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□ DBLS ®0<ASIS JtJlMMS
60-MT METŲ LAIKAS NUOSTABUS, KAI KARTU DAINUOJAM 

- JOKS ORAS NEBAISUS!
Būtent tokį iššūkį Anglijos gamtos stichijai 

pateikė patriotiškai nusiteikę tikrieji lietuviai, nepa
būgę lietingo oro. Dar ne tokių gyvenimo išbandy
mų patyrę, tiek jaunas tiek senas, per 400 dalyvių, 
atvyko švęsti SEKMINES į LIETUVIŲ SODYBĄ. 
O sužinoję, kad šie metai yra ypatingi, atvažiavo net 
iš vakaro. JK Lietuvių bendruomenei jie — 
JUBILIEJINIAI.

Sekminių dieną, kad ir kaip būtų gaila, oras nelepi
no. Nes, teisingumo dėlei, buvo atvykusių ir „tarkų“, kurios 
apart burnoti, dejuoti ir tarkšti nieko nesugebėjo. Tai dievu
lis supyko ant jų ir lietum apipylė. Ir taip pylė, kad per visas 
dienas - nuo šeštadienio vakaro iki antradienio. Aišku, per 
tas tarkas kliuvo visiems. Bet MES - LIETUVIAI -NE 
CUKRINIAI! Ir linksmintis dar neužmiršom. Todėl prie 
lauko scenos po lietumi kartu linksmai ir šokome, ir daina
vome, ir džiaugėmės. Kam buvo šalta ar praalko, turėjo 
proga pasišildyti tiek legendinėje „ŽALIOJOJE GIRELĖ
JE“ tiek SODYBOS svetainėse. Ir nesvarbu, kad negalėjo 
atvažiuoti dėl objektyvių priežasčių ŽVAGULIS su STA- 
ROŠAITE. VYDRAGOS, JK Lietuvių Jaunimo Sąjungos, 
RETRO Plius, SADUTO, VITAL MISSION kolektyvų 
pasirodymų buvo per akis. Gaila, kad ne visi mūsų senoliai, 
dėl sveikatos, jau begalėjo atvykti ir pasidžiaugti naujai 
klestinčia išeivijos karta. Mes Jų neužmirštame, ir norime 
jiems pasakyti didelį AČIŪ už tai, kad jų dėka mūsų SO
DYBOJE turėjome tokį gerą laiką! Ir aš ten buvau, lietu
višką suktinį gėriau, lietuviška mėsyte ir dešryte ant šviežiai 
raikytos duonos gardžiavausi. Džiaugiuosi, kad mano paties 
„užfundytas“ 60-mečio progai skirtas, 10 kg torčiukas tiek 
visiems pako, kad man nė trupinėlio neliko.

Norėdami dalyvauti 60 -mečio progos vakare, 
lietuvaičiai SODYBOJE vietas užsisakinėjo net prieš pus
metį. Šiame RETRO stiliaus vakarėlyje, kurį vedė puiki ir 
niekada nepavargstanti Martinkėnų šeima, galima buvo 
akis paganyti ir į stilingai ir senobiniai apsirėdžiusias da
mas, ir į tautinių drabužių spalvingumą. Proginėmis kalbo
mis pasidalinę gerbiami svečiai LR ambasadorius Vygan
das Ušackas ir TMID gen. direktorius Antanas Petrauskas, 
Bendruomenės pirmininkės Živilės Ilgūnaitės padedami, 
įteikė nusipelniusiems išeivijai krūvą medalių ir garbės 
raštų. O koks vakaras be siurprizų! Gerbiamas svečias iš 
Vilniaus atsivežė ne tik apdovanojimus, bet ir visame lietu
viškame sviete žinomus „VYDRAGOS“ muzikantus. Jie, 
draugiškai mūsų tautinio kolektyvo „SADUTAS“ padeda
mi, išjudino šokti net užsispyrusius kelmus. O kiek pasiro
do mes dainorių turime! Vienas už kitą pranašesni traukė 
dainą vieną po kitos iki paryčių. Taigi, kas norėjo, turėjo 
ką veikti. SODYBA nors ir didelė, bet ne guminė. Pavai
šint ir nugirdyt visus sugebėjo, bet visiems sugult po vienu 
stogu vietų neužteko. Ne juokas visgi, per 100 žmonių į 
vakarėlį sugužėjo!. Bet niekis, jaunimėlis buvo nieko prieš 
ir palapinėse apsistoti. Kad tik leistų vakarėlyje dalyvauti. 
Vaikinukai net patyliukais džiaugės, kad turėjo tokią progą 
mergas pakirkint.

Einaro “užfundytą” tortą pjauna (iš kairės pats Einaras, buvęs 
ilgametis DBLS pirm. Jaras Alkis (matosi tik galva ) , DBLS 
CV pirm. Živilė Ilgūnaitė ir TMID dir. Antanas Petrauskas

O kas netikite-ATVAŽIUOKITE KITAIS METAIS!

Savo įspūdžius užrašė EINARAS VILDĖ
> Nuotraukos sekančiam psl.
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Prisimintinos Sekminių nuotraukos -

Londono DBLS Pirmo 
skyriaus 

ansamblis “Sadute”.
Vadovė Ligita 
Paulauskaitė, 
administratorė 

Onutė Dobrovolskienė

British-Lithuanian Ass. sekr. A. Vilčinskas ir 
LNB sekr. J. Podvoiskis su žmona

Redaktoriaus pastaba:
Sekminių įvykių aprašymai Londone leidžiamuose 
liet, laikraščiuose ir pačios DBLS valdybos pasi
sakymuose minima Jungtinės Karalystės Lietuvių

Jungtinės Karalystės Jaunimo Sąjungos šokių kolektyvas

Sąjunga.
Ar tai Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga ar kokia tai nau

jai įsteigta? Jei tai senoji DBLS, tai kodėl vardas keičiamas be 
Metinio suvažiavimo sprendimo? Pakeisti Sąjungos vardą gali 
tik DBLS metinio suvažiavimo atstovai dviejų trečdalių balsų 
dauguma.2007 m. suvažiavimo metu to nebuvo padaryta. Suva
žiavimo metu, keičiant įstatus, viename paragrafe buvo paminė
ta, kad į Sąjungą gali stoti Jungtinėje Karalystėje gyvenantį lie
tuviai, bet tik tiek. Gal DBLS centro valdyba galėtų paaiškinti

Jei atstovai ir panorės praplėsti Sąjungos narių gyvenamas 
ribas, t.y. priglausti ir Šiaurės Airijos lietuvius, tas bus galima 
padaryti tik sekančio 2008 metų suvažiavimo metu.

O be to, kas atsitiks su Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos laikomomis Lietuvių Namų akcinės bendrovės akcijomis? 
Jos nėra vardinės. Ar jas bus lengva perregistruoti? Taip pat 
prieš keičiant vardą reikia pakeisti ir Sąjungos įstatus.
Prieš galvojant apie keitimą reikėtų pasitarti su mūsų advoka
tais.

Muzikantai

v Nuotraukos Jurgos Galvanauskaitės *
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Jungtinės karalystės lietuvių sąjungos valdybos pareiškimas
Praeitą savaitgalį, gegužės 26 d. Lietuvių sodyboje buvo surengta šventė, skirta Didžiosios Bri
tanijos lietuvių sąjungos šešiasdešimtmečiui paminėti.

į vakarienę Sąjungos senbuviams pagerbti susirinko apie šimtą žmonių, tarp jų LR ambasa
dorius JK Vygaudas Ušackas su šeima bei ilgametis bendruomenės pirmininkas Jaras Alkis, 
atvykęs į šį renginį specialiai iš Vilniaus. Nemažai Sąjungos labui daug nuveikusių žmonių 
šiuo metu yra garbaus amžiaus ir jie iš anksto pranešė ir atsiprašė, kad negalės atvykti. Jungti
nės Karalystės lietuvių sąjunga reiškia nuoširdžią pagarbą ir dėkingumą visiems vyresniosios 
kartos bendruomenės nariams, kūrusiems ir šešias dešimtis metų puoselėjusiems šią Didžiojoje 
Britanijoje gyvenantiems lietuviams taip svarbią organizaciją.

Vakaro metu aktyviausiems bendruomenės nariams Tautinių mažumų ir išeivijos generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas įteikė garbės ženklus ir padėkos raštus.
Dauguma vakaro dalyvių buvo pakilaus ūpo ir smagiai nusiteikę, nemažai žmonių užsibuvo 
salėje net po vidurnakčio. Todėl ir vakaro organizatorius, ir didžiąją dalį šventės dalyvių suglu
mino ir nustebino tendencingas Vilmos Okunevičiūtės straipsnis, pasirodęs “Londono žinio
se”. Straipsnis parengtas neprofesionaliai, painiojant žmonių vardus ir faktus, aprašantis ne patį 
renginį, o tiesiog atspindintis blogą žurnalistės nuotaiką.

JKLS valdyba atsiprašo tų, kurie daug dirbo prisidėdami organizuojant renginį ir buvo įskau
dinti tendencingų straipsnio teiginių bei nepagrįstų kaltinimų. Tikimės, jog tokie straipsniai, 
kurių tikslas, kad žmonės nesiburtų į organizacijas, o būtų susipriešinę, nes tada juos lengviau 
išnaudoti ir apgaudinėti, nepadarys savo juodo darbo ir neatbaidys visuomeniškai nusiteikusių 
žmonių nuo veiklos svarbios visiems Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems lietuviams.

JKLS valdyba
........................ .. .. . . '• -4-

ondo rėmėjai kreipiasi į lietuvius, kuriems rūpi ir kurie lanko Sodybą, dėtis prie šio fondo 
įgyvendinimo. Jei pavyks, atkris didelė našta imti paskolą apmokėti “Inland Revenue” užsi
likusius valstybinius mokesčius.

Kaip žinome iš praeities Sodyba niekada nenešė didelio pelno, bet buvo vieta, kur žmonės galėjo at
sikvėpti nuo miesto dulkių, gamtoje praleisti laiką, kam patinka pažuvauti, pagyventi palapinėse. 
Tad, jei patinka Sodyba ir jos aplinka, kiek galėdami 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 aukojo;
S.Štarka, Shrewsbury £100.00, V.Kalvėnas, Burnley £100.00,
A.Podvoiskienė, Manchester £20.00 (anksčiau aukojo £80.00).
Šiuo metu Fondo sąskaitoje yra £1,050
Fondo vadovybė visiems aukotojams dėkoja.
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§Qta3ia3iafe3
Iš Sekmininio 1960 metais išleisto pirmo PGtta taftai
numerio “Atlaidinis”
PROGRAMOS PATIKSLINIMAS:
Praeitame “E.Lietuvio” numeryje p.Kasparas duoda ga
lutines instrukcijas kaip elgtis Sodyboje, nurodo progra
mos eigą ir žada užimti kiekvieną, neturintį kur dėtis, ar 
ką veikti. Taigi, anot jo, pamaldų pradžia 11.30, pietūs 1
- 2.30, bonkos nedaužomos. Ir t.t. ir t.t.

