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MIELI IR BRANGŪS UŽSIENYJE GYVENANTYS 
LIETUVIAI, TAUTIETĖS IR TAUTIEČIAI!

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga!

UO PAT 1918-ŲJŲ IKI DABAR VASARIO 16-0JI KIEKVIENAM LIETUVIUI YRA BRANGIAUSIA DATA. IR GŪDŽI
AUSIAIS SOVIETINĖS OKUPACIJOS LAIKAIS JI GAIVINO TAUTOS ATMINTĮ, PRIMINĖ VALSTYBĖS TRADICIJAS. DABARTĮ 
JI JUNGĖ SU PRAEITIMI, KAD ŽMONĖS SAUGOTU IR PUOSELĖTŲ LAISVĖS VILTĮ. JI VISIEMS — IR GYVENANTIEMS LIE
TUVOJE, IR ATSIDŪRUSIEMS TOLI NUO GIMTŲJŲ NAMŲ, KENČIANTIEMS SKURDĄ IR ŠALTĮ SIBIRO TREMTYJE AR BAN
DANTIEMS KURTI GYVENIMAIS NAUJO EMIGRACIJOJE, NUOLAT PRIMINĖ: LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ.

Vasario 16-oji tapo simboliu dvasinės jėgos, stiprinusios ir vedusios Lietuvą į KOVO 1 1-ąją, Į visa
vertį GYVENIMĄ LAISVŲ, DEMOKRATINIŲ IR CIVILIZUOTŲ ŠALIŲ ŠEIMOJE. VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA YRA SVAR
BUS ILGAMETĖS VEIKLOS, ĮVARDYTOS KAIP LIETUVOS LAISVĖS BYLA, VEIKSNYS.

Tačiau tai — ne tik simbolis, tai — gyvoji tautos istorija, kurią rašome ir kuriame visi. Todėl nuošir
džiai prašau: kad ir kur Jus nublokštų likimas, kad ir kurį kraštą ar valstybę laikytumėte savo nau
jais NAMAIS, IŠLAIKYKITE RYŠĮ SU LIETUVA IR PERDUOKITE JĮ SAVO VAIKAMS. SAUGOKITE TAS VERTYBES, KURIOMIS 
BUVO GRĮSTAS VASARIO 16-OSIOS AKTAS IR KURIOS MUS TELKIA KAIP TAUTĄ, KAIP VALSTYBĘ.

KARTU PRISIMINKITE, KAD LIETUVAI REIKIA JŪSŲ PROTŲ IR ŠIRDŽIŲ, JŪSŲ PATIRTIES IR PASTANGŲ. PRISIMINKI
TE, KAD ŽODŽIŲ JUNGINYJE PASAULIO LIETUVIAI SVARBIAUSIAS ŽODIS VISADA YRA IR BUS LIETUVIAI.

Dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus, kuriems Vasario 16-osios šventė - sava ir artima. Kuo geriausi
os KLOTIES VISIEMS BENDROS ISTORIJOS IR BENDRŲ TRADICIJŲ TELKIAMIEMS ŽMONĖMS!

c
59 - asis metinis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir 

t Lietuvių Namų bendrovės metiniai suvažiavimai
vyks kovo 17-18 dienomis Lietuvių Sodyboje. Pradžia 13 vai.

7 Skyrių pirmininkai raginami daryti metinius susirinkimus ir rinkti atstovus į suvažia
vimą. Bus diskutuojama Patikos (charity) steigimas ir DBLS įstatų keitimas
Lietuviu Namų bendrovės pranešimas akcininkams
Didžiausias akcininkas - DBLS su 52.9 % akcijų. Antras - Tautos Fondas su 2.5 % akcijų.
Užsienyje gyvena 4 % akcininkų. Didž .Britanijoje (patvirtintame adrese), neįskaičiuojant DBLS, -

| 7,4 % akcininkų. Jie turi 7,7 % visų akcijų. j
į Visi kiti akcininkai yra arba mirę, arba jų adresai nežinomi.
i I
< Daugiau informacijos: Lietuvių Namų bendrovės sekretorius: tel. 0161 775 7972

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos sekretorė: tel. 0795 100 4174
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„Esu maloniai nustebintas, jog kvietimas dalyvauti pirmajame krepšinio turnyre Ambasadoriaus 
taurei laimėti Londone susilaukė tokio didelio atgarsio. Džiugu, kad krepšinis vienija lietuvius ne 
tik Lietuvoje, bet ir Didžiojoje Britanijoje! Kviečiu visus šių metų kovo 4 dieną atvykti į krepšinio 
turnyrą, kuriame užsiregistravo net 22 komandos, bei paminėti Kovo 1 tosios - Uetuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 17-ątias metines“-pažymi ambasadorius VygaudasUšackas.

TURNYRAS IR AMBASADORIAUS
krepšinio turnyras

Ambasadoriaus
n □

:> 2007

Generalinis rėmėjas

SAMPO

PRIĖMIMAS VYKS
KOMANDOS
1. Aktas London

Šių metų toro 4 d. Londone vyks pirmosios 

Ambasadoriaus taurės krepšinio varžybos 

Jungtinėje Karalystėje.

Adresas:

Score Centre, 

100 Oliver Road, 

Leyton, 

London E105JY 

(Artimiausia metro stotelė Leyton). 

Turnyras vyks nuo 9 vai. iki 18 vai.

17 vaL Finalinės varžybos

18 vai. LR ambasadorius Vygandas Ušackas ir ponia 

Loreta Ušaddenė maloniai kviečia visus turnyro 

dalyvius ir sirgalius į priėmimą Kovo 11 -osios dienos 

proga, kurio metu bus pagerbti krepšinio turnyro 
-wnniAim’n;nugalėto a

2. Century Services

3. Birmigham Vytis

4. Gintaras

5. Griaustinis

6. Kajai_________

7. Kaunas

8. Kembridžas

Cambridge 

Birmingham 

London 

London 

London 

London 

Cambridge 

London

10. Lithuanian BC_______________ London

11. Lithuanian City of London Team London

12 Lituanica___________________ London

13. LB Ambasada_______________ London

14. Nevada___________________________ London, Brighton

15. Patriotai____________________London

16. Piratai_____________________ Bognor Regįs

17. Sėbrai ________ ‘ London

London

Rėmėjai

įnoriu
r LONDONO

mos

anglija© zona ŠVYTURYS TRANSFER

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA KVIEČIA I

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMĄ 

MINĖJIMAS ĮVYKS
VASARIO 17 D., ŠEŠTADIENĮ, 16 VAL., 

UKRAINIEČIŲ KLUBE LONDONE
KONCERTUOJA: 

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAI, ETNOGRAFINIS 
ANSAMBLIS “SADUTO”, CHORAS “GIMTINĖ” 

MALONIAI KVIEČIAMI
ADRESAS: 154 HOLAND PARK AVENUE, LONDON W11 4UH 

ARTIMIAUSIA METRO STOTIS: HOLAND PARK (IŠĖJUS IŠ STOTIES SUKTI DEŠINĖN) 
ĮĖJIMAS AUKA
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Europarlamentarei dr.Laimai Adnrikienei suteiktas Kingstono 
universiteto Garbės daktaro laipsnis

Europarlamentarei dr. Laimai Adnri
kienei suteiktas Kingstono universiteto 
Garbės daktaro laipsnis

2007 sausio 17 d. Londone iškilmin
gos ceremonijos metu Europos Parla
mento narei dr. Laimai Andrikienei 
suteiktas Kingstono universiteto Gar
bės daktaro laipsnis. įteiktos regalijos. 
Kingstono universitetas šiuo apdova
nojimu — Garbės daktaro laipsniu vers
lo administravimo srityje - pripažino 
ypatingą dr.Laimos Andrikienės indėlį 
kuriant naują Europos žinių visuome
nę.

