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„Mes gynėme Lietuvos garbę“

Pergales skinančios Lietuvos sirgaliai (sporto 
aistruoliai red.) - įsiutę lyg buliai. Juos papiktino 
ispanų pareigūnai, kurie prieš Lietuvos - Pran
cūzijos rungtynes /10 rugsėjo/ prie Madrido 
„Telefonica Arena“ lazdomis daužė dėl su
pjaustytos trispalvės kovojančius lietuvius.
Sirgaliai išvien tvirtino, kad viskas prasidėjo ispa
nų pareigūnams supjausčius Lietuvos vėliavą. Ne
va tada pasipiktinę sirgaliai puolė ginti Lietuvos 
garbės.

„Konflikto pradžios nemačiau. Viskas prasidėjo dėl 
vėliavos, kurią Ispanijos pareigūnai suplėšė ir išmetė į 
šiukšlių dėžę. Tačiau konfliktas įsiplieskė po to, kai 
policininkams nepatiko vienas iš mūsiškių. Tada Sėkla 
pabandė konfliktą nutraukti, bet policininkai be jokių 
paaiškinimų ėmė jį daužyti guminėmis lazdomis. Pa
reigūnų buvo labai daug, nebuvo įmanoma jo apginti. 
Pargriuvusį ant žemės Sėklą pareigūnai daužė kokią 
minutę. Besiliejantis kraujas jiems buvo nė motais. 
Vėliau uždėjo antrankius ir išvežė į policiją“, - pasa
kojo vienas sirgalių Darius Poniškaitis.

Kartu su juo konflikte dalyvavęs aistruolis, draugų 
vadinamas Apuoku, tvirtino, jog smūgių sulaukė sto
jęs ginti ispanų stumdomos merginos.

„Jie išsitraukė peilį ir pradėjo pjaustyti Lietuvos vė
liavą. Mūsų merginos puolė ginti tautos garbę, tačiau 
pareigūnai jas nustūmė. Aš norėjau jas apginti, bet 
mane užpuolė penki pareigūnai, apdaužė ir areštavo. 
Už nieką. Nuvežė į nuovadą bet mane paleido, o Sėk
lą kuriam buvo praskelta galva, kažkur išvežė. Neži
nau, ar į komisariatą ar į ligoninę“, - pasakojo Apuo
kas.

Lietuvis tikino, kad policininkų niekas nepuolė. „Jų 
buvo dešimt, o mes stovėjome dviese su mergina.

Kaip mes galėjom juos pulti? Esu ramus žmogus, bet 
kai pamačiau, kad mano merginą stumdo, puoliau ją 
ginti. Ir tada mane puolė daužyti. Bet gėda ispanams - 
tiek daužė, o mėlynės nė vienos“, - šaipėsi Apuokas.

Trečiadienį Lietuvos aistruoliai nusprendė Madrido 
gatvėse pasirodyti tvarsčiais apsivynioję galvas: 
„Parodysim ispanams, kad ne jie čia valdo“, - pareiškė 
vienas iš būrio Lietuvos rinktinę palaikančių vaikinų.

Lietuvių krepšinio aistruolių ir ispanų policijos 
konfliktu susirūpino premjeras ir diplomatai
Lietuvos krepšinio aistruolių konfliktas Madride su 
Ispanijos policininkais atkreipė ministro pirmininko ir 
diplomatų dėmesį.

Premjeras Gediminas Kirkilas antradienį telefonu 
apie incidentą kalbėjosi su ambasadoriumi Ispanijoje 
Mečiu Laurinkumi, o Lietuvos ambasada Ispanijoje 
išsiuntė oficialią užklausą Ispanijos policijos vadovy
bei, prašydama paaiškinimų dėl galimo lietuviškos 
trispalvės išniekinimo prieš Europos čempionato rung
tynes.

M.Laurinkus papasakojo, jog pirmadienio vaka
rą/l 0.9/, kalbėjosi su policijos sulaikytu neformaliu 
aistruolių lyderiu Tomu Balaišiu, pravarde Sėkla, ir su 
policininkais. Abiejų pusių versijos apie incidentą yra 
visiškai priešingos, todėl ambasadorius sporto komp
lekso, kur įvyko incidentas, apsaugos tarnybos vadovo 
prašys atlikti tarnybinį tyrimą dėl incidento.

Ambasadoriaus žiniomis, toje vietoje, kur įvyko in
cidentas yra sumontuotos stebėjimo kameros, tad išsi
aiškinti tiesą nebus sunku.

Ispanijos teismas antradienį nuspręs, kaip nubausti 
pirmadienio vakarą Madride sulaikytą Lietuvos krep
šinio rinktinės aistruolį, konfliktavusį su ispanų parei
gūnais dėl lietuviškos trispalvės prieš Europos čem
pionato rungtynes.

Lietuvos ambasados Ispanijoje atašė Mindaugas 
Gabrėnas informavo, jog policijos sulaikytas vilnietis 
Tomas Balaišis, pravarde Sėkla, kaltinamas pasiprieši
nimu policijos pareigūnui ir jam tikriausiai bus paskir
ta piniginė bauda.

Šiuo metu Madride vyksta Lietuvos krepšinio fanų 
teismas, kuriame dalyvauja Lietuvos ambasados kon
sulas Mindaugas Gabrėnas. Teisme ambasada lietu
viams skyrė advokatą.

Be to, po pirmadienio incidento Seimo liberalų frak
cija ketina kreiptis į Ispanijos ambasadorių Lietuvo
je dėl nepagarbos mūsų šalies vėliavai ir lietuviams. 
„Norime, kad tokie įvykiai, kai buvo negerbiamas ne 
tik mūsų šalies nacionalinis simbolis, bet ir piliečiai, 
daugiau nebepasikartotų“, - sakė liberalas Gintaras 
Steponavičius. /iš www.lietuviams.com/
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Lietuvių namų bendrovės 
pirmininkės pusmetinis veiklos 

pranešimas akcininkams
Kaip žinome 2007 m. visuotiniame suvažiavime buvo 
įsteigtas PAGALBOS SODYBAI FONDAS. To fondo 
tikslas, kaip buvo rašoma spaudoje, yra padėti apmokėti 
užsilikusį “Capital gains” (mokestis už padarytą pelną, 
parduodant turtą) mokestį. Tuoj po šio fondo įsteigimo 
pasigirdo gandai, kad, neva, tas fondas yra tik “aferistų 
sumanymas” pasipelnyti ir naujai atvykę lietuviai neprisi
dės prie tos skolos apmokėjimo, nes tai esanti “senųjų” 
lietuvių skola.

Mažai kas iš naujai atvykusiųjų žino, kaip ir kodėl ta 
skola atsirado Tad, kad praskaidrinus orą, norėčiau trum
pai paaiškinti.

Atvykus pirmiesiems pokariniams emigrantams reikėjo 
vietos, kur galėtų vystyti visuomeninę veiklą ir, fondo bū
du, buvo surinktas tam tikra suma pinigų, ir nupirkti, vadi
namieji, Lietuvių namai vakarų Londone. Pastate buvo 
raštinė, saliukė, baras, nuomojami kambariai., kuriuose 
gyveno nuolatiniai gyventojai. Dar prieš Lietuvos įstojimą 
į Europos sąjungą į šiuos namus pradėjo atvykti iš Lietu
vos žmonės ir čia apsigyventi. Mes padėjome, kiek galėda
mi, jiems įsikurti. Kai kurie, kaip ir dabar, buvo nedėkingi 
ir mažai vertino jiems daromą paslaugą. Per kelis metus 
namų stovis tiek pablogėjo, jog reikėjo didelio remonto. 
Kažkas apie tai pasiskundė miesto valdybai, kurių inspek
toriai davė ultimatumą, kad namai būtų atremontuoti. Ap
skaičiavus tas remontas būtų kainavęs apie £300,000 , ku
rių tuo laiku neturėjome. Labai daug kainuodavo laikraščio 
“Europos Lietuvis” leidimas, atvykstančių vyriausybės 
atstovų priėmimas ir politinė veikla. Žodžiu, vienintelė 
išeitis - namus parduoti. Jie buvo parduoti ir už mažesnę 
sumą buvo nupirkti kiti namai Londone. Likęs kapitalas 
buvo apdėtas mokesčiu, apie kuri mes dabar kalbame. Ka
dangi nupirktieji namai nebuvo tinkami, tai ir šie, antrieji 
namai, buvo parduoti, o gauti pinigai vėl apdėti mokesčiu. 
Kadangi lėšų daug neturėdavome remontui, Sodyba pasi
darė apleista ir už gautus pinigus tuometiniai direktoriai 
nusprendė padaryti kapitalinį remontą. Skolai grąžinti bu
vo palikti pinigai. Galvota, išremontavus Sodybą, už liku
sius pinigus pirkti Londone mažesnį lietuviškiems reika
lams namą. Tačiau, remontui užtrūkus apie 6 mėnesius, per 
tą laiką praradome daug klientų. Ir po remonto Sodyba 
keletą metų iš eilės nešė didelius nuostolius. Mūsų kapita
las tirpo. Galop, pritrūko pinigų sumokėti valstybinę skolą, 
kuri kasmet augo ir dabar siekia £89,000 kuriai apmokėti ir 
yra įsteigta šis fondas.

Tai tokia Lietuvių namų bendrovės sutrumpinta istorija.
Naujieji lietuviai, sakosi, nenorintį prisidėti prie šio fon

do sėkmės. Tai ne jų skola. Taip, tai yra tiesa, bet nepa
mirškime, kad tie patys lietuviai Sodyba nori naudotis ir , 
mano manymu, turėtų jausti pareigą ir jai padėti išsikaps
tyti iš tos praeities skolos.

Sodyba dabar daro pelną. Šiuo laiku skola bus sumažinta 
iki £60,000. Dabar tariamės su HM Revenue dėl likusios 
skolos išmokėjimo dalimis. Tikimasi savo pajėgomis per 
kelis metus tą skolą grąžinti, bet norime, jog Fondas nors 
apmokėtų kasmetinius nuošimčius.
Dabartiniai vedėjai stengiasi pakelti Sodybos pelningumą.

Sodyboje kasmet vyksta keli vien lietuviams skirti rengi
niai. Šiais metais jau rengta Joninės, Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Sąjungos 60 metų jubiliejaus paminėjimas. Šio 
mėnesio 21/22 dienomis vyks Liaudiška vakaronė ir Ru
dens derliaus šventė, kurios metu koncertuos žinoma solis
tė Veronika Povilionienė ir su ja atvykęs Dainos ansamblis 
“Blezdinga”. Turiu paminėti, jog šie lietuvių renginiai yra 
labai malonūs atvykstantiems iš Londono tautiečiams, bet 
kartais jie padaro ir nesmagumų. Ypač vėlyvos nakties 
garsi muzika. Dabar yra labai sugriežtinti įstatymai ir jau 
esame gavę iš vietinės valdžios perspėjimą dėl triukšmo, 
nes apylinkės gyventojai skundžiasi. Ateityje prašytume 
vengti per garsios muzikos, nes garsas naktį labai toli 
sklinda. Taip pat norėčiau dar kartą priminti, kad 80% biz
nio ateina iš anglų publikos ir mes į tai turime labai rimtai 
atsižvelgti. Lietuviai Sodybos neišlaikė nei praeityje, nei 
galėtų išlaikyti dabar.

