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Sekminės Sodyboje:
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga švęs
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Tradicinėje Sekminių šventėje Sodyboje DBLS paminės
60-ties metų sukaktį.

Gegužės 27 dieną, sekmadienį, lietuviai iš 
visos Didžiosios Britanijos rinksis
Hampshire esančioje Headley Park Sodyboje, 
kur juos linksmins folkloro ansamblis 
„ Vydraga “ bei
Lietuvos pop scenos žvaigždės

Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė.
Šventės programoje -

Sekminių Mišios, mugė, atrakcionai, loterija, vaikų kiemas bei 
lituanistinių mokyklų moksleivių koncertai.

v

Šventės pradžia 12 vai.
Šventės dalyvio bilietas: £5 Stalas mugėje: £10 Vieta palapinei: £10
Sodybos adresas:
Headley Park, Picketts Hill, Sleaford near Bordon, Hampshire, GU35

Gegužės 20 -21 dienomis JK lankysis Lietuvos premjeras Gediminas Kirkilas.
Gegužės 20 dieną, sekmadienį, 18 vai. premjeras dalyvaus šv. Mišiose, aukoja

mose Šv. Kazimiero bažnyčioje Londone. Po šv. Mišių nuo 19 vai. iki 20 vai. 
įvyks susitikimas su premjeru. Kviečiame visus norinčius.

Bažnyčios adresas: 21 The Oval London, E2 9DT
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(E)migracija, imigracija ir kiti baubai Vladas Krivickas www.draugas.org

vA/ eveik vienareikšmiškai emigracija bei globalizacija 
mūsuose įvardijami kaip neigiami ir Lietuvai žalingi reiš
kiniai. Tokiais atvejais kaip įrodymas vardijamas žmonių 
bėgimas iš Lietuvos, pradedant reikalingų specialybių 
darbininkais, baigiant aukšto lygio profesionalų pasirin
kimu laimės ieškoti užsienyje. Neigiamomis globalizaci
jos pasekmėmis įvardijamas visuomenės įpročių suvieno
dėjimas, ekonominių klanų ir didžiųjų korporacijų dikta
tas, grėsmė išnykti unikaliems papročiams bei retesnėms 
kalboms.

Vis dėlto, kalbėdami apie emigraciją ir globalizaciją, 
neretai į šiuos reiškinius žiūrime iš labai siauro, „savo 
kiemo” taško. O juk tai, šiek tiek kalambūriškai sakant, 
yra globalūs dalykai. Emigracija yra didesnio reiškinio 
— pasaulinės migracijos — dalis. Globalizacija apskritai 
yra nelabai vykęs terminas, nes jis apima ekonominius, 
kultūrinius, socialinius, geografinius, net ekologinius 
reiškinius. Tad kritikams labai lengva prie šio daugialy
pio ir dėl nuolatinio vartojimo „susidėvėjusio” termino 
prikabinti problemas, su kuriomis globalizacija turi ma
žai ką bendra.

Jau kelios savaitės „The New York Times” bestselerių 
sąraše figūruoja 27-erių metų brito Daniel Tammet auto
biografinė knyga „Bom on a Blue Day”. Autobiografijos 
žanras ir toliau mėgaujasi pasauline sėkme — nemažėja 
žmonių, pavargusių nuo grožinės literatūros nesugebėji
mo iš naujo išrasti save. Posakis „gyvenimas įdomesnis 
nei literatūra” turbūt dar kurį laiką atrodys kaip truizmas 
pakankamam kiekiui skaitytojų, kad tokias*. knygas 
kaip „Bom on a Blue Day” iškeltų į populiariausių vei
kalų sąrašo viršūnę.

Bet ne apie literatūrą šįkart. D. Tammet gyvenimo 
istorija mane sudomino dėl kelių priežasčių. Visų pirma, 
jaunasis britų genijus yra „teigiamosios” migracijos ir 
globalizmo pavyzdys. Kažkodėl, pliekdami migraciją, 
užsikabiname tik už emigracijos, nepastebėdami, kad vis 
daugiau emigrantų grįžta į tėvynę; kad grįžusieji papras
tai užsienyje šio to išmoksta ir tampa visapusiškesniais, 
naudingensiai tiek tėvynės, tiek pasaulio piliečiais?

Pavyzdžiui, lenkų emigrantai šiuo metu šiurpina Di
džiąją Britaniją kaip aršūs rasistai. Britų spauda pranešė, 
kad lenkų atžalos ne tik atsisako sėdėti viename suole su 
pakistaniečiais, indais ar juodaodžiais, bet netgi vengia 
kabinti paltus šalia kitos rasės klasės draugo drabužių. 
Anksčiau ar vėliau lenkų emigrantų vaikai išmoks savo 
pamoką, kad rasizmas ne tik yra morališkai blogas elge
sio modelis, bet globalioje visuomenėje — socialiai ne
naudinga elgesio strategija. Tie, kurie grįš į Lenkiją šią 
žinią parveš savo tautiečiams. Galbūt sumuštų kitų rasių 
žmonių Lenkijoje sumažės bent keliomis dešimtimis.

D. Tammet migracijos vandenyne pasirinko plaukti 
prieš srovę. Tuo metu, kai lietuvaičiai atkakliai ieško 
vietos po saule Didžiojoje Britanijoje, anglas atvyko į 
Lietuvą dirbti užsienio kalbų mokytoju. Kelerius metus 
padirbėjęs Kaune, D. Tammet ne tik išmoko lietuvių kal
bą beveik kaip gimtąją (savo knygoje jis pasakoja apie 
vieną nutikimą kai lietuvio buvo palaikytas vietiniu), bet 
ir daug ką naujo sužinojo apie save.

Autobiografijos skyriuje, pavadintame „Ticket to Kau
nas”; knygos autorius prisipažįstą kad skambutis į orga
nizacijos „Voluntary Services Overseas” būstinę buvo 
geriausias jo gyvenimo sprendimas. Britas teigia Lietu
voje atradęs naujų talentų ir savybių bei susiradęs naujų 
draugų. Visa tai pakankamai įdomu jau vien dėl to, kad 
knygą kurioje nemažai dėmesio skiriama Lietuvai ir lie
tuviams, juolab be esminių klaidų ir be prasivardžiavimų 
apie „aštradančius” rytų europiečius, pateko į „The New 
York Times” bestselerių sąrašą. O dar labiau intriguoja 
tai, kad D. Tammet nėra eilinis anglų kalbos mokytojas.

Apie šį britą pastatytas dokumentinis filmas. D. Tam
met yra tik vienas iš 50 pasaulyje gyvenančių žmonių, 
sergančių reta autizmo forma — Aspergerio sindromu. 
Jam gana sunku bendrauti su aplinkiniais, sunku išlaikyti 
akių kontaktą užmegzti santykius su žmonėmis. D. Tam
met ir negausūs jo likimo draugai negali įsiminti žmonių 
veido bruožų, jiems sunku atsikratyti keistų įpročių. 
Nepaisant minėtų trūkumą D. Tammet yra genijus, tarsi 
nužengęs iš garsaus kino filmo „Rainman”, kuriame pa
grindinį vaidmenį atliko Dustin Hoffman. Britas gali at
mintinai dauginti triženklius skaičius. Jis įsimena ištisus 
puslapius skaičių sekų. Jam priklauso Europos rekordas, 
atmintinai suskaičiuojant ilgiausią pi reikšmę (22,514 
skaitmenų).

D. Tammet moka keletą kalbą tarp jų lietuvių ir islan
dų. Pastarąją laikomą viena sunkiausiai išmokstamų pa
saulio kalbą britas išmoko per savaitę. Šis faktas yra 
aiškiai dokumentuotas, projekte dalyvavo grupė islandų. 
Po septynių dienų studijų D. Tammet dalyvavo naciona
linės Islandijos televizijos laidoje ir puikiai suprato visus 
jam užduodamus klausimus bei į juos atsakinėjo beveik 
nedarydamas gramatinių klaidų.

D. Tammet teigimu, gyvenimas svetimoje aplinkoje — 
Lietuvoje — jam padėjo geriau pritapti grįžus į tėvynę. 
Apie lietuvius jis atsiliepia kaip apie tolerantišką tautą ir 
teigią kad jie nemažai jo keistenybių priskyrė kultūri
niams skirtumams ir bendraudami nestatė jokių dirbtinių 
barjerų. Pagyvenęs Lietuvoje, britas grįžo į tėvynę ir ten 
sėkmingai gyvena. Jis įkūrė intemetinę kalbų mokyklą ir, 
naudodamasis svečioje šalyje įgyta patirtimi, sėkmingai 
bei savarankiškai tvarko savo gyvenimą.

Šiuo ir nemažai kitų atveją migracija nėra blogas da
lykas, ypač jei pripažinsime, kad dažnai pernelyg greitai 
migraciją „apšaukiame” emigracija. Jei žmogus su ypač 
retu ir sudėtingu susirgimu, vienas iš 50 pasaulyje gyve
nančių mokslo dar neišaiškintų genijų, gali pozityviai 
panaudoti emigracijoje įgytą patirtį, kodėl nemanome, 
jog tai tiesa daugelio eilinių (e)migrantų atžvilgiu?

Keliaujantys, studijuojantys, įvairiose šalyse dirbantys 
žmonės yra nepamainomi savo šalies ambasadoriai, kartu 
skleidžiantys pozityvią informaciją apie juos svetingai 
sutikusios šalies gyventojus. Emigracijos, migracijos, 
imigracijos ir globalizacijos diskusijoje reikėtų vengti 
supaprastinimų. Globalus žvilgsnis čia tikrai nepakenktų. 
Galiausiai, ta pati Lietuva neegzistuoja tik sau pačiai, 
kaip ir lietuviai nėra sau pakankami rezervate gyvenantys 
marsiečiai. Jei norime turėti savo balsą 21-ojo amžiaus 
Babelyje, pirmiausia reikia įdėti šiek tiek pastangų jį pa
žinti.
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Užsieniečių šeimos Lietuvoje nelaukiamos
Mantas Dubauskas
„Lietuvos rytas'"

Užsienyje darbo jėgos besidairančios Lietuvos ben
drovės turėtų ieškoti tik viengungių specialistų. Mū
sų šalyje pradėjusio dirbti užsieniečio šeimos nariai neturi 

jokių galimybių gauti leidimo gyventi Lietuvoje.
Specialistas, atvykęs iš Europos Sąjungai nepriklausan

čios valstybės, šeimą galėtų atsivežti tik pragyvenęs Lietu
voje 2 metus. Tokie apribojimai įsigaliojo mažiau nei 
prieš 4 mėnesius. Tačiau dėl jų jau kilo sumaištis. Užsie
nio kapitalo bendrovės nerimauja, kad nuo šiol nebegalės 
atsivežti kvalifikuotų specialistų ir vadovų. Mat ne kiek
vienas darbuotojas nori palikęs šeimą keliauti į valstybę, 
esančią už kelių ar keliolikos tūkstančių kilometrų.

Leidimų gyventi Lietuvoje nebegaus ir mūsų šalies spor
to klubuose norinčių rungtyniauti legionierių šeimos na
riai. Krepšinio ir futbolo klubuose rungtyniauja nemažai 
užsieniečių iš JAV, Brazilijos ir kitų ES nepriklausančių 
valstybių.

Lietuvoje gali ramiai gyventi tik tų užsieniečių šeimos 
nariai, kurie gavo leidimus iki įstatymo įsigaliojimo 2006- 
ųjų gruodį.

Migracijos departamentą klausimais jau užvertė futbolo 
klubai, norintys įsigyti legionierių. Klubams rūpi, kaip 
legionieriai galėtų atsivežti šeimos narius.