Iškilmingoje ceremonijoje, kuriai 
vadovavo šio universiteto prorektorė 
profesorė Mary Stuart, dalyvavo apie 
tūkstantį šio universiteto absolventų, 
profesorių, svečių, o taip pat Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėje Karalystėje 
J.E. p. Vygaudas Ušackas, D. Britani
jos Lietuvių bendruomenės vaidybos 
narė Živilė Ilgūnaitė, Mykolo Romer i o

daug kam netikėtus ir labai pozityvius rezultatus
„Europos Sąjungos plėtrą, Europos ingraciją traktuoju ne 

tik kaip dirbtinių, praeities politikų nubrėžtų skiriamųjų linijų

universiteto sekretorius dr. Gintaras Aleknoms, 
kiti svečiai iš Lietuvos^

Ceremonijoje kalbėjusi dr. Laima Andrikienė 
pažymėjo:

„Aš esu iš naujosios Europos, kuri neabejoti
nai skiriasi nuo senosios. Takoskyrų daug - tai 
ir kalba, ir tradicijos, ir istorinis patyrimas. 
Neabejoju, kad būtent tuose skirtumuose, jų 
integracijoje ir glūdi mūsų jėga, nes skirtingo 
žinojimo, patyrimų integravimas gali duoti

panaikinimą bet visų pirma kaip naujų galimybių atsiradimą, 
naują pagreitį Europai, didesnes galimybės įveikti globaliza
cijos iššūkius, gebėjimus sėkmingiau spręsti senėjančios, kon
kurencinėje kovoje atsiliekančios Europos problemas - sakė 
naujoji Kingstono universiteto Garbės daktarė, Lietuvos euro- 
parlamentarė dr. Laima Andrikienė.

Daugiau informacijos*. Ieva Staniulytė 
+ 32 476 585500 '
+ 370 698 48629

Perkamas naujas ambasados pas
tatas 2007-01-24

Lietuva ketina pirkti naują ambasados pastatą 
Londone. Pastatui įsigyti bus imama 39 mln. litų 
paskola su valstybės garantija. Kita pinigų dalis 
bus skirta iš Privatizavimo fondo.

Naujoji ambasada bus daugiau nei dvigubai 
didesnė už senąją. Šiuo metu Lietuvos pareigūnai 
Londone dirba 700 kv. m ploto patalpose, o nau
jųjų dydis - 1700 kv. m. Didžiausia dabartinio 
ambasados pastato problema ta, kad konsulinis 
skyrius įsikūręs rūsyje ir neatitinka keliamų rei
kalavimų.

Senąjį pastatą žadama parduoti už 15 mln. litų, 
o naujasis Lietuvai atsieis 60 mln. litų.

Pastatą reikia pirkti skubiai, todėl buvo svars
toma galimybė tam skirti net ..Mažeikių naftos“ 
privatizavimo lėšas.

Lietuvos diplomatai įsikurs netoli Viktorijos 
stoties, kur autobusais iš Lietuvos atvyksta ne
mažai lietuvių.

Mieli Bičiuliai,
Siunčiame Jums elektroniniu paštu pirmąjį Ambasados 
„Newsletter“ anglų kalbą. Šį leidinį ketiname siuntinėti visiems suin
teresuotiems lietuviams ir Lietuvos draugams Jungtinėje Karalystė
je kiekvieno mėnesio pabaigoje.

„Newsletter“ tikslas - pateikti informacija apie Ambasados, lietuvių 
organizacijų ir atskiras asmenų iniciatyvas, skatinant lietuvių ben
druomeninį gyvenimą JK, dvišalius politinius, ekonominius, kultūri
nius mainus tarp Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės. Ti
kiuosi, jog šis naujienų puslapis padės gausiai lietuvių bendruome
nei bei Lietuvos draugams Jungtinėje Karalystėje geriau žinoti apie 
tai kas, kur ir kada vyksta bei, esant suinteresuotumui, dalyvauti 
tam tikruose renginiuose. Savo ruožtu, aš noriu pakviesti Jus būti 
aktyviais mūsų partneriais bei informuoti „Newsletter” redaktorę p. 
Dovilę Survilaitę:

Dovile.Survilaite@lithuanianemb2Ssv.co.uk
apie būsimus renginius, į kuriuos norėtumėte pakviesti kitus lietu
vius ar Lietuvos draugus.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais, Sincerely

Vygaudas Ušackas,
Ambassador of Lithuania
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Po šėlusios audros - akistata su nuostoliais 20070115 in.it

Asta Kažukauskienė, Aurelija Malakauskaitė, Jūratė 
Anilionytė, Marija Gabrienė, Irma Janauskaitė

Lietuva skaičiuoja pirmadienio naktį siautusios vėt
ros padarinius, praneša LTV naujienų tarnyba.
Palanga beveik laidoja trijų audrų iš eilės nusiaubtas ko
pas.

Tarsi po karo
Stipriausiai vėtra siautė pajūryje. Medikų teigimu, per 
vėtrą nukentėjo pora žmonių. Uostamiestyje nuo stipraus 
gūsio į stulpą atsitrenkė ir galvą susižalojo 70 m. klaipė
dietė. Kaune nuo prekybos centro stogo atplyšusi skarda 
aplamdė du automobilius ir sužalojo pro šalį ėjusio 20 
m. vaikino veidą bei krūtinę.

Visoje Lietuvoje vėjas vertė medžius, šviesoforus, plė
šė nuo pastatų skardas, reklaminius skydus, kaimo vieto
vėse - pastatų stogus. 8 mėnesių ir 2 metukų mergytes 
auginanti šilutiškių šeima sako, kad pusės stogo nebeliko 
po vidurnakčio.

Įsišėlo ir Neptūnas 1
Kaip ir įprasta, daugiausia rūpesčių 
stiprūs vėjai sukėlė energetikams. 
Be elektros Lietuvoje buvo likę 
apie 70 tūkst. vartotojų - iš jų dau
giau kaip 20 tūkst. Klaipėdos re
gione.

Griūvantys medžiai pažeidė ne tik daugybę skirstomų
jų tinklų, bet ir šešias aukštos įtampos energijos perdavi
mo linijas.

Klaipėdos Danės upės vanduo, kuris savaitgalį buvo 
pakilęs beveik iki potvynio ribos ir naktį užliejęs Žvejų 
gatvę Klaipėdoje, jau nuslūgo. Tačiau ištvinusios pama
rio upės Šilutės rajone jau užliejo apie 7 tūkst. hektarų 
pievų. Vandens apsuptyje yra 8 kaimai, kuriuose gyvena 
daugiau kaip 70 žmonių. Apsemta daugiau nei 20 kilo
metrų kelių, kai kurios atkarpos jau nepravažiuojamos.

Pajūris vėl nuskalautas
Viesulas gana stipriai apgadino Palangos tiltą — nuplėšta 
apie pusšimtis metrų turėklų, atplėštos lentos.

Šėlstanti jūra paplovė kopas Juodkrantėje, ties Nemir- 
seta ir Karkle, tačiau daugiausia žalos padaryta Palango
je, atkarpoje nuo Birutės kalno iki Dariaus ir Girėno gat
vės.

Jeigu bus dar kelios 
tokios audros iš eilės, tai 
ta dalis nuo Birutės kalno 
iki Dariaus-Girėno kopos 
toliau bus ardomos. Vers
las skaičiuoja nuostolius

Vėjas, kaip ir prieš dve
jus metus siautėjant Ervi- 
nui, nusiaubė šimtametį 
Žagarės dvaro parką, iš
vartyta dešimtys medžių.

Sujaukta uosto 
logistika

Paprastai septynias dienas per savaitę, 24 vai. per parą 
veikiantis Klaipėdos jūrų uostas vakar popiet, vėjo gū
siams sustiprėjus iki 20 m/s, buvo priverstas stabdyti 
darbą - krova uoste sustojo; į pagalbą pakviesti vilkikai, 
kurie visą naktį saugojo prie krantinių anksčiau prisi
švartavusius laivus.

„Susikaupė didžiuliai kiekiai geležinkelio vagonų, su
sikaupė didžiuliai kiekiai krovinių sandėliuose, nes lai
vai, kurie turėjo atplaukti pagal grafiką, negalėjo čia at
plaukti. Dargi šiandien rytą tie laivai, kurie turėjo būti 
Klaipėdos uoste, dalis tų laivų liko Danijos uostuose, 
pasislėpę nuo vėjo, dalis buvo Lenkijos uostuose.

Strigo traukiniai ir lėktuvai
Sutrikus krovai, šalyje užstrigo per 3,5 tūkst. vagonų. 

Kad jie greitai išvažiuos, nesitikima, nes kaimyninis Ka
liningradas taip pat dėl sutrikusio laivų judėjimo neprii
ma planuoto vagonų kiekio. Kokių nuostolių dėl suma
žėjusių pervežimų patirs bendrovė sako dar nežinanti.

Tuo metu Palangos oro uostas dalį nuostolių jau dabar 
gali tiksliai įvardyti.