Liepos mėnesio pabaigoje Sodybos kalnelyje vyko meti
nė skautų stovykla, kurioje šiais metais dalyvavo daug 
jaunų lietuviukų, norinčių papildyti skautų eiles. Be to, 
sulaukėme svečių iš Lietuvos skautijos, kurie mus aplankė 
pakeliui į Anglijoje ruošiamą pasaulio skautų jamboree, 
paminėti skautų sąjungos 100 metų įsteigimo jubiliejų.

Lietuvos ambasada organizuoja lietuvių mokytojų semi
narą ir prašė nemokamai pasinaudoti Sodybos patarnavi
mais. Buvo labai nemalonu jiems pranešti, kad kol Lietu
vių namų bendrovė neišsikrapštys iš skolos, negalėsi nie
kam leisti ja naudotis nemokamai.

Šiuo metu keičiame LNB buhalterius, kurie yra arčiau 
mūsų ir bus lengviau aiškintis iškylančias problemas. Taip 
pat baigėme sutvarkyti užsilikusią nuo 2004 metų VAT 
skolą.

Sodybos vadovybė yra labai dėkinga lietuviams, ypač 
“Saduto” ansamblio nariams už suruoštą talką apvalyti ir 
aptvarkyti aplinką. Tai parodo žmonių norą ne vien tik 
naudotis Sodybos teikiamomis paslaugomis, bet ir noru ją 
matyti tvarkingą ir gražią. Daug kas atvyksta praleisti sa
vaitgalį gamtoje, bet ne visi palieka ją tokią, kokią rado. Tą 
pamatėme po Joninių, kai skautų kalnelyje buvo padalyta 
daug žalos - išlaužtos ir sudegintos kūrentame lauže sandė
lio durys, virtuvės stalas, skautų tualeto siena. Reikėjo da
ryti remontą, kurį, paaukoję kelis savaitgalius, atliko pora 
vyrų. Tokiems žmonės mes esame labai dėkingi.
Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų metinis suvažiavimas 
vyks 8 / 9to kovo 2008m.

Vida Gasperienė
LNB direktorių valdybos pirmininkė

Aukojo:
Amilda Zokienė, Birmingham £ 100.00
Antanas Zokas, Birmingham £100.00
Maria Zokytė, Birmingham £ 100.00
Elena Zokytė, Birmingham £ 100.00
Petras Miknėnas, Birmingham £ 30.00

Viso £430.00
Šiuo metu fonde yra: £1610.00

Fondo santaupos yra laikomos Halifax Savings account 
No. 01239844 Sort code:1105 76.

Čekiai rašomi: Help Sodyba Fund. 
Administracijos adresas: Headley Park Hotel, 
Picketts Hill, nr Bordon Hampshire DU35 8TE
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Britanijos lietuvių krepšinio lygos 
atidarymo šventė Londone

Rugsėjo 2 dieną Londone pirma kartą ati
daryta Britanijos lietuvių krepšinio lyga.

“Gintaro” komanda su ambasadorium Vygaudu Ušacku 
viduryje

Jos įkūrėjas, organizatorius ir iniciatorius Kęstutis 
Dobrovolskis. Atidaryme dalyvavo 10 Britanijos 
lietuvių krepšinio lygai priklausančių komandų. 
Muzikai skambant į salę jas įvedė komandų pava
dinimus laikančios šokėjos.

Šventę oficialiai atidarė JE ambasadorius Vy
gandas Ušackas, kuris pats yra didelis krepšinio 
entuziastas.

Po sveikinimo kalbų, sugiedojus Lietuvos himną, 
Kęstutis Dobrovolskis susirinkusiems pranešė, 

kad komandos varžysis dėl buvusio žalgiriečio 
Arvydo Sabonio įteiktos taurės.

Ši staigmena buvo sutikta su audringais plo
jimais. Anot jo, rezultatai kiekvieną mėnesį bus 
skelbiami per Lietuvos televizijos 5 kanalą.

Po oficialios dalies vyko tritaškių ir dėjimo į 
krepšį konkursai. Kiekvienam dalyviui buvo 
leista mesti 25 kamuoliai. Varžybas laimėjo 2 
metrų jaunuolis, kuris sakosi krepšinį pradėjęs 
žaisti būdamas dar tik 7 metų. Ambasadorius 
su sūnumi Raimondu taip pat bandė laimę, 
varžydamasis tarp krepšinio komandų.

“Saduto” folklorinis ansamblis su krepšininkais

THE MAYOR’S THAMES 
FESTIVAL

Laikas ir vieta: 2007 m. rugsėjo 15-16 dienomis 
nuo 12 vai. iki 22 vai. South Bank, tarp 
Westminster Bridge ir Tower Bridge.
Renginiai vyks įvairiose vietose. Apsispręskite, 
kur noritumėte apsilankyti.
Programoje: muzika ir šokiai, parodos, filmai, 
mugė, atrakcionai ant vandens, fejerverkai, nak
tinis karnavalas. Pirmą kartą kartu su latviais, 
estais dalyvauja ir lietuviai!
Mugėje galėsite įsigyti lietuviškų suvenyrų, kny
gų, informacinių bukletų apie Lietuvą.
Koncertuos folklorinis ansamblis "Saduto" ir 
Martinkėnų lėlių teatras, roko grupė "Vital Mis
sion".
Į South Bank artimiausias metro Embankment 
ir Waterloo.

ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ 
TOBULINIMO SEMINARAS 

LIETUVIŲ SĄJUNGOS AKTYVUI
Seminaras vyks š.m. rugsėjo 30 d. LR ambasado
je, 84 Gloucester Place, London W1U 6AU

Pradžia 11 vai.

Projektai:
paruošimas, finansavimas, atsiskaitymas - 
lektorė Vida Bagdonavičienė, TMID

Organizacinio, strateginio vystymo metodo logija
- lektorius Linas Danielius, London Citi
zens

Kultūrinė veikla ir savireklama -
lektoriai Lauiynas Grain^ir Zita Čepaitė, 
Infozona

Temų aptarimas ir diskusijos prie apskrito stalo 
- puiki proga aptarti kitų metų veiklos planą, ap
sikeisti idėjomis dėl projektų ir bendrų reikalų.

I Tate rajoną - Blackfriars ir Southwark metro.

Daugiau informacijos: wiuiu.thamesfestival.org

Registracija: JKLS_Skyriai@yahoogroups. com

Informacija: R.Retkute@surrey. ac.uk

3

wiuiu.thamesfestival.org
ac.uk


Europos Lietuvis Nr.9 4 puslapis

Šokių Eurovizijoje lietuviai liko vienuolikti
Lietuvos šokėjų pora nuo 
nugalėtojų atsiliko per 10 

vietų.
2007 09 02 lrt.lt

Šokių Eurovizijoje lietuvių pora, 
pririnkusi vienetukų, pradžiuginta 
dviem šešetukais bei iš Airijos 
gavusi visą tuziną balų, užėmė 
pirmąją... antrojo dešimtuko vietą.

Regis, lietuvių šokėjų porai Gab
rielei ir Gintarui 12 taškų, kaip jau 
tapo įprasta dainų Eurovizijose, 
Airijos šalies vardu pasistengė su
teikti ten gyvenantys mūsų tautiečiai.

Po 6 taškus Lietuvai davė Ukrainos ir Jungtinės Karalystės balsuotojai, 4 pridėjo 
graikai, 3 — Šveicarijos (kuri konkurse, deja, pati negavo nė vieno taško) žiūrovai, o po 
1 tašką dar pabarstė kaimynai lenkai bei rusai, suomiai ir portugalai.

Tačiau to nebuvo gana, kad Lietuvos pora sublizgėtų ir būtų pažymėtinai pagerbta 
tarp kitų šokėjų: iš viso surinkę 35 taškus Gintaras Svistunavičius ir Gabrielė Valiukai
tė užėmė 11 vietą iš 16 dalyvių.

Tuo metu pirmosios Šokių Eurovizijos taurę, kristalais padabintą, profesionalūs šokė
jai Jussi Vaananenas ir Katja Koukkula išveš į Suomiją.

Beje, Lietuvos šokio mėgėjai 12 taškų skyrė Ukrainai, kuri apskritai užėmė antrąją 
vietą. Skelbdama šiuos lietuvių balsavimo rezultatus, Lietuvos televizijos laidų vedėja 
Lavija Šumaitė kiek susipainiojo skaičiuose arba, kaip pati sakė, — pajuokavo, bet toks

KGB dokumentus bus galima skaityti internete
2007-09-03 www.lietuviams.com

Internete bus skelbiami originalūs sovie
tinės okupacijos laikotarpio KGB padali
nių Baltijos valstybėse dokumentai. Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras pranešė, kad dokumentus 
bus galima rasti neseniai startavusiame 
interneto tinklapyje kgbdocuments. eu.v

Siame tinklapyje skaitytojai atras ne tik 
„sausus“ dokumentus, bet ir įvairių auto
rių straipsnius, oponuojančius rusiškai 
okupacijos interpretacijai. Šio projekto 
idėja galutiniai susiformavo maždaug 
prieš metus Vilniuje susitikus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos istorikams. Rusų ir 
anglų kalbomis skelbiama informacija, 
tikimasi, paskatins profesionalius istori
kus ir studentus labiau gilintis į su KGB 
veikla susijusias naujųjų laikų istorijos

temas bei bus atsvara pastaraisiais metais 
pradėjusiai plisti su KGB susijusių veikė
jų memuaristikai, kurioje, pasak praneši
mo, randama istorijos perrašymo.

Rusija iki šiol atsisako pasmerkti Balti
jos šalių sovietinės okupacijos faktą, o 
Vladimirui Putinui tapus Rusijos prezi
dentu, pradėta teigti, esą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupacija ir aneksija buvo 
savanoriškas prisijungimas prie Sovietų 
Sąjungos. Manoma, kad dėl 50 metų tru
kusios sovietinės okupacijos per trėmi
mus, egzekucijas, kalėjimus, rezistentų 
žudynes, priverstinę emigraciją ir žuvu
siųjų nepagimdytus vaikus vien Lietuva 
neteko beveik milijono savo piliečių. 
Sovietų okupacijos padarytą žalą Lietuva 
įvertino 80 milijardų litų.

Studentai siūlo atsisakyti vakarinių ir neakivaizdinių studijų
2007-09-03 www. lietuviams, com

Įgyvendinant aukštojo mokslo reformą, studentų atstovai siūlo atsisakyti vakarinių ir 
neakivaizdinių studijų. Vietoj jų, remiantis Vakarų valstybių pavyzdžiu, siūloma for
muoti naują dalinių studijų sistemą, ją siejant ne su studijų laikotarpiu, bet su kreditais.

Toks siūlymas įtvirtintas pirmadienį viešai paskelbtoje Lietuvos studentų sąjungos 
(LSS) pozicijoje dėl aukštojo mokslo reformos. „Dabartinė ne dieninių studijų sistema 
nėra efektyvi nacionaliniu požiūriu. Atskiros aukštosios mokyklos iš šia forma studi
juojančių studentų sėkmingai pelnosi, tačiau studijų kokybės, akademinio sąžiningumo, 
socialinio teisingumo principų įgyvendinimo aiškiai trūksta“, - praneša LSS preziden
tas Jonas Okunis.

