..
Kovo mėnesį savo bute buvo rastas primuštas lenkų
diplomatas, kuris vėliau, neatgavęs sąmonės, ligoninė
je mirė, Baltarusija net nebandė tyrinėti tos mirties
priežasčių.
Praėjusio liepos mėnesio gale Baltarusijos vyriausybė
užsipuolė ant latvių diplomato. Jie įsilaužė į jo butą ir,
laužydami tarptautinius įstatymus, padarė kratą. Tai
nustebino visą diplomatinį pasaulį. Diplomatas buvo,
tariamai, apkaltintas platinęs pornografiją. To dar ne
užteko. Valstybinės televizijoje buvo rodoma video
programos įrašas su diplomatu atliekančiu homoseksu
alinį aktą.
Todėl natūralu prileisti, kad V.Pociūno, labai patyrusio
valstybės saugumo darbuotojo, iškritimas iš devinto
Inturist viešbučio aukšto, atrodo lyg tai natūrali tos
grandinės jungtis.
Kodėl šis įtarimas yra galimas?
Visi pažinoję Pociūną atmeta savižudybės variantą.
Netikėto iškritimo per langą variantas yra dar daugiau
neįtikinantis. Ypatingai, kai Minsko administracija
pranešė apie tai tik po keturių valandų.

Kas liko?
Baltarusijos saugumo įsivėlimas yra labai įtartinas,
žinant, kad pirmieji trys ES diplomatai buvo iš šalių,
kurias Baltarusija laiko priešais. Latvija, Lietuva ir
Lenkija aktyviai prisideda prie veiklos formuojant ir
realizuojant Europos Sąjungos politiką Minskui. Balta
rusija beveik atvirai vadina šią politiką imperialistine,
siekiančia nuversti Lukošenko vyriausybę.
Dar vienas keistas atsitiktinumas: lenkų diplomatas ir
Pociūnas abu dirbo Gardino konsulatuose tokiuose pat
statusuose. Nėra žinoma, ar jie turėjo kokius profesio
nalius ryšius. Tačiau, būtų labai sunku įtikėti, kad vals
tybės saugumo darbuotojas, kuris buvo labai aukštai
profesionaliai vertinamas, buvo pasiųstas į Baltarusiją
patikrinti informacinį ir fizinį konsulato saugumą.
Po jo mirties iškilo dar daugiau klausimų, kai paaiškė
jo, kad jis buvo giliai įveltas buv. prezidento Ronaldo
Pakso veiklos tyrinėjimu.
Europos parlamentaras ir Seimo narys Aloyzas Saka
las, kuris buvo aktyviai įsivėlęs į Pakso apkaltinimo
bylą, viešai pareiškė: “Jei Pakso paėmimas valdžios
buvo Rusijos orkestruotas su tikslu turėti įtaką į Lietu
vos prezidento politiką yra galimą kas Pociūnas buvo
šios valstybės saugumo keršto auka.
Šiokia prielaida negali būti ignoruota. Nėra paslaptis,
kad Rusijos ir Baltarusijos valstybių saugumų organai
bendrauja daug sėkmingiau nei jų vyriausybės.
Lietuvos vyriausybei tenka sunki atsakomybė rasti at
sakymus į šiuos sunkius klausimus.
Be to, Lietuvos Vyriausybė turės ieškoti atsakymų ne
tik sau. Lietuvos piliečiai taip pat laukia atsakymų ir šį
kartą noras žinoti tiesą negalės būti uždengtas valstybi
nės paslapties vardu. Lietuvos žmonės norės žinoti, kas
Baltarusijoje nužudė šį pareigūną ištikimai tarnavusį
savo šaliai.
Nepaisant visko, jei nepriimsime neįtikėtinos atsitikti
nės mirties varianto, Pociūno mirties išaiškinimas vals
tybei bus labai sunkus uždavinys. Nei valstybė, nei jos
piliečiai niekada negalės būti saugūs, kol šis atsitiki
mas nebus išaiškintas. Tuo tarpu, galime tikėtis provo
kacijų iš Baltarusijos, nežiūrint ir šių tragiškų aplinky
bių. Latvių diplomato mirties priežasties prasimanymai
parodo, kokių nelegalių ir gėdingų priemonių imamasi
propagandai. Baltarusijos įstatymų vykdymo organų
tariamai noras kooperuoti neturi apgauti nieko Lietu
voje.
Rugpjūčio 24 d. mūsų premjeras patvirtino, kad Balta
rusijos įstatymų vykdymo organai kooperuoja ir nieko
“neslepia”, tyrinėjant Pociūno mirties sąlygas. Bet ar
Lukošenko veidmainiškas nuoširdumas nėra jo propa
gandos įrankis? Gal net tai yra spąstai, kad nukreipti
tyrimus į kriminalistų planuojamą kelią.
Šie klausimai kyla iš to, kad prieš keletą metų Baltaru
sija davė leidimą ištirti šalies opozicijos dalyvių dingi
mo aplinkybes. Tyrimai tęsėsi iki entuziastiškai nusi
teikusiems tyrinėtojams pavyko surasti tiesą Po to jie
buvo priversti bėgti į Jungtines Amerikos Valstijas
prašyti politinio prieglobsčio.
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Rusijos politikams baugu dėl Lietuvos įspėjimų apie
galimą tranzitinio geležinkelio remontą
2006 rugpjūčio mėn. 23 d.