„Vakar dieną mes nepriėmėme dviejų lėktuvų iš Ko
penhagos bei vienas lėktuvas iš Amsterdamo mus pra
skrido ir nutūpė Vilniuje. Dėl lėktuvų, kurie netūpė pas 
mus, mes praradome apie 15 tūkst. Lt“, - suskaičiavo 
Leonas Kvietkauskas, Palangos oro uosto direktorius.

Audros Lietuvą plaks vis skaudžiau
Per Lietuvą praūžusi audra - dar vienas įrodymas, kad 
uraganinis vėjas mūsų šalyje tampa vis daugiau rūpesčių 
keliančiu gamtos reiškiniu.

Tuo neabejoja mokslininkai, tyrinėjantys klimato kaitą, 
rašo dienraštis „Lietuvos rytas“. Šią žiemą pajūryje tai 
buvo jau trečioji galinga audra, kurios metu vėjo greitis 
siekė apie 30 m/s. Po trumpo atokvėpio penktadienį turė
tų užgriūti dar viena panašaus stiprumo vėjo ataka.

Tiesa, pajūryje ir anksčiau vėjas vartydavo medžius, 
traukė elektros laidus, bangos nuplaudavo kopas. Tačiau 
vėtros vis stiprėja, o nuostolių daugėja.

Mokslininkai pataria pratintis prie tokio stichijos šėls
mo ir ruoštis naujiems smūgiams.

Vis stiprėjantys vėjai gali būti pasaulio šiltnamio efek
to padarinys. Šylantis klimatas kaitina pasaulinį vande
nyną. Į atmosferą patenkantys šylančio vandens garai 

papildo besivystančių 
ciklonų energiją.

Dėl plonėjančio 
ozono sluoksnio, di
dėjančios aerozolių 
koncentracijos atmos
feroje Žemės rutulio 
poliariniuose rajonuo
se labiau vėsta stra
tosfera - oro sluoks
nis 11-60 kilometrų 
aukštyje. Iš Europinės 
Arkties dalies į pietus 
slenkantys ypač že
mos temperatūros oro 
srautai susiduria su
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šiltomis subtropikų oro masėmis. Šalto ir šilto oro sandū
roje virš Šiaurės Atlanto didėjantis temperatūrų kontras
tas formuoja galingesnius ciklonus, kurie pasiekia Balti
jos jūros regioną.

Pačius stipriausius vėjus į Lietuvą atneša 100-300 ki
lometrų šiauriau jos teritorijos praslenkantys ciklonai. 
Tuomet mūsų šalies pajūrį pasiekia ciklono užnugario 
vėjai. Klimato pokyčius lemia apie 1975 m. Šiaurės At
lante įvykęs atmosferos cirkuliacijos lūžis.

Pasikeitusios žiemos oro srautų kryptys labiausiai pasi
reiškė 1989-1993 m., kai Lietuva pamečiui sulaukė ke
turių šiltų bei vėjuotų žiemų.

Lietuvoje siautusių uraganinių vėjų statistika rodo, kad 
šalį siaubiančių audrų mažėja, bet jos tampa nuožmes
nės. Nuo 1962-1984 m. Lietuvoje užfiksuotos 24 audros 
ir uraganiniai vėjai, kurių metu vėjo greitis siekė nuo 30 
iki 40 m/s.
1967 m. spalio 18 d. Daugiau nei pusę paros per Lietuvą

Skyrybų su išvažiavusiais tik daugės
Ugnė Jakonytė

Iš emigrantų uždir
ba ne tik lietuviškų 
produktų gamintojai, 
aviakompanijos, bet 
ir skyrybų advoka
tai. Teisininkai nes
lepia, kad auga ne 
tik bendras skyrybų 
skaičius, bet vis daž
niau skiriasi šeimos, 
kurių vienas sutuok
tinių gyvena užsie
nyje.

Vienos teisinės 

2007-01-29

bendrovės, teikiančios paslaugas besiskiriantiems, vadovas 
Saulius Vaikšnoras prognozuoja, kad tokių skyrybų ateityje 
tik daugės.

Gerėja lietuvių nuomonė apie profesinį 
mokymą 007-02-01
Pernai metų pabaigoje nedarbo lygis Lietuvoje siekė 5,9%. 
Dėl atsiradusio darbo jėgos stygiaus keičiasi profesinio 
rengimo vertinimas.

Beveik pusė lietuvių mano, kad profesinės mokyklos 
geriau prisitaiko prie darbo rinkos poreikių. Tai parodė 
centro „Fonitel“ atliktas visuomenės tyrimas. 59% profesi
nio mokymo specialistų profesinių mokyklų sugebėjimą 
prisitaikyti prie kintančių poreikių vertina gerai.

Į klausimą, ar susirasti darbą lengviau turint profesiją, 
daugiau negu 49% apklaustųjų atsakė teigiamai. Specialis
tų nuomone, realios profesijos turėjimas yra palankesnis 
veiksnys darbo rinkoje - taip manančių yra 55%.

Anksčiau skelbtais Darbo biržos duomenimis, vis dau
giau sulaukiama persikvalifikuoti norinčių universitetų 
absolventų.

Daugiausia tai žemės ūkio specialybes įgiję studentai. 
Agronomai, dailininkai, muzikos ir dailės mokytojai daž
niausiai ateina įgyti naujos specialybės, kuri padėtų rasti 
darbą rinkoje.

Anot Darbo biržos, dabar darbą lengviausia rasti aptar
navimo srityje, taip pat statybininkams ir sandėlininkams. 

keliavęs uraganas vertė miškus, sugriovė jūros tiltą, kai
muose griovė pastatus, Vilniaus gatvėmis skraidino kios
kus.

Nuo 1984 iki 2005 metų Lietuvoje tik keturis kartus 
siautė uraganiniai vėjai. Tačiau jie apimdavo visą Lietu
vos teritoriją, o padaryti nuostoliai buvo skaudesni.

Siaubingi vėjai Švedijoje nusinešė tris 
gyvybes ■ - ■■■■ -
Galingos vėtros nusiaubė Pietų Švediją: bent trys žmonės 
žuvo, o be elektros liko apie 270 tūkst. namų ūkių - tai 
keliskart daugiau nei Lietuvoje.
Visos audros aukos, tarp kurių buvo ir devynmetis, žuvo 
ant jų užkritus nulaužtiems medžiams, praneša BBC.
Švedijoje sutriko geležinkelių transportas, mat bėgius 
užvertė medžių kamienai, neplaukė keltai. Laikinai ne
veikė ir didysis tiltas, jungiantis Švediją su Danija.

Didėja bazinės pensijos 2007.02.01
Nuo šiandien vidutiniškai 70 Lt didėja valstybinė socialinio 
draudimo bazinė pensija ir draudžiamosios pajamos, prane
ša Lietuvos radijas.
Daugiau pajamų gaus beveik 900 tūkst. žmonių.

Pasak premjero Gedimino Kirkilo, atsižvelgiant į ekono
mikos augimą ir daugiau surenkant mokesčių, Vyriausybė 
pasinaudojo realia galimybe padidinti pensijas.

„Sodra“ surinko daugiau pajamų. Tai lėmė įvairios prie
žastys: ir mokesčių administravimo pagerinimas, ir įmonių 
skaidresnis veikimas, o pagrindinė priežastis - ekonomikos 
augimas“, - sako Premjeras.

Brangstančios knygos skaitytojų neat
baido 2007-01-24
Jūratė Anilionytė
Leidėjai ir importuotojai prognozuoja, kad knygos šįmet dar 
brangs. Nors kainos po truputį kyla kelerius pastaruosius 
metus, knygynų savininkai sako, kad pirkėjų nemažėja, 
praneša LTV „Panorama“.

Knygų pardavėjai sako, kad šiuo metu perkamiausios 
profesinės: teisės, ekonomikos ar medicinos knygos, už 
kurias pirkėjai nepagaili ir šimto litų. O grožinės literatūros 
knygos esą tapo beveik prabangos preke - paskutiniuosius 
porą metų kylant knygų kainoms, dabar už 20 Lt gerą kny
gą, pardavėjų teigimu, rasti sunku.

Knygas iš vakarų Europos ar, net, pavyzdžiui, Kambo
džos importuojantys verslininkai sako, kad pirkėjų netrūks
ta: knygynuose specializuotų knygų užsienio kalba ieško 
tiek moksleiviai, tiek bankininkai.

Šįmet įvežtinės knygos prognozuojama, brangs iki dešim
tadalio.