Šventė su kartėlio 
gaida 2007-09-03 
Mindaugas Klusas 
Naujieji mokslo metai jau 
prasidėjo ar netrukus prasidės 
ir užsienyje gyvenantiems 
lietuvaičiams. Dauguma jų 
lankys ir savaitgalio mokyk
lėles. Jose lig šiol visuomeni
niais pagrindais triūsia peda
gogai, kurių darbo stažą Lie
tuvos valstybė tik rengiasi 
skaičiuoti.

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento duomeni
mis, kitose šalyse mokyklas 
pernai lankė apie 7 tūkst. 
lietuvių vaikų. 32 užsienio 
valstybėse veikia 177 lietuvių 
švietimo įstaigos. Kiek užsie
nyje gyvenančių lietuviukų 
mokslus pradės šiemet, bus 
žinoma ne anksčiau kaip rug
sėjo vidury, kai Lietuvos 
savivaldybės surinks duome
nis apie mokyklų nelankan
čius vaikus.

Į artimesnes šalis TMID 
kasmet siunčia apie 100 mo
kytojų, tačiau Ispanijoje, Ai
rijoje, Jungtinėje Karalystėje 
vaikus moko iš Lietuvos 
emigravę pedagogai arba 
specialaus išsilavinimo netu
rintys savanoriai.

Airijos valstybinėse mo
kyklose mokslo metai šią 
savaitę jau prasidėjo. Litua
nistinės mokyklėlės juos mi
nės šiandien, kai kurios - kitą 
savaitgalį. Tikslus skaičius, 
kiek jose mokysis vaikų, dar 
nežinomas. Airijoje pernai 
veikė 5 savaitgalinės mokyk
los, kuriose mokėsi 400 lietu
vių vaikų. Šias mokyklėles 
išlaiko vaikų tėvai.

Ispanijoje, veikia 9 savait
galio lituanistinės mokyklos. 
Dauguma jų - šalies pietuose, 
kur įsikūrusi gausiausia lietu
vių bendruomenė. Valstybi
nėse Ispanijos mokyklose 
naujieji mokslo metai prasi
deda rugsėjo viduryje, o litu
anistinės mokyklėlės savo 
auklėtinius sukviečia pirmąjį 
spalio savaitgalį.

Vadovėlių ir pratybų sąsiu
vinių parūpina TMID. Depar
tamentas taip pat rengia mo
kytojų kvalifikacijos kėlimo 
kursus.
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PLB ir PLJS suvažiavimas 
Kernavėje Petras Maksimavičius

Rugpjūčio 6-9 d. Kernavėje vyko Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos kraštų pirmininkų suvažiavi
mas.

LR Prezidentas V. 
Adamkus, sveikindamas 
suvažiavimo dalyvius, 
pabrėžė, kad tarp PLB ir 
Lietuvos yra lygybės 
ženklas, nes Tauta nedalo
ma. Audringų plojimų 
susilaukė Prezidento išsa
kyta mintis dėl lietuvių 
prigimtinės teisės išsaugo
ti Lietuvos pilietybę. „Kai 
kas sako, kad Prezidentas 
remia šią idėją. Aš jos 
neremiu, nes apie tai net 
nediskutuoju. Tai nedis
kutuotinas klausimas”, — 
teigė V. Adamkus, kartu 
pabrėždamas būtinumą išsaugoti vieningą Tautą. Pasak jo, 
PLB veikla visiškai pasiteisino, nes sugebėta išeivijoje 
atsidūrusius lietuvius suburti bendram darbui, nuolat kelta 
žmogaus teisės į laisvę klausimą.

Metams bėgant Lietuva patyrė nemažai išbandymų. Įvai
rūs buvo valstybingumo kūrėjai ir įvairiai matė valstybės 
ateitį. Tačiau nepriklausomai nuo aplinkybių ir besikei
čiančio pasaulio visų pirma bandė išsaugoti tai, kas organi
zuotose bendruomenėse svarbiausia-jos (Tautos) atmintį.

Rugpjūčio 6-9 d. Kernavėje vyko Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų 
pirmininkų suvažiavimas.

LR Prezidentas V. Adamkus, sveikindamas suvažiavimo 
dalyvius, pabrėžė, kad tarp PLB ir Lietuvos yra lygybės 
ženklas, nes Tauta nedaloma. Audringų plojimų susilaukė

Prezidento išsakyta mintis dėl lietuvių prigimtinės teisės 
išsaugoti Lietuvos pilietybę. Atrodo, kad PLB misija burti 
lietuvius bendram darbui ir padėti jiems išlikti lietuviais 
nepasikeitė. Apie tai diskutuota suvažiavimo metu. Aptarti 
emigracijos, sielovados, mišrių šeimų, kultūros, švietimo ir 
kiti klausimai. Per keliolika metų PLB veiklos sąlygos 
labai pasikeitė. Lietuva atgavo nepriklausomybę, įstojo į 
ES ir NATO. Tuo pačiu atsivėrusios sienos leido lietu
viams nevaržomai keliauti. Masinė emigracija darė įtaką 
taip pat PLB veiklos kryptims. Naujų bendruomenių kūri
masis, jų įsitraukimas (arba ne) į jau veikiančių kraštų ben
druomenių veiklą tapo rimtu iššūkiu kiekvienai PLB vado- v 
vybei. Šios problemos išryškėjo suvažiavimo metu. Kaip 
pavyzdį galima paminėti Jungtinę Karalystę, kur neseniai 
pradėjo veikti “antroji” lietuvių bendruomenė. Tiek vienos, 
tiek kitos organizacijos deklaruojami veiklos tikslai ir prio
ritetai atitinka Lietuvių Chartoje įrašytus tikslus, tačiau, 
matyt, yra ir kitų interesų, paskatinusių “dviejų” bendruo
menių atsiradimą.

Akivaizdu, kad oficialiai pripažinta krašto bendruomenė 
turi įtakos kai kuriems procesams, susijusiems su švietimo 
ir kultūros sistemų organizavimu ir finansavimu, turi gali
mybę vertinti Lietuvos įstaigų darbą savo bendruomenės 

atžvilgiu. Tokiu atveju ypač iš Lietuvos gaunama finansinė 
parama įvairiems projektams gali lemti bendruomenės 
stiprėjimą, bet taip pat privesti prie susiskaldymo. Suvažia
vimo metu diskutuota apie Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento politiką kraštų bendruomenių atžvilgiu. At
kreiptas dėmesys į tai, kad kai kuriais atvejais TMID 
veiksmai silpnina PLB veiklą, veda prie bendruomenių 
susiskaldymo.

LR Seimo narė, Tėvynės 
sąjungos atstovė V. Aleknai
tė-Abramikienė skaitė prane
šimą apie PLB vaidmenį Lie
tuvoje. Pasak jos, Lietuvai 
šiuo metu reikalingas užsie
nyje gyvenančių lietuvių po
žiūris į tolesnę valstybės rai
dą, demokratizavimo skatini
mą. PLB buvo sukurta Lietu
vos laisvinimo darbams rem
ti, tačiau šiuo metu ne mažiau 
svarbu išlaikyti jos veiklą 
kaip šio proceso tęstinumo 
garantą. „Nieks negali garan
tuoti, kad visą laiką gyvensi
me saugiai. O kai valstybę 

ištiks nelaimė? Kiekvienas iš mūsų esant reikalui turime 
būti pasirengę tapti „alternatyviu lietuviu” ir imtis atsako
mybės už valstybės ir tautos likimą. Todėl PLB reikalin
ga”, - kalbėjo Seimo narė.

Žurnalistas ir politikos apžvalgininkas T. Dapkus anali
zavo Lietuvos gyventojų požiūrį į emigrantus ir užsienio 
lietuvius. Pasak jo, tas požiūris keičiasi. Emigrantai vis 
dažniau šalyje suvokiami kaip Lietuvos dalis. Tokio supra
timo dar neseniai Lietuvos visuomenėje nebuvę. Taip pat 
paskutinės šalyje atliktos gyventojų apklausos rodo daugu
mos pritarimą dvigubai pilietybei. Tokį požiūrį, pasak T. 
Dapkaus, galėjo lemti tai, kad emigracija jau nėra svetima 
beveik kiekvienai šeimai. Į užsienį ilgesniam ar trumpes
niam laikui išvyksta artimieji, giminaičiai arba draugai, 
todėl mažėja neigiamai vertinančiųjų emigrantus.

Akivaizdu, kad ši tendencija stiprės. Tai netolimoje atei
tyje gali turėti ir nemažai teigiamų pasekmių Lietuvos gy
venimui, su sąlyga, kad bus išlaikytas emigravusiųjų ryšys 
su valstybe.

Nemažai dėmesio skirta Lietuvos pilietybės išsaugoji
mui. Buvęs LR Prezidento patarėjas D. Kuolys mano, kad 
plačiai šiuo metu šalyje diskutuojamas pilietybės klausimo 
sprendimas gali lemti tolesnę valstybės raidą. Esminis da
lykas tas, ar pilietybės klausimą spręs valstybė, ar leis ir 
piliečiams tai daryti, - teigė D. Kuolys. Pasak jo, šiuo me
tu Konstitucinis Teismas lietuviams atėmė jų prigimtinę 
teisę bet kuriuo atveju ir nepaisant aplinkybių išsaugoti 
Lietuvos pilietybę. Ar mes esame valdžios pavaldiniai, ar 
valstybės šeimininkai, turintys prigimtines teises savo vals
tybėje? - retoriškai klausė D. Kuolys. Jo manymu, referen
dumo Lietuvos pilietybės klausimu rengimas pažemintų 
lietuvius. Ar mes, lietuviai, atkūrę nepriklausomybę, dar 
privalome eiti į referendumą ir įrodyti „valdžiai”, kad turi
me savo valstybėje teises, ar žmonės, vienu ar kitu metu 
esantys valdžioje, gali patys tai nuspręsti? — klausė D. 
Kuolys.

Nekyla abejonių, kad po Konstitucinio Teismo sprendi
mo pilietybės klausimą reikia spręsti nedelsiant. Ir ne tiek 
dvigubos pilietybės klausimą, kiek Lietuvos pilietybės

5



Europos Lietuvis Nr.9 6 puslapis

atėmimo prieš piliečio valią problemą. Šiuo metu drastiš
kai daugėja nukentėjusių piliečių. Juk tūkstančiai lietuvai
čių, kurie gimsta užsienyje po Konstitucinio Teismo paaiš
kinimo, daugeliu atvejų praranda galimybę tapti Lietuvos 
piliečiais. Vaizdžiai sakant: jeigu šiandien, tarkim, Rusija 
nuspręstų bet kuriam aukšto rango Lietuvos pareigūnui 
suteikti Rusijos pilietybę ir apie tai informuotų Migracijos 
departamentą, pastarasis privalėtų iš jo atimti turimą Lietu
vos pilietybę. Arba bent kol bus išsiaiškintos visos aplin
kybės, jis nebegalėtų eiti savo pareigų.