BNS

Rusijos įtakingi politikai sunerimo, išgirdę iš Vilniaus
įspėjimus apie tai, kad į Lietuvą vedančio naftotiekio
remonto vilkinimas gali sukelti neigiamų pasekmių
Kaliningrado tranzitui lietuviškais geležinkeliais.
Kaliningrado srities gubernatorius Georgijus Boosas
teigia, kad apribojusi tranzitą į Kaliningrado sritį, Lie
tuva mestų iššūkį Europos Sąjungos (ES) normoms,
pranešė naujienų agentūra "Interfax".
- Jei Lietuva nuspręs apriboti geležinkelio tranzitą į
mūsų sritį, tai iš esmės reikš, kad respublika denon
suoja tarptautinius susitarimus, kurių vykdymą garan
tuoja ES. Tai taps pirštine, kurią Lietuva svies į ES
veidą"j - pareiškė G.Boosas žurnalistams trečiadienį.
Tuo pat metu regiono vadovas pabrėžė, kad sritis
kartu su Rusijos transporto ministerija svarsto įvairius
variantus, jei Lietuva nuspręstų apriboti tranzitą. Tam
tikrų vilčių siejama su Baltijsko geležinkelio keltų
kompleksu, kuris sujungs sritį su Sankt Peterburgu.
Jis pabrėžė, kad nei regiono vyriausybė, nei Rusijos
užsienio reikalų ar Transporto ministerijos jokių ofici
alių pranešimų ir įspėjimų iš Lietuvos nėra gavusios.
"Tačiau tranzito galimo apribojimo tema egzistuoja,
todėl ji bus keliama ir mano susitikime su šalies prezi
dentu Vladimiru Putinu, įvyksiančiame šios savaitės
pabaigoje Sočyje", - pranešė G.Boosas.
Tuo tarpu Rusijos parlamento aukštųjų rūmų - Fede
racijos Tarybos - tarptautinių reikalų komiteto vado
vas Michailas Margelovas pareiškė, kad Lietuvos va
dovybės ketinimas "užkirsti" kelią Kaliningrado sri
ties gyventojams geležinkeliu patekti į "didžiąją Rusi
ją" neatitinka Lietuvos nacionalinių interesų.
"Tranzitinių šalių, prie kurių priklauso ir Lietuva,
paprastai neerzina įvairios smulkmenos, garantuojan
čios joms lengvas "geografines" kaimynių pajamas,
neskatina jų ieškoti aplinkinių kelių kroviniams, juo
lab naftai, transportuoti, bet svarbiausia, šios šalys
nekursto nesantaikos tarp pasienio gyventojų", "Interfax" citavo M.Margelovą.
Bet jis pridūrė, kad būtent į tai, "nepriklausomai nuo
paskatų, ir orientuotas Lietuvos prezidento pažadas
atkirsti Kaliningrado srities gyventojams kelią į Rusi
ją"M.Margelovas priminė, kad "neseniai Gruzijos val
džia kaltino Maskvą, esą ši tyčia, siekdama didžiosios
politikos tikslų, susprogdino dujotiekį, vedantį į
Gruziją, o dabar jau pakeliui į Lietuvąjos prezidentas
įžvelgė rytinės kaimynės politinę klastą, kai buvo nu
spręsta pakeisti avarinį naftotiekio "Draugystė" vamz
dį".v
"Žengdamas atsakomąjį žingsnį, Lietuvos preziden
tas pritarė sprendimui remontuoti geležinkelio, jun
giančio Kaliningradą su kitomis Rusijos sritimis, ruo
žą. Tiesą sakant, argumentuoti galima net tokią neti
kėtą versiją dėl skylių ir trūkių atsiradimo naftotie

kiuose, o vamzdžiai ir pabėgiai, be abejo, gali tapti ir
politikos veiksniais", - sakė M.Margelovas.
Praėjusį penktadienį Lietuva įspėjo Rusiją, kad užsi
tęsus naftotiekio "remontui", dėl kurio yra nutrauktas
žaliavos tiekimas "Mažeikių naftai", gali būti pradėtas
per Lietuvą einančio geležinkelio remontas ir apribo
tos Kaliningrado karinio tranzito apimtys.
Paskelbus šią informaciją, pasigirdo prielaidų apie
galimą santykių tarp Lietuvos ir Rusijos paaštrėjimą.
Prezidento Valdo Adamkaus nuomone, Kaliningra
do tranzito programą įgyvendinanti Lietuva privalo
užtikrinti keleivių bei krovinių saugumą, todėl, jei yra
būtinybė, geležinkeliai turi būti remontuojami.
"Mes esame įsipareigoję tarptautinei bendruomenei
praleisti Kaliningrado tranzitą, bet kartu mes turime
užtikrinti ir saugumą tų traukinių, tų keleivių, kurie
keliauja per Lietuvos teritoriją. Jei iškyla klausimas
geležinkelio saugumui užtikrinti atlikti remonto dar
bus, aš nematau čia jokios politinės įtampos, darbai
turi būti atlikti, padaryti. Tai yra normalus procesas", šeštadienį žurnalistams sakė V.Adamkus.
Nepaisant liepą nutrukusio naftos tiekimo vamzdynu
"Družba", "Mažeikių nafta" apsirūpina žaliava iš Ru
sijos per Būtingės terminalą.
Rusija tvirtina, kad žaliavos tiekimas į "Mažeikių
naftą" vamzdynu nutrūko dėl techninių priežasčių,
tačiau aukšti Lietuvos pareigūnai įžvelgia ir politinį
atspalvį, Maskvai reiškiant nepasitenkinimą, kad įmo
nė parduota ne kuriai nors Rusijos, o Lenkijos bendro
vei "PKN Orlen".