Tačiau Migracijos departamento direktorius Almantas 
Gavėnas teigė niekuo negalintis padėti nei futbolo klu
bams, nei užsieniečius samdančioms įmonėms. Visiems 
galioja tas pats įstatymas, kuriame numatytas 2metų laiko
tarpis, po kurio šeimos nariai gali tikėtis gauti leidimą 
gyventi Lietuvoje.

Pasak A. Gavėno, ES nepriklausančių šalių piliečiai gali 
be didelių apribojimų lankytis Lietuvoje 90 dienų per pusę 
metų. Taigi pabuvę kartu, šeimos nariai turėtų 3 mėne
siams išvykti, po jų galėtų vėl grįžti į Lietuvą.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas 
Algirdas Sysas teigė, kad tokiu įstatymu siekiama apsisau
goti nuo imigrantų antplūdžio. Tačiau išėjo taip, kad rei
kalavimai buvo sugriežtinti ir ekonominiams migrantams, 
ir vadovams, kurie neketina pasilikti Lietuvoje.

„Kai atvažiuoja dirbti vadovai, procedūros turėtų būti 
pagreitintos ir supaprastintos. Bet mes kol kas nerandame 
bendros kalbos su migracijos tarnyba'4, - atsiduso A. Sy
sas.

Tuo tarpu A. Gavėnas teigė, kad Migracijos departa
mentas niekuo dėtas - įstatymus priima Seimo nariai.

„Jeigu suteikia leidimą dirbti, tai kaip gali neduoti leidi
mo gyventi Lietuvoje šeimos nariams?44, - stebėjosi užsie
nio investuotojus vienijančios asociacijos „Investuotojų 
forumas’4 vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė. Ji teigė, 
kad ir anksčiau būdavo problemų gaunant visus leidimus 
užsieniečiams, o dabar sunkumų dar padaugėjo.

Lietuvoje daug Indijos gyventojų dirba bendrovėje 
„Indorama44, Pietų Korėjos gyventojų - bendrovėje 
„Diboss44.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, bendras į Lietuvą iš 
trečiųjų šalių dirbti atvykusių užsieniečių skaičius praėju
siais metais padidėjo beveik dvigubai. Pernai Lietuvos 
darbo birža gavo iš viso 3342 prašymus suteikti leidimus 
dirbti Lietuvoje. Leidimai išduoti 2944 užsieniečiams, 

kurie nėra ES piliečiai. Likę prašymai nepatenkinti, nes 
neatitiko reikalavimų.

Tuo tarpu 2005 metais Lietuvos darbo birža išdavė ma
žiau nei 1,6 tūkst. leidimų dirbti mūsų šalyje. Pernai Lie
tuvoje dirbti pageidavo atvykėliai iš 29 valstybių'.

Daugiausia užsieniečių - 37 procentai - atvyko iš Balta
rusijos. Dar 32 proc. darbuotojų atvyko iš Ukrainos, 14 
proc. - iš Rumunijos, kuri šiais metais tapo ES nare.

Remigijus: Dėl emigracijos
Lietuviai šiuo metu iš savosios šalies vyksta intensyviau
siai ir ieško gyvenimo kitose valstybėse.

„Panoramoje44 buvo skelbta, kad pagrindinė priežastis 
yra maži atlyginimai Lietuvoje.

Šį teiginį, manyčiau, reikia patikslinti. Lietuvoje atlygi
nimai nėra maži, kai kas per mėnesį lengvai užsidirba pen
kis ar dešimt tūkstančių litų.

Labiausiai slegia ir verčia emigruoti melas ir netiesa, 
sunku įsivaizduoti, kaip gali taip būti, kad mūsų rinktieji 
parlamentarai atvirai meluoja per radiją, televiziją ir laik
raščius, siekdami tik asmeninės naudos.

Suklastoti diplomai, nupirktos darbo vietos, papirkti 
teismai ir kitos už tvarką atsakingos institucijos.

Nuolatinis naudojimasis politine padėtimi, naujausi au
tomobiliai, prabangiausi namai, brangiausios kelionės ir 
iškylos, tarpusavio kovos ir neapykanta dėl pinigų, štai ką 
matome gyvendami Lietuvoje, kai žvelgiame į mūsų iš
rinktuosius, kurie turi būti parama ir viltis.

Emigraciją visų pirma skatina Lietuvos Respublikos 
valdžios savanaudiškumas ir atviras melas, o juk turėtume 
savo valdžia didžiuotis, jausti jų paramą ir pasitikėti.

Pasitikėjimo valstybės institucijomis trūkumas skatina 
kraupią mintį, kad tik iš gyvenimo pasitraukus sovietinio 
mąstymo Lietuvos kartai, galima tikėtis pakankamo atsa
kingumo ir teisingumo, socialinio saugumo, darbo Lietu
vos Respubl ikai ir jos piliečiams.

Lietuva griežtina reikalavimus 
turistams
Rengiantis jungtis į Šengeno erdvę (bevizinį rėžimą), 

Lietuva griežtina reikalavimus turistams iš Rusijos, Bal
tarusijos bei Kazachstano, praneša Lietuvos radijas.

Nuo šiol ne per kelionių agentūrą ar be kvietimo į Lie
tuvą norintys atvykti šių šalių gyventojai privalės įrodyti, 
kad turi reikiamą pinigų sumą.

Kiekvienas Lietuvoje norintis atostogauti atvykėlis iš 
Rusijos, Baltarusijos ar Kazachstano savo išlaidoms pri
valės turėti po keturiasdešimt eurų kiekvienai Čia praleis
tai dienai, nepriklausomai nuo to, kiek laiko Lietuvoje 
ketina būti.

Anksčiau nustatytą pinigų sumą turėti privalėjo tik tie 
be iškvietimų atvykstantys turistai, kurie Lietuvoje keti
no praleisti daugiau nei dešimt dienų.

Turizmo darbuotojai baiminasi, kad dėl to sumažės 
turistų iš šių šalių, nes Latvija bei Lenkija tokių reikala
vimų poilsiautojams nekelia.

Užsienio reikalų ministerijos teigimu, turistų srautai dėl 
to sumažėti neturėtų, be to, tokie sugriežtinimai taikomi 
visoje Europos Sąjungoje.
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Kas Lietuvoje kovoja prieš 
vidurinę klasę? V. Savukynas
Netyla politikų kalbos, jog populistų poreikis baigsis 
tuomet, kai susikurs vidurinė klasė, kai visuomenė nebus 
poliarizuota į turčius ir skurdžius. Tada ir didesnė meilė 
tėvynei bei savo valstybei atsiras, ir žmonės jausis lai
mingesni. Taip, tai yra teisybė.

Tačiau politikai, atrodo, daro viską, kad ta vidurinė 
klasė neatsirastų. Skaudu sakyti, bet susidaro įspūdis, kad 
šiandien reikia arba daug uždirbti, arba būti skurdžiumi, 
- tada bent kažkas pasirūpins tavimi.

Štai žinome, kad organizuojamos vaikų vasaros stovyk
los socialiai remtinoms šeimoms. Labai gerai, kad tai 
daroma. Tačiau paklauskime, ar dviejų mokytojų šeima, 
bendrai uždirbanti per mėnesį kokius 3 tūkst. litų (tai yra 
labai geras atlyginimas), savo atžalas gali išleisti į tokią 
stovyklą? Tai kad ne.

Mokytojai gauna mažus atlyginimus. Tačiau jų padėtis 
yra dar visai pakenčiama, lyginant su mokslininkų situa
cija. Štai jaunesnysis mokslinis bendradarbis per mėnesį 
atskaičiavus mokesčius gauna apie 740 litų. Laukinio 
kapitalizmo simboliu tapusi „Maximos“ kasininkė šian
dien daugiau uždirba.

Ar tai jau nerodo, kad kažkas labai negerai mūsų vals
tybėje? Taip, Vyriausybė 20 proc. didins mokslininkų 
atlyginimą. Tačiau jį didinti reikia ne 20, bet mažiausiai 
200 procentų.

Kai tokie atlyginimai, ar verta dejuoti, kad aukštojo 
mokslo kokybė yra bloga? Kam galvoti apie kažkokias 
reformas, jei nėra pinigų dėstytojų ir mokslininkų atlygi
nimams?

Eikime toliau. Gydytojų algos - pajuoka. Jau nekalbant 
apie rezidentus, kurie gauna 800 litų stipendiją O juk jau 
daugelis turi šeimas, kurias reikia išmaitinti.

O eilinių policininkų algos? Ar jos irgi nejuokingos? 
Diskutavau su vienu draugu šiuo klausimu. Ir jis man 
pasakė: tokios algos laikomos tam, kad būtų galima eili
nius policininkus laikyti už pakarpos. Juk visi supranta, 
kad už 800 ar tūkstantį litų šeimos neišlaikysi. Tad jie 
keliuose ar dar kur ir pasipinigauja.

O jei reikės sutvarkyti kokį reikaliuką- tarkime, suplė
šyti protokolą kuriame surašytą kad koks nors aukštas 
ponas girtas vairavo, - tai jis tą ir padarys be jokių kalbų, 
nes žino, kad jį gali greitai išvaryti iš šitos sistemos už 
kyšininkavimą. O jei policininkas gautų padorų atlygini
mą jį valdyti būtų žymiai sunkiau. Žmonės nori gyventi 
dorai, tik tam reikia sudaryti sąlygas ir neapsimesti, kad 
doras žmogus gali būti gyvas ir oru.

Viltį teikia tik privatus verslas. Rinkos santykiai verčia 
kelti algas, todėl vadybininkai ir sudaro šiandien silpną 
ploną vidurinę klasę Lietuvoje. Mokytojai, mokslininkai, 
gydytojai, policininkai turėtų būti irgi vidurinės klasės 
ramsčiai. Tačiau jų pajamos leidžia tik vegetuoti. Finan
siškai jie jokiai vidurinei klasei nepriklauso. Tačiau vals
tybė kažkodėl nenori, kad Lietuvoje atsirastų vidurinė 
klasė. O kodėl?

Vienintelis paaiškinimas yra toks: visos vyriausybės 
galvojo apie savo rinkėją. Ir galvojo, kad padidinus ke
liais litais atlyginimus gydytojams, mokytojams, polici
ninkams, šie bus dėkingi ir balsuos už juos. Todėl ir laiko 

mažus atlyginimus, kad galėtų kiekvieną kartą prieš rin
kimus sužaisti apgailėtiną viliotinį.

Tokia logika labai trumparegišką nes kaip rodo rinki
mų patirtis, rinkėjai pasirenka ne tuos, kurie padidina 
atlyginimą tiek, kad realiai jų gyvenimas nepasikeičią o 
populistus, kurie pažada nubausti tuos, kurie taip iš savo 
rinkėjų tyčiojasi.

Į JAV skrydis kainuos nuo 9 eurų
Regina Jegorova

ES transporto ministrai vienbalsiai pritarė susitarimui dėl 
transatlantinių skrydžių rinkos liberalizavimo. Pagal 
„atviro dangaus“ susitarimą Europos vežėjai galės skristi 
iš bet kurio ES oro uosto į bet kurį JAV oro uostą jau nuo 
2008 m. pradžios. Tokia kelionė keleiviui kainuos nuo 9 
eurų, rašo vz.lt.

Michaelis O'Leary, aviakompanijos „Ryanair“ vado
vas, patvirtino savo ketinimus kurti naują Europos skry
džių bendrovę, kuri specializuosis skrydžiuose į JAV. 
Pasak jo, galimybe priimti keleivius iš Europos jau susi
domėjo keli JAV oro uostai.