Spaustuvininkai sako dėl didelės konkurencijos įkainių 
kol kas nežadantys didinti, nors pernai vien popierius esą 
pabrango maždaug 5 % Ir dabar užsakymų stoka nesiskun- 
džiantys spaustuvininkai prognozuoja, kad ateityje knygų 
bei lankstinukų bus spausdinama dar daugiau.

„Knygų užsakymai ir knygų tiražai gali mažėti, bet ben
drai jų turėtų daugėti apie 2-3%“- LTV „Panoramai“ skai
čiavo Eugenijus Marciukas, spaustuvės „Aušra“ vadovas.

Šios knygų prekybos ir leidybos įmonių grupės atstovų 
teigimu, pernai, palyginti su 2005 m., jų išleistų knygų pa
rdavimai išaugo daugiau kaip trečdaliu.
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LIETUVIAI PASAULYJE
AIRIJA

Airijos vaizdelis nuotr. K.Naglytės

Balandžio pabaigoje -
Lietuvos pristatymas Belfaste

2007-01-24
Tęsiant Lietuvos ekonominį ir kultūrinį pristatymą Šiaurės 
Airijoje, Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje kartu 
su Lietuvos Ūkio ministerija, Belfasto miesto taryba, Uls
ter banku bei Belfasto Pramonės ir prekybos rūmais balan
džio 24 dieną Belfaste surengs Lietuvos - Šiaurės Airijos 
prekybos ir turizmo seminarą, kurio tikslas - skatinti abipu
siškus mainus.

Tačiau kol kas augantis imigrantų skaičius tapo pagrindi
ne priežastimi, kodėl buvo užkirstas kelias Rumunijos ir 
Bulgarijos piliečiams be jokių apribojimų dirbti Airijoje. 
Nors šios šalys nuo šių metų sausio priklauso ES blokui.

Bulgarams ir rumunams ir toliau galios senoji tvarka - jie 
galės įsidarbinti gavę darbo leidimus ir darbdaviui įrodžius, 
kad vietinėje rinkoje stinga jam reikiamos darbo jėgos. 
Tačiau šių dviejų Balkanų šalių piliečiai galės laisvai ke
liauti ir apsistoti Airijoje.

Berniukų gimnazija siūlo stipendijas 
tautinių mažumų vaikams 2007-01-23
Rockbrook Park berniukų gimnazija Rathfamhame skelbia 
stipendijų konkursą ateinantiems mokslo metams.

Trys stipendijos padengs mokyklos mokesčius iki šešerių 
mokyklos lankymo metų.

Stipendijos bus skiriamos užsieniečių vaikams, gimu- 
siems ne Airijoje. Tad tai aktualu ir lietuviams. Anketos 
priimamos iki vasario 28 dienos, o daugiau informacijos 
(taip pat ir anketas), galite rasti tinklapyje 
www.rockbrook. ie.

Beje, mokykla garsėja savo futbolo komanda, tad viena 
stipendija bus skiriama ir talentingam futbolą žaidžiančiam 
berniukui. Mokykla įsteigta 1973 metais.

Dar viena lietuviška mokyklėlė Airijoje
2007-01-23
Monaghane atidaroma lituanistinė savaitgalinė mokykla. 
Pirmasis vaikučių, tėvelių ir mokytojų susitikimas įvyks 
sausio 28 dieną 11 valandą „Family Recourse“ centre.

Telefonai pasiteiravimui:
087 2656553, 047 77867 (Aušra),
087 9706909, 047 83823 (Vilija).

Į Airiją atvažiuoja „Išjunk šviesą“
2007-01-24

Vasario 16-18 dienomis įvyks grupės „Išjunk šviesą“ 
trumpas koncertinis turas po Airiją.

Folkroko grupė veža tikrą folkšoko dozę Airijos lietu
viams. Koncertus organizuoja Balticpromotions. Bilieto 
kaina — 15 eurų.

Turo tvarkaraštis:
16 d., 21 vai. Galway, Club Kremą, Salthill;
17 d., 20 vai. Dublin, Club RadioCity, Store street, Dublin 
i;
18 d. 20 vai. Limerick, Club Green Room @ Trinity 
Rooms, Michael street, The Granary.

Dauguma emigrantų grįš namo - rašo 
“Irish Times” 2007-01-03

Socialinio draudimo pažymėjimo (SDP), leidžiančio dirbti 
ir mokėti mokesčius, prašytojų skaičius Airijoje pasiekė 
rekordines aukštumas.

Maždaug 200 tūkstančių emigrantų, daugiausia iš naujų 
ES šalių, pernai kreipėsi dėl dokumentų išdavimo, rašo 
„The Irish Times“.
. Per 2006-uosius 130 tūkstančių SDP buvo išduota naujų
jų ES šalių piliečiams. Daugiausia — per 87 tūkst. atiteko 
Lenkijai, beveik 15 tūkst. - lietuviams, 10 tūkst. slova
kams, daugiau nei 7 tūkst. - Latvijos piliečiams.
. Iš viso nuo 2004 metų gegužės, kada prie ES prisijungė 
dešimt naujų šalių, tarp jų ir Lietuva, Airijoje išduota apie 
300 tūkst. SDP.

Airija apmokėjo 650 skurstančių imig
rantų keliones namo 2007-01-22
Nors kartą ne itin malonioje statistikoje nėra lietuvių. „The 
Irish Times“ skelbia, kad per pastaruosius trejus metus 
Airija apmokėjo 650 migrantų iš Rytų Europos grįžimą į 
gimtąsias šalis.

Si veikla vykdoma per specialią Vyriausybės programą, 
padedančią skurstantiems imigrantams.

Dienraštis pažymi, kad tokių imigrantų skaičius per 
paskutinius metus padvigubėjo. Imigrantai atvykę į šalį 
neretai yra apgaunami, jie negauna žadėto darbo, neturi kur 
apsigyventi, negauna bedarbio pašalpų ir pan.

Teisingumo departamento duomenys rodo, kad didžiąją 
dalį imigrantų, kuriems Airijos valdžia padėjo grįžti namo 
sudaro lenkai (380), slovakai (98), mūsų „broliai“ latviai 
(47), vengrai (46) ir čekai (33). Priėmimo ir integravimo 
(The Reception and Integration) agentūros statistika rodo, 
kad 2004 metais repatriuotį į tėvynę padėta 149 skurstan
tiems imigrantams, 2005 metais — 318, o praėjusiais me
tais, kaip minėta, beveik pusseptinto šimto (646).

Programa, padedanti skurstantiems imigrantams grįžti į 
savo šalį taikoma visiems Europos Sąjungos piliečiams.

Praėjusiais metais Airijai ši programa atsiėjo 300 000 
eurų (daugiau nei milijoną litų).

Emigrantų patarimų (Emigrant Advice) grupė sako, kad 
imigrantai patiria sunkumus dėl kelėtos priežasčių, pavyz
džiui dėl mažų santaupų, kurias atsiveža, dėl prastų anglų 
kalbos žinių ar dėl Airijos darbdavių išnaudojimo.

Joe O’Brien, minėtos grupės viešųjų ryšių specialistas 
sako, kad valstybė norėdama apsisaugoti nuo „socialinės 
apsaugos turistų“ tuo pačiu sukūrė labai nesaugias sąlygas,
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Jis prisimena, kad panaši airių padėtis prieš dešimtmetį 
buvo Londone, kai jie ten vykdavo dirbti, o jų darbdaviai 
nemokėdavo mokesčių, garantuojančių darbuotojams so
cialinės apsaugos sistemos paslaugas.

Benamių agentūros, tokios kaip „Trust“ sako, kad didžio
ji dalis į juos besikreipiančiųjų dabar yra imigrantai iš ES 
šalių. „Trust“ direktorė ir steigėja Alice Leahy mano, kad 
Vyriausybė nedelsiant turi imtis veiksmų, kol problemos 
dar labiau neišsikerojo.

Emigrantų patarimų grupė kaip išeitį mato tik Vyriausy
bės sprendimą sumažinti suvaržymus atvykėliams iš ES 
šalių naudotis socialine apsauga.