British Airways” nuraukia skrydžius į Lietuvą
Nuo spalio 29 d. „British Airways“ nutraukia skry
džius į Vilnių. Paskutinis „BA“ skrydis įvyks spalio
28 d.
Keleiviai, įsigiję bilietus iki š.m. rugpjūčio 18 d., kai
skrydis suplanuotas po spalio 28 d., turi galimybę
skrydžio bilietus pakeisti arba atgauti už juos sumokė
tus pinigus, teigiama bendrovės pranešime spaudai.
„BA“ keleiviai, įsigiję bilietus maršrutu po spalio 28
d., gali pakeisti bilietus skrydžiui tuo pačiu maršrutu
iki spalio 29 d. be jokio papildomo mokesčio.
Keleiviui pageidaujant, bilietas gali būti keičiamas
skrydžiui su „BA“ iš kitų oro uostų, pvz.: Rygos ar
Varšuvos. Tokiu atveju keleivis turėtų pasirūpinti bi
lieto keitimu ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki nu
matytos skrydžio datos. Jeigu naujojo bilieto kaina
bus mažesnė, skirtumas keleiviui bus grąžintas.
Keleiviui pageidaujant, už įsigytus bilietus reisu
Vilnius-Londonas-Vilnius skrydžiui po spalio 28 d.,
bus grąžinami pinigai. Jeigu Londonas nėra galutinis
keleivio kelionės tikslas, ir tai nurodyta „BA“ biliete,
keleiviui bus gražinta visa bilietams išleista suma.
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UKRAINA

9-ASIS UKRAINOS LIETUVIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIS

Birželio 3 diena, vasaros pradžia ir Dnepropetrovskas pasi
tiko svečius - lietuvius iš Kijevo, Lvovo, Zaporožės ir
Dneprodzeržinsko - saulėta diena ir gera nuotaika, kuri
lydėjo visus abi viešėjimo dienas. Apsigyvenome tikrame
rojaus kampelyje, šalia labai plataus Dnepro. Pasipuošę
tautiniais drabužiais į koncertinę estradą renkasi meno
saviveiklos kolektyvų dalyviai. Festivalio organizatoriai
salėje paruošė Čiurlionio paveikslų reprodukcijų ekspozi
ciją. Daugybė Lietuvos vėliavos spalvų balionų puošė salę,
o scenoje plakatas «Lietuviais esame mes gimę, lietuviais
turime ir būt» ir šiai šventei sukurta emblema, kurią festi
valio organizatoriai įsegė kiekvienam svečiui. Nuotraukų
stenduose - Dnepropetrovsk© lietuvių 4 metų veikla. Susi
rinkusius pasveikino pirmininko pavaduotojas Jonas Šeikus. ULB pirmininkė Džiulija Fedirkienė perskaitė Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV sveikini
mą ir Įteikė padėkos raštą Jonui Šeikui už jo nenuilstamą
veiklą lietuvių kultūros ir verslo centre «Gintaras» Dnepropetrovske. Koncertą vedančiosios Larisa Semionova ir
Elena Bosenko į sceną kviečia į festivalį atvykusį LR am
basadorių Ukrainoje p.Algirdą Kumžą, kuris pasveikino
visus ir palinkėjo dalyviams geros nuotaikos ir gražaus
bendravimo.
Šventinį koncertą pradėjo Kijevo lietuvių choras
«Viltis», kurį šiltai sutiko žiūrovai ir netgi pritarė melodin
goms dainoms. Lvovo lietuvių etnografinis ansamblis
«Vilija» šiemet savo atliekamas dainas gražiai papildė
armonikos, medinių kočėlų ir žievelių pritarimu. Gražiai
skambėjo jaunimo ansamblio «Gintaras» sudainuotos ir
naujos estradinės dainos ir liaudies dainų popuri. Deja,
labai trūko jau visų žinomo ir mylimo vaikų ansamblio
«Saulutė», kuris tomis dienomis dalyvavo konkurse Vil
niuje.
Dainas keičia liaudiški šokiai, atliekami jaunimo šokių
ansamblių iš Zaporožės «Atžalynas» ir iš Kijevo «Antroj i
karta» - šiemet jau žymiai smagesni ir sudėtingesni. Į sce
ną pakyla festivalio svečiai -Dnepropetrovsko sr. filharmo
nijos akademinis choras ir salę užlieja ukrainietiškų dainų
melodijos ir ypatingai visus sujaudinusi lietuviška daina
«Ri dig do». Dnepropetrovsko lietuviai mieste turi draugų,
ir į šventę atvykęs žydų vaikų šokių ansamblis padovanojo
keletą šiuolaikinių ir smagių šokių. Koncertą tęsia Zaporo
žės moterų ansamblis «Šaltinis», kiekvienais metais į sce
ną išeinantis su lietuviškų rūtų puokštėmis. Jis paruošė
gražią kompoziciją su Lietuvos vėliava. Staigmena visiems
buvo svečių iš Dneprodzeržinsko atvykimas į festivalį.
Ten gyvenantis lietuvis Albertas Rožė su žmona Henrieta,
profesionalūs muzikai, per trumpą laiką subūrė suaugusių
dainos ir vaikučių šokių ansamblius. Ir jau suspėję priside
rinti lietuviškus tautinius drabužius, nudžiugino visus pro
fesionaliai atliktais kūriniais. Gražiai skambėjo jų, kartu su
Dnepropetrovsko ansambliu «Ramunėlė», sudainuotos
dainos. Ir vėl skamba ukrainietiškos dainos, atliekamos
miesto kultūros namų liaudies ansamblio.
Koncerto finalas -visi festivalio dalyviai scenoje dainuo
ja, jau tapusią tradicine, dainą «Žemė Lietuvos». Organiza
toriai dovanoja svečiams prisiminimo dovanėles, Dnepro
petrovsko sr. administracijos kultūros valdybos pirminin
kas Ivan Šulik įteikia garbės raštus. Nuotraukos prisi
minimui... Koncertas pasibaigė, bet festivalis tęsiasi, šeimi