Sveikindamas visus atvykusius į vietą, “atklaidinis” 
patikslina programą sekančiai:

Pamaldos, atrodo, tikrai bus, nors altorius šįmet ne so
cialistų paruoštas. Pietų visiems turėtų užtekti, tačiau 
patartina nesivėluoti, nes “vėlai ateinantiems - kaulai”, 
arba - geriausiu atveju - atšildyti kotletai. Arbata bus nor
muota (juk dar lietuviais esame, tegul ją direktoriai- 
pensininkai geria!) ir terminuota. Tikras arbatos išdavi
mo laikas dar nėra aiškus. Bet, būkite sure, pietų metu 
arbatos nematysite! Tačiau nėra blogo, kas neišeitų į gerą
- alaus turima plenty! Jis bus parduodamas anksti ir vė
lai, laiku ir po laiko, mišių ir pietų, vakarienės ir kitu 
metu.

Sportui galimybės bus ko plačiausios. Draudžiama tik 
kartis ir be kostiumų maudytis.

Piknikautojai prašomi nepalikti pilnų bonkų, kurios 
pirmadienio rytą Sodybos štafą iš rikiuotės išvest gali, o 
tai tikrai ponams vasarotojams meškos patarnavimas bū
tų. O kas dėl tuščių buteliukų - visi prašomi, bent jų, į 
svetimas galvas nedaužyti.

Prausyklose ir kitur, atrodo, bus laikomasi eilutės, nors 
už padalkas nieks neatsako.

Baigiame p.Kasparo žodžiais: “Viską palikime ten, kur 
kam skirta vieta”. Taigi ir svarelius palikime jiems skir
toje vietoje.

O kas dėl oficialių kalbų, tai jų nebus - nėra kam kal
bėt: Centro valdyba užkimusi, o direktoriams net balsas 
atimtas.

Modernizuojant 
Sodybą numatoma 

įrengti vonių 
kubikus

j M

- Ar teisybė, kad Sodyba smarkiai sumoderninta?
- O, taip. Lietuviški parašai tik ant obelaičių ir kry
žiaus išliko.

DEŠIMTMETĖS GARBEI
Dešimt metų sukanka, kai įsteigta Lietuvių Namų Akcinė 
Bendrovė. Taigi turėtume ruošti plataus ir siauro masto 
išgėrimus su kietais ir minkštais gėrimais ir plačiai išsi
žioję šaukti: alio! valio! tegyvuoja! Tokia yra mūsų tradi

cija nuo senų laikų. Bet pradėję šaukti alio! valio! tegy
vuoja! ir sukaktuvininkės garbei ištuštinę vieną kitą stip
resnį buteliuką, vėl pagal tokią seną tradiciją žvilgtelėki
me atgal ir pasižiūrėkime, ar dar toli matosi. Jei dar ma
tosi, tai dar išgerkime ir pradėkime rinkti žodžius prakal
bai. Galimas dalykas, kad bus sunku surasti žodžių, tai 
mes čia ir norime padėti išeiti iš suskidusios padėties.

Šiuo metu Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės atveju 
nėra reikalo pradėti kalbų nuo Adomo ir Ievos, palikime 
ir nuošaly ir Vytautą Didįjį, apie kurį pakankamai prikal
bame kitomis progomis. Pradėkime kalbėti nuo reikalo. 
Bet, žinoma, jūs tuomet jau būsite užmiršę apie ką reikia 
kalbėti. Tad, kalbėkite, kartojame, apie Bendrovę!

O kas gi atsitiko, kad mes taip būtinai norime išgerbti 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės dešimtmečio proga? 
Kaip mes šitą reikalą suprantame ir kaip mums atrodo, 
taip sakant ir kitaip sakant, mūsų nuomone, čia atsitiko 
toks dalykas, kad toli matosi, o arti nesimato. Mums ne
simato, kad Bendrovė yra ne kieno nors vienturtė, o visų 
mūsų lepūnėlė, kuri jau taip išlepinta, kad net kelias auk
les turi. Kai būna dvi auklės, pagal mūsų seną tradiciją 
vaikas būna be galvos. O Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
auklių skaičius yra daug didesnis. Anot, vyskupo Bara
nausko, ant tų kalnų dar kiti kalnai ir maži kalneliai. Tai 
taip išeitų pagal viską, kad tarp tiek daug auklių negali 
būti, nei galvos, nei kojų, nei rankų, o tik burna, kuri prii
ma kietus ir minkštus gėrimus, o rytojaus dieną pagirio
dama šaukia alio! valio! ir tegyvuoja!

Taigi, kad reikės mums išgerti, kol ta mergina atsistos 
ant kojų ir išeis už piemenę arba ganyti. Dar tos dienos 
nesimato. O jei nesimato, tai dar išgerkim pusbuteliuką ir 
atsigręžkime pažiūrėti. Nesimato? Tai užteks ir kalbėti. 
Gerkime ir nebesidairykime

NAKVYNĖS KLAUSIMAS

- Sodybos vedėjas sako pažiūrėsiąs. “Gal kur 
nors tvartelyje ant šiaudų, visiems bendrai!...

- Never mind! Bus OK.

'Lietuvių Namams Londone skubiai reikalingas 
barmeno padėjėjas - mėgėjas.

4



Europos Lietuvis Nr.6 5 puslapis

LR Ambasada

Lietuvos komercijos rūmų Jungti
nėje Karalystėje steigiamasis 
susirinkimas
Šių metų gegužės 16 dieną Lietuvos ambasadoje Londo
ne įvyko Lietuvos komercijos rūmų Jungtinėje Karalystė
je steigiamasis susirinkimas. Rūmus nusprendė steigti 
iniciatyvūs Jungtinėje Karalystėje gyvenantys verslinin
kai iš Lietuvos, siekdami užmegzti ryšius bei sukurti 
bendravimo forumą tarp lietuviškai kalbančių verslininkų 
Britanijoje, norėdami efektyviai reikšti narių ekonomi
nius interesus, o taip pat skatinti verslo ryšius tarp Lietu
vos ir Britanijos bei tarp lietuvių verslininkų įvairiuose 
kraštuose.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo virš 50-ies įvai
rių įmonių savininkų, partnerių ir vadovų. Ambasadorius 
Vygaudas Ušackas pasveikino visus susirinkusius ir pasi
džiaugė, kad susivieniję į Rūmus nariai atstovaus Lietu
vos verslininkų interesus Jungtinėje Karalystėje bei prisi
dės prie Lietuvos ir Britanijos ekonominių mainų plėtros. 
Ambasadorius taip pat pasidžiaugė didėjančiais dvišalės 
prekybos srautais bei išrėškė viltį, kad Rūmų įkūrimas 
dar labiau juos suaktyvins.

Lietuvos eksportas į JK 2005 metais sudarė 1542,1 
mln. litų, o 2006 metais - jau 1665,8 mln. litų. Tuo tarpu 
prekių iš JK importas per vienerius metus išaugo net 144 
procentais, nuo 955,1 mln lt 2005 metais iki 1378,9 mln. 
litų 2006 metais.

Susitikimo metu aptarti artimiausi Rūmų renginiai. 
Birželio mėn. organizuojami darbo pietūs su JK Parla
mento Bendruomenių rūmų Pramonės ir prekybos komi
teto pirmininku Peter Luff bei kitais komiteto nariais. 
Taip pat planuojama surengti susitikimus su Londono 
Newham ir Stratford rajonų savivaldybėmis, kur gyvena 
ypač daug lietuvių, siekiant populiarinti Lietuvos vardą 
bei vienyti lietuvius. Taip pat buvo aptartos galimybės 
dėl lietuviškų prekių mugių surengimo, kalėdinių eglučių 
lietuviškoms mokykloms pastatymo, golfo turnyro ir t.t.

Susitikimo metu vienerių metų laikotarpiui išrinkti 
Rūmų prezidentas, viceprezidentas ir valdyba.

Prezidentu tapo Martynas Jokšas („G lory wood Ltd“ 
direktorius), viceprezidentu — Andrius Runevič („A2A 
Group“ direktorius).

Rūmų valdyba patvirtinta iš 13 narių:
Tomas Karpavičius („Ūkio banko investicinė grupė“);
Rolandas Sakauskas („Lituanica Ltd“);
Laurynas Grainys („Infozona Ltd“);
Kristina Svajonė Bobs („Svaja UK Ltd“);
Jūratė East (parduotuvė „Provincija4);
Linas Bielskis („Vicarage Lane Surgery Ltd“, „LD 
Brothers Ltd“);
Egonas Jakimavičius („Lithuanian Beer Ltd“);
Petras Derevianko („Retro Plus Ltd“);
Milda Laurikietė („East European Business Club“);
Valentinas Januška („Londono žinios“);
Julija Gončaruk („Ūkio bankas AB“);
Inga Bilaišytė („Royall Transfer Ltd“, „IB Recruit

ment“);
Olga Jachimovič („EuroBaltika“).

LR ambasada Londone

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Gegužės 31 dieną ambasadoje Vilniaus Univer
siteto Tarptautinės verslo mokyklos direktorius Ju
lius Niedvaras ir Vadovų mokymo centro direktorė 
Vida Luzgauskaitė susitiko su "Lithuanian London 
City" klubo nariais. Susitikime dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius Vygaudas Ušackas.

Kalbėta kaip klubo nariai, kurie dauguma baigė 
aukštuosius finansinius, verslo ar ekonomikos 
mokslus Vakarų Europoje ir JAV, vertina iš asmeni
nės patirties Lietuvos aukštąjį mokslą. Tartasi [ko
kios šalies aukštojo mokslo sistemą turėtų orientuo
tis Lietuva ir diskutuota verslo magistro (MBA - 
Master of Business Administration) studijų įvedimo 
ir MBA ruošimo Lietuvoje tema.

LR ambasada Londone

1940 birželio išvežtųjų 
paminėjimas Londone

Š.m. birželio mėn. 17 d., sekmadienį, 15.00 
vai. Baltic Council rengia tragiško BIRŽE
LIO MEN. išvežtųjų paminėjimą St. 
Jame’s bažnyčioje, Piccadilly, landon, Wl. 
Visi Londone ir apylinkėse gyvenantį lie
tuviai turėtų jausti pareigą šiose pamaldo
se dalyvauti.

MALONIAI VISUS KVIEČIAME Į IŠ
VEŽTŲJŲ Į SIBIRĄ - KUN. DR. STE

PONO MATULIO 4-ŲJŲ MIRTIES 
METINIŲ PAMINĖJIMĄ NOTTING-

HAME BIRŽELIO MĖN. 17 D., 
SEKMADIENĮ 11:15 vai.

ST. BARNABAS KATEDROJE
Po Šv. Mišių aplankysime Willford Hill lie
tuvišką kapinių kampelį, pasimelsime prie 
kun. dr. Stepono Matulio, MIC kapo, pasi
svečiuosime Lietuvių Katalikų Centre - Ži
dinyje, kur paskaitą paskaitys Kun. Prof. dr. 
Vytautas Brilius, MIC, Lietuvos Marijonų 
Vyresnysis.
Maloniai laukiame Jūsų visų.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrija
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G Kirkilas Šv. Kazimiero parapijo
je susitikęs su tautiečiais gyrė 
Lietuvos pažangą ir kvietė sugrįžt 
2007-05-21

Gegužės 20, sekmadienį, Ministras Pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas pradėjo vizitą Didžiojoje Britanijoje. Tik 
nuskridęs į Londoną Premjeras iškart nuvyko į Šv. Kazi
miero parapiją, kur susitiko su lietuvių bendruomenės 
atstovais.