Suvažiavimas išryškino daug problemų, su kuriomis su
siduria pasaulyje gyvenantys lietuviai. Sudėtinga jas visas 
ne tik išspręsti, bet ir tiksliai įvardinti. Lietuvybės išsaugo
jimą lemia ne tik svarbiausi dalykai, kaip antai: jaunimo 
švietimas, kultūrinių renginių gausa, bet taip pat sielovada 
lietuvių kalba, socialiniai reikalai, informacijos sklaida, 
savanoriškas darbas...

Tačiau yra nemažai ir optimistiškai nuteikiančių pavyz
džių. Lietuvos didžiausias turtas tai žmonės. Už jos ribų 
gyvena daug ryškių asmenybių, žmonių, kuriems lietuvy
bės išsaugojimas ir Lietuvos ateitis rūpi ypatingai. Nekyla 
abejonių, kad esant reikalui jie neliks nuošaly. [ tėvynę jau 
ima grįžti gerai išsilavinę ir nemažai pasaulyje matę jauni 
lietuvaičiai, kuriems rūpi būtent čia įgyvendinti savo idė
jas. Jų tikslas ne perimti valdžią, bet keisti visuomenę, kuri 
ateity pati sugebėtų tinkamai rūpintis savo valstybe.

Pilietybės klausimas Europos 
Sąjungoje
Regina Narašienė 2007-07-16

kurios

Per pastaruosius 10-15 dauguma ES 
šalių suvokė ryšių su emigrantais palai
kymo svarbą, ir ėmėsi daryti atitinkamų 
teisės aktų pataisas, kad emigrantai 
galėtų išsaugoti pilietybę arba įgyti ją iš 
naujo. Tai, jog šios valstybės ėmėsi 
teisinių priemonių išsaugoti ir atkurti 
daugybės savo emigrantų teisę į piliety
bę, buvo nulemta keleto veiksnių. Tarp 
jų galima paminėti Sovietų Sąjungos 
Rytų Europoje atgimė nepriklausomos 

tautos, taip pat - ES plėtrą, kadangi ji naujiesiems ES pilie
čiams sudarė sąlygas ne tik pigiai ir greitai keliauti, bet ir 
emigruoti.

Kokios priežastys skatina kilmės valstybę atkurti ir pa
laikyti pilietybe paremtus saitus su po visą pasaulį paskli
dusiais jos sūnumis ir dukterimis? Kita labai svarbi prie
žastis yra ta, kad nedaug gyventojų turinčios valstybės 
mano, jog žmonių praradimas stabdo jų ekonominį augimą 
ir kelią grėsmę kultūriniam valstybės išlikimui, todėl jos 
bando sukurti paskatas emigrantams sugrįžiti. Taip pat 
kilmės valstybės atsižvelgia į tai, kad emigrantai užsienyje 
turi veikti kaip aktyvūs savo tėvynės, jos istorijos ir kultū
ros gynėjai, tad ji siekia užtikrinti emigrantų suinteresuotu
mą užsiimti kilmės valstybei palankia veikla. Dalyvauda
mi užsienio valstybių politiniame gyvenime, emigrantai 
įgyja svarbių politinio dalyvavimo įgūdžių kuriais pasinau
dojus, jų tėvynei gali būti suteikta svarbi ir kritinę reikšmę 
turinti tarptautinę parama. Ir galų gale - sugrįžę emigrantai 
daugeliu aspektų praturtina savo tėvynės gyvenimą, kas 
jau savame vertybė. Visos išvardintosios priežastys yra 

pagrįstos.
Kita vertus, dėl įvairių priežasčių daugybė emigrantų 

savo ruožtu siekia atgauti ir išlaikyti savo kilmės valstybės 
piliečio statusą. Jiems pilietybė yra svarbiausias realus 
ryšys su kilmės valstybe, simbolizuojantis emigranto prie
raišumą tėvynei. Bet kurioje pasaulio šalyje gyvenančiam 
emigrantui pilietybė yra neapčiuopiamas simbolis, sutei
kiantis jam tapatybę. Emigrantams tai yra svarbu, kadangi 
kilmės valstybėje jie turi artimesnių ar tolimesių giminai
čių, turi turto. Taip pat emigrantai nori dalyvauti savo tė
vynės politiniame gyvenime, prisidėti prie jos ateities kūri
mo, jie dažnai lankosi tėvynėje ir planuoja vieną dieną čia 
grįžti gyventi visam laikui. Todėl bet koks įstatymas ar 
politika, kuria yra paneigiama emigrantų teisė į pilietybę, 
jiems kelia sumišimą ir sielvartą.

Bent septynios iš senųjų ES šalių ir beveik visos naujo
sios valstybės narės iš kartos į kartą iš šalies emigravusių 
asmenų palikuonims nuo gimimo suteikia pilietybę, nekel- 
damos sąlygos, kad pilietybę turintis žmogus turi gyventi 
kilmės valstybėje (žr. Rainer Baubock, Eurozine veikalą 
“Kas yra Europos piliečiai?”).

Prancūzija leidžia savo užsienyje gyvenantiems pilie
čiams įgyti antrą pilietybę, kartu išlaikant ir Prancūzijos 
pilietybę. Užsienyje gyvenančių Prancūzijos piliečių pali
kuonys iš kartos į kartą automatiškai neribotam laikui įgyja 
Prancūzijos pilietybę.

Airija airių palikuonims leidžia turėti dvigubą pilietybę. 
Dviguba pilietybė yra leidžiama Italijoje. Portugalijos 
Konstitucijoje yra numatyta dvigubos pilietybės galimybė, 
užsienyje gyvenantiems šios šalies piliečiams yra suteikia
mos tokios pat teisės, kaip ir pačioje Portugalijoje gyve
nantiems piliečiams. Ispanijos Konstitucijos 11 — ajame ir 
12 — ajame straipsniuose yra numatyta, kad iš ispanų kil
mės žmonių negali būti atimta Ispanijos pilietybė.

Švedijoje negyvenantys jos piliečiai turi dvigubą piliety
bę, kuri jiems suteikia pilnas teises ir leidžia daryti didelę 
įtaką politiniam Švedijos gyvenimui.

Estijos Konstitucijoje numatyta, kad “Iš nė vieno as
mens, kuris gimdamas įgijo Estijos pilietybę, ši pilietybė 
negali būti atimta”.

Latvijoje yra draudžiama turėti dvigubą pilietybę, tačiau 
šis draudimas netaikomas emigrantams.

Nors Lenkijoje dviguba pilietybė uždrausta, šis draudi
mas netaikomas etninės kilmės lenkams. Be to, Lenkijoje 
yra priimta konstitucinė pataisa, kurios dėka asmuo gali 
netekti Lenkijos pilietybės tik tuo atveju, jei jis arba ji iš
reiškia aiškų norą atsisakyti pilietybės.

Čekijos Konstitucijoje yra numatyta, kad Čekijos piliety
bė negali būti atimta prieš asmens valią. Slovakijoje galioja 
nuostata, kad pilietybė gali būti panaikinta tik paties as
mens prašymu.

Šiandien dauguma šalių tiki, kad liberalesnis požiūris į 
dvigubą pilietybę yra geriausias būdas užtikrinti nacionali
nę vienybę. Tad dviguba pilietybė yra plačiai paplitęs ir 
neišvengiamas fenomenas. Vis daugiau žmonių įgyjant 
dvigubą pilietybę, o apie šį faktą neretai nežino nė viena iš 
pilietybę suteikusių valstybių, kadangi šalys dažnai netgi 
neturi priemonių tam išsiaiškinti. Iš esmės neįmanoma už
tikrinti, kad draudimas turėti dvi pilietybes bus nepažei
džiamas.
2006 metų lapkričio 13 dieną LR Konstitucinis Teismas 

pateikė labai griežtą Konstitucijos aiškinimą, pagal kurį nė 
vienas etninis lietuvis negali turėti dvigubos pilietybės.

Dvigubos pilietybės draudimas kelia grėsmę tokios ma-
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žos valstybės kaip Lietuva išlikimui, jos valstybingumui, 
turint omenyje didžiulius emigracijos iš Lietuvos srautus. 
12-ajame LR Konstitucijos straipsnyje įtvirtinta, kad 
“Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas ne
gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pi
lietis”. Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos parlamen
tas priėmė teisės aktus, leidžiančius užsienyje gyvenan
tiems etniniams lietuviams, valstybės pilietybę. Vėliau LR 
Konstitucinis teismas šiuos įstatymus pripažino esant 
prieštaraujančius LR Konstitucijai ir netgi — kaip diskrimi
nacinius. Tad dabar yra tinkamas laikas Lietuvai teisiniu 
būdu išspręsti pilietybės problemą.

Kaip Lietuvai išeiti iš susidariusios situacijos? Konstitu
cinio Teismo teigimu, 12-asis LR Konstitucijos straipsnis 
gali būti pakeistas visuotinio referendumo sprendimu. Ta
čiau sudėtingo Konstitucinio referendumo procedūros gali
ma ir išvengti, naudojantis kitomis priemonėmis. Tad teisi
nės pataisos galėtų būti atliktos:
Atitinkamuose teisės aktuose aiškiai apibrėžiant tai, kas 
laikytina 12-ajame Konstitucijos straipsnyje minimais 
’’atskirais atvejais“. Kol kas tokių teisės aktų nėra priimta. 
Seimo atliktomis 32 -ojo Konstitucijos straipsnio, kuriam 
taisyti neturi būti šaukiamas referendumas, pataisomis, 
prie minėtojo straipsnio priduriant tokį sakinį:
Iš asmens, pilietybę įgijusio gimstant, Lietuvos pilietybė 
negali būti atimta (tokia pati nuostata yra įtvirtinta Estijos 
Konstitucijos 5.2 straipsnyje);
arba
Jei Lietuvos pilietis tuo pat metu gali būti laikomas ir užsi
enio valstybės piliečiu, ir, jeigu tą leidžia tos užsienio vals
tybės įstatymai, tada savo teisiniuose santykiuose su Lietu
vos Respublika toks asmuo traktuojamas tik kaip Lietuvos 
pilietis (kaip tai įtvirtinta ir 9.2 Latvijos Konstitucijos 
straipsnyje);
arba
Asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra 
laikomas Lietuvos piliečiu, tuo pat metu negali būti kitos 

valstybės pilietis. ” (kaip yra numatyta ir Lenkijos Konsti
tucijos 2 -ajame straipsnyje) ir iš jokio asmens Lietuvos 
pilietybė negali būti atimta, išskyrus tuos atvejus, kai pats 
asmuo yra išreiškęs norą atsisakyti pilietybės);
arba

Lietuvos pilietybė gali būti atimta tik paties ją turinčio 
asmens prašymu” (kaip yra numatyta 9.1 Slovakijos Res
publikos Konstitucijos straipsnyje) ;
arba
Iš jokio asmens negali būti atimta pilietybė prieš jo paties 
valią” (kaip kad buvo numatyta 1993 metais atliktose Če
kijos Konstitucijos pataisose);
arba
Iš lietuvių kilmės asmenų Lietuvos pilietybė negali būti 
atimta. (1978 metų Ispanijos Konstitucijos 11.2 straips
nis) ;
arba
Iš jokio Lietuvos piliečio, pilietybę įgijusio gimstant, pilie
tybė negali būti atimta prieš jo valią ” (tai 2007 metų ba
landžio 20 dieną priimtas pasiūlymas, laukiantis LR Seimo 
ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sprendimo).
Tarptautine sutartimi kiekvienas Lietuvos pilietis kartu 

yra ir Europos Sąjungos pilietis (17 straipsnis), tačiau jis 
negali būti ir kokios nors kitos Europos Sąjungos narės 
pilietis. įstojus į Europos Sąjungą, visi Lietuviai automatiš
kai įgavo dvigubą pilietybę.