ninkai kviečia visus į vakaronę, kur vėl skambės lietuviška
muzika, suksis rateliai šokio sūkury. O kai jau bus tamsus
vakaras, visi patrauksime prie Dnepro, kur ant kranto degs
didžiulis laužas, aplink jį šoks patys linksmiausi, dainingiausi Ukrainoje gyvenantys lietuviai, danguje įsižiebs
šventinis saliutas, o jo atspindžiai užlies Dnepro vandenis.
Sekmadienio rytas vėl šiltas ir saulėtas. Vieni skuba
ruošti suvežtų rankdarbių parodą, Kiti - į pirmininkų susi
rinkimą, kurį veda ULB pirmininkė Džiulija Fedirkienė.
Aptariamos vaikų pasiruošimas dalyvavauti stovyklose,
dailės kūrinių apie Lietuvą parodos parengimą ir festivalio
organizavimą sekančiais metais.
Deja, šiemet neatvyko meno kolektyvai ir atstovai iš
kelių Ukrainos lietuvių draugijų - daug ką lemia gyvenimo
aplinkybės... Rankdarbių parodos žiuri komisija skelbia
rezultatus - pristatyti 8 autorių darbai: 5 autorių iš Kijevo,
vaikų kolektyvo iš Zaporožės ir parodos organizatorės iš
Dnepropetrovsko - Galinos Chmel-Dunaj. Konkurso orga
nizatoriai pasiūlė atvežti ir šeimos narių kūrinius ir čia

buvo galima pasigrožėti net 3 ir 4 kartų darbais: tai močiu
tės rankomis išaustas rankšluostis, o išmereškuotas anū
kės, siuvinėti takeliai, pagalvėlės ir visi šie darbai yra pa
garbiai saugomi, kaip šeimos relikvija.
Žiūrovai buvo sužavėti Dalios Makarovos vąšeliu ir vir
balais megztais drabužiais, Galinos Chmel-Dunaj įvairia
technika atliktais rankdarbiais, Džiulijos Fedirkienės siuvi
nėtais paveiksliukais, Onutės Tkačenkienės, Ritos Vlasen
ko dirbiniais ir Zaporožės vaikučių piešiniais apie Lietuvą,
Kiekvieną autorių organizatoriai apdovanojo dovanėlėmis.
Beliko susipažinti su Dnepropetrovsku. Galina ChmelDunaj mums papasakojo apie šį didelį ir gražų miestą,
kurio istorijoje, pasirodo, nemažai pėdų paliko ir lietuviai.
Dėkojame Galinai už ekskursiją ir Dnepropetrovsko lietu
viams už puikiai organizuotą festivalį! Atmintyje išliks
smagiai praleistos dienos artimų žmonių ir draugų būryje.
Į festivalį buvo pakviesti žurnalistai iš miesto televizijos ir
laikraščių. Per televiziją buvo parodytas 20 minučių filmas
apie šią šventę ir trumpas reportažas žinių laidoje, o taip
pat išspausdinti straipsniai laikraščiuose «Zaria» ir «Visti
Pridnieprovja».

Violeta Jančiuk
(iš Krymo respublikinės M.KČiurlionio lietuvių
kultūros draugijos laikraštuko “TILTAS”)
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KALININGRADAS
Jaunimo sąjungos posėdžiui vadovavo
Kaliningrado krašto lietuvių jaunimo
sąjungos pirmininkė T. Rodenko.
Susirinkusiesiems sveikinimo žodį
tarė KSLRTKA pirm. A. Muliuolis Jis
sakė, kad norėtųsi juose matyti kuo dau
giau jaunimo, nes jo laukia ateitis. P.
Alvydas posėdžio dalyviams perskaitė
Tautinių mažumų departamento genera
linio direktoriaus Antano Petrausko svei
kinimą ir sėkmingo darbo palinkėjimus.
RTKA (Kaliningrado srities lietuvių regio
ninės tautinės kultūrinės autonomijos) pir
mininkas pastebėjo, kad mūsų pečius
užgulė didelis uždavinys, būtina, kad ne
Lietuvoje gyvenantys žmonės nesijaustų
nuo jos atplėšti. Kaliningrado srityje
lietuvių diaspora (gyvenančių už Lietu
vos ribų) pagal gausumą yra trečioji.
Lietuvių jaunimo sąjungos aktyvo, kuris
dalyvauja visuose renginiuose, dėka šis
darbas - akivaizdus ir nedingstantis be
pėdsakų. Maksimas Gajauskas 2004
metais paskutinį kartą surašė aktyvius KS
LJS (Karaliaučiaus srities lietuvių jaunimo
sąjunga) narius. Jo duomenimis, lietuvių
jaunimo renginiuose aktyviai dalyvauja
apie 70 žmonių Tačiau negalima sustoti,
būtina didinti aktyvistų gretas. Taip pat
kiekviename KS mieste reikia įkurti
informacinius centrus jaunimui.
Alvydas Muliuolis sakė, kad jauni
mo susitikimams ypač tinka tarptautinės
etnokultūrinės jaunimo stovyklos. Su
prantama, čia daug kas priklauso nuo
finansavimo. Tačiau TMID, Generali
niam konsulatui remiant ir finansuojant,
šiuos klausimus lengviau spręsti. O jeigu
tokios stovyklos būtų rengiamos Kali
ningrado srityje (KS LJS jau turi tokios
patirties), galima tikėlis ir Kaliningrado
srities administracijos finansavimo.
Savo kalbos pabaigoje KS lietuvių
RTKA pirmininkas Alvydas Muliuolis
seminaro dalyviams palinkėjo geriausios
kloties, laimės ir sveikatos.
Padėkojusi už pagalbą rengiant semi
narą KS LJS pirmininkė Tatana Rodenko
suteikė žodį Lietuvos generalinio konsula
to generaliniam konsului V. Baubliui.
Generalinis konsulas užtikrino, kad
sąjunga iš jo visada gali tikėtis paramos.
Jis sakė, kad Lietuvos ir Kaliningrado
srities santykiai yra draugiški, galvoje
turėdamas aukščiausio lygio susitikimus
(gubernatorius G. Bosas taip Kali
ningrado sritį pristatė Vilniuje, kur
vyko susitikimas su Lietuvos Premjerų
pagrindiniais ministrais, buvo svarstomi
svarbiausi valstybių tarpusavio santykių
klausimai). Vėliau generalinis konsulas
papasakojo apie savo keliones po Kali
ningrado sritį ir Lenkiją kur susitiki
muose kėlė klausimą apie vidaus van
dens telkinių naudojimą Tai suteiks pui
kią galimybę į Lietuvą keliauti laiveliais,
jachtomis. Generalinio konsulo nuomone,
tai ypač turėtų sudominti jaunus žmones.
Taip pat buvo kalbama apie dviračių tra-