Europos Komisijos prognozėmis, per ateinančius 
penkerius metus keleivių srautas oro maršrutuose tarp ES 
ir JAV padidės iki 26 mln. keleivių per metus. Smunkant 
bilietų kainoms, keleiviai sutaupys 12 mlrd. eurų, padi
dės rinka ir vežėjų įplaukos, o JAV ir ES bus sukurta 80 
tūkst. darbo vietų.
„Akropolis66 pakeis Kauno Laisvės alė
jos veidą
Jūratė Anilionytė lrt.lt

Lankytojų rekordus skaičiuojančiam Kauno .Akropoliui“ 
dalį prekybininkų perviliojus iš Laisvės alėjos, ekono
mistai ir verslininkai centrinės miesto gatvės numarinti 
neskuba. Jų teigimu, alėja turėtų tapti prestižinių parduo
tuvių vieta. Tačiau optimistinės prognozės taps realybe 
tik tuo atveju, jei miesto valdžia pagaliau pradės rekonst
rukciją pranešė LTV „Panorama“.

Skelbimai apie į .Akropolį“ išsikeliančias parduotuves, 
bankų filialus, kai kuriose Laisvės alėjos vitrinose pasiro
dė prieš kelis mėnesius. Tačiau komercines patalpas nuo- 
mojantys verslininkai sako, kad laisvi plotai — ne proble
mą norinčiųjų nuomoti netrūksta. Nuomos kainos išlieka 
stabilios, prognozuojamą kad ateityje net augs.

Ekonomistų teigimu, prekybos ir pramogų centras 
Laisvės alėjos pašonėje neabejotinai pakeis verslą centri
nėje miesto gatvėje.

KTU Marketingo katedros vedėja doc. dr. Jūratė Bany
tė sako, jog ateityje Laisvės alėjoje derėtų prabangūs pre
kių ženklai, vadinamosios „botique“ tipo parduotuvės, 
siūlančios vyną arbatą kavos namai.

„Reikia daryti, ką Vilnius padarė - Vilniuje Gedimi
no prospektas pilnas, Pilies gatvė - taip pat, Senamiestis 
pilnas. Bet Vilnius priėmė sprendimus, atsirado aikštelės, 
grindinys. Taigi nereikia kalbėti apie fasadų dažymą 
fasadus nusidažys patys verslininkai“, - LTV sako M. 
Rondomanskas.

Valdininkai sako, kad rekonstrukcijos darbai galėtų 
prasidėti anksčiausiai po metų, kiek jie kainuos, kol kas 
neprognozuojama.
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Užsienyje gyvenantys ir dirbantys 
Lietuvos mokslininkai kviečiami 

atvykti į Lietuvą bendriems 
moksliniams projektams
Siekdamas atkreipti dėmesį į Lietuvoje 

aktualią protų nutekėjimo problemą, 2006 me
tais VsĮ Užsienio lietuvių rėmimo centras pra
dėjo vykdyti projektą „Protų susigrąžinimo 
programos parengimas ir įgyvendinimas“.

Tai yra pirmasis projektas, orientuotas 
į išvykusius mokslininkus. Jo įgyvendinimo lai
kotarpiu bus sukurta protų susigrąžinimo pro
grama, apimanti priemones ir būdus emigra
vusių mokslininkų grįžimui į Lietuvą skatinti.

Iki 2007 metų pabaigos į Lietuvos mokslo 
centrus trumpalaikiams vizitams (nuo 2 sav. iki 3 
mėn) gali atvykti užsienyje gyvenantys ir dirbantys 
Lietuvos mokslininkai. Paminėtina, jog Tyrėjais gali 
būti visų sričių mokslininkai, turintys ne žemesnį nei 
magistro mokslinį laipsnį, kurie yra Lietuvos Respub
likos piliečiai ir bent du pastaruosius metus iki paraiš
kos pateikimo dirbo mokslinį darbą kitose šalyse tiek 
akademinėse, tiek verslo institucijose. Projekto rengė
jai siekia, kad Tyrėjai nebūtų varžomi ir atvykę užsi
imtų jiems patrauklia ir aktualia moksline veikla. Dėl 
šios priežasties veiklos spektras labai platus - nuo se
minarų vedimo iki inovacijų diegimo.

„Vizitų Lietuvos mokslo centruose ar įmonėse 
metu atvykę tyrėjai dirbs kartu su Lietuvoje gyvenan
čiais mokslininkais, tai labai svarbi galimybė užsienio 
mokslo centruose sukauptas žinias ir patirtį perimti 
priimančios organizacijos darbuotojams: doktoran
tams, mokslininkams ir kitiems tyrėjams. Tikimės, jog 
projekto įgyvendinimas sustiprins Lietuvoje dirbančių 
ir išvykusių mokslininkų socialinius ryšius, bendradar
biavimą, padės užsienyje dirbantiems mokslininkams 
ieškoti grįžimo į Lietuvą galimybių, o Lietuvos moks
lo centrams bei įmonėms - susirasti ir pritraukti konk
rečius tyrėjus, dirbančius užsienyje“, - apie projekto 
tiesioginę naudą pasakoja projekto vadovas dr. T. Za- 
landauskas.

Projektą finansuoja paramos fondas Europos 
socialinio fondo agentūra -atvyksiantiems mokslinin
kams apmokamos kelionės išlaidos ir skiriama stipen
dija gyvenimui Lietuvoje vizito laikotarpiu. Pastaro
sios dydis priklauso nuo Tyrėjo mokslinio darbo patir
ties bei vizito trukmės.

Įgyvendinamam projektui sukurta intemetinė 
svetainė www.sugrizimai.lt. Pasak p. dr. Tomo Žalan- 
dausko šis intemetinis portalas yra bendravimo ir ben
dradarbiavimo platforma užsienyje esantiems tyrėjams 
ir Lietuvos aukštosioms mokykloms, tyrimų institu
tams, įmonėms.

Svetainėje įdiegtos duomenų bazės, kuriose 
talpinami Lietuvos mokslo institucijų, pageidaujančių 

priimti atvykstančius tyrėjus duomenys bei užsienyje 
dirbančių Lietuvos doktorantų, mokslininkų ir kitų 
tyrėjų, pageidaujančių atvykti į Lietuvą, duomenys. 
Tyrėjai ir Priimančiosios institucijos darbuotojai gali 
užsiregistruoti duomenų bazėje ir joje rasti partnerius. 
Tyrėjai gali užmegzti ryšius su Priimančiąja instituci
ja, o institucija - su Tyrėjais. Taip pat svetainėje patei
kiama visa informacija apie projekto naujienas, eigą, 
tarpinius rezultatus.

„Dalyviai ir juos priimančios organizacijos 
pateikia paraiškas dėl vizito finansavimo, šios paraiš
kos vertinamos konkurso metu pagal nustatytus krite
rijus, vertinimo bei sprendimų priėmimo mechaniz
mus. Ekspertų atrenkamos geriausios, tinkamiausios 
paraiškos. Su pareiškėjais, kurių paraiškos pripažintos 
finansuotinomis, sudaromos trišalės sutartys (Vizitų 
organizatoriaus, priimančios organizacijos ir atvyks
tančio mokslininko). Priimančios organizacijos šiuo 
atveju gali būti Lietuvos mokslo centrai, Lietuvos 
įmonių asociacijos, aukštųjų technologijų įmonės, ku
rių veiklai būtina užsienyje esančių mokslininkų kom
petencija ir žinios“, - apie projekto veikimo principą 
pasakoja dr. T. Žalandauskas.

Užsienio lietuvių rėmimo centro įgyvendina
mas projektas „Protų susigrąžinimo programos paren
gimas ir įgyvendinimas“ finansuojamas pagal Lietu
vos 2004-2006 metų bendrojo programavimo doku
mento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 
priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Gintarė Zalytė
RsV konsultantė

Šiukšlių epidemija
Kęstutis Ancuta
Nebegaliu žiūrėti, kaip kieme pūna kalnai šiukšlių, kuriu 
nieks neketina išvežti, o kiekvieną dieną tenka eiti pro 
šalį ir vienam, ir su maža dukrele.

Justiniškių mikrorajone niekada nebuvo valkatų, o da
bar jie pradėjo rinktis ir su pagaliais kapstytis tose krūvo
se. Tai nejaugi miesto ir savivaldybės pareigūnai tokie 
abejingi, juk auga mūsų vaikai: koki estetinį pojūtį jiems 
galima įskiepyti, kai vaikai priversti matyti toki savo kie
mą? Kariotiškes 2?

Vilniaus savivaldybes administruojama įmonė „Junta“ 
šių metų kovo pabaigoje Taikos gatvėje, Justiniškių mik
rorajone, iškabino skelbimus prie kiekvieno namo, kad 
iki š. m. balandžio 2 d. Visi gyventojai iš rūsių ir praėji
mų išneštų į kiemą visas nereikalingas šiukšles ar buitinę 
techniką. To nepadariusiems buvo grasinama bauda iki 1 
tūkst. Lt.

Žmonės pakluso ir viską ištempė iš rūsių i kiemą 
„Jurita“ įsipareigojo viską išvežti, o tie kurie pavėluos, 
turės išvežti savo šiukšles savarankiškai. Šiukšlių išveži
mo išlaidas buvo žadėta padalinti visiems po lygiai, ir 
tam nieks neprieštarauja. Balandis jau eina į pabaigą o 
šiukšlių kalnai tebeguli, skambinome į .Jurita“, skambi
nome į savivaldybę, bet jokių rezultatų.
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Po apsilankymo Lietuvoje šį rudenį.
Vita Henderson, New Mexico, JAV
Lietuvybė išeivijoje. Kažkodėl visi esantys Lietuvoje labai 
jau rūpinasi, kad tie išeiviai nepamirštu lietuvių kalbos, 
kad vaikai nuo mažens mokytųsi lietuviškai, kad namie 
būtų kalbama lietuviškai, kad rašant būtų naudojamos 
lietuviškos raidės, kad lietuviai susitikę kalbėtų tik lietu
viškai ir t.t. ir pan. Viskas suvedama į porą išorinių lietu
vybės supratimo požymių - kalbėjimas bei rašymas su 
visais taškiukais ir brūkšniukais. Nepamirškime ir to, kad 
didesnėse lietuvių bendruomenėse išeivijoje dar su malo
numu ir tautinius lietuviškus šokius šokama bei senas 
folklorines dainas dainuojama. Jie tą daro, tikriausiai, ne 
dėl to, kad kažkas varnelę sau užsidės, va matai, kaip 
„lietuvybė palaikoma“.

Lietuvybė Lietuvoje. Nepriklausomybei jau šešiolika 
metų. Jau galima „Lietuvą brangią“ dainuoti, joje žodžių 
nepakeitus, kurie per daug ausį rėždavo tarybinėms insti
tucijoms. Jau turime žodžio ir visas kitas laisves. Be viso 
šito, mes dar turime ir rytų bei vakarų pop kultūrą daugu
moje radijo bei televizijos stočių (filmai, muzika ir pan.).

Turime ir neišmatuojamą virtualiąją erdvę - internetą, 
kurioje „gyvena“ dabartinė jaunoji karta. Juk jie beveik 
visi lanko mokyklą, na bent pradines klases tai gal daugu
ma yra baigę - o kur pasidėjo tada, sakykite, jų lietuvių 
kalba, ar jos jau nebemoko mokyklose? Ne, aš kalbu ne 
apie tuos išeivius lietuvius, kurie gal ne visi lietuviškas 
nosinytes suinstaliavę į savo kompiuterius. Kur lietuvių 
kalba .JDelfio“ komentaruose, „Lietuvos ryto“ komenta
ruose? Kas ten rašo, nelietuviai? Matyt, lietuvių kalba 
niekada nebuvo taip darkoma, kaip kad su ja šiandien el
giasi „tikri lietuviai“, gimę tikroje nepriklausomoje Lietu
voje.