Taip pat dar 1938 metų birželio 20 dieną Lietuva sudarė 
sutartį siu JAV, pagal kurią Lietuvos piliečiams buvo leista 
turėti dvigubą - Lietuvos ir JAV - pilietybę. Kitos valsty
bės taip pat yra sudariusios dvišalius ir /ar daugiašalius 
susitarimus su kitomis valstybėmis, leidžiančius dvigubą 
pilietybę kaip kad yra padariusios Italija ir Čekijos Res
publika.

Tad šiandien LR Seimas turi puikią progą padaryti reika
lingus pakeitimus. Aš tikiu, kad Seimas pasinaudos šia 
proga ir ims veikti svarbiausių šalies interesų vardan.

Iš anglų kalbos vertė Milda Bagdonaitė

Premjeras remia įteisinimą dvigubos pilietybės
2007-08-30
Rimtai iškilus dvigubos pilietybės klausimui ir užsienyje 

gyvenančių lietuvių rūpesčio nuraminimui, Premjeras 
pareiškė savo privačią nuomonę įteisinimui dvigubos 
pilietybės Lietuvos konstitucijoje. Manoma, kad ar vie
nokiu ar kitokiu būdu Lietuvos įstatymai bus subendrinti 
su daugumos Europos Sąjungos narių įstatymais. Lietu
viai, gyvenantieji Europos Sąjungos šalyse jaučia, kad 
Lietuvos Vyriausybė neužtektinai rūpinasi jų likimu ir 
noru pasilikti Lietuvos piliečiais priėmus kitos valstybės 
pilietybę.

Pažadėjęs paremti konservatorių iniciatyvą įteisinti 
dvigubą pilietybę keičiant įstatymus, premjeras Gedimi
nas Kirkilas neatsisako ir referendumo idėjos.

Interviu Žinių radijui ketvirtadienį G.Kirkilas sakė, kad 
rengti referendumą teks, jei dvigubos pilietybės įteisini
mas per įstatymų keitimą prieštaraus Konstitucijai. Anot 
jo, tuomet referendumą galima būtų surengti kartu su kitą 
rudenį vyksiančiais Seimo rinkimais.

Valdančiųjų socialdemokratų lyderis G.Kirkilas tikisi, 
kad dviguba pilietybė padės sumažinti emigraciją ir išlai

kyti išvažiavusius žmones arčiau Lietuvos.
„Tai padės išlaikyti mūsų tautiečius arčiau Tėvynės. 

Dalis jų galės grįžti, dalis galės dirbti, įsigyti nekilnoja
mojo turto, jei jiems to reikės. Todėl tikiu, kad tauta sie
kia išlaikyti savo tautiečius, būti solidaria“, - kalbėjo 
premjeras.

Jis pritarė Seimo pirmininko nuomone, kad dažnesni 
referendumai stiprintų pilietinį aktyvumą. 
Socialdemokratai savaitės pradžioje žadėjo paremti opo
zicinių konservatorių parengtas pataisas dėl dvigubos 
pilietybės, jei joms neprieštaraus teisininkai.

Tuo metu opoziciniai socialliberalai tokį problemos 
sprendimo būdą pavadino antikonstituciniu ir paragino 
rengti referendumą tuo klausimu, referendumo idėją pa
laiko ir valdančioji Liberalų ir centro sąjunga bei Seimo 
pirmininkas Viktoras Muntianas.

Pernai rudenį Konstitucinis Teismas išaiškino, kad pa
gal Konstituciją dvigubos pilietybės atvejai turi būti reta 
išimtis ir dvigubą pilietybę įteisinančius įstatymus pa
skelbė prieštaraujančius pagrindiniam šalies įstatymui.
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Tarptautinė gynybos pramonės paroda
Rugsėjo 11-14 dienomis Londono parodų rūmuose Tai įmonės Eisis, rinkai pristatanti savo sprendimus 

ExCel vyksta tarptautinė gy elektronikos srityje; UAB Ant-
nybos pramonės paroda 
DSEi.
Tai pati didžiausia pasau
lyje šiai pramonei skirta 
paroda, į kurią susirenka 
pagrindinės pasaulio šios 
srities įmonės - gaminto
jos, demonstruodamos 
naujausius pasiekimus, 
daugumos šalių vyriausy
bių atstovai, siekiant susi
pažinti su rinkos naujovė
mis, užmegzti naujų kon
taktų.

Dalyvavimas šioje paro
doje yra labai prestižinis. 
Šiemet pirmą kartą vienu 
bendru stendu joje dalyvauja

antą siuvanti gaminius NATO 
šalių armijoms; UAB Garlintą 
mezganti trikotažą NATO šalių 
armijoms. Savo galimybes pa
rodoje pristato ir Kauno Te
chnologijos universiteto regio
ninis mokslo parkas. Parodą į 
Londoną organizavo LEPA.

Parodos dalyviai iš Lietuvos 
tikisi parodoje tiesiogiai susipa
žinti su rinkos dalyviais, siūlo
momis naujovėmis, taip pat 
tikisi naujų naudingų gamybos 
užsakymų.

Vakar parodoje apsilankė LR 
ambasados atstovai - gynybos 
atašė Rimas Litvinas ir komer
cijos atašė Olga Stravinskienė.

ir Lietuvos atstovai.

Nauja JAV vizų tvarka nuvylė 
Lietuvą
Lietuva nusivylusi, jog priimant spren
dimą, kurioms Rytų Europos valstybėms 
JAV suteiks bevizį režimą, vienas iš dau
gelio būsimų kriterijų bus atmestų vizų 
procentas.

JAV Kongresas praėjusią savaitę priėmė įstaty
mą, kuris ateityje gali sudaryti sąlygas kai kurių 
Rytų Europos valstybių, atitiksiančių JAV nustaty
tus kriterijus, piliečiams be vizų vykti į JAV.

Per 10 dienų šį įstatymą dar turi pasirašyti JAV 
prezidentas.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Informaci
jos ir viešųjų ryšių skyriaus patarėja Daiva Rima- 
šauskaitė teigė, kad: „Ta valstybė, kuri pateks į 
reikalaujamą iki 10 proc. vizų atmetimo intervalą 
atitiks vieną iš būsimų kriterijų“, - teigė diploma
tė.

Anot D. Rimašauskaitės, dėl dirbtinai nustatyto 
atmestų paraiškų vizai gauti procento (mažesnis 
nei 10 proc. vizų atmetimo procentas) ne visos 
bevizio režimo siekiančios šalys, tarp jų ir Lietuvą 
Vengriją Latvija, Lenkija, Slovakija, Rumunija, iŠ 
karto taps programos dalyvėmis.

Pagal Vizų atsisakymo programą atmestų parai
škų vizai gauti procentas valstybėms kandidatėms 
didinamas nuo 3 iki 10 proc.

Lietuvoje atmestų vizų procentas pernai buvo 
27,7 proc. LRT Lietuva nusivylusi, jog priimant 
sprendimą kurioms Rytų Europos valstybėms 
JAV suteiks bevizį režimą vienas iš daugelio būsi
mų kriterijų bus atmestų vizų procentas.

Europos lietuvių jaunimas renkasi Bar
selonoje
Šiomis dienomis lietuviai į Ispaniją traukia ne tik dėl 
Europos vyrų krepšinio čempionato. Šiandien, rugsė
jo 12 dieną, Šalia Barselonos, Salou miestelyje, prasi
deda antrasis Europos lietuvių jaunimo sąskrydis.

I penkias dienas (rugsėjo 12-16 dienomis) trunkantį renginį ren
kasi kelios dešimtys 18-35 metų lietuvių jaunuolių iš visos Euro
pos: Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Nyderlandų, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ispanijos, Ukrainos, Rusijos.

„Toks renginys yra svarbus mums, gyvenantiems toli nuo tėvy
nės. Tai puiki proga susiburti jauniems lietuviams, kurie dėl vienos 
ar kitos priežasties gyvena ne Lietuvoje. Kad toks renginys vyktų 
Barselonoje, buvo nuspręsta per pirmąjį Europos lietuvių jaunimo 
sąskrydį Trakuose prieš pora metų. Po dvejų metų toks susibūri
mas vėl vyks Lietuvoje, o dar po dvejų - kurioje nors kitur“, — pa
sakojo Ispanijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir sąskry
džio pagrindinis organizatorius Raimundas Michnevičius.

Sąskrydžio programoje numatytas apsilankymas Katalonijos 
parlamente, kur lietuvaičius sutiks jaunieji šio regiono politikai, 
jaučiantys ypatingas simpatijas Lietuvai, ekskursija po Barseloną 
diskusijos ir pan.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos pirmininkas 
Stasys Kuliavas, sakė, kad tokie užsienio lietuvaičių susitikimai 
labai svarbūs, padeda užmegzti glaudesnius ryšius, pasikeisti patir
timi, suteikia galimybę aptarti būtent Europos lietuviško jaunimo 
problemas. S.Kuliavo teigimu, sąskrydžiai rengiami ne tik Lietu
voje, bet ir vis kitoje šalyje todėl, kad tokių renginių organizavi
mas labai sutelkia, sustiprina būtent to krašto lietuvių jauni
mą. Sąskrydį organizuoja Katalonų - lietuvių asociacija (įkurta 
2005 m.).

Renginį remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Katalonijos turizmo depar
tamentas.
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Renkami parašai dėl Lietuvių klabos GCSE egzamino britų 
švietimo sistemoje

Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjunga (JKLS) ir Lietuvos Respublikos Ambasada prašo Jūsų prisidėti 
prie parašų rinkimo akcijos, kuria siekiama, kad Anglijoje ir Šiaurės Airijoje būtų įteisintas lietuvių 
kalbos egzaminas.

GCSE - taip vadinami vidurinės mokyklos egzaminai Didžiojoje Britanijoje. Paprastai juos laiko 14- 
16 m. moksleiviai Anglijoje, Velse, Šiaurės Airijoje. Škotijoje šio egzamino atitikmuo - vadinamasis 
Standard Grade.

Kiekvienai mokslo sričiai yra atskiras GCSE egzaminas ir moksleiviai juos pasirenka. Dažniausiai 
laikomi 9 GCSE egzaminai, tačiau norint galima išsilaikyti ir daugiau. Daugumoje mokyklų tarp 9 
GCSE moksleiviai privalo „pasirinkti“ pagrindinių dalykų GCSE (anglų kalba, anglų literatūra, mate
matika ir mokslas (šią sritį norint galima išskirstyti į chemijos, biologijos, fizikos egzaminus).