Lietuvių jauni II o sąjungos veikla
sos pratęsimą šios turizmo rūšies plėtrą
Viktorui Baubliui buvo malonu pastebėti,
kad jaunimas domisi Lietuvos literatūra,
tradicijomis, kalba ir kultūra.
Generalinis konsulas sakė susidūręs
su tuo, kad ne visi naudojasi teise gauti
Lietuvos pilietybę, nes apie ją nieko neži
no. KS LJS aktyvui jis pasiūlė padėti pilie
tybės ir vizų reikalais.
Toliau pasiūlė KS LJS liepos 15-16
dienomis vykti į Lenkiją Atlanto vande
nyną perskridusių lietuvių lakūnų
žūties vietą Pažadėjo padėti organizuoti
šią kelionę.
Generalinis konsulas taip pat kal
bėjo apie pagalbą KS LJS delegacijai
vykti į Lietuvos pasienyje esančius
miestus. Skatino jaunimą būti akty
viems, išnaudoti visus kanalus bei gali
mybes, siūlė pagalbą Taip pat padėko
jo už kvietimą į seminarą palinkėjo
gerų idėjų produktyvaus darbo.
Po to Tatjana Rodenko sakė, kad apie
sąjungos 2005 metų veiklą geriausiai
galėtų papasakoti tiesioginiai renginių
dalyviai. Praėjusias metais jų surengta
keletas. Organizatoriai, kuriems padėjo
rėmėjai ir kitos nevalstybinės Kaliningra
do srities bei Lietuvos organizacijos.
Pastebėtą kad sąjungai priklauso
keletas asmenų kurių darbas glaudžiai
susijęs su lietuvių diasporos kultūros
organizacijų veikla Kaliningrado srityje tai ir lietuvių RTKA, ir Lietuvių kalbos
mokytojų asociaciją taip pat miesto bei
vietos TKD. Todėl galima sakyti, kad nė
vienas jų organizuotas renginys ne apsiė
jo be KS LJS.
2005 m. pirmąjį renginį organizavo KS
US ir Kaliningrado regioninis lietuvių
kultūros ir sporto klubas 7-osiose pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse Vilniu
je. Kaliningrado srities delegacijos
dalyvavimą šiose žaidynėse aprašė
laikraščiai „Gintaras” ir „Jantarj Bal
tiki”. Tos delegacijos atstovai daly
vavo posėdyje. Tai krepšinio koman
dos treneris Dmitrijus Tuzovas, 7-ųjų
pasaulio lietuvių žaidynių prizininkas
Petras Petkevičius
ir laikraščių
„Gintaras" bei „Jantarj Baltiki” kores
pondentė Jelena Gudavičius. Dmitrijus Tuzinas ir Petras Petkevičius tarė
keletą žodžių apie laimėjimus, pasi
dalijo įspūdžiais. Dalyviams parody
tos kelios šios kelionės nuotraukos.
Kitas renginys - dalyvavimas Eu
ropos lietuvių jaunimo sąskrydyje.
Liepos 6-10 dienomis jis pirmą kartą
vyko netoli Trakų kur buvo pakvies
ti lietuvių jaunimo sąjungų atstovai iš
Europos šalių. Dalyvavo jaunimas iš
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Baltarusi
jos, Airijos, Anglijos, Ukrainos, Vokie
tijos, Ispanijos, taip pat Šiaurės bei
Pietų Amerikos. Buvo surengti susitiki
mai su Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės TMID generaliniu direktoriumi