Dažniau nei antras taksi automobilis Lietuvoje visa 
gerkle leidžia rusišką muziką. Ar kiekvienas taksi vairuo
tojas kalba lietuviškai? Bet juk tai klientų aptarnavimo 
sritis. Ar apie tai Lietuvoje apskritai yra galvojama? Ar 
manoma, kad to, anų laikų palikimo ir nereikia keisti? Ar 
Lietuvoje dirbantys su klientais yra mokomi kaip aptar
nauti klientą? Ar iš jų reikalaujama gero aptarnavimo? Ar 
šypsena jau tapo pareigybinių instrukcijų dalimi? Aš jau 
nekalbu apie tai, kad netgi senosios lietuviškos dainos 
skamba tik po atitinkamo alkoholio kiekio (o juk tai labai 
gražios dainos!) ir kad jau gėda tampa šokti ar dainuoti 
lietuvių liaudies dainų ir šokių kolektyve, kurių vos kele
tas belikę Lietuvoje.... Ar visuose bent lietuviško maisto 
restoranuose skamba lietuviška muzika? Ne, ne ta pop- 
rok-disko, bet ta sena lietuviška, kuri vadinama „lietuvybę 
palaikančiąja“. Ar lietuviška muzika yra ta, kuri tik lietu
vių kalba atliekama? Kodėl Palangoje viskas taikoma ją 
užplūdusių masių skoniui? Ar viskas nepriklausomoje 
Lietuvoje tik pinigu jau bematuojama? Aš neturiu nieko 
prieš kitų tautų kultūrą, muziką ar šokius. Aš myliu juos! 
Mėgstu egzotinių kraštų muziką ir šokius. Mėgstu rusų 
muzika, turiu kalną kompaktinių plokštelių su įrašais. Bet 
juk tai tik mano malonumui, mano klausymuisi, mano 
ausims!!! Tai neturėtų tapti darbo įrankiu pinigų privilioji
mui iš klientų, jei tu nesi kitos tautos patiekalų restorano 
savininkas. Ar girdite, kaip garsiai aš šaukiu, nes man 
dūšia skauda!!!!

Nežinau, bet aš sunkiai beatrandu tą vadinamą lietuvy
bę, tokia kaip aš ją suprantu, Lietuvoje, kokia mano krauju 

teka, nors vos tik penkeri metai, kai gyvenu kitur. Kodėl ji 
išstumiama pačių lietuvių? Ar jie jos kažkada nepasiges? 
Tai pagaliau kam ta per kraują pasiekta nepriklausomybė 
reikalinga? Matyt vaisius yra saldus tik tada, kai jis drau
džiamas? Arba aš visai kitaip suprantu ją.

Jei lietuvybės nepasėsi į dūšią mažutėliui vaikui, tai ar 
ji ten atsiras iš kažkur? Vargiai... Kai Amerikos lietuvė, 
visą savo gyvenimą pragyvenusi išeivijoje, dar daug ką 
suprantanti, bet jau sunkiai bekalbanti lietuviškai, žiban
čiomis akimis klausia, kaip ten dabar Lietuvoje, ar dar 
Gedimino prospektas yra, ar dar Respublikinė biblioteka 
tebestovi, aš jaučiu joje gyvą lietuvybę.

Tad nepykime ant tų lietuvių, atvažiuojančių tik pasi
svečiuoti į Lietuvą ar ten dar esančių giminaičių aplankyti, 
bet kurie Lietuvoje neberanda ,jų“ Lietuvos. Tokios, ko
kią jie saugo savyje, prisimena, tausoja ir myli. Kur tują 
rasi, nes gi Lietuvą naujos sąjungos supa, kuriems ne 
kiekvienas gali atsilaikyti, juk Lietuvoje jau beveik kapita
lizmas, juk rinka viską valdo, juk.... Taigi jie ir negali jos, 
Lietuvos, taip lengvai rasti, nes ji jau Europos dalis, nes ji 
jau visa komercinė ir besistengianti uždirbti taip trūksta
mus pinigėlius bet kokiu būdu, apmokestinant net ir van
dens butelaitį Lietuvos oro linijų skrydžiuose.

O kad neužbaigti taip pesimistiškai, kas ieško tas randa, 
tik reikia giliai giliai pasikapstyti, kad aukso švystelėjimą

■praeitame E.L. numeryje buvo rašoma apie 
J įsteigimą Sodybai pagelbėti Fondo.

Fondo rėmėjai kreipiasi į lietuvius, kuriems 
rūpi ir kurie lanko Sodybą, dėtis prie šio fondo įgyven
dinimo. Jei pavyks, atkris didelė našta imti paskolą 
apmokėjimui “Inland Revenue” užsilikusių valstybinių 
mokesčių.

Kaip žinome iš praeities Sodyba niekada nenešė di
delio pelno, bet buvo vieta, kur žmonės galėjo atsi
kvėpti nuo miesto dulkių, gamtoje praleisti laiką, kam 
patinka pažuvauti, pagyventi palapinėse.

Tad, jei patinka Sodyba ir jos aplinka, kiek galėda
mi paremkite.

Informacija apie fondo stovį ir aukotojų pavardės 
bus spausdinamos “Europos Lietuvyje” ir kituose 
Anglijoje leidžiamuose lietuviškuose leidiniuose.
Fondo pavadinimas ir kam išrašyti čekius yra: “Help 
Sodyba Fund”.
Aukas siųsti: Lithuanian House Ltd. Headley Park 
Hotel, Nr.Bordon^Hampshire GU35 8TE

Fondui auko jo:
V.O’Brien £100.00.
Šiuo metu Fondo sąskaitoje yra £830.00
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AIRIJA
„Naujieji airiai66 airiams priminė kaip švęsti Sv.
Velykas E. Zakaro nuotraukos
Šeštadienį Šv. Velykų išvakarėse, Dublino lietuviai priminė airiams 
kaip ištikro švenčiama ši nusotabi pavasario šventė. Kaip Lietu
viams.com sakė Airijoje įsikūrusi ir už airio ištekėjusi Laura Garba- 

tavičiūtė-Down, 
jos vyro tėvai dar 
prisimena lietuvių 
puoselėjamas ve
lykines tradicijas, 
tačiau jaunesni 
airiai per Velykas 
tik dovanoja šoko
ladinius
nius ir sočiai

kiauši- 
val-

a i 
ai- «

O š t
„naujaisiais
riais“ vadinami
lietuviai prestiži
niame Dublino
centre įsikūrusiame Powerscourt prekybos centre rideno kiaušinius, 
daužė margučius, dainavo ir šoko, vyko šaunios margučių estafetės. 
Vaikus linksmino lietuviškas velykinis zuikutis, dosnumą mažie- 

|| siems rodė Velykų bobutė su skaniomis vaišėmis.
Kaip sakė šventės organizatoriai, Airijos Lietuvių Bendruomenė, 

renginiu mėgavosi tiek lietuviukai, tiek airiai.
Airės mamos liko labai patenkintos, kad lietuviai joms parodė, 

U kaip įdomiai ir gražiai galima su savo vaikais švęsti Šv. Velykas.
Susirinkusiuosius taip pat linksmino ir airiškai lietuviška grupė

PAWN, atlikusi folkfusion setą.
Sekmadienį, per pačias Šv. Velykas, lietuviai meldėsi kunigo Egidijaus Amašiaus laikomose mišiose, o vakare pirmą 

kartą Dubline susirungė lietuviškame boulingo turnyre.

Menininkė savo darbais siekia parodyti kitokią Lietuvą airiams Aistė Griškonytė

Lietuvos respublikos ambasadoje Airijoje kovo 3 dieną 
atidaryta Corke gyvenančios lietuvės menininkės Emos 
Rimeikaitės darbų paroda. Joje pristatoma per dvidešimt 
darbų, atliktų akvarele, aliejiniais dažais, lankytojai taip 
pat gali įvertinti „trimatę“ tapybą. Menininkės darbai 
ambasadoje bus eksponuojami iki balandžio mėnesio 
pradžios.

Corke gyvenanti E.Rimeikaitė į Airiją atvyko 2005 
metais, visi parodoje pristatomi darbai yra sukurti čia. Iš 
Gargždų kilusi menininkė yra baigusi dailės mokyklą 
Klaipėdoje, ji taip pat studijavo Londone, keletą metų 
gyveno ir dirbo Kipre.

„Turbūt daugelis žinote naują Keli dainą „There is no
thing special about me“, apie mane taip pat nėra nieko 
ypatingo. Nuo vaikystės pradėjau tapyti: iš pradžių tai 
buvo piešiniai ant popieriaus lapo, paskui visa tai perau
go į rimtesnį užsiėmimą“, - pristatydama save kalbėjo 
E.Rimeikaitė ir dėkojo savo mamai, kuri paskatino lan
kyti pamokas pas Klaipėdos menininkus ir baigti dailės 
mokyklą. Menininkė aktyviai dalyvavo užklasinėje veik
loje, puošė parduotuvių vitrinas, vėliau šis mėgėjiškas 

užsiėmimas tapo rimtesniu pomėgiu.
„Džiaugiuosi, kad Airijoje man atsirado galimybė pri

statyti savo darbus. Pirmoji mano paroda „Lietuva - 
Lithuania - Airija - Ireland“ buvo surengta Oldeastle Co. 
Meath bibliotekoje, o dabar džiaugiuosi galėdama savo 
darbus pristatyti LR ambasadoje Airijoje“, - kalbėjo 
E.Rimeikaitė. Menininkė vakaro svečiams pristatė ir šios 
parodos atidaryme dalyvavusį Oldeastle Co. Meath bib
liotekos vadovą Ciaraną Manganą, kurio dėka ji pirmą 
kartą pristatė savo darbus Airijos publikai.

Sėkmė parodose E.Rimeikaitę paskatino sukurti asme
ninį meno kūrinių projektą internete http://www.EMA- 
ART.com bei kartu su „Baltic Property Network“ LTD 
vykdyti keletą interjero dizaino projektų.

„Aš seniai puoselėjau svajonę išbandyti jėgas interjero 
dizaino srityje. Šiuo atžvilgiu praėję metai man buvo 
labai svarbūs“, - kalbėjo E.Rimeikaitė, kuri savo parodo
je pristato ir keletą naujausių „trimatės“ tapybos darbų, 
kurie skirti interjero dizainui.

Parodos atidaryme dalyvavo per penkiasdešimt žmo
nių, vakaro svečiams koncertavo atlikėjas Nojus, keletą
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E.Rimeikaitė R. Augučio nuotr.

improvizacijų atliko saksofonistas Lorenas.
„Pristatydama savo darbus noriu reprezentuoti Lietuvą airiams. 

Siekiu jiems parodyti, kad lietuviai - tai ne vien tik vagys, kaip 
kartais parodo Airijos spauda.

Noriu, kad jie susipažintų su mūsų šalimi, jos kultūra bei pa
matytų, kokie mes esame talentingi ir gabūs44, - kalbėjo 
E.Rimeikaitė, kuri savo darbais nori prisidėti prie kitokio Lietu
vos įvaizdžio kūrimo.

Menininkė taip pat išreiškė viltį, kad tokios parodos paskatins 
Airijoje gyvenančius lietuvius menininkus burtis ir aktyviau už
siimti mėgstama veikla.

„Norisi turėti mažą Lietuvą čia, Airijoje44, - pokalbį baigė me
nininkė E.Rimeikaitė, kurios parodoje eksponuojamuose darbuo
se galima pamatyti ir gerai pažįstamų Lietuvos vaizdų, ir svetin
gos Airijos peizažų.