Šiuo metu yra šie užsienio kalbų GCSE egzaminai: arabų, kinų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, 
šiuolaikinė graikų, rusų, ispanų, urdu, lenkų.

Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjunga, lietuvių bendruomenę JK vienijanti organizacija, siekia, kad 
lietuvių kalba būtų įtraukta tarp pasirenkamų GCSE. Tokiu būdu egzaminas būtų vienas iš būdų 
įtvirtinti lietuvių kalbą tiems, kurie ją nori išlaikyti JK, t.y. jie turėtų mokyklos baigimo dokumente 
oficialų įrašą, jog išlaikė lietuvių kalbos egzaminą.

Tai būtų ir labai stipri paskata mūsų vaikams mokytis lietuvių kalbos!
PARAŠUS RENKAME IKI RUGSĖJO 20 DIENOS.

Jei norite pasisakyti už šią iniciatyvą, maloniai raginame pasirašyti šioje formoje:
Lietuviu kalbos egzaminas britų švietimo sistemoje - GCSE
Taip pat pasirašymui reikalingas formas galite rasti tinklalapyje www.uk.mfa.lt skiltyje “Lietuvių kal
bos egzaminas“ arba jos gali būti jums išsiųstos. Kreiptis telefonais 07988682091 arba 0207 034 
1200. Taip pat savo paramą galite išsakyti elektroniniu paštu lrkalba@yahoo.co.uk arba paprastuoju 
paštu, adresu:

GCSE Lithuanian Embassy, 84 Gloucester Place, LONDON W1U 6AU
Daugiau informacijos suteiks Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos Švietimo Taryba, 

Liuda Jovaišienė, tel. 07988682091, elektroninis paštas liudajou@hotmail.co.uk

Pranešimas apie konferenciją, skirtą Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos šešiasdešimtmečiui

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungai šiemet sukanka 60 metų. Šiai datai paminėti š.m. rugsėjo 29 d. 
rengiama konferencija Tarp senojo ir naujojo pasaulio: Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai - 60, 
kurioje numatoma apžvelgti lietuvių emigracijos į Didžiąją Britaniją praeitį bei dabartį.

Pastaruoju metu pagausėjus lietuvių emigracijai į šią šalį iš naujo išaugo dėmesys lietuvių bendruo
menės Anglijoje istorijai. Lietuvių sąjungos šešiasdešimtmetis yra puiki proga apžvelgti praeitą laiko
tarpį, aptarti dabarties problemas ir ateities galimybes. Konferencijos programa sudalyta siekiant su
sieti praeities kartų gyvenimą Jungtinėje Karalystėje su naujųjų ateivių kultūrinės bei tautinės tapaty
bės problemomis.

Konferencijoje dalyvaus lietuvių emigracijos klausimus tyrinėjantys istorikai: Egidijus Aleksandravi
čius bei Daiva Dapkutė - kurie savo pranešimuose aptars ankstesnių kartų lietuvių emigrantų į Di
džiąją Britaniją organizacinę bei kultūrinę veiklą. Pokario kartos lietuvių emigracijos veikėjas Romas 
Kinka kalbės apie pastangas išlaikyti lietuvybę tuo metu, kai jokie ryšiai su Lietuva nebuvo įmanomi. 
Sociologė Violeta Parutis apžvelgs problemas, kylančias dabartinių išeivių iš Lietuvos kartai. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė kalbės apie emigra
cijos pasekmes Lietuvai.

Diskusija “Kodėl mes čia?” turėtų išjudinti konferencijos dalyvių svarstymus apie šiandienos išeivių 
iš Lietuvos emigracijos priežastis ir ateities perspektyvas. Diskusiją moderuos LR ambasadorius JK V. 
Ušackas bei profesorius E. Aleksandravičius.

Konferencija vyks š.m. rugsėjo 29 d. School of Slavonic and East European Studies University Col
lege London, 16 Taviton Street, London WC1H 0BW (Ketvirtas aukštas). Pradžia: 10.00 
Registruotis ei. paštu: avilcinskas@gol.com arba kreiptis tel. 07949150854
Informacija: JK lietuvių sąjungos tinklapyje www. britanijoslietuviai.co.uk

Lietuvos ambasados tinklapyje www.uk.mfa.lt
Konferenciją rengia Lietuvių išeivijos institutas ir JK lietuvių sąjunga. /Konferencijos programa sek. psl./ ->

JKLS valdyba
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"Tarp Senojo ir Naujojo Pasaulio: 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai-60"

School of Slavonic and East European Studies 
16 Taviton Street, London WC1

KONFERENCIJOS DALYVIO ANKETA

Prašau užregistruoti mane konferencijos, kuri įvyks šeštadienį, rugsėjo mėn 29d. SSEES- 
UCL patalpose, dalyviu.

Aš siunčiu čekį £........  , išrašytą ’’LITHUANIAN ASSOCIATION IN GREAT BRITAIN”
vardu.

Registracijos mokestis: £10 (studentams £5)

Adresas:
Konferencijos administracija: 34 Thurleigh Road, London SW12 8UD, UK

Vardas, pavardė:...........................................................................................

Organizacija:................................................................................................

Adresas:............................................................. .............................. .........

Pašto kodas:..................................................................................................

EI. paštas :...................................................................................................

Tel:................................................................................................................

Aš sutinku/nesutinku, kad mano el.pašto adresas būtų prieinamas kitiems konferencijos 
dalyviams.

Aš dalyvausiu /nedalyvausiu priėmime po konferencijos.

Parašas:........................................................................................................

Data:...........................................................................................................

Registruotis iki 2007m.rugsėjo 24dienos.

Registracijos mokestis siunčiamas kartu su šia anketa.

Konferencijos administracija 34 Thurleigh Road, London SW12 8UD, UK

Airilcinskas(agol. com
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Tarp Senojo ir Naujojo Pasaulio: 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai - 60

School of Slavonic and East European Studies 
University College London

16 Taviton Street, London WC1H OBW (Fourth floor)
2007 m. rugsėjo 29 d.

Konferencijos programa
10.00-10.30 Registracija

10.30-10.35 Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JK Vygaudo Ušacko žodis

10.35-11.20 prof. Egidijus Aleksandravičius (Lietuvių išeivijos institutas, VDU) 
Diaspora ir gimtinė: su laisve ar be jos?

11.20-12.05 Dr. Daiva Dapkutė (Lietuvių išeivijos institutas, VDU)
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos priešistorė: lietuviai Didžiojoje Britanijoje 
iki antrojo pasaulinio karo

12.05-12.15 Kavos pertrauka

12.15-13.00 Romas Kinka (Anglo-Baltic Information Consultancy) 
Lietuviai be Lietuvos: Britanijos lietuviai 1947-1991

13.00-14.00 Pietų pertrauka

14.00-14.45 Dokt. Violetta Parutis (Londono universitetas)
Globalizacijos amžiaus iššūkiai lietuviškam identitetui: lietuviai Didžiojoje Britani

joje po 1991 m

14.45-15.30 Vida Bagdonavičienė (Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietu
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotoja) 
Žvilgsnis į JK lietuvių bendruomenę iš Lietuvos

15.30-15.45 Kavos pertrauka ’ 

15.45-17.00 Diskusija: Kodėl mes čia?
Moderuoja: ambasadorius Vygandas Ušackas ir prof. Egidijus Aleksandravi
čius

17.30-20.00 Priėmimas Lietuvos Respublikos ambasadoje
84 Gloucester Place, London W1U 6AU
Kviečia: ambasadorius Vygandas Ušackas

Rengėjai: Lietuvių išeivijos institutas ir JK lietuvių sąjunga

>
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L1ETUVSAS PASML Y3E

AIRIJA

„4 Vėjuose“ užregistruota daugiau nei 
100 lietuviukų 2007-09-03

Lietuvos ambasadoje Dubline rugsėjo 1 dienąjau ketvirtus 
metus iš eilės paminėta Žinių diena.

„Naujųjų mokslo metų minėjimo renginiai - tai graži 
tradicija, kurią tęsiame, džiaugdamiesi, kad lietuviškų mo
kyklų Airijoje daugėja, jose mokosi vis daugiau mokinių“,
— kalbėjo Lietuvos diplomatai, sveikindami susirinkusiuo
sius.

Pirmąją šių mokslo metų dieną Dublino lituanistinėje 
mokykloje „4 Vėjai“ buvo užregistruota daugiau nei šimtas 
ją lankančių mokinių.

Šiuo metu Airijoje veikia penkios lituanistinės mokyk
los, o šiemet planuojama atidaryti dar kelias savaitgalio 
mokyklas.

Mokslo metus Galvėjuje lietuviai atida
ro rugsėjo 8 d. 2007-09-03

Galvėjaus lituanistinė šeštadieninė mokyklėlė kviečia mo
kinius, tėvelius ir mokytojus į Naujų mokslo metų atidary
mą rugsėjo 8 d. 11 vai., skelbiama Airijos lietuvių bendruo
menės tinklalapyje.

Pernai šioje mokykloje mokslo metus baigė 33 mokiniai. 
2006-07 m pradėjo keturiasdešimt penki moksleiviai, bei 
šeši mokytojai.

Mokiniai dirbo keturiose grupėse - 1 grupė: 5-6metų, 2 
grupė: 7-8 metų, 3 grupė: 8-10 metų, 4 grupė: 10-12 metų. 
Po tris pamokas vyko kiekvieną šeštadienį: lietuvių kalbos
- po vieną, o kas antrą šeštadienį po dvi, bei Lietuvos isto
rijos, ar pasaulio pažinimo, muzikos ir dailės.

Šiemet mokyklėlė laukia mokytojų ir savanorių.
Registruotis prašoma tel. 085 7345131, 085 7882255 arba 
ei. paštu: galvejausmokyklele@googlemail.com

ARGENTINA

„Nepriklausomoje paieškų tarnyboje“ - 
Monikos Moles istorija 2007-09-04
45-erių metų amžiaus argentinietė Monika Moles pirmą 
kartą atvyko į senelių tėvynę Lietuvą.

Prieš dvejus metus jos sesuo, atvykusi į Lietuvą, susirado 
senelio gimines. Močiutės giminaičių jai nepavyko rasti. 
Paskutiniuosius laiškus iš Lietuvos šeima buvo gavusi 
1960-iais metais. Monika kreipėsi pagalbos į 
„Nepriklausomą paieškų tarnybą“.

Tarpukaryje vien į Argentiną iŠ Lietuvos išvyko apie 30 
tūkstančių sveikų, jaunų vyrų ir moterų iš Lietuvos. Jie 
visi, kaip ir tie, kurie šiandien vyksta dirbti į svečias šalis, 
tikino, jog užsidirbę grįš į tėvynę. Beveik visi tuomet išva
žiavę negrįžo į Lietuvą.

Šiandien senelių giminių ieškoti atvažiuoja seniai suaugę 
jų anūkai. Jie net nekalba lietuviškai. Visi jie tikina, kad 
ten, kur gimė, jaučiasi „kitokie“, „baltos varnos“, nors galį 
tos šalies kalba Šnekėti be akcento. Reikia pamatyti, kaip 
juos tiesiog hipnotizuoja net menkiausios žinios apie sene

lių praeitį, apie jų gimtąją aplinką ir žmones, kurie yra iš 
tos pačios šeimos. Juk būtent to jiems visą laiką trūko.