G. Kirkilas susitikime sakė, kad ryšių su užsienyje gy
venančiais tautiečiais palaikymas ir lietuvybės išsaugoji
mas išeivijoje yra tarp prioritetinių jo vadovaujamos Vy
riausybės užduočių.

Pasak Premjero, Vyriausybė pasirengusi dėti daug pas
tangų, kad kuo daugiau vakarietišką patirtį įgijusių lietu
vių grįžtų į savo šalį. Jau parengta ekonominės migraci
jos valdymo strategija, kurioje numatomos migravusių 
Lietuvos gyventojų grąžinimo priemonės.

Šiuo metu, pažymėjo Vyriausybės vadovas, rengiama 
ilgalaikė valstybės santykių su užsienyje gyvenančiais 
tautiečiais strategija. G.Kirkilas patikino, kad Vyriausybė 
žino apie iškilusius sunkumus, susijusius su konsulinių 
paslaugų gavimu Londone. Todėl Vyriausybė yra skyrusi 
lėšų naujam ambasados pastatui įsigyti ir jau kitąmet 
turėtų būti užtikrintas tinkamas aptarnavimas. Ministras 
Pirmininkas taip pat pažymėjo, kad siekiama spręsti dvi
gubos pilietybės problemą, G. Kirkilas sudarė darbo gru
pę, Vyriausybės pavedimu Migracijos departamentas 
rengia pilietybės įstatymo pakeitimus.

Lietuvių bendruomenės atstovus Premjeras informavo 
apie mažumos Vyriausybės veiklą ir iššūkius, su kuriais 
tenka susidurti. G. Kirkilas pabrėžė, kad prioritetinės 
sritys yra: informacinės ir žinių visuomenės kūrimas, 
mokslo ir technologijų bei inovacijų plėtra, sveikatos 
apsauga bei socialinė apsauga, kova su korupcija, aukšto
jo mokslo reforma. Ministras Pirmininkas taip pat paste
bėjo, kad Lietuva išlieka viena sparčiausiai besivystančių 
šalių Europos Sąjungoje. Tačiau, pasak G. Kirkilo, mūsų 
šaliai labai svarbu pritraukti kuo daugiau investicijų. 
Tam kai tik bus skirti šiandien vyksiantys jo darbo pietūs 
su finansų ir investicinių kompanijų atstovais.

Anglijoje auga ir nedarbas, ir algos
Britų transliuotojas BBC skelbia, kad šioje šalyje per 
pirmąjį metų ketvirtį išaugo ir bedarbystė, ir darbo užmo
kestis. Anot BBC, nuo sausio iki kovo bedarbių gretos 
pasipildė naujais 13 000 žmonių ir pasiekė 1,7 mln.

Tačiau vis labiau mažėja tų, kurie naudojasi bedarbio 
statuso teikiama nauda ir atsisako ieškoti bet kokio dar
bo. Augant bedarbystė, kilo ir vidutinis atlyginimas. Jis 
Jungtinėje Karalystėje išaugo 4,5%.

„Toks nedarbo didėjimas Jungtinėje Karalystėje gyve
nančių lietuvių tikrai nepaskatins sugrįžti namo. Nes dar
bo užmokestis vis dar išlieka kelis kartus aukštesnis nei 
Lietuvoje", - vz.lt sako Jekaterina Rojaka, „DnB NORD“ 
banko analitike. Anot jos, sėkmingiausiai emigrantus 
sekasi vilioti statybų bendrovėms, nes čia atlyginimai 
„kartais viršija finansinio tarpininkavimo sektoriaus atly
ginimus".

LR Ministras Pirmininkas 
Gediminas Kirkilas Londono lietu
vių parapijoje
Šių metų gegužės 20 dienos vakare tiesiog iš Garwick’o 
oro uosto Ministrą Pirmininką Gediminą Kirkilą į Londo
no lietuvių parapiją atlydėjo Užsienių ir Commonwealth 
ministerijos protokolu departamento atstovas ir LR amba
sadorius D.Britanijai Vygaudas Ušackas.

Gediminas Kirkilas kalba lietuvių bažnyčioje Londone

18 vai. vyko Mišios. Ta proga Virgilijaus Vaitkaus cho
ras atgiedojo Mišių dalis ir gegužines pamaldų giesmes. 
Pasibaigus gegužinėms pamaldoms, ambasadorius 
V.Ušackas pakvietė maldininkus pasiklausyti garbaus sve
čio Ministro Pirmininko pranešimo kas dabartiniu metu 
vyksta Vyriausybėje ir pačioje Lietuvoje.

Mažumos vyriausybės vadovas kalbėjo daug ir įvairiai: 
atominė energija, nes be elektros negyvensi, aukštojo 
mokslo ir mokyklų reformos, sveikatos aparatas reikalin
gas pertvarkymo. Visi tie pertvarkymai ir reformos vyks
ta, bet jie eina taip lėtai ir nežinia, kada jos bus įvykdytos. 
Kalbėdamas apie konsulatus ir turbūt jausdamas žmonių 
nuomonę, jis aiškiai ir tiesiai pripažino, kad Lietuvos Vi
daus Ministerija tebedirba sovietmečio gremėzdiškais prin
cipais. Kai buvusieji maldininkai pradėjo šaukti: “Kodėl 
taip yra”, jis neatsakė. Dėl dvigubos pilietybės jis sakė, 
kad yra sudarytas koks tai komitetas, kuris privalo atrasti 
būdus dvigubos pilietybės išlaikymui.

Prasidėjo klausimai ir jų buvo daug, įvairių, kartu buvo 
kai kurie atsakymai įdomūs. Premjeras sakė, kad darbo 
jėgos Lietuvoje trūksta. Ją reikia atsigabenti iš Baltarusijos 
ir kitur, nes darbas turi eiti.

Paklaustas , kaip mažumos vyriausybės vadovas, kiek 
ilgai jo vyriausybės galės išsilaikyti, atsakymas buvo labai 
ilgas, bet nieko nepasakantis. Naujieji ekonominiai imig
rantai, galima sakyti, neiškėlė nei vieno svarbaus gyvybi
nio klausimo.

Susitikime su Premjeru dalyvavo apie 150 žmonių - iš 
senosios emigracijos tik 4! Buvo įdomu paklausyti Bra
zausko eros žmogaus, kuris sakė daug, bet ar tais jo saky
mais pasitikėti?

Sekmadienio dieną, kai žmonės rinkosi į pamaldas, matė 
ant brazilų restorano, Hackney Road, pakabintas tris vėlia
vas: Brazilijos, Lietuvos ir Europos Sąjungos. Vakare suži
nojome, kad Premjeras ir LR ambasadorius su keliais drau
gais jame valgė vakarienę.

Stasys Kasparas
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Išvykę mokslininkai kviečiami at
vykti į Lietuvą bendriems moksli
niams projektams

Lietuvoje atsirado galimybė užsienyje dirbantiems ir 
gyvenantiems lietuviams mokslininkams parvykti dirbti į 
Tėvynę. Pradėtas vykdyti projektas, kurio tikslas - sukurti 
priemones ir būdus emigravusių mokslininkų grįžimui į 
Lietuvą skatinti.

Projekto rėmuose yra finansuojami trumpalaikiai 
mokslininkų vizitai į Lietuvos mokslo ir tyrimo instituci
jas. Atvyksiantiems tyrėjams apmokamos kelionės išlai
dos ir skiriama stipendija nuo 120 iki 200 lt dienpinigių 
vizito laikotarpiu Lietuvoje. Paraiškas dėl vizito finansavi
mo galima užpildyti naudojantis Elektronine paraiškų pa
teikimo sistema (EPPAS) vizitai.eppas.lt.

Pirmieji vizitai į Lietuvą prasidėjo jau kovo mėnesį. 
Įgyvendinti bendrus mokslinius projektus atvyksta tyrėjai 
iš įvairių mokslo sričių. Tai lemia labai platų vizitų tema
tikos spektrą - nuo aukštojo mokslo reformos tendencijų 
analizės iki mokslinių tyrimų apie save organizuojančias 
lipidų skystakristalines nanodaleles.

Anot šešerius metus Lundo universitete dirbančio bio
chemiko dr. Justo Barausko, atsiradusi galimybė iš arčiau 
susipažinti su mokslo situacija Lietuvoje buvo savalaikė, o 
matydamas šiokius tokius teigiamus poslinkius, moksli
ninkas apsisprendė pabandyti karjerą tęsti Lietuvoje.

„Per ilgai Lietuvoje buvo delsiama, kad susidarytų 
„balsavimo kojomis“ situacija. Suprantama, jog visų pro
blemų šis projektas neišspręs, tačiau nuo kažko juk reikia 
pradėti, o tokių iniciatyvų ir programų įgyvendinimas gali 
tapti rimta paskata svetur dirbantiems tyrėjams ne tik 
trumpalaikiams vizitams sugrįžti į Lietuvą“, - mintimis 
dalijasi dr. Justas Barauskas, trumpalaikio mokslinio vizi
to metu patirtimi dalijęsis Biochemijos institute.

„Susidomėjimą projektu ir mokslinį vizitą lėmė kelios 
priežastys. Pirmiausia, kontaktai su gimtuoju tyrimų cent
ru, Biochemijos institutu, nebuvo nutrūkę, be to - turėjau 
kelias mokslines idėjas, kurias norėjosi įgyvendinti, sukur
ti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius, taip pat - pristaty
ti savo darbus. Kita vertus, aš jau buvau apsisprendimų 
kryžkelėje, akys krypo į darbo aplinkos pakeitimą, o iš 
Lietuvos išvykti visam laikui - niekada nebuvau apsi
sprendęs“, - pasakoja Justas Barauskas.

Primenama, kad iki 2007 metų pabaigos į Lietuvos 
mokslo centrus trumpalaikiams vizitams (nuo 2 sav. iki 3 
mėn.) gali atvykti užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietu
vos mokslininkai. Paminėtina, jog tyrėjais gali būti visų 
sričių mokslininkai, turintys ne žemesnį nei magistro 
mokslinį laipsnį, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai 
ir bent du pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo dir
bo mokslinį darbą kitose šalyse tiek akademinėse, tiek 
verslo institucijose. Projekto rengėjai siekia, kad tyrėjai 
nebūtų varžomi ir atvykę užsiimtų jiems patrauklia ir ak
tualia moksline veikla. Dėl šios priežasties veiklos spekt
ras labai platus - nuo seminarų vedimo iki inovacijų die- 
gimo.Įgyvendinamam projektui sukurta intemetinė svetai
nė wwvv.sugrizimai.lt, kurioje skelbiama naujausia infor
macija apie projektą, jo eigą bei tarpinius rezultatus. Pasak 
projekto vadovo Tomo Žalandausko, šis intemetinis porta
las yra bendravimo ir bendradarbiavimo platforma užsie
nyje esantiems tyrėjams ir Lietuvos aukštosioms mokyk
loms, tyrimų institutams, įmonėms.