Jos darbai LR ambasadoje Airijoje bus eksponuojami iki ba
landžio mėnesio pradžios.

ISPANIJA
Valensijoje lietuviai galės skaityti lietuviškas knygas
Motinos diena Ispanijoje minima ir krepšiniu
Valensijos centrinėje viešojoje bibliotekoje balandžio 3 dieną atidarytas Lietuvos ir Lenkijos kultū
ros centras. \

Centre veikianti biblioteka suteiks galimybę Valensijos regione gyvenantiems lietuviams ir lenkams skaityti grožinę 
ir kitokią literatūrą taip pat elektroninę spaudą savo gimtąja kalba. Valensijos gyventojai galės gauti informaciją apie 
Lietuvą ir Lenkiją ispanų kalba.

Kultūros centro atidaryme dalyvavo Valensijos regiono vyriausybės atstovas ryšiams su Europos Sąjunga Rafaelis 
Ripollis, Lenkijos garbės konsulas Valensijoje Ramonas Sentisas Duranas ir Lietuvos konsulas Valensijoje Saulius La
butis, pranešė Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas.
Lietuvių Bendruomenė Andalūzijoje (Ispanija), organizuoja trečiąjį gatvės krepšinio turnyrą 3 x 3, skirtą paminėti Mo
tinos dienai.

Varžybos vyks gegužės pirmąjį savaitgalį (gegužės 5-6 dienomis) Nijar mieste, Almerijoje.
Registruotis galima iki balandžio 25 dienos. Komandą sudaro keturi žaidėjai (gali būti ne vienos tautybės), visi turi 

vilkėti vienodus marškinėlius. Vietinių komandų mokestis - 20 eurų, atvykstančių - 40 eurų. Dalyvaujantiems tritaškių 
konkurse teks sumokė

ITALIJA
Vietoje „Vilią Lituania“ - prastesni pastatai
2007-04-04
Kaip šiandien rašo dienraštis „Lietuvos žinios44 kompensuodama senosios ambasados Romoje, dar vadintos „Vilią Litu- 
ania44, netektį Italijos valdžia Lietuvos diplomatams siūlo įsikurti pigesniuose ir ne tokioje prestižinėje vietoje esančiuo
se pastatuose.

Dienraščio žiniomis, neoficialiai teigiamą kad baimindamiesi proceso vilkinimo mūsų šalies derybininkai linkę pri
imti italų siūlymą Publikacijoje rašomą kad siūlomi pastatai ne tik ne tokioje geroje vietoje kaip „Vilią Lituania44, ku
rią neseniai įvertinę nepriklausomi Italijos ekspertai nustatė, kad buvusi Lietuvos ambasada verta 20 mln. eurų (apie 70 
mln. litų). „Vilią Lituania44 dabar šeimininkauja rusai.

Beje, panaši problema buvo sprendžiama ir Prancūzijoje, tačiau tenykštė valdžia Lietuvai išmokėjo piniginę kompen
saciją ir mūsų šalis įsigijo naują ambasadai tinkamą pastatą Paryžiuje.
ti 5 eurus.

LATVIJA
Latvijos bazė Irake apšaudyta raketomis
Ketvirtadienio vakare karinė bazė Ed Divanijoje, kur 

dislokuotas Latvijos kontingentas Irake, vėl buvo apšau
dyta raketomis.

Per apšaudymą Latvijos kariškiai nenukentėjo. Tai žur

nalistams penktadienį pranešė Latvijos gynybos ministe
rijos atstovai.

Kaip jau buvo praneštą karinė bazė taip pat buvo ap
šaudyta balandžio' 6, 7 ir 8 
dienomis.

Šiuo metu Irake tarnauja 126 latvių kariškiai. Kovo 
mėnesį Latvijos kareivių bazė buvo apšaudyta 11 kartų.

8



Europos Lietuvis Nr.5 9 puslapis

LENKIJA
Varšuvoje koncertavo M.Rubackytė
Varšuvos nacionalinėje filharmonijoje balandžio 3 dieną 

koncertavo žymi pianistė, Lietuvos 
nacionalinės premijos laureatė Mūza 
Rubackytė. Tai pirmasis šios pianis
tės koncertas Varšuvoje.

Publikai Mūza Rubackytė atliko 
Lenkijoje iki tol gyvai neskambėjusį 
Ferenco Listo trijų dalių fortepijoninį 
ciklą „Klajonių metai“.

M.Rubackytės solinis koncertas - 
XI tarptautinio Velykinio Liudviko 
van Bethoveno festivalio programos 

dalis. Šio prestižinio muzikinio renginio iniciatorė ir or
ganizatorė - žymi Lenkijos kultūros veikėja Elžbieta 
Penderecka, šių metu vasario mėnesį apdovanota Lietu
vos valstybiniu ordinu „Už nuopelnus Lietuvai

NYDERLANDAI
Ir olandams svetima duona — skalsesnė
Milda Palilionytė
Prieš vienerius metus Oksfordo name (Oxford House), 
Amsterdame, pamačiau daugybę olandų, baugščiai lau
kiančių anglų kalbos egzaminų pradžios. Jauni ir viduti
nio amžiaus žmonės nesislėpdami kartojo įvairius žo
džius ir vartė gramatikos vadovėlius: maža ko gali prisi
reikti, tikrinant gebėjimą klausyti, skaityti, rašyti ir kalbė
ti.

Sužinojęs, kad aš - lietuvė, vyriškis iš nuostabos kils
telėjo antakius ir atsilošė kėdėje. Minutėlę patylėjęs, ties
mukiškai pareiškė, kaip įprasta šios Šiaurės jūros regiono 
valstybės gyventojams, kad būtent dėl mūsų, piliečių iš 
rytinės Europos Sąjungos dalies, olandams tenka masiš
kai emigruoti.

Pamaniusi, kad tai - teisininko, trokštančio „jaukaus ir 
ramaus gyvenimo Kanadoje“, pokštas, atsakiau, pasiūly
dama visiems olandams kiek įmanoma greičiau palikti 
Nyderlandus. Ex Oriente Europa Lux!

Priešais sėdėjusi jauna olandų porelė planavo visam 
laikui iškeliauti į Naująją Zelandijoje. Dešinėje pusėje 
sienas ramsčiusi blondinė tvarkėsi dokumentus gyveni
mui Australijoje, o šalia jos stovėjęs pliktelėjęs vyriškis 
manė karjeros aukštumas galįs pasiekti tik Amerikoje. 
Dar kiti ruošėsi kas kur, atrodė, kad tik kuo toliau nuo 
savo gimtosios šalies.

Tuomet olandų noras emigruoti pasirodė tikras feno
menas. Bet, kaip vėliau paaiškėjo, būtent prieš vienerius 
metus šalyje emigracijos augimo tempai įgavo didžiausią 
pagreitį. O viskas prasidėjo dar 2004-aisiais, Europos 
Sąjungos (ES) plėtros metais.

Statistikos tarnybos EUROSTAT duomenimis, prieš 
trejus metus migracijos saldo Nyderlanduose, kaip ir Lie
tuvoje, buvo minusinis ir siekė -10. Aukščiausias tarp 
visų bloko valstybių skaičius netgi lenkė Lenkiją (-9).

Nyderlandų Centrinis statistikos biuras (Centraal Bu
reau voor de Statistiek) praneša, kad per pirmuosius de
vynerius praėjusių metų mėnesius iš šalies išvyko beveik 
100 tūkstančių gyventojų. Tai, palyginus su pirmaisiais 

devyneriais 2005 metų mėnesiais, yra 12 tūkstančių dau
giau. Dauguma emigrantų yra Nyderlanduose gimę ir 
užaugę žmonės - „tikrieji“ olandai. Jų rodomas pavyzdys 
jau spėjo užkrėsti šalies jaunimą. Iniciatyvų organizacijos 
Visie21, atstovaujančios Nyderlandų gyventojų interesus, 
atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad 44 procentai jaunų 
olandų netolimoje ateityje ketina emigruoti.

Šeši šimtai apklaustųjų emigracijos priežastimis nurodė 
pernelyg aukštą nusikalstamumo lygį šalyje (44 procen
tai), pernelyg mažą aplinkosaugai skiriamą dėmesį (43 
procentai) ir neretai pasireiškiantį rasizmą (beveik 10 
procentų). Jaunimo įsitikinimu, sąlygos studijuoti, dirbti 
ir siekti karjeros svetur yra palankesnės.

„Žalia šviesa“ - darbui Nyderlanduose
Milda Pavilionytė 2007-04-27

Pagaliau atėjo ilgai lauktas momentas: šių metų gegužės 
1 dieną olandai lietuviams atvers savo darbo rinką. Tokį 
pranešimą šiandien išplatino Nyderlandų Socialinių rei
kalų ir darbo ministerija (SZW), atstovaujama ministro 
Pieto Heino Donnerio. Galutinis sprendimas išspausdin
tas Nyderlandų vyriausybės oficialiajame leidinyje 
„Staatscourant“.

2004 metų gegužės l-ąją į Europos Sąjungą (ES) įsto
jusių valstybių piliečiams, išskyrus Kiprą ir Maltą, kurių 
gyventojai Nyderlanduose galėjo įsidarbinti dar tą pačią 
dieną, netrukus nebereikės darbo leidimų. Prieš keturis 
mėnesius prie ES bloko prisijungusiems bulgarams ir 
rumunams tokios malonės dar reikės palaukti.

Galimybę atverti darbo rinką aštuonių naujųjų ES vals
tybių piliečiams Socialinių reikalų ir darbo ministerija 
svarstė kelis kartus, bet, nepritarus šalies Parlamentui, 
galutinį sprendimą vis atidėdavo. Iki šiol lietuviai Nyder
landuose galėjo įsidarbinti tik su iš Darbo ir pajamų cent
ro (CWI) išduotu darbo leidimu.

Nyderlandų Socialinių reikalų ir darbo ministerija tei- - 
gia, kad darbo rinkos atvėrimas padės užkirsti kelią iš
kreiptai konkurencijai ir nelegalios darbo jėgos šalyje 
plitimui.

PRANCŪZIJA
J.Mekas lankosi Paryžiuje
2007-04-27
Gegužės 8-9 dienomis Jonas Mekas lankysis Paryžiuje. 
Gegužės 8 dieną filmų galerijoje Re:Voir vyks jo prancū
zų kalba išleistos knygos „Mano naktys“ pristatymas ir 
knygos iliustratoriaus Augusto Varkalio vernisažas. O 
gegužės 9 dieną - vakaras Lietuvos ambasadoje.

NORVEGIJA
Trondheimo literatūros festivalyje - S.Parulskis
Gegužės 3-4 dienomis Sigitas Parulskis dalyvaus tarptau
tiniame Trondheimo (Norvegija) literatūros festivalyje 
„Trondheims Litteraturfestival“. Šių metų festivalio tema 
- vertimai tarp įvairių kalbų ir įvairių meno rūšių. Kartu 
su Sigitu Parulskiu lietuvių programoje dalyvaus ir jo 
vertėjai į švedų ir norvegų kalbas: švedų leidėjas, litera
tūros kritikas, vertėjas Mikael Nydahl ir norvegų poetas, 
literatūros kritikas Gunnar Waemess.
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VOKIETUJA
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija

priimti Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės atstovę, 
Generalinio direktoriaus pavaduoto
ją Vidą Bagdonavičienę. Taip pat 
nutarta sukurti pedagoginę komisi
ją kuri bus atsakinga už tiesioginį 
kuratorijos ir gimnazijos mokytojų, 
darbuotojų bei mokinių ryšį.