Antanu Petrauskų kunigu prelatu
Edžiu Putrimų Lietuvos Respublikos
Prezidentu Valdu Adamkumi, taip pat
Pasaulio lietuvių bendrijos pirminin
ku Gabrieliumi Žemkalniu ir kitų
šalių lietuvių organizacijų pirminin
kais.
Sąskrydyje jaunimas diskutavo jį
dominančiomis temomis - lietuvių
tautos tradicijų ir kultūros palaikymu
kitose šalyse, lietuvių kalbos populia
rinimu mišriose ir kitų tautybių šei
mose, lietuvių emigracijos į Europos
šalis. Anglijos lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas sakė, kad šioje
šalyje jau gyvena 200 tūkst. įregist
ruotų lietuvių Taip pat minėjo jauni
mo įsiliejimo į lietuvių kultūros orga
nizacijas klausimą.
Sąskrydyje dalyvavo lietuvių jau
nimo organizacijų valdybos atstovai.
Buvo surengti du seminarai - apie
grupinį darbą ir projektų kūrimą
Pramoginę programą sudarė dis
koteka ir ekskursija į Kernavę bei
Trakus. KS LJS pirmininkė sakė, kad
renginius finansavo Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas, Čikagos
Mažosios Lietuvos fondas ir KS lietu
vių RTKA ir Viešosios įstaigos Kara
liaučiaus lietuvių bendruomenė. Lietu
vių jaunimo sąjunga su šiomis instan
cijomis atsiskaitė ir joms neskolinga.
T. Rodenko pristatė Kaliningrado
srities Lietuvių jaunimo sąjungos
2006 m. renginių programos projektą
Programoje numatytas renginys, kurį
pasiūlė generalinis konsulas Viktoras
Baublys, - liepos 15-16 dienomis
keliauti į lietuvių lakūnų žūties vietą
Myslibuže (Lenkija). Siūlyta apgal
voti ekskursijos dviračiais į Kuršių
neriją variantus, su Generaliniu kon
sulatu suderinti sienos pervažiavimo
klausimą KS LJS pirmininkei T. Ro
denko pavesta užsiimti dalyvavimo
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
posėdžio Vilniuje reikalais. Nutarta
vasaros stovyklos ir ekskursijų laiko
tarpiu paruošti KS LJS pasirodymo
seminare Slavske, skirtame pirmosios
lietuvių grožinės knygos išleidimo
300-osioms ir Fridricho Kuršaičio
gimimo 200-osioms metinėms, taip
pat Kalėdų ir Naujųjų metų progra
mas. Atsižvelgta į informaciją kad
balandžio 22 dieną rusų ir vokiečių
namuose L. Rėzos lietuvių kultūros
bendrija rengia Atvelykio šventę,
pasiūlyta dalyvauti margučių parodo
je. Posėdžio pabaigoje šiuos ir kitus
KS LJS planus jaunimas svarstė prie
švediško stalo, skambant lietuviškai
muzikai ir iš anksto mėgaujantis bū
simais renginiais.

iš “Gintaras” Regioninio Kaliningrado
srities, lietuvių tautinės kultūrinės
autonomijos laikraščio nr.2
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Mokslo metų pradžia Vasario 16-osios gimnazijoje
Rugsėjo 4 d. Vasario 16-osios gimnazija pradėjo nau
jus mokslo metus. Pilies bokšte plevėsuojanti Lietu
vos trispalvė plačiai skelbė apie ypatingą dieną. Šven
tė praėjo jaukiai šeimyniškai, bet kartu ir daug iškil
mingiau nei kitais kartais, nes joje dalyvavo Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis, šv. Cecilijos sakralinės
muzikos ansamblis, o taip pat delegacija iš Kelmės su
Anatanu Raču, kuris pirmasis atstovavo Lietuvai Vo
kietijoje, vadovaudamas gimnazijoje įsteigtam Infor
macijos biurui 1990 metais.

Ansamblio pučiamų ragų gaudesys pradėjo atidarymo
ceremoniją. Giedant himnus, buvo pakeltos Lietuvos,
Vokietijos ir Europos vėliavos.

Paskui prisirinko pilnutėlė Hiutenfeldo katalikų baž
nyčia: lietuviai ir vokiečiai, katalikai ir evangelikai
mokiniai, jų tėveliai, mokytojai ir svečiai dalyvavo
ekumeninėse pamaldose, kurias laikė evangelikų ka
pelionas kun. Reinaid Fuhr, katalikų kapelionas kun.
Jonas Dėdinas ir Jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bar
tulis. Buvo giedamos lietuviškos ir vokiškos giesmės,
vėl gaudė ansambliečių ragai, skambėjo jų kanklės.
Visi trys dvasininkai pasakė daug gražių ir prasmingų
žodžių. “Susirinkome prie didžiojo Mokytojo kojų
prašyti palaimos siekiant mokslo - sakė vyskupas. Rinkimės kas sekmadienį į jo meilės pamoką”. Linkė- damas visiems prasmingo gyvenimo, užbaigė poeto
žodžiais ’’įženk į mūsų kelią, Jėzau, jei eisime ne tuo
keliu”.
Bendrabučio salėje direktorius Andrius Šmitas pasvei
kino visus, ypač naujokėlius.
Kalbėdamas apie gimnazijos tikslus, jis pažymėjo, kad
Vasario 16-osios gimnazijos tikslas nėra “sušveicuoti”
tautas. “Mes norime - sakė jis — išmokyti jaunimą
puoselėti savo kultūrą, o taip pat gerbti kitos tautos

Popiežius Benediktas XVI lankosi gimto
joje Bavarijoje
Popiežius Benediktas XVI atvyksta į gimtąją Bavariją.
Šiandien popiet jis nusileis Miuncheno oro uoste ir per
šešias viešnagės dienas apsilankys Regensburge, Fraizinge, Altiotinge bei gimtajame Marktie.
Popiežiaus Benedikto XVI Bavarijoje laukia ne tik
Šimtai tūkstančių tikinčiųjų, bet ir dešimtys televizijos
kamerų, tūkstančiai reporterių ir begalės prekeivių,
pardavinėjančių Benedikto dešreles, popiežiaus ban
deles ar porcelianinės popiežiaus lėlytės.
Vizito metu popiežius aukos net trejas dideles mišias,
susitiks su katalikų Bažnyčios atstovais, teologais bei
studentais. Šiek tiek atsikvėpti Benediktas XVI tega
lės vieną dieną, kuri skirta asmeniniams susitikimams.
Kartu su broliu jis ketina aplankyti tėvų kapus.

kultūrą, išmokyti gyventi kartu, neatsisakant savųjų
vertybių”.