Užsienio lietuvių rėmimo centro įgyvendinamas projek
tas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyven
dinimas“ finansuojamas pagal Lietuvos 2004-2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto 
„Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų 
išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje“.

Į Lietuvą pargabenta Lozoraičių šei
mos biblioteka 2007-05-30
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fon
dai pasipildė ypač vertinga spaudos kolekcija - iš Romos 
pargabentu daugiau nei 16 tūkstančių vienetų Lozoraičių 
šeimos knygų bei periodinių leidinių rinkiniu. Net trys 
Lozoraičių šeimos atstovai ilgus metus atidavė Lietuvos 
diplomatinei tarnybai.

Lozoraičių šeimos knygų rinkinį Lietuvos nacionalinei 
bibliotekai perdavė ambasadorius Kazys Lozoraitis, nuo 
1992 iki 2004 metų ėjęs Lietuvos nepaprastojo ir įgalioto
jo ambasadoriaus prie Šventojo Sosto pareigas.

Rinkinyje sukauptos visų šeimos narių knygos. Dau
giausia yra Stasio Lozoraičio (vyresniojo) surinktų leidi
nių. Tarp jų yra ir knygų su Lietuvos pasiuntinybės Italijo
je spaudu. Ypač vertingas yra politinių bei istorinių knygų 
rinkinys - tai Vakarų Europos ir kitų šalių istorikų bei 
marksizmo-leninizmo tyrinėtojų darbai apie Sovietų Są
jungą, kuriuose rašoma ir apie Baltijos kraštų okupaciją ir 
jos padarinius. Daugeliu atvejų tai bus Lietuvoje nežino
mi leidiniai, nes sovietmečiu bibliotekos negalėjo įgyti 
politinės tematikos užsienio knygų. Taip pat pažymėtinas 
gausus rinkinys knygų apie Lietuvą įvairiomis užsienio 
kalbomis, tarp kurių yra labai retų, Lietuvoje mažai žino
mų leidinių. Rinkinyje yra ir svarbiausi tarpukario bei 
lietuvių išeivijos istorinės tematikos leidiniai.

Nevalia nepaminėti Vincentos Lozoraitienės (1896- 
1987), žymios visuomenės veikėjos ir pedagogės, pirmo
sios M.Montessori pedagoginės mokyklos idėjų skleidėjos 
Lietuvoje surinkto ypač vertingo Vakarų Europos pedago
ginės literatūros, taip pat ir geriausių pasaulinės vaikų 
grožinės literatūros knygų rinkinio, kurį galėtume įvardin
ti vaikų literatūros aukso fondu.

Vincenta Lozoraitienė stengėsi gauti vaikų knygas ir iš 
okupuotos Lietuvos. Jos buvo siunčiamos į Romą pažįsta
mų žmonių adresais. Didžiulis grožinės literatūros knygų 
rinkinys anglų, prancūzų, italų, vokiečių, lietuvių, rusų bei 
lenkų kalbomis liudija plačius visų šeimos narių skaitymo 
akiračius.

Iš Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) knygų ypač verta pa
žymėti leidinius, surinktus jo diplomatinės tarnybos Va
šingtone laikotarpiu. Tai reti spaudiniai, atspindintys to 
meto politinę padėtį griūvant sovietų imperijai ir liudijan
tys Lietuvos diplomatijos pastangas priartinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. Lozoraičių šeimos bibliote
koje sukaupti ir pokariniais metais Italijoje lietuvių kalba 
spausdinti leidiniai. Tai laikraštis „Lietuvių balsas“ (1945- 
1947), kurio pirmuosius numerius redagavo Vincenta Lo
zoraitienė, o vėliau bendradarbiavo ir Stasys Lozoraitis 
(jaunesnysis), taip pat kunigo Vinco Mincevičiaus leistų 
informacinių biuletenių „ELTA-press“ rinkiniai, teikę 
informaciją apie padėtį okupuotoje Lietuvoje, Saleziečių 
spaustuvėje Italijoje lietuvių kalba spausdintos knygos 
vaikams, skirtos lietuvių išeivijos jaunajai kartai, jau se
niai tapusios bibliografinėmis retenybėmis.
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Siūloma leisti rašyti W, Q ir X
Tomas Kavaliauskas 2007-05-28

Speciali Vyriausybės darbo grupė siūlo institucijų bei 
įstaigų sudaromuose ir išduodamuose dokumentuose 
vardus ir pavardes leisti rašyti ne tik lietuviškais, bet ir 
kitais lotyniškais rašmenimis. Naujai parengtą Vardų ir 
pavardžių rašymo įstatymo projektą Vyriausybė svarstys 
trečiadienį, praneša LTV naujienų tarnyba.

Dar 1991 m. priimtas Aukščiausiosios Tarybos nutari
mas numato, kad Lietuvos piliečio pase vardai ir pavar
dės turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis. Vienas tei
sės akto punktų numato galimybę, kad asmenys turėję 
kitos valstybės pilietybę, vardą ir pavardę gali rašyti taip, 
kaip parašyta tos valstybės išduotame dokumente.

[statymo projekto rengėjai tvirtina, kad visose ES vals
tybėse žmonėms suteikiama teisėti asmenvardžius rašyti 
jo gimtąja kalba, o pas mus iš sovietmečio užsilikusi 
nuostata turėtų būti pakeista, skelbia lrt.lt.

„Ir kalbos komisija, ir, manau, nemaža dalis visuome
nės tikrai nemano, kad bet kurio pasaulio žmogaus pa
vardė yra lietuvių kalbos faktas. Ne, ateina į kalbą toks 
per šimtą metų, ilgesniam ar trumpesniam laikui, ar tik 
vieną kartą yra paminima, taigi nereikėtų viso pasaulio 
daryti lietuviais“, - kalbėjo Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkės pavaduotoja Jūratė Palionytė.

Lietuvių kalbos komisija dirbtinį svetimvardžių lietuvi
nimą bent jau akademinėje ar mokslinėje literatūroje sie
kė panaikinti dar sovietmečiu, tačiau sovietinė cenzūra 
uždrausdavo tai daryti.

„Tai nėra reikalinga mūsų santykiams su Lenkija, tai 
reikalinga mums visiems, nes mes visi po įstojimo į Eu
ropos Sąjungą dažnai turime reikalų su vardais ir jų toks 
barbariškas sovietinis sulietuvinimas nėra niekuo nusi
pelnantis lietuvių kalbai“, - teigė Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Žygimantas Pavilionis.

Net ir jo atsisakius, specialistai abejoja, ar tautinių ma
žumų atstovai masiškai pultų keisti vardus ir pavardes, o 
jei taip nutiktų, valstybei tai nekainuotų didelių pinigų - 
juos tektų mokėti dokumentus keičiančiam asmeniui.

„Lenkijoje, kur tokia operacija buvo atlikta prieš porą 
metų, pavardes pasikeitė labai mažai žmonių, nes tavo 
pavardė, kad ir kaip iškraipyta, jau yra įtvirtinta daugybė
je dokumentų, įstaigų, bankų ir tokiai operacijai pasiryž
tų ne kiekvienas“, - tęsė Ž. Pavilionis.

Jeigu trečiadienį Vyriausybė, o vėliau ir Seimas pritars 
įstatymo projektui, tautinių mažumų atstovai savo var
duose ir pavardėse galės naudoti lotyniškas raides „x“, 
„q“ ir „w“, nekeičiant jų į lietuviškas.Be to, dar teks keis
ti kai kurias Civilinio kodekso nuostatas, o norintys pasi
keisti pavardes, turės pateikti atitinkamus dokumentus, 
kokius - bus nustatyta poįstatyminiuose aktuose.

Parengti nauji minimalios algos 
kriterijai 2007-05-28
Speciali darbo grupė parengė įstatymo pataisas, pagal 
kurias minimali alga nuo 2009 m. turėtų būti ne mažesnė 
kaip du trečdaliai šalies ūkio vidutinio mėnesio darbo 
užmokesčio, praneša Lietuvos radijas.

Šiuo metu minimali mėnesio alga sudaro 600 Lt. Darbo 

grupės vadovas Seimo vicepirmininkas Alfredas Pekeliū
nas sako, kad dabar minimali alga neužtikrina normalaus 
pragyvenimo lygio.

„Priėjome prie išvados, 
jog būtų tikslinga mini
malų atlygį nustatyti pa
gal tam tikrus kriterijus. 
Esant dabartinei tvarkai, 
minimali alga kyla labai 
lėtai.

Sutarėme, kad tas krite
rijus gali būti nuo viduti
nio darbo užmokesčio. 
Pritarta, kad kitais metais 
- 50% nuo vidutinio dar
bo užmokesčio, o nuo 
2009 m. sausio 1 dienos - 

D. Dokšaitės nuotr.

60%, skelbia lrt.lt.
Tikiu, kad šis pakeitimas nebeleis nei politikams, nei 

šalies vadovams nesusitarti dėl minimalaus atlyginimo“, 
- teigė A. Pekeliūnas.

Trišalė taryba, išskyrus Finansų ministeriją, siūlo mini
malų atlyginimą nuo 600 iki 700 Lt didinti nuo šių metų 
liepos

Gerbiamieji, išeivijoje gyvenantys 
tauragiškiai, 2007-05-24

Nuo seno savo istorine praeitimi garsus Tauragės mies
tas, puošiasi šventi
niu rūbu bei ruošiasi 
šių metų birželio 22 - 
24 dienomis griaus
mingai paminėti ne
eilinį - 500 metų ju
biliejų. Tačiau šventė 
prarastų dalį svarbios 
savasties be gyvento
jų, kurie čia gimė, 
gyveno, savaip kūrė 
gimtojo miesto dvasią.

Todėl norėjau kreiptis į visus Jus - išeivijoje gyvenan
čius tauragiškius, netgi tolimus jų giminaičius, raginda
mas prisiminti savo šaknis ir šia išskirtine proga apsilan
kyti gimtojoje Tauragėje.

Svetingai pasitiksime visus, nors trumpam sugrįžusius 
pagerbti gimtojo miesto, ir įtrauksime į šventišką šurmu
lį: istorinei praeičiai skirtus kraštiečių susitikimus, kny
gų pristatymus, parodas. Pasiūlysime turiningą kultūrinę 
programą - nuo populiariosios, klasikinės ar džiazo 
muzikos koncertų, specialiai sukurtų misterijų, teatrali
zuotos mugės su riterių kovomis iki specialaus fejerverkų 
ir lazerių šou.

Nors pusės tūkstančio metų jubiliejų švęsime tik tris 
dienas, tikimės, jog parengta programa įtiksime visiems: 
seneliams, tėvams ar jų atžaloms, taip pat tiems, kurie 
domisi krašto augimo perspektyvomis ar investavimo 
galimybėmis.

Švenčianti Tauragė svetingai laukia Jūsų, ger
biamieji išeiviai!

Tauragės rajono savivaldybės meras Robertas Piečia
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ARGENTINA
„Ecos dc Lituania“ įtrauka į municipalinio 
paveldo sąrašus

San Martino miesto meras dr. Ricardo Ivoškus, 495/07 dekretu, 
radijo valandėlę „Ecos de Lituania“ įtraukė į municipalinio paveldo 
sąrašus.