Naujai komisijai priklausys 
A.Malinauskaitė, R.Čuplinskas ir 
Vokietijos lietuvių katalikų sielova
dos vadovas kun.Vidas Vaitiekūnas.

„Žvelgiu į ateitį labai optimistiš
kai. Esame pasiryžę dėti dideles 
pastangas, kad nuolatos būtų geri
namos darbo sąlygos mokytojams 
bei mokymosi sąlygos mūsų moks
leiviams,14 — teigia R.Čuplinskas, 
kuris pats yra šios gimnazijos absol
ventas. „Didžiausias ateities projek

tas - naujo mokyklos pastato bei sporto salės statybos, 
kurios šiuo metu — dar koncepcinėje fazėje. Netrukus 
pradėsime derybas su Vokietijos Lietuvių Bendruomene 
bei tokio mąsto projektą galinčiomis finansuoti įstaigo
mis, kad statybos galėtų prasidėti 2009 metais.44

Rimas Čuplinskas
Kuratorijos valdybos pirmininkas 
cuplinskas@uni~bonn. de

Permainos Vasario 16-osios gimnazijoje-
Huettenfeldas, Vokietija, balandžio 27 d.
Pasikeitus Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos sudė
čiai, balandžio 14 d. vykusiame metiniame posėdyje ku
ratorija išsirinko naują valdybą. Kuratorija yra šios nuo 
pokario metų Vokietijoje veikiančios lietuvių gimnazijos 
aukščiausioji valdančioji institucija.

Kuratorijos valdybai nuo šiol pirmininkaus Bonn4os 
universiteto filosofijos doktorantas Rimas Čuplinskas.

Iždininko pareigas perima Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės prezidiumo pirmininkas, ekonomistas Tomas 
Bartusevičius. Pagal kuratorijos statutą, jos valdybai taip 
pat priklauso gimnazijos direktorius Andrius Šmitas.

Dvidešimt penkerius metus gimnazijai vadovaujantis 
direktorius A.Šmitas neseniai pareiškė norintis dviejų 
metų bėgyje išeiti į pensiją.

„Visi žinome, kad Andriaus Šmito vadovavimas ne 
vieną sykį išgelbėjo mūsų gimnaziją nuo uždarymo. Bus 
nelengva rasti tokį pasišventusį ir išradingą direktorių. 
Naujo direktoriaus paieška bus svarbiausia mūsų užduo
tis/4 - kalbėjo naujasis kuratorijos valdybos pirmininkas 
R.Čuplinskas. Anot jo, naujo direktoriaus paieškai dar 
šiais metais bus skelbiamas konkursas.

R.ČupIinskas išrinktas pirmininku vietoje ilgus metus 
kuratorijai pirmininkavusio dr.Viliaus Lėnerto. Dr. Lė- 
nertas kuratorijoje atstovavo Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės (VLB) Tarybai.

Pagal kuratorijos statutą, Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos narius skiria organizacijos, remiančios arba 
parėmusios gimnaziją, kaip antai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, Bendras Amerikos Lietuvių Fondas (BALF), 
VLB, ir kt. Daugiausiai narių (penkis) skiria VLB - ketu
ris skiria jos Taryba ir vieną jos Valdyba. Paskutiniame 
VLB Tarybos posėdyje vietoje dr. Lėnerto į kuratoriją 
buvo išrinkta pedagogė Aušra Malinauskaitė.

Kuratorijos posėdžio metu į kuratoriją buvo nutarta

VLJS suvažiavime - Jurgos koncertas
Bernadeta Goštautaitė 2007-04-05
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS) rengia kas

metinį suvažiavimą gegužės 11-13 dienomis tradiciškai 
vykstantį Annabergo pilyje Bonoje. Atvykti kviečiami 
visi Vokietijoje ilgiau ar trumpiau gyvenantys lietuviai 
(nuo 16 metų amžiaus). Suvažiavimui šiemet pasirinkta 
tema - „Šiuolaikinis Lietuvos menas’4.

Organizatoriai kviečia gyvai susipažinti ir padiskutuoti 
su šiuolaikinio Lie
tuvos meno ir kultū
ros pasaulio atsto
vais, pabendrauti ir 
pavakaroti su kitais 
Vokietijos lietuviais 
ir pasiklausyti Jur
gos Šeduikytės kon
certo.

Koncerto metu 
bus pristatytas ba
landžio mėnesį pasi
rodysiantis antrasis 
Jurgos albumas 
„Instrukcija’4. Atli
kėjos pasirodymas 
vyks gegužės 12- 
osios vakare. J.Šeduikytės nuotrauka
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ŠVEICARIJA
Kauno rajono moterų vokalinio ansamblio 
“Lyra” koncertai
Atvelykio savaitėje šis savo iniciatyva ir sąstatu įdomus 
aukšto lygio 1999 m. susikūręs ansamblis, - visos šiuo 
metu 12 dainininkės yra Kauno Žiegždrių psichiatrinio - 
socialinio reabilitacijos centro seselės slaugytojos, čio
nykštės jaunos pianistės Neringos Balnytės bei mūsų 
Bendruomenės rūpesčiu viešėjo su keturiais koncertais 
kelių kantonų bažnyčiose ie Senatvės centro patalpose.

Chorui vadovauja Laimutė Dzedaravičienė , ansamblį 
papildant su žavingo tembro koloratūriniu sopranu 
(muzikos mokytoja gimnazijoje), pianiste ir smuikininke 
iš Muzikos Mokyklos.

Šio stebėtino ansamblio repertuare skamba ir nuosta

biai darniai sutartinėmis perteikiant ir barokinė klasiki
nė, ypač ir sakralinė muzika, bet taip pat ir mūsų kom
pozitorių kūriniai ir tradicinės mūsų liaudies dainos. 
Nuo 2000 m. “Lyra” dalyvauja ir respublikiniuose vo
kalinių ansamblių koncertuose, jų tarpe 2005 m. tarp
tautiniame sakralinės muzikos festivalyje Tytuvėnuose 
su aukštais įvertinimais, ir yra koncertavusi Lenkijos, 
Čekijos, Italijos, Kroatijos bažnyčiose ir salėse.

Po koncerto Zurich’e gailėjomės jų negirdėjusių. 
Parapijos salėje buvo suruoštas mūsų Bendruomenės 
Valdybos pastangomis jaukus pobūvis su šiuo simpa
tingu, nuoširdžiu iš Tėvynės su dovanomis pasivaišini
mui.

J. Pečiulionytė

Lietuvos „Metų geradarys66 - policinin
kas iš JK

Garry Pettingell su žmona ir „Lietuvos garbės” koordinatorė 
R.Duobaitė (viduryje)

Jau ketvirtus metus iš eilės prieš Šv. Velykas TV3 Ži
nių tarnyba drauge su iškiliausiomis ir garbingiausiomis 

šalies asmenybėmis, Lietuvos pramogų ir sporto 
pasaulio žvaigždėmis, politikos, Bažnyčios ir 
kultūros veikėjais, žiniasklaidos atstovais pa
kvietė pagerbti paprastus žmones už jų nepa
prastus darbus.

Šiemet Šv. Kotrynos bažnyčioje vykusioje 
iškilmingoje ir jaudinančioje apdovanojimų ce
remonijoje, kurią, kaip ir kasmet pradėjo LR 
prezidentas Valdas Adamkus, „Lietuvos garbės 
2007” statulėles atsiėmė ne tik nusipelnę lietu
viai, bet ir iš Jungtinės Karalystės specialiai su 
žmona atskridęs policininkas.

Policininkas iš Didžiosios Britanijos Gary 
Pettengellis už visokeriopą paramą ir pagalbą 
Lietuvos emigrantams buvo tituluotas „Metų 
geradariu“.

Jis yra pirmasis užsienio pilietis, nominuotas 
ir gavęs „Lietuvos garbės” apdovanojimą, kurį 
jam įteikė „Lietuvos garbės 2006“ laureatė 
Europos Sąjungos komisarė Dalia Grybauskaitė.

G. Pettengellio apdovanojimą visai Didžiajai Bri
tanijai tiesiogiai transliavo BBC radijas.

Ambasadorius lankėsi mokykloje
Gegužės 1 dieną Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 3- 
iųjų metinių proga ambasadorius Vygandas Ušackas lan
kėsi Londono Portway pradinėje mokykloje, kur susitiko 
su mokykloje besimokančiais lietuviais vaikais ir jų tėve
liais, o taip mokyklos vadovybe bei Newham'o savival
dybės, kuriai priklauso mokykla, atstovais.

Ambasadorius pažymėjo, kad Europos Sąjungos plėtra 
įgalino Lietuvos Respublikos piliečius naudotis Europos 
Sąjungos piliečių teisėmis, Lietuvos piliečiai gali laisvai 
keliauti ir dirbti ES. Vaikams ambasadorius palinkėjo 
nuoširdžiai mokytis Lietuvos istorijos ir kalbos, puoselėti 
lietuviškas tradicijas. Tėveliai kartu su ambasadoriumi 
aptarė Jungtinės Karalystės lietuvių gyvenimo aktuali
jas. Vaikai į susitikimą susirinkusioms mamoms koncer
tavo artėjančios Mamos dienos proga.

LR ambasada Londone

Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Suvažiavimas.

Pavasaris-laikas naujovėms: DBLJS keičiasi į 
JKLJS bei renka naują valdybą

Lietuvių jaunimas, pavargęs nuo miesto ūžesio bei savai
tės darbų, balandžio paskutinį savaitgalį praleido Head- 
ley Park Lietuvių sodyboje, kur vyko antrasis kasmetinis 
Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos (JKLJS) 
suvažiavimas.

Suvažiavimo pagrindiniai tikslai, numatyti dienotvar
kėje, buvo aptarti pirmuosius atkurtos Sąjungos metus, 
pristatyti konstitucijos pataisas ir jas patvirtinti bei iš
rinkti naują JKLJS valdybą.

Suvažiavimo metu buvo pristatyta naujoji JKLJS 
konstitucija, sulaukusi nemažai komentarų ir diskusijų.

Bene svarbiausia ir daugiausia diskusijų sukėlusi
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konstitucijos pataisa buvo organizacijos vardo keitimas, 
argumentuotas ketinimais plėstis bei nenoru atriboti Vel
se, Škotijoje ar Šiaurės Airijoje gyvenančių lietuvių nuo 
galimybės tapti Sąjungos nariais..

Keturias valandas trukusios diskusijos dėl naujosios 
JKLJS konstitucijos buvo baigtos vienbalsiai nubalsavus 
užjos priėmimą. Tuomet dalyviai rinko naująją valdybą.

Laura Dzelzytė, buvusi valdybos narė, JKLJS sekreto
rė, šiais metais valdybos išrinkta pirmininke, savo kandi
datūrą motyvavo tuo, jog norėtų pratęsti savo darbą orga
nizacijoje ir „prisidėti nors trupučiu prie lietuvių jaunimo 
Jungtinėje Karalystėje dabarties ir ateities kūrimo“. „Aš 
tikiu, jog tai svarbu“, sakė Laura.

Vilniaus universiteto absolventė, 26-erių Vytautė Geš- 
tautaitė, valdybos išrinkta JKLJS iždininke, prie JKLJS 
veiklos prisijungė vos prieš mėnesi, tačiau jau spėjo nu
dirbti keletą didelių darbų. Vienas jų - jau minėtas kons
titucijos pataisų ruošimas. Organizacinės veiklos guru, 
Vytautė sakė norinti įnešti indelį į JKLJS plėtrą bei orga
nizacinę veiklą.