Tinklalapis padeda grįžti dirbti į Lietu
vą 2007-02-05
Airijos lietuviai rūpinasi tautiečių galimybėmis gauti darbą 
Lietuvoje. Intemetinis tinklalapis myvisit.ie padės Airijoje 
dirbantiems tautiečiams grįžti dirbti į Lietuvą Čia paskelb
ta iniciatyva „Dirbk Lietuvoje!“ kviečia Airijoje gyvenan
čius lietuvius nemokamai siųsti savo gyvenimo aprašymus 
(CV), pageidaujamą darbo profilį, miestą ir atlyginimą bei 
gauti kvalifikaciją atitinkančių darbo Lietuvoje pasiūlymų.

„Airijoje imigrantų skaičius nuolat auga. Paskaičiavome, 
jog šiuo metu kas devintas Airijos imigrantas yra lietuvis. 
„Dirbk Lietuvoje!“ idėja gimė nuolat bendraujant su svetur 
dirbančiais tautiečiais ir supratus, kad šiems žmonėms 
trūksta informacijos apie tai, kaip grįžti į tėvynę ir susikurti 
ten savo gerovę. Didelė dalis tautiečių į Airiją išvyko prieš 
trejus ar daugiau metų, prarado nuolatinį ryšį su Lietuva ir 
nežino, kad statybininkai Lietuvoje jau gali uždirbti tiek 
pat kaip ir Airijoje. Džiaugiamės, jog paskelbus apie pro
jektą imigrantams skirtuose interneto forumuose iškart už
virė diskusijos, ar verta grįžti dirbti į Lietuvą“,- sako Vik
torija Jonuškytė, viena iš „My Visit“ projekto įkūrėjų.

Netrukus myvisit.ie projekto rengėjai ketina rengti išva
žiuojamąsias konferencijas Lietuvos darbdaviams, organi
zuoti susitikimus su Airijoje dirbančiais lietuviais. Planuo
jama pagalbą ieškant darbo tėvynėje suteikti ir Airijoje 
dirbantiems latviams bei lenkams.

Tinklalapyje lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis taip 
pat pateikiami darbo paieškos bei pasiūlymų ir nekilnoja
mo turto nuomos, pirkimo bei pardavimo skelbimai. Viso
mis keturiomis kalbomis pateikta žinios apie Airiją darbo 
santykius reglamentuojantys įstatymai, informacija, kaip 
pradėti verslą Airijoje, išeivių bendruomenių kontaktai bei 
patarimai ieškant darbo.

Airijoje pakilo minimalus valandinis už
mokestis 2007-01-29
Airijoje vėl pakilo minimalus valandinis užmokestis. Nuo 
šių metų pradžios už valandą mažiausiai turi būti mokama 
8,30 eurų.

2004 metų vasarį (tais pačiais metais, kai Lietuva ir dar 
devynios naujos šalys įsiliejo į Europos Sąjungą) minima
lus valandinis užmokestis Airijoje buvo pakeltas iki 7 eurų, 
nuo 2005 metų gegužės jis jau siekė 7,65 eurų. Numato
mą kad minimalus darbo užmokesčio tarifas dar kils po 
pusmečio - liepos mėnesį jis jau turėtų būti 8,65 eurų.

Minimalų valandinį užmokestį gaunančių darbuotojų 
1999 metais buvo 21%, 2005 metų birželį jau tik 5,2%.

Taip pat padidėjo ir žemesnis valandinis užmokestis, 
taikomas specialioms grupėms, tokioms kaip jaunesniems 
nei 18 metų darbuotojams, pirmą kartą įsidarbinusiems, 

dirbantiems studentams ar pan. Pilnamečiams, tačiau įsi
darbinusiems pirmą kartą darbdavys turi mokėti mažiau
siai 6,64 eurus už valandą.

BELGIJA
Antverpene skambėjo Maironio eilės
2007-01-26
Lietuvos ambasados Belgijoje darbuotojai sausio 25 dieną 
kasmetiniame Antverpeno mero renginyje skaitė Lietuvos 
poeto Maironio eiles.

Jau trečius metus antro pagal dydį Belgijos miesto Ant
verpeno savivaldybė organizuoja užsienio šalių poetų kūry
bos skaitymus. Renginyje kviečiamos dalyvauti Europos 
Sąjungos valstybių narių ambasados.

Renginio tikslas - propaguoti Europos kalbų įvairovę.
ES šalių ambasados pasirenka eilėraštį ir deleguoja at

stovą padeklamuoti eiles gimtąja kalba. Renginyje taip pat 
dalyvauja žymus Flamanduos regiono kultūros atstovas, 
šiais metais - flamandų poetas Bartas Moeyaertas, rašoma 
www.urm.lt.

Šių metų poezijos vakare „Taika ir ramybė“ (olandiškai 
- „vrede“) Lietuvos atstovai skaitė Maironio eilėraštį 
„Vasaros naktys“. Renginyje taip dalyvavo 16-os kitų ES 
ambasadų, kultūros misijų atstovai.

ISPANIJA
Lietuva bando skverbtis į Ispanijos tu
ristų širdis 2007-01-29
Šiandien į Madridą išvyksta Lietuvos turizmo atstovų dele
gaciją kuri dalyvaus iki vasario 4 dienos vyksiančioje tarp
tautinėje turizmo parodoje „Fittur-2007“ ir pristatys mūsų 
šalies turizmo galimybes.

„FITTUR - tai antra po Berlyne vykstančios ITB paroda 
pagal dydį Europoje ir didžiausia bei svarbiausia paroda 
Ispanijoje, - sako Valstybinio turizmo departamento prie 
Ūkio ministerijos direktorius Alvitis Lukoševičius.

— Pristatydami šalies turizmo galimybes šioje parodoje, 
plečiame ryšius ir geriname Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Be 
to, Ispanija yra auganti Lietuvos rinka.“

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2006 
metų sausio-rugsėjo mėnesiais Lietuvos kolektyvinėse ap
gyvendinimo įstaigose buvo apsistoję 10,5 tūkst. turistų iš 
Ispanijos, arba 4,1% daugiau nei per tą patį 2005-ųjų laiko
tarpį.

Į parodą Ispanijoje bus vežami specialiai Valstybinio 
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos ispanų kalba 
išleisti informaciniai reklaminiai leidiniai apie Lietuvos 
turizmą žemėlapiai, filmai.

Paroda suteiks galimybę supažindinti potencialius turis
tus ir kelionių organizatorius bei žurnalistus su Lietuvą 
pristatyti turizmo naujienas, sudominti ir paskatinti kelio
nių organizatorius, dar nepardavinėjančius kelionių į Lietu
vą įtraukti mūsų šalį į savo kelionių katalogus.

Trys FITTUR parodos dienos skirtos profesionalams. 
Šiais metais FITTUR tikimasi sulaukti 75,000 profesiona
lių lankytojų.

Dvi parodos dienos skirtos lankytojams (tikimasi 150 000 
lankytojų). 2006 metais turizmo galimybes FITTUR prista
tė daugiau nei 1000 dalyvių iš 75 šalių.

Be FITTUR, Lietuva šiemet bus pristatoma dar 3 turiz
mo parodose Ispanijoje:
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TURISMUR (vasario 23-25 d., Mursija); SITC 
(balandžio 19-22 d., Barselona) ir EIBTM (lapkričio 27-29 
d., Barselona). Lietuvos turizmo informacijos centras, 
esantis Barselonoje, kovo 1 d. (Katalonijos Mataro mies
te), kovo 3 d. (Sabadel mieste) ir kovo 8 d. (Žironos mies
te) dalyvaus verslo misijose ir pristatys Lietuvą Kataloni
jos turizmo agentūroms bei kelionių organizatoriams. Ko
vo 21 d. Almerijoje

PRANCŪZIJA
Viktorija Gečytė Paryžiuje dainuoja 
apie meilę 2007-01-22
Mažvydas Michalauskas
Ši apžvalga - vėl apie muziką. Tiems, kurie buvo Viktori
jos Gečytės kvarteto koncerte penktadienio vakarą bei 
tiems kurie ne. . .

.Maknavičiaus nuotr
Moldelči.

O koncertas buvo labai jaukus ir romantiškas, švelnių ir 
šiltų spalvų aplinkoje. Kaip ir Viktorijos balso tembras - 
sodrus, svajingas...

Kad Viktorija mokosi Amerikoje, pajutome iš karto. Ne 
tik išjos angliškai skaitomų eilių koncerto įžangoje.

Klasikinio Amerikos džiazo spaudas žymi visą kvarteto 
stilių. Lengvai prieinamas, lengvas, atpalaiduojantis. Ang
liškai dainuojami džiazo standartai. Užmerkęs akis galė
tum pasijusti beklausantis Norah Jones, Madeleine 
Peyroux ar Diana Krall.