Meras džiaugiasi ir sveikina „Ecos de Lituania“ , kuri iš visų lietu
viškų organizacijų, esančių Argentinoje, gaunančią apdovanojimus iš 
savivaldybės ir nacionalinio lygio institucijų. Tad San Martino miesto 
meras, dr. Ricardo Ivoškus dekrete pažymi: įtraukite į municipalinio 
paveldo sąrašus lietuvišką radijo valandėlę „Ecos de Lituania“, jos ve
dėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, laidos transliuojamos kiekvieną 
sekmadienį nuo 19 iki 21 v.v. (Argentinos laiku) iš FM Difusion Beris- 
so miesto.

Be to, „Ecos de Lituania“ gavo sveikinimo laišką iš Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos - ALOST, už gerą ir prasmingą 
darbą Lietuvių bendruomenėje. Dr.Ricardo Ivoskus ir Juan Ignacio 

Kalvelis

AIRIJA
Airijos prezidentė: lietuviai neliks visam 
laikui 2007-05-21
Jolanta Paškevičiūtė
Gegužės gale Lietuvoje lankėsi Airijos prezidentė. Jos 
vizitas atkreipia dėmesį vien jau tuo, kiek emigrantų iš

Lietuvos atvyko ir tebep
lūsta į šią šalį. Airijos ana
litikai sako, kad emigrantai 
nekelia problemų, o gyvy
binga ekonomika pajėgi 
priimti didžiulį jų srautą. 
Su Lietuvos žurnalistais 
susitikusi Mary McAleese 
lietuvius vadino gerais savo 
šalies ambasadoriais, rodė 
LTV „Savaitė“.

Prezidento rezidencijoje 
ponia M. McAleese įsikūrė 
po kitos moters prezidentės 
- Mary Robinson, kurios

Mary McAleese iniciatyva viename rūmų 
lange buvo įžiebtas žiburys, 

kviečiantis į tėvynę sugrįžti po pasaulį išsibarsčiusius 
airius.

Airija glaudžia tūkstančius lietuvių. Simboliška, bet 
būtent šiuose rūmuose, pirmininkaujant Airijai, 2004 m. 
vyko Lietuvos ir kitų naujų narių priėmimo į Europos 
Sąjungą ceremonija.

„Dabar Airijoje, kur benuvažiuotum, sutiksi iš Lietuvos 
atvykusių žmonių. Jie teikia paslaugas, prekiauja, turi 
verslą. Išgirstu, kad žmonės kalba su užsieniečio akcentu, 
ir klausiu - iš kur jūs? Kartais tai būna lietuviai, kartais 
latviai, dažnai piliečiai iš Lenkijos, Čekijos.
Tai taip nauja Airijai, nes iki paskutinio praėjusio am

žiaus dešimtmečio žmonės iš Airijos traukė į Ameriką, 
Kanadą, Australiją. Airijoje mūsų yra keturi milijonai, o 
visame pasaulyje - apie 80 milijonų.

Pasaulyje gyvena milžiniška airių šeima, o Airijoje 
turime didžiulę europiečių šeimą, ir jaučiamės labai stip
rūs, įkūnydami Europos Sąjungos svajonę, kad žmonės 
galėtų laisvai judėti, gerai jaustis kiekvienoje Europos 
Sąjungos šalyje, dirbti.

Tikimės, kad teikiame gerus namus pas mus atvyku- 
siems lietuviams, nors jie, greičiausiai, neliks čia visam 
laikui, nes Lietuva gerai tvarko savo ekonomiką“, - LTV 
naujienų tarnybai teigė Airijos prezidentė.

Ji sako, kad ypač laukiamas Lietuvos jaunimas, norintis 
studijuoti, siekti mokslinių laipsnių. Laukiami Lietuvos 
protai, nes Airijos sėkmės pradžia - geresnis žmonių išsi
lavinimas.

„Septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje mes 
daug investavome į žmonių išsimokslinimą, suteikdami 
galimybę nemokamai įgyti vidurinį mokslą. Pirmą sykį 
žmonėms nereikėjo turėti kišenėje pinigų tam, kad įgy
tum išsilavinimą.

Praėjusiame dešimtmetyje ėmėmės kitų tikrai protingų 
dalykų - sumažinome mokesčius. Kad pritrauktume in
vestuotojų, sukūrėme jiems stabilią aplinką. Tai reiškė, 
kad neturime didelių ekonomikos problemų, streikai kas 
penkias minutes negresia. Kodėl? Nes sudarėme sociali
nę sutartį tarp vyriausybės, darbdavių, profsąjungų, vi
suomeninio sektoriaus, samdomų žmonių, ūkininkų.

Visi jie kas keleri metai susėsdavo ir sudarydavo sutartį 
- kiek išleis atlyginimams, kiek vargingiems paremti, 
kiek socialinėms reikmėms. O juk tokie dalykai yra ir 
patriotizmo praktikoje išbandymas“, - dėstė M. McAlee
se.

„Dar prieš 30 metų, kai įstojome į Europos Sąjungą, 
vaikščiojom su krepšiais, prastai dirbome. Kai aš augai, 
Airija buvo trečiojo pasaulio šalis. Dabar ji pirmaujanti, 
turtinga, sėkminga, perspektyvi, ir mūsų žmonės grįžta. 
Tikiuosi, kad Lietuvos laukia tas pats.

Nemanau, kad jūs turite nedelsiant visko imtis. Kiek
vienas turime savo istoriją, bet esu tikra, kad Lietuva ras 
išradingesnius kelius savo ekonomikai tvarkyti, ateičiai 
keisti, ir mes vyksime į Lietuvą klausti patarimo, kaip tai 
padaryti“, - kalbėjo Airijos prezidentė.
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Tai, kad Airijoje viena po kitos prezidento postą užėmė 
moterys, M. McAleese taip pat sieja su išsimokslinimo 
plėtra, kartu su naryste ES atėjusia nauja kultūra, skati
nančia moteris šviestis ir neužsidaryti vien namuose kaip 
jų motinos ar senelės.

„Kodėl mes tapome Keltų tigru? Dabar mes turime trim 
šimtais tūkstančių dirbančių moterų daugiau nei prieš 20 
metų. Tai yra viena iš svarbių priežasčių“, - tvirtino Airi
jos vadovė.

Lietuviškas poezijos pavasaris - pirmą 
kartą taip toli už Lietuvos ribų
Dubline gegužės 16-18 dienomis vyksta lietuviškos 
poezijos pavasaris.
Tai pirmasis nuo 1965 metų toli nuo musų šalies vykstan
tis Lietuvos poetų eilėraščių ir vertimų pristatymas.

Antanas A.Jonynas

Gegužės 16 dieną Dublino Hi
bernian klube Airijos kultūros at
stovų, užsienio šalių diplomatų ir 
lietuvių bendruomenės auditorijai 
savo kūrinius skaitė poetai Antanas 
A.Jonynas, Liutauras Degėsis, 
Liudvikas Jakimavičius ir Viktoras 
Rudžianskas.

Prie jų prisijungė ir Airijos poetų 
draugijos „Seven Towers“ atstovai. 
Jie pareiškė norą būtinai pakartoti 
tokį renginį ir kitąmet.

Gegužės 17 dieną poezija buvo 
skaitoma Lietuvos ambasadoje, o

gegužės 18 dieną Lietuvos poetų kuriniai pristatomi Dub
lino Chapters knygyne.

Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė, 
atidarydama ir pristatydama Poezijos pavasarį, pasidžiau
gė, kad vienas populiariausių Lietuvos kultūros festivalių 
atkeliavo į Airiją

Lietuvių ir latvių komanda atvyko į Airi
ją filmuoti filmo „Netektis“ 2007-05-20
Šios savaitės pradžioje nufilmavę paskutinę sceną Lietu
voje, filmo „Netektis“ kūrybinės grupės nariai pradėjo 
krautis lagaminus ir pakuoti filmavimo techniką: vakar 
anksti ryte jie atskrido į Dubliną, kur tą pačią dieną, oro 
uoste įrengė filmavimo aikštelę ir tęsia kino juostos kūri
mą.

15 metų Lietuvoje gyvenančio latvių režisieriaus Maris 
Martinsons kuriama drama „Netektis“ yra ne tik kupina 
intrigų bei netikėtų siužeto posūkių, bet ir paliečia aktua
lią emigracijos temą. Filmo veiksmas vyksta dvejose šaly
se: skurdo vedama, į Airiją emigruoja jauna moteris, kuri 
tikisi, kad uždirbti pinigai jai leis susigrąžinti sūnų iš vai
kų namų. Tuo metu Lietuvoje berniukas yra įvaikinamas. 
Filmo siužetui tampant vis painesniam aiškėja, jog visų 
herojų likimai mistiškai susipynę o raktas į tiesą slypi vie
noje tragiškoje praeities akimirkoje.

Lietuvoje ši dar nebaigta kurti drama, jau nuo pirmųjų 
filmavimo dienų balandžio mėnesį, susilaukė didelio ži- 
niasklaidos dėmesio. Smalsumą ypač kelia netikėtas 
„Netektyje“ vaidinančių aktorių žvaigždynas: Airijos lie

tuvių kunigu naujojoje kino juostoje tapo muzikos pasau
lio legenda Andrius Mamontovas, o intrigante firmos di
rektore - televizijos laidų vedėja Daiva Tamošiūnaitė. Be 
kino „naujokų“ Maris Martinsons filme taip pat vaidina 
profesionalūs aktoriai Kostas Smoriginas bei Dalia 
Michelevičiūtė, o taip pat - naujai kylanti ekrano žvaigždė 
Valda Bičkutė, kuri jau yra nusifilmavusi viename Maris 
Martinsons filme - įkaitų dramoje „Anastasija“.

Lietuvių ir latvių komanda Airijoje filmuos ne tik Dub
line, bet ir nuo jo į pietus nutolusiame Viklou (Widow). 
Filmavimo darbai turėtų tęstis iki kitos savaitės vidurio. 
Režisierius linksmai žadėjo „paimti į kadrą“ ir šiuose 
miestuose gyvenančius lietuvių emigrantus, kurie pasiro
dys šalia filmavimo vietos.

Iš „Netekties“ aktorių, į Airiją filmuotis atvyks emig
rantės iš Lietuvos vaidmenį atliekanti Valda Bičkutė, bei 
kunigą vaidinantis Andrius Mamontovas. Daininkas, grį
žęs į Lietuvą po filmavimo darbų dar kibs ir į muzikos 
šiam filmui kūrimą.

Dramą „Netektis“, kurią prodiusuoja kompanijos 
„ART&A”, Lietuvos Kino Studija ir „ARTeta“, žadama 
rodyti ateinančią žiemą Lietuvos kino teatruose. Tačiau 
neatmetama galimybė, kad „Netekties“ premjera gali 
įvykti ir aksčiau: režisierius Maris Martinsons tarp filma
vimo pamainų jau pradėjo montuoti šią naująją kino juos
tą. Planuojama, kad po premjeros Lietuvoje filmas bus 
pristatytas ir Airijos žiūrovams.