Buvusi JKLJS valdybos pirmininkė Gytė Mankutė, 25, 
ateinančiais metais atsakys už viešuosius ryšius. The 
Open University studentė pasiryžo antrus metus aktyviai 
dalyvauti Sąjungos veikloje ir pasižadėjo siekti „kad 
JKLJS taptų viena pirmaujančių lietuvių jaunimo organi

zacijų Europoje ir pasaulyje“.
Iki šiol į valdybą kooptuotas narys Domas Dargis, 22, 

taip pat naujoje valdyboje. Nudirbęs nemažą darbą orga
nizuojant įvairius renginius, tarp jų ir lietuvių studentų 
susitikimą ambasadoje kovo 3 dieną Domas teigia: „Aš 
noriu suburti mąstanti jaunimą kuris galės pasitarnauti 
lietuvių bendruomenei Jungtinėje Karalystėje bei Lietu
vos valstybei“. Naujoje valdybos sudėtyje jis bus atsakin
gas už sportą ir renginius.

Indrė Dargytė taip pat iki šiol aktyviai dalyvavo JKLJS 
veikloje, padėjo organizuoti vasario 16-tosios lietuvybės 
viktoriną šiuo metu dirba prie projekto „Pasaulio Lietu
vis 2007“. Dvidešimt vienerių studentė, šiais metais val
dybos išrinkta vicepirmininke, organizacijoje yra tam, 
„kad atsirastų kuo daugiau jaunų žmonių, kurie sudalyva
vę JKLJS organizuotame renginyje sakytų „O geras, vi
siškai nesitikėjau!“. O tokių, patikėkit, jau buvo ne vie
nas“, - juokiasi Indrė.

Neseniai prie organizacijos prisijungusi aštuoniolikme
tė Kristina Jasaitytė iki šiol aktyviai nedalyvavo JKLJS 
veikloje. Turinti patirties Lietuvos Skautų Sąjungoje, 
Kristina mano galėsianti įkvėpti kūrybinės ugnelės, ir 
žada pradėti nuo JKLJS himno kūrimo. Ateinančius me
tus ji bus JKLJS sekretorė.

Tadas Gutauskas Sąjungos valdyboje tikisi pasisemti 
patirties bei įdėti savo indėlį į organizacijos gerovę. Jis 
turbūt vienintelis naujosios valdybos narys, kuris nesi
skundė laiko stoka. Taigi nuo šiol Tadas galės laisvalaikį 
leisti prižiūrėdamas intemetinį puslapį ir platindamas 
informaciją apie JKLJS.

Pasibaigus suvažiavimui Gintaro Radzivano vadovau
jamas JKLJS šokių kolektyvas sušoko porą šokių. Kolek
tyvas taip pat žadėjo paruošti pilną programą Sekminių 
šventei, vyksiančiai toje pačioje Sodyboje gegužės mėne
sį, ir sakė, kad ta proga jie bus pasipuošę tautiniais dra
bužiais.

Tolesnėse vakaro linksmybėse galėjo dalyvauti visi - 
svečius linksmino ir lietuviškai dainuoti kvietė muzikan
tai, pagrindinėje sodybos salėje visą naktį vyko diskote
ka.

Amerikos lietuvių Velykos - prie už
darytų bažnyčių iš -‘Kauno diena” 2007.4.11

Niujorko lietuviai Velykas sutiko melsdamiesi prie Vilniaus 
Dievo Motinos (Aušros Vartų) bažnyčios Manhetene durų. 
JAV Niujorko arkivyskupijos sprendimas uždaryti šią para
piją iki šiol kelia aistras. Tautiečiai už Atlanto įsitikinę, kad 

bažnyčios uždarymui 
pritarė Lietuvos katali
kų vyskupų konferenci
ja. Dvasininkai tokius 
kaltinimus atmeta.

Lietuvių bendruome
nė Niujorke nuo 2003 
metų kovojo dėl Man- 
heteno rajone esančios 
Aušros Vartų bažnyčios 
išlikimo. Niujorko arki
vyskupiją pasiekė dau
gybė prašymų neužda
ryti bažnyčios.

Vasarį lankydamasis JAV Lietuvos Respublikos Preziden
tas Valdas Adamkus kardinolui arkivyskupui Edvardui Iga- 
nui nusiuntė laišką taip pat ragindamas neuždaryti bažny
čios.

Tačiau JAV lietuviai teigia netikėtai sužinoję, kad dar 
prieš protestus pastarasis jau buvo apsisprendęs uždaryti 
bažnyčią. Anot JAV lietuvių bendruomenės Niujorko apy
gardos pirmininkės Ramutės Žukas, -’’tai buvo nuspręsta po 
slapto E.įgano susitikimo su Lietuvos katalikų bažnyčios 
užsienio sielovados vadovu prelatu Edmundu Putrimu. Yra 
tai įrodantys dokumentai, siųsti Lietuvos generaliniam kon
sului Niujorke”.

“Tai nešvariausias dalykas šios bažnyčios uždarymo isto
rijoje. Dabar visi įsitikinę, kad prel. E.Putrimas, kuris vado
vauja visoms parapijos užsienyje, buvo informuotas ir suti
ko sujos uždarymu.” - teigė ir JAV lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos vicepirmininkas Laurynas Misevičius.

R.Žukas rūpinosi, kad nebūtų sugadinti be galo vertingi 
bažnyčioje esantys Jonyno vitražai. “Pasirodo, jog jau se
niausiai kardinolo ir bažnyčios vadų Lietuvoje aptartą jog 
vitražai išvežami į Lietuvą. Vadinasi, Lietuva jau seniai 
žinojo ir ramiai tylėjo”, - sakė ji “Amerikos lietuviui”.
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JAV

Solistė V.Urmanavičiūtė susitiko su vie
tos lietuviais
Lietuvos generalinio konsulato Niujorke, organizacijos 
„Niujorkiečiai šalia mūsų“ ir Amerikos lietuvių bendruo
menės Manheteno skyriaus iniciatyva balandžio 5 dieną 
Niujorko universitete surengtas garsios operos solistės 
Violetos Urmanavičiūtės-Urmanos ir Niujorke gyvenan
čių lietuvių susitikimas.

V.Urmanavičiūtė papasakojo apie savo kelią į operinės 
muzikos olimpą, ateities planus, ruošiamas naujas parti
jas. Dainininkė atsakė į susirinkusios auditorijos klausi
mus.

Susitikimo metu buvo pristatyti mėgstamiausi solistės 
muzikos įrašai. V. Urmanavičiūtė-Urmana papasakojo 
apie savo planus dainuoti labdaros koncerte Lietuvoje šių 
metų birželio mėnesį, kuriam rengia naują bažnytinės 
muzikos repertuarą. Kovo 26 - balandžio 18 dienomis 
V. Urmanavičiūtė-Urmana atlieka pagrindinį Madalenos 
vaidmenį Umberto Giordano operoje „Andrea Chenier“, 
pastatytoje Niujorko Metropolitan Operos scenoje.

Niujorko spauda ir muzikos kritikai negaili kompli
mentų žymiam Lietuvos sopranui, atkreipdami dėmesį į 
jos balso grožį, stiprumą ir dramatišką tembrą.

V. Urmanavičiūtė-Urmana nuolat dainuoja žymiausių 
pasaulio operos teatrų- Niujorko, Londono, Paryžiaus, 
Vienos, Berlyno, Florencijos, Miuncheno, San Francisko, 
Barselonos, Tokijo, Los Anželo, Madrido - scenose, ren
gia solinius koncertus.

V.Volerto knyga „Pranyko, ir tiek“ ža
dins tarpukario Lietuvos prisiminimus
Teresė Gečienė

Lietuvių Tautodailės Instituto ir Kultūros Centro valdyba 
praneša, kad gegužės 6 dieną, sekmadienį, 12:15 vai. po 
Šv. Mišių Šv. Andriejaus parapijos salėje ivyks Vytauto 
Volerto naujausios knygos ..Pranyko, ir tiek“ pristatymas 
apvalaus stalo diskusijų formoje.

Ši knyga vaizdžiai iškelia Lietuvos kaimo gyvenimą 
pirmosios Lietuvos Nepriklausomybės metu ir artėjančio 
karo grėsmės laikotarpį, kurį labai mažai prisimename, 
arba esame jo visiškai nepatyrę. Tarp knygos skaitytojų 
ir komentatorių yra ir atstovai iš vyresniosios kartos, ir iš 
naujųjų atvykėlių, kurie apsigyveno Filadelfijoje tuoj pat 
po Lietuvos laisvės atgavimo ir taip pat tie, kurie į Fila
delfiją iš Lietuvos atvyko visai nesenai. Diskusijas pra
ves iš Čikagos atvyksiantis, buvęs Filadelfijos Temple 
universiteto profesorius dr. Vytautas Černius.

Parapijos adresas: 1913 Wallace Street (prie 19-tos 
gatvės), Philadelphia, PA 19130

KANADA
Baltiečių filatelistų paroda Monrealyje
Alexandras Piešina
Kovo 31 - balandžio 1 dienomis Monrealyje Aušros Var

tų parapijos salėje vyko baltiečių pašto ženklų ir pinių 
paroda.

Parodos uždarymas
Su labai gausiais pašto ženklų rodiniais dalyvavo du 

estai, du latviai ir lietuvis Romas Verbyla, kuris vieninte
lis pasirodė ir su pinigų rinkiniu.

Filatelistų draugijos pirmininkas šiuo metu yra estas J. 
Raudsett.

ARGENTINA
Po pirmosios „Ecos de Lituania“ naujo 
sezono laidos 2007-04-03
Praėjusį sekmadienį sėkmingai prasidėjo naujas „Ecos de 
Lituania“ sezonas.

Laidos metu buvo transliuojami įvairūs laidai skirti 
sveikinimai. Taip pat tiesioginiame eteryje kalbėjo radijo 
stoties FM Difusion direktorė Cecilia Bignasco ir Argen
tinos Respublikos Kanceliarijos ministras Dr. Jorge 
Drkos.

Kaip jau tapo tradicija, pirmoje sezono laidoje prisista
tė ir visi programos darbuotojai bei korespondentai.

Aktyvus laikas Buenos Airėse
Šio mėnesio pabaiga ir gegužės pradžia gan aktyvus me
tas Argentinos lietuviams.

Balandžio 28 dieną Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 
(SLA) nariai rinksis į visuotinį susirinkimą.

Gegužės 1 dieną Buenos Airių lietuviai minės Darbo 
šventę ir rinksis pietų.

Artėjant Motinos dienai, gegužės 5 dieną SLA patal
pose bus mokoma gaminti tradicinius lietuviškus patieka
lus. Šis renginys pavadintas „Kaip darydavo mama“.

O kitą dieną, gegužės 6 dieną prie Aušros Vartų Para
pijos kiemo kryžiaus, po Šv. Mišių, Argentinos lietuviai 
prisimins ir pagerbs visas motinas.

AUSTRALIJA
Sidnėjuje - lietuviškas „Damų laimės vakaras44
Balandžio 29 dieną Sidnėjaus Lietuvių namuose įvyko 
ypatingas renginys - „Damų laimės vakaras“. Šventės
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organizatorė Greta Savickaitė-Fletcher Lietuviams.com 
pasakojo, kad „moterys ir merginos renginio metu buvo 
gražiai priimtos, apdovanotos ir visokiais būdais išpui
kintos. Šokome ir dainavome sujungti romantiškos muzi
kos garsų, vaišinomės restorano „Europa“ pagamintais 
valgiais bei vynu.“

Vakaro metu buvo surengta loterija dovanoms iš Lie
tuvos laimėti, o taip pat bus renkamos aukos 2008 metų 
liepos mėnesį Sidnėjuje įvyksiančioms Pasaulio jaunimo 
dienoms.