Viktorija daug ir gražiai dainavo apie meilę, bučinius, 
apskritai, apie grožį gyventi ir mylėti. Visa tai, ko labai 
reikia po sunkios savaitės vaduojantis iš kasdienių rūpes
čių naštos...

Tikiuosi, kad Viktoriją Paryžiuje galėsime išgirsti dar ne 
kartą. Koncertas vyko sausio 19 dieną.

ITALIJA

Florencijoje - fotografijų paroda apie
Lietuvą 2007-01-23
Lietuvos ambasada Italijoje tęsia Lietuvos ir Italijos diplo
matinių santykių atkūrimo penkiolikmečiui skirtų renginių 
ciklą. Ir kartu su Lietuvos garbės konsulu Angelo Perugini 
bei Toskanos regiono administracija sausio 19 dieną Flo- 

ų rencijoje, Cerretani rūmuose, atidarė nuotraukų parodą 
, „Lietuva 1990-2006 metais“.

Pranešimus apie Lietuvą skaitė Florencijos humanitari

nių mokslų instituto direktorius, profesorius Franco Gardi
ni, Florencijos universiteto lingvistikos katedros docentas 
Alessandro Parenti, Lietuvos garbės konsulas A.Perugini ir 
Lietuvos ambasados Italijoje atstovai, praneša www.urm.lt.

Susirinkusiai Florencijos visuomenei taip pat buvo rodo
mi Italijos televizijos Rai 1990EH991 metų dokumentiniai 
kadrai ir informaciniai pranešimai apie įvykius Lietuvoje.

Parodą Cerretani rūmuose Florencijoje buvo galima ap
lankyti iki sausio 31 dienos. Vėliau ji buvo eksponuojama 
Venecijoje, Milane, Baryje, Neapolyje ir Turine.

Lietuva ir Italija diplomatinius santykius atkūrė 1991 
metų rugpjūčio 30 dieną.

RUSIJA
Leitaitė koncertavo Sankt Peterburge

2007-02-02
Sankt Peterburge vasario 2 dieną, koncertavo Lietuvos so

listė Judita Leitaitė.
Žymus Lietuvos mecosopranas dalyvavo 

2007 metais vykusio tradicinio tarptautinio 
muzikinio festivalio „Sankt Peterburgo rū
mai“ pristatyme.

Koncerte Sankt Peter- 
burgo viešbutyje 
„Nevskij Forum“ kartu 
su J.Leitaite pasirodė 
festivalio „Sankt Peter
burgo rūmai“ vadovė, 
nusipelniusi Rusijos 
artistė Marija Safaijanc, 
Sankt Peterburgo kon
servatorijos profesorius
Sergejus Malcevas, saksafonistas Frederiko

Festivalio „Sankt Peterburgo rūmai“ jau daugelį metų 
remia Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge.

Kaliningrado srityje siautusi audra ap
griovė K.Donelaičio muziejų

2007-01-16
Kelias pastarąsias dienas ne tik Lietuvoje, bet ir Kalining
rado srityje siautėjo audra. Vėjo greitis viršijo 30 metrų per 
sekundę. Liovėsi dirbęs Baltijsko uostas, ne vienas rajonas 
liko be elektros energijos. Iki kritinės ribos patvino Prie
glius, kuris keliose Kaliningrado miesto vietose išsiliejo iš 
krantų. Vakar neveikė Kaliningrado srities vidurinės mo
kyklos.

Stichija pažeidė ir lietuvių kultūros židinį - Čistyje Prudy 
(Tolminkiemyje) stovinčią bažnyčią-muziejų: vakar ant jo 
stogo užkrito šimtametė liepa.

Lietuvos Generaliniais konsulatas Kaliningrade kreipėsi į 
Rusijos institucijas ir tarnybas bei srityje dirbančius Lietu
vos statybininkus imtis kuo greičiausių gelbėjimo darbų. 
K.Donelaičio muziejus yra srities Istorijos-meno muziejaus 
padalinys; jo vadovybė ir darbuotojai jau pradėjo nelaimės 
likvidavimo darbus.

Šiandien laukiama Ypatingosios padėties ministerijos 
gelbėtojų, pranešė Lietuvos kultūros atašė Kaliningrade 
Arvydas Juozaitis.

Kristijono Donelaičio muziejus Čistyje Prudy 
(Tolminkiemyje) paskutinį kartą buvo renovuotas prieš 
ketverius metus, srities administracijai skyrus stogo ir 
muziejaus remontui 1 mln. rublių (apie 100 000 Lt).
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VOKIETIJA

Vasario 16-osios gimnazija vokiečių dėmesio centre
Vokietija šių metų pirmą pusmetį pirminin
kauja Europos Sąjungos Tarybai. Ta proga 
Vokietijos kanclerė Angela Merkei bando jau
nimą daugiau sudominti Europos susivieniji
mo idėja. Todėl ji prašė Vokietijos žemių švie
timo ministrų visose mokyklose pravesti pro
jekto dieną obalsiu „Švietimas jungia“. Pro
jektas visoje Vokietijoje vyko sausio 22 d. Tą 
dieną Federalinės valdžios ir atskirų žemių mi
nistrai bei parlamentų nariai lankė mokyklas 
ir diskutavo su mokiniais Europos klausimais.

Hesseno žemės švietimo ministerija nutarė 
sausio 22 d. Lampertheime suorganizuoti pagrindinį 
vyriausybės renginį šia tema. Tam reikalui ji pasi
telkė tris mokyklas: Lampertheimo profesinę mo
kyklą, Lampertheimo gimnaziją ir Vasario 16-osios 
gimnaziją. Šios mokyklos paruošė labai įdomią pro
gramą.

Abiejų gimnazijų septintokai paruošė trumpus 
vaidinimus, išryškindami Europos Sąjungos problemas ir 
kalbų mokėjimo reikšmę. Vyko mokinių diskusijos, ar 
nereikėtų suvienodinti visos Europos Sąjungos švietimo 
sistemas. Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai apklau
sinėje visų trijų mokyklų mokinius apie Europos Sąjun
gą ir sukūrė filmą apie apklausą. Galop vyko diskusijos, 
kurios iš pradžių buvo uždaros, jose dalyvavo po vieną 
mokinių atstovą iš kiekvienos mokyklos, Hesseno Euro

pos ministras 
Volker Hoff, 
europarlamen- 
taras dr. Wolf 
Klinz ir Lietu
vos ambasado
rius Vokietijoje 
Evaldas Ignata
vičius. Vėliau į 
jas įsijungė ir 
kiti dalyviai.
Buvo svarstoma tema „Švietimas jungia: jaunimo atei
ties perspektyvos Europoje.“ Svarbiausia išvada: būtinai 
reikia mokytis daug užsienio kalbų. Programos pradžio
je, pabaigoje ir per pertraukas grojo Lampertheimo gim
nazijos mokinių orkestras, o Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai šoko tautinius šokius, lydimi savo orkestro. Po 
oficialios programos dalyviai buvo vaišinami lietuviškais 
užkandžiais.

Renginyje, kuriame dalyvavo ir Hesseno švietimo 
ministrė Karin Wolff, daugiausiai dėmesio susilaukė 
Vasario 16-osios gimnazija. Vokiečių televizijos antroji 
programa transliavo reportažą kuriame parodė, kaip lie
tuvių gimnazijos mokiniai šiai šventei ruošėsi ir kaip jie 
joje dalyvavo. Trumpai papasakojo apie gimnazijos dar
bą pranešė, kad joje mokosi dviejų tautų jaunimas, ir 
pristatė gimnaziją kaip tikrą Europos mokyklą Panašius 
reportažus transliavo Hesseno televizija ir radijas. Daug 
dėmesio šiam renginiui ir mūsų gimnazijai skyrė regioni
nė spauda.

v!6g-info

Vokietijoje veikia jau 9 lituanistinės mokyklėlės
Šiuo metu Vokietijos lietuvių bendruomenėje jau veikia 
aštuonios savaitgalinės mokyklėlės Hamburge, Berlyne, 
Hannoveryje, Zelleje, Koln-Bonoje, Wiesbadene, 
Nūmberge, Mūlheime, o Hūttenfelde ikimokyklinio am
žiaus išeivių atžalos renkasi į „Kiškių klubą“.