ISPANIJA

Valensijos ir Almerijos lietuviai džiaugėsi 
„Arklio Dominyko meile“ 2007-05-21

Ispanijos Valensijos provincijos Grau de Gandia miestelio 
teatre gegužės 18 dieną ir Almerijos provincijos San 
Isidro miestelio kultūros rūmuose gegužės 20 dieną buvo 
parodytas Lietuvos valstybinio jaunimo teatro spektaklis 
„Arklio Dominyko meilė“.

Pasaką pagal rašytojo Vytauto V. Landsbergio knygą į 
Valstybinio jaunimo teatro sceną perkėlė režisierius Al
bertas Vidžiūnas. Gausiai susirinkusiems lietuvių vaikams 
ir tėveliams didelį įspūdį paliko spektaklyje vaidinantys 
žinomi Lietuvos aktoriai Gediminas Storpirštis ir Neringa 
Varnelytė, v

Šiuos renginius organizavo Lietuvių namai Valensijoje, 
Švietimo, kultūros ir informacijos centras Almerijoje, pa
rėmė - Lietuvos konsulatas Valensijoje, Lietuvos kultūros 
ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.

ITALIJA
Balandžiai pakils už „Vilią Lituanią“
Monika Petrulienė 2007-05-18
Šiuolaikinio meno bienalei Venecijoje menininkai Nome
da ir Gediminas Urbonai Lietuvą ketina pristatyti pasirin
kę balandžius. Paukščiai gyvens kelis kartus mažesnėje 
Lietuvos tarpukario ambasados Romoje pastato kopijoje. 
Pats pastatas „Vilią Lituania“ iki šiol vis dar priklauso 
Rusijai, rodė LTV „Panorama“.

Šiuolaikinio meno bienalėje Venecijoje Urbonai prista-
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tys neįprastas balandžių varžybas. Remiantis istorine me
džiaga apie „Vilią Lituania“ - tarpukario Lietuvos amba
sadą Romoje, bus statoma balandinė, kurioje augs apie 
500 balandžių iš Rusijos, Lietuvos ir Italijos. Juos mokys 
žymiausias Italijos treneris, kavalieriaus titulą pelnęs Ero
sas Karbonis.

„Po tų intensyvių treniruočių, po geros priežiūros balan
džiai skris maršrutu Venecija-Roma. Jie pakils iš bienalės 
teritorijos Venecijoje ir nusileis tame „Vilią Lituania“ pas
tate, kuris iš tikrųjų yra to realaus pastato modelis“, - pa
sakojo Gediminas Urbonas.
Pasak menininkų, šis projektas - protestas prieš paskuti

nę iki šių dienų okupuotą Lietuvos teritoriją. „Vilią Litua
nia“ vis dar priklauso Rusijai, ir Lietuvos diplomatai dera
si, kad pastatas būtų grąžintas.

Rusija nesutiko, kad balandinė būtų statoma ambasados 
teritorijoje, tad balandžių namas keleriems metams bus 
įrengtas kitoje Romos vietoje.
„Aš manau, kad šiuolaikinis menininkas yra ne tik tas, 

kuris užsidaręs studijoje tapo, drožia, bet ir tas, kuris yra 
aktyvus pilietis“, - LTV „Panoramai“ tvirtino Nomeda 
Urbonienė.
Bienalė Venecijoje prasidės birželio 9 d. Iš Lietuvos pa

viljono tądien pakils apie 150 balandžių ir skris į savo na
mus Italijoje ir Rytų Europoje. Planuojama, kad pagal 
„Vilią Lituanią“ padarytoje kopijoje užauginti balandžiai 
pirmą kartą dalyvaus varžybose rugsėjį, Venecijos kino 
festivalio uždarymo metu.
Beje, Nomeda ir Gediminas Urbonai Lietuvoje ir svetur 
kūrė meno projektus už „Lietuvos“ kino teatro išsaugoji
mą, tarp jų ir „Pro-testo laboratoriją“.

BALTARUSIJA
Rimdžiūnų mokykloje - mokslo metų 
pabaigtuvės 2007-05-25
Gegužės 25 dieną lietuviškoje Rimdžiūnų vidurinėje mo
kykloje vyko simbolinė mokslo metų baigimo šventė.

Joje apsilankęs Lietuvos ambasadorius Edminas Bagdo
nas pabrėžė, kad Rimdžiūnų vidurinė mokykla - yra visų 
Lietuvos mokyklų sistemos dalis ir pažadėjo, kad Lietuvos 
valstybė ir konkrečiai Lietuvos ambasada Baltarusijoje ir 
ateityje stengsis, kad mokyklos moksleiviai jaustųsi tikrais 
lietuviais ir reikalingais Lietuvai piliečiais.

Mokyklos dvyliktokams ir pirmokams ambasadorius 
įteikė simbolines atminimo dovanėles.

Moksleivius ir pedagogus taip pat pasveikino lietuvių 
bendruomenės Baltarusijoje pirmininkė Vitalija Kolesni
kova ir mokyklos vadovai.

LENKIJA
Lietuvos tekstilininkių sėkmė Lodzėje
2007-05-23
Gegužės 21 dieną Lodzėje buvo atidaryta XII tarptautinė 
tekstilės trienalė. Tai viena didžiausių tekstilės meno paro
dų pasaulyje. Šiemet joje dalyvauja per 300 menininkų iš 
daugiau nei 50-ies pasaulio šalių. Iš Lietuvos savo darbus 
pristatė menininkės, Vilniaus dailės akademijos dėstyto
jos: Vita Gelūnienė ir Loreta Švaikauskienė.

Lodzės trienalė yra konkursinis renginys. Darbus prieš 

parodos atidarymą vertina tarptautinė žiūri. Todėl ypatin
gai džiugu, jog ir šį kartą Lietuvos menininkės Loretos 
Švaikauskienės kūrinys „ Pagunda“ buvo žiuri komisijos 
pastebėtas ir įvertintas net dviem prizais: specialiuoju žiuri 
prizu bei Lodzės centrinio tekstilės muziejaus medaliu.

Šį pasaulinio masto tekstilės meno renginį lydi daugybė 
kitų specialiai rengiamų tekstilės meno parodų, ne tik ki
tuose Lenkijos miestuose, bet ir kaimyninėse šalyse. Šia 
proga gegužės 24 dieną Lietuvos centre prie Lietuvos am
basados Varšuvoje bus atidaryta Vilniaus dailės akademi
jos Tekstilės katedros parengta paroda „Šiuolaikinė Lietu
vos tekstilė“. Šioje parodoje bus pristatyta per 20 Lietuvos 
tekstilininkų sukurtų darbų.

PRANCŪZIJA
Knygos klubas startuoja su Jurga Ivanauskaite

2007-05-24
Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė (PrLB) ir Lietuvos kultū
ros atašė Prancūzijoje birželio 8 
dieną 18:30 vai. rengia pirmąjį 
naujai atidaromo Knygos 
(literatūrinio) klubo vakarą. Jis 
bus skirtas rašytojai Jurgai Iva
nauskaitei.

Ambasadoje (adresas: 22 
blvd de Courcelles, 75017 Paris J.Ivanauskaitė 
[metro - Villiers]) vyksiančiame
susibūrime organizatoriai kviečia pasikalbėti apie tai, ko
kiais ženklais Jurga, po mirties vadinama tiesiog vardu, 
įsiamžino mūsų atmintyje (drąsūs ligotos moters iššūkiai 
gyvenimui palietė net tuos, kurie niekad knygų neskai
to...). Bus pristatyta šiais metais išėjusi Jurgos poezijos 
knyga „Odė Džiaugsmui“.

PrLB Valdybos pirmininkas Linas Maknavičius infor
mavo, jog literatūrinę sueigą praves Aušra Matulevičiūtė, 
o ateityje planuojama pasiūlyti daugiau susitikimų, skirtų 
kertinėms lietuvių literatūros asmenybėms. PrLB Knygos 
klubo popietės turės kamerinį literatūrinio susibūrimo po
būdį, bus sieksime sudaryti jaukumo, savos aplinkos įspū
dį, kad kiekvienas atvykęs nebijotų drąsiai diskutuoti. 
„Norėtųsi, kad tai būtų oazė emigracijos vandenyse, kai 
turime progą kalbėti lietuviškai. Šiandienos gyvenimo 
ritmas nedažnai suteikia progų paimti gerą knygą į rankas, 
tikimės, kad PrLB Knygos klubas paskatins pasidomėti 
lietuvių literatūros naujienomis ir klasika.“ — pažymima 
Bendruomenės pranešime.

Dėl organizacinių sumetimų norintys dalyvauti pirmaja
me susitikime, turėtų registruotis ei. paštu linas@prlb.org. 
O norintys sužinoti daugiau, gali skambinti L.Maknavičiui 
tel. 0615135813 arba A.Matulevičiūtei tel. 0621461795.

RUSIJA
Turtingiausio ruso šaknys - Lietuvoje
Tautvydas Padgurskas 2007-05-28
Pastaruoju metu Lietuvos žiniasklaidoje dažnai minėtas 
garsiojo Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus 
vardas. Tokį susidomėjimą šia asmenybe sukėlė Tauragės 
valdžios viltis išvysti Londono „Chelsea“ futbolo klubo 
savininką ir Rusijos Čiukčių nacionalinės apygardos gu-
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bematorių šio miesto šventėje. „Verslo savaitė“ kviečia 
išsamiau susipažinti su šio žmogaus sėkmės istorija ir pa
sakiško dydžio turtais.
Anksti neteko tėvų
1940 m. Tarybų Sąjungai okupavus Lietuvą, R. Abramo
vičiaus tėvai iš Tauragės buvo ištremti į Sibirą, Romanui 
būnant vienerių metų, nuo kraujo užkrėtimo mirė jo moti
na. Tėvas Arkadijus Abramovičiaus šį pasaulį paliko, kai
Romanui buvo vos treji metai. Našlaitį užaugino Maskvo
je gyvenę jo seneliai.

Romanas Abramovičius

Prieš pradėdamas verslą, 
Romanas studijavo poroje ins
titutų, tarnavo sovietinėje ar
mijoje. Galiausiai neakivaizdi
niu būdu baigė Maskvos teisės 
akademiją.

Savo verslą R. Abramovičius 
pradėjo Rusijoje prekiaudamas 
džinsais ir kukliame bute ga
mindamas plastikinius žaislus. 
Pirmuosius žingsnius rimtes- 
niame versle jis žengė užsiim
damas asmens sargybinių pa
ieška ir restauruotų padangų 

prekyba.

Lemtinga pažintis su B. Berezovskiu
Tremtinių iš Lietuvos vaikas buvo apsukrus — jis steigdavo 
bendroves ir taip pat greitai jas likviduodavo, kad gautų 
kuo didesnį pelną, mokėdamas kaip galima mažiau mo
kesčių.

1995 m. jau tapęs milijonieriumi R. Abramovičius vieno 
Rusijos pareigūno jachtoje susipažino su vienu didžiųjų 
oligarchų Borisu Berezovskiu. Draugystė su šiuo didžiulę 
įtaką Kremliuje turėjusiu asmeniu buvo lemtinga: R. Ab
ramovičius buvo priimtas į milijardierių klubą.