„Tuomet tikimės sulaukti apie 100 jaunų žmonių iš 
Lietuvos ir ruošiamės jiems padėti su gyvenamosios 
vietos finansavimu, taigi, „Damų laimės vakare“ surink
tos aukos bus panaudotos šiam tikslui. Beje, vakaro me
tu nustatėme tikslą, kiek pinigų ketiname surinkti ir skai
čiuosime, kiek arti esame iki to tikslo. Šventės pabaigoje 
nominavome vakaro karalienę ir karalių (atvedusį savo 
ponią į Damų fiestą), t.y. tuos nuostabius du žmones, 
kurie paaukos didžiausią sumą mūsų tikslui pasiekti.“ - 
pianais dalijosi G.Savickaitė-Fletcher.

LONDONAS
Naujoji „Infozona“ redaktorė
Buvusi Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėjėja, 
rašytoja ir žurnalistė Zita Čepaitė pradėjo eiti Didžiosios 
Britanijos lietuviams skirto savaitraščio „Infozona“ re
daktorės pareigas ir pakeitė nuo pat leidinio įkūrimo šias 
pareigas ėjusį Remigijų Kostrovicką.

Jo teigimu, „Infozonai“ pasisekė, kad per gana trumpą 
laiką Londone pavyko surasti patyrusį specialistą, kuris 
vadovaus besiplečiančiam laikraščio žurnalistų kolekty
vui. Laikraščio leidėjai tiki, kad redaktorės priėmimas - 
naujas nepriklausomo laikraščio vystimosi etapas, kurio 
metu ypatingas dėmesys bus skiriamas leidinio turinio 
gerinimui ir platinimo vystymui.

„Išties įdomu dirbti laikraštyje, kuris siekia būti reika
lingas Anglijoje gyvenantiems lietuviams. Mūsų nedide
lio, bet darnaus kolektyvo tikslas - pateikti informaciją, 
kuri padeda čia gyventi, bei pasiūlyti įdomių skaitinių 
laisvalaikiui,“ - sako naujoji laikraščio redaktorė.

Z. Čepaitė jau kurį laiko gyveno Londone ir iš ten ra
šydavo straipsnius dienraščiui „Lietuvos rytas“.

R.Kostrovickas sakė, kad laikraštis labai išaugo ir jam 
tiesiog prireikė kito žmogaus, kuris užsiimtų redakciniu 
darbu.

Nuo 2004 metų lapkričio leidžiamas laikraštis 
„Infozona“ priklauso kompanijai „Infozona Ltd.“, kuri 
yra ir Didžiosios Britanijos lietuviams skirto informaci
nio portalo „Anglija.lt“ savininkė.

„Infozona“ šiuo metu išeina 5000 egzempliorių tiražu, 
tačiau kaip Lietuviams.com patikino R.Kostrovickas, 
artimiausiu metu tiražas tikrai didės, nes esamo jau nebe
užtenka net Londono lietuviams, be to, ketinama jį pla
tinti ir kituose Didžiosios Britanijos miestuose.

Kompanija „Infozona Ltd. planuoja šiais finansiniais 
metais padvigubinti savo apyvartą plėtodama turimas ir 
pristatydama rinkai naujas žiniasklaidos priemones.

BIRMINGHAMAS

Balandžio 12 dieną Birmingham‘e atsi
darė pirmoji lietuviškų produktų par
duotuvė.

Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungos Birmingham4o 
skyriaus pirmininkės Irena Hughes nuomone parduotuvė 
„Lituanica“ taps ir savotišku lietuvių informacijos centru. 
Joje visuomet bus galima rasti informacijos apie lietuvių 
bendruomenės gyvenimą Birmingham4e ir visoje JK, o 
taip pat ir kitas lietuviškas naujienas.

Garbės konsulas Keith Stokes Smith, LR komercijos atašė 
Olga Stravinskienė, „Lituanica“ didmeninės produktų bazės 

savininkas Rolandas Sakauskas ir Birmingham'o 
parduotuvės savininkas Linas Bagoras

Atidaryme dalyvavo LR komercijos atašė Olga Stra
vinskienė, Lietuvos garbės konsulas Keith Stokes Smith. 
Parduotuvės atidaryme sudalyvavo ir Birmingham‘o 
miesto meras.

Šiuo metu vienos didžiausių Britanijoje lietuviškų pro
duktų parduotuvės atidarymą nušvietė ir britų spauda. 
ITV televizija Birmingham’ui parengė laidą apie parduo
tuvės atida- 
r y m ą 
„Lithuanians 
get home 
comforts“.

Balandžio 13 
dienos laik
raštyje „The 
Sun“ spaus
dinta žinutę 
apie lietuviš
ko supermar
keto atidary
mą Birmig- 
ham*e „Bmm 
gets Baltic

Birmingham’o skyriaus pirmininkėStore“
Irena Hughes

Nuoroda į TV reportažą: -
http://www.itvlocal.com/central/news
LR ambasada Londone
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MANCHESTERIS
Dvi mamos iš Lietuvos kaimo glūdumos ruošiasi aplankyti savo vaikus gyvenančius Amerikoje. Susikrauna vaišes, 
dovanas, aptaria veikios planą ir netrukus išsiruošia kelionėn.
Kaip ir buvo nuspėjusios, močiutės pamatė, kad jų vaikai gyvena nelabai lietuviškai: sėdi namie be jokio darbo, spokso

televizorių ir valgo keistas picas.
Močiutės ima kraštutinių priemonių ir pristato 
savo veiklos planą „Paskutinė mamos kelionė”. 
Jame aiškiai numatyta kaip elgtis, ką valgyti ir 
kaip gyventi, kad vėl visiems tapti normalia, dar
nia lietuviška šeima.

Pirmas pasirodymas buvo nuostabus. Matėsi, kad 
didelis mokinių pasiruošimas buvo vertas.
Jonas

Vaidinimas bus pakartotas (geg. 6d ir) gegužės 
29d 15.30v Lietuvių klubo salėje.

Daugiau apie tai - Loreta, 07891134493.

STARTFORD-UPON-AVON

Balandžio 28 diena ambasadorius Vygandas Ušackas 
dalyvavo Viljamo Šekspyro (William Shakespeare) 443 
gimimo metinėms paminėti skirtoje šventėje Stratford- 
upon-Avon miestelyje.
Ambasadorius kartu su Europos Sąjungos ambasadoriais bei ki
tais garbingais svečiais dalyvavo šiai progai skirtoje iškilmingoje 
eisenoje, kuri, plevėsuojant ir Lietuvos Respublikos vėliavai, 
apėjo Šekspyro gimtojo miestelio žymias vietas, aplankė 
V.Šekspyro kapą.

Ambasadorius taip pat susitiko su Strat- 
ford-upon-Avon valdžia bei dalyvavo kituo
se gimtadienio proga organizuotuose rengi
niuose.

LIETUVIŲ JUNGTINĖS 
KARALYSTĖS LABDA
ROS RENGINYS
Balandžio 26 d., Londone į pirmąją Di
džiosios Britanijos lietuvių kartu su LR 
ambasada JK organizuotą labdaros ren
ginį susirinko 260 svečių.

Vakaro metu vyko vakarienė ir paaukotų 
meno dirbinių aukcionas, buvo rodomos 
režisierės Dalios Ibelhauptaitės Lietuvoje 
pastatytos G.Puccini operos „Bohema44 iš
traukos, dalyvaujant artistams iš Lietuvos.

Labdaros vakarienė surinko virš 80 tūks
tančių litų.

Ši suma bus skirta vaikams iš skurdžiai 
gyvenančių šeimų Lietuvoje, kurie dvi - tris 
savaites stovyklaus, gaus nemokamą mais
tą, gilins kompiuterines žinias, aplankys 
istorines vietas, ugdys pilietiškumo ir pat
riotiškumo jausmus.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas padė
kojo visiems susirinkusiems ir pasakė: 
„Šiandien surinkta parama ne tik pradžiu
gins ir padovanos nuostabias vaikystės atos
togas daugiau nei keturiems šimtams vaikų 
iš Šilalės, Jurbarko, Pagėgių, Tauragės rajo
nų, bet ir paliudys bei pasiųs žinią iš Londo
no į Lietuvą, kad kur bebūtų ir ką beveiktų 
lietuvis, jis visada išliks savo krašto patrio
tas, mylintis ir padedantis savo tėvynai
niams - tiems Lietuvos vaikams, kuriems to 
labiausiai reikia.,,

LR ambasada Londone
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Kronika
Aukos Britų - Lietuvių. Vaikų Fondui
M.Žemaitienė, Derby £200.00 
Nuoširdžiai dėkojame
Fondo sekretorė

RENGINIAI:
Sekmadienį, 2007 gegužės 13 d. 19.30 vai. Liora Grodnikaitė
London Philharmonic choras ir orkestras Queen Elizabeth Hall
South Bank Centre London SEI

Sekmadienį, 2007 gegužės 13 d., 19.30 vai. Evelina Puzaitė
Lichfield Sinfonia, Beethoven’o koncertas fortepijonui Nr.5 
Nether Stowe School, St Chad’s Road, Lichfield, Staffs WS13 7NB 
Info: 01543 264 718

2007 gegužės 26 d. Europos lietuvių krepšinio turnyras
Londono apylinkėje

2007 gegužės 27 d. Pavasario sąskrydis DBLS-60 metų sukaktis- 
Lietuvių Sodyboje
Info ingridazalaliene@yahoo.co.uk

2007 gegužės 27 d., 15.30 vai. Trijų dalių komedija “Močiutės”
Manchesterio Lietuvių Klube, 121 Middleton Road,
Crumpsail, Manchester M8 4JY
Info 07891 134 493

2007 birželio 2 d. Šokių šventė Londone
Info: 07963 319 140

2007 birželio 17 d. 15.00 vai.
Birželio trėmimų minėjimas - pamaldos
StJames bažnyčioje, Piccadilly
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Sodyba gražinama Sekminėms J
Praėjusio mėnesio 28 dieną, šeštadienį, į Sodyba suvažiavo J 
būrys talkininkų. Jų tikslas aptvarkyti, apgražinti Sodybos ap- 9 
linką, paruošti ją ateinančiai pavasario šventei Sekminėms. 9 

Talką organizavo, prižiūrėjo ir rėmė Rytų Londono Pirmo 9 
skyriaus pirmininkė Onutė Dobrovolskienė. 9

Apie trisdešimt pasišventusių žmonių griebėsi darbo - tvarkyti, 9 
valyti per metus prisirinkusias šiukšles, sodinti gėles. Skyriaus J 
pirmininkė džiaugėsi, kad darbas vyko labai planingai ir tą J 
darbą pakartosinti. Ji pasiryžusi, jos pačios žodžiais, padaryti J 
Sodybą patrauklią visiems atvykstantiems. J
Darbuotojus parėmė lietuviškų prekių bazė “Lituanica” ir J 
alaus bendrovė “Švyturys”. J
999999999999999999999999999999999999999999999999
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S.m. gegužės 11d. sulaukusi 92 metus mirė
Juzefą Augustowicz.

Laidotuvės iš šv.Kazimiero bažnyčios vyks 
2007 gegužės 18 d., 12 vai. Gunnesbury ka
pinėse. Liūdėdami liko dukra Jadwyga Rai- 
šienė ir anūkai Elena, Petras ir Monika, ir 
jauna produkraitė Aušra.

Visa šeima reiškėsi lietuviškoje veikloje. 
Stipriai veikė

skautuose, Jaunimo sąjungoje, šoko tautinius 
šokius.

Lietuvių Skautų Sąjunga ir 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 

reiškia gilią užuojautą netekusiems moti
nos ir senelės.

PAMALDOS

Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail: london^ptveriionas.freeserv^e.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 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.
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