AUSTRALIJA
TV laidoje Australijos lietuvis ieškojo 
tėvo 2007-08-27
Kai į „Nepriklausomos paieškų tarnybos“ elektroninio 
pašto dėžutę įkrito Sauliaus Karpuškos laiškas iš Australi
jos, vyro prašymas redakcijos nenustebino. Stebino jo gy
venimo istorija. 57-erių metų vyras pirmą kartą ruošėsi 
aplankyti savo tėvų gimtinę.

Pats gimęs ir augęs Australijoje, beveik be priekaištų 
kalbantis lietuviškai, vedęs lietuvaitę, vaikus pavadinęs 
lietuviškais vardais, Saulius į Lietuvą žiūrėjo kiek baikš
čiai: šis kraštas iš jo atėmė tėvą. Vyras nežinojo, kodėl ir 
pas ką, viską metęs, tėvas dar gūdžiais tarybiniais metais 
išvyko į Lietuvą.

Apie mamos, likusios Australijoje su trim vaikais, gimi
nes Lietuvoje Saulius žinojo tik tiek, kad jų yra. Bet kad į 
susitikimą jie rinksis kone dešimtimis... To vyras nesitikė
jo. Džiaugsmą suradus tiek giminių, temdė tėvo gyvenimo 
vingiai. Pažiūrėjęs filmuotą medžiagą, Saulius griežtai 
atsisakė aplankyti tėvo kapą. Maža to: sulaikę kvapą visi 
stebėjo, kaip sūnus išsižada tėvo...

DIDŽIOJI BRITANIJA
Lietuvių darbas D.Britanijoje prilygina
mas vergijai . .. 2007-09-04

Britanijos profesinių sąjungų kongreso (TUC) užsakytoje 
ir antradienį publikuotoje ataskaitoje teigiama, kad Didžio
joje Britanijoje išnaudojami tūkstančiai darbininkų iš Len
kijos ir Lietuvos. Tyrimą atlikusios organizacijos darbuo
tojai lietuvių ir lenkų darbo sąlygas prilygina vergijai.

Nuo 2004 m., kai dešimt naujų valstybių įstojo į ES, į 
Didžiąją Britaniją atvyko dirbti daugiau nei 457 tūkst. dar
bininkų iš Lenkijos ir Lietuvos, rašo „Abeceder“ .

Šiame Oksfordo universiteto mokslininkų atliktame tyri
me teigiama, kad dauguma darbininkų Britanijoje dirba 
nesaugų ir prastai apmokamą darbą, o pusė jų susiduria su 
problemomis darbe.

Ketvirtadalis tyrime dalyvavusių darbininkų teigė netu
rėję rašytinės sutarties (tą patį teigia trečdalis agentūros 
darbuotojų), o daugiau nei ketvirtadalis susidūrė su užmo
kesčio problemomis, įskaitant nesumokėjimą už atidirbtas 
valandas, užmokesčio ir mokėjimo lapelių neatitikimą, 
neteisėtus nuskaičiavimus ir klaidas apskaičiuojant atlygi
nimą.

Dešimt kartų daugiau imigrantų nei vietinių darbininkų 
gavo mažesnius nei minimalus darbo užmokestis atlygini
mus.

Tyrimas taip pat atskleidžia, kad migracija atgaivino 
„tied cottage“ praktiką — kai darbdavys už atitinkamą mo
kestį suteikia darbininkui gyvenamąjį plotą ir tokiu būdu 
gali jį dar stipriau kontroliuoti. Daugiau nei trečdalis tyri
me dalyvavusių darbininkų, kuriems gyvenamąjį plotą 
suteikė darbdavys, skundžiasi blogomis gyvenimo sąlygo
mis ir tuo, kad yra priversti dirbti viršvalandžius (nes jų 
darbas susijęs su gyvenamąja vieta).

TUC generalinis sekretorius Brendanas Barberis pasakė: 
„Šis tyrimas atskleidžia sistemingą darbininkų išnaudoji-
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mą kuris prilygsta šių laikų vergijai. Labai daug nesąži
ningų darbdavių lobsta išnaudodami užsienio darbinin
kus...“. Jo manymu, prieš tokius darbdavius turi būti nu
kreipti įstatymai.

„Su kiekvienu darbininku privaloma elgtis sąžiningai, ir 
pagarbiai, nesvarbu, iš kokios šalies jis bebūtų. Profesinės 
sąjungos stengiasi samdyti darbininkus ir apsaugoti juos 
nuo sukčių darbdavių, kurie bando išvengti sąžiningo mo
kėjimo už sąžiningą darbą.“

ISPANIJA

Ispanijoje nuo trečiadienio lankysis Lie
tuvos delegacija 2007-09-09

Lietuvos ministras pirmininkas Gedi
minas Kirkilas trečiadienį išskrenda į 
Ispaniją, kuris susitiks su šalies prem
jeru ir taip pat ketina stebėti Europos 
vyrų krepšinio čempionatą. Trečiadie
nį Lietuvos rinktinė susitinka su Slo
vėnijos ekipa.

Tai jau antra G. Kirkilo kelionė į 
sporto varžybas daugiau nei per me
tus, kai jis buvo paskirtas premjeru.

„Premjeras į Ispaniją vyksta trims 
dienoms, tačiau greičiausiai jis liks jau savo iniciatyva dar 
savaitgaliui (kada vyks finalas - lietuviams.com) žiūrėti 
krepšinį. Delegacija parvyks po tų trijų dienų”, - naujienų 
portalui vz.lt sakė premjero patarėja Nemira Pumprickaitė. 
Pasak jos, premjeras be aukščiau minėtų susitikimų, susi
tiks ir su investuotojais, tarsis dėl 2011 m. Lietuvoje vyks
tančio Europos krepšinio čempionato.

Pernai tuo pačiu laiku p. Kirkilas viešėjo Japonijoje, kur 
vyko pasaulio krepšinio čempionatas.

Šįkart į Ispaniją atvyksta ir Ūkio ministras Vytas Navic
kas.
Ambasada pasiruošusi padėti krepšinio sirgaliams
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departa
mentas informuoja, kad Ispanijoje vyksiančio Europos 
vyrų krepšinio čempionato metu prireikus skubios konsuli
nės pagalbos Lietuvos piliečiai galės kreiptis: rugsėjo 3-5 
dienomis į Maljorkoje dirbsiantį Lietuvos konsulą adresu: 
Hotel Almudainą Avenida Jaume III, 9, Palma de Mallor
ca arba telefonu + 34 639 911 879; rugsėjo 7-16 dienomis į 
Lietuvos ambasados Ispanijoje (Madride) konsulinius pa
reigūnus adresu: Pisuerga 5, Madridas, arba telefonais + 34 
91 70 221 18 ir+ 34 91 31 020 75.

PRANCŪZIJA
Mielieji, su pasididžiavimu pranešame, kad Prancūzijos 
Liet. Bendruomenės kandidatui Danui Ridikui, kaip vie
nam iškiliausių užsienio lietuvių mokslininkų, paskirta 
premija už mokslinių ryšių su Lietuva stiprinimą.

Priminsime, kad Prancūzijos Liet. Bendruomenė nuo
lankaus jūsų tarno PrLB Valdybos pirmininko asmenyje 
tarpininkavo paraiškos teikime SMM-jai 2006 metų pa
baigoje.

Teisybės dėlei, tradiciškai (ankstesniais metais) SMM 
premijas užsienio lietuvių mokslininkams "šluodavo" 
JAV LB siūlomi kandidatai.

Sveikiname PrLB narį Daną Ridiką su šiuo įvertinimu!

Jūsų, Linas Maknavičius Pr LB Valdybos pirm.

RUSIJA

Lietuvai gresia nemalonumai iš Rusijos 
dėl dingusio lietuvio verslininko 2007-09-07

Beveik nėra vilčių, kad Rusijos Kaliningrado srityje dingęs 
lietuvis verslininkas Stanislovas Jucius yra gyvas, o jo 
dingimo istoriją Rusija rengiasi panaudoti prieš Lietuvą, 
teigia „Kauno diena“. Įtakingiausiu Lietuvos verslininku 
Kaliningrade laikytas statybų bendrovės „Rosslitstroj“ 
vadovas SJucius dingo balandį.

Rugpjūtį daugiabučio namo laiptinėje užpuolikas mirti
nai subadė kitą bendrovės „Rosslitstroj“ akcininką Alek
sandrą Semkiną. Anot dienraščio šaltinių, bylą tiriantys 
Rusijos pareigūnai visais būdais siekia, kad byla nepersi- 
keltų į politinį lygmenį, kaip pagrasino Lietuva, jei tyrimas 
bus vilkinamas ir neužtikrinamas Lietuvos piliečių saugu
mas Rusijoje. „Kaliningrado teisėsaugininkai, prokuratūra 
ir srities Vidaus reikalų ministerijos atstovai nebeturi už ko 
užsikabinti tirdami versiją kad SJucius gyvas, ir šių gali
mybių mažėja sulig kiekviena diena“, - neįvardytą šaltinį 
cituoja „Kauno diena“. Laikraščio teigimu, sklinda kalbos, 
kad Kaliningrado pareigūnai sąmoningai vilkina bylos 
tyrimą ir laukią kol dingusiojo paieškai sueis senaties ter
minas. „, - teigė šaltinis.

„Jį galėjo pagrobti Kaliningrado organizuoto nusikalsta
mumo grupė, o galimu užsakovu įvardijamas Kaliningrado 
srities Komunalinio ūkio ir statybų ministras Sergejus Bu- 
čelnikovas, - rašo „Kauno diena“. . > «

Pasak „Kauno dienos“, posūkiai S.Juciaus byloje Rusi
jos valstybės saugumą domina ne tik bylos tyrimo aspektu 
- Lietuvai esą gresia kontrataka iš Rusijos saugumo, jei ji 
nuspręs kelti savo piliečio dingimo klausimus neformalia
me Europos Sąjungos ir Rusijos viršūnių susitikime. Rusi
jos saugumiečiams patikusi versiją esą SJucius pats slaps
tosi Kipre, nors tam patvirtinimų nerasta.

„Taip, jis galėjo būti Kipre anksčiau, kaip turistas, bet 
Rusijos federalinio saugumo biuras svarsto šią versiją pa
naudoti prieš Lietuvą jei ji mėgins aštrinti ir politizuoti 
„Juciaus bylą“, - aiškino „Kauno dienos“ šaltinis. Rusijos 
saugumas neva mėgins apkaltinti SJucių dirbus Lietuvos 
saugumo struktūroms ir esą po kivirčų su jomis priverstą 
slapstytis Kipre. „Kauno dienos“ žiniomis, yra 
„pakankamai rimtų būgštavimų, kad birželio 26 d. vyku
siame susitikime su Kaliningrado srities saugumo darbuo
tojais "šnipinėjimo versiją" palaimino ir Rusijos Federaci
jos saugumo tarnybos vadovas Nikolajus Patruševas.