Siekdama paskatinti mokyklėlių darbuotojus pasi
dalinti patirtimi bei kartu spręsti konkrečias problemas 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba įkūrė Švieti
mo komisiją kurią sudaro savaitgalinių mokyklėlių ir 
Vasario 16-osios gimnazijos mokytojai bei VLB Valdy
bos nariai.

Savo pirmajame susitikime mokytojai aptarė savo 
darbo džiaugsmus ir rūpesčius. Jie džiaugėsi, kad savait
galį susirinkę 4-12 metų vaikai gali mokytis lietuvių kal
bos. šokti, dainuoti, o svarbiausia - tarpusavyje pabend
rauti lietuviškai.; Mokytojai yra dėkingi tėveliams, kurie 
ne tik atveda savo vaikus į mokyklėlę, bet ir ją pagal gali
mybes paremia. Galima pasidžiaugti ir tuo, kad nuo šių 
metų Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas prie 
LR vyriausybės suteikia galimybę, pateikus anketas- 
prašymus gauti paramos: vadovėlių, įvairių mokymo 
priemonių, lėšų mokyklėlės veiklai vystyti.

Viena didžiausių problemų šiuo metu yra rasti patalpas 
pamokoms. Nors kelioms mokyklėlėms pasisekė - joms 
patalpas suteikia ambasada arba vietos parapijos -, dau 
gumai rasti nuolatinę vietą vis dar sunku. Keletas moky
tojų, neturėdami patalpų tačiau suprasdami savo misiją 
pamokėles veda namuose.

Taip pat vis aktualesnė darosi vieninga mokymo 
metodiką būdinga tik Vokietijoje augantiems lietuviu
kams. Daugelis mokytojų domisi galimybe darbą šešta
dieninėje mokyklėlėje įtraukti į bendrą darbo stažą dau
gelis jų yra profesionalūs pedagogai, Lietuvoje dirbę 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais, aukštųjų mo
kyklų dėstytojais.

Vokietijos šeštadieninių mokyklėlių kontaktinius 
duomenis galima rasti VLB tinklalapyje www.voklb.de. 
Švietimo komisiją sudaro: dr. V. Bartusevičius (VLB 
Valdyba), S. Bottcher (Hamburgas), E. Aronštamienė 
(Koln-Bonn), G. Ručys (V-16 gimnazijos mokytojas, 
VLB valdybos narys), R. Zimmermann (Berlynas).

Gintaras Ručys
Bernadeta Goštautaitė
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ŠVEICARIJA
Šveicarija Lietuvai skiria 157 mln. litų 

2007-01-24
Vyriausybės pasitarime pritarta, kad Finansų ministerija 
administruotų Šveicarijos Konfederacijos paramą bei derė-

tųsi dėl dvišalės sutarties, kuri reglamentuos, kaip Šveicari
jos finansinė parama bus panaudojama Lietuvoje.

Prieš metus Europos Komisija ir Šveicarija pasirašė susi
tarimo memorandumą dėl Šveicarijos Konfederacijos fi
nansinio įnašo, skirto paremti

2004 metais (Europos Sąjungą įstojusias valstybes nares. 
Šiuo memorandumu Šveicarija 10 naujųjų ES šalių per 5 
metus įsipareigoja iš viso skirti 1 milijardo Šveicarijos 
frankų (2,2 mlrd. litų) paramą. Lietuvai skirta 70 858 000 
Šveicarijos frankų (157 mln. litų) - tai reiškia, kad kasmet 
mūsų valstybė iš Šveicarijos gaus 31,4 mln. litų.

Kadangi Šveicarijos finansinės paramos skyrimo mecha
nizmas yra panašus į Europos ekonominės erdvės bei Nor
vegijos finansinį paramos skyrimo mechanizmą. Šveicari
jos pasiūlytos finansavimo sritys (moksliniai tyrimai ir 
plėtra, stipendijos bei Sveikatos apsauga) buvo svarstomos 
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio me
chanizmo priežiūros komiteto posėdyje.

Pernai gegužę priežiūros komiteto posėdyje buvo pritarta, 
kad preliminariai Šveicarijos finansinė parama būtų skirta 
gerinti perinatologinės ir neonatologinės sveikatos priežiū
rą, plėtoti fundamentaliųjų mokslinių tyrimus, paremti Lie
tuvos NVO iniciatyvas, stiprinant bendruomenių organiza
cijas ir jų bendradarbiavimą su vietos savivaldos instituci
jomis.

Lietuvos turizmas pirmą kartą pristato
mas Šveicarijoje 2007-01-24
Sausio 25-29 dienomis Šveicarijoje, Ciūriche vyksiančioje 
turizmo parodoje FESPO, pirmąkart bus pristatomos Lietu
vos turizmo galimybės.

Lietuva bus pristatoma stende, kurio plotas - 30 kv. met
rų. Mūsų šalies turizmo galimybes ir savo paslaugas prista
tys Valstybinis turizmo departamentas, Kauno ir Vilniaus 
miestai, kelionių organizatoriai „Krantas Travel“, „Baltic 
Saitas“ ir „Lithuanian Tours“ bei aviakompanija 
„airBaltic“.

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2006 
metų sausio-rugsėjo mėnesiais Lietuvos kolektyvinėse ap
gyvendinimo įstaigose buvo apsistoję 3,45 tūkst. turistų iš 
Šveicarijos, arba 7,4% daugiau nei per tą patį praėjusių 
metų laikotarpį, rašoma Turizmo departamento pranešime 
spaudai.

Vilnius imasi ieškoti emigrantų proble
mų sprendimo būdų 2007-02-05 
Vilniaus savivaldvbė
Vasario 8 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus miesto savivaldy
bė rengia konferenciją „Lietuviai Lietuvoje ir svetur: 
spręskime problemas kartu“, kurioje dalyvaus lietuvių 
bendruomenių Ispanijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje 
ir Vokietijoje atstovai, mūsų šalies ambasadoriai šiose 
šalyse ir minėtų šalių ambasadoriai Lietuvoje, didžiausių 
šalies miestų savivaldybių, valstybinių institucijų, asocia
cijų ir verslo atstovai.

Konferencijos dalyviai diskutuos apie pagrindines nau
josios emigracijos problemas ir jų sprendimo būdus, apie 
išeivių švietimo sistemos tobulinimą.

Konferencijoje bus pateikta norintiems grįžti į Lietuvą 
tautiečiams aktuali informacija apie Lietuvos darbo rinkos 
dinamiką, naujai atsirandančias patrauklias darbo vietas, 
verslo ir būsto finansavimo galimybes. Konferencijoje bus 
svarstoma ir apie informacinių centrų steigimą, Lietuvos 
televizijos laidų transliaciją užsienio šalyse ir kitus infor
macijos sklaidos būdus, rašoma savivaldybės pranešime 
spaudai

VISI Į SARTUS
2006 m. vasario 4 d. Sartų hipodrome įvyko respublikinės 
tradicinės žirgų lenktynės. Į šią gražią šventę susirenka 
tūkstančiai žiūrovų, dalyvauja gausus meno kolektyvų, 
tautodailininkų būtys. Kadangi pastarųjų metų meteorolo
ginės sąlygos neleidžia rengti lenktynių ant ežero, todėl 
jos organizuojamos hipodrome, esančiame 200 m. nuo 
Sartų ežero.

į hipodromo infrastruktūrą jau investuota nemaža lėšų 
dalis — nutiesti privažiavimo keliai, praplėsta tribūna.

Ristūnų žirgų sportas Lietuvoje pradėtas vystyti XIX 
amži uj e 
ristūnų 
įvežus į
Lietuvą.

Jie bu
vo nau- 
d o j a m i 
vieti
niams 
arkliams 
gerinti ir 
lenkty
nėms, 
kurios 
nuo neat
menamų 
laikų
vykdavo daugiausia žiemą miesteliuose ir ant ežerų ledo 
turgų ar kitų susibūrimų dienomis. Arkliai buvo kinkomi į 
paprastas ir palengvintas rogutes. Tokio pobūdžio lenkty
nės paplitusios Rytų Lietuvoje ir Aukštaitijoje. Pradžioje 
lenktynės vyko tarp atskirų važiuotojų per miestelį ar ant 
ledo tiesiu keliu.

Daugiausia mėgėjų palenktyniauti susirinkdavo Svėda
suose, Obeliuose, Užpaliuose, Zarasuose ir Dusetose. Nuo 
senų laikų jos vykdavo du kartus per metus - vasarą ir 
žiemą.
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MANČESTERIS
Lietuvos nepriklausomybės šventės 
proga sveikiname visus Mančesterio 

apylinkės lietuvius.
********************
DBLS Mančesterio skyriaus narių susirinki
mas įvyks šeštadienį, vasario 17d., 13 vai. 
Lietuvių klube.