Iš pradžių Romanas buvo antruoju asmeniu įmonėje ir 
dėl to tapo pagrindiniu B.Berezovskio partneriu privati
zuojant naftos įmonę „Sibneft“. Tačiau vėliau ši bendrovė 
perėjo į R. Abramovičiaus rankas ir tapo pamatu jo būsi
miems milijardams.
Už nuopelnus Čiukčių apygardai - ordinas
1999 m. R.Abramovičius buvo išrinktas į Rusijos Dūmą 
kaip Čiukčių nacionalinės apygardos atstovas. Jis pradėjo 
labdaros kampaniją, padėdamas Čiukčių apygardos gyven
tojams, ypač vaikams. 2000 m. gruodį buvo išrinktas 
Čiukčių apygardos gubernatoriumi vietoj iki tol vadovavu
sio Aleksandro Nazarovo.

Gavęs pareigas, R. Abramovičius investavo šimtus mili
jonų svarų į Čiukčių apygardą. Buvo sutvarkytos ligoni
nės, mokymosi įstaigos, viešbučiai, oro uostas ir atgaivinti 
atokiausi smulkūs miesteliai. Tačiau milijardierius neketi
no daugiau kandidatuoti į gubernatorius, teigdamas, kad 
jam tai esą per brangu ir reikalauja dažno šio regiono lan
kymo.

Vis tik Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui panaiki
nus įstatymą, kuriuo remiantis gubernatoriai renkami vi
suotiniu balsavimu, 2005 spalio 21 dieną R.Abramovičius 
buvo paskirtas gubernatoriumi antrai kadencijai.

Jis Rusijos prezidento teikimu buvo apdovanotas Garbės 
ordinu už „didelį indėlį į ekonomikos vystymą Čiukčių 
autonominėje srityje“.

Jachtos brangesnės už futbolo klubą
2003 m. birželį R. Abramovičius už 140 mln. svarų įsigijo 
Anglijos futbolo klubą „Chelsea“. Tai buvo didžiausia 
visų laikų kaina Anglijoje, už kurią buvo parduotas futbo
lo klubas. Perkant žaidėjus ir keičiant trenerius, į klubą 
buvo investuota dar per 100 mln. svarų, pakeistas klubo 
treneris. 2005 m. „Chelsea“ tapo Anglijos „Premier“ lygos 
čempionu.

Šio milijardieriaus turtų sąraše yra ir du lėktuvai 
„Boeing“, verti 156 milijonų JAV dolerių, tiek pat sraig
tasparnių kurių kaina 65 mln. JAV dolerių, net dvi jachtos 
- 268 mln. JAV dolerių.
[domu, kad Londono „Chelsea“ futbolo klubas kainuoja 
mažiau negu dvi R.Abramovičiaus jachtos - 261 mln. 
JAV dolerių.

Milijardierius dar gali didžiuotis pilimi Prancūzijos Riv
jeroje už 30 mln. JAV dolerių bei 123 milijonų dolerių 
vertės nekilnojamuoju turtu Londone ir dvaru Vakarų Sa- 
sekso grafystėje už 33,6 mln. JAV dolerių.
Sąrašą vainikuoja prestižinis viešbutis „Eden Rock“ Ka
nuose (Prancūzija), kurio vertė - 1 milijardas JAV dolerių.

Šiuo metu turtingiausio ruso turto vertė pagal Rusijos 
žurnalo „Finance“ ataskaitą (www.finansmag.ru) viršija 
21 mlrd. dolerių (53,8 mlrd. litų). Turimo turto vertėjam 
nenusileidžia tik Rusijos oligarchas Olegas Deripaska.

Krasnojarsko „Lietuvai“-15 metų 2007-05-22
Gegužės 24 - 27 dienomis Krasnojarske (Rusija) lietuvių 
tautinė kultūrinė autonomija „Lietuva“ švenčia 15 metų 
gimtadienį ir rengia lietuvių kultūros pristatymą: grafikos, 
fotografijos parodas, folkloro koncertus, kino filmo 
„Niekas nenorėjo mirti“, jaunų kino kūrėjų darbų peržiū
ras.

UKRAINA
Lietuviškas pėdsakas Krymo žemėje
2007-05-28

,Lietuviškas pėdsakas Krymo žemėje“ - taip pavadinta 
nauja Krymo (Ukraina) M. K. Čiurlionio respublikinės 
kultūros draugijos narių Valentinos Marijos Loginovos ir 
Galinos Abraškevičienės knyga, kurioje pasakojama apie 
Lietuvos ir Krymo istorines ir kultūrines sąsajas, rašoma 
www.tmid.lt.

„Nors ir nubloškia likimo vėjai toli nuo gimtųjų namų, 
Tu esi savo tėvynės vaikas ir Tau privalu atlikti pagrindinę 
gyvenimo misiją: nešti ant ištiestų rankų, kaip Čiurlionio 
„Karalių pasakoje“, savo šalies etnokultūrą dalintis ja su 
kitomis tautomis, puoselėti ją ir auginti savo vaikus jos 
dvasioje,“ - įžanginiame žodyje rašo Krymo draugijos 
laikraštuko „Tiltas“ redaktorė ir knygos sudarytoja V. M. 
Loginova.

Pasak autorių, šis leidinys gali būti vadinamas draugijos 
veiklos metraščiu ir penkerius metus trukusių istorinių 
tyrimų vaisiumi. Tyrimų, kurie įrodė, kad Krymas nėra 
svetima vieta lietuviams. Naujasis leidinys - tai papildytas 
2004-aisiais pasirodžiusio straipsnių rinkinio „Lietuviškas 
pėdsakas Krymo žemėje“ leidimas, kuriame atskleisti nau
ji istorinio tyrimo duomenys, Krymo lietuvių draugijos 
veiklos faktai.
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LONDONAS

Kun. Dr. Jono Sakevičiaus MIC mirties 
metinės
Šiais metais gegužės mėnesio 19 dieną sukako vieneri 
metai kaip kun. Dr. Jonas Sakevičius MIC apleido šią 
vargingą žemę, iškeliaudamas pas savo Aukščiausiąjį 
kūrėją Dievą, kuriams jis kaip kunigas tarnavo 65 metus 
ir vienuolika mėnesių.

Kun.dr. Jonas Sakevičius MIC gimė 1907 m. birželio 
30 d. prie Šešupės krantų, Suvalkijos krašte. Būdamas 20 
metų jaunuolis įstojo į šv. Mergelės Nekalto Prasidėjimo 
Marijonų vienuolyną MIC. Įšventintas į kunigus 1932 
metais birželio 19 d.

Kunigo piligrimo keliai buvo labai įvairūs ir darbingi. 
Jam teko dirbti Lietuvoje, Italijoje, JAV ir Anglijoje. 
Kun.dr. Jonas buvo kartu Lietuvos patriotas, tautinių tradi
cijų gerbėjas ir laikytojas. Jam Lietuva ir jos žmonės buvo 
brangiausi, kaip jo kūrėjas Aukščiausiasis Dievas.

Prasidėjus po Antro Pasaulinio karo įvairioms sche
moms, kaip “Baltic Cygnet”, “Westward Ho" ir E.V.W. 
atvažiuoti lietuviams atstatyti karo sugriautą Didžiąją Bri
taniją, lietuviškame gyvenime reikėjo bendro tautinio pat
riotinio ryšio tarp naujųjų imigrantų. Tą greitai pastebėjo 
tuomet buvęs Londono Švento Kazimiero parapijos vedė
jas - rektorius kun. dr. Jonas Sakevičius MIC. Susitikdama 
su kitais panašių minčių žmonėmis pradėjo gvildenti pla
nus tą padaryti. Pagaliau tos minties vedamas P.B.Varkala 
1947 m. liepos 2 d. sukvietė patriotiškai nusiteikusių žmo
nių grupę: P.Bulaitis, M.Šilkaitis, A Semėnas, kun. Dr. J. 
Sakevičius MIC, A. Zamzickas, Z. Mackevičius, B Re- e v
meikienė, A.Drasutienė. Siame pasitarime gimė Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Kun. Dr. J. Sakevičius 
MIC tapo vienas išjos kūrėjų.

Būdamas lietuvis kunigas, jis nešė lietuviškos kataliky
bės kryžių visą savo gyvenimą. Kada JzW to the Church in 
Need išleido Sibiro lietuvių maldaknygę, būdamas etninių 
katalikų kunigų Tarybos pirmininku, perjuos išplatino tų 

maldaknygių virš trijų tūkstančių.
1999 m. išėjo į pensiją, išvyko į JAV ir apsigyveno Či

kagoje Marijonų vienuolyne, iš kur jį Dievas ir pasikvietė 
pas save. Palaidotas iš šv.Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčios, šv.Kazimiero lietuvių kapinėse, sekcija 26, skly
pas 4, eilė 2, kapas 44.

Mes, buvusieji Jūsų parapijiečiai, neužmiršime Jūsų tol 
kol gyvensime šioje žemėje.

Londono lietuvių mėgiamiausia USSR 
parduotuvė
Ši parduotuvė randasi Cambridge Heath rajone netoli lie
tuvių bažnyčios.

Sekmadieniais D6, 254, 106, 55 ir 48 autobusai pilni 
lietuvaičių, važiuojančių ne į lietuvių bažnyčią, bet į rusų 
vadovaujamą USSR parduotuvę. Maisto pasirinkimas di
džiausias, alaus ir “Snapso” kainos pigiausios. Bet, apsau
gok Dieve, švara - tai bijok užlipti kokiam nors gyvūnui 
ant uodegos.

Mūsų lietuvaičiai turbūt niekada neatsikratys nuo 
“Homo Sovieticus”! Geriau pirkti pas rusus, negu pas lie
tuvius prekybininkus.

Stasys Kasparas

UNIT 23 PARMITER INDUSTRIAL ESTATE 
PARMITER STREET LONDON E2 9HZ 

TEL/FAX 020 8980 5040

MON-SUN 11M-22M

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Londone atsidarė grožio salonas
Gegužės 29 dieną ambasadorius Vygaudas Ušackas ir du 
naujieji konsulai Marijus Petrušonis ir Andrius Visockis, 
kurie darbą ambasadoje pradės šį rudenį, apsilankė naujo 
lietuviško salono "Grožio sala" atidaryme.

Salono savininkę Jūratę Tiškaitę ir susirinku
sius pasveikino ambasadorius, palinkėdamas sėkmingai 
Londone reprezentuoti ir lietuviškos mados tendencijas, 
saloną pašventino kunigas Petras Tverijonas.

Atidarymo metu buvo pademonstruoti dizainerės Jūra
tės Morkūnaitės rūbai.
Salono adresas:
Grožio sala
242A Bethnal Green Raod
London E2 OAA
Tel. 020 7729 8993
Mob. 078 67 96 2513

LR AMBASADA LONDONE

Iš Kauno - naujas maršrutas į Šenoną 
Pigių skrydžių aviakompanija „Ryanair“ 1/6 pranešė apie 
naują maršrutą iš Kauno oro uosto. Nuo lapkričio 9 dienos 
aviakompanija du kartus per savaitę skraidins į Šenoną.