Sankt Peterburge - paroda „Vilnius
Press Photo“ 2007-09-03

Sankt Peterburgo humanitarinio išsilavinimo institute rug
sėjo 1 dieną naujų mokslo metų proga buvo atidaryta Lie
tuvos fotožurnalistų darbų paroda „Vilnius Press Photo“.

Parodą atidarė ir instituto vadovybę ir studentus pasvei
kino Lietuvos generalinis konsulas Sankt Peterburge Eit- 
vydas Bajarūnas.

Susitikime buvo aptarta galimybė plėtoti ryšius su Lietu
vos aukštosiomis mokyklomis. Prieš 10 metų pradėjęs 
veikti nevalstybinis Sankt Peterburgo humanitarinio išsila
vinimo institutas rengia žurnalistus, psichologus, ekono-
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mistus, teisininkus ir kitus humanitarinių mokslų specialis
tus.

VOKIETIJA
Lietuvių rašytojai Tarptautiniame Ber
lyno literatūros festivalyje 2007-09-05
Rugsėjo 4 dieną Berlyne prasidėjo vienas žymiausių šio 
miesto literatūros renginių - kelias savaites vyksiantis 
Tarptautinis literatūros festivalis. Šiemet festivalyje pirmą 
kartą dalyvauja ir lietuvių rašytojai - rugsėjo 6 dieną Fests- 
piele teatre savo eiles skaitys Sigitas Parulskis (vertėja į 
vokiečių kalbą - Claudia Sinnig).

Rugsėjo 5, 6 ir 7 dienomis Vytautas V. Landsbergis ke
liose Berlyno mokyklose skaitys ištraukas iš savo kny
gos „Arklio Dominyko meilė“ ir su vaikais kalbėsis apie 
šios ir kitų pasakų interpretacijas (vertėja į vokiečių kalbą 
- Vilma Mikutavičiūtė).

Šiemet festivalyje dalyvauja tokie garsūs rašytojai 
kaip M.V. Llosa, M. Ondaatje, R. Saviano, L Allende, M. 
Mosebachas, diskusijų programoje - pernai lapkritį nužu
dyto Rusijos režimo kritiko Aleksandro Litvinenko žmona 
Marina Litvinenko.

JAV
Ansamblio „Dainava“ koncertu prasi
dės Lietuvių Dienos Los Andžele
Penktadienį, spalio 5 dieną, 19:30 vai. Latvių Bendruome
nės Centre Los Andžele (1955 Riverside Drive) įvyks gar- 
saus Amerikos lietuvių ansamblio „Dainava“ koncertas.

Dariaus Polikaičio vadovaujamas mišrus pusšimčio žmo
nių choras giedos klasikines lietuviškas ir tarptautines dai
nas.

Koncertas bus pirmasis 21-ųjų Los Andželo Lietuvių 
Dienų renginys. Pokario metais Vokietijos Hanau mieste 
įkurto, Čikagoje savo veiklą tęsiančio ansamblio koncertą 
LA Lietuvių Dienose remia Lietuvių Fondas.

Bilietų kaina - 25 JAV doleriai suaugusiems, jaunimui 
iki 18 metų — 5 JAV doleriai. Po koncerto Lietuvių Tauti
niuose Namuose (3352 Glendale Blvd) LA lietuvius ir jų 
svečius šokdins iš Lietuvos atvykęs DJ Mamania.

Jaunuoliai kviečiami studijuoti JAV ka
rinėse mokymo įstaigose 2007-09-05
Nuo rugsėjo 6 dienos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 

karo akademijoje registruojami jaunuoliai, norintys 2008 
metais stoti į JAV sausumos kariuomenės, karinių oro pa
jėgų, karinių jūrų pajėgų ir pakrančių apsaugos akademi
jas. Kandidatų registracija vyks iki rugsėjo 21 dienos.

Kandidatai turi būti sveiki, fiziškai stiprūs, nevedę 
(netekėjusios), neturėti vaikų, labai gerai mokėti anglų 
kalbą, turėti tvirtų matematikos ir fizikos žinių, jiems 2008 
metų liepos 1 dieną turi būti sukakę 17-22 metų.

Užsiregistravę jaunuoliai dalyvaus atrankoje, vėliau bus 
tikrinama jų sveikata. Atrinkti kandidatai keletą mėnesių 
rengsis tarptautiniams SAT ir TOEFL testams; taip pat 
laikys fizinio pasirengimo testą pagal JAV karo akademijų 
standartus.

Jaunuoliams, sėkmingai baigusiems JAV karo akademijų 
ketvertų metų programą, bus suteikiamas bakalauro kvali
fikacinis ir Lietuvos krašto apsaugos karininko laipsniai.

Jie krašto apsaugos sistemoje privalės ištarnauti ne mažiau 
kaip 6 metus.

Vaikinai ir merginos, norintys dalyvauti atrankoje, kvie
čiami registruotis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos Atrankos centre (Šilo g. 5A, Vilnius) telefo
nu (8-5)212 70 92.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu 
(8-5) 212 70 92 arba informacijos ieškoti
interneteadrewww. Ika. lt.

Lietuvoje viešintys JAV lietuviai toliau 
kelia Aušros Vartų bažnyčios išsaugoji
mo klausimą 2007-09-05

Aušros Vartų bažnyčia Niujorke

Lietuvoje šią savaitę viešintys uždarytos Niujorko Aušros 
Vartų bažnyčios parapijiečiai beldžiasi į Lietuvos dvasi
ninkų ir Prezidentūros atstovų širdis dėl maldos namų iš
saugojimo.

Susitikime su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi 
svečiai sako išgirdę pažadą aptarti šį klausimą platesniame 
dvasininkų rate.

„Sutarėme, kad S.Tamkevičius kels šitą klausimą Vysku
pų konferencijoje.“, - sakė Aušros Vartų gelbėjimo komi
teto narys Mindaugas Blaudžiūnas.

Jo teigimu, tikintieji ketvirtadienį dar susitiks su Prezi
dentūros Kultūros, mokslo bei švietimo grupės vadove 
Irena Vaišvilaitė. Vilniaus arkivyskupo metropolito kardi
nolo Audrio Juozo Bačkio atsakymo dėl susitikimo 
M.Blaudžiūnas sakė dar nesulaukęs.

Aušros Vartų bažnyčia Niujorke uždaryta vasarį. Niujor
ko arkivyskupijos atstovai pakeitė spynas, tad į maldos 
namus tikintieji nebegali patekti.

Balandžio pabaigoje popiežius Benediktas XVI susitiki
me su prezidentu Valdu Adamkumi pažadėjo padėti išsau
goti šią bažnyčią, kuri lietuviams turi išskirtinę vertę.

1909 metų gruodį atidarytą bažnyčią savo lėšomis pasta
tė lietuviai. Ši bažnyčia yra įtraukta į saugotinų kultūros 
paveldo objektų sąrašą pagal dvišalę JAV ir Lietuvos Res
publikos sutartį dėl abiejų šalių kultūros paveldo išsaugoji
mo.

Lietuvių bendruomenė Niujorke kovojo dėl Manheteno 
rajone stovinčios Aušros vartų bažnyčios išlikimo nuo 
2003 metų, kai pradėta kalbėti apie jos uždarymą. Nuo 
2006 metų vasaros arkivyskupiją pasiekė daugybė prašy
mų, peticijų ir oficialių raginimų neuždaryti bažnyčios.

Lietuvių genealogijos draugijos duomenimis, dabar 
JAV yra apie 130 lietuviškų bažnyčių, tačiau jų kasmet vis 
mažėja. /iš www.lietuviams.com/
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Kronika
Aukos: Paminint 60-ąjį “Europos Lietuvio” jubiliejų 

spaudai paremti aukas atsiuntė:
Amilda M. Zokas, Birmingham £10.00
Jonė Pečiulionytė, Šveicarija £10.00 ir trumpą sveikinimą,
Juozas Maslauskas, Ashbourne, Derbyshire £10.00 kartu su sveiki
nimo laišku:
Sveikiname “EL ”, sulaukusį 60 metų garbingos sukakties spaudos gyveni
me ir nugalėjusį visas sutiktas kelyje kliūtis.

Linkime, kad netektų daugiau sutikti netikėtumų, kad ištikimai lankytų 
mus, kaip ir anksčiau, o mes visuomet laukiame ir skaitome veiklos žinias 
su pasididžiavimu ir džiaugsmu. Kiekvieno iš mūsų, kur bebūtume, jaus
mai ir ryžtas turi būti nukreipti, kad išliktume kompaktiška tauta su savo 
kalba, spauda, tradicijomis ir kultūra.

Spaudai dirbančius ir spaudą labai įvertinu. Mylėjau spaudą ir net pats 
“tepliojau” skyrelyje “Skautiškuoju keliu” visokiomis skautiškos veiklos 
temomis.
Dėkoju redaktoriams, rėmėjams ir veikėjams. J.M.

MANČESTERIS

Mančesterio lietuvių klubui reikia poros, kuri prižiūrėtų 
patalpas ir savaitgaliais patarnautų už baro.

Darbas tiktų porelei, kuri kalba lietuviškai ir angliškai. 
Mančesterio lietuvių socialinio klubo baras veikia šeštadieniais 

vakare ir sekmadieniais popiete.
Yra galimybė veiklą plėsti.

Atlyginimas nėra didelis, bet į algą įskaičiuotas butas.
Dabartinis barmenas baigs 2007 sausį ir iki tada jis sutinka 

parodyti, kaip viskas tvarkosi.
Kas norėtų pabandyti kreipkitės: tel. 0798 503 9135 arba 

užeikite į klubą.
Klubo valdyba.

A+A 
PETRAS MIKNĖNAS

Š. m. rugpjūčio 30 d. mirė Petras Mik- 
nėnas, sulaukęs 85 metų amžiaus.
Palaidotas rugsėjo 7 d. Perry Barr kapi
nėse, Birmingame.

Paliko liūdinčią žmoną Sylvią sūnus 
Stephen ir Tony; dukras - Carol, Jakie 
ir Julie, ir tris anūkus - Stephen, Mit
chell ir Joshua.

Velionis į Angliją atvyko 1946 me
tais. Vedęs, su žmona išgyveno 50 me
tų Birminghame. Stipriai rėmė DBLS, 
lietuvių kultūrę veiklą, spaudą. Priklau
sė DBLS Birminghamo skyriui.

Š.m. gegužės mėn. jam įteiktas Gar
bės nario pažymėjimas.

Sūnus Stephen mokosi lietuvių kal
bos, kad kitais metais, tėvo atminimui 
visai šeimai nuvykus į Lietuvą aplanky
ti tėvo gimines, galėtų susikalbėti lietu
viškai.

Kun. Aleksandras Geryba šiuo metu guli Royal Brompton 
Hospital, York Ward, Sydney Street London SW3 6NH.
Linkime greitai pasveikti!

Renginiai:
2007 rugsėjo 22 Rudens lygiadienio sambūris Lietuvių Sodyboje
2007 rugsėjo 29 10.00-17.00 vai. DBLS Konferencija UCL-SSEES 

Londone
2007 spalio 6 Europos Lietuvių krepšinio turnyras SCORE complex
100 Oliver Road London E10 5JY Info: Krepsinis2007@gmail.com

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje 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 vai.
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 antrą šeštadienį, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.
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