Paskui jis pakvietė prisistatyti mokytojus ir klasių
auklėtojus.
Tryliktos klasės mokiniai penktokėliams įteikė dova
nų, kad pirmoji diena šioje mokykloje būtų kuo malo
nesnė. Jų išgyvenimai patys giliausi. Iš mišrios šeimos
atėjęs berniukas verkia, kad nepakankamai moka lie
tuviškai, labai susirūpinęs, kaip čia dabar jis susišne
kės. Kitas, žiūrėk, laisvai kalba abiem kalbomis, tik
per visas ceremonijas labai ištroškęs ir neranda kur
atsigerti. Ateityje globėjų grupė mažesniuosius prižiū
rės, kad jie gerai jaustųsi, padės spręsti iškilusias pro
blemas.

Kelmės rajono meras K. Arvasevičius sveikino gim
nazistus, įteikė dovanų lėlytę Kelmytę ir patikėjo ją
globoti penktokams. Jų, o ir kitų žemesniųjų klasių
lietuvių mokinių skaičiai mūsų gimnazijoje rekordi
niai. Jau senai tose klasėse nebuvo tiek lietuvių moki
nių. Ir apskritai šiais metais į gimnazijos visas klases
įstojo daug lietuvių mokinių - 42. Praėjusiais mokslo
metais - tik 13. Tatai rodo, kad gimnazijos reikalingu
mas vis akivaizdesnis. Šiemet mokslo metus pradeda
96 lietuviai mokiniai ir 104 vokiečiai.
Antanas Račas savo sveikinime pažymėjo, kad Vasa
rio 16-osios gimnazija visu sovietmečio laikotarpiu
buvo Lietuvos ambasada. Jis pakvietė gimnazistus ir
toliau būti Lietuvos ambasadoriais.

Galiausiai savo linkėjimus žodžiais ir daina išsakė Jo
ekscelencija vyskupas ir ansamblio dainininkai: “Tu
statai bendruomenę. Perplauk vandenyną, perplauki
marias, grįžk į savo kraštą ir statyk namus.”
V-16gim-info

Miunchene tūkstančiai maldininkų susirin
ko į popiežiaus aukojamas mišias
Dešimtys tūkstančių žmonių sutiko vakar į Miuncheną
atskridusį popiežių Benediktą XVI. Šiandien popiežius
laiko iškilmingas mišias, kuriose dalyvauja apie 250 tūkst.
maldininkų, pranešė Lietuvos radijas.
Dar naktį tūkstančiai žmonių pėsčiomis ar su dviračiais
traukė į mišioms paruoštą aikštę, kad užsiimtu geresnes
vietas.
Priešingai nei per Pasaulio jaunimo dienas Kelne, šiandie
nos mišių atmosfera nebus euforiškai linksma, su moder
niomis giesmėmis. Didžiajam renginiui popiežius pasirin
ko rimtą vargonų muzika, tradicines senas vokiškas arba
lotyniškas giesmes. Mišias gyvai transliuoja net keli Vo
kietijos televizijos kanalai.
Bavarijos ministras pirmininkas Edmundas Stoiberis tikisi,
jog popiežiaus vizitas suteiks visuomenei daugiau dvasin
gumo, o politikai ims rimčiau žiūrėti į katalikiškų vertybių
įtvirtinimą savo programose.
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Balticalia Lithuania
Londono centre - lietuvių menininkų platforma
Net penkių žanrų meno darbai, sukurti lietuvių menininkų, bus pristatyti Londono centre esančioje galerijoje ant
radienį, rugsėjo 12 d. Parodoje „Balticalia Lithuania“, kuri atidaroma Plus One Gallery, per kelis aukštus bus eksponuojami Sauliaus Vaitiekūno, Eglės Kuckaitės, Editos Voverytės
bei Jurgos Barilaitės grafikos, fotografijos ir video darbai, meno ob
jektai bei instaliacijos.
Kai kurie šių darbų sukurti specialiai šiai lietuvių menininkų plat
formai.
Vienas centrinių parodos objektų - S.Vaitiekūno kūrinys
“Žinia” (paveikslas kairėje), kuris padengs galerijos grindis beveik 3
tonomis Baltijos jūros nugludintų akmenų, besipilančių iš telefono
būdelės. Šis menininkas, garsėjantis sugebėjimu akmeniui bei metalui
suteikti lengvas plastiškas formas, pristatys ir naujus savo skulptūros
objektus.
Vienos iš įdomiausių Lietuvos jaunosios fotografų kartos atstovių
E.Voverytės darbai atrinkti iš jos serijos “Autoportretai”, tačiau nei
viename iš jų menininkė nevaizduoja savęs. Fotografijose ji užfiksavo
ną pieno stiklinę, kurioje virtualiai projektuojamas
artimiau
pačios menininkės, besistengiančios išsilaikyti pavir
sius
šiuje, įvaizdis. Panašiai gali stebinti ir grafikės Eglės
draugus,
Kuckaitės, 2004 metais pelniusios pirmąjį prizą Tarp
kuriuos
tautinės grafikos meno bienalėje Taline, kūrinys, ištasuvokia
pytas tiesiai ant galerijos sienų - iš pirmo žvilgsnio
kaip vie
ramus juodų linijų audinys įsižiūrėjus virsta nesuskai
ną svar
čiuojama daugybe ranka išraižytų figūrų.
biausių
“Zinia”
Parodoje, kurią atidarys LR ambasadorius JK Vygau‘savęs’ dalių.
Nors visų keturi menininkai labai skiriasi stiliaus
das Ušackas, dalyvaus ir S.Vaitiekunas, E.Kuckaitė
bei E.Voverytė.
bei kompozicijos požiūriu, juos sieja neabejotinas
“Balticalia Lithuania” pristato Kultūros ministerija
sugebėjimas griauti išankstinius lūkesčius. Video
menininkė bei dailininkė J.Barilaitė “Balticalia
bendradarbiaujant su New Realms galerija Londone,
Lithuania” platformoje pristatys video darbą, kuria
LR ambasada JK bei Lietuvos institutu. Lietuvių me
nininkų darbai Plus One galerijoje bus eksponuojami
me, skirtingai nei daugelio šiuolaikinių menininkų
iki rugsėjo 30 d.
kūriniuose, žiūrovo dėmesys koncentruojamas ne į
simultanines vaizdo projekcijas, o priešingai - į vie-