Šiuo maršrutu planuojama pervežti 30 tūkst. keleivių 
per metus. Į Šenoną orlaiviai iš Kauno skris du kartus per 
savaitę - antradieniais ir penktadieniais.

Pristatydamas naująjį maršrutą „Ryanair“” šiaurės šalių 
rinkos vadovas Wilhelmas Hamiltonas kalbėjo: „Labai 
smagu skelbti naują maršrutą iš Kauno ir ypatingai džiu
gu, kad bilieto į vieną pusę kaina nuo 62 litų. Šenono re
gionas yra labai puiki vieta nuvykti, kai norisi kur nors 
ištrūkti ir pailsėti gražioje vietoje. Be to, šiame regione 
yra keletas geriausių Airijos aludžių. Taigi, nepraleiskite 
progos pažinti tikrąją Airiją“.

Kauno oro uosto generalinis direktorius Kęstutis Cucė- 
nas taip pat patenkintas aviakompanijos veikla: „Skrydžių 
didėjimas, nuolat augantis krovinių ir keleivių skaičius 
rodo, kad einame teisinga linkme - vykdomi oro uosto 
infrastruktūros gerinimo ir plėtros projektai daro oro uostą 
patrauklesnį vežėjams, tuo pačiu galime daugiau pasiūlyti 
ir keleiviams.“
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Mančesteryje 
Birželio 23 June

Žaidimai nuo 1500 vai. 
Futbolas, Virvės traukimas, Žvejy

ba, Muštynės pagalviu, Rankų laužy
mas, Pasaugų mėtymas, Paparčio 

žiedo ieškojimas, Merginų perneŠi- 
mas, Šokių karalius ir karalienė, Es

tafetė ir ką daugiau sugalvosim.

Valgysim kepsnių ir mišrainės
Laužas - 18.30 vai. Loterija: Viso
kių prizų
Muzika gros RETROPLUS iš Londo
no.

Bilietas už muziką ir loteriją - £5 
svarai

Lietuvių socialinis klubas, 
121 Middleton Road, Crumpsail, M8 4JY 

Daugiau informacijos internete: manchesteris.org

Š.m. birželio 23 dieną

Joninės 
Wottingfiame

Latvių RluBe la StandfiillRpad, Carlton 
Wotting/tarno <D<BLS skyriaus valdyBa 

ruošia
Šaunias Jonų vardines 

(pradžia 16 vaC.
Įšviečiami didėti ir maži.

Smagiai pasilinksminsite savųjų tarpe.
VeiRs šaltas Bufetas, šalti gėrimai, 

muzika ir dainos.
Įėjimas suaugusiems £4.00

Jaunimui - £2.00 
(prašome užsisakyti anksčiau. 

Vietos riBotos.
"Kreiptis te [fonu: 9537487 ar6a į 

ValdyBos narius.

KVIETIMAS Į SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA

‘Kviečiame į 2007 m. (Baden (powetfvardo sbgutų stovyklą, buri įvybš nuo Re
pos 28 dienos ibį rugpjūčio 5 dienos Lietuvių Sodyboje, sbgutų bpRielyje.

Registracija į stovyklą privaloma ifįi liepos 2 dienos.
(Daugiau informacijos ir registracijos formą galima rasti skautų tinfalapyje - www.lsseuropa.co.uk

IČaip pat susiRontaktavę su sRautų vadovais:
Stovyklos viršininRė v.s.Vida (Jasperienė - e.gasperas@ntlworld.com

V.s.Vincent O'tBrien - fv.obrien@ntlworld.com
Vvyr.sR. Vlada MinRutė - vminkute@yahoo.com

Stovyklos Raina £65.00.
Šeimoms papigintai.
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A+A Feliksas Augustas Markevičius
Feliksas Augustas Markevičius gimė 1929 m. Šiauliuose. Vėliau gyveno Panevėžyje. Antrojo Pasaulinio Karo metu 
buvo paimtas į vokiečių kariuomenę. Karo pabaigoje, būnant stovykloje, nuolat buvo Sovietų propagandos bombar
duojami grįžti į „laisvąją“ tėvynę. Kaip ir kiti to laiko pabėgėliai atvyko 
į Angliją. Pradžioje dirbo įvairius darbus Pietų Anglijoje. Vėliau persi
kėlė į Londoną, kur sutiko savo būsimą žmoną Brenda.

Feliksas ir Brenda turėjo tris vaikus. Feliksas jnr., dabar gyvenantis 
Vankuveryje, Kanadoje, dukra Kristina, anksčiau vadovavusi Londono 
tautinių šokių grupei „Lietuva“, sukurtai Veronikos Jurienės, dabar 
aktyviai dalyvauja lietuvių skaučių veikoje, o sūnus Povilas buvo veik
lus lietuvių jaunimo organizacijoje, būdamas jos pirmininku, vėliau 
DBLS direktorium ir spaudos atstovu Lietuvai atgaunant nepriklauso
mybę.

“Gerai prisimenu, kai, po organizuoto Rytų Europiečių anti- 
Sovietinio masinio mitingo Londono Trafalgar Square, tėvas priėjo prie 
manęs ir su ašara akyse pasakė: ‘sūnau, aš esu labai laimingas, tuo, ką 
jūs šiandien darėte pagelbėti Lietuvai’“. Mes su tėvu buvome labai arti
mi. Jis buvo prieinamo būdo, lengvai susidraugaudavo su senesniais ir 
jaunais, visuomet su šypsena veide. Turėjo labai platų bendrą išsilavini
mą. Niekada nesiskųsdavo, buvo kantrus, net iki gyvenimo galo, nors 
paskutinius kelis metus iškentė didelius skausmus. Jam atsiskyrus su 
šiuo pasauliu 2007 m. gegužės 24 d., sulaukus 78 metus, mūsų šeimoje 
pasiliks didelė spraga. Jo labai pasiges mylima žmona, visa šeima ir jo 
sesuo, dabar gyvenanti Australijoje

Jo laidotuvių apeigos įvyko Lietuvių šv.Kazimiero bažnyčioje. Taip pat bus pamaldos ir Panevėžyje, kur jo pelenus 
palaidosime šalia motinos, o šeimos ūkyje pasodinsime jo prisiminimui ąžuolą.

Povilas Markevičius

Britų - Lietuvių Vaikų Fondas

Auka: M.Malakūnas, Wimbleton £30.00 Nuoširdžiai dėkojame. Fondo sekretorė

AUKŠTAITIJOS CEREBRINIO PARALYŽIAUS DRAUGIJA
PRAŠYMAS

2007 m. balandžio 14 d.

ACPD įkurta 2001 m. sprendžia pačią opiausią problemą tų šeimų, kurios nuo gimimo globoja sunkią negalią tu
rinčius neįgaliuosius NAMUOSE dvidešimt ir daugiau metų. Šie gilios negalios sunkiai sergantys ligoniai, nieka
da patys negalės pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu, motinos dirbti ir uždirbti, ne tik sau, bet ir savo vaikams.

Motinos, visas 24 vai. per parą, visas 356 dienas per metus, neatsitraukdamos nuo savo gilią negalę turinčių li
gonių prižiūri juos; varto, masažuoja, valgydina, gydo, prausia, neša į lauką, be išeiginių, be atlyginimo, neprime
ta valstybei, nors ne dėl jų kaltės jos taip turi gyventi ir jokiu būdu ne asocialios šeimos.

Deja, šiai dienai jų gyvenimas prilygsta kalėjimo gyvenimui, tik langai be grotų...
Šiai dienai valstybė neturi tokių įstaigų, specialistų, padėti ypatingai sunkiai sergantiems, netransportuojamiems 

ligoniams ir jų šeimoms.
Iš tikrųjų, šios šeimos niekam nerūpi, nėra jokių pagalbos - paramos akcijų. Toms šeimoms slaugai ir priežiūrai 

reikalinga labai daug sanitarinių, higienos, reabilitacijos priemonių, maisto smulkintuvų, patalynės, kraujo spaudi
mą matuojančių aparatų, specialaus maisto, vitaminų

Todėl nuoširdžiai Jūsų prašome, nors šiek tiek padėti sunkiai sergantiems ligoniams 
slaugomiems namuose ir jų šeimoms, rasti galimybę skirti paramą.

Nuoširdžiai AČIŪ.

Draugijos pirmininkė
V.Burkauskienė (parašas)
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Aukos sjjaudaa
M.Malakūnas, London £10.00 O.Mameniškienė, Preston £5.00

Aukos lituanistinėms mokykloms
Sekminių ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 60-ties metų 
jubiliejaus paminėjimo proga suruoštų iškilmingų pietų metu litu
anistinėms mokykloms aukojo:

V.ir L.Ušackai, (ambasadorius), London
R.Litvinas ir D.Survilaitė, London
Kan.V.Kamaitis, Manchester, V.Kalvėnas, Bumley,
M.Žemaitienė, Derby K.Baublys, London, A.Klimas
Wokingham, A.Zokas, Birmingham, K.& L. Edwards, 
K.Savonis, Holytown
M.&G.Comish, London, V.O’Brien, London
J.Alkis, Vilnius

Viso aukota £375.00
Taip pat mokykloms skiriama knygų už £390.00 sumą.

Už aukas ir knygas Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos centro valdyba rėmėjams reiškia didelę padėką.

RENGINIŲ KALENDORIUS
Birželio 14 Gedulo ir vilties diena Lietuvoje 
2007 liepos 3-8 Dainų Šventė Lietuvoje
Penktadienį, 2007 liepos 13 19.30 Evelina Puzaitė Bramley & Little
London Music Festival St James’ Church, Bramley, Hants 
Info: 01256 881 552

Onutės Dobrovolskienės, Londono DBLS Pirmo skyriaus 
pirmininkės, tėveliui mirus, 
ją ir jos šeimą giliai užjaučia 

DBLS centro valdyba, skyriaus nariai ir 
“Europos Lietuvio” redakcija ir administracija.

2007 m. gegužės 7 dieną Nottinghame mirė 
Bronius Ciganskas.

Dėl skaudžio netekties žmonai Elenai, sūnums, dukroms ir 
anūkams, taip pat jo broliams su šeimomis 

užuojautą reiškia
Grokauskų šeima.

PAMALDOS

Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (lytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais:
10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dien. ir šeštadieniais 19.00 vaL
Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama 
Autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis: 
Bethnal Green - Central line.
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.

Pataisymas
Europos Lietuvio Nr.5 (gegužės) spausdi
nant užuojautą Jadvygai Rainienei per 
klaidą jos sūnaus vardas buvo atspausdin
tas Petras. Sūnaus vardas turėjo būti Po
vilas.
Dėl padarytos klaidos p. Jadvygą Rainienę 
redakcija atsiprašo.

Šių metų gegužės 14 dieną mirė 
Feliksas Augustas 

Markevičius, sulaukęs 78 metus. 
Paliko liūdinčią žmoną Brendą, 

sūnus Felix ir Paul, ir dukrą 
Christiną, Europos Rajono skau

čių seserijos atstovę.
LSS Europos Rajono skautų są

jungos bendrakeleiviai ir 
“Europos Lietuvio” redakcija 

reiškia užuojautą.
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