Bus diskutuojami ateities planai ir išrinktas 
mūsų atstovas į Metinį DBLS Suvažiavimą. 
Galėsite susimokėti nario mokestį, kuris yra 5 
svarai metams.
Kviečiame narius, esamus ir būsimus, jų pa
žystamus ir dar nepažystamus dalyvauti.

1 T . T >1 - TĮi.,X XX W <X X "X X X X X W X X X X

Blynų balius
Sekmadienį vasario 25d. 14 vai. Lietuvių klube.
*4* *k *k *k *k *k *k

Skyriaus valdyba

<

Mažinant emigraciją — daugiau lėšų re
gionams 2007-01-31
Vyriausybė siekia efektyviau panaudoti iš Europos Sąjun
gos gaunamas lėšas ir sumažinti regioninius skirtumus bei 
emigraciją iš skurdžiausių šalies regionų.

Keturiolika rajonų - Akmenės, Druskininkų, Ignalinos, 
Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, 
Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų ir Švenčionių pri
pažinti probleminiais.

Probleminėmis teritorijomis laikomos tie miestai, ku
riuose metinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis 60% ir daugiau didesnis už šalies vi
durkį vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gy
ventojų santykis 60% ir daugiau didesnis už šalies vidur
kį.

Identifikavus problemines teritorijas, skirtingoms terito
rijoms bus galima numatyti specifinius plėtros tikslus ir 
uždavinius, geriausiai atitinkančius kiekvienos iš jų situa
ciją.

Pagerbiama 2006-ųjų Metų moteris — 
J. Ivanauskaitė
Rašytoja, dailininkė, Nacionalinės premijos laureatė Jurga 
Ivanauskaitė, paskelbta 2006-ųjų Metų moterimi, buvo 
pagerbta tradiciniu „Moters“ žurnalo organizuojamu ren
giniu.

Pasak žurnalo „Moteris“, jau 15 metų skiriančio šią no
minaciją, redaktorės Gražinos Michnevičiūtės, J. Ivanaus
kaitei šis titulas suteiktas už pergalę prieš save ir likimą 
bei už tai, kad dovanoja mums didžiulę gyvenimo šventę.

Prisimenant rašytojos išgyvenimus, patiriamus dėl sun
kios ligos, ir stoišką laikyseną, neabejotina, kad J. Iva
nauskaitė — puikus brandžios asmenybės pavyzdys. Tačiau 
renkantis ją, kaip pretendentę į Metų moters titulą, pir
miausia buvo įvertinti jos nuveikti darbai. Ir ne tik kūrybi
niai

Ivanauskaitė išleidžia „Odę džiaugsmui“
2007-02-01

Šiuo metu leidykla „Tyto alba“ neregėtai sparčiai rengia 
spaudai sunkiai sergančios rašytojos Jurgos Ivanauskaitės 
poezijos knygą „Odė džiaugsmui“, kuri turėtų pasirodyti 
vasario viduryje, rašo „Lietuvos žinios“.

Tai bus jau antroji J. Ivanauskaitės poezijos knyga.
„Po Kalėdų su Jurga kartu praleidau dieną. Tada ji jau

tėsi neblogai ir žadėjo kovo mėnesį įteikti naują prozos 
knygą. Tačiau sveikata pablogėjo, ir rašymas sustojo, - 
pasakojo leidyklos vadovė Lolita Varanavičienė. — Praė
jusią savaitę Jurga pranešė kad surinko pastarųjų dvejų 
metų savo eilėraščius ir nori juos išleisti kiek galima grei
čiau.

Knyga bus iliustruota pačios autorės jaunystės pieši
niais“.

Ką tik leidyklai įteiktus eilėraščius per vieną naktį sure
dagavo rašytojos bičiulė poetė Dovilė Zelčiūtė. „Ir jos, ir 
kitų, skaičiusių naująją J. Ivanauskaitės poeziją, nuomo
ne, tai yra labai stiprios eilės“, - sakė L. Varanavičienė.

Labai norėčiau, kad skaitytojai, kurie ims tą knygą į 
rankas, bandytų atsiriboti nuo minties, jog tai yra sunkiai 
sergančio žmogaus tekstai, savotiškas gyvenimo 
„balansas“. Eilėraščiai labai atviri, jie kalba apie išėjimą, 
bet tai nėra atgaila. Šią dramatišką valandą eilės prabyla 
apie gyvenimo džiaugsmą“, - tvirtina leidyklos vadovė.

Šiemet užsienio lietuvių projektams jau 
skirta pusė milijono litų 2007-02-06

Vasario 3 dieną Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mente (TMID) vyko pirmasis šiais metais Koordinacinės 
tarybos posėdis. Kuriame buvo vertinami užsienio lietu
vių bendruomenių ir užsienio lietuvių bendrojo lavinimo, 
lituanistinių mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų 2007 metų 
projektai.

Šiems metams TMID iš viso gavo 312 užsienio lietu
vių bendruomenių projektų, pirmajame posėdyje įvertinta 
110 ir jų įgyvendinimui skirta 520 tūkstančių litų.

Bus steigiamas Lietuvos turizmo infor
macijos centras Tokijuje 2007-02-07

Tokijuje (Japonija) ateinančiais metais ketinama įsteigti 
Lietuvos turizmo informacijos centrą.

Atsižvelgdamos į Lietuvos atvykstamojo turizmo plėt
rą Lietuvos ambasada Japonijoje ir Užsienio reikalų mi
nisterija pasiūlė iš naujo įvertinti tolimąsias rinkas, api
mančias Kinijos Liaudies Respubliką ir Japoniją ir prio
ritetą suteikti Japonijai.

Turizmo informacijos steigimo galimybes Pekine siūlo
ma svarstyti po 2010 metų.

Pasaulio turizmo organizacijos ir Europos kelionių 
komisijos duomenimis, turistų iš Kinijos ir Japonijos 
skaičius Europos Sąjungos valstybėse gausėja bene spar
čiausiai, panašių tendencijų tikimasi ir ateityje.

Daugiausia kelionėms išleidžianti valstybė yra Japoniją 
kurios ekonomikos rodikliai aukščiausi Azijos regione. Į 
Baltijos regiono maršrutus įtraukti Lietuvos kultūrinio 
turizmo produktai Azijos valstybių kelionių organizatorių 
vertinami kaip patrauklūs ir perspektyvūs.
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A.Kulikauskas, Derby

£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00 
£5.00 
£5.00

BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS 
Aukos:
Škotijos Lietuvių Kultūrinis 
ir Socialinis klubas
M.Žemaitienė, Derby
S. Gailiūnienė, Tyre & Wear
Londono šv.Kazimiero klubas 

bendros aukos
T. McDiarmid, Eastbourne
M.Barėnienė, Ealing
V.Andriulis, Argyll

£500.00
£100.00
£100.00

£85.00
£25.00
£10.00
£10.00

PAMALDOS

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

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

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai..
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12.30 vai.

Nuoširdžiai dėkojame.
Aukas prašom siųsti: British-Lithuanian Childrens Fund, 4 Cairn 
Avenue, Ealing, London W5 5HX.
PADĖKA
Vš{ Pakruojo ligoninės administracija ir vaikų ligų skyriaus gydytojai 
dėkoja Britų lietuvių vaikų fondui už suteiktą finansinę paramą (1760 
GBP), įsigyjant deguonies koncentratorių ir aerozolių inhaliatorių, 
skirtą sunkiai sergančių vaikų gydymui.

2007 m. sausio 23 dieną mirė 
JONAS VILIŪNAS, 

gimęs 1918 m. Kalvolių km. Dusetų 
valšč.

Velionis buvo susipratęs lietuvis, 
DBLS narys.

Paliko sūnus Romą, Algį ir Steponą

Su pagarba
Vyriausias gydytojas Vygandas Sudaris

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS 
Nottinghame įvyks 2007 m. vasario 17 dieną 

Latvių klubo patalpose 1A Standhill Road, Carlton.
Pradžia 16 vai.

DBLS skyriaus valdyba

Liūdesio valandoje 
giliai užuojaučiame mirusio tėvelio 

Jono Viliūno sūnus 
Romą, Algį ir Steponą 

Marytė ir Petras GROKAUSKAI
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