To

B-LS Secretary, 34 Thurleigh Road, London SW12 8UD

I wish to attend the Foreign and Commonwealth Office Reception on Tuesday 26th September and wish to bring
the guests named below. I am a member of B-LS/BLA/BEST [delete as applicable].

My name:...........................................................................................................................
Address for invitations:.....................................................................................................

.................................................................................... Post code:.....................................
Contact details: e-mail [preferred] or telephone:............................................................. •
Guest name:.......................................................................................................................
Guest name:.......................................................................................................................
Guest name:.......................................................................................................................
[Full names of all attendees are required for security reasons. Please print clearly.]

I enclose my cheque for £......... (£15 per person) payable to British-Lithuanian Society.
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PAMALDOS

Kronika
Aukos spaudai
V.Kelmistraitis, Belgija £8.00

A.Waylen, London £10.00

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

British - Lithuanian Society British - Latvian Association
British - Estonian Society
Members and their guests are invited to a Special Reception
in the Grand Locarno Reception Room, Foreign and Commonwealth
Office on Tuesday 26th September 6.30 - 8.00 pm

In the presence of His Royal Highness The Duke of Kent
Following the extremely successful joint reception held at the FCO in
May 2004 to mark the Accession of the three Baltic countries to the
EU, our three Societies are fortunate again to have the opportunity of
working together with the Foreign and Commonwealth Office, to ce
lebrate the forthcoming State Visit to the Baltic States by HM The
Queen and HRH The Duke of Edinburgh, as well as to mark the 15th
anniversary of the re-opening of the British Embassy in Riga and the
first Embassies in Tallinn and Vilnius.
For reservations, please complete the application and send together
with your cheque to the B-LS Secretary by Saturday 16th September
2006. Cheques should be payable to British-Lithuanian Society. The
charge is £15 per person.
Numbers have to be limited: book early to avoid disappointment. If
there is an over-subscription, applications will be met in order of their
receipt. Please bring guests to make this a great celebration.

Bilietų užsisakymo blankas 11 puslapyje

Londono Lietuvių šv. Kazimiero
bažnyčia

21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto
dalyje, prie Hackney Road)
tel.:020 7739 8735.
E-mail: london@ptverijonas.ffeeserve.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.
Sv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis:
Bethnal Green - Central line.
v

Nottinghame Židinyje

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

paskutinį sekmadienį 12.30 vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą

sekmadienį 12.30 vai.

RENGINIŲ KALENDORIUS
“Balticalia Lithuania” meno paroda rugsėjo 13- 30 d.d.

Plus One Gallery 89 Pimlico Road, London SW1W 8PH. <
S. m. rugsėjo mėn., šeštadienį, 30 d.
*
“Shostakowich 100” kamerinės muzikos koncertas. Lio- Z
Nottingfcamo (IKBLS skyrius
į
ra Grodnikaitė mezzo-soprano. Sekmadienį, rugsėjo 24
Latvių kfuke 7J? StandfHdKpad, Carfton, Z
d., 19.00 vai. Queen Elizabeth Hall, South Bank, London
Z
Nottingham ruošia
SEI. Bilietai: 0870 382 8000.
Priėmimas British-Lithuanian Society, British-Latvian
Z
KL>(DTžHS GJLCrŲ
'
Association, British-Estonian Society nariams ir svečiams
(Pradžia 16.00 vaL
Z
Antradienį, rugsėjo 26 d. 18.00-20.00 vai. Grand Locamo
Room, Foreign & Commonwealth Office., London SW1. Z Karštipietūs, geras latviškas akus, loterija. £
Įėjimas £15.00.
Kaina: suaugusiems - £3.00, vaikams - £1.50
“Krišana” direktorius Fred Kelemen. Egons Dombrovs
Prašom užsisakyti iš ankšto, skambinant Z
kis. Penktadienį, rugsėjo 29 d. ir šeštadienį, 30 d. Cine
9507487 arba 9503596. Vietos ribotos
Lumiėre Institut Franęais, 17 Queensberry Place, London Z
SW7. Tel. 020 7073 1350.

